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গল্প শুেুে আরগ 
  
কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্ ম্াতকটন বিগের বগাগ়েন্দা সংস্থার এক তবতেষ্ট বযতিত্ব। িাাঁগক 
একতট অিযন্ত গুরুত্বপূণট কাগজ পাঠাগনা হগ়েগে। সুইজারলযাগন্ড একতট আবহাও়ো ববলুন 
ধ্বংস হগ়ে বগগে। এর ম্গযয গুরুত্বপূণট সাম্তরক িথ্য তেল। ববলাতম্র িাত়েত্ব হল িেজন 
প্রিযক্ষিেটীগক েুাঁগজ ববর করা, িাগির তনরাপত্তার বযবস্থা করা, িারা যাগি সব তববরণ 
বগাপনী়েিার ম্গযয জানাগি পাগর, িা বিো। 
  
এই অনুসন্ধান করগি তগগ়ে ববলাতম্র একটা অদু্ভি অনুভূতি হল। বেষ পযটন্ত তিতন 
বুঝগি পারগলন বয, িাগকও চক্রাগন্তর তেকার হগি হগে। একটা অতন়েতিি েতি িার 
ওপর কতঠন কগঠার নজর বরগেগে। এই ববলুন ধ্বংস হও়োটা ম্ারাত্মক ষড়যগির 
অংেতবগেষ, বয ষড়যিটা অতবশ্বাসয এবং ভ়েঙ্কর। 
  
ও়োতেংটন বথ্গক জুতরে, বরাম্ বথ্গক পযাতরস, এই গল্প ববলাতম্র জীবগনর অিীিগক 
প্রকাে কগরগে। বয রম্ণীগক তিতন ভাগলাবাসগিন, বসই রম্ণী বকন ভাগলাবাসার 
প্রতিিান তিগি পাগরনতন? বনু্ধরা বকন িার ভ়েঙ্কর েত্রুগি পতরণি হগ়েগেন? শুযু িাই 
ন়ে, সুইজারলযাগন্ডর আল্পস পাহাড় চূড়া়ে সতিয সতিয কী ঘটনা ঘগটতেল, ববচারী রবাটট 
ববলাতম্ িা বকাগনাতিন জানগিই পারগবন না। 
  
জীবন কাটাও উগত্তজনাকর মু্হূগিটর ম্গযয একতট প্রাচীন তচনা প্রবাি। 
  
অবিরতণকা 
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উগটনডরফ সুইজারলযান্ড, বরাববার, ১৪ই অগটাবর, তিনগট ববগজ পঞ্চাে তম্তনট। এোগন 
তবরাজ করগে ভ়েঙ্কর নীরবিা। কথ্া বলা যাগে না। িুুঃস্বগের আভাস। প্রগিযক 
প্রিযক্ষিেটীর ম্গন তভন্ন প্রতিতক্র়ো। একজন অজ্ঞান হগ়ে বগগে, একজন বতম্ করগে, 
এক ভদ্রম্তহলা কাাঁপগে। অনয একজন ভাবগে, আম্ার ববাযহ়ে হাটট অযাটাক হগব। ব়েস্ক 
যম্টযাজক ম্ালা জপগেন। বুগক কু্রে তচহ্ন আাঁকগেন। তপিা-তপিা, আম্াগক রক্ষা করুন। 
সকলগক রক্ষা করুন। এই ভ়েঙ্কর ঘটনার হাি বথ্গক। আম্রা বেষ পযটন্ত ে়েিানগক 
বিেগি বপগ়েতে। পৃতথ্বীর বেগষর বসতিন ঘতনগ়ে এগসগে। তবচাগরর তিন। 
  
. 
  
আম্রা বসডন এভাগন, বরারবার, ১৪ অগটাবর, রাি নটা। 
  
. 
  
একটা েবর এগসগে, অিযন্ত বগাপনী়ে। এন এস বথ্গক পাঠাগনা হগ়েগে কম্গসগকর 
বডপুতট ডাইগরটগরর কাগে। কী তবষগ়ে? অপাগরেন ডুম্স বড। 
  
বরাববার, অগটাবর ১৪, নটা ববগজ পগনগরা তম্তনট। একটা ফ্ল্যাে বম্গসজ, বলা হগ়েগে 
চরম্ বগাপনী়ে। এন এস-র কাে কাে বথ্গক বডপুতট তডগরটর। বলো আগে বনভাল 
ইনগটতলগজন্স, ১৭ তডতিট, তবষ়ে কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্। 
  
এেনই কাজ শুরু করগি হগব। 
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সংবািটা বেষ হগ়ে বগগে। 
  
. 
  
প্রথ্ম্ পবট 
  
তেকার 
  
০১. 
  
বসাম্বার, ১৫ই অগটাবর 
  
. 
  
হাসপািালটা বলাগক পতরপূণট। তভগ়েিনাম্। সুোন তবোনাগি ঝুাঁগকগেন। ভাতর সুন্দর 
বিোগে িাগক। সািা নাগসটর বপাোক। বলগেন- ঘুম্ ভাঙুক নাতবক, আতম্ আপনাগক 
ম্রগি বিব না। 
  
সুোগনর কণ্ঠস্বর, নাতবক যিণা ভুগল বগগেন। বটতলগফাগনর েব্দ। রবাটট ববলাতম্ বজগগ 
উগঠগেন। ঘুম্টা ভাঙাগি চাইগেন না। সকাল চারগট। বটতলগফান যরগেন– এেন তক 
ডাকার সম়্ে? 
  
-কম্ান্ডার ববলাতম্? 
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 পুরুষ কণ্ঠ। 
  
-হযাাঁ। 
  
–আপনার জনয একটা জরুতর েবর আগে। আপতন একু্ষতন নযােনাল তসতকউতরতট 
এগজতন্সর বহড বকা়োটাগর চগল যান। বজনাগরল তহতল়োড আপনার সগে বিো করগবন। 
তঠক েটার সম়্ে। 
  
কম্ান্ডার তরতসভার নাতম্গ়ে রােগলন। অবাক হগলন। কী বযাপার তকেুই বুঝগি পারগেন 
না। 
  
সুোন আগগর সন্ধযাগবলা বফান কগরতেগলন রবাটট? 
  
 সুোগনর কণ্ঠস্বর- হযাগলা সুোন। 
  
 িুতম্ ভাগলা আগে বিা, রবাটট? 
  
িারুণ আতে। 
  
িারপর? এেন ববলাতম্গক তিতর হগিই হগব। সম়্ে দ্রুি ববতরগ়ে যাগে। তকন্তু, সুোগনর 
কথ্া ম্গন পড়গে বকন? 
  
তিতন তবোনা বথ্গক উঠগলন। তলতভংরুগম্র তিগক চগল বগগলন। োতল পাগ়ে। সুোন বনই, 
বকম্ন অগগাোগলা পতরগবে। সুোগনর েতব চারতিগক েড়াগনা আগে। সৃ্মতির অনুবিটন- 
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িারা স্কটলযাগন্ড তগগ়ে ম্াে যরগেন। থ্াইলযাগন্ডর একতট বুদ্ধ ম্তন্দগরর কাগে িাাঁতড়গ়ে 
আগেন। বরাগম্ ঘুগর ববড়াগেন। প্রগিযকটা েতব বযন জীবন্ত হগ়ে উগঠগে। 
  
উতন তকগচগন বগগলন, কতফ তিতর করগলন। বভার চারগট ববগজ পগনগরা তম্তনট, তকগচন 
ক্লকগঘাষণা করগে। একতট নাম্বাগর বফান করগলন। কণ্ঠস্বর বোনা বগল।–অযাডতম্রাল 
হুইটযাকার? 
  
-হযাগলা? 
  
—অযাডতম্রাল? 
  
ইগ়েস। 
  
-আপনার ঘুম্ ভাঙাগনার জনয িুুঃতেি সযার। নযােনাল তসতকউতরতট এগজতন্সর কাে বথ্গক 
একটা বফান এগসগে। 
  
-বকন? 
  
 –আতম্ জাতন না, েটার ম্গযয বজনাগরল তহতল়োগডর সগে বিো করগি হগব। 
  
–বিাম্াগক ববাযহ়ে ট্রান্সফার করা হগব। 
  
 –তকেুই বুঝগি পারতে না। 
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গুরুত্বপূণট বযাপার রবাটট, িুতম্ তম্তটং-এর পর আম্াগক বফান কগরা, বকম্ন? 
  
তনশ্চ়েই করব, সযার। 
  
কাগনকেনটা বকগট বগল। রবাটট ভাবগলন, এই বৃদ্ধ বলাকগক তচন্তা কতরগ়ে কী লাভ? 
উতন বনভাল ইনগটতলগজগন্সর প্রযান তেগলন, িু-বের আগগ। ওনাগক বজার কগর অবসর 
বিও়ো হগ়েগে। একটা গুজব আগে, বনতভ িাগক বাগজ জা়েগা়ে বফগল তিগ়েতেল। উতন 
বযগি রাজী হনতন। 
  
কতফর কাপটা বাথ্রুগম্ বেগল তিগলন তিতন। আ়েনা়ে তনগজর েতব বিেগলন। বের চতিে 
ব়েস হগ়েগে। সুঠাম্ বচহারা, পািলা েরীর বচাগে মু্গে আতভজািয। ঘন কাগলা চুল। 
কাগলা বচাে। বুগক একটা িাগ আগে। একবার তবম্ান িুঘটটনা়ে পগড়তেগলন, িারই 
সৃ্মতিতচহ্ন। 
  
সুোন? বসটা বিা অিীি। এেন বিটম্ান। উতন চান করগলন, িাতড় কাম্াগলন। বক্লাগসট 
বথ্গক বপাোক বার করগলন। িারপর? নিুন অতভযান। 
  
. 
  
০২. 
  
নযােনাল তসতকউতরতট এগজতন্স, তবোল জা়েগা জুগড় অবতস্থি। তস আই এ-র অতফগসর 
বথ্গকও তিগুণ। 
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িেনও অন্ধকার, কম্ান্ডার ববলাতম্ প্রথ্ম্ বগগট েুকগলন। 
  
 তরগসপেতনস্ট এতগগ়ে এগস তজজ্ঞাসা করল আপনাগক কীভাগব সাহাযয করব? 
  
–আতম্ কম্ান্ডার ববলাতম্। বজনাগরল তহতল়োগডর সগে বিো করব। 
  
–আপনার পতরচ়েপত্র বিোগবন তক? 
  
 রবাটট ববলাতম্ ও়োগলট বার করগলন। আই তড কাডটটা িুগল তনগলন। 
  
যনযবাি, কম্ান্ডার। 
  
এবার এতগগ়ে যাও়োর পালা। 
  
এক তম্তনট বকগট বগগে। রবাটট ববলাতম্ একটা তবিুযতিক বগগটর সাম্গন এগস িাাঁড়াগলন। 
সেস্ত্র প্রহরী এতগগ়ে এল কম্ান্ডার ববলাতম্? 
  
-হযাাঁ। 
  
আপনার পতরচ়েপত্র? 
  
একই ঘটনা। এটা তক তচতড়়োোনা নাতক? ওনাগক ও়োগলট েুলগি হল। কী আর করা 
যাগব। 
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আর এক ইউতনফম্ট পরা সেস্ত্র প্রহরী এতগগ়ে এগসগে। ববলাতম্ আর তনগজগক তঠক 
রােগি পারগেন না। বস গাতড়র লাইগসন্স বেগটর তিগক িাকাল। িারপর বলল- আপতন 
বসাজা এতগগ়ে যান। সাম্গনই প্রোসক ভবন। বসোগন বকউ একজন থ্াকগবন। 
  
িরজাটা েুগল বগল। রবাটট গাতড়টা বভিগর েুতকগ়ে তিগলন। তবরাট সািা বাতড়। সাযারণ 
বপাোক পরা এক ভদ্রগলাক িাাঁতড়গ়ে তেগলন। 
  
অগটাবগরর ঠাণ্ডা িাাঁগক কাাঁতপগ়ে তি 
  
ব়েগে। –এোগন আপনার গাতড়টা রােগি হগব, কম্ান্ডার। আম্রা এর বিোগোনা করব। 
  
 রবাটট ববলাতম্ গাতড়টা রােগলন। 
  
–আতম্ হযাতরসন বকলার। আতম্ আপনাগক বজনাগরল তহতল়োগডর অতফস পযটন্ত তনগ়ে 
যাব।   
  
ওাঁরা পাোপাতে বহাঁগট চগলগেন। কম্ান্ডার ববলাতম্? 
  
 কযাগম্রার েব্দ। যনযবাি। 
  
রবাটট বকলাগরর তিগক িাকগলন– কী? 
  
ম্াত্র এক তম্তনট সম়্ে লাগগব। এক তম্তনট বকগট বগগে। রবাটট ববলাতম্র হাগি একটা 
পতরচ়েপত্র িুগল বিও়ো হল। এর ওপর েতব লাগাগনা আগে। 
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–এটা সবসম়্ে পগর ঘুরগবন। 
  
–তঠক আগে। 
  
 তবরাট কতরডর। ববলাতম্ বুঝগি পারগেন, অগনকগুগলা তসতকউতরতট কযাগম্রা িাক করা 
আগে হগলর িুপাগে। 
  
–কি বগড়া এই বাতড়টা? 
  
 –কুতড় লক্ষ বস্কা়োর ফুট, কম্ান্ডার। 
  
–কী বলগেন? 
  
-হযাাঁ, এটা হল পৃতথ্বীর সবগথ্গক লম্বা কতরডর। ৯৮০ ফুট। এোগন েতপং বসন্টার আগে, 
কাগফগটতর়ো, বপাস্টাতফস, স্ন্যাক্স বার, হাসপািাল, িাাঁগির ডািাগরর বচম্বার, বস্টট 
বযাগঙ্কর অতফস, ড্রাই তক্লন েপ, জুগিার বিাকান, নাতপগির বিাকান। আরও কি তক? 
  
িার ম্াগন? বাতড়র বাইগর একটা বাতড়, িাই বিা? রবাটট ভাবগলন। 
  
কি জন কাজ কগরন? 
  
 –অন্তি বষাগলা হাজার। 
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 রবাটট বকলাগরর ম্গন হল, এোগন আম্ার কী িরকার? 
  
অবগেগষ িুজগনর বিো হল। 
  
 ম্গন হগে, এটা ববাযহ়ে চাগ়ের আসগর বনম্িন্ন। িুজগন হাগি হাি তিগলন। 
  
বসুন, এক কাপ কতফ বেগি বেগি কথ্া বলব। 
  
 ইগ়েস, সযার। 
  
–হযাতরসন? 
  
যনযবাি। 
  
 বাজাগর েব্দ হল। 
  
িরজাটা েুগল বগল। বট্র-বি কগর কতফ। ডযানতস বপতি। রবাগটটর বুগক প্রিীক তচহ্নতট 
বনই। কতফ োলা হগ়েগে। অসাযারণ গন্ধ। 
  
বজনাগরল জানগি চাইগলন- আপতন কী োগবন? 
  
ব্ল্যাক কতফটা িারুণ 
  
–তডগরটর বগলগেন, আতম্ বযন আপনার সগে বিো কতর। 
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 –তডগরটর? এডও়োডট হযাাঁন্ডারসন? বাইগরর জগগির এক ম্হানা়েক। হৃি়েহীন বলা হ়ে 
িাগক। জনগগণর সাম্গন কেনও বিো যা়ে না। 
  
–আপতন কিতিন বনভাল ইনগটতলগজন্স গ্রুগপর সগে যুি আগেন? 
  
 রবাটট বলগলন- পগনগরা বের। 
  
িার আগগ আপতন তভগ়েিনাগম্র এ়োর বস্কা়োড্রন তেগলন। কী িাই বিা? 
  
 –হযাাঁ, সযার। 
  
 –বসোগন আপতন কী কগরগেন? 
  
 ডািাগরর কথ্া ম্গন পড়ল হযাাঁ, তবপগির হাি বথ্গক ববাঁগচ বগগেন রবাটট। সুোগনর 
কথ্াও ম্গন পড়ল। বচাে বোগলা। আতম্ বিাম্াগক ম্রগি বিব না। আহা, কী সুন্দর 
মু্েোনা, ঘন কাগলা চুল। বািাম্ী বচাগের িারা। ঈশ্বগরর আেীবাগির ম্গিা হাতস। রবাটট 
কথ্া বলার বচষ্টা করতেগলন। তকন্তু বলগি পাগরনতন। 
  
বজনাগরল তহতল়োড তকেু বলার বচষ্টা করগেন। 
  
 রবাটট অিীগি হাতরগ়ে তগগ়েতেগলন। এবার তফগর এগলন বিটম্াগন। 
  
আম্াগির একটা সম্সযা হগ়েগে, কম্ান্ডার আপনার সাহাযয চাইতে। বযাপারটা েুবই 
বগাপনী়ে। গিকাল সুইজ আলপগস আম্াগির একটা ববলুন ধ্বংস হগ়ে বগগে। এর ম্গযয 
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গুরুত্বপূণট তকেু সাম্তরক বস্তু তেল। বুঝগিই পারগেন, বযাপারটার ম্গযয কিোতন গুরুত্ব 
লুতকগ়ে আগে। 
  
রবাটট ভাবগিই পারগেন না, বকন িাগক বডগক এসব কথ্া বলা হগে। 
  
-সুইস সরকার ওই ববলুন বথ্গক তজতনসগুগলা সতরগ়ে তনগ়েগে। ম্গন হগে, িুঘটটনার 
বকাগনা প্রিযক্ষিেটী আগে। এটা েুব উগিেগযাগয। িারা কী বরগেগেন, বসটা জানগি 
হগব। আপতন তক আম্ার কথ্া বুঝগি পারগেন। 
  
-হযাাঁ, আতম্ ওগির সাগথ্ কথ্া বলব। ওগির বপট বথ্গক কথ্া বার করগি হগব। িাই 
বিা? 
  
–তঠক িা ন়ে, ওগির সাগথ্ বযাগাগযাগ করুন। 
  
–ওরা সকগলই তক সুইজারলযাগন্ডর বাতসন্দা। 
  
না, আম্রা তঠক জাতন না। ওাঁরা বকাথ্া বথ্গক এগসগেন। অথ্বা ওাঁরা আসগল বক? ওাঁগির 
একতট ম্াত্র েবর আম্াগির হাগি আগে। িা হল, ওাঁরা সকগলই টুতরস্ট। িারা ওই 
অঞ্চল তিগ়ে যাতেগলন। পাগেই একটা গ্রাম্, বসোগন ববলুনটা ধ্বংস হ়ে। 
  
উতন হযাতরসন বকলাগরর তিগক িাকাগলন- উগটনডরফ। 
  
বজনাগরল আবার রবাগটটর তিগক িাকাগলন, ভ্রম্ণাথ্টীরা বাস বথ্গক বনগম্ পগড়তেগলন। 
িারা ধ্বংসসূ্তগপর তিগক িাতকগ়ে থ্াগকন। িারপর িারা বয যার জা়েগা়ে তফগর বগগেন। 
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-বজনাগরল তহতল়োড, িাগির বকাগনা বরকডট বনই, িাহগল কীভাগব ববর করব? 
  
–আপতন তঠকই যগরগেন। আপনাগক আরও িৎপর হগি হগব আতম্ জাতন, আপনার 
পটভূতম্ চম্ৎকার। আপনাগক এন এস-বি ট্রান্সফার করা হল। 
  
–আতম্ ভাবতেলাম্, সুইজ সরকাগরর সগে কাজ করব। 
  
না, আপনাগক একাই করগি হগব। আতম্ অনয কাউগক এই বযাপাগর জড়াগি চাইতে না। 
বযাপারটার গুরুত্ব আগে বগল বুঝগি পারগেন। 
  
বজনাগরল একতট তচরকুট তলগে রবাগটটর হাগি তিগ়ে বলগলন- যেনই প্রগ়োজন হগব 
এোগন এগস বযাগাগযাগ করগবন, আপনার জনয একটা বেন অগপক্ষা করগে। ওই বেন 
আপনাগক জুতরগে তনগ়ে যাগব। এেন বথ্গক আপনার ওপর তনরাপত্তা থ্াকগব। আপনাগক 
আম্াগির বলাক অযাপাটটগম্গন্ট তনগ়ে যাগব। যা িরকার, সগে সগে পযাক করুন। এেনই 
এ়োরগপাগটট চগল যান।   
  
–তঠক আগে, আতম্ বচষ্টা কগর বিেতে। 
  
িারপর? বকলাগরর হাগি ফাইল কযাতবগনট। উতন একটা ম্স্ত বগড়া ম্যাতনলা এনগভলপ 
রবাগটটর হাগি িুগল তিগলন। 
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তবতভন্ন ইউগরাতপ়োন মু্দ্রা়ে ৫০ হাজার ডলার আগে। এোড়া আর ২০ হাজার ইউ এস 
ডলার বিও়ো হল। আপনাগক আরও তকেু স্মারকপত্র বিও়ো হগব, লুতকগ়ে থ্াকার আিেট 
মু্গোে। 
  
বজনাগরল তহতল়োগডর মু্গে ে়েিাতন হাতসর টুকগরা। একটা বক্রতডট কাডট বিও়ো হল। 
  
-ওটা হ়েগিা লাগগব না। বজনাগরল বয পতরম্াণ কযাে তিগ়েগেন, িাগি যগথ্ষ্ট হগব। 
আম্ার হাগি একটা বক্রতডট কাডট আগে। 
  
বসটাও তনগি হগব। 
  
–তঠক আগে, রবাটট কাডটটা পরীক্ষা করগলন। এম্ন একটা বযাগঙ্কর নাম্ বলো আগে, যার 
নাম্ রবাটট কেনও বোগননতন। 
  
এটা ব্ল্যাঙ্ক বচক-এর সম্ান। এর জনয বকাগনা িথ্য বা নতথ্র িরকার হ়ে না। এই 
কাগডটর ওপর বয বটতলগফান নম্বর বিও়ো আগে বসটা করগলই হগব। সব সম়্ে কাডটটা 
রােগবন। ওই প্রিযক্ষিেটীগির েুাঁগজ ববর করগিই হগব– সকলগক। এেন বথ্গকই 
কাজটা শুরু হল। 
  
তম্তটং বেষ হগ়ে বগগে। হযাতরসন বকলার রবাটটগক তনগ়ে বাইগর ববতরগ়ে এগলন। 
  
ইতন কযাপগটন ডগারতথ্, উতন আপনাগক এ়োরগপাগটট তনগ়ে যাগবন। ওাঁরা হাগি হাি 
তিগলন। 
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কম্ান্ডার, আপতন তিতর? কযাপগটন ডগারতথ্ জানগি চাইগলন। 
  
 কীগসর জনয তিতর? রবাটট ভাবগলন। তিতন আবার বলগলন আম্াগক আগিে করা 
হগ়েগে, আপতন বসাজা অযাপাটটগম্গন্ট যাগবন, বসোন বথ্গক অযানড্রজ এ়োরগফাসট ববগস। 
ওোগন একটা বেন আপনার জনয অগপক্ষা করগে। 
  
রবাটট বলগলন- আতম্ প্রথ্গম্ আম্ার অতফগস যাব। 
  
-তঠক আগে, আতম্ বসোগন আপনার সগে যাব। গাতড়গি অগপক্ষা করব। 
  
 িার ম্াগন? রবাটটগক এেন বচাগের আড়াল করা সম্ভব ন়ে। 
  
কযাগেন ডগারতথ্ বলগলন–আপনার গাতড়র বযবস্থা আম্রা করতে। এেন বথ্গক আপতন 
সরকারী গাতড়গি যাগবন। 
  
জীবগনর একটা নিুন অতভজ্ঞিা শুরু হল রবাটট ভাবগলন। 
  
. 
  
০৩. 
  
অগটা়ো, কানাডা, রাি বাগরাটা। 
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িার বকাড নাম্ জানুস। বাগরাজন বলাগকর সগে কথ্া বলগেন। তম্তলটাতর কম্পাউগন্ডর 
ম্গযয একটা ঘর। 
  
–আপনারা সকগলই জাগনন, অপাগরেন ডুম্স বড আবার শুরু হগ়েগে। অগনক 
প্রিযক্ষিেটী আগেন। িাগির সকলগক েুাঁগজ ববর করগি হগব। 
  
 রাতে়োন ভদ্রগলাক বলগলন- আম্রা কী কগর করব? 
  
–ওনার নাম্ কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্। 
  
িাগক কীভাগব তনবটাচন করা হগ়েগে? জাম্টান ভদ্রগলাগকর প্রশ্ন। 
  
উতন নানা কাগজর সগে যুি তেগলন। কতিউটার সাচট কগর ওনার নাম্ পাও়ো বগগে। 
  
জাপাতন ভদ্রগলাক জানগি চাইগলন– ওনার বযাগযিা? 
  
উতন একজন পতরণি তফল্ড অতফসার। েটা ভাষা়ে অনগটল কথ্া বলগি পাগরন। 
অসাযারণ বরকডট আগে। বারবার উতন তনগজর অপরাগজ়েিা প্রম্াণ কগরগেন। ওনার 
বকাগনা আত্মী়ে পতরজন বনই। 
  
-উতন এই বযাপারটার গুরুত্ব সিগকট ও়োতকবহাল? 
  
–তনশ্চ়েই, আম্রা বুঝগি পারতে, উতন হ়েগিা সবকটা প্রিযক্ষিেটীগক বজাগাড় কগর 
বফলগবন। 
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-উতন তক জাগনন, এই অতভযাগনর উগেেয কী? 
  
প্রশ্নটা কগরগেন এক ফরাতস ভদ্রগলাক। 
  
-না। 
  
 –িাহগল এই প্রিযক্ষিেটীগির বজাগাড় কগর কী লাভ? 
  
তচনা ভদ্রগলাগকর প্রশ্ন। 
  
–ওনাগক যগথ্ষ্ট অথ্ট বিও়ো হগব। 
  
. 
  
০৪. 
  
 বনভাল ইনগটতলগজন্স-এর বহড বকা়োটটার। ম্স্ত বগড়া। বপন্টাগগনর পঞ্চম্িলা জুগড় 
অবতস্থি। পৃতথ্বীর সবগথ্গক বড় অতফস তবতল্ডং। 
  
অতফগসর ম্গযয সমু্দ্র-সগচিন আবহাও়ো। বডস্ক এবং ফাইল কযাতবগনটগুগলার রং অতলভ 
সবুজ। তিিী়ে তবশ্বযুগদ্ধর পর বথ্গক এম্নতট করা হগ়েগে। 
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বডগস্কর ভদ্রগলাক বলগলন- কম্ান্ডার, শুভ প্রভাি। আপনার পাে বিোগবন তক? 
কম্ান্ডার এোগন সাি বের যগর কাজ করগেন। তন়েম্টা একই রকম্ আগে। উতন পাে 
বিোগলন। 
  
যনযবাি, কম্ান্ডার। 
  
কযাগেন ডগারতথ্র কথ্া ম্গন পগড় বগল রবাগটটর। এক ম্হান বযতি, এ তবষগ়ে বকান 
সগন্দহ বনই। 
  
রবাটট অতফগস বগগলন। বসগক্রটাতর বারবারা ইতিম্গযযই বপৌঁগে বগগে। 
  
শুভ প্রভাি কম্ান্ডার, অযাকতটং তডগরটর আপনার সগে বিো করগি আসগেন। 
  
 ওনাগক একটু অগপক্ষা করগি বলল। অযাডতম্রাল হুইটযাকারগক িাও, তেজ। 
  
এক তম্তনট বাগি রবাগটটর সাগথ্ অযাডতম্রাগলর কথ্া হল। 
  
রবাটট, বিাম্ার কথ্া বলা বেষ হগ়ে বগগে? 
  
কগ়েক তম্তনট আগগ। 
  
 কীরকম্ ম্গন হল? 
  
বযাপারাটা গুরুত্বপূণট। আপতন তক আম্ার সগে বেকফাগস্ট আসগবন? 
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–হযাাঁ, আম্রা বকাথ্া়ে যাব? 
  
–আতম্ আপনার জনয একটা পাে বরগে যাতে। 
  
এক ঘন্টার ম্গযয আসতে। 
  
 রবাটট তরতসভারটা নাতম্গ়ে বরগে ভাবগলন, আজ আতম্ অযাডতম্রাগলর জনয তভতজটারস 
পাে রােতে। কগ়েক বের আগগ আতম্ তেলাম্ এক অনতভজ্ঞ িরুণ, বযাপারটা ভাবগি 
অদু্ভি লাগগে। 
  
ইন্টারকম্টা ববগজ উঠল। 
  
কম্ান্ডার? 
  
—অযাডতম্রাল হুইটযাকার কেন আসগবন? 
  
–এেনই আসগবন। ওনার জনয একটা পাগের বযবস্থা কগরা। 
  
 এবার, অযাকতটং তডগরটগরর কাগে তরগপাটট তিগি হগব। 
  
. 
  
০৫. 
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ডাসতটন ফরনটন, বনভাল ইনগটতলগজগন্সর অযাকতটং তডগরটর। িাগক এক তবেযাি 
অযাথ্গলট বলা হগ়ে থ্াগক। একসম্গ়ে ফুটবল বেলা়ে যগথ্ষ্ট নাম্ কগরতেগলন। েিগপাি 
ম্ানুষ। অযানাগকাতলগসর গুরুত্বপূণট পগি আগেন। ভাগয আজ িাগক এোগন এগন 
তিগ়েগে। 
  
পুগরাগনা তিগনর কথ্া তিতন আর ম্গন রােগি চান না। এেন কাগজ েুবই বযস্ত হগ়েগেন। 
  
িবুও ম্াগঝ ম্গযয ম্গন পগড় যা়ে, তবগেষ কগর ইতলনরগক তিতন ভুলগি পাগরন না। 
অসম্ভব বযৌবনবিী বচহারা, কাম্ িারা আেন্না। ডাসতটন ফরনটগনর বপ্রগম্ পগড়তেগলন 
ফুটবল বেলার আসগর। বভগবতেগলন বয বেগলতট এইভাগব বল বেলগি পাগরন, না জাতন 
তিতন েরীগরর বেলা়ে কি ওস্তাি হগ়ে উঠগবন। যতি েরীগরর ম্গিাই পুংিণ্ডটা উদ্ধি 
হ়ে, িাহগল কী হগব? 
  
েম্াস বকগট বগগে। ইতলনর এবং ডাসতটন তববাহ বন্ধগন আবদ্ধ হগ়েগেন। এটাই হল 
শুরু, ডাসতটন িার শ্বশুগরর হগ়ে কাজ করগি শুরু করগলন। তিতন এম্ন এক স্বে 
জগগির বাতসন্দা হগ়ে বগগলন, যা আগগ কেনও ভাগবনতন। 
  
উইলাডট বস্টান, ফরনটগনর শ্বশুরম্োই, এক রহগসয োকা ম্ানুষ। অগনক অগথ্টর ম্াতলক। 
রাজননতিক বযাগাগযাগ আগে। তকন্তু সবতকেু বগাপনী়েিার ম্গযয রােগি ভাগলাবাগসন। 
সত্তর বের ব়েগস পা তিগ়েগেন। সাবযাগন চলাগফরা কগরন। ঝকঝগক বচহারা, যূিটিার 
োপ। 
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ওনার সিগকট অগনক গুজব আগে। তিতন নাতক ম্ালগ়েতে়োগি িার এক প্রতিিন্দ্বীগক 
েুন কগরতেগলন। এক আম্ীগরর তপ্র়ে পত্নীর সগে বগাপন সিকট স্থাপন কগরতেগলন। 
নাইগজতর়োগি একতট সফল তবেব ঘতটগ়েতেগলন। িার তবরুগদ্ধ ওই বিগের সরকার 
অগনক অতভগযাগ এগনতেল। বেষ পযটন্ত অতভগযাগগুগলা িুগল বনও়ো হল। এোগন অগথ্টর 
কথ্া বলা হ়ে, ঘুষ এবং উপগেৌকন। উতন নাতক গুরুত্বপূণট নতথ্ হাতফস করগি পাগরন। 
প্রিযক্ষিেটীগির হাও়ো কগর বিন। বস্টান একাতযক রাষ্ট্রপতি এবং রাজার উপগিষ্টা 
তহগসগব কাজ করগেন। িাগক আম্রা নগ্ন ক্ষম্িার প্রিীক বলগি পাতর। কগলারাগডা 
পাহাগড় িার তবরাট সিতত্ত পগড় আগে। প্রতি বের বসোগন তবেযাি তবজ্ঞানী, তেল্পপতি 
এবং রাজননতিক বনিারা আসগন। িারা আগলাচনা়ে বযাগ বিন। অবাতিি অতিতথ্গির 
আটকাবার জনয সেস্ত্র পাহারা থ্াগক। 
  
উতন বম্গ়ের তবগ়েগি সম্মতি তিগ়েগেন, তবগ়েটা যাগি ভাগলাভাগব হ়ে, িা বিগেগেন। 
নিুন জাম্াইগক বপগ়ে েুবই েুতে হগ়েগেন। জাম্াইগ়ের ম্গযয অগনকগুগলা গুণ আগে। 
  
তবগ়ের পর বাগরা বের বকগট বগগে। বস্টান ডাসতটনগক িতক্ষণ বকাতর়োর রাষ্ট্রিূি কগর 
পাঠাগলন। কগ়েক বের বাগি বপ্রতসগডন্ট িাাঁগক যুিরাষ্ট্রপুগের িূি কগর পাঠাগলন। 
এবার অযাডতম্রাল হুইটযাকার ও এন আই এ-র তডগরটর বথ্গক অপসাতরি হগলন। 
ফরনটন বসই জা়েগাটা তনগলন। 
  
একতিন উইলাডট বস্টান িার জাম্াইগক বলগলন- এটাই হল শুরু। বিাম্ার জনয অগনক 
বগড়া পতরকল্পনা আগে। িুতম্ ভাবগিই পারগব না। 
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িু বের বকগট বগগে, রবাগটটর সাগথ্ ও এ আই এ-র অযাকতটং তডগরটগরর বিো হল। 
  
কম্ান্ডার, বসুন। আপনার বরকডট বিা েুবই ভাগলা। 
  
 উতন কী ববাঝাগি চাইগেন? 
  
ফরনটন বলগলন- অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর েবর কী? ভাবগিই পারতে না, উতন কীভাগব 
অতফস চাতলগ়ে বগগেন। আতম্ আম্ার কাজগুগলা িাড়ািাতড় করগি চাই। আো কতর 
আপতন আম্ার বিবয বুঝগি বপগরগেন। 
  
-হযাাঁ, আতম্ বচষ্টা করব। 
  
একম্াস বকগট বগগে। রবাটটগক পূবট জাম্টাতনগি পাঠাগনা হল। এক তবজ্ঞানীগক যগর 
আনগি হগব। অতভযানটা েুবই কতঠন। পূবট জাম্টাতনগি তবরুদ্ধ পতক্ষরা সতক্র়ে। নানা 
প্রতিকূলিা সগেও রবাটট ওই ম্ানুষতটগক তেতনগ়ে আনগি সম্থ্ট হগ়েতেগলন। িাগক 
একটা তনরাপি আশ্রগ়ে তনগ়ে আসা হ়ে। ও়োতেংটগনর সাগথ্ বগাপন বযাগাগযাগ স্থাতপি 
হ়ে। ডাসতটন ফরনটগনর কাে বথ্গক একতট েবর বগল রবাগটটর কাগন। বলা হ়ে, অবস্থা 
পাগে বগগে। এেন আর এই কাগজ ম্ন তিগ়ে লাভ বনই। 
  
রবাটট জানগি বচগ়েতেগলন এই তবজ্ঞানীর কী হগব? 
  
ফরনটন জবাব তিগ়েতেগলন- এটা ওনার তনজস্ব সম্সযা, আপতন তনরাপগি এোগন তফগর 
আসুন। 
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রবাটট বভগবতেল, ম্ানুষ এি নীচ এবং তনম্টম্ হ়ে কী ভাগব? রবাটট বভগবতেগলন, উতন যতি 
পূবট জাম্টাতনগি তফগর যান, িাহগল জনগণ ওনাগক বকগট টুকগরা টুকগরা কগর বফলগব। 
  
একটা বযবস্থা করুনতর, ওনাগক সগে ঘ হগ়েতেল 
  
–বিো যাক কী করগি পাতর, ওনাগক সগে তনগ়ে আসুন। 
  
বেষ অতব্দ ভদ্রগলাকগক ইংলযাগন্ড পাতঠগ়ে বিও়ো হগ়েতেল। ডাসতটন ফরনটন বসই 
বথ্গকই রবাগটটর ওপর বরগগ আগেন। রবাটট অবাযয হবার বচষ্টা কগরতেগলন। 
  
ডাসতটন ফরনটগনর অতফস, রবাটট ভাবগলন, এবার কী ঘটগি চগলগে। এম্ন একটা 
কাজ? না, ডাসতটন ফরনটনগক তিতন তবশ্বাস কগরন না। 
  
ফরনটন বডগস্কর ওপাগে বগসতেগলন। 
  
–আপতন আম্ার সগে বিো করগি চাইগেন বকন? 
  
হযাাঁ, আতম্ কম্ান্ডাগরর সাগথ্ কথ্া বলগি উৎসুক। বসুন। 
  
–আপনাগক নযােনাল তসতকউতরতট এগজতন্সগি বিতল করা হগ়েগে? বকন বলুন বিা? 
  
বকন আতম্ জাতন না। িাোড়া এোন বথ্গক আতম্ বিা আর তফরব না। এটাই আম্ার 
বেষিম্ কাজ। 
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-বকন? 
  
–আতম্ চাকতরটা বেগড় বিব। 
  
 রবাটট ভাবতেগলন, এই কথ্া শুগন ওনার মু্গের কী প্রতিতক্র়ো হগব। ফরনটন বয অবাক 
হগ়েগেন িা ববাঝা বগল না। রাগ কগরগেন, িাও ন়ে। োতন্ত বপগ়েগেন? ববাযহ়ে না। 
বেষ পযটন্ত রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে তিতন বলগলন- বকন? বকাগনা বগাপন কারণ? 
  
রবাটট িার অতফগস তফগর বগগলন। বসগক্রটাতরগক বলগলন- বারবারা, আতম্ একটু বাইগর 
যাতে, এক ঘণ্টা পর ববগরাব। 
  
–এম্ন একটা জা়েগা, বযোগন ওরা আপনাগক েুাঁগজ পাগব না। 
  
 বজনাগরল তহতল়োগডর কথ্াগুগলা রবাগটটর ম্গন পগড়তেল। তিতন বলগলন না। 
  
–আপতন কার সগে কথ্া বলগবন বগলতেগলন? 
  
-বসটা বাতিল কগরা, রবাটট ঘতড়র তিগক িাকাগলন। এেন অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর সগে 
কথ্া বলগি হগব। 
  
. 
  
বপন্টাগগন বেকফাস্ট, গ্রাউন্ড তজগরা কাগফগি। এম্ন নাম্ বকন বিও়ো হগ়েগে? ভাবা 
হগ়েতেল, হ়েগিা এক সম়্ে এোগন আণতবক ববাম্ার আঘাি হগব। রবাটট বকাগণর 
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বটতবগলর বযবস্থা কগরতেগলন। এোগন তকেুটা বগাপনী়েিা আগে। অযাডতম্রাল হুইটযাকার 
সম়্ে সিগকট েুবই সগচিন। িাাঁগক আজ ববে সুন্দর বিোগে। আজ ম্গন হগে, 
ব়েসটা ববাযহ়ে কগম্ বগগে। 
  
অযাডতম্রাল বগস তজজ্ঞাসা করগলন রবাটট, এন এস-এগি বকম্ন লাগগে? 
  
রবাটট বলগলন- জাতন না, ভতবষযগি কী হগব। অযাডতম্রাল, বজনাগরল তহতল়োড আম্াগক 
তিন হাজার ম্াইল িূগর পাঠাগি চাইগেন। িেজন প্রিযক্ষিেটীগক ববর করগি হগব। 
একটা আবহাও়ো ববলুন বফগট বগগে। বযাপারটা অদু্ভি লাগগে। তকেু তকেু ঘটনা আতম্ 
বুঝগি পারতে না। 
  
অযাডতম্রাল হুইটযাকার অবাক হগ়ে বলগলন- বজনাগরল বকন এই কাজ কগরগেন? অবেয 
িার পতরকল্পনা আতম্ বুঝব বকম্ন কগর? 
  
অযাডতম্রাল হুইটযাকার রবাগটটর তিগক িাকাগলন। কম্ান্ডার ববলাতম্ িার অযীগন কাজ 
কগরগেন তভগ়েিনাগম্। ওই বস্কা়োড্রগন তিতন তেগলন সব বথ্গক বসরা পাইলট। 
অযাডতম্রাগলর পুত্র, এডও়োডট রবাগটটর সাগথ্ কাজ কগরগেন। একতিন বেনটাগক গুতল 
কগর নাম্াগনা হগ়েগে। এডও়োডট ম্ারা যা়ে। রবাটট বকাগনা ম্গিা ববাঁগচ যান। অযাডতম্রাল 
হাসপািাগল তগগ়ে মৃ্ি পুগত্রর মু্ে বিগেতেগলন। ডািাররা বগলতেগলন, িুুঃে কগর কী 
করগবন? উতন বিা বিগের জনয প্রাণ তিগ়েগেন। সম্স্ত েরীর িেন যিণা়ে েটফট 
করগে রবাগটটর। িাও তিতন তফসতফসাতন কণ্ঠস্বগর বলগলন- এডও়োগডটর কথ্া তচন্তা 
করগল েুবই োরাপ লাগগে। 
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অযাডতম্রাল হুইটযাকার রবাগটটর হাগি হাি বরগে বলগলন- যিটা সম্ভব িুতম্ িা কগরে। 
িুতম্ কগব বসগর উঠগব? 
  
অযাডতম্রাগলর ম্গন িেন রবাটট বেগলর ম্গিা, বয বেগল এডও়োগডটর জা়েগা গ্রহণ 
করগি পাগর। 
  
রবাটট 
  
–অযাডতম্রাল 
  
–বিাম্ার কাজটা সফল হগব বিা? 
  
কারণ এটা আম্ার বেষ কাজ। 
  
–সতিয চাকতর বেগড় বিগব? 
  
–হযাাঁ। 
  
-ফরনটন? 
  
–ওর সাগথ্ আগলাচনা করব না। 
  
–এর পর কী করগব তকেু বভগব বিগেে? 
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–অনয তকেু করব, এম্ন তকেু, যা আম্ার করগি ভাগলা লাগগব। 
  
যতি ওরা বিাম্াগক োড়গি না চা়ে? 
  
 –ওগির হাগি আর বকাগনা তবকল্প আগে তক? ম্নগক একবার প্রশ্ন করুন বিা? 
  
. 
  
০৬. 
  
তরভার এনট্রাগন্সর কাগে তলমু্তজনটা িাাঁতড়গ়েতেল। 
  
-আপতন তক তিতর কম্ান্ডার? কযাপগটন ডগারতথ্ জানগি চাইগলন। 
  
 রবাটট বলগলন- হা। 
  
কযাগেন ডগারতথ্ রবাটটগক তনগ়ে অযাপাটটগম্গন্ট চগল বগগলন। রবাটট জাগনন না, তিতন 
বকাথ্া়ে চগলগেন। তিতন তকেু তজতনসপত্র পযাগকগট েুতকগ়ে তনগলন। অন্তি এক সপ্তাহ 
যাগি থ্াকা বযগি পাগর। বেষ অতব্দ সুোগনর একটা বাাঁযাগনা েতব তনগলন। ওই েতবটার 
তিগক অগনকক্ষণ িাতকগ়ে থ্াকগলন। আহা, োতজগল ওই বম্গ়েতট এেন বকম্ন আগে? 
উতন ভাবগলন। আম্ার ম্গন হ়ে, সম়্েটা সুোগনর ভাগলা যাগে না। 
  
এসব কথ্া বভগব ভীষণ লজ্জা করল। 
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. 
  
তলমু্তজন এ়োরগফাসট ববগস এগস বগগে। একটা বেন িাাঁতড়গ়েতেল এ়োরগপাগটট। 
  
 কযাগেন ডগারতথ্ হাগি হাি বরগে বলগলন- বিাম্ার ভাগয বযন সি়ে হ়ে, কম্ান্ডার। 
  
 রবাটট বকতবগনর তিগক এতগগ়ে বগগলন। 
  
 কু্ররা বভিগর বগসতেগলন। ফ্ল্াইগটর আগগ ভাগলা কগর বিেগেন সব তকেু। 
  
পাইলট, বকাপাইলটগক বিো বগল। বনতভগগটর এবং সু্ট়োটট। সকগলই এ়োর বফাগসটর 
ইউতনফম্ট পগরগেন। রবাটট এই জািী়ে তবম্াগনর সাগথ্ েুবই পতরতচি। এর ম্গযয 
ইগলকট্রতনক্স যিপাতি থ্াগক। বাইগরর তিগক বলগজর কাগে থ্াগক অতি উচ্চ 
ক্ষম্িাসিন্ন অযানগটনা। সব তম্তলগ়ে তবম্ানটাগক ম্স্ত বগড়া ম্াগের ম্গিা বিোগে। বয 
ম্াে নিীগি আনগন্দ সাাঁিার বকগট ববড়াগে। এই তবম্াগনর বভির তিগকর রং হল নীল, 
িাই বকতবনটাগকও নীল রগঙ রতঙন করা হগ়েগে। 
  
রবাটট বুঝগি পারগলন, তিতনই এই তবম্াগনর একম্াত্র যাত্রী। পাইলট িাগক বিগে ম্াথ্া 
নীচু করগলন। বলগলন– কম্ান্ডার, আপনাগক স্বাগি জানাতে। আপতন তসটগবে পগর 
তনন। এবার আম্রা উড়ান শুরু করব। 
  
রবাটট তসট ববে পগর তনগলন। বেনটা উড়গি শুরু কগরগে। িারপর? সীম্াহীন েূনযিা। 
  
. 
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তভগ়েিনাম্, বসোগন উতন তেগলন বলফগটনযান্ট কম্ান্ডার। ওনাগক বরাজার নাগম্ একতট 
এ়োর ক্রাফট বকতর়োগরর িাত়েত্ব বিও়ো হগ়েগে। উতন পাইলটগির তেক্ষা তিগিন। 
কীভাগব নিুন আক্রম্ণ করা যা়ে, বস তবষগ়ে আলাপ আগলাচনা করগিন, ওনার অযীগন 
একটা বম্বব্ল্াস্ট বস্কা়োড্রন তেল। বযাংকগক ববে কগ়েক সপ্তাহ ওনাগক থ্াকগি হগ়েতেল। 
িেন বচাে বথ্গক ঘুম্ চগল তগগ়েতেল। এই েহরটা একটা তডজতনলযাগন্ডর ম্গিা। পুরুষ 
জন্তুগির আনন্দ বিও়োর অগনক উপকরণ েড়াগনা আগে। বসোগনই এক অসাযারণ 
রূপবিী থ্াই সুন্দরীর সগে িার বিো হ়ে। পরবিটীকাগল এই ম্তহলা িার জীবগনর 
সবতকেু হগ়ে ওগঠ। িার কাে বথ্গক ববে কগ়েকতট থ্াই েব্দ তেগেতেগলন তিতন। 
  
রবাগটটর সব কথ্াই ম্গন পগড় যা়ে। পগর বযাংককগক ম্গন হগ়েতেল একটা িূরবিটী স্বে। 
যুদ্ধটা তেল চরম্ বাস্তব। এটা তেল আিঙ্ক। তভগ়েিনাম্ সিগকট ম্াতকটন বিগের ম্ানুগষর 
ম্ন িেন তবতষগ়ে উগঠগে। 
  
আজ কি কথ্াই ম্গন পগড় যাগে। 
  
িগব বসোগন তকন্তু তিতন কিটগবয অবগহলা কগরনতন। প্রতিতট িাত়েত্ব পালন করার বচষ্টা 
কগরগেন। 
  
নিুন একটা িল তিতর হল। নাম্ বিও়ো হল টপগান। এই িগলর ওপর নিুন িাত়েত্ব 
বিও়ো হগে। িারা কম্ান্ডার ববলাতম্গক সব বযাপাগর সাহাযয করগব। অযাডতম্রাল 
হুইটযাকার ববলাতম্গক অতভনন্দন জাতনগ়ে বলগলন- কম্ান্ডার, এটা েুব সুন্দর চাকতর, 
িাই ন়ে তক? 
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–অগনক যনযবাি, অযাডতম্রাল। চলুন, আম্রা কাজটা শুরু কতর। 
  
 –আতম্ বিা তিতর আতে। 
  
রবাটটগক বচৌতত্রে ঘণ্টার অতভযাগন পাঠাগনা হল। অতবরাম্ ববাম্াবষটণ করগি হগব। এটা 
তেল বযাগকর তসগক্সর জনয িাাঁর পাঁ়েতত্রেিম্ অতভযান। 
  
. 
  
িারা হযানগ়ের ওপর তিগ়ে উগড় বগগলন। চগলগেন ফুাঁ বথ্া এবং ইগ়েন বব-র তিগক। 
এডও়োডট হুইটযাকার রবাগটটর পাগে বগস আগেন র যাডার তিগনর তিগক িাতকগ়ে। 
েত্রুপগক্ষর িরফ বথ্গক বকাগনা আঘাি আসগি পাগর তক না িা বিেগেন। 
  
আকাগের বুগক স্বাযীনিার আস্বািন। নীগচ লাইটগান বথ্গক গুতলর েব্দ বোনা যাগে। 
অন্ধকাগরর বুগক একটুকগরা আগলার বরো। পঞ্চান্ন তম্তলতম্টাগরর বসল েুগট আসগে। 
কাগলা আকাগের অন্ধকার। 
  
এডও়োডট বলগলন– আম্রা কাোকাতে বপৌঁগে বগতে। 
  
রজার? 
  
–এ-৬৪ ইনট্রডার এতগগ়ে চগলগে। রবাটট সবতিগক নজর বরগেগেন। 
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বরতডওগি একটা গলা বোনা বগল- বরাতম্ও, চারগটর সম়্ে কাজটা শুরু হগব। 
  
রবাটট িাতকগ়ে বিেগলন একটা তম্ক েুগট আসগে। তিতন তবম্ানটাগক অনয তিগক তনগ়ে 
বগগলন। তম্কটা িেনও িাড়া করগে। রবাগটটর মু্ে সািা হগ়ে বগগে। এক হাজার ফুট, 
িুগো ফুট, চারগো ফুট– 
  
এডও়োডট তচৎকার করগলন– আম্রা বকন অগপক্ষা করতে? 
  
 রবাটট বেষ মু্হূিট পযটন্ত অগপক্ষা কগরতেগলন। িারপর গুতলবষটণ শুরু হল। 
  
এডও়োডট বলগলন- বেষ অতব্দ আম্রা ববাঁগচ বগতে। 
  
 রবাটট িেনও কাজ কগর চগলগেন। 
  
ইন্টারকগম্ একটা সুন্দর েব্দ বভগস উঠল। বরাতম্ও, কাজটা ভাগলা হগ়েগে। 
  
এবার বেনটা িার লক্ষয বস্তুর কাোকাতে এগস বগগে। 
  
এডও়োডট বলগলন- এোন বথ্গকই কাজ শুরু বহাক। তিতন একটা লাল ববািাম্ 
তটপগলন। ববাম্াগুতলগক বেগড় বিও়ো হল। বসগুগলা যীগর যীগর নীগচর তিগক নাম্গে। 
তম্েন 
  
সফল হগ়েগে। রবাটট এবার তবম্ানটাগক চাতলগ়ে কযাতর়োগরর তিগক তনগ়ে বগগলন। 
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হঠাৎ সাম্গন আর একটা বম্বাগরর আগম্ন। 
  
এডও়োডট বলগলন– আক্রম্ণ করুন এেনই। 
  
 িুজগনই লাল আগলা বেগল তিগলন। যুদ্ধ শুরু হগ়ে বগল। 
  
 বরতডওগি একটা কথ্া বোনা বগল বরাতম্ও ফ্রম্ এটা হল টাইগার। সাংঘাতিক তবম্ান। 
  
 রবাটট বসগকগন্ডর ক্ষণ ভগ্নাংগে তসদ্ধান্ত তনগ়ে বলগলন- এেনই ঝাাঁতপগ়ে পড়তে। 
  
 আবার লড়াই শুরু হগ়ে বগল। এডও়োডট বলগলন িাড়ািাতড়, আরও িাড়ািাতড় না হগল 
বিতর হগ়ে যাগব। 
  
রবাটট অলগটাতম্টাগরর তিগক িাকাগলন। কাাঁটাটা ক্রম্ে ঝুগল যাগে। তিতন বরতডও ম্াইক 
হাগি তনগ়ে বলগলন- বরাতম্ও, বকান ববগস যাগব। আম্রা তক আক্রম্ণ করব? 
  
-হযাাঁ, এেনই। 
  
–নাতক আম্রা তফগর যাব। 
  
না, তকেুক্ষণ বাগি বোনা বগল, চাতলট এগস বগগে। এসবই সগঙ্কগি কথ্াবািটা হগে। 
এডও়োডট িার চাগটটর তিগক িাতকগ়ে বলগলন– সাি তম্তনট সম়্ে আগে। িার ম্গযয সব 
তকেু করগি হগব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

34 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

অবগেগষ এই অতভযানটা সিূণট সফল হগ়েতেল। 
  
িারপর? রবাগটটর ম্গন হল বুগকর বভির অসম্ভব যিণা। রি শুযু রি। তকন্তু বকন? 
বুগলট েুকগি শুরু কগরগে? ববাঁগচ থ্াকার বকাগনা আো বনই। 
  
বেষ অতব্দ রবাটট সব েতি বকন্দ্র কগর লড়াই করার বচষ্টা করগলন। িাকাগলন 
এডও়োগডটর তিগক। বলগলন- আতম্ িুুঃতেি। 
  
আবার এক নিুন যুগদ্ধর উন্মািনা শুরু হগব। 
  
রবাগটটর আঘািটা সাংঘাতিক। হাসপািাগল ভতিট হগি হল। বসোগন িাাঁগক ম্রতফন 
বিও়ো হল। বুগকর ওপর েযাগন্ডজ কগর বিও়ো হগ়েগে। 
  
এেন কিতিন এোগন থ্াকগি হগব বক জাগন? 
  
োন্ত পতরগবে। রণগক্ষগত্রর উন্মািনা এোগন আসগি পাগর না। 
  
রবাটট শুগ়ে শুগ়ে অগনক তকেু ভাবগি থ্াগকন। িেনই সািা ইউতনফম্ট পরা এক ম্তহলার 
মু্ে বভগস উগঠ। তিতন তকেু কথ্া বলার বচষ্টা করগেন। এোগন অগনগক তম্গল কথ্া 
বলগেন। বরাতগগির যিণা, ডািাররা আগিে তিগেন। নাসটরা েুগটােুতট করগে। 
  
এোগন বকাগনা কথ্া শুনগি পাও়ো যাগে না। ম্গন আগে পরবিটী আটচতিে ঘণ্টা যগর 
িাগক এক অদু্ভি যিণার ম্গযয তিগ়ে তিন কাটাগি হগ়েগে। পগর তিতন জানগি 
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বপগরতেগলন, ওই নাগসটর নাম্ সুোন ও়োডট। তিতন অপাগরেগন সাহাযয কগরতেগলন। 
এম্ন তক তিতন িাাঁর তনগজর রি তিগ়ে রবাগটটর প্রাণ বাাঁতচগ়েতেগলন। 
  
যেন অপাগরেনটা হগ়ে বগল, সাগজটন বলগলন- আম্রা বৃথ্া সম়্ে নষ্ট করলাম্। বপগেন্ট 
বাাঁচগব না, িে েিাংে সম্ভাবনা বনই। 
  
ডটর জানগিন না, রবাটট ববলাতম্ বক? সুোন ও়োডট বক, িাও তিতন জানগিন তক? রবাটট 
যেন বচাে েুলগলন, সুোন িাাঁতড়গ়ে তেগলন। হাগি হাি বরগে। অদু্ভি একটা পতরতস্থতি। 
  
বেষ অতব্দ রবাটট ববাঁগচ বগগলন। শুযু ববাঁগচ যাও়ো ন়ে, আবার জীবন প্রবাহ। প্রতি মু্হূগিট 
সুোন পাগে বথ্গকগেন। সারা েরীগর ঘাম্, সুোন মু্গে তিগ়েগেন। সুোন বগলগেন আতম্ 
কথ্া তিতে, ভগবান আপনার ম্েল করগবন। এেন শুগি চগল যান। 
  
. 
  
সুোন, অপাগরতটং রুগম্র প্রযান নাসট, িাগক ওই হাসপািাগলর বসরা বসতবকা বলা হগ়ে 
থ্াগক। বোট্ট একটা েহগর িাাঁর জন্ম হগ়েতেল। ভাগলাবাসি ফ্রাঙ্ক বপ্রসকি নাগম্ একতট 
বেগলগক। বম়্েগরর বেগল। সকগল জানি, একতিন িাগির ম্গযয তবগ়ে হগব। 
  
সুোগনর একতট বোগটা ভাই তেল, ম্াইগকল। িাগকও বস েুব যত্ন করি। ম্াইগকগলর 
আঠাগরা নম্বর জন্মতিগন িাগক তভগ়েিনাগম্ পাতঠগ়ে বিও়ো হল। সুোন িাগক বরাজ তচতঠ 
তলেগিন। তিন ম্াস বকগট বগগে। সুোগনর পতরবার একটা বটতলগ্রাম্ বপল। বটতলগ্রাম্টা। 
বোলার আগগই িারা হ়েগিা বুঝগি বপগরতেগলন, কী বলো আগে। 
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ফ্রাঙ্ক বপ্রসকি এই েবরটা শুনগি বপগলন। তিতন বলগলন-সুোন, আতম্ েুবই িুুঃতেি। 
ম্াইগকলগক আতম্ েুবই ভাগলাবাসিাম্। এগসা, তবগ়ের কাজটা বসগর বফলা যাক। 
  
সুোন িার তিগক িাতকগ়ে বগলতেগলন- না, আম্াগক অনয একটা কাজ করগি হগব। 
বসটা অগনক বগড়া কাজ। 
  
–আম্াগক তবগ়ে করগব না? 
  
না, আতম্ এেন তভগ়েিনাগম্ যাব। 
  
সুোন ও়োডট নাতসটং সু্কগল ভতিট হগলন। বস তভগ়েিনাগম্ এগাগরা ম্াস তেগলন। 
অক্লান্তভাগব পতরশ্রম্ কগরগে। শুযু কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্গকও ন়ে, িার হাগির পরগে 
অগনক তসনয মৃ্িুযর মু্ে বথ্গক জীবগনর উন্মািনা়ে তফগর আসগি বপগরগে। সুোগনর এই 
কাযটকাতরিা বিগে অগনগক অবাক হগ়ে বগগে। কীভাগব বস মৃ্গির বিগহ প্রাণ সঞ্চার 
কগরন? 
  
তিতন প্রথ্গম্ই একজন বপগেগন্টর বরকগডটর তিগক িাতকগ়ে থ্াগকন। বযম্ন, ববলাতম্ তিতন 
জগন্মগেন তেকাগগার কাগে একতট বোট্ট েহগর। েহরতটর নাম্ হারগব। কগলগজ পড়গি 
পড়গিই বনতভর বযাপাগর উৎসাহী হগ়ে ওগঠন। বপনসাগগালাগি প্রতেক্ষণ তনগ়েতেগলন। 
তবগ়ে হ়েতন। 
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প্রগিযকতিন রবাগটটর সগে বিো হগে। রবাটট একটু কগর বসগর উঠগেন। িেনও বহাঁগট 
যাগেন মৃ্িুয ও জীবগনর এক সংকীণট উপিযাকা তিগ়ে। ে-েতট তিন বকগট বগগে। রবাটট 
িেনও ভুল বকগেন। একতিন তবোনা়ে বগস েূনয িৃতষ্টগি চারতিগক িাতকগ়ে সুোনগক 
বলগলন– আতম্ তক স্বে বিেতে? আপতন স্বে না সতিয? 
  
সুোন বগলতেগলন- হযাাঁ, আতম্ সতিয। 
  
না, সব কথ্া স্বে বগল ম্গন হগে। ঈশ্বর আপনাগক পাতঠগ়েগেন আম্াগক বসবা করার 
জনয। 
  
সুোন রবাগটটর বচাগের তিগক িাতকগ়ে বগলতেগলন- যতি আপনার মৃ্িুয হি, আতম্ 
তনগজগক বম্গর বফলিাম্। 
  
রবাগটটর বচাে েুগল বগল– আতম্ বকাথ্া়ে আতে? 
  
আম্রা একটা আতম্ট হাসপািাগল আতে। 
  
কগব আতম্ এগসতে? 
  
েতিন আগগ। 
  
–এতড বকাথ্া়ে? 
  
–আতম্ িুুঃতেি, এ বযাপারটা বলগি পারব না। 
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 –অযাডতম্রালগক সব বলগি হগব। 
  
 সুোন রবাগটটর হাগি হাি বরগে বলগলন– উতন সব জাগনন। উতন এোগনই আগেন। 
  
যীগর যীগর রবাগটটর উন্নতি হগি থ্াকল। ডািাররা অবাক হগ়ে বগগলন। 
  
. 
  
রবাটট তক সুোনগক ভাগলাগবগসগেন? হ়েগিা িাই, যেন সুোন ক্ষিতচহ্ন পতরষ্কার কগরন, 
িেন রবাগটটর শুযুই ম্গন পগড় ববাম্া বগণটর েব্দ। সুোন বগলন- না, ওোগন আম্াগির 
গান গাও়ো হগে। 
  
রবাটটগক অনয একটা ও়োগডট পাতঠগ়ে বিও়ো হল। সুোন বলগলন– এবার আম্ার কাগজর 
েুতট। হ়েগিা অনয বকউ আপনার িাত়েত্ব বনগব। না, আম্ার শুগভো সবটিা আপনার 
সগেই থ্াকগব। 
  
িু সপ্তাহ বকগট বগল। িারা তবগ়ে করগলন। এক বের পর রবাগটটর ক্ষিটা সিূণট বসগর 
বগল। সুোন সব সম়্ে পাগে পাগে বথ্গকগেন। ো়োর ম্গিা। ভাগলাবাসার সাগথ্ গভীর 
ম্ম্ত্বগবায। অসম্ভব প্রাণেতি। রবাটট ভাগলাগবগস তেগলন সুোগনর বসৌন্দযটগক। শুযু িাই 
ন়ে, িার ম্গযয একটা স্বাভাতবক বকৌিুকতপ্র়েিা আগে। 
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তবগ়ের প্রথ্ম্ বাতষটকী। রবাটট বলগলন- িুতম্ তবগশ্বর সব বথ্গক সুন্দরী রম্ণী, এ তবষগ়ে 
বকাগনা সগন্দহ বনই। শুযু িাই ন়ে, বিাম্ার এই করুণা এবং ম্ম্িা আম্ার েুবই ভাগলা 
লাগগ। এ বযাপাগর বকউ বিাম্ার সাগথ্ লড়াইগি বপগর উঠগব না। 
  
সুোন রবাটটগক জতড়গ়ে যগর বগলতেগলন- হযাাঁ, িুতম্ তঠকই বগলে। 
  
ভাগলাবাসা, িার অন্ততনটতহি অথ্ট আরও পতরসু্ফতটি হল। িারা এগক অনযগক গভীরভাগব 
ভাগলাবাসগিন এবং শ্রদ্ধা করগিন। বনু্ধ-বান্ধবরা ঈষটার বচাগে িাতকগ়ে থ্াকগিন। যেনই 
বকউ এক পতবত্র সুন্দর আগলাচনা করগিন িাাঁরা রবাটট এবং সুোগনর উিাহরণ তিগিন। 
এগক অগনযর সিূণট পতরপূরক। সুোনগক আম্রা এক আগবিতন ম্তহলা বলগি পাতর। 
ম্গন হ়ে তিতন বযন আগুন যরা উন্মািনা তনগ়ে বগস আগেন। একতিন তবগকলগবলা, িারা 
তডনার পাতটটগি যাগবন, রবাগটটর বিতর হগ়েগে। রবাটট োও়োগর তেগলন। সুোন বাথ্রুগম্ 
এগলন। সুন্দর বপাোক পরগলন। িযাপ োড়া ইভতনং গাউন। 
  
রবাটট বলগলন- বিাম্াগক ভারী বসকতস বিোগে। এগসা, আম্রা বসই বেলাটা শুরু কতর। 
  
সুোন বগলতেগলন– না, বিরী হগ়ে যাগব? 
  
এক মু্হূিট বাগি রবাটট িাগক সিূণট নগ্না করগলন। িুজগন একসগে োও়োগরর িলা়ে 
স্ন্ান করগলন। 
  
িারা আর পাতটটগি যানতন। 
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সুোন জানগিন রবাগটটর কেন কী িরকার হগব। কীভাগব িাগক আরও ববতে সাহাযয 
করা যাগব। বড্রতসং রুগম্র বটতবগল ম্াগঝ ম্গযযই সুোন ভাগলাবাসার তচরকূট বপগিন। 
অথ্বা জুগিার িলা়ে কাগগজর টুকগরা বগাাঁজা থ্াকি। ম্াগঝ ম্গযয ফুল উপহার তহগসগব 
আসি িার হাগি। 
  
িারপর? অসাযারণ হাতস আর আনন্দম়্েিা। িুজগন অনুভব করগিন। 
  
ইন্টারকগম্ পাইলগটর কণ্ঠস্বরআম্রা জুতরগে নাম্গি চগলতে। িে তম্তনট সম়্ে আগে 
কম্ান্ডার। 
  
রবাটট ববলাতম্র তচন্তাযারা তেন্ন হগ়ে বগল। আবার তিতন চরম্ বাস্তগব তফগর এগলন। হযাাঁ, 
এেন বচাগের সাম্গন শুযুই আলপস পাহাড়। সুইজারলযান্ড, আর তকেু বনই। 
  
–তসটগবে ভাগলা কগর ববাঁগয তনন, তেজ। 
  
 তবম্ানটা অন্ধকার অরগণযর ওপর তিগ়ে উগড় চগলগে। রানওগ়ে বিো বগল। জুতরে 
ইন্টারনযােনাল এ়োরগপাটট। 
  
বনাগ়েগলর অযাতডগ়েেন তবতল্ডং। এটাই প্রযান টাতম্টনাল। আকােটা পতরষ্কার। 
  
পাইলট বলগলন– এটা সুন্দর একটা রতববাগরর সকল। তকন্তু বৃতষ্ট হবার সম্ভাবনা আগে। 
এোগন আপনার বকাগনা ঘতড় লাগগব না। শুযু একটা বযাগরাতম্টার লাগগব কম্ান্ডার, আতম্ 
তক আপনার জনয একটা গাতড়র বযবস্থা করব? 
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না, যনযবাি, রবাগটটর ম্গন হল, এেন িাগক একলাই চলগি হগব। তিতন একটা 
তম্তনবাগস উগঠ বসগলন। িাগক এ়োরগপাটট বহাগটগল বযগি হগব। শুরু হগব স্বেতবহীন 
পথ্ চলা। 
  
. 
  
০৭. 
  
তিিী়ে তিন, সকাল আটটা 
  
পগরর তিন সকাগল রবাটট বডগস্কর পাগে বগস থ্াকা ক্লাগকটর সগে কথ্া বলগলন। স্থানী়ে 
ভাষা়ে কথ্া বলগলন। জাম্টান টান তেল। 
  
জানগি চাও়ো হল, রবাটট এোগন কিতিন থ্াকগবন? 
  
রবাটট তক জাগনন? হ়েগিা এক ঘণ্টা, একম্াস অথ্বা একবের তকংবা িুবের। 
  
আরও তকেু কথ্া হগ়েতেল। 
  
ক্লাকট অবাক হগ়ে রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে বগলতেগলন- তঠক আগে, এই কাগজগুগলা 
ভরতি কগর তিন। 
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রবাটট গাতড়র ভাড়ার িাম্ তিগ়ে তিগলন। িার কাগলা বক্রতডট কাডট ববর করগলন। 
বজনাগরল তহতল়োড এই কাডটটা িাগক তিগ়েতেগলন। ক্লাকট এটা বিেগলন। িারপর 
বলগলন বকাগনা সম্সযা? 
  
না, বকাগনা সম্সযা বনই। 
  
একটা গাতড় ভাড়া করা হল, যূসর বগণটর ওগপল ওগম্গা। রবাটট এ়োরগপাটট হাইওগ়ে 
তিগ়ে চগলগেন ডাউনটাউন জুতরগের তিগক। সুইজারলযান্ড িার েুবই ভাগলা লাগগ। সারা 
তবগশ্বর অনযিম্ সুন্দর এক রাষ্ট্র। এোগন অগনকবার তিতন এগসগেন। তকন্তু এইভাগব 
স্পাইতগতর করগি এই প্রথ্ম্। তিতন সুইস ইনগটতলগজন্স এগজতন্স সিগকট অগনক েবর 
তনগ়েগেন। তিিী়ে তবশ্বযুগদ্ধর সম়্ে িারা অসাযারণ কাজ কগরতেল। এই সংস্থার প্রযান 
কাজ হগে, গুপ্তচরগির তবরুগদ্ধ কতঠন হগ়ে ওঠা। িারা রাষ্ট্রপুগের অনযিম্ সংস্থা। 
বজগনভাগি ম্াগঝ ম্াগঝই তবতভন্ন অতযগবেন হ়ে। তবগশ্বর নানা প্রান্ত বথ্গক ম্ানুষ েুগট 
আগসন। িেন িাগির কাগজর চাপ আরও ববগড় যা়ে। 
  
পাঁতচে তম্তনট বকগট বগগে। গাতড়টা বযস্ত েহগর চগল এগসগে। বসটা গ্রান্ড বহাগটগলর 
তিগক এতগগ়ে চগলগে। চারপাগে সুইজ সভযিার োপ। বলক জুতরেগক বচাগে পড়ল। 
গাতড়টা বহাগটগলর বাইগর রাো হল। রবাগটটর এবার আসল কাজ শুরু হগব। রবাটট 
সুইজারলযাগন্ডর একটা ম্যাপ ইতিম্গযয তকগন বফগলতেগলন। বসই ম্যাগপর ওপর বচাে 
বরগে বুঝগি পারগেন, এবার বকানতিগক যাগবন। 
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সুন্দর েরৎ সকাল। সাম্গনর কাজটার কথ্া ভাবগেন। কীভাগব শুরু করা যা়ে ভাবগি 
ভাবগি সাম্গনর তিগক এতগগ়ে বগগলন তিতন। 
  
এেনও পযটন্ত িার হাগি কী িথ্য আগে? রতববার, ১৪ অগটাবর, উগটনডরফ। এোড়া 
আর বকাগনা িথ্য বনই। 
  
তকেু ম্গন করার বচষ্টা করগলন। যাাঁরা এই বিগে টুযতরস্ট তহগসগব আগসন, িারা িুতট 
প্রযান েহর বথ্গক যাত্রা শুরু কগরন। হ়ে জুতরে, অথ্বা বজগনভা। রবাটট ভাগলাভাগব 
তচন্তা করগলন। বকাথ্া়ে শুরু করা যা়ে? অগনকগুগলা বকািাতনর নাম্ আগে, সানসাইন 
টুর, সুইজ টুযর, টুযর সাতভটস। আরও কি তক? প্রগিযকটা অতফগস বযগি হগব। েুাঁতটগ়ে 
সব বিেগি হগব। তিতন সব কটা তঠকানা তলগে তনগলন। টুর সাতভটস বথ্গকই িার 
অতভযান শুরু হল। 
  
ক্লাগকটর সাগথ্ কথ্া শুরু হল। 
  
রবাটট জানগি চাইগলন–আম্ার বউ গি বরাববার টুযগর অংে তনগ়েতেল। বস িার টাকার 
বযাগটা বাগস বফগল যা়ে। আসগল উগটনডরগফর কাগে বয ববলুনটা বফগট তগগ়েতেল, 
বসটা বিেগি তগগ়ে বস েুব উৎসাতহি হগ়ে ওগঠ। িাই ভুগল বগগে। 
  
ক্লাকট বলল- আপনার ভুল হগে ম্োই, আম্াগির টুযর কেনও উগটনডরগফ যা়ে না। 
  
–ও, িুুঃতেি। 
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পরবিটী অতভযানটা বম্াটামু্তট ভাগলা হল। 
  
–আপনারা তক উগটনডরগফ যান? 
  
 ক্লাগকটর মু্গে হাতস। আম্াগির টুযর সব জা়েগা়ে যা়ে। আম্রাই সবগথ্গক নাম্ী সংস্থা। 
আপতন বকাথ্া়ে যাগবন? 
  
–গি বরাববার আপনারা তক বসোগন তগগ়েতেগলন? একটা ববলুন বফগট তগগ়েতেল? 
  
 ক্লাকট তকেু ভাববার বচষ্টা করগলন না, আম্রা বিা বসোগন যাইতন। 
  
–িাহগল ওই ঘটনাটার কথ্া আপনারা জাগনন না? 
  
না। 
  
যনযবাি। 
  
. 
  
িৃিী়ে অতফসটা েহগরর একগকাগণ অবতস্থি। বাইগরর আগলা়ে বলো আগে সানসাইন 
টুর। 
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রবাটট কাউন্টাগরর তিগক এতগগ়ে বগগলন– শুভ তিপ্রহর। আতম্ আপনাগির টুযর বাস 
সম্বগন্ধ কগ়েকটা কথ্া জানগি চাইতে। আতম্ শুগনতে একটা ববলুন উগটনডরগফর কাগে 
বভগঙ তগগ়েতেল। আপনাগির ড্রাইভার আযঘণ্টা িাাঁতড়গ়েতেল। 
  
-না-না, ম্াত্র পগনগরা তম্তনট, আম্াগির েুব পতরষ্কার তনগিটে আগে। 
  
অবগেগষ সফলিা এল। 
  
–আপতন বকন এ বযাপাগর এি আগ্রহী, জানগি পাতর তক? 
  
রবাটট িাাঁর তনগিটে পত্রটা ববর করগলন। বলগলন– আতম্ একজন তরগপাটটার। আতম্ এই 
বযাপারটা তনগ়ে একটা প্রতিগবিন তলেগি চগলতে। এটা ট্রাভল অযান্ড বলজার পতত্রকাগি 
প্রকাতেি হগব। বলা হগব, সুইজারলযাগন্ডর বাসগুগলা কি ভাগলাভাগব কাজ কগর। 
অনযানয বিগের সগে িুলনা করা হগব। আতম্ তক ওই ড্রাইভাগরর সাগথ্ কথ্া বলগি 
পাতর? 
  
-হযাাঁ, আপনার ওই বলোটা েুবই ভাগলা হগব। েুবই ভাগলা। আম্রা এ বযাপাগর বগৌরব 
ববায কতর। 
  
-হযাাঁ, বগৌরব ববায করাই উতচি। 
  
—আম্াগির বকািাতনর নাম্ থ্াকগব বিা? 
  
তনশ্চ়েই। বগড়া বগড়া কগর থ্াকগব। 
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–আতম্ বিা বকাগনা অসুতবযা বিেতে না। 
  
ড্রাইভাগরর সগে কথ্া বলা যাগব? 
  
–আজ বিা ওর েুতট। 
  
 উতন কাগগজ তকেু একটা তলেগলন। 
  
তরগপাটটার ববলাতম্ তঠকানা বপগ়ে বগগেন। নাম্টাও বপগ়ে বগগেন। 
  
বস কাগপগল থ্াগক, বোট্ট একটা গ্রাম্। এোন বথ্গক ৪০ তকগলাতম্টার। এেন বগগল 
হ়েগিা িাগক বপগ়ে যাগবন। 
  
–অগনক যনযবাি। আর একটা বযাপারও জানগি চাইতে। বসতিন কিগুগলা তটতকট তবতক্র 
হগ়েতেল বলুন বিা? বলগি পারগবন? 
  
-হযাাঁ, আম্াগির কাগে সব বরকডট থ্াগক। এক মু্হূিট অগপক্ষা করুন… রতববার, সািজন 
পযাগসোর তেগলন। 
  
সািজন? সিূণট অগচনা অজানা যাত্রী এবং ড্রাইভার। 
  
 রবাটট অন্ধকাগর বহাঁগট যাগবন কী কগর? 
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–ওই পযাগসোরগির নাম্ বিও়ো যাগব তক? 
  
–এগি কী লাভ? ওরা বিা তটতকট কাগটন, জা়েগা বিগেন, আবার চগল যান। ওগির 
সিগকট আম্রা ববতে তকেু তলেগি পাতর না। 
  
আপনাগক আবার যনযবাি। 
  
 ক্লাকট বলল- ওই প্রতিগবিগনর একটা কতপ আম্াগির বিগবন তকন্তু। 
  
–অবেযই বিব, রবাটট জবাব তিগলন। 
  
বযোন বথ্গক বাসগুগলা োগড়, রবাটট বসোগন বগগলন। হ়েগিা এোগনই হারাগনা সূগত্রর 
সন্ধান পাও়ো বযগি পাগর। বাসটার রঙ বািাতম্ এবং রূগপাতলর সংতম্শ্রণ। আলপাইন 
রাস্তার ওপর তিগ়ে সহগজ বযগি পাগর। 
  
রবাটট গাতড়গি তফগর এগলন। ম্যাগপর তিগক িাকাগলন। বকান তিক তিগ়ে যাও়ো যা়ে? 
আলপগসর তিগক যাত্রা করগি হগব। িার আগগ ওই কাগপল গ্রাগম্ বযগি হগব। 
  
উতন িতক্ষণ তিগক এতগগ়ে চলগলন। বোট্ট একটা পাহাড়গক অতিক্রম্ করগলন। আহা, 
পাহাগড়র পািগিগে গাতড়টা উগঠ চগলগে। একটার পর একটা বোগটা গ্রাম্ বপেগন পগড় 
রইল। বেষ অতব্দ উতন কাগপগল এগস বপৌঁগোগলন। গাতড়টা বরসু্টগরগন্টর পাগে িাাঁড় 
করাগলন। 
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ওগ়েগট্রস, একটা বটতবল পতরষ্কার করতেল। ঝকঝগক জাম্টান ভাষা়ে তিতন তনগজর পতরচ়ে 
তিগলন। তরগপাটটার শুগন ওগ়েটার অবাক হগ়ে বগগে। এবার আসল জা়েগা়ে যাত্রা শুরু 
হগব। 
  
হযাাঁ, এই বিা বসই বাতড়টা, তঠকানা তম্গল যাগে। 
  
বম্াটাগসাটা এক ভদ্রম্তহলা, মু্গে বগাাঁগফর আভাস, ববতরগ়ে এগলন। আপতন বক? 
  
–তম্. ববকারম্যান বাতড়গি আগেন? 
  
–বকন? কী িরকার? ভদ্রম্তহলার আচরগণ সগন্দহ। 
  
রবাটট তবশ্বজ়েী হাতস বহগস বলগলন আপতন ববাযহ়ে শ্রীম্িী ববকারম্যান? তিতন িার 
তরগপাটটাগরর পতরচ়েপত্র বিতেগ়ে বলগলন, আতম্ সুইজারলযাগন্ডর বাস ড্রাইভারগির সম্বগন্ধ 
একটা আতটটগকল তলেগি চাইতে। আপনার স্বাম্ীগক আম্রা অনযিম্ বসরা বাস ড্রাইভার 
তহগসগব তনবটাতচি করতে। 
  
ভদ্রম্তহলার মু্গের রঙ উজ্জ্বল হগ়ে উঠল– হযাাঁ, আম্ার হানস এ বযাপাগর সতিযই 
অিুলনী়ে। 
  
-তম্গসস ববকারম্যান, ওনার সাগথ্ একু্ষতন কথ্া বলগি হগব। 
  
-হানগসর ইন্টারতভউ? পতত্রকাগি প্রকাতেি হগব? ভদ্রম্তহলা গিগি, বভিগর আসুন, 
বভিগর আসুন, তেজ। 
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রবাটট বভিগর তগগ়ে বসগলন। বোগটা সাজাগনা একটা তলতভংরুম্। বসোগনই িাগক বসগি 
হল। 
  
এই বাতড়টার সবটত্র একটা সুন্দর নীরবিার োপ আগে। সাযারণ কাগঠর ফাতনটচার। 
একগকাগণ একটা ফা়োর বেস। বলগসর পিটা ঝুলগে। রবাটট ভাবগি থ্াকগলন, এোন 
বথ্গকই আম্াগক শুরু করগি হগব। এটাই আম্ার একম্াত্র সূত্র। তকন্তু কীভাগব? 
  
একটু বাগি টাক ম্াথ্ার পািলা বচহারার এক ম্ানুষ সাম্গন এগস িাাঁড়াল। িার গাগ়ের 
রং তববণট। লম্বা বম্াটা বগাাঁফ আগে। বস বলল, গুড আফটারনুন, বহড? 
  
তস্মথ্, গুড আফটারনুন। রবাগটটর কণ্ঠস্বর আন্ততরক। আতম্ আপনার সগে বিো করার 
জনয েুবই আগ্রহী, তম্. ববকারম্যান। 
  
–আম্ার বউ সব বগলগে। আপতন নাতক ড্রাইভারগির তনগ়ে একটা গল্প তলেগেন। 
আম্াগক তনবটাচন কগরগেন। 
  
কথ্ার ম্গযয জাম্টান োপ সুস্পষ্ট। 
  
রবাটট হাসগলন তঠকই বগলগেন। আম্ার এই পতত্রকাগি আপনার েতব প্রকাতেি হগব। 
আপতন বিা েুব ভাগলাভাগবই বাস চাতলগ়েগেন। 
  
-হযাাঁ, আপতন তক বরাববার িুপুরগবলার বসই িুঘটটনা সিগকট জানগি চাইগেন? 
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–হযাাঁ, আম্াগক সব তকেু জানগি হগব। 
  
বসুন। আতম্ বলতে। 
  
রবাটট বসগলন। 
  
ববকারম্যান বলগলন– আতম্ তকন্তু আপনাগক তড্রঙ্ক তিগি পারতে না। বাতড়গি োও়ো 
বেগড়ই তিগ়েতে। বপগট হাি তিগ়ে বলগলন, আলসার হগ়েগে। ডািাররা োও়ো কম্াগি 
বগলগেন। 
  
িারপর রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- হযাাঁ, বলুন কী জানগি চান? 
  
–আপতন ওই যাত্রীগির কথ্া বলুন, ওরা রতববার ওই বাগস তেগলন। আপনারা বিা 
উগটনডরগফর কাগে থ্াম্গলন, বসোগন ববলুনটা বফগট তগগ়েতেল। িাই বিা? 
  
হানস ববকারম্যান বলগলন– কী বলগেন আপতন? আতম্ বিা তকেুই বুঝগি পারতে না। কী 
ববলুন! 
  
–বয ববলুনটা বফগট তগগ়েতেল। 
  
িার ম্াগন রগকট? ম্হাকােযান? 
  
রবাগটটর অবাক হবার পালা– না-না, আতম্ ওই ববলুনটার কথ্া বগলতে। 
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–িার ম্াগন উড়ন্ত চাতক? 
  
রবাগটটর িেন অবস্থা েুবই বোচনী়ে। বম্রুিণ্ড তিগ়ে ঠাণ্ডা তেহরণ। 
  
আপতন তক একটা ফ্ল্াইং সসার বিগেগেন? 
  
 –হযাাঁ, িার ম্গযয মৃ্িগিহ তেল। 
  
–গিকাল সুইজ আলপগস নযাগটার একটা আবহাও়ো ববলুন ধ্বংস হগ়ে বগগে। িার 
ম্গযয ববে তকেু গুরুত্বপূণট সাম্তরক িথ্য তেল। বযাপারটা েুবই বগাপনী়ে। 
  
রবাটট োন্ত হগ়ে বসার বচষ্টা কগর বলগলন তম্. ববকারম্যান, সতিয বলুন বিা আপতন কী 
যরগনর ফ্ল্াইং সসার বিগেগেন? 
  
–হযাাঁ, আতম্ স্পষ্ট বিগেতে। আকাে তিগ়ে ভাসগি ভাসগি উগড় যাতেল। 
  
িার ম্গযয মৃ্ি ম্ানুষ তেল কী কগর জানগলন? 
  
বযাপারটা অতবশ্বাসয! কী তেল আতম্ কী কগর বলব? অদু্ভি িাগির বচাগের গড়ন। িারা 
তসলভার বম্টাতলক রগঙর সুযট পগরতেল। বযাপারটা বিগে আতম্ েুবই ভ়ে বপগ়েতেলাম্। 
  
রবাগটটর ম্গন তচন্তা। তিতন আবার প্রশ্ন করগলন আপনার যাত্রীরা সকগল বিগেতেল। 
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-হযাাঁ, িারা সকগলই বিগেতেগলন। আম্রা বসোগন পগনগরা তম্তনট িাাঁতড়গ়ে তেলাম্। 
যাত্রীরা বগলতেগলন, আরও ববতেক্ষণ িাাঁড়াগি, তকন্তু বকািাতনর তনগিটে আগে, সম়্ে নষ্ট 
করা চলগব না। 
  
রবাটট জাগনন, এই প্রশ্নটা করা উতচি ন়ে। িবুও জানগি বচষ্টা করগলন তম্. ববকারম্যান, 
বকাগনা যাত্রীর নাম্ বলগি পারগবন তক? 
  
–তম্স্টার, আতম্ বিা বাস চাতলগ়ে থ্াতক। পযাগসোররা জুতরে বথ্গক তটতকট বকগনন। িারা 
নানা তিগক ঘুরগি চগল যান। বকউ িাগির নাম্ বগলন তক? 
  
রবাট বেষ পযটন্ত ম্তর়ো হগ়ে বলগলন– আপতন িাগির কাউগক তচনগি পারগবন না? 
  
একটা কথ্া বলগি পাতর, এই িগল বকাগনা তেশু তেল না, শুযু পুরুষরা। 
  
–শুযু পুরুষরা? 
  
না-না, একজন ম্তহলা তেগলন। 
  
 না, এভাগব েগড়র গািা়ে সাঁচ বোাঁজা সম্ভব ন়ে। রবাটট ভাবগলন, কী কগর আতম্ আসল 
জা়েগা়ে বপৌঁগোব। 
  
–তম্. ববকারম্যান, ওই টুযতরস্টরা িুতিক বথ্গক বাগস উগঠতেগলন, িাই বিা? টুযর বেষ 
হগ়ে বগল, িারা নানা তিগক তেটগক বগগলন? 
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তম্. তস্মথ্, আপতন তঠকই বগলগেন। 
  
–পযাগসোরগির সিগকট বকাগনা িথ্য? িারা কী কথ্া বগলতেগলন? বকাগনা তবষগ়ে 
আগলাচনা কগরতেগলন? 
  
–তম্স্টার, আপতন বকন এই বযাপাগর ম্াথ্া ঘাম্াগেন? ওাঁরা তক বকাগনা সম্সযার সৃতষ্ট 
কগরগেন? কগরনতন বিা। িাহগল আতম্ বকন এ বযাপাগর ম্ি বিব? জাম্টানরাই ঝাগম্লা 
কগর থ্াগক। 
  
রবাগটটর সম্স্ত েরীরটা ঠাণ্ডা হগ়ে বগল। তিতন বলগলন–কী যরগনর? বকান্ জাম্টানরা? 
  
-সবাই আকাগের ওই উড়ন্ত বস্তুটা বিগে অবাক হগ়ে তগগ়েতেগলন। তকন্তু এক বৃদ্ধ 
ভদ্রগলাক বারবার বকবক করগি থ্াগকন। িাগক ইউতনভারতসতটগি বলকচার তিগি হগব 
পগরর তিন সকালগবলা, বিরী হগল তিতন তঠক সম্গ়ে বপৌঁেগি পারগবন না। 
  
এভাগবই শুরু হগি পাগর গল্পটা। 
  
–িার বচহারা সিগকট তকেু ম্গন আগে? 
  
–না। 
  
–তকেুই না। 
  
–তিতন একটা কাগলা ওভারগকাট পগরতেগলন। 
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তম্. ববকারম্যান, আপতন তক বলগবন বয, কীভাগব উগটনডরগফ যাও়ো যা়ে? আপতন তক 
আম্াগক তনগ়ে যাগবন? 
  
–আজ আম্ার েুতটর তিন, আতম্ অনয কাগজ বযস্ত থ্াকব। 
  
–আতম্ যতি আপনাগক টাকা তিই? িুগো ম্াকট? চারগো ম্াকট? 
  
 ববকারম্যাগনর মু্গে হাতস–তঠক আগে, চলুন। তিনটা আজ ভারী সুন্দর। 
  
িারা িতক্ষণতিগক এতগগ়ে বগগলন। গ্রাম্যপথ্ পার হগলন। লুগজগনর তিগক, আহা, বচাে 
জুড়াগনা িৃেযপট। রবাটট িেন অনয কথ্া ভাবগেন। 
  
এবার সাগরন অতিক্রম্ করার পালা। পথ্ চগল বগগে ইন্টারলাগকগনর তিগক। 
  
–আর কিিূর? 
  
 হানস বলগল- আম্রা এবার এগস বগতে। 
  
এক ঘণ্টা যগর গাতড় চালাগনা হল। 
  
 হানস বলল- ওই পাগেই আম্রা বিেগি পাব। 
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রবাগটটর হৃিস্পন্দন দ্রুি হগে। তিতন এম্ন তকেু বিেগি চগলগেন, যা িার বচিনাগক 
অবাক কগর বিগব। 
  
গাতড়টা থ্াগন চগল এল। 
  
 হানস বলল- ওইোগন। 
  
 রবাটট নাম্গলন, হাইওগ়ের যাগর। 
  
–এই গাগেগির িলা়ে। 
  
রবাগটটর েরীগর উগত্তজনা চলুন, আম্রা বিগে আতস। একটা ট্রাক এতগগ়ে চগলগে। 
ট্রাকটা চগল বগল। রবাটট এবং হানস রাস্তা পার হগলন। রবাটট ওই বাস ড্রাইভারগক 
অনুসরণ করগেন। ঘন গাগের আোতিি জা়েগা। এোন বথ্গক হাইওগ়ে বিো যাগে 
না। িারা আরও বভির তিগক এতগগ়ে বগগলন। 
  
ববকারম্যান বলল- ওই বিা, ওটা আগে। 
  
 না, ওই আবহাও়ো়ে ববলুনটাগক বিো বগল না, িার অবগেষ েণ্ডগুতলগক বচাগে পড়ল। 
  
. 
  
০৮. 
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রবাটট ভাবগলন, নাুঃ, আতম্ ববাযহ়ে সফলিা পাব না। হানস ওই যািব বস্তুর তিগক 
িাতকগ়ে আগে। তকন্তু, িার মু্গে একটা অদু্ভি অতভবযতি। না-না, ঈশ্বগরর বিাহাই, 
এগুগলা তেল না। 
  
-বকানগুগলা? 
  
 ববকারম্যান ম্াথ্া বনগড় বলল– এগুগলাগক গিকাল আনা হগ়েগে। 
  
হ়েগিা ওই সবুজ বপাোক পরা বলাগকরা এগুগলা বফগল তিগ়েগে। 
  
 না, অরা বকউ ববাঁগচ তেল না। িারা ম্গর বগগে। 
  
 –ম্গর বগগে? 
  
 কাজটা ভাগলাভাগব এতগগ়ে চগলগে। 
  
রবাটট ববলুগনর কাগে এতগগ়ে বগগলন। ভাগলাভাগব পরীক্ষা করগলন। তরবাট অযালুতম্তন়োম্ 
এনগভলাপ। বচাগো ফুট বযাসযুি। ঘন জেগলর ম্গযয পগড় আগে। সব তকেুগক সতরগ়ে 
বিও়ো হগ়েগে, বজনাগরল তহতল়োড বগলতেগলন। িাহগল এগুগলা বকাথ্া বথ্গক এল? 
  
রবাটট চারতিগক ঘুগর ববড়াগি থ্াকগলন। তভগজ ঘাগসর ওপর িার জুগিার তচহ্ন আাঁকা 
হল। সাম্ানযিম্ সূত্র পাও়ো যা়ে কী? না, এই যরগনর ববলুন ম্াগঝ ম্গযযই উতড়গ়ে 
বিও়ো হ়ে। আবহাও়ো সিগকট িথ্য সংগ্রগহর জনয। বেগরর পর বের এম্ন কাজ 
করা হগে এর ম্গযয অনয বকাগনা তবতেষ্টয বনই। 
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ড্রাইভার িেনও বগল চগলগে- না, এগুগলা পগর এগসগে, আতম্ বলগি পাতর। 
  
রবাটট তঠক করগলন, ভাগলাভাগব বিেগি হগব। আরও কাগে এতগগ়ে বগগলন। ওপগর 
ওঠার বচষ্টা করগলন। একটা বস্তুগক হাগির ওপর তনগলন। হযাাঁ, এর ম্গযয কী আগে? 
  
–তভগজ হগ়ে বগগে। রবাটট বলগলন। গিকাল বৃতষ্ট হগ়েগে, ম্াতট এেনও তভগজ। 
  
রবাটট হাম্াগুতড় তিগলন। ববলুগনর িলা়ে বপৌঁগে বগগলন। এটা বিা শুকগনা থ্াকা উতচি। 
  
পাইলট বগলতেগলন- গি বরাববার এোনটা েুবই শুকগনা তেল। বযতিন ববলুনটা ধ্বংস 
হ়ে সারাতিন বৃতষ্ট হ়ে, িারপর? 
  
কী? 
  
 যেন আপতন ওই উড়ন্ত চাতকটাগক বিেগি পান, িেন বৃতষ্ট তেল তক? 
  
ববকারম্যান বলল- না, একটা সুন্দর তবগকলগবলা। 
  
সূযট তেল? 
  
–হযাাঁ, সূগযটর িাপ তেল। 
  
 গিকাল বৃতষ্ট হগ়েগে? 
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–হুাঁ। 
  
িার ম্াগন যতি ববলুনটা এোগন সারা রাতত্র থ্াকি, িার িলার ম্াতটটা শুকগনা থ্াকি। 
অথ্বা সাম্ানয সাাঁিগসাঁগি থ্াকি। তকন্তু বিো যাগে, এটা এগকবাগর তভগজ বগগে। বাতক 
অঞ্চগলর ম্গিা। 
  
–িার ম্াগন আপতন কী বলগি চাইগেন? 
  
–আতম্ বলগি চাইতে, বকউ এই ববলুনটাগক এোগন এগন বরগেগে। বৃতষ্ট শুরু হবার পর। 
নাুঃ, এই সম্ভাবনার অন্তরাগল কী িথ্য লুতকগ়ে রগ়েগে। 
  
–আপতন এ বযপাগর এি উৎসাহী বকন বলুন বিা? 
  
রবাটট ভাবগলন, হযাাঁ, সতিযই বিা। িার ম্াগন? সুইজারলযাগন্ডর সরকার তক চাইগেন 
জা়েগাটাগক সকগলর বচাগের আড়াগল রােগি িাই এই প্রস্তুতি? 
  
রবাটট তভগজ ঘাগসর ওপর তিগ়ে বহাঁগট বগগলন। চারপাগে বঘারাঘুতর করগলন ববাকার 
ম্গিা। 
  
হানস রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে প্রশ্ন করল আপতন বকান পতত্রকার তরগপাটটার ম্োই। 
  
–ট্রাভল অযান্ড বলজার। 
  
বাুঃ, আপতন আম্ার একটা েতব বনগবন বিা? অগনযরা বযম্ন তনগ়েগেন। 
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কী বলগলন? 
  
 ফগটাগ্রাফার আম্ার েতব তনগ়েগে। 
  
 রবাগটটর মু্গে তবস্ম়ে আপতন কার কথ্া বলগেন? 
  
ফগটাগ্রাফার। একজন েতব তনগ়েগে। তিতন বগলগেন, েতবর কতপ পাতঠগ়ে বিগবন। বকাগনা 
বকাগনা পযাগসোগরর হাগিও কযাগম্রা তেল। 
  
রবাটট বলগলন– িাাঁড়ান-িাাঁড়ান। ওই উড়ন্ত চাতকর সাম্গন েতব বনও়ো হগ়েগে। 
  
–আতম্ বিা িাই ববাঝাগি চাইতে। 
  
ফগটাগ্রাফার আপনাগক তপ্রন্ট বিগবন বগলগেন? 
  
–হযাাঁ। 
  
িার ম্াগন ওনার কাগে তনশ্চ়েই আপনার নাম্-তঠকানা আগে? 
  
–হযাাঁ, না হগল উতন কী কগর পাঠাগবন। 
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রবাগটটর ম্গন হল, িার েরীগরর বভির েীিল তেহরণ। এবার বযাপারটা অগনক সহজ 
হগব। সািজন অগচনা অজানা পযটটগকর সন্ধাগন েুগট ববড়াগি হগব না। একজন 
ফগটাগ্রাফার পাও়ো বগল। 
  
–তম্. ববকারম্যান, আপতন বকন িার কথ্া আগগ বগলনতন? 
  
–আপতন বিা োতল টুতরস্টগির সিগকট জানগি বচগ়েতেগলন। 
  
 –িার ম্াগন উতন টুযতরস্ট নন? 
  
হানস ম্াথ্া বনগড় বলল– না, িার গাতড়টা হাইওগ়েগি িাাঁতড়গ়ে তেল। আকাগের ওই 
বস্তুটা বিগে ভদ্রগলাক অবাক হগ়ে তগগ়েতেগলন। উতন কযাগম্রা তিগ়ে েতব িুলগি শুরু 
কগরন। িারপর ওই উড়ন্ত চাতকর িলা়ে আম্াগির সকলগক িাাঁতড়গ়ে থ্াকগি বগলন। 
  
উতন ওনার নাম্ বগলগেন? 
  
–না। 
  
 –ওনার সিগকট তকেু ম্গন পড়গে? 
  
–হযাাঁ, উতন আগম্তরকার বাতসন্দা। তকংবা ইংতলেম্যান। 
  
উতন গাতড়গি তেগলন? 
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–হযাাঁ। 
  
উতন বকান্ তিগক বগগলন? 
  
 উতিগক, উতন ববাযহ়ে বাগনট যাগবন। ওনার গাতড়গি তকেু সম্সযা তেল। 
  
 রবাটট বলগলন–অগনক যনযবাি, আপনার সাহাযয আতম্ ম্গন রােব। 
  
-ওই পতত্রকার প্রবন্ধটা আম্াগক পাঠাগবন তকন্তু। 
  
-হযাাঁ, এই তনন আপনার টাকা। আপনার সাহাগযযর জনয আরও একগো ম্াকট তিলাম্। 
আতম্ তক আপনাগক বাতড় বপৌঁগে বিব? 
  
িারা গাতড়র কাগে এগলন। ববকারম্যান িরজাটা েুলগি যাগব, বস রবাগটটর তিগক 
িাতকগ়ে বলল আপনাগক অগনক যনযবাি। পগকট বথ্গক এক টুকগরা যািব বস্তু ববর 
করল। তসগাগরট লাইটাগরর ম্গিা বিেগি। িার বভির একটা সািা স্ফতটক রগ়েগে। 
  
–এটা কী? 
  
 –এটা আতম্ বরাববার বপগ়েতে। 
  
রবাটট তজতনসটার তিগক িাকাগলন। কাগগজর ম্গিা হালকা, বাতলর ম্গিা রং। এক 
তিকটা িীক্ষ্ণ। িার ম্াগন বভগঙ বফলা হগ়েগে। এর একটা অংে তনশ্চ়েই আগে। এটা তক 
ওই আবহাও়ো ববলুগনর বকাগনা অংে? নাতক উড়ন্ত চাতকর? 
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–এটা হ়েগিা আপনার ভাগয পতরবিটগন সাহাযয করগব। 
  
ববকারম্যান টাকাটা িার ও়োগলগট ভগর বফলল। িারপর বলল- হযাাঁ, এটা তনশ্চ়েই 
আম্াগক সাহাযয করগব। 
  
. 
  
বকাথ্া বথ্গক কাজটা শুরু হগব? অজানা উড়ন্ত বস্তু সিগকট রবাটট অগনক প্রতিগবিন 
পগড়গেন। ববতের ভাগ তবশ্বাস কগরনতন। িাাঁর বকবলই ম্গন হগ়েগে, িুবটল ম্ানুগষরাই 
এর অতস্তত্বগক তবশ্বাস কগর। তকন্তু এেন? বযাপারটা তনগ়ে ভাবগি হগব। হযাাঁ, যারাবাতহক 
গগল্পর উন্মািন। সতিয সতিয এম্ন অজানা তকেু বস্তু তক ম্হাকাে বথ্গক আগস? না 
সবটাই আম্াগির িুবটল ম্গনর কল্পনা? 
  
. 
  
০৯. 
  
বজগনভাগি একটা সাংবাতিক সগম্মলন। সুইস সরকার এই সগম্মলন বডগকগে। পঞ্চাে 
জন সাংবাতিক হাতজর আগেন। বাইগর উৎসাহী ম্ানুগষর তভড়। বটতলতভেন বথ্গক 
অগনগক এগসগেন। বরতডও এবং তবতভন্ন সংবািপত্র বথ্গক। অন্তি বাগরাতট তবগিেী 
রাগষ্ট্রর সংবাি সংগ্রাহগকরা এগসগেন। িারা সকগল একসগে কথ্া বলগি চাইগেন। 
  
–আম্রা জানগি বপগরতে, এটা নাতক আবহাও়ো ববলুন তেল না। 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

63 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

  
 –এটা তক ফ্ল্াইং সসার? 
  
 –এোগন তকেু অজানা অগচনা ম্ানুষগক বিো বগগে। 
  
িারা তক ববাঁগচ আগে? সরকার বকন জনগগণর কাে বথ্গক সিযটা বগাপন করগি 
চাইগে। 
  
বপ্রস অতফসার িার গলা চতড়গ়ে বলগলন- ভদ্রম্তহলা এবং ভদ্রম্গহাি়েরা, আম্াগির ম্গযয 
বগালম্াল হগে। আম্রা এই বগালম্াল বম্টাগনার জনয বপ্রস কনফাগরন্স বডগকতে। আম্রা 
অগনক সম়্ে আকাগে উপগ্রহ বিগে থ্াতক, িারা ফুটগি বিতে। তকন্তু এই তবষগ়ে যা বলা 
হ়ে, বসটা গুজগব ভরা। অগনগক তবশ্বাস কগর, সতিয সতিয উড়ন্ত চাতক আগে। আতম্ 
বজাগরর সগে বলতে, বসতিন বয বস্তুটা আকাে বথ্গক বভগঙ পগড় বসটা তেল একটা 
আবহাও়ো ববলুন। যতি আপনারা বিেগি চান িাহগল বযগি পাগরন। 
  
পগনগরা তম্তনট বকগট বগগে। িুগটা বাস ভরতি তরগপাটটার আর বটতলতভেন কযাগম্রাম্যানরা 
এতগগ়ে চগলগেন উগটনডরগফর তিগক। িারা ওই আবহাও়ো ববলুগনর অবতেষ্ট অংে 
বিেগবন। িারা নাম্গলন, তভগজ ঘাগসর ওপর তিগ়ে এতগগ়ে বগগলন। চারপাগে েড়াগনা 
বেটাগনা কি তকেু। 
  
বপ্রস অতফসার বলগলন- এই হল আপনাগির বসই রহসযাবৃি ফ্ল্াইং সসার। এটাগক 
বভতভ এ়োরগবস বথ্গক োড়া হগ়েগে। আতম্ বজাগরর সগে বলতে, এম্ন বকাগনা উড়ন্ত 
চাতকর সন্ধান পাও়ো যা়েতন। আম্াগির সরকার িাই এই তবষ়ে তনগ়ে আর বকাগনা 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

64 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

আগলাচনা করগি রাজী ন়ে। আম্াগির সরকাগরর প্রযান এবং প্রথ্ম্ তসদ্ধান্ত হল সিয 
এবং িগথ্যর ওপর আস্থা রাো। যতি এই বযাপাগর আম্াগির হাগি নিুন বকাগনা িথ্য 
আগস, িাহগল আম্রা সগে সগে িা সকগলর কাগে জানাব। যতি আর বকাগনা প্রশ্ন না 
থ্াগক িাহগল… 
  
তিতন িার কথ্া বেষ করগলন না। 
  
. 
  
১০. 
  
ভাতজটতন়ো, এ়োরগফাসট ববস, তনরাপত্তার আবরগণ বম্াড়া। বাইগর চারজন সেস্ত্র ম্ানুগষর 
প্রহরা। িারা সবতিগক িাতকগ়ে আগেন। 
  
অতফসাররা জাগনন, এেন সম়্েটা বগড়াই োরাপ। তবজ্ঞানী এবং ডািারগির ওপর 
কাগজর চাপ বাড়গব। 
  
   এ পযটন্ত ম্াত্র তিনজন আগন্তুকগক বভিগর বোকার অনুম্তি বিও়ো হগ়েগে। 
  
চিুথ্ট আগন্তুক সাম্গন এগস িাাঁড়াগলন। িাগক তেগগতড়োর টযাক্সটন অতভবািন করগলন। 
এই ভদ্রগলাগকর হাগি তনরাপত্তার িাত়েত্ব িুগল বিও়ো হগ়েগে। তিতন বলগলন, আপনাগক 
স্বাগি জানাতে। 
  
-আতম্ও বযাপারটা বিোর জনয আগ্রহ ববায করতে। 
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 বভিগরর ঘগর যাত্রা শুরু হল। বজনাগরল িরজা বঠগল বভিগর েুকগলন। বলগলন এোগন 
আসুন। 
  
জানুস বচম্বাগরর বভির েুগক পড়গলন। এই ঘগরর এগকবাগর ম্তযযোগন ওই ম্হাকাে 
যানটা রগ়েগে। বটতবগলর ওপর িুজন অগচনা ম্ানুগষর মৃ্িগিহ। একজন পযাগথ্ালতজস্ট 
েব্দ বযবগেি করগেন। 
  
বজনাগরল টযাক্সটন িাকাগলন। আম্রা এটা তনগ়ে আগলাচনা করতেলাম্। এটা ববাযহ়ে 
মূ্ল ম্হাকােযান বথ্গক তবতেন্ন হগ়ে পগড়গে। টযাক্সটন ববাঝাবার বচষ্টা করগলন। 
  
িুজন এগস ভাগলাভাগব ম্হাকাে যানটা পরীক্ষা করগি শুরু করগলন। আনুম্াতনক ৩৫ 
ফুট বাসযুি। বভির তিকটা মু্গিার ম্গিা আকৃতির। বগড়া বোগটা হগি পাগর এম্ন 
একটা তসতলং রগ়েগে। তিনগট বকৌচ আগে, বচ়োর আগে। 
  
এোগন এম্ন তকেু আগে যা আম্রা এেনও পযটন্ত বুঝগি পাতরতন। েুব আযুতনক 
কাযটপদ্ধতি। অপতটকযাল পদ্ধতি আগে, লাইফস্কযান পদ্ধতি আগে। বযাগাগযাগগর বযবস্থা, 
েব্দ তবগেষগণর ক্ষম্িা। এই যিগুগলা বিগে আম্রা অবাক হগ়ে বগতে। কীভাগব এগুগলা 
সম্ভব হগে, আম্রা বুঝগি পারতে না। 
  
জানুস প্রশ্ন করগলন- এোনকার অস্ত্রগুগলা সিগকট তকেু বলুন। 
  
সগবম্াত্র গগবষণা শুরু হগ়েগে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

66 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

–কীভাগব েতি সরবরাহ হগ়েগে? 
  
–এোগন ববাযহ়ে হাইগড্রাগজন ভগর বিও়ো হগ়েগে। হাইগড্রাগজন বথ্গকই েতির উৎসটা 
পাও়ো বগগে। বয িুজন ম্ানুষগক বপগ়েতে আম্রা, িাগির ওপর পরীক্ষা চলগে। িৃিী়ে 
বকৌগচর ওপর আর একজন তেল। 
  
জানুস প্রশ্ন করগলন একজনগক পাও়ো যাগে না, িাই বিা? 
  
–হযাাঁ, িাই বিা ম্গন হগে। 
  
–বিতে,ওই আগন্তুগকর বচহারা বকম্ন? 
  
বটতবগলর ওপর িুজগনর েরীর, জানুস িাতকগ়ে থ্াকগলন। অদু্ভি রকগম্র বিেগি। 
ম্ানুগষর ম্গিা, অথ্চ ম্ানুষ ন়ে। ম্াথ্া়ে এিটুকু চুল বনই। বচাগের পািা বনই, বচাে 
িুগটা তপংপং বগলর ম্গিা। 
  
বয ডািার েব বযবগেি কগরগেন, তিতন বলগলন- একজগনর হাি বকগট বনও়ো 
হগ়েগে। রগির বকাগনা তচহ্ন বনই। একটা অদু্ভি সবুজ পিাথ্ট আগে তেরার ম্গযয, ববতের 
ভাগটাই ববর করা হগ়েগে। 
  
জানুস প্রশ্ন করগলন- সবুজ িরল পিাথ্ট? 
  
 ডািার বলগলন- এটা ববাযহ়ে গােপালা বথ্গক পাও়ো বগগে 
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। িুজন পরস্পগরর মু্ে চাও়ো চাওত়ে করগলন। 
  
–জানুস, এরা তক মৃ্ি, না ববাঁগচ আগে, তঠক বুঝগি পারা যাগে না। হঠাৎ বিো বগল 
তকেুটা সবুজ পিাথ্ট ববতরগ়ে আসগে, হাগির ম্গিা আকৃতি যারণ কগরগে। 
  
–আম্াগির িৃতষ্ট ভতেগি এরা মৃ্ি, তকন্তু ওোগন মৃ্িুযর সংজ্ঞা কী, আম্রা এেনও জাতন 
না। হ়েগিা এরা সুপ্ত অবস্থা়ে আগে। 
  
জানুস অবাক হগ়ে এই নিুন তিতর হও়ো হািটার তিগক িাতকগ়ে আগে। 
  
–িার ম্াগন? এটা তক সুপ্ত অবস্থা়ে আগে? এেন প্রাগণর স্পন্দন বজগগগে। 
  
–হযাাঁ, আরও তকেুক্ষণ বিেগি হগব। 
  
. 
  
তগ্রনহাউস লযাগবাগরটতরগি নানা তবষগ়ে গগবষণা চলগে। ও়োতেংটন তড তসর বাইগর। 
িার বিও়োগলর ওপর বলো আগে– এোগন এম্ন তকেু তবষ়ে তনগ়ে আগলাচনা হ়ে বয, 
বাইগরর বকউ জানগি পারগব না। 
  
প্রগফসার র যাকম্যান এই তবষ়েতটর িাত়েত্ব তনগ়েগেন। তিতন বলগলন– চালসট ডারউইন 
প্রথ্ম্ প্রম্াণ কগরতেগলন বয, গাগেরাও তচন্তা করগি পাগর। পগর বারবযাঙ্ক এই বযাপারটা 
তনগ়ে আরও আগলাচনা কগরন। 
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এটা তক সতিয বগল ম্গন হ়ে। 
  
-হযাাঁ, অগনক তবজ্ঞানী এ তবষগ়ে গগবষণা কগরগেন। িারা বগলগেন বয, ম্ানুগষর 
আতবভটাগবর অগনক বের আগগও ফুগলরা এই পৃতথ্বীগি তেল। িাগির ম্গযয বযাপক 
পতরবিটন হগ়েগে। 
  
অযযাপক র যাকম্যান আরও বলগলন- এই ঘগর যা তকেু আগে, সবই জীবন্ত। গাগেরা 
ভাগলাবাসগি পাগর, ঘৃণা জাগাগি পাগর, িাগির যিণা আগে, উগত্তজনা আগে, তঠক 
প্রাণীগির ম্গিা। এম্ন তক জগিীেচন্দ্র বসু প্রম্াণ কগরগেন, িারা েব্দ শুগন তচনগি 
পাগর। েগব্দর তিগক আকতষটি হ়ে। 
  
কীভাগব এই প্রম্াণটা করা হগ়েগে? 
  
–আতম্ বিোগি পাতর। র যাকম্যান বটতবগলর তিগক এতগগ়ে বগগলন। বসোগন একটা 
পতলগ্রাফ বম্তেন তেল। র যাকম্যান িাগক গাগের সগে যুি করগলন। ওই পতলগ্রাফ 
বম্তেগনর সূচকটা তনতি়ে অবস্থা়ে তেল। উতন বলগলন, একটু বিেুন। 
  
গাগের কাগন কাগন তিতন বলগলন–ম্গন হগে, িুতম্ েুব সুন্দর, অনয গাগেরা বিাম্ার 
ম্গিা ন়ে। 
  
জানুস অবাক হগ়ে বিেগলন– ওই সূচকটা একটু সগর বগগে। 
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প্রগফসার বলগলন-িুতম্ বনাংরা, িুতম্ কুৎতসি, বিাম্াগক ম্রগি হগব। িুতম্ তক আম্ার 
কথ্া শুনগি পাগো? 
  
সূচকটা কাাঁপগি শুরু করল। বসটা ক্রম্ে ওপর তিগক উঠগে। 
  
 জানুস বলগলন- হা়ে ঈশ্বর, আতম্ বিা তবশ্বাস করগি পারতে না। 
  
র যাকম্যান বলগলন–হযাাঁ, এই বযাপারগুগলা আম্াগির ভাতবগ়ে বিাগল। বেষ অতব্দ আম্রা 
বুঝগিই পাতর না, ম্ানুষ এবং উতদ্ভগির ম্গযয সতিয বকাগনা িফাি আগে তকনা। 
  
জানুস অবাক হগ়ে সব কথ্া শুনগি থ্াকগলন। তিতন ভাবগলন- এেন ওই হাতরগ়ে যাও়ো 
ম্ানুষতটগক তনগ়ে ভাবগি হগব। পরক্ষগণই িার ম্গন হল, ম্ানুষ অথ্বা অজানা বকাগনা 
জীবন্ত বস্তু বক িার েবর রাগে! 
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দিন নম্বে দিন 
১১. 
  
তিন নম্বর তিন, বানট, বুযবার, অগটাবগরর ১৭ িাতরে। 
  
বানট হল রবাগটটর অনযিম্ তপ্র়ে েহর। েহরটা ম্স্ত বগড়া। অগনকগুগলা সুন্দর ম্নুগম্ন্ট 
আগে। আগে পুগরাগনা পাথ্গরর তিতর বাতড়। অষ্টািে েিাব্দীর সৃ্মতিগরো। 
সুইজারলযাগন্ডর রাজযানী। তবগশ্বর অনযিম্ স্মরণগযাগয েহর। বাগনট যারা বসবাস কগর, 
িাগির স্বভাব চতরত্র এগকবাগর আলািা। িাগির কথ্ার ম্গযয একটা আতভজািয আগে। 
োন্ত প্রকৃতির। এর আগগ রবাটট ববে কগ়েকবার বাগন এগসতেগলন। সুইজ তসগক্রট 
সাতভটগসর হগ়ে কাজ কগরগেন। িাগির বহডগকা়োটটাগর বগগেন। 
  
রবাটট এগস পগনগরাটা বফান করগলন। বকাথ্া়ে ফগটাগ্রাফাগরর গাতড়টা আগে বসটা ববর 
করগি হগব। বসই গযারাগজর সাম্গন বপৌঁগে বগগলন। বম্কাতনগকর সগে কথ্া হল। 
ভদ্রগলাগকর নাম্ ম্যানগডল। চতিে বের ব়েস। বচহারাটা বরাগা। বুঝগি পারা যাগে, 
যগথ্ষ্ট তব়োর বগগলন। 
  
রবাটট বলগলন– শুভ সন্ধযা। 
  
–আতম্ কী করগি পাতর? 
  
–আপনার সগে কথ্া আগে। 
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 িে তম্তনট বকগট বগগে। 
  
সকাগল আপতন বফান কগরতেগলন? কী হগ়েগে বলুন বিা? বকাগনা সম্সযা? 
  
 রবাটট বলগলন– না, আতম্ একটা সাগভট করতে। আতম্ একজন ড্রাইভাগরর সন্ধান করতে। 
  
–িাহগল অতফগস আসনু। গি বরাববাগরর গাতড়টার কথ্া বলগেন বিা? 
  
ম্যানগডল ফাইল কযাতবগনট বথ্গক একটা ফাইল ববর করগলনহযাাঁ, তঠকই বলতে। 
  
ম্যানগডল একটা কাডট তনগ়ে বলগলন, বয ড্রাইভার উড়ন্ত বস্তুর েতব িুগলতেল? 
  
–হযাাঁ, আপতন তক ওটা বিগেগেন? 
  
–হযাাঁ। 
  
–বকম্ন বিেগি বলগি পাগরন? 
  
ম্যানগডল বলগলন– জীবন্ত বগল ম্গন হতেল। ওোন বথ্গক আগলা ববগরাতেল। প্রথ্গম্ 
নীল, িারপর হলুি, িারপর সবুজ। অপূবট, কথ্া়ে বণটনা করা যাগব না। বভিগর বোগটা 
বোগটা প্রাণীরা বগসতেল। ম্ানুষ ন়ে তকন্তু। 
  
কজন? 
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 িুজন। 
  
জীবন্ত? 
  
মৃ্ি বগল ম্গন হতেল। আতম্ বনু্ধগির বগলতে, িারা হাসাহাতস কগরগে। আম্ার বউ 
বভগবগে, আতম্ ববাযহ়ে ম্ািাল হগ়ে পগড়তেলাম্। আতম্ কী বিগেতে, িা ববাঝাগি পারব 
না। 
  
–গাতড়টার কথ্া এবার বলুন। 
  
–গাতড়টা োরাপ হগ়ে তগগ়েতেল। তব়োতরং পুগড় তগগ়েতেল। 
  
ড্রাইভারগক টাকা তিগ়েতেগলন কীভাগব? 
  
–আতম্ কযাে টাকা তিগ়েতে। 
  
সুইস ফ্রাগঙ্ক। 
  
না, সযার, পাউগন্ড। 
  
–আপতন তক তঠক বলগেন? 
  
–হযাাঁ। আতম্ বলতে। 
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তম্. ম্যানগডল, ওই গাতড়টার লাইগসন্স নাম্বার বিো যাগব? 
  
 ম্যানগডল বলগলন–হযাাঁ, ওটা ভাড়া বনও়ো হগ়েতেল। বজগনভা বথ্গক বনও়ো হগ়েতেল। 
  
লাইগসন্স নাম্বারটা বিগবন? 
  
–বকন বলুন বিা? 
  
নাম্বারটা তলগে উতন রবাগটটর হাগি িুগল তিগলন। 
  
–এটার সগে উড়ন্ত চাতকর কী সিকট? 
  
রবাটট বলগলন- না, আতম্ ইন্টারনযােনাল অগটা ক্লাব বথ্গক এগসতে। আম্াগির ক্লাব নিুন 
ট্রাগকর ওপর একটা গগবষণা করগে। 
  
রবাটট গযারাজ বথ্গক বাইগর ববতরগ়ে এগলন। িার ম্াগন? িুজন মৃ্ি তবগিেীগক পাও়ো 
বগল। বজনাগরল তহতল়োড তক তম্গথ্য কথ্া বগলগেন? রবাটটগক আতবষ্কার করগি হগব, 
বকন একটা উড়ন্ত চাতক ধ্বংস হগ়ে বগগে। 
  
িার ম্াগন? একটাই সম্ভাবনা হগি পাগর, বসই ভ়েঙ্কর সম্ভাবনাটার কথ্া বভগব রবাগটটর 
রি তহম্ হগ়ে বগল। 
  
. 
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১২. 
  
 তবোল ওই বগড়া উগড়াজাহাজটা। ম্গন হগে, বসটা ববাযহ়ে এেন এগকবাগর তনস্পন্দ। 
বাইে হাজার ম্াইল ঘণ্টা়ে উড়গি পাগর পৃতথ্বীর গতির সাগথ্ পািা বরগে। িুজন 
বসোগন বগস আগে। ম্তনটগরর বভির একটা গ্রগহর েতব বিো যাগে। গ্রহটার নাম্ 
বসুন্ধরা। িারা অগনকগুগলা েতব িুগলগে। 
  
এইসব অদু্ভি িেটন প্রাণীগির বিেগি অবাক লাগগ। িারা নীগচর তিগক িাকাল। যু যু 
জলরাতে। ববইট ববতল়োতরর বচাগে বিো বগল। আম্াজন বৃতষ্ট-অরণয। একতটর পর 
একতট অঞ্চল। 
  
িারা বটতলপযাতথ্র ম্াযযগম্ কথ্া বগল থ্াগক। 
  
অগনক নীগচ এই পৃতথ্বীর প্রান্তর। রবাটট বজনাগরল তহতল়োডগক বফান করগলন। 
  
 –আফটারনুন কম্ান্ডার, তরগপাটট করার ম্গিা তকেু আগে তক? 
  
–ওই আবহাও়ো ববলুন সিগকট, ম্গন হগে, ওটা ববাযহ়ে একটা উড়ন চাতক। 
  
–হযাাঁ, আতম্ জাতন। আতম্ সব কথ্া আগগ বলগি পাতরতন, অসুতবযা তেল। 
  
তকেুক্ষগণর নীরবিা। 
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বজনাগরল তহতল়োড আবার বলগলন– আপনাগক জানাগি বাযয হতে কম্ান্ডার, তিন বের 
আগগ আম্াগির সরকাগরর সাগথ্ একটা লড়াই হগ়েতেল। ওই উড়ন চাতকগুগলা নযাগটা 
এ়োর ববগস এগসতেল। িেন বথ্গক আম্রা বযাগাগযাগ রাোর বচষ্টা করতে। 
  
রবাগটটর রি জম্াট হগ়েগে ওরা কী বগলগে? 
  
–ওরা আম্াগির ধ্বংস করগি চাইগে। 
  
–বকন? 
  
জাতন না, ওরা ববাযহ়ে আম্াগির ওপর প্রতিগোয বনগব। ওরা এোগন এগস আম্াগির 
িেল করগব। আম্রা সকগলই ওগির িাস হগ়ে যাব। এই বযাপারটা বথ্গক পৃতথ্বীগক 
বাাঁচাগি হগব। 
  
রবাটট অবাক হগ়ে জানগি চাইগলন– সব ম্ানুগষর কাগে এই ভ়েংকর েবরটা বপৌঁগে 
বিও়ো বিািা উতচি। 
  
তকেুক্ষণ নীরবিা– বযাপারটা ওভাগব ভাবগবন না কম্ান্ডার, ১৯৩৮ সাগল অসটান নাগম্ 
এক িরুণ অতভগনিা একটা বরতডও েডকাস্ট কগরতেল। নাম্ তিগ়েতেল তবগশ্বর যুদ্ধ। 
অনয জা়েগা বথ্গক তকেু ম্ানুষ এগস পৃতথ্বী িেল কগরগে এম্ন কথ্া বলা হ়ে। কগ়েক 
তম্তনগটর ম্গযয একটা অদু্ভি ঘটনা ঘগট বগল। আগম্তরকার সবটত্র ম্ানুষ ভীষণ ভ়ে 
বপগ়েগে। িারা বাতড় বথ্গক পালাবার বচষ্টা করগে। বটতলগফাগন একটার পর একটা েব্দ 
বভগস আসগে। হাইওগ়েগুগলা বন্ধ হগ়ে বগগে। অগনগক ম্গর বগগে। সিূণট তবেৃংঙ্খলা 
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অবস্থা। িাই আম্াগির েতিোলী হগ়ে উঠগি হগব। সবগেগষ আম্রা ম্ানুষগক জানাব 
সবতকেু। িাই আপতন বিেুন ওই প্রিযক্ষিেটীগির পাও়ো যা়ে তকনা। িাগির তনরাপত্তা 
তিগি হগব। িাগির বাাঁতচগ়ে রােগি হগব। 
  
রবাটট, বুঝগি পারগলন। 
  
–হযাাঁ আতম্ বুঝগি পারতে। 
  
 –শুনলাম্ আপতন নাতক একজগনর সগে কথ্া বগলগেন। 
  
–হযাাঁ িুজনগক বপগ়েতে। 
  
 –নাম্? 
  
 –হানস ববকারম্যান, তিতন হগলন টুযর বাগসর ড্রাইভার। উতন কাগপগল থ্াগকন। 
  
–তিিী়ে জন? 
  
–ম্যানগডল, বাগনট িার একটা গযাগরজ আগে। তিতনও বিগেগেন। 
  
–আর কাগরা নাম্ পাও়ো বগগে? 
  
–এেনও পাইতন, বচষ্টা করতে। আো কতর কগ়েকতিগনর ম্গযযই সফল হব। 
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রবাটট তরতসভারটা নাতম্গ়ে রােগলন। িার ম্ন এেন চঞ্চল। উড়ন চাতকর বযাপারটা 
সতিয? ম্হাকাগের অতিতথ্রা সতিয? সাংঘাতিক। 
  
রবাগটটর ম্গন একটা অদু্ভি তচন্তা। বজনাগরল তহতল়োড িাগক এই কাজটা করগি 
তিগ়েগেন, তকন্তু সবতকেু বগলনতন বকন? বযাপারটা িতলগ়ে বিেগি হগব। 
  
. 
  
অযাতভগসন্ট্রাল কার বকািানীর অতফস। বজগনভা েহগরর বুগক অবতস্থি। রবাটট অতফগস 
েুগক পড়গলন। বডগস্কর ওযাগর এক ম্তহলা বগসতেগলন। বলুন কী করব? 
  
রবাটট একটুকগরা কাগজ বিোগলন, িাগি লাইগসন্স নম্বরটা বিও়ো আগে। 
  
–এই গাতড়টা আপনারা গি সপ্তাগহ ভাড়া তিগ়েতেগলন, বক ভাড়া তনগ়েতেল, জানগি পাতর 
তক? 
  
কণ্ঠস্বগর রাগ এবং অসতহষু্ণিা। 
  
 ক্লাকট বলগলন আতম্ িুুঃতেি, এই েবর আতম্ বিব না। 
  
-বকন? আতম্ একটা ম্স্ত বগড়া বযাপাগর কথ্া বলগি এগসতে। 
  
–আতম্ বুঝগি পারতে না কী সম্সযা হগ়েগে? 
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–আতম্ সম্সযাটা বুতঝগ়ে বলতে। গি বরাববার এই গাতড়টা হাইওগ়ের ওপর তিগ়ে েুগট 
তগগ়েতেল। অগনক ক্ষতি হগ়েগে। বকাগনা রকগম্ লাইগসন্স নম্বরটা আতম্ বপগ়েতে। 
বলাকটা পাতলগ়ে বগগে। 
  
ক্লাকট রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- তঠক আগে, আতম্ বিেতে। 
  
 উতন ঘগরর বভির অিৃেয হগ়ে বগগলন। কগ়েক মু্হূিট বাগি তফগর এগলন। উতন বলগলন- 
ইতেগন সম্সযা বিো তিগ়েতেল, তকন্তু অযাতক্সগডগন্টর কথ্া বিা বলো বনই। 
  
আতম্ এটা তরগপাটট কগর তিতে। আপনার বকািানীগক আতম্ এইজনয িা়েবদ্ধ করব। 
আম্ার গাতড়টার ক্ষতি হগ়েগে, আপনারা তকন্তু িার জনয ক্ষতিপূরণ তিগি বাযয থ্াকগবন। 
আম্ারটা এগকবাগর নিুন পগসট গাতড়, বিো যাক আতম্ বেষ পযটন্ত কী করগি পাতর। 
  
–আতম্ িুুঃতেি, তকন্তু অযাতক্সগডগন্টর কথ্া বলা হ়েতন। আম্রা িার িাত়েত্ব বনব বকন? 
  
-বিেুন, আতম্ আগপাগস বযবস্থা করগি চগলতে। আতম্ আপনার বকািানীগক িা়েবদ্ধ 
করব না, ওই ম্ানুষটা যতি ডযাগম্গজর টাকা তিগ়ে বি়ে, িাহগলই আতম্ সন্তুষ্ট। আম্ার 
গাতড়টা এগকবাগর িুবগড় বগগে। আতম্ পুতলেগক ডাকগি পারিাম্। ওই বলাকতটর নাম্ 
আর তঠকানা আম্াগক তিন। আতম্ ওর সগে সরাসতর কথ্া বলব। এটা আম্াগির বযাপার, 
আপতন বকন নাক গলাগি আসগেন? 
  
ক্লাকট তকেুক্ষণ িাাঁড়াগলন। িারপর বলগলন– আো, আতম্ নাম্ তিতে। ওর নাম্ বলসতল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

79 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

. 
  
–তঠকানা? 
  
–২১৩, বক্লাক বরাড, লন্ডন। 
  
উতন িাকাগলন– আপতন তঠক বলগেন আম্াগির বকািানীগক বকাগনা ঝাগম্লা়ে জড়াগনা 
হগব না? 
  
-না, আতম্ এক কথ্ার ম্ানুষ। এটা আম্ার আর বলসতলর ম্গযয বযতিগি সংঘাগির 
বযাপার। 
  
কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্ এবার সুইস এ়োর ফ্ল্াইগট চগলগেন লন্ডগনর তিগক। 
  
. 
  
অন্ধকাগরর উতন একা বগস আগেন। সবতকেু ভাবার বচষ্টা করগেন। 
  
 বটতলগফাগনর েব্দ। –বডনস কথ্া বলতে। 
  
–বডনস, বজনাগরল ইতল়োট। 
  
বগল যান। 
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 কম্ান্ডার ববলাতম্ িুজন প্রিযক্ষিেটীগক সনাি কগরগেন। 
  
 বাুঃ, কাজটা ভাগলাভাগবই এগগাগে। 
  
–হযাাঁ। 
  
কম্ান্ডার এেন বকাথ্া়ে? 
  
–উতন লন্ডগন আগেন। উতন তিন নম্বর প্রিযক্ষিেটীগক সনাি করগি চগলগেন। 
  
আতম্ তক সবকথ্া বগল বিব? েবর তিগি থ্াকগলন। বনাভাগবড তনশ্চ়েই এই ঘটনাটার 
কথ্া জাগন। 
  
–আতম্ সব বুঝগি পারতে সযার। এবার ফ্ল্যাে আগলা েগল উঠল, বকবল োতল সংবাি 
পাঠাগে। 
  
. 
  
১৩. 
  
ম্যযরাি, ইগটনডক বথ্গক পগনগরা ম্াইল িূরবিটী বোট্ট একটা ফাম্ট হাউস। বসোগন 
নযাতগগন্সর পতরবাগরর সকগল অবাক হগ়ে িাতকগ়ে আগে। এম্ন তকেু ঘটনা ঘগটগে যা 
িারা ভাবগিও পাগরতন। বড় বেগলতট আকাগে একটা হলুি আগলার তবেুরণ বিেগি 
বপগ়েগে। িাড়ািাতড় বস েুগট এগসগে, আগলাটা অিৃেয হগ়ে বগগে। 
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উগঠাগনর ওপর জাম্টান কুকুরটা তবকট স্বগর ডাকগি আরম্ভ কগরগে। ব়েস্ক ভদ্রগলাক 
বসোগন বগগলন। সগে সগে বাতড়র সব আগলা তনগভ বগল। বটতলগফাগন কথ্া বলার বচষ্টা 
করগলন, লাইনটা বডড হগ়ে বগগে। 
  
ববে তকেুক্ষণ আগলাগুগলা বনভাগনা তেল। িার ম্গন হল, এক সুন্দরী ম্তহলা ববাযহ়ে 
সাম্গন তিগ়ে বহাঁগট চগলগে। 
  
. 
  
১৪. 
  
বজগনভা, একটা ববগজগে। 
  
সরকারী ম্িী বহড বকা়োটটাগর বগস আগেন। সুইস ইনগটতলগজন্স এগজতন্সর অতফগস। 
বকবল তডগরটর নানা কাগজ বযস্ত আগেন। 
  
হানস ববকারম্যান এবং তফচ ম্যানগডল, একটা েবর বভগস এল। এেনও বকাগনা সম্সযা 
হ়েতন, বগ্রট তম্তনস্টার, আতম্ বিেতে। 
  
–হযাাঁ, এেনই বচষ্টা কগরা। 
  
. 
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পগরর তিন সকালগবলা, হানস ববকারম্যাগনর বপগট যিণা শুরু হগ়েগে। নাুঃ, ওই 
তরগপাটটাগরর তনকুতচ কগরগে। টাকাটা না তিগল আতম্ ববাযহ়ে এম্নভাগব বেিাম্ না। ওই 
ম্যাগতজনগুগলা তনগ়ে কী হগব? 
  
উতন কী করগবন বুঝগি পারগেন না। হানস গাতড় চালাগি চালাগি ভাবগে। পগথ্ এক 
ম্তহলার সাগথ্ বিো হল। ম্তহলা ববাযহ়ে গাতড়গি তলফট চাইগে। বগ়েস কম্, বিেগি 
সুন্দরী। হানস রাস্তার যাগর গাতড়টা থ্াম্াল। ম্তহলা ক্রম্ে এতগগ়ে আসগে। 
  
হানস বলল– আতম্ তক কগর সাহাযয কবব? কাগে আসগি বুঝগি পারল, ও আরও 
সুন্দরী। 
  
–আম্ার ব়েগফ্রগন্ডর সাগথ্ লড়াই হগ়েগে। বস আম্াগক এোগন বফগল বরগে পাতলগ়ে 
বগগে। 
  
বযাপারটা েুবই োরাপ। 
  
 –আপতন তক আম্াগক জুতরে পযটন্ত তনগ়ে যাগবন? 
  
 –উগঠ আসুন, উগঠ আসুন। 
  
 তফচ গাতড়র িরজা েুগল তিল। ম্তহলা উগঠ পাগে বসল। 
  
–অগনক যনযবাি। আম্ার নাম্ কাগবজ। 
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—আতম্ হানস। 
  
–হানস, আপতন না থ্াকগল কী হি বলুন বিা? 
  
–আম্ার বিা সব তকেু স্বগের ম্গিা ম্গন হগে। আপনার ম্গিা এক সুন্দরী ম্তহলা 
আম্ার পাগে বগস আগে। 
  
তকন্তু, আতম্ বিা ভাগলা বলাগকর হাগিই এগস পগড়তে। 
  
হানস অবাক হগ়ে বচাগের তিগক িাকাল। 
  
–আম্ার ম্গন হ়ে সতিযই আপতন েুবই সুন্দর। 
  
 মু্গে হাতস এই কথ্াটা কেনও আম্ার বউগক বলগবন না বযন। 
  
—ও আপতন তববাতহি, একটু হিাোর োপ। বকন সুন্দর পুরুষরা সকগল তববাতহি হ়ে। 
আপনাগক েুব বুতদ্ধম্ান বগল ম্গন হগে। 
  
বম্গ়েতট আবার বলল, ব়েগফ্রগন্ডর কথ্া ম্গন হগে। িার স্কাটট ববে োতনকটা উগঠ বগগে। 
উরুর অগনকটা প্রকাতেি। হানস বস তিগক িাকাল। 
  
বম্গ়েতট বগল চলল–আতম্ বিা ব়েস্ক বলাকগকই ববতে পেন্দ কতর। আতম্ জাতন ব়েস্ক 
বলাগকরা িরুণগির বথ্গক আরও ববতে বযৌন আগবিনম়্ে হগ়ে ওগঠ। বম্গ়েতটর মু্গে 
হাতস। –হানস, বসগক্সর বেলা বেলগি আপনার বকম্ন লাগগ? 
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গলা োাঁকাতর তিগ়ে হানস বলল- হযাাঁ, এগিা স্বাভাতবক বযাপার। 
  
-হযাাঁ, িাই বিা বিেতে। আতম্ তকেু কথ্া তক আপনাগক বলব? আম্ার ব়েগফ্রগন্ডর সাগথ্ 
ঝগড়া হগ়েগে। ওগক আতম্ সহয করগি পারতে না। আতম্ তক আপনাগক ভাগলাবাসা 
বিব? 
  
হানস বুঝগি পারগে না ভাগয িার এি সহা়েক হগব। বম্গ়েতট িার উরুগি থ্াপ্পড় বম্গর 
বলল- সতিযই আতম্ এম্ন ভাগলাবাসব আপতন বকাগনা তিন ভুলগবন না। 
  
আুঃ, ভারী সুন্দর েরীর আর স্বাস্থয। 
  
 হানস বলল- আম্াগক বিা কাজ করগি হগব। অগনক কাজ আগে। 
  
ম্াত্র কগ়েক তম্তনট লাগগব। এই রাস্তাটা অরগণযর বভির চগল বগগে। চলুন না বসোগন 
আম্রা চগল যাই। 
  
হানস ক্রম্ে উগত্ততজি হগ়ে উগঠগে। তনুঃশ্বাস গরম্ হগে। 
  
–আো, আতম্ এেনই যাতে। 
  
হানস গাতড়টাগক ঘুতরগ়ে তনল, হাইওগ়ে তিগ়ে েুগট চগলগে। বোট্ট একটা রাস্তা চগল, বগগে 
ঘন বগনর ম্গযয। এই তিগক বকাগনা বলাগকর নজর পগড় না। 
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বম্গ়েতট হানগসর উরুগি হাি তিগ়ে বলল আপনার পা িুগটা েুবই েতিোলী। 
  
ববকারম্যান বিবয রােল- আতম্ একসম়্ে বিৌড়বীর তেলাম্। 
  
-বিতে আপনার ট্রাউজার েুলুন বিা। 
  
বস সগে সগে ববগে হাি তিল। পযান্টটা েুগল বফলল। 
  
–কী তবরাট! হানগসর গলা়ে বগাঙাতন। 
  
–আতম্ তক এোগন একটা চুমু্ োব? 
  
–হযাাঁ, হানগসর ম্গন হল, বউ তকন্তু এভাগব ওই পুংিন্ডটাগক কেনও আির কগরতন। 
ববকারম্যান িীঘটশ্বাস বফলল। বচাে বন্ধ করল। সুন্দর হাল্কা হাি িার পুংিগন্ড বেলা 
করগে। িার বকবলই ম্গন হগে, কী বযন ঘগট যাগে। সুে, আর সুে। তকন্তু হঠাৎ, 
সূাঁগচর পরে। সাম্ানয ববিনা। 
  
সম্স্ত েরীরটা েি হগ়ে বগগে। বচাে উগে বগগে। বস তনুঃশ্বাস তনগি পারগে না। 
বম্গ়েতট বিেল, হা, ববকারম্যান ববাযহ়ে কথ্া বলগি পারগে না। বম্গ়েতট গাতড় বথ্গক 
ববতরগ়ে এল। ওই েরীরটা পযাগসোর সীগট বফগল তিল। িারপর গাতড়টাগক চাতলগ়ে 
হাইওগ়ের একযাগর তনগ়ে এল। এোন বথ্গকই পাহাগড়র পথ্টা শুরু হগ়ে বগগে। রাস্তাটা 
ফাাঁকা হও়ো অবতয বস অগপক্ষা করল। গাতড়র িরজাটা েুলল। গযাস বফডাগল চাপ তিল। 
গাতড়টা চলগি শুরু কগরগে। বস বাইগর চগল এল। িাাঁতড়গ়ে থ্াকল, গাতড়টা যীগর যীগর 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

86 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

উপিযকা বথ্গক গতড়গ়ে পড়গে। পাাঁচ তম্তনট বকগট বগগে, একটা কাগলা তলমু্তজন এগস 
বথ্গম্গে। প্রশ্ন করগে- বকাগনা সম্সযা? 
  
না, বকাগনা সম্সযা বনই। 
  
. 
  
তফচ ম্যানগডল িার অতফগস বগস তেল, এবার গযাগরজটা বন্ধ করগি হগব। িুজন বলাক 
এগসগে। 
  
বস বরগগ তগগ়ে বলল– এেন বগন্ধর সম়্ে। এেন আর হগব না। 
  
একজন বলল- আম্াগির গাতড়টা হাইওগ়েগি িাাঁতড়গ়ে আগে। একটা বলাক পাও়ো যাগব? 
  
–আম্ার বউ আম্ার জনয অগপক্ষা করগে। আজ একটা বনম্িন্ন আগে। আপতন বরং 
অনয বকাগনা গযাগরজ বিেুন। 
  
আগন্তুকগির একজন বলল- আতম্ িুগো ডলার তিগি পাতর। গাতড়টা একু্ষতন সাতরগ়ে 
িুলগি হগব। 
  
অনযজন বলল- না, ওগক এগকবাগর তিনগো কগর িাও। 
  
ওরা বভিগর েুগক বগল। বলল- হযাাঁ, আপনার যিপাতিগুগলা চম্ৎকার। 
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 ম্যানগডগলর মু্গে হাতস িা যা বলগি, আতম্ অগনক কগষ্ট গযাগরজটা তিতর কগরতে। 
  
–িাহগল? একটু চলুন না, কিক্ষণ আর লাগগব, আয ঘন্টার ম্গযয হগ়ে যাগব। 
  
ম্যানগডল ভাবগিই পারগে না, তিনগো ডলার! এি টাকার হািোতন? বস যাবার জনয 
তিতর হল, সগে সগে একজন আগন্তুক িাগক যাক্কা তিল। পাগেই হাইগড্রাতলক বম্তেনটা 
রগ়েগে। যাক্কা সাম্লাগি না বপগর ম্যানগডল বম্তেগনর িলা়ে পগড় বগল। অবাক হগ়ে বস 
বিেল, বম্তেনটা যীগর যীগর িার ওপর বনগম্ আসগে। বেষ পযটন্ত বাযা বিবার আপ্রাণ 
বচষ্টা কগরতেল বস, তকন্তু সফল হ়েতন। একটু বাগি একটা আিটনাি বািাগস তম্তলগ়ে 
বগল। েরীরটা রিাি হগ়ে বগগে। 
  
িুই আগন্তুক সগে সগে গযাগরজ বথ্গক চগল বগল। 
  
িুতট বকবল গ্রাম্ সতঠক জা়েগা়ে বপৌঁগে বগল। িার ম্াগন? িুজনগকই েিম্ করা সম্ভব 
হগ়েগে। 
  
. 
  
অগটা়ো, কানাডা। রাি বাগরাটা। ডযানগস বাগরাজগনর সগে কথ্া বলগেন। 
  
ভাগলাই এতগগ়েতে আম্রা। িুজন প্রিযক্ষিেটীর কণ্ঠ তচরিগর স্তব্ধ হগ়ে বগগে। কম্ান্ডার 
এেন িৃিী়ে জগনর সন্ধাগন ম্গ্ন আগেন। 
  
–আর বকাগনা েবর আগে? ওই ইটালী়ে সিগকট? 
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–না, েবর থ্াকগল সগে সগে বিব। 
  
–আরও িাড়ািাতড় করগি হগব, তবপগির গন্ধ পাতে বযন। 
  
অগচনা কণ্ঠস্বর। 
  
 না একসপ্তাহ সম়্ে তিন, আটচতিে ঘণ্টা বাগি আবার বিো হগব বকম্ন? 
  
. 
  
১৫. 
  
চিুথ্ট তিন, লন্ডন, বৃহস্পতিবার, ১৮ অগটাবর। 
  
বলসতলর বরাল ম্গডল হল রবীন তরক। এক তবেযাি ম্ানুষ। বলসতল এই ভদ্রগলাগকর 
তিগক অবাক বচাগে িাতকগ়ে থ্াগক। প্রগিযকটা অনুষ্ঠাগনর ওপর নজর রাগে। 
  
ম্া একতিন বগলতেল- িুতম্ বিা পৃতথ্বীর সব কথ্া শুগন তনগ়েে। 
  
এই বোগটা বেগলতট যেন শুগি যা়ে, িেনও বসই কথ্াই ভাবগি থ্াগক। হযাাঁ, সম্সযা, 
বিো তিগ়েগে। কী জনয? বস িার েবর রাগে না। যীগর যীগর তিন বকগট যাগে, 
অগনগকর কথ্া ম্গন পড়গে। বস জানি, এইটুকু বচহারা তনগ়ে অতভন়ে করা সম্ভব না। 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

89 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

পাাঁচ ফুট পাাঁচ ইতঞ্চ, ম্গনর বভির সব সম়্ে একটা কষ্ট। ভাবল, ডাতস্টর সুে, ডাতস্টং 
হকম্যান, তপটার কক, সকগলই বিা ববাঁগট। 
  
বলসতল কী কাগজ বিগব? বেষ পযটন্ত অগনক ভাবগি ভাবগি বস তঠক করল, 
কযাগম্রাম্যান হগ়েই জীবনটা কাটাগি হগব। ফগটা বিালার বযাপারটা েুব সহজ। বয 
বকাগনা বলাক িা করগি পাগর। সতিযকাগরর ফগটা িুলগি বগগল অগনক পতরশ্রম্ করগি 
হ়ে। অগনক বুতদ্ধ তিগি হ়ে। বেষ অবতয বলসতল এই বযাপারটা আরও ভাগলা কগর রপ্ত 
কগরতেল। বস জাগন, বয বকাগনা ভাগলা মু্গের অন্তরাগল ভাগলা ফগটাগ্রাফার থ্াগক। 
ম্াগ়ের কাে বথ্গক টাকা যার তনগ়ে বলসতল িার ফগটাগ্রাতফ বযবসাটা শুরু কগর তিল। 
  
ম্া একতিন িাগক বগলতেল– কম্ কগর শুরু করগল, স্বেটা থ্াকগব তবরাট। বলসতল বসই 
আপ্ত বাকয বম্গন চগলগে। বস বোগটা বোগটা কাজ করগি থ্াগক। ফগটাগ্রাতফগি িার 
বকাগনা বুতদ্ধ তেল না। প্রথ্ম্ প্রথ্ম্ বস যা বপি িারই েতব িুলি। েতবগুগলা তবতভন্ন 
পতত্রকা়ে পাঠাি। ববতের বক্ষগত্র বসগুগলা তফগর আসি। বলসতল তনগজগক এই বগল 
সান্ত্বনা তিি। পৃতথ্বীর তবেযাি সব ম্ানুষগকই এভাগব পরাজগ়ের যিণা বভাগ করগি 
হগ়েগে। বস জানি, একতিন িার কথ্া সকগলর মু্গে মু্গে তফরগব। 
  
হঠাৎ একতিন একটা সুগযাগ এল। িার এক ম্াস তেতটে পাবতলতেং ফাগম্টর হগ়ে কাজ 
করগিন। হাভাডট কতলন্স। তিতন এগস একটা প্রস্তাব তিগলন। সুইজারলযাগন্ডর ওপগর 
কতপগটতবল বই প্রকাে করগি হগব। 
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-ওরা এেনও ফগটাগ্রাফাগরর কথ্া তচন্তা কগরতন। বলসতল, িুই যতি এেনই সুইজারলযান্ড 
বযগি রাতজ থ্াতকস, িাহগল একটা ভাগলা কাজ পাতব। 
  
বলসতল কযাগম্রা তনগ়ে চলল সুইজারলযাগন্ডর তিগক। বস জানি, এই সুগযাগটা হাি োড়া 
করা উতচি হগব না। বেষ পযটন্ত ববাকার আম্ার বুতদ্ধর িাতরফ করগি চগলগে। বস 
একটা গাতড় ভাড়া করল বজগনভাগি, সম্স্ত বিেটা ঘুগর ববড়াল। নানা িৃগেযর েতব 
িুলল। আহা, সুন্দর ঝরনা, িুষার োকা এক একটা পাহাড়চূড়া। সূযটাগস্তর এবং 
সূগযটািগ়ের েতব। চাষীরা চাষ করগে, িারপর বস িার জীবনযারা পাগে বফলল। বস 
িেন পাহাগড়র তিগক এতগগ়ে চগলগে। বম্াটগরর বগালম্াল বিো তিল। হাইওগ়ের যাগর 
িাাঁতড়গ়ে আগে, ম্গন ঘৃণা। সবসম়্ে আম্ার ববলা এই ঘটনা ঘগট বকন? বগস আগে। 
  
বস গযাগসাতলন ট্রাগকর তিগক িাকাল একটা তলফট পাও়ো যাগব? আম্াগক বকাগনা 
গযাগরগজ তনগ়ে বযগি পারগব? 
  
ট্রাক ড্রাইভার ম্াথ্া বনগড় বলল–না, আজ বরাববার, আজ বিা এোগন বকাগনা গযাগরজ 
বোলা বনই। আপনাগক বারন পযটন্ত বযগি হগব। 
  
বারন? পঞ্চাে তকগলাতম্টার? 
  
ট্রাক ড্রাইভার বলল না, বরাববার ওোগন োড়া তকেুই পাগবন না এোগন। 
  
বস ট্রাক চাতলগ়ে তিল। 
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–তঠক আগে, আতম্ বারন বযগি চাইতে। তকেু তক করা যাগব? 
  
–বিো যাক, বকাগনা ড্রাইভারগক পাই তকনা। 
  
বলসতল িাতকগ়ে আগে, না, বকউ আম্াগক সাহাযয করগে না। অগনক টাকা েরচা হগ়ে 
বগগে, েতব িুলগি। এেন আম্াগক গযাগরগজর বপেগন টাকা োলগি হগব। িু ঘণ্টা সম়্ে 
লাগগব, িারপর হ়েগিা সাহাযযকারী তহগসগব বকউ আসগব। 
  
গাতড়টাগক ট্রাগকর সগে বাাঁযা হল। হঠাৎ আকাগে আগলার তেো। তবগস্ফারগণর েব্দ। বস 
অবাক হগ়ে িাকাল, আকাে বথ্গক উজ্জ্বল বস্তু েগস পড়গে। এোগন একটা টুর বাস 
িাাঁতড়গ়ে তেল। তকেুক্ষণ আগগ বসটা এগস বথ্গম্গে। পযটটকরা আকাগের তিগক িাতকগ়ে 
আগে। বলসতল একটু তচন্তা করল। একবার ভাবল েতব িুলগব। িারপর ভাবল না চগলই 
যাও়ো ভাগলা। অবাক হগ়ে বগগে বস। কী হগে বুঝগি পারগে না। অবাক তবস্মগ়ে বস 
ওই উড়ন্ত চাতকর তিগক িাতকগ়ে থ্াকল। অগনক তিন বথ্গকই বস উড়ন্ত চাতকর গল্প 
শুগনগে। এরা বয আগে িা তবশ্বাস কগরতন। এেন তবশ্বাস করগি বাযয হল। 
  
পযটটগকরা িার চারপাগে তঘগর িাাঁতড়গ়েগে। তবরাজ করগে নীরবিা। িার পাগের ম্ানুষতট 
অজ্ঞান হগ়ে বগল। আগরকজন বতম্ করগি শুরু কগরগে। এক বৃদ্ধ যাজক তেগলন। তিতন 
জগপর ম্ালা জপগেন। বকউ বলল– এটা বিা উড়নচাতক। 
  
বলসতল বিটম্াগনর বুগক তফগর এগসগে। একটা অদু্ভি ঘটনা ঘটগি চগলগে। আতম্ তক 
েতব িুলব? এম্ন েতব, েিাব্দীগি যা একবারও পাও়ো যা়ে না। পৃতথ্বীর বকাগনা পতত্রকা 
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তকংবা সংবািপগত্র তক এই েতব বাতিল বগল গণয হগব? সুইজারলযাগন্ডর ওপর কতপ 
বটতবল বুক? হযাাঁ, এই েতবটা সকলগক অবাক কগর বিগব। 
  
ভাগয েুগল বগল। বস ভাবল, এই ফগটাগুগলা আতম্ সবকাগগজ কাগে। ববচাগি পারব। 
লন্ডন টাইম্স, সান, বম্র, তম্রার ইংলযাগন্ডর তবতেষ্ট কাগজ। তবগিগেও পাঠাগি পারব। 
পযাতরস অথ্বা অনয বকাথ্াও। 
  
িার ম্ন িেন আনগন্দ লাফাগে। বস তচন্তা করগি তগগ়ে ববে তকেুটা সম়্ে নষ্ট করল। 
িারপর েতব িুলগি শুরু করল। কাউগক এই কথ্া বলল না। 
  
এবার গাতড়টা যাত্রা করগি শুরু করগব। 
  
বলসতল কযাগম্রার তজতনসপত্র গুতেগ়ে রােগে। 
  
িুজন হাইওগ়ের ওপর চগল বগল। বলসতল টুযতরস্টগির তিগক িাতকগ়ে বলল– ক্ষম্া 
করগবন। 
  
বস িার বফাকাসটা তঠক করল। উড়নচাতকর েতবর সাগথ্ ওই ম্ানুষগুগলার েতব? বকম্ন 
হগব বযাপারটা? বস কাগলা সািা়ে েতব তনল। রঙীন েতবও িুলল। যিবার সাটাগরর েব্দ 
পাও়ো যাগে, বলসতল ভাবল, িেলক্ষ পাউন্ড, আরও িেলক্ষ পাউন্ড। 
  
যাজক িার কাগে এগসগেন। তিতন বলগলন- এটা তক ে়েিাগনর মু্ে? 
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ে়েিান! ওর বিা অন্তরুদ্ধ মু্ে বিেগি পাতে। এই প্রথ্ম্ উড়ন্তচাতকর অতস্তত্ব প্রম্াতণি 
হগি চগলগে। পরক্ষগণই বলসতলর ম্গন হল, ওরা যতি আম্ার কথ্া তবশ্বাস না কগর, 
িাহগল কী হগব? 
  
ওোগন নজন প্রিযক্ষিেটী জুতড়গ়ে আগে। বস িাগির তিগক িাকাল। বলল– ভদ্রম্তহলা 
এবং ভদ্রম্গহাি়েরা, আপনারা তক এোগন েতব বনগবন, পাোপাতে িাাঁড়ান। আতম্ 
সকলগক একটা কগর তপ্রন্ট পাঠাব, প়েসা বনব না। 
  
সাংঘাতিক উগত্তজনা। পযাগসোররা পাোপাতে েতড়গ়ে পড়ল। ওই উড়নচাতকর 
ধ্বংসাবগেগষর সাম্গন। 
  
পাদ্রী সাগহব িূগর চগল বগগলন। তিতন বলগলন না, এটা ে়েিাগনর হাি। আতম্ ওোগন 
যাব না। 
  
তকন্তু বলসতলর িরকার তেল ওই যাজকগক। উতন থ্াকগল বযাপারটা আরও তবশ্বাসগযাগয 
হগ়ে উঠগব। 
  
বলসতল বলল– একবার এগস িাাঁড়ান। িাহগল ভাগলাই হগব। 
  
একটু েতড়গ়ে তেতটগ়ে িাাঁড়াগবন। বেষ পযটন্ত যাজক এগস বগগেন। 
  
 প্রিযক্ষিেটীরা েতড়গ়ে বগল, ভারী ভাগলা হগ়েগে। িাাঁতড়গ়ে থ্াকুন। 
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বস বগাটা েগ়েক েতব িুলল, বপতন্সল এবং কাগজ তনগ়ে বলল- আপনাগির নাম্ তঠকানা 
তিগ়ে তিন। সকলগক তপ্রন্ট পাঠাব। 
  
বস কাউগকই তপ্রন্ট বিগব না। োতল বলাকগুগলাগক জাতনগ়ে রােগি চাইগে। েবগরর 
কাগজ তবশ্বাস না করগল ওগির সগে বযাগাগযাগ করগি পারগব। 
  
হঠাৎ বস বিেল, কজগনর হাগি কযাগম্রা আগে। তকন্তু বস আর বকাগনা কযাগম্রাম্যানগক 
এোগন অনুম্তি বিগব না। িা বকম্ন কগর সম্ভব? 
  
বস বলল- যাগির হাগি কযাগম্রা আগে, আম্ার কাগে িুগল তিন। আতম্ আপনাগির হগ়ে 
েতব িুগল বিব। বযাপারটা আরও ভাগলা হগব। 
  
কযাগম্রাগুগলা অতি দ্রুি িার হাগি এগস বগল। বস নীচু হগ়ে কযাগম্রার গগিট হাি তিল। 
উজ্জ্বল সূগযটর আগলা েুগক পড়ল। বনগগতটভগুগলার বাগরাটা ববগজ বগল। আতম্ এক 
বপোিার ম্ানুষ। এই ঐতিহাতসক মু্হূিটটাগক নষ্ট করব বকম্ন কগর? 
  
িেতম্তনট বাগি বলসতল সকগলর নাম্ তঠকানা বপগ়ে বগগে। বস বেষবাগরর ম্গিা 
উড়নচাতকর ধ্বংসাবগেগষর তিগক িাকাল, িারপর বলল- হযাাঁ, ম্া তঠক কথ্াই বগলতেল, 
একতিন আতম্ ম্স্ত বগড়া হগ়ে উঠব। 
  
বস ইংলযাগন্ড বফরার ম্গিা সম়্ে হাগি রােগি চাইগে না। এই ফগটাগ্রাফগুগলা এেনই 
তপ্রন্ট করগি হগব। 
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. 
  
বক তরং বাজাগে? পুতলে বস্টেন, ইউটানডাস অঞ্চল। সম্স্ত সগন্ধয যগর বটতলগফান তরং 
বাজগে। আম্ার বাতড়র পাগে বকউ বঘারাঘুতর করগে। 
  
বসোগন উজ্জ্বল আগলা েগল উগঠগে। 
  
বগারুগুগলা চীৎকার করগে। বনকগড় এগসগে ম্গন হ়ে। 
  
 আম্ার জল বকউ শুগষ তনগে। 
  
িারপর? চীফ, হাইওগ়েগি অগনকগুগলা নিুন গাতড় িাাঁতড়গ়ে আগে। এটা তক িুুঃস্বে? 
সম্স্ত গাতড় বন্ধ হগ়ে বগগে। 
  
-বকন কী জনয? 
  
 –এম্ন একটা রাি এল, যার কথ্া বস কেনও ভুলগি পারগব না। 
  
. 
  
১৬. 
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রবাটট ভাবগি থ্াগকন, কিতিন যগর এই কাজ করগি হগব? িাগির গতিতবতয সিগকট 
তিতন তকেুই ভাবগি পারগেন না। কগ়েক বের যগর? না, ম্গন হগে এর বথ্গক মু্তি 
বনই। 
  
. 
  
তহথ্গরা তবম্ান বন্দর, রবাটট বাইগর ববতরগ়ে এগলন। টযাতক্স তনগলন, জনাকীণট েহর, কি 
পতরতচি লযান্ডম্াকট। সুোগনর কণ্ঠস্বর শুনগি বপগলন ববাযহ়ে। বসই বসানালী তিনগুগলা 
কীভাগব বকগট বগগে। আম্রা আম্াগির তনজস্ব সুেগক তকগনতেলাম্। আম্াগির তনজস্ব 
উগত্তজনা তেল। গল্পটা এক সুেী সিৃি সম্াতপ্তর তিগক এতগগ়ে বগগে। 
  
হঠাৎ সম্সযা বিো তিল, হঠাৎ একতিন অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর বফান, রবাটট এবং 
সুোন িেন থ্াইলযাগন্ড ববড়াতেগলন। বনতভ বথ্গক রবাটটগক সতরগ়ে বিও়ো হগ়েগে, েম্াস 
হগ়ে বগগে। ইতিম্গযয তিতন আর কেনও অযাডতম্রাগলর সগে কথ্া বগলনতন। ওতরগ়েন্টাল 
বহাগটল বযাংকক, বফানটা ববগজ উঠল– রবাটট, অযাডতম্রাল হুইটযাকার? 
  
অযাডতম্রাল! আপনার কণ্ঠস্বর শুগন ভাগলা লাগগে। 
  
 –আপনাগক অনুসন্ধান করা বিা েুবই েি। এেন কী করগেন? 
  
 তবরাট হতনমু্ন কাটাতে। 
  
সুোন বকম্ন আগে? আপনার স্ত্রীর নাম্ বিা সুোন িাই না? 
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–হযাাঁ, ও ভাগলা আগে। আপনাগক যনযবাি। 
  
-কি িাড়ািাতড় আপতন ও়োতেংটগন আসগি পারগবন? 
  
 –আপতন কী বলগেন? 
  
–এেনও বঘাষণা করা হ়েতন। আপনাগক একটা নিুন কাগজর িাত়েত্ব বিব। আপনাগক 
আতম্ট সগিগরা নম্বর তডতিট নাভাল ইনগটতলগজতন্সর তডগরটর করা হগ়েগে। আপতন তক 
এেনই আসগি পারগবন? 
  
রবাগটটর ম্াথ্া ঘুরগি থ্াগক নাভাল ইনগটতলগজন্স? অযাডতম্রাল, আতম্ বিা এসগবর তকেুই 
জাতন না। 
  
–আপতন জানগি পারগবন রবাটট, বিগের জনয আপনাগক একটা গুরুত্বপূণট কাজ করগি 
হগব। আপতন কেন আসগি পারগবন? 
  
–বভগব বিেতে। 
  
–বসাম্বার সকাল নটা়ে চগল আসুন, সুোগনর জনয আম্ার ভাগলাবাসা রইল। 
  
 রবাটট সুোগনর কাগে সব কথ্া েুগল বলগলন। 
  
নাভাল ইনগটতলগজন্স? বযাপারটা শুনগি ভাগলাই লাগগে। 
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 সগন্দগহ আকুল কণ্ঠস্বগর রবাটট বগলতেগলন- কী কাজ ম্াথ্ামু্ণু্ড বুঝগি পারতে না। 
  
–ওোগন তগগ়েই একবার বিগো না। 
  
 রবাটট সুোগনর মু্গের তিগক িাতকগ়ে বলগলন- িুতম্ কী চাইে? এটা়ে আতম্ বযাগ বিব? 
  
সুোন গলা জতড়গ়ে বগলতেগলন- আতম্ বিাম্াগক সব সম়্ে আম্ার কাগে বপগি চাই। 
িগব কাগজ থ্াকাটাই বিা ভাগলা। কগ়েক সপ্তাহ যগর িুতম্ বযন বকম্ন হগ়ে বগে। 
  
–িুতম্ তক আম্ার বথ্গক তনষৃ্কতি বপগি চাইে? িাহগল এই হতনমু্নটা বেষ হগ়ে বগল। 
  
সুোন বঠাাঁগট হাি তিগ়ে বগলতেগলন- না, আতম্ সব সম়্ে বিাম্াগক কাগে বপগি চাই, বহ 
আম্ার তপ্র়ে নাতবক বনু্ধ। 
  
রবাটট ভাবগিই পাগরনতন, এভাগব একটা ম্ারাত্মক গল্প শুরু হগি পাগর। তিতন 
ও়োতেংটগন তফগর এগলন। অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর সগে কথ্া বলগলন। 
  
ভদ্রগলাক বগলতেগলন- এই কাগজ যগথ্ষ্ট সাহস িরকার। িরকার আত্মতনগবিগনর 
আকাঙ্খ, না হগল কেনই আপতন এই কাজটা করগি পারগবন না। আপতন হ়েগিা 
জাগনন বয, আম্াগির বিগে তবতভন্ন সিাসবািী সংগঠন কি েতিোলী হগ়ে উগঠগে। 
এেন তবগশ্বর অন্তি িুতট বিে আণতবক ববাম্া তনগ়ে কাজ করগে। িারা তবশ্বগজাড়া 
সিাস সৃতষ্ট করগি পাগর। আম্ার ওপর একটা গুরুত্বপূণট িাত়েত্ব বিও়ো হগ়েগে। আতম্ 
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একটা গুপ্তচর সংস্থা তিতর করগি চগলতে। এই সংস্থা সবটত্র জাল তবতেগ়ে রােগব। আম্রা 
সিাসবািীগির তবরুগদ্ধ বম্াকাতবলা করব। আপতন আম্ার সহা়ে হগবন? 
  
বেষ পযটন্ত রবাটট ওই চাকতরটা তনগি রাতজ হগ়েতেগলন, অবাক হগ়ে বগগলন এগি এি 
উগত্তজনা আগে বজগন। সুোগনর জনয ভাতজটতন়োগি একটা সুন্দর অযাপাটটগম্গন্টর বযবস্থা 
করা হল, রবাটটগক তবতভন্ন জা়েগাগি পাঠাগনা হল। প্রথ্গম্ তিতন বগগলন তস আই এর 
প্রতেক্ষণ বকগন্দ্র। বসটা ভাতজটতন়োর গ্রাম্ অঞ্চগল অবতস্থি। বাইে ম্াইল িূগর একটা ম্স্ত 
বগড়া ফাম্ট, চারপাগে পাইন গাগের ঘন অরণয। িে একর জতম্র ওপর মূ্ল ভবনটা 
অবতস্থি। প্রযান বগট বথ্গক িু ম্াইল িূগর িার অবস্থান। 
  
রবাটট যত্ন কগর সবতকেু তেেগলন। বুঝগি পারগলন, িাগক অগনক রকম্ কাজ করগি 
হগব। বিগের তবতভন্ন প্রান্ত বথ্গক আরও অগনক তেক্ষানবীে এগসগেন বসোগন। রবাটট 
থ্াকগিন বযাগচলার অতফগসর এক বকা়োটাগসট। প্রগিযক তেক্ষাথ্টীগক একটা কগর ঘর 
বিও়ো হগ়েগে। বাথ্রুম্টা অগনযর সাগথ্ ভাগাভাতগ করগি হি। 
  
বস এক কতঠন কগঠার পরীক্ষা পদ্ধতি। অগনক তবষ়ে তনগ়ে আগলাচনা হল। 
  
বসোনকার প্রযান তেগলন কগনটল ফ্রাঙ্ক জনসন। তিতন স্বাগি জতনগ়েতেগলন। িার কাে 
বথ্গক ভাষণ শুনগি শুনগি রবাগটটর ম্গন হগ়েতেল, এই জীবগন অগনক তকেু করার 
আগে। 
  
ক্লাে শুরু হল, তিনগুগলা হু হু কগর বকগট বগল। রবাটট ম্গন ম্গন উগত্তজনা অনুভব 
করগলন। 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

100 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

  
. 
  
হা, প্রতিতট মু্হূগিট জীবনগক নিুন কগর ববাঝার এক আশ্চযট আনন্দ। কি বগাপন 
সংগকি তেেগি হগে। বচাগের িৃতষ্টগি, হাগির িালুগি, কথ্া না বগল ম্গনর ভাব 
বযভাগব প্রকাে করা যা়ে। 
  
কগনটল জনসনগক আরও ভাগলা বলগগ বগল রবাগটটর। বোনা বগল বহা়োইট হাউগসর সগে 
িার নাতক ভাগলা সিকট আগে। একতিন হঠাৎ ফাম্ট বথ্গক উতন চগল বগগলন। কতিন 
বাগি আবার এগস উপতস্থি হগলন। 
  
. 
  
রন নাগম্ এক এগজন্ট একতট কাজ করতেগলন। তিতন বযবহাতরক তিকগুগলা বিোগোনা 
কগরন। কগনটল জনসনও ম্াগঝ ম্গযয ক্লাগে আসগেন। একতিন, একিল তেক্ষাথ্টী বগস 
আগলাচনা করগেন, রবাগটটর তেক্ষক বলগলন এবার আম্রা আসল কাগে নাম্ব। এিতিন 
পযটন্ত আপনারা যা তেগেগেন, বসটারই পরীক্ষা করা হগব। 
  
. 
  
রবাটট বাগস চগড় তরচম্গন্ড এগলন। রাস্তা়ে বঘারাঘুতর করগি থ্াকগলন। পাাঁচ তম্তনগটর 
ম্গযয তিতন টযাকারগুগলাগক তচতহ্নি করগলন। বসোগন িুগটা তেল একটা রাস্তা়ে 
িাাঁতড়গ়েতেল, আগরকটা অগটাগম্াবাইল। রবাটট বরসু্টগরন্ট এবং বিাকাগন ঘুরগি লাগগলন। 
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তকন্তু, আসল েবরটা পাও়ো যাগে না। রবাটট একটা তডপাটটগম্ন্ট বস্টাগর বগগলন। 
বসোগন তগগ়ে তকেু বলাগকর সগে কথ্া বলগলন। তত্রে তম্তনট বকগট বগগে, বপাোক 
পাগে বফগলগেন। এক ম্তহলার সগে কথ্া বলগেন। বকাগল একট তেশু। িাগক আর 
বচনাই যাগে না। 
  
এই তিন তিতন ববাযহ়ে সব কাগজ জ়েলাভ কগরতেগলন। 
  
. 
  
আবার শুরু হল প্রতেক্ষগণর পালা। ও়োটার বগগটর কথ্া বলা হল। তস আই এ-র কী কী 
বকাড আগে িাও বেোগনা হল। হযাাঁ, সকগলর েদ্মগবে েুবই সুন্দর হগ়েগে। রবাটট 
তনগজগক বিগে তচনগি পারগেন না। 
  
এইভাগব ক্লাে উিগর বগল। ম্াগঝম্গযযই কগনটল জনসন রবাটটগক বডগক আগলাচনা 
করগিন। একতিন কথ্া়ে কথ্া়ে তিতন বলগলন– রবাটট, আপনার তববাতহি জীবন বকম্ন? 
সুগের বিা? 
  
হযাাঁ, আপতন তঠকই যগরগেন, সযার। 
  
 আগরকতিন বলগলন- অযাডতম্রাল হুইটযাকার আপনাগক নাতক সন্তাগনর ম্গিা বস্ন্হ 
কগরন? আপতন তক িা জাগনন? 
  
হযাাঁ, রবাগটটর ম্গন পগড় বগল এডও়োগডটর মৃ্িুযকাির মু্েোতন। 
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িারা আনুগিয এবং বিেগপ্রম্ তবষগ়ে আগলাচনা করগলন। কিটবযগবায এবং মৃ্িুযর 
কথ্াও বলগলন। 
  
রবাটট, একাতযকবার আপনার সগে মৃ্িুযর বিো হগ়েগে। আপতন তক ম্রগি ভ়ে পান? 
  
না, রবাটট মু্গে বলগলন, ম্গন ম্গন ভাবগলন, ভাগলা কাগজর জনয মৃ্িুযবরণ, তকন্তু বাগজ 
বযাপাগর ন়ে। 
  
চার ম্াগসর এই প্রতেক্ষণ তেতবর। এই সম়্ে কাউগক বাইগরর পৃতথ্বীর সগে বযাগাগযাগ 
রাোর অনুম্তি বিও়ো হি না। ম্াগঝ ম্গযয রবাগটটর ম্ন ভারাক্রান্ত হগ়ে উঠি। কিতিন 
সুোনগক বিগেনতন, সুোগনর সাগথ্ বফাগন কথ্াবািটা বলগি পারগেন না। বেষ অবতয 
চারম্াস বকগট বগল। 
  
কগনটল জনসন রবাটটগক িার অতফগস বডগক পাঠাগলন। তিতন বলগলন কম্ান্ডার, আপতন 
সুন্দরভাগব সবতকেু তেগে তনগ়েগেন। আম্ার ম্গন হগে আপনার ভতবষযৎটা েুবই 
আকষটণী়ে হগ়ে উঠগব।  কগনটল জনসন রবাগটটর তিগক িাকাগলন। পাাঁচতম্তনট বগস 
থ্াকগলন। বেষ পযটন্ত একটা তস্থর তসদ্ধাগন্ত বপৌঁগোগলন। তিতন িরজা বন্ধ কগর তিগলন। 
বটতলগফান তনগ়ে একটা বফান করগলন। 
  
. 
  
সুোন রবাগটটর জনয অগপক্ষা করতেগলন। অযাপাটটগম্গন্টর িরজা েুগল তিগলন। পরগন 
তফনতফগন রাি বপাোক, বযৌবগনর সবতকেু স্পষ্ট বিো যাগে। সুোন এতগগ়ে এগস 
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রবাটটগক আতলেন করগলন। বলগলন- হাই নাতবক, িুতম্ তক একটা সুন্দর সম়্ে বপগি 
চাইে। 
  
-হযাাঁ, রবাটট বলগলন, বিাম্াগক জতড়গ়ে যগর আতে, এটাই বিা আম্ার কাগে সুেীিম্ 
সম়্ে। 
  
–বিগো, কিতিন বিাম্াগক কাগে পাইতন বগলা বিা? যতি বিাম্ার তকেু ঘটি িাহগল 
আতম্ ম্গর বযিাম্। 
  
আম্ার তকেু হি না। 
  
েপথ্ করে। 
  
–হযাাঁ, েপথ্ করতে। 
  
 রবাগটটর মু্গের তিগক িাতকগ়ে সুোন বলগলন- বিাম্াগক েুব ক্লান্ত বিোগে। 
  
বযাপারটা তবতেতর, কতঠন একটা বকাসট। রবাটট স্বীকার করগলন। সতিয, রাগি ম্াত্র কগ়েক 
ঘণ্টা ঘুম্ হি। কি তকেু ববাঝার আগে। 
  
সুোন বলগলন–িুতম্ তক চাইে আতম্ িা বুঝগি পারতে। পাাঁচ তম্তনট সম়্ে িাও, সবতকেু 
েুগল বফলল। 
  
সুোন পাগের ঘগর চগল বগগলন। 
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আুঃ, এম্ন বসৌভাগয আম্ার। রবাটট তনগজগক উনু্মি করগি শুরু করগলন। 
  
সুোন তফগর এগলন, োন্তভাগব বলগলন- হযাাঁ, আতম্ এই অবস্থা়ে বিাম্াগক আরও 
ভাগলাবাতস। 
  
প্রতেক্ষগকর কণ্ঠস্বর ম্গন পগড় বগল, অগনক সম়্ে আপনাগির এগকবাগর উলে হগ়ে 
কাজ করগি হগব। অথ্টাৎ আপনারা বকাগনা সহগযাগী পাগবন না। তকন্তু এেন? এেন 
েব্দটার অনয একটা ম্াগন আগে। 
  
সুোন িাাঁগক তনগ়ে বাথ্রুগম্ চগল বগগলন। টগব সুগন্ধী উষ্ম জল। ঘরটা অন্ধকার। 
ববতসগনর ওপর চারগট বম্াগম্র আগলা েলগে। 
  
সুোন িার রাি বপাোকটা েুগল তিগ়ে বলগলন– ডাতলটং, এই বাতড়গি বিাম্াগক আম্িণ 
জানাতে, তিতন বাথ্টগব উগঠ বগগলন। রবাটট িাগক অনুসরণ করগলন। 
  
-সুোন? 
  
–বকাগনা কথ্া বগলা না, আম্াগক জতড়গ়ে যগর শুগ়ে থ্াগকা। 
  
রবাটট বুঝগি পারগলন, সুোগনর িুষু্ট হাি িুগটা িার েরীগরর সবট অে স্পেট করগে। 
আহা, এম্ন চড়াই উৎড়াই, রবাটট কি ক্লান্ত িা ভুগল বগগলন। ওই ঈষিুষু্ণ জগল িারা 
অগনকক্ষণ পারস্পতরক ভাগলাবাসা তনগবিন কগরতেগলন। বেষ পযটন্ত সুোন বগলতেগলন– 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

105 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

অগনক গল্প কথ্া হল, অগনক আনন্দ হল, এবার এগসা, আম্রা তকেু কতঠন তবষগ়ের 
অবিারণা কতর। 
  
আবার ভাগলাবাসা, আবার উোম্িা, রবাটট ঘুতম্গ়ে পড়গলন। সুোনগক জতড়গ়ে যগর। 
ভাবগলন, জীবনটা বকন এইরকম্ হ়ে না বরাবগরর ম্গিা! 
  
. 
  
১৭. 
  
পগরর বসাম্বার সকালগবলা। রবাটট িার কাগজ বযাগ তিগলন। বপন্টাগগনর অতফগস 
তগগ়ে। অযাডতম্রাল হুইটযাকার বলগলন– রবাটট, আপনাগক আম্িণ জানাতে। কগনটল 
  
জনসগনর সে আপনার বকম্ন বলগগগে? 
  
রবাগটর মু্গে হাতস, উতন যগথ্ষ্ট আকষটণী়ে ম্ানুষ। কতফ বেগি বেগি অযাডতম্রাল প্রশ্ন 
করগলন আপতন কাজ করগবন বিা? 
  
-হযাাঁ। 
  
–আপনাগক বরাগডতে়ো বযগি হগব। 
  
. 
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নাভাল ইনগটতলগজগন্সর কাজ েুবই উগত্তজক, রবাটট ভাবগিই পাগরনতন। নিুন নিুন 
কাগজর িাত়েত্ব বিও়ো হগে। বয সম্স্ত কাজ অিযন্ত স্পেট কাির, বসই কাগজর িাত়েত্ব 
রবাগটটর ওপর তিগ়ে বিও়ো হ়ে। পানাম্াগি তগগ়ে িাগক একটা বগাপন ড্রাগচক্র ভাঙগি 
হল। বযগি হল ম্যাতনলাগি, ম্াতকটন িূিাবাগসর ওপর সম্ভাবয আক্রম্ণ প্রতিহি করগি। 
ম্রগক্কা বযগি হগ়েতেল, বগগলন িতক্ষণ আগম্তরকা এবং পূবট ভারিী়ে িীপপুগে। সুোগনর 
সাগথ্ িীঘটতিন বিো হ়ে না, এই বযাপারটাই িাাঁগক ক্লান্ত এবং উতিগ্ন কগর রাগে। 
সুোগনর কাে বথ্গক িূগর বযগি ম্ন চা়ে না, িবুও বযগি হ়ে। 
  
রবাটট যেন বাতড় তফগর আগসন, সুোন িাগক আিগর আিগর ভতরগ়ে বিন। উন্মাি বনয 
ভাগলাবাসা। তকন্তু ম্াত্র কগ়েক তিগনর জনয। 
  
রবাটট সুোগনর সাগথ্ কাগজর গতি প্রকৃতি তনগ়ে আগলাচনা করগি পাগরন না। এই 
বযাপাগর িাগক েপথ্ করগি হগ়েগে। ম্গন হ়ে, সুোন বযন িার জীবগনর এক অজানা 
আগন্তুক। তকন্তু কী করগবন, কাগজর সাগথ্ বিা আর তবশ্বাসঘািকিা করা যা়ে না। 
  
রবাটট ম্যয আগম্তরকা বথ্গক তফগর এগলন। একসপ্তাহ বাগি। 
  
 সুোন বলগলন– রবাটট, একটা তবষ়ে তনগ়ে আগলাচনা করগি হগব। 
  
কী সম্সযা? রবাটট জানগিন বকান্ সম্সযার কথ্া বলা হগে। 
  
–আম্ার ভ়ে হগে, আম্রা ববাযহ়ে পরস্পগরর কাে বথ্গক িূগর সগর যাতে। আতম্ 
বিাম্াগক হারাগি চাইতে না। আবার এই তবরহ সহয করগি পারতে না। 
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সুোন.. 
  
.–হা, আম্ার কথ্া বেষ করগি িাও। গি চারম্াগস আম্রা কিটুকু সম়্ে একসগে 
কাতটগ়েতে বগলা বিা? ম্াত্র িু সপ্তাহ। যেনই িুতম্ বাতড়গি আগসা, ম্গন হ়ে িুতম্ বযন 
এক আগন্তুক, িুতম্ আর আম্ার স্বাম্ী নও। 
  
রবাটট এতগগ়ে এগস সুোনগক জতড়গ়ে যরগলন। বলগলন- িুতম্ বিা জাগনা বসানা, 
বিাম্াগক আতম্ কিটা ভাগলাবাতস। 
  
সুোন বলগলন– না, এম্ন কগর কথ্া বগলা না। িুতম্ কথ্া িাও ভতবষযগি কাগজর চাপ 
কতম্গ়ে বিগব। 
  
–আতম্ বলগি পারতে না, অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর সাগথ্ কথ্া বলগি হগব। 
  
কেন? 
  
–এেনই। 
  
. 
  
কম্ান্ডার অযাডতম্রাল এেনই আপনার সাগথ্ কথ্া বলগবন। 
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অযাডতম্রাল িার বডগস্ক বগসতেগলন। কাগজ পগত্র সই করগেন। রবাটটগক বিগে তিতন 
হাসগলন–রবাটট যনযবাি, এবং অগনক–অগনক শুগভো। ববল সালভাগডাগর আপতন িারুণ 
কাজ কগরগেন। 
  
–আপনাগক যনযবাি জানাতে। 
  
কতফ োগবন তক? 
  
না, যনযবাি অযাডতম্রাল। 
  
–আপতন আম্ার সগে কী তবষগ়ে কথ্া বলগি বচগ়েগেন? বলুন আতম্ কী করগি পাতর? 
  
শুরু করাটা সতিযই কষ্টকর। সযার, বযাপারটা েুবই বযতিগি। আতম্ ম্াত্র িুবের আগগ 
তবগ়ে কগরতে। 
  
–হযাাঁ, আতম্ শুগনতে সুোন েুব ভাগলা বম্গ়ে। 
  
-হযাাঁ, আতম্ও বসটা জাতন, তকন্তু সম্সযা হল আম্াগক ববতের ভাগ সম়্ে বাতড়র বাইগর 
থ্াকগি হ়ে। আম্ার বউ িা তনগ়ে েুবই িুুঃে প্রকাে কগর। এটাই বিা হও়ো স্বাভাতবক, 
িাই ন়ে তক? 
  
অযাডতম্রাল হুইটযাকার বচ়োগর ঝুাঁগক বলগলন- তঠক আগে, আপতন বয পগি যুি আগেন 
বসোগন এই যরগনর স্বাথ্ট িযাগ বিা করগিই হগব। 
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রবাটট বলগলন আতম্ আম্ার তবগ়েটাগক েহীি করগি চাইতে না। বযাপারটা আম্ার কাগে 
ববাঝার ম্গিা হগ়ে বগগে। 
  
অযাডতম্রাল বলগলন- তঠক আগে। আপতন কী বলগি এগসগেন? 
  
–আম্াগক এম্ন একটা কাজ তিন যাগি বাতড় বথ্গক ববতে তিন িূগর থ্াকগি না হ়ে। 
  
বাতড়র কাোকাতে থ্াকগি চান? 
  
 –হযাাঁ। 
  
 অযাডতম্রাল বলগলন তকন্তু আতম্ বিা িা বুঝগি পারতে না। আো, বিেগি হগব। 
  
-তঠক আগে, আপনাগক অগনক যনযবাি। 
  
–সুোনগক বলগবন আতম্ সম্সযাটা সম্াযান করার বচষ্টা করতে। 
  
 –আতম্ কীভাগব আপনাগক যনযবাি জানাব বুঝগি পারতে না। 
  
অযাডতম্রাল হুইটযাকার হাি বনগড় বলগলন– আপতন আম্ার কাগে অিযন্ত ম্হাঘট ম্ানুষ। 
আপনাগক আতম্ হারাগি বিব না। এেন বাতড় চগল যান, তবরহ কািরা বউগ়ের পাগে 
তগগ়ে বসুন। 
  
. 
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রবাটট সুোনগক এই েবরটা তিগলন। সুোন আনগন্দ অযীর হগ়ে উগঠগেন। তিতন এতগগ়ে 
এগস রবাটটগক জতড়গ়ে যগর বলগলন- ডাতলটং, সতিযই একটা শুভ সংবাি এগনে আম্ার 
জনয। 
  
–আতম্ কগ়েক সপ্তাহ েুতট বনব। তিিী়ে ম্যুচতন্দ্রম্াগি যাব। 
  
 –আতম্ জাতন না, হতনমু্ন বলগি তক ববাঝা়ে? িুতম্ আম্াগক বিোও। 
  
 রবাটট কথ্া বরগেতেগলন। 
  
অযাডতম্রাল হুইটযাকার পগরর তিন সকাগল রবাটটগক বডগক আনগলন। বলগলন গিকাল 
বযসব কথ্া বগলতেলাম্ বস তনগ়ে আগলাচনা আগে। 
  
অযাডতম্রাল আরও বলগি থ্াকগলন একটা তজতনস এগসগে। িার কণ্ঠস্বগর গাম্ভীযট। তস 
আই এ বক ধ্বংস করার বচষ্টা হগে। তসগক্রট ইনফরগম্েগনর বভির তকেু গুপ্তচর েুগক 
পগড়গে। িার ম্গযয একজন স্পাইগক তচতহ্নি করা সম্ভব হগ়েগে। িার সংগকি নাম্ হল 
তি ফক্স অথ্টাৎ বেকতে়োল। বস এেন আগজটতন্টনাগি আগে। এগজতন্সর বাইগর কাউগক 
িরকার। তস আই–এ-র বডপুতট তডগরটর আপনার কথ্া বগলগেন। আপতন ববাযহ়ে এ 
বযাপাগর সাহাযয করগি পারগবন। 
  
রবাটট বলগলন- না সযার, আতম্ বযগি চাইতে না। 
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–তকন্তু রবাটট, আপতন োড়া বিা হগব না, আপতন এর আগগ কেনও আম্ার কথ্ার। 
অম্ানয কগরনতন। আতম্ বুঝগি পারতে এগি আপনার কি ক্ষতি হগব। 
  
সযার, আম্াগক ভাবগি সম়্ে তিন। 
  
রবাটট, আপতন আগগর ম্গিাই থ্াকগবন আো কতর। 
  
কী বযাপার অযাডতম্রাল? 
  
–বডপুতট তডগরটর বগলগেন আপনাগক একবার বিো করগি। আপতন যাগবন বিা? 
  
–হযাাঁ, আতম্ তনশ্চ়েই যাব। 
  
. 
  
পগরর তিন সকাল ববলা, রবাটট লযাংগলর কাগে বগগলন এই বযাপাগর বিো করার জনয। 
  
বডপুতট তডগরটর বলগলন- কম্ান্ডার বসুন, তিতন আরও বলগলন আপনার সিগকট অগনক 
কথ্া আতম্ শুগনতে। আপনার কিৃটত্ব এবং কৃিকাযটিা আম্াগক অবাক কগরগে। 
  
বডপুতট তডগরটগরর ব়েস বের ষাগটক, বচা়োলটা সরু, সািা চুল, পাকাগনা বগাাঁফ আগে। 
তরগ়েল বথ্গক গ্রযাজুগ়েট হগ়েগেন। তিিী়ে তবশ্বযুগদ্ধর সম়্ে ও এস এতসগি তেগলন। 
িারপর তস আই এ-বি চগল আগসন। 
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উতন বলগলন- কম্ান্ডার, আপনার তসদ্ধান্তগক আতম্ শ্রদ্ধা করতে। সতিয কথ্া বলগি কী, 
একটা বযাপাগর আতম্ আপনাগক বডগক এগনতে। আম্াগির বিগের বপ্রতসগডন্ট এই 
বযাপারটা়ে যুি আগেন। বয কগরই বহাক ফগক্সর মু্গোে েুলগি হগব। 
  
তিতন আরও বলগলন– বপ্রতসগডগন্টর কাগে আপনার কথ্া বলতে। উতনও একজন িাত়েত্ব 
সিন্ন স্বাম্ী। উতন আপনার ওপর বকাগনা অতিতরি কাজ চাতপগ়ে বিগবন না। আো কতর 
কম্ান্ডার, আপতন এই বযাপারটা বুঝগি পারগেন। 
  
রবাটট ভাবগলন, িাহগল? তিিী়ে হতনমু্নটা তপতেগ়ে তিগি হগব। 
  
. 
  
রবাটট এই েবরটা সুোগনর কাগে বলগলন। আরও বলগলন– এরপর কথ্া তিতে, আর 
কেনও বিগের বাইগর যাব না। হ়েগিা চাকতরটা বেগড় বিব, তকন্তু বিাম্াগক হারাগি 
পারব না। 
  
সুোন বগলতেগলন আম্ার কাগে তক এি সম়্ে িুতম্ তিগি পারগব? এম্ন একটা সুন্দর 
তিন যেন বকউ বিাম্ার এবং আম্ার ম্গযয বকাগনা তবগেি রচনা করগি পারগব না? 
  
. 
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ফক্সগক অনুসরণ করার বযাপারটা েুব একটা সহজ ন়ে। রবাটট কেনও জীবগন হিাে 
হন না, তকন্তু এবার িাগক হিাে হগি হল। আগজটতন্টনা, বটাতকও, চীন, ম্ালগ়েতে়ো, 
বযোগন বযোগন ফগক্সর থ্াকার সম্ভাবনা, বসোগনই রবাটট হাতজর হগ়েগেন। 
  
তিন গতড়গ়ে বগল সপ্তাগহ, সপ্তাহ গতড়গ়ে বগল ম্াগস। রবাটট বভগবগেন, আজই ববাযহ়ে 
কাজটা বেষ হগ়ে যাগব। প্রগিযক তিন তন়েম্ কগর সুোগনর সগে বফাগন কথ্া বগলন। 
কথ্াটা শুরু হ়ে এইভাগব- ডাতলটং, কগ়েক তিগনর ম্গযযই বাতড় তফরব, িারপর… ম্গন 
হগে আসগে সপ্তাগহ বাতড় যাব, বেষ পযটন্ত আতম্ জাতন না কগব েুতট পাব। 
  
রবাটট বফাগনগি আর আো প্রকাে কগরন না। তিতন জাগনন না ফক্সগক অনুসন্ধান করার 
কাজ সতিযই বেষ হগব তকনা, হ়েগিা হগবই না, িুম্াস বকগট বগল, আরও পগনগরা তিন, 
ম্গন হগে, সফলিা বুতঝ িূর আকাগের িারা! 
  
. 
  
 সুোগনর কাগে রবাটট তফগর এগলন, সুোগনর ম্গনাভাব অগনকোতন পাগে বগগে। োন্ত 
স্বভাগবর হগ়ে বগগেন তিতন। আগগর ম্গিা উচ্ছ্বাস বনই, অনুভবী েতি হাতরগ়ে বগগে। 
  
রবাটট বলগলন- ডাতলটং, আতম্ িুুঃতেি, আতম্ জানিাম্ না এই কাজটা বেষ করগি 
কিতিন লাগগ। 
  
রবাটট, আতম্ জাতন ওরা বিাম্াগক কেনও োড়গব না। 
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–িুতম্ কী বলে? 
  
সুোন ম্াথ্া নাড়গলন– আতম্ ও়োতেংটন বম্গম্াতর়োল হসতপটাগল একটা কাজ করগি 
যাব। 
  
রবাটট অবাক হগ়ে বগগেন, সতিয কথ্া বলে? 
  
হা, আতম্ আবার নাগসটর জীতবকা শুরু করব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আতম্ বিাম্ার অগপক্ষা়ে 
বাতড়গি বগস থ্াকগি পারব না। িুতম্ তনগজর তিগক একবার িাতকগ়ে বিগো বিা? িুতম্ 
জীতবি না মৃ্ি বসটা ভাবগলও আম্ার অবাক লাগগ। 
  
সুোন? রবাগটটর আিটনাি। 
  
–তপ্র়েিম্, বযাপারটা এোগন তম্তটগ়ে বফললাম্। যেন িুতম্ থ্াকগব না, আম্াগক বিগের 
জনয তকেু একটা করগি িাও। িাহগল হ়েগিা আম্ার অগপক্ষা করার প্রহরটা আরও 
সহজ হগব। 
  
রবাগটটর কাগে এই প্রগশ্নর বকাগনা উত্তর তেল না। 
  
 তিতন অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর কাগে তগগ়ে িার বযথ্টিার কথ্া বলগলন। 
  
 অযাডতম্রাল েুবই সহানুভূতিসিন্ন বযতি। 
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-হযাাঁ, বুঝগি পারতে, আম্ার েুবই োরাপ লাগগে রবাটট, বিতে আপনাগক ভতবষযগি আর 
এম্ন িাত়েত্ব বিব না। 
  
রবাটট বলগলন- সুোন নাগসটর চাকতরগি বযাগ তিগি চগলগে। 
  
অযাডতম্রাল বলগলন- বাহ! বযাপারটা ভাগলাই। এগি আপনার ওপর চাপ তকেুটা কম্গব। 
এেন আপতন কাগড অগনক ববতে সম়্ে তিগি পারগবন। 
  
না, রবাটট তকেু বলার বচষ্টা কগরতেগলন, তিতন বুঝগি পারগলন, তবগ়েটা এবার ভাঙগনর 
তিগক এতগগ়ে চগলগে। 
  
. 
  
সুোন ও়োতেংটন বম্গম্াতর়োল হসতপটাগল কাজ করগি চগল বগগলন। িাগক অপাগরতটং 
রুগম্র নাসট তহগসগব কাজ করগি হগব। যেন রবাটট বাতড় আসগিন, সুোন েুতট বনবার 
বচষ্টা করগিন। তকন্তু বসটাও ববাযহ়ে আর সম্ভব তেল না। িাগক আরও–আরও ববতে 
কাগজ জতড়গ়ে বিও়ো হল। 
  
তিতন তফগর এগস রবাটটগক িার রুগীগির সিগকট গল্প বলগিন। আরও কি কথ্া হগিা। 
রবাটট এবার বগগলন িুরস্কগি, একটা িরকারী কাজ তেল। তফগর এগস সুোনগক তনগ়ে 
একটা বহাগটগল তডনার করগি বগগলন। 
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সুোন অনগটল বগলই চগলগেন রুগীগির গল্পকথ্া। রবাটট শুনগি চাইগেন না, রবাটট 
ভাবগেন এই তক বসই সুোন, যাগক আতম্ কি ভাগলাবাসিাম্। 
  
বেষ পযটন্ত এক নিুন রুগীর কথ্া বলা হল। তবম্ান িুঘটটনা়ে সাংঘাতিকভাগব আহি। 
বাাঁচার আো তেল না। সুোন তনগজর হাগি িাগক শুশ্রূষা কগরগেন। সুোন ম্ারফি রবাটট 
জানগি পারগলন, সম্স্ত নাসট এই যুবগকর জনয পাগল হগ়ে উগঠগে। 
  
রবাটট অবাক হগ়ে বগগেন, িার ম্াগন? সুোগনর ম্ন তক পাগে বগল? 
  
 এই প্রথ্ম্ ম্গনর বভির সগন্দহ েুকল, িারপর তডনার এগস বগল। 
  
. 
  
পগরর েতনবার, রবাটট পিুটগাগল চগল বগগলন। কগ়েক সপ্তাহ বাগি তফগর এগলন। সুোন 
আনন্দঘন মু্গে অতভবািন জানাগলন। 
  
অতভম্ানী চুম্বন তবিরণ, বলা হল, ম্গন্ট আজ প্রথ্ম্ হাাঁটগি পারগে। 
  
–ম্গন্ট বক? 
  
-ম্গন্ট বযান্ডস, এটাই হল িার নাম্। ডািাররা তবশ্বাস করগি পারগেন না, তকন্তু আম্রা। 
এই অসাযযগক সাযযািীি কগরতে। 
  
–ওর সিগকট আরও তকেু বল। 
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–ও সতিযই অসাযারণ। আম্াগির সব সম়্ে উপহার বি়ে। প্রচুর প়েসা আগে। তনগজর 
বেন আগে, তবতেতরভাগব অযাতক্সগডন্টটা হগ়েতেল। 
  
কী যরগনর উপহার? 
  
বোগটা বোগটা তজতনস, কযানতড, ফুগলর বিাড়া, বই, বরকডট, ও সকলগক িাম্ী ঘতড় তিগি 
বচগ়েতেল, তকন্তু আম্রা তনগি চাইতন। 
  
— …ওর হাগি একটা প্রাগম্াি িরণী আগে, বপাগলা বেলার ম্াঠ আগে, 
  
রবাটট বুঝগি পারগলন, এবার ববাযহ়ে িাগক হারগি হগব। 
  
 সুোন বরাজই ওই বপগেন্টর গল্প বলগি থ্াগকন। 
  
একতিন তিতন বলগলন, হযাাঁ, ওর আকষটণ অপ্রতিগরাযয, রবাটট। ও সব বযাপাগর তচন্তা 
করগি ভাগলাবাগস। জতক ক্লাব বথ্গক আজ লাঞ্চও আতনগ়েতেল, সকলগক োও়োল। 
  
রবাটট ভাবগি পারগেন না কী করগবন? বেষ পযটন্ত তিতন তজজ্ঞাসা করগলন বিাম্ার ওই 
সুন্দর যুবকতট তক তববাতহি? 
  
-না, ডাতলটং। বকন এই প্রশ্ন করে? 
  
–আম্ার অবাক লাগগে। 
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ঈশ্বগরর অনুগ্রহ, িুতম্ তক তহংসুগট হগ়ে উঠে? 
  
না, িা হব বকন? 
  
 রবাটট যেন বাতড় থ্াগক না, সুোন আর ওই বরাগী সিগকট বকাগনা কথ্া বগলন না। 
তিতন অনয তবষ়ে তনগ়ে কথ্া বলার বচষ্টা কগরন। তকন্তু রবাটট ববে বুঝগি পাগরন, বকাথ্া়ে 
বযন একটা পতরবিটন ঘগট চগলগে। 
  
পগরর তিন তেল সুোগনর জন্মতিন। রবাটট উৎসাগহর সগে বলগলন- আম্রা একসগে 
আজগকর তিনতট পালন করব। বাইগর যাব, বহাগটগল তডনার োব। 
  
রাতত্র আটটা অবতয আম্াগক হাসপািাগল থ্াকগি হগব। 
  
–তঠক আগে, আতম্ বিাম্াগক বসোন বথ্গক িুগল বনব। 
  
–ম্গন্ট বিাম্ার সগে বিো করার জনয আগ্রহী। আতম্ ম্গন্টগক বিাম্ার সব কথ্া বগলতে। 
  
–আতম্ও িার সগে বিো করগি যাব। 
  
রবাটট হাসপািাগল এগলন। তরগসপেতনস্ট বলগলন সুোন এেন অগথ্টাগপতডক ও়োগডট 
কাজ করগেন। তিনিলা়ে। 
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রবাটট এতলগভটগর পা রােগলন। সুোন িার জনয অগপক্ষা করতেগলন। আগগকার বসই 
পতরতচি সািা বপাোক পগরগেন, ওুঃ, এেনও কী অসাযারণ রূপসী। 
  
সুোন হাসগলন, হযাগলা রৰাটট, কগ়েক মু্হূগিটর ম্গযয আম্ার কাজ বেষ হগব। এগসা 
বিাম্ার সাগথ্ আতম্ ম্গন্টর আলাপ কতরগ়ে তিই। 
  
তবোল একটা প্রাইগভট রুম্, বই আর ফুগল পতরপূণট। ফগলর বাগস্কট রগ়েগে। ম্গন্ট, এ 
হল আম্ার স্বাম্ী রবাটট। 
  
রবাটট িাাঁড়াগলন। তবোনা়ে শুগ়ে থ্াকা ম্ানুষতটর মু্গের তিগক িাকাগলন। রবাগটটর বথ্গক 
তিন-চার বেগরর বগড়া হগবন হ়েগিা। 
  
কম্ান্ডার, আপনার সগে বিো করগি বপগর আতম্ তনগজগক আনতন্দি বগল ম্গন করতে। 
সুোন আপনার সব কথ্া আম্াগক বগলগে। 
  
কি কথ্া? বুঝগি পারা যাগে না। 
  
সুোন আপনার জনয েুবই গতবটি। 
  
 ম্গন হগে আপতন এবার োড়া পাগবন। রবাটট জানগি চাইগলন। 
  
–হযাাঁ, এই অগলৌতকক ঘটনাটা তকন্তু আপনার স্ত্রী ঘতটগ়েগে। 
  
–এটাই হল ওাঁর তবতেষ্টয। 
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ম্গন পগড় বগল, অগনক তিন আগগর একটা েতব, মৃ্িুযপথ্যাত্রী রবাটটগক এইভাগব সুোন 
জীবগনর উপিযকা়ে তফতরগ়ে এগনতেগলন। 
  
. 
  
জন্মতিগনর তডনার, সুোন িার ওই বপগেন্ট সিগকট কথ্া বলগি উিগ্রীব। 
  
–ডাতলটং, িুতম্ এ যরগনর বযবহার করগল বকন? 
  
সুোন জানগি বচগ়েতেগলন। তকন্তু, কথ্াবািটা আর এগগাগে না। ম্গন হগে, তডনারটা। 
এেন বেষ করগি পারগলই ভাগলা হ়ে, নীরবিার ম্গযয তিগ়ে উৎসব পাতলি হল। 
  
পগরর তিন সকালগবলা, রবাটট িেন অতফস যাবার জনয প্রস্তুি হগেন, সুোন বলগলন 
রবাটট, বিাম্ার সাগথ্ তকেু গুরুত্বপূণট আগলাচনা আগে। 
  
রবাটট অবাক হগ়ে সুোগনর তিগক িাকাগলন। হযাাঁ, ববে বুঝগি পারা যাগে, বকাথ্া়ে বযন 
ভাঙগনর গান ববগজ উগঠগে। 
  
সুোন কতঠন বচাগে রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- বোগনা রবাটট, একথ্া অস্বীকার 
করার তবনু্দম্াত্র উপা়ে বনই বয, বিাম্াগক আতম্ ভীষণভীষণ ভাগলাবাতস। পৃতথ্বীগি আর 
কেনও বকাগনা পুরুষগক ববাযহ়ে এিটা ভাগলাবাসগি পারব না। তকন্তু আম্ার ম্গন 
হগে, িািিয জীবন শুযু ভাগলাবাসার ওপর তনভটর কগর না। 
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একটুোতন বথ্গম্ সুোন আবার বলগলন- বিগো রবাটট, গি চার ম্াগস আম্রা কঘণ্টা 
একসগে কাতটগ়েতে বগলা বিা? এইভাগব চলগি বিও়ো উতচি ন়ে। বেষ পযটন্ত আতম্ 
তঠক কগরতে, তবগ়েটা বভগঙ তিগি হগব। 
  
রবাগটটর ম্গনর ম্গযয তবিুযৎ চম্ক, অতবশ্বাসয তকেু েব্দ দ্রুি ববতরগ়ে আসগে, সুোগনর 
মু্ে বথ্গক। রবাটট অবাক হগ়ে বলগলন- কী বলে সুোন? িুতম্ তক সতিয সতিয আম্াগক 
হারাগি চাইে? 
  
সুোন রবাটটগক জতড়গ়ে যগর বলগলন–হযাাঁ, আতম্ অনয একজনগক তবগ়ে করগি চগলতে। 
  
বক? 
  
সুোগনর মু্গে হাতস। –ম্গন্ট, ম্গন্ট আম্াগক তবগ়ের প্রস্তাব তিগ়েগে। 
  
 সুোগনর এই কথ্া শুগন রবাগটটর ম্গন হল, তিতন ববাযহ়ে পাগল হগ়ে যাগবন। 
  
তিতন বলার বচষ্টা করগলন সুোন, আবার সবতকেু নিুন কগর শুরু করা যা়ে তক? 
  
সুোগনর মু্ে-বচাে এেন অগনক োন্ত, তনতলটতপ্তর ভতেগি তিতন বলগলন- না রবাটট, গল্পটা 
বেষ হগ়ে বগগে। 
  
সুোন বরগনাগি চগল বগগলন, তডগভাসট করার জনয। কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্, িু-সপ্তাগহর 
েুতট তনগলন, শুযু ম্ি বেগ়ে এই বযথ্াটা ভুলগবন বগল। 
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. 
  
পুগরাগনা সৃ্মতি বারবার তফগর আগস। পুগরাগনা কথ্ার গুেন। রবাটট এফ. তব. আই-এর 
এক বনু্ধগক বফান করগলন। এর আগগ ওই ভদ্রগলাগকর সাগথ্ রবাগটটর ভাগলা সিকট 
তেল। উতন হগলন অযাল, উতন বফান যরগলন, রবাটট ওাঁগক তবশ্বাস কগরন। 
  
–বক্র, আম্া়ে একটা সাহাযয করগি পারগব? 
  
কী সাহাযয? বিাম্ার এক ডািার িরকার। িুতম্ কী কগর সুোনগক বেগড় তিগল? েবরটা 
সবটত্র চাউর হগ়ে বগগে। 
  
–একটা ম্স্ত বগড়া গল্প, বলগি পাগরা তবষািঘন অতভজ্ঞিা। 
  
–রবাটট, আম্ার েুবই োরাপ লাগগে, বম্গ়ে তহগসগব সুোন চম্ৎকার। তঠক আগে বগলা 
আতম্ বিাম্াগক কীভাগব সাহাযয করগি পাতর। 
  
িুতম্ তক কতিউটার চালনা কগরা? সবাইকার েবর বসোগন থ্াগক। 
  
–হা কী করগি হগব? নাম্টা বগলা। 
  
ম্তন্ট বযস, িার সিগকট সব েবর জানগি চাইতে। 
  
–তঠক আগে, কী কী বলগি হগব বগলা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

123 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

সবতকেু, বিাম্ার ফাইগল আগে তক? তবশ্বাস কগরা, এটা আম্ার েুবই িরকার। কীভাগব 
উতন এি টাকা আ়ে কগরগেন, বসটাই আতম্ জানগি চাইতে। 
  
-তঠক আগে আতম্ বলব। 
  
বযাপারটা েুবই বযতিগি, পাাঁচ কান কগরা না বযন। 
  
–তঠক আগে। কাল সকাগল বিাম্াগক জানাতে। একটা লাঞ্চ তকন্তু পাওনা আগে। 
  
–হযাাঁ, োও়োব। 
  
রবাটট তরতসভারটা বরগে তিগলন। ভাবগলন, এভাগব তক আতম্ সুোনগক আর বকাগনা তিন 
তফগর পাব? না, িাহগল বকন এ তম্গথ্য অনুসন্ধান করতে। 
  
. 
  
সকালগবলা, ফরনটন রবাটটগক বডগক পাঠাগলন। জানগি চাইগলন কম্ান্ডার, আপতন কী 
তবষগ়ে কাজ করগেন? 
  
–আতম্ তসোপুগরর এক কূটনীতি তবোরগির ওপর ফাইল তিতর করতে। 
  
–এগি আপনার অগনক সম়্ে নষ্ট হগে, িাই বিা? কম্ান্ডার, আপতন তক ভুগল বগগেন, 
আম্রা ম্াতকটন বিগের বকাগনা নাগতরগকর তবরুগদ্ধ ফাইল তিতর করগি পাতর না? 
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রবাটট অবাক আপতন কী বলগি চাইগেন? 
  
–এফ তব আই-এর কাে বথ্গক আতম্ েবর বপগ়েতে, আপতন এম্ন কাজ করগেন, যা করা 
আপনার পগক্ষ উতচি ন়ে। 
  
রবাটট েুবই বরগগ বগগলন তিতন বলার বচষ্টা করগলন, এটা আম্ার একান্ত বযতিগি 
বযাপার। 
  
–এফ তব আই-এর কতিউটারগক এ বযাপাগরর জনয বযবহার করা যা়ে না। আম্রা 
বকাগনা সাযারণ নাগতরকগক তবরি করগি পাতর না। আো কতর, আম্ার বিবয আপতন 
পতরষ্কার বুঝগি বপগরগেন। 
  
রবাটট অতফগস তফগর বগগলন, এফ তব আই-বক বফান করগলন। অযালগক বডগক পাঠাগনা 
হল। এক তম্তনট বাগি অপাগরটর বলল– অযালগক চাকতরগি আর রাো হ়েতন। 
  
রবাটট অবাক হগ়ে বগগেন- কী বলগেন? 
  
–এগজন্টগক অনয বকাথ্াও সতরগ়ে বিও়ো হগ়েগে। 
  
–বকাথ্া়ে? 
  
–বসটা আম্রা জাতন না, জানগলও বলগি পারব না। 
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 িারপর? আরও তকেু েবর বোনা বগল। সব শুগন রবাগটটর রি তহম্ হগ়ে বগগে। বোনা 
বগল, িার তপ্র়ে বনু্ধ রাস্তার অযাকতসগডগন্ট ম্ারা বগগেন। িেন তিতন ম্িযপ অবস্থা়ে 
তেগলন। িার েরীরটা িূগর েুাঁগড় বফগল বিও়ো হগ়েগে। 
  
রবাটট তরতসভারটা নাতম্গ়ে রােগলন। ম্গন নানা তচন্তা। 
  
চারপাগে কী ঘটগে, তকেুই বুঝগি পারা যগে না। ম্গন্ট বযাঙ্কগক সব বযাপার বথ্গক রক্ষা 
করা হগে বকন? রবাটট ভাবগলন, সুোন ববাযহ়ে একটা ষড়যগি জতড়গ়ে পড়ল। 
  
সুোগনর সগে আজ তবগকগল একবার বিো করগিই হগব। 
  
. 
  
সুোন িার নিুন অযাপাটটগম্গন্ট বগসতেগলন। এম্ তিগট একটা সুন্দর সাজাগনা ডুগেক। 
রবাটট অবাক হগ়ে বগগেন। এই ফ্ল্যাটটা তনশ্চ়েই িার নিুন স্বাম্ী তকগন তিগ়েগেন। 
  
সুোন, বিাম্ার সাগথ্ এম্ন বযবহার কগরতে বগল আম্াগক ক্ষম্া কগর তিও। 
  
কী বযাপার বগলা বিা? গুরুত্বপূণট তকেু তক? 
  
না, আতম্ কীভাগব শুরু করব। বুঝগি পারতে না। 
  
 রবাটট ভাবগলন, আতম্ তক বলগি পাতর, সুোন, বিাম্াগক বাাঁচাবার জনয আতম্ েুগট 
এগসতে? 
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কী হগ়েগে? 
  
–ম্নতট সিগকট তকেু েবর। 
  
সুোগনর ভ্রুকুতটগি তবরতি কী েবর? 
  
এটাই সবগথ্গক েি মু্হূিট। ম্গন্ট বযাগঙ্কর সবতকেু এফ তব আই-এর কতিউটাগর তেল। 
বসই েবর রবাটট জানগি পাগরনতন। এম্ন কী বয ম্ানুষগক বলা হগ়েতেল, েবর জানগি, 
িাগক হিযা করা হগ়েগে। রবাটট আম্িা আম্িা কগর বলগি থ্াগকন সুোন, সুোন, 
আম্ার ম্গন হগে বযাপারটার ম্গযয বকাগনা বগালম্াল আগে। 
  
–আতম্ তঠক বুঝগি পারতে না। 
  
সুোন, উতন এি টাকা বকাথ্া বথ্গক পাগেন? 
  
–ম্গন্ট এক সফল বযবসা়েী। আম্িাতন রপ্তাতনর বযবসা কগর। 
  
 বসই পুগরাগনা অজুহাি। রবাটট ভাবগলন। 
  
না, এেন আর বকাগনা গল্পকথ্া বগল সুোনগক তবভ্রান্ত করা যাগব না। 
  
—িুতম্ কী বলগি চাইে? বগলা বিা। 
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–আতম্ োতল ভাবতে, ওই যুবাপুরুষ তক বিাম্ার তঠক জীবনসেী? 
  
 –আুঃ, রবাটট। সুোগনর কণ্ঠস্বগর অনযযট। 
  
–আম্ার এোগন আসা উতচি হ়েতন। আতম্ িুুঃতেি। 
  
 সুোন এতগগ়ে এগলন। রবাটটগক চুমু্ তিগ়ে বলগলন- আতম্ বুঝগি বপগরতে, বকন িুতম্ 
এগসে? 
  
সুোন তকন্তু তকেুই বুঝগি পাগরনতন। ম্গন্ট বযাঙ্কগসর ওপর একটা িিন্ত করা হতেল। 
বসই েবরটা বনভাল ইনগটতলগজন্স অতফগস বপৌঁগে যা়ে। বয ভদ্রগলাক এই িিগন্তর 
কাগজ বযাগ তিগ়েতেগলন, িাগক পৃতথ্বী বথ্গক সতরগ়ে বিও়ো হগ়েগে। 
  
. 
  
রবাটট বযাপারটা ভাগলাভাগব বম্গন বনবার বচষ্টা করগেন। তিতন িার এক বনু্ধগক বফান 
করগলন, ওই ভদ্রগলাক বফাবরস ম্যাগাতজগন চাকতর কগরন। 
  
রবাটট, অগনক তিন বিাম্ার কথ্া শুতনতন, বকম্ন আগো িুতম্? 
  
 রবাটট সব কথ্া বুতঝগ়ে বলগলন। 
  
ম্গন্ট বাঙ্কস? আম্ার ম্গন হগে িার নাম্ বফারবস পতত্রকা়ে প্রকাতেি হগ়েতেল। এেনই 
িার সিগকট সব েবর বিব কী কগর? আর তকেু? 
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রবাটট পাবতলক লাইগেতরগি বগগলন হু হু নাগম্ বয বইতট আগে, বসোগন ম্গন্ট বযাঙ্কগসর 
নাম্ েুাঁগজ বপগলন না। তিতন ম্াইগক্রা ফাইল বিেগলন। ও়োতেংটন বপাগস্টর সব কতট 
সংেযা েুাঁতটগ়ে েুাঁতটগ়ে পড়গলন। ম্গন্ট বযাঙ্কগসর বট্রন অযাকতসগডন্ট হগ়েতেল তক? হা, বসই 
সিগকট একটা বোট্ট েবর আগে। বযাঙ্কসগক এক তবেযাি বযবসা়েী তহগসগব তচতহ্নি করা 
হগ়েগে। 
  
িা হগল? আতম্ হ়েগিা ভুল করতে। ম্গন্ট বাগসর চতরগত্র বকাগনা কলঙ্ক বনই। যতি উতন 
এক পাই বা তক্রতম্নাল হগ়ে থ্াগকন, ড্রাগ বচারাইচালানকারীগির সগে যুি, িাহগল 
আম্াগির সরকার কেনও এিটা সাহাযয করি না। িার ম্াগন? আতম্ ববাযহ়ে সুোনগক 
তবরি করার বচষ্টা করতে। 
  
. 
  
আবার বসই একাকীগত্বর জীবন, তনুঃসেিা এবং অন্ধকার রাতত্র। ঘুম্ আগস না, ম্গনর 
বভির হিাোর সঞ্চরণ। ম্াগঝ ম্গযয রবাটট একা একা সুোগনর জনয বচাগের জল 
বফগলন। সবটত্র সুোগনর সৃ্মতি। এই অযাপাটটগম্গন্টর সবোগন সুোন এেনও জীবন্ত হগ়ে 
আগেন। পুগরা বযাপারটা ভাবগি বগস রবাটট তনগজর ভাগযগক বিাষাগরাপ কগরন। সুোগনর 
কণ্ঠস্বর, সুোগনর হাতস, সুোগনর উষ্ণিা আহা, সুোগনর েরীর, চড়াই-উৎরাই, সবই 
রবাগটটর ম্গন পগড় যা়ে। তবোনাগি োত়েিা উলে সুোন। আিগরর জনয অগপক্ষা। 
সবতকেু সবতকেু। 
  
রবাটট, িুতম্ আর একা একা বথ্গকা না। 
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বনু্ধগির কণ্ঠস্বর। বকউ বগলগে, রবাটট, বিার জনয একটা েরীর বযবস্থা কগরতে। ডবে। 
িুই বভাগ করতব না? 
  
হযাাঁ, এইসব বম্গ়েরা সুন্দরী, বযৌনবিী, তকন্তু এগির সাগথ্ রবাগটটর ম্গনর বিও়ো বনও়ো 
চলগব বকম্ন কগর? এগির বকউ ম্গডল, বকউ বসগক্রটাতর, বকউ তবজ্ঞাপন সংস্থার উাঁচু 
পগি কাজ কগর, বকউ সগবম্াত্র তববাহ তবগেি কগরগে, বকউবা আইন তবোরি। তকন্তু 
এগির বকউই সুোন ন়ে। এগির ম্গযয অগনক তকেুই সাযারণ আগে, তকন্তু সুোগনর 
ম্গিা আতভজািয? বকৌিুকতপ্র়েিা? নাুঃ, আতম্ আর নিুন কগর জীবনটা শুরু করব না। 
  
তস আই এর ম্গযয একটা গুপ্তচর েুগক পগড়গে, িাগক বেকতে়োল নাগম্ ডাকা হ়ে। 
বডপুতট তডগরটর এই কাজটা আম্ার ওপর চাতপগ়ে তিগ়েগেন। 
  
না, অযাডতম্রাল, আতম্ পারব না। আতম্ আম্ার বউগক তনগ়ে আবার হতনমু্গন যাতে। 
  
নিুনভাগব জীবনটা শুরু করা যা়ে তক? যার বেষটা হগব েুবই সুন্দর। না, জীবন কেনও 
তিিী়ে সুগযাগ বি়ে না। রবাটট এেন একা। 
  
— রবাটটগক তনগজর হাগি বাজার-হাট করগি হ়ে। রান্না করগি হ়ে। িার ম্াগন? 
তিনগুগলা এেন েুবই োরাপ অবস্থার ম্গযয তিগ়ে কাটগে। ও়োতেংটগন বটতলগফান 
করগলন, তডনাগরর জনয আম্িণ জানাগলন তপ্র়ে বনু্ধগির। তকন্তু, রবাটট এ বযাপাগরও 
বকম্ন তনরাসি। ম্গন পগড়, ওই বম্গ়েতট, িুজগনর জনয বকম্ন সুন্দর তডনাগরর বযবস্থা 
কগরতেল। 
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রবাটট বগলতেগলন- হযাাঁ, আপনার রান্নার হািটা বিেতে ভারী সুন্দর। 
  
হঠাৎ আলাপ হও়ো ওই বম্গ়েতট বলল- হযাাঁ, সবটত্রই আম্ার এই তচহ্ন িুতম্ বিেগি 
পাগব। এগসা, বিাম্াগক আতম্ আরও ববতে ভাগলাবাসা বিব। 
  
বম্গ়েতট িাড়ািাতড় রবাগটটর বুগক িার আঙুল রােল। তজগভ তজগভ বেলা শুরু হল। 
  
না, বযাপারটা আতম্ এম্ন কগর ভাবতে বকন? এভাগব তক আর কাউগক ভাগলাবাসা যা়ে? 
  
হঠাৎ ম্গনর বভির বকম্ন একটা অনুভূতি। রবাগটটর প্রথ্ম্বার ম্গন হল, বস নপুংসক। 
বস আর কেনও বকাগনা নারীগক িৃপ্ত করগি পারগব না। 
  
বম্গ়েতট বগলতেল– এগসা বসানা, সবতকেু আবার ভাগলাভাগব শুরু বহাক। আতম্ জাতন, 
িুতম্ এেন ক্লান্ত ধ্বস্ত। আম্ার কাগে বরাগগর উপেম্ আগে। 
  
রবাগটটর ম্গন হল, না, একা একা তিন কাটাগি হগব। আতম্ সুোনগক কষ্ট বিব না। 
আবার ভাগলাবাসার বচষ্টা করব। 
  
কগ়েক সপ্তাহ বকগট বগগে, ও ও আই-এর এক উজ্জ্বল বচাগের বসগক্রটাতর। তবোনাগি 
সাংঘাতিক বেগলা়োড়। েরীগরর সবোগন আঙুগলর বোাঁ়ো রাগে। সব তকেুগি মু্গের 
পরে। তকন্তু না, রবাগটটর বযৌনগচিনা আর জাগগে না। সুোনগক বপগি ইগে হগে 
িার। বেষ পযটন্ত রবাটট এইসব অতভযান বেগড় তিগলন। তিতন বভগবতেগলন, ডািাগরর 
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কাগে যাগবন পরাম্েট করগি। লজ্জা ম্গন হল। এই সম্সযার সম্াযান আগে তক? না, 
বকাগনা সম্াযান বনই। 
  
কাগজর ম্গযয ডুগব থ্াকগি শুরু করগলন। প্রতি সপ্তাগহ সুোন অন্তি একবার কগর 
বফান কগরন- লতিগি বিাম্ার োটট আগে, আনগি ভুগলা না তকন্তু। আতম্ তক একজন 
কাগজর বম্গ়ে পাঠাব? অযাপাটটগম্ন্টটা পতরষ্কার করগব। ম্গন হগে, সব জা়েগা বনাংরা 
হগ়ে বগগে। 
  
প্রগিযকতট বফাগনর পর নীরবিা, তনুঃসেিা, একাকীগত্বর যিণা–সব তম্গলতম্গে 
একাকার। 
  
তবগ়ের আগগর রাি, সুোগনর বফান রবাটট, কালগক আম্রা তবগ়ে করগি চগলতে। 
  
রবাটট তনুঃশ্বাস তনগি ভুগল বগগেন। বকম্ন বযন ম্াথ্াটা ঘুরগে িাাঁর। 
  
 সুোগনর আিটনাগির েব্দ। 
  
–আতম্ ম্গন্টগক ভাগলাবাতস। বিাম্াগকও ভাগলাবাতস অবেয। মৃ্িুযর আগগর মু্হূিট পযটন্ত 
আতম্ বিাম্াগক ভাগলাগবগস যাব। একথ্া আতম্ অস্বীকার করগি পারব না। 
  
রবাটট এেন কী বলগবন? 
  
 তকেুক্ষগণর নীরবিা। 
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রবাটট, িুতম্ তঠক আগে বিা? 
  
–হা, ভাগলা আতে। আম্াগক একটা সাহাযয করগব? 
  
বল। – 
  
-আম্রা বযোগন হতনমু্গন তগগ়েতেলাম্, লক্ষ্মীতট, বসোগন ম্গন্টগক তনগ়ে বযও না, বকম্ন। 
  
রবাটট বফানটা নাতম্গ়ে রােগলন। আবার ম্ি বেগি শুরু করগলন। 
  
হযাাঁ, অিীগির কথ্া ম্গন পড়গে। ভাবগিই পারতে না, সুসান এেন অনয আর 
একজগনর। িাগক বিটম্াগনর ম্গযযই বাস করগি হগব। কাজ করগি হগব। আরও ববতে 
কাজ। সম়্ে হগ়েগে। বলসতলর সগে কথ্া বলগি হগব। বসই ফগটাগ্রাফার, তযতন 
অসাযারণ তকেু েতব িুগলতেগলন, প্রিযক্ষিেটীগির নাম্ তযতন জাগনন। 
  
 রবাটট এবার িার কাগজর বেষ পযটাগ়ে বপৌঁগে বগগেন। 
  
. 
  
১৮. 
  
বলসতলর ম্ন আকাগে উড়গে। লন্ডগন তফগর আসার পর ম্গন হল, এই অতি মূ্লযবান 
তফল্ম তনগ়ে বস এেন বকাথ্া়ে যাগব? হাগির মু্গঠা়ে স্বগট, সবতকেু, তকন্তু এেন কী করা 
যা়ে? 
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ভাবগি ভাবগি বলসতল তফল্মটা গুতটগ়ে রােল। তরলগুগলা একটা টযাগঙ্কর ম্গযয ভগর তিল। 
বডভলপ করগি হগব। ৬৮ তডতগ্র ফাগরনহাইট িাপম্াত্রা িরকার। এগাগরা তম্তনট বকগট 
বগগে। কাজ শুরু হগ়ে বগগে। 
  
ভীষণ-ভীষণ উতিগ্ন হগ়েগে বস। যতি বকাগনা ভুল হগ়ে থ্াগক। না, তকেুই বুঝগি পারা 
যাগে না। 
  
বেষ অতব্দ বনগগতটভগুগলা পরীক্ষা করল। তনুঃশ্বাস বন্ধ হগ়ে বগগে। এই বিা, আহা, 
অসাযারণ। 
  
প্রগিযকটা েতবগক একটুকগরা তহগর বলা বযগি পাগর। পৃতথ্বীর বয বকাগনা ফাগটাগ্রাফার 
এম্ন েতব িুলগি বপগর গতবটি ববায করগি পাগর। ওই অদু্ভি আকােযাগনর সবতকেু 
পতরষ্কার ফুগট উগঠগে। এম্ন তক, িুজন আগন্তুগকর েরীরও। 
  
বলসতলর ম্গন হল, এোগন এম্ন তকেু আগে, যা ভাগলাভাগব বিো িরকার। বযোগন ওই 
আকাোনটা পগড় বগগে, বসোগন তিনগট বোগটা বোগটা বকৌচ বিো যাগে। িগব িুজন 
আগন্তুক। আর একজন? না, আরও একটা বযাপার বস স্পষ্ট বিেগি বপল। একজগনর 
হাি বকগট বনও়ো হগ়েগে। 
  
িার ম্াগন? এরা তক একহাগির ম্ানুষ, নাতক অনয তকেু? বলসতল ভাবল, এই েতবগুগলা 
তনগ়ে এেনই আম্াগক েুটগি হগব। ম্া তঠকই বগলতেল। আতম্ এক প্রতিভাযর ম্ানুষ। 
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যেন আতম্ আবার এই তফল্মগুগলা বডগভলপ করব, আম্ার তনজস্ব ম্যানসগন চগল যাব। 
ইটন বস্কা়োগর। 
  
ম্হাঘটয বস্তুগুগলা হাগি বরগে বলসতল িাাঁতড়গ়ে আগে। ম্গন হগে, বস বযন বসানার েতনর 
সন্ধাগন জ়েী হগ়েগে। এবার? এবার আম্ার আসল কাজ শুরু হগব। 
  
অগনক তিন যগর বস ভাগলা কাগজর জনয ম্াথ্া েুাঁগড়গে। এেন আর অগপক্ষা করগি। 
পারগে না। এবার েুটগি হগব। বকাথ্া়ে যাও়ো যা়ে। ভাবগি ভাবগি বলসতল এতগগ়ে 
চগলগে। সুেী সিৃি জীবগনর যাত্রাপগথ্। 
  
. 
  
বরসু্টগরগন্টর একগকাগণ বস বগস আগে। এবার আসল বলাগকর সগে বিো হগব। িুজন 
পতরতচিগক বিেগি বপল। বুঝগি পারল, একজন ম্াইগকল কাগ়েন, অনযজন রজার মু্র। 
আুঃ, ভাবগিই পারা যাগে না। ম্া ববাঁগচ থ্াকগল, কি েুতে না হগিন। এইসব মু্তভ 
স্টারগির সিগকট বস কি কথ্াই পগড়গে। িুজন বগস বগস গল্প করগেন। আর ম্াগঝ 
ম্গযয বলসতলর তিগক িাকাগেন। বকন? 
  
বলসতল লাঞ্চ বেষ কগরগেন, িুজন অতভগনিার পাে তিগ়ে বহাঁগট বগগে। ওপগর তগগ়ে 
বটতলগফান বুগথ্র সাম্গন িাাঁতড়গ়েগে। সান পতত্রকার নাম্বারটা বপগ়ে বগগে। 
  
–আতম্ আপনাগির তপকচার এতডটগরর সগে কথ্া বলগি চাইতে। 
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–উড়ন্তচাতকর েতব বপগল বকম্ন হগব? এম্ন কী িুজন অগচনা অজানা ম্ানুগষর েতবও 
পাও়ো যাগব। 
  
বফাগনর অপর তিক বথ্গক একটা কণ্ঠস্বর বভগস এল- যতি েতবগুগলা ভাগলা হ়ে, িাহগল 
আম্রা বযবহার করগি পারব। 
  
না, আতম্ সতিয বলতে, যারা প্রিযক্ষিেটী িাগির সকগলর নাম্ তঠকানা িুগল তিগি পারব। 
এাঁগির ম্গযয একজন যম্টযাজক আগেন। 
  
সগে সগে গলা পাগে বগল বকাথ্া়ে এই েতবগুগলা বনও়ো হগ়েগে? 
  
– কথ্া বিো হগল বলব, আপতন তক সতিয রাজী আগেন? 
  
–যতি েতবগুতল সতিয হগ়ে থ্াগক, আম্রা রাজী আতে। 
  
 কাজ এবার শুরু হগ়েগে। 
  
–তঠক আগে, আতম্ বযাগাগযাগ করতে। 
  
আবার িুগটা বফান করা হল। প্রগিযকবারই একই জবাব পাও়ো বগগে। বলসতল বুঝগি 
পারল, প্রিযক্ষিেটীগির নাম্ তঠকানা তলগে রাোটা়ে আসল কাজ হগ়েগে। কী ভাগলা হগব, 
েতবর িলা়ে িার নাম্ প্রকাতেি হগব। 
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বস বরসু্টগরন্ট বথ্গক বাইগর এল। আসার আগগ ওই িুই ভদ্রগলাগকর কাগে তগগ়ে 
িাাঁড়াল। বলল- আম্াগক অগটাগ্রাফ বিগবন? 
  
িুজন টুকগরা কাগগজ নাম্ তলগে তিগলন। 
  
যনযবাি। 
  
 বলসতল বাইগর ববতরগ়ে এগসগে। বস আগটাগ্রাফটা তোঁগড় বফলল। ভাবল, না, কতিন বাগি 
ওাঁরাই আম্ার অগটাগ্রাফ বনগবন। আতম্ এ কী ববাকাতম্র কাজ করতে! 
  
. 
  
১৯. 
  
রবাটট টযাতক্স তনগ়ে বহা়োইট চযাগপগলর তিগক চগলগেন। েহগরর ম্গযয তিগ়ে পথ্ এতগগ়ে 
বগগে। এটাগক আম্রা লন্ডগনর সবগথ্গক বযস্ত অঞ্চল বলগি পাতর। বেষ অতব্দ তিতন তঠক 
জা়েগাগি এগস বপৌঁগোগলন। জযাক িয তরভাগরর জনয এই জা়েগাটা একসম়্ে তবেযাি 
হগ়ে উগঠতেল। 
  
টযাতক্সটা বলসতলর বাতড়র তিগক এতগগ়ে চগলগে। রাস্তাঘাট বকম্ন অপতরেন্ন। বেষ অতব্দ 
তিতন ২১৩ এ, বগ্রাগ বরাগড় বপৌঁগে বগগলন। টযাতক্স বেগড় তিগলন। বিািলা বাতড়। বোগটা 
বোগটা ফ্ল্যাগট পতরণি করা হগ়েগে। এর ম্গযয এম্ন এক ম্ানুগষর অবস্থান, যার হাগি 
প্রিযক্ষিেটীগির নাম্ তঠকানা আগে। 
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. 
  
বলসতল তলতভংরুগম্ বগসতেল। িরজার ববল আিটনাি করল। বস িাকাল। একটা ভ়ে, 
আবার আবার েব্দ হগে। বস ফগটাগুগলা তনগ়ে বগল। ডাকরুগম্র ম্গযয বপৌঁগে বগল। 
পুগরাগনা তপ্রগন্টর ম্গযয বসগুগলা েুতকগ়ে তিল। তলতভংরুগম্ তফগর এল। িরজা েুগল তিল। 
  
–আপতন বক? 
  
–আতম্ তক বভিগর আসগি পাতর? 
  
–হযাাঁ, তকন্তু আপতন বক? 
  
রবাটট িার পগকট বথ্গক তডগফন্স ম্িগকর বিও়ো একটা পতবচ়ে পত্র ববর করগলন। 
বলগলন আতম্ এোগন িরকারী কাগজ এগসতে। তম্স্টার ম্ািারগেড, আম্রা এোগন কথ্া 
বলগি পাতর, তকংবা ম্িণা সভা়ে বযগি পাতর। 
  
এটা একটা বাগজ কথ্া। তিতন বিেগি বপগলন, এই কথ্াগুগলা বলসতলগক িারুণ 
প্রভাতবি কগরগে। 
  
বলসতল আম্িা আম্িা করগি থ্াগক কী তবষ়ে তনগ়ে আপতন কথ্া বলগি চাইগেন, আতম্ 
তকেুই বুঝগি পারতে না। 
  
রবাটট ঘগর েুগক পড়গলন– আুঃ, এোগন তক বকাগনা ম্ানুষ থ্াকগি পাগর? 
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আপতন কী বলগবন? এোগন কী করগেন? 
  
 –আপতন বয ফগটাগ্রাফগুগলা িুগলগেন বস সিগকট কগ়েকটা প্রশ্ন করগি চাইতে। 
  
কী আশ্চযট, বলাকটা বজগন বগগে? িার ম্াগন? ভগর একটা তেহরণ। 
  
 বলসতল বলার বচষ্টা কগরন আপতন বকান ফগটার কথ্া বলগেন? 
  
রবাটট োন্তভাগব বলগলন- উড়ন্ত চাতকর সাম্গন আপতন বযগুগলা িুলতেগলন। 
  
ম্ািার বেড রবাগটটর তিগক এক মু্হূিট িাতকগ়ে রইল। িারপর বলল- হযাাঁ, বসগুগলা 
আপনাগক তিগি পারগল ভাগলা হি। 
  
-বকন আপতন েতবগুগলা বিাগলনতন? 
  
আতম্ বচষ্টা কগরতেলাম্। 
  
 কী বলগেন, বচষ্টা কগরতেগলন? 
  
–হযাাঁ, েতবগুগলা ওগঠতন। আম্ার কযাগম্রা়ে বগালম্াল তেল। এইবার তনগ়ে তিিী়েবার এই 
ঘটনাটা ঘটল। আতম্ বনগগতটভগুগলা পরীক্ষা কগরতেলাম্। তফল্মটাই নষ্ট হল। আপতন বিা 
জাগনন, তফগল্মর িাম্ কি? 
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রবাটট বুঝগি পারগলন বলাকটা ভুল বকগি শুরু কগরগে। ভ়ে বপগ়েগে। রবাটট 
সহানুভূতিসিন্ন কণ্ঠস্বগর বলগলন- আহা, েতবগুগলা থ্াকগল ভাগলাই হি। 
  
প্রিযকিেটীগির সিগকট তিতন তকেুই বলগলন না। যতি ম্ািারগেড ফগটা সিগকট তম্গথ্য 
কথ্া বগল থ্াগক, িাহগল এই িাতলকার সিগকটও বস তম্গথ্য কথ্া বলগব। রবাটট 
চারতিগক িাকাগলন। ফগটাগ্রাফগুগলা বকাথ্াও লুতকগ়ে রাো হগ়েগে। সহগজই পাও়ো 
বযগি পাগর। এই ফ্ল্যাগট ববতে তকেু বনই। একটা বোগটা তলতভং, একটা ববডরুম্, একটা 
বাথ্রুম্, আর কী আগে– বক্লাগসট। 
  
বলাকটাগক চাপ তিগলই হ়েগিা আসল তজতনসটা ববতরগ়ে আসগব। তকন্তু, এই 
ফগটাগ্রাফগুগলা তনগ়ে আতম্ কী করব। আম্াগক বিা প্রিযক্ষিেটীগির িাতলকাটা ববর 
করগিই হগব। 
  
ম্ািারগেড িীঘটশ্বাস বফগল বলল– আহা, েতবগুগলা থ্াকগল আতম্ বগড়াগনাক হগি 
পারিাম্। 
  
রবাটট বলগলন- ওই আকােযানটা সিগকট বলুন বিা। 
  
ম্ািারগেড কাাঁগয ঝাাঁকুতন তিল। িার কগণ্ঠ তবরতি। 
  
আতম্ ভুলগি পারব না। ওই জাহাজটাগক ম্গন হগ়েগে, ওটা ববাযহ়ে জীবন্ত। ওর বভির 
একটা ে়েিাতন তচহ্ন আগে, ভগ়ের বািাবরণ, বকন িা বলগি পারব না। 
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বাগস বয সব পযাগসোররা তেগলন িাগির সিগকট? 
  
ম্ািারগেড িাকাল। আতম্ িাগির সকগলর নাম্ তঠকানা জাতন। 
  
না, ম্ািারগেড বলগি থ্াগক, না, আতম্ বিা িাগির সিগকট তকেুই জাতন না। িারা 
সকগলই অগচনা আগন্তুক। 
  
–তঠক আগে, আপনাগক অগনক যনযবাি। েতবগুগলা ওগঠতন বগল োরাপ লাগগে। 
  
–আম্ারও োরাপ লাগগে, ম্ািারগেড বলল। িরজাটা বন্ধ হগ়ে বগল। 
  
বেষ পযটন্ত আতম্ তজগি বগতে, জীবনযুগদ্ধ। 
  
রবাটট িরজার িলার তিগক িাতকগ়ে আগেন। চাপ তিগলই েুগল যাগব। পুগরাগনা তিগনর 
িালা। তিতন িালা েুগল বফলগলন। ম্যযরাি। এবার কী অতভযান শুরু হগব। না, পগরর 
তিগনর জনয অগপক্ষা করগি হগব। ওই িাতলকাটা আম্ার হাগি এগস বগগল, বাতক 
কাজটা করগি আর বিতর হগব না। 
  
. 
  
ম্ািারগেগডর বাতড়র কাোকাতে একটা ফ্ল্যাগট রবাটট উঠগলন। বজনাগরল তহতল়োডগক 
বফান করগলন। 
  
–আতম্ ইংরাজ প্রিযক্ষিেটীর নাম্ বপগ়ে বগতে বজনাগরল। 
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–তঠক আগে। আরও বলুন কম্ান্ডার। 
  
–বলসতল ম্ািারগেড, বস বহা়োইট চযাগপগল থ্াগক, ২১৩এ, বগ্রাগ বরাড। 
  
বাুঃ, আতম্ তেতটে কিৃটপগক্ষর সগে কথ্া বলতে। 
  
রবাটট আর তকেু বলগলন না, ওই অনযগির নাগম্র িাতলকা অথ্বা েতবগুগলা। তিতন 
জাগনন, এটাই হল িুরুগপর িাস। 
  
. 
  
েিটন বরাড- বসোগনই আগে বরতগর একটা বিাকান। বোগট্টা বিাকান। তকন্তু অগনগকই 
এোগন তন়েতম্ি আগসন। 
  
কাউন্টাগরর যাগর একটা বফান, উগলর বসাগ়েটার পরা একজন বফাগন কথ্া বলগেন। 
িাগক বিগে ম্গন হগে তিতন ইস্টএগন্ডর বাতসন্দা। কী কথ্া? বুঝগি পারা যাগে তক? 
  
বরতগ তক শুনগি পাগো? 
  
 আতম্ তবেপ বলতে। 
  
–বরতগ, কথ্াটা কগম্ এল, তফসতফসাতন। আম্াগির ক্লাগ়েগন্টর নাম্ ম্ািারগেড বলসতল। 
২১৩এ, বগ্রাগ বরাগডর বাতসন্দা। আগিেটা বযন এেনই পালন করা হ়ে। 
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-বভগব রােগবন, এটা পালন করা হগ়ে বগগে। 
  
. 
  
২০. 
  
আহা, তিবাস্বে– বলসতল হাতরগ়ে বগগে। িাগক পৃতথ্বীর সম্স্ত বপ্রস ইন্টারতভউ করগে। 
স্কটলযাগন্ড বডগক তনগ়ে যাও়ো হগ়েগে। বসোন বথ্গক িতক্ষণ ফ্রান্স। একটা সুন্দর প্রগম্াি 
িরণী তকগনগে বস। বলা হগে, ম্হারাতন আপনাগক বডগকগেন। 
  
স্বে বভগঙ বগল, কতলংগবগলর েব্দ। বলসতল িরজার তিগক িাকাল। এগাগরাটা, বলাকটা 
তক আবার তফগর এগসগে? বস িরজাটা েুগল তিল। একজন েবটাকৃতি ম্ানুষ। বচাগে 
চেম্া, মু্েটা বকম্ন বযন। 
  
বলাকটা বলল-রাি এগাগরাটা়ে আপনাগক তবরি করার জনয িুুঃতেি। আতম্ শুনলাম্, 
আপতন একজন ফগটাগ্রাফার। 
  
–িাগি কী হগ়েগে? 
  
–আপতন তক পােগপাগটটর ফগটা বিাগলন? 
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পােগপাগটটর ফগটা? বলসতল ম্গন ম্গন হাসল। তকেুতিন বাগি বয হগব এই পৃতথ্বীর রাজা, 
িাগক এম্ন প্রশ্ন করা হগে? ম্াইগকল অযাগেগলাগক ববাযহ়ে বাথ্রুগম্র েতব আাঁকার 
অনুম্তি বিও়ো হগে! 
  
না, বলসতল কতঠনভাগব বলল। বস িরজাটা বন্ধ করার জনয এতগগ়ে বগল। 
  
-আপনাগক তবরি করার জনয িুুঃতেি। সকাল আটটা়ে। আম্ার বেন বটাতকওগি যাগব। 
আম্ার পােগপাগটটর েতবটা নষ্ট হগ়ে বগগে। িাই জনয আতম্ আপনার কাগে এগসতে। 
  
বলাকটার বচাগে জল। 
  
ম্ািারগেড বলল- আতম্ িুুঃতেি। আতম্ সাহাযয করগি পারব না। 
  
–আতম্ আপনাগক একগো পাউন্ড বিব। 
  
— বলসতলর মু্গে হাতস। বলাকটা বভগবগে কী? যার হাগি একটা িুগট আর একটা প্রগম্াি 
িরণী, িাগক একগো পাউন্ড! 
  
বলাকটা িেনও বগল চগলগে, িুগো অথ্বা তিনগো পাউন্ড। বিেুন, আম্াগক বয কগরই 
বহাক ওই বেগন উঠগিই হগব। িা না হগল আতম্ চাকতরটা হারাব। 
  
তিনগো পাউন্ড, একটা পােগপাটট েতব বনবার জনয। িুে বসগকগন্ডর বেলা। ম্ািারগেড 
ভাবগি শুরু করল। িার ম্াগন? এক তম্তনগট আঠাগরাগো পাউন্ড। এক ঘণ্টা়ে কি? যতি 
বস বরাজ আট ঘণ্টা কগর কাজ করগি পাগর িা হগল? 
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-কী আম্ার কথ্া শুনগবন তক? 
  
 ম্ািারগেড িাকাল। বভিগর আসুন। ওই বিও়োগলর পাগে তগগ়ে িাাঁড়ান। 
  
-যনযবাি। 
  
 ম্ািারগেড ভাবল, একটা ববালাগরর কযাগম্রা থ্াকগল ভাগলা হি। বযাপারটা আরও 
সহজ হি। বস িার তভতভটার কযাগম্রাটা তনগ়ে বলল ওোগন িাাঁড়ান। 
  
িে বসগকন্ড, কাজটা হগ়ে বগগে। 
  
–তকেুক্ষগণর ম্গযযই বডগভলপ কগর বিব, আপতন তক একটু বাগি আসগি পারগবন? 
  
–যতি আতম্ এোগন থ্াতক? 
  
 –আো বসুন। 
  
ম্ািারগেড কযাগম্রাটা তনগ়ে ডাকটরুগম্ চগল বগল। এবার বডভলতপং-এর কাজ শুরু হগব। 
বকাগনা িাড়া আগে তক? পগনগরা তম্তনট বকগট বগগে। ম্ািারগেগডর ম্গন হল, বস বযন 
বপাড়া গন্ধ পাগে। এটা তক িার স্বে? বস িরজাটা বোলার বচষ্টা করল। িরজাটা বন্ধ 
হগ়ে বগগে। 
  
ম্ািারগেড তচৎকার করল- হযাগলা? কী হগ়েগে? 
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 বকাগনা েব্দ বভগস আসগে না। 
  
-হযাগলা? বস আবার িরজা়ে হাি তিল। ম্গন হগে, এটা ববাযহ়ে বন্ধ কগর বিও়ো 
হগ়েগে। 
  
বকাগনা উত্তর বনই। তবগস্ফারগণর েব্দ। সব হুড়মু্ড় কগর বভগঙ পড়গে। বপাড়া গন্ধ সম্স্ত 
ফ্ল্যাগট েতড়গ়ে পগড়গে। বস বুঝগি পারল, ফ্ল্যাগট আগুন বলগগগে। িাই ববাযহ়ে ওই 
বলাকটা পাতলগ়ে বগগে, কাউগক ডাকগি বগগে। 
  
বলসতল আবার িরজা়ে যাক্কা তিল- না, সাহাযয পাও়ো যাগে না। 
  
বস তচৎকার করগে বকউ তক আগে? এোন বথ্গক আম্াগক উদ্ধার কগরা। 
  
িরজা তিগ়ে হু-হু কগর বযাাঁ়ো েুকগি শুরু কগরগে। ম্ািারগেড বুঝগি পারল, এেন 
আগুগনর িাপ আরও ববতে হগব। বস তনুঃশ্বাস তনগি পারগে না। িম্ বন্ধ হগ়ে আসগে। 
বস হাাঁফাগি শুরু কগর, েগল যাগে। সব তকেু েগল যাগে, বস অগচিন হগ়ে পড়ল। 
হাাঁটুর ওপর ভর তিগ়ে বগস পড়ল। ভগবান, আম্াগক এেনই বম্গর বফগলা না। আম্াগক 
অগনক বগড়াগনাক হগি হগব। 
  
. 
  
ক্লাকট বরতগ কথ্া বলতে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

146 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

–আম্ার আগিে পাতলি হগ়েগে? 
  
–হযাাঁ, তঠক সম্গ়ে আম্রা তিগ়ে এগসতে। রান্নাটা একটু ববতে ঝাল হগ়ে বগগে, সযার। 
  
বাুঃ, চম্ৎকার। 
  
রবাট বগ্রাগ বরাগড এগস বপৌঁগোল, রাতত্র িুগটা। এবার আসল কাজটা শুরু হগব। ট্রাতফক 
জযাগম্ আটগক পগড়তেল। এি ট্রাতফক? রবাটট সাম্গন এল। এ কী? একিলাটা 
এগকবাগর ভস্মীভূি। 
  
রবাটট এক ফা়োরম্যানগক তজজ্ঞাসা করল– কী কগর ঘটল? 
  
–আম্রা জাতন না। আপতন একটু সগর যাগবন তক? 
  
 –আম্ার এক ভাই এই ফ্ল্যাগট থ্াগক, বস তক ববাঁগচ আগে? 
  
–না, ববাঁগচ থ্াকার বকাগনা সম্ভাবনা বনই। 
  
রবাটট বিেল, িুজন একটা বিহগক তনগ়ে বিচাগর চাতপগ়েগে। িাগক অযামু্বগলগন্স িুগল 
বিও়ো হগব। 
  
রবাটট আিটনাি কগর ওগঠ আতম্ আম্ার ভাইগ়ের সগে থ্াকিাম্। আম্ার সব জাম্াকাপড় 
বভিগর আগে। আতম্ তক একবার বভিগর যাবার অনুম্তি পাব? 
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ফা়োর তেগগগডর বলাকতট ম্াথ্া বনগড় বলল- না, বভিগর তগগ়ে বকাগনা লাভ বনই, সযার। 
ওোগন কী বিেগবন? মু্গঠা মু্গঠা োই োড়া আর তকেু বনই। 
  
িার ম্াগন? ফগটাগ্রাফগুগলা সব ধ্বংস হগ়ে বগল? প্রিযক্ষিেটীগির নাগম্র িাতলকা? 
  
আুঃ, রবাটট ভাবল, জীবনটা বকন এি তবষািঘন! 
  
. 
  
ও়োতেংটন। ডাসতটন ফরনটন িার শ্বশুগরর সগে এইম্াত্র লাঞ্চ বেষ করগলন। এটা 
িার তনজস্ব ডাইতনং রুম্। ডাসতটনগক বকম্ন িুতশ্চন্তাগ্রস্ত বগল ম্গন হগে। েতিোলী 
শ্বশুগরর সাম্গন এগল তিতন বকম্ন বযন হগ়ে যান। 
  
উইলাডট বস্টান ভাগলা মু্গড আগেন– গি সন্ধযা়ে আতম্ বপ্রতসগডগন্টর সাগথ্ তডনাগরর 
আসগর বগসতেলাম্। ডাসতটন, বিাম্ার কাগজ উতন েুবই েুতে হগ়েগেন। 
  
সবই আপনার কৃপা। 
  
–িুতম্ চম্ৎকার কাজ কগরে। িুতম্ আম্াগির বিেগক রক্ষা কগরে। 
  
হা, বচষ্টা করতে। 
  
 –তঠক কথ্া, ভাগলাভাগব কাজ কগর যাও। ডাসতটন, বভগব বিগো, এর ওপর বিাম্ার 
ভতবষযৎ তনভটর করগে। 
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একজন ঘগর এগস বলল- তম্. বস্টান, ওাঁরা এগস বগগেন। ওাঁরা আপনার জনয অগপক্ষা 
করগেন। 
  
বস্টান িার জাম্াইগ়ের তিগক িাতকগ়ে বলগলন- আতম্ লাঞ্চ বেষ কগর আসতে। আম্া়ে 
গুরুত্বপূণট কাজ করগি হগব। একতিন আতম্ বিাম্া়ে সব বুতঝগ়ে বলব। 
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জুদেরেে োস্তাঘাট 
২১. 
  
জুতরগের রাস্তাঘাট। কি রকম্ ম্ানুগষর তম্তেল এতগগ়ে চগলগে। িার ম্গযয সুন্দরী 
বম্গ়েগির বিো বগল। িারা ম্াংগসর কারবারী। হযাাঁ, পুরুগষর কাাঁচা ম্াংস। 
  
এগির ম্গযয একজনগক আলািা কগর উগিে করগি হ়ে। লম্বা, আচরগণ আতভজািয। 
ওই অসাম্ানয রূপবিী। বচাগের িারা সবুজ। বস ববাযহ়ে এক রাজকনযা। সকগলর ম্গযয 
তিগ়ে বহাঁগট যাগে। কারও তিগক িাকাগে না। 
  
বেষ পযটন্ত বস একটা বরসু্টগরগন্টর বটতবগল তগগ়ে বসল। চারতিগক িাকাল। তফসতফসাতন 
কণ্ঠস্বর। 
  
ফ্রাঞ্চ, বুঝগিই পারে, এম্ন সুগযাগ জীবগন আসগব না। ৫০ হাজার ফ্রাঙ্ক, বিাম্ার 
আগদ্ধটক, আম্ার আগযটক। আম্াগক কতম্েন বিগব বিা? 
  
-হযাাঁ, আতম্ বিব। 
  
বলাকতট বলল, বয কথ্াতট বস বলল না, িা হল আম্ার স্ত্রীগক বন্ধক তিগ়ে আতম্ এই 
টাকাটা এগনতে। 
  
বগলা, আতম্ তক কেগনা বিাম্াগক তবপগথ্ চালনা কগরতে। 
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হযাাঁ, অগনক টাকা। বলাকতট ভাবল, না, আর বকাগনাতিন আতম্ আম্ার স্ত্রীর সাহচযট পাব 
না। 
  
এগসা, আম্রা টাকার বেলা়ে বম্গি উতঠ। 
  
–হযাাঁ, আতম্ বিাম্ার হাগি হাি বম্লাব। 
  
ফ্রাঞ্চ, ভতবষযগি কেনও আপগসাস হগব না বিা? 
  
বম্গ়েতট িাকাল, এই সংলাপগক বেষ করগি হগব। 
  
 বকাগণর বটতবগল এক পুরুষ আর এক ম্তহলার ম্গযয তচৎকার শুরু হগ়েগে। 
  
-তযশুতিষ্ট, িুতম্ কী কগর জানগল বয, িুতম্ গভটবিী। 
  
ম্গন ম্গন, ববাকা হে, কুকুতর বকাথ্াকার। 
  
–ববাকার ম্গিা প্রশ্ন কগরা না। বিাম্ার ওটাই বিা এই কাজটা কগরগে। 
  
–হযাাঁ, এবার সাবযাগন আগলাচনা করগি হগব। 
  
–তটনা, বযাপারটা বম্টাগি হগব। িুতম্ তক গভটপাগি রাজী হগব? 
  
না, আতম্ বিাম্ার বউগক সব বগল বিব। 
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-বোগনা হতন, এেন একটা োরাপ সম্গ়ের ম্গযয তিগ়ে আম্রা চগলতে। এেন এরকম্ 
আচরণ কগরা না, লক্ষ্মীতট। 
  
সম়্েটাও আম্ার কাগে ভাগলা ন়ে পল, আতম্ ভাবগিই পারতে না, িুতম্ আম্াগক 
ভাগলাবাসগি না। 
  
–বিাম্াগক আতম্ ভাগলাবাতস বসানা। তকন্তু আম্ার বউগ়ের কাগন েবরটা বপৌঁগে তিও না। 
  
-হযাাঁ, আতম্ সবই বুঝগি পারতে। িুতম্ বকন বুঝগি পারে না, আম্ার বপগট বিাম্ার 
বাচ্চা। 
  
হতন, চুপ কগরা-চুপ কগরা। ওই বেগলতটগক আতম্ও বিা ভাগলাবাসব। 
  
পাগের বটতবগল এক পুরুষ একা বগস আগে। ম্গন ম্গন বস ভাবগে, িারা আম্ার কাগে 
প্রতিজ্ঞা কগরতেল, আতম্ বকন ববাকার ম্গিা আচরণ করলাম্। সব টাকাটা বেগল 
তিগ়েতে। অতডটররা আসার আগগই আম্াগক পালাগি হগব। না, বজগলর জীবন আতম্ 
সইগি পারব না। আত্মহিযা করব। আতম্ তনগজগক বম্গর বফলব। 
  
আর একতট বটতবগল নারী এবং পুরুগষর ম্গযয কথ্াবািটা ম্াঝপগথ্ বথ্গম্ বগগে। 
  
আম্াগক ওই পাহাগড়র ওপর তনগ়ে যাগব? হযাাঁ, আগাম্ী সপ্তাগহ আতম্ যাব। 
  
 এগসা, আম্রা িুজগন তবোনা়ে শুগ়ে সম়্ে ভাগাভাতগ কতর। 
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আতম্ জাতন না বযাপারটা বকম্ন হগব। 
  
–এর ম্গযয আর বযৌনিা এগনা না। বুঝগি পারে, বিাম্া়ে তকেুক্ষণ োন্ত থ্াকগি হগব। 
আম্াগক িুতম্ ভাই তহগসগব ভাবগি পাগরা। 
  
সুন্দরী বম্গ়েতট চারতিগক িাকাল। তবতভন্ন ভাষা়ে কথ্া হগে। বস ববতেক্ষণ বসোগন 
থ্াকগব না। িাগক এবার উঠগি হগব। িার হাগি একটা বোট্ট ট্রান্সতম্টার। এর বভির 
তনওগরাগনট তসগস্টম্ আগে। যার অিযন্ত দ্রুি েতড়গ়ে পগড়, অনয বকাগনা ম্হাপৃতথ্বীগি। 
অসংেয বকাগের সম্াহার। যতি বকাগনাটা ম্গর যা়ে, অনযটা সগে সগে ববাঁগচ উঠগব। 
  
বস তকেু ভাবার বচষ্টা করল। না, আর িাাঁড়াগি পারগে না। িরজার তিগক এতগগ়ে বগল। 
  
 কযাতে়োর বলল- তম্স, আপতন িাম্ তিগি ভুগল বগগেন। 
  
আতম্ িুুঃতেি। আপনারা বয টাকাপ়েসা বলনগিন কগরন, আম্ার কাগে িা বনই। 
  
 –আপতন পুতলগের সগে কথ্া বলুন। 
  
 যুবিী বম্গ়েতট কযাতে়োগরর বচাগের তিগক িাকাল। বস ওোন বথ্গক ববতরগ়ে এল। 
  
 না আম্াগক তকেু একটা করগিই হগব। িা না হগল আতম্ বাাঁচব কী কগর? 
  
 জল োড়া আতম্ ববাঁগচ থ্াকগি পারব না! 
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. 
  
২২. 
  
পঞ্চম্ তিন, বানট, সুইজারলযান্ড। 
  
রবাটট এেন তসদ্ধাগন্তর বেষ সীম্া়ে বপৌঁগে বগগেন। তিতন তনগজর ভাগযগক বিাষাগরাপ 
করগেন। রবাটট ভাবগলন, গল্পটা তক এোগনই বেষ হগ়ে বগল? যেন আতম্ ম্ািারগেগডর 
ফ্ল্যাগট েুগকতেলাম্, িেন বকন আর একটু িৎপর হলাম্ না। হানস ববকারম্যান একবার 
বগলতেগলন, বকাগনা কাজ বফগল রােগি বনই। 
  
এেন আতম্ কী করব? 
  
বানট এ়োরগপাগটট তিতন একটা গাতড় ভাড়া তনগলন। তবশ্বতবিযালগ়ের তিগক এতগগ়ে 
চলগলন। বাগনর প্রযান রাস্তা। চারপাগে সুন্দর বাতড়। 
  
রবাটট প্রোসন ভবগনর সাম্গন এগস টযাতক্সটা বেগড় তিগলন। তরগসপেন হগল বপৌঁগে 
বগগলন। 
  
ববকারম্যান বগলতেগলন, এই ভদ্রগলাক একজন জাম্টান। বসাম্বার তিতন িার বলকচার 
বিগবন। 
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তরগসপেতনস্ট ম্তহলার সাগথ্ কথ্া হল। রবাটট িার প্রিীক পত্রটা ববর কগর বলগলন 
ইন্টারগপাল। আতম্ একটা গুরুত্বপূণট অগেষণার কাগজ এোগন এগসতে। তম্স, আপতন তক 
আম্াগক সাহাযয করগবন? 
  
কী যরগনর কাজ? 
  
 –আতম্ একজন প্রগফসাগরর সন্ধান করতে। 
  
—িার নাম্ কী? 
  
–আতম্ িার নাম্ জাতন না। 
  
নাম্ জাগনন না, িাহগল পাগবন কী কগর? 
  
 –তিতন একজন তভতজতটং প্রগফসার। কগ়েকতিন আগগ এোগন বলকচার তিগ়েগেন। 
  
প্রগিযকতিন কি আম্তিি অযযাপক এগস ভাষণ বিন। িার তবষ়ে কী? কী বলগেন? 
  
–তিতন কী তবষগ়ে পড়ান? 
  
 –আতম্ জাতন না। 
  
–িাহগল, আতম্ বিা আপনাগক সাহাযয করগি পারব না। এইসব অবান্তর প্রশ্ন বোনার 
ম্গিা সম়্ে আম্ার হাগি বনই। 
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ভদ্রম্তহলা অনয তিগক ম্াথ্া ঘুতরগ়ে তনল। 
  
-না, বাগজ প্রশ্ন ন়ে। আতম্ তক আপনাগক বলগি পাতর? ওই ভদ্রগলাক একটা 
ববেযাচগক্রর সগে জতড়ি। 
  
 তরগসপেতনস্ট বম্গ়েতটর মু্ে কাগলা হগ়ে বগল। 
  
ইন্টারগপাল অগনক তিন যগরই ওনার অনুসন্ধান করগে। ওনার সিগকট টাটকা েবর 
পাও়ো বগগে। উতন এেন জাম্টান বিগে আগেন। উতন এই ম্াগসর পগনগরা িাতরগে 
এোগন এগস একটা বলকচার তিগ়েতেগলন। যতি আপতন আম্াগক সাহাযয করগি চান, 
িাহগল ভাগলা হ়ে। আর যতি না করগি চান, িাহগল আম্রা সরকাতর িরফ বথ্গক 
িিাতে চালাব। আপনার তবশ্বতবিযালগ়ের নাম্ কলতঙ্কি হগব। 
  
না-না, বম্গ়েতট বগল উঠল– ইউতনভারতসতটর সাগথ্ এই যরগনর বনাংরা বযাপার কেনওই 
জড়াগবন না। তঠক আগে, আতম্ বিেতে, উতন কগব বলকচার তিগ়েতেগলন? 
  
-পগনগরা িাতরে, বসাম্বার। 
  
বম্গ়েতট উগঠ িাাঁড়াল। ফাইতলং কযাতবগনগটর তিগক বহাঁগট বগল। বস বসটা েুলল। কিগুগলা 
কাগজ বিগে বলল, এই বিা পাও়ো বগগে। বসতিন তিনজন বগস্ট প্রগফসার 
এগসতেগলন। 
  
–আতম্ যাাঁগক েুাঁজতে, তিতন জাম্টানগিেী়ে ভদ্রগলাক। 
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-এাঁরা সকগলই জাম্টান বিগের ম্ানুষ। একজন অথ্টনীতিতবি, একজন রসা়েনতবি, 
একজন ম্গনাস্তেতবি। 
  
–আতম্ তক বিেগি পাতর? 
  
উিাসীনভাগব বম্গ়েতট কাগজগুগলা িুগল তিল। 
  
রবাটট কাগজগুগলা ভাগলা কগর পরীক্ষা করগলন। প্রগিযগকর নাম্ এবং বাতড়র তঠকানা 
বলো আগে। 
  
–আতম্ তেজ এগুগলা কতপ কগর আপনাগক বিব? 
  
বম্গ়েতট জানগি চাইল। 
  
— না, যনযবাি। রবাটট নাম্ তঠকানাগুগলা ম্গন বরগেগেন। 
  
 িারপর তিতন বলগলন- না, এাঁগির কাউগকই আতম্ েুাঁজতে না। 
  
বম্গ়েতটর বচাগে মু্গে উগিগহীনিার তচহ্ন–অগনক-অগনক যনযবাি। হা়ে, ববেযাবৃতত্ত, 
আম্রা কেনও এ যরগনর বযাপাগর জতড়গ়ে পতড় না। 
  
-আপনাগক তবরি করলাম্ বগল িুুঃতেি। 
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রবাটট বটতলগফান বুগথ্র তিগক এতগগ়ে বগগলন। 
  
 প্রথ্গম্ই তিতন বাতলটগন বফান করগলন প্রগফসার টুগবল? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আতম্ সানসাইন টুযতরস্ট বাস বকািাতন বথ্গক বলতে। গি বরাববার আপতন চেম্া 
বফগল বগগেন, যেন আপতন সুইজারলযান্ড ববড়াগি এগসতেগলন। 
  
-আপতন বক বলগেন, আতম্ তকেু বুঝগি পারতে না। 
  
–আপতন তক ১৪ িাতরগে সুইজারলযাগন্ড তগগ়েতেগলন? নাতক আম্ার ভুল হগে? 
  
–না-না, ১৫ িাতরগে। বানট তবশ্বতবিযালগ়ে একটা বলকচার তিগি। 
  
আপতন তক বাগস কগর টুর কগরনতন? 
  
না, এসব বাগজ বযাপাগর বযাগ বিবার ম্গিা সম়্ে আম্ার হাগি তেল না। আতম্ একজন 
বযস্ত ম্ানুষ। 
  
ভদ্রগলাক বটতলগফাগনর তরতসভার নাতম্গ়ে তিগলন। 
  
 তিিী়ে কলতট করা হল হাম্বুগগট। 
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–অযযাপক বহইনতরচ বলগেন? 
  
-হযাাঁ, আতম্ অযযাপক বহইনতরচ বলতে। 
  
–সানসাইন টুযতরস্ট বাস বকািাতন বথ্গক কথ্া বলতে। আপতন সুইজারলযাগন্ড তগগ়েতেগলন 
১৪ িাতরগে? 
  
–বকন, আপতন জানগি চাইগেন? 
  
–আম্রা আম্াগির বাগস আপনার তেফগকস েুাঁগজ বপগ়েতে প্রগফসার। 
  
–আপতন ভুল বলাকগক যগরগেন। আতম্ বিা কেনও আপনার বাগস চতড়তন। 
  
িৃিী়ে বফানটা করা হল তম্উতনগে। 
  
–প্রগফসার অগটাতস্মডট? 
  
–হযাাঁ। 
  
–প্রগফসার তস্মটট, আপতন সানসাইন টুযতরস্ট বাস বকািাতনর িরফ বথ্গক বলতে। 
আম্াগির বাগস আপতন চেম্া বফগল বগগেন? 
  
–আপনার বকাথ্াও ভুল হগে। 
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রবাগটটর ম্ন এেন নানা সম্সযা়ে জজটতরি। িাহগল? কী কগর বযাগাগযাগ হগব? 
  
 কণ্ঠস্বর বোনা বগল– এই বিা চেম্া আম্ার হাগিই আগে। 
  
–আপতন তক তঠক বলগেন প্রগফসার? আপতন ১৪ িাতরগে আম্াগির বাগস ওগঠনতন? 
  
–হা-হা, আতম্ উগঠতেলাম্। তকন্তু আতম্ বিা তকেু হারাইতন। 
  
–আপনাগক অগনক যনযবাি প্রগফসার, রবাটট বটতলগফানটা নাতম্গ়ে রােগলন। বেষ পযটন্ত 
আতম্ জযাকপটটা বপগ়ে বগতে। 
  
. 
  
িু-তম্তনগটর ম্গযয রবটাট বজনাগরল তহতল়োগড়র সাগথ্ কথ্া বলগলন। 
  
িুগটা তবষগ়ে কথ্া বলগি হগব, লন্ডগনর প্রিযক্ষিেটীর বযাপাগর আতম্ আগগই বগলতেলাম্। 
  
-হযাাঁ। 
  
–গি রাগি অতগ্নকাগণ্ড িার মৃ্িুয হগ়েগে। 
  
সতিয? েুবই োরাপ েবর। 
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-হযাাঁ, সযার। আর একজন প্রিযক্ষিেটীগক আতম্ তচতহ্নি করগি বপগরতে। আতম্ েীগতগরই। 
িার সম্বগন্ধ েবর পাঠাতে। 
  
কম্ান্ডার, আপনার েবগরর জনয আতম্ অগপক্ষা করব। 
  
. 
  
বজনাগরল তহতল়োড জানুসগক তরগপাটট তিতেগলন। 
  
কম্ান্ডার ববলাতম্ আর একজন প্রিযক্ষিেটীর সন্ধান বপগ়েগেন। 
  
–ভাগলা। িলটা অসতহষু্ণ হগ়ে উঠগে। েুব িাড়ািাতড় এই ফাইলগুগলা বন্ধ করগি হগব। 
  
–আরও েবর তেগতগরই বিব। 
  
–েবর তনগ়ে আম্ার কী হগব। আতম্ ফল চাইতে। 
  
–হযাাঁ, জানুস। 
  
 তম্উতনগের োন্ত সুন্দর আবাসন এলাকা। ৫ নম্বর বাতড়টা সহগজই পাও়ো বগল। বলো 
আগে অযযাপক অগটাতস্মডট। রবাটট ববল বাজাগলন। 
  
অযাপাটটগম্গন্টর িরজা েুগল বগল। লম্বা েীণট বচহারার এক ভদ্রগলাক এতগগ়ে এগলন। 
রবাটট জানগি চাইগলন- অযযপক তস্মডট? 
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-হযাাঁ। 
  
–আতম্ আপনার সগে কথ্া বলগি চাইতে। 
  
আম্রা আগগই কথ্া বগলতে, অযযাপক তস্মডট বলগলন। আপতন বিা আজ সকাগল 
আম্াগক বফান কগরতেগলন, িাই না? ম্ানুগষর কণ্ঠস্বর তচনগি আম্ার ভুল হ়ে না। 
আসুন। 
  
রবাটট তলতভংরুগম্ েুগক পড়গলন। বম্গঝ বথ্গক োি অতব্দ শুযু বই আর বই। বইগ়ের এক 
ম্হাসমু্দ্র। বটতবগল, বম্গঝগি বচ়োগর– সব জা়েগা়ে বই পগড় আগে। 
  
–আপতন তক সানসাইন টুযতরস্ট বাস বকািাতনগি তেগলন? 
  
হা। 
  
রবাটট আম্িা আম্িা করগি থ্াগকন। 
  
–আপতন তক আগম্তরকান? 
  
–হযাাঁ। 
  
 –িাহগল আপতন এোগন বকন এগসগেন? আম্ার হারাগনা চেম্া তিগি ন়ে, তনশ্চ়েই। 
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–হযাাঁ, আতম্ বুতঝগ়ে বলতে। 
  
–আতম্ বয উড়নচাতক বিগেতে, আপতন তক বসটার বযাপাগর আগ্রহী? অতভজ্ঞিা বম্াগটই 
ভাগলা ন়ে। আতম্ বভগবতেলাম্, ওটা আগে, তকন্তু জীবগন বিেগি পাব, িা বকাগনা তিন 
ভাবগি পাতরতন। 
  
–এটা বিগে আপতন তক েুব আঘাি বপগ়েগেন? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আপতন তক একটু গুতেগ়ে বলগবন? 
  
–এটা প্রা়ে জীবন্ত, নীল রগঙর আগলা তবেুতরি হগে অথ্বা যূসর, আতম্ তঠক বলগি 
পারব না। 
  
ম্যানগডগলর বণটনা ম্গন পগড় বগল রবাগটটর আগলা রং পাোতেল, কেনও নীল, কেনও 
সবুজ। 
  
–এটা ভাঙা অবস্থা়ে পগড়তেল, িুগটা েরীর বভিগর তেল, বোগটা তকন্তু ম্স্ত বগড়া বচাে। 
িারা রূগপার বপাোক পগরতেল। 
  
–আপনার সহযাত্রীগির সিগকট তকেু বলগি পারগবন? 
  
 –আম্ার সহযাত্রীরা? 
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–হযাাঁ। 
  
অযযাপক কাাঁয ঝাাঁতকগ়ে বলগলন িাগির কাউগকই তচতন না। িারা সকগলই সিূণট 
অগচনা। পগরর তিন সকাগল আম্াগক বয ভাষণ তিগি হগব, িা তনগ়ে আতম্ বযস্ত তেলাম্। 
  
রবাটট ভদ্রগলাগকর মু্গের তিগক িাকাগলন, অগপক্ষা করগলন। 
  
অযযাপক বলগলন- যতি আপনার সাহাযয হ়ে, িাই বলতে, আতম্ রসা়েন পড়াই, তকন্তু 
ম্ানুগষর ভাষা অগেষণ করা আম্ার অনযিম্ হতব। 
  
–আপতন কী পযটগবক্ষণ কগরতেগলন? 
  
–এক ইিাতল়ে যম্টযাজক তেগলন, একজন হাোতরর বাতসন্দা, এক আগম্তরকান বটকসান 
ভাষা়ে কথ্া বলতেগলন, এক তেতটে, এক রাতে়োন বম্গ়ে। 
  
রাতে়োন? 
  
–হযাাঁ, উতন তকন্তু ম্গস্কা বথ্গক আগসনতন, আতম্ ওনার ভাষা শুগন বুগঝতে, উতন এগসগেন 
তকগ়েি বথ্গক। অথ্বা তকগ়েগির কাোকাতে বকাগনা অঞ্চল বথ্গক। 
  
রবাগটর অগপক্ষা, িারপর তজজ্ঞাসা–ওনারা বকউ তক নাম্ বগলতেগলন। অথ্বা তনজস্ব 
বপো সিগকট আগলাচনা? 
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–আতম্ িুুঃতেি, আতম্ বিা আগগই বগলতে, বলকচার তনগ়ে ম্নটা ভারাক্রান্ত তেল। অনয 
বকাগনা তিগক ম্ন তিগি পাতরতন। বটকসান ভদ্রগলাক আর ওই যাজক ম্োই পাোপাতে 
বগসতেগলন। বটকসান ভদ্রগলাক বকর বকর কগরই চলতেল। বযাপারটা েুবই আপতত্তকর। 
আম্ার ম্গন হল ববচারা যাজক ববাযহ়ে ম্াথ্ামু্ণু্ড তকেু বুঝগি পারগেন না। 
  
যাজক? 
  
–উতন বরাম্ান টাগন কথ্া বলতেগলন। 
  
 –আর তকেু? 
  
অযযাপক কাাঁয ঝাাঁতকগ়ে বলগলন- না, আতম্ আর তকেু বলগি পারতে না। মু্ে বথ্গক 
পাইপ ববর করগলন। িারপর বলগলন, এই িথ্যগুগলা তক আপনার কাগজ লাগগব? 
  
হঠাৎ একটা তজতনস ম্াথ্া়ে এল রবাগটটর। আপতন একজন রসা়েনতবি? • 
  
-হযাাঁ। 
  
–আো অযযাপক, বিেুন বিা এটাগক তচনগি পাগরন তকনা? 
  
রবাটট পগকট বথ্গক ববকারম্যাগনর বিও়ো যািুর টুকগরাটা অযযাপগকর হাগি িুগল 
তিগলন। 
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অযযাপক তস্মডট এই বস্তুটা হাগি তনগলন। পরীক্ষা করগলন। মু্গের ভাষা পাগে বগল। 
উতন বলগলন- বকাথ্া বথ্গক এটা বপগলন? 
  
–আতম্ বলগি পারব না। বলুন এটা কী? 
  
–এটা বকাগনা তবতকতরি যগির অংেতবগেষ। 
  
আপতন তঠক বলগেন? 
  
–এোগন বয তক্রস্টালটা আগে, বসটা হল তডতলতথ়্োম্। বসটা বকাথ্াও পাও়ো যা়ে না। 
আতম্ বিা ভাবগিই পারতে না, এটা বকাথ্া বথ্গক বপগলন। হা়ে ঈশ্বর, আতম্ বকাগনাতিন 
এই যরগনর যািব টুকগরা বিতেতন। আপতন তক এটা আম্াগক বিগবন? আতম্ িা হগল 
বণটালী পরীক্ষা করব। 
  
না, অযযাপক, িা বিও়ো যাগব না। 
  
–তকন্তু… 
  
িুুঃতেি, রবাটট যািব টুকগরাটা বচগ়ে তনগলন। 
  
 অযযাপক েুবই িুুঃে বপগ়েগেন, তিতন বলগলন- তঠক আগে, আবার বিো হগব। সগে 
কাডট আগে? 
  
রবাটট িুুঃতেি স্বগর বলগলন না, আতম্ কাডট সগে আতন তন। 
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অযযাপক তস্মডট োন্তভাগব বলগলন আতম্ িাই অনুম্ান কগরতেলাম্। 
  
. 
  
-কম্ান্ডার ববলাতম্ তক লাইগন আগেন? 
  
বজনাগরল তহতল়োড বটতলগফান তনগলন- হযাাঁ, কম্ান্ডার বলুন। 
  
সবটগেষ বয প্রিযক্ষিেটীর নাম্ পাও়ো বগগে, উতন হগলন অযযাপক তস্মডট। উতন 
েযাটারগস বাস কগরন, ৫ নম্বর বাতড় 
  
রবাটট, বুঝগি পারগলন, তযতন শুনগেন তিতন আরও িথ্য বপগি আগ্রহী হগ়ে উগঠগেন। 
  
রবাটট িেনও বগল চগলগেন- আর বকাগনা প্রিযক্ষিেটীগক পাব তকনা বুঝগি পারতে না। 
  
না, তবফলিা েব্দটাগক রবাটট ঘৃণা কগরন। সকগলর পতরচ়ে বম্াটামু্তট পাও়ো বগগে, 
একজন বটকসাসবাসী, এক যম্টযাজক, উতন এগসগেন বরাম্ বথ্গক, লক্ষ লক্ষ যম্টযাজক 
বরাগম্ বসবাস কগরন। কী কগর ওনাগক আলািাভাগব তচতহ্নি করব? না, আতম্ 
ও়োতেংটগন তফগর যাই, নাতক বরাগম্ তগগ়ে বেষ বচষ্টা কগর বিেব? 
  
. 
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বাতলটন েহর, প্রোসতনক ভবন। বিািলাগি আগে কনফাগরন্স রুম্। এোনকার প্রযান 
ইন্সগপটর অগটা বজা়োতকন। বম্গসজ করগেন। িুবার করগলন। লাল বটতলগফাগনর তিগক 
এতগগ়ে বগগলন। 
  
. 
  
ে নম্বর তিন তম্উতনে, জাম্টাতন 
  
পগরর তিন সকাগল অগটাতস্মডট িাাঁর বকতম্তি লযাগবাগরটতরর তিগক এতগগ়ে চগলগেন। 
আগগর সন্ধযাগবলা ওই আগম্তরকান আগন্তুগকর সগে িার বয কথ্া হগ়েতেল, বস তবষগ়ে 
ভাবতেগলন। বযাপারটা আশ্চগযটর। আগম্তরকান ভদ্রগলাক িাগক অবাক কগর তিগ়েগেন। 
তিতন বকন বাগসর সহযাত্রীগির সিগকট আগ্রহী? আম্রা সবাই ওই ফ্ল্াইং সসারটা 
বিগেতে বগল? বকন এ তবষগ়ে আর কথ্া বলগি চাইগলন না? নাুঃ, েুবই ভাববার ম্গিা 
তজতনস। 
  
অযযাপক লযাগবাগরটতরগি েুকগলন। জযাগকট েুগল টাতঙগ়ে রােগলন। অযাপ্রন পরগলন। 
বটতবগলর তিগক এতগগ়ে বগগলন। অগনক সপ্তাহ যগর তিতন এোগন একটা রাসা়েতনক 
পরীক্ষা করগেন। যতি এই পরীক্ষাটা বেষ পযটন্ত সফল হ়ে, তিতন হ়েগিা বনাগবল 
পুরস্কার বপগ়ে যাগবন। তিতন িুগটা িরল পিাগথ্টর ম্গযয তম্শ্রণ ঘটাগলন। অবাক কাণ্ড। 
এি উজ্জ্বল হলুি আগলা আসগে বকাথ্া বথ্গক। 
  
তবগস্ফারণটা তেল ভ়েঙ্কর। পুগরা লযাগবাগরটতর ভবনটা বভগঙ টুকগরা টুকগরা হগ়ে বগল। 
বিও়োগলর গাগ়ে বলপগট বগল কাাঁচ এবং ম্ানুগষর ম্াংগসর টুকগরা। 
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গুরুত্বপূণট েবর চরম্ বগাপনী়েিার সগে পাঠ করগি হগব। 
  
 চার নম্বর তচতহ্নি ম্ানুষ অগটাতস্মডট, বেষ হগ়ে বগগে। 
  
েবর বেষ হল। 
  
ববচারী রবাটট, তিতন অযযাপগকর মৃ্িুযসংবাি জানগি পাগরনতন। িেন তিতন বেগন চগড় 
বগস আগেন, গন্তবয বরাম্। 
  
. 
  
২৩. 
  
ডাসতটন ফরনটন অনযযট হগ়ে উগঠগেন। িার হাগি এেন অসীম্ ক্ষম্িা। অগনকটা 
ম্গির ম্গিা। তিতন আরও চাইগেন। িার শ্বশুরম্োই উইলাডট বস্টান েপথ্ তনগ়েগেন। 
  
ফরনটন শ্বশুগরর কাে বথ্গক অগনক তকেু তেগেগেন। এেন শ্বশুগরর সগেই লাঞ্চ কগরন 
তিতন। 
  
একবার শ্বশুরম্োইগক বফান করগলন। বসগক্রটাতর বলগলন- আতম্ িুুঃতেি, তম্. বস্টান 
আজ আর আসগবন না। 
  
–েুবই োরাপ লাগগে। আগাম্ী শুিবাগরর লাগঞ্চর বযাপাগর তকেু বলা আগে তক? 
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িুুঃতেি তম্. ফরনটন, তম্. বস্টান আগাম্ী শুক্রবাগর থ্াকগবন না। 
  
বযাপারটা েুবই অবাক করা। ফরনটগনর সাগথ্ িু-সপ্তাহ আগগ কথ্া হগ়েতেল। একই 
উত্তর বভগস এগসগে। উতন বগগলন বকাথ্া়ে? প্রতি শুক্রবার বকন থ্াগকন না? উতন তক 
গলফ বেগলন? অথ্বা ওনার অনয বকাগনা হতব আগে? 
  
এই সম্স্ত প্রগশ্নর একতটই উত্তর। িা হল এক রপসী সুন্দরী। 
  
উইলাডট বস্টাগনর স্ত্রী প্রচন্ড সাম্াতজক। অনন্ত অথ্টোতলনী। তিতন িার স্বাম্ীর ম্গিাই 
েতিোলী। বকাগনা বযাপাগর অনুগোচনা কগরন না। 
  
ডাসতটন ফরনটগনর ম্গন হল, বযাপারটার বেষ বিগে োড়গি হগব। 
  
. 
  
বভার পাাঁচটা, পগরর শুক্রবার ডাসতটন ফরনটন একটা গাতড়গি বগস আগেন। উইলাডট 
বস্টাগনর বাতড় বথ্গক তেল বোাঁড়া িূরগত্ব। কনকগন হাও়ো বইগে। বভার হবার আর ববতে 
বাতক বনই। 
  
বস্টাগনর এই স্বাভাগবর অন্তরাগল কী আগে, িা বিেগিই হগব। হঠাৎ ফরনটগনর ম্গন 
হল, এভাগব বাগজ সম়্ে নষ্ট কগর কী লাভ? এেন সকাগল সািটা, ড্রাইভওগ়ের িরজা 
েুগল বগল। একতট গাতড় ববতরগ়ে এল। উইলাডট বস্টান বগস আগেন চালগকর আসগন। 
তকন্তু িার পতরতচি তলমু্তজন গাতড় ন়ে। এটা একটা বোট্ট কাগলা ভযান, বাতড়র বলাগকরা 
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এটা বযবহার কগর থ্াগকন। ফরনটগনর সম্স্ত েরীগর উগত্তজনা। উতন বুঝগি পারগেন। 
এই নাটগকর অন্তরাগল আগে অবেযই এক রহসযম়্েী নারী। 
  
ফরনটন ওই গাতড়তটগক অনুসরণ করগি থ্াগকন। পথ্ চগল বগগে আরতলেটগনর তিগক। 
  
বযাপারটা েুব সাবযাগন পতরচালনা করগি হগব, ফরনটন ভাবগলন, সাম্ানয ভুল হগলই 
সবটনাে। 
  
তনগজর ভাবনা়ে ফরনটন বযস্ত তেগলন, িাই হ়েগিা আর অনুসরণ করগি পারগলন না। 
  
কাগলা ভযানটা একটা ড্রাইভওগ়েগি অিৃেয হগ়ে বগল। 
  
 ডাসতটন ফরনটন গাতড় থ্াম্াগলন। এেন বকান্ তিগক যাগবন? বুঝগি পারা যাগে না। 
এেন তক অগপক্ষা করগবন? বিেগবন। বকান ম্তহলা রেম্গঞ্চ অবিীণট হ়ে? 
  
ফরনটন গাতড়টাগক িাাঁড় করাগলন। বোট্ট পথ্ তিগ়ে এতগগ়ে বগগলন। এই বিা বিািলা 
বাতড়। এোগনই আম্ার শ্বশুরম্োই েুগকগেন। বাতড়র বপেগন চগল যাও়োটা বকাগনা 
সম্সযা ন়ে। ফরনটন বগট েুলগলন। বভিগর েুকগলন। আহা, ভারী সুন্দর সাজাগনা 
বাগান। 
  
তিতন গাগের ো়োর বভির তিগ়ে হাাঁটগি লাগগলন। বপেগনর িরজার তিগক চগল বগগলন। 
এেন কী করগবন? হাগি প্রম্াণ চাই। টাটকা িাজা প্রম্াণ। িা না হগল বৃদ্ধ ম্ানুষতট 
বহা-বহা কগর বহগস উঠগবন। 
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ফরনটন বিেগলন, বপেগনর িরজা়ে বকাগনা িালা বনই। তিতন টুক কগর বভিগর েুগক 
পড়গলন, একটা তবরাট পুগরাগনা তিগনর তকগচগন বপৌঁগে বগগলন। আগেপাগে বকউ বনই। 
  
সাম্গন এতগগ়ে বগগলন। ম্স্ত বগড়া তরগসপেন হল। িার পাগে একটা লাইগেতর। 
ফরনটন যীগর যীগর হাাঁটগেন। েব্দ বোনা যাগে তক? না, জীবগনর উন্মািন বনই। িা 
হগল? বুগড়া শ্বশুরম্োই তনশ্চ়েই এেন িার ববডরুগম্ আগেন। 
  
ফরনটন আর একটা িরজার সাম্গন এতগগ়ে বগগলন। ওর কী? শ্বশুরম্োই িাাঁতড়গ়ে 
আগেন। চারপাগে অন্তি বাগরাজন বলাক বগস আগেন। তবরাট বটতবগলর চারপাগে। 
  
উইলাডট বস্টান োন্ত গলা়ে বলগলন– বভিগর এগসা ডাসতটন, আম্রা সকগল বিাম্ার 
অগপক্ষা়ে বগস আতে। 
  
. 
  
২৪. 
  
বরাম্ েহরটা বারবার রবাটটগক অবাক কগর বি়ে। একটা অদু্ভি সৃ্মতির উন্মািন। 
এোগনই সুোগনর সগে কাটাগনা ম্যুচতন্দ্রম্ার প্রহর। আহা, কি-কি শুভ মু্হূগিটর 
সম্াহার। বরাম্ েহগরর নানা তিগক এি সৃ্মতির সম্াহার, রবাগটটর ভাগলা লাগগ না। 
  
রবাটট ভাবগলন, আতম্ কী কাজ করতে? আতম্ এই কাগজ সফল হগি পারব? 
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বভির বথ্গক একটা অদু্ভি িাড়না। বয কগরই বহাক আম্াগক সফল হগি হগব। িা না 
হগল তনগজর সাগথ্ লড়াইগি আতম্ বহগর যাব। বহাগটগলর অযাতসস্টযান্ট ম্যাগনজাগরর মু্গে 
এক গাল হাতস। 
  
কম্ান্ডার ববলাতম্, কিতিন বাগি আপনার সাগথ্ বিো হল বলুন বিা? 
  
যনযবাি, তপগ়েগত্রা। এক রাগির জনয একটা ঘর পাব? 
  
 –আপনার জনয আম্ার িরজা সবসম়্ে বোলা। 
  
 আগগ বয ঘগর রবাটট তেগলন, বসই ঘরতট িাগক বিও়ো হল। 
  
কম্ান্ডার তকেু লাগগল বলগবন। 
  
আম্ার কী চাই, কম্ান্ডার ভাবগলন, একটা অদু্ভি অগলৌতকক ঘটনাপ্রবাহ। 
  
ম্নটাগক পতরষ্কার করগি হগব। একজন যম্টযাজক বকন বরাম্ বথ্গক সুইজারলযাগন্ড 
যাগবন। অগনকগুগলা সম্ভাবনা আগে। েুতট কাটাগি বযগি পাগরন, অথ্বা যাজকগির 
যম্টসভা়ে বযাগ তিগি। তিতন তেগলন ওই বাগসর একম্াত্র যাজক। এর বথ্গক কী 
প্রম্াতণি হগে। উতন বকাগনা িগল যানতন। িাহগল? বনু্ধগির কাগে ববড়াগি যাও়ো অথ্বা 
পতরবাগরর ম্ানুষগির তনগ়ে। তকংবা উতন একটা িগল তেগলন। িলভুি অনয সিসযরা 
বেষ মু্হূগিট ম্ি পাগে তেগলন। রবাগটটর তচন্তাযারা ঘুরগি থ্াগক বৃত্ত কগর। 
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তিতন আবার তচন্তার প্রথ্ম্ অযযগ়ে তফগর এগলন। কীভাগব ওই যাজকম্োই সুইজারলযাগন্ড 
তগগ়েতেগলন। িাাঁর গাতড় না থ্াকার সম্ভাবনা ববতে। বকউ তক তলভ তিগ়েতেল? বেগন 
ভ্রম্ণ? বট্রন অথ্বা বাস! যতি েুতট কাটাগি যান িা হগল ববতে সম়্ে হাগি তেল না। 
বেগন ওঠার সম্ভাবনাই ববতে। এবার, এবার তচন্তাযারা বকন্দ্রীভূি হল। এ়োর লাইগন্স 
বগগল কী হ়ে? বসোগন বিা যাত্রীগির বপোর কথ্া বলো থ্াগক না, আর যতি? ওই 
যাজক অনয বকাগনা নাম্ তনগ়ে থ্াগকন? না, তকেুই বুঝগি পারা যাগে না। 
  
. 
  
ভাতটকান, ম্হাম্ানয বপাগপর রাজকী়ে প্রাসাি। ভাতটকান তহগলর ওপর অবতস্থি। তটবা 
নিীর পতশ্চম্প্রাগন্ত, বরাম্ েহগরর উত্তর-পতশ্চগম্। এোগন বসন্ট তপটারস বযাতসতলকা নাগম্ 
একতট অসাযারণ স্থাপিয কম্ট আগে। একিা যা ম্াইগকল অযাগেগলার িারা তচতত্রি 
হগ়েতেল। আগে উাঁচু তপজা, সারাতিন এোগন যম্টসংগীি বোনা যা়ে। 
  
রবাটট এোগন এগস বপৌঁগে বগগেন। তিতন জনসংগযাগ অতফগস এগলন। 
  
এক িরুণ ভদ্রগলাক জানগি চাইগলন- বলুন সযার, আপনাগক কীভাগব আতম্ সাহাযয 
করগি পাতর? 
  
রবাটট িাাঁর পতরচ়েপত্রটা বিোগলন– আতম্ টাইম্ ম্যাগাতজগনর িরফ বথ্গক এোগন 
এগসতে। আতম্ কগ়েকজন যম্টযাজগকর বযতিগি জীবন এবং িেটন সিগকট প্রবন্ধ 
তলেগি আগ্রহী, িারা সুইজারলযাগন্ড একটা কনগভাগকেগন তগগ়েতেগলন। িু-সপ্তাহ আগগ। 
আপতন এ বযাপাগর বকাগন েবর তিগি পারগবন তক? 
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ভদ্রগলাক বলগলন- হযাাঁ, কগ়েকজন যম্টযাজকগক বভতনগস পাঠাগনা হগ়েতেল। তকন্তু 
সুইজারলযাগন্ড ন়ে। আতম্ িুুঃতেি। সাহাযয করগি পারতে না বগল। 
  
বযাপারটা আম্ার কাগে েুবই গুরুত্বপূণট। বকাথ্া়ে বগগল েবর পাব বলুন বিা? 
  
–আপতন তক বলগি পাগরন, বয যাজকগির আপতন েুাঁজগেন, িারা বকান্ িলভুি? 
  
–আপতন কী বলগেন? 
  
 –এোগন অগনকগুগলা উপোো আগে, বকান্ িল বলগল হ়েগিা আতম্ বলগি পারিাম্। 
  
 রবাগটটর ম্াথ্া বগালম্াল হগ়ে যাগে। 
  
 রবাটট জানগি চাইগলন অনয বকাগনা সাগজেন? 
  
না, আতম্ তিগি পারতে না। 
  
রবাটট ভাতটকযান বথ্গক বাইগর ববতরগ়ে এগলন। বরাগম্র রাস্তা়ে উগেেযতবহীনভাগব 
হাাঁটগেন। কি ম্ানুষ বহাঁগট চগলগেন। না, তপজা়ে বসগলন, কাগফগি বগগলন। কতফর 
জনয বলগলন। 
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হঠাৎ িার ম্গন হল, ওই যাজকম্োই তক এেনও সুইজারলযাগন্ড আগেন? উতন বকান্ 
িলভুি আতম্ কী কগর জানব? অযযাপগকর কথ্া বথ্গক বুগঝতে, উতন বরাম্ান টাগন কথ্া 
বগলগেন। 
  
তড্রগঙ্কর পাগত্র চুমু্ক তিগলন, তবগকগলর বেগন ও়োতেংটন বপৌঁগোগি হগব। 
  
রবাটট িাকাগলন, কাগফর একতিগক পযাগসোররা নাম্গে। িুজন যাজকগক পাও়ো বগল। 
রবাটট বিেগলন, ভাগলাভাগব িাকাগলন। যাজকরা কনডাটগরর কাগে এতগগ়ে বগগেন। 
িাাঁরা প়েসা তিগলন না, বসার জনয তসট বপগলন। 
  
ওগ়েটার জানগি চাইগলন- আপনার বচক, তসনর। 
  
রবাটট বযন িার কথ্া শুনগিই পাগে না। িাাঁর ম্ন দ্রুি েুগট চগলগে এোনকার 
কযাগথ্াতলক চাগচট, যাজকগির জনয আলািা সুগযাগ সুতবযা আগে। 
  
সুইজ এ়োগরর বাতড়টা়ে বপৌঁগে বগগেন রবাটট। 
  
কাউন্টাগরর পাগে বগস থ্াকা ভদ্রগলাক বলগলন- আতম্ কীভাগব আপনাগক সাহাযয করব? 
  
–আতম্ ম্যাগনজাগরর সগে কথ্া বলগি চাই। 
  
রবাটট পগকট বথ্গক িার পতরচ়েপত্রটা ববর করগলন ম্াইগকল হাডসন, ইন্টারগপাল। 
  
বলুন হাডসন, কী করগি পাতর? 
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তকেু তকেু তবম্ান সংস্থা অতভগযাগ কগরগে, এোগন নাতক িাম্ কতম্গ়ে বিও়ো হগে। 
বরাগম্, তকন্তু আম্রা িা করগি পাতর না। যাত্রীগির ভাড়া সব জা়েগা়ে একই রােগি 
হগব। 
  
সুইজ এ়োর বিা কেনও িা কগর না, তম্. হাডসন। সকলগকই একই ভাড়া তিগি হ়ে। 
  
সকলগক? 
  
হযাাঁ, োতল এ়োরলাইগনর কম্টচারীগির বক্ষগত্র তকেু োড় বিও়ো হ়ে। 
  
–বকন, আপনারা যম্যটাজকগির জনয োড় বিন না। 
  
, এোগন িাগির পুগরা ভাড়া তিগি হ়ে। 
  
 –এোগন… রবাগটটর কথ্াটা ম্গন হল। 
  
এবার িার পরবিটী পিগক্ষপ, এটা বেষ আো- আতলিাতল়ো। 
  
োড়? ম্যাগনজার অবাক। আম্রা শুযু আম্াগির কম্টচারীগির োড় তিই? 
  
যম্টযাজকগির জনয? 
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 ম্যাগনজাগরর মু্ে উজ্জ্বল।–হযাাঁ, িা তিগিই হগব। কযাগথ্াতলক চাগচটর সগে আম্াগির 
বযবস্থা করা আগে। 
  
রবাগটটর ম্ন আনগন্দ উগিল একজন যম্টযাজক যতি বরাম্ বথ্গক উড়গি চান 
সুইজারলযাগন্ড, িাহগল তক এই এ়োরলাইনটা বযবহার করগি পাগরন? 
  
-হযাাঁ, এটাই সস্তা। 
  
রবাটট বলগলন– আম্গির কতিউটারগক সবটগেষ িথ্য সংযুি করগি হগব। আপতন তক 
বলগবন, গি িু-সপ্তাগহ কিজন যম্টযাজক এোন বথ্গক সুইজারলযাগন্ড উগড় বগগেন? 
িাগির বকাগনা বরকডট আগে তক? 
  
–হযাাঁ, বরকডট বিা রােগিই হ়ে, কগরর বযবস্থার জনয। 
  
–এই িথ্যটা আম্ার চাই। 
  
–আপতন জানগি চাইগেন, কজন যম্টযাজক জুতরে তকংবা বজগনভাগি তগগ়েতেগলন, িাই 
বিা? আতম্ কতিউটারটা বিগে আসতে। 
  
পাাঁচ তম্তনট বাগি ওই ভদ্রগলাক কতিউটার তপ্রন্ট আউট হাগি তনগ়ে তফগর এগলন। 
  
–গি িুসপ্তাগহ ম্াত্র একজন আম্াগির আতলিাতল়ো তবম্ান বযবহার কগরতেগলন। 
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 তপ্রন্ট আউট বিগে উতন বলগলন- সাি িাতরগে উতন বরাম্ বেগড় যান। জুতরগের উগেগেয 
যাত্রা কগরন। 
  
–ওনার নাম্? 
  
–ফািার, বরাগম্গরা পযাটতরতন। 
  
–তঠকানা। 
  
কাগজ বিগে উতন তঠকানাটা তলগে তিগলন- উতন বাস কগরন অরতভগ়েগটাগি। আর 
বকাগনা িথ্য? 
  
রবাটট চগল বগগলন। 
  
. 
  
২৫. 
  
অরতভগ়েগটা, ইিাতল। 
  
 গাতড়টা থ্াম্ল তনতিটষ্ট জা়েগাগি। এই ভদ্রগলাগকর সগে কথ্া হগব। এটা এক তবেযাি 
কযাতথ্ড্রাল। চারপাে অন্তি েতট চাচট আগে। 
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েহরটা ভারী সুন্দর। প্রাচীন তচহ্নগুগলাগক যগর বরগেগে। একটা বোলা আকাে বাজার 
আগে। চাষীরা িাগির োকসবতজ তবতক্র করগে। 
  
রবাটট এক বৃদ্ধ যাজগকর সন্ধান বপগলন। কযাতথ্ড্রাগলর ম্গযয। 
  
ফািার, আতম্ একজন যম্টযাজগকর সন্ধান করতে, তযতন গি সপ্তগহ এোন বথ্গক 
সুইজারলযাগন্ড তগগ়েতেগলন। 
  
ওই ভদ্রগলাক বলগলন, মু্গে তবরীিার োপ– আতম্ এ বযাপারটা আগলাচনা করগি পারব 
না। 
  
রবাটট অবাক– বকন বলুন বিা? 
  
উতন আম্াগির চাগচটর নন, উতন সানতজওগভগনলা চাগচটর। 
  
রবাগটটর হঠাৎ ম্গন হল, ভদ্রগলাক এম্ন বযাবহার করগলন বকন? 
  
. 
  
অবগেগষ সানতজওগভগনলা। একটা সুন্দর অঞ্চগল অবতস্থি। ম্যযযুগী়ে োপ আগে। 
  
এক অল্প ব়েসী যাজক এতগগ়ে এগলন। 
  
তসনর, আপতন কী জনয এগসগেন? 
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সুপ্রভাি, আতম্ একজন যাজগকর সন্ধান করতে, তযতন সুইজারলযাগন্ড তগগ়েতেগলন গি 
সপ্তাগহ। 
  
-হযাাঁ, বযাপারটা ভাবগি পারা যাগে না। উতন হগলন ফািার পযাটতরতন। ে়েিাগনর রথ্টা 
বিোর পর তিতন িা সহয করগি পাগরনতন। িার স্ন্া়ুেতবক তবকলন ঘগটগে। অগযাম্মাি 
অবস্থা। 
  
–এটা শুগন আম্ার োরাপ লাগগে। উতন বকাথ্া়ে? আতম্ তক ওনার সগে কথ্া বলগি 
পাতর? 
  
–ওনাগক হাসপািাগল তনগ়ে যাও়ো হগ়েগে। তপজাতডর কাগে। আম্ার ম্গন হ়ে ডািাররা 
অনুম্তি বিগবন না। 
  
রবাটট িাাঁতড়গ়ে আগেন, বুঝগি পারা যাগে, তচন্তাগ্রস্ত। এম্ন একজন ম্ানুষ, যাাঁর েরীর 
োরাপ। েরীগর িুবটলিা। তিতন তক বকাগনা সাহাযয করগি পারগবন? 
  
হাসপািালটা একিলা, েহগরর উপকগণ্ঠ তবরাট বগড়া বাতড়। 
  
রবাটট গাতড়টা একগকাগণ রােগলন। বোট্ট লতবর বভির েুগক পড়গলন। তরগসপেন বডগস্ক 
এক নাসট বগসতেগলন। 
  
রবাটট বলগলন– সুপ্রভাি, ফািার পযাটতরতনর সগে বিো করগি পাতর তক? 
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–না, উতন কথ্া বলগি চাইগেন না। 
  
 রবাটট এোগনই থ্াম্গবন না। বয কগরই বহাক িাগক কথ্া বলগি হগব। 
  
 তিতন বলগলন- আতম্ তকন্তু িার জনযই এগসতে। 
  
–উতন আপনাগক আসগি বগলতেগলন? 
  
–হযাাঁ, উতন আগম্তরকাগি আম্াগক তলগেতেগলন। আতম্ এি িূগর এগসতে, শুযু ওনার সগে 
বিো করার জনয। 
  
নাসট বলগলন- বকন উতন আপনাগক বডগকগেন, আতম্ বুঝগি পারতে না। ওনার েরীর 
েুবই োরাপ। 
  
–আম্াগক বিেগল েরীর ভাগলা হগব। 
  
ডািার এোগন বনই, তঠক আগে, আপতন বযগি পাগরন। িগব ম্াত্র কগ়েক তম্তনট 
থ্াকগবন, বকম্ন? 
  
রবাটট বোট্ট ঘগর েুগক পড়গলন, তবোনা়ে বয ম্ানুষতট শুগ়ে আগেন, িার সম্স্ত েরীগর 
মৃ্িুযর যূসর ো়ো। রবাটট সাম্গন এতগগ়ে বগগলন, বলগলন- ফািার? 
  
ভদ্রগলাক িাকাগলন এি িুুঃে যিণা বকন? 
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–ফািার আম্ার নাম্ হল… 
  
ভদ্রগলাক রবাগটটর হাি বচগপ যগর বলগলন আম্াগক সাহাযয করুন। আম্ার সম্স্ত তবশ্বাস 
চগল বগগে। সারাজীবন যগর আতম্ ঈশ্বগরর আরাযনা কগরতে। আতম্ বুঝগি পারতে, ঈশ্বর 
বগল তকেু বনই। আগে শুযু ে়েিান। 
  
ফািার। 
  
–আতম্ তনগজর বচাগে বিগেতে। িুজন বগসতেল, ে়েিাগনর রগথ্। আুঃ, আতম্ ভাবগি 
পারতে না, অনযরা আসগব। আম্রা নরগকর অন্ধকাগর বপৌঁগে যাব। 
  
ফািার, আম্ার কথ্া শুনুন। আপতন যা বিগেগেন, বসটা ে়েিান ন়ে, এটা হল একটা 
ম্হাকাে যান। 
  
যম্টযাজক ভদ্রগলাক আবার রবাগটটর তিগক িাকাগলন। িারপর বলগলন আপতন বক? 
এোগন বকন এগসগেন? 
  
–আতম্ একজন বনু্ধ। আপনাগক সুইজারলযান্ড ভ্রম্ণ সম্বগন্ধ কগ়েকটা প্রশ্ন করগি 
এগসতে। 
  
-ওুঃ! আতম্ বয বকন ওই বাগসর যাত্রী হলাম্? 
  
 ভদ্রগলাক আবার উগত্ততজি। 
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রবাটট কথ্া বলগলন–উতন বলগলন, আপনার পাগে এক বটকসাস ভদ্রগলাক বগসতেগলন, 
ম্গন আগে। বকবক করতেগলন। 
  
-হযাাঁ, আম্ার ম্গন আগে। 
  
–উতন বকাথ্া়ে থ্াগকন, তকেু বগলগেন তক? 
  
–উতন আগম্তরকা বথ্গক এগসগেন। 
  
–হযাাঁ, বটকসাস বথ্গক। তঠকানা তিগ়েতেগলন। 
  
–হযাাঁ, উতন বগলতেগলন। 
  
ফািার? বকাথ্া়ে বলুন বিা? 
  
–বটকসাস, শুযু বটকসাস বগলতেগলন। 
  
–তঠক আগে। 
  
 –আতম্ বিগেতে, আতম্ তনগজর বচাগে বিগেতে। ভগবান যতি আম্াগক অন্ধ কগর বিন। 
  
ফািার, বটকসাগসর বকান জা়েগা তিতন বগলগেন? 
  
–হযাাঁ, বগলতেগলন, বপনগটগরাসা। 
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–ওটা বিা বটতলতভেগন বলা হগ়েগে। এটা একজন সতিযকাগরর ম্ানুগষর নাম্। উতন 
আপনার পাগে বগলতেগলন। 
  
-হযাাঁ, এগস বগগে। বাইগবল তম্গথ্য কথ্া বলগে। ওই ে়েিানরা পৃতথ্বী জ়ে করগব। 
বিগো-বিগো, আতম্ বিেগি পাতে। 
  
নাসট এগস বগগলন। উতন বলগলন রবাটটগক, এবার আপনাগক বযগি হগব, তসনর। 
  
–আর এক তম্তনট। 
  
–এবার বযগিই হগব। রবাটট বেষবাগরর ম্গিা ওই যাজগকর মু্গের তিগক িাকাগলন। 
রবাটট তফগর যাবার জনয পা বাড়াগলন। আর তকেুই ববাযহ়ে করা বগল না। বটকসাস 
ম্ানুগষর তঠকানা পাও়ো বগল না। 
  
. 
  
 রবাটট গাতড়গি তফগর এগলন। বরাগম্র পগথ্ এতগগ়ে চলগলন। এেন আর কী বাতক রইল? 
রাতে়োন ভদ্রম্তহলা, বটকসাস ভদ্রগলাক, হাগেতরর ম্ানুষ। তকন্তু না, এনাগির ববাযহ়ে 
আর েুাঁগজ পাও়ো সম্ভব হগব না। এিিূর এতগগ়ে এগসতে। আর তকেু? না, বপন্টাগরাসার 
ভদ্রগলাক েুব বটতলতভেন বিগেন। ভুল বকগেন। 
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িার ম্াগন? একটা তবেযাি বটতলতভেন বো। ববালানডা বপন্টাগরাসা, ওোগন কারবাইট 
পতরবার বাস করগিন। রবাটট গাতড়র গতি আগস্ত করগলন। তিতন রাস্তার িুপাগে 
িাকাগেন। ইউ টানট তনগলন। িাগক আবার অরতভগ়েগটার তিগক বযগি হগব। 
  
আযঘন্টা বকগট বগগে। রবাটট একটা বাগর বগস আগেন। বলগলন- আপনাগির েহরটা 
সুন্দর োতন্তর বািাবরণ। 
  
-হযাাঁ, আম্রা এোগন ভাগলাই আতে। এর আগগ তক ইিাতলগি এগসগেন? 
  
–হযাাঁ, আতম্ বরাগম্ ম্যুচতন্দ্রম্া কাতটগ়েতে। 
  
কথ্াটা কাগন বাজল। সুোন বগলতেল– বোগটা বথ্গক আম্ার স্বে তেল, বগড়া হগ়ে 
একবার ইিাতল ববড়াগি যাব। 
  
আুঃ, বরাম্, বড় বড় েহর, বড্ড ববতে েব্দ। 
  
–হযাাঁ, আতম্ স্বীকার করতে। 
  
এোগন আম্রা সুগেই আতে। 
  
 –এোগন অগনক োগির ম্াথ্া়ে বটতলতভেন অযাগন্টনা আগে। 
  
–হযাাঁ, আম্রা সকগলই বটতলতভেগনর ভি হগ়ে উগঠতে। 
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–এোগন কিগুগলা বটতলতভেন চযাগনল আগে? 
  
ম্াত্র একটা। 
  
–ওোগন আগম্তরকার বো বিোগনা হ়ে? 
  
না-না, এটা হল সরকারী চযাগনল। আম্রা ইিাতলর তিতর তসতর়োল বিেগি পাতর। 
যনযবাি। 
  
. 
  
রবাটট অযাডতম্রাল হুইটযাকারগক বফান করগলন। রবাটট অতফসটা স্পষ্ট বিেগি বপগলন। 
চারপাগে কম্টবযস্তিা। 
  
বৃদ্ধ ভদ্রগলাগকর কণ্ঠস্বর বোনা বগল বকাথ্া়ে আগেন আপতন? 
  
–আতম্ বলগি পারতে না, সযার? 
  
–আতম্ বুঝগি পারতে কী করগি হগব। 
  
কাগরার সগে কথ্া না বলার তনগিটে বিও়ো হগ়েগে। তকন্তু বাইগরর সাহাযয িরকার। 
আপতন তক সাহাযয করগবন? 
  
-হযাাঁ, বচষ্টা করব।   

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

187 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

  
–বটকসাগসর বকাথ্াও তক বপনগটগরাসা নাগম্ জা়েগা আগে? 
  
–একটু বভগব বিেগি হগব। আতম্ জানাতে। 
  
–আম্াগক েবরটা তিন বিা, এক-িুঘণ্টার ম্গযয, বযাপারটা আম্াগির ম্গযয সীম্াবদ্ধ 
রােগবন। 
  
রবাগটটর ম্গন হল, এবার ববাযহ়ে আোর আগলা পাও়ো বযগি পাগর। 
  
লাইনটা বকগট বগগে। 
  
. 
  
রবাটট অযাডতম্রাল হুইটযাকারগক বফান করগলন। আতম্ আপনার বফাগনর জনয বগস 
আতে। 
  
-েরবটা বপগ়ে বগতে। হুইটযাকার বলগলন। 
  
 রবাটট জানগি চাইগলন- বলুন? 
  
-বটকসাগস বপনগটগরাসা নাগম্ একটা অঞ্চল আগে। ও়োগকার পাগে, ডযান ওগ়েগন নাগম্ 
এক ভদ্রগলাক এটার ম্াতলক। 
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রবাগটটর তনুঃশ্বাস এেন স্বাভাতবক যনযবাি, অগনক যনযবাি অযাডতম্রাল। তফগর বগগল 
তডনার োও়োগবন বিা? 
  
রবাটট বফান করগলন বজনাগরল তহতল়োডগক। বলগলন–আতম্ আর একজন প্রিযক্ষিেটীর 
সন্ধান বপগ়েতে, ফািার পযাটতরতন। 
  
একজন যাজক। 
  
–হযাাঁ। অরতভগ়েগটাগি উতন আগেন। হাসপািাগল। েুবই অসুস্থ। আম্ার ম্গন হ়ে না বয, 
ইিাতল়ে কিৃটপক্ষ ওনার সগে বযাগাগযাগ করগি পারগব। 
  
যনযবাি, অগনক যনযবাি, কম্ান্ডার। 
  
. 
  
িু-তম্তনট বকগট বগগে। বজনাগরল তহতল়োড জানুগসর সগে কথ্া বলগেন। 
  
কম্ান্ডার ববলাতম্র কাে বথ্গক েবর বপগ়েতে, সবটগেষ প্রিযক্ষিেটী, যাাঁগক েনাি করা 
হগ়েগে, তিতন একজন যম্টযাজক। অরতভগ়েগটার:ফািার পযাটতরতন। 
  
বযাপারটা বভগব বিেগি হগব। 
  
. 
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েবর, গুরুত্বপূণট েবর, অপাগরেন ডুম্স বড। পাাঁচ নম্বর, ফািার পযাটতরনা। 
  
েবর বেষ হগ়ে বগল। 
  
বরাগম্র প্রান্তসীম্া়ে একতট অতফস। চারপাগে ফাম্টহাউস। আপাি োন্ত তনরীহ এই 
অতফসতটর তিগক িাকাগল বুঝগি পারা যাগব না, এোগন কি কাজ চগলগে। 
  
কগনটল ফ্রানগসস বকাতসজার ওই ফ্ল্যাে বম্গসজটা পড়গলন। কগনটগলর ব়েস বের পঞ্চাে। 
সুগতঠি বচহারা। বুলডগগর ম্গিা মু্ে। তিতন আবার বম্গসজটা পড়গলন। 
  
িার ম্াগন? বেষ পযটন্ত ে়েিানরা কাজ করগি শুরু কগরগে। আম্াগির এর জনয প্রস্তুি 
থ্াকগি হগব। 
  
. 
  
ম্যযরাি। অরতভগ়েগটা হাসপািাল। 
  
নাসট বলগলন- তসনর তফতলতপ্পর সাগথ্ বিো করগি চান, অথ্বা অনয বকউ? 
  
যম্যটাতজক োন্তভাগব িাাঁতড়গ়ে আগেন। তিতন ওই যাজগকর ঘগর যাগবন। ভদ্রগলাক ঘুতম্গ়ে 
আগেন। আহা, হািিুগটা বুগকর কাগে জগড়া করা। চাাঁগির আগলা এগস পগড়গে। জানালা 
তিগ়ে। সুন্দর োন্ত সম্াতহি পতরগবে। 
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তসস্টার একটা বোট্ট বাক্স ববর করগলন। তিতন কাট গ্লাগসর পাত্র হাগি তনগলন। বসটা 
ওই বৃদ্ধ যাজগকর হাগি িুগল তিগলন। এর ম্গযয কী আগে? এর ম্গযয আগে পুাঁতথ্, যা 
তিগ়ে আম্রা ঈশ্বগরর নাম্ জতপ। হঠাৎ হাগি তকেু বঠকল িার। রিগরো ববতরগ়ে এল। 
বাক্স বথ্গক একটা বোগটা ববািল ববর করগলন তিতন। আই ড্রপাগরর সাহাগযয তবষ 
েুতকগ়ে তিগলন। 
  
কগ়েক মু্হূিট সম়্ে তিগলন। তবষ কাজ করগি শুরু কগরগে। তসস্টার ক্রে তচহ্ন আাঁকগলন 
বুগক। অন্ধকাগরর ম্গযয নীরগব ববতরগ়ে বগগলন। 
  
সংবাি পাও়ো বগল। বগাপন েবর, বগাপন অপাগরেন ডুম্স বড পাাঁচ নম্বর ফািার 
পযাটতরতন, কাজ বেষ হগ়ে বগগে। 
  
. 
  
২৬. 
  
ফ্রাঙ্ক জনসনগক বনও়ো হগ়েগে, কারণ তভগ়েিনাম্ যুগদ্ধ িার অতভজ্ঞিা আগে। একসম়্ে 
িাগক বনু্ধরা আির কগর তকতলং বম্তেন নাগম্ ডাকি। তিতন শুযু হিযা করগি 
ভাগলাবাগসন। অিযন্ত বুতদ্ধম্ান সত্তা। 
  
জানুস বলগলন- হযাাঁ, এই আম্াগির আিেট চতরত্র। আতম্ ওনাগক হারাগি চাইতে না। 
  
িেন এক কযাগেন ফ্রাঙ্ক জনসগনর সগে কথ্া বলগেন। 
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আম্াগির সরকার সিগকট তচন্তা কগরা না, এর অন্তরাগল তকেু উৎসাহী ম্ানুষ আগেন। 
িুতম্ ভ়ে বপও না। আম্রা তচরতিন বকন আরবগির ওপর তনভটর করব? তনজস্ব েতনর 
সন্ধান করগি হগব। 
  
-হযাাঁ, আতম্ আপনার কথ্ার সারম্ম্ট বুঝগি পারতে। ফ্রাঙ্ক জনসন বলগলন। 
  
–আপতন যগথ্ষ্ট বুতদ্ধম্ান, জনসগনর মু্গের তিগক িাতকগ়ে উতন আবার বলগলন, যতি 
কংগগ্রস আম্াগির বিেটাগক বাাঁচাবার বচষ্টা না কগর িা হগল আম্াগিরই করগি হগব। 
  
–আম্াগির? 
  
–হযাাঁ। এ তবষগ়ে পগর কথ্া বলব। 
  
পগরর আগলাচনা আরও সাথ্টক এবং সিথ্টক। 
  
-ফ্রাঙ্ক, একিল স্বগিেগপ্রম্ী এইভাগবই কাজ করগি চাইগেন। িারা পৃতথ্বীর অবস্থাটাগক 
পাগে বিগবন। িাগির ম্গযয ক্ষম্িাসিন্ন ভদ্রগলাগকরা আগেন। িারা একটা কতম্তট 
কগর। কাজ করগি শুরু কগরগেন। আপতন তক বযাগ তিগি চাইগেন? 
  
ফ্রাঙ্ক বলগলন- হযাাঁ, আতম্ েুবই আগ্রহী। 
  
. 
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এইভাগবই শুরু হল। পগরর অতযগবেনটা হগ়েতেল কানাডার অগটা়োগি। ফ্রাঙ্ক জনসন 
এই কতম্তটর কজন সিগসযর সগে বিো করগলন। হযাাঁ, অন্তি বগাটা েগ়েক বিগের 
প্রতিপতত্তোলী ম্ানুষরাই এই িলতট তিতর কগরগেন। 
  
এই ভদ্রগলাক ফ্রাঙ্কগক ববাঝাল– আম্রা যগথ্ষ্ট সংঘবদ্ধ। এোগন তবতভন্ন তবভাগ আগে, 
তবজ্ঞাপন তবভাগ, প্রচার তবভাগ, তবতনগ়োগ তবভাগ, কম্টসংস্থান তবভাগ, জনসংগযাগ 
তবভাগ। 
  
আর আগে মৃ্িুয তবভাগ। পৃতথ্বীর সম্স্ত গুপ্তচর সংগঠন আম্াগির সগে সংযুি। 
  
–আপতন বলগি চাইগেন, গুপ্তচর সংগঘর প্রযানরা… 
  
–না, তঠক প্রযাগনরা ন়ে, সহকারীরা। আম্রা এভাগবই পৃতথ্বীর সবটত্র আম্াগির জাল 
েতড়গ়ে তিগ়েতে। 
  
পৃতথ্বীর নানা প্রাগন্ত তম্তটটং অনুতষ্ঠি হগে। সুইজারলযাগন্ড, ম্রগক্কাগি, তচগন। জনসন 
প্রগিযকটা তম্তটং-এ বযাগ তিগেন। 
  
. 
  
েম্াস বাগি কগনটল জনসগনর সগে জানুগসর বিো হল। 
  
গুরুত্বপূণট আগলাচনা। 
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কগনটল, আপনাগক আতম্ ভাগলা ভাগলা েবর তিগ়েতে বলুন। 
  
ফ্রাঙ্ক জনসন বলগলন- হা, কাজটা আম্ার ভাগলা লাগগে। 
  
এবার আপতন সাহাযয করগবন বিা? 
  
 কী করগি হগব বলুন। 
  
–তসগক্রট এগজন্টগির বট্রতনং তিগি হগব। 
  
-আতম্ পারব। িারা বক বকান কাগজ যুি বসটা ববর করগি হগব। আতম্ আপনার ওপর 
এই িাত়েত্ব তিগি চাইতে। আম্রা সবগথ্গক ভাগলা ম্ানুষগক চ়েন কতর। 
  
কগনটল জনসন বলগলন- তঠক আগে, আম্ার বকাগনা অসুতবযা হগব না। আতম্ আরও 
আরও ববতে কাজ করগি চাইতে। অপাগরেন ডুম্স বড-ওর কথ্া শুগনতেলাম্, এই 
বযাপাগর আতম্ বযাগ তিগি পাতর তক? 
  
-তঠক আগে, আপনাগক তনগ়ে তনলাম্। 
  
যনযবাি। এই তসদ্ধাগন্তর জনয আপনাগক কেনও িুুঃে প্রকাে করগি হগব না। এভাগবই 
কগনটল ফ্রাঙ্ক জনসন এক সুেী ম্ানুগষ পতরণি হগলন। এরপর িাগক আরও িৎপর হগ়ে 
উঠগি হগব। 
  
. 
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২৭. 
  
আট নম্বর তিন। ও়োগক, বটকসাস। 
  
ডযান ওগ়েগনর সকালটা ভাগলাভাগব শুরু হ়েতন। বলগি বগগল তবপগির পর তবপি। 
ও়োগকা কাতন্ট্রগকাটট হাউস বথ্গক তিতন এইম্াত্র তফগরগেন। িার তবরুগদ্ধ নানা ম্াম্লা 
িাগ়ের করা হগ়েগে। বিউতল়োর ম্াম্লা। বউ, এক অল্প ব়েসী ডািাগরর সাগথ্ অনবয 
বপ্রগম্ ম্ত্ত। তডগভাসট কগর চগল বগগে। যা তেল সব তনগ়ে। আর কী? একতটর পর একতট 
বযবসা়ে ক্ষতি। তকন্তু বকন? ডযান ও়োগন ভাগবন, আম্ার তনগজর বিাগষ তক? 
  
এক সম়্ে আতম্ এক ভাগলা স্বাম্ী তেলাম্। বগড়া বযবসা়েী। এেন সব অন্ধ অিীি। 
  
ডযান ওগ়েগন এক অহংকারী ম্ানুষ। তিতন বটকসাস সিগকট সব কটা বজাকস জাগনন। 
বটকসানরা তহ-তহ করগি ভাগলাবাগসন। ববতহগসবী উন্মািনা। সবই বিা তিতন কগরগেন। 
আজ বকম্ন বযন হগ়ে বগল। 
  
বিো করগলন যম্যটাজগকর সগে। বলগলন– ও়োগকার সব তকেু আগে, িা সগেও তকেু 
বনই বকন বলুন বিা? আম্রা বিইেতট সু্কল স্থাপন কগরতে। তবরাট তবশ্বতবিযাল়ে। চারতট 
সংবািপত্র। িেতট বরতডও বস্টেন। পাাঁচতট বটতলতভেন বস্টেন। বটকসাস র যানজার ফল। 
িার ম্াগন? ইতিহাগসর পািা়ে একথ্াই বলো আগে। ফািার, ফ্রানগজাস নিীর কথ্া তক 
ম্গন পগড়? বসোগন আম্রা সাফাতর র যানচ করব। একটা আটট বসন্টার। আতম্ বলতে, 
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ও়োগকা একতিন তবগশ্বর অনযিম্ বসরা েহগর পতরণি হগব। আপতন এোগন আসগবন 
বিা? 
  
ওই বৃদ্ধ যাজক বহগসতেগলন। ওগ়েগন বভগবতেগলন, হ়েগিা এই স্বেটা একতিন সফল 
হগব। 
  
ডযান ওগ়েগনর বাবা িার হাগি এক হাজার একর জা়েগা তিগ়ে তগগ়েতেগলন। বসোগন 
তবরাট পশুোলা তিতর হল। িু হাজার বথ্গক িে হাজার। তিগ়েতেগলন িাম্ী উৎসাহী 
বঘাড়া। িার বথ্গক অগনক টাকা আসি। 
  
ওগ়েগন এক সুইজ ভদ্রগলাগকর কথ্া শুগনতেগলন। তিতন বটকসাগস বঘাড়গিৌগড়র আসর 
বসাগি ইেুক। জুতরগে উগড় বগগলন িার সগে বিো করগি। বযাপারটা বেষ হল তক? 
বৃথ্া অনুসন্ধান নাুঃ, উতন চাইগেন একটা ফল-ফুগলর বাগান করগি। 
  
এইভাগবই ডযান ওগ়েগনর পিন শুরু হল। বেষ পযটন্ত উতন বকাথ্া়ে বপৌঁগোগবন বকউ 
জাগন না। 
  
জতন, কী হগব বগলা বিা? আতম্ তক আর উঠগি পারব? 
  
 ডযান িাাঁর তপ্র়েিম্ ম্ানুষতটগক তজজ্ঞাসা করগলন- হযাাঁ, আবার ভাগলাভাগব বচষ্টা করগি 
হগব।  
  
িেনই বডারগবল ববগজ উঠল। 
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 রবাটট বলগলন আপতন তক ডযাতনগ়েল ওগ়েগন? 
  
-হযাাঁ, আম্ার নাম্ ডযান। 
  
তিতন বরগগ আরও বলগলন 
  
–আম্ার প্রািন বউ তক আপনাগক চর তহগসগব লাতগগ়েগে নাতক? আপতন তক িার হগ়ে 
কাজ করগেন? 
  
না। 
  
–তঠক আগে। আপতন ববাযহ়ে ওই উড়ন চাতকর সিগকট েবর চাইগেন? হযাাঁ, বযাপারটা 
অদু্ভি। প্রতি মু্হূগিট রং পাোতেল। িার ম্গযয তকেু েত্রু বগসতেল- মৃ্ি অথ্বা জীতবি, 
বুঝগি পারা যাতেল না। এেনও আতম্ বচাে বন্ধ করগল ওই েতবটার স্বে বিতে। 
  
তম্. ওগ়েগন, আপতন অনয সহযাত্রীগির সিগকট তকেু বলগি পারগবন? যাাঁরা বাগস 
তেগলন? 
  
-না, আতম্ বিা একাই তেলাম্। 
  
–তকন্তু আপতন কগ়েকজন সহযাত্রীর সগে কথ্া বগলতেগলন। 
  
-সতিয কথ্া বলগি কী, আম্ার ম্াথ্া়ে অগনক তকেু তেল। আতম্ কারও তিগক বসভাগব 
নজর তিই তন। 
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ম্গন পগড় িাগির কারও কথ্া? 
  
 ওগ়েগন এক মু্হূিট নীরবিা পালন করগলন। এক ইিাতল়ে যাজক তেগলন। আতম্ িার 
সাগথ্ই ববতে কথ্া বগলতে। ভদ্রগলাক েুবই ভাগলা প্রকৃতির। আর কী বলব? ওই উড়ন 
চাতক িার ম্নগক যাক্কা তিগ়েতেল। ে়েিাগনর কথ্া বলতেগলন। 
  
–আর তকেু? 
  
-না-না, হযাাঁ একটু ভাবগি তিন বিা। আতম্ এম্ন একজগনর সগে কথ্া বগলতেলাম্, যাাঁর 
বযাঙ্ক আগে কানাডাগি। সতিয কথ্া বলগি কী, এোগন আম্ার একটু সম্সযা আগে। 
আতথ্টক সম্সযা়ে হ়েগিা এই বযবসাটাগক আতম্ আর যগর রােগি পারব না। আতম্ 
বযািারগির সাগথ্ কথ্া বলগি চাই না। িারা রি চুগষ বেগি ভাগলাবাগস। বভগবতেলাম্, 
ওই ভদ্রগলাক ববাযহ়ে আলািা প্রকৃতির হগবন। যেন আতম্ শুনলাম্, উতন একজন 
বযাঙ্কার, আতম্ ওনার কাগে ঋগণর বযাপাগর আগলাচনা কগরতেলাম্। উতন অনযসব 
বযাঙ্কারগির ম্গিাই তনতবটকার এবং তনম্ম্ট। 
  
-উতন এগসতেগলন কানাডা বথ্গক, িাই বিা? 
  
–হযাাঁ, বফাথ্ট তস্মথ্ নথ্টওগ়েস্ট তরটাতরগি। এইটাই আতম্ বলগি পাতর। 
  
রবাটট িার উগত্তজনা িম্ন করার বচষ্টা করগলন। 
  
তম্. ওগ়েগন, আপনার কথ্া আম্ার কাগজ বিগব। 
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–সতিয? 
  
–হযাাঁ। 
  
আপতন তক রাগির োবার োগবন? 
  
না, যনযবাি, ভাগলা থ্াকগবন। 
  
এবার বযগি হগব বফারথ্ তস্মগথ্, কানাডাগি, উত্তর পতশ্চম্ প্রগিে। 
  
. 
  
রবাটট বজনাগরল তহতল়োডগক বলগলন- আর একজনগক পাও়ো বগগে, ডযান ওগ়েগন, উতন 
বটকসাগসর ও়োগকা অঞ্চগলর বাতসন্দা, ওনার তবরাট অশ্বোলা আগে। ম্গস্তা বগড়া। 
  
–তঠক আগে। ডালাগসর অতফগসর সাগথ্ এেনই কথ্া বলগি হগব। 
  
 েবরটা বভগস এল অিযন্ত বগাপনী়ে, ে-নম্বর সাক্ষী, ডযাতনগ়েল ওগ়েগন, ও়োগক, েবরটা 
বেষ হগ়ে বগল। 
  
. 
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ভাতজটতন়ো, বসন্ট্রাল ইনগটতলগজতন্সর বডপুতট তডগরটর ওই ট্রান্সতম্েনটা ভাগলাভাগব 
পড়গলন। ে নম্বর বিও়ো আগে। কম্ান্ডার ববলাতম্ সাংঘাতিক ভাগলা কাজ করগেন। 
িাগক তনবটাচন করাটা সতিয একটা ভাগলা তসদ্ধান্ত। জানুস তঠকই বগলগেন। জানুগসর 
কথ্া কেনও ভুল হ়ে না। 
  
তডগরটর আবার ওই বম্গসগজর তিগক িাকাগলন, আুঃ, ম্গন কগরা এটা একটা 
অযাকতসগডন্ট, তিতন ভাবগলন, বযাপারটা ঘটাগনা েুব একটা েি হগব না। তিতন একটা 
বাজাগর হাি তিগলন। 
  
. 
  
র যানগচ িুজন ভদ্রগলাক এগসগে। ঘন নীল রগঙর ভযাগন চগড়। ভযানটা বাগাগনর যাগর 
বরগে তিল। চারপাগে িাকাল। ডযান ওগ়েগন ভাবগলন, িারা ববাযহ়ে এই র যানগচর 
িেলিারী বনবার জনয এগসগে। তিতন িরজা েুগল তিগলন। 
  
–ভযান ওগ়েগন? 
  
বলুন কী করগি পাতর? 
  
িুজন যীগর যীগর সাম্গনর তিগক এতগগ়ে আসগে। 
  
 িাগির ম্গযয বয একটু লম্বা বস, আগরা কাগে এতগগ়ে এল। 
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তকেু ববাঝার আগগই বলাহার অস্ত্র তিগ়ে আঘাি করা হল ডযাগনর ম্াথ্ার ওপর। ডযান 
বচাগে অন্ধকার বিেগলন। 
  
বিহটা িুগল বফলা হল ওই আস্তাবগলর ম্গযয, সুন্দর বচহারার েতিোলী একটা কাগলা 
রগঙর বঘাড়া, ইগলকতট্রক চাবুক তিগ়ে িাগক উগত্ততজি করা হল। িারপর? বঘাড়াটা 
অনচিনয ডযাগনর েরীগরর ওপর লাফালাতফ করগি শুরু করল। পাগ়ের এক-একতট 
আঘাি ডযানগক নরগকর বাতসন্দা কগর তিল। 
  
একটু বাগিই বসই শুভ সংবািটা পাও়ো বগল। অিযন্ত বগাপনী়ে। ে-নম্বর, ডযাতনগ়েল 
ওগ়েগন, ও়োগকা, কাজ বেষ হগ়ে বগগে। 
  
. 
  
২৭. 
  
ন নম্বর তিন, বফারথ্ তস্মথ্, কানাডা। 
  
বফারথ্ তস্মথ্, উত্তর পতশ্চম্ প্রগিগের একতট উন্ন়েনেীল েহর। িু-হাজার বলাক বাস 
কগর। িাগির ববতের ভাগই চাষী তকংবা পশুোলার ম্াতলক। বযবসা়েীগির আনাগগানা। 
আবহাও়োটা ভাতর সুন্দর। েীিকাল শুরু হগ়ে বগগে। ম্গন হ়ে এই েহর ববাযহ়ে 
ডারউইগনর বসই প্রাচীন িেগক আাঁকগড় যগরগে সগবটাত্তম্রাই এই পৃতথ্বীগি ববাঁগচ 
থ্াকার োড়পত্র পা়ে। 
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 উইতল়োম্ ম্ান, এক তবতেষ্ট ম্ানুষ। তম্তেগাগন জন্ম। তিতরে বের ব়েগস তিতন বফারথ্ 
তস্মগথ্ আগসন। এোগনই বথ্গক যান। সুগযাগগর সিযবহার কগরন। বযাগঙ্কর সাগথ্ যুি 
হগ়েগেন। িু বের আগগ। বযাঙ্কটা চালান েুবই ভাগলাভাগব। অগঙ্ক ম্াথ্া আগে। তিতন 
জাগনন বয সিসযগির সাহাযয করগি হ়ে। তিতন কগ়েকটা সরল িেটগন তবশ্বাস কগরন। 
বযবসা করার জনয নগি অথ্ট ঋণ বিন। ঋণ তঠকম্গিা পতরগোয করা হ়ে। 
  
এভাগবই ম্ান আজ েহগরর এক গুরুত্বপূণট বাতসন্দা। সুইজারলযাগন্ড তগগ়েতেগলন, কজন 
বযাঙ্কাগরর সগে কথ্া বলগি, যাগি আরও ববতে ম্ানুষগক ঋণ বিও়ো বযগি পাগর। 
  
ম্ান তঠক করগলন আলপস পাহাগড় ববড়াগি যাগবন। বসোগন তগগ়ে যা িৃেয। 
বিগেতেগলন, ম্গন থ্াকগব। বটকসাগসর এক ভদ্রগলাক, অশ্বোলার ম্াতলক, বযাঙ্ক ঋগণর 
বযাপাগর আগলাচনা কগরতেগলন। না, যাত্রাটা েুব একটা ভাগলা হ়েতন। িগব সুইজ 
সরকারগক বিাষ তিগ়ে লাভ বনই। িারা তকন্তু ভাগলা বযবস্থাই কগরতেল। তিতন তডজতন 
ও়োগল্ডট তগগ়েতেগলন। সব তম্তলগ়ে ভ্রম্ণটা বম্াটামু্তট ভাগলাই হগ়েতেল। 
  
উইতল়োম্ ম্ান সুেী সিৃি ম্ানুষ। 
  
. 
  
তিগনর প্রগিযকটা প্রহরগক ভাগ কগর বিও়ো হগ়েগে। বসগক্রটাতর এগলন, বলগলন, 
একজন এগসগেন বিো করগি। আপনার সগে কথ্া বলগি চান। তিতন বযাঙ্কারগির তনগ়ে 
একটা প্রবন্ধ তলেগেন। 
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বযাপারটা এগকবাগর আলািা। ববতে প্রচার িরকার। িাহগল বযবসাটা ভাগলা হগব। 
উইতল়োম্ ম্ান জযাগকগটর ওপর হাি তিগ়ে আাঁচগড় তনগলন। বলগলন- ওনাগক পাতঠগ়ে 
িাও। 
  
এই আগন্তুক এক আগম্তরকান, সুন্দর বপাোক পরা, বুঝগিই পারা যাগে, তিতন বকাগনা 
ভাগলা পতত্রকা তকংবা সংবািপগত্র কাজ কগরন। 
  
তম্. ম্ান? 
  
–হযাাঁ। 
  
রবাটট ববলাতম্। 
  
–আপতন আম্াগক তনগ়ে একটা প্রবন্ধ তলেগবন? 
  
না, শুযু আপনাগক তনগ়ে ন়ে। আম্ার কাগগজ আপনার কথ্াই বারবার বলা হগব। 
  
–বকান্ পতত্রকা? 
  
 –ও়োল তিট জানটাল। 
  
–বাুঃ, তবশ্বতবেযাি পতত্রকা। 
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–এই জানটাগলর ম্গন হগে ববতেরভাগ বযাঙ্কারই সাযারণ ম্ানুষগির কাে বথ্গক 
আলািাভাগব ববাঁগচ থ্াকগি ভাগলাবাগসন। িারা পৃতথ্বীর বকাথ্াও যান না। অনয বিগে 
তগগ়ে বসোনকার বযাতঙ্কং বযবস্থা বিগেন না। তম্. ম্ান, আপতন বিা নানান বিগে ঘুগরগেন। 
  
-হযাাঁ, সতিয কথ্া বলগি কী, আতম্ গি সপ্তাগহ সুইজারলযান্ড বথ্গক তফগর এলাম্। 
  
সতিয? ভাগলা বলগগগে? 
  
–হযাাঁ, আতম্ বসোগন আরও কগ়েকজন বযাঙ্কাগরর সগে কথ্া বগলতেলাম্। আম্রা তবগশ্বর 
অথ্টনীতি পতরতস্থতি সিগকট ম্ি তবতনম়্ে কগরতেলাম্। 
  
রবাটট সব কথ্াগুগলা বনাট বুগক তলগে তনগেন। তিতন বলগলন- প্রগম্াি ভ্রম্গণর সম়্ে 
বপগ়েতেগলন? 
  
-না, বসভাগব পাইতন, িগব আলপস পাহাড় বিেগি তগগ়েতেলাম্। 
  
কীভাগব? বলুন বিা। বাগস বকাগনা তবগেষ ম্ানুগষর সগে বিো হগ়েতেল? 
  
–তবগেষ ম্ানুষ? না, বিম্ন তকেু ন়ে। 
  
এক মু্হূগিটর জনয বটকসবাসী বলাকতটর কথ্া ম্গন পগড় বগল। 
  
ম্ান রবাগটটর মু্গের তিগক িাকাগলন। সাংবাতিক ববাযহ়ে এেন আরও তকেু জানগি 
চাইগবন। আুঃ, আম্ার জা়েগাটা ভাগলাই হগব ওই আতটটগকগল। 
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একজন রাতে়োন বম্গ়ে তেল? 
  
রবাটট জানগি চাইগলন। সতিয? িার সিগকট কী জাগনন? 
  
—আম্রা যেন কথ্া বলতেলাম্, আতম্ ববাঝাতেলাম্, রাতে়ো কি অনুন্নি। বসোগন নানা 
সম্সযা হগ়েগে। 
  
ভদ্রম্তহলা তনশ্চ়েই েুব ম্ন তিগ়ে কথ্া শুনতেগলন? 
  
–হযাাঁ, িাগক বিগে ম্গন হগ়েতেল, তিতন েুবই বুতদ্ধম্িী রম্ণী। 
  
নাম্ বগলতেল? 
  
 হযাাঁ, ববালগা এই জািী়ে তকেু। 
  
–বকাথ্া়ে থ্াগকন তকেু বগলতেগলন? 
  
-হযাাঁ, উতন ইগ়েগভার এক গ্রন্থাগাগরর গ্রন্থাগাতরক। এই প্রথ্ম্ তবগিে ভ্রম্গণ এগসগেন। 
আম্ার ম্গন হ়ে গ্লাসনগস্টর জনযই এটা সম্ভব হগ়েগে। 
  
রবাটট সবতকেু তলেগেন। 
  
-বাুঃ, এই েবরটার জনয যনযবাি। 
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আরও আযঘণ্টা তিতন ওই বযাঙ্কাগরর সগে কথ্া বলগলন। পৃতথ্বীর তবতভন্ন তবষ়ে সিগকট 
িার অতভজ্ঞিা বজগন তনগলন। 
  
এবার পরবিটী পিগক্ষপ বফলগি হগব। 
  
. 
  
রবাটট বহাগটগল তফগর এগলন। বজনাগরল তহতল়োগডর অতফগস বফান করগলন– েবরটা 
বপৌঁগে বগল। আরও একজনগক পাও়ো বগগে। উইতল়োম্ ম্ান, বফারথ্ তস্মথ্, কানাডার 
বযাগঙ্কর স্বত্তাতযকার। 
  
-যনযবাি। এেনই কানাতড়ে সরকারগক েবরটা তিতে। 
  
–উতন আম্াগক আর একটা িথ্য তিগ়েগেন। আজ সন্ধযাগবলা রাতে়োগি উগড় যাতে। 
তভসার বযবস্থা করগি হগব। 
  
–আপতন বকাথ্া বথ্গক কথ্া বলগেন? 
  
–বফারথ্ তস্মথ্ বথ্গক। 
  
স্টকহলগম্ তকেুক্ষগণর জনয থ্াম্গবন। বডগস্কর ওপর একটা এনগভলাপ থ্াকগব। 
  
যনযবাি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

206 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

ফ্ল্যাে বম্গসজ েগল উঠল। অিযন্ত বগাপনী়ে। সাি নম্বর সাক্ষী উইতল়োম্ ম্ান, বফারথ্ 
তস্মথ্। েবরটা বেষ হগ়ে বগল। 
  
. 
  
উইতল়োম্ ম্াগনর ঘগর বডারগবগলর েব্দ হগে। এি রাগি বক এগসগে? তিতন এইসব 
অবাতিি অতিতথ্গির বথ্গক িূগর থ্াকগি ভাগলাবাগসন। হাউসতকপার চগল বগগে। বউ 
বিািলার ঘগর শুগ়ে আগে। ঘুতম্গ়ে পগড়গে ববাযহ়ে। একটু তচতন্তি হগ়ে ম্ান িরজাটা 
েুগল তিগলন। কাগলা বপাোক পরা িুজন িাাঁতড়গ়ে আগে। 
  
–উইতল়োম্ ম্ান? 
  
হযাাঁ। 
  
 একজন পগকট বথ্গক িার পতরতচি পত্র বার করল- আম্রা বযাঙ্ক অফ কানাডা বথ্গক 
আসতে। বভিগর আসগি পাতর তক? 
  
কী হগ়েগে? 
  
 বভিগর তগগ়ে আগলাচনা করগি হগব। 
  
–আসুন। 
  
 িারা তলতভংরুগম্ এগলন। 
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–আপতন সুইজারলযাগন্ড তগগ়েতেগলন? 
  
–হযাাঁ, কী হগ়েগে? 
  
যেন আপতন তেগলন না আম্রা আপনার বইগুগলা অতডট কগরতে। আপতন তক জাগনন, 
আপনার বযাগঙ্ক প্রা়ে িে লক্ষ ডলার কম্ পড়গে। 
  
উইতল়োম্ ম্ান ওই িুজন বলাগকর তিগক িাকাগলন। 
  
–আপনারা কী বলগেন? প্রতি সপ্তাগহ আতম্ সবকটা বই তনগজ পরীক্ষা কতর। এক-প়েসা 
এতিক-ওতিক হগব না। 
  
িে লক্ষ ডলার, তম্. ম্ান। আম্ার ম্গন হ়ে, আপতন এসগবর জনয িা়েবদ্ধ। 
  
ভদ্রগলাগকর মু্ে রাগগ অপম্াগন লজ্জা়ে লাল হগ়ে বগগে। তিতন বলগলন–কীভাগব? 
আপনারা এেনই আম্ার বাতড় বথ্গক ববতরগ়ে যান। নাতক আতম্ পুতলে ডাকব। 
  
–িাগি বকাগনা লাভ হগব না। পগর এই কাগজর জনয অনুগোচনা করগি হগব। 
  
 রি বচাগে ম্ান আগন্তুকগির তিগক িাতকগ়ে আগেন। তিতন তচৎকার কগর বলগেন– 
অনুগোচনা? কী জনয? বকন আম্া়ে তবরি করগেন বলুন বিা? 
  
একজন পগকট বথ্গক একটা বনু্দক ববর করল। বলল– বগস থ্াকুন তম্. ম্ান। 
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–আম্ার সবটস্ব চুতর হগে, ম্ান বলগলন, সবতকেু তনগ়ে যান, তকন্তু ঝাগম্লা করগবন না। 
তহংসার আবরণ আনগবন না। 
  
বসুন। 
  
 তিিী়ে বলাকতট তলকার কযাতবগনগটর তিগক বগল। ওটা বন্ধ তেল। বস কাাঁচ বভগঙ গ্লাস 
ববর করল। িারপর স্কচ বেগি শুরু করল। একটা গ্লাস হাগি তনগ়ে ম্াগনর কাগে চগল 
বগল। 
  
-এটা যীগর যীগর পান করুন। ম্নটা ভাগলা লাগগব। 
  
–তডনাগরর পর আতম্ কেনও ম্ি োই না। ডািার বারণ কগরগেন। 
  
 অনযজন বনু্দকটা উইতল়োম্ ম্াগনর ম্াথ্া়ে বঠতকগ়ে তিল। 
  
–তড্রক করগিই হগব। না হগল এটা আপনার ম্াথ্া ফুগটা কগর বিগব। 
  
 ম্ান বুঝগি পারগলন, তিতন িুজন িসুযর হাগি পগড়গেন। তিতন গ্লাগসর তিগক 
িাকাগলন। কাাঁপা কাাঁপা হাগি গ্লাসোনা িুগল তনগ়ে চুমু্ক তিগলন। 
  
–একু্ষতন বেগ়ে তনগি হগব। 
  
আরও একটু ববতে চুমু্ক। 
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–আপনারা কী চাইগেন? ম্ান কথ্া বলার বচষ্টা করগলন। একটু গলা চতড়গ়ে। ম্গন হল, 
বউগ়ের ববাযহ়ে ঘুম্ বভগঙ যাগব। বউ বিািলা বথ্গক চগল আসগব। না, আো সফল হল 
না। ঘুম্-ঘুম্ পাগে। বকন? 
  
ম্ান আবার বলগলন– সব তকেু তনগ়ে যান। আতম্ বাযা বিব না। 
  
–গ্লাসটা পুগরা বেগি হগব। 
  
–আুঃ, বকন বজার করগেন? 
  
তিতন সবটা বেগ়ে তনগলন, এক চুমু্ক। ম্গন হগে একটা আগুন বুতঝ েরীগর প্রগবে 
করল। ঘুম্-ঘুম্ পাগে। বলগলন– ববডরুগম্ আম্ার তসনু্দকটা আগে, কথ্া জতড়গ়ে যাগে। 
আতম্ এটা েুগল বিব? আম্ার বউগ়ের ঘুম্ বভগঙ যাগব। ও তকন্তু তচৎকার কগর পুতলে। 
ডাকগব। 
  
বনু্দক হাগি ভদ্রগলাক বলল- না, আম্াগির বকাগনা িাড়া বনই। আর একটা তড্রঙ্ক 
বনগবন? 
  
তিিী়ে বলাকতট তলকার কযাতবগনট বথ্গক আর একটা গ্লাস তনগ়ে এল। এই তড্রঙ্ক বেগ়ে 
তনন। 
  
উইতল়োম্ ম্ান বলগলন- না, আম্ার লাগগব না। 
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-হযাাঁ, এটা আপনাগক বেগিই হগব। 
  
আবার কাগনর পাগে বনু্দগকর নল- এেনই বেগ়ে তনন। 
  
ওরা কী চাইগে বুঝগি পারা যাগে না। 
  
–আতম্ োব না, আম্ার ভাগলা লাগগে না। 
  
একজন ম্ানুষ োন্তভাগব বলল- যতি েরীর োরাপ লাগগ িাহগল আতম্ আপনাগক হিযা 
করব। 
  
ম্ান িুজগনর তিগক িাকাগলন, িারপর বলগলন আপনারা কী চাইগেন? 
  
তম্. ম্ান, আম্রা বিা বগলতে, পগর আপনাগক অনুগোচনা করগি হগব। 
  
–তঠক আগে, আতম্ অনুগোচনা করতে। 
  
একজন আগন্তুগকর মু্গে হাতস। হাগি একটা কাগজ যতরগ়ে তিগ়ে বলা হল, তলেগি হগব, 
আতম্ িুুঃতেি আম্াগক বযন ক্ষম্া করা হ়ে। 
  
–এইটুকু? 
  
–হযাাঁ, এইটুকু। আম্রা চগল যাব। 
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আনন্দ এগস বগল। বলো শুরু হল। 
  
তকন্তু বপনটা যরগি পারগেন না। বলো তক সম্ভব? 
  
বলো বেষ হল। ম্াগনর হাি বথ্গক কাগজ তনগ়ে িুজন বলাক িরজার তিগক এতগগ়ে 
বগল। বলল- তম্. ম্ান, কি সহগজ আপনাগক বেগড় তিলাম্ বলুন বিা? 
  
এবার আপনারা যাগবন বিা? 
  
–এেন চারতিগক অগনক অপরাগযর ঘটনা ঘগট যাগে। তনগজগক বাাঁচাবার জনয এই 
বনু্দকটা সগে রােগবন। 
  
একজন আগন্তুক বনু্দকটা ম্াগনর বাাঁ হাগি তিল। 
  
–আপতন তক জাগনন, কীভাগব গুতল করগি হ়ে? 
  
না। 
  
বযাপারটা েুবই সহজ। এটা এইভাগব বযবহার করগবন। 
  
ওই আগন্তুক উইতল়োম্ ম্াগনর হাগি থ্াকা বনু্দগক চাপ তিগলন। তট্রগাগরর ওপর চাপ 
পড়ল। একটা েব্দ বোনা বগল। িারপর? রিরতেি তচরকূটোনা ম্াতটগি পগড় বগল। 
  
একজন বলল- শুভরাতত্র তম্ম্ান। আম্াগির কাজটা বেষ হগ়ে বগগে। 
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. 
  
ফ্ল্যাে বম্গসজ েগল উঠল- বগাপনী়ে। সাি নম্বর, উইতল়োম্ ম্ান, বফারথ্ তিট, কাজ 
বেষ হগ়ে বগগে। বম্গসজ বেষ হগ়ে বগল। 
  
িে নম্বর তিন, বফারথ্ তিট, কানাডা। পগরর তিন সকাগল বযাগঙ্কর বলাগকরা পরীক্ষা 
কগর বলল, ম্াগনর বযাঙ্ক অযাকাউন্ট বথ্গক িে লক্ষ ডলার পাও়ো যগে না। পুতলে 
ম্াগনর মৃ্িুযর ঘটনাটাগক আত্মহিযা বগল তচতহ্নি করল। 
  
ওই হারাগনা টাকা তকন্তু বকাগনাতিন পাও়ো যা়েতন। 
  
. 
  
২৯. 
  
এগাগরা নম্বর তিন। োগসলস। রাি তিনগট। 
  
নযাগটা বহডগকা়োটটাগরর প্রযান বজনাগরল তসপগল, ম্াঝরাগি িার ঘুম্ ভাঙাগনা হগ়েগে। 
বটতলগফাগনর আিটনাি- বজনাগরল, আপনার ঘুম্ ভাঙাগনার জনয িুুঃতেি। একটা োরাপ 
েবর আগে। 
  
বজনাগরল তসপগল উগঠ বসগলন। কাল রাগি িাগক অগনকক্ষণ যগর একটা তবগনািগনর 
আসগর থ্াকগি হগ়েতেল। ম্াতকটন যুিরাষ্ট্র বথ্গক একিল বসগনটর এগসতেগলন। 
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উতন বলগলন- তবতল, কী সম্সযা হগ়েগে? 
  
র যাডার টাও়োর বথ্গক একটা সংগকি এগসগে, সযার। তকেু অগচনা আগন্তুকগক বিো 
যাগে। 
  
বজনাগরল তসপগল উগঠ িাাঁড়াগলন পাাঁচ তম্তনগটর ম্গযয বপৌঁগে যাতে। 
  
. 
  
র যাডার ঘগর তবতেষ্ট ম্ানুষ এবং অতফসারগির তভড়। ঘগরর বভির র যাডার তিনটা 
রগ়েগে। বজনাগরল বোকার সগে সগে র যাডার তিগনর তিগক িাকাগলন। 
  
কযাগেন মু্লার বলগলন- লুইস, বযাপারটা বিগো বিা। 
  
কযাগেন মু্লার আবার বলগলন, ঘটনাটা অদু্ভি। বকউ তক ঘণ্টা়ে ২২ হাজার ম্াইল দ্রুি 
েুটগি পাগর? 
  
বজনাগরল তসপগল তজজ্ঞাসা করগলন– কী তবষ়ে তনগ়ে আগলাচনা হগে। 
  
–গি আয ঘন্টা যগর র যাডার তিগন বযসব েতবগুগলা উঠগে, িা বিগে আম্রা অবাক হগ়ে 
যাতে। আম্রা বভগবতেলাম্, ববাযহ়ে বকাগনা ইগলকট্রতনক যিপাতি পরীক্ষা করা হগে। 
আম্রা রাতে়োর ম্ানুষগির সাগথ্ কথ্া বগলতে। তেতটে এবং ফরাতসগির সাগথ্ও কথ্া বলা 
হগ়েগে। িারাও র যাডার তিগন একই রকম্ েতব বিেগে। 
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িাহগল? যাতিক পরীক্ষা ন়ে, িাই বিা? 
  
বজনাগরল তসপগল ম্ন্তবয করগলন। 
  
না, সারা পৃতথ্বীর সব র যাডার যি তক োরাপ হগ়ে বগল নাতক? 
  
 কিগুগলা মু্ে বভগস ববড়াগে? 
  
–অন্তি বাগরা বচাগোটা হগব। িারা এি দ্রুি ঘুরগে বয ভাবাই যা়ে না। আম্রা িাগির 
সগে িাল রােগি পারতে না। আম্রা বভগবতেলাম্, এগুগলা ববাযহ়ে উল্কােণ্ড। আগুগনর 
বগালা, আবহাও়ো ববলুন নাুঃ, বকাগনা তকেু ন়ে। তবম্াগনর ধ্বংসাবগেষ ন়ে। 
  
বজনাগরল তসপগল র যাডার তিগনর তিগক িাকাগলন এেন বিো যাগে? 
  
বয ভদ্রগলাক বগসতেগলন, তিতন বলগলন- না, এই মু্হূগিট বনই। তকন্তু বয বকাগনা সম়্ে 
ওরা আবার তফগর আসগব। 
  
. 
  
৩০. 
  
অগটা়ো, সকাল পাাঁচটা 
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জানুস বজনাগরল তসপগলর তরগপাটটটা পড়গলন। ইিাতল়োন ভদ্রগলাক অিযন্ত উতিগ্ন। 
এবার যুদ্ধ শুরু হগব। 
  
ফরাতস ভদ্রগলাক বলগলন- ইতিম্গযয ওরা এগস বগগে। 
  
 রাতে়োন ভদ্রগলাক বলগলন- বড্ড বিরী হগ়ে বগল। বাাঁচার বকাগনা উপা়ে বনই। 
  
জানুস বাযা তিগলন– ভদ্রম্হাে়েরা, এটা এম্ন একটা িুঘটটনা, যার বথ্গক আম্রা মু্তি 
পাব না। 
  
ইংরাজ ভদ্রগলাক জানগি চাইগলন কী কগর এম্ন কথ্া বলগেন? ওরা কী চাইগে? 
  
োতজতল়ে ভদ্রগলাক বলগলন– ওরা ববাযহ়ে আম্াগির সবতকেু বকগড় বনগব। আম্াগির 
এি বেগরর তবজ্ঞাতনক বচিনা… 
  
–আম্াগির কী হগব? জাম্টান ভদ্রগলাক জানগি চাইগলন। ওরা তক আকােপগথ্ আক্রম্ণ 
করগব? কারোনাগুগলা ধ্বংস কগর বিগব? 
  
-িাহগল আম্রা আর গাতড় তিতর করগি পারব না। 
  
জাপাতন ভদ্রগলাগকর প্রশ্ন- সভযিা বাাঁচগব কী কগর? 
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–আম্াগির সকগলরই একই অবস্থা হগব, রাতে়োন ভদ্রগলাগকর ম্ন্তবয, যতি িূষণ বন্ধ 
কতর, বযটা ওরা বলগে, িাহগল তবগশ্বর অথ্টনীতি বযবস্থা এগকবাগর ধ্বগস যাগব। বিো 
যাক নক্ষত্র যুদ্ধ শুরু হ়ে তকনা। 
  
জানুস বলগলন হযাাঁ, ম্ানুষগির োন্ত করব কী কগর? চারতিগক আিঙ্ক সৃতষ্ট হগব। 
  
 কম্ান্ডার ববলাতম্ কীভাগব কাজ করগেন? কানাতড়ে ভদ্রগলাক জানগি চাইগলন। 
  
–উতন িারুণ কাজ করগেন। িু-একতিগনর ম্গযয অতভযাগনর বাতক অংেটা বেষ হগব। 
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গ্রাময েমণীে মরিা 
৩১. 
  
তকগ়েভ, বসাতভগ়েি ইউতন়েন। 
  
অনযসব গ্রাম্য রম্ণীর ম্গিা ওলগাও বপগরাগস্ত্রী়োগি আক্রান্ত হগ়েতেল। িাগির জীবন 
যারাটা এগকবাগর পাগে বগগে। আগগর ম্গিা আর বসই তন়েম্েৃঙ্খলা বনই। 
  
তিতন লাইগেতরগি কাজ করগেন। একটা বস্কা়োগরর পাগে, তকগ়েভ েহগরর বকন্দ্রস্থগল, 
গি সাি বের যগর। এেন িার ব়েস হল বতত্রে। কেনও বকাগনাতিন বসাতভগ়েি 
ইউতন়েগনর বাইগর যানতন। বচহারাটা সতিয আকষটণী়ে। ওজন ববগড়গে বগট, রাতে়োগি 
পৃথু্লা বম্গ়েগির ভাগলাবাসার বচাগে বিো হ়ে। একজগনর সাগথ্ বোট্ট একটা বপ্রগম্র 
ঘটনা ঘগটতেল। ভদ্রগলাক িাগক সতরগ়ে িূগর চগল বগগেন। তিতন হগলন তডতম্তত্র, 
বলতননগ্রাগড থ্াগকন এেন। আর একজন আইভান, িাগকও ওলগা ভাগলা ববগসতেগলন। 
সংতক্ষপ্ত সম্গ়ের জনয। আইভান। এেন ম্গস্কার বাতসন্দা। ওলগা বচগ়েতেগলন ম্গস্কাগি 
বযগি, আইভাগনর কাগে থ্াকগি, তকন্তু সম্ভব হ়েতন। 
  
বতত্রে বের জন্মতিনটা এতগগ়ে আসগে। ভাবগলন, পৃতথ্বীর অনয বকাগনা জা়েগা়ে বযগি 
হগব। আবার বকানতিন বলৌহ যবতনকা পগড় যাগব। তিতন প্রযান লাইগেতর়োগনর কাগে 
বগগলন। িার অনুম্তি তনগলন। আহা, বকাথ্া়ে যাও়ো যা়ে? কৃষ্ণসাগর? সাম্ারেন্দ? 
ইবতলতস? না, বসাতভগ়েি বিগের ম্গযয উতন বকাথ্াও যাগবন না। উতন লাইগেতরর িাক 
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বথ্গক বইগুগলা ভরগি থ্াকগলন। আতফ্রকা, এতে়ো, িতক্ষণ আগম্তরকা। না, অিিূগর যাব 
কী কগর? ইওগরাগপর ম্ানতচত্র, সুইজারলযান্ড- হযাাঁ, এোগনই আম্াগক বযগি হগব। 
  
সুইজারলযান্ড, অদু্ভি আকষটগণ হািোতন তিগ়ে ডাকগে। একিা সুইজ চগকাগলট 
বেগ়েতেগলন। এেনও সব ম্গন আগে। উতন তম্তষ্ট বেগি ভাগলাবাগসন। রাতে়োগি কযাতন্ড 
পাও়ো যা়ে। তচতন কম্, বিগিা স্বাি। আহা, ওই চগকাগলগটর সন্ধাগন আরও একবার 
সুইজারলযাগন্ড…। 
  
এগবাফগটড উড়ান, জুতরগের পগথ্, অসাযারণ। আগগ উতন কেনও উড়ান পাতেগি চগড় 
বগসনতন। জুতরগের আন্তজটাতিক তবম্ান বন্দগর নাম্গলন। বািাগসর বভির একটা অনয 
সুবাস। বকন? সতিযকাগরর স্বাযীনিা? ওলগা ভাবগলন। ববতে টাকা হ়েগিা েরচ করগি 
পারগবন না। যা আগে িাই তিগ়েই আনন্দ করগি হগব। 
  
বহাগটগলর তরগসপেন ক্লাকটগক বলগলন–এই প্রথ্ম্ আতম্ সুইজারলযাগন্ড এলাম্, এোগন 
কী কী বিেব বলুন বিা? 
  
ভদ্রগলাক বলগলন অগনক তকেু বিোর আগে তম্স, এই েহরটা তিগ়ে শুরু করুন। আতম্ 
সব বযবস্থা কগর তিতে। 
  
ওলগা জুতরে েহরটাগক ভাগলাগবগসতেগলন। এই েহগরর একটা আলািা আকষটণ আগে। 
ম্ানুষজগনর পরগন সুন্দর বপাোক। িাম্ী িাম্ী অগটাগম্াবাইল েুগট চগলগে। জুতরগের 
সবাই তক বকাতটপতি নাতক? বিাকানগুগলা? আহা, অসাযারণ, সব তকেুই তকনগি ইগে 
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কগর। চগকাগলগটর আবরণ বিও়ো কলা, চগকাগলট তবন, তলকাগর পতরপূণট, চার তিগক 
শুযু োবাগরর আহ্বান। 
  
এক সপ্তাহ যগর ওলগা নানা জা়েগা়ে ঘুগর ববড়াগলন। তম্উতজ়োগম্ বগগলন। অলস সম়্ে 
কাটাগলন। চাগচট বগগলন। একািে েিাব্দীর তগজটা। 
  
সম়্ে দ্রুি কগম্ আসগে। 
  
 বহাটল ক্লাকট বলগলন সানসাইন টুযতরস্ট বাস বকািাতন আল্পগস যাগে। আম্ার ম্গন হ়ে 
আপনার যাও়ো উতচি। 
  
ওলগা জবাব তিগ়েতেগলন বচষ্টা করব। 
  
 শুরু হল নিুন এক যাত্রা, অসাযারণ িৃেযপট। আল্পস পাহাড়, িুষাগর োকা। 
  
িারপর? একটা ঘটনা বচাগের সাম্গন ঘগট বগল। উড়ন্ত চাতক, বিো বগল। তবগস্ফারগণর 
েব্দ। কানাতড়ে বযাঙ্কার িার পাগে বগস তেগলন। তিতন সব কথ্া বুতঝগ়ে বলগলন। 
ওলগার তবশ্বাস হতেল না। ভ়ে পাও়ো উতচি, কী হাসা উতচি, বুঝগি পারতেগলন না। 
বেষ অতব্দ ওলগা তচন্তা করগলন, তিতম্তত্র তকংবা আইভান পাগে থ্াকগল েুতটর প্রহর 
আরও আনন্দঘন হগ়ে উঠি। এেন রাতে়োগি তফগর তগগ়ে কাগজ ম্ন বিও়ো সতিয 
অসম্ভব বযাপার। 
  
. 
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এ়োরগপাটট বথ্গক তকগ়েভ েহগরর বকন্দ্রস্থগল এতগগ়ে চগলগে গাতড়তট, নিুন তিতর করা 
হাইওগ়ে। এই প্রথ্ম্ রবাটট তকগ়েগভ এগসগেন। অসাযারণ স্থাপিয বিগে অবাক হগ়ে 
যাগেন। বাসটা ডযাতনফার বহাগটগলর সাম্গন এগস িাাঁড়াল। কগ়েকজন যাত্রী বনগম্ 
বগগলন। রবাটট ঘতড়র তিগক িাকাগলন। রাি আটটা। লাইগেতর তনশ্চ়েই বন্ধ হগ়ে বগগে। 
িাগক কাল সকাল অতব্দ অগপক্ষা করগি হগব। তিতন একটা বহাগটগল েুগক পড়গলন। 
বাগর বগস তড্রঙ্ক করগলন। ডাইতনং রুগম্ তগগ়ে রাতে়োন সযালাড বেগ়ে বিেগলন। আহা, 
অসাযারণ স্বাি আর গন্ধ। 
  
এবার বকাথ্া়ে কীভাগব থ্াকগবন? রবাটট ভাবগলন। না, কারও সাহাযয আতম্ বনব না। 
তডনার বেষ হগ়ে বগল। বডগস্ক বগস থ্াকা বলাকতটর সাগথ্ গল্প করগলন। তকগ়েভ হল 
ইউগক্রগনর অনযিম্ প্রাচীন েহর। ইওগরাপী়ে আিল আগে সবটত্র। ডযাতনফার নিী বগ়ে 
চগলগে। সবুজ উিযান আগে। গাগে োকা সরতণ। চাচট আগে। যাতম্টক উন্মািনা। 
  
 হঠাৎ সুোগনর মু্েটা বভগস উঠল। সুোনগক বফান করগল বকম্ন হ়ে। 
  
-হযাগলা? 
  
অগনক িূর বথ্গক বসই বযৌন আগবিনম়্েী কণ্ঠস্বর বভগস এল। 
  
োতজগল বকম্ন আগো? 
  
–রবাটট, আতম্ বিাম্াগক অগনকবার বফান কগরতে, তকন্তু উত্তর পাইতন। 
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–আতম্ বিা বাতড়গি অগনক তিন বনই। 
  
–িাহগল ভাগলা আগে বিা? 
  
এক মু্হূিট নীরবিা। 
  
ভাগলা আতে। ম্গন্ট বকম্ন আগে? 
  
 –ও ভাগলা আগে রবাটট। আম্রা তজোোর যাব, আগাম্ী কাল, ইগ়েগট চগড় ববড়াব। 
  
–আহা, আম্াগক ডাকগব না? 
  
সাম্ানয তকেু কথ্া হল। 
  
বেষ অতব্দ সুোন বগলতেগলন– রবাটট, প্রতি মু্হূগিট বিাম্াগক ম্গন পগড়। তনগজর তিগক 
নজর বরগো বকম্ন? 
  
িেনই রবাগটটর ম্গন হল, তবোল রাতে়োন ভূেগণ্ড তিতন এগকবাগর একা। 
  
. 
  
বাগর নম্বর তিন। 
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পগরর তিন সকালগবলা, লাইগেতর েুলগে, িে তম্তনট আগগ। রবাটট তবরাট বাতড়তটগি েুগক 
পড়গলন। তরগসপেন বডগস্কর কাগে তগগ়ে বলগলন- আতম্ ওলগার সাগথ্ কথ্া বলগি 
চাইতে। 
  
–ওই বিা উতন আসগেন। 
  
যনযবাি। 
  
কী তবষগ়ে কথ্া বলা যা়ে? 
  
এক ম্তহলাগক বিো বগল, এতগগ়ে আসগি। ভদ্রম্তহলা লাইগেতর ঘগর েুগক বগগলন। 
তনগজর পতরচ়ে কীভাগব বিগবন রবাটট? 
  
তিতন বলগলন- আতম্ রাতে়োর পতরবতিটি অথ্টনীতির ওপর একটা প্রবন্ধ তলেগি চগলতে। 
সাযারণ রাতে়োনগির ওপর এর কী প্রভাব, বসটা আম্াগক জানগি হগব। সতিয কগর 
বলুন বি, রাজনীতির এই পালাবিল তক আপনার জীবনগক তবনু্দম্াত্র প্রভাতবি করগি 
বপগরগে? 
  
ভদ্রম্তহলা কাাঁয কাঁতকগ়ে বলগলন- গরবাচগভর আগগ আম্রা আম্াগির মু্ে েুলগি 
পারিাম্ না। এেন আম্রা অনা়োগস মু্ে েুলগি পাতর। সতিযকাগরর স্বাযীনিা বপগ়েতে। 
  
রবাটট আর একটা বকৌেল বেলগলন- সতিয তক? আপতন বিা এেন ভ্রম্ণ করগিও 
পারগেন? 
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-হযাাঁ, কী কগর ভ্রম্ণ করব? এক বুগড়া স্বাম্ী আর ে-েতট বেগলগম্গ়ে আম্ার কাাঁগয 
চাপাগনা, জাগনন? 
  
রবাটট অবাক হগ়ে বগগেন। আপতন বিা সুইজারলযান্ড তগগ়েতেগলন? 
  
সুইজারলযান্ড? আতম্ জীবগন বকাগনাতিন সুইজারলযান্ড যাইতন। 
  
রবাটট অবাক– সতিয বলগেন? 
  
হা। ওই বম্গ়েতটর কাগে যান, ও তকন্তু সুইজারলযান্ড বথ্গক ঘুগর এগসগে। 
  
ভদ্রম্তহলা একটা কাগলা চুগলর বম্গ়েগক বিোগলন। 
  
-ওর নাম্ কী? রবাটট জানগি চাইগলন। 
  
—ওলগা, একই নাম্। আম্ার ম্গিা। 
  
 রবাগটটর িীঘটশ্বাস- যনযবাি। 
  
 এক মু্হূিট বকগট বগগে। রবাটট তিিী়ে ওলগার সাগথ্ কথ্া বলগেন। 
  
–আতম্ রাতে়োর পতরবতিটি সম্াজবযবস্থা সম্বগন্ধ প্রবন্ধ তলেতে। 
  
ম্তহলা বলগলন- তঠক আগে বলুন, কী করগি হগব? 
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–ওলগা বলুন বিা, এই পতরবিটন আপনার জীবগন কিোতন িফাি এগন তিগ়েগে? 
  
 ে-বের আগগকার ঘটনা, ওলগা এক তবগিেীর সগে কথ্া বলগি ভ়ে বপগিন। এেন 
সহগজই বলগলন- আগগর ম্গিা সবতকেু আগে। 
  
অজানা আগন্তুক জানগি চাইগলন– সতিয বকাগনা নিুন ঘটনা ঘগটতন? 
  
না, িগব আম্রা এেন বিগের বাইগর বযগি পারতে। 
  
 –আপতন তক এর ম্গযয বকাথ্াও তগগ়েতেগলন? 
  
হযাাঁ, আতম্ সুইজারলযান্ড ঘুগর এলাম্। িারুণ সুন্দর জা়েগা। 
  
 কারও সগে বিো হগ়েতেল তক? 
  
–অগনগকর সগে কথ্া হগ়েগে। আম্রা বাগস কগর আল্পস বিেগি তগগ়েতেলাম্। হঠাৎ 
ওলগার ম্গন হল, ওই ম্হাকােযান সিগকট বকাগনা কথ্া বলা উতচি তকনা? এই 
বযাপারটা তনগ়ে তিতন বকাগনা তবগিেীর সগে আগলাচনা করগি পাগরন তক? 
  
রবাটট বলগলন- ওই বাগস আপনার সহযাত্রী কারা তেগলন? 
  
ওলগা বলগি থ্াগকন। িারা সকগলই েুব বনু্ধগত্বর আচরণ কগরগেন। এইভাগব িারা 
বপাোক পগরতেগলন। েুবই যনী। ও়োতেংটন তডতস বথ্গক এক ভদ্রগলাক এগসতেগলন। 
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–আপতন িার সাগথ্ কথ্া বগলগেন? 
  
–হযাাঁ, উতন কাডট তিগ়েগেন। 
  
কাডটটা আগে? 
  
না, ওটা আতম্ বফগল তিগ়েতে। এই যরগনর তজতনস রাো উতচি ন়ে। 
  
 আবার ওলগা বলগলন– ওনার নাম্ আতম্ ম্গন বরগেতে। পারকার, আগম্তরকান বপগনর 
ম্গিা নাম্, বকতভন পারকার। রাজনীতির এক তবেযাি ম্ানুষ। তিতন বগলতেগলন, 
বসগনটররা কীভাগব বভাট বি়ে। 
  
রবাটট অবাক হগ়ে বগগেন বস কথ্া উতন বগলতেগলন? 
  
হা, বসোগন নানা যরগনর উপহার বিও়ো হ়ে। আর এইভাগব বভাট তকগন বনও়ো হ়ে। 
আগম্তরকাগি নাতক এম্নই গণিাতিক বযবস্থা চালু আগে। 
  
রবাটট আর ওলগা ববে তকেুক্ষণ কথ্া বলগলন। তকন্তু আর বকাগনা গুরুত্বপূণট েবর পাও়ো 
বগল না। 
  
. 
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রবাটট বজনাগরল তহতল়োডগক বহাগটল রুম্ বথ্গক বফান করগলন- আতম্ রাতে়োন সাক্ষীর 
সাগথ্ কথ্া বললাম্। িাাঁর নাম্ ওলগা। বস তকগ়েগভর প্রযান লাইগেতরগি কাজ কগর। 
আতম্ এেনই রাতে়োন সরকাগরর সাগথ্ কথ্া বলতে। 
  
ফ্ল্যাে আগলা েগল উঠল। অিযন্ত বগাপনী়ে। অপাগরেন ডুম্স বড। আট নম্বর সাক্ষী 
ওলগা তকগ়েভ। েবরটা বেষ হগ়ে বগল। 
  
বসই সগন্ধযগবলা রবাটট এগরাফগটড এ়োরগপাগটট িাাঁতড়গ়ে আগেন। আযঘণ্টা বকগট বগল, 
আরও পাঁতচে তম্তনট। তিতন এেন ও়োতেংটন তডতসর তিগক এতগগ়ে চগলগেন। এ়োর 
ফ্রাগন্সর ফ্ল্াইগট। 
  
. 
  
রাতত্র িুগটা। ওলগা একটা গাতড়র েব্দ বপগলন। িার অযাপাটটগম্গন্টর সাম্গন। এই 
অযাপাটটগম্গন্টর বিও়োল এি পািলা বয, রাস্তার সব েব্দ বোনা যা়ে। তিতন তবোনা 
বথ্গক উঠগলন। জানলা়ে িাকাগলন। সাযারণ বপাোক পরা িুজন বিাক একটা কাগলা 
গাতড় বথ্গক বনগম্ আসগেন। এই জািী়ে গাতড় সরকারী ম্ানুগষরা বযবহার কগর। িারা 
অযাপাটটগম্ন্ট তবতল্ডং-এর সাম্গন এগলন। িাাঁগির বিগে ওলগার বুগকর বভির একটুোতন 
কাাঁপন। অগনকতিন যগরই এই ঘটনাটা ঘটগে। এক-একজন রাগির অন্ধকাগর গাগ়েব 
হগ়ে যাগে। বস বকাগনাতিন তফগর আসগে না। িাগিরগক গুলাগগ পাতঠগ়ে বিও়ো হগে। 
সাইগবতর়োগি। ওলগা অবাক হগ়ে বগগলন। এবার ওই তসগক্রট পুতলে অতফসার বকন 
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এগসগেন? বস ভাবল। তকন্তু িারপগরই িরজাগি েব্দ। আতম্ এেন কী করব? ওরা তক 
আম্াগক চাইগে? হ়েগিা ভুল হগ়েগে। 
  
ওলগা িরজা েুগল তিগলন। িুজন সাম্গন এগস িাাঁতড়গ়েগেন। 
  
কম্গরড ওলগা? 
  
–হযাাঁ। 
  
 –আম্রা রাতে়োন তসগক্রট সাতভটস বথ্গক আসতে। 
  
এক ভদ্রগলাক বলগলন আতম্ সাগজটন্ট ভ্লাতিতম্র। 
  
ওলগার ম্গন আিগঙ্কর তেহরণ। তকন্তু আম্াগক বকন? ম্গন হগে বকাগনা ভুল হগ়েগে 
ববাযহ়ে। 
  
উতর হাসগি হাসগি বলগলন- আপতন সুইজারলযান্ড ববড়াগি তগগ়েতেগলন, িাই বিা? 
  
ওলগা আম্িা আম্িা কগর বলগি থ্াগকন–হযাাঁ, তকন্তু িার জনয আতম্ বিা কিৃটপগক্ষর 
কাে বথ্গক আগাম্ অনুম্তি তনগ়েতে। 
  
চাতিতম্র বলগলন– কীগসর অনুম্তি? বিগের তবরুগদ্ধ চক্রান্ত করার জনয? আপতন 
বসোগন তগগ়ে স্পাইগ়ের কাজ কগরগেন। আপনাগক একু্ষতন আম্াগির সগে বহড 
বকা়োটটাগর বযগি হগব। 
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বহডগকা়োটটার? ওলগার সম্স্ত েরীগর েীিল তেহরণ। 
  
িুই আগন্তুক পুতলে অতফসাগরর তিগক িাতকগ়ে তম্নতি করার ভতেগি ওলগা বলগলন—-
না, আম্াগক বেগড় তিন। আতম্ সতিযই বলতে, তকেু জাতন না। 
  
উতরর বঠাাঁগটর বকাগণ িুষু্ট হাতস। তিতন বলগলন- আপতন ওভারগকাটটা পগর তনন। বাইগর 
ভীষণ ঠাণ্ডা। এোগন আর এক মু্হূিট অগপক্ষা করার ম্গিা সম়্ে বনই। 
  
ওলগাগক বাইগর আসগি হল। কাগলা গাতড়গি বসগি হল। অন্ধকার রাস্তা তিগ়ে গাতড় 
েুগট চগলগে। িুই পুতলে অতফসার তনগজগির ম্গযয কথ্া বলগেন, ঠাট্টা ম্সকরা করগেন, 
ওলগা ববে বুঝগি পারগেন, িার সাম্গন এেন একটা ভীষণ তবপি। িাগক হ়েগিা 
সাইগবতর়োগি তনবটাসন বিও়ো হগব। তিতন জাগনন, বজগলর জীবন ভ়েঙ্কর। পুরুষ 
রক্ষীরা বয বকাগনা সম়্ে যষটণ করগব। সম্কাম্ীগির তেকার হগি হগব। আর বকাগনাতিন 
হ়েগিা তিতন স্বাযীনিার আগলা বিেগি পাগবন না। তকন্তু আম্ার কী বিাষ? ওলগা 
বারবার ভাবগি থ্াগকন। 
  
বেষ পযটন্ত আোর আগলার ঝলকাতন। 
  
উতর হঠাৎ বলগলন–কুম্াতর কনযা, আপনাগক বিগে আম্াগির ভাগলা বলগগগে। আসুন, 
একটা বিও়ো-বনও়োর বেলা শুরু বহাক। 
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ভাতিতম্র বলগলন আপতন আম্াগির ম্গনর ম্গিা কাজ করগবন, বযাপারটা বেষ করগি 
পাাঁচ তম্তনগটর ববতে সম়্ে লাগগব না। িারপর এই তবষ়েটা আম্রা ভুগল যাব। আপনাগক 
তনগ়ে আর বকাগনাতিন টানাটাতন করা হগব না। আো কতর আপতন বুঝগি পারগেন। 
  
ওলগা ভীি কণ্ঠস্বগর বগল ওগঠন– আপনারা কী চাইগেন? টাকা? তবশ্বাস করুন, আম্ার 
হাগি তকন্তু ববতে টাকা বনই। আতম্ টাকা তিগি পারব না। 
  
একজন বহা-বহা কগর বহগস উঠগলন, উতর, তিতন বলগলন- না সুন্দরী, বিাম্ার কাে 
বথ্গক আম্রা টাকা িাতব করতে না। ভগবান বিাম্াগক টাকার বথ্গক িাম্ী তজতনস 
তিগ়েগেন। বসটা আম্রা িুজগন বভাগ করব। িুতম্ তকন্তু বাযা তিগি পারগব না। 
  
ওলগা ভাবগলন, বযাপারটা এোগনই তম্গট বগগল ববাযহ়ে ভাগলা হ়ে। না হগল িারুণ 
ক্ষতি হগব। বজগলর ভ়েঙ্কর কি… 
  
উতন বলগলন- তঠক আগে, আপনাগির কথ্া়ে আতম্ রাজী, তকন্তু আম্ার ফ্ল্যাগট যাগবন তক? 
  
িুজগনই বহাগহা কগর বহগস উঠগলন– না, বসোগন আর যাব না। আম্রা ওই ফাাঁকা 
বাগানটাগি তগগ়ে বতস। 
  
কনকগন রাি। ওলগাগক বনগম্ আসগি হল। একজন িার কাগনর ওপর তট্রগার 
বরগেগেন। বলগলন– এেনই সব তকেু েুগল বফলুন। িাড়ািাতড়। আবার আম্ার ম্ন 
হ়েগিা পাগে যাগব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

230 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ওলগা ওভার বকাটটা েুলগলন। তফনতফগন রাি বপাোকটাও েুলগি বাযয 
হগলন। চাাঁগির অগলৌতকক আগলা, বজাৎস্ন্া়ে ভগর যাগে চারপাে। 
  
িুজন মু্গ্ধ তবস্মগ়ে ওই নতগ্নকা ওলগার তিগক িাতকগ়ে আগেন। আহা, ঈশ্বগরর অনবিয 
সৃতষ্ট! 
  
উতর এতগগ়ে এগস স্তনবৃন্ত মু্চগড় তিগলন। ওলগা যিণা়ে তচৎকার কগর উঠগলন। সগে 
সগে িার কাগন বনু্দক বঠতকগ়ে বিও়ো হল। বলা হল– সুন্দরী, আর একতট েব্দ উচ্চারণ 
করগল বিাম্াগক তকন্তু আম্রা নরগকর অন্ধকাগর বঠগল বিব। 
  
প্রথ্গম্ই উতরর পালা। তিতন বজার কগর ওলগাগক বভাগ করগলন। অগনকক্ষণ যগর। 
  
এবার ভ্লাতিতম্গরর পালা, ম্লাতিতম্র আরও কষ্ট তিগলন। আুঃ, সব বযাপারটা ভাগলা ভাগলা়ে 
তম্গট বগগে। অপম্াতনিা আর তবধ্বস্তা ওলগা শুগ়ে শুগ়ে কািরাগেন। বচাে বন্ধ কগর 
তিতন শুযু সুইজারলযাগন্ডর কথ্াই বভগবগেন। আহা, এম্ন সুন্দর প্রাকৃতিক িৃেয, আতম্ তক 
বসোগনই একটা বোগটা বাতড় তিতর করব? জীবগনর বাতক তিনগুগলা বসোগনই কাটাব? 
োতন্ত আর আনগন্দর ম্গযয। 
  
এ কী? ঘাগড় একটা আক্রম্ণ। িুই পুতলে অতফসার পালাক্রগম্ আক্রম্ণ করগি থ্াগকন। 
িারপর? বচাগের সাম্গন বনগম্ আগস ঘন অন্ধকার। 
  
. 
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পগরর তিন সকাগল েবগরর কাগগজর পািা়ে বগড়া বগড়া বহডলাইন পাগকট যতষটিা 
লাইগেতর়োগনর মৃ্িগিহ। সাবযানবাণী উচ্চাতরি হগ়েগে। এই েহগরর িরুণী কনযারা 
বযন একা একা পাগকট ববড়াগি না যান। 
  
এরপগরই ফ্ল্যাে আগলা েগল উগঠগে। কিগুগলা সংবাি বভগস উঠল–অিযন্ত গুরুত্বপূণট 
এবং বগাপনী়ে। তবষ়ে অপাগরেন ডুম্স বড। আট নম্বর সাক্ষী ওলগা। কাজটা হগ়ে 
বগগে। 
  
. 
  
৩২. 
  
উইলাডট বস্টান এবং ম্গন্ট বাঙ্কস পারস্পতরক েত্রু। অগনকতিন যগরই এই েত্রুিা। 
ও়োল তিগট এাঁগির কথ্া বারবার বলো হ়ে। একতটর পর একতট ঝাগম্লা়ে িারা জতড়গ়ে 
পড়গি ভাগলাবাগসন। 
  
একটা তবরাট বকািাতন বকনা হল, িারপর িুজগনর ম্গযয ঝগড়া ববাঁগয বগল। উইলাডট 
বস্টান প্রথ্ম্ তনলাগম্ ডাক তিগ়েতেগলন। বভগবতেগলন, সম্সযা হগব না। িার হাগি এি 
েতি, িার নাম্ শুগন সকগল ভগ়ে কাাঁপগি থ্াগক। ম্াত্র কগ়েকজন িার প্রতিিতন্দ্ব হবার। 
সাহস রাগেন। বিো বগল, এক িরুণ উগিযাগপতি এতগগ়ে এগসগেন। িার নাম্ ম্গন্ট 
বাঙ্কস। তিতন তনলাগম্ অংে তনগলন। বস্টান বাযয হগ়ে িাম্ বাতড়গ়ে তিগলন। তবরুদ্ধ পক্ষ 
িাম্ বাড়াগি থ্াকগলন। বেষ অতব্দ অবেয উইলাডট বস্টান এই তরবাট বকািাতনটাগক 
তকগন তেগলন। িগব এগি িাগক অগনক ববতে টাকা তিগি হগ়েতেল। 
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েম্াস বকগট বগগে। এবার একটা ম্স্ত বগড়া ইগলকট্রতনক কারোনা তবতক্র হগব। বস্টাগনর 
সাগথ্ আবার ম্গন্ট বাঙ্কগসর ঝগড়া ববাঁগয বগল। তনলাগম্র ির হু-হু কগর চড়গি লাগল। 
এবার বাঙ্কস তজগি বগগলন। 
  
উইলাডট বস্টান বুঝগি পারগলন, ম্গন্ট বাঙ্কস িার সাগথ্ প্রতিগক্ষগত্র লড়াই করগবন। 
তিতন িার প্রতিিন্দ্বীর সাগথ্ বযাগাগযাগগর বচষ্টা করগলন। িারা বাহাম্ার পযারাডাইস 
িীগপ বিো করগলন। উইলাডট বস্টাগনর একটা সুন্দর বাতহনী তেল। এর সাহাগযয তিতন 
িার প্রতিিন্দী ম্গন্ট বাঙ্কস সম্বগন্ধ সব কথ্া বজগন তনগ়েগেন। উতন একটা যনী পতরবার 
বথ্গক এগসগেন। তপতত্রক সূগত্র যা বপগ়েগেন, সবতকেু অটুট বরগেগেন। তবশ্বতবেযাি হগ়ে 
ওঠার স্বে বিগেগেন। 
  
িুজগন লাগঞ্চর আসগর বগসগেন। উইলাডট বস্টাগনর ব়েস ববতে এবং তিতন একটু কম্ 
কথ্া বগলন। ম্গন্ট বাঙ্কগসর ব়েস কম্, সবসম়্ে বকাগনা তকেু করার জনয েটফট 
করগেন। 
  
উইলাডট বস্টান কথ্াবািটা বলগি শুরু করগলন এইভাগব আপতন সব বক্ষগত্র সম্সযার সৃতষ্ট 
করগেন বকন? 
  
ম্গন্ট বাঙ্কস বলগলন- বেষ পযটন্ত আপতন বয আম্াগক আম্িণ জানাগি পারগলন, বসটা 
বভগব আতম্ েুবই উগত্ততজি ববায করতে। 
  
–আপতন কী চাইগেন? 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

233 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

  
–আপনার যা স্বে, আতম্ পৃতথ্বীর রাজা হগি চাইতে। 
  
–পৃতথ্বীরটা ম্স্ত বগড়া। 
  
–িার ম্াগন? 
  
–এোগন আম্রা িুজগনই পাোপাতে বাস করগি পারব। 
  
 বসতিন বথ্গকই িারা অংেীিার হগলন। িুজগনর সতম্মতলি বযবসা নানা প্রাগন্ত েতড়গ়ে 
পড়ল। গগড় উঠল একটা সুন্দর সিকট। 
  
অপাগরেন ডুম্স বড, িাগির ম্তস্তষ্কপ্রসূি এক পতরকল্পনা। িারা িুজগনই এর সগে যুি 
হগলন। িারা একগকাতট একর জা়েগা বকনার বচষ্টা করগলন আম্াজন অঞ্চগল। বসোগন 
ম্স্ত বগড়া বযবসাত়েক প্র়োস শুরু হগব। 
  
এইভাগবই একটা স্বগের জ়েযাত্রা শুরু হল। 
  
. 
  
৩৩. 
  
বিগরা নম্বর তিন, ও়োতেংটন তডতস। 
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ম্াতকটন যুিরাগষ্ট্রর বসগনট, জুতন়োর বসগনটর, িাাঁতড়গ়ে আগেন বফ্ল্াগরর ওপর। তিতন 
বলগেন, এইভাগব আম্াগির জািী়ে সিতত্ত নষ্ট করা হগে। উত্তরাতযকার সূগত্র আম্রা 
যা বপগ়েতে বসগুগলাগক রক্ষা করা উতচি। আম্রা সবটেতি তিগ়ে তনরাপত্তা বল়ে রচনা 
করব। এই ভূতম্, এই বািাস এবং সমু্দ্রগক আম্রা িূতষি হগি বিব না। আম্রা এেন 
কী করতে? আম্রা ইগে কগর সবতকেু নষ্ট করতে। 
  
বকতভন পারকার অতিতথ্গির গযালাতরগি বগসতেগলন। গি পাাঁচ তম্তনগট তিনবাগরর ম্গিা 
ঘতড়র তিগক িাকাগলন। কিক্ষণ যগর এই ভাষণ চলগি থ্াকগব। তিতন এোগন বগস 
আগেন। কারণ বসগনটগরর সগে িাগক লাঞ্চ বেগি হগব। বসগনটগরর কাগে তকেু সাহাযয 
প্রাথ্টনা করগি হগব। বকতভন পারকার ক্ষম্িার অতলগন্দ ঘুগর ববড়াগি ভাগলাবাগসন। 
কংগগ্রস সিসয এবং বসগনটরগির সগে িাাঁর িহরম্ ম্হরম্ সিকট। িাগির কাে বথ্গক 
অগনক রাজননতিক অনুগ্রহ তনগ়েগেন। 
  
ইউতচগন িাাঁর জন্ম হগ়েতেল, িতরদ্র পতরবাগর। বাবা সব সম়্ে ম্ি বেগিন। এক অসফল 
বযবসািার। 
  
সতিয কথ্া বলগি তক, পাতরবাতরক জীবন বলগি িার তকেুই তেল না। ম্া কগ়েক বের 
আগগ অনয একজনগক তবগ়ে কগর সংসার বেগড়গেন। অবেয বসই ব়েস বথ্গকই তিতন 
অসাযারণ রূপবান পুরুষ হগ়ে ওগঠন। ম্াথ্া়ে বসানালী চুগলর বনযা। বচহারা়ে 
আতভজাগিযর োপ। এটা তিতন বপগ়েগেন িাাঁর পূবটপুরুষগির কাে বথ্গক। বিো বগল, 
েহগরর তবেযাি বাতসন্দারা এই তকগোগরর প্রতি অকারণ করুণা প্রিেটন করগেন। এই 
েহগরর সবগথ্গক যনী বযতির নাম্ বজব, তিতন বকতভনগক সাহাযয করার জনয উিগ্রীব 
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হগ়ে উঠগলন। িাগক একটা আংতেক সম্গ়ের কাজ তিগলন। ম্াগঝম্গযযই অতববাতহি 
বজব বকতভনগক তডনাগরর আসগর বনম্ন্তন্ন করগিন। 
  
একতিন বজব বলগলন- িুতম্ এইভাগব একটা জীবন কাটাগি পারগব না। বনু্ধ-বান্ধবগির 
সে বিাম্াগক করগিই হগব। 
  
–আতম্ জাতন সযার, আপনার বনু্ধত্ব আম্ার ভাগলা লাগগ। আতম্ আপনাগক আরও সাহাযয 
করগি চাইতে। 
  
বজব বলগলন–হযাাঁ আতম্ বিাম্ার কাগে আরও ববতে তকেু আো করতে। তিতন বেগলতটর 
হাগি হাি রােগলন। িুতম্ েুব ভাগলা বেগল জাগনা তক? 
  
-হযাাঁ। 
  
কেনও একা ম্গন হ়ে না? 
  
বকতভন সবসম়্ে একা, তিতন বলগলন- হা। 
  
–িাহগল এগসা আম্ার কাগে, বিাম্াগক আর একা থ্াকগি হগব না। িুতম্ বিা জাগনা, 
আতম্ও বড় একা, আতম্ বিাম্াগক সব বযাপাগর সাহাযয করব। িুতম্ তক কেনও বকাগনা 
বম্গ়ের সাগথ্ বনু্ধত্ব কগরে? 
  
–আতম্ সুত্রগলনার কাগে তগগ়েতেলাম্। কগ়েকবার। 
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–িার সাগথ্ শুগ়েে তক? 
  
বেগলতটর মু্গে রতিম্ আভা না, সযার। 
  
-বিাম্ার বগ়েস কি বকতভন? 
  
–বষাগলা। 
  
–এেনই শুরু করগি হ়ে। এই ব়েগসই বিা পৃতথ্বীটা েুগল যা়ে। িুতম্ রাজনীতিগি 
আসগব? 
  
রাজনীতি? আতম্ বিা িার তকেুই বুতঝ না। 
  
যেন িুতম্ সু্কগল তগগ়েতেগল িেন পড়াগোনা জানগি তক? আতম্ বিাম্াগক সাহাযয করব। 
এোগন অগনক তকেু করার আগে। তিতন বকতভগনর পাগ়ের ওপর হাি রােগলন। হািটা 
যীগর যীগর ওপগরর তিগক উগঠ যাগে। ইংতগি পূণট বচাগে িাকাগলন পাকটাগরর বচাগের 
তিগক। িারপর বলগলন– আো কতর িুতম্ আম্ার কথ্ার আসল অথ্ট বুঝগি পারে। 
  
–হযাাঁ, বজব আতম্ বুঝগি পারতে। 
  
 এভাগবই তনতষদ্ধ উপনযাসটা শুরু হগ়েতেল। 
  
. 
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চাতচটল হাইসু্কল বথ্গক বকতভন পাকটার গ্রাজুগ়েট হগলন। বজব িাগক অতরগান 
তবশ্বতবিযালগ়ে পাঠাগলন। উতন ম্ন তিগ়ে রাষ্ট্রনীতি তবজ্ঞানটা পড়গলন। বজব বুঝগি 
পারগলন, স্বে কীভাগব সফলিার তিগক এতগগ়ে চগলগে। সকগলই এই আকষটণী়ে 
বযতিগত্বর পুরুষতটর প্রতি অতিতরি ভাগলাবাসা প্রিেটন করগি চগলগে। যীগর যীগর 
অগনক তবেযাি ম্ানুষগির সাগথ্ পাকটাগরর বযাগাগযাগ স্থাতপি হল। সব ম্ানুষগক এক 
জা়েগা়ে আনার একটা ক্ষম্িা তেল পাকটাগরর ম্গযয। ও়োতেংটগন বপৌঁগে বগগলন, পা 
বফগল বফগল সাম্গনর তিগক এতগগ়ে বগগলন। 
  
িু-বের আগগ বজগবর মৃ্িুয হগ়েগে, ইতিম্গযযই পাকটার িার কাে বথ্গক তবরাট ঐশ্বযট 
সংগ্রহ কগরগেন। ম্ানুষগক ভাগলাবাসার তেক্ষা, সকলগক সগম্মাতহি করার যািুিণ্ড এেন 
িার হাগি। তিতন ম্াগঝম্গযযই তকগোর বেগলগির তনগ়ে বকাগনা এক অজ্ঞাি বহাটগল চগল 
যান, বযোগন বকউ িাগক তচনগি পারগব না। 
  
বেষ পযটন্ত উটাহ বথ্গক এক বসগনটর তহগসগব তনবটাতচি হগলন। তিতন এেন ভাষণ 
তিগেন, তিতন বলগেন আম্াগির জািী়ে তনরাপত্তার কারগণই পতরগবগের তবষ়েতটর ওপর 
নজর তিগি হগব। 
  
ভাষণ বেষ হল, বকতভন পাকটার ভাবগলন, এই সগন্ধযটা আম্ার সাম্গন পগড় আগে। 
এেনই শুরু হগ়েগে। গিকাল এক তকগোগরর সগে বিো হগ়েতেল। তজস বস্টেগন। তকন্তু 
ওই বেগলতটর সাগথ্ আগরকজন তেল। পাকটার ভাবগলন, এগক কী কগর জব্দ করা যা়ে, 
বোট্ট একটা তচরকুট হাগি তিগ়েতেগলন। বলো তেল, কাল রাগি, বেগলতট বুঝগি 
বপগরতেল, বহগস অিৃেয হগ়ে তগগ়েতেল। 
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. 
  
 বকতভন পাকটার িাড়ািাতড় বপাোক পরগলন। এেনই িাগক বাগর েুটগি হগব। বেগলতট 
এেনই বসোগন এগস যাগব। এই বেগলতট েুবই আকষটণী়ে। পাকটার আর কাগরার সাগথ্ 
ভাব জম্াগবন না। হঠাৎ বডারগবল ববগজ উঠল। পাকটার িরজা েুগল তিগলন। 
  
একজন িাাঁতড়গ়ে আগেন আপতন বকতভন পাকটার? 
  
-হযাাঁ। 
  
–আম্ার নাম্ ববলাতম্, আতম্ এক তম্তনট আপনার সগে কথ্া বলব। 
  
পাকটার অনযযট েুব জরুরী একটা অযাপগ়েন্টগম্ন্ট আগে। আম্ার বসগক্রটারীর সাগথ্। 
আতম্ অতফগসর বাইগর এ তবষগ়ে আগলাচনা কতর না। 
  
–এটা বযবসার বযাপাগর নাম্ তম্. পাকটার। আপতন সুইজারলযাগন্ড তগগ়েতেগলন, কগ়েক 
সপ্তাহ আগগ ম্গন আগে বিা? 
  
-হযাাঁ, তগগ়েতেলাম্ িাগি কী? 
  
আম্ার এগজতন্স, এই বযাপাগর েুবই আগ্রহী। বসোগন তগগ়ে আপতন কাগির সগে বিো 
কগরগেন বসটা আতম্ জানগি চাইতে। 
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ববলাতম্ সগে সগে িার তস আই এর কাডটটা বিোগলন। বকতভন পাকটার এবার 
ভাগলাভাগব িাতকগ়ে বিেগলন। তস আই এর সাগথ্ আম্ার কী িরকার? বযাপারটার ম্গযয 
রহগসযর গন্ধ আগে। 
  
বলাকটাগক চতটগ়ে লাভ বনই। উতন হাসগলন– বভিগর আসুন। আম্ার বিতর হগ়ে বগগে, 
তকন্তু আপতন বলগেন এক তম্তনগটর ববতে সম়্ে লাগগব না িাই বিা? 
  
না সযার, আতম্ জাতন আপতন একটা টুযতরস্ট বাগস কগর জুতরে েহগরর বাইগর 
তগগ়েতেগলন। 
  
িার ম্াগন? ওই উড়ন্ত চাতকর বযাপার বিা? আর কিবার এই প্রগশ্নর উত্তর আম্াগক 
তিগি হগব বক জাগন। 
  
বকতভন বলগলন– আপতন ববাযহ়ে ওই উড়ন্ত চাতক সিগকট প্রশ্ন করগবন? হযাাঁ, এটা 
একটা অসাযারণ অতভজ্ঞিা। আতম্ অস্বীকার করগি পারতে না। 
  
আম্াগির এগজতন্স ফ্ল্াইং সসারগির অতস্তগত্ব তবশ্বাস কগর না। আপতন তক জাগনন আপনার 
সাগথ্ আর বক বক ওই বাগস তেগলন? 
  
পাকটার অবাক হগ়ে বগগেন। এ বযাপাগর আতম্ আপনাগক বকাগনা সাহাযয করগি পারব 
না। কারণ িাাঁরা সকগলই তেগলন অপতরতচি। 
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–আতম্ জাতন তম্. পাকটার, রবাটট োন্তভাগব বলগলন, তকন্তু আপতন তনশ্চ়েই িাগির  
হাবভাব তকংবা স্বভাব চতরত্র সিগকট তকেু বজগনতেগলন। এেনও ম্গন আগে তক? 
  
পাকটার কায ঝাাঁতকগ়ে বলগলন- হযাাঁ, কগ়েকটা তজতনস আম্ার স্পষ্ট ম্গন আগে। আতম্ এ 
এক ইংগরজ ভদ্রগলাগকর সাগথ্ কথ্া বগলতেলাম্। তিতন আম্াগির েতব তনগ়েতেগলন। 
  
বলসতল ম্ািারগেড, রবাটট বুঝগি পারগলন, আর বকউ? 
  
হযাাঁ, আতম্ এক রাতে়োন বম্গ়ের সাগথ্ কথ্া বগলতেলাম্। ভারী সুন্দরী, আম্ার ম্গন হ়ে 
উতন ববাযহ়ে ওলগা, লাইগেরী়োন। 
  
-ওলগা, বাহ, ভাগলা, আর বকউ, তম্. পাকটার? 
  
না, হা, আরও িুজগনর কথ্া ববে ম্গন আগে, একজন আগম্তরকান, বটকসাগসর 
বাতসন্দা। 
  
ডযান ওগ়েগন। আর বকউ? 
  
–একজন হাগেতরর বাতসন্দা। িার একটা কাতনটভাল তকংবা সাকটাস জািী়ে তকেু আগে। 
  
–হযাাঁ, একটা কাতনটভাল আগে। 
  
 –এ বযাপাগর আপতন এগকবাগর সুতনতশ্চি তম্. পাকটার? 
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–হযাাঁ, উতন আম্াগক কাতনটভাল বযবসার গল্প বলতেগলন। উড়ন্ত চাতকটা বিগে তিতন 
উগত্তজনা়ে অযীর হগ়ে পগড়ন। ম্গন হ়ে তিতন ববাযহ়ে এটাগক কাতনটভাগল তনগ়ে বযগি 
চাইতেগলন। আতম্ বলব, ওুঃ, ভ়েংকর িৃেয। আতম্ ভাষা়ে বণটনা করগি পারব না। 
  
-ওাঁর নাম্ ম্গন আগে? 
  
না, নাম্গুগলা উচ্চারণ করা েুবই েটম্গট। 
  
–আর তকেু? 
  
উতন কাতনটভাগল তফরগি বযস্ত তেগলন। এবার আম্া়ে বেগড় বিগবন তক? 
  
–হযাাঁ, তম্. পাকটার, আপতন আম্া়ে অগনক সাহাযয কগরগেন। 
  
িারা হাগি হাি তিগলন। রবাগটটর মু্গে শুকগনা হাতস। 
  
বকাগনা সম্গ়ে আম্ার অতফগস আসগবন বকম্ন? ভাগলাভাগব গল্প করব। 
  
–বচষ্টা করব। 
  
রবাটট ভাবগলন, এবার? কী কগর ওই বলাকতটগক যরব? 
  
. 
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রবাটট বজনাগরল তহতল়োডগক বফান করগলন বজনাগরল, বকতভন পাকাগরর সগে কথ্া 
হগ়েগে। ও়োতেংটন তডতসর এক উঠতি রাজনীতিতবি। আতম্ বেষ পযাগসোগরর সন্ধান 
করতে। 
  
বজনাগরল তহতল়োগডর কণ্ঠস্বর– ভারী ভাগলা কাজ কগরগেন আপতন কম্ান্ডার, িাড়ািাতড় 
জানাগবন। 
  
বম্গসগজর আগলাটা বেগল তিগলন। অিযন্ত বগাপনী়ে। অপাগরেন ডুম্ বেডন নম্বর 
বকতভন পাকটার, ও়োতেংটন তডতস, বম্গসজটা বেষ হগ়ে বগল। 
  
. 
  
বকতভন পাকটার ডযাতনস তফ্র তিগট এগলন। বিেগলন অগনক বলাগকর তভড়। এি ববতে 
বলাক আজ বকন? ব়েস্ক বলাগকরা পুগরাগনা তিগনর সুযট পগরগে। িরুণরা নানা যরগনর 
আযুতনক বপাোগক সতজ্জি। অগনগক আবার কাগলা চাম্ড়ার বপাোক পগর বঘারাগফরা 
করগেন। পাকটার ভাবগলন হ়েগিা এই িৃেয বিগে সম়্ে বকগট যাগব। আুঃ, অগনকটা 
সম়্ে বাগজ বকগট বগল। 
  
বকতভন পাকটার এতিক-ওতিক বঘারাঘুতর করগেন। বকাথ্া়ে যাগবন বুঝগি পারগেন না। 
অগনক বলাগকর কথ্াবািটা িার কাগন যাগে। এেন তক ডযান বস্কা়োগর তগগ়ে বসগবন? 
  
তকেু কথ্াবািটা িার কাগন বগল। 
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–বস তনগজগক তবগশ্বর বসরা সুন্দরী বগল ম্গন কগর। 
  
না, এি ববতে টাকা তনগল আতম্ বিব বকম্ন কগর? 
  
 –আপতন বকাষ্টা চাইগেন? ওপগরর না নীগচর তিগকর? 
  
–অবেযই ওপগরর তিগকর। আতম্ সব সম়্ে আগিে করগিই ভাগলাবাতস। 
  
 –আো আতম্ বিেতে। 
  
–তজতনসটা ভাগলা হও়ো চাই। আম্ার সবতকেু? আপতন বিেগেন বিা? 
  
রাি একটা ববগজ বগগে, বেগলতট বহাঁগট বহাঁগট এতগগ়ে এল। বস চারপাগে িাকাল। 
পাকটারগক বিেগি বপল। পাকটার বিেগে, বেগলতট সতিযই সুন্দর। 
  
শুভ সন্ধযা। 
  
–আম্ার বিরী হগ়েগে বগল িুুঃতেি। 
  
িাাঁতড়গ়ে থ্াকগি আম্ার বকাগনা অসুতবযা হ়েতন। 
  
 বেগলতট তসগাগরট যরাল, বকতভন আগুন যতরগ়ে তিগলন। 
  
–আতম্ বিাম্ার কথ্াই ভাবতেলাম্। পাকটার বলগলন। 
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সতিয সতিয? 
  
 বেগলতটর বচাগের িারা়ে তবস্ম়ে বম্োগনা চাউতন। 
  
–িুতম্ তক তড্রংক করগব? 
  
–হযাাঁ, একটু করগল ভাগলা হি। 
  
 –িুতম্ আর তকেু তক করগব আম্ার জনয? যা আম্াগক সতিযকাগরর সুেী করগব। 
  
বেগলতট িার বচাগের তিগক িাতকগ়ে বলল- হযাাঁ, আতম্ করব। 
  
–গিরাগি বিাম্ার সাগথ্ একজন তেল, বস বিাম্ার তঠক বনু্ধ ন়ে। 
  
–আপতন তক আম্াগক আনন্দ তিগি পারগবন? 
  
–হযাাঁ, বকন পারব না। চগলা আম্রা হাাঁটগি হাাঁটগি কথ্া বতল। 
  
–এটাই ভাগলা লাগগে। 
  
পাকটাগরর ম্গন হল হৃিগ়ে বযন উগত্তজনার আগুন। 
  
আম্রা একটা সুন্দর জা়েগা়ে যাব। বসোগন আর বকউ থ্াকগব না। 
  
–ভাগলা হগব। আতম্ তক আগরকটু তড্রংক করব? 
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িারা সাম্গনর িরজার তিগক এতগগ়ে এল। িরজাটা েুগল বগল। িুজন অল্প বগ়েসী বেগল 
বাগর েুগক পগড়গে। িারা ওই বেগলতটর সাম্গন রাস্তা আটগক িাাঁড়াল। বলল- িুতম্, 
এোগন। কী করে? টাকাটা কেন বিগব? 
  
বেগলটা অবাক হগ়ে বগগে। বুঝগি পারগে না কী ঘগটগে। বস বলল আপনারা কী 
বলগেন আতম্ তকেুই বুঝগি পারতে না। আতম্ বিা আপনাগির কেনও আগগ বিতেতন। 
  
একজন চীৎকার কগর বলল– আর কথ্া বলগি হগব না। একজন িার কাাঁগয হাি, 
বরগেগে। িাগক ম্ারগি ম্ারগি রাস্তা়ে তনগ়ে এল। 
  
পাকটার অবাক হগ়ে বগগেন। ভীষণ বরগগ বগগেন তিতন। এই বযাপাগর িাগক হস্তগক্ষপ 
করগিই হগব। তকন্তু এম্ন বযাপাগর জতড়গ়ে পড়গল বিনাম্ েতড়গ়ে পড়গব। তিতন িাাঁতড়গ়ে 
থ্াকগলন। বিেগলন, বেগলটা অন্ধকাগরর ম্গযয হাতরগ়ে বগগলন। 
  
 তিিী়ে ম্ানুষতট বকতভন পাকটাগরর তিগক িাতকগ়ে হাসগে। 
  
এবার বথ্গক আরও ভাগলাভাগব বনু্ধ তনবটাচন করগবন বকম্ন? 
  
 পাকটার ওই বলাকতটর তিগক িাকাগলন। আহা, ম্াথ্ার চুল বসানালী, কী সুন্দর স্বভাগবর। 
হযাাঁ, বিগহর বকাথ্াও বকাগনা েুাঁি বনই। পাকটাগরর ম্গন হল, সগন্ধযটা এভাগব নষ্ট কগর কী 
লাভ? তিতন বলগলন- িুতম্ও বিা আম্ার আসল বনু্ধ হগি পাগরা। তক পাগরা না? 
  
জাতন না আম্াগির ভাগগয কী আগে। আম্রা কী জাতন? 
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 বলাকতট পাকটাগরর বচাগের তিগক িাকাল। 
  
–আম্ার নাম্ টম্, বিাম্ার নাম্ কী? 
  
–পল। 
  
 –পল, এগসা আম্রা একসগে তড্রংক কতর। 
  
অগনক যনযবাি। 
  
–আজ রাগি িুতম্ কী করগব? 
  
–বসটা আপনার ওপর তনভটর করগে। 
  
–িুতম্ তক সারারাি আম্ার কাগে থ্াকগব? 
  
বযাপারটা ভাগলাই লাগগব। 
  
কাগে কি টাকা আগে? 
  
িুগোর ম্গিা হগব। 
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–এগিই হগব। তিতরে তম্তনট বকগট বগগে, পল সাম্গন এতগগ়ে চগলগে। বকতভন পাকটার 
িাগক অনুসরণ করগেন। িারা বজপারসন তসতটর একটা পুগরাগনা অযাপাটটগম্ন্ট তবতল্ডং-
এর কাগে বপৌঁগে বগল। িারা তিনিলা়ে বগল। একটা বোগটা ঘগর েুগক বগল। 
  
পাকটার চাতরতিগক িাতকগ়ে বলগলন- তঠক আগে, তকন্তু একটা বহাগটল হগল তক ভাগলা 
হগিা না? . 
  
পল বলল- না টম্, এোগন তনরাপত্তা অগনক ববতে, আম্াগির বিা একটা োট িরকার, 
আর তকেু ন়ে বিা। 
  
–তঠকই বগলে, এেন িুতম্ শুরু কগরা। বিতে বিাম্ার নগ্ন রূপ বকম্ন বিো়ে। 
  
পগলর কণ্ঠস্বগর কী একটা অদু্ভি আকুতি। িুতম্ও, আতম্ আর থ্াকগি পারতে না। আতম্ 
বিাম্াগক ভীষণভাগব কাগে চাইতে।   
  
পাকটার িার জাম্াকাপড় েুলগি শুরু কগরগেন। 
  
পল তজজ্ঞাসা করল, িুতম্ কী পেন্দ কগরা? মু্ে, নাতক অনয তকেু। 
  
এগসা আম্রা তম্গলতম্গে োই। সারারাি এভাগবই আম্রা আনন্দ করব। 
  
–হযাাঁ, আতম্ একটু বাথ্রুগম্ যাতে। পল বলল, আতম্ একু্ষতন তফগর আসতে। 
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পাকটার উলে হগ়ে তবোনাগি শুগ়ে আগেন। ভাবগেন, শুভ মু্হূিটতট সম্াগি হগব। িার 
সেী বাথ্রুম্ বথ্গক ববতরগ়ে এল। যীগর যীগর তবোনার তিগক এতগগ়ে আসগে। 
  
বকতভন হাি িুগটা বাতড়গ়ে তিগলন, বলগলন- এগসা বনু্ধ, আতম্ আর থ্াকগি পারতে না। 
  
–আতম্ আসতে। 
  
হঠাৎ বুগক যিণা, একটা েুতর িার বুগকর ম্গযয েুগক বগগে। বচাে িুগটা বোলা, হা়ে 
ঈশ্বর এ কী? 
  
পল বপাোক পগর তনগে। 
  
–বভগবা না, টাকার জনয বভগবা না। সবতকেু িুতম্ বপগ়ে যাগব! 
  
 লাল আগলা েগল উগঠগে। বগাপনী়ে, অিযন্ত বগাপনী়ে। অপাগরেন ডুম্স বড, ন নম্বর 
বকতভন পাকটার। ও়োতেংটন তডতস। কাজটা হগ়ে বগগে। 
  
. 
  
িেন রবাটট ববলাতম্ চগলগেন হাগেরীর তিগক। এম্ন একতট ম্ানুগষর সন্ধাগন বয একটা 
কাতনটভাগলর ম্াতলক। িাই এই তনউজ বুগলতটনটা িার বচাগে পগড়তন। 
  
. 
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৩৪. 
  
বচাে নম্বর তিন, বুিাগপস্ট। 
  
পযাতরস বথ্গক বুিাগপস্ট, ম্াগলর এ়োর লাইনস। িু ঘণ্টা পাাঁচ তম্তনট। রবাটট জানগিন না 
তকেুই হাগেরী সিগকট। শুযু জানগিন তিিী়ে তবশ্বযুগদ্ধর সম়্ে হাগেরী অক্ষেতির 
অনযিম্ তেল। পগর রাতে়োর অযীগন এক করি রাগজয পতরণি হ়ে। রবাটট এ়োরগপাটট 
বথ্গক বাস তনগ়ে বুিাগপস্ট েহগরর বকগন্দ্র বপৌঁগে বগগলন। বুিাগপস্ট িৃেযাবলী িাগক 
মু্গ্ধ এবং বম্াতহি কগরগে। পুগরাগনা েহগরর ম্গযয আযুতনকিার স্পেট। পালটাগম্ন্ট 
হাউসটা বিেগি ভারী সুন্দর। তনও গ্রতথ্ক স্থাপিয তেলীর অসাযারণ তনিেটন। কযাগসল 
তহগলর ওপর িাাঁতড়গ়ে আগে র়োল পযাগলস। রাস্তা়ে অসংেয ম্ানুগষর তভড়। 
অগটাগম্াবাইল আপন গতিগি এতগগ়ে চগলগে। 
  
বহাগটল লুনা ইন্টার কতন্টগনন্টাল, রবাটট লতবগি বহাঁগট বগগলন। 
  
–আম্াগক ক্ষম্া করগবন। রবাটট বলগলন, আপনারা তক ইংরাতজ বলগি পাগরন? 
  
তকেু তকেু পাতর। বলুন আতম্ তক করব? 
  
-কতিন আগগ আম্ার এক বনু্ধ বুিাগপগস্ট এগসগেন, তিতন একটা সাংঘাতিক ভাগলা 
কাতনটভাল বরগেগেন। আতম্ এই েহগর তকেু তিন থ্াকব, কাতনটভালটা বিেগি পাব তক? 
বকাথ্া়ে বগগল পাও়ো যাগব বলগি পারগবন তক? 
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ভদ্রগলাক অবাক কাতনটভাল? তিতন কগ়েকটা কাগগজর তিগক িাকাগলন। বিো যাগে, 
বুিাগপগস্ট এেন বিা একটা অগপরা আগে, কগ়েকটা তথ্গ়েটার, বযাগল সারা তিন যগর 
েহরটা বিেগি পাগরন। এই বিগের অনয জা়েগা়ে আসগি পাগরন। তকন্তু বকাগনা 
কাতনটভাল বিা বনই। 
  
–আপতন তক তঠক বলগেন? 
  
ভদ্রগলাক কাগজগুগলা রবাগটটর তিগক বাতড়গ়ে তিগ়ে বলগলন- আপতন তনগজর বচাগে 
বিেুন। এটা হাগেরী ভাষা়ে বলো আগে। 
  
রবাটট বলগলন- তঠক আগে, আর তক বকউ এই তবষগ়ে কথ্া বলগি পারগবন? 
  
-আপতন একবার সংসৃ্কতি ম্িগকর সগে বযাগাগযাগ করগি পাগরন। 
  
 তিতরে তম্তনট বকগট বগগে, রবাটট িেন সংসৃ্কতি ম্িগকর এক করতণগকর সাগথ্ কথ্া 
বলগেন। 
  
না, এোগন বকাগনা কাতনটভাল বনই। সতিয আপনার বনু্ধ হাগেরীগি কাতনটভাল বরগেগেন? 
  
-হযাাঁ। 
  
–তকন্তু বকাথ্া়ে উতন িা বগলগেন। না আতম্ িুুঃতেি, আতম্ আপনাগক সাহাযয করগি 
পারব না। ভদ্রগলাক অনযযট, আর তকেু বলার আগে? 
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না, রবাটট িাাঁড়াগলন, যনযবাি, আগরকটা প্রশ্ন। আতম্ কাতনটভাল তক হাগেতরগি সাকটাস 
তকংবা আনগি পাতর? অনুম্তি পাগবা তক? 
  
-হযাাঁ। 
  
–বকাথ্া়ে বযাগাগযাগ করগি হগব? 
  
বুিাগপস্ট অযাডতম্তনগিেন অতফগস, লাইগসন্স তবভাগগ। 
  
. 
  
লাইগসন্স তবভাগটা বুযাগি অবতস্থি। বসই প্রাচীন েহগরর কাগে। রবাটট তিতরে তম্তনট 
যগর অগপক্ষা করগেন। বেষ পযটন্ত তিতন অতফগস বগগলন। 
  
কীভাগব আপনাগক সাহাযয করব? 
  
 রবাগটটর মু্গে হাতস আতম্ আপনার সগে একটু কথ্া বলগি চাই। আতম্ আম্ার বোগটা 
বেগলর সগে এোগন এগসতে। বস শুগনগে হাগেরীগি নাতক কাতনটভাল উৎসব েুব 
জনতপ্র়ে। আতম্ িাগক কাতনটভাল বিোব বগলতেলাম্। বলগি পাগরন বকাথ্া়ে বগগল 
কাতনটভাগলর সন্ধান পাব? 
  
ভদ্রগলাক রবাগটটর তিগক িাকাগলন– কী বিেগি চাইগেন? 
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-সতিয কথ্া বলগি কী, বকাথ্া়ে কাতনটভাল বিো যা়ে এ তবষগ়ে আম্ার বকাগনা যারণা 
বনই। হাগেরী এি বড় সুন্দর একটা েহর। বকউ তক জাগন বকাথ্া়ে কাতনটভাগলর সন্ধান 
: পাও়ো যাগব? 
  
ভদ্রগলাক ম্াথ্া বনগড় বলগলন- না, এোগন এ যরগনর তকেু করগি বিও়ো হ়ে না। তিতন 
একটা ববািাম্ তটপগলন। বসগক্রটারী প্রগবে করগলন। হাগেরী়ে ভাষা়ে িাাঁরা তকেু কথ্া 
বলগলন। বসগক্রটারী চগল বগগলন। িু তম্তনট বাগি তিতন তকেু কাগজ তনগ়ে এগলন। 
ভদ্রগলাক রবাগটটর তিগক িাকাগলন। বলগলন- তিন ম্াগস আম্রা ম্াত্র িুগটা পারতম্ট 
তিগ়েতে। একটা তিগ়েতে একম্াস আগগ, তকন্তু বসটা বিা বন্ধ হগ়ে বগগে। 
  
আগরকটা? 
  
আগরকটা সফ্রগন আগে। জাম্টান সীম্াগন্তর কাগে একটা বোগটা েহগর। 
  
 আপনারা তক ম্াতলগকর নাম্ জাগনন? 
  
 ওই ভদ্রগলাক বলগলন- হযাাঁ, উতন হগলন লাসগলা। 
  
. 
  
লাসগলা িার জীবগনর বসরা সম্গ়ের ম্গযয তিগ়ে এতগগ়ে চগলগেন। এি ববতে টাকা 
হাগি এগসগে তিতন ভাবগিই পারগেন না। কীভাগব েরচ করগবন বসটাই হগে সম্সযা। 
তিতন একজন লম্বা চওড়া ম্ানুষ। ে-ফুট চার ইতঞ্চ, তিনগো পাউন্ড ওজন, হাগি হীগর, 
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বাাঁযাগনা একতট ঘতড়, আঙুগল আগে হীগরর আংতট। বসানার বেসগলট পগরগেন। বাবার 
একটা বোগ ট্ট কাতনটভাল তেল। বাবা যেন ম্ারা যান, িেন বথ্গকই এর িাত়েত্ব কাাঁগয 
তনগ়েগেন। কাতনটভালগক বকন্দ্র কগর িার জীবগনর সবতকেু আবতিটি হগে। 
  
লাসগলার ভারী সুন্দর স্বে আগে। তিতন িার বোট্ট কাতনটভালতটগক আরও বগড়া করগি 
চান। একতিন িা সম্স্ত ইউগরাগপর বসরা কাতনটভাগল পতরণি হগব। এই মু্হূগিট তিতন 
ববতে তকেু বিোগি পারগেন না। এোগন এক বলতড আগে, আগে গাগ়ে অসংেয উতল্ক 
আাঁকা একতট ম্ানুষ। েযাম্গিে বথ্গক িুই যম্জ কনযাগক তনগ়ে আসা হগ়েগে। হাজার 
বেগরর পুগরাগনা একটা ম্তম্ও আগে। বসটা নাতক ইতজে বথ্গক িুগল আনা। আরও কি 
কী আগে, এক ভদ্রগলাক িগলা়োর তগগল বফলগি পাগর। মু্গের বভির আগুন োলাগি 
পাগর। সাগপর নাচন, তকন্তু এোগনই তিতন থ্াম্গি চান না। 
  
সারারাি যগর তিতন স্বে বিেগি ভাগলাবাগসন। স্বেগক সতিয করগি চান। 
  
তিতন সুইজারলযাগন্ড বগগেন, বসোনকার তেল্পীগির সগে কথ্া বলগি। এরই পাোপাতে 
তকেু জা়েগা ঘুগর বিগেগেন। সুইজারলযান্ড বথ্গক তকেু তেল্পীগক এোগন আনগিই হগব। 
িাহগল কাতনটভালটা জগম্ উঠগব। 
  
আহা, লাসগলা ভাবগলন, আবার কগব আতম্ বাইগর যাব। নিুন নিুন জগি বিেব। 
  
অনযানয সহযাত্রীগির ম্গিা তিতনও ওই তবগস্ফারণটা বিগে অবাক হগ়ে তগগ়েতেগলন। 
ভাবগি পাগরনতন বয এম্ন একটা ম্হাকােযান এভাগব আঘাি করগি পাগর। শুগনগেন 
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উড়ন্ত চাতক বগল তকেু আগে। তকন্তু িার অতস্তগত্ব তবশ্বাস কগরনতন। বেষ অতব্দ তবশ্বাস 
করগি বাযয হগলন। 
  
িারপর? এোগন তফগর আসার পর ম্াগঝ ম্গযযই ভ়েংকর িৃেযটা িার ম্নগক আগলাতড়ি 
কগর। 
  
সুইজারলযাগন্ড যাবার আরও একতট কারণ তেল। তিতন শুগনতেগলন একজন তবেযাি 
আতটটস্ট নাতক বসোগন বন্দী জীবন যাপন করগেন। িাগক একবার বযাগাড় করগি 
পারগল বকম্ন হ়ে? 
  
বযাপারটা সম্ভব হগব তক? 
  
লাসগলা এভাগবই ভাবগি ভাগলাবাগসন। 
  
সহযাত্রীগির কথ্া ম্গন পড়গে। যারা ওই ম্ারাত্মক তবগস্ফারণটা বিগেতেগলন। েতব বিালা 
হগ়েতেল। আুঃ, িুগটা সাংঘাতিক েরীর, জীতবি কী মৃ্ি বুঝগি পারা যাগে না। লাসগলা 
এেনও বচাে বন্ধ কগর বিেগি পান। িেনই রুম্ালটার প্রগ়োজন পগড়। ঘাম্ মু্েগি 
হ়ে। বকাগনা তকেুই আর ভাগলা লাগগ না। 
  
. 
  
 বাতড়গি তফগর এগলন, হাি থ্রথ্র কগর কাাঁপগে। বকন? পুগরাগনা বকাগনা কথ্া? 
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যেন কাতনটভালটা আরও বড় হগব, তিতন সারা পৃতথ্বী ভ্রম্গণর সুগযাগ পাগবন। 
তবজ্ঞানীগির জনয আলািা একটা বোগ়ের বযবস্থা করগবন। বসোগন রাজনীতির তবেযাি 
ম্ানুষজনও উপতস্থি হগবন। িাগির সকগলর কাে বথ্গক প়েসা তনগি হগব। হযাাঁ, প়েসার 
পাহাগড় আম্াগক উঠগিই হগব, আসগলা ভাবগলন। 
  
এম্নতক তিতন বসৌভাগগযর এই কথ্াটা িার তপ্র়েিম্া ম্াতরটার কাগেও বগলনতন। 
বযৌনবিী ওই নিটকী, অনা়োগস বয সাতপনীর সাগথ্ বেলা করগি পাগর। যতিও তবষিাাঁি 
বভগঙ বিও়ো হগ়েগে, তকন্তু িেটকরা িা বুঝগি পাগর না। কারণ লাসগলা আরও একটা 
বগােগরাগক বরগেগেন। অতবকৃিভাগব, যেন বেলা বিোগনা হ়ে, িেন ওই সতিযকাগরর 
বগাে়েরাগক বেগড় বিও়ো হ়ে। মু্হূগিটর ম্গযযই বস ইাঁিুরগক বম্গর বফগল। বলাগকরা 
সভগ়ে আিটনাি করগি থ্াগক। ম্াতরটা যেন ম্গঞ্চ আগস, সগে থ্াগক িার বপাষা তনতবটষ 
সাপ। িার অযট উলে বিহ, ভাবগি ভাগলা লাগগ। সপ্তাগহ িুবার অথ্বা তিনবার ম্াতরটা 
আসগলার বটগন্ট আগস। লাসগলর সাগথ্ অসভয বেলা বেগল। আহা, এই বম্গ়েতট সব 
বযাপাগর এি পারিতেটনী হল কী কগর? এগক একটা বপাষা জন্তুর ম্গিা ম্গন হ়ে। 
  
গিকালই িারা ভাগলাবাসা তবতনম়্ে কগরতেল। লাসগলা এগকবাগর তবধ্বস্ত হগ়ে 
তগগ়েতেগলন। ম্াতরটার েরীগরর ম্গযয অদু্ভি সহনেীলিা আগে। আগে এম্ন এক অিম্য 
আকষটণ যা কেনও অগ্রাহয করা যা়ে না। 
  
স্বগের জাল তোঁগড় বগল। বরাম্ন্থগনর সমু্গদ্র আগলাড়ন। এক অজ্ঞাি আিিা়েী বুতঝ 
বজগগ উগঠগে। 
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–আপতন লাসগলা? 
  
–হযাাঁ। আতম্ আপনার জনয কী করগি পাতর? 
  
-আপতন বিা গি সপ্তাগহ সুইজারলযান্ড তগগ়েতেগলন, িাই না? বসোগন আপনার কী 
অতভজ্ঞিা হল সংগক্ষগপ বলগবন তক? 
  
কী তবষগ়ে জানগি চাইগেন? 
  
–আপতন বিা বাগস কগর নানা জা়েগা়ে তগগ়েতেগলন। বরাববার। িাই না? 
  
লাসগলা বলগলন- হযাাঁ। 
  
রবাটট ববলাতম্র ম্গন আনন্দ। বেষ পযটন্ত বেলাটার বেষ প্রাগন্ত বপৌঁগে তগগ়েতে আতম্। 
এটাই হল বেষিম্ সাক্ষী। এগক এগক সব সাক্ষীগক যরগি আতম্ সফল হগ়েতে। একটা 
অসম্ভব অতভযানগক সম্ভব কগরতে। আুঃ, বাতক জীবনটা শুগ়ে শুগ়ে কাটাব। 
  
–আম্ার ওই ভ্রম্ণ পতরকল্পনা সিগকট আপতন এি আগ্রহী বকন? 
  
ববলাতম্ বলগলন- বযাপারটা েুব উগিেগযাগয ন়ে, তকন্তু আম্ার ম্গন হগে এটা আম্ার 
কাগে আগ্রহজনক হগি পাগর। আতম্ ভাবতে আপনার কাে বথ্গক সব েবর সংগ্রহ 
করব। 
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লাসগলা বলগলন- বকন? েবর বজগন কী হগব? কারা কারা আম্ার সগে তেগলন িাই 
বিা? এক ইিালী়ে যম্টযাজক তেগলন, তিতন অরতভগ়েগট বথ্গক এগসগেন। জাম্টান বিগের 
এক অযযাপক তেগলন। তিতন এগসগেন তম্উতনে বথ্গক। এক রুেগিেী়ে যুবিী তেগলন, 
তিতন তকগ়েগভর একতট লাইগেরীগি কাজ কগরন। বটকসাগসর ও়োগক বথ্গক এক 
বযবসা়েী এগসতেগলন। এক কানাডী়ে বযাংকার। পাকটার নাগম্ এক ভদ্রগলাক এগস 
তেগলন, ম্াতকটন যুিরাগষ্ট্রর রাজনীতির সগে যুি। 
  
. 
  
হা়ে ঈশ্বর, যতি এই ভদ্রগলাকগক প্রথ্ম্ বপিাম্ িাহগল সবতকেু েুব িাড়ািাতড় হগ়ে 
বযি। এ বিা বিেতে েবগরর েতন। তিতন বলগলন আপনার সৃ্মতি বিা েুব পতরষ্কার। 
  
লাসগলা হাসগলন- হযাাঁ, আগরকজন ভদ্রম্তহলা এগসতেল। 
  
–ওই রাতে়োন বম্গ়েতট? 
  
না-না, আগরকজন ভদ্রম্তহলা, সিূণট সািা বপাোক পরা। লম্বা, বচহারাটা পািলা। 
রবাগটটর বুগকর কাাঁপন আরও ববগড় বগগে। বকউ এিক্ষণ পযটন্ত এই ভদ্রম্তহলার কথ্া 
বগলনতন বকন? 
  
উতন বলগলন- আপতন ববাযহ়ে ভুল করগেন। 
  
না, আতম্ ভুল করতে না, সব তম্তলগ়ে আম্াগির সগে িুজন ম্তহলা তেগলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

258 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

রবাগটটর ম্গন উগত্তজনা। উতন বলগলন- বকউ বিা ওনাগক বিগেনতন? 
  
-যেন ফগটাগ্রাফাররা েতব িুলতেগলন, িেন তিতন আম্ার পাগে িাাঁতড়গ়ে তেগলন। আহা, 
অসাম্ানয রূপবিী। সবগথ্গক ম্জার কথ্া হল, উতন ববাযহ়ে আড়াগল থ্াকগিই 
ভাগলাবাগসন। ওনার েরীরটা রিেূনয, ম্গন হগে, উতন বযন কাগরার জনয তচতন্তি 
তেগলন। 
  
রবাগটটর ম্গন উৎকণ্ঠা– বাগস তফগর আসার পর তিতন আপনার পাগেই বগসতেগলন? 
  
না, িারপর বিা আতম্ ওনাগক বিেগি পাইতন। আসগল িেন আতম্ ওই উড়ন্ত চাতকটা 
বিগে এি উগত্ততজি তেলাম্ বয চারপাগে কী হগে বুঝগি পাতরতন। 
  
–আপনাগক যনযবাি। 
  
. 
  
বস রাগি রবাটট ববলাতম্ িার বেষ তরগপাটটটা বজনাগরল তহতল়োগডর কাগে িুগল তিগলন। 
নাম্ পাও়ো বগগে, লাসগলা, তিতন সফরগন একটা কাতনটভাগলর ম্াতলক। 
  
–এটাই হল বেষিম্ সাক্ষী? 
  
রবাটট এক মু্হূিট ইিস্তি করগলন, সািা বপাোক পরা বম্গ়েতটর কথ্া বলগবন তকনা 
ভাবগলন। িারপর বলগলন- হযাাঁ, সযার, আম্ার কাজ বেষ হগ়ে বগগে। 
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িে নম্বর যাত্রীগক সনাি করা সম্ভব হল। িারপর? অনন্ত েুতট আর কী? 
  
অগনক যনযবাি কম্ান্ডার, আপতন অসাযযগক সাযযািীি কগরগেন। 
  
আগলা েগল উঠল, লাল আগলা, বগাপন েবর। অপাগরেন ডুস বড, িে নম্বর লাসগলা, 
সফরন, েবরটা বেষ হগ়ে বগল। 
  
. 
  
ম্যযরাি, কাতনটভাল বন্ধ হগ়ে বগগে। পগনগরা তম্তনট বাগি িারা এগসগে। অিযন্ত 
নীরবিার ম্গযয। লাসগলা স্বে বিেগেন। তিতন একটা তবরাট সািা বটগন্টর সাম্গন 
িাাঁতড়গ়ে। আগেন। হাজার হাজার ম্ানুষ আনগন্দ হাি িুলগে, তটতকট তকনগি হগব। 
এইভাগব স্বেটা সফল হগব, হযাাঁ, বিেলাম্, অনয বরা বথ্গক িুগটা অজানা অগচনা প্রাণী 
বনগম্ এগসগে। িাগির বচাগে তজঘাংসা। এম্ন িৃেয সারা জীবন আর কেনও বিেগি 
পাব না। 
  
ম্াতরটার সগে যেন তিতন েযযা়ে শুগ়ে থ্াগকন, িুজগনই সিূণট লযাংগটা, ম্গন হ়ে, আহা, 
ওই িুগটা বৃন্ত আম্ার বুগকর সাগথ্ বচগপ বগস আগে। ওর তজভ আম্ার েরীগরর 
সবোগন স্বগগটর কারুকাজ আাঁকগে। বম্গ়েতট হাম্াগুতড় তিগ়ে হাাঁটগে আম্ার বিগহর ওপর। 
আম্ার িুষু্ট বোকাটা উতিি হগে। আতম্ ওর কাগে এতগগ়ে যাতে। ঠাণ্ডা বকাগনা তকেু 
একটা আম্ার ঘুম্ বভগঙ যাগে। আতম্ বচাে েুলতে। আতম্ চীৎকার করতে। এ কী? 
তবষাি বগােগরা সাপ আম্াগক আক্রম্ণ করগে বকন? 
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সকালগবলা েরীরটা পাও়ো বগল, আর বিো বগল, বয োাঁচার ম্গযয তবষাি বগােগরা 
সাপগক রাো হগ়েতেল, বসই োাঁচাটা ফাাঁকা, সাপটার তচহ্ন বকাথ্াও বনই। 
  
 লাল আলা েগল উঠল, বগাপনী়ে, তবষ়ে অপাগরেন ডুম্সগড, িে নম্বর লাসগলা, কাজটা 
বেষ হগ়ে বগগে। 
  
. 
  
 বজনাগরল তহতল়োড় িার বফাগন একটা কল বপগলন, বজনাস, আতম্ বেষিম্ তরগপাটটটা 
কম্ান্ডার ববলাতম্র কাে বথ্গক বপগ়েতে। বেষ সাক্ষযগকও পাও়ো বগগে। িার জনয 
তনরাপত্তার বযবস্থা করগি হগব। 
  
–আতম্ সকলগক েরব তিতে। এবার কাজটা বেষ করগি হগব। অবেযই। এেন একটুও 
সম়্ে নষ্ট করা যাগব না। 
  
. 
  
৩৫. 
  
পগনগরা নম্বর তিন 
  
রবাটট ববলাতম্ অবাক হগ়ে বগগেন। এগাগরা নম্বর প্রিযক্ষিেটী সতিয আগে তক? যতি বা 
বথ্গকও থ্াগক বকউ বকন িার কথ্া আগগ বগলতন। 
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বয ক্লাকট বাগসর তটতকট তবতক্র করতেল, বস বগলতেল, ম্াত্র সািজন যাত্রী তেল। রবাটট 
একথ্া তবশ্বাস কগর, হাগেরী়ে কাতনটভাল ম্াতলগকর বকাগনা ভুল হগ়েগে। তকন্তু বযাপারটা 
েুব োরাপ লাগগে। রবাটট ভাবল, হানস ববকারম্যান, বাস ড্রাইভার তনশ্চ়েই বযাপারটা 
জাগন। 
  
সানসাইন টুযতরস্ট বাস বকািাতনগক তিতন একটা বফান করগলন। অতফসটা বন্ধ। এক 
মু্হূগিটর জনয রবাটট ভাবগলন, আতম্ তক আবার সুইজারলযাগন্ড তফগর যাব? এই বযাপারটার 
বেষ না বিো অতব্দ তিতন েটফট করগি থ্াকগবন। 
  
. 
  
ম্যযরাি, রবাটট জুতরগে এগস বপৌঁগেগেন। বািাস ঠাণ্ডা। পূতণটম্ার তিতথ্। রবাটট একটা 
গাতড় ভাড়া করগলন। কাগপ্পল গ্রাগম্র তিগক এতগগ়ে বগগলন। চাগচটর পাে তিগ়ে গাতড় েুগট 
বগল। এই বিা হানস ববকারম্যাগনর বাতড়। না, এভাগব বোাঁজােুাঁতজ কগর বকাগনা লাভ 
বনই। রবাটট িরজা়ে েব্দ করগলন এবং অগপক্ষা করগি থ্াকগলন। 
  
েীগির কনকগন বািাস সব তকেু কাাঁতপগ়ে তিগে। 
  
শ্রীম্িী ববকারম্যান বেষ পযটন্ত জবাব তিগলন। 
  
তম্গসস ববকারম্যান, আপতন তক আম্াগক তচনগি পারগেন? আতম্ আপনার কাগে 
এগসতেলাম্। হানস সিগকট একটা প্রবন্ধ বলোর জনয। আতম্ তক আপনার স্বাম্ীর সগে 
কথ্া বলগি পাতর? 
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নীরবিা বভগঙ বগল। একটা েব্দ বভগস এল হানস ম্ারা বগগে। 
  
কী বলগেন? 
  
–আম্ার স্বাম্ীর মৃ্িুয হগ়েগে। িার গাতড়টা পাহাগড়র যাগর চগল তগগ়েতেল। কণ্ঠস্বগর 
তিিিা। পুতলে বলগে, বস নাতক প্রচুর ম্ি বেগ়েতেল। 
  
না-না, আতম্ এটা তবশ্বাস করগি পারতে না। 
  
হানগসর কথ্া ম্গন পগড় বগল। হানগসর বপগট আলসার তেল। ডািাররা িাগক বকাগনা 
তকেু বেগি বারণ কগরতেল। 
  
পুতলে বলগে, এটা একটা অযাকতসগডন্ট? 
  
–হযাাঁ। 
  
িারা তক েব বযবগেি কগরতেল? 
  
–হযাাঁ, িারা বপগটর বভির ড্রাগস বপগ়েগে। আতম্ বুঝগি পারতে না। 
  
–আতম্ অিযন্ত িুুঃতেি, শ্রীম্িী ববকারম্যান। 
  
 িরজা বন্ধ হগ়ে বগল। রবাটট িাাঁতড়গ়ে থ্াকগলন। েীগির রাগি একা। 
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িার ম্াগন? একজন প্রিযক্ষিেী চগল বগল। না-না, িুজন, বলসতল ম্ািারগেগডরও মৃ্িুয 
হগ়েগে িুঘটটনা়ে। 
  
রবাটট বসোগন অগনকক্ষণ িাাঁতড়গ়ে থ্াকগলন। িুজগনর মৃ্িুয হল! িাহগল? বযাপারটা বকান্ 
তিগক এতগগ়ে যাগে? 
  
সম্সযা? বকন? রবাগটটর ম্গন নানা ভাবনার উিগরাল। এটা তক বনহাি কাকিালী়ে 
বযাপার? বিো যাক, অনয তিগক কী ঘটনা ঘটগে। 
  
. 
  
প্রথ্ম্ বফান করগলন বফারথ্ তিগট, কানাডাগি। 
  
এক ম্তহলার কণ্ঠস্বর। 
  
-বক বলগেন? 
  
–উইতল়োম্ ম্ান আগেন? 
  
–না, আম্ার স্বাম্ী আম্াগির ম্গযয আর বনই। 
  
–আতম্ তঠক বুঝগি পারতে না। 
  
–উতন আত্মহিযা কগরগেন। 
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–বস কী? ওই ভদ্রগলাক আত্মহিযা কগরগেন? কী হগে? 
  
 তিতন একতটর পর একতট বফান করগি থ্াকগলন। 
  
-প্রগফসার তস্মডটগক একবার বিগবন? 
  
–প্রগফসার ম্ারা বগগেন। লযাগবাগরটাতরগি তবগস্ফারণ হগ়েতেল। 
  
. 
  
-আতম্ তক ডযান ওগ়েগনর সাগথ্ কথ্া বলগি পাতর? 
  
–আুঃ, িার বপাষা বঘাড়াটা বেগপ তগগ়েতেল। বেষ পযটন্ত বঘাড়র আঘাগি িার মৃ্িুয হ়ে। 
  
. 
  
লাসগলা আগেন? 
  
কাংতভনাল বন্ধ হগ়ে বগগে। আসগল ম্ারা বগগে। 
  
. 
  
–তফজস ম্যানগডল আগেন? 
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–তফজগসর মৃ্িুয হগ়েগে একটা অযাকতসগডগন্ট। 
  
 সংগকি তচহ্ন বাজগে বজাগর বজাগর। 
  
. 
  
–ওলগা আগেন তক? 
  
আহা, অল্প ব়েগসই চগল বগল ববচারী। 
  
. 
  
-বকতভন পারকাগরর সগে কথ্া বলা যাগব? 
  
 –বকতভনগক হিযা করা হগ়েগে। 
  
. 
  
মৃ্ি, প্রিযক্ষিেটীরা সবাই মৃ্ি। িা হগল? আতম্ একম্াত্র ববাঁগচ আতে। হঠাৎ একটা 
েীিল তেহরণ, বক এইসব েুগনর অন্তরাগল? রবাগটটর ম্গন পড়ল, তিতন একম্াত্র 
বজনাগরল তহতল়োগডর কাগে এইসব েবর পাতঠগ়ে তেগলন। অথ্টাৎ এই জঘনয 
হিযাকাগন্ডর বপেগন একটা চক্র কাজ করগে। বক হগি পাগর? 
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আম্াগক ভাড়া করা হগ়েতেল প্রিযক্ষিেটীগির েুাঁগজ ববর করার জনয। তকন্তু? অগটার মৃ্িুয 
হগ়েগে জাম্টাতনগি, হানস এবং তফজ ম্ারা বগগেন সুইজারলযাগন্ড। ওলগা রাতে়োগি। 
ডযান ওগ়েগন এবং বকতভন পারকার আগম্তরকাগি। উইতল়োম্ ম্ান কানাডাগি। বলসতল 
ইংলযাগন্ড। ফািার পযাটতরতন ইিাতলগি। লাসগলা হাগেরীগি। িার ম্াগন েটার ববতে বিে 
এই ষড়যগির সগে যুি। আগলাচনা হগে, বয উড়ন চাতক বিেগব, িার মৃ্িয অতনবাযট। 
তকন্তু বকন? 
  
এটা একটা আন্তজটাতিক ষড়যি, ইো অথ্বা অতনোগি রবাটট িার অংেীিার হগ়ে 
বগগেন। 
  
. 
  
রবাটট এেন ভাবগেন, এবার আম্ার মৃ্িুযর পালা। হযাাঁ, আম্ার হাগি সম্স্ত িথ্য প্রম্াণ 
আগে। আতম্ এেন আর বকাগনা সুগযাগ বনব না। বকাথ্া়ে যাও়ো যা়ে। একটা পােগপাটট 
বজাগাড় করগি হগব। 
  
রবাটট পরবিটী বেনটা যরগলন। পালাগি হগব, একু্ষতন পালাগি হগব। গি পগনগরা তিন 
যগর িার ওপর ভীষণ চাপ বগগে। 
  
তিতন তভঞ্চতচ এ়োরগপাগটট নাম্গলন। তলওনাগিটার নাগম্ নাম্াতঙ্কি। টারতম্নাগলর তিগক 
বহাঁগট বগগলন। সুোন, আহা! এ কী? 
  
সুোন? 
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সুসাগনর বচাগে তবস্ম়ে- রবাটট? কী আশ্বযট সম্াপিন বগলগিা? 
  
–আতম্ বভগবতেলাম্, বিাম্রা তজোোর চগল বগগে। 
  
-হযাাঁ, আম্রা বসোগনই তেলাম্, ম্গন্টর তকেু বযবসা আগে এোগন। আম্রা আজই চগল 
যাব। িুতম্ বরাগম্ কী করে? 
  
–আতম্ একটা কাজ বেষ করতে। 
  
রবাটট ম্গন ম্গন ভাবগলন, এটাই আম্ার বেষ কাজ। আতম্ বেগড় বিব ডাতলটং, আর 
বকাগনা তকেুই আম্াগির ম্গযয তবগেি আনগি পারগব না। ম্গন্টগক বেগড় িাও, আম্ার 
কাগে তফগর এগসা। 
  
ম্গনর এই ভাবনাগুগলা কথ্া়ে বলগি পারগলন না। সুোনগক বিগে ম্গন হগে, নিুন 
জীবগন বস পতরিৃপ্ত। 
  
আম্াগক এেন একাই থ্াকগি হগব। 
  
-বিাম্াগক েুব ক্লান্ত বিোগে? 
  
–হা, কতিন যগর েুব পতরশ্রম্ হগ়েগে। 
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িারা পরস্পরগক বিেগলন। হযাাঁ, আকষটণ এেনও আগে। বসই অতগ্ন উগত্তজনা, বসই 
হাতসর উিগরাল, কাগে আসার িীেিম্ আকাঙ্খ। 
  
সুোন হাগি হাি রােগলন রবাটট! রবাটট! 
  
সুোন! 
  
বসই সম়্ে এক ভদ্রগলাক সাম্গন এগস িাাঁড়াগলন। ড্রাইভাগরর বপাোক পরা। বস বলল 
তম্গসস বাঙ্কস, গাতড় তিতর আগে। 
  
আহা, স্বেটা বভগঙ বগল। 
  
রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে সুোন বলগলন- আতম্ িুুঃতেি, আম্াগক এেন চগল বযগি হগব। 
েরীগরর যত্ন তনও বকম্ন? 
  
রবাটট বলগলন- হযাাঁ, িুতম্ তচন্তা কগরা না। 
  
 জীবন বকাথ্া়ে চগল বগগে, সবতকেু হাতরগ়ে বগগে। সম্াপিন, শুযুই সম্াপিন। 
  
টযাতক্স তনগ়ে রবাটট চগলগেন হযাাঁসলার বহাগটগলর তিগক। 
  
. 
  
কম্ান্ডার তফগর এগলন? 
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 হা, রাি িেটা ববগজগে। এবার রবাটট ওপগর যাগবন। ঘুগম্াগি হগব। তকন্তু পােগপাগটটর 
বযবস্থা করগি হগব। 
  
রবাটট বলগলন আতম্ এেন আম্ার ঘগর যাব না। বযাগগুগলা ওপগর পাতঠগ়ে বিগবন? 
  
রবাটট ববগরাগি যাগেন, এতলগভটর েুগল বগল, তহ-তহ করগি করগি তকেু ম্ানুষ ববতরগ়ে 
এগসগে। একজন রবাগটটর তিগক হাি িুগল িাকাল। 
  
রবাটট লতব তিগ়ে বহাঁগট বগগলন। টযাতক্স স্টযাগন্ডর তিগক। টযাতক্সগি উঠগি যাগবন, বিেগলন 
একটা যূসর রগঙর ওভাল গাতড় িাাঁতড়গ়ে আগে। বকন? গাতড়টাগক বিগে িাাঁর সগন্দহ 
হল। 
  
রবাটট টযাতক্স ড্রাইভারগক বলগলন- ম্নতটগ্রাো়ে বযগি হগব। 
  
কাাঁচ তিগ়ে িাতকগ়ে থ্াকগলন, বস তক? ওভাল গাতড়টা বকাথ্া়ে বগল? 
  
রবাটট তঠক জা়েগা়ে বপৌঁগে বগগলন। আবার ওই গাতড়টাগক বিো বগল। িার ম্াগন? 
বকউাঁতক আম্াগক অনুসরণ করগে? যীগর যীগর তিতন গাতড়টার সাম্গন চগল বগগলন। 
বিেগি বপগলন, গাতড়টা আরও কাগে এতগগ়ে আসগে। হযাাঁ, এবার তিতন তনতশ্চি, গাতড়টা 
িাগকই অনুসরণ করগে! 
  
গাতড়টা পুগরাগনা, অনাকষটক। রবাটট এোগন অগনক বার এগসগেন। তবতভন্ন কাগজ। তিতন 
ববসগম্গন্ট চগল বগগলন। িরজা়ে েব্দ করগলন। 
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রবাট? একজন তচৎকার করগলন। িুতম্ বকম্ন আগো? 
  
বের ষাট ব়েস, সািা চুল, ভুরু িুগটা বম্াটা, িাাঁগি হলুি বোপ। িরজা বন্ধ করগলন। 
  
-আতম্ ভাগলা আতে তরগক্কা। 
  
 তরগক্কার বকাগনা আলািা নাম্ বনই। তিতন বলগলন- বনু্ধ, আতম্ বিাম্ার জনয কী করব? 
  
-আম্াগক একটা পােগপাটট কগর বিগব? 
  
েুব িাড়ািাতড় চাই? 
  
তিতন এতগগ়ে বগগলন, বলগলন বকান বিে বথ্গক আসগি চাইে? ববে কগ়েকটা পােগপাটট 
রগ়েগে িার বহপাজগি। তিতন বলগলন- তগ্রস, িুরস্ক, যুগগাগোতভ়ো নাতক ইংলযান্ড? 
  
আগম্তরকা হগব? 
  
 তরগক্কা নীল োগম্র বভির পােগপাটট পুগর তিগলন- হযাাঁ, আথ্টার বাটারতফল্ড, নাম্টা বকম্ন 
হগ়েগে। আতম্ বিাম্ার েতব বনব। 
  
রবাটট বিও়োগলর যাগর চগল বগগলন। তরগক্কা একটা ড্র়োর েুলগলন। ববালাগরর কযাগম্রা 
ববর করগলন। এক তম্তনট বকগট বগগে। েতবটা হগ়ে বগগে। 
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রবাটট প্রশ্ন করগলন– আতম্ তক হাসতে? 
  
না, আম্ার মু্গে হাতস বনই বকন? 
  
 তরগক্কা িাতকগ়ে বলগলন- আর তকেু বলগব? 
  
আবার মু্গে হাতস েতবটা বনও়ো হল। 
  
তরগক্কা বলগলন- এেন কাজটা েুবই ঝাগম্লার হগ়েগে। 
  
এবার লযাতম্গনেন করগি হগব। রবাটট একটা বটতবগলর কাগে এতগগ়ে বগগলন। সব 
বযবস্থা এোগন রগ়েগে। 
  
তরগক্কা বলগলন- বাুঃ, সুন্দর হগ়েগে। রবাগটটর হাগি পােগপাটটটা িুগল তিগলন। পাাঁচ 
হাজার ডলার। 
  
-হযাাঁ, এটার িাম্ িুতম্ তঠকই যগরে। 
  
-বিাম্ার ম্গিা বলাগকর সাগথ্ বযবসা করগি েুবই ভাগলা লাগগ। রবাটট ম্গন ম্গন 
আনতন্দি। হা, তরগক্কার হাগির কাজ বিোর ম্গিা। জনা েগ়েক সরকারী নতথ্পত্র িুগল 
তনগি পাগর। কারও প্রতি িার আনুগিয বনই। রবাটট পােগপাটটটা পগকগট রােগলন। 
  
তরগক্কা হাসগলন তম্. বাটারতফল্ড, যনযবাি। 
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িরজা বন্ধ হগ়ে বগল। তরগকা এবার বটতলগফান বুগথ্র তিগক এতগগ়ে যাগেন। কাউগক 
একটা েবর তিগি হগব। এই েবরটা তিগ়েও তিতন অগনক টাকা পাগবন। 
  
কুতড় গজ িূগর রবাটট িাাঁতড়গ়ে আগেন। নিুন পােগপাটটটা পগকট বথ্গক ববর করগলন। 
আুঃ, এবার আতম্ অনয ম্ানুষ হগ়ে বগতে। আথ্টার বাটারতফল্ড। 
  
যূসর রগঙর ওভাল গাতড়টা কগ়েকটা ব্ল্ক িূগর িাাঁতড়গ়ে আগে। এেনও অগপক্ষা করগে। 
  
রবাগটটর ম্গন িৃঢ় যারণা। এই গাতড়টা িাগকই অনুসরণ করগে। তকন্তু এেন? এেন তক 
গাতড়টা আর আসগে? কী করা যা়ে? রবাটট তক আর বহাগটগল তফগর যাগবন? 
  
না, তকেু বুঝগি পারতে না। গাতড়টাগক আর বচাগের সাম্গন বিো বগল না। 
  
রাস্তা়ে অগনকগুগলা ট্রাক িাাঁতড়গ়ে আগে। রবাটট লাইগসন্স বেটগুগলা বিেগলন। একটা 
ফরাতস নম্বর বিও়ো কাডটটা পাও়ো বগল। হযাাঁ, আম্াগক বকউ বিেগে না। তিতন টযাতক্স 
ডাকগলন। লতবগি বপৌঁগে বগগলন। বলগলন- আজ রাগি পযাতরস যাও়োর বকাগনা বেন 
আগে তক? 
  
-হযাাঁ, কম্ান্ডার, বকান এ়োরলাইগন্স আপতন বযগি চাইগেন? 
  
–বয বকাগনা একটা হগলই হগব। 
  
–আতম্ বযবস্থা করতে। 
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রবাটট বহাগটল ক্লাগকটর কাগে এতগগ়ে বগগলন। আম্ার চাতব? ৩১৪ নম্বর ঘর। আতম্ 
তকেুক্ষগণর ম্গযযই ববতরগ়ে আসব। 
  
কম্ান্ডার ববলাতম্, ক্লাকট বলগলন, আপনার একটা তচতঠ আগে। 
  
রবাগটটর তেরিাাঁড়াগি েীিল উগত্তজনা। এনগভলাপটা বন্ধ করা। বলো আগে, কম্ান্ডার 
রবাটট ববলাতম্। ম্গন হল, বভিগর ববাযহ়ে একটা যািব পাত্র আগে। তিতন সাবযাগন 
বসটা েুলগলন। ইিাতল়ে বরসু্টগরগন্টর তবজ্ঞাপন। আুঃ, অিযন্ত সাযারণ বযাপার। তকন্তু 
নাম্টা ওপগর এল কী কগর? 
  
–বক এই তচতঠটা তিগ়েগে বলগি পারগব তক? 
  
না, েুব বযস্ত থ্াতক বিা। 
  
–এটা েুব একটা গুরুত্বপূণট বযাপার ন়ে। হ়েগিা এর বভির বকাগনা তকেু বনই। 
  
 রবাটট ওপগরর তিগক এতগগ়ে বগগলন। 
  
একজন ভদ্রগলাগকর সগে বিো হল। তিতন রবাগটটর সগে বযগচ বনু্ধত্ব করগলন। 
  
তিতন বলগলন, আতম্ আগম্তরকাগক বকন ভাগলাবাতস বলুন বিা? িারা জীবনটাগক বভাগ 
করগি জাগন। আসুন, আম্রা একসগে আনন্দ কগর সম়্ে কাটাই। 
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রবাটট িরজাটা েুলগলন। একতিগক চগল বগগলন। ঘরটা অন্ধকার, আগলা োলগলন। 
ঘগরর বভির এক ভদ্রগলাক িাাঁতড়গ়ে আগে। কী আশ্চযট? হাগি সাইগলনসার, একু্ষতন 
একটা ভ়েংকর ঘটনা ঘগট যাগব। 
  
একজন তচৎকার করল- এোগন কী হগে? কগ়েকজন তহ-তহ করগি করগি এতগগ়ে 
এগসগে। 
  
ওই বরাগা বলাকটা রবাগটটর তিগক এতগগ়ে এল। সবাই তম্গল ওগক যরার বচষ্টা করগে। 
রবাটট িরজা আটগক িাাঁতড়গ়ে আগেন। 
  
নীগচর লতবগি তহ-তহ শুরু হগ়ে বগগে। 
  
কম্ান্ডার ববলাতম্, আতম্ বিা তরজাগভটেন কগর তিগ়েতে। এ়োর ফ্রাগন্সর ফ্ল্াইট, পযাতরগস 
যাগব। রাি একটা়ে োড়গব। 
  
রবাটট বলগলন– যনযবাি। 
  
 রবাটট িরজা বথ্গক ববতরগ়ে এগলন। টযাতক্স িাাঁতড়গ়ে আগে। 
  
রবাটট এগস বলগলন– ভা়ো ম্নতটগ্রাপ্পা। 
  
হযাাঁ, এেন আর উত্তর বনই। ওরা আম্াগক হিযা করগি বচগ়েগে। ওরা আম্াগক েুাঁগজ 
ববড়াগে। তকন্তু আতম্ তক বাাঁচব? 
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রবাটট টযাতক্স ড্রাইভারগক বলগলন, বরাম্া টারতম্তন। হযাাঁ, সবটত্র অনুসন্ধান শুরু হগ়ে বগগে। 
  
টযাতক্স এতগগ়ে চগলগে। বেষ পযটন্ত ড্রাইভার বলল- আম্রা এগস বগতে। 
  
এক মু্হূিট িাাঁড়াগবন তক? সবতকেু সাযারণ বগল ম্গন হগে। টযাতক্স আসগে। তলমু্তজন 
গাতড় ববতরগ়ে যাগে। কুতলরা কাজ করগি বযস্ত। পুতলেরা তনগজগির কাজ করগেন। 
  
রবাটট বেষ পযটন্ত বলগলন- আতম্ আর বকাথ্াও যাব না। না, একটা জা়েগা়ে যাও়ো বাতক 
আগে। বভগনগটা, ১১০, পৃতথ্বীর এই অঞ্চগল রবাটটগক একবার বযগিই হগব। 
  
আগম্তরকান এম্বযাতস ভা়ো বভগনগটাগি অবতস্থি। সাম্গন বলাহার বগট। পাহারািার 
তজজ্ঞাসা করল– কী আপনাগক সাহাযয করব, সযার। 
  
–আতম্ একটা নিুন পােগপাটট বপগি চাইতে। আম্ারটা হাতরগ়ে বগগে। 
  
–আপতন তক আগম্তরকার বাতসন্দা? 
  
–হযাাঁ। 
  
–ওইোগন চগল যান সযার, বেষ িরজা। 
  
–তঠক আগে। 
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অগনগক বসই ঘগর বগস কাজ করগেন। অগনগকর সম্সযা সম্াযান করার বচষ্টা হগে। 
বলা হল, আতম্ আলবাগন বযগি পাতর তক? একটা তভসা িরকার। বসোগন আম্ার 
আত্মী়েরা আগেন। 
  
বকউ বলগেন, আম্ার পােগপাটট আজ রাগির ম্গযয তরতনউ করগি হগব। একটা বেন 
যরগি হগব। 
  
কি রকম্ কথ্া। রবাটট িাাঁতড়গ়ে থ্াকগলন। কথ্াগুগলা শুনগেন। পুগরাগনা বচারাই 
পােগপাটট সহগজই পাও়ো যা়ে। নিুন পােগপাটট বজাগাড় করাটাও েুব একটা েি ন়ে। 
  
–তম্. বকা়োন, এই আপনার নিুন পােগপাটট। ইস, আপনার এি োরাপ অতভজ্ঞিা হল। 
বরাগম্ পগকটম্ারগির বথ্গক সাবযান থ্াকগবন। 
  
বকা়োন বলল, এবার আম্াগক আরও সাবযান থ্াকগি হগব। 
  
রবাটট লক্ষয করগলন, বকা়োন পােগপাটটটা িার জযাগকগটর পগকগট বরগেগেন। বস যাবার 
জনয তিতর হল। রবাটট িাগক অনুসরণ করল। একটা বম্গ়ে ম্তযযোগন এগস িাাঁতড়গ়েগে। 
রবাটট বকা়োগনর তিগক এতগগ়ে বগগলন। আগস্ত কগর িাগক যাক্কা তিগলন। ভদ্রগলাক 
ম্াতটগি পগড় বগল, আতম্ ক্ষম্া চাইতে। জযাগকটটা ফাাঁক হগ়েগে। 
  
বকা়োন বলল না, বকাগনা সম্সযা বনই। 
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রবাটট ঘুগর িাাঁড়াগলন। বাথ্রুগম্ চগল বগগলন। ওই ম্ানুষতটর পােগপাটট এেন িার 
পগকগট, হযাাঁ, আতম্ এেন একা। বুগথ্ িাাঁতড়গ়ে আতে। এবার কী করব? বেট তনগ়ে 
এগসতে। আঠার ববািল তরগক্কার ঘর বথ্গক চুতর কগর। 
  
তিতন োসতটকটা আগস্ত আগস্ত েুগল বফলগলন। বকা়োগনর েতবটাও সতরগ়ে বফলা হল। 
তনগজর েতবটা বসোগন বম্গর বিও়ো হল। আঠা লাতগগ়ে তিগলন। বাুঃ, হাগির কাজটা 
চম্ৎকার হগ়েগে। এেন আতম্ বহনতর বকা়োন। পাাঁচ তম্তনট বকগট বগগে। ভা়ো বভগনগটা 
িাাঁতড়গ়ে আগে। বলগলন, আতম্ এ়োরগপাগটট যাব। 
  
রাি বাগরাটা ববগজ তিতরে তম্তনট, রবাটট এ়োরগপাগটট বপৌঁগে বগগেন। বকাগনা তকেু বচাগে 
পড়গে তক? না, সবই সাযারণভাগব এতগগ়ে চগলগে। রবাটট টারতম্নাগল েুকগলন। অগনক 
এ়োরলাইগন্সর বযস্তিা। 
  
এ়োর ফ্রাগন্সর কাউন্টার বিো বগল।–শুভ সন্ধযা। 
  
-শুভ সন্ধযা, আতম্ তক আপনাগক সাহাযয করগি পাতর, তসনর? 
  
হা, রবাটট বলগলন, আপতন কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্গক একটা বফান করগি বিগবন তক? 
  
-হযাাঁ। 
  
ম্াইগক্রাগফান বনও়ো হল। কগ়েক ফুট িূগর এক ম্যযব়েসী ভদ্রম্তহলা সুযটগকগসর তিগক 
িাতকগ়ে তেগলন। এ়োরলাইগন্সর এক ভদ্রগলাগকর সাগথ্ িার কথ্া কাটাকাতট হগে। 
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তিতন বলগেন আগম্তরকাগি আম্রা ববতে ওজগনর জনয প়েসা তিই না। 
  
–আতম্ িুুঃতেি, ম্যাডাম্। আপনাগক ববতে টাকা তিগিই হগব। 
  
রবাটট কাগে এতগগ়ে বগগলন। তিতন অযাগটনগডগন্টর কণ্ঠস্বর শুনগি বপগলন,লাউতস্পকাগর 
গম্গম্ করগে- কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্, এই সািা বটতলগফাগনর সাম্গন চগল আসুন। 
কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্, সািা বফাগনর সাম্গন চগল আসুন। 
  
চারপাগে েতড়গ়ে পড়গে েবরটা। একজন বলাক কযাতরবযাগ তনগ়ে এতগগ়ে বগগলন। 
  
রবাটট বলগলন– কী হগ়েগে? 
  
–আম্ার বউ আম্াগক ডাকগে। তকন্তু আতম্ বিা লাগগজ োড়গি পারতে না। 
  
রবাটট ওই ভদ্রম্তহলার লাগগগজর তিগক িাকাগলন। বলাকতটর হাগি িে ডলাগরর তবল 
তিগলন। বলগলন, আপতন তক ওই সািা বটতলগফাগনর কাগে তগগ়ে একবার িাাঁড়াগবন? 
ওনাগক বলগবন, আতম্ একঘণ্টা বাগি বহাগটগল বপৌঁগে যাতে। িা হগল েুবই ভাগলা হ়ে। 
  
ভদ্রগলাক িে ডলার তবল পগকগট তনগ়ে বলগলন- হযাাঁ, আতম্ যাতে। 
  
রবাটট িাতকগ়ে থ্াকগলন। তিতন তরতসভারটা তনগ়ে বলগলন- হযাগলা? 
  
পরমু্হূগিট চারজন কাগলা বপাোক পরা ম্ানুষ এগস বগগে। িারা ম্ানুষতটর তিগক িাতকগ়ে 
আগে। 
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একজন বলল– এেনই কাজ শুরু করগি হগব। না, কম্ান্ডার, এেনই। 
  
কম্ান্ডার! আপনারা ভুল বলাকগক বপগ়েগেন। আম্ার নাম্ বম্লতভন ডাতভচ। আতম্ ওম্হা 
বথ্গক আসতে। 
  
–অগনক বেলা হগ়েগে। আর ন়ে। 
  
এক মু্হূিট অগপক্ষা করুন। বয ম্ানুষতটগক আপনারা চাইগেন, বস ওোগন িাাঁতড়গ়ে আগে। 
  
না, রবাটটগক আর বিেগি পাও়ো বগল না। 
  
টারতম্নাগলর বাইগর এ়োরগপাটট বাস বরতড হগে। রবাটট বসই বাগস উগঠ পড়গলন। অনয 
পযাগসোরগির ম্গযয হাতরগ়ে বগগলন। তিতন বযাক তসগট বগস আগেন। পরবিটী পিগক্ষপ 
কী হগি পাগর িা তনগ়ে তচন্তা ভাবনা করগেন। 
  
এেনই িাাঁগক অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর সগে কথ্া বলগি হগব। কীভাগব এবং বকন 
এইসব অসহা়ে ম্ানুষগির হিযা করা হল? বক এই জঘনয ষড়যগির অন্তরাগল আগেন? 
বজনাগরল তহতল়োড? ডাসতটন ফরনটন? নাতক ফরনটগনর শ্বশুর উইলাডট বস্টান? 
ম্ানুষতটর ম্গযয একটা রহসয আগে। নাতক এডও়োডট হযাাঁন্ডারসন। এন এস-এর 
তডগরটর? বপ্রতসগডন্ট পযটন্ত এই বযাপারটা বপৌঁগে বগগে তক? 
  
এইসব প্রগশ্নর উত্তর আম্াগক বপগিই হগব। 
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বাস ইগডন বহাগটগল বপৌঁগে বগল। রবাটট নাম্গলন। আতম্ এেন এই বিে বথ্গক পালাব 
তক? কাগক আতম্ ভরসা করব? হা, কগনটল ফ্রানগসসগকা তসজার, ইিাতল়োন তসগক্রট 
সাতভটগসর প্রযান। উতন আম্াগক সাহাযয করগবন। 
  
. 
  
কগনটল তসজার অগনকক্ষণ পযটন্ত কাজ কগরন। নানা বযাপাগর িাগক বযস্ত থ্াকগি হ়ে। 
কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্ িার পূবট পতরতচি। এর আগগ তিতন রবাগটটর সগে কাজ 
কগরগেন। তসজার বেষ বম্গসজটার তিগক িাকাগলন। বেষ হগ়ে বগগে। বসগক্রটাতর বলল, 
সযার, কম্ান্ডার ববলাতম্ আপনার সাগথ্ কথ্া বলগি চাইগেন। 
  
কগনটল তসজার বলগলন- ববলাতম্? আো আতম্ কথ্া বলতে? 
  
রবাটট? 
  
 ফ্রানগসসগকা, কী হগ়েগে বলুন বিা? অগনক েবর পাতে, আপতন বপগ়েগেন তক? 
  
 হা, বিাম্ার সাগথ্ বিো হগল ভাগলা হি। তকেু বযতিগি কথ্া আগে। 
  
–আতম্ শুনলাম্, আপতন তচনা সরকাগরর সগে একটা কাজ কগরগেন? 
  
না-না, বযাপারটা তম্গথ্য। 
  
 –বকন বলুন বিা? 
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–অগনক েবর বপগ়েতে। রবাটট, এ তনগ়ে ঠাট্টা কগরা না। 
  
ফ্রানগসসগকা, িেজন অসহা়ে ম্ানুষগক আতম্ মৃ্িুযর মু্গে বফগল তিগ়েতে। আতম্ হলাম্ 
এগাগরা নম্বর। 
  
–িুতম্ বকাথ্া়ে আগো? 
  
–আতম্ বরাগম্ আতে। আতম্ এই েহর বথ্গক ববগরাগি পারতে না। 
  
–আতম্ বিাম্াগক কীভাগব সাহাযয করব? 
  
–আম্াগক এম্ন একটা তনরাপি আস্তানার সন্ধান তিন, বযোগন আম্রা সাবযাগন কথ্া 
বলগি পারব। পালাবার ষড়যি করগি হগব। আপতন তক িার বযবস্থা করগি পাগরন? 
  
–বিাম্াগক েুব সাবযাগন থ্াকগি হগব। েুব সাবযান। আতম্ বিাম্াগক তঠক জা়েগা বথ্গক 
িুগল বনব। 
  
রবাগটটর িীঘটশ্বাস, অগনক যনযবাি ফ্রানগসসগকা। 
  
িুতম্ তঠক বকাথ্া়ে আগে বগলা বিা? 
  
 বহাগটল রুগ়েগি। 
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–আতম্ এেনই যাতে। এক ঘণ্টার ম্গযয। 
  
যনযবাি। রবাটট তরতসভার নাতম্গ়ে রােগলন। এক ঘণ্টা? অগনকক্ষণ অগপক্ষা করগি হগব। 
  
তিতরে তম্তনট বকগট বগগে, িুগটা গাতড় এগস বথ্গম্গে তলগভা বাগরর সাম্গন। চারজন 
ম্ানুষ বনগম্ এগসগে। সকগলর হাগি স্ব়েংতক্র়ে অস্ত্র আগে। 
  
কগনটল তসজার প্রথ্গম্ গাতড় বথ্গক নাম্গলন। িাড়ািাতড় কাজটা করগি হগব। বযন আর 
বকউ আঘািপ্রাপ্ত না হ়ে। 
  
এবার কাজ শুরু হগব। 
  
রুফটপ বথ্গক রবাটট সবতকেু বিেগলন। তসজার এবং িার বলাকরা অস্ত্র হাগি ঝাাঁতপগ়ে 
পগড়গে, বাগর উগত্তজনা। 
  
রবাটট মু্গে একটা তবশ্রী েব্দ উচ্চারণ করগলন। 
  
. 
  
১৬. 
  
বষাগলা নম্বর তিন, বরাম্, ইিাতল। 
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রবাটট কগনটল তসজারগক বফান করগলন রাস্তার বুথ্ বথ্গক। বলগলন- কী হল? এম্ন বকন 
হল? 
  
বনু্ধ, আম্াগক আগিে করা হগ়েগে। আতম্ বলগি পাতর, বিাম্ার আর ববাঁগচ থ্াকার 
অতযকার বনই। িুতম্ সব বগাপন েবর বজগন বফগলে। পৃতথ্বীর অন্তি েটা বিগের 
সরকার বিাম্ার সন্ধাগন ঘুগর ববড়াগে। 
  
–আপতন তক ম্গন কগরন বয, আতম্ একজন তবশ্বাসঘািক? 
  
তসজাগরর িীঘটশ্বাস আতম্ কী তবশ্বাস কতর, িাগি তকেুই আগস যা়ে না, রবাটট। এটা 
বকাগনা বযতিগি বযাপার ন়ে। আম্াগক আগিে করা হগ়েগে। 
  
–আম্াগক হিযা করার জনয? 
  
-হযাাঁ, এটা আম্াগক করগিই হগব। 
  
অগনক যনযবাি, যতি কেনও আপনার সাহাযয িরকার হ়ে, আতম্ আপনাগক বফান 
করব। 
  
রবাটট বুঝগি পারগেন, তবপিটা এবার আকাে েুাঁগ়েগে। িার ম্াগন? এেন বকাথ্া়ে 
যাও়ো যা়ে? তকেুই করা যাগে না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

284 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

রবাটট তপজার তিগক িাকাগলন। এেন প্রা়ে ফাাঁকা হগ়ে এগসগে। তিতন ভাবগলন, 
বজনাগরল তহতল়োগডর সগে কথ্া বলগল বকম্ন হ়ে? ওই ভদ্রগলাকগকই বিা রবাটট িার 
িুুঃস্বগের জনয িা়েবদ্ধ করগি পাগরন। 
  
রবাটট বিেগলন িুগটা বটতলগফান পাোপাতে আগে। একটা এগকবাগর ফাাঁকা। বজনাগরল 
তহতল়োগডর বযতিগি নাম্বাগর বফান করগবন তক? না, তিতন এন এস এর সুইচ ববাগডট 
বফান করগলন। 
  
তকেুক্ষণ বাগি বসগক্রটাতরর কণ্ঠস্বর বোনা বগল বজনাগরল তহতল়োগডর অতফস। 
  
বলুন একটা সমু্দ্রপাগরর কল আগে? 
  
তরতসভারটা নাতম্গ়ে রােগলন। 
  
পরবিটী বুগথ্ চগল বগগলন। নাম্বারটা আবার ডা়োল করগলন। আর একজন বসগক্রটাতরর 
কণ্ঠস্বর। 
  
–বজনাগরল তহতল়োগডর অতফস। 
  
–একটা ওভারতসজ কল আগে। 
  
 তরতসভারটা ঝুতলগ়ে রােগলন। তিন নম্বর বুগথ্ তগগ়ে ডা়োল করগলন।   
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আর একজন বসগক্রটাতরর কণ্ঠস্বর। রবাটট বলগলন- আতম্ কম্ান্ডার ববলাতম্ বলতে। 
বজনাগরল তহতল়োগডর সগে কথ্া বলব। 
  
এক মু্হূিট– কম্ান্ডার, বসগক্রটাতর ইন্টারকম্ বাতজগ়ে তিগলন। বজনাগরল কম্ান্ডার ববলাতম্ 
লাইগন কথ্া বলগেন। 
  
বজনাগরল তহতল়োড হযাতরসন বকলাগরর তিগক িাকাগলন। ববলাতম্ কথ্া বলগি চাইগেন, 
আতম্ একু্ষতন আসতে। 
  
হযাতরসন বকলার বনটও়োকট অপাগরেন বসন্টাগর বফান করগলন। এই বসন্টার চতিে 
ঘণ্টা কাজ কগর। 
  
তসতন়ের অতফসার বফান যগরগেন। 
  
–একটা কল এগসগে, বকাথ্া বথ্গক এগসগে কী কগর জানব? .. 
  
িু তম্তনগটর ম্গযয জানগি পারব। 
  
শুরু কগর তিন। বজনাগরল তহতল়োগডর অতফগস তিনগট লাইন আগে। আতম্ ঝুতলগ়ে। 
রােতে। 
  
বজনাগরল তহতল়োড বফান তনগলন– কম্ান্ডার। 
  
-বক বলগেন? 
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অপাগরেন বসন্টার। অযাডাম্স একটা নাম্বার েুতকগ়ে তিগলন কতিউটাগরর ম্গযয। এবার 
কাজ করগি শুরু করগব। 
  
কতম্উতনগকেন রুম্ বযস্ত হগ়ে উগঠগে। 
  
বকলার তজজ্ঞাসা করগলন কী ঘটগে? সব তকেু তঠক ম্গিা হগে বিা? 
  
তনউজাতসটর বনটও়োকট অপাগরেন বসন্টার কাজ করগে। একটুোতন যরুন। 
  
পিটাটা এগকবাগর ফাাঁকা। িারপর ওভারতসজ ট্রাঙ্কলাইন ও়োন বিো বগল। 
  
–ইওগরাগপর বকাগনা একজা়েগা বথ্গক এই কলটা এগসগে। আম্রা বিেটাগক একু্ষতন 
যগর বফলব। 
  
বজনাগরল তহতল়োড বলগলন– কম্ান্ডার ববলাতম্, আম্ার ম্গন হগে, বকাথ্া়ে একটা ভুল 
হগ়েগে। 
  
রবাটট তরতসভারটা নাতম্গ়ে রােগলন। 
  
বজনাগরল তহতল়োড বকলাগরর তিগক িাতকগ়ে তজজ্ঞাসা করগলন–আপতন তক বপগ়েগেন? 
  
 হযাতরসন বকলার জানগি চাইগলন কী হগ়েগে বলুন বিা? 
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-ওই ম্ানুষতটগক েুাঁগজ ববর করা িরকার। 
  
রবাটট আর একটা বুগথ্ বগগলন। বটতলগফানটা তনগলন বজনাগরল তহতল়োগডর বসগক্রটাতর 
বলগলন- কম্ান্ডার ববলাতম্ িু নম্বর লাইগন ডাকগেন। 
  
িুজন ম্ানুষ পরস্পগরর মু্গের তিগক িাতকগ়ে আগেন। 
  
কম্ান্ডার? 
  
–আতম্ তক একটা কথ্া বলব? 
  
বজনাগরল তহতল়োড ম্াউথ্তপগস হাি রােগলন। বলগলন– িাড়ািাতড়, িাড়ািাতড়, 
িাড়ািাতড় বার করগি হগব রবাটট বকাথ্া়ে আগেন। 
  
হযাতরসন বকলার বটতলগফান তনগ়ে অযাডম্াসগক বলগলন- আবার ওগক পাও়ো বগগে, িু-
নম্বর লাইগন। িাড়ািাতড় কাজ করগি হগব। 
  
-তঠক আগে বিেতে। 
  
-বজনাগরল, আম্ার একটা অনুগরায হল, আপতন বপেগন লাগা বন্ধ করুন। আো কতর 
বুঝগি পারগেন। 
  
আপতন বযাপারটা বুঝগি পারগেন না, বকাগনা সম্সযা থ্াকগল আসুন আম্রা সম্াযান 
কতর। 
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–আতম্ একাই পারব। না, আম্ার জীবগন বকাগনা সম্সযা বনই। 
  
বনটও়োকট অপাগরেন বসন্টার আবার কাজ করগি শুরু কগরগে। 
  
অযাডাম্স বেষ পযটন্ত বলগলন- বরাম্ বথ্গক কলটা এগসগে। 
  
অঞ্চলটা বকাথ্া়ে বলগি হগব। বকলার বলগলন। 
  
–বরাগম্, রবাটট িার ঘতড়র তিগক িাকাগলন। আপতন আম্াগক একটা কাজ তিগ়েতেগলন, 
কাজটা আতম্ কগরতে। 
  
-হযাাঁ, কম্ান্ডার, এ তবষগ়ে বকাগনা সগন্দহ বনই। 
  
 লাইনটা বকগট বিও়ো হল। 
  
বজনাগরল বকলাগরর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- উতন আবার বরগে তিগ়েগেন। 
  
বকলার জানগি চাইগলন পাও়ো বগল? 
  
একু্ষতন ববর করতে? 
  
 রবাটট তিন নম্বর বুগথ্ বগগলন, বফান িুলগলন। আবার কম্ান্ডার ববলাতম্র সগে কথ্া 
বলা হল। 
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-বজনাগরল, আপতন অগনক সাযারণ ম্ানুষগক হিযা কগরগেন। যতি এেনও এই কাজ বন্ধ 
না কগরন, িাহগল আতম্ গণম্াযযগম্র সাম্গন সব তকেু বগল বিব। 
  
আতম্ আপনাগক বেষবাগরর ম্গিা বলতে, একাজ করগবন না। আপতন তক তবশ্বগজাড়া 
সিাস সৃতষ্ট করগি চাইগেন? ওই তবগিেী েত্রুরা সতিয। আম্রা িাগির সগে লড়াই 
করব বকম্ন কগর? িারা একু্ষতন আক্রম্ণ করগি শুরু করগব। এই সংবািটা প্রকাতেি 
হগল কী ভ়েঙ্কর ঘটনা ঘগট যাগব আপতন বুঝগি পারগেন তক? 
  
না, আতম্ আপনাগক বকাগনা সুগযাগ বিব না। আম্ার বপেগন লাগগবন না, কথ্া তিন। 
যতি আম্ার জীবগনর ওপর আর একবাগরর জনযও আক্রম্ণ করা হ়ে, আতম্ তকন্তু 
জনসম্গক্ষ সব কথ্া বলব। 
  
বজনাগরল তহতল়োড বলগলন- তঠক আগে। আতম্ আম্ার বেগলগির বগল তিতে, কেন 
বিো হগব? 
  
–আগগ বিতে বযাপারটা বকাথ্া়ে িাাঁড়া়ে। 
  
লাইনটা বকগট বগল। 
  
.গকলার বলগলন পাও়ো বগগে? 
  
অযাডাম্স বলগলন- বন্ধ হগ়ে বগগে, বসন্ট্রাল বরাগম্র বকাগনা অঞ্চল বথ্গক উতন বফান 
কগরতেগলন। উতন বারবার নম্বর পতরবিটন করগেন। 
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বজনাগরল িাকাগলন বকলাগরর তিগক কী েবর? 
  
–বজনাগরল, উতন বরাগম্র বকাথ্াও আগেন। তকন্তু তঠক জা়েগাটা যরগি পারতে না। 
  
–তঠক আগে, বযাপারটা এেন বাি তিন। 
  
. 
  
রবাটট আবার ভাবনা তচন্তার জগগি প্রগবে করগেন। কীভাগব এোন বথ্গক উতন চগল 
যাগবন? বুঝগি পারা যাগে না। একটা টযাতক্স কনটাগর এগস িাাঁতড়গ়েগে। রবাটট টযাতক্সগক 
ডাকগলন মু্গে েব্দ কগর। ড্রাইভার অবাক বচাগে িাতকগ়ে আগে। 
  
রবাটট ড্রাইভাগরর হাগি কুতড় ডলাগরর বনাট িুগল তিগলন। বলগলন, বনু্ধ, আম্াগক 
বসোগন তনগ়ে যাগব? 
  
ড্রাইভাগরর বচাে বোগটা। 
  
একটা ভাগলা ম্াল চাই তকন্তু? 
  
–হযাাঁ, ভাগলা বম্গ়েগেগল, বয আপনাগক আরাম্ তিগি পারগব। 
  
 রবাটট গাতড়গি উগঠ বসগলন। গাতড়টা চগল বগল ববেযাপাড়াগি। 
  
কুতড় তম্তনট বকগট বগগে। তবেযাি এবং কুেযাি অঞ্চল। 
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–এোগন সুন্দরী বম্গ়েগির বিো পাগবন। 
  
 মু্গে িুষ্ট হাতস বহগস ড্রাইবার বলল। 
  
–অগনক যনযবাি, রবাটট টযাতক্সর ভাড়া তম্তটগ়ে তিগলন। চারপাগে িাকাগলন। না, এোগন 
বকাগনা পুতলে বনই। কগ়েকটা গাতড় আর অগনক ম্ানুষ পাগ়ে বহাঁগট চগলগে। ববেযাগুতল 
তহ-তহ কগর হাসগে। বকউ হাি িুগল অসভযিা করগে। আহা, এই হল েহগরর সবগথ্গক 
তবেযাি লাল আগলার বিে। বকাথ্া়ে যাও়ো যা়ে? 
  
একটা বম্গ়েগক বিো বগল, বম্াটামু্তট ভাগলা বিেগি। বপাোক পতরেি ভাগলা পগরগে। 
  
বের কুতড় ব়েস হগব িার। লম্বা কাগলা চুল আগে। কাগলা স্কাটট পগরগে, সািা রাউজ। 
ওপগর একটা বকাট চাতপগ়েগে। রবাগটটর ম্গন হল, এ ববাযহ়ে অতভগনত্রী তকংবা ম্গডল। 
বসও রবাটটগক বিেতেল। 
  
 রবাটট বলল- হাই ববতব, িুতম্ তক ইংরাতজ জাগনা? 
  
বম্গ়েতটর মু্গে হাতস হযাাঁ, আতম্ জাতন। চগলা বকাথ্া়ে যাগব? ইিাতল়ে টান আগে। একগো 
ডলার একু্ষতন লাগগব তকন্তু। 
  
না না, বকাগনা সম্সযা বনই। 
  
বম্গ়েতট আবার বলল- কাোকাতে একটা বহাগটল আগে। 
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-বিাম্ার নাম্ কী? 
  
-তপগ়েগর। 
  
আম্ার নাম্ বহনতর। 
  
একটা পুতলগের গাতড় িূগর িাাঁতড়গ়ে তেল। 
  
 বম্গ়েতট িাড়ািাতড় বলল- চলল, এোন বথ্গক চগল যাই। 
  
অনয বম্গ়েরা ঈষটার বচাগে তপগ়েগরর তিগক িাতকগ়ে আগে। আহা, বকম্ন একটা 
আগম্তরকান েগের পাকগড়গে। 
  
বহাগটলটা ফাাঁকা, আগলা আাঁযাগরর বেলা। বয বেগলটা কাউন্টাগর বগসতেল, বস পােগপাটট 
বিেগি চাইল না। বস তপগ়েগরর হাগি চাতব িুগল তিল। বলল– পঞ্চাে হাজার তলরা। 
  
তপগ়েগর রবাগটটর বকাম্র জতড়গ়ে যগরগে। রবাটট পগকট বথ্গক টাকাটা ববর করগলন। 
বেগলতটর হাগি িুগল তিগলন। 
  
তবরাট একটা োট আগে একগকাগণ, বোগটা একটা বটতবল, িুগটা কাগঠর বচ়োর, একটা 
আ়েনা। ববতসগনর ওপর। 
  
িরজার পাগে জাম্াকাপড় রাোর একটা র যাক আগে। 
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–আম্াগক আগাম্ টাকা বিগব বিা? 
  
–হা, রবাটট একগো ডলার গুগন হাগি িুগল তিগলন। 
  
তপগ়েগর লযাংগটা হগি শুরু করগে। রবাটট জানলার তিগক বহাঁগট বগগলন। পিটাটা সতরগ়ে 
বাইগরর তিগক িাতকগ়ে থ্াকগলন। সবই স্বাভাতবক বগল ম্গন হগে। বভগবতেগলন, পুতলে 
অথ্বা অনয বকউ এেনই এগস পড়গব। পিটা বফগল তিগলন। তপগ়েগর এগকবাগর উলে। 
আহা, ভারী সুন্দর েরীর িার। িুতট উদ্ধি স্তন, এিটুকু অবনি হ়েতন। বগাল তনিম্ব, 
সরু বকাম্র, লম্বা পা। 
  
বম্গ়েতট অবাক বচাগে রবাটটগক বিেতেল। িুতম্ কেন সবতকেু েুলগব, বহনতর? 
  
-সতিয কথ্া বলগি কী, আম্ার ম্গন হগে, অগনকটা ম্ি বেগ়েতে। একটুবাগি আম্ার 
বেলা শুরু করব। 
  
বম্গ়েতটর বচাগে রাগ- িাহগল আম্াগক ভাড়া করগল বকন? 
  
–বিাম্ার পাগে সারারাি শুগ়ে থ্াকব। জড়াজতড় কগর। কাল সকাগল বিাম্া়ে 
ভাগলাবাসব। 
  
বম্গ়েতট কাাঁয ঝাাঁতকগ়ে বলল– আম্াগক কাজ করগি হগব। োটগি হগব। আরও টাকা 
আ়ে করগি হগব। 
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–বভগবা না, আতম্ িার বযবস্থা করতে। 
  
 পগকট বথ্গক আরও কগ়েকটা একগো ডলাগরর বনাট ববর কগর বম্গ়েতটর হাগি রবাটট 
িুগল তিগলন। 
  
এগি হগব বিা? 
  
তপগ়েগর অবাক বচাগে িাতকগ়ে আগে টাকার তিগক। ম্গন ম্গন কী বযন গণনা করগে 
বস। আহা, বাইগর বড্ড ঠাণ্ডা। বযবসাটা়ে ম্ন্দা বিো তিগ়েগে। এোগন একটা তনরাপত্তা, 
উষ্ণিা, েগেরটার ম্গযয একটা রহসয আগে। বলাকটাগক বিগে ম্গন হগে না, ও 
ম্ািাল। ভাগলা বপাোক পরা, যগথ্ষ্ট অথ্টবান, িা হগল? ও একটা ভাগলা বহাগটগল বগল 
না বকন? তপগ়েগর ভাবল। তঠক আগে, আম্রা িুজন এোগনই বোগবা বিা। 
  
তপগ়েগর বিেল, রবাটট আবার জানলার তিগক বহাঁগট বগগলন, পিটা িুগল বাইগরর তিগক 
িাকাগলন। 
  
–িুতম্ তক তকেু বিেে? কাগরার জনয অগপক্ষা? 
  
 –বহাগটগলর বপেগনর বকাগনা িরজা আগে? 
  
তপগ়েগর এবার বুঝগি পারল, বকাগনা একটা সম্সযা আগে। হ়েগিা এই বলাকটা একটা 
আিিা়েী। েুনীও হগি পাগর। তপ্র়ে বান্ধবীর মু্েটা ম্গন পগড় বগল। এরকম্ একটা 
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বাগজ কাগে যুি থ্াকা়ে িাগক হিযা করা হগ়েগে। িগব বলাকটাগক বিগে বিা েুগন 
বিম্াইস বগল ম্গন হগে না। 
  
বম্গ়েতট বলল- হা, িরজা আগে। 
  
হঠাৎ একটা আিটনাগির েব্দ, রবাটট তফগর িাকাগলন। 
  
একটা বম্গ়ের গলা- পাগের ঘর বথ্গক বভগস আসগে, পািলা বিও়োল। 
  
রবাটট জানগি চাইগলন– কী হগ়েগে? 
  
তপগ়েগর হাসগে ওরা ম্জা করগে। এটা আর তকেু ন়ে। 
  
রবাটট আরও তকেু েব্দ শুনগি বপগলন। 
  
তপগ়েগর লযাংগটা হগ়ে িাাঁতড়গ়েগে। বলগে, িুতম্ কেন শুগি যাগব? 
  
চগলা, এেনই যাতে। রবাটট বলগলন। 
  
জাম্াকাপড় েুলগব না? 
  
না। 
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 তপগ়েগর তবোনার একগকাগণ চগল বগল। রবাগটটর পাগে শুগ়ে পড়ল। বলল- িুতম্ নাক 
ডাগকা না বিা? 
  
-না, কাল সকাগল কথ্া হগব বকম্ন? 
  
ঘুগম্াগনার বকাগনা ইগে রবাগটটর তেল না। তিতন রাগির আকাে এবং েহর বিেগি 
চাইতেগলন, কীভাগব বহাগটল বথ্গক ববতরগ়ে যাও়ো বযগি পাগর? এই জািী়ে বাগজ 
বহাগটগল তিতন কেনও আগসন না। তকন্তু এেন এোগন শুগ়ে থ্াকগিই হগব। এবার তিতন 
বকাথ্া়ে যাগবন? বুঝগি পারা যাগে না। সুোগনর উষ্ণ েরীরটার কথ্া ম্গন পগড় বগল। 
স্বগের ম্গযয রবাটট ভাবগলন, সুোন ববাযহ়ে িার জীবগন আবার তফগর এগসগে। 
  
. 
  
৩৭. 
  
সগিগরা নম্বর তিন, বরাম্, ইিাতল 
  
সূগযটর আগলা রবাটটগক জাতগগ়ে তিল। রবাটট উগঠ বসগলন। তপগ়েগরর তিগক িাকাগলন। 
সৃ্মতি ম্গন পগড় বগল। আুঃ, তপগ়েগর আ়েনার সাম্গন বগস চুল আাঁচড়াগে। 
  
না, বিাম্াগক যনযবাি। িুতম্ তকন্তু নাক ডাগকাতন। 
  
রবাটট ঘতড়র তিগক িাকাগলন। সকাল নটা। মূ্লযবান সম়্ে হাতরগ়ে বগগে। 
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–িুতম্ তক এেনও আম্া়ে ভাগলাবাসগব? এর জনয তকন্তু টাকা আতম্ বপগ়ে বগতে। 
  
রবাটট বলগলন- তঠক আগে। 
  
তপগ়েগর এই অবস্থা়ে সাম্গন এতগগ়ে এল। একই রকম্ আগে বস, েরীগরর বকাথ্াও 
সুগিাতট পযটন্ত বনই। 
  
বস এবার বপাোক পরগি শুরু করল। বলল- সুোন বক? 
  
রবাটট অবাক সুোন? বকন এই প্রশ্ন? 
  
-িুতম্ ঘুগম্র বঘাগর সুোগনর নাম্ বলতেগল। 
  
রবাগটটর ম্গন পড়ল, হযাাঁ, ঘুম্ন্ত অবস্থা়ে বস সুোগনর স্বে বিেতেল। এটা তক বসৌভাগগযর 
লক্ষণ? 
  
রবাটট বলগলন- ও আম্ার বনু্ধ। বলগি পারগলন না, ও আম্ার স্ত্রী। এেন হ়েগিা নিুন 
স্বাম্ীগক তনগ়ে তবরি। আম্ার কাগে আবার তফগর আসগি চাইগে। িগব আতম্ তক 
অিতিন ববাঁগচ থ্াকব? 
  
রবাটট জানলার কাগে বহাঁগট বগগলন। পিটা িুগল িাকাগলন। রাস্তা়ে বনাক চলাচল শুরু 
হগ়েগে, বিাকানপাট েুগল বগগে। না, তবপগির তচহ্ন বকাথ্াও বনই। 
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এবার ভাবনাটাগক কাগজ পতরণি করগি হগব। রবাটট তপগ়েগরর তিগক িাতকগ়ে বলগলন– 
তপগ়েগর আম্ার সাগথ্ বিেভ্রম্গণ যাগব? 
  
তপগ়েগর অবাক হগ়ে বগগে বকাথ্া়ে? 
  
–আম্াগক বযবসার কাগে বভতনস বযগি হগব। একলা বযগি ভাগলা লাগগ না। িুতম্ তক 
যাগব? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আতম্ বিাম্াগক যগথ্ষ্ট টাকা বিব। আম্রা িুজগন েুতট কাটাব। 
  
জানলা তিগ়ে বাইগরর তিগক িাতকগ়ে রবাটট আবার বলগলন- ওোগন একটা সুন্দর বোট্ট 
বহাগটল আগে। তসবতর়োতন। 
  
রবাগটটর হঠাৎ ম্গন পগড় বগল কগ়েক বের আগগ তিতন আর সুোন ওই েহগরর একটা 
বহাগটগল তেগলন। আবার বসোগন িাগক বযগি হগে। বরাজ এক হাজার ডলার লাগগব 
তকন্তু। বম্গ়েতট ম্গন কতরগ়ে তিল। বেষ পযটন্ত পাাঁচগো ডলাগর রাজী হল বস। ম্গন ম্গন 
ভাবল, হযাাঁ, এটা হগলই চলগব। 
  
রবাটট বলগলন– তঠক আগে, তিতন িু-হাজার ডলার বম্গ়েতটর হাগি তিগ়ে বলগলন এটা 
তিগ়ে কাজ শুরু বহাক। 
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তপগ়েগর তচন্তা করগে। িার বকবলই ম্গন হগে, বকাগনা একটা বগালম্াল আগে। িগব 
বযাপারটা যেন শুরু হগ়ে বগল, বস আর কী কগর তপতেগ়ে আসগব। 
  
. 
  
তপগ়েগর টযাতক্সর কাগে এগস িাাঁতড়গ়েগে। িার হঠাৎ ম্গন হল, বকউ বা কারা তনশ্চ়েই 
এই বলাকটাগক লক্ষয করগে। প্রাণভগ়ে কাাঁপগে এই বলাকটা। 
  
তপগ়েগর বলল– আতম্ ম্ি পতরবিটন কগরতে। বিাম্ার সগে বভতনগস যাব না। 
  
 রবাগটটর ম্গন তচন্তা– বকন? তিতন জানগি চাইগলন। 
  
উগোতিগক একটা জুগ়েলাতর বিাকান। রবাটট তপগ়েগরর হাগি হাি বরগে বিাকাগন েুগক 
পড়গলন। বলগলন- এগসা, বিাম্াগক একটা উপহার তিই। 
  
কাউন্টাগর বগস থ্াকা বেগলতট বলল- কীভাগব আপনাগক সাহাযয করব, সযার? 
  
রবাটট বলগলন, এই বম্গ়েতটর পগক্ষ ম্ানানসই তকেু বিোন বিা? 
  
তপগ়েগরর তিগক তফগর তিতন বলগলন- িুতম্ ম্রকি ম্তন পেন্দ কগরা। 
  
-হযাাঁ। 
  
রবাটট আবার ক্লাকটগক বলগলন- ম্রকি ম্তনর বেসগলট আগে? 
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-হযাাঁ, একটা সুন্দর বেসগলট আগে, সযার। এটাই আম্াগির সবগথ্গক ভাগলা। পগনগরা 
হাজার ডলার িাম্। 
  
রবাটট তপগ়েগরর তিগক িাতকগ়ে বলগলন ভাগলা লাগগে? 
  
তপগ়েগরর কথ্া বন্ধ হগ়ে বগগে। বস ম্াথ্া নাড়ল। 
  
রবাটট বলগলন- এটা আতম্ বিাম্াগক উপহার বিব। 
  
 রবাটট বক্রতডট কাডটটা ববর করগলন। 
  
–এক মু্হূিট, সযার। ক্লাকট বকাথ্া়ে বযন হাতরগ়ে বগল। একটু বাগি তফগর এল, এটা তক 
পযাগকট কগর বিব? 
  
না, এটা আম্ার হাগি তিন। আতম্ বান্ধবীগক উপহার বিব। 
  
ম্রকগির এম্ন সুন্দর একটা অলংকর, তপগ়েগরর কবতজগি বাযা হল। তপগ়েগর আরও 
অবাক হগ়ে বগগে। 
  
রবাটট বলগলন- বভতনগস িুতম্ যেন ঘুগর ববড়াগব, বিাম্াগক একটা উড়ন্ত জলপরী বগল 
ম্গন হগব। 
  
তপগ়েগরর মু্গে হাতস। তনগজর এই বসৌভাগয বস তবশ্বাস করগি পারগে না। 
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রাস্তা়ে ববতরগ়ে তপগ়েগর বলল– কীভাগব বিাম্াগক যনযবাি বিব, বুঝগি পারতে না। 
  
রবাটট বলগলন- আতম্ আো কতর, আম্াগির বনু্ধত্ব অগনক তিগনর হগব। 
  
রবাটট আরও জানগি চাইগলন- বিাম্ার তক গাতড় আগে? 
  
-না, আম্ার একটা পুগরাগনা গাতড় তেল। তকন্তু বসটা চুতর হগ়ে বগগে। 
  
–বিাম্ার কাগে তক ড্রাইভার লাইগসন্স আগে? 
  
তপগ়েগর অবাক– গাতড় যেন বনই, ড্রাইতভং লাইগসন্স তিগ়ে কী হগব? 
  
–এগসা, আম্রা এোন বথ্গক চগল যাই। 
  
রবাটট একটা টযাতক্স ডাকগলন, বলগলন, ভা়োগপাগি যাব। 
  
তপগ়েগর টযাতক্সগি উগঠ বসল। রবাটটগক ভাগলাভাগব বিেল- বলাকটা বকন আম্ার সাহচযট 
প্রাথ্টনা করগে? এর অন্তরাগল তনশ্চ়েই একটা রহসয আগে। 
  
রবাটট টযাতক্সগক থ্াম্গি বলগলন কার বরন্টাল এগজতন্সর সাম্গন। 
  
রবাটট তপগ়েগরগক বলগলন– এগসা, আম্রা বনগম্ আসব। ড্রাইভারগক টাকা তম্তটগ়ে 
তিগলন। 
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টযাতক্সটা বচাগের বাইগর চগল বগল। 
  
তপগ়েগরর হাগি হাি বরগে রবাটট বলগলন- িুতম্ একটা গাতড় ভাড়া কগরা। তফ়োট তকংবা 
আলফা বরাতম্ও বনগব, বলগব– চার-পাাঁচতিগনর জনয লাগগব। এই টাকাটা হাগি রাগো। 
এটা আগাম্ বাবি বিগব। বিাম্ার নাগম্ ভাড়া করগব। আতম্ উগোতিগকর বাগর বিাম্ার 
জনয অগপক্ষা করতে। 
  
িুজন তডগটকতটগভর বচাগে সবতকেু পড়ল। িারা এক ড্রাইবারগক প্রশ্ন করগে। ফরাতস 
লাইগসন্স বেট লাগাগনা লাল ট্রাগকর ড্রাইভার। 
  
-না, সযার। আম্ার বকাগনা যারণা বনই। ম্গন হগে, এটা ববাযহ়ে ভুল কগর আম্ার 
গাতড়গি চগল এগসগে। 
  
িুজন তডগটকতটভ বচাে চাও়ো চাওত়ে করল। একজন বলল- আতম্ একু্ষতন বফান করতে। 
  
. 
  
ফ্রানগসসগকা তসজার িার বডগস্ক বগসতেগলন। সবটগেষ পতরতস্থতি তনগ়ে তচন্তাভাবনা 
করতেগলন। বযাপারটা এি সহগজ সম্াযান হগব তক? না, কম্ান্ডার ববলাতম্গক কম্ 
েতিোলী বভগব বকাগনা লাভ বনই। 
  
 কগনটল ফ্রাঙ্ক জনসন বজনাগরল তহতল়োগডর অতফগস বগস আগেন। 
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ইওগরাগপর সব এগজন্টগক কাগজ লাগাগনা হগ়েগে। বজনাগরল তহতল়োড বলগলন, এেনও 
অতব্দ ভাগলা েবর বয ওই কম্ান্ডার আম্াগির বচাগের বাইগর বযগি পাগরনতন। ববলাতম্ 
বরাগম্ আগেন, তকেুক্ষণ আগগ উতন এক বান্ধবীর জনয পগনগরা হাজার ডলার তিগ়ে 
বেসগলট তকগনগেন। উতন নজরবতন্দ হগ়ে বগগেন। তকেুগিই এই জাল বথ্গক ববগরাগি 
পারগবন না। আম্রা জাতন পােগপাগটট উতন বয জাল নাম্টা বযবহার করগেন, বসটা হল 
আথ্টার বাটারতফল্ড। 
  
কগনটল জনসন ম্াথ্া ঝাাঁকাগলন, না, ববলাতম্গক আতম্ বযতিগিভাগব তচতন। আপতন জাগনন 
না ও কি চালাক। ম্গন হ়ে, অি সহগজ ওগক যরা যাগব না। আর একটা কথ্া, উতন 
তকন্তু এেন আম্াগির ওপর তন়েিণ করগি পাগরন। কারণ ওনার হাগি চাতবকাতঠ। 
বগালম্াল হগল উতন সবটসম্গক্ষ সবতকেু বগল বিগবন। 
  
-হযাাঁ, এটা একটা তচন্তা করার তবষ়ে। কী করা যা়ে বুঝগি পারতে না। 
  
 কগনটল জনসন বলগলন আতম্ তক বরাগম্ যাব? আতম্ তক তনগজর হাগি িাত়েত্বটা বনব? 
  
কগনটল ফ্রাঙ্ক জনসন অতফগস তফগর এগলন। ভ়েংকর একটা বেলা়ে তিতন তক অংে 
বনগবন? না, এ তবষগ়ে আর তচন্তা করার সম়্ে বনই। বয কগরই বহাক কম্ান্ডার 
ববলাতম্গক েুাঁগজ ববর করগি হগব। 
  
. 
  
৩৮. 
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বফানটা ববগজই চগলগে। তনউই়েগকট এেন সকাল েটা বাগজ। বেষ পযটন্ত েবাগরর পর 
অযাডতম্রাগলর কণ্ঠস্বর বোনা বগল– হযাগলা? 
  
–অযাডতম্রাল, আতম্। 
  
রবাটট? কী হগ়েগে? 
  
–বকাগনা কথ্া বলগবন না। আপনার বফাগনর ওপর নজরিাতর আগে। আতম্ োতল বলতে 
আপনাগক বয, এেনও আতম্ ববাঁগচ আতে। পগর হ়েগিা আপনার সাহাযয লাগগি পাগর। 
  
-রবাটট, বগলা, বিাম্ার জনয কী করব? 
  
না, এেন তকেু করগবন না। পগর ডাকব আপনাগক। 
  
রবাটট তরতসভারটা নাতম্গ়ে রােগলন। তিতন বিেগলন, একটা নীল রগঙর তফ়োট গাতড় 
বাগরর সাম্গন িাাঁতড়গ়ে আগে। তপগ়েগর বগস আগে। 
  
রবাটট গাতড়গি উগঠ বলগলন- সযার যাও। আতম্ ড্রাইভ করব। 
  
তপগ়েগর জা়েগা কগর তিল। 
  
–আম্রা তক বভতনস যাতে? তপগ়েগরর তজজ্ঞাসা। 
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–না, আম্রা কগ়েকটা জা়েগা়ে থ্াম্ব। 
  
রবাটট রাস্তার তিগক এতগগ়ে বগগলন। বরাতসতন ট্রাভল সাতভটস, রবাটট বলগলন– আতম্ 
একতম্তনগটর ম্গযয আসতে। 
  
তপগ়েগর বিেগলন, রবাটট ট্রাভল এগজতন্সর অতফগস েুগক পগড়গেন। তপগ়েগর ভাবল, আতম্ 
এেন যতি গাতড়টা চাতলগ়ে তনগ়ে যাই, িা হগল কী হগব? ও বিা আম্াগক আর কেনওই 
েুাঁগজ পাগব না। না, গাতড়টা আম্ার নাগম্ ভাড়া করা হগ়েগে। আতম্ একটা ববাকার ম্গিা 
কাজ কগরতে। 
  
রবাটট তরগসপেতনস্ট বম্গ়েতটগক বলগলন– আতম্ কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্। আম্াগক একটু 
সাহাযয করগবন? আতম্ কগ়েকটা জা়েগা়ে যাব। আগাম্ বযবস্থা করগি হগব। 
  
–আপতন বকাথ্া়ে যাগবন? 
  
–ববতজং-এ যাব। ফাস্টট ক্লাস এ়োরলাইন্স তটতকট লাগগব। একতিগকর। 
  
কগব উড়গি চাইগেন? 
  
–এই শুক্রবার? 
  
–তঠক আগে। এ়োর চা়েনা ফ্ল্াইট। ৭-৪০ োড়গব। শুক্রবার রাগি। 
  
বাুঃ। 
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–আর তকেু? 
  
আতম্ বুিাগপগস্টর বট্রন যরব। 
  
 কগব? 
  
সাম্গনর বসাম্বার। 
  
 –বকান্ নাগম্? 
  
 –একই নাগম্। 
  
তরগসপেতনস্ট বম্গ়েতট অবাক হগ়ে িাতকগ়ে আগে। আপতন বিা শুক্রবার ববতজং 
যাগেন।… 
  
–আতম্ এেনও বেষ কতরতন, ম্যাডাম্। রবাটট বলগলন। তম়্োতম্ যাব, বরাববার। 
বফ্ল্াতরডাগি…। 
  
এবার বম্গ়েতট অবাক হগ়ে বগগে। তসনর, এভাগব তক ভ্রম্ণ করা যা়ে? 
  
রবাটট িার ও এন আই কাডটটা ববর করগলন। বলগলন– এই কাগডট তটতকগটর চাজট বাি 
তিগ়ে তিন। 
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ভদ্রম্তহলা অবাক– বস বযাক অতফগস চগল বগল। তকেুক্ষণ বাগি তফগর এল। সবকটা 
তটতকটই হগ়ে বগগে। আম্রা সব বযবস্থা কগরতে। আপতন তক সব একই নাগম্ সংরক্ষণ 
করগি চাইগেন? 
  
–হযাাঁ, কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্। 
  
রবাটট বিেগি বপগলন। বম্গ়েতট ববে কগ়েকটা ববাম্ তটপল। িারপর তটতকটগুগলা চগল 
এল। 
  
–আলািা আলািা এনগভলাগপ পুগর তিন, বকম্ন? 
  
 –তটতকটগুগলা বকাথ্া়ে পাঠাগি হগব? 
  
 –আতম্ এগুগলা তনগ়ে যাতে। 
  
রবাটট বক্রতডট কাডট তিগপ সই করগলন। তটতকটগুগলা বপগ়ে বগগলন। 
  
–আহা, ভ্রম্ণটা ভাগলা বহাক, বকম্ন? 
  
তপগ়েগর প্রশ্ন করল, এবার আম্রা যাব বিা? 
  
–আরও কগ়েকটা জা়েগা়ে আম্াগক থ্াম্গি হগব। 
  
তপগ়েগর অবাক বচাগে রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে আগে। 
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-িুতম্ তক আম্ার জনয একটা কাজ করগব? 
  
 রবাগটটর এই কথ্া শুগন তপগ়েগর বুঝগি পারল, এবার আম্াগক ভ়েঙ্কর ঝাগম্লা়ে জতড়গ়ে 
বিও়ো হগব। 
  
তপগ়েগর জানগি চাইল– কী করগি হগব? 
  
বহাগটল তভকগটাতর়ো, রবাটট তপগ়েগরর হাগি এনগভলাপ তিগ়ে বলগলন, িুতম্ বডগস্ক চগল 
যাও। কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্র নাগম্ একটা সুযট ভাড়া কগরা। িুতম্ তনগজগক বসগক্রটাতর 
বগল পতরচ়ে বিগব। িুতম্ বলগব বয, উতন এক ঘণ্টার ম্গযয আসগেন। িুতম্ সুযইটটা 
বিেগি এগসে। িুতম্ বভিগর যাগব। ঘগরর একটা বটতবগলর ওপর এই োম্োনা বরগে 
আসগব। 
  
বযস, আর তকেু ন়ে? 
  
না, আর তকেু ন়ে। 
  
বম্গ়েতট চগল বগল বক এই কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্? তপগ়েগর বহাগটগলর লতব তিগ়ে 
হাাঁটগে। একটু ভ়ে বপগ়েগে। বয বপোর সগে বস যুি, বসোগন এম্ন অগনক কাজ 
িাগক করগি হ়ে। বয ক্লাকট বগসতেল, বস বলল– তসতর়ো, কীভাগব আপনাগক সাহাযয 
করব? 
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–আতম্ কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্র বসগক্রটাতর, িার জনয একটা সুযইট ভাড়া করগি হগব। 
এক ঘণ্টার ম্গযয উতন আসগেন। 
  
-তঠক আগে, একটা সুন্দর সুইট পাও়ো যাগব। 
  
–আতম্ বসটা বিেগি পাব? 
  
–হযাাঁ, বকন ন়ে? 
  
অযাতসস্টযান্ট ম্যাগনজার েুগট এগলন। তপগ়েগর ওপগর উগঠ বগল। ওই সুযইগটর তলতভং 
রুম্টা ভারী সুন্দর। তপগ়েগরর তিগক িাতকগ়ে অযাতসন্টযান্ট ম্যাগনজার জানগি চাইগলন 
এটা তক চলগব? 
  
তপগ়েগরর এ বযাপাগর বকাগনা যারণা বনই। বস বলল- হযাাঁ, এটাই চলগব। বস িার পাসট 
বথ্গক এনগভলাপটা ববর কগর চুতপচুতপ বরগে তিল। বলল- কম্ান্ডাগরর জনয এটা বরগে 
বগলাম্। 
  
তপগ়েগর আর একটু অবাক হগ়েগে। বস োম্টা েুলল। বিেল, ববতজং-এর একটা তটতকট 
আগে, রবাটট ববলাতম্র নাগম্। তপগ়েগর তটতকটটা আবার এনগভলাগপ বরগে তিল। নীগচ 
বনগম্ এল। 
  
নীল রগঙর তফ়োট গাতড়টা সাম্গন িাাঁতড়গ়ে আগে। রবাটট জানগি চাইগলন বকাগনা সম্সযা? 
  
না। 
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–আরও িুজা়েগা়ে আম্াগির থ্াম্গি হগব। িারপর আম্রা বভতনগসর তিগক যাত্রা করব। 
  
 এবার বহাগটল ভালাতড়োর। রবাটট একইভাগব তপগ়েগরর হাগি একটা োম্ িুগল তিগলন। 
একইভাগব বলগলন– কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্র নাগম্ ঘর বুক করগি হগব। 
  
তপগ়েগর কাজটা কগর ববতরগ়ে এল। 
  
এবার বেষবাগরর ম্গিা থ্াম্গি হগব বহাগটগল তলওনাগিটা িয তভতঞ্চগি। 
  
রবাটট একই কাজ করগলন। 
  
 বম্গ়েতট এেন সব বজগন বগগে। 
  
এই সুযইটটা ভারী সুন্দর। অযাতসস্টযান্ট ম্যাগনজার িাগক ম্স্ত বগড়া ববডরুম্টা বিোগলন। 
ম্াগঝ একটা সুন্দর ববড আগে। 
  
তপগ়েগর ভাবল, কী বাগজ েরচ হগে। একতিন এোগন েুকগি পারগল আম্ার ভাগগযর 
চাকাটা এগকবাগর েুগল যাগব। এবাগরও বস এনগভলাপটা বিেল। হযাাঁ, তম়্োতম্ বফ্ল্াতরডার 
একটা তটতকট আগে। 
  
অযাতসস্টযান্ট ম্যাগনজার তপগ়েগরগক তলতভংরুগম্ তনগ়ে বগল। আম্াগির কালার তটতভ আগে। 
বস বটতলতভেন বসটটা চাতলগ়ে তিল। 
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কী আশ্চযট? রবাগটটর েতব বভগস উগঠগে বটতলতভেগনর পিটা়ে। সঞ্চাতলকা বঘাষণা করগে 
ইন্টারগপাল ম্গন কগর, উতন এেন বরাগম্ আগেন। িাগক আন্তজটাতিক ড্রাগ 
বচারাচালানকারীগির অনযিম্ বলা হগে। তস এন–এর িরফ বথ্গক েবর পড়তে। 
  
তপগ়েগর অবাক হগ়ে বগগে। ম্গন হগে বক িাগক ম্িমু্গ্ধ কগর বরগেগে। 
  
ম্যাগনজার বসটটা বন্ধ কগর তিল। বলল চলগব বিা? 
  
তপগ়েগর বুঝগি পারল, িার সহযাত্রী আর বকউ ন়ে, স্মাগলার, এক ভ়েংকর স্মাগলার। 
  
তপগ়েগর রবাগটটর পাগে এগস বসল। রবাটটগক এেন বস অনয বচাগে বিেগে। 
  
. 
  
বহাগটল তভকগটাতর়ো, কাগলা সুযটপরা একজন বগস্ট বরতজস্টাররা বিেল। বস ক্লাগকটর 
তিগক িাকাল। বলল– কম্ান্ডার ববলাতম্ কেন এগসগেন? 
  
-উতন এেনও আগসনতন, সযার। ওনার বসগক্রটাতর একটা সুযইট বুক কগরগেন। উতন এক 
ঘণ্টার ম্গযয আসগবন। 
  
কাগলা বপাোক পরা বলাকতট িার সহকম্টীগির তিগক িাতকগ়ে বলল- এ বহাগটলটার 
চারপাে তঘগর বফলগি হগব। আতম্ ওপরিলা়ে বগস আতে। বস বলল ক্লাকটগক ওর 
সুযইটটা আম্ার জনয েুগল তিন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

312 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

তিন তম্তনট বকগট বগগে। ক্লাকট সুযগটর িরজা েুগল তিল। কাগলা সুযট পরা বলাকতট 
বভিগর চগল বগল। িার হাগি বনু্দক। না, সুযটটা এগকবাগর ফাাঁকা, বস বটতবগলর ওপর 
একটা এনগভলাপ বিেগি বপল। বলো আগে কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্। এনগভলাপটা বস 
েুগল বফলল। একটু বাগি বস বহডগকা়োটটাগর বফান করল। 
  
ফ্রানগসসগকা তসজার একটা সভা়ে বযস্ত তেগলন। কগনটল ফ্রাঙ্ক জনসন এগস বগগেন। 
িুঘন্টা আগগ। 
  
তসজার প্রশ্ন করগলন– ববলাতম্ এেনও বরাগম্ আগে, এ তবষগ়ে আম্াগির বকাগনা সগন্দহ 
বনই। 
  
–সবকটা জা়েগা বিো হগ়েগে? 
  
বফানটা ববগজ উঠল আতম্ তভতক বলতে কগনটল, বলাকটাগক পাও়ো বগগে। আতম্ িার 
বহাগটল সুযইগট বগস আতে। বহাগটল তভকগটাতর়োগি। বস ববতজং-এ যাগব। শুক্রবার। 
  
তসজাগরর কগণ্ঠ উগত্তজনা ভাগলা। ওোগনই থ্াকুন। আম্রা একু্ষতন আসতে। 
  
তরতসভারটা নাতম্গ়ে কগনটল জনসগনর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- কগনটল, বেষ পযটন্ত ওনাগক 
পাও়ো বগগে। উতন বহাগটল তভকগটাতর়োগি থ্াকগবন। এ়োর লাইন্স তটতকট পাও়ো 
বগগে। শুক্রবার ববতজং যাগবন। 
  
কগনটল অবাক ববলাতম্ তনগজর নাগম্ বহাগটল বুক কগরগে? 
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-হযাাঁ। 
  
–বেগনর তটতকটটাও িার নাগম্? 
  
–হযাাঁ, কগনটল জনসন বলগলন- এ বযাপাগর ম্াথ্া ঘাতম্গ়ে লাভ বনই। 
  
–বকন? 
  
ববলাতম্ কেনওই তনগজর নাম্ বযবহার করগবন না! 
  
আবার বটতলগফান বাজগে। তসজার বফানটা যরগলন। 
  
কগনটল আতম্ ম্াতরও বলতে। আম্রা ববলাতম্গক বপগ়েতে। বহাগটল ভালাতড়োগর একু্ষতন 
আসগবন। বসাম্বার বট্রন যগর উতন বুিাগপস্ট যাগবন। আম্রা এেন কী করব? 
  
–তকেুই করগি হগব না। কগনটল তসজার বলগলন, কগনটল জনসগনর তিগক িাতকগ়ে 
বলগলন, একটা বেগনর তটতকট পাও়ো বগগে। ববলাতম্র নাগম্। 
  
আবার বটতলগফান বাজল। 
  
-আতম্ ব্রুগনা বলতে। আম্রা ববলাতম্গক বপগ়েতে। তিতন বহাগটল তলওনাগিটা িয তভতঞ্চর ঘর 
বুক কগরগেন, তিতন বরাববার তম়্োতম্ যাগবন। 
  
তসজার বলগলন- এেনই তফগর এগসা। আুঃ এই বেলাটার বেষ বকাথ্া়ে হগব। 
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কগনটল জনসন বহগস বলগলন– বনু্ধ, বৃথ্া সম়্ে নষ্ট কগর কী লাভ? 
  
–িা হগল আম্রা কী করব? 
  
–ওই ববজন্মাটাগক ফাাঁগি বফলগি হগব। 
  
. 
  
ভা়ো কযাতস়োর তিগক গাতড় েুগট চগলগে। বভতনগসর উত্তর প্রাগন্তর একতট অঞ্চল। পুতলে 
সম্স্ত জা়েগা তঘগর বরগেগে। বয বকাগনা সম্গ়ে যরা পড়গি হগি পাগর। তবগেষ কগর 
পতশ্চম্ সীম্াগন্ত কড়া নজর রাো হগ়েগে। ফ্রান্স এবং সুইজারলযাগন্ডর তিগক। রবাটট 
ভাবগেন, কী কগর পালাগবন। অতি়োর ম্গযয তিগ়ে এতগগ়ে বগগল বকম্ন হ়ে? 
  
তপগ়েগর বলল আম্ার ভীষণ তেগি বপগ়েগে। 
  
কী? 
  
–বেকফাস্ট োইতন, লাঞ্চও োইতন। 
  
রবাটট বলগলন– হযাাঁ, আতম্ অিযন্ত িুুঃতেি। আম্রা বরসু্টগরগন্ট তগগ়ে থ্াম্ব। 
  
 তপগ়েগর বিেগে, রবাটট গাতড় চালাগেন। তপগ়েগর েুব অবাক হগ়ে বগগে। না, এম্ন 
েগেগরর সন্ধান বস কেনও পা়েতন। 
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– একটা বোগটা বরসু্টগরন্ট, অগনক বলাগকর তভড়। একটা বটতবল ফাাঁকা বপল, িরজার 
সাম্গন। ওগ়েটার এগস বম্নুকাডট হাগি তিগ়েগে। 
  
রবাটট পড়গি থ্াকগলন। িারপর বলগলন- আতম্ একু্ষতন আসতে তিতন পাবতলক 
বটতলগফান বুগথ্র কাগে চগল বগগলন। একটা টাকা েগট বফলগলন। বলগলন- 
তজোোগরর বম্তরন অপাগরটগরর সাগথ্ কথ্া বলগি হগব। 
  
–বক তজোোগর কথ্া বলে? তপগ়েগর ভাবল, এইভাগব বলাকটা তক পাতলগ়ে যাগব? 
  
–অপাগরটর, আগম্তরকান ই়োচ হযাতলকগনর েবর কী? যনযবাি। 
  
কগ়েক মু্হূিট বকগট বগগে। অপাগরটররা কথ্া বলগে। 
  
 সুোগনর কণ্ঠস্বর। 
  
সুোন? 
  
 রবাটট, িুতম্ ভাগলা আগো? 
  
–হযাাঁ, ভাগলা আতে। আতম্ বিাম্া়ে কগ়েকটা কথ্া বলগি চাই। 
  
–আতম্ সব বজগন বগতে। বরতডও বটতলতভেগন বিাম্ার মু্ে বিোগনা হগে। ইন্টারগপাল 
বকন বিাম্া়ে েুাঁগজ ববড়াগে? 
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–এটা একটা ম্স্ত বগড়া গল্প। 
  
 বগলা, আতম্ শুনব। 
  
–এটা রাজননতিক চক্রান্ত, সুোন। আতম্ এম্ন তকেু িথ্য হাগি বপগ়েতে, সরকার বযটা 
বচগপ বফলার বচষ্টা করগে। িাই ইন্টারগপাল আম্াগক েুাঁগজ ববড়াগে। 
  
তপগ়েগর সবতকেু বোনার বচষ্টা করল। 
  
–আতম্ বিাম্াগক কী কগর সাহাযয করব? 
  
-না, বিাম্ার কণ্ঠস্বর শুনগি বগড়া সায বজগগতেল। যতি এই ঝাগম্লা বথ্গক মু্তি পাই, 
িাহগল আবার বিাম্ার সগে বিো হগব। 
  
এম্ন কথ্া বগলা না, সুোগনর কণ্ঠস্বগর ভ়োিট আিটনাি– িুতম্ বকন সবকথ্া গুতেগ়ে 
বলে না? বগলা বিা িুতম্ এেন বকাথ্া়ে আগো? 
  
–ইিাতলগি। 
  
–তঠক আগে, আম্রা ববতে িূগর বনই। আম্রা তজোোগরর তকনারা়ে বপৌঁগে বগতে। 
বিাম্াগক তক িুগল তনগ়ে যাব? 
  
না, আতম্ই পারব। 
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–বোগনা, এটাই ববাযহ়ে বিাম্ার মু্তি পাবার একম্াত্র উপা়ে। 
  
সুোন, আতম্ এইভাগব ভাবতে না। বিাম্াগির সম্সযা বিো বিগব। 
  
ম্গন্ট সালুগন প্রগবে করগলন। এই সংলাগপর অংেতবগেষ শুনগলন। বলগলন- এগসা, 
আতম্ কথ্া বলতে। 
  
–একমু্হূিট রবাটট, ম্গন্ট বিাম্ার সাগথ্ কথ্া বলগি চাইগে। 
  
সুোন, আতম্ কথ্া বলগি চাইতে না। 
  
 ম্গন্টর কণ্ঠস্বর বভগস এল রবাটট, আতম্ জাতন, আপতন েুব সম্সযা়ে পগড়গেন। 
  
–হযাাঁ, িা তঠক হ়েগিা। 
  
–আম্রা আপনাগক সাহাযয করগি চাইতে। আপনার জনয একটা প্রগম্াি িরণী বিব তক? 
বা আপতন বসোগন আসগি পারগবন? পুতলে এইসব তিগক নজর বিগব না। 
  
-যনযবাি ম্গন্ট, তকন্তু আতম্ এেন বয উত্তরটা বিব, বসটা হল, না। 
  
-আপতন তকন্তু ভুল করগেন। এোগন আপতন তনরাপগি থ্াকগবন। 
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ও বকন আম্াগক সাহাযয করগি চাইগে? যনযবাি। আতম্ বিেতে কী করা যা়ে। সুোগনর 
সাগথ্ আবার কথ্া বলব বকম্ন? 
  
ম্গন্ট বাঙ্কস বফানটা সুোগনর হাগি তিগলন। বলগলন– ও কথ্া বলগি চাইগে। 
  
সুোন বলগেন এম্ন কগরা না রবাটট। তনগজর ভতবষযৎ নষ্ট কগরা না। 
  
সুোন, িুতম্ আম্াগক যগথ্ষ্ট সাহাযয কগরে। িুতম্ আম্ার জীবগনর বসরা মু্হূিটগুগলা 
বকগড় তনগ়েে। আতম্ সব সম়্ে বিাম্াগকই ভাগলাবাসব। আতম্ সবসম়্ে বিাম্ার সাগথ্ই 
থ্াকব। 
  
িার ম্াগন কী? 
  
–হযাাঁ, ববাঁগচ থ্াকগল আতম্ আবার বিাম্াগক ভাগলাবাসা জানাব। 
  
রবাটট তরতসভারটা নাতম্গ়ে রােগলন। এই কথ্াগুগলা বলা তক তঠক হল? তিতন বটতবগলর 
তিগক চগল বগগলন। োও়ো যাক। 
  
–আতম্ বিাম্ার কথ্া শুগনতে। পুতলে বিাম্া়ে েুাঁগজ ববড়াগে, িাই না? 
  
 রবাগটটর বচাগে-মু্গে আিঙ্ক। হযাাঁ, একটা ভুল হগ়ে বগগে। 
  
–আম্াগক ববাকা বভগবা না। আতম্ বিাম্া়ে সাহাযয করগি চাই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

319 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

–কীভাগব? 
  
তপগ়েগর ঝুাঁগক বসল।িুতম্ আম্াগক ভারী সুন্দর একটা তজতনস তিগ়েে। আতম্ পুতলেগক 
বঘন্না কতর। িুতম্ জাগনা পুতলে আম্াগির ওপর কী যরগনর অিযাচার কগর। িারা 
আম্াগির যগর তনগ়ে যা়ে। িারা যষটণ কগর। িারা কুকুগরর জাি। আতম্ তকেুগিই 
িাগির কাগে বিাম্ার নাম্ বলব না। 
  
–তপগ়েগর, এম্ন করে বকন? 
  
বভতনগস পুতলে বিাম্া়ে যগর বফলগব। িুতম্ বহাগটগল থ্াকগলও বিাম্া়ে যগর বফলগব। 
জাহাগজ থ্াকগলও িুতম্ বাাঁচগি পারগব না। তকন্তু আতম্ বিাম্াগক একটা সুন্দর জা়েগা 
বিব। আম্ার ম্া আর ভাই বনপলগস থ্াগক। আম্রা বযোগন থ্াকগি পারব। পুতলে 
কেনও বসোগন যাগব না। 
  
রবাটট বযাপারটা বভগব বিেগলন- হযাাঁ, এই প্রস্তাবটা বিা ম্ন্দ ন়ে। একটা বযতিগি বাতড়। 
বসোগন থ্াকগল বকাগনা সম্সযা হগব না। বনপলস একটা ম্স্ত বগড়া বন্দর। একটুোতন 
বভগব রবাটট বলগলন– তপগ়েগর, যতি পুতলে আম্ার সন্ধান পা়ে, িারা তকন্তু আম্া়ে বম্গর 
বফলগব। বিাম্াগিরও অগনক অিযাচাগরর সাম্গন িাাঁড়াগি হগব। বিাম্রা বকন এই 
ঝাগম্লা বনগব? 
  
–না, তপগ়েগর হাসল, পুতলে কেনও বিাম্াগক েুাঁগজ পাগব না। 
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 রবাটট হাতস তফতরগ়ে তিগলন। বলগলন- তঠক আগে, োও়োটা বসগর নাও। আম্রা 
বনপলগসই যাব। 
  
. 
  
কগনটল ফ্রাঙ্ক জনসন বলগলন–বকাথ্া়ে উতন বযগি পাগরন, বস তবষগ়ে বকাগনা যারণা 
আগে? 
  
ফ্রানগসসগকা তসজার িীঘটশ্বাস বফলগলন– না, তকেুই বুঝগি পারতে না। 
  
প্রািন স্ত্রী সিগকট েবর তনগি হগব? 
  
না, েবর তনগ়ে বকাগনা লাভ বনই। 
  
কগনটল জনসন জবাব তিগলন ওই বম্গ়েতট এেন ম্গন্ট বাঙ্কসগক তবগ়ে কগরগে। না, 
আবার সব তকেু নিুন কগর শুরু করগি হগব। 
  
. 
  
৩৯. 
  
প্রেস্ত বুগলভাির তিগ়ে বম্গ়েতট বনগম্ আসগে। কিতিন িাগক এই অবস্থার ম্গযয থ্াকগি 
হগ়েতেল। না, এই জীবনটা িার বম্াগটই ভাগলা লাগগে না। জল িরকার, জল োড়া বস 
বাাঁচগব না। পৃতথ্বীর িূতষি জল ন়ে, পতরষ্কার পতবত্র বৃতষ্টর জল। বকাথ্া়ে পাও়ো যা়ে? 
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িার সগে এক ম্ানুগষর বিো হগ়ে বগল। 
  
আগম্তরকান বফাসটম্যান িার তিগক িাতকগ়ে বলল- আপতন বক? আপতন তক পুিুল নাতক? 
  
–আম্াগক িাই তক ম্গন হগে? 
  
–আপতন বকাথ্া বথ্গক এগসগেন? 
  
–সাি নম্বর সূযট বথ্গক। 
  
বাুঃ, আপনার ম্গযয বিা বকৌিুকগবায আগে। আপতন বকাথ্া়ে যাগবন? 
  
–আতম্ তকেুই জাতন না। এোগন আতম্ এক আগন্তুক। 
  
তডনার হগ়েগে? 
  
–আতম্ বিাম্াগির োবার বেগি পাতর না। 
  
আপতন বকাথ্া়ে আগেন? 
  
–আতম্ বকাথ্া়ে থ্াতক না। 
  
–বকাগনা বহাগটগল? 
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–বহাগটল? না, ঘুগম্াবার একটা জা়েগা চাই। আতম্ েুবই ক্লান্ত। 
  
 বফাসটম্যাগনর চওড়া হাতস। চলুন, বাবার কাগে চলুন, তকংবা আম্ার বহাগটল ঘগর। 
আম্ার একটা সুন্দর েযযা আগে। আপনার িা পেন্দ হগব। 
  
–হযাাঁ, চগলা। 
  
 বেগলতট িার ভাগযগক যনযবাি তিল। অসাযারণ। 
  
বম্গ়েতট বেগলতটর তিগক িাকাল। বলল- বিাম্ার েযযা কী তিগ়ে তিতর? েড় তিগ়ে তক? 
  
বেগলতট অবাক না-না, আপতন তক এেনও ম্জা করগবন। 
  
 বম্গ়েতটর বচাে বগড়া বগড়া– এেনই তক আম্রা ঘুগম্াগি পারব? 
  
হযাাঁ, এই বিা কাগেই আম্ার বহাগটলটা। 
  
বেগলতট চাতব তনগ়ে এতলগভটগর উঠল। বলল- একটু তড্রঙ্ক করগবন? 
  
পুিুল পুিুল বম্গ়েতট বলগে না, পৃতথ্বীর বকাগনা িরল পিাথ্ট আতম্ গ্রহণ করগি পারব 
না। তবোনাটা বকাথ্া়ে? আুঃ, একটা বোগটাোগটা বযৌন আগবিতন বাতলকা এগসা, এগসা, 
এোগন ওটা আগে তপ্র়ো। বেগলতটর বুতঝ আর ির সইগে না। বস চট কগর ববডরুগম্ 
েুগক বগল। 
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বস বলল িুতম্ ম্ি োগব না বকন? 
  
ভাগলা লাগগে না। 
  
বেগলতট তজভ তিগ়ে বঠাাঁট চাটগে। আুঃ, িুতম্ বপাোক েুলগব কেন? 
  
বম্গ়েতট ম্াথ্া নাড়গে। বস বপাোকটা েুগল বফলল। বভিগর তকেুই পগরতন। েরীরটা ভাতর 
সুন্দর। 
  
বেগলতট অবাক বচাগে বম্গ়েতটর তিগক িাতকগ়ে আগে। বম্গ়েতটর তিগক িাতকগ়ে বস বলল- 
আুঃ, এি সুন্দর বিাম্ার বচহারা! ম্গন ম্গন বলল, আতম্ একটুবাগিই বিাম্ার সবতকেু 
স্পেট করব। বিাম্াগক এি সুে বিব, যা িুতম্ কেনও পাওতন। 
  
বস িাড়ািাতড় িার বপাোক েুগল বফলল। তবোনাগি লাতফগ়ে পড়ল। 
  
বস বলল- এগসা, আতম্ বিাম্াগক আসল বেলা বিোব। 
  
বম্গ়েতট এবার বলল- তঠক আগে, আম্ার বেলা বিেগব না? 
  
বেগলতট অবাক হগ়ে িাতকগ়ে আগে। হাি-পা, বরফ হগে। তবোল ঘগরর সবটত্র েতড়গ়ে 
বগল িা। ম্গন হগে, অগনকগুগলা আাঁকতে বযন ববতরগ়ে আসগে। 
  
িারপর? িারপর শুযুই অন্ধকার। ভগ়ের একটা আিঙ্ক এবং আিটনাি। 
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. 
  
৪০. 
  
গাতড় এতগগ়ে চগলগে বনপলগসর তিগক। বেষ আযঘণ্টা িারুণ উগত্তজনা়ে বকগটগে। 
িুজগনর ম্ন িুযরগনর তচন্তা়ে আেন্ন। তপগ়েগর নীরবিা বভগঙ তজজ্ঞাসা করল- কিতিন 
িুতম্ আম্ার বাতড়গি থ্াকগব? 
  
–তিন-চার তিন। 
  
–তঠক আগে। 
  
 রবাটট িার ববতে কেনও থ্াকগবন না। অবেয ম্গন ম্গন িার ইগে, ম্াত্র একরাি 
থ্াকগবন। েুব ববতে হগল িু-রাি। ভতবষযৎ পতরকল্পনা েগক তনগ়েগেন। একটা জাহাজ 
বপগলই জীবনটা তনরাপি হগব। ইিাতলর বাইগর বযগি পারগবন। 
  
তপগ়েগর বলল- কিতিন বাগি ম্াগ়ের সগে বিো হগব। 
  
–বিাম্ার এক ভাই আগে না? 
  
–হযাাঁ, কারগলা, বস আম্ার বথ্গক বোগটা। 
  
–বিাম্ার পতরবাগরর কথ্া বলল। 
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–তকেুই বলার বনই। আম্ার বাবা সারাজীবন ডগক কাজ কগরগে। একটা বক্রন িার 
ম্াথ্া়ে পগড় তগগ়েতেল, যেন আম্ার পগনগরা বের ব়েস, িেন বাবার মৃ্িুয হ়ে। আম্ার 
ম্া তেল েুব অসুস্থ। আম্াগক এবং কারগলাগক সংসাগরর িাত়েত্ব বিও়ো হল। সু্টতডওগি 
আম্ার এক বনু্ধ তেল। বস আম্াগক এই বযাপাগর বযাগাগযাগ কতরগ়ে বি়ে। আম্ার ম্গন 
হগ়েতেল, রাস্তা়ে িাাঁতড়গ়ে েগের যরগল ববাযহ়ে ববতে টাকা আসগব। 
  
–তপগ়েগর, আম্ার ম্গিা এক অগচনা আগন্তুকগক িুতম্ বাতড়গি তনগ়ে যাগে। ম্া-ভাই রাগ 
করগব না? 
  
না, আম্রা েুব ভাগলা সিকট বজা়ে বরগেতে। বিাম্াগক বিেগল ম্া েুতে হগব। িুতম্ তক 
ওগক েুব ভাগলাবাসগব? 
  
রবাটট অবাক হগ়ে বগগে– কাগক? বিাম্ার ম্াগক? 
  
না, বরসু্টগরগন্টর বটতলগফাগন িুতম্ যার সগে কথ্া বলতেগল, সুোন? 
  
–বিাম্ার এই কথ্া ম্গন হও়োর কী কারণ 
  
?–বিাম্ার কণ্ঠস্বর বগল তিগে। বম্গ়েতট বক? 
  
–আম্ার বনু্ধ। 
  
–আহা, বম্গ়েতট েুব ভাগযবিী। রবাটট ববলাতম্ বিাম্ার আসল নাম্? 
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–হযাাঁ। 
  
 –িুতম্ কম্ান্ডার? 
  
–আতম্ তঠক জাতন না, তপগ়েগর, একসম়্ে আতম্ কম্ান্ডার তেলাম্। 
  
–িুতম্ বলগব, বকন ইন্টারগপাল বিাম্াগক েুাঁগজ ববড়াগে? 
  
এ বযাপাগর বকাগনা কথ্া বিাম্াগক বলা ববাযহ়ে উতচি ন়ে। িাহগল বিাম্ার অগনক 
সম্সযা হগব। কম্ জানগলই ভাগলা। 
  
–তঠক আগে রবাটট। 
  
অদু্ভি একটা পতরতস্থতি। কী ঘটনা িাগির কাোকাতে তনগ়ে এগসগে। 
  
–বিাম্াগক কগ়েকটা প্রশ্ন করব, িুতম্ তক জাগনা, তকেু অগচনা অজানা ম্ানুষ পৃতথ্বীগি 
লাতফগ়ে পড়গে। এই েবরটা শুগন িুতম্ তক ভ়ে পাগব। 
  
তপগ়েগর অবাক– িুতম্ সতিয কথ্া বলে? 
  
-হযাাঁ। 
  
তপগ়েগর ম্াথ্া নাড়ল– না, এটা েুব উগত্তজক বযবস্থা। এম্ন ঘটনা সতিয ঘটগব? 
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–হযাাঁ, সম্ভাবনা আগে। 
  
আতম্ ভাবতে, িারা তক ম্ানুগষর ম্গিা বিেগি? 
  
–আতম্ তঠক জাতন না। 
  
 –এই বযাপাগর পুতলে বিাম্ার বপেগন বলগগগে? 
  
–না, আতম্ তঠক গুতেগ়ে বলগি পারতে না। 
  
–আতম্ যতি বকাগনা প্রশ্ন কতর, িুতম্ তক রাগ করগব? 
  
–না, রাগ করব না। 
  
কণ্ঠস্বর পাগে বগগে। 
  
বম্গ়েতট বলল- আতম্ বিাম্াগক ভাগলাগবগস বফগলতে। আতম্ ববাকা, আতম্ একথ্া কাউগক 
বতলতন। 
  
–তপগ়েগর, এম্ন কথ্া বগলা না। 
  
–িুতম্ তম্গথ্য কথ্া বলে। চগলা আম্রা আরও ভাগলাভাগব তিনগুগলা কাটাই। 
  
 পগনগরা তম্তনট বাগি িারা একটা সাতভটস বস্টেগনর কাগে এগস বগগে। 
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রবাটট বলগলন– টযাঙ্ক ভরতি করগি হগব। 
  
তপগ়েগর হাসল- তঠক আগে। আতম্ আম্ার ম্াগক জাতনগ়ে তিই, আতম্ একটা সুন্দর 
যুবকগক বাতড়গি আনতে। 
  
রবাটট গযাস পাগির তিগক এতগগ়ে বগগলন। 
  
তপগ়েগর পাগে বগস আগে। রবাগটটর বঠাাঁগট একটা চুমু্র তচহ্ন এাঁগক বস বলল- আতম্ 
একু্ষতন আসতে। 
  
রবাটট বিেগি বপগলন, তপগ়েগর বটতলগফান বুগথ্র ম্গযয েুগক পগড়গে। আুঃ, বম্গ়েতট 
বিেগি েুবই সুন্দরী, এবং বুতদ্ধম্িী, আতম্ িাগক িুুঃে বিব না। 
  
তপগ়েগর ডা়োল করগে। বস রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে হাসল। িারপর অপাগরটরগক বলল- 
ইন্টারগপাগলর সগে কথ্া বলগি হগব। এেনই। আম্ার হাগি তকন্তু ববতে সম়্ে বনই। 
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েবাটট ডবলাদমে মুেটা 
৪১. 
  
রবাটট ববলাতম্র মু্েটা যেন বটতলতভেগনর পিটা়ে তপগ়েগর বিগেতেল, বস জানগি 
বপগরতেল, বস কীভাগব আরও ববতে অথ্ট হাগি পাগব। ইন্টারগপাল রবাটটগক কুকুগরর 
ম্গিা েুাঁগজ ববড়াগে। তনশ্চ়েই িার জনয অগনক টাকা বঘাষণা করা হগ়েগে। তপগ়েগর 
জাগন, রবাটট বকাথ্া়ে আগে। আহা, পুরস্কাগরর টাকাটা এেন আম্ার। িাগক আতম্ 
বনপলগস তনগ়ে যাব। িার ওপর কড়া নজর রােব। 
  
একজন ম্ানুগষর কণ্ঠস্বর- ইন্টারগপাল, আতম্ কীভাগব সাহাযয করব? 
  
তপগ়েগরর বুগক কাাঁপন আপনারা কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্ নাগম্ এক ম্ানুগষর সন্ধান 
করগেন? 
  
-আপতন বক বলগেন? 
  
িাগি তকেু এগস যা়ে না। বলুন, আম্ার কথ্া সতিয তক তম্গথ্য? 
  
 –তঠক আগে, অনয এক জা়েগা়ে কথ্া বলগি হগব। লাইনটা যরগবন তক? 
  
তিতরে বসগকন্ড বকগট বগগে, একজন তসতন়ের অতফসারগির সগে তপগ়েগর কথ্া বলগে- 
কীভাগব সাহাযয করব? 
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কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্ আম্ার সগে আগেন। িাগক তক আপনারা চাইগেন? 
  
–হযাাঁ, তসতর়ো, িাগক আম্রা চাইতে। সতিয কথ্া বলগেন? 
  
–হযাাঁ, উতন আম্ার পাগেই আগেন। কি টাকা পাব? 
  
–পুরস্কার? 
  
–হযাাঁ, পুরস্কার। 
  
ভদ্রগলাক িার সহকারীর তিগক িাকাগলন। 
  
এেনও ম্াথ্ার িাম্ যাযট করা হ়েতন। 
  
–তঠক আগে, আম্ার েুব িাড়া আগে তকন্তু। 
  
কি টাকা আপতন চাইগেন? 
  
–পঞ্চাে হাজার ডলার? 
  
–পঞ্চাে হাজার ডলার! অগনক। বকাথ্া়ে তগগ়ে কথ্া বলা যা়ে? 
  
–না, টাকাটার বযাপাগর সব তঠক না হগল আতম্ তকন্তু কথ্া বলব না। 
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তপগ়েগর বিেল রবাটট বসতিগক এতগগ়ে আসগেন। বস বলল িাড়ািাতড় বলুন। হা অথ্বা 
না। 
  
-তঠক আগে তসনতর়ো। হযাাঁ, আম্রা ওই টাকাটাই বিব। 
  
 রবাটট িরজার কাগে এগস বগগেন। তপগ়েগর বটতলগফাগন বলল- আম্রা তডনাগরর আগগই 
বপৌঁগে যাব। ওগক বিাম্ার ভীষণ ভাগলা লাগগব। ও েুব ভাগলা। বিাম্ার সগে বিো 
হগব, বকম্ন? 
  
তপগ়েগর তরতসভারটা নাতম্গ়ে রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে তম্তষ্ট বহগস বলল- ম্া, বিাম্াগক 
বিোর জনয ম্গর যাগে ববাযহ়ে! 
  
. 
  
৪২. 
  
ইন্টারগপাল বহডগকা়োটটার। একজন অতফসার বলগলন- বকাথ্া বথ্গক বফানটা এগসগে 
যরা বগল? 
  
ওরা বসাল বথ্গক বফান কগরগে। িার ম্াগন ববলাতম্ এেন বনপলগসর তিগক এতগগ়ে 
চগলগেন। 
  
. 
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কগনটল ফ্রানগসসগকা তসজার এবং কগনটল ফ্রাঙ্ক জনসন তসজাগরর অতফগসর একটা 
ম্যাগপর তিগক িাতকগ়ে আগেন। 
  
কগনটল তসজার বলগলন- বনপলস একটা ম্স্ত বগড়া েহর। এক হাজার জা়েগা়ে ম্ানুষ 
লুতকগ়ে থ্াকগি পাগর। 
  
বম্গ়েতট বক? 
  
 এ বযাপাগর আম্ার বকাগনা যারণা বনই। 
  
–বম্গ়েতটগক েুাঁগজ ববর করগল বকম্ন হ়ে? 
  
 তসজার অবাক কী কগর? 
  
-ববলাতম্ যতি এক নারীসে প্রাথ্টনা কগরন িা হগল তিতন বকাথ্া়ে যাগবন? 
  
উতন এক ববেযাগক েুাঁজগবন। 
  
–িাহগল আম্রা বসোন বথ্গকই শুরু করব। 
  
 –তঠক বগলগেন, ববেযাপতট্টগি যাব। 
  
িারা সগে সগে বসই অঞ্চগল চগল বগগলন। সগে কযাপগটন ববলাতনগক বনও়ো হল। ওই 
অঞ্চগলর পুতলে সুপারভাইজার। 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

333 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

  
ববলাতন বলগলন, অি সহগজ কথ্া ববর করা যাগব না। িাগির ম্গযয বেগ়োগেত়ের বেষ 
বনই। পুতলে এগলই িারা এককাট্টা হগ়ে যা়ে। িারা কথ্া বলগি চা়ে না। 
  
এই বসই অঞ্চল। কুেযাি অঞ্চল। একটা বম্গ়ের তিগক িাতকগ়ে পুতলে অতফসার 
বলগলন- শুভ সন্ধযা, ম্াতর়ো, বযবসা বকম্ন চলগে। 
  
–আপতন চগল বগগলই বযবসা ভাগলা চলগব। 
  
–আম্রা এোগন ববতেক্ষণ থ্াকগি আতসতন। আম্রা এক আগম্তরকান েগেগরর সন্ধাগন 
এগসতে। বয একটা বম্গ়েগক কালরাগি িুগল তনগ়ে বগগে। িারা ববাযহ়ে এেন একসগে 
ভ্রম্ণ করগে। বম্গ়েতট বক? িুতম্ তকেু জাগনা? 
  
রবাগটটর একটা েতব অতফসাগরর হাগি তেল। উতন েতবটা বিোগলন। 
  
কগ়েকটা ববেযা কথ্া বলগি শুরু করগে। 
  
ম্াতর়ো বলল- না, আতম্ তকেুই জাতন না। িগব, আতম্ একজগনর কথ্া জাতন, বয এ 
তবষগ়ে েবর তিগি পাগর। 
  
ম্াতর়ো রাস্তার উগোতিগক িাকাল। বলো আগে– বজযাতিষী ম্ািাম্ লুতস়ো। 
  
বম্গ়েরা বহা-বহা কগর বহগস উগঠগে। 
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কযাপগটন ববলাতন বলগলন- ও, ঠাট্টা ই়োরতক? তঠক আগে পগর আবার বিো হগব। এই 
আগম্তরকান ভদ্রগলাগকর িিাতে করগিই হগব। সতিয িুতম্ জাগনা না? 
  
না, আতম্ তকেুই জাতন না। 
  
এক ঘণ্টা বকগট বগল। না, বকাগনা েবরই পাও়ো যা়েতন। বেগলরা েগের যরগি বযস্ত। 
বম্গ়েরা ঘুগর ববড়াগে। 
  
–এভাগব কথ্া বলে বকন? আতম্ বিা পুতলগের টাকা তিগ়েতে। 
  
–তঠক আগে, আতম্ পাাঁচ বের যগর এই কাজ করতে। 
  
আরও অগনক কথ্া হল। 
  
বেষ অতব্দ তসজার এবং কগনটল জনসন কযাপগটন ববলাতনর অতফগস তফগর এগলন। 
  
 ববলাতন বলগলন- নাুঃ, এই বযাবসাটা বন্ধ করা যা়ে না? 
  
কেনওই সম্ভব ন়ে, িাহগল পযটটকরা আসগব বকন? 
  
কগনটল জনসন বলগলন- এি তচন্তা কগর কী লাভ? বম্গ়েটা তনশ্চ়েই আবার বফান 
করগব। 
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পগরর তিন তবগকলগবলা, কযাপগটন ববলাতন জানগি পারগলন তম্. লগরগো নাগম্ একতট 
বলাক বিো করগি এগসগে। 
  
িাগক বভিগর পাতঠগ়ে িাও। 
  
 লগরগোর পরগন িাম্ী বপাোক, হাগি তহগরর আংতট। লগরগো এক িালাল। 
  
ববলাতন বলগলন- কী করগি পাতর? 
  
-আতম্ ওই ভদ্রগলাকগক বিগেতে। আপনারা এক ববেযা বম্গ়ের েবর চাইগেন বয, এক 
আগম্তরকাগনর সাগথ্ পাতলগ়ে বগগে। িাই বিা? আতম্ সবসম়্ে আপনাগক সাহাযয করগি 
চাইতে। আতম্ িার নাম্ বলব? 
  
কগনটল জনসন বলগলন– ও বক? 
  
লগরগো বলল- িাহগল কী হগব? আম্ার বনু্ধগির ওপর বকাগনা অিযাচার হগব না বিা? 
িাগির ওপর আঘাি হগব না বিা? 
  
কগনটল তসজার বলগলন- আম্রা বকাগনা বম্গ়েগকই আঘাি করব না। বম্গ়েতটর নাম্ কী? 
  
-বাুঃ, েবরটা েুবই ভাগলা, আপনাগির ম্গিা বলাগকগির সাগথ্ কথ্া বলগিই ভাগলা 
লাগগ। 
  
-নাম্ কী লগরগো? 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

336 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

  
–ওর নাম্ তপগ়েগর, আগম্তরকানটা তপগ়েগরর সাগথ্ সারারাি কাতটগ়েগে িার বহাগটগল। 
আজ সকাগল িারা চগল বগগে। বস আম্ার বম্গ়ে ন়ে, আম্ার বম্গ়ে হগল আতম্ কেনওই 
েবর তিিাম্ না। 
  
ববলাতন বফাগনর কাগে বপৌঁগে বগগেন তপগ়েগরর বোাঁজ কগরা। 
  
–তঠক আগে, এবার আপতন আসগি পাগরন। 
  
ববলাতনর বডগস্ক তপগ়েগরর পুগরা েবরটা চগল এল। পগনগরা বের ব়েস বথ্গক বস রাস্তা়ে 
েগের যরগে। বার িগেক িাগক বগ্রপ্তার করা হগ়েগে। 
  
–বকান জা়েগা বথ্গক বস এগসগে? কগনটল জনসন জানগি চাইগলন। 
  
–বনপলস, ম্া আর ভাই আগে। 
  
–আম্রা বসোগন েবর পাঠাব? 
  
–এেনই এটা করগি হগব। 
  
. 
  
৪৩. 
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বনপলগসর প্রান্তসীম্া। বোগটা বোগটা রাস্তা। প্রগিযক জানলাগি কাপড় শুগকাগে। 
  
 তপগ়েগর জানগি চাইল- িুতম্ কেনও বনপলগস এগসে? 
  
–একবার, রবাটট বলগলন, সুোন িেন পাগে বগসতেল, হাসতেল। বনপলস সিগকট 
আম্ার যারণা বম্াগটই ভাগলা ন়ে। আতম্ শুগনতেলাম্, এোগন অগনক িুষু্ট ঘটনা ঘগট 
থ্াগক। 
  
তপগ়েগরর কথ্া ম্গিা রবাটট গাতড়টা থ্াম্াগলন। 
  
একিল িরুণী কনযা তহ-তহ করগি করগি ববতরগ়ে এগসগে। িাগির সকগলর বচাগে 
তপগ়েগর এেন এক জলপতর। িারা সকগলই তপগ়েগরর ম্রকি অলংকাগরর প্রেংসা 
করগি লাগল। তপগ়েগরর বচাে তটগপ রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে আগে। আহা, রবাটট এেন 
বুতঝ এক বিবিূি। 
  
রবাটট ক্রম্ে অনযযট হগ়ে উগঠগেন। 
  
রবাটট জানগি চাইগলন। এবার আম্রা বকাথ্া়ে যাব? 
  
তপগ়েগর বলল- আম্ার ম্াগ়ের বাতড়গি। 
  
 বোগটা একটা ফাম্টহাউস। এোন বথ্গক আয ঘন্টা বযগি লাগগব। 
  
. 
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বনপলগসর িতক্ষণ প্রান্তসীম্া়ে এই ফাম্ট হাউসটা অবতস্থি। একটা পুগরাগনা পাথ্গরর 
বাতড়। রাস্তার যাগর িাাঁতড়গ়ে আগে। তপগ়েগর বলল– এটা তক সুন্দর ন়ে? 
  
-হযাাঁ, সতিযই সুন্দর। এোগন থ্াকগল বকউ আম্াগক যরগি পারগব না। 
  
িারা সাম্গনর িরজার তিগ়ে এতগগ়ে বগল। তপগ়েগরর ম্া িাাঁতড়গ়ে আগেন। মু্গে হাতস। 
বম্গ়ের ম্গিাই িার বচহারা, বচহারটা অগনক পািলা হগ়ে এগসগে। ম্াথ্া়ে যূসর চুল। 
মু্গে িুতশ্চন্তার োপ। 
  
-বিাম্াগক কিতিন বিতেতন বগলা বিা? 
  
–এই ভদ্রগলাগকর কথ্াই আতম্ বলতেলাম্ বফাগন। 
  
–হযাাঁ, এগসা-এগসা। বিাম্ার নাম্ কী? 
  
 রবাটট বলগলন– আতম্ বজানস। 
  
তবরাট তলতভংরুম্। ভাগলা এবং আরাম্িা়েক। পুগরাগনা ফাতনটচাগর ভরতি। 
  
বের কুতড়র একটা বেগল ববতরগ়ে এগসগে। বরাগা এবং পািলা, বচাগের িারা়ে তবস্ম়ে, 
তজনস পগরগে। জযাগকট পগরগে। নাম্ বলো আগে। ববানগক বিগে বস আনতন্দি–
তপগ়েগর? 
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হাগলা কারগলা? 
  
ওরা এগক অনযগক আির করল। 
  
–এোগন বকন এগসে? 
  
 –আম্রা কতিন থ্াকব। এ আম্ার ভাই কারগলা। আর ইতন তম্. বজানস। 
  
–হযাগলা কারগলা। 
  
 ম্া বলগলন বিাম্রা িুজন ওই সুন্দর ববডরুগম্ থ্াকগব, বকম্ন? 
  
 রবাটট বলগলন– না, যতি একটা আলািা ববডরুম্ থ্াগক, িা হগল ভাগলা হ়ে। 
  
তকেুক্ষগণর নীরবিা। 
  
রবাটট িাাঁতড়গ়ে আগেন। 
  
 ম্া বলগলন বকন? তপগ়েগর ম্াথ্া নাড়ল। তকন্তু তপগ়েগর জাগন, রবাটট সম্কাম্ী নন। 
  
ম্া রবাগটটর তিগক িাকাগলন- বিাম্ার যা ইগে। বিাম্াগক বিগে ভাগলা লাগগে। এগসা, 
তকগচগন এগসা। কতফ তিতর করা যাক। 
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তকগচগন তগগ়ে ম্া তজজ্ঞাসা করগলন হাগর বেগলটাগক বকাথ্া়ে বপতল? ম্গন হগে েুব 
বগড়াগলাক। বিাগক কী সুন্দর বেসগলট তিগ়েগে। আুঃ, আতম্ আজ রাগি ভাগলা রান্না 
করব। পাড়াপড়েীগক ডাকব। িারা সকগল বিার ভাবী বগরর সগে বিো করগব। 
  
ম্া, বযাপারটা এভাগব তচন্তা করে বকন? 
  
–বস কী বর? বিার বসৌভাগগযর কথ্া সকলগক বলতব না? 
  
 –ম্া, তম্. বজানস, এোগন কতিন তবশ্রাম্ করগবন। পাতটট তিও না। 
  
 ম্া িীঘটশ্বাস বফলগলন- যা িুই বলতব িাই হগব। 
  
. 
  
কারগলা বেসলটটা বিেল–এগুগলা আসল ম্রকি? িুতম্ আম্ার ববাগনর জনয তকগনে? 
  
রবাটট বলগলন- হা, তজজ্ঞাসা কগরা। 
  
 তপগ়েগর এবং ম্া তকগচন বথ্গক ববতরগ়ে বগগে। ম্া রবাগটটর তিগক িাকাগলন সতিয িুতম্ 
তপগ়েগরর সাগথ্ বোগব না? 
  
তপগ়েগরর মু্গে লজ্জা– না, তপগ়েগর বলল– চগলা, বিাম্ার ববডরুম্টা বিতেগ়ে তিই। 
  
িারা বাতড়র বপেন তিগক চগল বগল। ম্স্ত বগড়া একটা ববডরুম্। িুগটা োট আগে। 
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রবাটট, িুতম্ বকন তচন্তা করে? আম্রা একসগে শুগি পাতর। আতম্ ম্াগক সব কথ্া 
বগলতে। 
  
না, এেন এভাগব করা উতচি হগব না। 
  
তপগ়েগরর কণ্ঠস্বগর েীিলিা- তঠক আগে, িুতম্ যা বলগব িাই হগব। 
  
 িু-িুবার এই ঘটনা ঘটল- বকন ববাঝা যাগে না। এম্ন এক ম্ানুষগক আতম্ পুতলগের 
হাগি িুগল বিব? অনুগোচনা। পঞ্চাে হাজার ডলার। টাকার অঙ্কটা েুব একটা কম্ ন়ে। 
  
তডনাগরর আসর। ম্া বড্ড ববতে কথ্া বলগেন। তপগ়েগর, রবাটট এবং কারগলা োন্ত 
বশ্রািা। 
  
রবাটট ভাবগেন, কী কগর এোন বথ্গক পালাগবন। আজ রাগি ওগক চগল বযগি হগব। 
একটা জাহাজ েুাঁজগি হগব। 
  
তপগ়েগর ভাবগে, কেন ইন্টারগপাগলর বলাগকরা আসগব। আবার িাগির বফান করগি 
হগব। েহগর তগগ়ে বফান করব। পুতলে িাহগল জা়েগাটা েুাঁগজ পাগব না। 
  
কারগলা অবাক হগ়ে িাতকগ়ে আগে এই অতিতথ্র তিগক। 
  
তডনার বেষ হগ়ে বগল। ম্া এবং বম্গ়ে তকগচগন চগল বগল। রবাটট কারগলার সগে গল্প 
করগে। 
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কারগলা বলল- িুতম্ োড়া আর কাউগক আম্ার ববান তকন্তু বাতড়গি আগনতন। ও তনশ্চ়েই 
বিাম্াগক েুব ভাগলাবাগস। 
  
–আতম্ও ওগক ভাগলাবাতস। 
  
–িুতম্ তক ওর িাত়েত্ব বনগব? 
  
–বিাম্ার ববান তনগজই তনগজর িাত়েত্ব তনগি পাগর। 
  
কারগলা হাসল, হযাাঁ, আতম্ জাতন। 
  
এই ম্ানুষটা তনশ্চ়েই েুব বগড়াগলাক। ও একটা বহাগটগল থ্াকগি পারি। বকন এোগন 
এগসগে? ম্ানুষটা ববাযহ়ে লুতকগ়ে থ্াকগি চাইগে। এই বযাপারটা তনগ়ে ভাবগি হগব। 
একটা যনী ম্ানুষ লুগকাগি চাইগে বকন? িার ম্াগন? তনশ্চ়েই টাকার আিান-প্রিান 
আগে। 
  
কারগলা জানগি চাইল- িুতম্ বকাথ্া বথ্গক আসে? 
  
–বসভাগব বলগি পারব না। আতম্ নানা জা়েগা়ে ঘুগর ববড়াই। 
  
কারগলা এবার িার পতরকল্পনা তঠক করগে। তপগ়েগরর সগে কথ্া বলগি হগব। বুঝগি 
পারা যাগে, এই বলাকটাগক যরগি পারগল অগনক টাকা পাও়ো যাগব। আতম্ আর 
তপগ়েগর বসই টাকাটা ভাগ করব। 
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কারগলা জানগি চাইল িুতম্ কী কগরা? 
  
এেন আতম্ বযবসা বথ্গক েুতট তনগ়েতে। 
  
 এই বলাকটার বপট বথ্গক কথ্া বার করা সহজ ন়ে– কারগলা ভাবল। লুক্কার সগে বিো 
করগল বকম্ন হ়ে? 
  
-িুতম্ এোগন কিতিন থ্াকগব? 
  
–এেনই তঠক বলগি পারতে না। বেগলতটর বকৌিূহল রবাটটগক অবাক কগরগে। 
  
 তপগ়েগর এবং িার ম্া তকগচন বথ্গক ববতরগ়ে এল। ম্া জানগি চাইগলন- কতফ োগব? 
  
না, ম্াতসম্া, তডনারটা সাংঘাতিক। 
  
 ম্ার মু্গে হাতস। এটা বিা তকেুই ন়ে। আতম্ কাল সকাগল বিাম্ার জনয তনগজর হাগি 
রান্না করব। তঠক আগে? 
  
রবাটট ভাবগলন, িারই ম্গযয তিতন চগল যাগবন। 
  
–তঠক আগে, এবার েুব ক্লাতন্ত লাগগে। আতম্ শুগি যাব তক? 
  
ম্া বলগলন– শুভ রাতত্র। 
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 রবাটট যীগর যীগর ববডরুগম্ বপৌঁগে বগগলন। 
  
 কারগলা হাসল। বস বলল- হাগর, বিার সগে বলাকটা শুগি চাইল না বকন বল বিা? 
  
 কথ্াটা শুগন তপগ়েগর অবাক হগ়ে বগগে। তপগ়েগর বুঝগি বপগরগে, কারগলা এেন অগনক 
অতভজ্ঞ হগ়ে উগঠগে। রবাটট তকন্তু সম্কাম্ী ন়ে, িাহগল সুোনগক এিোতন ভাগলাবাসগি 
পারি না। 
  
রবাটট তবোনাগি শুগ়ে আগেন, পরবিটী পিগক্ষপ তনগ়ে তচন্তা করগেন। না, এোগন আর 
থ্াকাটা উতচি হগব না। কীভাগব এই জাল বকগট ববতরগ়ে আসগবন। 
  
ববডরুগম্র িরজা়ে েব্দ হগ়েগে। 
  
–বক? এতগগ়ে আসগে। সুন্দর প্রসাযগনর গন্ধ। তপগ়েগর, িুতম্ বকন এগসে? 
  
 তপগ়েগর সিূণট নগ্ন– আম্ার ভীষণ ভ়ে করগে। তপগ়েগর কাগে সগর এল। 
  
–তপগ়েগর, আতম্ বিাম্াগক ভাগলাবাসগি পারব না। 
  
তপগ়েগর অবাক বকন বগলা বিা? 
  
–আতম্ এক ভবঘুগর। জাতন না আম্ার জীবনটা কী হগব। 
  
 রবাগটটর কগণ্ঠ হিাো। 
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রবাটট, আম্ার েরীরটা ভাগলা ন়ে? 
  
–হযাাঁ, অবেযই। 
  
 তপগ়েগর এতগগ়ে এগস িার নগ্ন েরীরটা রবাগটটর বুগকর সাগথ্ বঠগল তিল। রবাগটটর 
েরীগরর এোগন বসোগন বস যাক্কা তিগি থ্াকল। কেনও িার বুক, কেনও িার পুংিণ্ড। 
  
রবাটট এই বেলাটা বন্ধ করগি বলগলন। তিতন বলগলন– তপগ়েগর আতম্ বিাম্াগক 
ভাগলাবাসগি পারতে না। অগনক তিন যগর আতম্ বকাগনা ম্তহলার সংসগগট আতসতন। 
  
-রবাটট, বিাম্া়ে তকেু করগি হগব না, আতম্ শুযু বেলা করব। িুতম্ তক আম্ার সাগথ্ 
অসভয বেলা বেলগব না? 
  
সুোগনর কথ্া ম্গন পগড় বগল। সুোন আম্ার সবতকেু বকগড় তনগ়েগে। আম্ার বপৌরুগষর 
বেষ অহংকার। 
  
তপগ়েগর বলল- িুতম্ উগে বোও। 
  
–তপগ়েগর, এগি বকাগনা লাভ বনই। 
  
তপগ়েগর িার েরীরটা রবাগটটর বুগকর ওপর বঠগল তিল। রবাটট বুঝগি পারগলন, 
তপগ়েগরর মু্ে এেন িার সবটত্র বেলা করগে। ক্রম্ে নীগচ বনগম্ আসগে। আুঃ, িার 
েরীগরর সবোগন তপগ়েগরর আঙুগলর কারুকাজ। 
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–তপগ়েগর? 
  
স-স-স? 
  
রবাটট বুঝগি পারগলন, বযাপারটা এেন বেষ পযটাগ়ে বপৌঁগে বগগে। তজভটা ক্রম্ে নীগচ 
নাম্গে। 
  
আুঃ, তজভটা বড্ড ঠাণ্ডা এবং নরম্। তিতন বুঝগি পারগলন, িুতট স্তন িার েরীগরর সগে 
বলপগট রগ়েগে। হৃৎস্পগনর গতি দ্রুি হগে। ওুঃ, আতম্ এেন কী করব? বসটা েি 
হগ়ে উগঠগে। 
  
বেষ অতব্দ রবাটট ঘুগর িাাঁড়াগলন। তপগ়েগরগক বুগকর ওপর তনগলন। 
  
তপগ়েগর বলল- হা়ে ঈশ্বর, বিাম্ারটা ম্স্ত বগড়া। িুতম্ তক ওটা বোকাগব না? 
  
রবাটট বেষ পযটন্ত েুতকগ়ে তিগলন। একবার ন়ে, িুবার ন়ে, অগনকবার। তপগ়েগর বনয 
ভাগলাবাসার সন্ধানী। িাগির িুজগনর ম্গযয একটা অদু্ভি বেলা শুরু হগ়ে বগল। বসই 
রাগি িারা তিনবার তম্তলি হগ়েতেল। িারপর িারা ঘুতম্গ়ে পড়ল। 
  
. 
  
অষ্টািে তিবস, বনপলস, ইিাতল। 
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সকাল হগ়েগে। সূগযটর তববণট আগলা জানলা তিগ়ে েুগক পগড়গে। রবাগটটর ঘুম্ বভগঙগে। 
িেনও তপগ়েগর িার সাগথ্ আতলেনাবদ্ধ। 
  
রবাটট বলগলন– বিাম্াগক যনযবাি। 
  
তপগ়েগরর বচাগে িুষ্ট হাতস বকম্ন লাগল? 
  
–অসাযারণ। 
  
তপগ়েগর আবার হাসগে- িুতম্ একটা বুগনা জন্তু। 
  
রবাটট বলগলন- িুতম্ আম্ার উন্মািনা সাম্াল তিগি পারগব। 
  
 তপগ়েগর এবার জানগি চাইল- সতিয সতিয িুতম্ ড্রাগ স্মাগলার? 
  
না। 
  
ইন্টারগপাল বিাম্াগক েুাঁগজ ববড়াগে, িাই না? 
  
–হযাাঁ। 
  
 –আতম্ জাতন, িুতম্ একজন স্পাই, িাই না? 
  
 তপগ়েগরর মু্গে তেশুর সারলয। রবাগটটর মু্গে হাতস হ়েগিা িাই হগব। 
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 তপগ়েগর বলল- সতিযটা স্বীকার কগরা না বাবা। িুতম্ একজন স্পাই? 
  
–হযাাঁ, িুতম্ যেন বলে। 
  
 –আম্া়ে কিগুগলা গল্প বোনাগব। 
  
কী যরগনর গল্প? 
  
–আতম্ বইগি পগড়তে, এগুগলা বানাগনা গল্প। আতম্ এই প্রথ্ম্ বচাগের সাম্গন একটা 
জীবন্ত স্পাইগক বিেগি বপলাম্। 
  
–তঠক আগে, বিাম্াগক বোনাব। 
  
 রবাটট ভাবগলন, বকান্ গল্প বলগবন? সতিয গল্পটা বকউ তক শুনগি চাইগব? 
  
রবাটট িুগটা একটা গল্প বলগলন। তপগ়েগর অবাক হগ়ে বগগে। ভাবগি পারা যাগে না, 
কীভাগব েবর এক জা়েগা বথ্গক অনয জা়েগা়ে পাঠাগনা হ়ে। 
  
বেষ পযটন্ত রবাটট বলগলন– আর ন়ে, ববতে শুনগল বিাম্ার ম্াথ্া তঝম্তঝম্ করগব। 
  
 তপগ়েগর এতগগ়ে এল। বলল- বিাম্াগক আরও অগনক ভাগলাবাসা বিব। বলল, িুতম্ 
আম্াগক বেগড় যাগব না বিা? 
  
তপগ়েগর আবার বলল- িুতম্ তক এেন চান করগব? 
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-হযাাঁ, চান করগি পারগল ভাগলাই হি। 
  
 গরম্ জল। িারা এগক অনযগক আির করগে। িুজগন এক সগে স্ন্ান করগে। 
  
বসই োও়োগরর িলা়ে িাাঁতড়গ়ে িারা ভাগলাবাসা তবতনম়্ে করল। 
  
রবাটট বপাোক পগর তনল। তপগ়েগরও বপাোক পগর বলল বেকফাগস্টর পর আবার আম্রা 
গল্প করগি বসব। 
  
. 
  
কারগলা ডাইতনং রুগম্ অগপক্ষা করগে। বস বলল- তিতি, বিার বনু্ধ সিগকট সবতকেু 
গুতেগ়ে বল বিতে। 
  
কী জানগি চাইতেস? 
  
 –বকাথ্া়ে বিাগির বিো হগ়েগে? 
  
–বরাগম্। 
  
–বলাকটা েুব বগড়াগলাক। িা না হগল বিাগক এি িাম্ী গ়েনা বিগব বকন? 
  
কাাঁগয ঝাাঁকুতন ও আম্াগক ভাগলাবাগস। 
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–ম্গন হগে, বিার বনু্ধটা বকাগনা বযাপাগর ভ়ে বপগ়েগে। তঠক জা়েগা়ে েবরটা বপৌঁগে 
বিব? িা হগল অগনক টাকা পাও়ো যাগব। 
  
তপগ়েগর বরগগ তগগ়ে বলল– কারগলা, িুই এ বযাপাগর নাক গলাগি আতসস না। 
  
-িা হগল আম্ার যারণা তঠক, িাই বিা? বলাকটা ভগ়ে পাতলগ়ে এগসগে, িাই না? 
  
–বোন কারগলা, আতম্ বেষবাগরর ম্গিা বিাগক সাবযান কগর তিতে, তনগজর চরকা়ে 
বিল বি। 
  
তপগ়েগর িার প্রাপয টাকাটা অনয কারও সাগথ্ ভাগ করগি চাইগে না। 
  
কারগলা বলল– িাহগল বোট্ট ববান আম্ার, সব টাকা িুই একাই বম্গর তিতব? 
  
কারগলা, িুই বকন কথ্া বলতেস? তপগ়েগর আরও বলল, বিাগক আতম্ সতিযটা বলব, তম্. 
বজানস িার বউগ়ের কাে বথ্গক পাতলগ়ে এগসগে। বউটা এক বগাগ়েন্দাগক ভাড়া 
কগরগে। এর ম্গযয আর তকেু বনই। 
  
কারগলা হাসগে বযাপারটা আম্াগক আগগ বতলসতন বকন? অগনক টাকার কারবার? িাই 
বিা? 
  
কারগলা ভাবগে, সতিযটা বার কাগিই হগব। 
  
. 
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জানুস বটতলগফাগন আর বকাগনা েবর আগে? 
  
–আম্রা শুগনতে কম্ান্ডার ববলাতম্ এেন বনপলগস আগেন। 
  
–আর বকাগনা সংবাি? 
  
-হযাাঁ, আম্রা বচষ্টা করতে। উতন একজন ববেযার সাগথ্ ঘুরতেগলন। বনপলগস ওই 
বম্গ়েটার বাতড়। আম্রা বয কগরই বহাক বসোগন বপৌঁগে যাব। 
  
–আম্াগক সবটগেষ সংবাি জানাগবন। 
  
. 
  
বনপলস, তম্উতনতসপযাল হাউতসং, তপগ়েগরর ম্াগ়ের সিগকট েবর বনও়ো হগে। 
  
তসতকউতরতট এগজন্টরা বপৌঁগে বগগে। বনপলগসর পুতলে বফাসটগক জানাগনা হগ়েগে। 
  
কারগলা িার তনজস্ব পতরকল্পনা তনগ়ে এতগগ়ে চগলগে। তপগ়েগর আবার ইন্টারগপালগক 
বফান করগব। 
  
. 
  
৪৪. 
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বািাগসর ম্গযয তবপগির গন্ধ। রবাটট বুঝগি পারগেন। জগলর যাগর জাহাজগুগলা িাাঁতড়গ়ে 
আগে। এোন বথ্গক পালাগনা যাগব তক? চারপাগে পুতলগের গাতড়। ইউতনফম্ট পরা 
পুতলেরা বযস্ত হগ়ে েুগটােুতট করগে। িার ম্াগন? পুতলগের কাগে েবর কী কগর 
বপৌঁগোল? আতম্ বয এেন বনপলস-এ আতে, এটা বিা বকউ জাগন না। একম্াত্র বক 
জাগন? তবিুযৎ চম্গক ম্গিা রবাগটটর ম্গন হল, িা হগল? তপগ়েগর তক তবশ্বাসঘািকিা 
কগরগে? 
  
সুোগনর কথ্া ম্গন পড়ল। সুোন বগলতেল, ওরা এেন তজোোগরর কাোকাতে আগে। 
আম্াগক িুগল বনবার কথ্াও বগলগে। 
  
সুোনগক এই ঝাগম্লা়ে জতড়গ়ে কী লাভ? তকন্তু এেন আর তবকল্প কী আগে? একটা 
বযতিগি প্রগম্াি িরণীগি লুতকগ়ে থ্াকা যাগব। একটা বফান করগল বকম্ন হ়ে। 
  
রবাটট একটা বোগটা কাগফর সাম্গন গাতড়টা িাাঁড় করাগলন। বভিগর চগল বগগলন। পাাঁচ 
তম্তনট বাগি ওই প্রগম্াি িরণীর সগে কথ্া হল। 
  
–তম্গসস বাঙ্কস আগেন তক? 
  
–বক কথ্া বলগেন জানগি পাতর তক? 
  
বলুন আতম্ একজন বনু্ধ। 
  
এক মু্হূিটবাগি সুোগনর কণ্ঠস্বর- রবাটট? িুতম্ বকম্ন আগো? 
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–আতম্ ভাগলা বনই। 
  
–িুতম্ সাবযাগন আগে বিা? 
  
সুোন, িুতম্ তক আম্াগক সাহাযয করগব? 
  
কেন? 
  
–আজ রাগি বনপলগস আসগি পারগব? 
  
একটুোতন যগরা, আতম্ কথ্া বলতে। 
  
 রবাটট তরতসভারটা যগর িাাঁতড়গ়ে আগেন। 
  
সুোন বলগলন- ম্গন্ট বলগে ইনতজগন বকাগনা সম্সযা বনই। তকন্তু িুতিন লাগগব বনপলস-
এ বপৌঁগোগি। 
  
সম্সযা ববগড় যাগব। িবুও রবাটট বলগলন- তঠক আগে, িা হগলও চলগব। 
  
কীভাগব বিাম্া়ে বযাগাগযাগ করব? 
  
–আতম্ জাতনগ়ে বিব। 
  
রবাটট, তনগজর বিোগোনা কগরা। 
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 –বচষ্টা করতে। 
  
–বিাম্াগক ওরা যরগি পারগব না বিা? 
  
না, এ তবষগ়ে আম্ার িৃঢ় তবশ্বাস। 
  
সুোন তরতসভারটা নাতম্গ়ে রােগলন। তিতন িার স্বাম্ীর তিগক িাতকগ়ে বহগস বলগলন হা, 
অবগেগষ ও আসগে। 
  
. 
  
এক ঘণ্টা বকগট বগগে। বরাম্ েহর। ফ্রানগসসগকা তসজার একটা বটতলগ্রাম্ কগনটল 
জনসগনর হাগি িুগল তিগলন। এটা এগসগে একটা প্রগম্াি িরণী বথ্গক। বলো আগে– 
ববলাতম্ এোগন আসগেন, আম্রা আবার জানাব। 
  
িলা়ে বকাগনা সই বনই। 
  
তসজার বলগলন- ববলাতম্ ওোগন বোকার সগে সগে িাগক যগর বফলগি হগব। 
  
. 
  
৪৫. 
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 কারগলা ভযাতল নানা তবষগ়ে তচন্তা কগরগে। কীভাগব আসল েবরটা পাও়ো যাগব। তম্. 
বজানসগক কেগনাই োড়া হগব না। অগনক টাকার কারবার। বেষ পযটন্ত বস ম্াতরও 
লুক্কার সগে কথ্া বলার বচষ্টা করল। রাস্তার ম্স্তান। 
  
সকালগবলা, কারগলা িার বম্াটর সু্কটার তনগ়ে ববতরগ়ে পড়ল। অতি দ্রুি েুগট বগল। 
লুক্কার কাগে বপৌঁগে বগল। 
  
–বক? কারগলা? 
  
লুক্কা, বিাম্ার সাগথ্ তকেু কথ্া আগে। 
  
–বভিগর এগসা। 
  
 ম্াতরও লুক্কা নগ্ন হগ়ে িরজার সাম্গন িাাঁতড়গ়ে আগে। িার তবোনার কাগে একটা 
বম্গ়েগক বিো বগল। 
  
-কী হগ়েগে? এি সকাগল বকন? 
  
–ম্াতরও, আতম্ ঘুগম্াগি পারতে না, উগত্তজনা়ে েটফট করতে। তবরাট একটা মু্রতগ 
পাকগড়তে। 
  
-সতিয বনু্ধ, বভিগর এগসা। 
  
 কারগলা ওই বোট্ট ঘগরর বভির েুগক পড়ল। 
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–গিরাগি আম্ার ববান একটা োাঁসাগলা ম্গক্কল পাকগড়গে। 
  
–বক? তপগ়েগর? ওই ববেযাটা? 
  
–হযাাঁ, তকন্তু এই বলাকটা সতিযই বগড়াগলাক। বস লুতকগ়ে আগে। 
  
–বকন? 
  
–আতম্ জাতন না, বযাপারটা ববর করগি হগব। ম্গন হগে, ভাগলা িাাঁও ম্ারা যাগব। 
  
–ববানগক তজজ্ঞাসা করগল না বকন? 
  
-না, তপগ়েগর সব বযাপারটা তনগজর ম্গযয রােগি চাইগে। ওই বলাকটা আম্ার ববানগক 
িাম্ী বেসগলট তিগ়েগে। 
  
কি িাম্ হগব? 
  
জাতন না। ওটা ববচগি হগব। 
  
 লুক্কা িাাঁতড়গ়ে থ্াকল। িারপর বলল– কারগলা, বলাকটার সাগথ্ কথ্া বলগল কী হ়ে? 
িাগক ক্লাগব তনগ়ে আসগি পারগব না? 
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ক্লাব ম্াগন একটা ফাাঁকা ও়েযার হাউস। বসোগন এম্ন একটা ঘর অগে, বযোন বথ্গক 
েব্দ বাইগর ববগরা়ে না। 
  
কারগলা হাসল, আতম্ আনগি পারব। 
  
লুক্কা বলল- তঠক আগে, আম্রা অগপক্ষা করতে। বলাকটার সগে কথ্া বলগি হগব। ম্গন 
হ়ে, িার গলাটা ভাগলাই হগব। কারণ বস বিা এবার আম্াগির জনয গান গাইগব। 
  
. 
  
কারগলা বাতড়গি তফগর এগসগে। তম্. বজানস বনই। কারগলার ম্গন হ়ে। 
  
বস তপগ়েগরগক প্রশ্ন করল- বনু্ধ বকাথ্া়ে বগল। 
  
–বস েহগর চগল বগগে, একু্ষতন চগল আসগব। বকন? 
  
না, এম্তন আর কী। কারগলা অগপক্ষা করগে। ম্া আর ববান তকগচগন রান্না করগে। 
লাগঞ্চর প্রস্তুতি। বস তপগ়েগরর ঘগর েুগক পড়ল। বিেল, বেসগটলটা একটা বপাোগকর 
িলা়ে লুগকাগনা আগে। বস চট কগর বেসগলট পগকগট পুগর তনল। ম্াগ়ের কাগে তফগর 
এল। 
  
কারগলা, লাঞ্চ োতব না? 
  
না, ম্া, আতম্ একটু পগর আসব। 
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 আবার বস িার বভসগপাগি চগড় বসল। এবার এটা ববচগি হগব। তকন্তু এটা তক নকল? 
বম্াটর বাইকটা একটা জুগ়েলাতর বিাকাগনর সাম্গন রােল। ম্াতলক, গাম্তবগনা, বুগড়া 
ম্ানুষ, কাগলা পরচুল ম্াথ্া়ে। বাযাগনা িাাঁি। উতন কারগলার তিগক িাকাগলন। 
  
কারগলা, এি সকাল-সকাল? আজ আম্ার জনয কী এগনে? 
  
কারগলা ওই তেসগলটটা কাউন্টাগরর কাাঁগচর ওপর রােল। গাম্তবগনা বিেগলন, আবাক 
হগ়ে বগগলন বকাথ্া়ে বপগল? 
  
–আম্ার এক কাতকম্া ম্ারা বগগে। এটা আম্াগক তিগ়ে বগগে। কি িাম্? 
  
–অগনক হগব। 
  
বাগজ কথ্া বলার বচষ্টা কগরা না। 
  
–আতম্ তক কেনও বিাম্া়ে ঠতকগ়েতে। 
  
সব সম়্ে িুতম্ আম্াগক ঠকাও। 
  
–বিাম্রা, ওই বেগলগোকরার িল, বড্ড ঝাগম্লা কগরা। কারগলা, আতম্ জাতন না, এটা 
অিযন্ত িাম্ী। 
  
কারগলার ম্তস্তষ্ক আনগন্দ ভরপুর। হৃৎস্পন্দন শুনগি পাগে সতিয? 
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-হযাাঁ, আতম্ আজ রাগি বিাম্াগক জানাব। 
  
–তঠক আগে। কারগলা বলল। বস বেসগলটটা তনগ়ে তনল। এটা আম্ার কাগেই থ্াকগব। 
কারগলা বিাকান বথ্গক বাইগর ববতরগ়ে এল। তঠক আগে, বলাকটার হাগি অগনক প়েসা 
আগে। 
  
গাম্তবগনা কারগলাগক বযগি বিেল। বস ভাবল, এ ম্ালটা এল বকাথ্া বথ্গক। বস একটা 
সারকুলার হাগি তনল। এই সারকুলারটা সব বিাকাগন পাঠাগনা হগ়েগে। বয বেসগলটটা 
আগে িার বণটনা বিও়ো আগে। হযাাঁ, বকাথ্া়ে বফান করা হগব? বলা আগে, এই বেসগলট 
বিেগল সগে সগে বযন পুতলগের সাগথ্ বযাগাগযাগ করা হ়ে। 
  
অনয সম়্ে হগল গাম্তবগনা ওই সারকুলারটা বিেগিই বপি না। তকন্তু এেন বস ওটা 
বিেগি বপগ়েগে। তকন্তু বফান করাটা তক তঠক হগব? িা হগল? িাাঁওটা নষ্ট হগ়ে যাগব। না, 
লাভ বনই। বেষ পযটন্ত বস বটতলগফানটা িুগল তনল। সারকুলাগর বয নাম্বারটা বিও়োতেল 
বসোগন বফান করল। 
  
. 
  
৪৬. 
  
ভগ়ের মু্হূিট। অন্ধকাগরর আবরণ। রবাটটগক বডগক পাঠাগনা হগ়েতেল। একটা জেগল। 
িাগক থ্াকগি হগ়েতেল। অগটাবর ম্াস, আকাে বজাড়া বৃতষ্ট। জেগলর বভির প্রাণ 

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

360 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

সংে়ে। রবাটট জানগিন না, বেষ পযটন্ত ওই অন্ধকার বথ্গক আবার আগলার জগগি 
আসগি পারগবন তকনা। 
  
েহগরর প্রান্তসীম্া়ে বপৌঁগে বগগেন। বেষ পযটন্ত বিেগলন, পুতলে রাস্তা বন্ধ কগর 
তিগ়েগে। 
  
কী হগ়েগে? বুঝগি পারগেন না। চারপাগে এি ম্ানুষজন বকন? 
  
একটা বুতদ্ধ িার ম্াথ্া়ে এল। বয সম্স্ত জাহাজগুগলা ইিাতল বেগড় অনয বকাথ্াও যাগব 
না, বসোগন লুতকগ়ে থ্াকগল বকম্ন হ়ে? রবাটট আবার বন্দগরর তিগক যাত্রা শুরু 
করগলন। 
  
. 
  
জুগ়েলাতর বিাকাগনর বোট্ট ঘণ্টাটা ববগজ উগঠগে। কাগলা বপাোক পরা িুজন ম্ানুষ 
প্রগবে কগরগে। না, এরা তকন্তু েগের ন়ে। 
  
বলুন কী করব? 
  
–তম্. গাম্তবগনা? 
  
 বফাকলা িাাঁগি নকল হাতস-হা, একটা ম্রকি বেসগলগটর বযাপাগর কথ্া বলগি চাই। 
  
পুতলে এগস বগগে িা হগল? 
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–তঠক আগে, আম্ার এটা কিটবয, িাই আতম্ জাতনগ়েতে। 
  
–বক তনগ়ে এগসগে? 
  
কারগলা নাগম্র একটা বোগটা বেগল। 
  
–ও তক বেসলটটা বরগে বগগে? 
  
–না, ও তনগ়ে বগগে। 
  
কারগলার পুগরা নাম্ কী? 
  
 গাম্তবগনার বচাগে অসহা়েিা জাতন না। রাস্তার বেগল। লুক্কা নাগম্ এক ম্স্তান িলটা 
চালা়ে। 
  
লুক্কাগক বকাথ্া়ে পাও়ো যাগব? 
  
 লুক্কার জা়েগাটা বলা উতচি হগব তক? বগল তিগল হ়েগিা জীবন সংে়ে। না বলগলও 
সম্সযা। বেষ পযটন্ত আম্িা আম্িা কগর গাম্তবগনা বলল- বস তপজার পাগে থ্াগক। 
  
যনযবাি, গাম্তবগনা। আপনাগক আম্রা ম্গন রােব। 
  
বলাক িুজন চগল বগল। 
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. 
  
লুক্কা িার বম্গ়ে বনু্ধর সগে েুনসুতট করতেল। িুজন বলাক িার অযাপাটটগম্গন্ট েুগক 
পগড়গে। 
  
লুক্কা িড়াক কগর লাতফগ়ে উগঠ বলল- বিাম্রা বক? অসম্গ়ে তবরি করে বকন? 
  
একজন িার পতরচ়ে পত্রটা বিোল। পুতলগের বলাক। লুক্কা ভ়ে বপগ়ে বগগে। 
  
-না, আতম্ একজন ভাগলা নাগতরক। আতম্ বিা োরাপ কাজ কতরতন। 
  
-লুক্কা বস েবরটা আম্াগির জানা আগে। আম্রা কারগলা নাগম্ একটা বেগলর সন্ধান 
করতে। 
  
কারগলা? িাহগল; ওই বেসগলট তনগ়ে ঝঞ্ঝাট। কারগলা কীভাগব এই ঝাগম্লা়ে জতড়গ়ে 
পড়ল? পুতলে তনশ্চ়েই বচারাই ম্াগলর জনয এি বযস্ত হগব না। 
  
-তঠক কগর বগলা, ও বকাথ্া়ে থ্াগক? 
  
কারগলা, ম্াগন বকান কাগরগলা? কারগলা ভযাতল? 
  
 হযাাঁ, িার সগে এেনই কথ্া বলগি হগব। 
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তকন্তু এোনকার সকগল রি তিগ়ে েপথ্ বন়ে। এগক অগনযর জনয জীবন বিগব। বকউ 
তবশ্বাসঘািকিা করগব না। এই ভাগবই িলটা এি েতিোলী হগ়ে উগঠগে। িারা 
একসগে সব কাজ কগর। 
  
–ডাউন টাউন বযগি হগব। 
  
–বকন? 
  
 লুক্কা হাসগি হাসগি বলল- এই হল কারগলার তঠকানা। 
  
. 
  
তিতরে তম্তনট বকগট বগগে। তপগ়েগর িরজাটা েুগল তিল। িুজন বলাক িাাঁতড়গ়ে আগে। 
  
তসতর়ো ভযাতল? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আম্রা তক বভিগর আসব? 
  
 –আপনারা বক? 
  
একজন ও়োগলট েুলল। িার পতরচ়ে পত্রটা বলো আগে। 
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আপনাগক কগ়েকটা প্রশ্ন করব? 
  
বলুন। আম্ার লুগকাবার তকেু বনই। তপগ়েগর ভাবল, রবাটট ববতরগ়ে বগগে। আতম্ এেন 
ির কষাকতষ করগি পারব। 
  
–আপতন বরাম্ বথ্গক গিকাল রাগি এগসগেন? িাই বিা? 
  
–হযাাঁ, এটা তক আইন তবরুদ্ধ কাজ? 
  
 বলাকটার মু্গে হাতস। আপনার সাগথ্ এক ম্ানুষ তেল? 
  
-হযাাঁ। 
  
–বস বক? 
  
রাস্তা়ে িার সাগথ্ আম্ার বিো হগ়েগে। বস বনপলস পযটন্ত আসগি বচগ়েতেল। তি 
  
িী়ে ম্ানুষতট প্রশ্ন করল- বস তক এোগন আগে? 
  
–আতম্ জাতন না। আতম্ িাগক রাস্তা়ে নাতম্গ়ে তিগ়েতে। বস বকাথ্া়ে হাও়ো হগ়ে বগগে। 
  
–এই বলাকটার নাম্ তক রবাটট ববলাতম্? 
  
–ববলাতম্? আতম্ জাতন না। ও আম্াগক নাম্ বি়েতন। 
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 –তঠক আগে। আম্রা আবার বিেতে। বলাকতট আপনাগক িলতডগ়েগি িুগলতেল। 
আপনারা সারারাি একটা বহাগটগল তেগলন। পগরর তিন সকাগল ও আপনাগক একটা 
িাম্ী বেসগলট তকগন তিগ়েতেল। ও আপনাগক একটা বহাগটগল পাতঠগ়ে তিগ়েতেল। 
এ়োরলাইনস এবং বেগনর তটতকট তেল। আপতন একটা গাতড় ভাড়া কগরতেগলন। 
বনপলগস এগসগেন। 
  
তপগ়েগর অবাক হগ়ে বগগে। িার বচাগে এবার ভগ়ের আবরণ। িার ম্াগন এই বলাক 
িুগটা সব জাগন। 
  
বলাকটা তক চগল বগগে? নাতক তফগর আসগব? 
  
তপগ়েগর এবার ভাবগে, কী বলা বযগি পাগর? যতি বস বগল, রবাটট চগল বগগে, িাহগল 
এরা তবশ্বাস করগব না। ওরা এোগন বগস থ্াকগব। রবাটট তফগর এগল িাগক যগর 
বফলগব। বলগব, িুতম্ বকন এই বলাকটাগক সাহাযয কগরে। 
  
বেষ পযটন্ত তপগ়েগর বলল- হযাাঁ, ও তফগর আসগব। 
  
-কেন? 
  
–আতম্ তঠক জাতন না। 
  
–আো, আম্রা অগপক্ষা করতে। আম্রা তক চারপােটা একটু ঘুগর বিেব? 
  
িারা এবার বনু্দক ববর করল। না, বনু্দকটা বিো যাগে। 
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 িারা বাতড়র চারতিগক বগল ম্া অবাক হগ়ে তজজ্ঞাসা করগলন বক বর? 
  
তম্. বজানস-এর বনু্ধ। িারা বজানগসর সগে বিো করগি এগসগেন। 
  
 ম্া বলগলন– এি সুন্দর ম্ানুষ। ওরাও তক আম্াগির সগে লাঞ্চ োগব নাতক? 
  
 একজন বলল হা ম্া, কী আগে আজগকর োবাগরর িাতলকা়ে? 
  
. 
  
তপগ়েগরর ম্গন নানা প্রশ্ন– আতম্ তক ইন্টারগপালগক আবার ডাকব? ইন্টারগপাল পঞ্চাে 
হাজার ডলার বিগব। রবাটটগক এই বাতড় বথ্গক িূগর সতরগ়ে রােগি হগব। তকন্তু কী 
ভাগব? হঠাৎ ম্গন পগড় বগল, সকাগলর কথ্াবািটা। িুজন ম্ানুষগক ডাইতনং রুগম্ বসাগনা 
হগ়েগে। িারা োবার োগে। 
  
তপগ়েগর বলল- এোগন বড্ড গরম্। বস তলতভং রুগম্র তিগক বহাঁগট বগল। সকালগবলা 
কথ্া়ে কথ্া়ে রবাগটটর সগে িার আগলাচনা হগ়েতেল। 
  
রবাটট বগলতেল– তবপগির সম্ভাবনা থ্াকগল বযন জানলাটা আযগোলা কগর রাো হ়ে। 
  
তপগ়েগর িাই করল। িারপর বটতবগলর তিগক এল। না, বস জাগন না, রবাটট তক ওই 
সংগকিটা ম্গন রােগব? 
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রবাটট বাতড়টার তিগক এতগগ়ে আসগেন। এবার পালাগি হগব। অনয একটা পতরকল্পনা। 
বেষ পযটন্ত সফল হগব বিা? 
  
রবাটট বিেগি বপগলন, সবতকেু সাযারণ ম্গন হগে। তপগ়েগর তক এেন বাতড়গি আগে? 
ঝতড়র সাম্গন এগস হঠাৎ রবাগটটর ম্গন হল, হা, ওই বিা জানলাটা আগযটক বোলা। িার 
ম্াগন? একটা তবপগির সম্ভাবনা। সগঙ্কি তচহ্ন তক? 
  
িার ম্াগন এোগন আর থ্াকা উতচি ন়ে। 
  
রবাটট আবার গাতড়টা চাতলগ়ে তিগলন। বকাগনা সুগযাগ বিও়ো উতচি হগব না। 
  
িারা ডাইতনং রুগম্ বগস আগে। 
  
 বটতলগফানটা ববগজ উঠল। 
  
–ববলাতম্ তক বফান করগি পাগরন? 
  
 তপগ়েগর বলল- হযাাঁ, করগি পাগরন? তকন্তু বকন? 
  
রবাটট বটতলগফাগনর তিগক চগল বগগলন। বলগলন– হযাগলা তপগ়েগর? আতম্ বিেলাম্ 
জানলাটা আযগোলা আগে। 
  
এেন তপগ়েগর কী কগর কথ্া বলগব? রবাগটটর কথ্া িার ম্গন পগড় বগল পুতলে আম্াগক 
বপগল বম্গর বফলগব। 
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িুজন ম্ানুষ িার তিগক িাতকগ়ে আগে। িারা সব কথ্া ববাযহ়ে শুনগি পাগে। আহা, 
পঞ্চাে হাজার ডলার, কি ভাগলা জাম্াকাপড় আতম্ তকনগি পারব। বরাম্ েহগর একটা 
বোট্ট অযাপাটটগম্ন্ট। রবাটট ম্গর যাগব িাগি কী হগ়েগে? পুতলেগক বস বঘন্না কগর। 
তপগ়েগর বটতলগফানটা নাতম্গ়ে রােল। বলল- রং নাম্বার। 
  
রবাটট েব্দটা শুনগি বপগলন। তিতন বসোগন িাাঁতড়গ়ে রইগলন। বুঝগি পারগলন, হ়েগিা 
এভাগবই তপগ়েগর আম্ার জীবন বাাঁতচগ়ে তিগ়েগে। 
  
রবাটট আবার গাতড়গি চগড় বসগলন। বাতড়টার বথ্গক আরও িূগর চগল বযগি হগব। তকন্তু 
বকাথ্া়ে? প্রযান বন্দগর যাও়ো উতচি হগব না। তিতন অনয তিগক চগল বগগলন। সানটা 
লুতস়ো বথ্গক আরও িূগর। এোগন একটা তক়েসগক বলো আগে- তকেুটা সম়্ে এোগন 
কাটাগনা যাগব। 
  
তজজ্ঞাসা করগলন পরবিটী জাহাজটা কেন োড়গব? বযটা ইসূতচ়ো যাগব? 
  
–তিতরে তম্তনট। 
  
কযাতপ্রর জাহাজটা? 
  
–পাাঁচ তম্তনট। 
  
আম্াগক একটা তটতকট বিগবন? আপনারা বকন অনযগির ম্গিা ইংরাতজ বগলন না? 
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 এই বলাকটার বচাগে বকম্ন একটা ভাব। 
  
 রবাটট তটতকট তনগ়ে সাম্গনর তিগক এতগগ়ে বগগলন। তকেুক্ষগণর ম্গযয তিতন কযাতপ্রগি 
বপৌঁগে যাগবন। 
  
বনৌগকাটা এবার যাত্রা শুরু করগব। জগলর বভির তিগ়ে এতগগ়ে যাগব। বকউ রবাগটটর 
তিগক িাতকগ়ে বিেগে না। তকন্তু বযাপারটা পাগে বফলগি হগব। এম্ন একটা পতরতস্থতির 
সৃতষ্ট করগি হগব, যাগি সকগল রবাটটগক তচগন রােগি পাগর। 
  
রবাটট বারগটনডাগরর সাগথ্ অযথ্া ঝগড়া শুরু কগর তিগলন। ওগির ম্ান েুব োরাপ এই 
বগল গালাগাল তিগলন। 
  
তবশ্রী েব্দ উচ্চারণ করগি থ্াকগলন। ম্যাগনজার েুগট এগস বলগলন-কী করগেন? 
  
এোগন অগনক ম্তহলা যাত্রী আগেন, িাগির কথ্া বভগব অন্তি চুপ কগর থ্াকুন। 
  
রবাটট আরও তচৎকার কগর বলগলন– আপতন কার সাগথ্ কথ্া বলগেন জাগনন? আতম্ 
কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্। 
  
বনৌগকাটা তঠক জা়েগাগি বপৌঁগে বগগে। রবাটট িড়াক কগর বনৌগকা বথ্গক নাম্গলন। 
এবার বহাগটগলর তিগক বহাঁগট চলগলন। এোগন অগনক সৃ্মতি েড়াগনা আগে। একিা 
সুোগনর সগে এোগন এগসতেগলন। বরসু্টগরগন্ট বেগ়েতেগলন। পগথ্ বহাঁগটতেগলন- বস সব 
সৃ্মতি তক বভালা যা়ে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

370 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

সযাাঁিগসাঁগি একটা বহাগটল। তরগসপেতনস্ট প্রথ্গম্ তকেুগিই ঘর বিগব না। 
  
রবাটট ঘুতষ বম্গর বলগলন আতম্ কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্। একটা ঘর আম্াগক তিগিই 
হগব। 
  
–তঠক আগে, আপতন কিতিন থ্াকগবন কম্ান্ডার? 
  
–এক সপ্তাহ। 
  
–আপনার পােগপাটট বকাথ্া়ে? 
  
 –পােগপাটট আম্ার লাগগগজ আগে। আতম্ কগ়েক তম্তনগটর ম্গযয আসতে। 
  
রবাটট বাইগর ববতরগ়ে এগলন। রাস্তা়ে চগল বগগলন। হা, উগেেযটা বেষ পযটন্ত সফল 
হগ়েগে হ়েগিা। 
  
রবাটট আবার একটা বাগর এগস বসগলন। তনেুাঁি ইিাতল়ে ভাষা়ে কথ্া বলগেন। রবাটট 
জাগনন, এবার ওগির অনুসন্ধান শুরু হগব। ম্ি বেগি বেগি তিতন ইউগরাগপর ম্ানতচত্রটা 
ম্গন ম্গন বভগব তনগলন। বকাথ্া়ে যাও়ো যা়ে? ইংলযাগন্ড বগগল বকম্ন হ়ে? বসোন বথ্গক 
ম্াতকটন যুিরাষ্ট্র? না, ফ্রাগন্স তফগর আর লাভ বনই। রবাটট ভাবগলন। ইিাতল বথ্গক 
কীভাগব– ববতরগ়ে পড়ব? 
  
আবার সুোগনর কথ্া ম্গন পড়ল। তিতন বাগরর ম্াতলগকর সাগথ্ কথ্া বলগলন। িার 
বফানটা বযবহার করগলন। িেতম্তনট সম়্ে লাগল। সুোনগক পাও়ো বগল। 
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–বিাম্ার জনয অগপক্ষা করতে। বযাপারটা েুবই ভাগলা লাগগব। ইনতজনটা তিতর হগ়েগে। 
আম্রা বনপলগস বপৌঁগে যাব সকালগবলা। বকাথ্া়ে বিাম্াগক পাব? 
  
-না, ওই প্রগম্াি িরণী এোগন এগল তবপগির আেঙ্কা। রবাটট বলগলন, পযাতলংজুম্ 
জা়েগাটা ম্গন আগে, বযোগন আম্রা হতনমু্ন কাটাগি তগগ়েতেলাম্। 
  
কী বলগল? 
  
–আতম্ ভুল কগর বগল বফগলতে। 
  
অনযতিক বথ্গক আবার বোগনা বগল- হযাাঁ, ম্গন পগড়গে। 
  
বিাম্ার জাহাজটা তক ওোগন আসগব? 
  
 একটুোতন যগরা আতম্ বলতে। 
  
 রবাটট অগপক্ষা করগলন, সুোন বটতলগফাগন তফগর এগলন। তিতন বলগলন–হযাাঁ, ওোগন 
আম্রা বপৌঁগে যাব। 
  
রবাটট বলগলন– তঠক আগে। 
  
 ম্গন পগড় বগল, ওই তনষ্পাপ ম্ানুষগির মু্েগুতলর কথ্া। আুঃ, এি বগড়া সম্সযা়ে 
আম্াগক জতড়গ়ে পড়গি হল। 
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সুোন ম্গন্ট বাঙ্কগসর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- অবগেগষ রবাটট আসগে। 
  
. 
  
বরাম্ েহর, পুতলগের বহডগকা়োটটার। অগনকগুগলা সংগকি বভগস আসগে। চারজন ম্ানুষ 
বগস কথ্া বলগেন। 
  
বরতডও অপাগরটর বলগলন- আম্রা সব কটা কণ্ঠস্বর বরকডট কগরতে। আবার বাতজগ়ে 
বোনাব? 
  
কগনটল তসজার িাতকগ়ে আগেন ফ্রাঙ্ক জনসগনর তিগক। 
  
হযাাঁ, আতম্ বসই অংেটা আবার শুনব, বযোগন বিো করার কথ্া বলা আগে। ম্গন হগে, 
রবাটট ববাযহ়ে পযাতলংজুগম্র কথ্া বগলগে। এই জা়েগাটা তক ইিাতলগি? 
  
কগনটল তসজার ম্াথ্া নাড়গলন না, আতম্ কেনও ওই নাম্টাই শুতনতন। বিেগি হগব। 
ম্যাগপর তিগক িাকাগি হগব। 
  
. 
  
বনপলগসর ফাম্ট হাউস, বফানটা ববগজ চগলগে। তপগ়েগর উগঠ বগল। একজন বলাক 
বলল- এটাগক যরগি হগব। বস বফাগনর কাগে তগগ়ে বলল- হযাগলা। 
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কণ্ঠস্বরটা বোনার বচষ্টা করল। িারপর িার বনু্ধর তিগক িাতকগ়ে বলল- ববলাতম্ কযাতপ্রর 
তিগক চগল বগগে। চগলা, আম্রা কযাতেগি যাই। 
  
তপগ়েগর বিেল, িুজন অিযন্ত দ্রুি িরজা তিগ়ে ববতরগ়ে যাগে। তপগ়েগর ভাবল, না, 
ভগবান আম্াগক কেনও এি টাকা বিগব না। আুঃ, বলাকটা ববাযহ়ে পাতলগ়ে বগল। 
  
ইতস্ট়ো এগস বগগে, রবাটট ম্ানুগষর ম্গযয তম্গে বগগলন। কারও সাগথ্ বযাগাগযাগ করা 
উতচি ন়ে। তিতরে তম্তনট বকগট বগগে। এবার আসল জা়েগা। রবাটট তটতকট বুগথ্র 
কাগে। চগল বগগলন। বুগথ্র গাগ়ে একটা কথ্া বলো আগে। 
  
রবাটট বলগলন আতম্ সারা তিন ঘুগর ববড়াব, তটতকট লাগগব। 
  
এটা হল বম্ন লাইন। এবার? 
  
 বকাথ্া়ে যাব আতম্? ভাগগযর সহা়েিা পাব তক? 
  
. 
  
রাস্তাঘাগট অগনক ম্ানুগষর তভড়। চাষীরা িাগির তজতনসপত্র তনগ়ে যাগে। িুপাগে বগারুর 
ম্াংগসর বিাকান। রবাটট একটা বম্াটা ম্ানুগষর কাগে এগস িাাঁড়াগলন। বলগলন– আম্াগক 
ক্ষম্া করগবন ম্াঁতসগ়ে। ফরাতস উচ্চারগণ কথ্া বলগেন। আতম্ একটা জা়েগা়ে বযগি 
চাইতে, তসতটগভতস়োগি। কীভাগব যাব বলগবন তক? 
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বলাকটা একটা ট্রাগকর তিগক িাতকগ়ে বলল– ওইোগন যান, উতন হ়েগিা আপনাগক 
সাহাযয করগি পাগরন। 
  
রবাটট পরবটিী ট্রাগকর কাগে তগগ়ে বলগলন- ম্াঁতসগ়ে, তসতটগভতস়ো়ে যাবার বকাগনা উপা়ে 
আগে? 
  
বলাকটা বলল- হগি পাগর। আতম্ কী সুগযাগ পাব। কি টাকা বিগবন? 
  
 রবাটট বলাকটার হাগি এক হাজার তলরা িুগল তিগলন। 
  
–এি টাকাগি আপতন তনগজ একটা বেগনর তটতকট তকনগি পাগরন। 
  
রবাগটটর ম্গন পড়ল, হযাাঁ, ভুল হগ়ে বগগে। তিতন বলগলন আম্ার কগ়েকজন পাওনািার 
আগে, এ়োরগপাগটট িাাঁতড়গ়ে, আতম্ ট্রাগক চগড় যাব। 
  
-তঠক আগে, আতম্ বুঝগি বপগরতে। আম্রা একু্ষতন োড়ব। 
  
রবাগটটর ম্গনর উৎকণ্ঠা িূর হগ়ে বগল। 
  
কী ভাবব এেন আতম্? রবাটট বলগলন আতম্ তক একটু বোবার জা়েগা পাব? 
  
 –হযাাঁ, যতি শুগি পাগরন, আম্ার আপতত্ত বনই। 
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 বাগক্স পতরপূণট, বলাকটা রবাগটটর তিগক িাকাল। িারপর বভিগর চগল বগল। রবাটট 
বাগক্সর আড়াগল েরীরটাগক লুতকগ়ে রােগলন। বড্ড ক্লান্ত। কেন বথ্গক এই যাত্রা শুরু 
হগ়েগে। ঘুগম্াবার সম়্ে পানতন। 
  
ট্রাক এতগগ়ে চগলগে। ড্রাইভার িার এই নিুন পযাগসোর সিগকট অগনক তকেু ভাবগে। 
ববে বুঝগি পারা যাগে, বলাকটা ম্াতকটন বিগের বাতসন্দা। তনশ্চ়েই বকউ িাগক েুাঁগজ 
ববড়াগে। ফরাতস উচ্চারগণ কথ্া বলগে। তকন্তু, না, আগম্তরকাগনর ম্গিা িার বপাোক 
পতরেি। িার ওপর নজর রােগল কী হ়ে? ভাগলা একটা পুরস্কার পাও়ো বযগি পাগর। 
  
এক ঘন্টা বকগট বগগে। ট্রাকটা হাইওগ়ে তিগ়ে চগলগে। ড্রাইভার গযাস পাগির সাম্গন 
িাাঁড়াল। বলল, বপট্রল ভগর িাও বিা। বস বপেন তিগক চগল বগল। বিেল, হযাাঁ, বলাকটা 
ঘুতম্গ়ে আগে। 
  
ড্রাইভার বরসু্টগরগন্ট েুগক পড়ল। পুতলে বস্টেগন বফান করল। 
  
. 
  
৪৭. 
  
কগনটল তসজার, ইগ়েস, ড্রাইভারগক বলগলন- হযাাঁ, ম্গন হগে ও-ই ববাযহ়ে হ়ে আম্াগির 
হারাগনা ম্াতনক। ভাগলা কগর বোগনা, বলাকটা সাংঘাতিক। আতম্ কী বলতে, বুঝগি 
পারে? 
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–হযাাঁ, সযার। 
  
–িুতম্ এেন বকাথ্া়ে? 
  
–তসতটগভতস়োর কাগে একটা বপট্রল পাগি। হাইওগ়েগি। 
  
–বলাকটা তক এেনও বিাম্ার ট্রাগক আগে? 
  
–হযাাঁ। কথ্াগুগলা ড্রাইভারগক অবাক কগর তিগ়েগে। 
  
আহা, আতম্ বকন আম্ার বযাপার তনগ়ে বযস্ত থ্াকলাম্ না। 
  
–এম্ন কাজ কগরা না, যাগি বলাকটা সগন্দহ করগি পাগর। ট্রাগক চগল যাও। তসতট 
বভতস়োর তিগক এতগগ়ে চলল। বিাম্ার লাইগসন্স নম্বরটা আম্াগক িাও। ট্রাকটা বকম্ন 
বিেগি। 
  
ড্রাইভার সবতকেু বলল। 
  
-তঠক আগে, বিো হগব। 
  
কগনটল তসজার কগনটল জনসগনর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- অবগেগষ পাও়ো বগগে। রাস্তা 
বন্ধ কগর িাও। তিতরে তম্তনগটর ম্গযয আম্রা বহতলকোগর কগর বসোগন বপৌঁগে যাব। 
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ড্রাইভার তরতসভারটা নাতম্গ়ে রােল। বস বুঝগি পারল, িার হাি ঘাগম্ তভগজ বগগে। 
ট্রাগকর কাগে এতগগ়ে এল। বস ভাবল, বলাকটা তক আম্াগক গুতল করগব? না, িা বকন 
হগব? অগনক টাকা পুরস্কার পাব। ট্রাকটাগক বস এতগগ়ে তনগ়ে বগল। 
  
পাঁ়েতত্রে তম্তনট বকগট বগগে। বহতলকোগরর েব্দ বোনা বগগে। বলাকটা ওপর তিগক 
িাকাল। হযাাঁ, পুতলগের বহতলকোর। হাইওগ়ের ওপর উগঠ আসগে। রাস্তা বন্ধ হগ়ে 
বগগে। এগকর পর এক গাতড় িাাঁতড়গ়ে বগগে। পুতলগের হাগি স্ব়েংতক্র়ে অস্ত্র। 
বহতলকোরটা রাস্তার একযাগর থ্াম্ল। তসজার এবং কগনটল ফ্রাঙ্ক বনগম্ এগলন। 
  
ড্রাইভার ট্রাকটার গতি আগস্ত কগর তিগ়েগে। বলল– বলাকটা ওোগন শুগ়ে আগে। 
  
 তসজার তচৎকার করগলন– েুগল িাও। 
  
 ট্রাকটা বোলা হল। 
  
কগনটল জনসন বলগলন- বিাম্রা বকউ গুতল করগব না। আতম্ তনগজই বিেব। 
  
 তিতন ট্রাগকর বপেন তিগক চগল বগগলন। 
  
রবাটট ববতরগ়ে আসুন। বেলাটা বেষ হগ়ে বগগে। 
  
না, বকাগনা উত্তর বনই। 
  
রবাটট, আতম্ পাাঁচ বসগকন্ড সম়্ে বিব। 
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নীরবিা, বকাগনা উত্তর বনই। 
  
তসজার িার বলাকগির তিগক িাকগলন। 
  
কগনটল জনসন বলগলন– না, তকেু বুঝগি পারতে না। 
  
অগনক বিতর হগ়ে বগগে তক? 
  
 পুতলে গুতল করগি শুরু কগরগে। অগটাগম্তটক তপস্তগলর েব্দ। তস্পংটা তেটগক পড়গে। 
িে বসগকন্ড হগ়ে বগগে। গুতল বথ্গম্ বগল, কগনটল ফ্রাঙ্ক জনসন ঝাাঁতপগ়ে পড়গলন। 
িারপর? বাক্সগুগলা সতরগ়ে তিগলন। 
  
তসজাগরর তিগক িাতকগ়ে উতন বলগলন- না, পাতে উগড় বগগে। 
  
. 
  
উতনেিম্ তিন, তসতভটাগভতচ়ো, ইিাতল। 
  
এটা একটা পুগরাগনা সমু্দ্র বন্দর। বরাগম্র জনযই করা হগ়েতেল। ম্াইগকল অযাগেগলা 
এোগন একটা সুন্দর বপাটট বিগেতেগলন, ১৫৩৭ সাগল। একসম়্ে এই েহগরর বন্দর তেল 
ইউগরাগপর বযস্তিম্ বন্দর। বরাম্ বথ্গক সাতডটতন়ো পযটন্ত তবরাট অঞ্চগল বযবসা এর 
ম্াযযগম্ই হি। 
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প্রগম্াি িরণী অগপক্ষা করগে। তঠক জা়েগাগি। আহা, হতনমু্গনর কথ্া ম্গন পড়গে। এই 
হল বসই এলবা বহাগটল। তিনতিন তিনরাি, সুোন ভাবগলন। সুোন বগলতেগলন, তপ্র়ে, 
িুতম্ তক সাাঁিার কাটগব? 
  
রবাটট বগলতেগলন– না, আতম্ নড়গি চড়গি পারতে না। 
  
 আবার সুোগনর মু্গে হাতস। বসসব তিন বকাথ্া়ে হাতরগ়ে বগগে। 
  
এেন কী করগি হগব? এলবাগি বপৌঁগোি হগব। 
  
বেষ পযটন্ত রবাটট আম্ার হাগির মু্গঠা়ে, বফতরগবাগটর সাহাযয তনগি হগব। 
  
সুোন ভাবতেগলন, রবাটট বফতরগবাগটর লযাতন্ডং-এর তিগক এতগগ়ে চগলগেন। ম্গন হল, 
একটা বসডান িাাঁতড়গ়ে আগে, তকেুটা িূগর। তিতন বথ্গম্ বগগলন। হযাাঁ, িাগি লাইগসন্স 
বেট লাগাগনা আগে। িার ম্াগন? অনয তিগক হাাঁটগি শুরু করগলন। চারপাগে টুযতরস্টগির 
তভড়। বুঝগি পারগলন, সািা বপাোগকর তডগটকতটভরা িার ওপর িীক্ষ্ণ নজর বরগেগে। 
এেন কী হগব? তবপগির গন্ধ বপগ়েগেন। আতম্ তক ট্রাক ড্রাইভারগক বগলতেলাম্, আতম্ 
বকাথ্া়ে যাতে? 
  
আুঃ, বযাপারাটা না বলগলই ভাগলা হি। 
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ট্রাগক আতম্ ঘুতম্গ়ে পগড়তেলাম্, ট্রাকটা বকন বথ্গম্ বগল? বিেলাম্, ড্রাইভারটা গযাস 
বস্টেগন েুগক পগড়গে। বফান করগে। আতম্ বুঝগি বপগরতে, এেনই আম্াগক পালাগি 
হগব। আতম্ আর একটা ট্রাগক চগড় বতস। অবগেগষ এই েহগর এগস বপৌঁগেতে। 
  
িার ম্াগন? আতম্ তনগজই তনগজর ফাঁগি যরা পড়গি চগলতে। ওরা আম্াগক এোগনও 
যাও়ো কগরগে। হযাাঁ, বকাগনা একটা বনৌগকা়ে পা তিগি হগব। 
  
আর বিরী করগল চলগব না। 
  
রবাটট বসোন বথ্গক সাম্গনর তিগক এতগগ়ে বগগলন। িারপর? একটা তবরাট বাতড়র 
সাম্গন এগস পড়গলন। বলো আগে- বফ়োর গ্রাউগন্ড চগল আসুন, সবতকেু পাগবন। 
োবার, আনন্দ, বেলাযুগলা- সবতকেু। 
  
রবাটট বুঝগি পারগলন, এবার পালাবার পথ্ পাও়ো বগগে। 
  
. 
  
৪৮. 
  
বফ়োর গ্রাউন্ড েহর বথ্গক পাাঁচ ম্াইল িূগর। ববলুন উড়গে, ম্ানুষজন আনন্দ করগে। 
আকাগে রাম্যনু রং। 
  
রবাটট একজগনর সগে বিো করার জনয সাম্গন এতগগ়ে বগগলন। 
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-এবার তক বরস শুরু হগব? 
  
–হযাাঁ, কেনও ববলুগন চগড়গেন? 
  
না। 
  
আহা, বলক বকাগম্ার ওপর তিগ়ে বসই ববলুন চগড় যাও়োর তিন। ববলুনটা পগড় 
তগগ়েতেল। বলগকর জল স্পেট করগি হগ়েতেল। 
  
সুোন তচৎকার কগর বগলতেল– আম্রা ম্গর যাব। 
  
রবাগটটর মু্গে হাতস, আম্রা কেনও ম্রব না। 
  
বলাকটা িেনও বগল চগলগে– এটা এক িারুণ বেলা। 
  
কেন এই বরসটা শুরু হগব? এটা বকাথ্া়ে বেষ হগব? 
  
যুগগাগোতভ়ো। আজ আবহাও়োটা ভাগলাই আগে। কগ়েক তম্তনগটর ম্গযযই ববলুনগুগলা 
বেগড় বিগব। সকালগবলা ববলুগন চড়াটা ভাগলা। িেনই চড়গি ভাগলা লাগগ। 
  
রবাটট োন্তভাগব বলগলন- িাই নাতক? যুগগাগোতভ়োগি একবার তিতন তগগ়েতেগলন। 
  
রবাটট বিেগলন আরও ববলুন এগস বগগে। আুঃ, এম্ন লড়াই? 
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রবাটট জানগি চাইগলন- আতম্ তক একটা ববলুন বিেগি পাতর? 
  
 –হযাাঁ, তনশ্চ়েই বিেুন? 
  
রবাটট একটা হলগি-লাল ববলুগনর তিগক এতগগ়ে বগগলন। এর বভির বপ্রাগপন গযাস পুগর 
বিও়ো হগ়েগে। িতড় তিগ়ে বাাঁযা আগে। 
  
যারা কাজ করতেগলন িাগির সাগথ্ রবাটট কথ্া বলার বচষ্টা করগলন। তিতন বাসগকগটর 
ওপর বহাঁগট বগগলন। ববলুগন েুগক পড়গলন। একু্ষতন ববলুনটা যাত্রা করগি শুরু করগব 
তক? তিতন সব তকেু বিেগলন। আলগটাতম্টার, চাটট, পাইগরাতম্টার, ম্তনটর- সব তকেু। 
হযাাঁ, এোগন চড়গল বকাগনা অসুতবযা হগব না িার। 
  
রবাটট বলগলন আম্াগক নীগচ নাতম্গ়ে বিগব? 
  
বয বলাকটা ববলুন তিতর করতেল, বস বলল, ভ়ে পাগবন না। এোগন আলগটাতম্টার 
আগে। আম্রা এক হাজার ফুট উাঁচুগি আসগি পারব। যুগগাগোতভ়ো়ে বিো হগব। 
আম্ার কথ্া শুনগি পাগেন? 
  
-শুনগি পাতে। 
  
ববলুনটা ক্রম্ে ওপর বথ্গক আরও ওপগর চগল যাগে। এলবাগক িূগর বরগে আরও 
পতশ্চম্তিগক। রবাটট এোগন িাতকগ়ে বিেগেন না। বয বকাগনা সম়্ে বািাগসর গতি 
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পতরবিটন হগি পাগর। অনয ববলুনগুগলা এেনও যাত্রা শুরু কগরাতন। তকন্তু রবাটটগক 
এেনই পালাগি হগব। কি িূগর? িুগো ফুট সািগো ফুট- নগো ফুট এগাগরাগো ফুট… 
  
পগনগরা ে ফুট উচ্চিা়ে বপৌঁগোবার পর বািাস একটু োন্ত হগ়েগে। ববলুনটা এেন োন্ত 
হগ়ে িাাঁতড়গ়ে আগে। রবাটট আরও কিগুগলা বযালাস নাতম্গ়ে তিগলন। এবার বািাগসর 
গতিপথ্ পরীক্ষা করগি হগব। 
  
িু-হাজার ফুট উাঁচুগি তগগ়ে রবাটট বুঝগি পারগলন বয, বািাস আবার এগলাগম্গলা বইগি 
শুরু কগরগে। ঝড় এগলা ববাযহ়ে। 
  
অগনক িূগর রবাটট অনয ববলুনগুগলা বিেগি বপগলন। বসগুগলা যুগগাগোতভ়োর তিগক 
এতগগ়ে চগলগে। বকাগনা েব্দ বনই, বািাগসর সাম্ানয েব্দ োড়া। সবতকেু োন্ত। িা 
হগল? বেষ পযটন্ত আতম্ তক পালাগি পারলাম্? 
  
ববলুগন বগস িুতম্ কেনও কাউগক ভাগলাগবগসে? সুোন জানগি বচগ়েতেল। রবাগটটর ম্গন 
হল, এগসা বচষ্টা করা যাক। 
  
পৃতথ্বীর বকউ এভাগব ভাগলাবাসা বি়েতন ডাতলটং, আতম্ বলগি পাতর। রবাটট বগলতেগলন। 
  
রবাটট এেন সমু্গদ্রর ওপর তিগ়ে উগড় চগলগেন। িাসকাতনর তিগক বপৌঁগে যাগেন। হযাাঁ, 
একটা িীপ বিো যাগে। এটা তক এলবা? 
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বনগপাতল়োনগক একসম়্ে এোগন আটগক রাো হগ়েতেল। রবাটট ভাবগলন। আর আতম্? 
এক নিুন বনগপাতল়োন? 
  
অগনক িূগর বিো বগল কাগলা বম্গঘর িল। রবাটট ববলুনটার গতি পতরবিটন করগলন। 
নীগচ সবুজ ঘাস বিো যাগে। িাসেন্দ বাতড়ও বিো যাগে। গ্রানাইগটর তিতর িু-একটা 
পাথ্র। তিতন আগস্ত আগস্ত ববলুনটাগক পাহাগড়র পািগিগে তনগ়ে এগলন। েহর বথ্গক 
একটু িূগর। না, কারও বচাগে পড়ার সাম্ানয সম্ভাবনা বনই। এোন বথ্গক রাস্তা েহগরর 
তিগক চগল বগগে।   
  
রবাটট বলগলন- আম্াগক েহগর তনগ়ে যাগবন? 
  
-হযাাঁ, একু্ষতন আসুন। 
  
ড্রাইভারগক বিগে ম্গন হল, অগনক ব়েস হগ়েগে, আতের বকাঠা পার হগ়েগে। মু্গে 
সম্গ়ের োপ। 
  
-একটু আগগ একটা ববলুন বিেলাম্। এর ম্গযয আপতন তেগলন? 
  
না, রবাটট বলগলন। 
  
ববড়াগি এগসগেন? 
  
 না, আতম্ বরাগম্ যাব। এোন তিগ়ে যাতেলাম্। 
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আতম্ একবার বরাগম্ তগগ়েতেলাম্। 
  
 বকউ বকাগনা কথ্া বগলনতন। 
  
বেষ পযটন্ত িারা বকারগভাগফরাতরওগি বপৌঁগে বগগলন। এবার একম্াত্র েহর। রবাটট 
গাতড় বথ্গক ববতরগ়ে এগলন। 
  
তিনটা ভাগলাভাগব কাটুক। ভদ্রগলাক ইংরাতজগি বলগলন। 
  
হা়ে ঈশ্বর, কযাতলগফাতনট়োর বাতসন্দারা এোগন এগস বগগে। 
  
রবাটট এতগগ়ে বগগলন। প্রযান রাস্তা যগর। টুযতরস্টগির তভড়। ববতের ভাগই পতরবার তনগ়ে 
এগসগেন। বকাগনা তকেুই পতরবিটন হ়েতন। োতল আতম্ সুোনগক হাতরগ়ে বফগলতে, আর 
েটা বিগের সরকার আম্ার বপেগন গুপ্তচর লাতগগ়ে তিগ়েগে। 
  
  তিতন একটা বাইগনাকুলার তকম্গলন। জগলর যাগর চগল বগগলন। বম্তরনা বরসু্টগরগন্ট 
বসগলন। বন্দগরর পতরষ্কার িৃেয বিো যাগে। না, এোগন পুতলগের বকাগনা ববাট বনই। 
পুতলগের বলাকগক বিো যাগে না। িার ম্াগন, এোন বথ্গক আতম্ যতি ওই প্রগম্াি 
িরণীগি যাই? বযোগন সুসান আম্ার জনয অগপক্ষা করগে? িাহগল বকম্ন হ়ে? 
  
. 
  
সািা ম্ি বেগি বযস্ত এেন তিতন। কেন হযাতলকন আসগব, িারই অগপক্ষা করগেন। 
পতরকল্পনাটা আবার ভাগলাভাগব ভাবগি হগব। বকাথ্া়ে যাও়ো বযগি পাগর? ম্ারগসইল? 
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বসোন বথ্গক পযাতরস? পযাতরগস আম্ার এক বনু্ধ আগে- তলগপা। তলগপা আম্াগক সাহাযয 
করগি পারগব। 
  
ফ্রানগসসগকা তসজাগরর কণ্ঠস্বর বোনা বগল–আপতন তক তচনাগির সগে বযবসা করগেন? 
  
–না, তলগপা োড়া আর বকউ আম্াগক বাাঁচাগি পারগব না। 
  
তলগপা, একসম়্ে তচনাগির সগে কাজ কগরতেগলন। গুপ্তচরবৃতত্তর কাজ। 
  
রবাটট ভাবগলন, কীভাগব এই ফাাঁি বথ্গক বাইগর ববতরগ়ে আসব। 
  
অগপক্ষার প্রহর ক্রম্ে িীঘট হগে। হযাতলকন তক এই বপাগটট আসগব? না, যতি বকাগনা 
সম্সযা বিো বি়ে। নাতক আতম্ই সমু্গদ্র চগল যাব। 
  
. 
  
ফরাতস সামু্তদ্রক ম্িক অতফস। কগনটল তসজার এবং কগনটল জনসন কথ্া বলগেন। িাাঁরা 
বম্ন অপাগরটরগক বলগলন- িাইতসও়োগনর হযাতলকগনর সগে আর কথ্া বলা সম্ভব 
হগ়েগে? 
  
–না, সযার। বেষ যা কথ্া বস তরগপাটট বিা আতম্ তিগ়েতে। 
  
কথ্া চালাগি থ্াকুন। কগনটল তসজার কগনটল জনসগনর তিগক িাতকগ়ে বহগস বলগলন বয 
সম়্ে কম্ান্ডার ববলাতম্ হযাাঁতলকগন উঠগবন, সগে সগে িাগক যরা হগব। 
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–আতম্ চাইতে আগগই যগর বফলগি। 
  
না, 
  
 আম্রা তঠক জা়েগা়ে যরব। 
  
কগনটল তসজার এবং কগনটল জনসন তলগস্টর তিগক িাকাগলন েব্দ হগে। একতটর পর 
একতট নাম্ বভগস আসগে। তকন্তু আসল বলাকটা বকাথ্া়ে? বুঝগি পারা যাগে না। বেষ 
পযটন্ত বক বযন বলল, িাগক বেষবাগরর ম্গিা বিো বগগে এলবাগি। 
  
কগনটল তসজার এবং কগনটল জনসন অবাক হগ়ে মু্ে চাও়ো-চাওত়ে করগলন। এলবা? হা়ে 
তযশু, এ জা়েগাটা আবার বকাথ্া়ে? 
  
. 
  
কুতড় নম্বর তিন, এলবা িীপ। 
  
প্রথ্গম্, ম্গন হগ়েতেল, িূর আকাগে একটুকগরা সৃ্মতির েতব। িারপর িা সকাগলর 
উজ্জ্বল আগলাগি ভাস্বর হগ়ে উঠল। বাইগনাকুলার তিগ়ে িাতকগ়ে আগেন রবাটট, বিেগি 
পাগেন, হযাতলকন যীগর যীগর সাম্গন এতগগ়ে আসগে। না, এবার আর বকাগনা ভুল বনই। 
কারণ এর ম্গিা বিেগি আর একটা জাহাজও ববাযহ়ে বনই। 
  
রবাটট অিযন্ত দ্রুি সাগরনসকগি চগল এগলন। একটা বম্াটরগবাট ভাড়া করগি হগব। 
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-শুভ প্রভাি। 
  
বম্াটরগবাগটর ম্াতলক বলগলন- আপতন তক এেনই যাগবন? 
  
-হযাাঁ। 
  
কিক্ষণ সম়্ে লাগগব? 
  
িু-তিন ঘণ্টার ববতে লাগগব না। 
  
 রবাটট টাকা িুগল তিগলন। ববাগট তগগ়ে বসগলন। 
  
 বলাকতট বলল- সাবযাগন চালাগবন তকন্তু। 
  
রবাটট বলগলন- হযাাঁ, বকাগনা তচন্তা বনই। 
  
ববাটটা এতগগ়ে চগলগে। তকন্তু তকেুটা সম়্ে লাগগব। বিেগি পাও়ো যাগে, সুোন এবং 
ম্গন্ট বাঙ্কস বডগক িাাঁতড়গ়ে আগেন। সুোন হাি নাড়গলন। রবাটট িার মু্গে উতিগ্নিার 
তচহ্ন বিেগি বপগলন। বোট্ট ববাটটা এবার প্রগম্াি িরণীর কাগে এগস বগগে। 
  
একটা ম্ই বনগম্ এগসগে। 
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সতিয এক অসাযারণ প্রগম্াি িরণী। ২৮০ ফুট লম্বা, ভাগলা ভাগলা বকতবন আগে। 
অতিতথ্গির জনয আটটা ডবল বসট। বষাগলা জন কু্র থ্াকার জনয আলািা বকতবন। ড্রত়েং 
রুম্ আগে, ডাইতনং রুম্, অতফস, বসলুন, সুইতম্ং পুল। 
  
ভারী সুন্দর আযুতনক ইনতজন। 
  
সুোন বলগলন- বিাম্াগক বেষ পযটন্ত যরগি বপগরতে। 
  
রবাগটটর বচাগে মু্গে হাতস। তকন্তু এেনও ম্গন িুভটাবনা। 
  
আহা, সুোন আগগর ম্গিাই সুন্দরী, রবাটট ভাবগলন। তকন্তু, সুোন এম্ন হল কী কগর? 
এেন বিা িার িুুঃে-িুুঃে মু্গে িাাঁতড়গ়ে থ্াকার কথ্া। 
  
রবাটট ম্গন্টর তিগক িাকাগলন ভাগলা লাগল, বেষ পযটন্ত আতম্ আসগি বপগরতে। 
  
ম্গন্ট হাসগেন- হযাাঁ, আপনাগক সাহাযয করগি পারলাম্। আহা, এই ম্ানুষতট বযন এক 
সন্নযাসী? আপনার পতরকল্পনা কী? 
  
ম্ারগসইগলর তিগক বযগি চাইতে। বসোগন আম্া়ে বেগড় তিগলই হগব। 
  
সািা ইউতনফম্ট পরা একটা ম্ানুষ এতগগ়ে এগসগে। বের পঞ্চাে ব়েস। বোগটা িাতড় 
আগে। 
  
–ইতন কযাপগটন তসম্সন। আর ইতন.. ম্গন্ট বাঙ্কস রবাগটটর তিগক িাকাগলন। 
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–তস্মথ্, তস্মথ্। 
  
ম্গন্ট বলগলন আম্রা ম্ারগসইগলর তিগক যাব, কযাপগটন। 
  
–আম্রা এলবার তিগক যাব না? 
  
না। 
  
কযাপগটন তসম্সন বলগলন- তঠক আগে। কণ্ঠস্বগর িীক্ষ্ণিা। 
  
রবাটট বুঝগি পারগলন, বযাপারটা পতরষ্কার হগ়ে বগগে। 
  
 ম্গন্ট বাঙ্কস বলগলন– আম্রা নীগচ যাব। 
  
 িারা বসলুগন এগস বসগলন। 
  
ম্গন্ট বলগলন– কীভাগব বযাপারটার বযােযা করা যা়ে? 
  
রবাটট বলগলন–হযাাঁ, এই বযাপারটা সিগকট তকেু না জানাই ভাগলা। আতম্ একটা কথ্াই 
বলগি পাতর, আতম্ সিূণট তনগিটাষ। আতম্ একটা রাজননতিক চক্রাগন্তর তেকার। আতম্ 
অগনক তকেু বজগন বফগলতে। িাই আম্াগক িাড়া করা হগে। যতি ওরা আম্াগক েুাঁগজ 
পা়ে, ওরা আম্াগক বম্গর বফলগব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

391 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

সুোন এবং ম্গন্ট বচাে চাও়ো-চাওত়ে করগলন। 
  
–তকন্তু ওরা তনশ্চ়েই এই প্রগম্াি িরণীগি আসগব না, রবাটট বলগলন, আম্াগক তবশ্বাস 
করুন ম্গন্ট, যতি অনয বকাগনা উপা়ে থ্াকি, আতম্ আপনাগক তবেি করিাম্ না। 
  
রবাটট বসই সব ম্ানুষগুগলার কথ্া ভাবগলন। যাগির মৃ্িুয হগ়েগে, অথ্বা যাগির েুন করা 
হগ়েগে। না, সুোগনর বক্ষগত্র এম্ন বকাগনা ঘটনা ঘটুক িা তিতন কেনও চাইগেন না। 
তিতন বলগলন-হা, আপনারা বযভাগব আম্া়ে সাহাযয কগরগেন, আতম্ ভাবগিই পারতে না। 
  
ম্গন্ট বলগলন– না-না, এি তকেু বলার িরকার বনই। 
  
এবার প্রগম্াি িরণী পতশ্চম্ তিগক যাত্রা শুরু করগে। 
  
–আতম্ কযাপগটগনর সাগথ্ একটা কথ্া বলব, বকম্ন? 
  
. 
  
তডনার বেষ হল। রবাটট িুগটা বযাপার বুঝগি পারগেন না, একটা বটনেন থ্াকা িরকার। 
তকন্তু িা বনই বকন? রবাটট বেষ পযটন্ত ম্গন করগলন, িুজগনর ম্গযয একটা বগাপন 
ষড়যি হগে নাতক? এোন বথ্গক আম্াগক অতি দ্রুি পালাগি হগব। 
  
. 
  
িারা িুজগন িাাঁতড়গ়ে আগেন, হাগি তড্রঙ্ক তনগ়ে। কযাগেন তসম্সন এগসগেন। 
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 রবাটট বলগলন- আম্রা কেন ম্াইগসইগল বপৌঁগোব? 
  
-কাল তবগকগলর ম্গযয। 
  
কযাপগটন তসম্সগনর কথ্ার ম্গযয তকেু একটা বযাপার আগে, রবাটট অবাক হগ়েগেন। 
কযাপগটন তক ইগে কগরই তম্গথ্য কথ্া বলগেন? রবাগটটর ম্গন হল। 
  
রাতত্র এগাগরাটা। ম্গন্ট ঘতড়র তিগক িাকাগলন। সুোনগক বলগলন– এবার বযগি হগব। 
  
 সুোন রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- হযাাঁ। 
  
 িারা উঠগলন। 
  
 ম্গন্ট বলগলন- বকতবগন যান। বসোগন তগগ়ে একটু তবশ্রাম্ করুন। 
  
যনযবাি। 
  
–শুভরাতত্র রবাটট। 
  
শুভরাতত্র, সুোন। 
  
রবাটট িাাঁতড়গ়ে থ্াকগলন। কী আশ্চযট, ভাগলাবাসার বম্গ়েতট এেন অনয পুরুগষর 
েযযাসতেনী। না, প্রতিিন্দ্বী বিা ন়ে, আতম্ বহগর বগতে। উতন তজগি তনগ়েগেন বগাটা তবশ্ব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

393 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

ঘুগম্র ম্গযয অদু্ভি কিগুতল স্বে। রবাটট বুঝগি পারগেন, বিও়োগলর ওযাগর কী বলো 
আগে। ভাগলাবাসার বম্গ়েতট এেন এক পুরুগষর সাগথ্ বপ্রগম্র বেলা়ে ম্ত্ত। সুোন 
সিূণট নগ্ন হগ়ে তবোনাগি শুগ়ে আগে। বস কেনও নাইট গাউন পরগি ভাগলাবাসাি না। 
রবাটট বুঝগি পারগলন, িার িণ্ড আজ েি হগি শুরু কগরগে। ম্গন্টগক এেন পাগগলর 
ম্গিা সুোন ভাগলাবাসগে। না, সুোন এেন একা আগে? সুোগনর কথ্া বারবার ম্গন 
পড়গে। বকন? না, এেন নিুনভাগব জীবনটা শুরু করগি হগব। আতম্ আর কেনও 
সুোনগক বিেগি পাব না। 
  
সকাল হবার একটু আগগ ঘুগম্র আশ্রগ়ে রবাটট বপৌঁগে বগগলন। 
  
. 
  
পুতলে বহডগকা়োটটাগরর কতম্তনউগকেন রুম্। র যাডাগরর েব্দ হগে। কগনটল তসজার 
কগনটল জযাকসগনর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- হযাাঁ, এরপর আম্রা এলবার তিগক এতগগ়ে 
যাব। আর ববতেক্ষণ ন়ে, হযাাঁতলকগন বগগলই িাগক পাও়ো যাগব। 
  
. 
  
একুে নম্বর তিন। 
  
সকালগবলা, রবাটট বডগক িাাঁতড়গ়ে আগেন। োন্ত সমু্দ্র। কযাগেন তসম্সন বলগলন শুভ 
সকাল। আবহাও়ো ভাগলাই আগে তম্. তস্মথ্। আম্রা তিনগটর ম্গযয ম্ারগসইগল বপৌঁগে 
যাব। বসোগন তক ববতেক্ষণ থ্াকব? 
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রবাটট বলগলন– আতম্ তঠক জাতন না। রবাটট আবার তসম্সগনর তিগক িাকাগলন। 
বলাকটার ম্গযয এম্ন একটা আচরণ বকন? রবাটট প্রগম্াি িরণীর একগকাগণ চগল 
বগগলন। আকাগের তিগক িাকাগলন। তকেু বিো যাগে না। হযাাঁ, এর আগগ অগনকবার 
ভতবষযৎ িৃতষ্ট িার প্রাণ বাাঁতচগ়েগে। তকন্তু বকাথ্াও একটা তবপগির ঘণ্টা বাজগে। 
  
. 
  
আকাগের সবতকেু হাতরগ়ে বগল। ইিাতল়ে বনতভ এবার েুব কাোকাতে এগস বগগে। 
  
. 
  
সুোন বেকফাগস্টর বটতবগল বগস আগেন। সম্স্ত েরীগর তববণটিা। 
  
 ম্গন্ট জানগি চাইগলন- সুোন, বিাম্ার ভাগলা ঘুম্ হ়েতন? 
  
িার ম্াগন? ওাঁরা এক বকতবগন শুগ়ে থ্াগকনতন বকন? রবাগটটর ম্গন হল, এর ম্গযয 
তনশ্চ়েই বকাগনা একটা সম্সযা আগে। আতম্ আর সুোন সবসম়্ে এক জা়েগা়ে শুিাম্। 
িার নগ্ন বিহটা আম্াগক জতড়গ়ে থ্াকি। নাুঃ, এ বযাপার তনগ়ে ভাবনা করব না। 
  
হযাতলকগনর পাগে একটা তফতেং ববাট এতগগ়ে চগলগে। বসোগন টাটকা ম্াে আগে। 
  
সুোন তজজ্ঞাসা করগলন– লাগঞ্চ তফে ভাগলা লাগগব? 
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 িুজগনই ম্াথ্া নাড়গলন– হযাাঁ। 
  
িারা তফতেং ববাগটর কাগে বপৌঁগে বগগলন। 
  
 কযাপগটন তসম্সন এতগগ়ে এগলন। 
  
রবাটট জানগি চাইগলন- আম্রা কেন বপৌঁগোব? 
  
িু-ঘন্টার ম্গযয তম্. তস্মথ্, ম্ারগসইল েুব সুন্দর বন্দর। বসোগন আগগ কেনও বগগেন? 
  
রবাটট জবাব তিগলন- হযাাঁ, আতম্ শুগনতে বন্দরটা েুবই ভাগলা। 
  
. 
  
কতম্উতনগকেন রুম্, পুতলে বহডগকা়োটটার। িুজন কগনটল, এবার বেষ বম্গসজটা পড়গেন 
হযাাঁতলকগন বপৌঁগোি হগব। 
  
কগনটল তসজার জানগি চাইগলন হযাতলকন এেন বকাথ্া়ে? 
  
ম্ারগসইল বথ্গক িূগর, িুঘণ্টার ম্গযয বপৌঁগে যাগব। 
  
–আম্াগির জাহাজটাগক অডটার কগরা, এেনই বযন এতগগ়ে যা়ে। 
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তিতরে তম্তনট বকগট বগগে। ইিাতল়োন বনতভ জাহাজ স্টাম্বতল এতগগ়ে চগলগে, 
হযাতলকগনর কাগে এগস বগগে। সুোন এবং ম্গন্ট বকতবগন বগস আগেন। িারা বিেগি 
পাগেন ওই জাহাজটাগক। 
  
লাউডতস্পকাগর একটা কণ্ঠস্বর বোনা বগল- হযাতলকগন আম্রা আসতে। 
  
সুোন এবং ম্গন্ট বচাে চাও়ো-চাওত়ে করগলন। 
  
 কযাপগটন তসম্সন েুগট এগসগেন তম্. বাঙ্কস? 
  
হা, ইনতজন বন্ধ কগর তিন। 
  
–তঠক আগে। 
  
 এক তম্তনট, ইনতজন বন্ধ হগ়ে বগল। প্রগম্াি িরণী এেন চুপচাপ িাাঁতড়গ়ে আগে। 
  
 সুোন এবং িার স্বাম্ী িাতকগ়ে আগেন আকাগের তিগক। 
  
িে তম্তনট বকগট বগগে। হযাতলকগনর কাগে অগনক নাতবক বপৌঁগে বগগেন। 
  
বনভাল অতফসার সবার আগগ আসগেন। তিতন এক বলফগটনযান্ট কম্ান্ডার। তিতন 
বলগলন- আপনাগক কষ্ট বিও়োর জনয িুুঃতেি, তম্. বাঙ্কস। ইিাতল়ে সরকার তবশ্বাস 
কগর বয, আপতন এম্ন তকেু কাজ কগরগেন, যার বভির সগন্দহ আগে। আপনার এই 
জাহাজটা একবার অনুসন্ধান করব। 
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সুোন িাাঁতড়গ়ে আগেন। নাতবকরা চারপাগে েতড়গ়ে পগড়গেন। বকউ বকউ বডগক চগল 
বগগেন। বকউ বকতবগনর িলা়ে। 
  
-বকউ বকাগনা কথ্া বলগবন না। 
  
 িারা চুপচাপ িাাঁতড়গ়ে আগেন। তবে তম্তনট বকগট বগগে। আবার সকগল বম্ন বগগট 
এগসগেন। 
  
একজন বলগলন- কম্ান্ডার, িার বকাগনা তচহ্ন বনই। 
  
–তঠক বলগেন? 
  
 –এোগন বকাগনা পযাগসোর বনই। আম্রা সব কু্র-বক পরীক্ষা কগরতে। 
  
কম্ান্ডার হিাে এেন কীভাগব জবাবতিতহ করগবন। 
  
উতন ম্গন্ট এবং সুোগনর তিগক িাকাগলন– কযাপগটন তসম্সনও িাাঁতড়গ়ে আগেন। তিতন 
বলগলন, না, আপনাগক িুুঃে তিলাম্, এর জনয আম্রা িুুঃতেি। 
  
কম্ান্ডার? 
  
–হযাাঁ? 
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–বয ম্ানুষতটগক আপনারা েুাঁজগেন, বস একটা তফতেং ববাগট বচগপ চগল বগগে। ম্গন হ়ে, 
অতি সহগজ িাগক েুাঁগজ পাও়ো যাগব। 
  
পাাঁচ তম্তনট বকগট বগগে। সরকারী জাহাজ এেন ম্ারগসইল-এর তিগক এতগগ়ে চগলগে। 
বলফগটনযান্ট কম্ান্ডার তনগজগক সান্ত্বনা তিগি পারগেন না। কীভাগব জবাব তিতহ করগবন? 
কম্ান্ডার রবাটট ববলাতম্গক েুাঁগজ পাও়ো বগল না। 
  
তেগজর ওপর বথ্গক বনতভগগেন অতফসার বলগলন-কম্ান্ডার, আপতন এোগন আসগবন 
তক? 
  
বলফগটনযান্ট কম্ান্ডার অতি দ্রুি চগল বগগলন। 
  
অগনক িূগর ম্ারগসইগলর বন্দর বিো যাগে। অগনকগুগলা ম্াে যরার জাহাজ এতগগ়ে 
চগলগে। একই রকম্, অন্তি একগোটা হগব। এর ম্গযয কম্ান্ডার ববলাতম্ বকানটাগি 
আগেন! 
  
. 
  
৪৯. 
  
 একটা গাতড় বনও়ো হল, ম্ারগসইগল। িারপর? সাম্গনর তিগক এতগগ়ে চলা। বেষ পযটন্ত 
রবাটট তক সফল হগি পারগবন? 
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তলগপার সগে বিো করি হগব। তলগপাগক আগগই বফান করা তেল। কথ্াবািটা বলগি 
হগব। রবাটট জাগনন, বফাগনর লাইনটাগক যগর বফলা হগ়েগে। বয বকাগনা মু্হূগিট এই 
বফান কলটা আসগব, তলগপা এম্নই সুতনতশ্চি।– রবাটট বহাঁগট চগল বগগলন। এর আগগ 
এই পগথ্ সুোগনর সগে এগসতেগলন। সুোন একটা বিাকাগনর সাম্গন িাাঁতড়গ়ে 
তগগ়েতেগলন। তকেু তজতনসপত্র তকনগি বচগ়েতেগলন। বপাোক পতরেি। 
  
ম্গন পগড় যাগে অগনক কথ্া। 
  
অল্পব়েসী একতট বেগল িাাঁতড়গ়ে আগে। বলল– পঞ্চাে ফ্রাঙ্ক বপগল বিাম্ার বকম্ন লাগগ? 
  
কী করগি হগব? 
  
 রবাটট কাগগজ কী বযন তলেগলন। বেগলতটর হাগি িুগল তিগলন, সগে পঞ্চাে ফ্রাঙ্ক। 
  
–এটা লা ম্াতটটগন তনগ়ে যাও। 
  
–আতম্ যাতে। 
  
রবাটট বিেগলন, বেগলতট বাতড়র ম্গযয েুগক বগল। একটা তবজ্ঞাপন তিগি হগব। কাল 
সকাগলর সংবািপগত্র। বলা হগব, তচতল, বাবা েুব অসুস্থ, এগসা ম্া। 
  
এেন অগপক্ষা করগি হগব। বকাগনা বহাগটগল থ্াকা উতচি হগব না। সব বহাগটলগক, 
তনশ্চ়েই সিকট করা হগ়েগে। 
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রবাটট একটা টুযর বাগস উগঠ বসগলন। একিম্ বকাগণ বগস থ্াকগলন চুপচাপ। অগনগক 
লাগক্সনবাগট গাগডটন ববড়াগি যাগব। লুভাগরগি, বনগপাতল়োগনর সম্াতয। আরও কি কী? 
কি স্মারকতচহ্ন। 
  
রবাটট ম্াঝরাগি বহাগটগল েুগক পড়গলন। আর একটা িগলর সগে। রাি িুগটাগি এক 
অনুষ্ঠান শুরু হগব। অনুষ্ঠানটা বেষ হল। রবাটট বুঝগি পারগলন, এবার িাগক ম্নতট 
কাগলাগি আসগি হগব। একটা বোগ টা বাগরর বভির। 
  
. 
  
বাইে নম্বর তিন, পযাতরস, ফ্রান্স। 
  
সকাগলর কাগগজই সংবািটা ববতরগ়েগে। সকাল পাাঁচটা কগ়েক তম্তনট আগগ রবাটট 
তনউজগপপার স্টযাগন্ডর কাগে িাাঁতড়গ়ে থ্াকগলন। লাল রগঙর একটা ট্রাক আসগে। একটা 
বেগল একবাতণ্ডল কাগজ বফগল তিগ়েগে। রবাটট কাগজটা িুলগলন। হা, তবজ্ঞাপন আগে, 
তকন্তু এেনও অগপক্ষা করা। 
  
িুপুর হগ়েগে। রবাটট একটা বিাকাগনর বভির েুগক বসগলন। এোগন ববাগডটর ওপর 
বযতিগি েবর ঝুতলগ়ে বিও়ো হ়ে। কিরকম্ সংবাি। 
  
তলগপাগক পাও়ো বগল, বম্গসজটা ওোগন তেল। .. 
  
বেষ পযটন্ত তঠক হল, সুগম্র অযাপাটটগম্গন্ট বিো হগব, লীর গালটগফ্রন্ড। 
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আযঘণ্টার ম্গযয রবাটট বসোগন বপৌঁগে যাগবন। 
  
. 
  
অযাপাটটগম্ন্টটা রুগ়েগি অবতস্থি। পযাতরগসর উপকগণ্ঠ। রবাটট যেন বসোগন বপৌঁগোগলন, 
আকাগে বৃতষ্ট ঝরা বম্গঘর চাউতন। বজ্রপাগির েব্দ বোনা বগল। উতন লতবগি েুগক 
পড়গলন। বডারগবগল হাি তিগলন, তলগপা িরজা েুগল তিগ়েগেন। 
  
তলগপা বলগলন িাড়ািাতড় বভিগর এগসা। 
  
িরজাটা বন্ধ হগ়ে বগল। একই রকম্ আগেন ওই ভদ্রগলাক। লম্বা এবং পািলা। যার 
ব়েস কেনও বাগড় না। 
  
িুজন হাগি হাি তিগলন- আপতন তক জাগনন, আম্ার ভাগগয কী ঘগটগে? 
  
বগসা, বগসা বাবা, এি তচন্তা করে বকন? 
  
রবাটট বসগলন। 
  
তিতন িাকাগলন- অপাগরেন ডুম্স বড-র নাম্ শুগনে? 
  
না, উড়ান চাতকর সগে এর কী সিকট? 
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উড়ন চাতকর সগেই এর সিকট আগে। সারা পৃতথ্বী জুগড় এেন এই অপাগরেন েতড়গ়ে 
পগড়গে, রবাটট। 
  
তলগপা বলগি শুরু কগরগেন অনয গ্রগহর ম্ানুগষরা পৃতথ্বী জ়ে করার জনয ম্তর়ো। 
তিনবের আগগ তবগশ্বর সম্স্ত তেল্পগক কবজা করগি বচগ়েতেল। এম্ন তক িারা বগলতেল 
বয, পরম্াণু েতিগকন্দ্রগুতল উতড়গ়ে বিগব। এম্ন তক িারা োলাতন ধ্বংস করগি বিগব 
না। 
  
রবাটট অবাক হগ়ে শুনগেন, তিতন হাাঁ, হগ়ে বগগেন। 
  
িারা বপগট্রাল, বকতম্কযাল, রবার, েযাতস্টক সব তকেুর ওপর িেলিাতর কাগ়েম্ করগি 
বচগ়েতেল। সারা পৃতথ্বীগি অন্তি এক হাজার ফযাটতর বন্ধ হগ়ে বযি। অগটাগম্াবাইল 
আর তিতর হি না। কী হি বগলা বিা? পৃতথ্বীর অথ্টনীতি বভগঙ পড়ি। 
  
–িারা এম্ন বকন করগে? 
  
–িারা বলগে, আম্রা নাতক বগাটা তবশ্বগক িূতষি কগর িুগলতে। পৃতথ্বীগি ধ্বংস করতে। 
সাগরগক তবতষগ়ে তিতে। িারা এর তবরুগদ্ধ িাাঁড়াগি বচগ়েতেল। 
  
–লী? 
  
-বসই জনয অন্তি বাগরাতট বিগের েতিোলী ম্ানুগষরা একসগে তবঠগক বগস। এর ম্গযয 
ম্াতকটন যুিরাষ্ট্র, জাপান, রাতে়ো, তচন সবগিগের তেল্পপতিরা তেগলন। একজন ম্ানুগষর 
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েদ্মনাম্ হল জানুস। তিতন তবতভন্ন বিগের ইনগটতলগজন্স সংস্থাগুতলগক এক কগরতেগলন। 
শুরু হল অপাগরেন ডুম্স বড। ওই তভনগ্রগহর বাতসন্দাগির আগ্রাসন বন্ধ করার জনয। 
  
উতন রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে বলগলন- িুতম্ এস. তড. ও. আই. নাম্ শুগনে? 
  
-হযাাঁ, স্টার ও়োর, নক্ষত্র যুদ্ধ। বসাতভগ়েি ইন্টার কনতটগনন্টাল বযালাতস্টক তম্োইল। িাই 
বিা? 
  
লী ম্াথ্া নাড়গলন না, এটা ওপগর বলা হ়ে। এস তড ও়োইগক তিতর করা হগ়েগে। 
রাতে়োনগির সগে যুদ্ধ করার জনয ন়ে। ইউ এফ ও বিেগলই গুতল কগর নাম্াগি হগব। 
এভাগবই হ়েগিা ওগির আগ্রাসন বন্ধ করা যা়ে। 
  
রবাটট অবাক হগ়ে বগগেন। সম্স্ত েরীগর তবরাজ করগে একটা অদু্ভি তনরাপত্তা সত্তা। 
তলগপা বয কথ্াগুগলা বলগেন, বসগুগলা উপলতব্ধ করার বচষ্টা করগেন। বাইগর বাগজর 
েব্দ। 
  
িার ম্াগন, আপতন বলগেন, সরকার সাহাযয করগে? 
  
-হযাাঁ, প্রগিযক সরকাগরর ম্গযয বযাগাগযাগ স্থাতপি হগ়েগে। অপাগরেন ডুম্স বড-বক 
যতিও বযতিগিভাগব পতরচালনা করা হগে, তকন্তু এর অন্তরাগল সরকাগরর ম্িি আগে, 
আো কতর িুতম্ আম্ার কথ্া বুঝগি পারে। 
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হা়ে ঈশ্বর, সরকার বযাপারটা সিগকট অবতহি ন়ে? উতন লীর তিগক িাকাগলন–আপতন 
কী কগর এ বযাপার জানগলন? 
  
 লী হাসগলন। এর অথ্টটা বুঝগি পারগল না? আতম্ হলাম্ ওই অপাগরেগনর তচনা 
প্রতিতনতয। 
  
রবাটট অবাক হগ়ে িাতকগ়ে আগেন তলগপার তিগক। লীর হাগি একটা বোট্ট বনু্দক। 
  
লী তট্রগারটা তটপগলন। একটা েব্দ হল। বাজ পগড়গে বুতঝ। বিো বগল, এক টুকগরা 
আগুন। জানলা তিগ়ে ঘগর েুগক পগড়গে। 
  
. 
  
৫০. 
  
বৃতষ্ট-বৃতষ্ট- শুযু বৃতষ্ট। িার ঘুম্ বপগ়েগে। বস একটা পাগকটর ববগঞ্চর ওপর শুগ়ে আগে। 
নড়গি চড়গি পারগে না। গি িু-তিন যগর বস বভগবগে, আতম্ আবার জীবগনর ম্গযয 
তফগর এগসতে। না, এই গ্রগহ থ্াকগল আতম্ আর বাাঁচব না। এটা ববাযহ়ে আম্ার বেষ 
ঘুম্। িারপর বৃতষ্ট এল। বসই ঈশ্বগরর আেীবািপূণট বৃতষ্ট। বস তবশ্বাস করগি পাগরতন, বস 
ম্াথ্া িুলল। আকাগের তিগক িাকাল। বৃতষ্টকণা োন্ত েীিল, িাগক আরও তসিা 
করগে। বস িাাঁতড়গ়ে থ্াকল, হাি িুগটা আকাগের তিগক িুগল তিল। বৃতষ্ট এগস আম্ার 
েরীগরর প্রগিযকতট বকােগক তসতঞ্চি করগব। আম্াগক জীবগনর উন্মািনা়ে তফতরগ়ে তনগ়ে 
যাগব। সম্স্ত েরীগর আতম্ জলকণা ভগর রােব। আতম্ আম্ার অতস্তত্বগক আবার েুাঁগজ 
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পাব। আম্ার উতিগ্নিা হাতরগ়ে যাগব। বস ভাবল, আতম্ আরও েতিোলী হগ়ে উঠব। হযাাঁ, 
আতম্ এেন সবতকেু করগি পাতর। বস একটা বোট্ট ট্রানতম্টার হাগি তনল। বচাে বন্ধ 
করল। এবার িাগক কাজ করগি হগব। 
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েবারটটে জীবন 
৫১. 
  
রবাগটটর জীবন ববাঁগচ বগল। বয মু্হূগিট তলগপা তট্রগাগর হাি তিগ়েতেগলন, আগলার তবেুরণ, 
এক মু্হূগিটর জনয। রবাটট সগর বগগলন। বুগলটটা িার ডান হাগি লাগল। না, মু্গে 
লাগগতন। 
  
লী আবার বনু্দকটা িুগলগেন, আবার আঘাি হানগি হগব। রবাটট আঘাি করগলন, 
বনু্দকটা লী-র হাি বথ্গক তেটগক পড়ল। লী, রবাগটটর সগে লড়বার বচষ্টা করগলন। না, 
রবাগটটর যিণা হগে। িার জযাগকট রগি তভগজ বগগে। তিতন সাম্গনর তিগক ঘুতষ 
ম্ারগলন। লীর মু্গে যিণার োপ। হযাাঁ, এবার বলাকটাগক বম্গর বফলগি হগব। রবাটট 
বারবার ঘুতষ ম্ারগি থ্াকগলন। এগক অনযগক আঘাি করার আপ্রাণ বচষ্টা করগেন। বকউ 
তঠকম্গিা সুগযাগ পাগেন না। 
  
না, বক এই যুগদ্ধ বেষ পযটন্ত তজিগবন? 
  
 সম়্ে ববাযহ়ে লী-বক সাহাযয কগরতেল। রবাটট ভাবগলন, তিতন সাম্গনর তিগক এতগগ়ে 
তগগ়ে লীগক লাতথ্ ম্ারগলন। লীও তবপুল তবক্রগম্ ঝাাঁতপগ়ে পগড়গেন। রবাটট তনগজগক 
সতরগ়ে তিগলন। বজার ম্ারাম্াতর শুরু হগ়ে বগগে। 
  
লী সাম্গনর তিগক বিগড় এগসগেন। িারপর? িুজন গ্লাস বটতবগলর কাগে বপৌঁগে 
বগগেন। রবাটট ম্াতটগি পগড় বগগলন। নড়গি চড়গি পারগেন না। রবাটট ভাবগলন, ওরা 
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তজগি বগগে, আতম্ বহগর বগতে। বচিনা হারাতে। লী এবার বেলাটা বেষ করগবন। নাুঃ, 
তকেু ঘটল না। রবাটট ম্াথ্া িুলগলন। লী পাগে শুগ়ে আগেন। বচাে িুগটা বোলা, তসতলং-
এর তিগক িাকাগনা, কাাঁগচর টুকগরা েুগক বগগে িার বুগকর ম্গযয। 
  
রবাটট বগস থ্াকার বচষ্টা করগলন। অসম্ভব যিণা। একু্ষতন একজন ডািাগরর কাগে বযগি 
হগব। একটা নাম্ ম্গন পড়ল এগজতন্স নাম্টার কথ্া বারবার বলি, আগম্তরকান 
হসতপটাল, তহলতসনজার তল়েন তহলতসনজার। 
  
ডাুঃ তহলতসনজার এবার বাতড় যাগবন। হঠাৎ বটতলগফান ববগজ উঠল। নাসট চগল বগগে। 
উতন বফানটা িুলগলন- ডাুঃ তহলতসনজার বলতে। 
  
–আতম্ রবাটট ববলাতম্, আপনার সাহাযয চাইতে। ভীষণ আঘাি বপগ়েতে আতম্। আপতন তক 
সাহাযয করগবন? 
  
–আপতন বকাথ্া়ে? 
  
 –আতম্ আযঘন্টার ম্গযয আগম্তরকান হাসপািাগল আসতে। 
  
–আতম্ বপৌঁগে যাব, এম্ারগজনতস রুগম্ চগল যাগবন। 
  
 –ডািার, এই বফাগনর কথ্া কাউগক বলগবন না। 
  
আতম্ কথ্া রাোর বচষ্টা করব। 
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ডািার তহলতসনজার একটা নাম্বাগর বফান করগলন। 
  
কম্ান্ডার ববলাতম্র কাে বথ্গক একটা বফান এগসগে। আতম্ আযঘন্টার ম্গযয আগম্তরকান 
হাসপািাগল বপৌঁগে যাব। 
  
যনযবাি ডািার। 
  
 ডািার তহলতসনজার তরতসভারটা নাতম্গ়ে রােগলন। তরগসপেন িরজা েুগল বগল। রবাটট 
ববলাতম্ িাাঁতড়গ়ে আগেন, হাগি একটা বনু্দক। 
  
রবাটট বলগলন– ভাবলাম্, এোগনই আম্ার তচতকৎসা হগল ভাগলা হ়ে। 
  
ডািার অবাক হগ়ে বগগেন, উতন বলগলন- আপনার বিা হাসপািাগল যাবার িরকার 
তেল। • 
  
হা, হাসপািালটা ম্গগটর েুব কাোকাতে, িাই না? 
  
ডাুঃ তহলতসনজার বাযা বিবার বচষ্টা করগলন। বলগলন- তঠক আগে, আতম্ আপনাগক 
ঘুগম্র ওষুযই বিব। 
  
না, চালাতক করার বচষ্টা করগবন না। বাাঁ হাগি বনু্দকটা যরা। যতি আতম্ এোন বথ্গক 
ববাঁগচ ববগরাগি না পাতর, িাহগল আপনাগক বাাঁতচগ়ে রােব না। 
  
…িাহগল এেনই কাজ শুরু করুন। 
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 তহলতসনজার পাগের ঘগর রবাটটগক তনগ়ে বগগলন। এোগন তবতভন্ন ওষুযপত্র আগে। রবাটট 
জযাগকগটর ম্গযয হাি েুতকগ়ে বরগেগেন, বনু্দকটা এেন হাগি যরা আগে। তহলতসনজার 
হাগি একটা যি তনগ়েগেন। রবাগটটর আঙুল তট্রগাগর চাপা। 
  
তহলতসনজার বলগলন- আতম্ োটটটা বকগট বফলব। 
  
-হযাাঁ, আঘািটা টাটকা। বুগলটটা এেনও ওোগন আগে। 
  
তহলতসনজার বলগলন আতম্ আপনাগক ঘুগম্র ওষুয বিব। 
  
-না, একু্ষতন এটা বার কগর তিন। 
  
 ডািার পাগের ঘগর চগল বগগলন। একটা কাতচ তিতন তনগ়ে এগসগেন। রবাটট ঘুগম্র সগে 
লড়াই করার বচষ্টা করগেন। বচাে বন্ধ হগ়ে আসগে। আুঃ, ডাুঃ তহলতসনজার িাাঁতড়গ়ে 
আগেন। 
  
উতন ফরগসপটা েুতকগ়ে তিগ়েগেন। রবাটট তচৎকার করগেন। আগলা েগল উঠল বচাগের 
সাম্গন। না, আর ববাযহ়ে ববাঁগচ থ্াকা সম্ভব ন়ে। 
  
-ওটা ববতরগ়ে এগসগে। ডািার তহলতসনজার বলগলন। 
  
রবাটট িাাঁতড়গ়ে আগেন, তনগজগক তন়েিগণ রাোর বচষ্টা করগেন। 
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ডািার তহলতসনজার বলগলন- আপতন তঠক আগেন? 
  
 রবাটট িার হারাগনা কণ্ঠস্বর তফগর বপগ়েগেন- হযাাঁ, বযাগন্ডজটা ববাঁগয তিন। 
  
 ডািার পার-অক্সাইড েুতকগ়ে তিগলন। রবাটট িাাঁতড়গ়ে আগেন। িাাঁগি িাাঁি বচগপ। আুঃ, 
ডািার বযাগন্ডজ ববাঁগয তিগলন। 
  
–আম্ার জযগকটটা বফরি তিন। 
  
–আপতন এোন বথ্গক বযগি পারগবন না। 
  
–আম্ার জযাগকটটা বফরি তিন। কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা হগ়ে এগসগে। 
  
অগনকটা রি পগড় বগগে, এোন বথ্গক বগগল আপতন বাাঁচগবন না। 
  
রবাটট জাগনন, ওোগন থ্াকগল আরও ক্ষতি হগব। পা িুগটা থ্রথ্র কগর কাাঁপগে। 
বটতবগলর একযাগর পগড় বগগলন। 
  
ডািার তহলতসনজার আবার বলগলন- ওঠার বচষ্টা করগবন না। 
  
রবাগটটর বচাগের সাম্গন সব তকেু ঝাপসা হগ়ে যাগে। আম্াগক বযগিই হগব। 
  
উতন জাগনন, চগল যাবার সগে সগে ডািার তহলতসনজার আবার বফান করগবন। রবাগটটর 
বচাগে একটা সাতজটকযাল বটপ পগড় বগল। তহলতসনজার এটা বযবহার কগরতেগলন। 
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বচ়োগর বসুন। 
  
–বকন? 
  
 রবাটট িাাঁর বনু্দকটা িুলগলন, বসুন। 
  
 তহলতসনজার বসগলন। রবাটট বটপটা েুলগলন। আুঃ, এেন এই অস্ত্রটাই হাগি আগে 
আম্ার। বসটা ম্স্ত বগড়া হগ়ে বগগে। তিতন তহলতসনজাগরর কাগে বগগলন চুপচাপ বগস 
থ্াকুন। আতম্ বকাগনা ক্ষতি করব না। 
  
বটপ তিগ়ে ডািাগরর হাি িুগটা বাাঁযগলন, বচ়োগরর সগে ববাঁগয তিগলন। 
  
–এটা তক সতিয িরকার তেল? আতম্ তকেুই করিাম্ না। 
  
 চুপ কগর বগস থ্াকুন। 
  
ডািাগরর তিগক িাকাগলন, ম্গন হল, এবার ববাযহ়ে উতন অজ্ঞান হগ়ে যাগবন। 
  
. 
  
ম্হােূগনয বযন বভগস চগলগেন, বম্গঘর রাজগত্ব। বক বযন বলল- বজগগ ওগঠা, বজগগ 
ওগঠা। বক বলল? জযাগকগটর পগকগট তকেু একটা রগ়েগে। বচাে িুগটা বন্ধ, তটস্টাল, ঘুম্ 
বথ্গক আবার জাগরণ। 
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রবাটট? এক ম্তহলার কণ্ঠস্বর। োন্ত এবং বসৌন্দগযট ভরা। 
  
রবাটট এেন একটা োন্ত সবুজ উিযাগন একা। বািাগস সংগীগির েব্দ। উজ্জ্বল আগলার 
তনোনা চারতিগক। এক ম্তহলা িার সগে উগড় চগলগে। লম্বা এবং আকষটণী়ো। মু্েোনা 
বগাল। অপূবট গাগ়ের রং। িুষার সািা গাউন িার পরগন। কণ্ঠস্বগর ম্ািকিা আগে। 
  
-রবাটট, বিাম্াগক আর বকউ বকাগনাতিন আঘাি করগি পারগব না। িুতম্ এগসা, আতম্ 
বিাম্ার জনয অগপক্ষা কগর আতে। 
  
রবাটট বচাে েুলগলন। অগনকক্ষণ বসোগন বগস তেগলন। হঠাৎ ম্গনর বভির উগত্তজনা, 
হযাাঁ, একািে প্রিযক্ষিেটী? ববাঝা বগগে। বকাথ্া়ে বগগল িার সগে বিো হগব। 
  
. 
  
৫২. 
  
 বিইে নম্বর তিন, পযাতরস, ফ্রান্স। অযা 
  
ডতম্রাল হুইটযাকারগক বফান করা হল। ডািাগরর অতফস বথ্গক। 
  
–অযাডতম্রাল, আতম্ রবাটট বলতে। 
  
কী হগে, রবাটট? 
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–আপতন তক জানুগসর নাম্ শুগনগেন? 
  
 অযাডতম্রাল হুইটযাকার বলগলন বকন? না, শুতনতন। 
  
রবাটট বলগলন তিতন হগলন এক তসগক্রট সংস্থার প্রযান। সাযারণ ম্ানুষগক হিযা করাটাই 
িার কাজ। তিতন এেন আম্াগক হিযা করগি চাইগেন। িাগক থ্াম্াগিই হগব। 
  
কীভাগব বিাম্াগক সাহাযয করব? 
  
–বপ্রতসগডগন্টর সগে বসগি হগব। আপতন তক একটা তম্তটং-এর বযবস্থা করগি পারগবন? 
  
 তকেুক্ষণ নীরবিা। 
  
–আতম্ তঠক জাতন না। বচষ্টা করগি পাতর। 
  
 –বজনাগরল তহতল়োড এই বযাপাগর যুি আগেন। 
  
–কীভাগব? 
  
–আরও অগনগক যুি আগেন। ইউগরাগপর প্রা়ে সব কতট বিগের ইনগটতলগজন্স সংস্থা 
একসগে হাি তম্তলগ়েগে। আতম্ ববতে কথ্া বলগি পারতে না। শুযু তহতল়োডগক বলগবন, 
আতম্ এগাগরা নম্বর প্রিযক্ষিেটীর সন্ধান বপগ়েতে। 
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কীগসর এগাগরা নম্বর প্রিযক্ষিেটী? 
  
–অযাডতম্রাল, আর ববতে তকেু বলগি পারতে না। তহতল়োড বযাপারটা জাগনন। তিতন বযন 
আম্ার সগে সুইজারলযাগন্ড আগসন। 
  
সুইজারলযান্ড? 
  
একম্াত্র আতম্ই এগাগরা নম্বর প্রিযক্ষিেটীর সন্ধান বপগ়েতে। উতন যতি কথ্া না বোগনন, 
িা হগল বগালম্াল হগ়ে যাগব। আতম্ জুতরগে যাতে, িার জনয অগপক্ষা করব। বলগবন, 
জানুস বযন সুইজারলযাগন্ড আগসন। তনগজ। 
  
রবাটট, িুতম্ কী করে, বুঝগি পারে িার পতরণতি কী হগব? 
  
-হা, আতম্ িুগটা তবষগ়ে বলগি চাইতে, িুগটা েিট, আম্াগক সুইজারলযাগন্ড তনরাপগি 
বপৌঁগোগি হগব। বজনাগরল তহতল়োড এবং জানুস বযন আম্ার সগে বিো করগি 
আগসন। আর একটা, ম্াতকটন যুিরাগষ্ট্রর বপ্রতসগডগন্টর সগে কথ্া বলব। 
  
রবাটট, আতম্ সবরকম্ভাগব সাহাযয করার বচষ্টা করব। কীভাগব বিাম্ার সগে বিো 
করব? 
  
–আতম্ আপনাগক বফান করব? 
  
কিক্ষণ সম়্ে লাগগব? 
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–এক ঘণ্টা, তঠক আগে? 
  
রবাটট? 
  
–হযাাঁ, তঠক আগে। ম্গন রােগবন, আতম্ এেনও ববাঁগচ আতে। আম্াগক আর িুুঃে বিগবন 
না! 
  
. 
  
এক ঘণ্টা বকগট বগগে। রবাটট আবার অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর সগে কথ্া বলগলন। 
  
বজনাগরল তহতল়োডগক ম্গন হল, এই েবর শুগন েুব ভ়ে বপগ়ে বগগেন। তিতন বগলগেন, 
বিাম্ার বকাগনা ক্ষতি করা হগব না। বিাম্ার েিটগুগলা বম্গন বনও়ো হগব। তিতন 
জুতরগের তিগক উগড় চগলগেন। কাল সকাগল বপৌঁগে যাগবন। 
  
জানুস? 
  
জানুস একই বেগন থ্াকগবন। 
  
 রবাগটটর ম্গন োতন্ত–তঠক আগে, অযাডতম্রাল। আর বপ্রতসগডন্ট? 
  
–আতম্ তনগজ কথ্া বগলতে, িুতম্ বকাথ্া়ে িার সগে কথ্া বলগব? 
  
 –হা়ে ঈশ্বর। যনযবাি। 
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 –বজনাগরল তহতল়োগডর একটা বেন আগে বসটা বিাম্াগক উতড়গ়ে আনগব? 
  
না, আতম্ পযাতরগস আতে, আম্ার একটা গাতড় চাই। আতম্ তনগজই চালাব। আতম্ বহাগটল 
তলটাগরগি আতে। 
  
–আতম্ বিেতে, কী করা যা়ে? 
  
. 
  
রাস্তার যাগর রবাটট হাাঁটগেন। বহাগটগলর তিগক এতগগ়ে বগগলন। একটা কাগলা ম্াতসটগডজ 
বসডান গাতড় িাাঁতড়গ়ে আগে। বভিগর বকউ বনই। সািা কাগলা পুতলে কার িার পাগে 
িাাঁতড়গ়ে আগে। ইউতনফম্ট পরা পুতলেম্যান হুইগলর যাগর বগস আগেন। িুজন সািা 
বপাোক পরা পুতলে। রবাটট এগলন। ফরাতস তসগক্রট সাতভটগসর বলাক। রবাগটটর ম্গন হল, 
আবার বকাগনা সম্সযা বিো বিগব নাতক? আতম্ তক আবার ফাাঁগি পগড় বগলাম্? একটাই 
ম্াত্র বাাঁচার রাস্তা আগে। এগাগরা নম্বর প্রিযক্ষিেটী, তহতল়োড তক তবশ্বাস করগবন? এটাই 
তক যগথ্ষ্ট। 
  
উতন বসডাগনর তিগক এতগগ়ে বগগলন। িার তিগক িাতকগ়ে আগে সব তকেু। 
  
রবাটট ড্রাইভাগরর পাগে তগগ়ে বসগলন। বভির তিগক িাকাগলন– হযাাঁ, চাতব আগে। 
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ড্রাইভাগরর তসগটর তিগক িাকাগলন বক? বজনাগরল তহতল়োড তক আম্ার সগে 
তবশ্বাসঘািকিা করগি পাগরন? নাতক অযাডতম্রাল হুইটযাকার? এেন একটা ভ়েংকর 
তবগস্ফারণ ঘটগব। 
  
উতন চাতবটা বঘারাগলন। ইনতজনটা প্রাণ বপগ়েগে। হযাাঁ, তসগক্রট সাতভটগসর বলাগকরা 
িাাঁতড়গ়ে আগে। তকন্তু ওরা বকউ বাযা তিগে না। রবাটট আরও সাম্গনর তিগক এতগগ়ে 
বগগলন। পুতলগের একটা গাতড় সাম্গন এল। না, থ্াম্াগনা হল না। লাল আগলা বেগল 
গাতড়টা চগল বগল। ম্গন হগে সব ট্রাতফক ববাযহ়ে গগল যাগব। না, বেষ পযটন্ত ওরা 
আম্া়ে তবশ্বাস কগরগেন। 
  
ম্াথ্া়ে বহতলকোগরর েব্দ। রবাটট িাতকগ়ে বিেগলন। বলো আগে বফ্রঞ্চ নযােনাল 
পুতলে। তহতল়োডগক বিো বগল। তিতন তক সুইজারলযাগন্ড এগস বগগেন? আম্ার বেষ 
প্রিযক্ষিেটী! 
  
. 
  
রবাটট তবগকল চারগটর সম়্ে সুইজ সীম্াগন্ত বপৌঁগে বগগলন। ফরাতস পুতলগের গাতড় 
িাাঁতড়গ়ে তেল। ওতিগক সুইজ পুতলগের গাতড়। বকাগনা অসুতবযা হল না। রবাটট এতগগ়ে 
চগলগেন। যনযবাি অযাডতম্রাল হুইটযাকার, বেষ অতব্দ আতম্ বাাঁচার একটা পথ্ বপগ়েতে। 
বপ্রতসগডগন্টর সগে কথ্া বলগি হগব। বজনাগরল তহতল়োড ববাযহ়ে এেন আর আম্ার 
ক্ষতি করগি পারগবন না। ম্গন পড়ল, সািা বপাোক পরা ওই বম্গ়েতটগক। উতন ওই 
বম্গ়েতটর কণ্ঠস্বর শুনগি বপগ়েতেগলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি ডুমস ডড কনসদিরেদস । দসডদন ডসলডন 

418 

www.bengaliebook.com                                  সূদিিত্র 
 

 

 িাড়ািাতড় রবাটট, আম্রা সবাই বিাম্ার জনয অগপক্ষা করতে। 
  
আম্রা সবাই িার ম্াগন? আরও বকউ? সকগলর সাগথ্ বযাগাগযাগ করগি হগব, রবাটট 
বভগবতেগলন। 
  
. 
  
জুতরে। রবাটট ডলডার গ্রযান্ড বহাগটগলর সাম্গন থ্াম্গলন। বজনাগরগলর জনয একটা বনাট 
তলেগলন। 
  
-বজনাগরল তহতল়োড তক এগসগেন? িার হাগিই এই বনাটটা িুগল বিগবন। 
  
 বাইগর চগল বগগলন। িুতিগক পুতলে কার। তিতন ড্রাইভাগরর সগে কথ্া বলগলন, এেন 
বথ্গক আতম্ আম্ার তনগজর ইগে ম্গিা যাব। 
  
. ড্রাইভার বলল- তঠক আগে, কম্ান্ডার। 
  
রবাটট িাাঁর গাতড়গি চগড় বসগলন- উগটনডরগফর তিগক এতগগ়ে চগলগেন। ওই উড়ান 
চাতকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হগ়ে বগগে। গাতড় এতগগ়ে চগলগে। অগনক িুুঃেজনক সৃ্মতি ম্গন 
পড়ল। অগনকগুগলা জীবন অকারগণ চগল বগল। 
  
আতম্ জানুগসর মু্ে বিেগি চাই। রবাটট ভাবগলন এবং িাাঁর বচাগের তিগক িাতকগ়ে 
থ্াকব। 
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. 
  
একই রকম্ বসৌন্দযট, আল্পগসর গাগ়ে তক রগির তেগট বলগগগে? গাতড়টা আরও সাম্গন 
তিগক এতগগ়ে বগল। এোগনই ববকারম্যান ওই আবহাও়ো ববলুনটা বিেগি বপগ়েতেগলন। 
িেন বথ্গকই িুুঃস্বগের সূত্রপাি হ়ে। 
  
হাজার হাজার সৃ্মতি, বকানটা বেগড় বকানটা রবাটট ম্গন রােগবন। বলা হগ়েতেল, 
বজনাগরল তহতল়োডগক সব কথ্া বলগি হগব। 
  
বজনাগরল তহতল়োগডর কথ্া– সবকটা প্রিযক্ষিেটীর অনুসন্ধান করগি হগব। সকগলর যাত্রা 
শুরু হগ়েতেল জুতরে বথ্গক। বানট, লন্ডন, তম্উতনে, বরাম্, অরতভগ়েগটা, ও়োগকা, বফারথ্ 
তস্মথ্, তকগ়েভ, ও়োতেংটন, বুিাগপস্ট- রগির তম্তেল শুযু এতগগ়ে চগলগে। 
  
বম্গ়েতট অগপক্ষা করতেগলন। রবাটট জানগিন, ওনার আসল পতরচ়ে কী। 
  
 রবাটট, িুতম্ এগসে, অগনক যনযবাি, বম্গ়েতট ম্গন ম্গন বলগলন। 
  
 আতম্ এগসতে, বেষ পযটন্ত। তকন্তু, এ বযন অনয জগি। 
  
রবাটট বলগলন- তকেু বলাক আম্ার ক্ষতি করগি চাইগে। যতি িুতম্ চগল যাও এেন, 
িাহগল ভাগলা হ়ে। 
  
–আতম্ বযগি পারব না। 
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 রবাটট ভাবগলন, বাাঁ হাি তিগ়ে িার পগকট স্পেট করগলন। হযাাঁ, একটা অদু্ভি যািু, িার 
ম্গযয ওই তক্রস্টালটা আগে। 
  
মু্গে আগলা যনযবাি রবাটট। 
  
 রবাটট হাগি কগর তক্রস্টালটা িুগল তিগলন। 
  
রবাটট জানগি চাইগলন– কী হল? 
  
–আতম্ এেন আম্ার বনু্ধগির সাগথ্ কথ্া বলগি পারব? িারা আম্াগক সাহাযয করগি 
আসগবন। 
  
বজনাগরল তহতল়োগডর বসই েব্দগুগলা ম্গন পড়ল ওরা এই বগাটা গ্রগহর ওপর ওগির 
প্রভাব-প্রতিপতত্ত তবস্তার করগব। 
  
বজনাগরল তহতল়োড তক তঠক কথ্া বগলগেন? যতি তভনগ্রগহর বাতসন্দারা সবতকেু িেল 
কগর িা হগল কী হগব? রবাটট ঘতড়র তিগক িাকাগলন। একু্ষতন বজনাগরল তহতল়োড এবং 
জানুস আসগবন। রবাটট ভাবগলন। হযাাঁ, বহতলকোগরর েব্দ বোনা বগল। 
  
বনু্ধরা, বিাম্রা এগসা, বিাম্রা সকল তকেু ধ্বংস কগর িাও। 
  
বহতলকোরটা এগস বগগে। 
  
 জানুগসর মু্গের তিগক িাকাগি হগব একটা অদু্ভি সম্ভাবনা। 
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 িরজাটা েুগল বগল। সুোন ববতরগ়ে আসগেন। 
  
. 
  
আকাগে উড়গে এই যিনটা। সম্স্ত আগলা বেগল বিও়ো হগ়েগে। বেষ পযটন্ত পাও়ো 
বগগে, এেন িাড়ািাতড় করগি হগব। িূর বথ্গক আরও িূগর চগল যাগে স্বগের পৃতথ্বী। 
  
. 
  
৫৩. 
  
 এক মু্হূগিটর জনয রবাগটটর তচন্তাযারা স্তব্ধ হগ়ে তগগ়েতেল। হৃি়ে হাজার ভাগগ ভাগ হগ়ে 
বগগে। না, এই ঘটনাটা তিতন তবশ্বাস করগি পারগেন না। সুোন? সুোন এক মু্হূিট 
িাকাগলন, রবাগটটর তিগক এতগগ়ে এগলন। তকন্তু ম্গন্ট বাঙ্কস িার হাগি হাি বরগেগেন। 
  
রবাটট, চগল যাও, চগল যাও। ওরা বিাম্া়ে বম্গর বফলগব। 
  
রবাটট সাম্গনর তিগক এতগগ়ে এগলন–হযাাঁ, বজনাগরল তহতল়োড আর কগনটল ফ্রাঙ্ক জনসন 
বহতলকোর বথ্গক নাম্গেন। 
  
বজনাগরল তহতল়োড বলগলন–কম্ান্ডার, আতম্ এগস বগতে। তিতন রবাগটটর তিগক এতগগ়ে 
বগগলন। সািা বপাোক পরা বম্গ়েতট, হযাাঁ, এই ববাযহ়ে এগাগরা নম্বর প্রিযক্ষিেটীর, িাই 
বিা? হযাাঁ, বেলাটা বেষ হগ়ে বগল। 
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না, বগলতেগলন জানুসগক সগে আনগবন? 
  
হযাাঁ, জানুস আপনাগক বিোর জনয উিগ্রীব। 
  
রবাটট বহতলকোগরর তিগক িাকাগলন। অযাডতম্রাল হুইটযাকার িাাঁতড়গ়ে আগেন। 
  
-িুতম্ আম্াগক বিেগি চাইে, রবাটট? 
  
 রবাটট তবশ্বাস করগি পারগেন না, একটা লাল েতব িার বচাগের সাম্গন। 
  
অযাডতম্রাল সাম্গনর তিগক এতগগ়ে এগলন– আপতন তকেুই বুঝগি পারগেন না? আপতন 
কিগুগলা জীবন তনগ়ে তচন্তা করগেন। আম্রা পৃতথ্বীগক বাাঁচাগি চাইতে। এই পৃতথ্বীটা 
আম্াগির, বুঝগি পারগেন? 
  
সািা বপাোক পরা বম্গ়েতটর তিগক িাতকগ়ে তিতন বলগলন- যতি আপনারা যুদ্ধ করগি 
চান, তিতর বহান। আম্রা আপনাগির হাতরগ়ে বিব। 
  
উতন রবাগটটর তিগক িাকাগলন– িুতম্ তবশ্বাসঘািকিা কগরে। বিাম্াগক আতম্ সন্তাগনর 
ম্গিা বস্ন্হ করিাম্। আতম্ বভগবতেলাম্, িুতম্ এডও়োগডটর জা়েগাটা বনগব। িুতম্ বকন 
একাজ করগল? িুতম্ বাতড়গি থ্াকগি পারগি, বউগ়ের সাগথ্ সুগের সংসার। 
  
অনুগোচনার সুর- না, আম্ার বকাগনা তপ্র়ে বনাক এই কাজ করগব না। 
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 রবাটট িাাঁতড়গ়ে আগেন। কথ্া বলগি পারগেন না। 
  
–বিাম্াগির তবগ়েটা আতম্ বভগঙ তিগ়েতেলাম্। কারণ বিাম্ার ওপর আম্ার অগায আস্থা 
তেল। 
  
–আপতন বভগঙগেন? 
  
হযাাঁ, ম্গন আগে? তস আই এ বিাম্াগক পাতঠগ়েতেল ফগক্সর অনুসন্ধান করগি। ফক্স বগল 
তকেু তেল না। আতম্ এইভাগব বিাম্ার ম্ন ভাঙগি বচগ়েতেলাম্। 
  
–এসব আপনার প্রগচষ্টা? আপতন এিগুগলা ম্ানুষগক হিযা করগলন? আপতন তক পাগল? 
  
না, িাগির বকন বম্গর বফলা হগ়েগে বগল বিা? যাগি িারা আর বকাগনা গুজব েড়াগি 
না পাগর। এেন আম্রা সিূণট তিতর। আর একটু সম়্ে লাগগব। বসই সম়্েটা িুতম্ 
আম্াগির তিগ়েে। 
  
সািা বপাোক পরা বম্গ়েতট সবতকেু শুনতেগলন। তিতন তকেুই বলগলন না। িার ভাবনা 
এেন অগনক িুগর তবসৃ্তি হগ়েগে। একু্ষতন ওরা আসগব। 
  
আকাগের তিগক সবাই িাতকগ়ে বিেগলন। হযাাঁ, একটা ম্স্ত বগড়া সািা বম্ঘ। যীগর যীগর 
নীগচ বনগম্ আসগে। িারপর? সমু্গদ্র ঝড়, লস এগেলস, তনউই়েকট, বটাতকও- হাজার 
হাজার ম্ানুগষর মৃ্িুয। বিো যাগে, উজ্জ্বল সূযট, মৃ্ি পশুর তম্তেল। 
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তচন, িাো ববাঁগয বগগে, ভারিবগষট িুতভটক্ষ, শুরু হগ়েগে পারম্াণতবক যুদ্ধ। িারপর ম্ানুষ 
আবার িার আতিম্ অবস্থাগন তফগর বগগে। 
  
এটা একটা কল্পনা। িৃেযটা হাতরগ়ে বগল। নীরবিা আর তকেু বনই। 
  
 অযাডতম্রাল হুইটযাকার বলগলন- কী হল? গণ আিঙ্ক। এর বকাগনা অথ্ট আগে তক? 
  
উতন ওই গ্রহান্তগরর ম্ানুগষর কাগে এতগগ়ে এগলন। বলগলন– আতম্ আপনাগক 
ও়োতেংটগন তনগ়ে যাব। আপনার সিগকট তকেু েবর তনগি হগব। িারপর রবাগটটর তিগক 
িাকাগলন।-িুতম্ বেষ হগ়ে বগগে। ফ্রাঙ্ক জনসনগক বলগলন- হযাাঁ, এবার আপনার িাত়েত্ব। 
  
কগনটল জনসন তপস্তলটা বার কগর তনগলন। সুোন ম্গন্টর কাে বথ্গক সরগি চাইতেগলন। 
রবাগটটর কাগে তিতন বযগি চাইতেগলন। অযাডতম্রাল তচৎকার কগর বলগলন- একু্ষতন ওগক 
বম্গর বফলল। 
  
কগনটল জনসন বনু্দকটা িাক করগলন। 
  
িারপর বলগলন- অযাডতম্রাল, আপনাগক বগ্রপ্তার করা হগে। 
  
অযাডতম্রাল অবাক হগ়ে বগগেন–আপতন কী বলগেন? আতম্ বলতে, ওগক বম্গর বফলগি। 
  
না, আতম্ আপনার সংস্থা়ে বকন েুগকতে বলুন বিা? আতম্ বচগ়েতেলাম্ যাগি কম্ান্ডার 
ববলাতম্গক হিযা না করা হ়ে। িাগক বাাঁতচগ়ে রােগি হগব। তিতন রবাগটটর তিগক তফগর 
বলগলন, িুুঃতেি, আতম্ আপনাগক ভুল বুগঝতে। 
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অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর মু্ে লজ্জা়ে লাল। িা হগল? আপতন ক্ষতি কগরগেন? আম্াগির 
সংস্থা়ে। 
  
–এই সংগঠগনর কথ্া বগল আর লাভ বনই? বেলাটা বেষ হগ়ে বগগে, অযাডতম্রাল। 
  
আকাগে আগলা এবং েব্দ। ম্স্ত বগড়া আকাে যানটা যীগর যীগর বনগম্ আসগে। িারা 
সকগল অবাক তবস্মগ়ে িাতকগ়ে আগেন। একতটর পর একতট। আকােটা বেগক বগগে। 
  
সািা বপাোক পরা ম্ানুষতট রবাগটটর তিগক িাকাগলন। হ়েগিা তকেু বলার তেল- আতম্ 
চগল যাতে, বম্গ়েতট বলগি বচগ়েতেগলন। উতন অযাডতম্রাল হুইটযাকাগরর তিগক িাকাগলন। 
বজনাগরল তহতল়োড এবং ম্গন্ট বাঙ্কস, আপনারা সবাই আম্ার সগে আসুন। 
  
অযাডতম্রাল হুইটযাকার বলগলন- না, আতম্ যাব না। 
  
উতন হাি বাড়াগলন। এক মু্হূিট, িারপর–তিনজন যীগর যীগর ওপর তিগক উগঠ যগেন। 
বক বযন সগম্মাহন করগে। 
  
অযাডতম্রাল তচৎকার করগেন না, আতম্ যাব না। 
  
 আিটনাগির েব্দ। না, এবার কী হগব? 
  
সুোন রবাগটটর কাগে িাাঁতড়গ়ে আগেন। সতিয, রবাটট, িুতম্ োড়া আর বকউ এোগন বনই। 
হা, সকগল–সকগল চগল বগগে। 
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সািা বপাোক পরা বম্গ়েতট ওই ম্হাকাে যাগন েুগক পড়গলন। আগলা েগল উগঠগে। 
িারপর? ম্হাকােযান যাত্রা শুরু করল। িারপর ওই বোগটা জাহাজগুগলা সকগলর 
বচাগের সাম্গন বথ্গক হাতরগ়ে বগল। 
  
-রবাটট! সুোন রবাগটটর তিগক িাতকগ়ে আগেন। সুোগনর মু্গে হাতস। 
  
এভাগবই হ়েগিা একটা নিুন গল্প শুরু হল 
  
 বলেগকর সংগযাজনা— এই উপনযাসতট বলোর সম়্ে তবতভন্ন প্রিযক্ষিেটীর সগে কথ্া 
বগলতে। অজানা উড়ন্ত চাতকগক অগনগক বিগেগেন। যাাঁরা ম্হােূগনয বগগেন, িারাও 
বিগেগেন এই ম্হাকােযানগক। তবজ্ঞান এেনও এই রহগসযর সম্াযান করগি পাগরতন। 
আম্রা জাতন না, সতিয সতিয একতিন গ্রহান্তগরর জীব এগস পৃতথ্বীটা িেল করগব তকনা? 
অবেয এেন বথ্গক বসই কতল্পি িৃগেযর কথ্া বভগব ভীি সিস্ত হবার বকাগনা কারণ 
বনই। 
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