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পরূ্বকথা – মৃতক্রদ্র শহর 
  
অ্যার্াইদ াস, রমসর 
রিস্টপূর্ব ১৩৫৩ 
 ফারাও আদেন আদতন-এর রাজদের সপ্তেশ র্র্ব 
  
পূরণবমার চাাঁদের আদলায রমসদরর র্ালুকণা সর্ এক নীলাভ েুযরতদত রিরকরমক করদে। 
রেদে মদন হয রকউ রেন র্ারলর ওপর রঙ রলদপ রেদযদে। েূদরর পাথুদর মরিরগুদলাও 
মাদর্বল পাথদর ততরর র্দল ভ্রম হয। চাাঁদের আদলার রর্পরীদত রসগুদলার লম্বা োযা 
পদ়েদে। এই আদলা-আাঁধাররর ফাাঁক রেদযই একেল রলাক চুরপসাদর অ্নুপ্রদর্শ করল 
মৃতদের শহদর’। 
  
 রমাটমাট রতররশজন পুরুর্ এর্ং মরহলা। সর্ার রচহারা চােদর ঢাকা, তদর্ েৃরি আটদক 
আদে সামদনর রাস্তায। রকমন একটা ক্লান্ত, রর্র্ণ্ণ ভরিদত হাাঁটদে সর্াই। ইদতামদধযই 
তারা রপররদয এদসদে প্রথম রাজর্ংদশর ফারাওদের সমারধদিত্র আর রিতীয েুদগর 
রের্তাদের সম্মাদন ততরর রর্রভন্ন মরির আর রসৌধ। 
  
রকেুেূর এগুদতই রেো রগল পাথুদর রাস্তাটার ওপর র্ালু জদম তূপ হদয আদে। 
অ্রভসারী েলটা নীরদর্ োাঁর়েদয প়েল রসোদন। তাদের েলদনতা মানু-হদটপ অ্ন্ধকাদর 
তারকদয রর্ািার রচিা করল ওপাদশ রকেু আদে রক-না। তারপর মাথা র্াাঁরকদয রকেু 
রশানার রচিা করল, আত্ম রিায র্শবায রচদপ র্দসদে আঙুল। 
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 এক মরহলা এরগদয এদলা ওর রেদক, “রকেু শুনদত রপদল?” মরহলারট মানু-হদটপ-এর 
স্ত্রী। আর রপেদন োরা োাঁ়োদনা, তারা কদযকটা পররর্াদরর সেসয। সাদথ আদে  জন 
োদনক চাকর-র্াকর, তাদের প্রদতযদকর হাদত একটা কদর োাঁরটযা। আর োাঁরটযাদত 
একটা কদর রশশুর লাশ প্রদতযকটা রশশুই একই রকম অ্দু্ভত এক ররাদগ মারা রগদে। 
  
“একটা রফসরফসারন শুনলাম মদন হদলা, মানু-হদপট জর্ার্ রেল। 
  
“রকন্তু এই শহদর রতা রকউ থাদক না। এসর্ সমারধ রিদত্র প্রদর্শ রতা এদকর্াদর 
শারস্তদোগয অ্পরাধ। আমরা রনদজরাই এদসরে মৃতুযর িুাঁরক রনদয।” মরহলা র্লল। 
  
“রস কথা আমার রচদয ভাদলা আর রকউ জাদন না,” র্লদত র্লদত রলাকটা তার মাথার 
ওপর রথদক কাপ়েটা নামাদলা। মাথায চুল রনই। কামাদনা, গলায একটা স্বদণবর 
রনকদলস। আদেন আদতন-এর পররর্দের সেসযরাই এরকম রনকদলস পররধান কদর। 
  
শত শত র্ের ধদরই এই অ্যার্াইদ াস র্া মৃতদের শহর ‘ওসাইররস’ এর পুদরারহত 
পূজারর আর ভক্তদের জনয পুণযভূরম রহদসদর্ রর্দর্চয। ওসাইররস’ হদলা পরদলাদকর 
শাসক আর উর্বরতার রের্তা। প্রথম রেদকর রাজর্ংদশর সকল ফারাওদকই এোদনই 
সমারহত করা হদযদে। ইোনীংকাদলর ফারাওদের অ্র্শয অ্নযত্র কর্র রেযা হয। তদর্ 
এেনও এোদন ওসাইররস-এর সম্মাদন মরির র্া রসৌধ রনমবাণ কদরন সর্াই। 
  
তদর্ আদেন আদতন এদিদত্র র্যরতক্রম। ফারাও হর্ার রকেুরেন পদরই আদেন আদতন 
র ার্ণা রেন রে রতরন আর পুরাতন রের্তাদের পূজা করদর্ন না। েুগ েুগ ধদর চলা 
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আসা সমস্ত রের্তাদের ওপর র রক্র জারর কদরন এর্ং রনদেবশ রেন এেন রথদক শুধু 
একজন রের্তার-ই পূজা করদর্ সর্াই। রসটা হদলা সূেব রের্তা-আদতন। 
  
এরপর রথদকই অ্যার্াইদভাস শহর তার রশৌেব হারাদনা শুরু কদর। ভক্ত পুদরারহত সর্াই 
চদল োয শহর রেদ়ে। এেন এটা পুদরাপুরর পররতযক্ত। এর সীমানার রভতদর কাউদক 
পাওযা রগদল তার মৃতুযেণ্ডও হদত পাদর। আর মানু হদটপ-এর মদতা রোে ফারাও-এর 
পররর্দের রকাদনা সেসয েরে ধরা পদ়ে। তদর্ তার শারস্ত হদর্ আদরা ভযংকর। মারার 
আদগ তার ওপর এমন অ্তযাচার চালাদনা হদর্ রে তার রচদয মৃতুযও রেয। 
  
মানু-হদটপ রকেু র্লার জদনয মুে েুলদলা, রকন্তু তার আদগই একটা ন়োচ়ো রটর রপদয 
রথদম রগল। রতনজদনর একটা েল অ্ন্ধকার কুাঁদ়ে ওদের রেদকই রেৌদ়ে আসদে। হাদত 
উেযত অ্স্ত্র। মানু-হদটপ তার স্ত্রীদক রপেদন রেদল রেদয র্শবা র্ারগদয সামদন এগুদলা। 
সর্ার সামদনর রলাকটা জাযগায রগাঁদথ রগল এদফাাঁ়ে ওদফাাঁ়ে। আর ন়েদলা না। রকন্তু 
লাশটার রু্ক রথদক র্শবা রর্র করার আদগই রিতীয রলাকটা রপৌঁদে রগল রসোদন। 
রর্িুমাত্র রেরর না কদর আততাযী তার তরর্ারর চালাদলা। 
  
আ াত এ়োদত রগদয মারটদত গর়েদয পদ়ে রগল মানু-হদটপ। তদর্ তদতািদণ মুক্ত 
হদযদে তার র্শবা। রিতীয আততাযী আর্ার আ াত করার আদগই তার রেদক েুাঁদ়ে রেল 
র্শবা। রিতীয আততাযী শুদয থাকায রনশানা রেক মদতা হযরন, লাগল না। আততাযী 
এর্ার রনরস্ত্র মানু-হদটদপর রেদক এগুদত চাইদলা। রকন্তু রপেন রথদক একটা র্শবা তার 
রপট রভে কদর রর্ররদয রগল। মানু-হদটদপর এক চাকর েুাঁদ়েদে রসটা। রিতীয আততাযী 
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হাাঁটু রভদঙ পদ়ে রগল, হাসফাস করদে র্াতাদসর জনয। এ রেদক তৃতীয আততাযী আর 
োাঁ়োদলা না। উদটা রেদক  ুদরই রেল রভা রেৌ়ে। 
  
মানু-হদটপও সাদথ সাদথ উদে োাঁর়েদয র্শবা েু়েদলা রসরেদক। এক ইরির জনয লিয ভ্রি 
হদলা রসটা। রাদতর আাঁধাদর েুটন্ত পেশব্দ রমরলদয রগল রকেুিণ পদরই। 
  
“লাশ রচার নারক?” রকউ রজদেস করল। 
  
“রগাদযিাও হদত পাদর”। মানু-হদটপ জর্ার্ রেল। “আর গত কদযকরেন ধদরই মদন 
হদে রকউ আমাদের রচাদে রচাদে রােদে। দ্রুত পা চালাও সর্াই। রলাকটা ফারাওদযর 
কাদন কথাটা লাগাদল কাল সকাদল সূদেবর মুে আর রেো লাগদর্ না।” 
  
“আমার মদন হয আমাদের রফদর োওযা উরচত। রকন রেন মদন হদে ভুল কররে 
আমরা।” মানু-হদটদপর স্ত্রী র্লল। 
  
“আদেন আদতদনর সর্ কথা রমদন রনযাটা রেল ভুল।” মানু-হদটপ জর্ার্ রেল। “ফারাও 
একজন ধমবদরাহী। আর তার সাদথ তাল রমলাদনার কারদণই আজ ওসাইররস আমাদের 
শারস্ত রেদেন। শুধু আমাদের আমরা োরা আদেন আদতনদক সমথবন রেদযরে তাদের 
প্রদতযদকর সন্তান মারা প়েদে, আমাদের গর্ারে পশু সর্ মদর সাফ হদয োদে। 
আমাদেরদক ওসাইররদসর কাদে মাফ চাইদত হদর্। আজই। এিুরন। আর রেরর করা 
োদর্ না।” 
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 কথাগুদলা র্লদত র্লদত মানু-হদটদপর সংকল্প আদরা েৃঢ় হদলা। এতরেন আদেন 
আদতদনর রর্রুদে রকউ র্লদত রগদলই তাদক রজার কদর থারমদয রেযা হদযদে, রচরতদর 
স্তব্ধ কদর রেযা হদযদে তাদের কণ্ঠ। রকন্তু রের্তারাও রিদপ রগদে। ফদল রেশ জুদ়ে 
এেন রনষু্ঠর গজর্ চলদে। এর মদধয োরা আদেন আদতদনর সহদোগী রেল তারা ভুগদে 
সর্দচ রর্রশ। 
  
“এরেক রেদয।” র্দল মানু-হদটপ পা র্া়োদলা। 
  
রকেুিণ পদরই েলটা শহদরর আদরা রভতদর সর্দচদয র়্ে োলানটার সামদন এদস 
রপৌঁেুদলা। এটাই ওসাইররদসর মরির। 
  
 মরিদরর োেটা রর্শাল, অ্র্শয রকাদনা গমু্বজ রনই, সমতল। রর্শাল রর্শাল গ্রানাইদটর 
পাথর রথদক লম্বা লম্বা থাম উদে রগদে ওপদর। তার মাি রেদয চও়ো একটা রসাঁর়ে। 
একটা নকশা কাটা পাথদর রগদয রসটা রথদমদে। পাথরটায ইরথওরপযার লাল মাদর্বল, 
আর ইরাদনর নীলকান্তমরণ র্রসদয পাথরটায নকশা করা হদযদে। তার পদরই ররাদের 
ততরর তেতযাকৃরতর েুদটা েরজা। 
  
 মানু-হদটপ েরজার কাদে রপৌঁদে রেদল েুদল রফলল। রকমন শারন্ত-শারন্ত লাগদে তার। 
তদর্ েরজা রোলামাত্র একটা পুাঁরত গন্ধ এদস নাদক লাগদতই শারন্ত উদর্ রগল। মানু-
হদটপ আরা অ্র্াক হদলা েেন রেেদলা মরিদরর রর্রে আর রেযাল জুদ়ে মশাল জ্বলদে। 
মশাদলর রমরটরমরট আদলায রচাদে প়েল মরিদরর মাদি অ্ধবরৃ্ত্তাকাদর রকেু রর্ি জদ়ো 
কদর রাো। তার ওপর মৃত লাশ রাো। পুরুর্, মরহলা আর রশশুর লাশ, সর্ই আদে। 
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আর তার চারপাদশ মৃতদের পররর্াদরর রলাদকরা োাঁ়োদনা। রথদম রথদম রফাঁপাদে আর 
রর়্ে রর়্ে কদর প্রাথবনা করদে। 
  
 “তার মাদন শুধু আমরাই আদেন আদতদনর ফরমান ভি কদর এোদন আরসরন।” মানু-
হদটপ র্লল। 
  
মরিদরর রভতদরর মানুর্গুদলা ওর রেদক তাকাল, রকন্তু কাদরা মদধয রকাদনা ভার্ান্তর 
লি করা রগল না। 
  
“তা়োতার়ে কদরা” হদটপ ভৃতযদের আদেশ রেল। 
  
এদক এদক সর্ ভৃতয লাশগুদলা সারর কদর সারজদয রােদলা। আর মানু হদটপ 
ওসাইররদসর প্রকাণ্ড রর্রেটার সামদন রগদয হাাঁটু মুদ়ে র্দস প়েল। তারপর মাথা রনচু 
কদর শুরু করল প্রাথবনা। চােদরর রভতর রথদক েুদটা উটপারের পালক রর্র করল মানু-
হদটপ। তারপর রফসরফস কদর র্লল, “রহ মৃতদের প্রভু! রহ মহানুভর্, আমরা র়্ে 
রর্পদে পদ়ে আপনার িারস্থ হদযরে। আমাদের পররর্াদরর সেসয সকদল জরাগ্রস্ত হদয 
রগদযদে, আমাদের  রর্ার়েগুদলা অ্রভশপ্ত অ্র্স্থায পদ়ে আদে, আমাদের ফসদলর 
জরমগুদলা রর্রান হদয রগদযদে। আজ শুধু একটাই প্রাথবনা, আমাদের মদধয োরা মৃত, 
তাদের আত্মাদক আপরন গ্রহণ করুন, তাদের পরকালদক আপনার আশীর্বাদে ধনয 
করুন। আপরনই জীর্ন মৃতুযর রনযন্ত্রক, আপনার আদেদশই মৃত র্ীজ রথদক আর্ার 
জীর্ন উৎসররত হয। আমরা আপনার কাদে ক়েদজাদর রমনরত কররে, আমাদের মােদক 
আর্ার ফসদল ভররদয রেন, আমাদের র্ার়েগুদলাদক অ্রভশাপ মুক্ত করুন।” 
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তারপর রর্নম্রভাদর্ পালক েুদটাদক নারমদয রােদলা আর তার চারপাদশ স্বণবরমরেত র্ালু 
ের়েদয রেদয রর্রে রথদক রনদম এদলা। 
  
হোৎ েমকা র্াতাস র্দয রগল মরিদরর রভতর। মশাদলর আগুন তাদত একরেদক কাত 
হদয রগল। সাদথ সাদথই রু্ম কদর একটা শব্দ মরিদরর রেযাদল প্ররতধ্বরন তুদল ের়েদয 
প়েল। 
  
মানু-হদটপ সাদথ সাদথই রপেদন  ুরদলা। েূদর রেো োদে প্রকাণ্ড েরজা েুদটা র্ন্ধ হদয 
রগদে। তাদতই শব্দটা হদযদে। ও নাভবাস ভরিদত চারপাদশ একর্ার তাকাল। মশাদলর 
আদলা একেমই কদম এদসদে। রে রকাদনা সময রনদভ োদর্। তদর্ রসই আদলা রচাদে 
সদয আসদতই মানু-হদটপ রেযাল করল রর্রের রেক রপেদনই রর্শ কদযকটা অ্র্যর্ 
রেো োদে। মুহূতব আদগও রসোদন রকউ রেল না। 
  
চারজদনর পরদন স্বণবেরচত কাদলা রপাশাক–ওসাইররদসর কাদটর পুদরারহত এরা। 
পিমজদনর রপাশাক সমূ্পণব আলাো। ভার্গাম্ভীদেব মদন হদে, রস-ই রু্রি পরকাদলর 
রের্তা স্বযং। পা আর কর্রজর চারপাদশ মরম করার কাপ়ে রেদয রমা়ো গলা আর হাত 
ভরতব স্বদণবর অ্লঙ্কার আর মাথায উটপারের পালক েরচত একটা মুকুট। 
  
অ্র্যর্টার  ান হাদত একটা রভ়ো তা়োদনার ের়ে অ্পর হাদত একটা স্বদণবর কস্তরন। রে 
এেুরন রসটা রেদয ধান মা়োই আরম্ভ করদর্। “আরম ওসাইররদসর েূত। পরকাদলর মহান 
প্রভুর অ্র্তার।” পুদরারহতটা র্লল অ্র্দশদর্। 
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গমগদম কণ্ঠস্বরটা শুনদলই রর্ািা োয রে রসটা পারথবর্ েুরনযার কাদরা না। মরিদরর 
রভতরকার সর্াই মাথা িুাঁরকদয সম্মান জানাদলা। তারপর পুদরারহতরৃ্ি একসাদথ সামদন 
এগুদলা। মৃতদের পাদশ এদস তারা পাতা, ফুদলর পাপর়ে আর রক একটা রেটাদত 
লাগল। রশর্ রজরনসটা মানু-হদটদপর কাদে মদন হদলা রকাদনা ধরদনর সরীসৃপ র্া 
উভচদরর শুকদনা চাম়োর ফারল। 
  
“তুরম ওসাইররদসর কাদে আেয রচদযে?” অ্র্তার র্লল। 
  
“আমার সর্ সন্তান মারা রগদে। আরম পরকাদল তাদের জদনয ওসাইররদসর আশীর্বাে 
চাই।” মানু-হদটপ জর্ার্ রেল। 
  
 “রকন্তু তুরম ঐ রর্শ্বাস াতকদের হদয কাজ কদরা। তুরম ওসাইররদসর আশীর্বাদের রোগয 
নও।” জর্ার্ রেল অ্র্তার। মানু-হদটপ মাথা না তুদলই র্লল, “আমার কৃতকদমবর সমস্ত 
োয আমার। আদেন আদতদনর কথা আরম রমদনরে। তার জনয আমাদক ো েুরশ শারস্ত 
রেন। রকন্তু োরা মারা রগদে তারা সমূ্পণব রনদেবার্। েযা কদর তাদেরদক মুরক্ত রেন। 
আদেন আদতদনর অ্নাচার শুরু হওযার আদগ এমনটাই করার কথা রেল।” 
  
 রর্শ রকেুিণ নীরদর্ই কাটদলা চারপাশ। মানু-হদটপ সাহস সিয কদর মাথা তুদল 
তাকাদতই রেদে অ্র্তার তার রেদকই তারকদয আদে। তার কাদলা রচাদে পলক প়েদে 
না। 
  
 ‘না। ওসাইররস রতামার মুদের কথায আর গলদর্ন না। রতামাদক প্রমাণ করদত হদর্ রে 
তুরম আসদলই অ্নুতপ্ত।” রশর্দমশ র্লল অ্র্তার। 
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তারপর হারিসার আঙুল তুদল রর্রের ওপর থাকা একটা মারটর পাত্র রেরেদয র্লল, 
“ঐ পাদত্র আদে মারাত্মক এক রর্র্। রকন্তু এর রকাদনা স্বাে রনই। ওটা রনদয আদেন 
আদতদনর পানীদযর সাদথ রমরশদয রেদর্। রর্দর্র প্রভাদর্ রস অ্ন্ধ হদয োদর্। আর 
রকাদনারেন রস রচাে তুদল তার পরম পূজনীয সূেবদেদর্র রেদক তাকাদত পারদর্ না, ফদল 
ওর রাজেও রভদঙ টুকদরা টুকদরা হদয োদর্।” 
  
“আমার সন্তানদের কী হদর্? আরম এই কাজ করদল কী পরকাদল ওদেরদক মুরক্ত রেযা 
হদর্?” মানু-হদটপ রজেদস করল। 
  
“না” অ্র্তার জর্ার্ রেল। 
  
“রকন্তু রকন? আরমদতা ভার্লাম-” 
  
“তুরম েরে এই কাজ কদরা তাহদল ওসাইররস আর্ার রতামার সন্তানদের জীর্ন রফররদয 
রেদর্ন। রতরন নীল নেদক আর্ার পুনরুজ্জীরর্ত করদর্ন আর রতামাদের ফসদলর মাে 
আর্ার শদসয ভদর োদর্। র্লল, তুরম কী এই প্রস্তাদর্ রারজ?” 
  
 মানু-হদটপ ইতস্তত করদত লাগল। ফারাওদযর অ্র্াধযতা এক রজরনস রকন্তু তাদক হতযা 
করা… 
  
ওর রোেুলযমান অ্র্স্থা রেদে অ্র্তারটা রিদপ রগদয হাদতর কস্তরনটা রর্রের পাদশর 
আগুদন রেদস ধরদলা। মুহূদতব অ্স্ত্রটার চাম়োর রফদতয আগুন ধদর রগল। রেন আদগ 
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রথদকই রতল মাোদনা রেল ওদত। আগুনটা ভাদলা মদতা ধরদতই হাদতর এক রমাচদ়ে 
রসটাদক আদশ পাদশ ের়েদয থাকা শুকদনা ভুরস আর পাতার রেদক েুাঁদ়ে রেল। সাদথ 
সাদথই রসগুদলায আগুন ধদর রগল আর চারপাদশ ের়েদয প়েল। রকেুিণ পদরই  দরর 
জীরর্ত র্া মৃত প্ররতটা মানুদর্র চারপাদশ রেো রগল আগুন। 
  
তাদপর হলকায মানু-হদটপ রপেু হটদলা। রধাাঁযা আর গদন্ধ তার রচাদে পারন চদল এদলা। 
োাঁর়েদয থাকদত কি হদে ওর। র্হু কদি েেন রচাে েুলল তদতািদণ চারপাদশ 
আগুদনর উচ্চতা আদরা রর্দ়েদে। আর আগুদনর ওপাদশই পুদরারহতরৃ্ি মরির তযাগ 
করদে। 
  
“এ তুরম কী করদল?” মানু-হদটদপর স্ত্রী রর্লাপ কদর উেল। 
  
পুদরারহতরা রর্রের অ্পর পাদশর একটা রসাঁর়ে রর্দয রনদম োদেন। আগুদনর উচ্চতা 
এেন প্রায রু্ক সমান। আর জীরর্ত র্া মৃত সর্াইদক র দরই আগুদনর রশো লক লক 
করদে। 
  
“আরম রু্িদত পাররেলাম না। আমার ভয লাগরেল।” রর়্েরর়্ে কদর র্লল মানু-হদটপ। 
  
ওসাইররস তাদেরদক একটা সুদোগ রেদযরেল আর রস রক-না রসটাদক এভাদর্ পাদয 
রেলদলা। প্রচণ্ড মানরসক কি রনদয মানু-হদটপ রর্রের ওপদরর রর্দর্র পাত্রটার রেদক 
তাকাল। রকন্তু রকেুিণ পদরই চারপাশ রধাাঁযায আেন্ন হদয রগল। ফদল পাত্রটাও রচাদের 
সামদন রথদক আ়োল হদয রগল। 
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 রচাদে আদলা এদস প়েদতই মানু-হদটদপর  ুম রভদঙ রগল। োদের ফুদটা রেদয আদলাটা 
আসদে। আগুন রনদভ রগদে তদর্ চারপাদশ রগাল হদয পদ়ে আদে রপা়ো োই। র্াতাদস 
রধাযার গন্ধও পাওযা োদে। রমদির অ্নযানয জাযগাদতও োইদযর পাতলা স্তর রেো 
োদে। সম্ভর্ত গুাঁর়ে গুাঁর়ে রৃ্রি হদযদে। রকেুিণ। 
  
রকাদনামদত উদে র্সদলা ও। মাথাটা টলদে। র্হু কদি চারপাদশ তাকাল মাথা  ুররদয। 
মরিদরর েরজা রোলা। সকাদলর মৃেুমি োণ্ডা র্াতাস আসদে রসরেক রেদয। 
পুদরারহতরা ওদেরদক হতযা কদররন, রকন্তু রকন? 
  
কারণটা ভার্দত ভার্দতই রোট রোট আঙুল ওযালা একটা রোট্ট হাত তার পাদশ কাাঁপদত 
রেো রগল। মাথা  ুরাদতই রেেদলা ওর রমদয।  ািায রভালা মাদের মদতা ত়েপাদে। 
সাদথ মুে একর্ার েুলদে আর র্ন্ধ করদে রেন র্াতাস ওর ফুসফুদস প্রদর্শ করদে না, 
রসই সাদথ হদে রেচুরন। 
  
মানু-হদটপ ওদক ধরার জদনয হাত র্া়োদলা। অ্র্াক করা র্যাপার হদলা রমদযটার শরীর 
আর োণ্ডা রনই, উষ্ণ। শরীরটাও আর শক্ত হদয রনই। নরম হদয রগদে, রসই সাদথ 
হাত-পা েু়েদে। মানু-হদটদপর র্যাপারটা রর্শ্বাস হদত চাইদলা না। পাদশ তারকদয রেদে 
ওর রেদলটাও না়োচা়ো করদে। রেন স্বদের রভতর রেলাধুলা করদে। 
  
মানু-হদটপ রচদপ ধদর ওর র্াচ্চাদের িাাঁকুরন থামাদত চাইদলা রকন্তু কাজ হদলা না। 
ওদের নাম ধদর  াকদলা রকন্তু ওরা সা়ো রেল না। 
  
ওদের আদশ পাদশর র্াচ্চারাও একই েশা রনদয রজদগ উেদত লাগল। 
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“সর্ার হদলাটা রক?” ওর স্ত্রী রজদেস করল। 
  
“সম্ভর্ত ওরা এেন জীর্ন আর মৃতুযর মািামারি আটকা পদ়েদে। রক জাদন কতটা কি 
হদে ওদের।” মানু-হদটপ অ্নুমান করল। 
  
“কী করদর্া এেন আমরা?” 
  
মানু-হদটদপর মাদি আর রকাদনা রোটানা রনই, রনই রকাদনা ইতস্ততদর্াধ। “আমরা এেন 
ওসাইররদসর রনদেবশ পালন করদর্া। ফারাওদক অ্ন্ধ কদর রেদর্া আমরা।” 
  
মানু-হদটপ উদে োাঁর়েদয প্রায রেৌদ়ে রগদয রর্রেটার কাদে রপৌঁেুদলা। লাল রদঙর রর্দর্র 
পাত্রটা এেনও আদে। েরেও ওটার রঙ এেন কাদলা হদয রগদে। ও হাত র্ার়েদয ওটা 
তুদল ধরদলা। এটাই এেন ওর রর্শ্বাস আর প্রতযদযর একমাত্র অ্র্লম্বন। সমস্ত আশার 
একমাত্র আধার। 
  
 ওরা সর্াই মরির তযাগ করল। র্াচ্চাগুদলার তেনও রেচুরন চলদে। কদর্ থামদর্ রক 
জাদন। হযদতা কদযক সপ্তাহ। এরপর হযদতা আদরা কদযক মাস রলদগ োদর্ মৃতুযর 
েুযার রথদক রফদর আসার ধকল সামলাদত। তদর্ তততরেদন আদেন আদতদনর রচাদের 
রজযারত কমদত থাকদর্ আর ধমবদরাহী ফারাওদযর রাজেও প্রায রশর্ হদয োদর্। 
  
. 
  
০১. 
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আরু্রকর উপসাগর, নীল নদের রমাহনা 
১ আগস্ট ১৯৭৮, সন্ধযার রেক আদগ 
  
কামাদনর রগালার আওযাজ গমগম কদর আরু্রকর উপসাগদরর রর্শাল রর্সৃ্তরত জুদ়ে 
ের়েদয প়েল। আদলার িলকারনদত রগাধূরল লগ্নটাও আদরকর্ার আদলারকত হদয উেল। 
রকন্তু রগালার একটাও জাযগা মদতা লাগল না। গরম পারনর একটা িাাঁপটা তুদল তরলদয 
রগল পারনদত। তদর্ আক্রমণকারী জাহাজগুদলা এরগদয আসদে দ্রুত পদররর্াদরর 
রগালগুদলা জদল োদর্ না রনরিত। আক্রমদণর লিয একটা রনাির রফলা জাহাজ। 
  
রনৌর্হদরর রকেু সামদনই একটা সাম্পান। েযজন সুোমদেহী ফরারস নারর্ক োাঁ়ে র্াইদে 
রসটার। েুদের রেক মািোদনর জাহাজটা লি করদে েুটদে সাম্পানটা। অ্র্স্থা েৃদি 
এটাদক ‘সুইসাই াল রমশন’ র্লদলও ভুল হদর্ না। 
  
“রেরর হদয রগদে।“ একজন মাল্লা রচাঁরচদয র্লল। 
  
“র্াইদত থাদকা। পুদরা র্হরটাই রররটশদের সাদথ েুে শুরু করার আদগই আমাদেরদক 
লররদযন্ট-এ রপৌঁোদত হদর্। নাইদল সর্বনাদশর র্ারক থাকদর্ না।” েলটার মদধয একমাত্র 
অ্রফসার আদেশ রেল। 
  
রে রনৌর্হরটার কথা আদলাচনা হদে রসটা হদলা রনদপারলযদনর প্রকাণ্ড ভূমধযসাগরীয 
রনৌ-র্হর। সদতদরাটা জাহাজ আদে র্হদর। এর মদধয রতরটাই েুে জাহাজ। ইংরলশদের 
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রগালার্র্বদণর রর্পরীদত ওরাও জর্ার্ রেযা শুরু করল। ফদল সূেব র ার্ার আদগই 
চারপাশ রগালাগুরলর রধাাঁযায ভদর রগল। 
  
 সাম্পাদনর রেক মািোদন এক ফরারস সামররক র্যরক্ত, নাম এরমল েয শযাদম্পন। এই 
মুহূদতব তাদক রহাঁদক ধদরদে মৃতুয ভয। রলাকটা একজন নামকরা আাঁরকদয। 
  
 রে রকাদনা মুহূদতব মারা প়োর আশংকা না থাকদল েয শযাদম্পন র্তবমান পরররস্থরতর 
আনদকারা রসৌিেব রেদে মুগ্ধ হদতা রনরিত। তার মদতা েি রশল্পীই পারদত র্তবমান 
পরররস্থরতর ভযার্হতাদক রনিল কযানভাদস ফুরটদয তুলদত। কীভাদর্ সামানয সু্করলংগ 
রথদক েুদের আগুন লাগদত পাদর তার পররপূণব রচত্রাযণ তার পদিই সম্ভর্। কামাদনর 
রগালার ভীরতকর আওযাজ র্াতাস রকদট েুদট োদে লিয পাদন। লম্বা লম্বা মাস্তুলগুদলা 
রসগুদলার আ াদত কাটা গাদের মদতা রহদল প়েদে। সাো পারনর ধারা কাদলা আকাদশর 
সাদথ রগদয রমদশদে। রসোদন হালকা রগালারপ আর নীল রদঙর আভা। এই জাযগাটুকু 
আাঁকদত রর্দশর্ েদের েরকার হদর্। রকন্তু েয শযাদম্পন এই মুহূদতব মাথা রথদক পা পেবন্ত 
থরথর কদর কাাঁপদে। রনৌকার একটা পাশ ধদর রকাদনা মদত কাাঁপুরন থামাদনার রচিা 
কদর োদে। 
  
 হোৎই একটা রগালা তাদের রেক একদশা গজ েূদর এদস প়েল। েয চযারম্পযন আর চুপ 
থাকদত পারদলা না, “আমাদের রেদক রকন রর্ামা মারদে?” 
  
“আমাদের রেদক মারদে না।” অ্রফসার জর্ার্ রেল। 
  
 “তাহদল আমাদের এদতা কাদে রর্ামা প়েদে রকন?” 
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“ইংদরজ রগালিাজ। পরিদম রর্ামা মারদল পূদর্ব রগদয পদ়ে। এদের রনশানা এদতাই 
োরাপ।” 
  
নারর্দকরা রহদস উেল। েয চযারম্পযদনর অ্র্শয হারস রপল না। নারর্দকরাও ভয পাদে। 
গত কদযক মাস ধদরই ওরা রররটশদের সাদথ লুদকাচুরর রেলদে। মাস্টার মাত্র এক 
সপ্তাহ আগু-রপেুর কারদণ ধরা পদ়েরন, আর আদলকজারিযার রতা মাত্র ২৪  ণ্টার জদনয 
রর্াঁদচদে। আর এেন রনদপারলযদনর তসনয র্ারহনীদক  ািায নারমদয রেদয রেই র্হরটা 
নীল নদের রমাহনায রনাির রফদলদে, তেুরন ইংদরজরা আর তাদের আস্থাভাজন 
রহারারশও রনলসন রশর্দমশ ওদের সন্ধান রপদয রগদে। 
  
“আমার ভাদগয রে এরকম শরন আদে, রক জানদতা?” েয শযাদম্পন রনদজদকই রনদজ 
রশানাদলা। তারপর র্ারকদের উদেদশয র্লল, “আমার মদন হয আমাদের রফদর োওযা 
উরচত।” 
  
 অ্রফসার মাথা না়েদলা, “আমাদক আপনাদক আর এই ট্াংকগুদলাদক লররদযদন্টর 
অ্যা রমরাল ক্রদযস-এর কাদে রপৌঁদে রেযার আদেশ রেযা হদযদে। 
  
“আরম জারন আপনাদক কী আদেশ করা হদযদে। রনদপারলযন আদেশটা রেযার সময 
আরমও রসোদনই রেলাম।” েয শযাদম্পন র্লল। “রকন্তু এই ভযানক রগালাগুরলর মাদি 
োাঁ়ে রর্দয লররদযদন্ট রপৌঁোর র্হু আদগই মারা প়েদর্া সর্াই। আমাদের এিুরন রফদর 
োওযা উরচত। হয তীদরর রেদক না হয অ্নয রকাদনা জাহাদজ।” 
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অ্রফসার মাথা  ুররদয েুেদিদত্রর রেদক তাকাল। লররদযন্ট র্তবমান পৃরথর্ীর সর্দচদয 
র়্ে আর শরক্তশালী েুে জাহাজ। এটাদক জলেুগব র্লদলও অ্তুযরক্ত হদর্ না। প্রায 
একদশা রতররশটা কামান আদে এর পাটাতদন। ওজন প্রায ৫ হাজার টন। হাজার 
োদনক মানুর্ অ্নাযাদস থাকদত পাদর এদত। এটার েুই পাদশ সর্সময আদরা েুদটা 
ফরারস েুে জাহাজ থাদক। অ্যা রমরাল ক্রদযদসর মদত এই রনরাপত্তা রু্যহ ভাঙা অ্সম্ভর্। 
রকন্তু রররটশরা সম্ভর্ত এ ের্র জাদন না। ওরা রোট রোট কদযকটা েুে জাহাজ রনদযই 
পূদণবােযদম রর্ামা রমদরই োদে। 
  
লররদযন্ট আর একটা রররটশ জাহাজ রর্দলরদফান এদকর্াদর কাোকারে এদস রগালার্র্বণ 
করল রকেুিণ। রোট রররটশ জাহাজটা প্রায রেন্ন রভন্ন হদয রগল। স্টারদর্াদ বর রররলং 
রভদঙ িুদল পদ়েদে একপাদশ। রতনটা মাস্তুদলর মদধয েুদটাই উপদর পদ়েদে। রকাদনা 
মদত েরিদণ পারলদয র্াাঁচদলা রসটা, রকন্তু রকেুিণ পদরই আদরকটা জাহাজ এদস 
রর্দলরদফাদনর শূনযস্থান পূরণ কদর রফলল। এর মদধযই রররটশদের রোট রোট কদযকটা 
রণতরী কম পারনর রেদক এরগদয রগদয (ফরারস রনৌ-র্হদরর ফাাঁক-রফাকর রেদয রঢাকার 
রচিা করদত লাগল। 
  
েয চযারম্পযদনর কাদে মদন হদলা োাঁ়ে রর্দয এই রোেদের মদধয রগদয প়ো আর 
পাগলারম একই কথা। তার মাথায আদরকটা রু্রে এদসদে, “আো রররটশ 
জাহাজগুদলাদক রতা অ্যা রমরাল ক্রদযস ভারগদয রেদর্ন-ই। তেনই শুধু এই ট্াংকগুদলা 
তাদক রপৌঁদে রেদল হদর্ না?” 
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এই প্রস্তাদর্ অ্রফসার মাথা িাাঁকাদলা। তারপর রনদজর রলাকদের রেদক রফদর র্লল, 
“রেেদল রতা? এজদনযই রজনাদরল এনাদক পরণ্ডত র্দল  াদকন।” 
  
অ্রফসার র্হদরর রপেদনর একটা জাহাদজর রেদক ইরিত করল। এই জাহাজটা এেদনা 
েুে শুরু কদররন। “গুইলাম রটল-এর রেদক োও। ররযার অ্যা রমরাল রভদযদনভ আদেন 
ওোদন। রক করা উরচত উরনই ভাদলা র্লদত পারদর্ন।” 
  
রনৌকা র্াওযায আর্ার পূদণবােযম রফদর রপল সর্াই। েুে রিত্র রথদক সাম্পানটা সদর 
রগল রর্শ দ্রুতই। চারপাদশ অ্ন্ধকার আর রধাাঁযায ভরা থাকদলও রনরাপদেই মাল্লারা 
সাম্পানটা রনৌ-র্হদরর রপেদনর রেদক রনদয এদলা। চারটা জাহাজ োাঁ়োদনা রসোদন। 
সামদন স্থলস্তুল েুে চলদে আর এগুদলা এোদন পদ়ে আদে। র্যাপারটা আিেবজনকই 
র্দট। 
  
 সাম্পানটা গুইলাম-রটল’-এর গাদয রভ়েদতই ের়ের মই রনদম এদলা রনদচ। দ্রুততার 
সাদথ মানুর্ আর মালপত্র সর্ই তুদল রনযা হদলা জাহাদজ। 
  
েয শযাদম্পন র দক রপৌঁদে রেেদলন েুদের অ্র্স্থা আদরা ভযার্হ আকার ধারণ কদরদে। 
তার কল্পনাদতই কেদনা এমন রকাদনা েৃশয রেল না। রররটশগুদলা সংেযায কদম রগদলও 
রকৌশলগত রেক রেদয ওরাই এরগদয আদে এেন। ফরারস জাহাজগুদলার সাদথ মুদোমুরে 
আক্রমণ র্ন্ধ কদর রেদযদে। রপেদনর জাহাজগুদলাদকও আর আক্রমণ করদে না, তার 
র্েদল একদোদগ সামদনর সাররর জাহাজগুদলার রেদক রগালা র্র্বণ করদে। ফদল প্ররতটা 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

19 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

ফরারস জাহাজদক এেন েুপাদশ েুদটা কদর রররটশ জাহাদজর সাদথ ল়েদত হদে। 
ফলাফলও অ্নুদময। অ্দজয ফরারস রনৌ-র্হর আজ ধ্বংদসর িারপ্রাদন্ত। 
  
 “অ্যা রমরাল রভদযদনভ আপনার সাদথ রেো করদত চান।“ একজন স্টাফ অ্রফসার 
র্লল েয শযাদম্পনদক। তারপর রাস্তা রেরেদয ররযার অ্যা রমরাদলর কাদে রনদয রগল। 
অ্যা রমরাদলর মাথা ভরা সাো চুল, রকমন চযাপটা মুে, লম্বা কপাল আর নাকটা 
ররামানদের মদতা লম্বা। রনেুাঁত একটা ইউরনফমব পরদন তার। গাঢ় নীল শাটব, রসটার 
এোদন রসোদন রসানারল সুদতার কারুকাজ। রু্দক একটা লাল রদঙর সযাশ। েয 
চযারম্পযদনর কাদে মদন হদলা েুে না, র্রং পযাদর়ে করদত রর্ররদযদেন অ্যা রমরাল। 
  
রভদযদনভ রকেুিণ ট্াদঙ্কর তালাটা রনদয রতাণ্ডরত করল। তারপর েয শযাদম্পনদক র্লল, 
“আপরন সম্ভর্ত রনদপারলযদনর পরণ্ডতদের একজন।” 
  
পরণ্ডত শব্দটা রনদপারলযন র্যর্হার কদরন। েয শযাদম্পন এর্ং আদরা কদযকজনদক এটা 
র্দল রিরপদয মজা পান রতরন। তারা প্রদতযদকই রর্োনী এর্ং রর্িান র্যরক্ত। 
রনদপারলযনই তাদের জদ়ো কদর রমসদর রনদয এদসদেন। উদেশয এমন রকাদনা গুপ্তধন 
েুাঁদজ রর্র করা, ো রেহ ও মন েুদটাদকই প্রশান্ত করদর্। 
  
েয শযাদম্পন প্রাচীন ভার্ার পাদোোদরর র্যাপাদর একজন উেরত রর্দশর্ে। আর প্রাচীন 
ভার্ার র্যাপাদর রপরারম  আর রফংস এর রেদশর তুলনা আর রকানটা আদে? 
  
আর েয শযাদম্পন শুধু একজন পরণ্ডত-ই না। রনদপারলযন র্যরক্তগতভাদর্ তাদক এই 
অ্রভোদনর জদনয র্াোই কদরদেন। এোনকার সর্ রপৌরারণক কারহনীর রপেদনর আসল 
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সতযটা রতরন জানদত চান। রর্রনমদয রমাটা পুরস্কাদরর ওযাো কদররেদলন। এদতা টাকা 
রেযার কথা রেল ো েয শযাদম্পন েশ জনদমও আয করদত পারদতা না। সাদথ জরম-
জমার প্ররতশ্রুরত রতা রেলই। ধন, রেৌলত, সম্মান সর্ই েয শযাদম্পন পাদর্, তদর্ তার 
জদনয শতব একটাই। তাদক েুাঁদজ রর্র করদত হদর্ মৃতুয রথদক পুনরুজ্জীরর্ত হওযার 
উপায। আর রসই রকৌশল ফারাওদের রেদশই পাওযা সম্ভর্। 
  
গত মাস োদনক ধদর েয’ শযাদম্পন আর ওর রোট্ট েলটা “মৃতদের শহর” নাদম 
জাযগাটা চদর্ রফলদে। এর মাদি ো রকেু েরকারর মদন হদযদে সংগ্রহ কদরদে-
পযারপরাদসর ওপর রলো, পাথদর রোোই র্া রলরপ ো রপদযদে সর্। রেগুদলা সংগ্রহ 
করদত পাদররন রসগুদলা োতায এাঁদক রনদযদে। 
  
“আরম রর্োন ও কলা পররর্দের একজন সেসয,” েয শযাদম্পন জর্ার্ রেল। এই 
পের্ীটাই তার পেি। 
  
রভদযদনদভর তাদত রকাদনা ভার্ান্তর হদলা না, “তা আপরন এটা সাদথ কদর কী রনদয 
এদসদেন, করমশনার?” 
  
েয শযাদম্পন রনদজদক সামলাদলা, “র্লা োদর্ না, অ্যা রমরাল। রনদপারলযদনর রনদেবশ 
ো়ো এটা রভালা রনদর্ধ। রভতদর কী আদে রসটা রনদযও আদলাচনা করা োদর্ না।” 
  
রভদযদনদভর এর্ারও রকাদনা ভার্ান্তর রনই। “চাইদলই আর্ার এগুদলা রসল করা োদর্। 
িপপট চারর্টা রেন।” 
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“অ্যা রমরাল, রজনাদরল রকন্তু রিদপ োদর্ন।” সতকব করল েয শযাদম্পন। 
  
“রজনাদরল এোদন রনই।” মুদের কথা রকদ়ে রনদয র্লল রভদযদনভ। রনদপারলযন ঐ 
সমযটাদত েুর্ই িমতাধর রলাক রকন্তু তেদনা সম্রাদটর আসদন র্দসনরন। পাাঁচ জদনর রে 
েলটা রর্প্লদর্র রনতৃে রেদযরেল, তারাই তেন রেশ চালারেল। আর র্ারকরা িমতার 
রলাদভ রোাঁক রোাঁক কদর রর়্োরেদলা চারপাদশ। 
  
রকন্তু তারপরও েয শযাদম্পন রভদযনদনদভর এমন আচরদণর মাদন েুাঁদজ। রপল না। 
রনদপারলযন র্া অ্যা রমরাল ক্রদযস রকউই রহলাদফলার রলাক না। ব্রুদযস রভদযদনদভর 
সরাসরর ওপরওযালা র্লা োয। মাত্র আধা মাইল েূদরই রতরন জীর্নর্ারজ ররদে 
ল়েদেন। আর রভদযদনভ এমন নাজুক পরররস্থরতদত েুদে রোগ রেযার পররর্দতব এই 
সামানয র্যাপাদর রকন মাথা  ামাদে? 
  
“চারর্টা!” রভদযদনভ আর্ার হাত র্া়োদলা। 
  
েয শযাদম্পন আর রক কদর। কথা না র্ার়েদয গলা রথদক চারর্টা েুদল রভদযদনদভর হাদত 
ধররদয রেদয র্লল, “ট্াংদকর সর্ োয োরযে এেন রথদক আপনার অ্যা রমরাল।” 
  
“রসটাই ভাদলা। আপরন এেন রেদত পাদরন।” রভদযদনভ র্লল। 
  
েয শযাদম্পন  ুদর চদল রেদত উেযত হদযও আর্ার রফদর তাকাল। সাহস কদর প্রশ্নটা 
কদরই রফলল, “আমরা রক েুদে রোগ রেরে?” 
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অ্যা রমরাদলর ভ্রূ একটু উাঁচু হদলা। রেন অ্র্াস্তর্ রকাদনা প্রশ্ন কদরদে েয শযাদম্পন। 
  
“এেদনা রস রকম রকাদনা রনদেবশ আদসরন।” 
  
“রনদেবশ?” 
  
 “অ্যা রমরাল ক্রদযস র্া লররদযদন্টর রকাদনা পাত্তা রনই অ্দনকিণ।” 
  
“অ্যা রমরাল! ইংরলশরা েুপাশ রথদক আক্রমণ করদে। রনদেবদশর জদনয র্দস থাকদল রতা 
সর্ রশর্ হদয োদর্।” েয শযাদম্পন র্লল। 
  
রভদযদনভ চরকত উদে োাঁর়েদয একটা িযাপা র্াদ়ের মদতা েয শযাদম্পনদক ধাক্কা রেদয 
র্লল, “রতার এদতা র়্ে সাহস আমাদক কথা রশানাস?” 
  
“না, অ্যা রমরাল, আরম শুধু–”। 
  
“র্াতাস র্ইদে উদটা রেদক। ওোদন রপৌঁেুদত চাইদল পুদরা উপসাগর  ুদর তারপর 
োওযা লাগদর্। এরদচদয অ্যা রমরাল ক্রদযস রপেু হদট আমাদের কাোকারে চদল 
আসদলই আমরা তার সাদথ রোগ রেদত পারতাম। রকন্তু রেো োদে তার রস রকম 
রকাদনা ইো-ই রনই।” 
  
“তাই র্দল এোদন চুপচাপ র্দস থাকদর্া?” 
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রভদযদনভ তার র দস্কর ওপর রথদক একটা েুরর তুদল রনদয র্লল, “জাযগায েুন কদর 
রফলদর্া, আর েরে একর্ার আমার সাদথ এভাদর্ কথা র্রলস। পরণ্ডত মশাই! েুে র্া 
জাহাজ সম্পদকব রক জারনস তুই, অ্যাাঁ?” 
  
েয শযাদম্পন রু্িদলা পরররস্থরত রনযন্ত্রদণর র্াইদর চদল োদে! “মাফ করদর্ন অ্যা রমরাল। 
আজ রেনটাই আসদল োরাপ।” 
  
“ভাগ এোন রথদক। আর ভাগযদক ধনযর্াে রে রে আমাদের এেদনা েুদে রেদত হদে 
না। েরে হয তাহদল রতাদক জাহাদজর মাস্তুদল গলায রর্ল রর্াঁদধ িুরলদয রােদর্া। োদত 
রররটশরা প্রথদমই রতাদক রনশানা করদত পাদর।” 
  
েয শযাদম্পন এক কেম রপরেদয মাথাটা হালকা িুাঁরকদযই উদটা রেদক হাাঁটা রেল। ওোন 
রথদক রর্ররদয ওপদর উদে এদলা ও। জাহাদজর সামদনর রেদক রগদয েূদরর ধ্বংসেে 
রেেদত লাগল। 
  
এত েূর রথদকও েুদের ভযার্হতা ওদক কাাঁরপদয রেল। োাঁর়েদয থাকদত কি হরেদলা। 
েূদর রেো োদে েুদটা জাহাজ গা র র্াদ রর্ কদর রগালা র্র্বণ করদে। মাস্তুল রথদক 
মাস্তুল, গলুই রথদক গলুই রকংর্া র দকর ওপর রে রেোন রথদক পারদে উন্মদত্তর মদতা 
গুরল কদর োদে। 
  
“কী সাহস!” েয শযাদম্পন তন্ময হদয ভার্দত লাগল। 
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রকন্তু শুধু সাহস থাকদলই হয না। এই মুহূদতব ফরারস র্ারহনীর একটা গুরলর রর্পরীদত 
প্রায রতন রথদক চারগুণ রর্রশ গুরল করদে রররটশ র্ারহনী। আর রভদযদনদভর অ্নীহার 
কারদণই তাদের েুেরত জাহাদজর সংেযা এেন রর্রশ। 
  
েুে রিদত্রর রেক মাদি রনলসদনর রতনটা জাহাজ রমদল লররদযন্টদক আক্রমণ চালাদে। 
চূণব-রর্চূণব হদয এেন ওটাদক আর রচনাই োয না। সুির চকচদক কাোদমা র্া রর্শাল 
মাস্তুল র্হু আদগই রভদঙ পদ়েদে। পুরু কাোদমার পুদরাটাই এোদন রসোদন োর্লা 
োর্লা উদে রগদে। রকাথাও রকাথাও রভদঙ রগদে। েরেও তেদনা কদযকটা কামান 
অ্র্রশি আদে, রকন্তু েয শযাদম্পন, রর্দশর্ে না হদযও র্লদত পাদর লররদযদন্টর সময 
রশর্। 
  
হোৎ জাহাজটায আগুন ধদর রগল। োর্ানদলর মদতাই রসটা রমইন র দক ের়েদয প়েল। 
এোদন রসোদন রেো রগল  ন রধাযার কুণ্ডরল। েুরন্ত গরতদত আগুনটা সর্ পাদল আর 
ভাঙা মাস্তুদল ের়েদয প়েল। তারপর রোলা হযাাঁচ রর্দয রনদচর রোদলও ের়েদয প়েল 
মুহূদতবই। 
  
হোৎ প্রচণ্ড আদলার িলকারন। েয শযাদম্পন সাদথ সাদথই রচাে র্ন্ধ কদরদে রকন্তু 
তারপরও অ্ন্ধ হদয রগল রকেুিদণর জদনয। পরমুহূদতবই রশানা রগল রর্কট আওযাজ। েয 
শযাদম্পন জীর্দনও এদতা রজারাদলা রকাদনা শব্দ রশাদনরন। শক ওদযদভর প্রচণ্ড ধাক্কায 
রেটদক প়েল ও। মাথার চুল পুদ়ে রগদে, একটুর জদনয মুদে লাদগরন। 
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ও রকাদনামদত রচৎ রথদক কাত হদলা। র্াতাদসর জদনয হাসফাস করদে। কদযকর্ার 
গ়োগর়ে কদর রকাদটর আগুন রনভাদলা। র্হু কদি উদে োাঁর়েদয আর্ার েুদের রেদক 
তাকাদতই রর্স্মদয মুে হা হদয রগল ওর। 
  
লররদযন্ট রনই। 
  
পারনর মদধয রর্শাল একটা এলাকা জুদ়ে আগুন জ্বলদে। রর্দফারদণর ধাক্কায 
আদশপাদশর েযটা জাহাদজও আগুন ধদর রগদে। রতনটা রররটশ আর রতনটা ফরারস 
জাহাজ। েুে আপাতত রথদম রগদে। সর্াই রনজ রনজ জাহাদজর আগুন রনভাদত র্যস্ত। 
লররদযদন্টর পররণরত রকউ চায না। 
  
“আগুন রনিযই ওটার রগালা রাোর  রটায ঢুদক পদ়েরেল।” পাশ রথদক একজন 
ফরারস নারর্ক র্লল েুুঃে ভারাক্রান্ত কদণ্ঠ। 
  
প্ররতটা জাহাদজর রোদলই শত শত র্যাদরল গান পাউ ার রাো। আগুদনর একটা 
ফুরলিও সর্বনাশ র দক আনদত পাদর। 
  
 ফরারস রলাকটার গাল রর্দয অ্শ্রুর ধারা নামল। রকন্তু েয চযারম্পযদনর গা রগালাদে। 
এসর্ আদর্গ অ্নুভূরত ওদক আর স্পশব করল না। 
  
লররদযন্ট েেন আরু্রকর র্িদর রপৌঁোয তেন এদত প্রায হাজারোদনক মানুর্ রেল। েয 
শযাদম্পন রনদজও জাহাজটায চদ়েদে। অ্যা রমরাল ক্রদযদসর সাদথ োর্ার রেদযদে। এই 
অ্রভোত্রায ও েতজনদক রচনদত তাদের সর্াই রেল ঐ জাহাজটাদত। এমরন 
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অ্রফসারদের রর্ৌ-র্াচ্চারাও রেল ওদত। তাদের মদধযর রকউ-ই রে আর রর্াঁদচ রনই, রকউ 
না র্দল রেদলও েয শযাদম্পন রসটা জাদন। 
  
রসই সাদথ রশর্ হদয রগল গত একমাদস ওদের এদতা পররেম। সাদথ হাত ো়ো হদয 
রগল জীর্দনর রেষ্ঠতম সুদোগ। শুধু রভদযদনদভর েেল রনযা ট্াঙ্কটাই সম্বল এেন। 
  
েয চযারম্পযন ধপ কদর র দকর ওপর র্দস প়েল, “রমসরীযরা আমাদক আদগই 
র্দলরেল।” র্লল ও। 
  
“আদগই র্দলরেল?” রজদেস করল নারিক। 
  
মৃতদের শহর রথদক রকেু রনদত রনদর্ধ কদররেল। তাহদল নারক অ্রভশাপ লাগদর্। র্ার 
র্ার একটা অ্রভশাদপর কথা র্লরেল….কুসংস্কার রভদর্ তেন রহদসই উর়েদয রেদযরে। 
রকন্তু এেন,…” 
  
েয শযাদম্পন উদে োাঁ়োদনার রচিা করল, রকন্তু আর্ার পদ়ে রগল। নারর্কটা এদস ওদক 
ধদর রনদচ রনদয রগল। তারপর রসোদন র্দস র্দস ইংদরজদের আগমদনর অ্দপিা 
করদত লাগল। 
  
আক্রমণটা এদলা রভাদরর রেদক। রররটশরা আর্ার জদ়ো হদয র্ারক ফরারস জাহাজগুদলা 
 াদযল করদত রর্ররদযদে। রকন্তু মানুদর্র রচৎকার রচাঁচাদমরচ র্া রগালার আ াদত কাদের 
ম়েম়ে শদব্দর পররর্দতব েয শযাদম্পন র্াতাদসর শব্দ শুনদত রপল। তার মাদন শুইলাম 
রটল চলদত আরম্ভ কদরদে। 
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েয শযাদম্পন ওপদর উদে এদস রেদে জাহাজ পূণব গরতদত উত্তর-পূর্ব রেদক েুটদে। 
রররটশরাও ধাওযা করদে রকন্তু ক্রদমই রপরেদয প়েদে। েূর রথদকই আদলার িলকারন 
রেদে রর্ািা রগল রগালা েু়েদে। রকন্তু রকাদনাটা ধাদর কাদেও এদলা না। রকেুিণ পর 
ওদের জাহাজগুদলার পালও হাররদয রগল রেগদন্তর ওপাদর। 
  
 েয’ শযাদম্পন রভদযদনদভর সাহদসর র্যাপাদর সরিহান, তদর্ রলাকটা রে ধূতব রস র্যাপাদর 
সদিহ রনই। আজও রর্াঁদচ থাকার জদনয রভদযদনদভর কাদে ঋণী। 
  
সকাল পদ়ে আসদতই শুইলাম রটল আর রভদযনদর অ্ধীদন থাকা র্ারক রতনটা জাহাজও 
রনলসন আর ওর সািপািদের র্হুেূর রফদল এরগদয রগল। রসোন রথদক তারা মাটায 
রপৌঁোয। েয শযাদম্পন তার র্ারকটা জীর্ন রসোদনই অ্রতর্ারহত কদর। গদর্র্ণা রনদযই 
র্যস্ত রেল রর্রশর ভাগ সময। রভদযদনভ আর রনদপারলযদনর সাদথ রচরে চালাচারলও 
হদযদে কদযকর্ার। তদর্ কী রহসয রস রমসর রথদক উোর কদর এদনরেল রসটার হরেস 
রর্র করদত না পারার আদিপ তার আমৃতুয রেল। 
  
. 
  
০২. 
  
এম. রভ. রতাররদনা, মাটার পরিদম সত্তর মাইল েূদর 
 র্তবমান সময 
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এম. রভ. রতররদনা একটা রতনশ ফুরট মালর্াহী জাহাজ। পুদরা কাোদমাটাই রস্টদলর 
ততরর। ১৯৭৩ সাদল প্রথম পারনদত ভাসাদনা হয জাহাজটা। কাদলর থার্ায আদগর 
রজৌলুস আর রনই জাহাজটার। রস্প ও তুলদত পাদর না রর্রশ, তাই এেন আর রর্রশ 
েূরদে োয না। ভূমধযসাগদরর রহাট রোট রকেু িীপ র্া কাদলভদর রলরর্যা, রসরসরল, মাটা 
আর রগ্রদসই এটার োত্রা এেন সীমার্ে। 
  
 রভার হদত আর এক  ণ্টা র্ারক। মাটা রথদক সত্তর মাইল েূদর এেন জাহাজটা। োদে 
পরিদম রোট্ট একটা ইতারল রনযরন্ত্রত িীপ লযাদম্প ুসাদত। 
  
এই রশর্ রাদতও জাহাদজর ওপর রর্শ কদযকজন মানুদর্র রভ়ে। প্রদতযদকই েুর্ 
নাভবাস। অ্র্শয রসটা হওযার েদথি কারণও আদে। গত এক  ণ্টা ধদর একটা নামহীন 
জাহাজ োযার মদতা ওদের জাহাজদক অ্নুসরণ করদে। জাহাজটার র্ারত রনভাদনা। ধীদর 
ধীদর েূরে কমদে। 
  
“ওটা কী আদরা কাদে চদল এদসদে নারক?” 
  
রচৎকার কদর জাহাদজর মাস্টার প্রশ্নটা করল, নাম কনস্টযানরটন রাদকা। গাট্টাদগাট্টা 
গ়েন, পাকাদনা রপরশ, মাথায লাল-সাো চুদল ভরা। রতনরেন োর়ে না কামাদনায মুেটা 
রেোদে রসররর্ কাগদজর মদতা। 
  
এই মুহূদতব জাহাদজর হুইল ধদর আদে রস। জর্ার্ না রপদয আর্ার হাক ো়েদলা, “রক 
হদলা?” 
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“জাহাজটা এেদনা রেো োদে। আমাদের রেদকই  ুরদে। গরতও র্া়েদে রর্ািা োদে।” 
ফাস্ট রমট জর্ার্ রেল। 
  
“সর্ লাইট রনরভদয োও।” রাদকা রনদেবশ রেল। 
  
একজন কু্র মাস্টার সুইচ রটদপ রেদতই পুদরা রতাররদনা আাঁধাদর  ুদর্ রগল। রসই সুদোদগ 
রাদকা আর্াদরা জাহাদজর মুে আদরকরেদক  ুররদয রেল। 
  
“ওদের কাদে রা ার র্া নাইট রভশন গগলস থাকদল রকন্তু এসর্ কদর রকাদনা লাভ হদর্ 
না।” ফাস্ট রমট র্লল আর্ার। 
  
“রকেুটা সময রতা অ্ন্তত পাওযা োদর্।” রাদকা জর্ার্ রেল। 
  
“এরা রর্াধহয কাস্টমদসর রলাক র্া ইতারলযান রকাস্ট গা বং” আদরকজন কু্র রজদেস 
করল। 
  
রাদকা মাথা না়েদলা, “তা হদল রতা ভাদলাই হয। রর্াঁদচ োদর্।” 
  
ফাস্টব রমট ইরিতটা ধরদত পারদলা, “মারফযা?” 
  
রাদকা মাথা িাাঁকাদলা, “আমাদের আদগই র্েরা রেদয আসা উরচত রেল। ওদের এলাকায 
রচারাচালান কররে। ভাগ রতা চাইদর্ই।” 
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রাদকা রভদর্রেল অ্ন্ধকাদর হযদতা ফাাঁরক রেদয পালাদত পারদর্, রকন্তু একটু পদরই 
রু্িদলা রে চাদল ভুল হদয রগদে। 
  
“অ্স্ত্রপারত রর্র কদরা। ল়োই করা ো়ো উপায রনই।” আদেশ করল রস। 
  
“রকন্তু কনস্টযানটাইন, রগালাগুরল হদল রকন্তু রগালাগুরলর সময কদন্টইনারগুদলাদত গুরল 
লাগদল সর্বনাশ হদয োদর্।” 
  
রতররদনার র ক ভরা অ্দনক রভন্ন মালর্াহী কদন্টইনার। রকন্তু এগুদলার রর্রশরভাদগর 
রভতর-ই তরল রপাদপদনর এদককটা টযাঙ্ক লুকাদনা। এদককটা টযাংক প্রায এদককটা 
র্াদসর সমান র়্ে। আদরা রকেু রচারাচালান সামগ্রীও এর সাদথ আদে। রমসদরর এক 
রলাক রর্শটা র্যাদরল ভদর অ্জানা এক রজরনস তুদল রেদযদে। তদর্ ইউদরাপ জুদ়ে 
মাত্রারতররক্ত টযাদের কারদণ রপ্রাদপন রচারাচালাদন র্যাপক লাভ হদে র্তবমাদন। 
  
“শালার রচারাকারর্ারীদের আজকাল টযাে রেযা লাদগ,” রাদকা রনদজই রনদজদক 
রশানাদলা। রনরাপত্তার জনয টাকা োও, কাদরা এলাকা রেদয রেদত হদল টাকা োও, 
রকাথাও জাহাজ রভ়োদল টাকা োও। এই সন্ত্রাসী সংগেনগুদলা সরকাদরর রচদয রকাদনা 
অ্ংদশ কম না। 
  
“এেন রিগুণ রেসারত রেদত হদর্। টাকাও োদর্, মালপত্রও োদর্। আর্ার েরে 
আমাদেরদক রমদর অ্নযদেরদক রশিা রেদত চায তাহদল রতা হদযদেই।” 
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 ফাস্টব রমট মাথা িাাঁকাদলা, আদরকজদনর রতল র্াাঁচাদত রনদজর জান রোযাদত রমাদটও 
রারজ নয রস। “আরম র্িুক রর্র কররে।” র্লল রস। 
  
 রাদকা তার রেদক একটা চারর্ েুাঁদ়ে রেদয র্লল, “সর্াইদক  ুম রথদক র দক রতালা। হয 
মাদরা নয মদরা পরররস্থরত এেন।” 
  
 ফাস্টব রমট অ্স্ত্রাগাদরর রেদক েুটদলা। তার আদগ রনদচর র দকর সর্াইদক  ুম রথদক 
তুলদর্। রস রর্র হদতই হুইল হাউদজ আদরকজনদক রেো রগল। একজন োত্রী। অ্দু্ভত 
নাম তার আম্মন তা। রাদকা আর ওর রলাদকরা রমসরী র্দল  াদক। 
  
রলকরলদক গ়েন রলাকটার। রচাে রজা়ো গভীর, মাথা কামাদনা। গাদযর রং গাঢ় র্াোরম। 
রচহারায উদল্লেদোগয রকাদনা তর্রশিয রলাকটার রনই। রাদকা রভদর্ পায না রকান েুুঃদে 
রলাকটা মাত্র কদযক র্যাদরল হারশস/(ভভাংগাাঁজার শরদত) র্া অ্নয রকাদনা সস্তা মােক 
রনদয এই ভযানক রাস্তায ভ্রমণ করার রসোন্ত রনদযদে। 
  
 “জাহাদজর র্ারত সর্ রনভাদনা রে? আর আমরা আদরক রেদক োরে রকন?” রকাদনা 
ভরনতা না কদরই আম্মান তা রজদেস করল। 
  
“রসটাও কী রু্রিদয র্লদত হদর্?” 
  
রকেুিণ রচন্তা কদরই রমরীয েুদয েুদয চার রমলাদত পারদলা। তারপর রকামর রথদক 
একটা নাইন রম. রম. রপস্তল রর্র কদর হাদত িুরলদয রর্ররদয রগল। জাহাদজর রকনাদর 
গলা লম্বা কদর অ্ন্ধকাদর রেোর রচিা করদত লাগল। 
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“এরেদক না, রপেন রেদক,” রাদকা র্লল। 
  
র্লামাত্রই রাদকা রু্িলল ওর ধারণা ভুল। কারণ সামদন রথদক েুদটা লাইট এদস পদ়েদে 
রতররদনার ওপর। একটার িলদক ররদজ োাঁ়োদনা সর্ার রচাে ধারধদয রগল, অ্পরটা 
জাহাদজর রররলং ধদর  ুরদত লাগল। 
  
েুদটা রার্াদরর র রিও রেো রগল পারনদত। রাদকা সাদথ সাদথ জাহাদজর মুে রসরেদক 
 ুররদয রেল। রকন্তু কাজ হদলা না। তারা েূদর সদর রগদয আর্ার জাহাদজর রপেু রনদলা। 
ধদর রফলদর্ সহসাই। র রি রথদক হুক র্াাঁধা ের়ে েুাঁদ়ে মারদলা রকউ। জাহাদজর রররলং-
এ রসটা আটকাদতই কদযক রসদকন্ড পরই েুই েল অ্স্ত্রধারী রলাক উদে এদলা 
রতাররদনার র দক। 
  
“মাথা নামান,” রাদকা রচৎকার কদর উেল। 
  
সাদথ সাদথ শুরু হদলা গুরল। ররদজর জানালা আর রেযাল রেন্ন রভন্ন হদয রগদলা 
মুহূদতবই। রকন্তু অ্র্াক করা র্যাপার হদলা রমসরীয রলাকটা একচুলও নদ়েরন। এমনরক 
রকাদনা রকেুর আ়োলও রনযরন। গুরল থামদতই রস হুইল হাউদজর আ়োদল সদর রগল, 
তারপর হাদতর রপস্তল তুদল পরপর কদযকটা গুরল করল। 
  
রাদকা অ্র্াক হদয রেদে একটাও রমস হযরন। রঢউদযর তাদল জাহাজ েুলদে, তারপরও 
আম্মন তা েুরূহ রকাণ রথদক গুরল কদর েুজন রলাদকর এদকর্াদর র লু রর্র কদর রেল। 
তৃতীয গুরলদত ওদের রেদক তাক করা একটা স্পটলাইট রভদঙ চুর চুর হদয রগল। 
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গুরল কদরই রমসরীযটা রপেদন সদর েরজা রেদয ঢুদক প়েল। পরমুহূদতবই রসরেদক 
অ্দটাদমরটক রপস্তল গদজব উেল। 
  
রাদকা তেনও রমদির ওপদরই পদ়ে আদে। কারণ গুরল হুইল হাউদজর রেদকও করা 
হদে। একটা রু্দলট ওর র্াহু েুাঁদয চদল রগল। আদরকটা মামরু্কার একটা রর্াতল 
গর়েদয রেল। রসৌভাদগযর জনয রাদকা ররদে রেদযরেল ওটা। রকন্তু ভািা রর্াতল রথদক 
তরল গর়েদয প়েদতই রাদকা রু্িদলা আজ ভাগয রর্রশ সুরর্ধার না। রর্াতদল রতনটা 
করফ র্ীজ রেল। একটা হদলা উন্নরত, একটা স্বাস্থয আদরকটা শারন্তর র্াহক রহদসদর্। 
রকন্তু রতনটার রকাদনাটাই এেন রচাদে প়েল না। 
  
ররদগদমদগ রাদকা ওর রপস্তল রর্র করল। একর্ার রমসরীযটার রেদক তাকাল। এেনও 
র্হাল তররযদত োাঁর়েদয আদে। রলাকটার সাহস আদে র্দট। আর রনশানাও মারাত্মক। 
রলাকটার সম্পদকব ধারণা আমূল পাদট রগদে রাদকার। রলাকটা রে রক তা রাদকা জাদন 
না, তদর্ রমসরীয রলাকটা-ই রে এই জাহাদজর সর্দচদয মারাত্মক রলাক, তাদত রকাদনা 
সদিহ রনই। ভাগয ভাদলা। রলাকটা আমাদের েদলই আদে। মদন মদন ভার্দলা রাদকা। 
  
“ফাটাফারট শুরটং। আপরন রে এই রজরনস, আদগ রু্রিরন।” 
  
 “আরম রু্িদত রেইরন তাই,” রমসরীয র্লল। 
  
আর্ার রভদস এদলা গুরলর শব্দ। এর্ার জাহাদজর রপেন রেক রথদক। জর্াদর্ রাদকাও 
রসরেদক গুরল েু়েদলা এক পশলা। 
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“োমাো গুরল নি করদেন, রমসরীয র্লল। 
  
“রহাক, রকেুটা সময রতা অ্রতররক্ত পাদর্া,” রাদকা জর্ার্ রেল। 
  
“সময সর্ ওদের হাদত। ওদের কমপদি এক  জন রলাক আদে এেন জাহাদজ। 
আদরা একটা রার্াদর রভরি এরেদকই আসদে।” রমসরীয জানাদলা। 
  
রপেন রেদক আদরা এক পশলা গুরল রর্রনমদযর শদব্দ রর্ািা রগল রে রমসরীযর কথা 
রমথযা নয। 
  
 “িাদমলা হদয রগল রেেরে। রপস্তল-রটস্তল রতা সর্ রপেন রেদকই রাো। আমার 
রলাদকরা েরে ওগুদলা আনদত না পাদর তাহদল রতা রেলা এোদনই রশর্।” রাদকা র্লল। 
  
 রমসরীয হুইল হাউদজর েরজার রেদক এরগদয র্াইদর তাকাল। তারপর  ুদর র্লল, 
“আপনার আশংকাই সরতয।” 
  
 র্াইদর ভারর পেশব্দ রশানা রগল। রাদকা রপস্তল হদত গুরল করার জদনয ররর  হদয 
রগল। রকন্তু রমসরীয েরজা েুলদতই কাাঁপদত কাাঁপদত এক আহত কু্র মুে থুর্দ়ে প়েল 
 রটায। 
  
“ওরা রনদচর র দকর েেল রনদয রনদযদে। রকাদনা মদত উদে র্দস র্লল রস। 
  
“রাইদফলগুদলা কই?” 
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কু্র মাথা না়েদলা, “ওগুদলার কাদেও রেদত পারররন।” 
  
রলাকটা রপট রচদপ ধদর আদে। রু্দলদট ফুদটা হদয রগদে জাযগাটা। রক্ত প়েদে চুাঁইদয 
চুাঁইদয। কাত হদয পদ়ে রগল একরেদক, ন়েদে না। 
  
এরেদক আততাযীর েলও এরগদয আসদে রর্ািা োদে, সামদন ো রকেু প়েদে, তাদতই 
গুরল করদে। রাদকা এরগদয ওর কুটাদক সাহােয করার রচিা করল। 
  
ওদক ো়ুেন। আমাদেরদক এোন রথদক সরদত হদর্। রমসরীয র্লল, রাদকার রমাদটও 
রস-ইো রেল না। রকন্তু রলাকটার সময রশর্, ও রথদকও রকেু করদত পারদর্ না। 
ভযানক ররদগ রগদে রস, এেন কাদরা েুন িরাদত না পারদল মাথা োণ্ডা হদর্ না। রপস্তল 
র্ারগদয র্াইদর রর্ররদয এদলা রস। সামদন োদকই পাদর্ তাদকই পরপাদর পাোদর্ র্দল 
সংকল্প কদরদে মদন মদন। রকন্তু রমসরীয রলাকটা ওদক রটদন ধরদলা। 
  
“আমাদক রেদ়ে রেন।” রাদকা আদেশ রেল। 
  
 ‘োমাো মরার ইদে হদে রকন?” 
  
“শুদযাদরর র্াচ্চারা আমার রলাকজনদক মারদে আর আরম আঙুল চুর্দর্া। উরচত রশিা 
রেদয ো়েদর্া ওদের।” 
  
“আপনার রলাকজদনর রকাদনা োম রনই। ওরা োয োক। আমাদেরদক আমার মাল 
রপৌঁোদত হদর্ জাযগা মদতা।” োন্ডা স্বদর র্লল আম্মন তা। 
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রাদকা হতভম্ব হদয রগল। “আপনার মাথা রক োরাপ? আপনার রক মদন হয আপরন 
জীর্ন রনদয এই জাহান্নাম রথদক পালাদত পারদর্ন?” 
  
“ঐ র্যাদরলগুদলাদত ো আদে তা র্হুগুদণ শরক্তশালী। সময মদতা রপৌঁোদত পারদল ঐ 
রর্কুর্গুদলার হাত রথদক আপনার জাহাজ র্াাঁচাদনা রকাদনা র্যাপারই হদর্ না। এেন রেরর 
না কদর আমাদক ওগুদলার কাদে রনদয চলুন।” 
  
রাদকা রেযাল করল কথাগুদলা র্লদত র্লদত রমসরীয রলাকটার রচাে রকমন অ্দু্ভত এক 
উজ্জ্বলতায ভদর উেল। সম্ভর্ত রলাকটা রমথযা র্লদে না। “রেক আদে, আসুন।” 
  
 রাদকা সামদন এরগদয ভািা জানালাটা রেদয লারফদয কাদের কদন্টইনারটার ওপর রগদয 
প়েল। রমসরীযও এদলা তার রপেু রপেু। 
  
 জানালা রথদক র দকর উচ্চতা প্রায েয ফুট রকন্তু অ্ন্ধকার থাকায রাদকা তাল সামলাদত 
পারদলা না। অ্দু্ভত শব্দ কদর আেদ়ে প়েদলা। হাাঁটু রেদল রগদে। 
  
 রমসরীযও ওর পাদশই লারফদয নামল। তারপর হামাগুাঁর়ে রেদয এক পাদশ সদর রগল। 
  
 “আপনার মাল কদন্টইনাদরর প্রথম সাররগুদলার মদধযই আদে। এরেক রেদয আসুন।” 
রাদকা র্লল। 
  
েুজন প্রায রেৌদ়ে কদন্টইনারগুদলা পার হদলা। একেম সামদনর সাররদত রপৌঁদে রাদকা 
কদন্টইনার রর্দয রনদচ রনদম এদলা তারপর রমদিদত শুদয প়েল। 
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 রমসরীযও একই কাজ করল। েুজদনই রর্শ রকেুিণ লুরকদয থাকল রসোদন। রথদক 
রথদক রর্রিপ্ত রগালাগুরলর আওযাজ পাওযা োদে েূদর। েুে প্রায রশর্। 
  
“এটাদতই আদে আপনার রজরনস।” রাদকা র্লল। 
  
“রোদলন তা়োতার়ে।” রমসরীয তা়ো রেল। 
  
রাদকা ওর মাস্টার কী রর্র কদর তালা েুদল রফলল। তারপর েরজা ধদর টান রেদতই 
প্রাচীন কাগুদলা তীক্ষ্ণ কযাচ কযাচ শদব্দ কদর উেল। রাদকা রশউদর উেল তাদত। 
  
“রভতদর োন।” রমসরীয আদেশ করল। 
  
রাদকা রভতদর ঢুদক একটা টচব জ্বালদলা। প্রায পুদরা কদন্টইনার জুদ়েই আদে একটা 
রপ্রাদপন ভরা রসরলন্ডার। তার রপেদনই রেো রগল সাো রদঙর কদযকটা র্যাদরল। 
  
রাদকা আম্মন তাদক রসরেদক রনদয রগল। 
  
“এেন?” রাদকা রজদেস করল। 
  
 রকন্তু রমসরীয রকাদনা জর্ার্ রেল না। চুপচাপ একটা র্যাদরদলর ওপদর চাপ রেদয েুদল 
রফলল। রাদকা অ্র্াক হদয রেেদলা সাোদট রধাযা মদতা রকেু রজরনস র্যাদরদলর রকনার 
রর্দয উপদচ প়েল। আশপাশটাও রকমন শীতল হদয রগল। “রক এর রভতর? তরল 
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নাইদট্াদজন?” আম্মন তা এ কথারও রকাদনা জর্ার্ রেল না। রহমাদঙ্কর রনদচ সংররিত 
একটা রর্াতল তুদল আনদলা র্যাদরদলর রভতর রথদক। একপাদশ আজর্ একটা রচহ্ন। 
  
রচহ্নটা রক রসটা রাদকা না রু্িদলও ধরন রেদে মদন হদে এটা রকাদনা ধরদনর নাভব 
গযাস র্া রসরকম রকেু। 
  
 “ওরা এই রজরনসটাই েুাঁজদে।” হোৎ রু্িদত রপদর র্দল উেল রাদকা। “এসর্ রপ্রাদপন 
র্া টাকার ধািায ওরা আদসরন। ওদের েরকার আপনাদক আর এই রজরনসটাদক। 
আপনার জদনযই শযতানগুদলা আমার রলাকদের রমদর রশর্ কদরদে।” র্লদত র্লদত 
আম্মন তার রেদক িাাঁরপদয প়েল রাদকা। 
  
 টনার আকরস্মকতায রমসরীয এক মুহূদতবর জদনয থমদক রগদযরেল রকন্তু সামদল রনদলা 
দ্রুত। রাদকার উেযত হাত একপাদশ রেদল রেল, তারপর র্াহু ধদর একটা রমাচ়ে রেদয 
আেদ়ে রফলল মারটদত। 
  
মারটদত প়োমাত্র রাদকার রু্দকর ওপর চদ়ে র্সদলা রমসরীয। রাদকা ওর রচাদের রেদক 
তাকাল। েযা-মাযার রলশমাত্র রনই রসোদন। 
  
“আপনাদক আর রকাদনা েরকার রনই।” রমসরীয র্লল। 
  
রতনদকাণা েুররটা রপদট ঢুকদতই রাদকার সারা শরীদর প্রচণ্ড একটা েন্ত্রণা ের়েদয প়েল। 
রমসরীয েুররটা একটা রমাচ়ে রেদয রর্র কদর রনদলা। 
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র্যথার রচাদট রাদকার শরীর কুাঁকদ়ে এদলা। রপট রচদপ ধদর আদে। রকন্তু ররাদতর মদতা 
গল গল কদর রক্ত প়ো র্ন্ধ হদে না রমাদটও। 
  
ধীদর ধীদর েন্ত্রণাোযক এক মৃতুয হদে রাদকার। রমসরীয পাদশ োাঁর়েদয ধীদর সুদস্থ 
েুররর রক্ত মুদে আর্ার ঢুরকদয রােদলা োদপ। রেন রকাদনা তা়ো রনই, র্যাপারটা 
উপদভাগ করদে। তারপর একটা সযাদটলাইট রফান রর্র কদর একটা রর্াতাদম রটপ 
রেল। 
  
“আমাদের জাহাদজ কারা রেন আক্রমণ কদরদে। সম্ভর্ত স্থানীয সন্ত্রাসী।” লাইদনর 
অ্পর প্রাদন্ত থাকা কাউদক র্লল রস। 
  
েী বকাল আর রকাদনা কথা হদলা না। তারপর রমসরী রনদজর মাথা না়েদত না়েদত র্লল, 
“ওরা সংেযায অ্দনক জন… হযাাঁ, আরম জারন রক করদত হদর্….’ াকব রমস্ট’ অ্নয কাদরা 
হাদত প়ো চলদর্ না। ওসাইররসদক আমার কথা রর্াদলা। পরকাদল রতামার সাদথ রেো 
হদর্।” 
  
লাইনটা রকদট রপ্রাদপন টযাদঙ্কর রেদক এগুদলা ও। তারপর একটা র্াাঁকা ররে রেদয 
ট্াদঙ্কর ভালভ েুদল রেল। রহসস শব্দ করদত করদত রর্ররদয এদলা গযাস। 
  
তারপর পদকট রথদক একটা রোদ ট্ট রর্দফারক চাজব রর্র কদর টাইমার রসট করল। 
তারপর রসটা লারগদয রেল টযাঙ্কটার গাদয। তারপর কদন্টইনাদরর েরজা রেদয রর্ররদয 
অ্ন্ধকাদর রমদশ রগল। 
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রনদজর রদক্তর পুকুদর শুদয থাকদলও রাদকা পুদরাপুরর োন হারাযরন। রক হদত োদে 
পুদরাটাই রু্দিদে রস। তদর্ রেটাই রহাক মরার হাত রথদক তার র্াাঁচা রনই। তদর্ রচিা 
করদল রর্দফারণটা থামাদত পারদর্ রস। রসই রসোন্তই রনদলা মদন মদন। 
  
গর়েদয উরু্ হদলা রাদকা। র্যথায রগািাদে। তারপর হামাগুর়ে রেদয কীভাদর্ ও ট্াদঙ্কর 
রকনাদর রপৌঁোদলা তা ও র্লদত পারদর্ না। লাল গারলচার মদতা লম্বা লাল রদঙর োগ 
হদয আদে পুদরাটা। প্রথদম ও ররিটা রেদয ভালভটা লাগাদনার রচিা করল রকন্তু শরক্তদত 
কুলাদলা না। ররিটাই রেকমদতা তুলদত পারদে না। 
  
রসটা রফদল তাই আর্ার ইরি ইরি কদর এগুদনা শুরু করল। প্ররতর্ারই গরিদয উেদে 
অ্মানুরর্কভাদর্। রপ্রাদপদনর গদন্ধ র্রম র্রম লাগদে ওর, আর রপদটর মদধয মদন হদে 
রকউ আগুন ধররদয রেদযদে। রচাদে িাপসা রেেদে রর্দফারকটা রেেদত পাদে রকন্তু 
টাইমাদর লাগাদনা রর্াতামগুদলার একটাও প়েদত পারদে না। ও হাত র্ার়েদয ওটা টান 
রেদয েুদল রনদলা আর রসই মুহূদতব আর্ার কদন্টইনাদরর েরজা শব্দ কদর েুদল রগল। 
  
রাদকা  ুদর তাকাল। েুজন রলাক রেৌদ়ে এদলা, হাদত অ্স্ত্র, ওর রেদকই তাক করা। ওর 
কাদে রপৌঁোদতই ওর হাদতর টাইমারটা নজদর এদলা। 
  
টাইমাদরর সর্  াযাল রসই মুহূদতব ‘রজদরা’-রত রপৌঁদে রগদে। 
  
রাদকার হাদতই রসটা রর্দফাররত হদলা আর রলাদপদন আগুন ধদর রগল। রচাে ধাাঁধাদনা 
আদলায কদন্টইনারটাও উদ়ে রগল একপাদশ। 
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রর্দফারদণর ধাক্কায সামদনর সাররর সর্ কদন্টইনার জাযগা রথদক নদ়ে রগল, তারপর 
রররলং রভদঙ গ়োদত গ়োদত সাগদরর পারনদত পদ়ে রগল। 
  
 রাদকা আর রসই েুজন রলাক রেন র্াষ্প হদয রগদে, রকাদনা অ্রস্তেই রনই। তদর্ রাদকা 
রকন্তু রমসরীর পররকল্পনা রেকই রভদস্ত রেদত রপদরদে। সাদথ লাগাদনা না থাকায 
রর্দফারণ পুরু রপ্রাদপন রসরলন্ডাদরর রতমন িরত করদত পাদররন। শুধু রপ্রাদপদন আগুন 
রলদগ রগদে আর রহস রহস কদর রপ্রাদপদনর সাদথ আগুন রর্ররদযই োদে। 
  
আগুদনর লকলদক রশোর সামদন ো পদ়েদে তাই গদল পদ়ে োদে। এরেদক অ্র্লম্বন 
না থাকায রসরলন্ডারটা না়োচা়ো করদত করদত মুেটা একসময র ক-এর রেদক  ুদর 
রগল। 
  
 প্রচণ্ড তাদপ রস্টদলর রমদিও গলা আরম্ভ হদলা। কদযক রমরনট পরই রসরলন্ডাদরর একটা 
রকাণা রমদিদত রেদর্ রগল। আগুদনর রশো এেন আদরা ভাদলাভাদর্ রমদির রেদক  ুদর 
রগল। পুদরা রমদিটাই গদল প়ো এেন শুধু সমদযর র্যাপার মাত্র। 
  
আদরা রর্শ রমরনট ধদর জাহাজটা জ্বলদত লাগল। েূর রথদক রেদে মদন হরেদলা রেন 
একটা ভাসমান আগুদনর রগালা। পরিদম ভাসদত ভাসদত রভাদরর রেক আদগ ওটা 
একটা তশল রেরণদত র্ার়ে রেদয থামল। লযাদম্প ুসা রথদক মাত্র আধা মাইল েূদর রসটা। 
  
িীদপর সকাল রর্লার পারেরা আগুন রেদে এরগদয এদলা, এর্ং েরর্ তুলদত লাগল। 
রকেুিদণর মদধযই রপ্রাদপদনর টযাঙ্কগুদলার কাদে আগুন রপৌঁদে রগল আর পদনর হাজার 
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টন  নীভূত জ্বালারন রর্দফাররত হদলা সর্ার রচাদের সামদন। েূর রেগদন্তর সূদেবর রচদযও 
এটার উজ্জ্বলতা রর্রশ। 
  
রর্দফারদণর েমক কমদতই রেো রগল এম. রভ. রতররদনার পাটাতন র্দল রকেু রনই। 
রোলটা একটা রভালা রটদনর কযাদনর মদতা পদ়ে আদে। তার ওপদরই কাদলা রধাাঁযার 
একটা আস্তরণ। র্াতাদস রসটা িীদপর রেদক রভদস োদে। রেদে মদন হয হাজার র্ের 
ধদর রৃ্রি জমাদনা রকাদনা রম  রু্রি রভদস আসদে। 
  
রকেুিণ পরই মৃত সামুররক পারেরা আকাশ রথদক েদস প়েদত লাগল র্ারলদত আর 
সমুদরর পারনদত। 
  
োরা রেেদত এদসরেল তারা প্রাণ র্াাঁচাদত রেৌ়ে রেল রকন্তু তার আদগই কুযাশা তাদের 
র দর রফলল আর পারেগুদলার মদতা তারাও ধুপধাপ আেদ়ে প়েদত লাগল। 
  
র্াতাদস রভদস রভদস রসই কুযাশা িীপদক উজা়ে কদর আদরা পরিদম চদল রগল। 
রপেদন পদ়ে থাকল রনুঃসীম শূনযতা আর লাশ ভরা এক েণ্ড ভূরম। 
  
. 
  
০৩. 
  
ভূমধয সাগর, লযাদম্প ুসা িীদপর সদতর মাইল েরিণপূর্ব 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

43 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

একটা িাপসা অ্র্যর্ আলদতা কদর িাাঁরপদয প়েল সাগদরর রু্দক। রর্ািাই োয রলাকটা 
এদত অ্তযন্ত েি এর্ং অ্ভযস্ত। রনচ রথদক রেেদল রলাকটাদক মানুর্ না র্রং রকমন 
স্বগবীয েূত র্দল ভ্রম হয। শরীদরর েুপাদশ েুদটা সু্কর্া টাঙ্ক রিালাদনা, রপদে রপটদমাটা 
একটা র্যাগ মত রজরনস, একটা প্রপালশন ইউরনটও র্াধা রপদের সাদথ। তাদত এক 
রজা়ো রোট্ট পাো। কাাঁদধ েুদটা লাইট রিালাদনা। ওটার হলদেদট আদলা রভৌরতক আর্হ 
ের়েদয আদশপাদশর অ্ন্ধকারদক রচদর রেদে। 
  
প্রায একদশা ফুট রনদচ সমুদরর তদলর কাোকারে রপৌঁদে লাইটটা  ুররদয  ুররদয রনচটা 
রেেদত লাগল রস। কমলা রদঙর রপাশাক পরা রকেু  ুরু্রর রসোদন রকেু একটার 
ধ্বংসার্দশর্ উোদর র্যস্ত। রজরনসটা উোর হদল ররাম আর কাদথবজদের মধযকার 
ঐরতহারসক রপউরনক েুদের ইরতহাদসর নতুন একটা রেক উদন্মারচত হদর্। 
  
 রলাকগুদলার রথদক প্রায পিাশ ফুট েূদর সমুর তদল রনদম োাঁ়োদলা রলাকটা, তারপর 
র্াম র্াহুদত রিালাদনা ইন্টারকদমর সুইচ রটদপ রেল। 
  
 “অ্রস্টন র্লরে। তলায রপৌঁদে রগরে, এেন উোর কাদজর রেদক এগুদর্া।” রহলদমদটর 
সাদথই লাগাদনা মাইদক্রাদফাদন র্লল রলাকটা। 
  
“রজার েযাট। জা-ভালা আর উ সন রতামার জদনয অ্দপিা করদে।” কাাঁপা কাাঁপা একটা 
কণ্ঠ জর্ার্ রেল। 
  
কাটব অ্রস্টন প্রপালসন ইউরনটটা চালু কদর রেল, তারপর পা রেদয মারটদত হালকা ধাক্কা 
রেদতই রস এরগদয রগল উোর কাজটার রেদক। েরেও রর্রশরভাগ  ুরু্রর-ই স্টান্ডা ব 
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ড্রাই-সুযট-ই পদর আদে, তদর্ কাটব আর আদরা েুজদনর পরদন নতুন এক ধরদনর হা ব 
সুযট। এটা রনদয অ্র্শয এেনও পরীিা রনরীিা চলদে। এই সুযটগুদলার সুরর্ধা হদলা 
এদত চাদপর রকাদনা রহরদফর হয না, ফদল পারনদত ওোনামার সময র কমদপ্রশদনর 
জদনয থামদত হয না। 
  
এেন পেবন্ত কাদটবর কাদে সুযটটা ভাদলাই লাগদে। শুধু একটু র়্ে, এই ো। উোরকদমবর 
কাদে রপৌঁোদতই কাদটবর হাদত একটা ট্াইপ  ধররদয রেযা হদলা। ওটার মাথায একটা 
আন্ডারওযাটার ফ্লা লাইট র্সাদনা। পুদরা জাযগাটাদতই এরকম আদরা অ্দনক লাইট 
র্সান। একটু েূদরই একটা টারর্াইদনর সাহাদেয রর্েুযৎ উৎপােন করা হদে, রসটা 
রেদযই জ্বলদে এগুদলা। 
  
ররাদতর ধাক্কায টারর্াইদনর পাোগুদলা র াদর আর রর্েুযৎ উৎপন্ন হয। ফদল আদলা 
পাওযা োদে প্রচুর, উোর কাজও চলদে দ্রুত গরতদত। 
  
কাটব প্রাচীন রর্ধ্বস্ত জাহাজটার রপেদনর রেদক চদল এদলা। 
  
“আদর রেদো রেদো রক এদসদে!” রহলদমদটর ইন্টারকদম র্দল উেল একজন। 
  
“আমাদক তুরম রচদনা। আমার কাজই হদলা কাজ রশদর্ এদস সর্ রক্রর ট রনদজর কদর 
রনযা।” কাটব র্লল। 
  
অ্নযজন রহদস রেল। কথাটায সদতযর রলশমাত্র রনই। কাটব অ্রস্টন হদলা সর্ার আদগ 
এদস সর্ার পদর োওযা মানুর্। ওর মদতা  া়ে তযা়ো মানুর্ও কম-ই আদে। রকাদনা 
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প্রদজক্ট আর সর্াই র্ারতল কদর রেদলও ও রলদগ থাকদর্ই। থাকদত থাকদত হয সরতযই 
নতুন রকেু রর্র কদর আদন নযদতা রশর্ উপাযটাও কাদজ লারগদয তার পদরই থাদম। 
  
“জাভালা কই?” কাটব রজদেস করল। 
  
অ্নযজন েূদর এক রেদক ইরিত করল। জাযগাটা একেমই অ্ন্ধকার। 
  
“রক রেন গুরুেপূণব একটা রজরনস রেোদনার জদনয েুাঁজদে রতামাদক। পুরদনা এক 
রর্াতল রজন (মে) েুাঁদজ রপদযদে মদন হয।” 
  
কাট মাথা িাাঁরকদয আর্াদরা প্রপালসন চালু করল। তারপর রজা জাভালা রেোদন কাজ 
করদে রসরেদক এগুদলা। ওোদন আদরা একজন আদে, নাম রমদশারল উ সন। 
ধ্বংসসূ্তদপর সামদনর রেদক িুাঁদক পদ়ে রকেু একটা েু়েদে ওরা। 
  
রকেু একটা রর্র কদর প্লারস্টদক মুদ়ে ররদেদে, োদত কদর র্ারল ঢুকদত না পাদর। 
  
কাটবদক রেদে রজা একটু রসদধ হদলা তারপর ইন্টারকদম েুিুরমর সুদর র্লল, “এই র্যাটা 
হাত চারলদয কাজ কর, এল রজদফ আমাদের রেেদত আসদেন।” 
  
একরেক রেদয কথাটা সতয, কারণ কাটব এেন নযাশনাল আন্ডারওযাটার এন্ড রমররন 
এদজন্সী (NUMA)’র রস্পশাল এসাইনদমন্ট  াইদরক্টর। NUMA হদলা স্বাযত্তশারসত 
একটা সরকারর প্ররতষ্ঠান। সমুদরর গহীদন লুকাদনা রহসয রনদয এদের কারর্ার। তদর্ 
কাটব রেক অ্নযানয র্দসর মদতা না। ওর কাদে েলগত প্রদচিাটাই আসল। তদর্ 
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রর্পজ্জনক রকাদনা রকেু করার রসোদন্তর র্যাপাদর ওর নীরত আলাো। ওসর্ কাদজ ও 
রনদজই এরগদয োয। ওর মদত, এসর্ কাজ করা একজন েলপরতর-ই োরযে। 
  
আর রজা জাভালা কাদটবর অ্ধীনস্থ হদলও েুজদনর সম্পকবটা আরও অ্দনক রর্রশ গাঢ়। 
র্হু র্ের ধদর েুজন একসাদথ এসর্ ভািাদচারা রজরনস রনদয কারর্ার করদে। এইদতা 
গত র্েরই ওরা ১৯০৯ সাদল  ুদর্ োওযা জাহাজ এস, এস, ওযারাথ উোর কদরদে, 
একসাদথ উত্তর ও েরিণ রকাররযার মধযর্তবী DMZ (েুদটা রেদশর মধযর্তবী জাযগা 
রেোদন সামররক অ্রভোন রনরর্ে) এর রনদচর একটা টাদনদল আটকা পদ়েদে; পৃরথর্ীর 
ভযংকরতম টাকা জালকারী েলটাদক আটদকদে। এরা শুধু করম্পউটার র্যর্হার করদত, 
োপাোনার ধাদর কাদেও রেদতা না। 
  
এরপর েুজদনরই েুরটদত োওযার ইো রেল। ভূমধযসাগদরর রনদচ জাহাদজর 
ধ্বংসার্দশর্ উোদরর ের্র শুদন তাই আর রেরর কদররন। 
  
“রতামরা েুজন নারক এোদন ফাাঁরকর্ারজ করদো? রতামাদের আজদকর রর্তন কাটা।” 
কাটবও ররসকতা করল। 
  
 রজা হাসদলা, “কাটদল কাদটা, তদর্ র্ারজর টাকাটা রপদলই সর্ উসুল হদয োদর্।” 
  
“র্ারজ রজদতে? তুরম? সূেব রক পরিদম ওেদলা নারক আজ?” 
  
রজা প্রাচীন জাহাজটার ভাঙাদচারা কাোদমাটা রেেদলা, “এটার রসানার স্কযান রেোর পর 
তুরম রক র্দলরেদল মদন আদে?” 
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“র্দলরেলাম এটা কাদথবজদের জাহাজ, আর তুরম র্ারজ ধদররেদল রে এটা একটা ররামান 
জাহাজ। আর এেন পেবন্ত ো রকেু উোর হদযদে, তা রথদকই র্দল রেযা োয না রে 
আমার কথা-ই রেক।” 
  
“রকন্তু আমার কথা েরে অ্দধবক সরতয হয?” 
  
“তাহদল রতা রতামার ভাগযটা অ্নয রেদনর রচদয ভাদলাই র্লদত হদর্ আজ।” 
  
রজা আর্াদরা রহদস রমদশরলর রেদক রফদর র্লল, “ওদক রজরনরসটা রেোও।” 
  
 রমদশরল হাত রনদ়ে কাটবদক এরগদয আসদত ইরিত কদর সেয উোর করা একটা অ্ংদশর 
রেদক লাইট তাক কদর ধরদলা। লম্বা-কাটার মদতা একটা রজরনস রেো রগল রসোদন। 
এই ধরদনর কাটাগুদলা আদগর কাদলর পালদতালা জাহাদজর সামদন লাগাদনা থাকদতা 
অ্নয জাহাদজর রোল ফুদটা করার কাদজ লাগদতা এটা। রজরনসটা একটা কাদের মদধয 
গাাঁথা। ওোনকার র্ারল সররদয রফলায এেন রসোদন সমূ্পণব আলাো আদরকটা জাহাদজর 
ভািা কাোদমা রেো োদে। 
  
“রজরনসটা রক?” কাটব রজদেস করল। “ওটা হদলা একটা র্াযস, রজা র্লল। 
  
র্াযস মাদন হদলা কাক। রলাহার কাটাটা প্রায হুর্হু রেেদত কাদকর রোাঁদটর মদতা। 
নামকরণও তাই এরকম। 
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 রজা আর্ার শুরু করল, “ইরতহাস রনিযই ভুদল োওরন। ররামানরা েুর্ই েি রোো 
হদলও পারনর কাদে এরা রেল অ্সহায। অ্পর রেদক কাথবরজরনযানরা রেল এরেক রেদয 
ররামানদের রচদয রোজন রোজন এরগদয। ররামানরা তাই রর্কল্প রচন্তা করল। জাহাদজর 
সামদনর রেদক এই রকম কাটা লারগদয রনদলা োদত প্ররতপদির জাহাজদক ফুদটা কদর 
আটদক রফলা োয। আটদক রগদলই ওরা ের়ে রর্দয র্া লারফদয অ্নয জাহাদজ চদ়ে 
র্সদতা, তারপর শত্রুদেরদক কচুকাটা করদতা। এই রকৌশদল ওরা প্রায প্রদতযকটা 
সামুররক েুেদকই রশর্ পেবন্ত সমু্মে েুদে পররণত করদত সিম হয।” 
  
“তার মাদন এোদন জাহাজ েুদটা?”। 
  
রজা মাথা িাাঁকাদলা, “একটা ররামান েুে জাহাজ আর একটা কাদথবজরনযান জাহাজ। 
র্াযস রেদয এেদনা গাথা। প্রায েুহাজার র্ের আদগ এোদন একটা েুে হদযরেল। ভার্া 
োয!” 
  
কাটব এই নতুন আরর্ষ্কাদর চমৎকৃত হদলা, “রকন্তু  ুর্দলা কীভাদর্?” 
  
“সং দর্বর আ াদত সম্ভর্ত। এদতা রজাদর ধাক্কা রলদগরেল রে েুদটার কাোদমাদতই রচ়ে 
ধদর োয।” রজা অ্নুমান করল। “আর ররামানরাও রর্াধহয ওদের র্াযস সমযমদতা 
েুদল রনদত পাদররন। ফদল েুই শত্রু গলাগরল কদর পারনদত  ুদর্ মরদলা, এেদনা 
রসভাদর্ই আদে।” 
  
 “তার মাদন আমরা েুজদনই রেক। রতামার একশ টাকা রর্াঁদচ রগল।” 
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“একশ টাকা?” রর্স্ময িদর প়েদে রমদশরলর কদণ্ঠ। “রতামরা েুজন প্রায গত একমাস 
ধদর এই র্ারজর কথা র্দল র্দল কাদনর রপাকা নার়েদয রেদযে। আর রসই র্ারজ রক-না 
মাত্র একশ টাকার?” 
  
“টাকাটাইদতা সর্ না। কার কথা রেক হয রসটাই আসল।” কাটব র্লল। 
  
“আর ও আমার রর্তন রকদট ররদেদে। সম্বল র্লদত ঐ র্ারজর টাকাটাই রেল,” রজা 
র্লল। 
  
“রতামাদের েুজদনরই মাথার স্ক্রু রঢলা,” রমদশরল র্লল। 
  
কাটব এই কথার সমথবদন গর্ব কদর রকেু র্লদত োরেদলা, রকন্তু তার আদগই ইন্টারকদম 
আদরকটা কণ্ঠ রশানা রগল। 
  
রহলদমদটর সামদনর র সদপ্ল রথদক জানা রগল কণ্ঠটা ‘সী ড্রাগন রথদকই আসদে। তদর্ 
র সদপ্লর রনদচ রোট্ট একটা তালা আর তার পাদশ রনদজর আর রজা-এর নাম রেদে 
রু্িদলা ওরা েুজন র্াদে কথাটা আর রকউ শুনদত পাদে না। 
  
 “কাটব, রগ্র র্লরে। তুরম আর জাভালা শুনদত পাে?” কণ্ঠটা র্লল। গযারর ররনল্ডস হদলা 
সী ড্রাগদনর কযাদেন। 
  
“পররষ্কার। শুধু আমাদের েুজদনর সাদথই কথা র্লদে রেেরে। রকাদনা সমসযা?” 
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“সম্ভর্ত, ররর ওদত একটা সাহাদেযর আদর্েন ধরা প়েদে। রক করর্ রু্িদত পাররে 
না।” 
  
“রকন?” কাটব রজদেস করল। 
  
“কারণ, আদর্েনটা রকাদনা জাহাজ রথদক আসদে না। আসদে লযাদম্প ুসা রথদক।” 
  
“ঐ িীপটা রথদক?” 
  
লযাদম্প ুসা িীপটা রোট। মাত্র পাাঁচ হাজার রলাদকর র্াস রসোদন। েরেও এরট ইতারলর 
অ্ধীদন, রকন্তু রলরর্যা রথদকই রর্রশ কাদে। সী ড্রাগন প্ররত সপ্তাদহ একর্ার রসোদন রগদয 
রতল আর রসেপত্র রনদয আদস। এেনও এোদন NUMA-র পাাঁচজন রলাক আদে। 
উোরকৃত রজরনসগুদলা রেেভাদলর জনয। 
  
কাদটবর মদনর রভতদরর প্রশ্নটা রজা-ই করল : “িীদপ িাদমলা রতা এই রমররন চযাদনদল 
সাহাদেযর আদর্েন পাোদে রকন?” 
  
“জারননা। রু্রে কদর ররর ও অ্পাদরটদররা ওটা ররক ব কদর রফদলদে। রর্শ কদযকর্ার 
শুদনরে আরম। কলটা ভুযাও হদত পাদর, তদর্ ঐ িীপ রথদক রে এদসদে রসটা রনরিত।” 
  
“আমাদেরদক রশানাদনা োদর্?” 
  
“রসজদনযই রতা রফান রেলাম। োাঁ়োও।” ররনল্ডস র্লল। কদযক রসদকন্ড পদরই একটা 
গুনগুন রশানা রগল তারপদরই রশানা রগল একজদনর কণ্ঠস্বর। প্রথম কদযকটা কথার 
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রকেুই রর্ািা রগল না। তারপর কণ্ঠটা পররষ্কার হদলা। একজন মরহলা কথা র্লদে। কণ্ঠ 
শুদনই রর্ািা োদে মরহলা মারাত্মক রর্পদে পদ়েদে রকন্তু েুর্ কদি রনদজদক শান্ত 
ররদেদে। প্রথম রর্শ রসদকন্ড ইতারলযান ভার্ায কথা র্লল, তারপর ইংদররজদত। 
  
“….আর্ার র্লরে, আরম  . ররনাটা অ্যামদরারসরন….কারা রেন আক্রমণ করদে…..আরম 
হাসপাতাদল আটকা পদ়েরে…..রকউ সাহােয করুন…আমরা রর্র হদত পাররে না। 
অ্রেদজনও কদম আসদে। রপ্লজ রকউ সা়ো রেন।” 
  
কদযক রসদকন্ড নীরর্ রথদক আর্ার শুরু হদলা একই কথা। 
  
“ইমাদজবরন্স লাইনগুদলা রচক কদরে? ওোদন রকউ রকেু র্লদে?” রজা রজদেস করল। 
  
 “নাহ। তদর্ আরম ওোনকার আমাদের রলাকগুদলাদক রফান কদররেলাম। রকউ ধদররন।” 
ররনল্ডস র্লল। 
  
“এ রকম রতা হওযার কথা না। আমরা সমুদর েতিণ থারক তদতািণদতা সর্সমযই 
ররর ওর পাদশ কাদরা না কাদরা থাকার কথা। রজা র্লল। 
  
কাটবও সায রেল তাদত। “অ্নয কাউদক রফান োও। র্িদরর কাদেই একটা ইতারলযান 
রকাস্ট গাদ বর অ্রফস আদে। ওদের কমান্ডাদরর সাদথ কথা র্লা োয রক-না রেদো।” 
  
“রচিা কদররে। ররর ওগুদলাদত রকেু হদলা রক-না রভদর্, সযাদটলাইট রফাদনও রচিা 
কদররে। কাজ হযরন। আমার কাদে লযাদম্প ুসার েতগুদলা নাম্বার রেল সর্টাদত রফান 
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রেদযরে। পুরলশ রস্টশন এমনরক রপজ্জার রোকাদনও, রকন্তু রকউই রফান ধদররন। 
সামানযদতই  ার়্োদনার রলাক আরম না, রকন্তু তরু্ও রকন রেন মদন হদে পুদরা িীপটাই 
একসাদথ চুপ রমদর রগদে।” 
  
এত সহদজই উপসংহাদর রপৌঁোদনার রলাক কাটব না, েরেও মরহলাটা র্দলদে রে 
তাদেরদক আক্রমণ করা হদযদে। “পাদলদমবাদত ইতারলযান কতৃবপদির সাদথ রোগাদোগ 
কদরা। জাহাজ রথদক আসুক না আসুক, সাহাদেযর আদর্েন মাদন সাহাদেযর আদর্েন। 
ওদেরদক জানাও রে রক হদযদে রসটা রেেদত আমরা ওোদন োরে। 
  
“আদগই রভদর্রেলাম রে তুরম োদর্।  াইভ রকর্লগুদলা রচক কদর রেদেরে। তুরম, রজা 
আর রমদশরল উদে আসদত পাদরা ওপদর। র্ারকদের র দপ্রশন টযাংক হদয আসদত হদর্।” 
ররনল্ডস র্লল। 
  
‘কাটবও রসটাই রভদর্রেল। ও ের্রটা র্ারক সর্াইদক জারনদয রেল। সর্াই দ্রুত 
লাইটগুদলা রনরভদয, রজরনসপত্র ররদে ধীদর ধীদর পারনর ওপদর উেদত লাগল। ের়ে রেদয 
র দপ্রশন টযাংকটা রনদচ নারমদয রেযা হদযদে। রসটাদত কদরই তাদেরদক ওপদর তুদল 
আনা হদলা। 
  
 কাটব, রজা আর রমদশরল প্রপালসন ইউরনট র্যর্হার কদর ওপদর উদে এদলা। ওপদর উদে 
সুযট েুলদত না েুলদতই ররনল্ডস আর্াদরা োরাপ ের্র রেল, লযাদম্প ুসার রথদক আর 
একটা শব্দও রশানা োযরন। রকাদনা সামররক র্া রকাস্টগা ব র্ারহনীর কাে রথদকও 
রকাদনা সা়ো রনই। 
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“রসরসরল রথদক েুদটা রহরলকোর পাোদর্ র্দলদে। তদর্ আদরা আধা ণ্টার আদগ ওরা 
রওনা রেদর্ না। আর এোদন আসদত আরও  ণ্টাোদনক লাগদর্।” 
  
“ততিদণ আমরা িীদপ রপৌঁদে, নাস্তাপারন রসদর রর্াতল রনদয র্দস প়েদত পারদর্া।” 
রজা র্লল। 
  
“রস জদনযই ওরা আমাদেরদকই একটু রেেদত র্লদে রে রক হদযদে। কারণ এই 
এলাকায আমরাই একমাত্র সরকারর রলাক। েরেও আমাদের সরকার আটলারন্টদকর ঐ 
পাদশ।” ররনল্ডস র্লল। 
  
 “রসটাই ভাদলা। আমাদের কাদরা কাদে তকরফযৎ রেদত হদর্ না। চাইদলই রভদগ রেদত 
পারদর্া।” 
  
“আরম তাহদল জাহাজ রেদ়ে রেরে।” ররনল্ডস র্লল। 
  
কাটব মাথা িাাঁরকদয সায রেল। 
  
. 
  
০৪. 
  
সী ড্রাগন লযাদম্প ুসার কাদে রপৌঁোদতই প্রথদম রে রজরনসটা নজদর প়েল তা হদলা  ন, 
কাদলা ততলাক্ত রধাাঁযার একটা স্তর। িীদপর অ্দনক ওপদর রস্থর হদয আদে। কাটব 
শরক্তশালী একটা র্াইদনাকুলার রেদয রসটা রেোর রচিা করল। 
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“রক রেো োয?” রজা রজদেস করল। 
  
“জাহাজ মদতা মদন হদে। তীদরর কাদেই।” কাটব র্লল। 
  
 “টযাঙ্কার (দতলর্াহী জাহাজা?)” 
  
“রর্ািা োদে না। রধাাঁযায র দর আদে চারপাশ। শুধু রমাচ়োদনা একটা ধাতর্ কাোদমা 
মদতা রেো োদে।” কাটব জানাদলা। তারপর ররনল্ডদসর রেদক রফদর র্লল, “ওটার 
রেদকই োও রতা আদগ। রেদে আরস।” 
  
সী ড্রাগন রেক র্েদল রসরেক এগুদলা। েতই কাদে োদে রধাযার আস্তরণ তদতাই পুরু 
হদে। 
  
“র্াতাদস রভদস রভদস জাহাদজর রধাযাটা রসাজা িীদপর রেদক উদ়ে োদে।” রজা র্লল। 
  
“রোো-ই জাদন ওটায রক আদে। রর্র্াক্ত রকেু হদল….রাকযটা রশর্ করল না কাটব। তদর্ 
র্ারকরা ভার্াথব রেকই রু্িদত রপদরদে। 
  
“ াক্তার মরহলাটা র্লরেল রে তারা আটকা পদ়েদে আর অ্রেদজনও রশর্ হদয আসদে। 
আরম রভদর্রেলাম রকাদনা ভূরমকম্প র্া রর্দফারদণ হযত হাসপাতাল ভর্নটা ধদস প়েদে, 
রকন্তু এেন রু্িদত পাররে মরহলা সম্ভর্ত এই রধাযার হাত রথদক র্াাঁচার রচিা করদে।” 
রজা র্লল। 
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 কাটব আর্াদরা র্াইদনাকুলাদর রচাে পাতদলা। জাহাদজর সামদনটা রেদে মদন হদে রর্শাল 
রকাদনা আংটা রেদয রর্াধহয রটদন রোঁদ়ে রফলা হদযদে। ভাদলা কদর তাকাদতই রর্ািা 
রগল রে জাহাদজর অ্দধবকটাই রনই। র্ারকটুকুও কারল-িুরলদত ঢাকা পদ়েদে। 
  
“রকাদনা  ুদর্া পাহাদ়ে আটকা পদ়েদে রর্াধহয। নাহদল রতা  ুদর্ োওযার কথা।” কাটব 
র্লল। “নাম-ধামও রচাদে প়েদে না। রকউ একজন পাদলদমবাদত রফান রেদয র্যাপারটা 
জানাও। ওরা েরে জাহাজটার হরেস রর্র করদত পাদর তাহদলই জানা োদর্ এটায রক 
রেল।” 
  
“রেক আদে, জানারে।” ররনল্ডস র্লল। 
  
“আর গযারর।” কাটব  াক রেল র্াতাদসর উদটারেদক রথদকা।” 
  
ররনল্ডস মাথা িাাঁকাদলা, “রসটা আর র্লদত হদর্ না।” তারপর গরত করমদয ের্রটা 
জানাদত রফান করল। জাহাজটা রথদক পাাঁচদশা গদজর মদতা েূদর থাকদতই সী ড্রাগদনর 
একজন কু্র রচাঁরচদয উেল, “আদর আদর রেদে োও সর্াই।” 
  
ররনল্ডস থ্রটল রেদল সী ড্রাগনদক থারমদয রেল পুদরাপুরর। কাটব রর্ররদয এদলা র্যাপার রক 
তা রেেদত। কুটা ওদক পারনর রেদক আঙুল তুদল রেোদলা। রসোদন আধা- জন অ্দু্ভত 
আকৃরতর রকেু একটা ভাসদে। রজরনসগুদলা ১৫ ফুদটর মদতা লম্বা, রেেদত অ্দনকটা 
টদপবদ ার মদতা, গাদযর রঙ কুচকুদচ কাদলা। 
  
 “পাইলট রতরম, চারটা র়্ে, েুদটা র্াচ্চা।” –টা র্লল। প্রজারতটা রচনদত রপদরদে। 
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“এরেদক রতা এরা আদস না, তার মাদন িীদপ ো হদযদে তাদত সাগদরর পারনদতও তার 
প্রভার্ পদ়েদে। কাটব র্লল। 
  
আসদলও তাই, রতরমগুদলার চারপাদশ গাো গাো সামুররক আগাো, মরা মাে, সু্কই  র্া 
প্রাণী ভাসদে। এগুদলার রলাদভই ওরা এরেদক এদসদে। 
  
“আরম রনরিত ঐ জাহাজটার জদনযই এসর্ হদযদে। রকউ একজন র্লল। কাদটরও রস 
রকই-ই ধারণা, রকন্তু মুদে রসটা প্রকাশ করল না। ও তারকদয তারকদয ভাসমান 
মৃতদেহগুদলা রেেদে। হোৎ শুনদত রপল রজা ররর ওদত ইতারলযান কতৃবপদির সাদথ 
কথা র্লদে। ওরা রক রক রেদেদে। রসসর্ জানাদে। কাটব রেযাল করল সর্ সু্কই -ই 
মারা োযরন। কদযকটাদক রেো রগল একসাদথ গু়ে রেদয এদক অ্নযদক রপরচদয 
ররদেদে। 
  
 “আমাদের মদন হয এোন রথদক চদল োওযা উরচত।” একজন কু্র র্দল উেল। র্লদত 
র্লদত রস পরদনর রগরে রটদন তুদল নাক-মুে রঢদক রেদলা। ভার্টা এমন রে র্াতাদস রে 
রর্র্-ই রভদস আসুক ওর নাদক আর ঢুকদত পারদর্ না। 
  
 কাটব জাদন রে এোদন ওদের রকাদনা সমসযা রনই। ওরা এেন র্াতাদসর উদটা রেদক 
প্রায রসরক মাইল েূদর। আর র্াতাস এদকর্াদরই রনমবল, এক রফাাঁটা গন্ধ পেবন্ত রনই। 
তারপরও সার্ধাদনর মার রনই। 
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ও আর্ার রকরর্দনর রভতদর ঢুদক র্লল, “আদরা মাইলোদনক রপেদন চদল োও, আর ঐ 
রধাযাটার রেদক নজর ররদো। েরে র্াতাদসর রেক র্েল হয তাহদল েত তা়োতার়ে সম্ভর্ 
ভাগদত হদর্।” 
  
ররনল্ডস মাথা িাাঁকাদলা। থ্রটল রেদল হুইদল হাত রেল আর্ার। জাহাজটা গরত রপদত 
রপদত ররর ওদত রজা-এর কথাও রশর্ হদলা। 
  
“রক ের্র?” 
  
“ওদেরদক র্ললাম রে আমরা রক রেদেরে। গত রাদতর AIS (Autometic 
Identification System)  াটা অ্নুসাদর ওদের ধারণা এটা একটা মালর্াহী জাহাজ। 
নাম এম. রভ. রতাররদনা।” 
  
“রেল রক ওটায?” 
  
“এই েন্ত্রপারত আর কাপ়ে-রচাপ়ে-ই রেল রর্রশরভাগ। রর্পজ্জনক রকেু রেল না।” 
  
“কাপ়ে-রচাপ়ে? রতামার মাথা।” ঐ রহরলকোরগুদলা কেূর?” কাটব রজদেস করল। 
  
“েু ণ্টা রতা লাগদর্ই আদরা। রতন  ণ্টাও লাগদত পাদর।” 
  
 “আধা  ন্টার মদধয না রওনা রেযার কথা রেল?” 
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রওনা রেদযরেল রকন্তু আমাদের ররদপাটব রপদয আর্ার রফরত রগদে। েরকারর রসেপারত 
আর মানুর্জন রনদয রফরত আসদর্।” 
  
“ওদের আর রক রোর্ রেদর্া।” কাটব মুদে র্লল। রকন্তু ওর মন পদ়ে রদযদে NUMA-
টীদমর সেসয আর ঐ  াক্তার মরহলার রক হদলা রসই রচন্তায। আর ওরা রকউই আর 
সা়োশব্দ কদররন। আর র্ারক পাাঁচ হাজার মানুদর্র কথা নাহয র্ােই রেল। দ্রুত রসোন্ত 
রনদয রফলদলা কাটব, এই মুহূদতব ওর রর্দর্দক এটাই একমাত্র সমাধান মদন হদে। 
  
“রজার যাকটা (রার্াদরর ততরর এক ধরদনর রস্প  রর্া ব। সশস্ত্র র্ারহনীদত র্যর্হৃত হয।) 
“ররর  কদরা। আরম িীদপ োর্ রক হদযদে রেেদত। পাশ রথদক ররনল্ডস শুনদত রপদয 
সাদথ সাদথ র্দল উেল, “মাথা রক োরাপ হদয রগদে নারক?” 
  
 “হদল হদযদে। আমাদের রলাদকরা রকউ এেদনা রর্াঁদচ আদে রক-না জারননা। রকন্তু আদরা 
রতন  ণ্টা র্দস থাকদল রে রকউ আর থাকদর্ না রস র্যাপাদর আরম রনরিত। রসই িুাঁরক 
আরম রনদত পারদর্া না। হযদতা ওরা সাহাদেযর আশাদতই র্দস আদে এেন।” 
  
“আরম োর্ রতামার সাদথ।” রজা র্লল। 
  
ররনল্ডস পরারজত রচাদে ওদের একর্ার রেদে র্লল, “তা রে রর্দর্ িীদপর সর্াই মারা 
প়েল রসটা রথদক র্াাঁচদর্ কীভাদর্?” 
  
“রহলদমটগুদলা পদর রনদলই হদর্। সাদথ অ্রেদজন রসরলন্ডার রতা আদেই। সমসযা হদর্ 
না।” 
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“রকেু রকেু নাভব টরেন রকন্তু চাম়োর ওপদরও কাজ কদর।” ররনল্ডস মদন কররদয রেল। 
  
 “ওযাটার প্রুফ সুযটগুদলা পদর রনদলই হদর্। চাম়োদতও রকেু লাগদর্ না।” কাটবও সাদথ 
সাদথ সমাধান রেদয রেল। 
  
“হুম। হাদত রলাভস আর রটপ রেদয র্ারক জাযগাগুদলা মুদ়ে রেদলই হদয োদর্।” রজা 
র্লল পাশ রথদক। 
  
“রটপ? একটা রটদপর ওপর তুরম রতামার জীর্ন র্ারজ ধরদত চাও?” 
  
“এর্ারই প্রথম না। এর আদগ একর্ার রটপ রেদয রর্মাদনর পাো আটাদনার রচিা 
কদররেলাম। অ্র্শয রসর্ার রজরনসটা রেকমদতা কাজ কদররন।” রজা স্বীকার করল। 
  
“ফাজলাদমা না। োমাো রতামরা রতামাদের জীর্দনর িুাঁরক রনে। ওোদন রকউ রর্াঁদচ 
আদে রক-না রস কথা-ই রকউ জাদন না।” রর্রক্ত মুদে র্লল ররনল্ডস। 
  
“উাঁহু। একটা র্যাপার ভুদল োে তুরম। ররর ও কদলর র্যাপারটা। কলটা অ্র্শযই  টনাটা 
 টার পদর করা হদযরেল। তার মাদন ঐ  াক্তার আর আদরা কদযকজন অ্ন্তত তেন 
পেবন্ত রর্াঁদচ রেল। রকাদনা একটা হাসপাতাদলই সম্ভর্ত। অ্রেদজন কদম আসরেল 
র্দলদে। তার মাদন রকাদনা র্ে জাযগাদত রনদজদের আটদক ররদেরেল োদত রর্র্ তাদের 
কাদে না রপৌঁোয। অ্নযরাও হযদতা একই কাজ কদরদে। আমাদের রলাদকরাও হয 
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এভাদর্ রকাথাও লুরকদয আদে। তার ওপর পারনদত রেেলাম কদযকটা সু্কই  এেদনা 
মদররন। ওগুদলা শু়ে না়েদে, জ়োজর়ে করদে, হালকা হালকা ন়েদেও।” কাটব র্লল। 
  
“ো-ই র্লল, এসর্ সম্ভার্না একেমই িীণ।” ররনল্ডস র্লল। 
  
রকন্তু কাদটবর জনয এতটুকু সম্ভার্না-ই অ্দনক। “আরম এোদন এেন র্দস থাকদর্া আর 
পদর রেেদর্া রে আরম সমযমদতা রকেু একটা করদলই রলাকগুদলাদক র্াাঁচাদনা রেদতা তা 
আরম রমদন রনদত পারদর্া না।” 
  
ররনল্ডস মাথা না়েদলা। ও আদগ রথদকই জানদতা রে কাটবদক রফরাদত পারদর্ না, 
“আো, আো রেক আদে। রতামরা নাহয রগদল, আর আমরা রক করদর্া?” 
  
 “ররর ওদত কান রপদত র্দস থাদকা। আর ঐ র্যাগুদলার ওপর র্সা রপরল-কানগুদলার 
ওপর নজর ররদো।” ইরিদত চযাদনদলর প্রদর্শপথ রেোদনা র্যার ওপর র্সা পারে 
রেেদলা। “েরে ওগুদলা মদর ওোন রথদক মদর রনদচ পদ়ে োয তাহদল এক মুহূতব রেরর 
না কদর এোন রথদক চদল োদর্।” 
  
. 
  
০৫. 
  
কদযক মাইল েূদরই একটা রোট রজার যাক রনৌকায র দম তা রেযার ভরিদত একজন 
র্দস আদে। রলাকটা আম্মন তা–রজার যাকটা এম, রভ. রতাররদনার। পালাদনার সময 
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জাহাদজর রপেন রেদক এটা রপদযদে রস। একটা ররর ও আদে এটায। রতাররদনার কু-রা 
জাহাদজর পাদশর কাোদমা পরীিা করার জনয। এটা র্যর্হার করদতা। েেন রর্দফারণটা 
হয তেন রস জাহাজটা রথদক মাত্র একদশা ফুট েূদর রেল। েুর্ই কাদে, রর্দফারদণর 
েমদক োই না হদলও শক ওদযদভর ধাক্কায মারা প়োর কথা অ্ন্তত। রকন্তু রর্দফারদণর 
শদব্দ চমদক ওো ো়ো তার আর রকেুই হযরন। ও রেভাদর্ রচদযরেল রসভাদর্ জাহাজটা 
ধ্বংস হযরন। 
  
রকেু একটা িাদমলা হদযদে। সাদথ সাদথই আর্ার জাহাদজ উদে রেেদত রচদযরেল 
র্যাপারটা। রকন্তু জাহাজটা তেদনা পূণব গরতদত চলরেল। ফদল তার এই স্বল্প গরতর 
রার্াদরর রনৌকায রসটাদক ধরা সম্ভর্ রেল না। তারকদয তারকদয রেো ো়ো রলাকটা তাই 
আর রকেুই করদত পাদররন। তদর্ রকেুিণ পদরই তার আশা পূরণ হয। রস রেভাদর্ 
রচদযরেল রসভাদর্ই জাহাজটা রর্দফাররত হয। 
  
তদর্ আসল িাদমলা শুরু হয রেক এর পদরই। রর্দফারদণ ধ্বংস হওযার র্েদল 
রহমাদঙ্কর রনদচ থাকা োণ্ডা তরলটা উদটা একটা নাভব গযাদসর রধাযা সৃরি কদর র্দসদে। 
রলাকটা অ্সহায রচাদে তারকদয রেেদলা প্রাণ াতী কুযাশাটা ধীদর ধীদর পরিদম এরগদয 
পুদরা িীপটাই রেদয রফলল। রস আর তার উচ্চপেস্থরা রে রজরনসটা রগাপন রাোর 
এদতা রচিা কররেল রসটাই এেন সারা েুরনযায জানাজারন হদয োওযার সম্ভার্না রেো 
রেদযদে। 
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ররর ওর সাহাদেযর আদর্েনটা রস-ও শুদনদে। কলটা কদরদে িীদপর একজন  াক্তার। 
রস এর্ং কদযকজন ররাগী একটা হাসপাতাদল আটকা পদ়েদে। পররষ্কার শুদনদে মরহলা 
একটা গযাদসর রমদ র কথা র্লদে। 
  
 তেনই চরম রসোন্তটা রস রনদয রনদযদে।  াক্তারদক রর্াঁদচ থাকদত রেযা চলদর্ না। 
রসই সাদথ নি করদত হদর্ তার উোর করা সমস্ত প্রমাণারে। 
  
পদকট রথদক একটা হাইদপা ারমবক রসররে রর্র করল রস। ওদত আদগ রথদকই ওরু্ধ 
ভরা। োাঁত রেদয সুাঁইদযর কযাপ েুলদলা, তারপর আঙুল রেদয রটাকা রেদয রনরিত হদলা 
রে রসররদে রকাদনা রু্েরু্ে রনই। তারপর পাদয ইদেকশনটা ঢুরকদয রেল। এটা একটা 
প্ররতদর্ধক। সারা শরীদর একটা োণ্ডা ররাত ওরু্ধটার সাদথ সাদথ উদে এদলা। হাত-পা 
রকমন অ্র্শ হদয এদলা। 
  
 রকেুিদণর মদধযই আর্ার সর্ স্বাভারর্ক হদয এদলা। রলাকটা রজার যাকটার রমাটর চালু 
কদর িীদপর রেদক রওনা রেল। তারপর সুরর্ধামদতা একটা জাযগায রসটাদক আটদক 
ররদে রনদম এদলা র্ারলযার়েদত। 
  
রকেুিদণর মাদি ও র্ারলযার়ে োর়েদয একটা পাথদরর রসাঁর়ের রগা়োয এদস রপৌঁেুদলা। 
রসাঁর়ের রশর্ মাথা রথদক শুরু হদযদে একটা পাকা রাস্তা। 
  
হাসপাতাল এোন রথদক েুই মাইল েূদর। এযারদপাদটবর কাদেই। রলাকটার পররকল্পনা 
হদলা, রস  াক্তার আর র্ারক জীরর্ত রলাকদের েুন করদর্, তারপর এযারদপাদটব রগদয 
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একটা রোট রর্মান চুরর কদর রতউরনরসযা র্া রলরর্যা র্া পারদল রমসদর পারলদয োদর্। 
কাক পিীদতও ওর কথা জানদত পারদর্ না। 
  
. 
  
০৬. 
  
“নাহ! রজরনসটা রতা শারন্ত রেদে না একেমই,” রজা র্লল। 
  
রজরনসপত্রসহ এদকর্াদর পুদরা  ুরু্ররর রপাশাকটাই ওর পরদন। ওপদর জ্বলদে ক়ো 
সূেব। ফদল গরদম র দম চরম অ্স্বরস্তকর একটা অ্র্স্থায পদ়ে রগদে ওরা। রকমন একটা 
েমর্ন্ধ েমর্ন্ধ লাগদে ওদের। র্াতাস আদে। রকন্তু সুযদটর পুরু কাপ়ে রভে কদর রসটা 
চাম়োয রপৌঁেুদত পারদে না। 
  
“রর্র্াক্ত রধাযা রেদয মরার রচদয অ্ন্তত ভাদলা। কাটব র্লল। 
  
রজা মাথা িাাঁরকদয আর্ার সামদন নজর রেল। এই মুহূদতব ওরা লযাদম্প ুসা র্ির রিা 
র্াাঁধ পার হদে। কদযক  জন রোট রোট রনৌকা এোদন রসোদন র্াাঁধা। অ্পরূপ 
তনসরগবক পররদর্শ চারপাদশ। 
  
“একটা রনৌকাদতও রকউ রনই।” রজা র্লল। 
  
কাটব পারন োর়েদয রাস্তা আর োলানগুদলার রেদক তাকাল, “সামদনর রাস্তাও জনমানর্ 
শূনয। গার়ে তত েূদর থাক একটা পথচারীও রনই।” 
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লযাদম্প ুসার জনসংেযা মাত্র পাাঁচ হাজার, রকন্তু কাটব রেযাল কদরদে এর মদধয 
অ্দনকদকই পাওযা োদর্ রমইন ররাদ । রর্দশর্ কদর েেনই ওর রকাথাও োওযার 
প্রদযাজন হয। সু্কটার আর রোট রোট গার়ে ভটভট করদত করদত রর্রভন্ন রেদক েুটদে, 
এদের সাদথ রোট রোট র রলভারর ট্াকগুদলা আর্ার প্ররতদোরগতায নাদম। শশা রশা 
কদর কাদরা রতাযাক্কা না কদর পাশ কাটাদে। ভার্টা এমন রে এোনকার কমপদি 
অ্দধবক মানুর্ ফমুবলা ওযাদনর ড্রাইভার হওযার রোগয। 
  
এ রকম সরগরম একটা িীদপর এরকম রনস্তব্ধতায ওাঁর গাদয কাাঁটা রেদয উেল। “ ান 
রেদক োও। ঐ মােধরা রনৌকাটার পাশ রেদয। তাহদল শটবকাদট োওযা োদর্।” কাটব 
র্লল। 
  
“শটবকাট?” 
  
“ওরেদক একটা প্রাইদভট রসাঁর়ে আদে। ওটা আমাদের রর্রল্ডং-এর আদরা কাদে। আরম 
কদযকর্ার ওোদন মাে ধদররে। ওটা রেদয উেদল অ্দনকোরন কম হাাঁটা লাগদর্।” কাটব 
র্যােযা করল। 
  
রজা রেক পাদট কাদটবর রেোদনা রেদক এগুদলা। মাে ধরা রনৌকাটার পাশ রেদয োওযার 
সময েুদটা অ্র্যর্ রচাদে প়েল। র দকর ওপর েলা হদয পদ়ে আদে। প্রথমজন পুরুর্। 
আেদ়ে পদ়ে হাত রনৌকার পাশ রেদয রর্র হদয আদে। অ্পরজন মরহলা। 
  
“একর্ার রক…”। 
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 “এরা সাহাদেযর র্াইদর। সামদন আগাও” কাটব র্লল। 
  
রজা রকেু র্লল না। তদর্ রনৌকাও র ারাদলা না। একটুপরই কাদটবর র্লা কাদের রসাঁর়েটা 
রেো রগল। 
  
রনৌকাটা র্াাঁধদত র্াাঁধদত রজা র্লল, “রনৌকাটা চুরর করার মদতা রকউ রর্াধহয আর রর্াঁদচ 
রনই।” 
  
 দ্রুত রসাঁর়ে টপদক ওোর রচিা করল ওরা রকন্তু ভারী সুযদটর কারদণ পারদে না। ওপদরর 
ধাদপ রপৌঁদে আদরা রকেু লাশ রচাদে প়েল। এক মধযর্যরস েম্পরত। সাদথ একটা র্াচ্চা 
আর একটা কুকুর। রাস্তার পাদশর গােগুদলার রনদচ অ্দনক মরা পারে ের়েদয রেরটদয 
আদে। 
  
কাটব পারেগুদলা রপররদয েম্পরতর পাদশ হাাঁটু মুদ়ে র্সদলা। প়োর পদর লাগা আ াত 
র্াদে শরীদরর আর রকাথাও রকাদনা আ াদতর রচহ্ন রনই। 
  
“রেদে মদন হদে মারা রে োদে রসটা এরা রটরও পাযরন। এদকর্াদর রসাজা মারটদত 
আেদ়ে পদ়েদে।” 
  
“হুম! ো-ই এটার জদনয োযী, রসটা েুর্ দ্রুত কাজ কদর।” রজা র্লল। কাটব উদে 
োাঁর়েদয রজরনসপত্র তুদল রনদয পদরর গরলটা রেরেদয র্লল, 
  
“এরেক রেদয।” 
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েুই ব্লক হাাঁটার পর এরা ওদের রর্রল্ডংটার কাদে রপৌঁোদলা। রর্রল্ডংটা রর্রশ র়্ে না। 
আপাতত NUMA তাদের অ্রফস রহদসদর্ র্যর্হার কররেল। সামদনই একটা রোট্ট 
গযাদরজ। এেন অ্র্শয সাগর রথদক ওদের উোরকৃত রজরনসপত্রগুদলা রাো হদযদে 
এোদন। এর রপেদনই চারটা রুম। এগুদলাই ওদের অ্রফস আর  ুমাদনার জাযগা। 
  
েরজার হাতল মুচদ়ে রজা র্লল, “তালা মারা।” 
  
কাটব এক কেম রপরেদয োাঁ়োদলা তারপর সদজাদর সামদন এরগদয লারথ চালাদনা কাদের 
েরজায। েরজা রভদঙ একপাদশ েুদট রগল। 
  
রজা সাদথ সাদথই রভতদর ঢুদক রচাঁচাদলা, “লাররসা? কর ?” 
  
কাটবও রচাঁচাদলা। তদর্ এই পুরু রহলদমট রভে কদর কতটা আওযাজ রর্র হদে সদিহ। 
ওর কাদনই আর রফদর আসদে র্দল মদন হদে। 
  
“রপেদনর  রগুদলাদত চদলা। েরে ওরা রটর পায রে রর্পেটা আসদে এক রাসাযরনক 
র্াষ্প রথদক, তাহদল সর্দচ রু্রেমাদনর কাজ হদলা সর্দচ রভতদরর রুদম ঢুদক েরজা 
জানালা র্ন্ধ কদর লুরকদয থাকা।” 
  
ওরা ত্রস্ত পাদয রপেদনর রেদক েুদট রগল। প্রথম রুমটা োরল। রজা রেৌদ়ে অ্রফস রুদমর 
েরজা েুদল রভতদর ঢুদক রগল। রকেু একটা রেেদত রপদয রচাঁচাদলা, “এোদন।” 
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কাটব রজা-এর পাদশ রগদয োাঁ়োদলা। এোদন থাকা পাাঁচজদনর মদধয চারজনদকই রেো 
রগল রটরর্দলর ওপর মুে থুর্দ়ে পদ়ে আদে। সামদন একটা রভালা মযাপ। মারা োওযার 
আগ মুহূদতব হযদতা এটা রনদযই গদর্র্ণা কররেল ওরা। একটু েূদরই কাত হদয পদ়ে 
আদে কর  উইরলযাম। রেন  ুরমদয পদ়েদে। কর়ে রেল ররামান পুরাকীরতব রর্দশর্ে। এই 
গদর্র্ণা েদলর প্রধান। 
  
“সকাদলর রমরটং।” কাটব র্লল। “একর্ার রচক কদর রেেদত রর্াঁদচ আদে রক-না।” 
  
 “কাটব, ওরা রকউ….” 
  
“তাও রেদো একর্ার। রসওর হদয নাও।” গম্ভীর মুদে র্লল কাটব। রজা রটরর্দলর 
কযজনদক রচক করল আর কাট রচক করল কর দক। তারপর রচযার রথদক নারমদয 
রমদিদত শুইদয রেল। প্রচণ্ড ভারর লাগদে শরীরটা। কাটব শরীরটা ধদর র্হুিণ 
িাাঁকািাাঁরক করল। রকন্তু কাজ হদলা না রকেুই। “পালস্-টালস রতা রকেুই রটর পারে 
না। অ্র্শয এই রমাটা রলাভস পরা থাকদল পাওযার কথাও না।” র্দল রজা রলাভস 
েুলদত রগল। 
  
 “উাঁহু!” কাটব মাথা রনদ়ে রনদর্ধ করল। 
  
তা রেদে রজা রথদম রগল। কাটব উদে একটা েুরর রনদয এদস ফলাটা কর র সামদন 
ধরদলা। “নাহ! ওরা রনশ্বাস রনদে না।” 
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ও েুররটা েুাঁদ়ে রফদল রেল, “শালার জাহাজটায রেলটা রক?” প্রচণ্ড রাদগ গজরাদত 
গজরাদত র্লল কাটব।.”রক এমন রজরনস রে পুদরা একটা িীদপর প্ররতটা প্রাণীদক রমদর 
রফলদত পাদর। তসনযর্ারহনীর কাদে এরকম রকেু নাভবগযাস আদে র্দল শুদনরে। রকন্তু 
এরা পাদর্ রকাথায?” 
  
 রজার মাথাদতও এসর্ রচন্তাই  ুররেল। “ধরলাম তুরম একজন সন্ত্রাসী আর রতামার 
কাদে এরকম রকাদনা গযাস আদে। রকন্তু রকান েুুঃদে তুরম রসটা এই িীদপ ে়োদত 
োদর্? সমুদরর মাদির এই িীপটা রতা মযাদপও রেো োয না। এোদন থাদক রকেু মারি, 
 ুরু্রর আর েুরট কাটাদত আসা মানুর্।” 
  
 কাটব আদরা একর্ার মৃত সহকমবীদের রেদক তাকাল, “জারননা। তদর্ আরম এর রপেদন 
োযী র্যরক্তদের েুাঁদজ রর্র করদর্াই। আর েেন করদর্া, এমন োচা রেদর্া শালাদের রে 
এই জাযগার নামও রকাদনারেন মুদে আনদত চাইদর্ না। 
  
রজা কাদটবর এই কণ্ঠটাদক েুর্ ভাদলা মদতাই রচদন। এটা হদলা সোহাসয, সোচিল 
কাদটবর রেক উদটা রূপ। অ্নযভাদর্ র্লা োয মুরার অ্পর রপে, কাদটবর অ্ন্ধকার চররত্র। 
রসাজা র্াংলায োদক র্দল, ধদর নাদর ধদর না, ধরদল রকন্তু োদ়ে না। 
  
অ্নয সময হদল রজা হযদতা কাটবদক এসর্ রজে রথদক রু্রিদয শুরনদয োণ্ডা করার রচিা 
করদতা, রকন্তু এই মুহূদতব ওর রনদজরও রেক একই ইদে করদে। 
  
“সী ড্রাগদন ের্র োও। আরম গার়ের চারর্টা েুাঁদজ রর্র করর। হাসপাতালটায রেদত 
হদর্। আর হাাঁটদত পারদর্া না।” র্দল কাটব চারর্র রোাঁদজ রর্ররদয রগল। 
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. 
  
০৭. 
  
রজপ গার়ের রভ-এইট ইরেন গদজব উেল। রনস্তব্ধ িীদপ রসই শব্দটাই কাদন লাগল। 
  
কাটব চারর্ মুচদ়ে র্ার কদযক গার়ে চালু র্ন্ধ করল। রে মাযার প্রভাদর্ ওদের চারপাদশর 
সর্রকেু  ুরমদয পদ়েদে, রসটা েরে ভাদি রসই আশায। 
  
রগযার র্েদল রজপ চালাদনা আরম্ভ করল কাটব, রজা একটা মযাদপর রেদক তারকদয। 
হাসপাতাল েুর্ রর্রশ েূর না রকন্তু রাস্তায  জনদক  জন গার়ে এদলা-রমদলা হদয রথদম 
আদে, রকাদনাটার ররর দযটর রথদক এেনও রধাযা রর্রুদে। সু্কটারগুদলা কাত হদয পদ়ে 
আদে, রসগুদলার আদরাহী পদ়ে আদে আদরা কদযক হাত েূদর। প্ররত রাস্তার রমাদ়ে 
গার়েগুদলা একটার ওপর অ্নযটা উদে তূপ হদয আদে। পথচারীরাও রেোদন রেল 
রসোদনই মদর পদ়ে আদে। 
  
“রেদে মদন হদে রকযামত হদয রগদে। এদত পুদরা মৃতদের শহর।” রজা র্লল শুকদনা 
মুদে। 
  
হাসপাতাদলর কাদেও রর্শাল একটা সূ্তপ রেো রগল। পুদরা রাস্তাই আটদক রফদলদে। 
একটা ট্াক উদট ওটার সমস্ত মালামাল রাস্তায ের়েদয পদ়েদে। উপায না রেদে কাটব 
গার়ে রাস্তার পাদশর একটা র্াগাদন নারমদয রেল। তারপর  ুদর রমইন রগদট রপৌঁোদলা। 
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“হাসপাতালটাদত ভাদলাই আধুরনক,” েযতলা োলানটার রেদক তারকদয র্লল রজা। 
  
“রলরর্যা আর রতউরনরসযা রথদক আসা রররফউরজদের জনয এটা র়্ে করা হযদে।” 
  
কাটব রজপ র্ন্ধ কদর রনদম এগুদত রগদয আর্ার থমদক োাঁ়োদলা। ওর রকেু একটা রচাদে 
পদ়েদে। 
  
“রক হল?” রজদেস করল রজা। 
  
কাটব আর্ার গার়ের কাদে রফদর রগল, “রক রেন ন়েদত রেেলাম।” 
  
“রক রসটা?” 
  
“জারননা, ভািা গার়েগুদলার ওপদর।” 
  
কাটব আদরা রকেুিণ তারকদয রইল, রকন্তু রকেুই রেো রগল না। 
  
 “চদলা রেদে আরস।” 
  
কাটব মাথা না়েদলা, “থাক। রচাদের ভুল সম্ভর্ত। োযা-টাযা হদর্।” 
  
 “রক জাদন, জরম্বও হদত পাদর।” 
  
 “তাহদল রতা আর রতামার রচন্তা করার রকেু রনই। জরম্বরা শুধু র লু োয।” কাটব র্লল। 
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“মজা রপলুম, তদর্ সরতয কথা হদলা েরে রকউ সরতযই রর্াঁদচ থাদক আর আমাদেরদক 
এই অ্র্স্থায রেদে তাহদল সামদন আসার আদগ েশর্ার ভার্দর্।” রজা র্লল। 
  
“হদত পাদর। তদর্ সম্ভর্ত আমার মদনরই ভুল। র্াে োও। রভতদর চদলা,” কাটব সামদন 
এগুদলা। 
  
রঢাকার েরজার কাদে রপৌঁোদতই অ্দটাদমরটক েরজা সুউ-শ কদর েুদল রগল। ওদযরটং 
রুদম প্রায  জন োদনক লাশ পদ়ে আদে। রর্রশর ভাগই রে রচযাদর র্দস রেল রসোদনই 
কাত হদয আদে। ফ্রন্ট র দস্ক একজন নাসব এরলদয পদ়ে আদে। 
  
“সর্াইদক রতা রচক করার েরকার আদে র্দল মদন হদে না।” রজা র্লল। 
  
“রচক করদর্াও না। আমার টযাদঙ্কর অ্রেদজন রতনভাদগর একভাগ কদম রগদে। 
রতামারটারও একই অ্র্স্থা হওযার কথা। জাযগাটাও অ্দনক র়্ে। প্ররতটা রুদমর 
সর্াইদক ধদর ধদর রচক করা সম্ভর্ না।” 
  
কাটব একটা  াইদরক্টরর েুাঁদজ রপল। েুদল নামগুদলার রভতর েুাঁজদত লাগল। প্রথম 
পাতাদতই পাওযা রগল অ্যামদরারসরনর নাম। তদর্ র্ারক সর্ নাম টাইপ করা হদলও এই 
নামটা হাদত রলো। “মরহলা সম্ভর্ত নতুন জদযন কদরদে। রকাদনা অ্রফস নাম্বার র্া 
কযতলায র্দস রকেুই রলো রনই।” 
  
“এটা র্যর্হার করদল রকমন হয?” একটা মাইদক্রাদফান হাদত রনদয রজা র্লল। 
রজরনসটা সম্ভর্ত একটা PA (Public address : মাইক) রসদস্টদমর সাদথ লাগাদনা। 
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“ াক শুনদল সা়ো রেদতও পাদর।” 
  
 “ভাদলা রু্রে।” 
  
রজা রসদস্টমটা চালু কদর। “অ্ল কল’ রলো রর্াতামটা রটদপ রেল। সম্ভর্ত এটা রেদলই 
সারা হাসপাতাদল আওযাজ রপৌঁোয। 
  
কাটব মাইদক্রাদফান হাদত রনদয রহলদমদটর কাাঁদচর সাদথ রচদপ ধরদলা। তারপর েথাসম্ভর্ 
পররষ্কার আওযাদজ র্লার রচিা করল, “ , অ্যামদরারসরন অ্থর্া জীরর্ত আর রকউ েরে 
রর্াঁদচ থাদক তাদের উদেদশয র্লরে, আরম কাটব অ্রস্টন। আমরা আপনার সাহাদেযর 
আদর্েন শুদন এদসরে। েরে আপরন এই রমদসজটা শুনদত পান তাহদল ফ্রন্ট র দস্ক রফান 
করুন। আমরা আপনার রোাঁদজ এদসরে রকন্তু রকাথায েুাঁজদর্া রু্দি পারে না।” 
  
রমদসজটা PA রসদস্টম হদয সারা হাসপাতাদলই ের়েদয প়েল। রকেুটা কাাঁপা কাাঁপা তদর্ 
পররষ্কার রর্ািা োয। কাটব আর্াদরা র্লদত োদর্ রকন্তু তার আদগই অ্দটাদমরটক র ারটা 
আর্াদরা সুউশ কদর েুদল রগল। 
  
 রজা আর কাটব চরকদত  ুদর রগল, রকন্তু েরজা োরল রকউ রনই ওোদন। েুই রসদকন্ড 
পদর আর্ার র্ন্ধ হদয রগল রসটা। 
  
“েত তা়োতার়ে পারর এোন রথদক ভাগদত চাই র্ার্া।” রজা র্লল। 
  
 “আরমও।” 
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র দস্কর রফানটা র্াজদত আরম্ভ করল আর একটা সাো র্ারত জ্বলদত আর রনভদত শুরু 
করল। 
  
“লাইন ওযাদন আপনার জনয একটা রফান এদসদে  . অ্রস্টন।” রজা র্লল। কাটব 
রস্পকার রলো রর্াতামটা রটদপ রেল। 
  
 “হযাদলা, একজন মরহলার কণ্ঠস্বর,” রকউ আদেন? আরম  , অ্যামদরারসরন।” কাটব 
রস্পকাদরর একেম কাদে রহলদমট রেরকদয র্লল, “আমার নাম কাটব অ্রস্টন। আপনার 
ররর ও কল শুদন সাহােয করদত এদসরে।” 
  
“ওহ! থযাঙ্ক গ ! আপনার কথা শুদন আদমররকান মদন হদে। আপরন রক NATO-র 
রকউ?” 
  
 “না। আরম আর আমার র্নু্ধ NUMA নাদমর একটা প্ররতষ্ঠদন কাজ করর। পারনর রনদচ 
 ুদর্ োওযা রজরনসপারত উোর করর আররক।” 
  
রকেুিণ নীরর্তা। “আপনাদের রকেু হযরন কীভাদর্? োরা-ই রর্র্টার সংস্পদশব এদসদে 
তার-ই রতা মারা পদ়েদে। আরম রনজ রচাদে রেদেরে।” 
  
“র্লদত পাদরন আমরা রেকোক কাপ়ে পদররে, তাই রকেু হযরন।” 
  
“একটু রর্রশই কাপ়ে পরা হদয রগদে।” রজা রফা়েন কাটদলা। 
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“রেক আদে। আমরা চার তলায আটক পদ়েরে। প্রারস্টদকর শীট আর সারজবকযাল রটপ 
রেদয রুদমর েরজা সীল কদর ররদেরে। রকন্তু আর রর্রশিণ থাকদত পারদর্া না। 
অ্রেদজন ফুররদয আসদে।” 
  
“ইতারলযান তসনযর্ারহনীর একটা ইউরনট িুাঁরকপূণব পোথব রনরিযকারী টীম রনদয রওনা 
রেদে। আপনাদের আদরা েুদযক  ণ্টা অ্দপিা করদত হদর্।” কাটব জানাদলা। 
  
“সম্ভর্ না। এোদন আমরা উরনশজন আরে। তাজা র্াতাদসর েরকার সর্ার েত দ্রুত 
সম্ভর্। কার্বন- াই-অ্োইদ র পররমাণ অ্দনক রর্দ়ে রগদে।” 
  
কাটব সাদথ কদর েুদটা অ্রতররক্ত সুযট আর একটা অ্রেদজন টযাঙ্ক রনদয এদসদে। 
পররকল্পনা রেল প্রথদম োদক পাদর্ তাদক সী ড্রাগদন রনদয োদর্, তারপর র্ারকদেরদক 
রনদত আসদর্। রকন্তু এোদন প্রায রর্শজন রলাক আটকা… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
“রক র্লদেন?”  াক্তার রজদেস করদলন। 
  
 “আমরা আপনাদেরদক রর্র করদত পারদর্া না।” কাটব জর্ার্ রেল। 
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“আমরা এোদন আর রর্রশিণ রটকদর্া না, কদযকজন র্যস্ক ররাগী এর। মদধযই োন 
হাররদযদে।” জর্ার্ রেল  াক্তার। 
  
“হাসপাতাদল রক িুাঁরকপূণব রর্য রনষ্কাশদনর রকাদনা র্যর্স্থা আদে? ওোদন েুাঁজদল রকেু 
সুযট পাওযা রেদত পাদর।” কাটব রজদেস করল। 
  
“না, এরকম রকেুদত রনই।” 
  
“অ্রেদজদনর র্যর্স্থা রনই। সর্ হাসপাতাদলই রতা থাকার কথা।” রজা র্লল পাশ 
রথদক। 
  
কাটব মাথা না়েদলা, “এই সপ্তাদহ রতামার রর্তন কাটা মাফ করলাম োও।” 
  
“এ আর নতুন রক?” 
  
কাটব এক হাত উাঁচু কদর তজবনী রনদ়ে না করল। 
  
তা রেদে রজা মারাত্মক কি পাওযার ভান করল আর কাটব আর্ার রস্পকাদরর কাদে মুে 
রনদয র্লল, “সাপ্লাই রুম কয তালায? আমরা আপনাদেরদক রকেু অ্রেদজদনর রর্াতল 
এদন রেরে। আশা করর ইতারলযান তসনযর্ারহনী আসার আগ পেবন্ত থাকদত পারদর্ন।” 
  
“হযাাঁ, হযাাঁ, তাহদল চলদর্। রমর দকল সাপ্লাই রতন তলায। রপ্লজ একটু তা়োতার়ে 
করুন।” 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

76 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

কাটব রফান রকদট এরলদভটদরর রেদক এগুদলা। েরজা েুলদতই রেো রগল একজন 
 াক্তার আর নাসব কাত হদয পদ়ে আদে। 
  
 রজা তাদেরদক তুদল র্সাদত রগল রকন্তু কাটব হাত তুদল না করল, “সময রনই।” ৩ 
রলো রর্াতামটা রটপদতই েরজা র্ন্ধ হদয রগল। রকেুিণ পদর রপং কদর আওযাজ 
হদতই েরজা েুদল রগল আর কাটব রনদম রগল। আর রজা  াক্তারটাদক রটদন অ্দধবক 
েরজার র্াইদর এদন ররদে রেল। 
  
“েরজায রেকা রেদল?” কাটব রজদেস করল। 
  
“আশা করর রলাকটা রকেু মদন করদর্ না, রজা জর্ার্ রেল। 
  
 “নাহ! রক আর মদন করদর্।” 
  
রশর্ মাথায ওরা সাপ্লাই রুমটা েুাঁদজ রপল। েরজা রভদঙ ঢুকদতই রেদে রপেদন 
রমর দকল অ্রেদজন রলো এক োাঁচা অ্রেদজদনর রর্াতল। কাটব গুদন রেেদলা আটটা 
রর্াতল। আশা করল এদতই কাজ হদয োদর্। 
  
রজা একটা ট্রল এদন র্লল, “এর ওপর উরেদয োও। তাহদল আর আমাদেরদক টানদত 
হদর্ না।” 
  
কাটব রর্াতলগুদলা ট্রলদত তুলদতই রজা রসগুদলা রর্াঁদধ রফলল োদত গর়েদয না পদ়ে। 
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তারপর রেদল েরজা রেদয রর্র করার রচিা করল রকন্তু মাথাটা রর্াঁদক রেযাদল রগদয 
রেকদলা। 
  
“গার়ে চালাদনা রশদেে রকাদেদক?” কাটব রজদেস করল। 
  
“আদর এগুদলা রেেদত সহজ হদলও চালাদনা আসদল অ্দনক করেন।” 
  
রজা জর্ার্ রেল। 
  
আর্ার রসাজা কদর আর্ার রেলা রেল। এটুকুদতই এদকর্াদর  াম েুদট রগল ওদের। 
  
রকেুেূর এগুদতই রশাদন এরলদভটদরর রপংশব্দ। রর্রঙ্কদযর রিতীয এরলদভটদরর েরজাটা 
েুদল োদে। 
  
“আরম রনরিত এই হাসপাতাদল ভূদতর আসর আদে।” রজা র্লল। “পুরা রর্রল্ডংদয 
থাকদলও কাদরদন্টর লাইদন আদে রসওর।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
এরলদভটদরর কাদে রপৌঁোদতই, ররাদে রপা়ো চাম়োর একটা মানুর্ রিতীয এরলদভরটা 
রথদক রর্র হদয মারটদত পদ়ে রগল। 
  
“র্াচান” হাসফাস করদত করদত র্লল রলাকটা, “রপ্লজ…” 
  
ভযার্াচযাকা রেদয কাটব দ্রুত ট্রলটা রেদ়ে রলাকটার পাদশ র্দস প়েল। রলাকটার রচাে 
এদতািণ র্ন্ধ রেল। রকন্তু কাটব তার মুদের কাদে িুাঁকদতই রলাকটার রচাে েুদল রগল 
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তারপর অ্পলক তারকদয থাকল কাদটবর রচাদের রেদক। রসই রচাদে রকাদনা মৃতুযভয র্া 
র ার রনই, শুধুই রজ াংসা। রসটা প্রমাণ করদতই রলাকটা রোট্ট রপস্তলটা রর্র কদরই 
গুরল করল। 
  
. 
  
০৮. 
  
গুরলর শব্দ ফাাঁকা কররদ াদর প্ররতধ্বরনত হদয ের়েদয রগল চারপাদশ, আর কাটব রপেন 
রেদক উদট পদ়ে রগল। রর্কাযোভাদর্ মুচদ়ে আদে শরীর। রেভাদর্ পদ়েদে ওভাদর্ই 
পদ়ে থাকল আর ন়েদলা না। 
  
 অ্র্াক হদলও ররদফ্লদের র্দশই রজা সামদন িাাঁপ রেল। অ্দধবক জীর্ন র্রেংদযর ররং-এ 
কাটাদনার সুফল। রজা-র হাদতর ধাক্কায রলাকটার হাত  ুদর রগল আদরকরেদক। ফদল 
পদরর গুরল েুদটা লিযভ্রি হদয রগদয লাগদলা রেযাদল। রজা রহলদমট পরা মাথা রেদয 
রলাকটার মাথায একটা গুদতা রেল, সাদথ সাদথ রলাকটা রচৎপটাং। হাদতর রপস্তলও 
রেটদক প়েল েূদর। 
  
েুজদনই হামাগুর়ে রেদয রপস্তদলর রেদক এগুদলা। রজা-ই আদগ রপৌঁেুলল। হাদত রনদযই 
উদে োাঁ়োদলা। রকন্তু িাদমলা পাকাদলা হাদতর রলাভস। রকেুদতই আঙুল রট্গাদর রঢাদক 
না। এই সুদোদগ আততাযী রলাকটা ওর ওপর িাাঁরপদয প়েল আর েুজদনই পাদশর 
েরজাটায আেদ়ে প়েল, েরজার ওপদর রলো সার্ধান MRI. 
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েুজদনই শক্ত রমদির ওপর পরতত হদলা আর ধাক্কায একজন আদরকজদনর কাে রথদক 
েুদট রগল। রহলদমট পদর থাকার কারদণ রজা েুইপাদশ রেকভাদর্ রেেদত পারদে না, 
ফদল র্িুক আর আততাযী েুদটার হরেসই ও হাররদয রফলল। আদশপাদশ  ুদর  ুদর 
তাকাদত র্িুকটা রকাথাও রেেদত রপল না তদর্ রলাকটাদক রেেদলা রর্শ ফুদটর মদতা 
েূদর পদ়ে আদে। সম্ভর্ত অ্োন হদয রগদে। 
  
 রজা ওদে োাঁর়েদয এক পা আদগ র্া়োদতই মাথাটা চক্কর রেদয উেল। মদন হদে রকউ 
রেন ওদক রপেন রথদক রটদন শুইদয রেদত চাদে। আদরক পা আদগ রেদতই প্রায উদটই 
পদ়ে রগল। প্রথদম ভার্দলা সম্ভর্ত রর্র্াক্ত গযাস ওর ফুসফুদস রগদে। কারণ আসদলই 
ও সামদন এদগাদত পারদে না। মদন হদে রেন রকউ ওর কাাঁদধ ররশ রর্াঁদধ টানদে। 
  
তদর্ েুর্ দ্রুতই কারণটা ধরদত পারদলা। ওরা এেন আদে হাসপাতাদলর MRI-রুদম। 
ওর রর্শ ফুট রপেদনই একটা রোট গার়ের সমান একটা রমরশন। ওটার রভতর আদে 
েুর্ই শরক্তশালী চুম্বক। চুম্বকগুদলা সর্ সমযই রক্রযাশীল একর্ার কদযকমাস 
হাসপাতাদল কাজ কদররেল রজা। ফদল MRI রমরশন সম্পদকব ভাদলাই জানা আদে ওর। 
ওটার আদশপাদশ রলাহা রনরমবত রকেু আসদলই হয। রসাজা রটদন রনদয আটদক রফলদর্। 
আর রজার রপদে রস্টদলর টযাংক, মাথায রস্টদলর রহলদমট। ওদকদতা আটকাদর্ই। রজা 
রতররশ র রগ্র রকাদণ সামদনর রেদক র্াাঁকা হদয রগল। প্রাণপণ রচিা করদে চুম্বদকর টান 
উদপিা করদত। ওভাদর্ই কদযক পা এগুদলা রেদে মদন হদে রকউ রু্রি প্রর্ল 
 ূরণবিদ়ের রর্পরীদত হাাঁটদে। রকন্তু এগুদত পারদে না। 
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রজার প্ররতপি মাত্র েশ ফুট েূদর পদ়ে আদে। এেনও োন রফদররন। রকন্তু এত রচিা 
কদরও রজা তার কাদে রপৌঁেুদত পারদে না। 
  
রজা আদরা োরনকটা র্াাঁকা হদলা, আদরক পা আগাদলা রকন্তু পা প়েল রমদির রপরেল 
একটা অ্ংদশ। ফদল ো হওযার তা-ই হদলা। ওর পা রপেদল রপেদন সদর রগল আর 
সমস্ত প্ররতদরাধ এক মুহূদতব রগল হাররদয। র্যস! পদরর মুহূদতবই রস র্াতাদস উদ়ে MRI 
রমরশনটার রেদক রধদয রগল। 
  
 রজা-র রপেন রেকটা ে়োম কদর র্াাঁকাদনা রমরশনটার মুদে রগদয র্ার়ে রেদলা আর মাথা 
র্ার়ে রেদলা ওপদরর অ্ংদশ। 
  
চুম্বক ওদক রসোদনই আটদক রােদলা, ফদল ও এক অ্দু্ভত ভরিদত িুদল রইল রসোদন। 
এমনরক ওর পা-ও এদট আদে রমরশদনর সাদথ। পাদযর রু্দট রস্টদলর কাটা এজদনয 
োযী। র্াম হাদত স্টীদলর  র়ে। রসটাও এদট আদে। রকাদনা মদত শুধু  ান হাতটাই 
রমরশদনর কর্ল রথদক মুরক্ত রপদযদে। শরীদরর র্ারক রকাদনা অ্ংশই ও না়োদত পারদে 
না। 
  
এর মদধযই আততাযী োন রফদর রপদযদে। উদে োাঁর়েদয রজা-রক রেদে এমনভাদর্ মাথা 
না়েদত লাগল রেন েুর্ মজা পাদে। তারপর হাসদত হাসদত রপস্তল তুলদলা গুরল করার 
জদনয। রকন্তু রসটা ওর হাত রথদক েুদট উদ়ে রগদয রজা-এর পাদশ রগদয আটদক রগল। 
  
 রজা রমাচ়ো মুচর়ে কদর র্িুকটা হাতাদনার রচিা করল রকন্তু হাত রপস্তল পেবন্ত 
রপৌঁোদলাই না। 
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 রলাকটা প্রথদম অ্র্াক হদলও দ্রুত সামদল রনদলা। ওর হাদত উদে এদলা আদরকটা 
অ্স্ত্র। একটা রোট রত্রদকাণাকায েুরর। রসটাদক মুদো কদর ধদরও এগুদলা রজা-এর 
রেদক। 
  
“আদর আদর কথা রশাদনন। আপনার রর্াধহয রকাদনা সাহােয েরকার, তাই না? 
আদরকটু ভাদলা রচরকৎসা, আদরকটু ভাদলা পাগলা গারদে থাকদলই আপরন রেক হদয 
োদর্ন।” রজা র্লল। 
  
“রনদজর ভাগযদক রমদন নাও। কি কম পাদর্।” রলাকটা র্লল। 
  
 “রনদজর চরকায রতল োও র্াো।” 
  
রলাকটা সামদন এগুদলা আর রজা হোৎ এক টাদন ওর পা েুরটদয রেল এক লারথ। মুদের 
একপাদশ লাগল রসটা। 
  
লারথ রেদয রলাকটা রপরেদয রগল োরনকটা। মারাত্মক ররদগ রগল রস। গজরাদত 
গজরাদত েুররটা ওপদর তুদল রসাজা রজা-র রু্ক র্রার্র এদগাদত োদর্, তেনই রপেদনর 
েরজাটা েুদল রগল। কাটব রসোদন োাঁ়োদনা হাদত একটা সযালাইন িুলাদনার র । ও ওটা 
রেদ়ে রেদতই ধাতর্ েণ্ডটা প্রচণ্ড রর্দগ MR রমরশদনর রেদক েুটদলা। োত্রা পদথ ওটা 
রলাকটার শরীরদক একটা র্শবার মদতা ফুদটা কদর ওর লাশটা রনদযই রজার পাদশ 
রমরশদনর গাদয রগদয প়েল। 
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রজা রসরেদক তাকাদতই রেেদলা রলাকটার রচাদের আদলা রনদভ োদে। তারপর কাদটবর 
রেদক রফদর র্লল, “সময মতই এদসে। আরমদতা ভার্তাম তুরম রু্রি সারারেনই মরার 
ভান কদর উদট পদ়ে থাকদর্।” 
  
রজা রেযাল করল কাদটবর রহলদমদটর ওপর রেকটা রেদর্ রগদে। আর রসই জাযগা রথদক 
রচহারা রর্দয রক্ত প়েদে। রহলদমদটর সামদনর কাাঁদচও ফাটল ধদরদে। 
  
“আসলাম ধীদর সুদস্থ। জানতাম-ইদতা রে এদস রতামাদক রকাথাও না রকাথাও িুলদতই 
রেেদর্া।” 
  
রজা’র রচহারায একটা আত্মতৃরপ্তর হারস… 
  
“োই রহাক, আর কাদে এদসা না, নাহদল রতামাদক আমার পাদশই রররফ্রজাদরটর হদয 
িুদল থাকদত হদর্।” 
  
কাটব েরজার ওোদনই েরজার হাতল ধদর োাঁর়েদয থাকল। োদত টান প়েদল আটকাদত 
পাদর। আদশপাদশ তাকাল ও। র্াম রেদকই রপ্লারে লাদস র রা MRI কনদট্াল রুম। 
  
“এটা অ্ফ করদর্া কীভাদর্?” 
  
“অ্ফ করা োয না। চুম্বকগুদলা সর্সমযই রক্রযাশীল। আরম এল পাদযর রে হাসপাতাদল 
কাজ করতাম রসোদন একর্ার একটা হুইল রচযার আটদক রগদযরেল। েযজন রলাক 
রলদগরেল রসটা ো়োদত। 
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কাটব মাথা িাাঁরকদয রসোদনই োাঁর়েদয রইল। তদর্ তারকদয আদে আততাযী রলাকটার 
রেদক। 
  
“রকেু প্রশ্ন হদলা এই র্যাটার সমসযা কী?” 
  
 “আরমদতা রু্দকর মদধয গাথা র্শবাটা র্াদে আর সমসযা রেেরেনা।” 
  
“ওটা র্াদে।” কাটব র্লল। 
  
“জারননা। তদর্ এটাই আমাদক অ্র্াক করদে রে এই িীদপর একমাত্র ন়েনিণ রজরনস 
হদলা এক র্ে উন্মাে রে রক-না রকাদনা েৃশযত কারণ ো়োই আমাদের েুন করদত 
চারেদলা।” রজা জানাদলা। 
  
“তুরম এেনও অ্র্াক হও। আমার রতা এেন অ্ভযাস হদয রগদযদে। সর্সমযই এমনটা 
হয। আরম অ্র্াক হরে র্যাটার রপাশাক পররেে রেদে। র্া র্লদত পাদরা রনই রেদে। 
আমরা র দম রগাসল কদর রফলরে আর রলাকটার নাদক একটা মুদোস পরারও েরকার 
হযরন।” 
  
 “হযদতা র্াতাস পররষ্কার হদয রগদে। তার মাদন আরম এেন…. রজা র্লল। 
  
“িুাঁরক রনযার েরকার রনই।” হাত র্ার়েদয রনদর্ধ করল কাটব।” “রসওর হওযার আগ 
পেবন্ত এসর্ রোলার েরকার রনই। আরম অ্রেদজদনর রর্াতলগুদলা  , অ্যামদরারসরনদক 
রেদয আরস। উরন হযদতা রকেু র্লদত পারদর্ন।” 
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“আরম রতামার সাদথ আসতাম। রকন্তু….”। 
  
 কাটব হাসদলা। “রু্দিরে। আরম জারন তুরম আটকা পদ়েদে।” 
  
“হুস। এর কারণ হদলা আমার আকর্বণীয র্যরক্তে।” রজা র্লল। কাটব হাসদলা। তদর্ 
রকেু না র্দলই  ুদর রর্ররদয এদলা রুমটা রথদক। 
  
. 
  
০৯. 
  
ররনাটা অ্যামদরারসরন অ্পাদরশন রুদমর রেযাদল রপে রেরকদয রমদিদত র্দস আদে। 
ন়োচ়োর শরক্তও আর অ্র্রশি রনই। জীর্দনও রস এরকম রকাদনা পরররস্থরতদত পদ়েরন 
আদগ। েরে রর্াঁদচ থাদক তাহদল আর প়েদতও চায না। 
  
 েুর্ই ধীদর ধীদর রনশ্বাস রনদে রস। েতটা সম্ভর্ কম অ্রেদজন েরচ করদত চায, 
অ্রস্থর লাগদে েুর্। প্রচণ্ড ইদে করদে েরজার প্লারস্টক রসদলর র্াইদর রর্ররদয রু্ক ভদর 
অ্রেদজন রনদত। মরদল মরুক আর সহয হদে না। মদনাদোগ সরাদত চুদল হাত 
রু্লাদলা, পরনদটল করা চুদলর র্যান্ড েুদল আর্ার রােদলা। তারপর গাদযর লযার্ রকাট 
প্রথদম ভাজ কদর আর্ার রসাজা করদত লাগল। আর কতিণ সহয করদত পারদর্ তা 
জাদননা। 
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অ্রেদজদনর প্রভার্ কদম রগদল শরীর-মন েুদটার ওপরই প্রভার্ পদ়ে। রকাদনাটাই 
রনদজর রনযন্ত্রদণ থাদক না, তারপরও ররনাটা সহয কদর আদে কারণ এোদন কি হদলও 
রর্াঁদচ আদে। র্াইদর রর্রুদলই ররফ মারা প়েদর্। 
  
 ররনাটার র্ার়ে টুসকারন-রত। তদর্ ইতারলর অ্দনক জাযগাদতই ওর থাকা পদ়েদে। র্ার্া 
রেদলন ইতারলর রমরলটারর পুরলশ েদলর একজন রর্দশর্ে। তার সাদথই সারা রেশ 
 ুদরদে। এক সন্ত্রাসী হামলায মা মারা োন। ররনাটার র্যস তেন মাত্র পাাঁচ। তারপরই 
তার র্ার্া সারা রেশ  ুদর  ুদর সংগরেত সন্ত্রাস ও েুনবীরতর রর্রুদে রর্দশর্ র্ারহনী 
ততররর কাদজ মদনাদোগ রেন। 
  
র্ার্ার কাে রথদক রপদযদে সাহস আর রজে এর্ং মাদযর কাে রথদক রপদযদে রসৌিেব। 
ররনাটা রৃ্রত্ত রপদয রমর দকল সু্কদল ভরতব হয এর্ং প্রথম স্থান রনদযই প়োদশানা রশর্ 
কদর। সাদথ পাটবটাইম রপশা রহদসদর্ রেল মদ রলং। তদর্ রশর্ পেবন্ত রর্লদর্াদ বর রচদয 
ইমাদজবরন্স রুমই রর্রশ মদন ধদর োয। কারণ মদ ল-এর জীর্ন হদলা অ্নযদের কাে 
রথদক সমাদলাচনা রপদয রপদয রর্াঁদচ থাকা, রেটা ওর েুর্ একটা পেি না। আর তাো়ো 
রচহারা ভাদলা হদলও অ্নযানয মদ লদের তুলনায ররনাটা রকেুটা োদটা। মাত্র পাাঁচ ফুট 
রতন ইরি। 
  
অ্নযরা োদত তাদক রসররযাসরল রনয তাই ররনাটা চুল সর্সময কাদলা রঙ কদর রােদত, 
রর্রশ একটা রমক আপ রেদতা না, এমনরক মাদি মাদি গাম্ভীেব আনার জনয রচাদে একটা 
চশমাও লাগাদতা। তারপদরও এই রচৌরত্রশ র্ের র্যদসও জলপাই রতদলর রদঙর মসৃণ 
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চাম়ো আর রসারফযা লদরদনর মদতা রেহ রসৌষ্ঠদর্র কারদণ তার পুরুর্ সহকমবীরা সুদোগ 
রপদলই আ়োদল আর্ াদল তার রেদক তারকদয থাকদতা। 
  
রস কারদণ ও রসোন্ত র্েল কদর রেক কদর  াক্তাররই করদর্। এ কারদণই 
লযাদম্প ুসাদত আগমন। আর এোদনই ও আরর্ষ্কার কদর ওর আসল সত্তা, ও আসদলই 
রক চায। তদর্ এেন অ্র্শয ও জাদন না এোন রথদক রর্াঁদচ আর রফরদত পারদর্ রক-না। 
  
“আদরকটু তধেব ধদরা।” রনদজদকই র্লল ররনাটা। 
  
ও আদরা একর্ার কার্বন- াই-অ্োই  েূরর্ত র্াতাদস শ্বাস গ্রহণ করল। রু্দক মদন 
হদলা আগুন ধদর রগদে।  র়ের রেদক তাকাল একর্ার। আদমররকান রলাকটার সাদথ 
কথা হদযদে এেদনা েশ রমরনট হযরন। 
  
“এতিণ লাগদে রকন?” ররনাটার পাশ রথদক তরুণ একজন লযার্ সহকারী রজদেস 
করল। 
  
“এরলদভটর নি হদয রগদে রর্াধহয।” র্যি কদর র্লদল ররনাটা। তারপর র্হু কদি 
রনদজদক রটদন তুলদলা। অ্নযদের রচক করদর্। 
  
আক্রমণটা শুরু হদতই ওরা এই রুদমর কজন-ই শুধু র্াাঁচদত রপদরদে। এোদন আদে 
একজন নাসব, একজন লযার্-সহকারী, চারটা র্াচ্চা আর র্াদরাজন র্যস্ক ররাগী। এর 
মদধয রতনজন রর্দেরশ। রতউরনরসযা রথদক একটা ভািদচারা রনৌকায কদর এোদন চদল 
এদসদে। আসার পদথ জ্বলন্ত সূদেবর তাদপ গাদয রফাস্কা পদ়েদে, একটা িদ়ের কর্ল 
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রথদক রর্াঁদচদে। িীদপর কাদে রপৌঁদে রশর্ মুহূদতব হািদরর আক্রমণ রথদক র্াাঁচদত পাাঁচদশা 
গজ সাাঁতদর তীদর এদস উদেদে। এদতা মারাত্মক সর্ রজরনস রথদক রর্াঁদচ এদস এেন 
কার্বন- াই-অ্োই  রর্র্রক্রযায মারা োদে। ভাগয! তাও একটা হাসপাতাদলর রুদম 
রেোদন তাদের অ্রেদজন আদরা রর্রশ পাওযার কথা। 
  
 রর্শ কদযকজন ররাগী-ই ইদতামদধয অ্দচতন হদয রগদে। সর্বদশর্ অ্রেদজদনর 
রর্াতলটা রনদয েুলদলা ররনাটা। রকন্তু রকেুই রর্রুদলা না। োরল। 
  
রর্াতলটা হাত রথদক রফদল রেল ও। প্রচণ্ড শব্দ কদর রসটা একরেদক গর়েদয রেযাদল 
রগদয থামল। রকউ একর্ার রচাে  ুররদযও রেেদলা না। র্ারকরাও োন হারাদে। োন 
আর রফরদর্ রক-না জানা রনই। আর রকেুিণ। অ্রেদজন না রপদলই ররইন  যাদমজ 
হদয পুদরাপুরর রচররনরায ঢদল প়েদর্ সর্াই। ররনাটা েরজার কাদে রগদয রহলান রেল। 
আর পারদে না। রটপ ধদর টান রেল। রকন্তু এদতাটাই েুর্বল রে রটপটাও েুলদত পারদলা 
না। “শক্ত হও ররনাটা, শক্ত হও।” রনদজদকই রনদজ আদেশ রেল ররনাটা। 
  
 দরর রভতর মদন হদলা একটা কমলা রদঙর অ্স্পি রকেু রর্াধহয রপেদনর  রটায 
ঢুদকদে। একটা মানুর্। আজর্ একটা রপাশাক পরদন। ররনাটার মদন হদলা রলাকটা 
নদভাচারী। নারক রলাকটা এরলদযন? নারক পুদরাটাই রচাদের ভুল? হোৎ রলাকটা রচাদের 
সামদন রথদক অ্েৃশয হদয রগল। তার মাদন ওটা রচাদের ভুল। 
  
আর্ার রটদপর রকাণাটা ধরদলা ররনাটা। টান রেদর্ তেরন রশাদন রকউ র্লদে, “না।” 
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 ররনাটা রেদ়ে রেল রটপ। সাদথ সাদথই হাাঁটু রভদঙ র্দস প়েল, তারপর কাত হদয রগল 
একপাদশ। শুদয শুদযই রেেদলা েরজার রনদচর পারস্টক ফুদটা কদর সরু একটা নল 
ঢুদক রগল। তারপর রসটা সাদপর মদতা রহসরহস কদর উেল। প্রথদম ভার্দলা এটা রু্রি 
সাপ-ই রকন্তু কদযক রসদকন্ড পরই ওর মাথা পররষ্কার হদয এদলা। অ্রেদজন-তাজা 
অ্রেদজন টুকদে রভতদর। 
  
প্রথদম ধীদর ধীদর তদর্ তারপরই আচমকা সর্ জ়েতা রকদট রগল ররনাটার। মাথাটা 
অ্র্শয টনটন কদর উদেদে, তদর্ ও এদতই েুরশ। রু্ক ভদর রনশ্বাস রনদলা ও। োণ্ডা 
অ্রেদজন এদকর্াদর শরীদরর সর্দচ রভতদরর রকার্টা পেবন্ত রপৌঁদে রগল। রদক্ত আর্াদরা 
র্ইদত শুরু কদরদে অ্যাদড্রনারলন, রেক একজন রেৌ়েরর্দের সমান। 
  
আদরকটা নল ঢুকদত রেো রগল পাদশই। ররনাটা একপাদশ সদর রগল োদত অ্নযদের 
কাদে দ্রুত অ্রেদজন রপৌঁোয। শরীদর রকেুটা শরক্ত রফদর রপদতই ররনাটা উদে োাঁর়েদয 
েরজার কাদে রচাে রােদলা। কমলা রদঙর নদভাচারীদক রেো রগল। ইন্টারকদমর রেদক 
োদে। এক রসদকন্ড পরই ররনাটার রেক পাদশই রিালাদনা রস্পকারটা জযান্ত হদয উেল, 
“সর্াই রেক আদে রতা?” 
  
“আশা করর রেক থাকদর্। আপনার মাথায রক হদযদে? রক্ত প়েদে।” 
  
“গুদতা রেদযরে।” কাটব র্লল। 
  
ররনাটার মদন প়েল ও গুরলর শব্দ শুদনরেল। রকন্তু তেন রভদর্রেল কল্পনা রর্াধহয। 
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“গুরলর শব্দ শুদনরেলাম। রকউ কী আপনাদের আক্রমণ কদররেল?” 
  
কাদটবর রচহারা কদোর হদয রগল, “সরতয কথা হদলা, হযাাঁ।” 
  
“রেেদত রকমন? একা-ই রেল?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
 কাটব  ান-পা রথদক র্াম-পাদয রেদহর ভার র্েল করল। তারপর র্লল, “এেন পেবন্ত 
একজনদকই রেদেরে। আপনারা কী রকাদনা িাদমলা আশা কদররেদলন?” কদণ্ঠ রর্িুমাত্র 
রকামলতা রনই এেন আর। 
  
ররনাটা রকমন ইতস্তত করল। ইদতামদধযই অ্দনক রর্রশ র্দল রফদলদে ও। আর েরে 
রর্পে হযও তাহদল এই রলাকটাই সম্ভর্ত ওদের একমাত্র ভরসা। অ্ন্তত ইতারলযান 
র্ারহনী আসার আগ পেবন্ত এদক েরকার। 
  
 “আরম আসদল…” র্লদত রগদয রথদম রগল ররনাটা। তারপর রক মদন কদর র্লল, 
“পুদরা র্যাপারটাই আসদল েুর্ রগালদমদল।” 
  
 ররনাটা রেেদলা রলাকটা সরাসরর ওর রেদকই তারকদয আদে। েরেও রলাকটার 
রহলদমদটর কাাঁচ ফাটা আর মািোদন েরজার কাাঁচও আদে, রকন্তু তারপরও ও রু্িদলা 
রলাকটা ওদক আপােমস্তক রমদপ রেেদে। রেক রেন ওর রভতরটা পেবন্ত রেদে রনদে। 
ররনাটাও রচিা করল রকন্তু রলাকটার মুদের ভার্ রেক মদতা রর্ািা রগল না। 
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“রেক র্দলদেন। েুর্ই রগালদমদল। এদকর্াদর শুরু রথদকই।” অ্র্দশদর্ র্লল রলাকটা। 
কণ্ঠটা শুদনই ররনাটা রু্িদলা, রলাকটা আসদল তার রেদকই ইরিত করদে। রকন্তু চুপচাপ 
র্দস থাকা ো়ো ওর আর রকেুই করার রনই। রলাকটা ওর জীর্ন র্াাঁরচদযদে রেক। রকন্তু 
এেদনা তার পররচয রস জাদন না। 
  
. 
  
১০. 
  
ররগযান নযাশনাল এযারদপাটব, ওযারশংটন র .রস. 
রভার ৫:৩০ রমরনট 
  
ভাইস রপ্ররসদ ন্ট রজমস সযাদন্ডকার রনদজর রুপারল ‘রজদপা’ লাইটারটা রেদয। রোাঁদট ধরা 
রসগাদরটটা জ্বালদলন। চরল্লশ র্ের আদগ হাওযাই রথদক লাইটারটা রকনা। আদরা রর্শ 
কদযকটা লাইটার আদে তার। এর মদধয কদযকটা রর্শ োরম। রকন্তু েী ব রেদনর সিী 
এই মরলন হদয িদয োওযা লাইটারটাই তার সর্দচ রপ্রয। েতর্ারই হাদত রনন 
ততর্ারই মদন পদ়ে রে রকেু রকেু রটদক থাকার জদনযই ততরর হয। 
  
রু্ক ভদর রধাযা রটদন গলগল কদর রেদ়ে রেদলন। রসগাদরর গন্ধটা রর্শ ভাদলা। 
আদশপাদশর সর্াই তাদক আ়েদচাদে রেেদে। এযারদফাসব টু’রত (ভাইস রপ্ররসদ ন্টদক 
র্হনকারী রর্মান) ধূমপান রনদর্ধ। রকন্তু রকউই তাদক এটা র্লার সাহস পাদে না। এই 
মুহূদতব তাদের োওযার কথা রেল ররাদম। একটা অ্থবননরতক সদম্মলদন রোগ রেযার 
কথা। রকন্তু তারা অ্লস র্দস আদে রানওদযদতই। 
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সরতয কথা হদলা, মাত্র েশ র্া পদনর রমরনট রর্লম্ব হদযদে তাদের। রকন্তু োরন্ত্রক ত্রুরট না 
হদল এযারদফাসব ওযান র্া টু কেদনাই রওনা রেদত রেরর কদর না। আর রসরকম রকেু 
হদল রসদক্রট সারভবদসর রলাকজন ভাইস রপ্ররসদ ন্টদক রর্মান রথদক নারমদয রনদয োয। 
তারপর রেক হদল আর্ার রনদয আদস রর্মাদন। আজ তা হযরন। 
  
 সযাদন্ডকার মুে রথদক রসগার নারমদয পাদশই তার সহকারী রটরর কারুথাদসবর রেদক 
তাকাদলন। রটররর জনয রপ্রন্সটদন। মাথায তীক্ষ্ণ রু্রে। আদেশ পালদন সো তৎপর। 
তাদক র্লা হদযদে রকন্তু কাজটা র্াস্তর্ারযত হযরন এমন নরজর রনই। এই র্যাপাদর তার 
রকাদনা জুর়ে-ই রনই। রকন্তু রনজ রথদক রস রকেুই করদত পাদর না। 
  
“রটরর,” সযাদন্ডকার  াকদলন। 
  
“জী, রম, ভাইস রপ্ররসদ ন্ট।” 
  
“রটরকট রকদট রর্মাদন চ়ো র্াে রেযার পর রথদক আর রকাদনারেন আমাদক রানওদযদত 
এদতািণ র্দস থাকদত হযরন। রশর্র্ার েেন এমন হয, তেন এই রর্মানর্ির 
র্ানাদনাই হযরন।” 
  
সযাদন্ডকার কাটা কাটাভাদর্ র্লদলন। “তাই নারক?” রটরর র্লল। 
  
“হযাাঁ।” সযাদন্ডকাদরর গলার সুদরই রর্ািা রগল রে রতরন রেটা রর্ািাদত রচদযদেন রটরর 
রসটা রর্াদিরন। “আদর র্যাটা আমাদের রেরর হদে রকন? আর্হাওযা োরাপ?” 
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“না, না! আর্হাওযা একেম রেক! আরম একটু আদগই রচক কদররে।” 
  
কারুথাসব জর্ার্ রেল। 
  
 “রতা রক? পাইলটরা চারর্ ভুদল র্াসায রফদল এদসদে?” 
  
 “রসরকম রতা মদন হয না।” 
  
 “তাহদল…মদন হয ওরা ইতারল োওযার রাস্তা ভুদল রগদে?” 
  
কারুথাসব রহদস রফলল, “ওদের কাদে রতা মযাপ আদে সযার।” 
  
“তাই? তাহদল র্দলা রেরে আদমররকার রিতীয গুরুেপূণব র্যরক্ত রকন র্দস র্দস 
রানওদযদত হাওযা োদে রেোদন তার এদতািণ উ়োল রেযার কথা?” 
  
“এযা….আরম কীভাদর্ র্লদর্া সযার, আরমদতা শুরু রথদক আপনার সাদথই র্দস আরে।” 
কারুথাসব র্লল। 
  
“হুম, র্দসই আদো। েুর্ ভাদলা।” 
  
সযাদন্ডকার রক রু্িাদেন রসটা রু্িদত কারুথাদসবর আদরা রকেুিণ লাগল। রু্িদতই লাফ 
রমদর উদে োাঁর়েদয র্লদলা, “আরম এিুরন ককরপট রথদক ের্র রনদয আসরে।” 
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ককরপদটই োও। নাহয আরম এদতাটা ররদগ রেদত পারর রে রতামাদক রেদশর সর্ 
অ্ভযন্তরীণ রর্মান পররর্হন রসদস্টদমর সমীিা করদত পারেদয রেদর্া। 
  
গুরলর রর্দগ েুদট রগল কারুথাসব। সযাদস্তকার আদরা একর্ার রধাাঁযা রটদন ো়েদলন। 
রধাাঁযা সরদতই রেদেন রুদমর রসদক্রট সারভবদসর এদজন্ট েুজন হারস চাপার রচিা করদে। 
  
“এটা হদলা ফাস্টব ক্লাস পােোন পেরত।” সযাদন্ডকার র্লদলন। 
  
রকেুিণ পদরই সযাদন্ডকাদরর রচযাদরর হাতদল লাগাদনা রফাদনর র্ারত জ্বলা-রনভা শুরু 
করল। 
  
রফানটা ধরদতই রশাদনন কারুথাদসবর গলা, “রম. ভাইস রপ্ররসদ ন্ট। ভূ মধয সাগদর নারক 
একটা িাদমলা হদযদে। ওোনকার ইতারলর একটা রোট্ট িীদপ সন্ত্রাসী হামলা হদযদে। 
তার জনয নারক এলাকায রক একটা রর্র্ ের়েদয পদ়েদে। তাই ওোন রেদয রর্মান 
চলাচল পুদরা র্ন্ধ।” 
  
 “হুম।” সযাদন্ডকার জর্ার্ রেদলন। এেন আর কদণ্ঠ ররসকতা রনই। কারুথাদসবর স্বর 
শুদনই রর্ািা োদে  টনা এোদনই রশর্ নয। “আর রকেু?” 
  
“রতমন রকেু না তদর্  টনাটা জারনদযদে আপনার সাদর্ক প্ররতষ্ঠান NUMA”। 
সযাদন্ডকার NUMA-র প্ররতষ্ঠাতা। ভাইস রপ্ররসদ ন্ট হওযার আগ পেবন্ত রতরন-ই 
প্ররতষ্ঠানটা পররচালনা করদতন। “NUMA? ওরা কীভাদর্ এ র্যাপাদর প্রথম জানদলা?” 
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“আরম সর্টুকু জারন না, রম. ভাইস রপ্ররসদ ন্ট।” 
  
 “ধনযর্াে রটরর। তুরম চদল আদসা।” সযাদন্ডকার র্লদলন। 
  
কারুথাসব রফান রােদতই সযাদন্ডকার রর্মাদনর করমউরনদকশন অ্রফসারদক রফান করদলন, 
NUMA রহ  রকাযাটবাদরর সাদথ কথা র্লদর্া, লাইন লাগাও।” 
  
কদযক রসদকদন্ডই কলটা চদল রগল NUMA’র র্তবমান সহকারী পররচালক রুর  গান-
এর কাদে। 
  
“রুর , সযাদন্ডকার র্লরে। ভূ-মধযসাগদর রক নারক হদযদে?” 
  
 “হযাাঁ।” 
  
“কার কাণ্ড এটা?  াকব?” 
  
 াকব রপট NUMA’র র্তবমান পররচালক। সযাদন্ডকার েতরেন পররচালক রেদলন রপট রেল 
তার এক নাম্বার এদজন্ট। পররচালক হওযার পরও অ্রফদসর চাইদত সরাসরর অ্রভোদন 
রনদম প়েদতই রর্রশ ভাদলা লাদগ রপদটর। 
  
“না।  াকব এেন সাউথ আরফ্রকায।  টনা  রটদযদে অ্রস্টন আর জাভালা।” রুর  র্লল। 
  
“জানতাম। একজন না হদল অ্নযজন হদর্ই। েুদল র্দলা রতা  টনাটা।” 
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রুর  রেটুকু জাদন রর্স্তাররত র্লল। ো ো জাদন না তা-ও র্লদলা। ও ইদতামদধয 
ইতারলযান রকাস্ট গাদ বর একজন অ্রফসার আর ইতারলযান ইদন্টরলদজন্স এদজন্সীর 
একজন পররচালদকর সাদথও করা র্দলদে। এর র্াইদর আর রকেু জানা রনই। 
  
“কাটব র্া রজা-এর সাদথ সরাসরর কথা হযরন আমার। সী ড্রাগদনর কযাদেন র্দল রে ওরা 
না  ণ্টা োদনক আদগ তীদর উদেদে রকউ রর্াঁদচ আদে রক-না রেেদত। তারপর আর 
রোাঁজ রনই।” রুর  র্লল। 
  
 অ্নয রকউ হদল অ্র্াক হদতা রে রলাক েুদটা রক পাগল নারক রে রনদজদের জীর্দনর 
িুাঁরক রনদয এরকম রর্র্াক্ত একটা এলাকায রগল। রকন্তু সযাদন্ডকার অ্রস্টন আর 
জাভালার রভতর এই গুণটা ধরদত রপদররেদলন র্দলই ওদেরদক েদল রনদযরেদলন। 
  
“হুম। ওরাই পারদর্ েরে রকউ রর্াঁদচ থাদক তত তাদের উোর করদত।” সযাদন্ডকার 
র্লদলন। 
  
“জ্বী। আপরন চাইদল আপনাদক রনযরমত ের্র পাোদত পারর।” রুর  প্রস্তার্ রেল। 
  
“তাহদল রতা ভাদলাই হয।” সযাদন্ডকার কথাটা র্লামাত্র ইরেন গদজব উেল।” রর্মান 
রেদ়ে রেদে। কাটব আর রজা-এর সাদথ কথা হদল রর্াদলা আরম ওরেদকই আসরে। রপদে 
োলা রর্াঁদধ রাদে রেন, নইদল চাম়ো আর থাকদর্ না।” 
  
র্যাপারটা রনেকই োট্টা, অ্র্শযই। রকন্তু অ্নযদক চািা করদত জুর়ে রনই। সযাদন্ডকার এই 
র্যাপারটা েুর্ই ভাদলা পাদরন। 
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“অ্র্শযই র্লদর্া, রম. ভাইস রপ্ররসদ ন্ট।” স্পি রর্ািা রগল রুর  এেন আদগর রচদয 
রর্শ োরনকটা প্রফুল্ল। 
  
 সযাদন্ডকার রফান রােদতই রর্মান রেৌ়োদনা শুরু করল। মাইল রেদ়েক পরই নাক উাঁচু 
কদর এযারদফাসব টু উদে এদলা আকাদশ। োদর্ ররাদম। সযাদন্ডকাদরর মাথায অ্র্শয রনাম 
রনই। রতরন তেন ভার্দেন কাটব আর রজা আর্ার নতুন রক িাদমলায জ়োদলা। রকন্তু 
কল্পনাও কদরনরন রে সশরীদর তার উত্তর েুাঁদজ পাদর্ন। 
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ররাগী পসরর্াহী জাহাজ নাটাল 
১১. 
  
ররাগী পররর্াহী জাহাজ নাটাল 
ভূমধযসাগর 
  
কাটব, রজা আর উোরকৃত র্ারকরা একটা ইতারলযান মালর্াহী জাহাদজর র ক এ র্দস 
আদে। এটার মাস্তুদল একটা রর্শাল লাল রদঙর ক্রস আাঁকা। ওদেরদক রাসাযরনক 
প্ররতদরাধী সুট পররদয একটা রমরলটারর রহরলকোদর কদর পূর্ব রেদক রনদয আসা 
হদযদে। সর্দচ কি হদযদে রজা-রক MRI রমরশনটা রথদক রোটাদত। রকন্তু ওর কাপদ়ের 
সাদথ লাগাদনা ধাতর্ অ্ংশগুদলা রকদট রফলদতই সহদজ ওদক েুরটদয রফলা োয। 
  
তারপর রর্দশর্ সার্ান রেদয রগাসল কদর েূর্ণমুক্ত হদয, কদযকটা রমর দকল রটস্ট 
করার পর এেন স্বাভারর্ক কাপ়ে পরার সুদোগ রপদযদে। তারপর রথদকই র ক-এ র্দস 
আদে আর করফ োদে। এদতা ভাদলা এসদপ্রদসা রশর্ কদর্ রেদযদে কাটব মদন করদত 
পাদর না। 
  
রিতীয কাপ োওযার পর কাদটবর রকমন রেন অ্রস্থর লাগদত লাগদলা। আিররক অ্দথবই 
র্দস থাকদত পারদে না। 
  
“রতামাদক রকমন রেন লাগদে।” রজা র্লল। 
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“মনটা রকমন েুাঁতেুাঁত করদে।” 
  
“কযাদফইদনর জদনয এমন হদে। এত করফ রেদল রতা হাতীও শুদয প়েদর্।” 
  
কাটব একর্ার ওর হাদতর োরল কাপটার রেদক নজর রু্রলদয আর্ার রজা এর রেদক 
তাকাল, “আদশপাদশ ভাদলা কদর রেেদত একর্ার। অ্নযরকম রকেু রচাদে প়েদে?” 
  
“আো র্লরে।” রজা জর্ার্ রেল। তারপর চারপাদশ একর্ার মাথা  ুররদয র্লল, “নীল 
আকাশ, রিরকরমরক পারন। নতুন জীর্ন পাওযায সর্াই েুরশ। তদর্ আরম রনরিত এর 
মদধযও তুরম রকাদনা একটা  াপলা রেকই েুাঁদজ রপদযে।” 
  
 “হুম। আমরা সর্াই এোদন। ওোন রথদক রর্াঁদচ আসা সর্াই। রকন্তু একজন রনই। 
আরম োর সাদথ সর্দচ রর্রশ কথা র্লদত চারে রসই মানুর্টাই রনই :  . আমদরারসরন।” 
  
 “জাহাদজ ওোর সময রেেলাম মরহলাদক।” করফদত রচরন ঢালদত ঢালদত র্লল রজা। 
“তার সাদথ রেো করার জনয উতলা হওযায রতামাদক রোর্ রেযা োয না। এমন 
 াক্তাদরর ররাগী হদত রক না চায।” 
  
মরহলা রে োরুণ আকর্বণীয রস কথা কাটব অ্স্বীকার কদর না রমাদটও, তদর্ ওর রেো 
করদত চাওযার কারণ সমূ্পণব রভন্ন। “রর্শ্বাস করদর্ না জারন, তদর্ আমার আগ্রহ অ্নয 
কারদণ।” 
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রজা একটা ভ্রূ সামানয তুদল এমন ভরিদত করফদত চুমুক রেল, োর অ্থব োাঁ়োয, রু্দিরে! 
রু্দিরে!’ 
  
“সরতয! আমার রকেু প্রদশ্নর জর্ার্ েরকার,” কাটব র্লল। 
  
“তা রতা র্দটই। প্রথম প্রশ্ন হদলা আপনার নাম্বারটা? তারপরই রজদেস করদর্ আপনার 
রকরর্দন োদর্ন নারক আমারটায আসদর্ন?” রজা রোাঁট র্াাঁরকদয র্লল। 
  
কাটব রহদস রেল। “আদর ধুর! আরম অ্পাদরশন রুদম োওযার পর উরন এমন রকেু কথা 
র্দলদে রেগুদলা েুর্ই রগালদমদল। রে রলাকটা আমাদেরদক মারদত রচদযরেল মরহলা তার 
সম্পদকব রকেু একটা জাদন। আর রেযাল কদরদে ভর মরহলা একেম শুরু রথদকই এই 
 টনাটাদক আক্রমণ… আক্রমণ র্দল আসদে। একেম রসই ররর ও কল রথদকই।” 
  
রজা’র রচহারা রথদক ররসকতা মুদে রগল, “রক র্লদত চাে তুরম?” 
  
কাটব কাাঁধ িাাঁকাদলা, “সমুরতীদর একটা জাহাজ পু়েদে, রসোন রথদক রহসযময কাদলা 
রধাাঁযায শহর রেদয রগল, টপটপ মানুর্সহ সর্ প্রাণী জাযগায পদ়ে মরদত লাগল। তুরম 
এটাদক একটা রর্পে র্লদত পাদরা, েু বটনা র্লদত পাদরা র্া েুদেবাগও র্লা চদল। রকন্তু 
আক্রমণ র্দলা রকান রহসাদর্?” 
  
“কথাটা রকন্তু মারাত্মক।” রজা র্লল। 
  
“এই করফটার মদতাই মারাত্মক।” কাটব র্লল। 
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 রজা রকেুিণ েূর রেগদন্ত তারকদয রথদক র্লল, “তুরম রক রর্ািাদত চাে তা একটু 
একটু ধরদত পাররে। রস কথা ভার্দত ভার্দতই আদরকটা কথা মাথায এদলা। রস এত 
দ্রুত কীভাদর্ জানাদলা রে র্াাঁচদত হদল সর্াইদক রনদয রুম রসল কদর থাকদত হদর্। 
আর রকউ তা জাদন না।  াক্তার রহাক আর ো ই রহাক এত দ্রুত রতা এটা জানার কথা 
না।” 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা, “েরে রকউ আদগ রথদকই জাদন রে এ ধরদনর রর্পে আসদে শুধু 
তেনই এটা সম্ভর্।” 
  
“জরুরর অ্র্স্থা রমাকাদর্লা।” 
  
“রকংর্া সর্সময এভাদর্ই ওরা অ্পাদরশন চালায।” 
  
কাটব চাররেদক তাকাল। রতনজন ইতারলযান তসনযদক রাো হদযদে ওদেরদক রেযাল 
করার জনয। োযসারা একটা কাজ। কাদরার-ই তাই ওদের রেদক মদনাদোগ রনই। েুজন 
একেম রশর্ মাথায রররলং-এ ত্র রেদয িুাঁদক গল্প করদে। তৃতীযজন অ্র্শয কাদেই। 
একটা রক্রন-এর পাদশ োাঁর়েদয রসগাদরট োদে। “গা বগুদলার মদনাদোগ একটু 
অ্নযরেদক সরাদত পারদর্?” 
  
“পারদর্া, তদর্ কথা রেদত হদর্ রে তুরম ওদের রচােদক ফাাঁরক রেদয এমন রকাদনা 
রগালমাল পাকাদর্ োদত আমরা মহা রর্পদে পর়ে আর ওরা আমাদেরদক জাহাজ রথদক 
েুাঁদ়ে রফদল রেয, রজা র্লল। 
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কাটব শপথ করার ভরিদত হাত তুদল র্লল, “রতামার নাদম শপথ করলাম।” 
  
 “রেক আদে তাহদল। শুরু করা োক।” করফর মদগ রশর্ চুমুকটা রেদয র্লল রজা। 
  
কাটব রেেদলা রজা অ্লস ভরিদত তৃতীয তসনযটার রেদক এরগদয রগল। এই একজদনর 
মদনাদোগ সরাদত পারদলই হদর্। র্ারকরা অ্দনক েূদর। রজা রকেু একটা রনদয কথা র্লা 
শুরু করল। রকেুিণ পদরই তুমুল আদলাচনা জদম উেল। রজা কথা র্লার সাদথ সাদথ 
প্রচুর হাত না়েদে। ফদল তসনযটার পুদরা মদনাদোগ রজা-এর রেদক। 
  
 কাটব উদে োাঁর়েদয রনিুপ সামদন র্া়েদলা। তারপর একটা র্ন্ধ হযাাঁচওদযর পাদশ র্দস 
প়েল। কথা র্লদত র্লদত রজা আকাদশর রেদক রকেু একটা রেেদলা আর তসনযটা 
রসরেদক তাকাদত রগদয সূদেবর আদলার কারদণ রচাদের ওপর হাত রেল। এই সুদোদগ 
কাটব িট কদর হযাাঁচটা েুদল রভতদর ঢুদক আর্ার নীরদর্ লারগদয রেল। 
  
ভাগয ভাদলা রে সামদনর র্ারািাটা োরল। অ্র্াক হদলা না কাটব। জাহাজটা ভাদলাই র়্ে। 
েযদশা ফুট লম্বা রকন্তু কু্রসহ আদরাহী মাত্র েুদশা জনও হদর্ না। তাই জাহাদজর 
রর্রশরভাগ জাযগা োরলই পদ়ে থাদক। এেন ওদক ররাগী রাোর জাযগাটা েুাঁদজ রর্র 
করদত হদর্। সম্ভর্ত ওোদনই পাওযা োদর্  া. আমদরারসরনদক। 
  
ও প্রথম র্ারািাটা ধদরই এগুদলা। জাহাদজর সামদনর রেদক োদে। ওোদনই ওদেরদক 
রগাসল আর রমর দকল রটস্ট করা হদযদে। ররাগী রাোর জাযগাটাও ওটার কাদেই 
হওযার কথা। েরে েুাঁদজ পায তাহদল রকাদনা একটা অ্সুদের ভান কদর ঢুদক প়েদত 
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হদর্। কারশ র্া রপট র্যথা রকেু একটা র্লদত হদর্। ক্লাস এইদট সু্কল পালাদনার পর 
এমন অ্জুহাত আর রকাথাও রেযার প্রদযাজন পদ়েরন। 
  
রাস্তার পাদশই একটা রজরনসপত্র োসা র্ে পদ়ে থাকদত রেদে তুদল রনদলা কাটব। 
রনৌর্ারহনী আর তারপর NUMA-রত কাজ করার সুর্াদে ও জাদন, েরে তুরম চাও রে 
োত্রাপদথ রতামাদক রকউ না আটকাক, তাহদল হাাঁটদত হদর্ দ্রুত, কাদরা রচাদের রেদক 
তাকাদনা োদর্ না আর সর্দচ ভাদলা হয হাদত রকেু একটা রনদয এমনভাদর্ হাাঁদটা রে 
রজরনসটা েত দ্রুত সম্ভর্ রপৌঁদে রেদত হদর্। 
  
রকৌশলটা এোদনও োরুণভাদর্ রেদট রগল। একটু পরই একেল নারর্ক ওদক পাশ 
কাটাদলা রকন্তু রিতীয র্ার রফদরও তাকাল না। কাটব রকেুের এদগাদতই রেদে রনদচ 
নামার রসাঁর়ে। রক মদন কদর রনদম এদলা রনদচ। 
  
রনদচ এদস এরেক রসরেক  ুদর-টুদর রটর রপল ও রাস্তা হাররদয রফদলদে। রমর দকল 
রসন্টাদরর নাম গন্ধও রনই আদশ পাদশ। এরেদক শুধু রস্টার রুম আর তালার্ে রকরর্ন। 
  
“সাব্বাস র্যাটা।” রনদজদকই রনদজ রশানাদলা কাটব। এর্ার রকান রেদক োদর্ ভার্দত 
ভার্দতই ও রেদে সামদন রেদয লযার্ রকাট পরা েুজন রনদম আসদে। একজন পুরুর্ 
অ্পরজন মরহলা। রনদজদের মদধয আলাদপ মগ্ন। 
  
কাটবদক পাশ কাটাদতই রপেু রনদলা। “রাস্তা েুাঁদজ পাওযার ১০১রট উপাদযর প্রথম উপায 
হদলা : জাযগাটা রচদন এমন কাদরা রপেু রপেু োওযা।” রনদজদকই র্লল আর্ার কাটব। 
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 আদরা েুদটা রসাঁর়ে আর রর্শ রকেু গরল- ুপরচ রপররদয সামদনর েুজন একটা হযাাঁদচর 
আ়োদল অ্েৃশয হদলা। 
  
কাটবও েরজাটার পাদশ োাঁ়োদলা। র্াইদর রথদক রেদে রতা এটাদকও একটা রস্টার রুম 
মদন হদে ওর কাদে। রভতদর রক আদে রেোর জনয। েরজাটা একটু ফাাঁক করদতই 
রু্িদত পারদলা ওর ধারণা সমূ্পণব ভুল। 
  
সামদন গুহার মদতা রর্শাল একটা রুম। ওপদর সারর সারর র্ারত জ্বলদে। এটা সম্ভর্ত 
জাহাদজর মালপত্র রাোর জাযগা তদর্ এেন এোদন রকাদনা মালপত্র রনই। তার র্েদল 
শত শত লাশ শুদয আদে রমদিদত। োদটর ওপরও রেো রগল কদযক জনদক। কাদরা 
পরদন রর্রেং সুযট, রেন সমুদরর তীর রথদক উোর করা হদযদে ওগুদলা। অ্নযদের 
পরদন সাধারণ রপাশাক। কাদরা কাদরা পরদন এদকর্াদর অ্রফরসযাল রপাশাক। রেন 
অ্রফদস এদস  ুরমদয পদ়েদে। 
  
কাটব েরজাটা পুদরা েুদল রভতদর পা রেল। এদতা লাশ রেদে অ্র্শয েতটা অ্র্াক 
হওযার কথা ও ততটা হযরন। কারণ লাশগুদলাদক সরাদতই হদতা। আর সারারেনই 
রেদেদে জাহাজ রথদক রহরলকোর িীপটায োদে আর আসদে। রর্শ কদযকজদনর 
হাদত-পাদয রেো রগল তার-টার হারর্জারর্ লাগাদনা। রসগুদলা আর্ার লাগাদনা একগাো 
মরনটর আর অ্নযানয েন্ত্রপারতদত। কাদরা কাদরা হাদত সযালাইন লাগাদনা। কাউদক 
কাউদক রোাঁচােুাঁরচ করদে  াক্তাররা। একজদনর শরীদর কাদরদন্টর লাইন রেদতই 
কাাঁপাকারপ শুরু হদয রগল। রকন্তু কাদরন্ট থামাদতই আর্ার রেই রক রস-ই। ন়োচ়ো 
রনই। 
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প্রথদম রকউ-ই কাটবদক রেযাল করল না। কারণ ওর পরদন এই জাহাদজর কু্রদের মদতা 
রপাশাক আর সর্াই োর োর কাদজ ভীর্ণ র্যস্ত। আদরা সামদন এদগাদতই ওর রচাদে 
প়েল কর  উইরলযাম আর আদরা েুজন NUMA-র রলাদকর লাশ। কাটব সামদন এরগদয 
রগল। একজনদক একটা ইনদজকশন রেযা হদে। তার মাথাদতও তার লাগাদনা কাউদক 
কাদরদন্টর শক রেযা হদে। 
  
“আদর আদর করদেন রক?” কাটব রচাঁরচদয উেল। 
  
 দরর রর্রশরভাগ রচাে ওর রেদক  ুদর রগল। মুহূদতবই সর্াই রু্দি রগল রে ও এোনকার 
রকউ না। “রক আপরন?” একজন রজদেস করল। 
  
 “তার আদগ র্দলন আপনারা কারা? আর লাদশর ওপর এসর্ রক শুরু কদরদেন?” 
আদগর রচদযও রজাদর রচাঁচাদলা কাটব। 
  
কাদটবর চ়ো আওযাজ পুদরা রুম জুদ়ে প্ররতধ্বরনত হদলা। হোৎ এর এমন রাদগ র্ারক 
সর্াই হতভম্ব হদয রগদে। শুধু েু-একজনদক রেো রগল রফসরফস কদর পাদশর জদনর 
সাদথ কথা র্লদে। রকউ মদন হদলা জামবান ভার্ায রক র্লদে। হোৎ একজন রচাঁচাদলা, 
“রসরকউরররট?” 
  
সাদথ সাদথ কদযকজন রমরলটারর পুরলশ চদল এদলা। 
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“আপরন রে-ই হন, এোদন থাকদত পারদর্ন না,” একজন  াক্তার র্লল। অ্দু্ভত 
উচ্চারদণ ইংদররজ র্লদে রলাকটা। তদর্ টানটা ইতারলযান না, রফ্রি সম্ভর্ত। 
  
“ওনাদক এোন রথদক রনদয োন।” আদরকজন র্লল। এর উচ্চারণ শুদনও অ্র্াক 
হদলা। মদন হদে এর র্ার়ে কানসাম র্া আইওযা। 
  
রকন্তু কাটব এসর্ কথাদক পাত্তা না রেদয NUMA-র রলাকটার রেদক এগুদলা। রক করদে 
আসদল ওরা কাদে রথদক রেেদত চায। রকন্তু রসরকউরররটরা র্াধ সাধদলা। ওদের হাদত 
লারে। রকামদর রগাজা টীজার (কাদরদন্টর শক রেযার েন্ত্র)। 
  
 “রর্র কদর র্যাটাদক। আর েযা কদর একটু পাহারা রেযার রেদক মন োও। এরকম 
হদত থাকদল কাজ করদর্া কীভাদর্?” র্লল আদরকজন। 
  
কাটব োওযার জদনয রফরদতই একটা মরহলা কদে র্দল উেল, “আদর কদরন রক? রহদরা-
রক রকউ এভাদর্ সম্ভার্ণ জানায?” 
  
কথাগুদলা ইংদররজদত র্লা রকন্তু ইতারলযান টান আদে। র্যি কদর র্লা হদলও কথাটায 
কতৃবদের সুর স্পি। কথাগুদলা র্দলদে  া. আমদরারসরন। সামানয ওপদর একটা মিমত 
জাযগায োাঁর়েদয আদে রস। 
  
একজন নতবকীর মদতা রমাহনীয ভরিমায রসাঁর়ে রর্দয রনদম এদলা ররনাটা। 
  
“রকন্তু ভা, আমদরারসরন…” রর্দেরশ একজন  াক্তার র্াধা রেদত রগদলন। 
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“রকন্তু রকেু না  া. ররর্শ্ব। রলাকটা আমার জীর্ন র্াাঁরচদযদে, আরম র্াদে আদরা আোদরা 
জদনর জীর্ন র্াাঁরচদযদে আর আমাদের তেদন্তর শুরু রথদক এই সমসযার উৎস সম্পদকব 
সর্দচ র়্ে কু-ও রস-ই রেদযদে।” 
  
“আজদকর পরররস্থরতটা রকন্তু সমূ্পণব অ্নযরকম।”  া. ররর্শ্ব র্লদলন। 
  
“হযাাঁ, আরম জারন।”  া. আমদরারসরন জর্ার্ রেদলন। 
  
কাটব র্যাপারটায মজা রপল।  া. ররনাটা পুদরাপুরর রসাঁর়ে রথদক নামদতই রেো রগল 
রুদমর মদধয রস-ই সর্দচদয োদটা। রকন্তু রস-ই রে র্স রসটাও রর্ািা োদে। রেদে মদন 
হদে কাটবদক রেদে আসদলই েুরশ হদযদে। তদর্ এই সামানয মুচরক হারস আর কটাদি 
কাদটবর মন গলদর্ না। 
  
“এোদন আসদল হদেটা রক?” রজদেস করল কাটব। 
  
“একা একা কথা র্রল চলুন।”  া. আমদরারসরন প্রস্তার্ রেল। 
  
 “রসটাই ভাদলা। চলুন।” 
  
 া. আমদরারসরন রকাণার একটা অ্রফস রুদমর রেদক এরগদয রগদলন। কাটবও রগল 
রপেদন। রুদম ঢুদক েরজাটা লারগদয রেল। 
  
রুমটা আসদল জাহাদজর রকাযাটবার মাস্টাদরর জদনয র্ানাদনা। এেন রসটা  াক্তারদের 
র্যর্হার উপদোগী র্ানাদনা হদযদে। 
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“প্রথমত, আরম আপনাদক আমার জীর্ন র্াাঁচাদনার জদনয ধনযর্াে রেদত চাই।”  া. 
আমদরারসরন শুরু করদলন। 
  
 “এই মাত্র আপরনও একই কাজ কদরদেন।” 
  
 া. আমদরারসরন হাসদলা। তারপর মুদের সামদন এদস প়ো এক রগাো অ্র্াধয চুল 
কাদনর রপেদন েুাঁদজ র্লল, “আরম আপনাদক রকেু রথদকই র্াাঁচাইরন। আমার ধারণা আরম 
ওই পুরলশগুদলাদক র্রং মার রেদয অ্পমান হওযার হাত রথদক র্াাঁরচদযরে।” 
  
 “আপরন আমার সম্পদকব রর্রশ উাঁচু ধারণা কদর রফলদেন।” কাটব র্লল। 
  
“আমার তা মদন হয না।” হাত েুদটা রু্দক ভাজ কদর সামদন িুাঁদক র্লল ররনাটা। 
  
সরতয রহাক আর না রথাক প্রশংসাটা আন্তররক। তদর্ কাটব এোদন রসৌজনয রর্রনময 
করদত আদসরন। “েযা কদর মূল কথায আসুন। ঐ হাতুদ়ের েল আমার র্নু্ধদের লাদশর 
ওপর কী সর্ করদে?” 
  
 “ঐ হাতুদ়েগুদলা আমার র্নু্ধ।” আহতস্বদর র্লল  া. আমদরারসরন। “ওরা অ্ন্তত রর্াঁদচ 
আদে।” 
  
 া. আমদরারসরন একটা র়্ে শ্বাস রনদলা, রস রেক করদে কতটুকু র্লদর্। তারপর শ্বাস 
রেদ়ে র্লল, “হযাাঁ। আরম রু্িদত পাররে রে আপনার মন অ্দনক োরাপ। আপনার র্নু্ধরা 
আর িীদপর সর্াই মারা রগদে। রকন্তু আমাদেরদক রতা েুাঁদজ রেেদত হদর্”। 
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“রকান ধরদনর রর্র্ সর্াইদক রমদরে?” র্াকযটা রশর্ করল কাটব। 
  
“েুর্ ভাদলা প্রস্তার্। রু্িলাম রসটা। রকন্তু আরম েেূর জারন রসগুদলা করা হয রক্ত র্া 
রকার্ পরীিা কদর। আর সর্দচ রর্রশ েরকার হদলা ঐ রপা়ো জাহাজটা রথদক আসা 
রধাযাটা পরীিা করা। আসল র্যাপারটা পররষ্কার করুন। নাহয ওসর্ ফ্রাদঙ্কনস্টাইদনর 
মদতা রে রচরকৎসা আপনারা রেদেন তা র্ন্ধ করুন।” 
  
“ া. ফ্রাদঙ্কনস্টাইদনর রচরকৎসা! আদর আমরা রতা রসটাই করার রচিা কররে।” 
  
কাটব ধরদত পারদলা না কথাটা, “মাদন? রকন?” 
  
“কারণ, আমরা আর্াদরা আপনার র্নু্ধদেরদক জীরর্ত কদর রতালার রচিা কররে।” 
শান্তস্বদর জর্ার্ রেল  া. আমদরারসরন। 
  
. 
  
১২. 
  
কাটব এদতাই অ্র্াক হদযদে রে রকেুিণ কথা রর্র হদলা না মুে রেদয। “রক র্লদলন?” 
রকাদনামদত র্লল ও। 
  
“আপনার রর্স্ময রেদে অ্র্াক হরে না।  া. রারর্শ্ব রক র্লদলন রেযাল রনই! আজদকর 
র্যাপারটা একেমই আলাো। ররনাটা র্লল। 
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 “এ রতা ররফ পাগলারম। ওিাদের মদতা মন্ত্র পদ়ে রনিযই আপনারা আর্ার এদতাগুদলা 
মানুর্দক জীর্ন োন করদর্ন না।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
“আমরা রপশাচ না। র্যাপারটা হদলা এোনকার রলাকগুদলা এেনও মারা োযরন। অ্ন্তত 
এেনও না। তাই আমরা রকামর রর্াঁদধ রচিা কররে রলাকগুদলার োন রফরাদনার জনয।” 
  
 কাটব রকেুিণ রনদ়েদচদ়ে রেেদলা কথাটা। তারপর র্লল, “আরম রনদজ কদযজনদক 
পরীিা কদর রেদেরে।” ওরা রকউ রনশ্বাস রনরেদলা না। আর ইতারলযান রমরলটারর 
আসার আদগ আরম হাসপাতাদলর ওযাদ ব ওযাদ ব ঢু রমদররেলাম। অ্দনক ররাগীর গাদযই 
EKG রমরশন লাগাদনা রেল রকন্তু রকাদনাটাদতই হাটব র্ীট রেোরেদলা না।” 
  
“হযাাঁ আরম জারন। সরতয কথা হদলা তারা রনশ্বাস রনদে, তাদের হাটবও সচল। র্যাপার 
হদলা তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস এেন মারাত্মক রকম হালকা আর ধীর। রনশ্বাস প়েদেও 
অ্দনকিণ পরপর। েুই রমরনদট হযদতা একর্ার শ্বাস রনদে। হাটব ররট কদম এদসদে 
এক অ্দঙ্কর  দর। আর রনলদযর সংদকাচন এদতাই েুর্বল রে রকাদনা সাধারণ মরনটদর 
রসটা ধরা প়েদর্ না।” 
  
“রসটা কীভাদর্ সম্ভর্?” 
  
“এরা আসদল এক ধরদনর রকামায চদল রগদে। সমসযা হদে এই ধরদনর রকামা 
রচরকৎসা রর্োদনর জনয সমূ্পণব নতুন। এমরনদত রকামা হদল ররদনর কদযকটা অ্ংদশর 
কাজ র্ন্ধ হদয োয। শুধু একেম রভতদরর েরকারর অ্ংশগুদলা সরক্রয থাদক। ধারণা 
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করা হয রে শরীর রনদজদক রিা করদত কাজটা কদর। ররাগী রেদহতু সমূ্পণব রর্োদম 
থাদক, তাই শরীর র্া ররন রেোদনই সমসযা থাকুক রসটা একা একাই ভাদলা হদয োয। 
রকন্তু এই রলাকগুদলার ররন র্ন্ধ হযরন। সর্ অ্ংশই কাজ করদে রকন্তু রকাদনা ওরু্ধ র্া 
উেীপনা রকাদনা রকেুদতই সা়ো রেদে না।” 
  
“আদরকটু সহজভাদর্ র্লা োদর্?” 
  
 “মাদন তাদের ররদন রকাদনা িরত হযরন, রকন্তু তারা রজদগ উেদত পারদে না। ধদরন 
একটা করম্পউটারদক রকউ স্টান্ড র্াই র্া স্লীপ মু -এ ররদে রেল রকন্তু আর্ার চালু 
করার জনয েত রটপারটরপই করুক, করম্পউটার অ্ন হদলা না। এদের অ্র্স্থা রেক রস 
রকম।” 
  
কাটব মানর্ শারীরতদের েুর্ সামানযই জাদন। তাই রনদজ রনদজই রকাদনা উপসংহাদর 
রপৌঁোর িুাঁরক রনদলা না। আদগ র্যাপারটা পুদরাপুরর পররষ্কার হদত চায। “েরে ওদের হাটব 
এদতা আদস্তই চদল আর রেকমদতা রক্ত সরর্রাহ করদত না পাদর আর্ার রনশ্বাসও প্রায 
র্ন্ধই র্লা োয, তাহদল রক ওদের শরীদর অ্রেদজদনর  াটরত হদর্ না? এদত রতা ররন 
 যাদমজ হওযার কথা।” 
  
“হদতও পাদর। তদর্ আমাদের ধারণা ওরা আসদল জীর্ন আর মৃতুযর মাি োদন িুদল 
আদে। শরীদরর তাপমাত্রা েুর্ই কম, শরীদরর রর্পাকীয হারও কম তার মাদন তাদের 
সর্ অ্ি-প্রতযি েুর্ই কম মাত্রায অ্রেদজন র্যর্হার করদে। এজদনযই এত ধীর রনশ্বাস 
র্া েুর্বল হাটব-র্ীদটও রকাদনা সমসযা হদে না। অ্রেদজন রেটুকু আদে তাদতই চদল 
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োদে, ররদনরও িরত হদে না। প্রচণ্ড োণ্ডা পারনদত  ুর্ন্ত রকাদনা মানুর্দক উোদরর 
পর তাদক রেদেদেন কেদনা?” 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা, “র্েরোদনক আদগ আরম একটা রেদল আর ওর কুকুরদক র্রফ 
হদয োওযা একটা রলক রথদক উোর কদররেলাম। কুকুরটা একটা কােরর়্োরলদক তা়ো 
কদর র্রদফর ওপর উেদতই পা আটদক োয। রেদলটা কুকুরটাদক উোর করদত রগদল 
র্রফ রভদঙ েুজদনই পদ়ে োয। উোর করার পর রেরে রেদলটার সারা শরীর নীল হদয 
রগদে। সাত রমরনদটর মদতা পারনর রনদচ রেল রস। এদতািণ পারনদত থাকদল রতা র্াাঁচার 
কথা না। কুকুরটাও মারা োওযার কথা। রকন্তু পযারা রমর কগুদলা েুজনদকই সুস্থ কদর 
রফদলরেল। রেদলটা পুদরা সুস্থ হদয রগদযরেল। ররন-রট্ন রকেুই  যাদমজ হযরন। এোদনও 
রক একই র্যাপার নারক?” 
  
“আমাদের ধারণা রসরকমই। তদর্ পুদরাপুরর ওরকম না। রেদলটার রর্লায ো হদযদে তা 
হদলা োণ্ডা পারন ওর শরীদর রে প্রভার্ শুরু কদররেল, সাধারণ তাপমাত্রায রফরদতই তা 
আর্ার চদল োয। রকন্তু এই রলাকগুদলার রতা আর তাপমাত্রা পররর্তবন হযরন, এটা 
হদযদে রকাদনা একটা রর্দর্র প্রভাদর্। আর, এতিণ পেবন্ত গরম করা র্দলন, োণ্ডা করা 
র্দলন, কাদরন্ট রথদক শুরু কদর এদড্রনারলন রকাদনা রকেুই রর্র্টার প্রভার্ কাটাদত 
পারদে না।” 
  
“রর্র্টা রকান ধরদনর রসটা রক জানা রগদে?” কাটব রজদেস করল। 
  
 “না।” 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

112 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

“রজরনসটা রনিযই ঐ জাহাজটার ঐ রধাযা রথদক এদসদে।” 
  
“রসরকম হওযাটাই স্বাভারর্ক রেল। রকন্তু আমরা রধাযাটা রনদয পরীিা কদররে। রপা়ো 
জ্বালারন র্াদে ওদত আর রকেুই রনই। সামানয সীসা আর অ্যাসদর্সটস অ্র্শয আদে। 
রকন্তু রে রকাদনা জাহাদজ আগুন লাগদলই এগুদলা পাওযা োয।” ররনাটা জর্ার্ রেল। 
  
“তার মাদন জাহাদজ আগুন লাগা আর  ন রধাযার আস্তরদণ পুদরা িীপ রঢদক োওযা 
একটা কাকতাল মাত্র? আমার রর্শ্বাস হয না। কাটব র্লল। 
  
 “আমারও না। রকন্তু ঐ রম টাদক রোর্ রেযার মদতা রকেু রসটার মদধয পাওযা োযরন। 
এটা র়্েদজার রচাদের জ্বলুরন, কারশ র্া হাপারনর সৃরি করদত পাদর।” 
  
“েরে জাহাদজর রধাযা-ই না হয, তাহদল রক?” 
  
 ররনাটা প্রথদমই জর্ার্ রেল না। রথদম রকেুিণ কাটবদক রেেদলা ভাদলা কদর। তারপর 
র্লল, “আমাদের ধারণা এটা একটা নাভব টরেন। রর্দফারণটার সময রকাদনাভাদর্ 
ের়েদয পদ়ে। তদর্ রসটা ইোকৃত রক-না তা র্লা োদে না। অ্দনক নাভব গযাসই েুর্ 
দ্রুত নি হদয োয। িাদমলাটা হদলা আমরা মারট, র্াতাস র্া রক্ত র্া রকার্ রকাথাও 
রর্র্টার রকাদনা অ্রস্তেই েুাঁদজ পাইরন। তার মাদন রজরনসটা ো-ই রহাক রসটার আযু মাত্র 
কদযক  ণ্টা।” 
  
কাদটবর েুরক্তটা মদন ধরল, রকন্তু তারপরও রকেু রজরনদসর র্যােযা পাওযা োদে না, রকন্তু 
লযাদম্প ুসায রকন?” 
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“রকউ জাদন না, এ কারদণই র্যাপারটাদক েু বটনা র্লদতই আমরা রর্রশ আগ্রহী।” 
ররনাটা জর্ার্ রেল। 
  
কাটব ভার্দত ভার্দত রুদমর চারপাদশ রচাে রু্লাদলা। ররনাটার র দস্কর রপেদনই েুদটা 
সাো রর্া়ে। তাদত নানান রমর দকদলর করেন করেন শব্দ রলো। পাদশ একগাো ওরু্দধর 
নাম। রেগুদলা ইদতামদধয র্যর্হার কদর রেো হদযদে রসগুদলা রকদট রেযা। পাদশই 
ভূমধযসাগদরর একটা মানরচত্র। রসটার রর্রভন্ন জাযগায রপন রগাাঁজা। একটা রপন 
রলরর্যার, একটা রপন উত্তর সুোদনর একটা জাযগায। মধযপ্রাচয আর পরিম ইউদরাদপও 
অ্দনক রপন রেো রগল। 
  
রর্াদ বর রেদক ইরিত কদর কাটব র্লল, “ররর ও রমদসদজ আপরন একটা আক্রমদণর কথা 
র্দলরেদলন। আমার ধারণা এরকম  টনা আদরা  দটদে। এর্ারই প্রথম না।” 
  
ররনাটা োাঁত রেদয রোাঁট রচদপ ধরদলা। “আপনার পেবদর্িণ িমতা একটু রর্রশ-ই 
ভাদলা। উত্তর হদে~~ হযাাঁ। েয মাস আদগ রলরর্যার একেল প্রগরতর্ােী রর্দরাহীরও 
একই অ্র্স্থা হয। রকউ জাদন না কীভাদর্ হদযদে। তারা মারা োয আট রেন পর। 
ইতারলর সাদথ রলরর্যার সুসম্পকব থাকায ইতারল র্যাপারটা েরতদয রেেদত রারজ হয। 
তেন্ত করদত রগদযই রেো োয রে রলরর্যার আদরা রকেু জাযগায একই  টনা  দটদে। 
তারপর রোাঁজ পাওযা োয রে শুধু রলরর্যা না মযাদপর এসর্ জাযগাদতও একই অ্র্স্থা। 
প্ররতটা রিদত্রই হয রকাদনা, রর্দরাহী েল র্া রকাদনা শরক্তশালী র্যরক্ত এরকম আজর্ 
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রকামায চদল োয আর মারা োয। আমরা একটা টাস্কদফাসব গেন করর। তারপর এই 
জাহাজটায আমাদের ভাসমান লযার্ র্ারনদয উত্তর রোাঁজা শুরু করর।” 
  
কাটব মদন মদন র্যাপারটার প্রশংসা না কদর পারদলা না। এসর্ রকেুদত আপনার ভূরমকা 
রক?” 
  
 “আরম একজন  াক্তার।” আহতস্বদর র্লল ররনাটা। “আরম একজন রনউদরার্াদযালজী 
রর্দশর্ে। কাজ করর ইতারলযান সরকাদরর হদয।” 
  
“তাহদল আক্রমণটা েেন হদলা তেন-ই আপরন লযাদম্প ুসায রেদলন রকন?” ররনাটা 
শব্দ কদর শ্বাস রফলল, “আরম ওোদন রেলাম আমাদের একমাত্র সদিহভাজনদক রচাদে 
রচাদে রােদত। ঐ হাসপাতাদলরই একজন  াক্তার। 
  
“হুম! তাইদতা র্রল, আর রকউ জাদন না রকন্তু আপরন কীভাদর্ জাদনন রে কীভাদর্ 
র্াাঁচদত হদর্।” 
  
ররনাটা মাথা িাাঁকাদলা। “আমার মদতা েরে আপরনও রসররযা, ইরাক এসর্ জাযগায 
 ুরদতন আর রেেদতন কীভাদর্ রচাদের সামদন মানুর্ োসোস কদর মদর োদে, েরে 
সারািণই ভয লাগদতা রে এক অ্েৃশয গযাস আপনাদক রশর্ করার জনয র্াতাদস রভদস 
রর়্োদে তাহদল আপরনও আমার মদতা অ্রত সতকব হদযই থাকদতন সারািণ। সারািণ 
ভয। প্রায পাগদলর মদতা অ্র্স্থা। তাই েেনই রেেলাম রে ঐ কাদলা রম টা োর 
কাদেই োদে রস-ই জাযগায পদ়ে োদে তেনই রু্িলাম রে কী হদে। র্হুর্ার এসর্ 
রেো আমার।” 
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 কাটব আর্াদরা মদন মদন মরহলার সাহস ও রু্রের প্রশংসা করল। “তা ঐ রে ঐ রলাকটা 
রে আমাদেরদক মারদত রচদযরেল, রস-ই রক আপনার সদিহভাজন?” 
  
 “না। আসদল আমরা জারন না রক রস। তার রকাদনা পররচযই রর্র করা োযরন। তার 
রকাদনা সনাক্তকরণ রচহ্ন আমরা পাইরন। সমস্ত রফিার রপ্রন্ট মুদে রফলা। সম্ভর্ত 
ইোকৃত কাজ রসটা। শুধু িত রথদক রকেু রকার্ রপদযরে। িীদপ আগত রকাদনা রলাদকর 
র্ণবনার সাদথই তার তেরহক গেদনর রমল রনই। আপরন হযদতা ভার্দেন এটাদতা 
হওযারই কথা, রকন্তু লযাদম্প ুসায রর়্োদত র্া থাকদত রে-ই আসুক প্রদতযদকরই 
পুংোনুপুংে র্ণবনা রলরপর্ে থাদক। এযারদপাটব, র্ির র্া রকাদনা ভািা কাদে কদরও েরে 
িীদপ এদস ওদেন এটা করা হদর্।” 
  
“তাহদল ঐ রলাকটা সদিহ ভাজন না হদল রক?” 
  
“হযাদগন নাদমর একজন  াক্তার। রলাকটা হাসপাতাদল পাটব টাইম কাজ করদতা। 
হযাদগন-এর অ্তীত ইরতহাস রর্দশর্ সুরর্ধার না। আমাদের কাদে ের্র রেল রে আজই 
ওর কাদে একটা র রলভারর আসদর্। শুধু জানতাম না রকাদেদক এটা আসদে। রক 
র রলভারর রেদে র্া রক রজরনস রসটাও রেকমদতা জানা রেল না। তদর্ এর আদগও 
এরকম  টনা  দটদে এরকম রতনটা জাযগাদতই তার উপরস্থরত রেল। রস জদনযই ধারণা 
করা হয রে রলাকটা ওর সাদথ সমৃ্পক্ত।” 
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কাটব রোঁ়ো সুদতাগুদলা রজা়ো রেযার রচিা করল, তার মাদন রপস্তল হাদত রলাকটা-ই 
রজরনসটা রনদয আসরেল সম্ভর্ত।  া, হযাদগনদক রপৌঁদে রেযার কথা রেল ো রশর্দমশ 
আিররক অ্দথবই তার কপাদলই জুটদলা। 
  
“আমাদেরও রসরকমটাই ধারণা, ররনাটা জর্ার্ রেল। 
  
 “হযাদগদনর রক অ্র্স্থা?” 
  
 া, ররনাটার রচহারা কদোর হদয রগল, “লযাদম্প ুসার পাাঁচ হাজার মানুদর্র মদধয শুধু 
হযাাঁদগদনর-ই রকাদনা রোাঁজ রনই। ওদক আমরা সর্বিণ নজরোররদত ররদেরেলাম রকন্তু 
গযাদসর প্রভাদর্ আমাদের েলটাও রকামায চদল রগদে। কাটব রচযাদর রহলান রেদয রসরলং-
এর রেদক তারকদয রইল। োদে েুই টা রঙ করা। মািামারি একটা জাযগায একটা রঙ 
অ্নযটার ওপদর উদে রগদে। ফদল রসোদন গাঢ় তৃতীয একটা রদঙর সৃরি হদযদে। তার 
মাদন এই প্রাণ াতী রমদ র রর্রুদে প্ররতদর্ধক িমতাসম্পন্ন মানুর্ মাত্র েুজন। একজন 
আপনাদের সদিহভাজন, অ্নয হদলা রে আমাদেরদক মারদত রচদযরেল।” 
  
  া. ররনাটা মাথা িাাঁকাদলা। “রেক। এ রথদক রক আপরন রকেু ধরদত পারদেন?” 
  
“তাদের কাদে রনিযই রকাদনা ধরদনর প্ররতদর্ধক আদে। এমন রকেু ো এই আজর্ 
টরেদনর কােবিমতা নি কদর রেয।” 
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 “এটাও আমাদের সাদথ রমদল রগল। রকন্তু েুভবাগযক্রদম আমরা হযাাঁদগদনর অ্রফদস রকেুই 
েুাঁদজ পাইরন। তার র্াসা আর গার়েদতও রোাঁজা হদযদে। রকেু রনই। এমনরক আমরা এই 
রলাকটার রদক্তও রকেু পাইরন োদত প্ররতদর্ধকটা রর্র কদর রফলদর্া। 
  
“র্যাপারটা রক অ্র্াক করার মদতা?” 
  
“পুদরাপুরর না। রেদহতু রর্র্টার আযু কম, ওটার প্ররতদর্ধদকরও আযু কমই হওযার 
কথা।” 
  
কাটব র্যাপারটা ধরদত পারদলা, “তার মাদন প্ররতদর্ধক নি হদয রগদে। তদর্ েরে 
 াক্তারটাদক েুাঁদজ পান তাহদল র্যাটাদক  লা রেদলই সু়েসু়ে কদর র্দল রেদর্ প্ররতদর্ধক 
রকাথায।” 
  
কান পেবন্ত হারস রেল  া. ররনাটা, “আপনার মাথা আসদলই শাপব রম. অ্রস্টন।” 
  
 “রমস্টার র্লা র্ন্ধ করুন রপ্লজ। রনদজদক রকমন রু্দ়ো রু্দ়ো লাদগ।” 
  
 “আো কাটব  াকদর্া, আমাদকও ররনাটা র্দল  াকদর্ন।” 
  
কাদটবর প্রস্তার্টা পেি হদলা, “রলাকটা রকাথায লুকাদত পাদর রকাদনা ধারণা আদে?” 
  
ররনাটা র্াাঁকা রচাদে তাকাল, “রকন? রসটা রজদন আপরন রক করদর্ন?” 
  
“এমরন?” 
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“আপরন রনিযই রলাকটাদক ধরদত োওযার ধািা করদেন না?” 
  
“আদর নাহ! কাজটা রতা মারাত্মক রর্পজ্জনক। রকান েুুঃদে রসদধ রর্পদে প়েদত োদর্া,” 
কাটব জর্ার্ রেল। 
  
“রক জারন, মদন হদলা তাই র্ললাম।” হালকা লজ্জা রপদযদে ররনাটা। রসটা সামদল 
র্লল, “আপনাদক রেটুকু রেদেরে আর NUMA-র অ্যারসসন্টযান্ট র দরক্টদরর সাদথ কথা 
র্দল আপনাদক ওরকম মদন হদযদে তাই।” 
  
কাটব অ্র্াক রচাদে তাকাল, “আপরন আমার র্দসর সাদথ কথা র্দলদেন?” 
  
“হযাাঁ, রুর  গান। চমৎকার মানুর্। এোদন আসার আদগ ওনার সাদথই কথা র্লরেলাম। 
উরন র্দলদেন রে আপরন সাহােয করদত চাইদর্ন। আর েরে আরম সাহােয না রনই 
তাহদল রজার কদর হদলও সাহােয করদত রগদয সর্রকেু রলদজ-রগার্দর অ্র্স্থা কদর 
রফলদর্ন।” 
  
ররনাটার মুদে চও়ো হারসটা রফদর এদসদে। কদথাপকথন এই প্রসদি চদল আসায েুর্ 
েুরশ। কাটব এেন সহদজই রু্িদত পারদে রে রকন ওদক র দক এদন সর্ েুদল র্লদে 
ররনাটা।” 
  
“তা আমাদক রর্রক্র কদর কত রপল তারা?” 
  
“রর্রশ না। রর্রনমদয একটা গান রগদয রশানাদত হদযদে।” 
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 “ওদর নীল েররযা?” 
  
“শুধু নীল েররযা না। রর্ানাস রহদসদর্ রম. জাভালাদকও রেদয রেদযদেন।” শুদন প্রচণ্ড 
আহত হদযদে ভার্ ধরদলও, মদন মদন কাটব প্রচণ্ড েুরশই হদযদে র্যাপারটায। 
  
“তা রর্তন রক ইউদরাদত পার্ নারক” 
  
“টাকা পাদর্ন না, মজা পাদর্ন। আমরা এই  টনাগুদলার জনয োযী রলাকটাদক েুাঁদজ 
রর্র করর্। আর েরে ভাগয ভাদলা হয, তাহদল হযাদগন র্া ঐ রলাকটা রে প্ররতদর্ধক 
র্যর্হার কদরদে ওটা েুাঁদজ রর্র কদর এই রলাকগুদলাদক আর্ার জযান্ত কদর তুলদর্া।” 
ররনাটা কথাটা রশর্ করল। 
  
“এরকম প্রস্তার্ রফরাদনা মুশরকল। রকাদেদক শুরু করদর্া আমরা।” কাটব র্লল রসররযাস 
ভরিদত। 
  
“মাটা। গত মাদস হযাদগন রতনর্ার রসোদন রগদযদে।” ররনাটা জানাদলা। তারপর ড্রযার 
েুদল একটা রফাল্ডার রর্র কদর রসোন রথদক কদযকটা েরর্ রর্র কদর কাদটবর হাদত 
রেল। েরর্গুদলা েূর রথদক রগাপদন রতালা। 
  
“হযাদগন এই রলাকটার সাদথ রর্শ কদযকর্ার রেো কদরদে। গত সপ্তাদহ একর্ার কথা 
কাটাকারটও হদযদে ওদের মদধয।” ররনাটা জানাদলা। 
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 কাটব েরর্টা ভাদলা কদর েুাঁরটদয রেেদলা। েরর্টার রলাকটার পরদন টুইদ র জযাদকট, 
কনুইদযর কাদে অ্নয কাপ়ে রেদয তারল রমদর র জাইন করা। রেদে মদন হয েুর্ 
প়োদশানা জানা রলাক। র্দস আদে একটা কযাদফদত, আদরা জনা রতদনক রলাদকর সাদথ 
কথা র্লদে। রেন ঐ রতনজন তাদক র দর ররদেদে। 
  
“মািোদনর এটা হযাদগন। র্ারক েুজন কারা আমরা জারন না। ওর সিী সাথী হদর্ 
হযদতা।” ররনাটা র্লল। 
  
“আর এই প্রদফসদরর মদতা রেেদত রলাকটা রক?” 
  
“মাটা সামুররক োেু দরর রকউদরটর।” 
  
“রু্িলাম না। োেু দরর রকউদরটররা কেদনা সন্ত্রাসীদের সাদথ হাত রমরলদয নাভব গযাস 
আমোরন করদে এমনটা কেদনা শুরনরন। আপরন রক ওনার র্যাপাদর রনরিত?” 
  
 “আমরা রকাদনা র্যাপাদরই রনরিত না।” ররনাটা স্বীকার করল। শুধু এটুকু জারন রে 
হযাদগন রলাকটার সাদথ রনযরমত রেো কদর আসদে। আর োেু র রথদক একটা 
পুরাকীরতব রকনার রচিা করদে। রজরনসটা েুরেন পদরই একটা গালা পারটবদত রনলাদমর 
জনয রভালা হদর্।” 
  
কাদটবর র্যাপারটা েুরক্তসিত লাগদে না, “প্রদতযদকরই শদের রকেু র্যাপার-সযাপার থাদক। 
সন্ত্রাসী রহাক আর ো-ই রহাক।” 
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“রকন্তু প্রাচীন-পুরাকীরতব সংগ্রহ হযাাঁদগদনর র্ারতক না। তাদক এর আদগ কেদনাই এসদর্র 
প্ররত আগ্রহী রেো োযরন।” 
  
“রু্িলাম। রকন্তু রলাকটা রনিযই এতটা রর্াকা না রে, এই  টনার পর আর্ার মাটায 
রগদয উেদর্।” কাটব র্লল। 
  
“আরমও রসটা রভদর্রেলাম। রকন্তু ের্র পাওযা রগদে রকউ একজন সম্প্ররত হযাাঁদগদনর 
অ্যাকাউদন্ট েুই লাে ইউদরা জমা রেদযদে। অ্যাকাউন্টটা রোলা হদযরেল রকউদরটর 
রলাকটার সাদথ রেো করার পররেন। আর টাকা জমা হদযদে লযাদম্প ুসার  টনাটা 
 টার কদযক  ণ্টা পর। ইন্টার রপাল টাকা জমার র্যাপারটা রনরিত কদরদে।” 
  
এর্ার কাদটবর কাদে র্যাপারটা গ্রহণদোগয মদন হদে।  া. হযাদগন রর্াঁদচ আদে। আর 
 টনার পর রস লযাদম্প ুসা রথদক পারলদয রগদযদে এর্ং মাটায রনদজর অ্যাকাউদন্ট 
টাকা সররদয রফদলদে। কারণটা ো-ই রহাক, পলাতক  াক্তার রে মালটা সামুররক 
োেু দরর রকউদরটদরর সাদথ আদরা একর্ার রেো করদর্ রসটা রনরিত। 
  
ররনাটা ফাইলটা র্ন্ধ কদর পাদযর ওপর পা তুদল র্লল, “কথা হদে রে আপরন রক কি 
কদর একর্ার মাটায োদর্ন র্যাপারটা রেেদত?” 
  
 “রেোর রচদযও রর্রশ রকেু করদর্া।” কাটব কথা রেল। 
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ররনাটা েুরশ হদলা কথাটা শুদন। “আরম এোনকার সর্ ররাগীর পেবাপ্ত রসর্ার র্যর্স্থা 
কদরই আপনার সাদথ এদস রেো করদর্া। একটা অ্নুদরাধ, েযা কদর আরম আসার আগ 
পেবন্ত রকেু করদর্ন না।” 
  
কাদটবর মুদেও এেন চও়ো হারস, “শুধু রেেদর্া আর র্দল োদর্া, ওযান টু-র কাজ।” 
  
 ওরা েুজদনই জাদন কাটব রমদথয র্লদে। হযাদগনদক রপদল কাটব রে রেদ়ে রেদর্ না এটা 
রনরিত। তাদত িাদমলা েতই র্াাঁধুক না রকন। 
  
. 
  
১৩. 
  
রমসদরর রহাযাইট মরুভূরম, রপরারমদ র সাত মাইল পরিম 
সকাল ১১ : ৩০ রমরনট 
  
একটা ফ্রাদন্স র্ানাদনা SA1342 গযাদজল রহরলকোর মরুভূরমর পাাঁচদশা ফুট ওপর রেদয 
উদ়ে রগল। ওটার আওযাদজ মরুভূরমর স্বাভারর্ক রনস্তব্ধতা রভদঙ োন োন হদয রগদে। 
  
 কোরটা মরুভূরমর কযাদমাদফ্লদজ রঙ করা। মদ লটা অ্র্শয পুরদনা। এক সময এটা 
রমসরীয রসনার্ারহনীর রেল। তাদের কাে রথদক র্তবমান মারলক রকদন রনদযদে। 
  
মরুভূরমর সর্দচ উাঁচু র্ারলযার়েটা পার হদতই ওটা গরত করমদয রেক পররর্তবন করল। 
হোৎ র্াক পররর্তবদনর কারদণই েূদরর মরুভূরমর মধয রেদয রধদয আসা গার়ের র্হরটা 
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তাররক সারকর-এর রচাদে প়েল। গার়ে রমাট সাতটা রকন্তু চলদে পাাঁচটা। র্ারক েুদটা 
একটা আদরকটার সাদথ র্ার়ে রেদয ভচদক রগদে। ফদল আর চলার িমতা রনই। েুদটা 
র্ারলযার়ের মাদি আটদক আদে। 
  
সারকর ওর োরম সানলাসটা েুদল রচাদে একটা র্াইদনাকুলার ধরদলা। “েুদটা অ্লদরর  
রগদে। উোর করদত রলাক পাোও। র্ারকগুদলা রেক আদে।” পাদশর আদরকজনদক 
র্লল সারকর। 
  
র্ারক গার়েগুদলা র্ারলযার়ে রপররদয আসদে। রপেদন টাযাদরর লম্বা োগ পদ়ে আদে। 
র্ারলদত টাযার রেকমত কাম়ে র্সাদত না পারায ইরেন মারাত্মকভাদর্ রগা রগা করদে। 
  
একটা গার়েদক রেো রগল অ্নযদের রচদয এরগদয রগদে। সম্ভর্ত শক্ত রকাদনা র্ারলর 
চাপ়োর রোাঁজ রপদযদে। 
  
“চার নাম্বার। আদগই র্দলরেলাম এই রলাক নাদো়ের্ািা।” সারকদরর রহ দফাদন রকউ 
র্লল কথাটা। 
  
সারকর রহরলকোদরর রপেদনর রকরর্নটার রেদক তাকাল। কাদলা রদঙর সামররক 
রপাশাক পরা এক োদটা রলাক র্সা রসোদন। োাঁত রর্র কদর হাসদে। 
  
“এেনই এদতা রনরিত হদযা না হাসান। শুধু গরত রর্রশ হদলই সর্সময ররস রজতা োয 
না।” ভৎবসনার সুদর র্লল সারকর। 
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তারপর ররর ওর সুইচটা রটদপ র্লল, “সময হদযদে। রপেদনরগুদলাদক এরগদয োওযার 
সুদোগ োও তারপর সর্টাদকই র্ন্ধ কদর োও। রেরে কার কত সাহস।” 
  
 কলটা রররসভ করল গার়েগুদলার রেক রপেদনই আসদত থাকা একটা গার়ে। কথা শুদনই 
গার়েদত র্সা রটকরনশযান তার লযাপটদপ দ্রুত কদযকটা রর্াতাম রটদপ ENTER চাপদলা। 
  
সাদথ সাদথ সর্ার সামদন থাকা SUv-টার ইরেন রথদক রধাাঁযা রর্রুদনা শুরু হদলা। 
কদযকর্ার র্ারলদত িাাঁরক রেদয রথদম রগল পুদরাপুরর। অ্নযরা রপেন রথদক রেদে 
একপাদশ সদর রগল তারপর ওটাদক পাশ কারটদয র্ারলযার়ের অ্পর পাশ রেদয েুটদলা, 
এটাই রশর্ র্ারলযার়ে। এটার পদরই রফরনরশং লাইন। গত কদযক মাস ধদর চলা করেন 
করেন সর্ পরীিার এটাই রশর্ ধাপ। পরীিায উত্তীণবরাই সারকদরর েদলর উচ্চপে লাভ 
করদর্। 
  
“এটা রকন্তু েুই নমু্বরী।” রপেন রথদক হাসান রচাঁচাদলা। 
  
“জীর্নটাই একটা েুই নমু্বরী।” “আরম শুধু একটু র্াটপারর করলাম। এেন রেো োদর্ 
রক আসদলই উপেুক্ত, কার রু্দকর পাটা কত চও়ো।” 
  
 র্ারক গার়েগুদলাও রেো রগল একইভাদর্ র্ন্ধ হদয রগল। আর রকেুিণ আদগই রেোদন 
ইরেদনর রগা রগা আর টাযার র্ারলর  র্বদণর শদব্দ ভরা রেল, রসটাই এেন ধুপধাপ র্ন্ধ 
েরজা, গালাগাল আর অ্রভসম্পাদত ভদর রগল। ড্রাইভারগুদলা সর্ার-ই  াদম রভদজ 
রগাসল হদয রগদে; গাদয রঙচদঙ রপাশাক। রেদে মদন হদে মাত্র েুে রথদক রফদরদে, র্া 
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নরদকর েুযার রথদক  ুদর এদসদে। হোৎ গার়েগুদলার এদহন আচরদণ সর্াই হতরু্রে 
হদয রগদে। 
  
একজন গার়ের সামদনর ইরেদনর হু  তুদল রর্ািার রচিা করল সমসযাটা রক। 
আদরকজন সদজাদর লারথ হাকাদলা রনদজর গার়ের গাদয। োরম মারসবর জ SUv-এর গা 
র দর্ রগল োরনকটা। অ্নযরাও হতাশ হদয একই কাজ করল। ক্লারন্ত আর অ্র্সন্নতায 
তাদের রু্রে রলাপ রপদযদে। 
  
“ওরা হাল রেদ়ে রেদে।” সারকর র্লল। 
  
 “সর্াই না,” হাসান জর্ার্ রেল। 
  
একজন রলাকদক রেো রগল সারকদরর মন মদতা কাজ করদে। রস প্রথদম অ্নযদের 
রেদক তাকাল তারপর রসোন রথদক র্ারলযার়ের মাথায রশর্ প্রান্তটা একর্ার পরে করল 
তারপরই আচমকা রেল রেৌ়ে। 
  
রলাকটা রক করদত চাদে রসটা রু্িদত রু্িদত র্ারকদের কদযক রসদকন্ড রলদগ রগল। রস 
রেৌদ়ে ররস রশর্ কদর পুরস্কার রজতদত চায। রফরনরশং লাইন এোন রথদক মাত্র পাাঁচদশা 
গজ আর একর্ার র্ারলযার়ের মাথায উেদত পারদলই হদর্, র্ারকটা ঢালু রাস্তা। 
  
অ্নযরাও রিদ়ে রেৌ়ে রেল রপেু রপেু। রকেুিণ পরই রেো রগল পাাঁচজন রলাক পর়েমর়ে 
কদর র্ারলযার়ে রভদঙ েুটদে। 
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রকন্তু র্ারল রর্দয ওোর রচদয নামা আদরা করেন। র্াতাদস র্াতাদস ধাক্কা রেদয 
র্ারলযার়ের ধারটা এদকর্াদর ো়ো হদয রগদে। েুজন রলাক রসটা রর্দয নামার রচিা 
করদতই মুে থুর্দ়ে প়েল, তারপর গর়েদয গর়েদয প়েদত লাগল। একজন রটর রপল রে 
রপেদল রপেদল নামদল আদরা দ্রুত নামা োদর্। রস র্ারলযার়ের ধাদর রপৌঁেদতই লাফ রেল 
সামদন তারপর রু্দক রপেল রেদয র্াট গজ মদতা এরগদয রগল। 
  
“োক, রশর্ পেবন্ত একজন রর্জযী পাওযা োদর্ তাহদল।” সারকর হাসানদক র্লল। 
তারপর পাইলটদক র্লল, “রফরনরশং লাইদনর কাদে রনদয চদলা।” 
  
রহরলকোর আর্াদরা  ুদর রনদচ নামদত শুরু করল। একটা রর্শাল লম্বা ররোর রেদক 
এগুদলা। ররোটা মরুভূরমদক েুই ভাদগ ভাগ কদরদে। ওটার নাম “জানররযান পাইপ 
লাইন।” ওটার কাদেই একটা রতদলর পাম্পদক রফরনরশং লাইন রহদসদর্ রেক করা 
হদযদে। 
  
গযাদজলটা ওটার রেক পাদশই নামদলা। মুহূদতবই একটা রোটোদটা ধূরল ি়ে উদে রগল 
চারপাদশ। সারকর ওর কান রথদক রহ দসট েুদল েরজা েুলদলা। তারপর মাথা রনচু 
কদর সামদন র্া়েদলা। সামদনই হাসাদনর মদতাই রপাশাক পরা কদযকজনদক োাঁর়েদয 
থাকদত রেো রগল। 
  
 সারকর চাইদল অ্নাযাদস একজন মুরভ স্টার হদত পারদতা। লম্বা একহারা গ়েন। ররাদে 
রপা়ো চাম়ো,  ন র্াোরম চুল আর রচৌদকা থুতরন। রেদে মদন হয থুতরনদত উদটর লারথ 
রেদলও রকেু হদর্ না। ররাদে রপা়ো মানুর্দের মদধয প্ররতদোরগতা হদল ওদে পৃরথর্ীর 
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সর্দচদয সুেশবন মানদর্র রেতার্ রজতদর্ তাদত সদিহ রনই। ওর রচহারা রেদেই রর্ািা 
োয োরুণ আত্মরর্শ্বাসী ও। আর েরেও ও র্ারক রলাকগুদলার মদতা একই রপাশাক পরা, 
রকন্তু ওর আর ওদের মদধয তফাত রর্স্তর। রাজা আর প্রজার মদধয তফাত েতটুকু 
ততটুকু। 
  
 র্হুরেন ধদর সারকর রমসরীয রগাদযিা পুরলশ র্ারহনীর হদয কাজ কদরদে। রমার্ারদকর 
শাসনামদল রস রেল এই র্ারহনীর রসদকন্ড ইন কমান্ড। রেদশর শত্রুদের রর্রুদে অ্রর্রাম 
লদ়ে রগদে আর সমস্ত র়্েেন্ত্র রুদে রেদযদে এদকর পর এক। তারপর রহাসনী রমার্ারক 
িমতাচুযত হদলা। রলাদকরা এটাদক র্দল “আরর্ র্সন্ত।” রেশ জুদ়ে শুরু হদলা এদকর 
পর এক পররর্তবন,  টনা েু বটনা। সারকর আর ওর মদতাই আদরা কদযকজন আ়োদল 
রথদক কলকারে রনদ়ে রগল। ওরা এেদনা রশল্পপরতর েদ্মদর্দশ রেদশর সকল িমতা 
রনযন্ত্রণ কদর। 
  
রগাদযিা পুরলদশ কাজ করার সময অ্রজবত েিতা রেদয সারকর একটা সংস্থা গদ়ে 
তুদলদে। নাম ওসাইররস। অ্ল্প সমদযই আঙুল ফুদল কলাগাে হদয রগদে রস। রকাদনা 
সন্ত্রাসী সংগেন রহদসদর্ এটার রর্িুমাত্র নাম গন্ধ রনই এর্ং সম্মান এর্ং সুেযারতর সাদথ 
ওসাইররস কাজ কদর োদে। সারকদরর ধারণা েরে রেক হয তাহদল অ্রচদরই ওসাইররস 
শুধু রমসর না, র্রং পুদরা উত্তর-আরফ্রকাই রনযন্ত্রণ করদর্। 
  
আপাতত ওর মদনাদোগ পুদরা এই ররদসর রেদক। মারাত্মক কিকর এই প্ররতদোরগতা 
শুরু হদযরেল রর্শ জনদক রনদয। এদক অ্পদরর সাদথ ল়োই কদর রটদক থাকদর্ 
একজন। তাদকই সারকর রনদজর েদল রনদর্। ইদতামদধয তার কদযক  জন রতাক 
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উত্তর-আরফ্রকা আর ইউদরাদপ ের়েদয রেরটদয আদে। রকন্তু সফল হওযার জদনয তার 
আদরা রলাকর্ল েরকার। নতুন নতুন, তরুণ উদেযামী রলাক েরকার ওর, োরা আসদলই 
রু্িদর্ ওর সংগেদনর চূ়োন্ত উদেশয। 
  
এরেদক র্ারলযার়েদত এক আর চার নাম্বার ড্রাইভারদক রেো রগল অ্নয রতনজদনর রচদয 
এরগদয রগদযদে। র্ারলযার়ে রপররদয সমতদল আসদতই সর্াই পাম্পটার রেদক েুটদলা। 
এক নম্বর ড্রাইভারই তেদনা এরগদয। রকন্তু হাসাদনর র্যরক্তগত পেদির চার নাম্বার ওদক 
প্রায ধদরই রফদলদে। মদন হরেদলা রশর্ পেবন্ত হাসাদনর কথা-ই রেক হদর্। রকন্তু চার 
নম্বর একটা মারাত্মক ভুল কদর র্সদলা। রস আসদল এই প্ররতদোরগতার আসল 
র্যাপারটা ধরদত পাদররন। এোদন রজতার জনয সর্রকেু করা জাদযজ। এমনরক অ্নযদক 
েুনও করা োদর্। 
  
চার নম্বর এরগদয রগল, রকন্তু এরগদয রেদতই অ্নয ড্রাইভারটা রপেন রথদক ওদক ধাক্কা 
রমদর মারটদত রফদল রেল। রলাকটা মুে থুর্দ়ে মারটদত পদ়ে রগল আর রপেদনর রলাকটা 
ওর রপদের ওপর পা়ো রেদয সামদন চদল রগল। 
  
 চার নম্বর আর্ার উেদত উেদত রেলা রশর্। এক নম্বর ড্রাইভার রজদত রগদযদে। 
র্ারকজনও ওদক পাশ কারটদয রেৌদ়ে চদল রগল রকন্তু রস রতক্ত মন রনদয রসোদনই র্দস 
রইল। 
  
সর্াই রফরনরশং লাইন পার হদল সারকর একটা র ার্ণা রেল, 
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“রতামরা সর্াই রর্জযী। এ রথদক একটা রশিা রকন্তু সর্াই রপদযদে, তা হদলা কেদনা 
হাল ো়ো োদর্ না। রতামাদক রে রকাদনা মূদলয রজতদত হদর্। এদিদত্র েযামাযা রেোদল 
চলদর্ না।” 
  
“র্ারকদের কী হদর্?” হাসান রজদেস করল। 
  
সারকর র্যাপারটা রনদয ভার্দলা রকেুিণ। েুজন ড্রাইভার তেদনা র্ারলযার়েদত রদয 
রগদে। আো়ে োওযার পর তারা আর উদে রেৌ়োযরন। আর রসই ভচদক োওযা গার়ে 
েুদটার ড্রাইভাদররাও র্ারক আদে। 
  
“ওদেরদক হরটদয সর্দচ কাদের রচকপদযদন্ট রনদয োও।” 
  
“হাাঁরটদয? সর্দচ কাদেরটাও এোন রথদক রতররশ মাইল।” অ্র্াক হদয র্লল হাসান। 
  
“রসদিদত্র তা়োতার়ে রওনা রেদলই ভাদলা হদর্।” 
  
“এোন রথদক রচক পদযন্ট পেবন্ত র্ারল র্াদে আর রকেু রনই। এরাদতা সর্াই মারা 
প়েদর্।” হাসান র্লল। 
  
“রগদল োক। তদর্ েরে ভাগযক্রদম রর্াঁদচ োয, তাহদল তারা একটা গুরুেপূণব রশিা পাদর্ 
আর তেনই আরম রভদর্ রেেদর্া ওদেরদক েদল রনযা োয রক-না।” 
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হাসান হদলা সারকদরর  রনষ্ঠতম সহচর। রসদক্রট সারভবদস চাকররর সময রথদকই 
েুজদনর সেযতা। মাদি মাদি হোৎ তাই সারকর হাসাদনর পরামশব কাদন রতাদল রকন্তু 
আজ না, “ো র্দলরে কদরা।” 
  
হাসান ররর ও তুদল কথাটা জারনদয রেল। সারকদরর কাদলা রপাশাক পরা একেল 
তসনযদক োরযে রেযা হদলা ঐ চারজনদক পাহারা রেদয রনদয োওযার। এদতািণ পদর 
চার নম্বর ড্রাইভার তার জাযগা রথদক উদে োাঁর়েদয রফরনরশং লাইদনর রেদক এগুদলা। 
  
হাসান ওদক পারন রেদত রগল রকন্তু সারকর র্াধা রেদলা, “না, ওদকও হাাঁটদত হদর্।” 
  
“রকন্তু ওদতা রজদতই রগদযরেল,” হাসান আপরত্ত করল। 
  
“হযাাঁ, আর রস রফরনরশং লাইদনর এদতা কাদে রথদকও হাল রেদ়ে রেদযদে। আমার 
রকাদনা রলাদকর এমন স্বভার্ আরম র্রোশত করদর্া না। ও র্ারকদের সাদথ রহাঁদট োদর্। 
আরম েরে ের্র পাই রে, রকউ এদক সাহােয কদরদে। তাহদল ঐ রলাদকর উরচত হদর্ 
আত্মহতযা করা নাহদল আরম এমন সাজা রেদর্া, ো হদর্ মৃতুযর রচদযও ভযঙ্কর।” 
  
চার নম্বর ড্রাইভার অ্রর্শ্বাদসর েৃরিদত সারকদরর রেদক তারকদয রইল। রকন্তু ওর েৃরিদত 
ভয রনই। রকমন অ্র্ো। 
  
সারকরও ওর েৃরির রাগটাদক পেি করল। একর্ার রতা রভদর্ই র্সদলা রে শারস্ত 
মওকুফ কদর রেদর্। পরমুহূদতবই আর্ার রসোদন্ত রফদর এদস র্লল, 
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“হাটা শুরু কদরা।” 
  
 চার নম্বর হাসাদনর হাত রথদক রনদজদক োর়েদয রনদয রসাজা এরগদয হাাঁটা শুরু করদলা। 
একটা কথাও র্লল না র্া একর্ার রফদরও তাকাল না। 
  
রলাকটা হাাঁটা শুরু করদতই একজন এদস সারকরদক একটা সরকারর র ার্ণা পত্র ধররদয 
রেল। রসটা পদ়ে সারকর স্বদগারক্ত করল, “ের্র রতা োরাপ।” 
  
“রক হদযদে?” হাসান রজদেস করল। 
  
“আম্মন তা মারা রগদে। েুজন আদমররকান নারক ওদক রমদরদে। ইতারলযান  াক্তাদরর 
কাদে রেদতও পাদররন।” 
  
“আদমররকান?” 
  
সারকর মাথা িাাঁকাদলা, “NUMA” নাদমর একটা সংস্থার সেসয। 
  
 “NUMA!” হাসানও নামটা একর্ার র্লল। 
  
েুজদনই নামটা তারেদলযর সদি উচ্চারণ করল। রসদক্রট সারভবদস থাকার সময এই 
সংস্থা সম্পদকব নানান গুজর্ ওরা শুদনদে। ওরা হদে সমুররর্ে র্া এই ধরদনর রকেু 
একটা। 
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 “র্যাপারটা রতা ভাদলা মদন হদে না, এরা রতা CIA-র রচদযও োরাপ।” হাসান-ই র্লল 
আর্ার। 
  
সারকর মাথা িাাঁকাদলা, “েেূর মদন পদ়ে NUMA-র একজন সেসয-ই কদযক র্ের 
আদগ আপযান র্াধ ধদস প়ো আটরকদয রমসদরর মস্ত উপকার কদররেল। 
  
 “তেন রতা আমরা সর্াই একই েদল রেলাম। ওরা রক রকেু রর্র করদত রপদরদে?” 
  
 সারকর আত্মরর্শ্বাদসর সাদথ মাথা না়েদলা।” জাহাজ র্া আম্মন তা রকাদনা রকেুদতই 
ওরা রকাদনা রকেুর হরেস পাদর্ না রেদয আমাদের সদিহ করদত পাদর।” 
  
“হযাদগদনর রক অ্র্স্থা? আম্মন তার রতা ওর কাদেই ব্লাক রমস্ট র রলভারর রেযার কথা 
রেল। পদর ইউদরাদপর রকেু সরকাদরর সাদথ ওটা রেদয রর্ািাাঁপ়ো করা রেদতা।” 
  
সারকর তেনও কাগজটা প়েদে, “হযাদগন পারলদয মাটা চদল রগদে। ও রনলাদমর 
আদগই আদরা একর্ার পুরাকীরতবটা রকনার রচিা করদর্। েরে না পাদর রতা চুরর করদর্। 
েুরেদনর মদধযই রর্স্তাররত জানাদর্ র্দলদে। 
  
“একমাত্র হযাদগন-ই আমাদের কথা জাদন। ওদক এেুরন সররদয রেযা েরকার।” 
  
“হযাাঁ, তদর্ আদগ পুরাকীরতবগুদলা রজাগা়ে করুক। আরম ঐ রশলারলরপ েুদটা হয আমার 
হাদতর মুদোয চাই নাহদল ধ্বংস কদর রেদত চাই োদত আর রকউ ওটা আর্ার রজা়ো 
রেদত না পাদর।” 
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“আসদলই রক রজরনসটার গুরুে আদে? আমরা রতা জারনও না রে ওটায রক আদে।” 
হাসান র্লল। 
  
হাসাদনর এদতা রর্রশ প্রদশ্ন সারকর রর্রক্ত হদয রগল, রাগতস্বদর র্লল, “আমার কথা মন 
রেদয রশাদনা। আমরা ইউদরাদপর সর্ রনতাদের এমনভাদর্  ুম পার়েদয রেদর্া রে 
রকাদনা রকম প্ররতরক্রযা ো়োই এই মহাদেদশর সর্ গুরুে পূণব অ্ংশ আমরা েেল কদর 
রফলদত পারদর্া। েরে রকউ ঐ রশলারলরপ রথদক রকাদনা প্ররতদর্ধক র্ানাদনার সূত্র রপদয 
োয–েরে রকউ ব্লাক রমস্ট এর প্রভার্ নি কদর রেযার উপায রর্র কদর রফদল–তাহদল 
আমাদের পুদরা পররকল্পনা রভদস্ত োদর্। এই সহজ কথাটা রতামার মাথায রঢাদক না 
কীভাদর্? 
  
 “তা রতা রু্দিরেই। রকন্তু ঐসর্ পুরাকীরতবদতই রে প্ররতদর্ধক র্ানাদনার সূত্র আদে এ 
তথয আপরন রকাথায রপদলন?” হাসানও পাটা জর্ার্ রেল। 
  
“কারণ রনদপারলযনও এই রজরনসটাই েুাঁজরেল। উরন এই ব্লক রমদস্টর ের্র শুদনরেদলন 
তেন “রসরট অ্ফ র  ”-এ রলাক পাোন েুাঁদজ রেোর জনয। তারা ো ো রপদযরেল সর্ 
ওোন রথদক রনদয োয। এটা আমাদের ভাগয রে রেটুকু রেল রসটুকু রেদযই আমরা 
প্ররতদর্ধকটা রর্র কদর রফলদত রপদররে। এটার মাদন হদলা রর্রশরভাগ রশলারলরপ-ই 
রনদয োওযা হদযদে। আমাদের পর োোদের কাে রথদক ইউদরারপযানরা চুরর কদর রনদয 
রগদযদে। এেন আর্ার আমাদের রর্রুদেই রসটাদক আরম র্যর্হার করদত রেদর্া না। েরে 
ঐ রশলারলরপগুদলায প্ররতদর্ধকটা রর্র করার সামানযতম রকাদনা সূত্র রথদক থাদক তা 
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হদলও এগুদলাদক ওদের হাদত প়োর আদগই ধ্বংস করদত হদর্। আর রসটা করা হদয 
রগদল হযাদগনদকও সররদয রেযা হদর্। 
  
“রকন্তু ও একা রতা এটা পারদর্ না।” হাসান র্লল। 
  
সারকরও র্যাপারটা রভদর্ রেেদলা, “রেক র্দলে। নতুন এদজন্টদের একটা গ্রুপ ওর 
কাদে পারেদয োও। ওদেরদক র্দল রেও কাজ রশদর্ হযাদগনদকও সররদয রেদত।” 
  
হাসান মাথা িাাঁকাদলা। “রেক আদে। আরম রনদজই রেেরে র্যাপারটা। আর এরেদক 
উনারা চদল এদসদেন। রনদচ র্াঙ্কাদর র্দস আপনার জদনয অ্দপিা করদে।” 
  
 সারকর শব্দ কদর শ্বাস ো়েদলা। এেনও তাদক কাদরা কাদে তকরফযৎ রেদত হয 
ভার্দতই রর্রক্ত লাদগ। ওসাইররস হদলা একটা প্রাইদভট সামররক েল। লিয এমন এক 
সাম্রাজয গদ়ে রতালা োরা রকাদনা সরকারদক তকরফযৎ রেদর্ না, র্রং সরকারগুদলাদকই 
রনযন্ত্রণ করদর্। রকন্তু রসটা এেনও র্াস্তর্াযদনর পদথ। আর ওসাইররস এেনও একটা 
সংস্থা। সারকর একই সাদথ এটার রপ্ররসদ ন্ট আর রসইও। 
  
আর উনারা হদলা, স্টকদহাল্ডার আর রর্া ব রমম্বার। এদের প্রদতযদকরই লিয অ্দনক র়্ে 
র়্ে। রর্রহদসরর্ ধন-সম্পদেও এদের মন ভদররন। এেন তাদের রচাে পদ়েদে িমতার 
রেদক। সর্াই রনদজর সাম্রাজয গ়েদত চায আর একমাত্র সারকর-ই তাদেরদক রসটা এদন 
রেদত পারদর্। 
  
. 
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১৪. 
  
ররাে পদ়ে পাইপগুদলা রিকরমক করদে। পাদশই একটা লম্বা, কাদলা রদঙর কাোদমা। 
সারকর রসরেদকই এগুদলা। ওর অ্দনক পারম্পং রস্টশনগুদলার মদধয এটা একটা। েুজন 
রলাক োাঁর়েদয পাহারা রেদে। সারকরদক রেোমাত্র েরজা েুদল ধরদলা। রচাে রসাজা 
সামদন। সারকদরর রচহারার রেদক তাকাদনার েুুঃসাহস ওদের রনই। রভতদর ঢুদক সারকর 
রসাজা ভর্দনর রপেন রেদক চদল রগল। একটা েরনর কাদজ র্যর্হৃত এরলদভটদরর েরজা 
েুদল তাদত চদ়ে র্সদলা। এটায একই সাদথ অ্দনক মানুর্ আর ভারী মালামাল র্হন 
করা োয। সারকর রনদচ নামার রর্াতাদম চাপ রেল। 
  
েুই রমরনট পর প্রায চারশ ফুট নামার পর এরলদভটদরর েরজা আর্ার েুদল রগল এর্ং 
সারকর রনদচ রনদম এদলা। সামদনই মারটর রনদচ গুহার মদতা একটা  র। রেযাল আর 
রমদি জুদ়ে অ্সংেয লাইট লুকাদনা। গুহাটার অ্দধবকটা প্রাকৃরতক। র্ারকটা সারকদরর 
মাইরনং টীম আর ইরেরনযাদররা র্ারনদযদে। 
  
 লম্বায প্রায েুইদশা ফুট। রর্রশরভাগ জাযগা জুদ়ে আদে প্রকাণ্ড কদযকটা পাম্প। 
রোটোদটা এদককটা  দরর সমান ওগুদলা। রসগুদলা রথদক  জন  জন পাইপ রর্র হদয 
এাঁদকদর্াঁদক উদে রগদে মারটর ওপদর। 
  
সারকর সানলাস েুলদলা। র্রার্দরর মদতাই আর্ারও রজরনসটা রেদে মুগ্ধ হদলা। ও 
এসর্ রর্শাল েন্ত্রগুদলা পার হদয একটা রুদম এদস ঢুকদলা। এটা হদলা কদরাল রসন্টার। 
রর্শাল রিদন রমসর আর উত্তর আরফ্রকার রর্রশর ভাগ অ্ংদশর মানরচত্র রেো োদে। 
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রসোদন রর্শ কদযকটা সমান্তরাল োগ টানা। সর্ রেদশর রভতর রেদযই োগটা রগদযদে। 
প্ররতটা োদগর পাদশ চাপ, প্রর্াহমাত্রা, আযতন সর্ উদে আদে। সর্ লাইদনর পাদশই 
রোট্ট রোট্ট সরু্জ পতাকা জ্বলদে রনভদে। রেদে সন্তুি হদলা সারকর। 
  
তারপর রস ঢুকদলা কনফাদরন্স রুদম। রুমটা রে রকাদনা আকাশচুম্বী ভর্দনর ওপর 
র্ানাদনা কদপবাদরট অ্রফস টাওযারদক হাররদয রেদত পারদর্। রুদমর মািোদন একটা 
রসগুন কাদের রটরর্ল। চারপাশ র দর আদে মেমদল রমা়ো রচযার। রসগুদলাদত র্দস 
আদে রহাকা সাইদজর কদযকজন মানুর্। রেযাদলর রিদন ওসাইররদসর রলাদগা িুলদে।’ 
  
সারকর রটরর্দলর মাথায একটা রচযাদর র্সদলা, তারপর র্ারকদেরদক এক নজর রেেদলা 
ভাদলা কদর। পাাঁচজন রমসরীয, রতনজন রলরর্যান, েুজন আদে আলদজররযান, আর সুোন 
আর রতউরনরসযার প্ররতরনরধ আদে একজন কদর। মাত্র কদযক র্েদরই সারকর 
ওসাইররসদক শূনয রথদক এেন একটা গুরুেপূণব আন্ত জবারতক সংস্থায রূপারযত কদরদে। 
সাফদলযর জদনয কদযকটা রজরনস লাদগ : পররেম, ধূতবতা, রোগাদোগ আর অ্র্শযই 
টাকা। অ্নয রলাদকর টাকা। 
  
সারকর আর ওর রসদক্রট সারভবদসর সািাত্র প্রথম রতনটা রজরনদসর রোগান রেদযদে, আর 
রশদর্রটার রোগান রেদযদে এই রলাকগুদলা। এরা সর্াই প্রচণ্ড ধনী এর্ং একসময 
অ্দনক িমতার্ানও রেল। রেল। কারণ আরর্ র্সদন্ত সারকর-এর রচদযও এরা রর্রশ 
িরতগ্রস্ত হদযদে। 
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 টনার সূত্রপাত রতউরনরসযায। রসোদন এক গররর্ হকার পুরলশ কতৃবক র্েদরর পর 
র্ের রনগৃহীত হওযার পর একরেন সহয করদত না রপদর রনদজর গাদয আগুন ধররদয 
রেয। 
  
রকউ হযদতা রর্শ্বাসই করদর্ না রে এই  টনার এদতা র়্ে প্রভার্ প়েদর্। এরকম কত 
জনই রতা প্ররতরেন পুদ়ে র্া গুরল রেদয মরদে। রকন্তু রেো রগল রলাকটা শুধু রনদজর 
গাদযই আগুন ধরাযরন, পুদরা আরর্ রর্দশ্বর গাদযই আগুন ধররদয রেদযদে। প্রায অ্দধবক 
আরর্ জ্বারলদয তারপদরই রথদমদে ওটা। 
  
প্রথদমই পতন হয রতউরনরসযার। আর ওোনকার শাসকরা পারলদয োয রসৌরে-আরদর্। 
এরপর শুরু হয আলদজররযায। তারপর আগুন ের়েদয পদ়ে রলরর্যায। মুযাম্মার গাোরফ 
রসোদন ৪২ র্ের ধদর করেন হাদত শাসন কদর আসরেদলন। তার কাদের রলাকজন 
সর্াই রতল রর্দচ রকারটপরত হদয রগদযরেল। গৃহেুে র্াধার পদর আর তারা জীর্ন 
র্াাঁচাদত পাদররন। তদর্ রু্রে কদর অ্দনদকই আদগ আদগ টাকা আর পররর্ার পররজনদক 
রর্দেদশ পারেদয রেদযরেল। তারা রর্াঁদচ রগদে। তদর্ তারপরও রেশ না রেদ়ে পাদররন। 
রকেুরেদনর মদধযই তারা উিাস্তু হদয পদ়ে। 
  
এরপদর রমসর হদয জাগরদণর রঢউ ের়েদয পদ়ে ইদযদমন, রসররযা আর র্াহরাইদন। 
আর এই রর্শাল অ্রগ্নকুদন্ত্র সূচনা হদযরেল এই সামানয ফুরলি রথদক। 
  
এেন আর্ার উদত্তজনা রথরতদয এদসদে। পরররস্থরত রমাটামুরট শান্ত। োরা রর্াঁদচ রগদে 
তারা আর্ার চাইদে হারাদনা িমতা রফদর রপদত। 
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“আশা করর রাস্তায কাদরা রকাদনা কি হযরন। সারকর র্লল। 
  
“এসর্ রসৌজনযতার সময রনই এেন। অ্পাদরশন শুরু হদর্ কেন র্লুন। আমরা সর্াই-
ই েুর্ রটনশদন আরে।” কথাটা র্লল একজন রমসরীয। মাথার চুল সর্ সাো হদয রগদে 
তার। পরদন ওদযস্টানব সুযট, হাদত ররটরলং  র়ে। রলাকটা রমসরীয রর্মান র্ারহনীর কাে 
রথদক পারনর োদম রর্মান রকদন রসগুদলা র্াইদর রর্দচ রর্দচ এত টাকা কারমদযদে। 
  
সারকর একজন কমবচারীর রেদক রফদর র্লল, “পারম্পং রস্টশনগুদলা ররর ?” রলাকটা 
মাথা িাাঁরকদয সায রেল, তারপর সামদনর রক-রর্াদ ব চাপ রেদতই রিদন কদরাল রুদম 
রেো আরফ্রকার মযাপটা ফুদট উেল। 
  
 “আপনারা রেেদতই পাদেন, রনটওযাকব গেন পুদরা রশর্,” শারকর র্লল। “আমাদের 
কাজকমব রকউ রটর পাযরন রতা?” রলরর্যার সাদর্ক একজন রজনাদরল প্রশ্ন করদলন। 
  
 ‘না! রতদলর পাইপ র্সাদনার কাজ করার হুাঁদতা ধরার কারদণ রকউ সদিহও কদররন রে 
আমরা সাহারার তলদেদশর জলাধাদরর গভীর আর গুরুেপূণব জাযগায হাত রেরে। 
এোন রথদক শুরু কদর পরিম আলদজররযার রশর্ মাথা পেবন্ত সর্ মরুেযান আর 
গােপালার জীর্দনর উৎস এটাই।” 
  
 “অ্গভীর জলাধারগুদলার রক হদর্? আমাদের রেদশর রলাদকরা রতা ওগুদলার ওপরই 
রনভবরশীল।” রলরর্যার রিতীয র্যরক্ত র্লল কথাটা। 
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 “আমাদের গদর্র্ণায রেো রগদে রে রমরি পারনর সর্ উৎস-ই এসর্ গভীর জলাধাদরর 
ওপর রনভবরশীল। েরে আমরা ওগুদলা রথদকই প্রচুর পররমাণ পারন তুদল রনযা শুরু করর 
তাহদল ওগুদলাও রটকদর্ রক-না সদিহ।” সারকর র্লল। 
  
“আরম চাই ওগুদলা এদকর্াদরই শুরকদয োক।” রতউরনরসযার প্ররতরনরধ র্লল। 
  
“পুদরাপুরর শুরকদয রফলা অ্সম্ভর্। তদর্ এটা হদে মরুভূরম। েেন হোৎ কদরই একরেন 
রতউরনরসযা, আলদজররযা আর রলরর্যা রেেদর্ রে তাদের পারনর সংগ্রদহ টান পদ়েদে 
তেনই তারা আমাদের হাদতর মুদোয চদল আসদর্। আরশ-নব্বই ভাগ  াটরত হদলই 
হদর্। পুদরাটা শুদকাদত হদর্ না। রর্দরাহীদেরও পারনর প্রদযাজন হয। পারনর সরর্রাহ 
তেনই আর্ার রনরিত করা হদর্ েেন আর্ার আপনারা িমতা রফদর পাদর্ন। তারপর 
সর্াই একসাদথ রমদল ওসাইররদসর মাধযদম আমরা সমগ্র উত্তর-আরফ্রকাদক রনযন্ত্রণ 
করদর্া। 
  
“আো পারনটা তুদল রােদর্ন রকাথায? আপরন রেদন েুপুদর রর্রলযন রর্রলযন গযালন 
পারন তুলদর্ন আর কাদরা রচাদে প়েদর্ না তা-রতা হয না।” আলদজররযান রলাকটা 
র্লল। 
  
“পারন আসদর্ এসর্ পাইদপর রভতর রেদয।” সারকর মানরচদত্রর লাইনগুদলা রেরেদয 
র্লল।” তারপর এসর্ চযাদনল রেদয রসাজা রগদয প়েদর্ নীল নদে। তারপর রসোন 
রথদক চদল োদর্ সাগদর।” 
  
রুদমর সর্াই এদক অ্দনযর মুে চাওযা চাওরয করল। “োরুণ!” প্রশংসা করল একজন। 
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“আর রেসর্ ইউদরারপযান আর আদমররকান আমাদের রর্দরারধতা করদর্?” রলরর্যান 
রজদেস করদলন। 
  
 সারকর হাসদলা, “ইতারলদত আমাদের রলাক রসটার র্যর্স্থা করদে। আমার রকন রেন 
মদন হদে এরা রকাদনা সমসযা-ই করদর্ না।” 
  
 “েুর্ ভাদলা। তা রসটা কেন শুরু হদে? আর আপনার রক আর রকেু লাগদর্?” 
রলরর্যান-ই র্লদলন আর্ার। 
  
এদের এই প্রর্ল আগ্রহই শারকদর্র প্রধান পুাঁরজ। িমতার স্বাে একর্ার পাওযায, এরা 
রসটা রফদর রপদত এদতাটাই মররযা রে ো েুরশ করদত রারজ। এই সুদোদগর সিযর্হার 
কদর সারকর েদথি টাকা আর সুদোগ-সুরর্ধা আোয কদর রনদযদে। এর্ার তার প্ররতোন 
রেযার পালা। 
  
“রর্রশর ভাগ পাম্প-ই কদযক মাস ধদর চলদে। পারন রতালার কাজও েুর্ দ্রুত শুরু 
হদয োদর্। তারপরই র্ারক সর্ই হদর্ পররকল্পনা মদতা।” সারকর সর্ার উদেদশয র্লল। 
তারপর রটরকরনরশযাদনর রেদক রফদর র্লল, “অ্নযানয রস্টশনদক ের্র োও। সর্ পাম্প 
চালু করদত র্দলা।” 
  
রটকরনরশযান কদযকটা রর্াম চাপদতই পাম্পগুদলা জযান্ত হদয উেল।  ়ে  ়ে শদব্দ ভদর 
রগল চারপাশ। কদযক মুহূতব পদরই শব্দ এদতা রর্দ়ে রগল রে মুদের কথা আর রশানা-ই 
োয না। সারকর তাই দ্রুত সভার রশর্ টানদলা। 
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“মরুভূরমদত গরম র্াতাসদক র্দল রসদরাদক্কা। আজ আমরা রনদজরাই গরম র্াতাদসর 
সৃরি করলাম। এই র্াতাস সমগ্র আরফ্রকা জুদ়ে রভদস রভদস আরর্ র্সদন্তর সমারপ্ত 
 টাদর্। তারপরই শুরু হদর্ সর্দচদয েী ব আর সর্দচদয জ্বলন্ত গ্রীষ্ম। 
  
. 
  
১৫. 
  
গাফসা, রতউরনরসযা 
  
পল ট্াউট েরের কদর  ামদে। আজ রর্দকদল প্রচণ্ড গরম পদ়েদে। মাথায রর্শাল 
একটা সমদযরা (েরিণ আদমররকার চও়ো রকনারওযালা টুরপ), তারপরও মদন হদে 
মুেটা িলদস োদে। সূেব আদরকটু রনদচ নামদতই এর্ার সূদেবর ররি সরাসরর ওর মুদে 
পদ়ে চাম়োয কাম়ে র্সাদত লাগল। রেন র্লদত চাইদে সাো চাম়োয ইংরলশ 
রলাকজদনর এরেদক থাকার রোগযতা রনই। 
  
পদলর উচ্চতা েয ফুট আট। এই েলটার মদধয ওই সর্দচ লম্বা। ওরা হদে একটা 
হাইকাদরর েল। একটা পাথুদর পাহা়ে রর্দয উেদে ওরা। পদথর ধাদর একটা আগাো 
পেবন্ত রনই। েদলর মদধয ও-ই অ্র্শয সর্দচদয হযাংলা। কদযক কেম সামদনই হাাঁটদে 
ওর স্ত্রী গামায। রস এমন েিতায পাহা়ে রর্দয উেদে রেন কুকুর রনদয রর্দকদল হাাঁটদত 
রর্ররদযদে। তার পরদন রেৌ়েরর্েদের রপাশাক আর একটা চাম়ো রদঙর রগাল কযাপ। 
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লাল চুল পরনদটইল কদর রপেদন র্াধা। রসটা আর্ার কযাদপর রের রেদয র্াইদর রর্র 
করা। গামায সামদন র্া়েদলই ওটা এপাশ ওপাশ েুলদে। 
  
পল কাধ িাাঁকাদলা। পররর্াদরর কাউদক রতা অ্ন্তত শরক্তশালী হদতই হদর্। আর কাউদক 
হদত হদর্ র্াহানা র্াজ। “আমার মদন হয আমাদের একটু ররস্ট রনদল ভাদলা হয।” 
র্লল ও। 
  
“কাম অ্ন পল। আর অ্ল্প একটু আদে। আর একটা পাহা়ে পার হদলই তুরম পৃরথর্ীর 
সর্দচ নতুন রলদকর অ্দলৌরকক পারনদত রগাসল করদত পারদর্ আর গাফসা র্ীদচ ররস্ট 
রনদত পারদর্।” 
  
ররামান সাম্রাদজযর সময রথদকই গাফসা আর এর আশপাদশর এলাকাটা ভ্রমণকারীদের 
জনয তীথব স্থান। িরণা, হাম্মামোনা, আর আযুদর্বরেক পুকুদর এলাকাটা ভরতব। রর্রশর 
ভাগই নানান ধরদনর আজর্ আজর্ রচরকৎসা পেরতদত র্যর্হৃত হয। পল আর গামাযও 
এোনকার প্রাচীন ধ্বংসার্দশর্ রনদয গদর্র্ণা আর রর্েযাত কাসার্াহ রোাঁজার ফাাঁদক 
ফাাঁদক রর্রভন্ন িরণা আর পুকুদর ররলাে কদরদে। 
  
“রহাদটদলও েদথি অ্দলৌরকক পারন রেল।” পল মজা করল। 
  
“হযাাঁ, তদর্ ওসর্ রলদকর পারন হাজার র্ের ধদর ওোদন আটদক আদে। আর এই 
রলকটা মাত্র েয মাস আদগ মারট েুাঁদ়ে উেয হদযদে। তাদতও রতামার একটু রকৌতূহল 
হদে না?” 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

143 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

 পল একজন ভূতেরর্ে। র়্ে হদযদে মযাসাচুদসটস-এ। রসোদন ওর প্রচুর সময রকদটদে 
পারনদত সাাঁতার রকদট আর রর্েযাত উ স রহাল সমুরতে ইনরস্টরটউট এর আদশপাদশ 
 ুর ুর কদর। রশর্দমশ ও রিপস সমুরতে ইনরস্টরটউদট ভরতব হয। আর রমররন 
রজওলরজদত রপ. এইচ র , লাভ কদর। ওর গদর্র্ণার রর্র্য রেল গভীর সমুর তদলর 
গেন। সমুর তলার ভূতে রনদয গদর্র্ণা করার জনয রর্শ রকেু প্রেুরক্তও আরর্ষ্কার 
কদরদে ও। তাই স্বাভারর্কভাদর্ই হোৎ কদর র্লা রনই কওযা রনই মারট েুাঁদ়ে একটা 
রলক উেয হওযার  টনা তাদক রকৌতূহলী করদে র্দটই। রকন্তু  ণ্টাোদনক রাস্তা নামক 
োনােদি গার়ে চালাদনার পর রতররশ রমরনট এই জ্বলন্ত সূদেবর তাদপই রস রকৌতূহল 
উদর্ রগদে। 
  
“এই রতা চদল এদসরে।” গামায রচৎকার কদর র্লল সামদন রথদক। পল রর্স্মদযর 
েৃরিদত ওর স্ত্রীর রেদক তাকাল। ক্লারন্ত র্দল রে রকাদনা রকেু রনই ওর। সর্ সময রকেু 
না রকেু করদেই। এমন রক র্াসাযও ওদক কেদনা রস্থর রেো োয না। ও  ক্টদরট 
কদরদে রমররন র্াদযালরজদত। তদর্ এর র্াইদর ও আদরা অ্দনক রর্র্দয ওর র রগ্র 
আদে। র্হু রেদনর পররচদযর কারদণ পল জাদন, রকাদনা রকেুদত েিতা এদস রগদলই 
গামায এর কাদে রসটা আর ভাদলা লাদগ না। তাই রনতয নতুন চযাদলে েুাঁদজ রর়্োয। 
  
 একর্ার পলদক রচাে রটদপ র্দলরেল, পলদক নারক র্হু রচিা কদর োদে রসাজা করার। 
রকন্তু পল ওদক র্ারর্ার হতাশ কদরই আদে। এটাই নারক ওদের েী ব আর সুেী োম্পতয 
জীর্দনর রহসয। আর েুজদনই অ্যা দভিার রপ্রয। এ কারদণই NUMA’র 
অ্যা দভিাদরর পাশাপারশ রনদজরাও েুরটোটা রপদলই রর্ররদয পদ়ে রকাথাও না রকাথাও। 
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গামায গাইদ রও আদগ চূ়োয রপৌঁদে রগল। রপৌঁদে রথদম রকেুিণ চারপাশ রেেদলা 
তারপর রনতদম্ব হাত ররদে োাঁর়েদয থাকল। 
  
গাই ও রসোদন রপৌঁোদলা এক রসদকন্ড পর। রকন্তু তার রচাদে প্রশংসার র্েদল রকমন 
রেন সদিহ। মাথায হযাট নারমদয রচরন্তত ভরিদত মাথা চুলকাদত লাগল। 
  
পলও চু়োটার কাদে রপৌঁোদতই কারণটা ধরদত পারদলা। ো রেল পাথদর র রা রর্শাল 
একটা রলক, রসটা এেন পযাাঁচদপদচ কাোয ভরতব রোট্ট একটা র ার্ায পররণত হদযদে। 
মািোদন মাত্র েশ ফুট র্যাসাদধবর একটা রৃ্ত্তাকার জাযগায কালদচ একটু পারন জদম 
আদে। শুধু চারপাদশর পাথদরর গাদয একটা মরলন োগ রেদে রর্ািা রগল পারন ঐ 
পেবন্ত রেল। 
  
পদলর পদরই আদরা রকেু পেবটক ওোদন রপৌঁোদলা। ওর মদতা তারাও র্াকরুে হদয 
রগল। এোদন আসার আদগ এই জাযগাটার েুেবান্ত রকেু েরর্ রেদেরেল সর্াই। মূলত 
রসটা রেদেই মরুভূরম রপররদয এোদন আসা। রসই রজরনদসর এই েশা রকউ আশা 
কদররন। 
  
“রক রর্শ্রী। আমাদের এলাকায রতা রকউ এোদন মােও ধরদর্ না।” এক মরহলা র্লল। 
কদণ্ঠ েরিণািদলর টান। 
  
স্থানীয রে গাই টা ওদের রনদয এদসদে তাাঁদক পুদরাপুরর রর্ভ্রান্ত রেোদে। “রকেুই রতা 
রু্িদত পাররে না। এটা কীভাদর্ সম্ভর্? েুরেন আদগও রলদকর পারন ঐ পেবন্ত রেল।” 
পাথদরর োগ রেরেদয র্লল রলাকটা। 
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“র্াষ্প হদয রগদে সর্ পারন। ো গরম এোদন।” স্কটলযাদন্ডর এক পেবটক র্লল কথাটা। 
  
কাোর রেদক তাকাদতই পল ওর সর্ র্যথা রর্েনা ভুদল রগল। ও জাদন রে ওরা এক 
রহদসযর রেদক তারকদয আদে। রলক হোৎ গরজদয ওোদক তাও রমদন রনযা োয কারণ 
আদশ পাদশ প্রচুর িরণা আদে। িরণার পারনর ধাক্কায প্রাযই রেো োয এোদন রসোদন 
মারট সদর পারন জদম োদে। রকন্তু এক রাদত পুদরা রলকই আর্ার উধাও হদয 
োওযা…রসটা সমূ্পণব আদরক রজরনস। 
  
আদশ পাদশ ভাদলা কদর রেদে রলকটার আযতন আর গভীরতা সম্পদকব রমাটামুরট একটা 
ধারণা রনদয রনদলা। “এদতাোরন পারন েুই রেন রতা েূদর থাক েুই মাদসও র্াষ্প হওযা 
সম্ভর্ না।” 
  
“তাহদল রগল রকাথায?” েরিণী মরহলারট রজদেস করল। 
  
“রর্াধহয রকউ চুরর কদর রনদয রগদে। এই এলাকায এেন েরা চলদে।” স্করটশ রলাকটা 
জর্ার্ রেল। 
  
রলাকটার কথা সতয। উত্তর আরফ্রকার মদধয রতউরনরসযার অ্র্স্থাই সর্দচদয োরাপ। রকন্তু 
এক হাজার টযাংকার ট্াক আসদলও রতা এদতা র্দ়ো রলদকর পারন ফুদরাদনার কথা না। 
পল রলদকর রেযাদল রকাথাও ফাটল আদে রক-না েুাঁজদত লাগল। রকন্তু রসরকম রকেুই 
রচাদে প়েল না। 
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রকাদেদক রকেু মারে উদ়ে এদস রভা রভা করদত লাগল চারপাদশ। এর র্াইদর আর 
রকাদনা শব্দ রশানা োদে না আদশ পাদশ। রশর্দমশ েরিণী মরহলা আর তধেব ধদর 
রােদত পারদলন না। গাই  রলাকটার কাাঁদধ রটাকা রেদয রফরার পদথ হাাঁটা রেদলন। তদর্ 
তার আদগ র্লদলন, “মদন হয রকউ রর্াধহয এটার প্লাগ েুদল রেদযদে। তাই এই 
অ্র্স্থা।” 
  
অ্নযরাও তাদের অ্নুসরণ করল। কাো ভরা গতব রেোর কাদরার-ই েুর্ রর্রশ আগ্রহ 
রনই। গাই  পুদরা র্কর্ক কদর রর্ািাদনার রচিা করল েুইরেন আদগও রলকটা রকরকম 
পারনদত টইটমু্বর রেল। আর তাই েরেও এেন এটা আর রনই রকন্তু পযসা রফরত রেযা 
হদর্ না। পল অ্র্শয রফরদত একটু রেরর করল। র্যাপারটা রনদয ভার্দে। হোৎ একেল 
র্াচ্চাদক রেো রগল কাো মার়েদয রলদকর রশর্ পারনটুকু সংগ্রদহর জনয। 
  
 আর রথদক লাভ রনই, তাই পা চারলদয রফররত পথ ধরদলা ও। গামায এর কাদে এদস 
র্লল, “মরহলার কথা রকন্তু রেক।” 
  
“রকান কথা?” 
  
“ঐ রে রকউ রেন প্লাগ েুদল রেদযদে মদন হদে রসটা। এই ধরদনর িণবাগুদলা প্রাযই 
রেো োয রর্রভন্ন জলাধার রথদক সৃরি হদযদে। সাধারণত মারটর রনদচর পাথরগুদলা েেন 
রভদঙ সদর োয তেন ওটার মাদি পারন আটকা পদ়ে আর একটা রলক সৃরি হয। 
এোদনও সম্ভর্ত একই র্যাপার  দটরেল। কেদনা কেদনা পারনর প্রর্াহ চলদতই থাদক 
অ্রর্রাম আর্ার কেদনা একর্ার পারন জদমই পারন আসা র্ন্ধ হদয োয। তদর্ েরে এমন 
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হয রে পাথর আর্াদরা সদর রগদয িণবার মুে র্ন্ধ হদয রগদে তেনও সাধারণত পারন 
রসোন রথদক সাদথ সাদথ উধাও হয না। আদস্ত আদস্ত সূদেবর তাদপ পারন র্াষ্প হদয 
রলকটা শুরকদয োয। রকন্তু রসও কদযক মাদসর র্যাপার। রেদহতু এই রলকটা হোৎ 
কদরই উধাও হদয রগদে, তার মাদন পারন আসদল অ্নয রকাথাও সদর রগদযদে। রকন্তু 
জাযগাটা একটা র্ারটর মদতা। এটার সাদথ অ্নয রকাদনা রকেুর সংদোগ রনই।” 
  
“তার মাদন রেদহতু একটা র্াষ্প হযরন র্া আদশ পাদশ চদল োযরন, রসদহতু এটা আসদল 
মারটর রভতর ঢুদক রগদে। এটাই আপনার মত, তাই না রম. ট্াউট” গামায র্লল। 
  
পল মাথা িাাঁকাদলা, “রেোন রথদক এদসরেল, রসোদনই রফদর রগদে।“ “এরকম কেদনা 
হয নারক? শুদনদো কেদনা?” 
  
“না। এরকম হদত কেদনা শুরনরন আরম।” পল জর্ার্ রেল। 
  
হোৎ ওদের রেদক একটা রলাকদক এরগদয আসদত রেো রগল। রলাকটাদক ওরা রলদকর 
পাদ়ে রেদেরেল। তদর্ ওদের পাদ়ে না, অ্নয পাদশ। ওদের মদতাই েরর্ তুলরেল 
রলকটার। রলাকটা রকেুটা োদটা। পাাঁচ ফুট েয ইরি উচ্চতা। মাথায একটা রোম়োদনা 
কযানভাদসর হযাট। মুদে কদযক রেদনর না কামাদনা োর়ে। কাাঁদধ র্যাকপযাক, হাদত লারে 
আর গলায রিালাদনা র্াইদনাকুলার রেদেই রর্ািা োদে ইরনও হাইকার। রকন্তু হাদত 
একটা হলুে কাদলা রচহ্ন পদলর নজর এ়োদলা না। রচহ্নটা জররপকারীদের প্রতীক। 
  
কাদে এদস কযাপটা একটু ওপদর রেদল রেদয র্লল, “হযাদলা। আরম পাশ রথদক রলদকর 
পারন উধাও হওযা সম্পদকব আপনার মন্তর্যটা শুদন রফদলরে। সারারেন রেেলাম রলাকজন 
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আসদে, আর হতাশ হদয মাথা না়েদত না়েদত রফদর োদে। আপনাদকই প্রথম রেেলাম 
রে রক-না রক হদযদে আর পারন রকাথায রগদযদে তা রনদয ভার্দত। আপরন রক ভূতারেক 
নারক?” 
  
“ভূতে রনদয রকেু প়োদশানা আদে। তারপর হাত র্ার়েদয র্লল, “পল ট্াউট। এই 
হদলা আমার স্ত্রী গামায।” 
  
রলাকটা পল আর গামায েুজদনর সাদথই হযান্ডদশক করল। তারপর র্লল, “আমার নাম 
ররজা আল-আগ্রা।” 
  
“রকমন লাগদে এোদন?” গামায রজদেস করল। 
  
 “েুর্ রর্রশ ভাদলা না।” স্বীকার করল ররজা। 
  
পল জররপকারীদের প্রতীকটা রেরেদয র্লল, “আপরন কী রলকটার মাপদজাক রনদত 
এদসদেন নারক? 
  
“রসরকম রকেু না আসদল। আপনার মদতা আরমও রচিা কররেলাম রলদকর পারন 
কীভাদর্ আর রকাথায উধাও হদলা রর্র করদত। তাই প্রথদমই রচিা কররেলাম এোদন 
কতটুকু পারন রেল রসটা েুাঁদজ রর্র করার।” 
  
“আমরা অ্র্শয মদন মদনই অ্নুমান কদররেলাম োরনকটা।” পল র্লল। কাো রনদয 
জররপ ওর কাদে র্া়োর্ার়ে মদন হদে। 
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“হযাাঁ,…রকন্তু আমার আসদল শুধু অ্নুমান কদর র্লার সুদোগ রনই। আরম রলরর্যা 
সরকাদরর পারন সম্পে রর্ভাদগর পররচালক। আমার তাই কাটায কাটায আসল রহসার্ 
েরকার।” 
  
“রকন্তু এটা রতা রতউরনরসযা।” গামায ভুলটা ধররদয রেল। 
  
“জারন। রকন্তু আরমও সদরজরমদন রেেদত এদসরে। আমার রপশার রেক রথদক পারন 
উধাও হদয োওযা েুর্ োরাপ লিণ।” ররজা জর্ার্ রেল। 
  
“মরুভূরমর মদধয এটাদতা একটা রোট্ট রলক।” গামায র্লদলা আর্ার। 
  
“হযাাঁ, রকন্তু এটাই উধাও হওযা একমাত্র রলক না। আমাদের রেদশ প্রায একমাস ধদর 
পারনর পররমাণ শুধু কমদেই। িণবা র্ারহত রলকগুদলা সর্ শুরকদয রগদযদে। নেীর ধারাও 
শুরকদয এতটুকু হদয রগদযদে। রেদশর সর্ মরুেযান শুরকদয কাে। কাদথবজদের আমল 
রথদক রেসর্ মরুেযান সদতজ রেল রসগুদলাও আজ শুরকদয রগদে। এত রেন ধদর তাও 
মারট রথদক পারন পাম্প কদর চালারেলাম, রকন্তু ইোনীং পাদম্পও রর্রশ পারন আর উেদে 
না। প্রথদম রভদর্রেলাম এটা রু্রি শুধু আমাদেরই সমসযা রকন্তু এই রলকটার কথা 
শুনলাম রসরেন, তারপর আজ রেদে রর্শ্বাস হদলা রে ো রভদর্রেলাম র্যাপারটা তার 
রচদযও আদরা অ্দনক রর্রশ জরটল। সম্ভর্ত ভূগভবস্থ পারনর স্তর মারাত্মক রনদচ রনদম 
রগদযদে।” 
  
“রসটা কীভাদর্ সম্ভর্?” গামায রজদেস করল। 
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“রকউ জাদন না। রকেু মদন না করদল এর্যাপাদর আপনাদের সাহােয কী রপদত পারর?” 
ররজা রজদেস করল। 
  
পল একর্ার তার স্ত্রীর রেদক তাকাল। রচাদে রচাদে কথা হদলা েুজদনর। “অ্র্শযই। 
সাহােয করদত পারদল েুরশ-ই হদর্। েরে আপরন আমাদেরদক রহাদটদল রপৌঁোর জনয 
গার়ের র্যর্স্থা করদত পাদরন, তাহদল আমরা ওোন . রথদক আমাদের রজরনস পত্র রনদয 
আপনার সাদথ রোগ রেদত পারর।”। 
  
“চমৎকার। এই রাস্তার মাথাদতই আমার লযান্ড ররাভারটা আদে।” হারস মুদে র্লদলন 
ররজা। 
  
. 
  
১৬. 
  
ভযাদলটা র্ির, মাটা 
  
ভযাদলটা র্িদর আসদল মদন হদর্ রেন ভুল কদর অ্তীদত চদল আসা হদযদে। েেন 
মাটা শাসন করদত রর্শ রকেু িমতাধর র্যরক্ত। আর এটার মদতা একটা িুর র্িরও 
আন্তজবারতক র্যর্সা-র্ারণজয আর ভূমধযসাগর রনযন্ত্রদণর জদনয েুর্ গুরুেপূণব রেল। সী 
ড্রাগন র্িদরর মুদে ঢুকদতই রেেদলা এটার রচহারা এেদনা রসই স্বণবারল অ্তীদতর 
মদতাই িলমল করদে। উরনশ শ আরশ, নব্বই, এমনরক সত্তদরর েশদক জন্ম রনদলও 
কাদটবর এোদন থাকদত রকাদনা আপরত্তই থাকদতা না। সামদন তাকাদতই কাদথবলাইট 
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গীজবার গমু্বজ রচাদে প়েল। ওটার রপেদনই সূেব  ুর্দে। ওটার চারপাশ জুদ়ে আদরা 
অ্দনক প্রাচীন ভর্ন আর গীজবা োাঁর়েদয আদে। শুধু এই র্িদরর রনরাপত্তার জদনযই 
আলাো রিীেল আর চার চারটা েুগব ততরর করা হদযরেল। এোন রথদক এেনও রচাদে 
পদ়ে রসগুদলা। 
  
রফাটব মাদনাদযল র্ানাদনা হদযদে লম্বা োর়েটার একটা র্াদকর মুদে। আর রফাটব রসইন্ট 
এলদমা উপিীপটার একেম মাথায অ্র্রস্থত। পাাঁচ হাজার র্ের র্যস হদয রগদযদে 
এগুদলার। র্াইদরর পাথদরর রেযাল িদয রগদে, রেেদত ভযঙ্কর লাদগ। রেক এটার 
উদটারেদক র্িদরর  ান রেদক হদলা রফাটব ররকাদসারল। এই েুগবটা রেেদত অ্নযগুদলার 
রচদয রকেুটা আলাো। আকাদরও রোটোদটা। এটার রেযাল এদকর্াদর র্িদর রঢাকার 
মুে পেবন্ত রর্সৃ্তত। একটা রোট র্ারত রও আদে রেযাদলর রশর্ মাথায। আর এদকর্াদর 
র্িদরর রভতদরর রেদক আদে রফাটব রসইন্ট অ্যাদেদলা। একেম পারনর রকনার রথদক 
রসাজা ওপদর উদে রগদে। 
  
শুধু েুগবগুদলাই না এোনকার র্াাঁধ, োলালনদকাো, র্া প্রাকৃরতকভাদর্ই েুকূদল সৃি ো়ো 
তীর সর্ই একই রকম তামাদট পাথদর ততরর। এ রথদকই রর্ািা োয মাটা একসময 
রশৌদেব র্ীদেব কতটা এরগদয রেল। 
  
এজদনযই রেদে মদন হয পুদরা িীপটাই রর্াধহয একই সাদথ একটাই পাথর রকদট রকদট 
র্ানাদনা হদযদে। সর্রকেুদত এদতা রমল। 
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চারপাশ রেেদত রেেদত রজা রর্রস্মত হদয র্লল, “রভদর্ পারে না র্াইদরর কাদরা পদি 
এই িীপ েেল করা কীভাদর্ সম্ভর্?” 
  
“রনদর্বাধ রলাকদেরদক রর্াকা র্ারনদয। আর রসজনয লাদগ রর্ভ্রান্ত করা আর শযতারন 
চাল। রনদপারলযন রমসর োওযার পদথ রসেপত্র রকনার উদেদশয এই িীদপ আদসন। 
স্থানীযরা রেেদলা টাকা কামাদনার এই সুদোগ, তাই তাাঁদক র্াধা রেল না। রেই না তার 
জাহাজ এই েুদগবর আওতার র্াইদর চদল রগল ওমরন উরন মারটদত তসনযর্ারহনী নারমদয 
রলাকদের  দর  দর আক্রমণ শুরু করদলন।” কাটব র্লল। 
  
“এদতা রেরে ট্দযর র া়োর মদতা অ্র্স্থা, শুধু র া়োর র্েদল এোদন জাহাজ।” রজা 
মন্তর্য করল। 
  
সী ড্রাগন ইদতামদধয র্িদরর রভতদরর রেদক চদল এদসদে। রনাির করার জাযগা 
েুাঁজদে। র্িদরর এই রেকটা অ্র্শয রর্শ আধুরনক। রোট র াট টযাংকার রথদক রতল 
নামাদনা হদে, পাদশই কদযকটা প্রদমােরী আর রর্শাল েুদটা মালর্াহী জাহাজ। সী 
ড্রাগনও এগুদলার পাদশই থামল। 
  
  াদট পুদরাপুরর লাগার আদগই কাটব আর রজা লাফ রেদয জাহাজ রথদক রনদম তর়েৎ 
রনদম প়েল রাস্তায। 
  
“েুজন রলাকদক সর্ সময পাহারায ররদো। আদশপাদশ রর্পজ্জনক রলাদক ভরা।” রেদত 
রেদত রচাঁরচদয র্লল কাটব। 
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“রতামাদের মদতা নারক সর্াই?” ররনল্ডসও জর্ার্ রেল রচৎকার কদর। কাটব হাসদলা। 
  
 “রর্রশ িাদমলা কদরা না। পুরলদশ ধরদল জারমন করাদনার টাকা রকন্তু রনই।” ররনল্ডস 
আর্ারও র্লল। 
  
কাটব জর্াদর্ রকেু না র্দল হাত না়েদলা। ও আর রজা োদে মাটা সমুরতারেক 
োেু দরর রকউদরটদরর সাদথ রেো করদত। এমরনদতই রেরর হদয রগদে। 
  
 “রকউদরটর সাদহর্ রক এেনও আদে র্দল মদন হয?” রজা রজদেস করল। একটা 
টযারে ধরার রচিা করদে। 
  
কাটব আকাদশর রেদক তাকাল। সন্ধযা হদত রেরর রনই। “র্লদত পাররে না। থাকদতও 
পাদর।” 
  
কযার্ ড্রাইভার রেো রগল োরুণ পটু। রগজরগদজ সরু সরু গরল ধদরও সর্দচ কম সমদয 
ওদেরদক োেু দরর সামদন এদন নারমদয রেল। রগদটর পাদশই রগ্রক সমুর রের্তা 
পসাই দনর একটা মূরতব। 
  
টযারে ভা়ো রমরটদয কাটব আর রজা সামদন র্া়েদলা। একপাদশ নতুন রক রেন র্ানাদনা 
হদে। রসরেকটা র রা। ওরা রসটা রপররদয োেু দরর মূল ভর্দনর রসাঁর়ে রর্দয উদে 
এদলা। 
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মূল ভর্নটা এক কথায েুেবান্ত। েুপাদশই পাথদরর রসংহ মূরতব। সামদনটা রেদেই কাদটর 
রনউ ইযকব পার্রলক লাইদরররর কথা মদন পদ়ে রগল। েরজার কাদে রপৌঁোদতই 
রসরকউরররট আটকাদলা ওদের। কাটব আর রজা রনদজদের পররচয আর আসার উদেশয 
র্লদতই রসরকউরররট রভতদর রফান করল ওদের কথা জানাদনার জদনয। 
  
 রকেুিণ পদরই েুই কনুইদত োপ্পাওযালা টুইদ র জযাদকট পরা রাশভারী একজন 
রলাকদক রেো রগল েরজায। 
  
 কাটব হাত র্ার়েদয র্লল, “ . রকনরসংটন?” 
  
. 
  
“উইরলযাম র্লদলই েুরশ হদর্া,” হযান্ডদশক করদত করদত রলাকটা র্লল। রলাকটা 
জারতদত ইংদরজ তদর্ এেন এোনকার-ই নাগররক। রররটশদের েেলকৃত সর্ 
এলাকাদতই এরকম অ্সংেয মানুর্ রেো োয। রেরর করার জনয েুুঃরেত। আসদল হোৎ 
র্াতাস পদ়ে োওযায িীদপ রপৌঁোদতই রেরর হদয রগদযরেল।” কাটব র্লল। 
  
রকনরসংটন রপাঁদতা হারস হাসদলন, “র্াতাস সর্সমযই পদ়ে োয। এজদনযই সম্ভর্ত 
রমাটর রর্াট আরর্ষ্কার করা হদযদে।” 
  
কথাটায সর্াই রহদস রেল। কথা র্লদত র্লদত ওরা ভর্দনর রভতদর ঢুদক প়েল। 
রকনরসংটন রপেদনর েরজাটা র্ন্ধ কদর রেদলন। তদর্ রফরার আদগ আর্ারও রতরন 
েরজায লাগাদনা রফরনশীয জানালার একটা পাত রটদন সররদয, র্াইদরর রেকটা রেেদত 
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লাগদলন। তারপর সন্তুি হদয ওদেরদক রমইন হদল রনদয আসদলন। রমইন হলটাও 
োরুণ। অ্দনক েরচ কদর র্ানাদনা রর্াি োয। আগামী পরশু রনলাদমর অ্নুষ্ঠাদনর প্রস্তুরত 
চলদে রেো রগল। রসটা োর়েদয ওরা রকনরসংটদনর অ্রফদস চদল এদলা। তৃতীয তলার 
রশর্ মাথায একটা রোট চারদকাণা রুদম ওনার অ্রফস। রমদি রথদক োে পেবন্ত রর্রভন্ন 
পুরাকীরতব মযাগারজন হারর্জারর্ গাোগারে হদয আদে। রোট্ট একটা জানালা একপাদশ। 
তাদত গাটু কাাঁচ র্সাদনা। 
  
“আোদরা শতদক এটা একটা আেম রহদসদর্ র্যর্হৃত হদতা।” রকনরসংটন র্যােযা 
করদলন। 
  
রতনজন র্সদতই র্াইদর ফ্লা লাইট জ্বদল উেল। সাদথ রশানা রগল েন্ত্রপারতর আওযাজ। 
হাতুর়ে রপটাদনার শব্দ আর মানুদর্র রচৎকার। 
  
“এই রাদতর রর্লাও কাজ চলদে?” কাটব প্রশ্ন করল। 
  
“আসদল রেদন পেবটকরা আদস। তাদের োদত সমসযা না হয তাই রাদতই কাজ করা 
হয। পুদরা চেরটাই সংস্কার করা হদে।” 
  
“সংস্কারটা রাস্তায করদল আদরা ভাদলা হদতা। আরাম কদর চলাচল করদত পারতাম।” 
রজা র্লল। 
  
কাটব রকনরসংটনদক ওর একটা কা ব রেল। 
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“NUMA” কা বটা প়েদত প়েদত উচ্চারণ করদলন রকনরসংটন। “আপনাদের সাদথ রতা 
আদগও কাজ কদররে। এেনও মদন পদ়ে মাদি মাদি। এর্ার কীভাদর্ সাহােয করদত 
পারর?” 
  
“আমরা আসদল রনলাদমর আদগ রে একটা পারটব হদর্ ওটা সম্পদকব জানদত চাই।” 
রকনরসংটন কা বটা নারমদয রােদলন, “হযাাঁ। র্যাপারটা োরুণ মজার হদর্। পরশু রাদত 
রনলাম অ্নুষ্ঠান। তার আদগ রক্রতা আকর্বণ করার জদনয রজরনসগুদলা রিদ়ে মুদে 
সর্াইদক একর্ার রেোদনা হদর্। আপনাদেরদক োওযাত রেযার ইো রেল রকন্তু এটা 
আসদল আদগ রথদকই রনধবাররত রকেু মানুদর্র জদনয।” 
  
“এই পারটবদত হদর্ টা রক?” 
  
“এোদন আসদল অ্রতরথরা রেক করদত পারদর্ন তারা রকানটা রকনদর্ন, আর এদক 
অ্দনযর সাদথ পরররচতও হদত পারদর্ন, তাদত জানা হয রে কার সাদথ প্ররতদোরগতা 
কদর তাদক রজরনসটা রকনদত হদর্।” র্লদত র্লদত োাঁত রর্ররদয রগল রকনরসংটদনর, 
“একর্ার েরে েুজদনর মদধয অ্হংদর্াদধর ল়োই রর্দধ োয, তাহদল আর ভার্দত হদর্ 
না। রে রকাদনা পুরাকীরতবর-ই আকাশচুম্বী োম উদে োয। 
  
“রু্িদত পাররে।” কাটব র্লল। 
  
“রশাদনন, একটা রজরনস গত একদশা র্া হাজার র্েদরও রকউ রেদেরন, রসই রজরনস 
এক নজর রেোর জদনয পদকদটর পযসা েরচ করদত কাদরা আপরত্ত রনই।” 
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“হুম, আর েরে রসটা র্ার়ে রনদয োওযার সুদোগ রেযা হয, তাহদল রতা পুদরা পদকট 
উপু়ে কদর রেদতও আপরত্ত হদর্ না।” 
  
 “রেক। আর এটা অ্নর্ধ রকাদনা কাজও না। আর এটা োেু দরর উন্নরতর স্বাদথবই করা 
হদে। আমাদের োেু রটা র্যরক্তমারলকানাধীন প্ররতষ্ঠান। শুধু রটরকট রর্চা টাকায 
আমাদের রপার্ায না। তাই সর্রকেু চালাদত টাকা লাগদর্ই।” রকনরসংটন র্লদলন। 
  
“ো ো রজরনস রর্চদর্ন তার রক রকাদনা রলস্ট আদে?” কাটব রজদেস করল। 
  
“হযাাঁ। রকন্তু আসদল আপনাদক রেোদনা োদর্ না। রনযম রনই। আর রকেু িাদমলাও 
আদে।” 
  
“রনযম?” 
  
 “আর রকেু িাদমলা।” রকনরসংটন আর্ার র্লদলন। 
  
 “রু্িলাম না।” 
  
রকনরসংটদনর কপাদল  াম জদমদে। আপরন রতা সমুদরর নানা রজরনস উোর কদরন। 
আপরন রু্িদর্ন। রকেু একটা উোদরর  টনা জানাজারন হদলই রজরনসটা আসদল কার 
তা রনদয টানাটারন রলদগ োয। মদন কদরন একটা 
  
স্পযারনশ জাহাজ রথদক স্বণব উোর হদলা। তাহদল রসটা আসদল কার হদর্? উোরকারী 
েল র্লদর্ এটা তাদের। স্পযারনশরা র্লদর্ ওদের জাহাজ অ্তএর্ ওদের। ইনকাদের 
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র্ংশধররা র্লদর্ আমরা মারট েুদ়ে এই স্বণব রর্র কদররেলাম, এটা আমাদের। স্বণব 
রনদযই এদতা গযাোম, আর পুরাকীরতবর কথা র্ােই রেলাম। শুদনদেন নারক রে রমসর 
নারক ইংলযাদন্ডর কাে রথদক ররাদজটা পাথর রফরত রনযার জনয মামলা করদর্? ররাদমর 
কাদে লযাদটরান ও রর্রলস্কটাও রফরত চাইদর্। এটা আসদল রেল কণবাক-এর আমুন এর 
মরিদরর র্াইদর। রিতীয কনস্টানরটযাস ওটা রনদয োয। তাাঁর ইো রেল 
কনস্টানরটদনাপল-এ রনদয োওযা। রকন্তু রশর্দমশ ররাদমই রথদক োয।” 
  
“তার মাদন আপরন র্লদত চাদেন…”। 
  
রকনরসংটন ভরনতা র্াে রেদয সরাসররই র্দল রেদলন, “রজরনসগুদলার অ্রস্তে প্রকারশত 
হর্ার সাদথ সাদথ কা়োকার়ে শুরু হদর্। েুরনযা র্যাপী মামলা ল়োর আদগ অ্ন্তত একটা 
রাত আমরা আরাদম থাকদত চাই।” 
  
গল্পটা ভাদলাই। অ্দধবকটা সরতয হদলও হদত পাদর। তদর্ রকনরসংটন রকেু লুকাদেন। 
“রম, রকনরসংটন,..” কাটব র্লদত রগল। 
  
“উইরলযাম র্লদর্ন রপ্লজ।” 
  
“এসর্ করার রকাদনা ইদে রেল না রকন্তু আমার আর রকাদনা উপায রনই।” কাটব র্দল 
 া. আমদরারসরনর রেযা েরর্গুদলা রর্র কদর র দস্কর ওপর রফলল। 
  
“রক আদে এই েরর্দত?” 
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“আপরন আদেন। আপনাদক অ্তটা ভাদলা রেোদে না, তদর্ এটা রে আপরন তা 
পুদরাপুররই রর্ািা োদে। আজদকও একই জযাদকটটা পদর আদেন আপরন।” 
  
“হযাাঁ, এটা আরম, রতা?” 
  
“েরর্দত র্ারক োদেরদক রেো োদে, এরা রে ধরদনর মানুর্, তাদত এদের সাদথ রতা 
আসদল আপনার র ারা ুরর করার কথা না। আর আমার ধারণা এই ধরদনর মানুর্রাই 
আপনার পারটবদত আসদর্।” 
  
রকনরসংটন েরর্টার রেদক তারকদয রইদলন। 
  
 “কাউদক রক রচনদত পারদেন?” রজা রজদেস করল। 
  
“এনাদক।”  া. হযাদগনদক রেরেদয র্লদলন রকনরসংটন। “রলাকটা নারক সংগ্রাহক। 
রর্রশ র়্ে না, রোট োদটা। েতেূর মদন পদ়ে রপশায  াক্তার। আর এই েুজন ওনার 
সহকমবী। রকন্তু আরম রু্িদত পাররে না এর সাদথ 
  
কাটব কথা রকদ়ে রনদলা, “উরন একজন  াক্তার রসটা রেক। তদর্ রলাকটাদক গতকাদলর 
লযাদম্প ুসার সন্ত্রাসী হামলাটার জদনয োযী রহদসদর্ সদিহ করা হদে। র্ারক েুজনও 
সম্ভর্ত এটার সাদথ সমৃ্পক্ত।” 
  
রকনরসংটদনর মুে রথদক রক্ত সদর রগল।  টনাটা  ণ্টায  ন্টায রটরভদত রেোদনা হদে। 
রভাপাদলর েু বটনার পর এটাই সর্দচদয র়্ে রর্পেবয নারক এটা। “আরমদতা সন্ত্রাসী 
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হামলার র্যাপাদর রকেু জারননা। আরমদতা রভদর্রে রে জাহাজটা রর্ধ্বস্ত হদযদে ওটার 
রথদক রর্র হওযা রকাদনা রাসাযরনক পোদথবর কারদণই রর্াধ হয এরকম হদযদে।” 
  
“র্াইদরর সর্াইদক এ কথাই জানাদনা হদযদে, তদর্ আসল  টনা রসটা না।” কাটব 
র্লল। 
  
রকনরসংটন গলা োকারর রেদয গলাটা পররষ্কার করদলন। র দস্কর ওপর আঙুল র্াজাদলন, 
তারপর অ্েথাই একটা কলম রনদয না়োচা়ো করদত লাগদলন। প্রচণ্ড অ্রস্থর হদয 
রগদেন রর্ািাই োদে। 
  
“আরম…আরম আসদল রু্িদত পাররে না আপনারা রক জানদত চাদেন?” কথা আটদক 
োদে তার। “রলাকটার নামও আমার মদন রনই।” 
  
“হযাদগন।” পাশ রথদক রজা র্লল। 
  
 “হা হা…হযাদগন।” 
  
“আপনার রেেরে ভাদলাই ভুদলা মন। এই েরর্টা োরা তুদলদে তারা আপনাদক রতনর্ার 
হযাাঁদগদনর সাদথ রেো করদত রেদেদে। রলাকটা রক চায রসটা রক অ্ন্তত মদন আদে?” 
  
রকনরসংটন রজাদর রনশ্বাস রফলদলন তারপর এমনভাদর্ চারপাদশ তাকাদত লাগদলন রেন 
সাহােয েুাঁজদেন। “রলাকটা পারটবদত আসার োওযাত চায। রকন্তু আরম র্দলরে পারদর্া 
না।” 
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“রকন?” 
  
 “র্ললামই রতা এটা েুর্ই প্রাইদভট একটা রর্র্য। শুধু কদযক  জন ধনকুদর্রদক 
োওযাত রেযা হয। এরা সর্াই োেু দরর পৃষ্ঠদপার্ক।  া. হযাাঁদগদনর এোদন আসার 
রোগযতা রনই।” 
  
কাটব রচযাদর রহলান রেল, “েুই লাে ইউদরা রেদলও না?” 
  
রকনরসংটন অ্র্াক হদয চাইদলন। মুহূদতবই রসটা সামদল র্লদলন, “েশ লি হদলও না।” 
  
কাটব রভদর্রেল টাকাটা রর্াধ হয পুরাকীরতবটা রকনার উদেদশযই পাোদনা রকন্তু এেন মদন 
হদে অ্নয উদেশয আদে। “েরে রলাকটা আপনাদক  ুর্ রহদসদর্ টাকাটা রসদধ থাদক 
তাহদল একটা কথা মদন কররদয রেই, এই ধরদনর রলাদকরা সাধারণত রশর্দমশ টাকাটা 
রেয না। কাজ রশদর্ প্রমাণ রাো এদের স্বভার্ না। ওরা আপনাদক টাকাটা রেোদর্। 
হযদতা আগাম রহদসদর্ োরনকটা রেদতও পাদর। রকন্তু েেনই তাদের কাজটা উোর হদয 
োদর্, টাকাটা েরচ করার জদনয আপনাদক আর র্াাঁরচদয রােদর্ না।” 
  
 রকনরসংটন রকেু না র্দল চুপচাপ র্দস রইদলন। রেন কাদটবর কথাগুদলা ভার্দেন। 
নীরর্তা রভদঙ কাটবই কথা র্লল আর্ার, “আর কথাটা আপরন রনদজও জাদনন। এ 
কারদণই আপরন েরজা লারগদযও আর্ার উাঁরক রমদর রেেরেদলন রে আেরাইল 
আদশপাদশ আদে নারক।” 
  
“আরম…” 
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“আপরন আসদল ভার্রেদলন ওরা আর্ার আসদর্। আপরন ওদেরদক ভয পাদেন। রর্শ্বাস 
করুন, ভয পাওযার েদথি কারণ আদে।” 
  
 রকনরসংটন তকরফযদতর সুদর র্লদলন, “আরম ওদেরদক রকেুই র্রলরন। র্দলরে চদল 
রেদত। রকন্তু আপরন রু্িদত পারদেন না, ওরা…” 
  
রকনরসংটন চুপ রমদর রগদলন আর আর্াদরা অ্রস্থর হদয এটা ওটা করদত লাগদলন। 
তারপর রনচু হদয একটা ড্রযার েুলদত রগদলন। 
  
“রক কদরন?” কাটব র্লল। 
  
“আরম র্িুক রর্র কররে না।” রকনরসংটন র্লদলন। তারপর এন্টারসদ র একটা রর্াতল 
রর্র করদলন। প্রায োরল হদয এদসদে রসটা। 
  
“আমরা আপনাদক র্াাঁচাদত পারদর্া। আপনার োদত রকেু না হয রস র্যর্স্থাও করদত 
পারদর্া। রকন্তু রসজদনয রতা আদগ আপনাদক আমাদেরদক সাহােয করদত হদর্। 
  
রকনরসংটন রর্াতলটা রথদক কদযক রঢাক ওরু্ধ রেদয রনদলন। এেন একটু সুরস্থর 
লাগদে তাদক। 
  
“আমাদক রকেু রথদকই র্াাঁচাদত হদর্ না। এটা রক মদগর মুলু্লক নারক? রকাথাকার রকান 
সংগ্রাহক একটা পুরাকীরতব রকনার জনয আমার কাদে এদস কযরেন  যান  যান করল 
আর আরম হদয রগলাম মস্ত র়্ে সন্ত্রাসী? গণ হতযাকারী?”। 
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 “আপনাদক রকউ রসই রোর্ রেদে না। রকন্তু এই রলাকগুদলা এদত জর়েত। ইোয 
রহাক অ্রনোয রহাক আপনাদক ওদের সাদথ রেো রগদযদে। েুই রেক রেদযই আপরন 
রর্পদে োদক র্দল মাইনকার রচপায।” 
  
রকনরসংটন রকেু না র্দল কপাল  লদত লাগদলন। র্াইদর আদরা একটা েন্ত্র চালু হদলা। 
সারা ভর্দন ের়েদয প়েল আওযাজ। 
  
কাটব রকনরসংটদনর মদনর অ্র্স্থা রু্িদত পারদলা। রক করদর্ রু্িদত পারদে না রলাকটা। 
এই শব্দ, এই রটনশন সর্রকেু রচিা করদে কপাল  দর্ তুদল রফলদত। 
  
“আরম আপনাদক সরতয র্লরে। আরম ঐ রলাকগুদলা সম্পদকব রকেুই জারননা। আপনাদের 
মদতা ওরাও রনলাদমর কদযকটা রজরনদসর র্যাপাদর জানদত রচদযরেল। রকন্তু এ সম্পদকব 
মুেদোলা রনদর্ধ, তাই আরম না কদর রেই। আপরন রক ভার্দেন জারননা, তদর্ ওরা 
রেসর্ রজরনদসর রোাঁজ কররেল রসসর্ রে েুর্ আলাো রকেু রতমন রকন্তু না। একেমই 
সাধারণ রজরনস।” 
  
র্াইদরর েন্ত্রটা অ্র্দশদর্ থামল। রকনরসংটদনর হাত কাাঁপদে। উরন একটা কলম রচদপ 
ধদর তা থামাদনার রচিা করদেন। 
  
কাগদজ এদলাদমদলা োগ রেদত রেদত র্লদলন, “েুর্ োরম রকেুও না। প্রাচীন রমসদরর 
রকেু পুরাকীরতব। এগুদলা রক আসল না নকল তা-ও পরীিা করা হযরন।” 
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র্াইদর এর্ার একটা ইরেন চালু হদলা। েুর্ রজাদর আর মারাত্মক শব্দ করদে ইরেনটা। 
রশররশরারনদত কাদটবর  াদ়ের কাদের চুলগুদলা োাঁর়েদয রগল। রসগুদলা নামাদনার জদনয 
মাথাটা র্াাঁরকদয হাত রেদতই রেদে জানালার পাশ রথদক একটা োযা সদর রগল। 
  
 “মাথা নামাল।” রচৎকার রেদয মারটদত িাাঁরপদয প়েল কাটব। একপাদশর রেযাল রভদঙ 
রভতদর একটা রক্রদনর মাথা ঢুদক রগল। কাদলা আর হলুে রঙ করা েণ্ডটা আদরকটু 
সামদন র্া়েদতই রকনরসংটনসহ ওনার র স্কটা রগদয আটকাদলা রপেদনর রেযাদল। সাদথ 
ভািা কাাঁচ আর তুদলায ভদর রগল  র। েণ্ডটা কদযক ফুট রপেদন রফরদতই কাটব 
রকনরসংটদনর রেদক িাাঁরপদয পদ়ে তাদক রটদন রক্রদনর সামদন রথদক সররদয আনদলা। 
পর মুহূদতবই রক্রনটা রসই জাযগায রপেদনর রেযাদল একটা ফুদটা কদর রেল। 
  
আদরা একর্ার আ াত করদলা রক্রন। মদন হদলা ওপর রথদক োে রভদঙ প়েদর্। 
  
“রকনরসংটন?” কাটব  াকদলা রলাকটাদক। 
  
রকনরসংটদনর রচহারা িত রর্িত হদয রগদে। নাক রভদঙ রগদযদে, রোাঁট আর োাঁত 
রগদে রথতদল। েিার মাথা সরাসরর রলদগদে মুদে। কাদটবর  াদক সা়ো না রেদলও শ্বাস 
প়েদে রর্ািা রগল। 
  
কাটব ওনাদক মারটদত শুইদয রেদতই রেযাল হদলা হাদতর মদধয মুচদ়ে আদে একটা 
কাগজ। কাগজটা হাদত রনদতই রশাদন রজা রচৎকার রেল, 
  
“মাথা নামাও।” 
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েণ্ডটা এর্ার পাদশর রেদক আসদে। কাটব রকনরসংটনদক আ়োল কদর েতটা সম্ভর্ মারটর 
সদি রমদশ োওযার রচিা করল। েণ্ডটা ওদের ওপর রেদয রগদয পাদশর রেযালটা রভদঙ 
রফলল। 
  
রকন্তু এর্ার েদণ্ডর মাথাটা রেযাদলর একটা পাথদর আটদক রগল। কদযকর্ার টানাটারন 
করল রোটাদনার জদনয রকন্তু কাজ না হওযায হাল রেদ়ে রেদয পুদরা রক্রনটাই র্ন্ধ হদয 
রগল। 
  
কাটব সাদথ সাদথ ভািা রেযাল রথদক রনদচ উাঁরক রেল। রক্রদনর রোট গার়েটায একজন 
রলাকদক রেো রগল রক্রনটা আর্ার চালু করার রচিা করদে, আর আদরকজনদক রেো 
রগল সার্ রমরশনগান হাদত পাদশই োাঁর়েদয আদে। কাটবদক রেেদত রপদয রলাকটা র্িুক 
তুদল দ্রুত কদযক রাউন্ড গুরল েু়েদলা। কাটবও সাদথ সাদথ মাথা সররদয রনযায 
রু্দলটগুদলা পাথদর রলদগ রেটদক রগল। 
  
এরেদক রজা রফান কদর সাহােয চাদে। রফান কাদন থাকদতই আর্াদরা শুনদলা গুরলর 
শব্দ। 
  
শব্দ শুদন রর্ািা রগল রে, গুরল এর্ার এরেদক করা হযরন, অ্নযরেদক। আর্াদরা র্াইদর 
তারকদয রেদে আততাযীরা পালাদে। ওপদরর রেদক ফাাঁকা গুরল েু়েদে োদত রলাকজন 
পথ রথদক সদর োয। 
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“রকনরসংটদনর রেযাল ররদো। আরম রেরে ঐ র্যাটাদের ধরা োয রক না।” র্দলই কাটব 
ভািা জানালাটা টপদক রক্রদনর েণ্ড রর্দয রনদচ নামদত লাগল। রজা র্াধা রেযার জদনয 
রকেু র্লদত রগদলা রকন্তু তার আদগই কাটব রনদম রগদে অ্দনকোরন। 
  
. 
  
১৭. 
  
রক্রদনর েণ্ডটায রে রগাল রগাল রেরগুদলা রেল ওগুদলা ধদর ধদর কাটব রনদম এদলা রনদচ। 
রতনজন রলাক তেনও রেৌ়োদে। হাদত র্িুক। রাস্তার রশর্ মাথায একটা মাইদক্রা 
ভযান রেো োদে। ওটাদতই উেদর্ সম্ভর্ত। লাফ রেদয মারটদত নামদতই রর্শ 
কদযকজন রলাক গুরল রেদয পদ়ে আদে। সম্ভর্ত এরাই রক্রদনর আসল কমবচারী। 
  
এরেদক রলাকগুদলা ভযাদন উদে পদ়েদে। 
  
কাটব এরেক ওরেক তাকাল রপেু রনযার মদতা রকেু পাওযার আশায। কাদেই একটা 
রসদট্াদযন রকাম্পারনর মারট টানা ট্াক রেো রগল। ট্াকটার শরীর রর্শ সরু রকন্তু লম্বায 
র়্ে। আদমররকায হযদতা গার়েটা অ্দু্ভত লাগদর্ রকন্তু এোনকার রচকন রচকন রাস্তার 
জদনয এটাই মানানসই। 
  
 রেৌদ়ে গার়েটায উেল ও। ভাগয ভাদলা রে চারর্ ওোদনই লাগাদনা আদে। ইরেন চালু 
হদতই রর্িুমাত্র রেরর না কদর রগযার তুদল ওটাদক নারমদয আনদল রাস্তায। উদেশয 
ভযানটার সামদন রগদয রাস্তা আটকাদর্। 
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রকন্তু রোট্ট গার়েটাদক আটকাদনা রগল না রকাদনা মদতই। ওটা কাদটবর ট্াকটাদক পাশ 
কারটদয ফুটপাদত ওদে রগল তারপর আর্ার একশ ফুদটর মদতা রগদয রাস্তায রমদন 
এদলা। 
  
কাটব দ্রুত গার়ে ররভাসব রগযাদর রেদয উদটারেদক সররদয রনদলা। তারপর দ্রুত  ুররদয 
ভযানটার রপেু রনদত রেদতই রেদে োেু দরর রগদট রজা। 
  
“উদে পদ়ো!” রচাঁচাদলা কাটব। 
  
রজা উেদতই কাটব গযাস রপ াল এদকর্াদর রফ্লার রর্াদ বর সাদথ রচদপ ধরদলা। “আরও 
রোট রকেু ভা়ো পাওরন?” রজা রজদেস করল। 
  
“রপদযরেলাম রকন্তু ওরা রর্ানাস রহদসদর্ এটাই রেল। র্হুত পুরদনা রমম্বার রতা, ভাদলাই 
সুদোগ সুরর্ধা পাওযা োয।” 
  
“তা পুরলশ ধরদল রক সুদোগ সুরর্ধাগুদলা কাদজ লাগাদর্?” 
  
 “রসটা রনভবর করদে একটা রজরনদসর ওপর।” কাটব র্লল। 
  
“রকান রজরনদসর ওপর?” 
  
“আমরা ঐ শযতানগুদলাদক ধরদত পারদর্া রক পারদর্া না তার ওপর।” েত গদজব ততত 
র্দর্ব না’ প্রর্ােটা প্রমাণ করদতই রেন, ট্াকটা শব্দ করদে ভীর্ণ রকন্তু রসই তুলনায 
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রর্রশ একটা আগাদে না। মাইদক্রা ভযানটার গরতও এমন আহামরর রকেু না রকন্তু 
রজরনসটা েুর্ সহদজ রাস্তার এপাশ ওপাশ করদত পারদে। েূরতু তাই ক্রমশ র্া়েদেই। 
এই সামানয গরতর তুলনাদতই ট্াকটাদক গোই লশকর মদন হদে। 
  
হোৎ রাস্তায জটলা রলদগ োওযায কাদটবর ট্াক ভযানটার প্রায কাদেই চদল এদলা রকন্তু 
রোট ভযানটা রকেুিদণর মদধযই ফাাঁক-রফাকর গদল রর্ররদয রগল। কাটব আর রক কদর। 
গার়ের সর্ র্ারত রজ্বদল হণব রচদপ ধদরই রইল েতিণ পাদর। 
  
ওর অ্রস্থর হণব শুদন চলমান গার়েগুদলা রাস্তা রেদ়ে রেল, রকন্তু রাস্তার পাদশ োাঁ়ে করাদনা 
গার়েগুদলাই র্াধাদলা িাদমলা। কাটব প্রায সর্টাদতই ঢুশ রমদর রমদর এগুদত লাগল। 
একটারও আযনা আস্ত থাকল না। 
  
টানা পাাঁচটা আযনা ভািার পর রজা র্লল, “আদর রশদর্রটা রতা রমস করদল।” 
  
 “রফরার পদথ ভািদর্া ওটা।” 
  
ফাাঁকা রাস্তা রপদয আর্ারও গরত র্া়োদলা কাটব। তারপর রজাদক রজদেস করল, 
“রতামাদক না রকনরসংটদনর সাদথ থাকদত র্ললাম?” 
  
“ওর সাদথই রতা রেলাম,” রজা জর্ার্ রেল। 
  
 “আরম র্দলরেলাম সাহােয আসার আগ পেবন্ত থাকদত।” 
  
 “পদরর র্ার তাহদল স্পি কদর র্লদর্।” 
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আর্ারও ভযানটার কাোকারে চদল এদসদে ওরা। সামদনর রাস্তাটা এদকর্াদর সমুদরর 
রকনাদর রগদয রথদমদে। তারপর রর্াঁদক র্িদরর ধার র দর্  াদটর রেদক চদল রগদযদে। 
ভযাদনর একজনদক রেো রগল গুরল কদর ভযাদনর রপেদনর কাাঁচ রভদঙ রফলল, তারপর 
ভািা জানালা রেদয ট্াদকর রেদক গুরল করদত লাগল। 
  
কাটব র্িুদকর নল রেো মাত্র মাথা রনচু কদর রফদলদে। পর মুহূদতবই সামদনর কাাঁচ 
চুরচুর হদয রেটদক প়েল চারপাদশ। গুরল রথদক র্াাঁচদত ও রাস্তার পাদশর একটা গরলদত 
ঢুদক প়েল। গরলটা আর্ার মূল শহদরর রেদক রফদর রগদযদে। 
  
“আমরা রকন্তু উদটা রেদক োরে।” রজা মদন কররদয রেল। কাটব রস কথা পাত্তা না রেদয 
গার়ের রস্প়ে আদরা র্ার়েদয রেল। 
  
“এেন আমরা আদরা দ্রুত উদটা রেদক োরে।” রজা র্লল আর্ার। 
  
“শটবকাট মাররে। এোনকার সমুর তীরটা এদকর্াদর হাদতর পাোর মদতা। এই শালারা 
োদে আঙুদলর ধার র দর্। আর আমরা এদতা িাদমলায না রগদয সরাসরর তালু র্রার্র 
োদর্া।” কাটব র্যােযা করল। 
  
“অ্থর্া হাররদয োদর্া। রতামার কাদে রকাদনা মযাপ রনই।” 
  
“মযাপ লাগদর্ না। র্িরটা র্াদম রােদত হদর্ শুধু।” কাটব জানাদলা। 
  
 “হুম। র্যাটারা এেন উদটারেদক না  ুরদল হয।” 
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র্িদরর আদশপাদশর সর্ েুগব র্া গুরুেপূণব ভর্দনর োদেই ফ্লা লাইট লাগাদনা। ফদল 
র্িরটা নজদর রােদত রকাদনা সমসযাই হয না, আর আদলার কারদণ রনদচর রাস্তাগুদলা 
ভাদলাই রেো োয। 
  
. 
  
“ঐ রে।” একরেদক আঙুল তুদল রেোদলা রজা। 
  
কাটবও রেদেদে। মাইদক্রা ভযানটা তেনও েুটদে। এেন আরও দ্রুত গরতদত। ড্রাইভাদরর 
রভদ়ের মদধয রমদশ োওযার রকাদনা ইদেই রনই। 
  
ঢালু রাস্তা রর্দয নামা শুরু করদতই ট্াকটা ভযানক রর্দগ েুটদত আরম্ভ করল। সাদথ 
শুরু হদলা িাাঁকুরন। িরকর রচাদট রপেদন রলদগ থাকা সর্ কীদটর গুাঁদ়ো আর ধুদলার্ারল 
সর্ উ়ো আরম্ভ করল। রসই সাদথ ইরেদনর রভা রভ রতা আদেই। 
  
গার়েটা সামদনর রচৌরাস্তার রেদক েুটদে। ভযানটাও এই রচৌরাস্তাদতই আসদর্ একটু পর। 
  
“রক করদত চাে?” রজা রজদেস করল। 
  
“ররামানদের মদতা র্াযস রর্ে করদর্া।” 
  
রজা র্যস্ত হদয রসটদর্ট েুাঁজদত রগদয রেদে রনই রসটা। 
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“লাগাদলাও ও…।” 
  
ট্াকটা প্রচণ্ড রর্দগ সমতল রাস্তায এদস উেল রকন্তু ভযানটার গাদয লাগল না। নামার 
সময ট্াকটার গরত রর্রশই রর্দ়ে রগদযরেল, ফদল কাদটবর রহদসদর্ গররমল হদযদে। এেন 
ওরাই উদটা ভযাদনর আদগ চদল এদসদে। 
  
“আমরা রতা এেন সামদন চদল এদসরে রেরে। আমাদের রতা ধাওযা রেযার কথা।” রজা 
র্লল। 
  
“রতা রকেু একটা কদরা।” 
  
ঐ মুহূদতব রজা এর মাথায একমাত্র েুরক্তসিত রে রচন্তাটা আসদলা, ও রসটাই করল। 
ট্াদকর রপেদনর অ্ংশটা আটকাদনার রে হাতলটা রেল রসটা রটদন রেল। সাদথ সাদথ 
অ্ংশটা কাত হদয রগল আর পুদরা কদযক হাজার পাউণ্ড ভািা ইদটর টুকদরা, মারট, 
রলাহালক্কর রাস্তায গর়েদয প়েল। 
  
ভািাদচারা রজরনদসর ররাত সরাসরর দ্রুত গরতদত েুদট আসা ভযানটার গাদয রগদয প়েল 
আর সামদনর রেকটা োর়েদয এদকর্াদর ভযাদনর োদে রগদয উেল। সামদনর রগ্রল আর 
ররর দযটর রভদঙ রগল সাদথ সাদথই। সামদনর কাাঁচও রভদঙ ঢুদক রগল রভতদর। আর 
ভযানটা রনযন্ত্রদণর র্াইদর রগদয একরেদক কাত হদয রাস্তার পাদশ উদট রগল। 
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কাটব এর্ার সমগ্র শরক্ত রেদয ররক রচদপ ধরদলা আর ট্াকটা কদযক ফুট রপেদল রগদয 
তারপদর থামল। কাটব লারফদয রনদমই উটাদনা গার়েটার রেদক েুটদলা। রজাও নামদলা 
রপেু-রপেু হাদত একটা র্াাঁকাদনা রলাহার েণ্ড। 
  
গার়েটার কাদে রগদয রেদে ররর দযটর রেদয রধাাঁযা রর্র হদে। আর গার়ের একটা 
অ্ংশও আস্ত রনই। পুদরাটা এর্দ়োদের্দ়ো হদয রগদযদে। র্াতাদস গযাদসারলদনর গন্ধ 
রভদস রর়্োদে। 
  
একর্ার রভতদর তাকাদতই রু্িদলা রপেদনর রসদট র্সা রলাকটা মারা রগদযদে। জানালা 
গদল ইদটর র়্ে একটা টুকরা মাথাটা রথতদল রেদযদে। রকন্তু অ্র্াক করা র্যাপার হদলা 
রভতদর আর রকউ রনই। 
  
“র্ারকরা রগল রকাথায?” রজার রজোসা। 
  
অ্দনক সময এভাদর্ গার়ে উদট রগদল গার়ে রথদক শরীর রেটদক রর্র হদয োয। রকন্তু 
আদশপাদশ তারকদযও কাটব কাউদক রেেদত রপল না। তারপর রকেু েূদরই রেো রগল 
েুদটা অ্র্যর্ ঊধ্ববশ্বাদস রেৌ়োদে। রফাটব রসইন্ট এদেদলার রেদক এগুদে। 
  
 ‘রক স পদর এদসে রতা? রেৌ়ে রকন্তু রশর্ হযরন।” রলাক েুদটার রেদক রেৌ়ে রেদয 
রজা’রক র্লল কাটব। 
  
. 
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১৮. 
  
 া. হযাদগন প্রাণপদণ েুদগবর রেদক েুটদে। আতঙ্ক গ্রাস কদরদে তাদক। সর্রকেুই 
আযদত্তর র্াইদর চদল রগদযদে। রকনরসংটদনর অ্রফদস লাগাদনা লুকাদনা মাইদক্রাদফাদন 
NUMA’র রলাকটার সাদথ আলাপচাররতার সর্টাই রশাদন ও। ভয রপদয োয রে 
রকনরসংটন সর্ ফাস কদর রেদর্। তাই ওসাইররস রথদক রলাকগুদলাদক র্দল রর্রশ রকেু 
ফাস করার আদগই রকনরসংটনদক সররদয রেদত হযাদগন রনরিত রেল রে কাজটা হদর্ই। 
রকন্তু রসটা করদত রেদতই শুরু হদলা এদকর পর এক িাদমলা : ধাওযা রেদয পালাদনা, 
েু বটনা, গার়ে উটাদনার সময র্িুক হাত ো়ো হদয োওযা। 
  
 “আমাদের সাহােয েরকার। কাউদক রফান োও।” রচাঁরচদয র্লল হযাদগন। ভাগয ভাদলা 
রে অ্নয রলাকটার কাদে এেদনা একটা ররর ও রদয রগদে। রস ওটা রকামর রথদক েুদল 
রেৌ়োদত রেৌ়োদতই কথা র্লদত লাগল। 
  
“শযাদ া, টযালন র্লরে। একটা িাদমলা হদযদে। আমাদেরদক উোর করার জদনয রলাক 
পাোও। 
  
“রক হদযদে টযালন?” অ্পর প্রাদন্তর রলাকটা রর্রক্ত হদযদে রর্ািা রগল। 
  
“রকনরসংটন আদমররকার েুদটার সাদথ রেো কদরদে। ওসর্ ফাস কদর রেরেদলা। তাই 
ওদক সররদয রেদযরে। এেন আদমররকান েুদটা আমাদের ধাওযা করদে।” 
  
“রতা ওদেরদকও সররদয োও।” 
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“সম্ভর্ না। ওদের কাদে অ্স্ত্র আদে।” কথাটা রমথযা রকন্তু এেন রমথযা র্লা ো়ো উপায 
রনই। “আমরা আহত। একজন মারা রগদযদে। আমাদেরদক রনদত কাউদক পাোও।” 
  
রফাটব রসইন্ট অ্যাদেদলা কারেদয এদসদে। চারপাদশর উজ্জ্বল স্পট লাইটগুদলার কারদণ 
ওটার গা রথদক রকমন কমলা আভা রর্রুদে। েতই ওরা েুগবটার কাদে োদে ওদের 
রনদচর মারটর রঙ আদরা রর্রশ উজ্জ্বল হদে। রেক রেন টাইমস স্কযাদরর রভতর রেদয 
রেৌ়োদে। রকন্তু ওদের এেন এসর্ রেযাল করার সময রনই। র্াাঁচদত হদল দ্রুত েুদগবর 
রেযাদলর রভতর ঢুকদত হদর্। 
  
“রক র্লল ও?” হযাদগন আর্ার রচাঁচাদলা। 
  
 “শযাদ া, শুনদত পাে?” 
  
রকেুিণ রর্ররতর পর আর্ার রশানা রগল কণ্ঠস্বর। “োর়ের মুদে রনৌকা থাকদর্। োরা 
ধাওযা করদে ওদের র্যর্স্থা কদর তারপর সাাঁতদর এদস রনৌকায উেদর্। এর্ার রেন আর 
ভুল না হয। হদল রক হদর্ তা েুর্ ভাদলা কদরই জাদনা।” 
  
হযাদগনও কথাটা শুদনদে। এমনটা ও আশা কদররন। তদর্ নাই মামার রচদয কানা মামা 
রতা অ্ন্তত ভাদলা। েুদগব রঢাকার ঢালু পথটায ওোর পর ওর গরত কদম রগল। হাফাদে। 
টযালন রসরেদক ভ্রূদিপ না কদরই রেৌদ়ে চদল রগল। ওর স্বাস্থয হযাাঁদগদনর রচদয ভাদলা। 
আর হযাদগন ধরা প়েল রক প়েল না তাদত ওর রকেুই োয আদস না। 
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. 
  
১৯. 
  
কাটব আর রজা-ও সদর্বাচ্চ রচিা করদে আততাযী েুজনদক ধদর রফলার। রকন্তু ওরা েুজন 
আদগই অ্দনক েূর এরগদয রগদযদে। এর্ং েুদগব রপৌঁদেই রভতদর উধাও হদয রগদযদে। 
  
কাটব ঢালু পথটা পেবন্ত ঊধ্ববশ্বাদস রেৌদ়ে পার হদলা। পাদশই রজা। 
  
রকন্তু েুদগবর আদলার কাদে আসদতই গরত করমদয রেল। কমলা আভা আর োযার কারদণ 
আশপাশটা রেকমদতা রেো োদে না। অ্ন্ধকার রথদক রকউ ওর ওপর িাাঁপ রেয এটা 
কাটব চাদে না। 
  
এই পাশ রথদকও েুগবটাদক োরুণ জমকাদলা মদন হদে। পুদরা োলানটা ততরর ভযাদলটা 
র্িদরর রভতর ঢুদক প়ো এক ফারল জরমদত। রেেদত অ্দনকটা রর্দযর রকক-এর 
মদতা। রকন্তু রেযালগুদলা রগাল না র্রং রর্রভন্ন রেদক র্াাঁকাদনা। ফদল রকউ েেন 
আক্রমণ করদত চাইদতা তেন রু্দি রপদতা না রেক রকাথায গুরল করদর্। 
  
 কাটব গরত আরও কমাদলা। ওর  াদনই েুগব আর র্াদম র্ির। ওর একটা তালামারা 
েরজা রচাদে প়েল। তারপাদশই একটা সরু রসাঁর়ে একটা রচকন নালার মদতা কদর 
েুদগবর রভতর ঢুদক রগদযদে। রসাঁর়ের মুদেও রগট আদে। তদর্ কাটব এক নজর রেদেই 
রু্িদলা রে রলাক েুদটা এরেদকই রগদযদে। 
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“তালা রভদঙ ঢুদকদে।”রগটটা েুলদত েুলদত র্লল কাটব। তারপর ওপদর এক িলক 
তারকদযই ওো শুরু করল। রেযাদল রপে রেরকদয এগুদে। রকন্তু একেম রশর্ মাথায 
একজন ওদক আক্রমণ কদর র্সদলা। হাদত তরর্ারর। 
  
কাটব একপাদশ িাাঁপ রেদয আ াতটা এ়োদলা। তারপর গ়োন রেদয রসাজা হদতই রেদে 
রজা চদল এদসদে। তরর্াররওযালা এক কেম রপরেদয রগল তারপর একর্ার রজা আর 
ওর হাদতর র্াাঁকাদনা রলাহাটা আদরকর্ার কাদটবর রেদক তাকাদত লাগল। 
  
কাদটবর নজদর প়েল েুদগবর ইরতহাদসর প্রেশবনীর অ্ংশ রহদসদর্ রেযাদলর পাদশই ধাতর্ 
র্মব আর অ্স্ত্রপারত রাো। রলাহার একদজা়ো েস্তানা পদ়ে আদে। মারটদত। তরর্াররটা 
ওটার রভতদরই রেল। 
  
রলাকটা তরর্াররটা একর্ার কাটব আদরকর্ার রজার রেদক তাক করদত লাগল। কাটব ওদক 
রচনদত পারদলা। 
  
“আদর! এ রে রেেরে  া. হযাদগন। এমন র্ীরপুরুর্ রে রক-না এক িীপ ভরা লাশ রফদল 
পারলদযদে।” 
  
“তুই আমার সম্পদকব রকেুই জারনস না।” র াত র াত কদর র্লল হযাদগন। 
  
“এইটুকু জারন রে রতার কাদে একটা প্ররতদর্ধক আদে রেটা রেদল। লযাদম্প ুসার 
রলাকজন ভাদল হদয োদর্। েরে সময মদতা র্রলস তাহদল অ্ন্তত ফাাঁরসর ের়ে রথদক 
র্াাঁচদত পাররর্।” 
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“রচাপ।” রচৎকার কদর উেল হযাদগন। তারপর কাদটবর রেদক আক্রমণ করার ভান কদর 
রজা-এর রেদক িাাঁরপদয প়েল। রর্শাল একটা অ্ধবরৃ্ত্ত রচনা। কদর চালাদলা তরর্ারর। 
  
 র্াতাদস রশর্ রকদট ফলাটা রজার রেদক রধদয রগল। রকন্তু রজা োরুণ েিতায রসটা 
পাশ কারটদয রলাহার েণ্ডটা রেদয র্ার়ে রেল। িনাৎ কদর শব্দ হদয আদশ পাদশ ফুরলি 
ের়েদয প়েল। 
  
“এদতা রেরে পুদরা মধযেুগীয র্র্বরতা।” রজা র্লল। 
  
হযাদগন আর্াদরা সামদন র্া়েদলা। রজার রেদক তরর্ারর চারলদযই োদে োদত ও রসাঁর়ের 
রেদক রহদল গর়েদয পদ়ে োয। রকন্তু রজা সর্ আ াতই রফররদয রেল। রশর্দমশ 
হযাাঁদগদনর তরর্াররদত রজাদর একটা র্ার়ে রেদয ওর রু্দক একটা লারথ কর্াদলা। হযাদগন 
উদট পদ়ে রগল রকন্তু সাদথ সাদথই উদে োাঁর়েদয রগল। আর্ার ল়োই করদত প্রস্তুত। 
  
 “তুরমদতা রেরে এই রজরনস ভাদলাই চালাদত পাদরা।” কাটব র্লল, “প্ররতরট স্টার 
ওযাদসবর রসদনমা কদযকর্ার কদর রেো আমার।” গভব ভদর র্লল রজা। 
  
“তারমাদন এটাদক রতা তুরম একলাই সামলাদত পারদর্?” 
  
“তা আর র্লদত। তুরম এর সাদথরটাদক েুাঁদজ রর্র কদরা। তদতািদণ আরম এটাদক 
পযাদকট কদর র রলভাররর জনয ররর  কদর রফরল।” 
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 কাটব চদল রেদতই রজা এর্ার ওর শত্রুর মুদোমুরে রমাকাদর্লা করদত োাঁ়োদলা। এেন 
আর েণ্ডটা ও তরর্াররর মদতা এক হাদত ধদর রনই। র্রং েুই হাদত ধদর ররদেদে। 
  
হযাদগন আর্াদরা তরর্ারর চালাদলা রকন্তু রজা এক প্রান্ত রেদয রসটাদক রেরকদয অ্নয প্রান্ত 
রেদয সদজাদর মুদে মারদলা হযাাঁদগদনর। নাক রফদট রক্ত রর্রুদলা সাদথ সাদথ। 
  
“ াক্তাররা ইদেকশন রেযার সময রক র্দল র্দলাদতা? র্দল রে “একটুও র্যথা লাগদর্ 
না।” রজা র্লল, “তদর্ আজদক রকন্তু রসরকম রকেু হদর্ না, আজদক ভাদলাই র্যথা 
লাগদর্।” 
  
হযাদগন সামদন এরগদয পাগদলর মদতা তরর্ারর না়েদত লাগদলা। সাদথ গালাগারল 
এমনরক থুতু মারদে রজার উদেদশয। 
  
এরেদক রজা একেমই োণ্ডা আর ধীররস্থর। একজন প্ররশরিত রোোর মদতাই ওর 
না়োচা়ো। প্ররতটা পেদিপ মাপা আর রনেুাঁত। ফদল হযাাঁদগদনর তরর্াররর একটা 
আ াতও রজা-র শরীদর লাগল না। রজা শান্তভাদর্ প্ররত আক্রমণ করল, েণ্ডটার এক 
প্রান্ত রেদয মারার ভান কদর অ্নযপ্রান্ত রেদয মারদলা। 
  
“আরম শুধু স্টার ওযাসব-ই রেরে না। এরল রফ্লন-এরও র়্ে ভক্ত।” সার্ধান করল রজা। 
  
“এরলল রফ্লনটা রক?” হযাদগন র্লল। 
  
 “এরলদক রচদনা না?” 
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হযাদগন জর্ার্ রেল না তদর্ রজা আর্ার আক্রমণ করল। েদণ্ডর একপ্রান্ত রেদয 
 াক্তারদক রোাঁচা রেদয রপেদন রেদল তারপর অ্নযপ্রান্তটা সদজাদর নারমদয আনদলা ওর 
কাাঁদধ। হারি ভািার মট আওযাজ পাওযা রগল আর প্রচণ্ড র্যথায  াক্তার িাাঁরকদয 
উেল। 
  
“আরম রনরিত এটা রহউদমরাস (র্াহুর হা়ে)। আর এটাও রনরিত রে েুর্ রর্রশ মজা 
লাদগরন রতামার।” 
  
 হযাদগন র াাঁত র াত কদর উেল, “র্লে, এটা আমার ক্লারভকন।”  ানা ভািা পারের 
মদতা একরেদক রহদল পদ়েদে হযাদগন। 
  
“হায হায! আো আদরকর্ার রচিা করর।” র্দল আর্ার মারার জদনয েণ্ডটা তুলদলা রজা। 
  
“না না! আরম হার মানরে। আর রমদরা না।” তরর্ারর রফদল রেদয র্লল হযাদগন। 
  
হযাদগন হাাঁটু মুদ়ে র্দস ওর কাধ রচদপ ধদর হাাঁপাদত লাগল। র্যথায রগািাদে। রকন্তু রজা 
সামদন আসার রচিা করদতই আদরকর্ার শযতারন করার রচিা চালাদলা। পদকট রথদক 
একটা রসররে রর্র কদর রজার পাদয ঢুরকদয রেযার রচিা করল হযাদগন রসটা রেেদত 
রপদয সদজাদর লারথ চালাদলা আর রসটা উদটা  াক্তাদররই উরুদত রগদয রর্ধদলা। 
  
রসররদে ো-ই থাক রসটা একেম সাদথ সাদথ কাজ করা আরম্ভ করল। হযাদগন রচাে 
উদট ওদে ভািা কাাঁদধর রেদকই ধপাস কদর পদ়ে রগল। 
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“ধুর! এেন শলাদক আর্ার  াদ়ে রনদত হদর্।” রজা র্লল রনদজদকই। পাদশ র্দস হাদতর 
পালস রচক করল। আদে পালস। ও ঊরু রথদক রসররেটা েুদল সুই রভদঙ রফলল। 
তারপর পদকদট ররদে রেল। পদর পরীিা কদর রেো োদর্ রভতদর রক আদে। 
  
. 
  
এরেদক কাটব সতকব পেদিদপ র্ারক রলাকটাদক েুাঁজদে। ওর ধারণা রলাকটার হয গুরল 
রশর্ হদয রগদে না হয অ্স্ত্রটাই হাররদয রফদলদে। কারণ এদতািণ হদয রগল একটা 
গুরলও কদররন। তারপর মাদন এই না রে রলাকটা রকাথাও ওাঁত রপদত রনই। 
  
 সামদন র্া়েদতই আদরকটা রসাঁর়ে রথদক হালকা পেশব্দ শুনদত রপল। কাটব সাদথ সাদথ 
রেযাদলর সাদথ রপে রেরকদয রকাণা রেদয উাঁরক রেল। রকন্তু রসাঁর়েটা পযাচাদনা। রসাঁর়েগুদলা 
লম্বা হদলও পাথদরর রেযাদলর কারদণ একর্াদর কদযকটার রর্রশ রসাঁর়ে রচাদে পদ়ে না। 
  
কাটব রনশ্বাস র্ন্ধ কদর োাঁর়েদয রইল। রশানার রচিা করদে। প্রথম কদযক রসদকন্ড রকেুই 
রশানা রগল না। তারপর হোৎই রকউ হু়েমু়ে কদর রশর্ কদযকটা ধাপ উদে রগল। 
  
কাটব র গর্ারজ রেদয রসাঁর়ের সামদন পদ়ে ওপর রেদক উদে রগল। রতররশটা রোট রোট 
রসর  পযাাঁচ রেদয ওপদর উদে রগদযদে। আোদরা শতদকর মানুর্জদনর জনয র্ানাদনা 
এগুদলা লম্বায আর র্হদর েুরেদকই রোট রেল তারা। কাটব েতটা সম্ভর্ দ্রুত রসাঁর়েটা পার 
হদয এদস রেদে একজন রলাক েুদগবর র্ারািা ধদর রসাজা রেৌদ়ে োদে। 
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রলাকটা র্ারািার রশর্ মাথার রেদক রেৌ়োদে। রেোদন একসারর প্রাচীন আমদলর 
কামান র্সাদনা। মুেগুদলা সর্ সাগদরর রেদক। কাটবও সাদথ সাদথ রপেু ধাওযা করল। 
মািোদন একটা রোট রেযাল লারফদয পার হদলা। তারপর রর্শাল র়্ে একটা সভাকি। 
রসটা পার হদতই রলাকটাদক আর্ার রেো রগল। কাটব প্রায কাোকারে রপৌঁদেই রগদযরেল, 
রকন্তু রলাকটা রেযাল রথদক প্রায আট ফুট রনদচ লারফদয প়েল। 
  
 কাটবও রেযালটার কাদে রপৌঁদে ওটা রথদক লারফদয প়েল। পতদনর ধাক্কা সামদল উদে 
োাঁর়েদয রলাকটা ইদতামদধয চরল্লশ ফুদটর মদতা এরগদয রগদযদে পদরর রেযালটা রথদক 
লাফ রেদে। কাটব রেযাদলর কাদে রপৌঁদে রেদে এটার উচ্চতা প্রায েশ ফুট। 
  
“ধুর। রশর্দমশ এই পাহার়ে োগলটাই কপাদল জুটদলা।” 
  
এোন রথদক লাফ রেদল একটা ঢালু জাযগায নামদত হদর্। কাটব একপা রপরেদয এদস 
লাফ রেল। রনরাপদেই অ্র্তরণ কদর, আর্ার শুরু করল ধাওযা। 
  
রলাকটাও রেৌ়োদে। সামদনই আদরকটা রেযাল। এটা একেম েুদগবর সর্দচদয সামদনর 
রেযাল। এরপরই র্ির। এেন পেবন্ত ওরা রর্দযর রককটার একেম চূ়ো রথদক েুদটা 
ধাপ রনদম এদসদে। এটাই রশর্ ধাপ। তার মাদন এই রেযালটার ওপাদশ মারট কমপদি 
সতুর-আরশ ফুট রনদচ হদর্। আর রসোদন শুধু হা করা পাথর। 
  
রলাকটাও সম্ভর্ত র্যাপারটা ধরদত পারদলা। তাই রেযাল রর্দয উদে োওযার আগ মুহূদতব 
থমদক োাঁ়োদলা। একমুহূতব কাটবদক রেেদলা, তারপর রক রভদর্ আর্ার রেযাল রর্দয উদে 
রেল রনদচ িাাঁপ। কাটব জীর্দন প্রথম কাউদক এভাদর্ আত্মহতযা করদত রেেদলা। 
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কাটবও দ্রুত রপৌঁদে রগল রেযাদল। আশা কদররেল রনদচ তারকদয রেেদর্ রে পাথদরর 
ওপর একটা রফলাদনা লাশ পদ়ে আদে। রকন্তু অ্র্াক হদয রেেদলা রেযাদলর ওপাদশ 
পাথদরর মদধয রচৌদকা একটা নালার মদতা আদে। আর রলাকটা শুধু রে রর্াঁদচ আদে তাই 
না। এই মুহূদতব অ্রলরম্পক চযারম্পযদনর মদতা েূদরর একটা ট্লাদরর রেদক সাাঁতদর 
োদে। 
  
রচদয রচদয রেো ো়ো ওর আর রকেুই করার রেল না। রলাকটা ট্লাদরর কাদে 
রপৌঁোমাত্র কদযকজন তাদক রটদন তুলদলা আর সাদথ সাদথ ট্লারটা রাদতর আাঁধাদর 
হাররদয রগল। 
  
“রক হদযদে?” এক স্তর ওপর রথদক একটা কণ্ঠ  াকদলা ওদক। কাটব রেেদলা রজা  া. 
হযাাঁদগদনর  া়ে ধদর োাঁর়েদয আদে। 
  
“রলাকটা পারলদয রগদযদে। রকেুই করার রেল না।” কাটব র্লল। 
  
“অ্ন্তত এই র্যাটাদক রতা আটকাদনা রগদযদে।” রজা জর্ার্ রেল। রজার কথা রশর্ না 
হদতই তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হদলা রকাথাও আর  া. হযাদগন হাাঁটু রভদঙ কাত হদয পদ়ে 
রগল। কাটব আর রজা েুজনই লাফ রেদয আ়োদল সদর রগল রকন্তু আর রকাদনা গুরলর 
শব্দ পাওযা রগল না।-কাটব আ়োদল রথদকই উাঁরক রমদর র্াইদর রেোর রচিা করল। ও 
আর রজা আ়োল রথদক রর্র না হদযই রচৎকার কদর কথা র্লদত লাগল। 
  
“রজা, রেক আদো তুরম?” 
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“হযাাঁ, রকন্তু  া. হযাদগন মারা রগদযদে।” রজা’র কণ্ঠ মনমরা। 
  
 “কাটবও রসরকম-ই রভদর্রেল, “ধযাৎ, এদতা কি রৃ্থা রগল।” 
  
 “গুরল রকাদেদক কদরদে রেদেদো নারক?” 
  
রজা রেদহতু ওপদরর তলায রেল, আর শদব্দর প্ররতধ্বরনটার ধরন শুদন মদন হয গুরলটা 
করা হদযদে পারনর রেক রথদক। রস রহদসদর্ই র্লল, “র্িদরর ওপাশ রথদক সম্ভর্ত।” 
  
তারপর িুাঁরক রনদযই মাথা উাঁরচদয চট কদর রসরেদক একর্ার নজর রু্লাদলা। ট্লারটা 
রনই। আর ওটার ওপর োাঁর়েদয এত েূর গুরল করাও রেদতা না। ওপাদ়ে রকেু 
োলানদকাো আদে। অ্নয েুগবটার কামানগুদলাও এ মুদো করা। 
  
“ওপা়ে রতা কমপদি এক হাজার রফট।” রজা র্লল। 
  
“এদক অ্ন্ধকার, তার সাদথ র্াতাসও কম। োরুণ রনশানা।” কাটব র্লল। 
  
 “তাও এদকর্াদর প্রথমর্াদরই।” রজা রোগ করল। 
  
র্যাপারটা এমন না রে ওরা ভয পাদে, ওরা আসদল ওদের শত্রুর প্রকৃরতটা রর্র করদত 
চাদে। 
  
“আর আমাদের র্েদল ওদের রনদজদের রলাকদকই গুরলটা কদরদে।” কাটব র্লল এর্ার। 
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 “তুরমও রক আমার মদতাই ভার্দো নারক? এরা কী রপশাোর েুরন?” রজা রজদেস 
করল। 
  
 “হযাাঁ, ভা়োদট েুরন। হযাদগন রেল আস্ত একটা গাধা। 
  
পুরলশ ইদতামদধয েুদগবর রেদক রওনা রেদযদে। র্ির রথদকও লাল নীল র্ারত জ্বারলদয 
একটা পুরলদশর রস্প দর্াট এরেদকই আসদে। 
  
“রেলা রতা রশর্ এেন এদস কী হদর্। এক র্েমাদযশ রভদগদে, আদরকটা মদর পদ়ে 
আদে।” কাটব ভাদলা মদন মদন। স্নাইপার এেদনা জাযগা রথদক সদরদে রক-না জাদন না, 
তাই শুদয শুদযই কাটব রকনরসংটদনর হাদতর কাগজটা রর্র করল। রকনরসংটন রকেু 
একটা রলোর রচিা কররেদলন। রদক্ত রভদজ রগদে কাগজটা, তদর্ একটা পাশ প়ো 
োদে। একটা নাম মদন হদে। “রসারফ স… 
  
এরকম রকাদনা রকেু র্া কাউদক কাটব রচদন না। তদর্ এই মুহূদতব আসদল রকাদনা 
রকেুদকই আর ওর মাথায রেলদে না। ও কাগজটা ররদে পুরলদশর অ্দপিা করদত 
লাগল আর ভার্দত লাগল কদর্ ওদের ভাগয েুলদর্। 
  
নেীর অ্পর পাদ়েই রফাটব রসন্ট অ্যাদেদলার শতাব্দী প্রাচীন পাথুদর রমদিদত শুদয শুদয 
আদরকটা অ্র্যর্ ভার্রেল রে তার ভাগযটা আজ েুর্ই ভাদলা। উদে োাঁর়েদয তার গুরলর 
ফলাফল রক হদলা তা রেেদত লাগল। 
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রস শত্রুদক রেেদলা, তারপর র্াতাদসর সাদথ সমন্বয কদর রেই গুরল করদত োদর্ ওমরন 
িাপসা রেো শুরু করল। তারপর র্হু কদি েুদটা প্ররতরর্ম্বদক এক কদর তারপর রট্গার 
রটদপদে। মুদের রফাস্কা আর  া-গুদলা হওযার পর রথদকই রচাদের সমসযাটা শুরু। এেন 
অ্র্শয কমদে ধীদর ধীদর। 
  
তদর্ চার নাম্বাদরর কাদে এই োগগুদলা গদর্বর। রসরেন রস রেকই ঐ মরণ হন্টন রশর্ 
কদর রর্াঁদচ রগদযরেল। তার পুরস্কারস্বরূপ ওসাইররদসর হদয কাজ করার জদনয তাদক 
আদরকটা সুদোগ রেযা হদযদে। আর মাত্র একটা গুরল কদরই রস রনদজর রোগযতা 
রু্রিদয রেদযদে। 
  
রস িটপট রনদজর লম্বা র্যাদরদলর রাইদফলটা গুরটদয রফলল। তারপর মদনাদোগ রেদয 
মাত্র েুন করা রলাকটার েরর্ রেেদত লাগল। একর্ার মদন হদলা ওর রক আসদল 
আদমররকানগুদলাদক মারা উরচত রেল রক-না। রকন্তু কাউদক রটর না পাইদয একটার 
রর্রশ গুরল করা সম্ভর্ না। আর হযাাঁদগদনর মুে র্ন্ধ করাটাই সর্দচদয জরুরর রেল। 
  
রাইদফল গুরেদয রনদয সার্ধাদন ও মুদের চারপাদশ একটা স্কাফব জর়েদয রনদলা কাাঁদধর 
ওপর জ়োদনা অ্যারন্টর্াদযারটক রমরেত গজটাও তাদত ঢাকা পদ়ে োয। তারপর লম্বা 
পেদিদপ রাদতর সাদথ রমদশ রগল। 
  
. 
  
২০. 
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“আপনাদক আরম আসার আগ পেবন্ত রকেু করদত রনদর্ধ কদররেলাম।” কথাগুদলা ররনাটা 
আমদরারসরনর। 
  
মাটার সর্দচ োরম রহাদটদলর সর্ার ওপদরর তলার রর্লাসর্হুল একটা সুযইদট র্দস 
আদে ওরা। ওরা মাদন আমদরারসরন, কাটব আর রজা। কাটব ওর কপাদলর রফালা 
জাযগাটায একটা স্কদচর রর্াতল রচদপ ধদর ররদেদে। রজা হাত-পা ের়েদয আ়েদমা়ো 
ভািার রচিা করদে। 
  
ওরা রে রজদল োযরন রসটাদক ভাগযই র্লা চদল। রগ্রফতার হওযার পর রথদক েুক্তরাষ্ট্র 
আর ইতারলযান সরকাদরর রফান, তার ওপর আর্ার ওদের র্ীরদের একটা রভর ও 
প্রকাশ হদয োওযায রশর্ পেবন্ত ওদেরদক রেদ়ে রেযা হদযদে। মাত্র আধা- ন্টা আদগই 
রেোদন ওদের মাথার ওপর পিাশ র্ের সেম কারােদণ্ডর ে়েগ িুলরেল, এেন রসোদন 
ওদেরদক অ্ বার অ্ফদসইন্ট জন-এর নাইটহুদ র জনয রর্দর্চনা করা হদে। 
  
“রর্শ্বাস করুন, রস রচিাই কদররেলাম। রকন্তু রচাদের সামদন েেন ওরা রেযাল রভদঙ 
রেদয পালাদনা শুরু করল তেন কীভাদর্ চুপচাপ র্দস থারক?” কাটব জর্ার্ রেল। * 
  
ররনাটা লাদস রনদজর জনয পানীয রঢদল রনদয কাদটবর পাদশ র্সদলা। “তাও ভাদলা রে 
আপনাদের অ্ন্তত রকেু হযরন। রকনরসংটন আর হযাদগন েুজদনই মারা রগদযদে।” 
  
রজা’র রচহারা কাদলা হদয রগল, “আমার ওদক আসদল শুইদয রাোই উরচত রেল। ওর 
রচতনা োরনকটা রফরায উরেদয রেযাদলর পাদশ র্রসদয রেদযরেলাম।” 
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“রনদজদক রোর্ রেদয লাভ রনই। তুরম রতা আর জানদত না রে ওরা একজন স্নাইপার 
র্রসদয ররদেদে ওোদন।” কাটব র্লল। 
  
রজা মাথা িাাঁকাদলা। “রসররদে রক রেল তা রক জানা রগদযদে?” 
  
“রকটামাইট। দ্রুত কােবকরী রচতনানাশক। লযাদম্প ুসার ওটা না।” 
  
“এটাই আর্ার প্ররতদর্ধকটা না রতা?” কাটব আশা ভরা রচাদে রজদেস করল। 
  
“ া, ররর্শ্বদক পরীিা করদত রেদযরেলাম। রকন্তু নাহ! রকাদনা কাজ হযরন। আমরা 
এেদনা শূদনযই পদ়ে আরে।” 
  
কাটব এক চুমুক স্কচ গলায ঢালদলা, তারপর রকনরসংটদনর রেযা রোম়োদনা কাগজটা 
আর্ার রেেদত লাগদলা। 
  
“এোদন এদস রক নাম আর রফান নাম্বার রজাগার করা শুরু কদরদেন নারক?” ররনাটা 
রজদেস করল। 
  
‘রেযালটা রভদঙ প়োর আগ মূহদতব রকনরসংটন এটা রলেরেদলন।” কাটব র্দল কাগজটা 
ররনাটার হাদত ধররদয রেল। 
  
“রসারফ স… কেদনা শুদনরে র্দল মদন প়েদে না।” 
  
“আমরাও না। রকন্তু উরন আমাদেরদক রকেু একটা র্লার রচিা কররেদলন।” কাটব র্লল। 
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“হযদতা রকনরসংটন চায আমরা এই রলাকটাদক েুাঁদজ রর্র করর। “হযদতা এই মরহলা 
আমাদেরদক সাহােয করদত পারদর্। হযদতা রসারফস-ই হদলা রসই রহসযময পৃষ্ঠদপার্ক 
রেরন তার সর্ সংগ্রহ রনলাদমর জদনয োন কদর রেদেন।” রজা র্লল। 
  
“রলোটা রশর্ করদত পারদলই সর্ রর্ািা রেদতা।” কাটব র্লল। 
  
“রলোদলরের িাদমলাই র্া করদত রগদযরেদলন রকন? মুদে র্লদলই রতা হদতা।” ররনাটা 
রজদেস করল। 
  
কাটবও রস কথাটাই ভার্রেল। “উরন রেভাদর্ কথা র্লরেদলন আর রুদমর চারপাদশ  ুদর 
 ুদর তাকারেদলন তার মদন হয রুদম লুকাদনা মাইদক্রাদফান রেল। না হয অ্ন্তত 
রকনরসংটদনর ধারণা রেল রে মাইদক্রাদফান আদে।” 
  
ররনাটা লাস রথদক চুমুক রেল। “তাই উরন রলদে আপনাদক তথয রেযার রচিা কররেদলন, 
আর মুদে র্লরেদলন রে রকেুই জাদনন না?” 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা। “ওনার ধারণা রেল ওরা ওনার কথা শুনদলও রেেদত পাদর্ না। 
উরন একরেদক চাইরেদলন আমাদেরদক সাহােয করদত আর্ার অ্নযরেদক ধরা প়োর 
ভযও রেল।” 
  
“তাহদল োমাো উনাদক মারদলা রকন? উরন রতা ওদের কথা মদতাই চলরেদলন।” 
ররনাটা রজদেস করল। 
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“হযাদগনদক রে কারদণ রমদরদে, রসই একই কারদণ। প্রমাণ রনরিহ্ন করদত।” 
  
ওরা রু্িদত রপদররেল রে রকনরসংটন একসময না একসময সর্ ফাাঁস কদরর্ন-ই। এর 
মদধয আর্ার আমরা এদস প়োয তা়োতার়েই কাজটা সারদত হয ওদের।” কাটব র্যােযা 
করল। 
  
“ওরা রতা চাইদল আপনাদেরদকও মারদত পারদতা।” ররনাটা র্লল। 
  
 “সম্ভর্ত।” কাটব র্লল। 
  
রক করদত পারদতা রসটা আর এেন র়্ে কথা না, রক কদরদে রসটাই আসল র্যাপার। 
আর এেন পেবন্ত ওদের প্ররতপিই ওদের রচদয এরগদয আদে। রেটুকু সূত্র হাদত 
রপদযরেল তার েুদটাই আর্ার হাত ো়ো হদয রগদযদে। অ্ন্তত রেলা রতা জদমরেল। 
  
“এেন এই রসারফদক েুাঁদজ রর্র করদত হদর্।” ররনাটার রেদক রফদর র্লল কাটব।” 
“এসর্ নাম-ধাদমর র্যাপাদর আমাদের রচদয আপনার না়োচা়ো রর্রশ। আপনার 
ইন্টারদপাদলর র্নু্ধরা রক রকাদনা সাহােয করদত পারদর্? হযদতা রমদযটা রকনরসংটদনর 
র্নু্ধ র্া জােু দরর পররর্দের সেসয র্া পৃষ্ঠদপার্ক।” 
  
“হযদতা ঐ পারটবদত োওযাত পাওযা একজন।” রজা র্লল। 
  
ররনাটা মাথা আাঁকাদলা, “আরম ইন্টারদপাল আর AISE (ইতারলর তর্দেরশক রগাদযিা 
সংস্থা)-রক অ্নুদরাধ করদর্া নামটা একটু রচক করদত। রোট একটা িীপ এটা। এোন 
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রথদক একজনদক েুাঁদজ রর্র করা করেন রকেু হদর্ না। তাও েরে না পাওযা োয তাহদল 
আদরা রর্স্তাররত েুাঁজদর্া। হদত পাদর এটা একটা রকা ব রনম র্া রকাদনা অ্যাকাউদন্টর 
পরররচরত র্া রকাদনা করম্পউটার রপ্রাগ্রাম রে রকাদনা রকেু হদত পাদর। 
  
“মরহলা ঐ স্নাইপারটাও হদত পাদর। কাটব র্লল। 
  
“হদতই পাদর। আধুরনক েুগ এটা। রমদযরাও চাইদল ো েুরশ হদত পাদর।” কাটব রচাে 
মুে শক্ত কদর মাথা না়েদলা আর লাদস আদরক চুমুক রেল। রলকাদরর োণ্ডা আগুন তার 
সাদথ কপাদলর সাদথ োণ্ডা লাস রচদপ রাোর কারদণ র্যথাটা এেন রমাটামুরট সদয 
এদসদে। মাথাটাও পররষ্কার লাগদে এদতািদণ। 
  
“সর্ সমসযার রগা়ো রকন্তু ঐ জােু র। রকনরসংটন র্দলদেন রে রলাকগুদলা রক সর্ 
রমসরীয পুরাকীরতব েুাঁজদে। ওগুদলা নারক একেমই ফালতু। রকন্তু সরতয কথা র্লরেদলন 
রক-না রক জাদন। একর্ার আমাদের রেো েরকার। তার মাদন আরম আর রজা পারটবদত 
োরে।” 
  
“সাজুগুজু করদল আমাদক ভাদলাই লাদগ।” রজা র্লল। 
  
“আদস্ত। এেরন রসলুদন রেৌ়োদত হদর্ না। আমরা েুর্ রর্রশ রসদজগুদজ োদর্া না। আর 
আজদকর  টনার পর সরাসরর রনদজদের রচহারা আর রকাথাও না রেোদনাই ভাদলা 
হদর্।” 
  
 “তার মাদন েদ্মদর্শ?” 
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 “তার রচদযও ভাদলা। কাটব এটুকু র্দলই রথদম রগল। 
  
“পারটব এেনও হদর্ নারক? আরমদতা ভার্লাম র্াে হদয রগদযদে।” ররনাটা র্লল অ্র্াক 
হদয। 
  
কাটব মাথা না়েদলা, “আরমও তা-ই রভদর্রেলাম। রকন্তু মাদি মাদি রকেু রকেু র্যাপার 
রু্দমরাং হদয োয। শুনলাম এই  টনার কারদণ নারক সর্ার আগ্রহ কমা রতা েূদর থাক 
আদগর রচদয অ্দনক রর্দ়ে রগদযদে। রর্পদের আশংকা সর্াইদক আদরা রর্রশ উদত্তরজত 
কদর তুলদে। তাই পারটব র্ারতল না কদর ওরা রনরাপত্তা রতনগুণ কদরদে, রসই সাদথ 
আদরা কদযকজনদক োওযাত রেদযদে।” 
  
“আর আমরাও নাচদত নাচদত রগদলই ঢুকদত রেদর্? ঐ রতন স্তদরর রনরাপত্তা রিীদের 
েরে র্যাপারটা পেি না হয?” রজা র্লল। 
  
“শুধু পেিই করদর্ না, রসই সাদথ ওরা রনদজরা আমাদেরদক পাহারা রেদয রভতদর 
রনদয োদর্। রহদসযর হারস রহদস কাটব জর্ার্ রেল। 
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দ্সিণ সলসর্যা 
২১. েরিণ রলরর্যা 
  
পুরদনা DC-3 রর্মাদনর ককরপটটা থরথর কদর কাাঁপদে। মরুভূরমর প্রায পাাঁচদশা ফুট 
ওপর রেদয েুদশা নট গরতদত চলাটা ওর রু্দ়ো হাদ়ে সহয হদে না। পল ট্াউট অ্নুমান 
করল হয প্রদপলারগুদলার মদধয সমন্বয রনই নযদতা ওগুদলা সামানয ভারসামযহীন। 
এগুদলার একটা েরে হোৎ কদর েুদল রনদচর মরুভূরমদত পদ়ে োয র্া র্ন র্ন করদত 
করদত এই রকরর্দনর রভতর-ই ঢুদক পদ়ে তাহদল তাহদল রে রক হদর্ রসই ভার্নাদতই 
আতরঙ্কত হদয কাে হদয র্দস আদে ও। 
  
েথারীরত গামায এসর্ রকাদনা র্যাপাদরই ভয পাদে না। রস র্দসদে পাইলদটর পাদশর 
রকা-পাইলদটর রসদট। র্াইদরর মদনারম েৃশয উপদভাদগর পাশাপারশ এত রনচু রেদয এত 
রজাদর উদ়ে োওযার কারদণ োরুণ উদত্তজনা অ্নুভর্ করদে। 
  
ওদের রনমন্ত্রণ োতা ররজাও পাইলদটর রসদটর রপেদন পদলর সাদথ র্সা। 
  
“মারটর এদতা কাে রেদয এদতা রজাদর োওযার রকাদনা েরকার আদে?” পল রজদেস 
করল। 
  
“এভাদর্ই রনরাপে রর্রশ, না হদল রর্দরাহীরা গুরল কদর এটাদক নারমদয রফলদর্।” ররজা 
জর্ার্ রেল। 
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পল অ্র্শয এরকম রকাদনা জর্ার্ আশা কদররন, “রর্দরাহী?” 
  
“আমাদের রেদশ এেনও হালকা-পাতলা গৃহেুে চলদে। এোদন রর্শ রকেু ভা়োদট 
তসনযর্ারহনী আদে। এরা মাদি মাদি আমাদের হদয কাজ কদর, আর্ার মাদি মাদি 
আমাদের রর্পদি কাজ কদর; রর্দেরশ গুপ্তচর রেদয রেশটা ভদর রগদে। রমসর, মুসরলম 
রাোরগু  এমনরক গাোরফর েদলর রলাদকরাও িমতার জনয এেনও লদ়েই োদে। 
ইোনীং রলরর্যায েুর্ রর্রশ গণ্ডদগাল চলদে।” ররজা র্যােযা করল। 
  
হোৎ পদলর মদন হদলা আদরা একরেন রতউরনরসযা রথদক রগদয র্ার়ে রফদর রগদলই 
ভাদলা হদতা। এদতািদণ র্ারািায র্দস পাইপ টানদত টানদত ররর ও শুনদত পারদতা। 
এভাদর্ জান হাদতর মুদোয রনদয চলদত হদতা না। “রচন্তা করদর্ন না। এদতা পুরদনা 
একটা রর্মাদন রমসাইল মারার মদতা রর্াকারম ওরা করদর্ না। ওরা সাধারণত জাযগায 
র্দস রাইদফল রেদয গুরল কদর। আর এেন পেবন্ত একটা গুরলও লাগাদত পাদররন। ররজা 
আশ্বস্ত করার রচিা করল। তারপর ককরপদটর রপেদনর কাদের রেযাদল রটাকা রেল। 
DC-3 র মদতা এই রজরনসটাও অ্নয আদরক েুদগর রজরনস। প্রায পিাশ র্ের ধদর 
রলাকজন ককরপদট রঢাকা আর রর্র হওযার সময এটায পা়ো রেদয আসদে। 
  
রর্মাদনর কদরালও আদগর মদতাই আদে। িয হদয োওযা। রর্শাল লম্বা লম্বা কদযকটা 
েণ্ড ইতস্তত রর্ররদয আদে। েুদগর পর েুগ ধদর কত পাইলট-ই না এগুদলা র্যর্হার 
কদর আসদে। 
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পাইলদটর হাদতর রস্টযাররং মািোদন র্াাঁকা। গামায এর সামদন রেটা আদে রসটার 
রচহারা অ্র্শয একটু ভাদলা। 
  
“আমাদের গার়েদত কদর আসাই ভাদলা রেল।” পল র্লল। 
  
“ট্াদক কদর রগদল আট  ণ্টা লাগদতা আর আকাশ পদথ মাত্র রে়ে  ণ্টা। আর ওপদরর 
রেদক গরমও কম।” ররজা র্লল। 
  
পল  র়ে রেেদত রেেদত ভার্দলা র্াপদর র্াপ রে়ে  ণ্টা।” তদর্  র়ে রেদে রকেুটা স্বরস্ত 
রফরদলা মদন। োক প্রায চদল এদসদে। 
  
র্াইদর র্ারলর রভতর প্রাযই রর্শাল রর্শাল পাথর রর্র হদয আদে। রেদে মদন হয রেদনা 
সমুর রথদক রর্শাল রকাদনা োনর্ লাফ রেদে। আদরা রকেু েূর েরিদণ োওযার পর 
একটা লর্ণ র দরর মদতা জাযগায কদযকটা চক্কর রেদয তারপর নামদত শুরু করল। 
জাযগাটা রেদে পদলর মদন হদলা রকাদনা রতল রিত্র। রর্শাল রর্শাল টাওযার, রচমরন 
ের়েদয রেরটদয আদে আদশ পাদশ। কদযকটা ভর্নও রেো রগল। 
  
নামদত অ্র্শয রকাদনা সমসযা হদলা না। মাত্র একটা িাাঁকুরন রেদযই রর্মাদনর গরত 
কমদত শুরু করল। আদগরকাদলর রর্রশরভাগ রর্মাদনর মদতা DC-3’র রলদজর রেদক 
ওজন রর্রশ। পাো েুদটার রনদচ র়্ে র়্ে েুদটা চাকা আদে এটার আর একেম রপেদন 
রোট্ট রলদজর রনদচই রোট্ট আর একটা চাকা। 
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এজদনযই নামার সময মদন হদলা রে মারটদত রর্মান রসাজা হদযই রনদমদে তারপর আদস্ত 
আদস্ত রর্মাদনর নাক উাঁচু হদে। অ্থচ  টনা  টদে উদটাটা। তদর্ ো-ই রহাক মারটদত 
নামদত রপদরই পল েুরশ। মারটদত রনদমই ও রগল গামাযদক নামদত সাহােয করদত। 
েরজা েুলদতই পল হাত র্ার়েদয রেল। গামায রসটা ধদর রোট্ট একটা লাফ রেদয রনদম 
এদলা। “োরুণ মজা রলদগদে। এর্ার রেদশ রফদরই রর্মান চালাদনা রশেদর্া। রজা-ই 
রশোদত পারদর্।” 
  
“েুর্ই ভাদলা।” পল র্লল। েুর্ রচিা করদে সমথবদকর ভরিটা ধদর রােদত। “রর্র রর্র 
মরুেযানটা রেদেরেদল?” গামায রজদেস করল। 
  
 “নাদতা কেন রেো রগল ওটা?” মদন করার রচিা করদত করদত র্লল পল। 
  
“চক্কর মারা শুরু করার রেক আদগ।” ররজা র্লল। 
  
“তার মাদন ঐ শুরকদয োওযা এলাকাটা?” 
  
ররজা মাথা িাাঁকাদলা।” এক সপ্তাদহ। এক সপ্তাদহ ওটা এটা স্বদগবােযান রথদক লর্দণর 
র দর পররণত হদযদে। গাফসাদত রেভাদর্ হদযদে রেক একই  টনা সমগ্র সাহারা জুদ়েই 
 টদে। 
  
“এটা রক কদর সম্ভর্?” পল র্লল। 
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ররাে রথদক র্াাঁচদত ররজা কপাদলর ওপর হাত রেদয ররদেদে। “চদলন আদগ রভতদর 
োই।” র্লল ও। 
  
 ওরা রমইন রর্রল্ডং-এর রেদক এগুদলা। রাস্তার পাদশই সারর সারর পাম্প আর পাইপ, 
রসগুদলা রর্রভন্ন েূরদে ের়েদয রগদযদে। গন্তর্য রর্নগাজী। মরুভূরমর োর্োদহ িলদস 
আসার পর এরস রুদম রঢাকা মাদন রর্দহশদত প্রদর্শ করা। ওদের সাদথ একেল 
েরমদকর রেো হদয রগল। 
  
“রকাদনা রকেু হদলা?” ররজা রজদেস করদলন। 
  
প্রধান প্রদকৌশলী মাথা না়েদলন, “পারন উদত্তালন আদরা রর্শ ভাগ কদম রগদযদে। আদরা 
রতনটা পাম্প র্ন্ধ কদর রেযা রলদগদে। রর্রশ গরম হদয রগদযরেল আর এগুদলা রেদয 
পারনর র্েদল োরল ততলাক্ত কাো রর্রুদে।” শক্ত মুদে র্লল রস। 
  
পল ওদের কথা শুনদত শুনদত চাররেদক তাকাল। রুম ভরতব অ্দনক করম্পউটার আর 
র সদপ্ল রিন। জানালা মাত্র কদযকটা। রসগুদলাও কাদলা রদঙ ঢাকা। রুমটা রেেদত 
অ্দনকটা রর্মান র্িদরর এযার ট্ারফক কদরাল রুদমর মদতা। 
  
“পৃরথর্ীর রৃ্হত্তম মানর্-রনরমবত নেীর সের েপ্তদর স্বাগতম।” ররজা র্লল ওদক। 
“পৃরথর্ীর সর্দচদয র়্ে রসচ প্রকল্প এটাই। এটাসহ আদরা কদযকটা জাযগা রথদক 
আমরা পারন সংগ্রহ করর, তারপর প্রায পাাঁচদশা মাইল মরুভূরম পার়ে রেদয রর্নগাজী, 
রত্রদপারল আর রতার্রুক শহদর রপৌঁদে রেই। পারনটা আদস মূলত নুরর্যান সযান্ডদস্টান 
জলাধার রথদক।” 
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ররজা একটা র সদপ্লর িীন স্পশব করদতই এদকর পর এক রর্রভন্ন রর্শাল রর্শাল পাম্প, 
পারন ভরা কৃপ আর পাইপ ভরা পারনর ররাদতর েরর্ রভদস আসদত লাগল। 
  
“আপনারা কতটুকু পারন উদত্তালন কদরন?” গামায রজদেস কদরলল। 
  
“এদতারেন রতা করতাম রেদন সাতদশা রমরলযন রকউরর্ক রমটার। আদমররকান রহদসদর্ 
ধদরন প্রায েুই রর্রলযন গযালন।” ররজা জর্ার্ রেল। 
  
পদলর নজর রর্াদ বর রেদক। রসোদন হলুে, লাল আর কমলা রনদেবশক জ্বলদে। সরু্জ 
রনই রকাথাও। 
  
“েরায আপনাদের রেক কতটা িরত হদযদে?” পল রজদেস করল। 
  
“আমাদের পররমাণ ইদতামদধয সত্তর ভাগ কদম রগদযদে। রেদন রেদন আদরা কমদে।” 
ররজা র্লল। 
  
“ইোনীং কী রকাদনা ভূরমকম্প হদযদে? মাদি মাদি ভূরমকম্প হদল জলাধাদরর অ্র্স্থান 
সদর োয। ফদল তেন আর পারন উেদত চায না।” 
  
“না, ওরকম রকেু হযরন। সামানয কাাঁপা কারপও না। ভূতারেকভাদর্ এই এলাকাটা েুর্ই 
সুরস্থর। েরেও রাজননরতকভাদর্ উদটা।” 
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পল পুদরাপুরর হতরু্রে হদয রগদযদে। রশর্দমশ একটা কথাই ওর কাদে েুরক্তসিত মদন 
হদলা, “আরম জারন রকউই হযদতা রর্শ্বাস করদর্ন না, রকন্তু জলাধারগুদলা কী শুরকদয 
রেদত পাদর না?” 
  
“চমৎকার প্রশ্ন।” ররজা জর্ার্ রেল। এোনকার রে ভূরনম্নস্থ পারন রসটার অ্রস্তে রসই 
র্রফ েুগ রথদক রর্েযমান। আমরা রে পারন তুলরে রসটুক আর রফরত োদে না। রকন্তু 
রেটুকু পারন আদে রসটুকুও আগামী পাাঁচদশা র্ের রনরিদন্ত চদল োওযার কথা। েরে েুর্ 
রর্রশ রর্রশ কদরও রভালা হয তাদতও একদশা র্েদরর আদগ রকেু হওযার কথা না। 
আর আমরা পারন তুলরে মাত্র পাঁরচশ র্ের হদযদে। তাই আসদল রে কী হদে রসটার 
উত্তর আপনার মদতা আমাদরা জানা রনই। পারন রকাথায োদে আল্লাহ মালুম।” 
  
“আপনারা জাদনন কী তাহদল?” গামায রজদেস করল। 
  
ররজা একটা মানরচত্র রটদন আনদলন, “আরম শুধু জারন েরা রেন রেন রর্দ়েই চদলদে। 
আদস্ত আদস্ত অ্র্স্থা আদরা োরাপ হদে। েরার রর্স্তার পরিম রেদক র্া়েদে। প্রথম কূপ 
শুকায এোদন। আর এটা হদে পূর্ব সীমানা।” ররজা মানরচদত্র রটার্রুক এর েরিদণ 
রলরর্যা আর রমসদরর সংদোগস্থদলর একটা জাযগা রেোদলা।”  টনাটা  দট নয সপ্তাহ 
আদগ। তার কদযকরেন পদরই সাররর, টাদজরদর্া এলাকার কূপগুদলা শুকাদনা শুরু কদর। 
আর রতররশ রেন আদগ আমাদের পরিমািদল, রত্রদপারলর েরিদণর কূপগুদলার পারনর 
সংগ্রহ রে, কদম রগদযদে তা আমরা রটর পাই। কদযকরেদনই পাম্প করা পারনর পররমাণ 
অ্দধবদক রনদম আদস। এজদনযই আরম গাফসা-রত রগদযরেলাম। 
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“কারণ গাফসা হদে আদরা পরিদম।” পল র্লল। 
  
ররজা মাথা িাাঁকাদলা। “প্রভার্টা কী আদরা র্া়েদে রক-না তা আমার রেোর েরকার 
রেল। এর্ং রেেলাম র্া়েদে। আলদজররযাদতও একই সমসযা রেো রেদযদে। রকন্তু এসর্ 
রেদশর রকাদনাটাই ভূগভবস্থ পারনর ওপর আমাদের মদতা এদতাটা রনভবরশীল না। গত 
পাঁরচশ র্েদর রলরর্যার জনসংেযা প্রায রিগুণ হদয রগদযদে। রসচ-রনভবর কৃরর্র সংেযা 
রর্দ়েদে প্রায পাাঁচ হাজার গুণ। রশল্পদিদত্র পারনর প্রদযাজন রর্দ়েদে পাাঁচদশা গুণ। সর্াই 
এই পারনর ওপর রনভবরশীল।” 
  
রপটার মাথা িাাঁকাদলা। “তার মাদন সর্াই টযাপ রেদ়ে েরে রেদে রে পারন প়েদে না, 
তাহদল আপনারা েুর্ রর্পদে প়েদর্ন।” 
  
“ইদতামদধয পদ়ে রগদযরে।” ররজা পলদক রনরিত করল। 
  
“আপনারা র্াদে আর রকউ এরর্র্দয রোাঁজ-ের্র করদে?” গামায রজোসা করল। 
  
ররজা কাাঁধ িাাঁকাদলন, “রসভাদর্ না। আসদল করার মদতা রোগয রলাকই রনই। আর 
রু্িদতই পারদেন রে রেদশ এেদনা গৃহেুে চলদে। তাই সরকার এেন এর রচদযও র়্ে 
র়্ে সমসযায হারু্ ুরু্ োদে। র্া তাদের ধারণা রসরকম। ওরা শুধু রজদেস কদরদে রে 
এটা কী রর্দরাহীদের কাজ রক-না? উরচত রেল রমদথয কদর হযাাঁ র্লা। তাহদল ওরা 
রেদশর সমস্ত সম্পে এরেদক রেদতা সমসযার সমাধাদনর জদনয। রকন্তু আরম না র্দল 
রেলাম। সাদথ এও র্ললাম রে এরকম রচন্তা করাটা হাসযকর।” র্যাপারটা মদন প়েদতই 
ররজার রচহারা মরলন হদয রগল। একটা কথা মদন রােদর্ন ভুদলও কেদনা রকাদনা 
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রাজনীরতদকর প্রশ্নদক হাসযকর র্লদর্ন না। অ্ন্তত আমার রেদশর রকাদনা 
রাজনীরতকদকও না।” 
  
“রকন?” 
  
 “আমার কাদে রসটাই মদন হদযদে।” 
  
“না, ওটা না, রর্দরাহীদের িারা এমন কাজ সম্ভর্ নয রকন?” গামায েুদল র্লল। 
  
“রর্দরাহীরা সর্রকেু রর্ামা রমদর উর়েদয রেয রকন্তু এই র্যাপারটা সমূ্পণব প্রাকৃরতক। 
সম্ভর্ত রকাদনা র়্ে প্রাকৃরতক েুদেবাগ আসদে। তার ওপর সর্ারই পারনর েরকার হয। 
েরে পারনই রশর্ হদয োয তাহদল েুে করদর্ রকদসর জদনয?” ররজা র্যােযা করল।   
  
“রেশটা তাহদল রটদক আদে কীভাদর্?” পল রজদেস করল। 
  
 “এেন পেবন্ত রর্নগাজী, সাদতব আর রত্রদপারলর র্াইদরর জলাধারগুদলাই সর্রেক সামাল 
রেদে। রকন্তু এর মদধযই ভাগ কদর কদর রেযা শুরু হদয রগদযদে। এ অ্র্স্থা চলদত 
থাকদল আদশপাদশর সর্ পাম্প-ই কদযকরেদনর মদধয র্ন্ধ হদয োদর্। আর তা েরে হয 
তাহদল আর্ার মানুর্ রর্পদরাযা হদয উেদর্। আর্ার এদেশটায চরম অ্রাজকতা শুরু 
হদর্। 
  
“আপনাদের সরকারদক এসর্ প্রমাণ রেোদেন না রকন? এগুদলা রেেদল রতা আপনার 
কথা রশানার কথা।” গামায রু্রে রেল। 
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“রেরেদযরে। ওরা শুধু র্দল আমাদকই সমসযার সমাধান করদত। না হদল সর্ োয 
আমার  াদ়ে চারপদয অ্র্যস্থাপনার অ্রভদোদগ আমাদক র্রোস্ত করা হদর্। আর্ার তাদের 
সাদথ রেো করার আদগ আমাদক একটা সমাধান রর্র করদতই হদর্। অ্ন্তত রকন 
এরকম হদে রসটা অ্ন্তত জানদত হদর্।” 
  
“এই নুরর্যান সযান্ডদস্টান জলাধারটা কত র়্ে?” পল রজদেস করল। ররজা েনন 
কাদজর একটা প্রস্থদেদের েরর্ আনাদলন, “রর্রশর ভাগ কৃপই গভীরতায পাাঁচদশা রথদক 
েদশা রমটার।” 
  
“আদরা গভীদর রোাঁ়ো োয না?” 
  
“সর্ার প্রথদমই এই রু্রেটা এদসরেল। আমরা পরীিামূলকভাদর্ এক হাজার রমটার 
পেবন্ত েুদ়ে রেদেরে। কাজ হযরন। এরপর েুই হাজার রমটার েুদ়েরে। তাও রেরে 
শুকদনা।” 
  
পল নকশাটা েুাঁরটদয পরীিা করল। েরর্ অ্নুোযী মারটর ওপদরর রোট রোট রোপওযালা 
োলানটায ওরা এেন অ্র্স্থান করদে। এটার রঙ ধূসর। কূপগুদলার রঙ উজ্জ্বল সরু্জ। 
ফদল সহদজই রেো োদে। কীভাদর্ কূপগুদলা মারট আর পাথদরর রর্রভন্ন স্তর রপররদয 
লাল লাল রর্দল পাথদরর রভতর আটদক প়ো রসই র্রফ েুদগর পারনদক উদত্তালন কদর। 
রর্দল পাথদরর রেক রনদচই কাদলা একটা স্তর। এটা মারটর রনদচ প্রায আদরা এক হাজার 
রমটার পেবন্ত রনদম রগদযদে। তার রনদচর অ্ংশটুকু ধূসর রকন্তু রচরহ্নত করা রনই। 
  
“রর্দল পাথদরর রনদচ এগুদলা কী পাথর?” পল রজদেস করল। 
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ররজা কাাঁধ িাাঁকাদলা, “আমরা আসদল রনরিত না। েুই হাজার রমটাদরর রনদচ রক আদে 
তা রনদয রকাদনা গদর্র্ণা হযরন। আমার মদন হয পুদরাটাই পালরলক রশলা।” 
  
“আমার মদন হয একর্ার পরীিা কদর রেো েরকার। হযদতার্া সমসযা। আপনার এই 
রর্দল পাথদর না। সমসযা এটার রনদচ।” পল র্লল। “তাহদল অ্ন্তত একটা 
ভূকম্পনজরনত রনরীিা রতা চালাদনাই োয।” পল প্রস্তার্ রেল। ররজা রু্দক েু হাত ভাজ 
কদর োাঁ়োদলন তারপর মাথা িাাঁরকদয র্লদলন, কাজটা করদত পারদল আরমও েুরশ 
হতাম। রকন্তু এদতা রনদচ আর এদতা পাথর রভে কদর কম্পন পাোদনার জদনয েুর্ 
শরক্তশালী একটা আ াত লাগদর্। েুুঃেজনক হদলও সতয আমাদের সমস্ত রগালার্ারুে 
র্াদজযাপ্ত করা হদযদে। 
  
 “রু্িদত পাররে রকন। সরকার চাযনা রর্দরাহীদের হাদত রর্দফারক গুরল প়েক।” গামায 
র্লল। 
  
“আদর সরকার না, রর্দরাহীরাই ওগুদলা রনদয রগদযদে। তারপর সরকার আর ওগুদলার 
র্েদল নতুন রেযরন। রমাোকথা হদলা, আমার এোদন এমন রকেু রনই ো রেদয এদতা 
শব্দ র্ানাদনা সম্ভর্ রে ভূরম রথদক েু’হাজার ফুট রনদম আর্ার রফদর আসদর্ এর্ং 
স্পিভাদর্ রসটাদক ধরা োদর্।” 
  
এক মুহূদতবর জদনয পল রেশাহারা হদয রগদযরেল। রকন্তু হোৎই একটা রু্রে এদসদে 
মাথায। রু্রেটা পুদরাপুরর পাগলারম। রকন্তু েরে কাজ কদর তাহদল এটাই কাজ করদর্। ও 
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গামায এর রেদক তাকাল, “এেন আরম জারন নতুন রকাদনা রু্রে রর্র করদত পারদল 
কাদটবর রকমন লাদগ। এটা হদলা একই সাদথ রমধা আর পাগলারমর সমন্বয।” 
  
গামায চুকচুক করল, “তদর্ কাদটবর রিদত্র এ েুদটার মদধয ভারসাময থাদক না।” 
  
 আশা করর আমার রর্লায রসটা হদর্ না।” তারপর ররজার রেদক রফদর র্লল, “আপনার 
কী শব্দ তরি ররক ব করার মদতা েন্ত্রপারত আদে?” 
  
“পৃরথর্ীর রসরা েন্ত্রপারতগুদলাই আদে।” 
  
“ওগুদলা ররর  করুন। আর র্লদত ইদে হদে না তাও র্লরে, আপনার ও লক্কর-িক্কর 
রর্মানটায রতল ভরুন। ওটাদক রনদয একটু চক্কর মারদত োদর্া।” 
  
. 
  
২২. 
  
DC-3 আর্াদরা ধুদলা ভরা রানওদয ধদর েুটদে। পারম্পং রস্টশনগুদলা পার হদতই নাক 
উাঁচু কদর উদে রগল আকাদশ। েুদটা কারটবস-রাইট সাইদক্লান ইরেন সদর্বাচ্চ গরতদর্দগ 
গজবন কদর চলার পরও এই গরম রর্দকদল ওটার েরকারর উচ্চতা অ্জবন করদত  াম 
েুদট রগল। এই ধরদনর ইরেন এেন আর র্যর্হার হয না। প্ররতটার কমবিমতা এক 
হাজার হসব পাওযার। রকন্তু েদতাই েে রনযা রহাক না রকন সত্তর র্ের পর ইরেন 
রথদক এদতাটা শরক্ত পাওযার আশা করাটা রর্াকারম। তারপরও কম কদর হদলও 
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রর্মানটা ধীদর ধীদর ওপদর উেদত লাগল, মুে েরিদণ। েশ হাজার ফুট ওপদর উেদতই 
র্াতাস শুষ্ক আর োণ্ডা হদয এদলা। রসোদন রকেুিণ রস্থর থাকার পর রসটা আর্ার 
রানওদযর রেদক েুটদলা। 
  
ররজার পাইলট রর্মান সামলাদত র্যস্ত। আর পল ও গামায রকরর্দনর মািোদন োাঁর়েদয 
আদে। একটা চাকাওযালা রেলাগার়ের েু’প্রান্ত ধদর সামলাদনার রচিা করদে। 
  
ধাতর্ রেলাটার চাকা চারটা। তার ওপর একটা চারধার উাঁচু সমতল র ক। আর তার 
েুপাদশ হাতল লাগাদনা। এর ওপর প্রায চারদশা পাউন্ড ওজদনর করিদটর টুকদরা রফতা 
রেদয রর্াঁদধ রাো। পল আর গামায প্রাণপণ রচিা করদে োদত কীট র্া রেলা রকাদনাটাই 
োদত  ুদর না োয। 
  
গামায একটা রফতা েুলদত েুলদত র্লল, “সর্ার রশদর্ রতা তুরমই ধরদর্ না?” 
  
পল হাাঁটু মুদ়ে র্দস শক্ত কদর রেলাটার পা ধদর ররদেদে োদত ওটা রর্মাদনর রলদজর 
রেদক চদল রেদত না পাদর। 
  
“আর েুই রমরনট আদে।” পাইলট রচাঁরচদয জানান রেল। 
  
“রেো োক কাজ কদর রক-না। আদস্ত, এেন।” র্লল পল। 
  
গামায হাতলটা ধরদলা আর পল ওর রেক রথদক রটদন ধদর ধদর রেলাটাদক রর্মাদনর 
রলদজর রেদক রনদয রেদত লাগল। ওোনকার রসট, েরজা সর্ েুদল রফলা হদযদে। 
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রর্শাল ফাাঁকা জাযগাটা রেদয হু হু কদর র্াতাস ঢুকদে। পররকল্পনা অ্নুোযী এই ফাাঁকা 
জাযগা রেদযই গামায আর পল রেলাটাদক রেদল রফদল রেদর্। সাদথ সাদথ ওরাও না 
পদ়ে রগদলই হয। 
  
 রোলা েরজার পাাঁচ ফুট পেবন্ত ওরা রনরাপদেই রগল, তারপরই র্াাঁধদলা িাদমলা। ওরা 
রর্মাদনর রপেদন রপৌঁোদতই রর্মাদনর নাক উাঁচু হদয রগল। কীদটর টুকদরা আর 
রেলাগার়েটা রমরলদয ওরা রর্মাদনর সামদন রথদক প্রায সাতদশা পিাশ ফুট রপেদন রেদল 
রনদয এদসদে। ফদল রর্মাদনর ভারসাময নি হদয রগদযদে। রলজ হদয রগদে রর্রশ ভারর 
আর নাক উদে রগদযদে ওপদর। 
  
“সামদনর রেদক নামান।” গামায রচৎকার কদর র্লল। 
  
“আমার ধারণা উরন এটা জাদনন।” র্হু কদি রেলাটা ওদট পরা রথদক আটদক ররদেদে 
ও। 
  
“তাহদল করদে না রকন?” গামায রজদেস করল। 
  
পাইলট আসদলই রর্মান সামদনর রেদক নামাদনার রচিা কররেল। রকন্তু সর্ কাজ করদে 
অ্তযন্ত ধীর গরতদত। রস আদরা রজাদর রলভারটা রচদপ ধরদলা। ফদল এর্ার ফল হদলা 
উদটা। নাক রনদম এদলা রেক রকন্তু রনদমও রগল োরনকটা রর্রশ। ফদল এর্ার 
রেলাগার়েটা গামাযদক চাপা রেদয ককরপদটর রেদক েুদট আসার রচিা করল। 
  
“পল।” রচাঁরচদয  াকদলা গামায। 
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 রকন্তু রচিা করা ো়ো পদলর আর রকেুই করার রেল না। র্হু কদি ও গামায এর ওপর 
প়োর হাত রথদক টুকদরাটাদক আটকাদলা। রকন্তু ততিদণ গামায র্ারক রসটগুদলার গাদয 
রপে রেরকদয রেদযদে। 
  
এর্ার ওজন আর্ার সামদনর রেদক রফদর আসায রপ্লদনর নাক আদরা রনদচ রনদম রগল 
আর ওটা প্রচণ্ড গরতদত রনদচ নামদত লাগল। গামায এর মদন হদে ও পুদরা চযাো হদয 
োদর্। ও সমস্ত শরক্ত রেদয রেলাগার়েটা রেদল সামদন পাোদনার রচিা চারলদয োদে, 
“এটা হদে েুরনযার জ নযতম রু্রে। কাদটবর সর্ র্াদজ রু্রেদকও হাররদয রেদত পারদর্।” 
রচৎকার কদর র্লল গামায। 
  
 পলও ওর সর্বশরক্ত রেদয রেলাগার়েটা টানদে োদত গামায এর ওপর চাপটা কদম। সর্ 
রেদে শুদন ও-ও কথাটায সায রেল। 
  
“রটদন ওোন, রটদন ওোন। ও রনদজই এেন পাইলটদক রনদেবশ রেদত লাগল। ররজা আর 
ওর রলাকজন মারটদত রসন্সর পুাঁদত রর্মানটা রফরার অ্দপিা করদে। রর্মাদনর শব্দ 
রপদয ওরা তারকদয রেদে রর্মানটা রপে র্াাঁরকদয রসাজা রনদচ রনদম আসদে। ইরেন প্রচণ্ড 
শব্দ করদে। রনচ রথদক মদন হয রে একটা ররালার রকাস্টার। 
  
“ওরা করদে টা কী?” একজন রলাক ররজাদক রজদেস করল। 
  
 “আদমররকানরা সর্াই পাগল।” আদরকজন র্লল। 
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রর্মাদন র্দস পলও একই কথা ভার্রেল। রর্মাদনর নাক আর্াদরা রসাজা হদতই রেলাটা 
আর্ার না়োদনা রগল। আর ওরা আর্ার ওটা রটদন রপেদন রনদয রগল। এর্ার পাইলট 
আদগ রথদকই ররর  রেল। তাই েুর্ রর্রশ সমসযা হযরন। 
  
পল োাঁর়েদয আদে রোলা েরজার কাদে। রেলার এক প্রান্ত ধদর আদে, আর রচন্তা করদে 
রে কীভাদর্ রনদজ না পদ়ে শুধু কীটসুে রেলাটাদক রনদচ রফলদত পারদর্। 
  
রজাদর ধাক্কা রেযা োয, রকন্তু তাহদল ওদক আটকাদর্ রক? 
  
 “চদল এদসরে প্রায।” পাইলট রচাঁরচদয জানাদলা। 
  
পল গামাদযর রেদক তাকাল, “েেন রভদর্রেলাম তেন রতা অ্দনক সহজ ই রলদগরেল 
কাজটা।” 
  
“আমার একটা রু্রে এদসদে।” গামায র্লল। তারপর পাইলদটর রেদক রফদর র্লল, 
“র্াদম রমা়ে রনন।” 
  
পাইলট  ুদর তাকাল, “কী?” 
  
গামায হাত রেদয ইশারা কদর রেরেদয মুদেও র্লল। রকন্তু পাইলট রু্িদলা র্দল মদন 
হদলা না। তদর্ পল রেকই রু্দিদে, “োরুণ রু্রে। তুরম ওনাদক রেরেদয রেদয আদসা।” 
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গামায ট্রলটা রেদ়ে রেৌদ়ে ককরপদট চদল রগল। রস রকা-পাইলদটর রসদট র্দস প়েল 
তারপর হুইল ধদর র্লল, “এভাদর্!” ও হুইলটা র্াদম রেদল রেল। পাইলটও ওর রেো 
রেরে একই কাজ করল আর DC-3 একরেদক কাত হদয রগল। 
  
রপেদন পল এক হাত রেদয মাল র্াাঁধার একটা রফতা রটদন ধরদলা আর েতটা সম্ভর্ 
েরজা রথদক সদর রগল। রর্মানটা র্াাঁকা হদতই ও ট্রলটা ধাক্কা রেল আর ওটা রোলা 
েরজা রপররদয কংরক্রটসহ রনদম রগল রনদচর রেদক। 
  
তারপর রর্মানটা আর্ার ভারসাদময রফরদতই ও সতকবতার সাদথ েরজা রেদয উাঁরক রেল। 
ট্রল আর কীদটর টুকদরা েুদটা আলাো আলাো রর্ামার মদতা রসাজা রনদচ রনদম োদে। 
 ুরদে না র্া রগাত্তা োদে না, রনশ্রুদপ র্াতাস রকদট রসাজা প়েদে রনদচ। 
  
গামাযও দ্রুত রফদর এদস রনদচ তাকাল, “এটাই রতামার এোর্ত কাদলর রেষ্ঠ রু্রে।” 
পদলর গাদল একটা চুমু রেদয র্লল গামায। পলও মৃেু রহদস ওর রু্রে কতটা কাদজ 
রেয তা রেেদত লাগল। 
  
ররজা আর র্ারকরাও ওগুদলা প়েদত রেদেদে। 
  
 “ওগুদলা প়েদে। সর্াই ররর ?” ররজা র্লল। 
  
এোদন চারটা েল আদে। কদযক একর জাযগা রেদ়ে ওদেরদক োরযে রেযা হদযদে। 
সর্াই মারট েুাঁদ়ে রসোদন রসন্সর লারগদযদে। েরে সর্ রকেু রেক থাদক তাহদল কীদটর 
টুকদরাটা মারটদক আ াত করদল রে কম্পদনর সৃরি হদর্ তা রনদচর পাথদর রে প্ররত 
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ধ্বরনর সৃরি করদর্ এই রসন্সরগুদলা রসগুদলাদক সনাক্ত করদর্। আর তার মাধযদম আশা 
করা োয রর্র করা োদর্ রে রর্দল পাথদরর রনদচ রক আদে। 
  
‘ররর ! একেল র্লল। 
  
 ‘ররর ! র্ারক েলগুদলাও জানান রেল। 
  
ররজার েলও ররর । রর্াদ ব সরু্জ সংদকত রেোদে। তার মাদন ওর রসন্সরগুদলা 
রনেুাঁতভাদর্ কাজ করদে। উরন আর্ার রশর্ র্াদরর মদতা ওপদর তাকাদলন রজরনসগুদলার 
অ্র্স্থান রেোর জদনয। এর্ার তাকাদতই রেদে মদন হদলা রে রসাজা তার রেদকই আসদে 
রজরনসগুদলা। 
  
“রচাদের ভুল।” রনদজদক রর্ািাদলন ররজা। 
  
আরও এক রসদকন্ড অ্দপিার পর রতরন রিদ়ে রেৌ়ে রেদয পাদশর র্ারলর ওপর রগদয 
প়েদলন। 
  
মাত্র পিাশ গজ েূদর কীদটর টুকদরাটা প়েদলা। রকন্তু সাদথ সাদথই সং দর্বর প্রচণ্ড শব্দ 
পুদরা মরুভূরম জুদ়ে অ্নুনারেত হদয ের়েদয প়েল। মারটদত পদ়ে থাকায ররজা শুধু তার 
কাদনই শুনদলন না রসটা তার রু্ক, হাত-পা এসর্ রেদযও পুদরা অ্নুভর্ করদত 
পারদলন। 
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রেক এই রজরনসটাই চাইরেদলন তারা। রতরন িটপট উদে োাঁ়োদলন, তারপর ধুদলার্ারলর 
রম  রভে কদর রনদজর করম্পউটার রচক করদলন দ্রুত। তেদনা সরু্জ র্ারত জ্বলদে। 
তদর্ রিদনর গ্রাফটা তেদনা ফাাঁকা। 
  
“কাম অ্ন, কাম অ্ন।” অ্নুনয করদত লাগদলন ররজা। অ্র্দশদর্ একগাো আাঁকার্াাঁকা 
ররো গ্রাফ জুদ়ে ফুদট ওো শুরু হদলা। প্ররত রসদকদন্ড র্া়েদেই। রর্রভন্ন গভীরতা রথদক 
রর্রভন্ন কম্পন ধরা প়েদে। 
  
 “আমরা রপদয রগরে।” রচৎকার কদর উেদলন। “আমরা রপদয রগরে।” উচ্ছ্বাস প্রকাশ 
করদত রতরন মাথার হযাট েুদল ওপর রেদক েুাঁদ়ে রেদলন। DC-3 তেদনা নামদে।  াটা 
প্রদযাজন রেল, রসটা তারা রপদযদেন। এেন েুাঁদজ রর্র করদত হদর্ এগুদলার মাদনটা 
রক। 
  
. 
  
২৩. 
  
তাররক সারকর রে  রটায োাঁর়েদয আদেন। রসটা এক সময শুধু ফারাও আর তাদের 
পুদরারহতদের জদনযই সংররিত রেল। এটা একটা লুকাদনা মরির। লাশ রচাদররা এটার 
হরেস না পাওযায এেদনা এটা রচাে ধাাঁধাদনা সর্ অ্লঙ্কার আর সহায সম্পদে রা। 
এোনকার রজরনসপত্র তুদতন োদমদনর সমারধদত আরর্ত রজরনসপদত্রর রচদযও রর্রশ। 
প্রথম রেদকর রাজাদের আমদলর রচত্রকলা আর হাযদরারগ্নদফ রেযাল ভরা। একটা রোট 
রফংসমরতব একপাদশ, রসানার ততরর পাতা আর নীল রদঙর োরম পাথদর ঢাকা। রুমটার 
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রেক মািোদন  জন োদনক পাথদরর করফন। প্ররতটার রভতর একজন কদর ফারাওদযর 
লাশ পাওযা োদর্। এদতারেন সর্ার ধারণা রেল এগুদলা চুরর কদর নি কদর রফলা 
হদযদে আদরা হাজার র্ের আদগই। করফনগুদলার চারপাদশ নানান জীর্ জন্তুর মরম। 
রমসরীযদের ধারণা রেল পরকাদলও এরা তাদের মরনদর্র কাদজ লাগদর্। ওগুদলার 
পাদশই একটা কাদের রনৌকার কঙ্কালটা পদ়ে আদে। 
  
পৃরথর্ীর েুর্ রর্রশ মানুর্ এই কিটার কথা জাদন না। কাউদকও জানাদনারও ইদে 
সারকদরর রনই। তদর্ ও প্রাযই রর্দশর্ে এদন এদন এোনকার রজরনসপত্র পরীিা 
কররদযদেন। আর শুধু ও আর ওর রলাদকরাই এই প্রাচীন রগৌরদর্র রসৌিেব একা একা 
উপদভাগ করার রর্পদি রকাদনা েুরক্ত েুাঁদজ পানরন। 
  
তার ওপর উরন েরে সফল হন, তাহদল উত্তর আরফ্রকা জুদ়ে তার রনদজরই সৃি নতুন 
এক সাম্রাদজযর রগা়োপত্তন হদর্। 
  
রকন্তু এই মুহূদতব রতরন একটা িাদমলায পদ়েদেন। 
  
সমারধ কিটা রেদ়ে রতরন কদরাল রুদমর রেদক এগুদলন। রসোদন তার রর্শ্বস্ত সহচর 
হাসান হাাঁটুমুদ়ে র্দস আদে। কপাদল তাক করা রপস্তল। সারকর-ই এটা করার রনদেবশ 
রেদযদেন। 
  
“তাররক এসর্ রকন করদেন? হদযদেটা রক?” হাসান রজোসা করল। 
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সারকর এক পা সামদন রর্দ়ে শাসাদনার ভরিদত একটা আঙুল তুলদলন। হাসান তা 
রেদে চুপ কদর রগল, “এেনই রেেদত পাদর্ রসটা।” র্লদলন সারকর। 
  
একটা ররদমাট রটপদতই েূদরর রেযাদল একটা রিন ফুদট উেল। েরর্ আসদতই চার 
নাম্বাদরর রফাস্কা প়ো মুেটা রভদস উেল। 
  
 “মাটা রথদক ররদপাটব এদসদে। হযাদগন আর রতামার রর্দে রনযা েুজনদক োরযে রেযা 
হদযরেল আদমররকানগুদলাদক সররদয রেযার। একজন ওদের হাদতই মারা োয, হযাদগন 
ধরা পদ়ে আর একজন পারলদয োয। আমাদের রকাদনা রলাকই োদত ধরা না পদ়ে 
রসটা রনরিত করা রে কদতা জরুরর তা তুরম জাদনা।” 
  
“জারন। আর জারনই র্দলই রতা” 
  
“তুরম এমন একজনদক পারেদযে রে রক-না প্রথমর্ার র্যথব হদযরেল। এমন একজনদক 
পারেদযে রে রক-না রতনরেন আদগ মরুভূরমদতই মদর পদ়ে আদে র্দল আরম জানতাম। 
প্রচণ্ড ররদগ র্লদলন সারকর। 
  
“ও রে মারা রগদযদে এ কথা আরম কেদনাই র্রলরন।” 
  
 “রর্দচ রে আদে রসটাও জানাওরন। েুদটাই একই কথা।” সারকর র্লদলন। 
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“না। রস রর্াঁদচ রগদযরেল। আপরন রোাঁজ পানরন। আপরনই রনদেবশ রেদযরেদলন রে েরে 
রকউ রচক পদযদন্ট রর্াঁদচ রফরদত পাদর তাহদল তাদক আদরকটা সুদোগ রেযা হদর্। আরম 
শুধু রসই আদেশ পালন কদররে মাত্র।” 
  
রনদজর কথাই রনদজর রর্রুদে র্যর্হার হদে রেদে সারকদরর মুে কাদলা হদয রগল, “হযাাঁ, 
রকন্তু রচক পদযন্ট পেবন্ত রহাঁদট রগদয কাদরা রর্াঁদচ থাকা সম্ভর্ না। শুধু রতররশ মাইল-ই 
না। ওপদর গনগদন সূেব, রনদচ তপ্ত র্ালু, পারন রনই, োযা রনই। তার ওপর কদযক 
সপ্তাহ ধদরই চলা করেন প্ররতদোরগতা রতা আদেই।” 
  
 “আরমদতা র্ললামই রে ও রপদরদে। আর কাদরা সাহােয ো়োই। ওর মুদের রেদক 
রেদেদেন? হাদতর রেদক রেদেন। মদর োদে মদন কদর ওদক র্ারলদত গতব কদর পুাঁদত 
রেযা হয। রসোদন ও সন্ধযা পেবন্ত অ্দপিা কদর। তারপর সূেব  ুর্দল গতব রেদ়ে রর্ররদয 
এদস রশর্ পেবন্ত রপৌঁদে োয। হাসান র্লল। 
  
সারকরও িতগুদলা রেযাল কদরদে। মদন মদন রেদলটার রু্রের তাররফ না কদর পারদলা 
না। রতা আমার রলাদকরা ের্র পাোযরন রকন?” 
  
 “ও েেন রপৌঁোয তেন রচক পদযদন্ট রকউ রেল না। আপনার মদতাই সর্াই রভদর্রেল 
রে রকউ রর্াঁদচ রফরদত পারদর্ না। চার নম্বর তালা রভদঙ ঢুদক আমার সাদথ রোগাদোগ 
কদর। ওর শরক্ত আর েৃঢ় সংকল্প রেদে রু্িদত পারর রে আমাদের রলাদকর ওপর ওর 
নজরোররর জদনয ওর রচদয ভাদলা আর রকউ হদর্ না। ওদক রকউ রচদন না। ওদক 
আদেশ রেই রে েরে রকউ ধরা পদ়ে ো আমাদের ের্র ফাাঁস হওযার রকাদনা সম্ভার্না 
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রেো রেযা মাত্র তাদক সররদয রেদত হদর্।” প্রশ্নাতীতভাদর্ সারকরই ওসাইররস এর 
একেত্র অ্রধপরত। তদর্ রনদজর ভুল স্বীকার করদত রস রিধা কদর না। েরে হাসান 
সরতয কথাই র্দল থাদক তাহদল চার নম্বরই একটা পে পাওযার একমাত্র রোগয র্যরক্ত। 
তদর্ তার আদগ ওদক একটা নাম রেদত হদর্। 
  
হাসানদক চুপ থাকদত র্দল সারকর সযাদটলাইট চার নাম্বাদরর সাদথ কথা র্লল রকেুিণ। 
কথাগুদলা হাসাদনর সাদথ হুর্হু রমদল না রগদলও কাোকারেই রেল। এ কারদণই সারকর 
রর্শ্বাস করদলন রে েুজদন রমদল গল্পটা র্ানাযরন, সতয কথাই র্লদে ওরা। 
  
তারপর হাসাদনর রপেদন থাকা প্রহরীদের রনদেবশ রেদলন, “ওদক রেদ়ে োও।” প্রহরীরা 
সদর রেদতই হাসান উদে োাঁ়োদলা। সারকর আর্ার চার নম্বদরর রেদক মদনাদোগ রেদলন। 
  
 “রতামাদক একটা গল্প র্রল রশাদনা। আরম েেন রোট, তেন আমার পররর্ার থাকদতা 
কাযদরার শহরতলীদত। আমার র্ার্া ভািাররর রলাহা সংগ্রহ কদর রর্রক্র করদতন। েুদর্লা 
রপটভদর োর্ার জুটদতা না রনযরমত। একরেন হোৎ র্াসায একটা রর্দে ঢুদক পদ়ে। 
আমাদক কাম়েও রেয। আরম ররদগ ওটাদক একটা ইট রেদয রথতদল রেদত োই। রকন্তু 
র্ার্া আমার হাত ধদর রফদলন। রতরন র্দলন আমাদক একটা রজরনস রশোদত চান। তাই 
আমরা রর্দেটাদক একটা পাদত্র ররদে রসটাদক পারন রেদয ভদর রেলাম। প্রথদম গরম 
পারন, তারপর োণ্ডা পারন। তারপর ওটাদক একটা কাাঁদচর পাদত্রর মদধয ররদে ররাদের 
মদধয রফদল রােলাম কদযকরেন। তারপর ওটার ওপর রস্পররট রঢদল রেলাম। ওটা 
সাাঁতার কাটার অ্দনক রচিা করল রকন্তু না রপদর রশর্ পেবন্ত পাদত্রর রনদচই পদ়ে 
থাকল। পদরর রেন আমরা রর্দেটাদক র্ার়ের পাদশর  াস্টরর্দন রফদল রেলাম। ওটা মদর 
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রতা রন উদটা সাদথ সাদথ আমাদেরদক আক্রমণ করল। রকন্তু আমার কাদে রপৌঁোর 
আদগই র্ার্া ওটাদক র্ার়ে রেদয েূদর পারেদয রেদলন। তারপর র্লদলন, “এই রর্দেরাই 
আমাদের ভাই। রজরে, রর্র্াক্ত আর সহদজ মদরও না। রর্দেরা উন্নত হৃেদযর 
অ্রধকারী।” 
  
রিদন রেো রগল চার নম্বর হালকা মাথা রিাকাদলা। 
  
“তুরম রতামার রোগযতা প্রমাণ কদরে। এেন রথদক তুরম আমাদের একজন। আমাদের 
ভাই। রতামার রকা  রনম হদর্ স্কররপযন (রর্দে)। কারণ তুরম রজরে। মারাও শক্ত রসই 
সাদথ উন্নত হৃেদযর অ্রধকারী। তুরম রসরেন রনদজর প্রাণ রভিা চাও রন। একটা র্ার 
ভযও পাওরন। রসজনয আরম েুর্ই েুরশ হদযরে। 
  
রিদন রেো রগল সেয নাম পাওযা রলাকটা মাথা িুাঁরকদয অ্রভর্ােন গ্রহণ কদরদে। 
  
“মুদের িতগুদলাদক গদর্বর সাদথ লালন করদর্।” সারকর র্লদলন। 
  
 “অ্র্শযই।” 
  
“এেন রক করদর্া আমরা?” হাসান রজদেস করল। কথার্াতবা র্দল আর্ার স্বাভারর্ক 
হদত চাইদে ও। তদর্ আপাতত রর্াঁদচ থাকদত রপদরই েুরশ। 
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“ো র্দলরেলাম রসটাই। রলাকজদনর সামদন আসার আদগই রশলারলরপগুদলা চরর করদর্ 
আর োেু র রথদক ওটার অ্রস্তদের সর্ প্রমাণও মুদে রফলদর্। আর এর্ার তুরম রনদজ 
রগদয র্যরক্তগতভাদর্ সর্ তের্ধান করদর্।” সারকর র্লদলন। 
  
. 
  
২৪. 
  
মাটা 
সন্ধযা ৭টা 
  
একটা র রলভারর ট্াক রর্শাল একটা গুোম  দরর মালপত্র ওোনামার জাযগাটায 
ঢুকদতই একটা ককবশ শব্দ রারত্রর রনস্তব্দতা রভদঙ চারপাদশ ের়েদয প়েল। গুোম 
 রটার মারলক মালটা সমুরতারেক োেু র। এোদনই মূলত তাদের নতুন নতুন 
মালামাল এদন রাো হয র্া পুরদনা রজরনস এদন ি়োদপাো করা হয। গুোম  দরর রগট 
রথদকই েুজন রসরকউরররট গা ব গার়েটাদক আসদত রেেদলা। 
  
“শালার আমরা েুজনই এোদন পদচ মররে আর র রলভারর রনরে। র্ারকরা সর্াই 
োেু দরর সর্ সুির রজরনস রেদে রফলদে।” একজন গা ব র্লল। 
  
রাস্তার ধাদরই রলমুরজনসহ নানান োরম োরম গার়ে রকেুিণ পর পর এদস োেু দরর 
রমইন রর্রল্ডং-এর সামদন োাঁ়োদে। এোদনই হদর্ আজদকর অ্নুষ্ঠান। অ্রতরথদের রকউ 
রকউ রনৌকাদত কদরও আসদেন। েূদরই ভাসদে তাদের ইযট। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

217 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
 গার়ে রথদক নামদেন গণযমানয সর্ র্যরক্ত, তাদের স্ত্রী র্া র্ান্ধর্ী, তার সাদথ িলমদল 
রপাশাক পরা লার্ণযমযী েুর্তীদের েল রতা আদেই। এ কারদণই গুোম  দরর গা বটা 
এদতা রর্রক্ত। 
  
 রিতীয গা বটা কাাঁধ িাাঁকাদলা, “রচন্তা কদরানা। রকেুিণ পদরই রেেদর্ কাদরা কাদনর েুল 
েুদল পদ়ে রগদযদে আর তুলকালাম কাণ্ড শুরু হদযদে রসটা েুজদত, আর এরেদক আমরা 
আরাম কদর এোদন র্দস থাকদর্া।” 
  
“হুম! আো চদলা রেরে ট্াদক রক এদলা।” একটা রক্লপদর্া ব হাদত রনদয র্লল গা ব। 
  
প্রথম জন মাল োলাদসর জাযগায এগুদতই রপেদনর জন েরজা র্ন্ধ কদর রেল। 
চারপাদশর রেযাদলর মাথায কাটা র্সাদনা। হাত রেদল রকদট োয। ওটাই প্রথম স্তদরর 
রনরাপত্তা। এরপর রিতীয স্তর হদলা েরজায লাগাদনা রসরকউরররট কীপযা । 
  
রসোদন কা ব ঢুরকদয রভতদর ঢুকদত হয। তদর্ তারপদরও চরব্বশ  ণ্টা এোদন পাহারা 
থাদক। আর রকনরসংটন েুন হওযার পর এেন রলাকসংেযা রতন গুণ র্া়োদনা হদযদে। 
  
ট্াকটা হালকা িাাঁকুরন রেদয প্লাটবফদমব উদে এদলা। ড্রাইভার লাফ রেদয রনদম রপেদন 
এদস েরজা েুদল রেল। 
  
“রক রনদয এদসদেন আপরন?” গা ব রজদেস করল। 
  
 “রশর্ মুহূদতবর রজরনস পত্র।” 
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গা ব ট্াদকর রভতর উাঁরক রেল। একটা কাদের র্েমদতা রেো োদে রভতদর। আট ফুট 
মদতা লম্বা, চার ফুট চও়ো আর উচ্চতা পাাঁচ ফুট হদর্ হযদতা। 
  
“রররসট নাম্বার?” গা ব রজদেস করল। 
  
“SN-5417” রনদজর রক্লপদর্াদ বর রেদক তারকদয জর্ার্ রেল ড্রাইভার। রকন্তু গা ব রনদজর 
কাদের কাগদজ এই নাম্বাদরর রকাদনা অ্ বার রেেদত রপল না। পদরর পাতা উদট 
একেম রশদর্ রপল নাম্বারটা। োক রপদযরে। এদকর্াদর রশর্ মুহূদতব রোগ করা হদযদে 
রেেরে। রকাথায রেদলন এদতািণ? এটাদতা আদরা এক  ণ্টা আদগ রপৌঁদে রেযার 
কথা।” 
  
ড্রাইভারদক রকেুটা হতাশ রেোদল, “আমাদের রর্র হদত একটু রেরর হদয রগদযরেল, 
আর আপনাদের এই পারটব পুদরা শহদর জযাম র্ার়েদয রেদযদে। আসদত রে রপদররে এই 
রর্রশ।” 
  
গা বও একমত হদলা, “রেরে একর্ার রজরনসাটা?” 
  
র্ােটার ঢাকনার রনদচ একটা সু্ক-ড্রাইভার ঢুরকদয েুদল রফলল ওটা। রভতদর েদ়ের 
গাোর রভতর শুদয আদে একটা মানুর্ মারা কামাদনর নল। এগুদলা রেদয েররা গুরল 
রর্র হদতা। র রলভারর রশট অ্নুোযী এটা আোদরা শতদকর একটা রররটশ জাহাজ রথদক 
পাওযা। তার পাদশই অ্দনক তরর্ারর রেো রগল। রসগুদলা অ্ন্ন প্ররতদরাধী কাগজ রেদয 
রমা়ো। 
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সন্তুি হদয ট্রল হাদত এক কমবচারীদক র্লল, “এগুদলা রপেদন রনদয রগদয একপাদশ 
সররদয রাদো। রেদো রাস্তার মাদি রফদল ররদো না। পারটব রশর্ হদল তারপর এগুদলার 
র্যর্স্থা করদর্া।” 
  
ট্রলওযালা মাথা িাাঁকাদলা। রস অ্র্শয এোদন থাকদত রপদর েুর্ই েুরশ। রাদতর র উরট 
মাদনই ওভার টাইম। আর েরে কাজ মািরাত পার হদয োয তাহদলই রিগুণ টাকা 
পাওযা োয। আজদতা মািরাত পার হদর্ই। রস র্ােটা ট্রলদত তুদল রনদয গুোদমর 
রেদক চদল রগল। রাস্তা আটকাদর্ না এমন একটা জাযগা েুাঁদজ রর্র কদর তদর্ই থামল। 
  
র্ােটা নারমদয রাোর সময সামানয িাাঁরক লাগল। এক নজর রেদেই রলাকটা রু্িদলা রে 
সর্ার রনদচর কাদের তক্তাটা রফদট রগদে রনরিত। রলাকটা কাাঁধ িাাঁকাদলা। প্রাযই 
এরকম হয। 
  
তারপর আর্ার রস সামদনর রেদক রফদর রগল। আপাতত আর রকাদনা কাজ রনই। 
রকেুিণ তাই রটরভ রেোর রসোন্ত রনদলা রস। 
  
ট্রলটা ররদে মাথার শক্ত কযাপটা েুদল েরজা েুদল ঢুকদতই রচাদে প়েল রমদিদত 
ের়েদয রেরটদয পদ়ে আদে লাশ। এ মদধয মাত্র রে েুজন গা ব র রলভারর রনদযদে তাদের 
লাশও আদে। 
  
 রুদমর অ্পর পাদশই রপস্তল হাদত আদরা কদযক রসরকউরররট গা বদক রেো রগল। 
রলাকটা  ুদর পালাদত রগল, রকন্তু তার আদগই গুরল রেদয লুরটদয প়েল মারটদত। 
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সাইদলন্সার লাগাদনা রপস্তদলর মৃেু শব্দ রকউ রটরও রপল না। রলাকটা তেদনা মদররন। 
আদরকটা গুরল হদলা, রলাকটা এর্ার কাত হদয উদট আদরকটা লাদশর ওপর প়েল। 
  
ট্রলচালক রলাকটা আদরকটু ভাদলা কদর রেযাল করদলই রেেদত রপদত রে এই 
গা বগুদলা আসদল নতুন োদেরদক ভা়ো করা হদযদে তারা। আর তাদের রপেদনই 
োাঁর়েদয আদে িলসাদনা মুদের একজন মানুর্। রকন্তু এসর্ তথয তার মরস্তদস্ক রপৌঁোদনার 
আদগই রলাকটা মারা রগদযদে। 
  
. 
  
২৫. 
  
আর্ে একটা জাযগায আটদক আদে কাটব। েমর্ন্ধ লাগদে ওর।  াইরভং মাদস্কর রভতর 
রেদয উাঁরক রেদয রেোর রচিা করল র্াইদর। রনরের অ্ন্ধকার র্াদে রকেুই রনই। 
কদযকর্ার ধীদর ধীদর শ্বাস রনদলা ও তারপর কততিণ পর হদযদে অ্নুমান করার রচিা 
করল। রকন্তু োহর করদত পারদলা না। এরকম একটা অ্ন্ধকার আর রনশূপ জাযগায 
শুদয থাকা আর রসনসরর র প্রাইদভশন টযাদঙ্কর রভতর শুদয থাকা একই কথা। 
  
ও পা রসাজা করার রচিা করল রকন্তু পা না়োদত পারদলা না। র্হু কদি পা-টা রমাচ়ো 
মুচর়ে করদত লাগল। রেন রোট্ট রকাদনা প্রাণী মারট েুাঁদ়ে রর্র হদত চাদে। তারপর 
পাদপাদর্ পা রমাের মদতা কদর পযারকং-এর রজরনসপদত্রর গাদয পা  র্দত লাগল। 
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 “আদস্ত। আমার রু্দক লারথ লাগদে।” একটা কণ্ঠ রশানা রগল। কাটব রনশ্বাদসর পাইপ 
রথদক মুে সররদয র্লল, “সযরর। তদর্ রমাচ়ো মুচর়েদত লাভ হদযদে রকেুটা। তদর্ 
তেনও অ্স্বরস্ত কাদটরন। রপদে তীক্ষ্ণ একটার রোাঁচা লাগদে। আর গাদযর ওপদরর েদ়ের 
কারদণ চুলকাদে শরীর। রশর্দমশ আর থাকদত পারদলা না। 
  
হাতটা র্াাঁরকদয চুররদয মুদের সামদন রনদয আসদলা।  র়েদত জ্বলজ্বল করদে কাটা। 
  
 “েশটা রত্রশ। পারটব এদতািদণ শুরু হদয রগদযদে। রকাঁদচার মদতা গতব রেদ়ে রর্র 
হওযার সময হদয রগদে।” কাটব র্লল। 
  
“রকাঁদচা আমার একেম পেি না। তদর্ রতামার লারথর হাত রথদক র্াাঁচদত, এই মুহূদতব 
রকাঁদচা হদতও আপরত্ত রনই।” 
  
কাটব ে়ে আর রফাদমর জিল রভে কদর মাথা উাঁচু করল। র্াইদর রকাদনা সা়ো-শব্দ 
আদে রক-না রশানার রচিা করদে। রকেুই শুনদত না রপদয ওর মুদোদশর একপাদশর 
একটা সুইচ রটদপ রেদতই মাথার ওপর একটা LED লাইট জ্বদল উেল। তার আদলায 
রেো রগল রজা-ও পাদশই মাথা তুদলদে। 
  
“এটা রতামার এোর্ত কাদলর সর্দচদয জ নয রু্রে। পল আর গামাযদক েেন র্লদর্া 
রে রু্রেটা কাজ কদরদে তেন ওরা রর্শ্বাসই করদর্ না”, রজা র্লল। 
  
“এটাদক র্দল, রথং রকং আউট অ্ফ েয র্ে”, কাটব োরর্ করল। 
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 “মজা রপলুম!” রজা র্লল, েরেও কণ্ঠ শুদন মদন হদে না রে মজা পাদে। 
  
 “কতিণ ধদর এই  াযলগ িা়োর জদনয আাঁকুপাাঁকু করদো?” 
  
“এক ণ্টার মদতা। আদর রশাদনা এর্ার ভুলটা রকাথায হদযদে ধরদত রপদররে। পদরর 
র্ার আরও র়্ে একটা র্াদের র্যর্স্থা করদর্া।” কাটব র্লল। 
  
“পদররর্ার আর র্দে ঢুকদত হদর্ না। রনদজই একটা র্ে রসদজ রনও।” রজা জর্ার্ 
রেল। 
  
অ্দনক রচিার পদরও ে়ে আর কাদের গু়ো-টু়ো ওদের সারা গাদয ের়েদয পদ়েদে। 
এরেদক রাস্তাযও জযাম। আর সর্দশর্ র রলভাররর পর রাোর সময ওদেরদক প্রায 
রতনফুট ওপর রথদক আো়ে রমদর রফলা হদযদে। 
  
“ভাগয ভাদলা রে র্যাটারা কামানটা ভাদলা মদতা পরীিা কদর রেদেরন। একপাদশ রম  
ইন চাযনা রলো আদে।” 
  
 “রতামার রক একটা সরতযকার কামাদনর রনদচ রসদনার শে হদযদে নারক?” 
  
“রর্রশ আরাম রতা লাগার কথা না।” রজা র্লল। 
  
কাটবও একমত হদলা, “আমাদেরদক জাযগা মদতা র রলভারর করদলই হয এেন।” কাটব 
ওর অ্নয হাতটাও ে়ে রথদক োর়েদয ওর র্াহুর সাদথ র্াাঁধা একটা রভলদক্রা পযাক 
েুলদলা। রসোন রথদক একটা সরু কাদলা তার রর্র কদর পযাাঁচ েুলদলা। তার এক মাথা 
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লাগাদনা রনদজর চশমার সাদথ অ্নয মাথা লাগাদনা একটা েুর্ই রোট্ট কযাদমরার সাদথ। 
চারপাশটা পরীিা কদর রেেদর্ একর্ার। 
  
“রপররদস্কাপ।” রফসরফস কদর র্লল ও। 
  
কযাদমরাটা চালু কদর রসটাদক র্াদের ওপদরর একটা রের রেদয ঢুরকদয রেল। রলন্স 
রফাকাস করদতই কাদটবর মাদস্কর রভতর েরর্গুদলা চদল রেদত লাগল। েরেও সর্ িাপসা 
কারণ, গুোদমর এরেকটায রর্রশ আদলা রনই। 
  
“রকাদনা জাপারন েুে জাহাজ রেো োদে?” রজা রজদেস করল। 
  
কাটব কযাদমরার মুে  ুরাদলা আদরক রেদক। “না রম. জাভালা। সাগর পুদরা শান্ত। আপরন 
চাইদলই পারনর ওপর উেদত পাদরন।” 
  
কাটব কযাদমরাটা আর্ার েুদল ওর পযাদক ররদে রেল। আর রজা ঢাকনা রোলার কাদজ 
মদনাদোগ রেল। কাটবও মাথার লাইট র্ন্ধ কদর ওর পাদশর অ্ংদশ রেলা শুরু করল। 
েুজদনর সরম্মরলত প্রদচিায রশদর্ েুদল রগল ঢাকনা। 
  
রজা-ই প্রথম রর্র হদলা র্াে রথদক। কাটবও রর্র হদলা এক রসদকন্ড পর। তারপরই 
েুজন র্ােটার রপেদন লুরকদয প়েল। আদস্ত আদস্ত পুদরাপুরর হাত পা-এর অ্নুভূরত রফদর 
আসার পর ওরা উদে র্সদলা। 
  
 “রাস্তা রথদক রেদে েতটা রভদর্রেলাম, এটা রতা তারদচদযও অ্দনক র়্ে।” রজা র্লল। 
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কাটব চারপাদশ রচাে রু্লাদলার  দর প্রচুর রজরনস, তদর্ সর্ই রে রনরেবিভাদর্ ভাগ কদর 
রাো তা রর্ািা োয। রপেন রেদক ওরা রেোদন আদে, রসোনকার সর্ রজরনসই মারটদত 
রাো। তদর্ অ্নযানয রেদক রর্শ রকেু তাক আর রশল্ফ রেো রগল। 
  
“এদতা কম সমদয এতরকেু রচক করা সম্ভর্ না।” রজা র্লল। 
  
“সর্ রেেদত হদর্ না। শুধু রনলাদমর জনয রেগুদলা আনা রসগুদলা রেেদত হদর্। তার 
মদধযও রেগুদলা রমসরীয রসগুদলা। ওরা রেগুদলা রনলাদম তুলদর্ রসগুদলা এই হয 
মারটদত নারমদয ররদেদে। না হয এদকর্াদর আলাো কদর রকাথাও ররদেদে। তাই 
আপাতত রশল্ফগুদলার রেোর েরকার রনই। তুরম  ান রেদক রেদো, আরম র্াদম রেেরে। 
এরেক রথদক রেদে রেদে সামদন পেবন্ত োদর্া।” 
  
রজা মাথা িাাঁরকদয কাদনর রভতর একটা রোট মাইদক্রাদফান েুাঁদজ রেল। কাটবও একই 
কাজ করল। এরপর েুজদনর হাদতই রেো রগল ইনফ্রাদর  কযাদমরা। অ্ন্ধকাদরও েরর্ 
তুলদত পাদর এগুদলা। পদর েরর্গুদলা কাদজ লাগদত পাদর। 
  
 “রচাে রোলা ররদো। আদগর রেদনর  টনার পর রসরকউরররট রকন্তু েুর্ ক়ো হদর্। আর 
আরম রনদজও গুরল রেদত চাই না, র্া ওদের কাউদকও গুরল করদত চাই না। রকেু হদলই 
এোদন এদস লুরকদয রথদকা। কাটব সার্ধান করল রজা-রক। 
  
“র্লদত হদর্ না রসটা। রপস্তল আর শটবগাদনর রর্পদি টীজার আর রপপার রে রে কাজ 
করদর্ না তা আরম জারন।” 
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রেদহতু ওরা জাদন রে এোনকার রসরকউরররটরা রনতান্তই রনদেবার্ মানুর্, রসজনয 
প্রাণ াতী রকাদনা অ্স্ত্র আদনরন। েুর্ েরকার প়েদল োদত কাদজ লাদগ তাই রনরীহ 
পেরতই র্যর্হার করদর্। 
  
“সুতরাং রপস্তলধারী কাদরা হাদত ধরা পদ়োনা রেন।” কাটব র্লল। 
  
“োরুণ উপদেশ।” 
  
কাটব োাঁত রর্র কদর হাসদলা, তারপর তীরিাজদের মদতা েু আঙুল রেদয সযালুট কদর 
সামদনর আদলা োযায র রা অ্ংশটার রেদক এরগদয রগল। 
  
. 
  
২৬. 
  
হাসান মাটা রপৌঁোদলা পারটব শুরু হওযার রকেুিণ আদগ। এেন রথদক ও-ই সর্ 
রেেদর্। প্রথমত, ঐ রশলারলরপগুদলা উোর করদত হদর্, আর ওগুদলার অ্রস্তদের সর্ 
প্রমাণ গাদযর্ করদত হদর্। ভাগয ভাদলা রে ওর রলাদকরা এর মদধযই োেু দরর 
রসরকউরররট সারভবদস ঢুদক পদ়েদে। এদতািদণ গুোম  রটার রভতর রশলারলরপটা 
রোাঁজাও শুরু করার কথা। এেন শুধু রসরকউরররট সুপারভাইজারদক অ্নয কাদজ র্যস্ত 
রােদত পারদলই হদর্। রলাকটা এই মুহূদতব র্লরুদমর োরযদে থাকা রসরকউরররটদের 
সাদথ ররর ওদত কথা র্লদে। আর হাসান তার রপেদনই উেযত রপস্তল হাদত োাঁর়েদয 
আদে। ভাগযটা একটু রর্রশই ভাদলা র্লা োয। রসরকউরররট গা বদের চারভাদগর 
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রতনভাগই এেন র্লরুদমর আদশপাদশ োরযে পালন করদে। তার মাদন গুোদম মাত্র 
আটজন রলাক। এর মদধয েুজন আর্ার ওসাইররদসর হদয কাজ কদর। 
  
হাসান জাদন গুোদমর পুরাকীরতবগুদলার অ্দনক োম। তদর্ ওর কাদে ওগুদলা ইযট, র্া 
র্যরক্তগত রর্মান চালাদনা এসর্ ধনকুদর্রদের কাদে রকেুই না। 
  
ররর ওদত একটা কল আসদলা, “চার পাশটা েুাঁদজ রেো রশর্। চারপাদশ হীরা জহরদত 
ভরা। তদর্ সর্রকেু রেক আদে।” 
  
সুপার ভাইজার ইতস্তত করদত লাগল। 
  
 “জর্ার্ রেন।” রপস্তলটা আদরা একটু রেদল আদেশ রেল হাসান। 
  
সুপারভাইজার রনদজর মাইদক্রাদফান তুলদলা, “েুর্ ভাদলা, রতররশ রমরনট পর আর্ার 
ের্র রেও।” 
  
“রেক আদে। কদযকজনদক একটু র্াইদর পারেদয রেদর্া নারক? অ্দনদকই োাঁর়েদয 
থাকদত থাকদত রর্রক্ত হদে। গুোদমর ওরেক রথদক ওদের র্েদল আসদত র্লদলই 
হয।” 
  
হাসান মাথা না়েদলা। অ্েল-র্েল করার মদতা রকউই রর্াঁদচ রনই। 
  
“এেনই না। ভাদলা মদতা রেযাল ররদো সর্। সুপারভাইজার র্লল। 
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রকেুিদণর জদনয আর িাদমলা রনই। “এেন আমাদক একরত্রশ, রচৌরত্রশ আর সাতচরল্লশ 
নম্বর মাল রেোদন আদে রসোদন রনদয োন।” হাসান র্লল। 
  
সুপার ভাইজার এক রসদকন্ড ভার্দলা রে রক করদর্। হাসান ওর হাদতর উদটা রপে 
রেদয সদজাদর চ়ে কর্াদলা তার মুদে। সুপারভাইজার রচযারসুে উদট মারটদত পদ়ে 
রগল। 
  
“রেরর করা আমার একেম পেি না।” হাসান জানাদলা। 
  
একান্ত আনুগদতযর মদতা হাত রনদ়ে সুপার ভাইজার র্লল, “চলুন রনদয োরে।” 
  
হাসান স্কররপযদনর রেদক রফরদলা, “রর্ামাগুদলা গুোদম রনদয োও। েরে উোর করা 
সম্ভর্ না হয, তাহদল ওগুদলা ধ্বংস কদর রেদত হদর্। তদর্ ওগুদলা অ্িত অ্র্স্থায 
রমসদর রফররদয রনযাই আরম রর্রশ পেি করদর্া।” 
  
তারপর রিতীয আদরকটা রলাদকর রেদক রফদর র্লল, “সর্ করম্পউটাদর Cyan-ভাইরাস 
ঢুরকদয োও। ঐ রশলারলরপগুদলা সম্পদকব রকাদনা তথযই রেন ওদত না থাদক।” 
  
রলাকটা মাথা িাাঁকাদতই হাসান সন্তুি হদয  ুদর োাঁ়োদলা। সর্রকেুই রেকোক মদতা 
চলদে। রকন্তু রকউই রটরভ রিদনর রেদক রেযাল করল না। রর্রভন্ন রসরকউরররট কযাদমরার 
েৃশয ওোদন রেো োদে। রেযাল করদল ওরা রেেদত রপদতা েুদটা িীদন রেো োদে 
েুদটা কাদলা অ্র্যর্ গুোম  দর রকেু একটা েুাঁদজ রর়্োদে। 
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স্বররপযন একটা চারচাকার ট্রল রনদয রফদর এদলা। 
  
“চমৎকার, একরত্রশ নাম্বার রেদযই শুরু করা োক।” হাসান র্লল প্রশংসার সুদর। 
  
. 
  
রজা একটা শক্ত প্লারস্টদকর রকস-এর সামদন োাঁর়েদয আদে। একপাদশ একটা রোট 
কাগদজ রলো XXXI। 
  
“একরত্রশ,” রর়্েরর়্ে কদর র্লল ও। 
  
রজা ওপদরর ঢাকনাটা সররদয একটা আগুনদরাধী কাগজ তুদল আনদলা। এটার রেক 
রনদচই একটা ভািা রশলারলরপ রেো রগল। রমসরীয রচত্র কমব তাদত। 
  
েরর্টায একজন লম্বা সরু্জ মানুর্ একটা মরিদরর রভতর োাঁর়েদয রনদজর হাত 
একরেদক র্ার়েদয ররদেদে। হাদতর রনদচই অ্দনক মানুর্ রমদির ওপর শুদয আদে। 
সরু্জ রলাকটার হাত রথদক  ুমন্ত র্া মৃত রলাকগুদলার পেবন্ত োগ টানা। রেদে মদন হয 
রেন রলাকটা রশাযা মানুর্গুদলাদক শূদনয ভাসাদনার রচিা করদে। ওপদরর রকাণার রেদক 
একটা রগালাকার রপণ্ড আাঁকা তদর্ রসটা আর্ার কাদলা রঙ রেদয ঢাকা। সম্ভর্ত সূেব র্া 
চিগ্রহণ রর্ািাদনা হদে। 
  
রজা রমসদর রর্শ রকেুরেন রেল। রকেু প্রেতারেক রোাঁ়োেুর়েও কদরদে। প্রাচীন রমসরীয 
রচহ্ন-রটহ্নও রকেুটা রচদন। 
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রজা কাদনর ইযার রপদস লাগাদনা একটা তার ধদর রমাচ়ে রেল। এেন ও কাদটবর সাদথ 
কথা র্লদত পারদর্া। “রমসরীয েরর্ আাঁকা একটা রশলারলরপ রপদযরে। সরু্জ একটা 
মানুর্ আাঁকা। রর্শাল সাইজ। একর্ার রেদে োও।” 
  
“তুরম কী রনরিত রে ওটা েয ইনদক্রর র্ল হাল্ক-এর প্রথম রেককার রকাদনা েরর্ না?” 
কাটব র্লল শান্ত স্বদর। 
  
“তাহদল রতা ভাদলাই। রসই রজরনস আরর্ষ্কার কদর রফদলরে।” রজা র্লল রফসরফস 
কদর। তারপর কযাদমরাটা রনদয একটা েরর্ তুলদলা আর আর্ার রেমন রেল রতমন ররদে 
রেল। 
  
 অ্নয পাদশ কাটব অ্র্শয এেনও রতমন রকেু েুাঁদজ পাযরন। তদর্ সমযও নি কদররন 
একটুও। রর্রশর ভাগ জােু দরর মদতাই প্রেশবন িমতার অ্রতররক্ত পুরাকবীরত রেদয এটা 
ভরা। মাি মাদি হযদতা অ্েল-র্েল কদর প্রেশবন করা হয। রকন্তু রশর্ পেবন্ত 
রর্রশরভাগই গুোদম পদ়ে রথদক রথদক ধুদলা সিয 
  
আর রেদহতু এগুদলা গুরেদয রাোর রকাদনা তর্োরনক পেরতও রনই, তাই রেকভাদর্ 
রসটা করাও সম্ভর্ হয না। এেন পেবন্ত কাটব রপদলাপদনরশযান রর্দরাহ রথদক ররামান 
সাম্রাজয পেবন্ত সর্ ধরদনর পুরাকীরতবই েুাঁদজ রপদযদে। এর মদধয রিতীয রর্শ্বেুদের 
সমদযর রজরনসপত্রও আদে। পাদশই আদে ফরারস রর্দরাদহর সমযকার ধ্বংসার্দশর্। 
ওযাটারলু েুদে রর্রট্শদের র্যর্হৃত অ্স্ত্র এমনরক অ্যা রমরাল রনলসন ট্াফালগাদর আহত 
হওযার পর রে কাপ়েটা রেদয রর্াঁদধ রক্তপাত র্ন্ধ কররেদলন রসটাও আদে। 
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কাপ়েটা েরে আসল হয তাহদল এটা রযযাল রনভীর কাদে এদকর্াদর ধমবীয রজরনদসর 
মদতাই মেবাো পাদর্। তদর্ মাটায রজরনসটা রর্রক্রর জনয রভালা হদে রেদে রজরনসটার 
সম্পদকব সদিহ োদে না। তদর্ জিদলর রভতদরও গুপ্তধন পাওযা োয। 
  
এর পাদশই রনদপারলযদনর রকেু রজরনসপত্র রেেদত রপল ও। সর্ই নাম্বার র্সাদনা। এর 
মদধয একটা XVI। 
  
 প্রথম রে রজরনসটা রসটা হদলা একতা়ো রচরে। এর মদধয রর্রভন্ন সমদয পাোদনা আদেশ 
নামাও আদে। পদররটা হদলা আদরা রর্রশ টাকা রচদয অ্নুদরাধ পত্র। রচরেটা পযাররদস 
পাোদনা হদযরেল তদর্ তার আদগই রররটশদের হাদত পদ়ে এটা। সর্দশদর্ একটা রোট 
র্ই, ওপদর রলো “রনদপরলযদনর  াযরর।” 
  
সময েুর্ই কম। রকন্তু তারপরও কাটব একর্ার রভতদর তাকাদনার রলাভ সামলাদত 
পারদলা না। এর আদগ রকাদনারেন রনদপারলযদনর রকাদনা  াযররর কথা রশাদননরন। 
র্ােটা েুদল আগুনদরাধী োদমর রভতর রথদক  াযররটা রর্র করল। রকন্তু রভতদর 
রকাদনা  াযরর রনই। তার র্েদল একটা র্ই। রহামাদরর “ওর রস”। র্ইটা উদট-পাদট 
রেদে রফ্রি ভার্ায র্ইটার এোদন রসোদন রলো। এগুদলা কী রনদপারলযদনর রলো 
নারক? সম্ভর্ত রসরকমই রকেু হদর্। রকন্তু এটাদক কী রনদপারলযদনর  াযরর র্দল 
চালাদনা োদর্ রক-না তা রনদয রর্তকব হদতই পাদর। 
  
পাতাগুদলা উটাদতই একটা অ্সংগরত রচাদে প়েল। কদযকটা পাতা রনই। আর রর্শ 
রকেু শদব্দর চারপাদশ রগাল কদর োগ রেযা। রেদেই রর্াযা োয রে, পাতাগুদলা রটদন 
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রোঁ়ো হদযদে।  াযররর সাদথর র্ণবনা রলো কাগজটা রথদক জানা োয রে, র্ইটা ফ্রাদন্সর 
সম্রাদটর সাদথ রসন্ট রহদলনায তার রশর্ রেনগুদলা পেবন্ত রেল। 
  
েুর্ আগ্রহ থাকার পরও কাটব র্ইটা র্ন্ধ কদর রেক আদগর মদতা কদর মুদ়ে ররদে রেল। 
রজরনসটা েুর্ই টানদে ওদক তদর্ ওদক এেন আদগ রমসরীয রজরনস েুাঁজদত হদর্। কারণ 
রকনরসংটদনর েুনী রসটাই েুাঁজরেল। 
  
 এরপদর কাটব রর্শাল র়্ে েুদটা কাাঁদচ র রা টযাংক রেেদত রপল। প্রথম টযাংকটায 
রপাদসবরলদনর তাদক অ্সংেয োরম োরম রজরনস রাো। রজরনসটা রেেদত র়্ে একটা 
র শওযাদশর মদতা লাগদে। পদররটায রর্শাল র়্ে েুদটা কামাদনর নল। টযাদঙ্কর পাদশর 
কাগজ রথদক জানা োয রে টযাঙ্ক েুদটা পারতত পারন রেদয ভরা। তার মাদন রজরনসগুদলা 
সেয সমুরতল রথদক উোর করা হদযদে। েী বরেন ধদর সমুদরর পারনদত রথদক রে লর্ণ 
এগুদলার গাদয জমা হদযদে তাদক অ্পসারদণর জনয এই র্যর্স্থা। 
  
ও লাদসর রভতর রেদয উাঁরক রেল। রমসরীয রকেু রনই ওর রভতর। এদত পুদরা র্াজার 
করদত োওযার মদতা। সর্ সমযই আরম উদটা রেদক রজরনস েুাঁদজ হযরান হই।” 
রর়্েরর়্ে করল কাটব। 
  
তারপর ওই সারর র্াে রেদয পাদশর সারর রেেদত রগল। রকন্তু সাদথ সাদথই হামাওাঁর়ে 
রেদয রকাদণর োযার রেদক ঢুদক রগল। সামদনর আর্োযার মদধয না়োচা়ো রেো োদে। 
একজন রলাক আর একজন মরহলা। অ্র্াক করা র্যাপার হদলা েুজদনরই পরদন পারটবদত 
আসার রপাশাক। আর েুজদনরই হাদত রপস্তল। 
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. 
  
২৭. 
  
কাটব ইযারদফাদনর সুইচ রটদপ রজা রক র্লল, “এরেদক েুজন রলাক রেো োদে।” 
  
“এরেদক আরমও একা না।” রজা জর্ার্ রেল। 
  
“ দরর মাদির রেদক চদল এদসা। আমাদেরদক লুকাদত হদর্।” কাটব র্লল। কাটব  ুদর 
আর্ার রসই পারতত পারনর টযাদঙ্কর কাদে চদল এদলা। রজাও রসোদনই এদস হারজর 
হদলা। 
  
 “অ্রফস রথদক একজন রলাক এদসদে। সারা গাদয রোট র়্ে অ্স্ত্র রিালাদনা।” রজা 
র্লল। “গাদ বর রড্রস পরা, রকন্তু অ্নয আদরকটা রলাদকর রপদে রপস্তল রেরকদয রনদয 
এদসদে। রর্পজ্জনক রলাক রেেদলই রর্ািা োয। ধরা রেদল জান রনদয রফরদত হদর্ না। 
হয লুরকদয থাকদত হদর্ না হয ওরেক রেদয রকদট প়োই উত্তম।” কাটব রেরেক রথদক 
এদসদে রসরেদক রেোদলা রজা। 
  
“ওরেদক োওযা োদর্ না, এক র্যাটা আর রর্রট রপস্তল হাদত ওরেক রেদযই আসদে।” 
  
“গা ব নারক?” 
  
“গা বরা রনিযই টারেদ া আর গাউন পদর না। এরা রনরিত পারটব রথদকই আসদে।” 
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আর রকেু র্লার আদগই করঙ্কদটর রমদিদত চাকা গ়োদনার  ়ে  ়ে আওযাজ শুনদত 
রপল ওরা। একদজা়ো ফ্লাশ লাইদটর আদলাও রেো রগল রশল্ফগুদলাদত অ্লসভাদর্  ুদর 
রর়্োদে। রজা-র রেো েলটা কাোকারে চদল এদসদে। 
  
 “আর্ারও রগদয র্েটার রভতদর ঢুকদর্া নারক?” রজা রজদেস করল। কাটব চাররেদক 
তাকাল। রিতীয গ্রুপটাদক রকাথাও রেো োদে না। আর এভাদর্ উদটাপাটা রকাদনা 
রেদক রগদয রকাদনা র্িুকধারীর সামদন প়েদত চায না। আর একজন েুজন রতা না। 
সর্ রমরলদয অ্দনকজন এেন। 
  
“না, লুকাদত হদর্ দ্রুত।” কাটব র্লল। 
  
“রকন্তু এোদন রতা েুর্ রর্রশ আ়োল রনই।” 
  
রজার কথা রেক। রশগুদলাদত অ্দনক রজরনস। ওগুদলার আ়োদল োওযার উপায রনই। 
উদটা রেদক তারকদয কামাদনর নল ভরতব অ্যাকুররযাদমর মদতা রেেদত টযাঙ্কটা রচাদে 
প়েল। ওটাই ওদের একমাত্র ভরসা। “রভজদত হদর্ চদলা।” 
  
রজা  ুদর টযাঙ্কটা রেদে মাথা িাাঁকাদলা। টযাদঙ্কর পাদশর রোট্ট মইটা ধদর ওদে েতটা 
সম্ভর্ আদস্ত রনদম প়েল রনদচ। রু্াঁে রু্ে আর রঢউগুদলা রমরলদয রেদতই ওরা প্রথম 
কামাদনর নলটার রপেদন চদল রগল। তারপর ওটার ওপর রেদয এমনভাদর্ মাথা ভারসদয 
রােদলা রেন রশকাদরর আশায একটা কুরমর রকাদনা গাদের গুাঁর়ের রপেদন লুরকদয 
আদে। 
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প্রথম গ্রুপটা ওদের পাশ রেদয চদল রগল। পাাঁচজন রলাক রতনজদনর হাদত র্িুক; 
একজন একটা ট্রল রেলদে আর একজন সম্ভর্ত ওদের কদযেী। রপদের ওপর রপস্তল 
তাক করা। সর্ার পরদনই এোনকার রসরকউরররটদের রপাশাক। তদর্ ওরা একর্ারও 
টযাঙ্কটার রেদক তাকালও না। দ্রুত পদরর সাররর রেদক রগদয উধাও হদয রগল। 
  
“ওরা এোন রথদক রকেু একটা রনদত এদসদে।” কাটব রফসরফস কদর র্লল। তারপর 
আর রকেু র্লার আদগই রজা়োটাদক রেো রগল। তদর্ ওরা আদগর েলটার সাদথ রোগ 
রেযার র্েদল েুর্ সার্ধাদন পা রটদপ রটদপ এই সাররটার রেদক এগুদলা। তারপর রশদফর 
রজরনসপত্র পরীিা করদত লাগল। 
  
কাটব ওদের রফসরফসারন শুনদত পাদে। অ্যাকুররযাদমর রপেদনর রেযালটা সামদনর রচদয 
উাঁচু। ওটায র্ার়ে রেদয শব্দ ওর কাদন আসদে। 
  
“মরহলাটা রতা রসই!” রজা রফসরফস কদর র্লল। 
  
মরহলাটা লম্বা, একহারা। পরদন কাদলা গাউন। তার আর্ার একপাশ কাটা। তদর্ পাদযর 
রহদলর র্েদল ফ্লাট সযাদন্ডল। রস উরু্ হদয রশলদফর রজরনস পরীিা করদে। 
  
“এই রতা আদরকটা তদর্ রক রলো প়েদত পাররে না। অ্ন্ধকার রর্রশ।” মরহলা র্লল। 
  
টারেদ া পরা রনাকটা চারপাদশ তারকদয র্লল, “আপাতত রকউ রনই। রফাদনর লাইট 
জ্বারলদয রেদো।” 
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মরহলা হাত রেদয রঢদক রমার্াইদলর আদলাদত কাগজটা প়েদত লাগল, “এটা না” হতাশ 
সুদর র্লল রস। 
  
রলাকটা আর্ার আদশপাদশ তারকদয র্লল, “তা়োতার়ে কদরা। আদশপাদশ রলাকজন 
অ্দনক রর্রশ। পরররস্থরত রর্চাদর েুর্ই ভাদলা রসোন্ত। 
  
সাইদলন্সর লাগাদনা রপস্তলটা শক্ত কদর রচদপ ধদর ওরা প্রস্থান করল। 
  
“আমার মদন হয এরা ওদের সাদথ না।” কাটব র্লল। 
  
 “হায হায, রচাদরর েল তাহদল কযটা?” রজা র্লল। 
  
“অ্দনক। পরিমা রর্দশ্ব এটাই সম্ভর্ত সর্দচদয কম সুররিত গুোম  র।” কাটব র্লল। 
  
“আমরাই একমাত্র রর্কুর্ োরা অ্স্ত্র আরনরন। রজদন শুদন রর্র্ পান করা আর রক।” রজা 
জর্ার্ রেল। 
  
কাটবও একমত, তদর্ আদরকটা র্যাপাদর ওর মন েুাঁত েুাঁত করদে। 
  
“টারেদ া পরা রলাকটার কণ্ঠ রেযাল কদরে? আমার কাদে রকমন পরররচত পরররচত 
লাগল। 
  
“আমাদরা। তদর্ ধরদত পাররে না কার।” রজা র্লল। 
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“আরমও না। অ্ন্ধকাদর রচহারাটাও রেকমদতা রেেদত পারররন। তদর্ আরম রনরিত রে 
এই কণ্ঠ আদগও শুদনরে।” 
  
আপাতত আদশপাদশ রকউ রনই। “রের্ নারক রেৌ়ে?” রজা রজদেস করল। 
  
“েরজা পেবন্তই রেদত পারদর্ না। আমাদেরদক আদগ সর্াইদক এোন রথদক ভাগাদত 
হদর্, তারপর কতৃবপিদক ের্র রেদত হয। আর তা করার একমাত্র উপায হদলা ফাযার 
এলামব চালু করা। আদশপাদশ রকাথাও রেদেদো?” কাটব র্লল। 
  
রজা রসরলং এর রেদক আঙুল তুদল র্লল, “এগুদলা রেদয হদর্ না?” 
  
কাটব ওপদর তাকাল। অ্দনক পাইপ রেো রগল রসোদন। কাদরদন্টর রগ্রদ র মদতা এক 
জাযগায এদস জদ়ো হদযদে। রসগুদলার জাযগায জাযগায নদজল রেো োদে। তার 
পাদশই রমাচাকৃরতর রসন্সর। রসগুদলাদত সরু্জ রনদেবশক জ্বলদে। ওগুদলা রনিয তাপ র্া 
আগুন সনাক্তকারী। 
  
“ওোদন উেদত পারদর্?” কাটব রজদেস করল। 
  
“তুরম রক জাদনা তুরম এই মুহূদতব রসন্ট ইগনারশও জযািল রজম চযাদলদের চযারম্পযদনর 
সাদথ কথা র্লদো?” রজা র্লল। 
  
“রজরনসটা রক তা আমার রকাদনা ধারণাই রনই। তদর্ উত্তরটা হা ধদর রনরে।” কাটব 
র্লল। 
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“আদর রশলদফর তাকগুদলায পা়ো রেদলই উদে োওযা োদর্।” 
  
সামদনর রেদক আদরকর্ার তারকদয রজা টযাঙ্ক রথদক রর্র হদয ওটার মইটা রশদর গাদয 
রেরকদয ওেদত লাগল। প্রথম তাকটায উদেই ও ওপদরর তাদক হাত রেদয শরীরটাদক 
পদরর তাদক রটদন তুললল। রসরলং-এর কাদে রেই রপৌঁদেদে তেনই রকাথাও কদযকটা 
গুরলর আওযাজ পাওযা রগল। পর মুহূদতবই আদশপাদশ নরক রভদঙ প়েল। 
  
. 
  
২৮. 
  
কাটব সার্ধাদন আদশপাদশ উাঁরক রেল। রগা াউদনর একেম রভতর রথদক আসদে গুরলর 
শব্দ। 
  
 ‘রধৎ!” রর়্েরর়্ে করল কাটব। তারপর ভাদলা কদর রেোর জদনয পারন রথদক উদে এদলা। 
  
রজা আ়োদল লুকাদলা আর কাটব পাদশর সাররর রশর্ মাথার েুই েদলর মারামারর রেোর 
রচিা করল। রফটফাট রপাশাক পরা েুজন আর গাদ বর রপাশাক পরা েলটার মদধয গুরল 
রর্রনময হদে। 
  
রফটফাট েলটা েুরেক রথদকই গুরল োদে। তদর্ তাদত তারা  ার্দ়ে রগদে র্দল মদন 
হদলা না। র্রং োরুণভাদর্ রসগুদলার প্রতুযত্তর রেদয রেদয রপরেদয আসদে। 
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হোৎই একজন গা ব উন্মত্ত হদয সার্দমরশন গান রেদয গুরল করা শুরু করল আর একটা 
মারটর ফুলোরন রভদঙ চুরমার হদয রগল। মারট, ধুদলা আর ফুলোরনর ভািা টুকদরায 
গরলটা ভদর রগল। এর মদধযই এদলাদমদলা গুরল চলদতই থাকল। লাদসর টযাংকটাদতও 
লাগল কদযকটা রগাল রগাল োগ হদয রগল ওটার গাদয, সাদথ সূক্ষ্ম ফাটল ের়েদয রগল 
েশরেদক। 
  
টারেদ া পরা রলাকটা গুরল এ়োদত একরেদক লাফ রেল। তারপর সটান উদে োাঁর়েদয 
মরহলাটাদক টান রেদয একপাদশ সররদয রপেু হটদলা। তারপর গরলটার ধার র দর্ 
োাঁর়েদয গুরল করদত লাগল। রলাকটা রফান কাদন লারগদয র্লল, “মযাক , রচযারমযান 
র্লরে। িাদমলা হদয রগদযদে এরেদক। গুরল রেদয মরার েশা। এোন রথদক রর্র হওযা 
েরকার এেুরন।” 
  
রচযারমযান…। 
  
মরহলা আদরকরেদক গুরল কদর র্লদলা, “হুযান, ওরা আমাদেরদক র দর রফলদে। এেুরন 
সদর রেদত হদর্।” 
  
“হুযান? হুযান কযাররদলা?” কাটব ভার্দে মদন মদন। 
  
হুযান কযাররদলা, কদপবাদরশদনর রচযারমযান। কদযক র্ের আদগ NUMA’র • একটা 
অ্পাদরশদন  াকব রপটদক সাহােয করদত রগদয একটা পা হাররদয রেল রলাকটা। উরন 
ওররগন নাদমর একটা জাহাদজর কযাদেন। জাহাজটা র্াইদর রথদক রেেদত লক্কর িক্কর 
হদলও আসদল রভতদর পৃরথর্ীর সর্দচদয আধুরনক প্রেুরক্ত আর অ্স্ত্রশস্ত্র রেদয সরজ্জত। 
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হুযান আর তার সরিনী এোদন রক করদত এদসদে এ সম্পদকব কাদটবর রর্িুমাত্র ধারণা 
রনই। তদর্ রেেদতই পাদে রর্চারারা মারাত্মক রর্পদে প়েদত োদে। এদক রতা এরা 
মাত্র েুজন, গুরলও ফুররদয আসার কথা এদতািদণ। রকেুিদণর মদধযই এদেরদক র দর 
রফলদর্ গাদ বর েল। 
  
 রগালাগুরলর মাদিই আদরকেল গা ব ঢুকদলা ওোদন। তারপর গরলর মািোদন কাদটবর 
রেক সামদন র্দস কযাররদলার রেদক মারার জদনয একটা C-4 ররর  করদত লাগল। 
  
কাটব আর র্দস থাকদত পারদলা না। কামাদনর নলটার গাদয কাাঁধ রেরকদয কাাঁদচর রেদক 
ধাক্কা রেদত লাগল। তাদরর ওপর ভর কদর েুলদত েুলদত রসটা রসাজা রগদয আ াত 
করদলা সামদনর কাদে। কাাঁদচর গাদযর ফাটলগুদলা আদরা একটু লম্বা হদলা তদর্ ভাঙদলা 
না পুদরাপুরর। কামাদনর নলটা রপেন রেদক সদর এদস আর্ার সামদন রধদয রগল। কাটব 
রপেন রথদক আদরা রজাদর ধাক্কা রেল। এর্ার রেকই পাাঁচদশা পাউন্ড ওজদনর নলটা 
রসাজা কাাঁদচর রেযাল রভে কদর রর্ররদয রগল। েশ হাজার গযালন পারন টযাঙ্কটা রথদক 
রর্ররদয রমদিদত ের়েদয প়েল। রসই সাদথ রর্দফারক হাদত োাঁ়োদনা রলাকগুদলাদক 
রনদয পাদশর রশলদফ আেদ়ে রফলল। কাটবও পারনদত রভদস র্াইদর চদল এদসদে। 
রসাজা রগদয প়েল এক গাদ বর ওপদর। ও দ্রুত রপরেদয এদস রলাকটার রচাযাল র্রার্র 
রর্রারশ রসক্কার এক  ুরস র্রসদয রেল। 
  
রিতীয আততাযীও উদে র্সার রচিা করদতই রকেু একটা এদস ওর মাথাটা রথতদল 
রেল। ওপদর রকাথাও রথদক জালা েুাঁদ়েদে রজরনসটা। 
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 কাটব রর্দফারদকর টুকরাটা হাদত রনদয কাদরদন্টর তার েুদটা আলগা কদর রেল তারপর 
কযাররদলার রেদক তারকদয রচৎকার কদর র্লল, “হুযান এই রেদক আসুন।” 
  
কযাররদলা গরলটার রেদক চাইদলা। ইতস্তত করদে। রধাকা রক-না রনরিত না। “তা়োতার়ে, 
আপনাদেরদক র দর রফলল।” কাটব আর্াদরা রচাঁচাদলা। ইতস্ত ত ভার্ রকদট রগল। “রেৌ়ে 
োও।” সরিনীদক র্লল হুযান। মরহলা রনরিবধায রেৌ়ে রেল। কযাররদলাও আদরা কদযকটা 
গুরল কদরই রপেু রনদলা। তারপর কাদটবর পাদশ হামাগুর়ে রেদয র্দস প়েল। 
  
 “কাটব অ্রস্টন।” রেন রর্শ্বাস হদে না এমনভাদর্ মাথা না়েদত না়েদত র্লল হুযান। 
  
“এই চুদলায মরদত এদসদেন রকান েুুঃদে?” 
  
“রেদেদতা মদন হদে আপনার প্রাণ রিা করদতই এদসরে। আপরন?” 
  
লম্বা কারহনী। রমানাদকার র্যাপারটার সাদথ সম্পকব আদে অ্র্শয।” 
  
র্যস্ততার মাদিও কাটব রমানাদকা গ্রাণ্ড রপ্রে-এর েু বটনাটার কথা শুদনদে। গত কদযক 
রেন ধদর লযাদম্প ুসার  টনা আর এই  টনাটা চরব্বশ  ণ্টা রটরভর ের্দরর রশদরানাম 
রহদসদর্ প্ররতদোরগতা করদে। কাটব  ুরস রমদর অ্োন করা রলাকটার রপস্তল তুদল রনদয 
এর্ার রনদজও মারামাররদত অ্ংশ রনদলা। 
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গা ব-সাজা রলাকগুদলা আ়োল রনদযদে। হোৎ েুজদনর জাযগায প্ররতপি রতনজদন 
পররণত হওযায আর পারনর রতাদ়ে রনদজদের রলাকজন রভদস রেদত রেোয ওরা আদগর 
রচদয সতকব হদয রগদযদে। ফদল গুরল র্র্বণ আপাতত র্ন্ধ। 
  
“হদেটা কী এোদন?” মরহলা মুে েুলদলা এদতািদণ। 
  
 “পুরদনা রোস্ত।” কযাররদলা এক কথায র্যােযা করল সর্। 
  
কাটব মরহলার রেদক রফদর তাকাল। রক হদত পাদর ভার্দে। “আপনার নাম রক রসারফ?” 
প্রশ্ন করল কাটব। 
  
মরহলাও রর্রক্ত রচাদে ওর রেদক তারকদয র্লল, “নাওরম।” 
  
 কাটব কাাঁধ িাাঁকাদলা। “কাোকারে হদযরেল।” 
  
কযাররদলা োাঁত রর্র কদর হাসদলা তারপর র্লল, “আসদল এোদন কী করদত এদসদেন 
র্লুন রতা?”। 
  
কাটব ওরেদকর রলাকগুদলাদক ইরিদত রেরেদয র্লল, “লযাদম্প ুসার  টনার জদনয ঐ 
রলাকগুদলা সম্ভর্ত োযী।” 
  
“NUMA কী  টনাটা তেন্ত করদে নারক?” 
  
“অ্নয আদরক সরকাদরর হদয।” 
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কযাররদলা মাথা িাাঁকাদলা। “তার মাদন রতা আমাদের কাদরা হাত-ই োরল রনই। রকাদনা 
সাহােয-টাহােয লাগদর্ নারক?” 
  
আদরক েফা গুরল করা হদলা ওরেক রথদক। রতনজনই পারদল মারটর সাদথ রমদশ োয। 
ওই অ্র্স্থা রথদকই পাটা গুরল করল ওরা। আততাযীর েল রপেু হটদলা আর্ার। 
  
“রক আর সাহােয করদর্ন। আরম আসদল এোদন একটা রমসরীয পুরাকীরতব েুাঁজরেলাম।” 
  
 “তাহদলই হদযদে। এোদন রকাদনা রজরনস েুাঁদজ পাওযা সম্ভর্ না। আমরা র্হুিণ ধদর 
রনদপারলযদনর একটা র্ই েুাঁজলাম। র্ইটা ওনার কাদে মরার আগ পেবন্ত রেল।” 
  
 “রহামাদরর ওর রস নারক? ফাাঁকা জাযগাগুদলাদত হাদত রক সর্ রলো?” কাটব জানদত 
চাইদলা। 
  
“হা, ওটাই। রেদেদেন নারক আপরন?” 
  
এতিণ ধদর রগালগুরলর রকাদনা ধারার্ারহকতা রনই। হোৎ মাদি মাদি গুরল রোাঁ়ো 
হদে। আর রেদহতু েুই েলই আ়োদল আদে তাই মািোদনর োরল জাযগাটা সর্দচ 
মারাত্মক। 
  
“রকন্তু ঐ রেদক োওযাটা রতা সম্ভর্ র্দল মদন হদে না।” হুযান জানাদলা। 
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“আমার মাথায একটা রু্রে এদসদে।” কাটব র্লল। তারপর ওপদর তারকদয রজার-এর 
উদেদশয রশস র্াজাদলা। 
  
রজা আর্ার রস্মাক র দটক্টদরর রেদক রর্দয উেদত লাগল। রকন্তু একেম সর্ার ওপদরর 
তাদকও উদে রেো রগল রসন্সদরর নাগাল পাদে না। সামদন রথদক একটা র্ে সররদয 
শরীর টান টান কদর রেল সামদন। রকন্তু এর ফদল ওদক ওপাশ রথদক রেদে রফলল 
একজন। রলাকটা গুরল করল ওর রেদক। রসরলংটা রু্দলদট িাাঁিরা হদয রগল। 
  
কাটব রসরেদক তারকদয রপস্তল তাক করল। রকন্তু কযাররদলা ওর আদগ গুরল করল। এক 
গুরলদতই রলাকটা কুদপাকাত। 
  
রলাকটা পদ়ে রেদতই আর্ার হাত র্ার়েদয রস্মাক র দটক্টদরর পাদশ ওর টীজারটা রচদপ 
ধরদলা। চারহাজার রভাদটর রর্েুযদতর রর্েুরদণ রে ফুরলি উৎপন্ন হদলা, তাদতই 
রসন্সদরর কাদে রসটা আগুন রহদসদর্ রর্দর্রচত হদলা। সাদথ সাদথ কান ফাটাদনা শদব্দ 
অ্যালামব র্াজা শুরু হদলা, আদশপাদশর লাইটগুদলা  ন ন জ্বলদত-রনভদত আরম্ভ করল 
আর রগা াউন জুদ়ে কার্বন  াই-অ্োই  গযাস রর্র হওযা শুরু হদলা। 
  
এক রসদকন্ড পরই আততাযীর েল উদটা  ুদর রেৌ়ে রেল। রজা রসন্সর রথদক টীজার 
সরাদতই কার্বন- াই-অ্োই  সিালন র্ন্ধ হদয রগল। তদর্ আদশপাদশ ের্র হদয 
রগদযদে। রলাকজন আসদর্ই রেেদত। 
  
“এোন রথদক চরল্লশ ফুদটর মদতা েূদর। র্ামরেদকর প্রথম রশলদকই পাদর্ন। আপনার 
জাযগায আরম থাকদল েদতা দ্রুত সম্ভর্ কাজটা রসদর পালাতাম।” কাটব র্লল। 
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কযাররদলা হাত র্ার়েদয র্লল, “আর্ার রেো হদর্।” 
  
কাটব হাতটায িাাঁরক রেদয র্লল, “আশা করর তেন গুরলর র্েদল ভাদলা রকেু োদর্া।” 
  
রলাকটা আর মরহলাটা সামদনর রেদক েুটদলা। রজাও রনদম এদসদে রশলফ রথদক। 
  
“আরম োর কথা ভার্রে উরন কী রস-ই নারক?” নামদতই র্লল রজা। কাটব মাথা 
আাঁকাদলা। “এদতা ভাদলা েুজন মানুদর্র সাদথ এই রকম মরার রগা াউদন রেো হদলা। 
োই রহাক, এোন রথদক ভাগা োক চদলা।” 
  
ওরা রর্ররদয মাল োলাস করার জাযগাটায রপৌঁদেই রেদে কদযকটা অ্রগ্ন রনর্বাপনকারী 
ট্াক আর পুরলদশর গার়ে রপেন রেদয ঢুকদে। অ্নুষ্ঠাদনর আসল রসরকউরররট েলদকও 
রেো রগল এরেদকই আসদে। 
  
“পাদশর েরজা।” রজা রু্রে রেল। 
  
ওরা আর্ার রগা াউদন ঢুদক প়েল তারপর রসটা পার হদয রশর্ মাথার আদরকটা 
েরজার রেদক রেৌদ়ে রগল। রজা েরজাটা েুদল র্াইদরটা রেদে র্লল, “রকউ রনই।” 
  
ওরা েরজা গদল গরলটায রনদম পাাঁচ কেম না রেদতই রেক ওদের মাথার ওপর একটা 
স্পট লাইট জ্বদল উেল। আর োে রথদক লাল আর নীল রদঙর আদলা রর্র করা একটা 
গার়ে েুদট এদলা ওদের রেদক। জাযগায জদম রগল ওরা, হাত তুদল রফদলদে আদগই। 
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 “রক জাদন আদগর রেন োরা আমাদের রগ্রফতার কদররেল রসই পুরলশগুদলাই রক-না। 
শালারা ভাদলাই োরতর কদররেল আদগর রেন।” রজা র্লল। 
  
“রসরকম হদল রতা ভাদলাই হয।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
ওদের সামদন এদস গার়েটা থামদতই েুজন অ্রফসার রনদম এদলা। হাদত উেযত রপস্তল। 
কাটব আর রজা রকাদনা র্াধা রেল না। রর্েুযৎ গরতদত ওদের হাদত হাতক়ো পররদয 
গার়েদত তুদল ওোন রথদক রর্র কদর রনদয আসা হদলা। কাটব অ্র্াক হদয রেযাল করল 
ওদেরদক শহদরর রেদক না রনদয শহর রথদক েূদর রকাথাও রনদয োওযা হদে। তারপর 
রসই আদগর থানাদতই রফদর এদলা। 
  
 “আমাদের একটা রফান করদত হদর্ তাই না?” কাটব র্লল। একটা হারসমুে ওদের 
রেদক রফদর র্লল, “ইদতামদধযই আপনাদের পি রথদক একটা রফান করা হদযদে। 
রলাকটার কথার টাদন ভূমধযসাগরীয টান রনই, র্রং রকমন একটা লুইরজযানার মানুদর্র 
মদতা রটদন রটদন কথা র্লদে।” রচযারমযান রনদজই কদরদেন রফানটা।” 
  
অ্রফসার এক রগাো চারর্ েুাঁদ়ে রেল কাদটবর রেদক। “আরম মযাক ।” পররচয রেল 
রলাকটা। “এ সকল পরররস্থরতদত আমাদক র্নু্ধ ভার্দত পাদরন।” 
  
কাটব োাঁত রর্র কদর হাসদলা। তারপর রনদজর হাতক়ো েুদল রজা’র টাও েুদল রেল। 
গার়ের লাইট আর সাইদরন তদতািদণ র্ন্ধ কদর রেযা হদযদে। কদযক রমরনট পদরই 
ওদের রহাদটল রথদক কদযক ব্লক আদগ ওদেরদক নারমদয রেযা হদলা। 
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“উোর কদর আনার জনয ধনযর্াে। হুযানদক র্লদর্ন একটা োওযা পাওনা হদযদে 
ওনার।” 
  
 মযাক  হাসদলা, “উরন কেদনাই আপনাদক টাকা রেদত রেদর্ন না। তদর্ আপরন রে 
োওযাদত রচদযদেন রসটা আরম জানাদর্া ওনাদক।” 
  
কাটব েরজাটা লারগদয রেদতই, মযাক  ড্রাইভারদক ইশারা করল আর গার়েটা চলদত শুরু 
করল। 
  
“এই রমশনটা রকাদনাভাদর্ হুযান আর ওদের রলাকদের  াদ়ে চাপাদনা োয না?” রজা 
রজদেস করল। 
  
“রেত, রকন্তু ওরা রনদজরাই র্হুত িাদমলায আদে।” কাটব জর্ার্ রেল। তারপর 
রহাদটদলর রেদক হাাঁটা শুরু করল। ওদের গা রথদক তেদনা পারন িরদে। গুরলর শদব্দ 
লাগা কান তালা এেদনা রোদলরন। তদর্ রাস্তায রকাদনা রলাক না থাকায ওদেরদক রকউ 
রেযাল করল না। রকন্তু এদতা রচিার পরও–এদতা িুাঁরক রনযার পরও রে রতরমদর রেল 
রসই রতরমদরই পদ়ে রইল ওরা। 
  
“সন্ধযাটা অ্দু্ভতভাদর্ কাটদলা।” কাটব র্লল। 
  
 “এটা র্েদরর সর্দচদয ভুযা কথা।” রজা জর্ার্ রেল। 
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রহাদটদল ঢুদক ক্লান্ত রেদহ পা রটদন রটদন রনদজদের রুদম ঢুদকই রেদে ররনাটা র্দস 
আদে। রচােমুে িলমল করদে েুরশদত। 
  
“আদর আপনাদের এই েশা কীভাদর্ হদলা?” 
  
কাটব তার জর্ার্ না রেদয র্লল, “আপরন তত ভাদলাই মজায আদেন মদন হদে।” 
তারপর েরজা আটদক একটা রচযার রটদন র্দস প়েল। 
  
“শহদরর পুরলদশর গার়ে রেৌ়োদত রেেলাম। আপনাদের কাজ রনিযই?” 
  
 “শুধু আমাদের না, আজদকর পারটবটা রকউই ভুলদত পারদর্ না।” 
  
 কাটব আশা করল ররনাটার হারসর রপেদন ভাদলা রকাদনা কারণ আদে। 
  
 “রসারফ রসরলনদক েুাঁদজ রপদযদেন?” 
  
“সরতয কথা হদে, হযাাঁ রপদযরে। আর রস থাদকও েুর্ই কাদে।” জর্ার্ রেল ররনাটা। 
  
. 
  
২৯. 
  
ের্রটা শুদনই কাদটবর সর্ ক্লারন্ত েূর হদয রগল। “রেো করদত োদর্া কেন?” 
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 “আশা করর েুর্ দ্রুত তার সাদথ রেো করার রসৌভাগয হদর্ না। কারণ রতরন আর 
ইহজগদত রনই।” ররনাটা জর্ার্ রেল। 
  
োরাপ ের্র। কাদটবর কাদে অ্ন্তত রসটাই মদন হদলা। “রসজদনয রতা আপনার মন 
োরাপ র্দল মদন হদে না।” 
  
 “অ্দনকরেন হদয রগল রতা, রশাক কারটদয উদেরে। ভর মরহলা মারা রগদযদেন ১৮২২ 
সাদল।” 
  
কাটব রজা-এর রেদক তারকদয র্লল, “মাথামুণু্ড রকেুই রতা রু্িদত পাররে না।” 
  
 রজা মাথা না়েদলা, “অ্রতররক্ত কার্বন- াই-অ্োই  আমার ররদনর কােবিমতা করমদয 
রেদযদে রনিযই, কারণ আরম উটাপাটা শুনরে।” রজা র্লল। 
  
“মজা করদো জারন। রকন্তু রভদর্ রেদো র্যাপারটা। রসারফ রস, রক? আর ১৮২২ সাদল 
মারা োওযা একজন মরহলার সাদথ  , রকনরসংটন আর লযাদম্প ুসার  টনার কী এমন 
সম্পকব থাকদত পাদর?” 
  
“রসারফ রস, মাদন হদলা রসারফ রসরলন।” 
  
“কাোকারে হদযরেল আমারটা।” রজা র্লল। 
  
কাটব রকেু র্লল না জর্াদর্। ররনাটাদক র্লল, “রক এই মরহলা?” 
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“রসারফ রসরলন রেল রপদযদর আনর ন-এর েূর সম্পদকবর মামাদতা রর্ান আর রগাপন 
রপ্ররমকা। রপদযদর আনর ন রেদলন ফরারস রর্প্লদর্র পর গরেত রফ্রি রলরজদেরটভ 
এদসম্বলীর সম্মারনত সেসয। রনদজরা অ্নযদের সাদথ রর্র্ারহত হওযায তাদের পদি 
হযদতা এক হওযা সম্ভর্ হযরন। রকন্তু ভাদলার্াসাও তাদত আটদক থাদকরন। আর তারই 
ফসল রহদসদর্ একটা সন্তানও জন্ম রনয।” 
  
“এদতা রেরে রকদলঙ্কাররর র্যাপার সযাপার।” কাটব র্লল। 
  
“হযাাঁ। রকদলঙ্কারর রহাক আর ো-ই রহাক সন্তানটার জন্ম রেল আনর ন-এর জনয রর্দশর্ 
রকেু। তাই ও েুরশ হদয রনদজর প্রভার্ োাঁরটদয রফ্রি রনৌ-র্ারহনীর একটা জাহাদজর নাম 
র্াচ্চার মাদযর নাদম রােদত র্াধয কদর। 
  
“উপহার রহদসদর্?” রজা রজদেস করল। 
  
“আরমদতা জানতাম রর্রশরভাগ রমদযই গযনা পেি কদর।” রজা র্লল। 
  
“একমত,” জানাদলা ররনাটা। 
  
“তা রসারফর রক হদলা?” কাটব আর্ার রফররদয আনদলা মূল কথায। ররনাটা পাদযর ওপর 
পা তুদল র্লল, “মরহলা রৃ্ে র্যদস  ুদমর মদধয মারা োন। তারপর তাদক পযাররদসর 
র্াইদরর একটা র্যরক্তগত কর্রস্থাদন সমারহত করা হয।” 
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কাটব আসল র্যাপারটা রু্িদলা এদতািদণ, “তার মাদন রকরসংটন আসদল রসারফ রস. রেদয 
ঐ জাহাজটাদক রর্ািাদত রচদযদেন।” 
  
ররনাটা মাথা িাাঁকাদলা। তারপর জাহাজটার ইরতহাস রলো একতা়ো কাগজ কাটবদক 
ধররদয রেল। “রসারফ রস, রেদলা রনদপারলযদনর ভূমধযসাগরীয রনৌ-র্হদরর অ্ন্তগবত একরট 
জাহাজ। ফরারস শাসনামদল জাহাজটা মাটাদতও একর্ার এদসরেল। েুভবাগযক্রদম মাটা 
র্ির ো়োর রকেুরেন পরই জাহাজটা িদ়ের কর্দল পদ়ে  ুদর্ োয। তেন ওদত রেল 
রমসর রথদক উোর করা নানা পুরাকীরতব আর গুপ্তধন। েয চযারম্পযন করমশন এর 
তোর্ধাদন জাহাজটা েুাঁদজ রর্র কদর উোর করা হয। এই করমশনটা মাটার এক 
ধনাঢয পররর্াদরর অ্নুোদন পররচারলত হদতা। র্হু র্ের উোরকৃত পুরাকীরতবগুদলা 
রনদজদের র্যরক্তগত সংগ্রদহ রাোর পর সম্প্ররত তারা এর মদধয কদযকটা রর্রক্র করার 
রসোন্ত রনদযদেন। রর্ক্রদযর রনরেবি অ্থব জােু রও পাদর্।” 
  
“এই রজরনসগুদলাই আমাদের মারমুেী র্িুরা রকাদনা টাকা পযসা না। রেদযই রনদয চদল 
রগদযদে। রজা র্লল। 
  
 “রকনরসংটন র্দলরেদলন েুই লাে ইউদরা রেদলও ওরা নারক রটরর্দল র্সার। রমাগয-ই 
হদর্ না। আর ওরা এেন পুদরা রটরর্লটাই রনদয রগল।” 
  
রজা এর্ার আসল প্রশ্নটা করল, “রকনরসংটন রেোদন আমাদেরদক রনলাদম রকান রকান 
রজরনস উেদর্ রসটাই র্লরেদলন না, রতা রকান েুুঃদে এই রসারফ রসরলন এর কথা র্লদত 
রগদলন?” 
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 “রে কারদণ আমরা উেয হদয ওনাদক প্রশ্ন করা শুরু করার আগ পেবন্ত রলাকগুদলা 
ওনাদক রমদর রফদলরন। সম্ভর্ত ঐ ধ্বংসার্দশদর্ আরও রকেু আদে রেটা ওরা চায। 
সম্ভর্ত ওটার ের্র এেদনা ফাস হযরন।” 
  
“আরম রে রমসরীয রশলারলরপটা রেদেরেলাম ওটা ভািা রেল।” পুদরাটা রেল না। েণ্ড 
েণ্ড। ওরা সম্ভর্ত র্ারকগুদলা েুাঁজদে।” রজা র্লল। 
  
কাটব ররনাটার রেদক রফদর র্লল, “জাহাজটা  ুদর্রেল রকাথায?” 
  
ররনাটা হাদতর র্ারক কাগজটা র্ার়েদয রেদয র্লল, “এই হদলা জাহাজটার অ্র্স্থান। 
ভযাদলট্টা রথদক রতররশ মাইল পূদর্ব।” 
  
“আরম েেুর জারন, ওটা ফ্রান্স োওযার রাস্তা না।” কাটব র্লল। 
  
“ওটার কযাদেন রররটশ জাহাদজর সামদন না প়োর জদনয এমনটা কদররেদলন। তাই 
প্রথদম পূর্ব রেদক োওযার পররকল্পনা কদরন। তারপর উত্তদর। হযদতা ইো রেল 
রসরসরলর উপকূল র দর্ োদর্ন র্া সরাসরর রসরসরল আর ইতারলর মািোন রেদয চদল 
োদর্ন। রশর্দমশ রকাদনাটা করার আদগই জাহাজ িদ়ের কর্দল পদ়ে। ধারণা করা হয 
উরন র্িদর রফদর আসদত রগদযরেদলন। রকন্তু তার আদগই জাহাজ  ুদর্ োয।” 
  
  টনা শুরুর পর এই প্রথম কাদটবর মদন হদলা রে ওরা চাদল এরগদয রগদযদে। 
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“তারমাদন এরপর রক করদত হদর্ তা আমাদের জানা। আর ওরা রক করদর্ রসটাও 
এেন জারন। েেনই ওরা রটর পাদর্ রে এসর্ রশলারলরপ আর েরর্ আসদল ভািা টুকদরা 
আর েণ্ড অ্ংশ, সাদথ সাদথই ওরা ধ্বংসসূ্তপ রথদক র্ারক টুকদরাগুদলা উোদরর রচিা 
করদর্।” 
  
“আরম হদলও রসটাই করতাম। তদর্ আরম এেদনা রভদর্ পারে না এটার সাদথ 
লযাদম্প ুসার েু বটনার কী সম্পকব? আর ঐ রলাকগুদলাই র্া রক চায? তদর্ েরে 
র্যাপারটা আসদলই এদতা গুরুেপূণব না হয তাহদল ওরা এটার রপেদন লাগদর্ না। 
তারপরও আমার মদন হয, ওদের আদগই আমাদের জাহাদজর ধ্বংসার্দশর্টার রোাঁজ 
করা উরচত।” 
  
. 
  
৩০. 
  
কাটব, রজা,  া. আমদরারসরন আর প্রদযাজনীয রলাকর্লসহ সী ড্রাগন ভযাদলট্টা র্ির তযাগ 
করল। সার্ধানতাস্বরূপ কাটব র্ারক সর্াইদক রেদশ রফরত পারেদয রেদযদে। 
  
“রসাজা এই র্রার্র চালাও।” কযাদেন ররনল্ডসদক র্লল কাটব। 
  
 “আই। তদর্ উত্তর রেদক না  ুরদল রে আমরা ধ্বংসার্দশদর্র রেো পাদর্া না রস কথা 
রনিযই রু্িদত পারদো?” ররনল্ডস র্লল। 
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“আর কাদরা মুদোমুরে োদত না হদত হয রসজদনযই েূদর থাকদত চাইরে।” কাটব মাথা 
িাাঁরকদয রনদজর মরনটদরর রেদক তারকদল র্লল, “আপরনই 
  
 ররনল্ডসদক সর্ রু্রিদয রেদয কাটব জাহাদজর রপেন রেদক চদল এদলা। রজা আর ররনাটা 
রমদল লাই ার (ইরেন রর্হীন রর্মান) রজা়ো লাগাদে। 
  
“ও়োদনা োদর্ এেন?” 
  
 “প্রায।” ররনাটা র্লল। তারপর লাই াদরর রগটুগুদলা শক্ত হদযদে রক-না পরীিা কদর 
ওটার রনদচ র্সাদনা কযাদমরাটা অ্ন কদর রেল। 
  
“ররর ।” 
  
কাটব জাহাদজর করপকদলর হাতদলর সামদন রগদয োাঁ়োদলা। এটা সাধারণত ফযাদো 
রমটার ওো-নামা করার জনয র্যর্হার করা হয। তদর্ এেন ওটার রস্টদলর তার সররদয 
রসোদন সরু প্লারস্টদকর সুতা পযাাঁচাদনা হদযদে। আর এক প্রান্ত রজা়ো রেযা হদযদে 
লাই ারটার সাদথ। রজা রসটা হাদত কদর জাহাদজর সামদনর রেদক চদল রগদযদে। 
  
“ররর । ররনাটা র্লল। 
  
রজা লাই ারটার রনদচর আ়েকাে ধদর ওটাদক মাথার ওপর তুদল ধরদলা। তারপর একটু 
রজাদর র্াতাস আসদতই ওো ওর হাত রথদক লাফ রেদয আকাদশ রভদস রগল। 
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লাই ার আকাদশ উ়েদতই কাটব হাতল  ুররদয সুতা ো়েদত লাগল আর ওটা আদরা 
ওপদর উেদত লাগল। উ়েদত উ়েদত ওটা জাহাদজর রপেদন চদল রেদতই ররনাটা হাদতর 
ররদমাদটর সাহাদেয ওটা না়োদত লাগল। 
  
লাই ারটা পাাঁচদশা ফুট ওোর পদরই ও ওটার আর ওো র্ন্ধ কদর রেল। “এোদনই 
আটদক রেন।” কাটবদক র্লল ও। 
  
কাটব হাতল  ুরাদনা র্ন্ধ কদর রেল আর লাই ারটা উচ্চতা রস্থর ররদে সী ড্রাগদনর 
রপেদন রপেদন আসদত লাগল। ওপর রথদক রকমন লাগদে রেেদত?” 
  
 ররনাটা সুইচ রটদপ লাই াদরর কযাদমরা চালু করল। ওর  ান রেদক থাকা একটা 
মরনটদর রভর ও রেো রগল। শুরুদত সর্রকেু রির রির করদত লাগল। ররনাটা রফাকাস 
রেক কদর রেদতই সী ড্রাগনদক পররষ্কার রেো রগল। নীল রঙা একটা মাে চদর্ এরগদয 
চদলদে।” 
  
“ভাদলাই রেো োদে। রেরে আমাদের র্নু্ধদের রেো োয রক-না।” র্লল ররনাটা। 
  
ও কযাদমরাটা উত্তর রেদক র ারাদলা। একদজা়ো রনৌকা রচাদে প়েল। শুরুদত মদন 
হরেদলা সমুদরর রু্দক এক টুকদরা েদ়ের মদতা। রেক রেন একটা নীল রটরর্ল ক্লদথর 
ওপর েুদটা ধান পাশাপারশ পদ়ে আদে। তদর্ ও কযাদমরার রফাকাস রেক করদতই রনৌকা 
েুদটা ভাদলা কদর রেো রগল। 
  
“একটা  ুরু্ররদের রনৌকা আর একটা র্জরা রনৌকা। ররনাটা র্লল। 
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“আদরা জুম করা োদর্?” কাটব রজদেস করল। 
  
 “োদর্।” 
  
 “র্জরাটা আদগ জুম কদরন, কাটব র্লল। 
  
ররনাটা রলন্সটা লম্বা কদর রফাকাস করদতই র্জরার রর্স্তাররত রেো রগল। লাল রদঙর 
কাোদমায সাো রদঙ রলো “েয শযাদম্পন কনসারদভরন্স” একরেদক একটা রোট রক্রন 
র্সাদনা। তাদত একটা র়্ে Pvc পাইপ রিালাদনা। ওটার রভতর রেদয পারন আর র্ারল, 
কাো এসর্ রর্রুদে। পাইদপর পারন পাদশই একটা ধাতুর ততরর জাদলর ওপ়ে প়েদে। 
হাদতর মুরের রচদয র়্ে রে রকাদনা রকেুই ওটায আটকা প়েদর্। তদর্ এেদনা রকেু 
আটকাযরন। শুধু নীল সাগদরর রু্দক েুধ সাো রফনা সৃরি কদর রর্ররদয োদে রপেদন। 
  
“রেদেদতা মদন হদে ওরা সাগর পররষ্কার করদে।” রজা মন্তর্য করল। 
  
“হুম! পুদরা সাগদরর তলাটাই রেরে পারনর ওপর উরেদয রফলদে।” কাটব র্লল। 
  
 কযাদমরা আদরকটু ন়েদতই রেো রগল েুজন রলাক নানান উোর করা রজরনস পরীিা 
করদে। এক নজর রেদেই ওরা ওগুদলা আর্ার পারনদত রফদল রেল। 
  
“পাথর আর রিনুদকর রোল, কাটব অ্নুমান করল। 
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“ওরা রনিযই আদরা র়্ে রকেু েুাঁজদে! জােু দর রেমন রেদেরেলাম ওরকম রশলারলরপ 
রর্াধ হয। এসর্ রোটোট গুপ্তধদন ওদের রকেু হদর্ না।” রজা র্লল। 
  
“ওরা েরে সরতয সরতযই কনসারদভরন্সর রলাক হদতা তাহদল এগুদলাদকও ওরা োম 
রেদতা। তদর্ আমার ধারণা ওরা রসটা না।” কাটব র্লল। 
  
তারপর ররনাটার রেদক রফদর র্লল, “অ্নয রনৌকাটার রেদক জুম করুন রতা।” 
  
ররনাটা কযাদমরা  ুররদয র্াটফুরট  ুরু্রর রনৌকার রেদক তাক করল।  ুর্ রেযার জনয 
প্রদযাজনীয নানান রজরনদস র কটা োসা। রনৌকাটার সামদনর রেদক রর্শ রকেু রলাকদক 
রেো রগল। পাদযর ওপর পা তুদল ররাদের মদধয র্দস আদে। 
  
“এরা হয ইদযাগা করদে নযদতা…” 
  
রলাকগুদলার রেক রপেদনই আদরকটা রলাক োাঁ়োদনা। তার হাদত একটা লম্বা নদলর 
রাইদফল। 
  
ররনাটা আদরা রর্রশ জুম করার রচিা করল রকন্তু রলাকটার রচহারা স্পি হদলা না। 
“রলাকটার রচহারা ভাদলা রর্ািা োদে না।” র্ললও। 
  
“েরকার রনই। ওরা কারা তা আমরা জারন।” কাটব র্লল ররনাটাদক। 
  
“মাটার রকাস্ট গা বদক ের্র রেদল রকমন হয? ওরা তাহদল রক হদযদে। রেেদত 
আসদর্, পুদরা গযাঙটাই ধরা প়েদর্ তেন।” ররনাটা প্রস্তার্ রেল। 
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“রু্রেটা ভালই। তদর্ রসটা করদত রগদল ঐ রনদেবার্  ুরু্ররগুদলা মারা প়েদর্। এ 
রলাকগুদলার রকাদনা রর্দর্কদর্াধ রনই। এর মদধযই ওরা রনদজদের রলাকদকও রমদর 
রফলদত রিধা কদরনরন ভুদল রগদযদেন? ওরা রকনরসংটন, হযাদগন আর জােু দরর অ্দধবক 
রসরকউরররট গা বদকই েুন কদরদে। এমনরক রর্ামা রমদর রগা াউনটাও উর়েদয রেযার 
রচিা কদরদে। মাটার রকাস্ট গা বদক ের্র রেযা মাত্র ওরা  ুরু্ররগুদলাদক েুন কদর রলজ 
তুদল পালাদর্। আর েরে ধরাও পদ়ে র্া ওদেরদক র দরও রফলা হয। তাহদল হয রকাস্ট 
গা বদক রমদর পালাদর্, না হয রনদজরাই মরদর্। তাও ধরা রেদর্ না। তাহদল রসদিদত্র 
লাদভর গু়ে রপপ়োই োদর্। োরল লাদশর সংেযা আদরা রকেু র্া়েদর্।” 
  
ররনাটা রু্িদলা র্যাপারটা। মুে কাদলা কদর শব্দ কদর একটা শ্বাস রফদল র্লল, “আমার 
কথাই রেক। রকন্তু আমরা একারা রতা ওদের সাদথ পারদর্া না।” 
  
“হযাাঁ, তদর্ সারপ্রাইজ রকন্তু রেদত পারদর্া।” 
  
“হায হায আদগ র্লর্ না? আরম রতা আমার অ্েৃশয হওযার জামাটা ওযারশংটন ররদে 
এদসরে।” রজা র্লল। 
  
“আরম সরাসরর পারনর ওপদর ওদের মুদোমুরে হদত র্লরে না।” কাটব র্লল। 
  
 “তার মাদন আমাদেরদক গভীদর রেদত হদর্।” রজা র্লল। 
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“সারপ্রাইজটা রেদর্া হদে আমরা। আর এদিদত্র কদযকজন সাহােযকারীও পাওযা 
োদর্।” 
  
“রকাদেদক?” 
  
“েরে এদের রনজস্ব  ুরু্রর থাকদতা তাহদল রনিযই র্িুদকর ভয রেোদনা লাগদতা না। 
েরে রেসর্  ুরু্রর পারনর রনদচ কাজ করদে, তারা ঐ রনৌকার র্িীদের র্নু্ধ হয, আর 
শুধু ওদেরদক র্াাঁচাদনার জদনযই কাজ করদত থাদক তাহদল আমার রর্শ্বাস সুদোগ রপদলই 
ওরা ওদের রর্রুদে কাজ করদর্।” 
  
“তার মাদন আমরা রগদয তাদের সাদথ রোরস্ত পাতাদর্া, তারপর রর্দরাহ করা শুরু 
করদর্া।” রজা র্লল। 
  
“রর্দরাহ সর্ সময এভাদর্ই হয।” কাটব র্লল। 
  
রর্শ রমরনট পর কাটব আর রজাদক রেো রগল  াইভ সুযট পদর সমুদর নামার জদনয 
প্রস্তুত। সাদথ রনদে একটা Rov (Romotely operated underwater Vehicle) 
নাম টাটবল। ওরা এেন ধ্বংসার্দশর্ রথদক রতন মাইল েূদর আদে। এতেূর রথদক ওদের 
সদিহ হওযার কথা না। তারপরও সতকতবাস্বরূপ কযাদেন ররনল্ডস সী ড্রাগনদক আদরা 
রপরেদয রনদয আসদলন। রলাকগুদলা েরে র্াইদনাকুলার র্া রা ার রেদয ওদের রেদক লি 
রাদে তাহদল রেেদর্ রে ওরা ধীদর সুদস্থ েরিণ রেদক এরগদয োদে। 
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কাটব আর রজা একটা প্লটফদমব কসা। রসটা আদস্ত আদস্ত রনদচর রেদক নামদে। পারনর 
ওপর রপৌঁেদতই কাটব, রজার আর টাটবল পারনদত রনদম রগল। ওরা একর্ার সুযদটর 
রজরনসপত্র রেক আদে রক-না রনদ়েদচদ়ে রেদে পারনর রনদচ অ্েৃশয হদয রগল। ধীদর 
ধীদর রনদচ নামদে ওরা, Rov’র রর্শাল নাকটার েুপাদশ েুজন ধদর ররদেদে। পিাশ 
ফুদটর মদতা নামদতই ওরা Rov-টায চদ়ে র্সদলা। তারপর কাটব থাম্বস আপ’ রেোদতই 
রজা ওটা চালু কদর রেল। 
  
এমরনদত সাধারণত টাটবল পারনর ওপদর জাহাজ রথদকই পররচালনা করা হয। তদর্ 
রেদহতু এটা পারনর রনদচ  ুরু্ররদের কাদজর উপদোগী কদর র্ানাদনা হদযদে, তাই এটা 
 াইভ সুযদটর সাদথ লাগাদনা একটা র ভাইস রেদযও করা োয। রজা এেন রস কাজটাই 
করদে। 
  
“আদরা রনদচ নাদমা। মারটর কাদে চদল োও।” কাটব র্লল। 
  
“রজার েযাট। রজা র্লল। 
  
মাটার পূদর্ব সমুর রর্রশ গভীর না। জাযগাটাদক  াকা হয “মাটা মালভূরম” নাদম। 
এোন রথদক শুরু কদর েরিণ রসরসরল পেবন্ত রর্সৃ্তত। রসারফ রসরলন প্রায নব্বই ফুট 
রনদচ  ুদর্ আদে। রমাটামুরট ভাদলাই গভীর। তদর্ রপশাোর  ুরু্ররর জনয রকাদনা সমসযা 
হওযার কথা না। িাদমলা হদলা এদতা রনদচ সূদেবর আদলা রপৌঁোয না। 
  
“তলায রপৌঁদে রগদযরে।” রজা র্লল। 
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রজা ওর রহলদমদটর রভতদরর র সদপ্লদত সমুদরর গভীরতা, রকানরেদক োদে র্া ওদের 
গরত সর্ই রেেদত পাদে। 
  
রকেুিণ পরই সমুর তল রচাদে প়েল। Rov’র সামদনর লাইদট আদলারকত হদয আদে। 
রজা মারটদত নারমদয ওদের রেক রেক করল। তারপর আর্ার চালাদনা শুরু করল। 
  
“লাইট র্ন্ধ কদর রেরে, োদত কাদরা রচাদে না পদ়ে।” রজা র্লল। 
  
“হুম! তদর্ রকাদনা রকেুদত রর্দধ আর্ার উদট রপাদ়ো না।” সার্ধান করল কাটব। লাইট 
র্ন্ধ হদতই মদন হদলা ওরা একটা অ্ন্ধকার গুহার রভতর রেদয চলদে। রকেুিণ পর 
রচাদে অ্ন্ধকার সদয আসদত রজা র্লল, “ভাদলাই রতা রেেদত পারে। 
  
“সমুর এেন শান্ত। তাই পারনদত রর্রশ কাো র্া র্ারল রনই।” কাটব র্লল। 
  
“োরল রচাদে সম্ভর্ত পিাশ ফুদটর মদতা রেো োদে।” 
  
 “তার মাদন ধ্বংসার্দশর্ রথদক কমপদি একদশা েশ ফুট আদগই থামদর্।” 
  
 Rov রহসাদর্ টাটবল অ্তযন্ত দ্রুত গরতর। আর ররাদতর অ্নুকূদল থাকায গরত এেন প্রায 
সাত নট। তারপরও ধ্বংসার্দশর্টার কাদে রপৌঁেদত রর্শ রমরনট মদতা রলদগ রলদগা। 
েদরই রেো োদে হালকা আদলা জ্বলদে। 
  
“কমপদি রতন র্া চারটা লাইট ওোদন।” রজা র্লল। 
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কাটবও রেেদে। একটু পরই রেো রগল আদরা েুদটা লাইট। র্ারলর একটা রটরর্র রপেন 
রথদক এরগদয আসদে। 
  
আদলা লাইটগুদলা রথদক রর্ররদয এমনভাদর্ ওপদর োদে রেন আশ পাদশ প্রচুর ধুদলা 
উ়েদে। কাটব ইদতামদধয পারনর রনদচর ভযাকুযাম ক্লীনাদরর অ্দু্ভত ধপধপ আওযাজটা রটর 
পাদে। 
  
 “আদরকটু কাদে রগদয আমাদক নারমদয োও। সর্দচ কাদের  ুরু্ররটার সাদথই আদগ 
কথা র্রল।” কাটব র্লল। 
  
কাটব হাদত লাগাদনা একটা পযাদনল েুলদতই ওযাটার প্রুপ িীন রেো রগল। এোদন ও 
ো-র্লদর্ তার রলরেত রূপ রেো োদর্। এটা রেদয কথা না র্দল সহদজই  ুরু্ররটার 
সাদথ রোগাদোগ করা োদর্। 
  
“আর েরে ও শযতানদের েদলর হয?” রজা রজদেস করল। 
  
“তার জদনয এটা।” র্দল কাটব র্ে রথদক একটা রপকাদসা টুইন-ররইল রস্পযার গান 
তুদল রনদলা। পাশাপারশ েুদটা র্শবা র্সাদনা ওটায। সামনা সামরন েুদটা রট্গার। এই 
মুহূদতব রসফরট অ্ন করা। 
  
 “রতামার জদনযও একটা এদনরে।” কাটব র্লল, “তদর্ আপাতত েূর রথদকই রেযাল 
রাদো। েরে িাদমলায পর়ে তাহদল রতা জাদনা-ই রে রক করদত হদর্।” 
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ওরা এই মুহূদতব  ুরু্ররগুদলা রথদক একদশা ফুট েূদর। এদতােূর রথদক ওদক রেেদত 
পাওযার কথা না। ও তারপরও রকাদনা িুাঁরক রনদত চাইদলা না। 
  
“এোদনই নামদর্া আরম।” র্দল কাটব টাটবদলর পাদশর েরজা েুদল রনদম রগল। তারপর 
রনদজর প্রপালশন ইউরনট চালু কদর রকাণাকুরণ এগুদত লাগদলা। রশর্র্াদরর মদতা রফদর 
তারকদয রেদে রনদেবশ মদতা রজা ওোদনই র্দস আদে। 
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কাটব সামক্রন এগুক্রলা 
৩১. 
  
টু শব্দরটও না কদর কাটব সামদন এগুদলা। ওর প্রপালসন-ইউরনদটর মৃেু  ূদণবর শব্দ 
রশানা োয না র্লদলই চদল। ধ্বংসার্দশদর্র র্াম রেদকই কাজ চলদে রর্রশ। এরেদক 
কমপদি পাাঁচটা লাইট জ্বলদে। সাদথ ভযাকুযাদমর কাজ করা।  ুরু্ররগুদলা রতা আদেই। 
 ানরেদক মাত্র েুদটা লাইট রেদে ও রসরেদকই এগুদলা। 
  
চাররেদক র ালা পারন রেদেই রু্িদলা রে  ুরু্রররা জাহাজটার ফরসল হদয োওযা 
ধ্বংসার্দশর্ ফুদটা কদর রকেু একটা রর্র করদত চাদে। NUMA-র অ্রভোনগুদলা র্াদে 
অ্নযসর্ পারনর রনদচর অ্রভোদনর মদতাই এরা জাহাজটাদক আিররক অ্দথবই রকাপাদে। 
রভদঙ টুকদরা টুকদরা কদর রসগুদলা পাদশ েুাঁদ়ে রফদল রেদে। 
  
“মাথায র্িুক ধরা থাকদল অ্র্শয এদতা সর্ সংরিণ-টংরিণ মাথায থাদক না।” 
ভার্দলা কাটব। 
  
এদতােূর রথদক কাটব রজাদক ররর ওদত রকাদনা ের্র পাোদত পারদর্ না। তার মাদন 
এেন ো করার ওদক একাই করদত হদর্। 
  
“রলরেত কদথাপকথন চালু কদরা।” রফস রফস করল কাটব। 
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রহলদপদটর র সদপ্লদত একটা সরু্জ র্ে আরর্ভূবত হদলা। এক রকাণায T অ্িরটা 
জ্বলদে রনভদে। 
  
অ্দনক কথাই মাথায আসদে। রক রলেদর্ রক রলেদর্ কদর রশর্দমশ সর্দচদয সহজ 
কথাটাই রলেদলা। “আরম এদসরে রতামাদের সাহােয করদত।” 
  
 ওর হাদতর িীনটা জ্বদল উেদতই ও আর্ার সামদন র্া়েদলা। কাদে রপৌঁদে ও সর্দচ 
কাদের  ুরু্ররটার কাাঁদধ রটাকা রেল। রভদর্রেল রলাকটা ভয রপদয র্া অ্র্াক হদয রফদর 
তাকাদর্। রকন্তু এরেদক ভ্রূদিপ-ই না কদর ও রনদজর কাজই করদত লাগল। 
  
কাটব আদরা রজাদর রটাকা রেল এর্ার। তাও রকেু হদলা না। তেন কাটব  ুরু্ররটার  া়ে 
ধদর রজার কদর রনদজর রেদক রফরাদলা। 
  
এর্ার  ুরু্ররটার রচাদে রেো রগল রনোে রর্স্ময। কাটব রেেদলা রলাকটার রচহারা নীল 
হদয রগদযদে। রচাে অ্দধবক রর্াজা। তার মাদন রলাকগুদলা পারনর রনদচ েী বিণ ধদর 
কাজ করদে। 
  
কাটব রনদজর হাদতর রিনটা রেোদলা। 
  
 রলাকটা রলোটা পদ়ে ধীদর ধীদর মাথা িাাঁকাদলা। তারপর ওর কাদে থাকা একটা সাো 
রর্া ব তুদল রনদয তাদত রলেদলা, “েত দ্রুত সম্ভর্ রোাঁ়োর রচিা কররে।” তারপর আর্ার 
কাদজ মন রেল। 
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“রলাকটা আমাদক শযতানগুদলার একজন ভার্দে। তার মাদন ওদের কাজ কদমব রেযাল 
রাোর জদনয এোদন রকউ আদে।” ভার্দলা কাটব। তারপর আর্ার রলাকটাদক ধদর 
রলেদলা, “আরম আপনাদের উোর করদত এদসরে। রলাকটা রচাে রপটরপট কদর রেেদলা 
রলোটা। রচােটা আদগর রচদয েুলদলা আদরা একটু। এদতািদণ সম্ভর্ত র্যাপারটা রু্িদত 
রপদরদে। রলাকটা হোৎ এদতাটা রিদপ রগল রে কাদটবর তাদক রচদপ ধদর রােদত হদলা। 
  
“কযজন রলাক ওদের?” কাটব রলেদলা। 
  
 রলাকটা রলেদলা ৯। 
  
 “সর্াই রক রনদচ?” 
  
 ৫ …….৪। 
  
তার মাদন পাাঁচ জন ওপদর আর চারজন পারনর রনদচ। িাদমলা হদয রগল তাহদল। রনদচ 
এদতাজন থাকদর্ কাটব রসটা রচন্তা কদররন। 
  
“রক রক রেরেদয রেন।” কাটব রলেদলা। 
  
রকন্তু রলাকটা কাটবদক রকেু রেোদনার আদগই ওদের ওপর আদলা এদস প়েল।  ুরু্ররটার 
রচাে রেদেই কাটব রু্দি রফলল লাইটটা রকান পি রফদলদে। ও  ুরদতই রেদে র্শবা 
র্ারগদয একটা রলাক ওদের রেদকই আসদে। 
  
. 
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৩২. 
  
কা ব  ুরু্ররটাদক একপাদশ রেদল রেদয রনদজর রপকাদসা তুদল ধরদলা। রকন্তু 
আক্রমণকারী  ুরু্ররটা েুর্ই কাদে চদল এদসদে তদতািদণ তাই রকউই র্শবা েুাঁ়েদত 
পারদলা না। তার র্েদল েুজন েুজনদক জাপদট ধদর একরেদক কাত হদয রগল। 
  
 রলাকটার মাথায পুদরা মুে ঢাকা রহলদমট। গাদযর সুযটটাও রর্শ শক্ত। নাহদল কাটব শুধু 
টান রেদয রলাকটার মুদোশ েুদল রেদত। রকন্তু তার র্েদল ওরা রমাচ়ো-মুচর়ে কদর 
গ়োন রেদত লাগল একজন আদরকজদনর ওপর। রশর্দমশ কাটব রলাকটার মাথা রচদপ 
ধরদত পারদলা। তারপরই প্রপালশন চালু কদর রসারফ রস এর ভািা কাোদমার রেদক 
চলা শুরু করল। 
  
আক্রমণকারী রলাকটা রস্পযারগান রফদল একটা েুরর রর্র করল। রকন্তু রসটা র্যর্হাদরর 
আদগই কাটব ওদক জাহাদজর কাোদমার ওপর তুদল ওর মাথার রপেন রেকটা সদর্বাচ্চ 
শরক্ত রেদয একটা রর্র হওযা অ্ংদশর গাদয র্ার়ে রেল। সাদথ সাদথ রলাকটার হাত 
রথদক েুর়ে েদস প়েল আর েুহাত ের়েদয মুে থুর্দ়ে প়েল র্ারলর ওপর। মারা না 
রগদলও অ্োন হদযদে রনরিত। 
  
অ্নযপাশ রথদক আদরা েুজন রলাকদক রেৌদ়ে আসদত রেো রগল। প্রথম জদনর মদতা 
এদেরও মুে ঢাকা রহলদমট পরা তদর্ এদের রপদে প্রপালশসন ইউরনট লাগাদনা। ফদল 
গরত তুলনামূলক দ্রুত। 
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কাদটবর পাশ রকদট একটা র্শবা চদল রগল। রু্েরু্ে ের়েদয প়েল চারপাদশ। কাটব 
একপাদশ লাফ রেদয প়েল, তারপর লারথ রেদয র্ারল ের়েদয পারন র ালা কদর রেল 
োদত ওদক রেো না োয। 
  
তারপর ও রনদজর প্রপালসন ইউরনট রেকোক কদর ফুল রস্পদ  চালাদনা শুরু করল। 
ফদল র্ারলর রমদ  রঢদক রগল চারপাশ রিতীয রর্শ্বেুদের এক পাইলদটর কাে রথদক 
রশানা একটা কথা মদন প়েল কাদটবর : “আকাশ র্া পারন রেোদনই র ালা রহাক না রকন 
সর্ সময র্াদম  ুরদর্।” রকন র্াদম র্া রকন  াদন না রস কথা ও জাদন না। তদর্ 
কথাটা েরে েুপুর রর্লার আকাদশর রিদত্র োদট, তাহদল সমুদরর রনদচও োটদর্। 
  
ও প্রপালশদনর গরত একটুও না করমদয র্াদম  ুরদলা, পা র্ারলদত র্াধাদনা োদত র্ারল 
আদরা ওদ়ে। রকেুিদণর জদনয রকৌশলটা ভাদলাই কাদজ রেল। রকন্তু একটু পদরই ধুদলার 
মাদিও এক জদনর লাইদটর আদলা রপৌঁদে রগল রলাকটা কাটবদক রেদে অ্স্ত্র তুলদলা। 
  
কাটব আর্াদরা  ুরদলা। রকন্তু আদরকটা র্শবার হুশ শদব্দর র্েদল রকমন রভাতা একটা 
আওযাজ শুনদত রপল। রেন রাইদফদলর গুরল। শব্দটা অ্দনকটা এদক-৪৭-এর মদতা 
লাগল ওর কাদে। 
  
 ওর কাাঁদধ লাগাদনা একটা পাো রভদঙ গুদ়ো হদয রগল। তদর্ কাটব সামদন এদনা থামল 
না। প্রাণপদণ র্ারলদত লারথ রেদে োদত ওদক রেকমদতা রেযাল না হয। 
  
প্রপালসদনর ধাক্কায অ্ল্প পদরই ও ধ্বংসার্দশদর্র রপেদন চদল এদলা। “রজা, আমার 
কথা কী শুনদত পাে? েরে শুনদত পাও তাহদল রশাদনা আমার জরুরর সাহােয েরকার 
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এেুরন। ওরা রতনজন, আরম একা। আর ওরা আন্ডার ওযাটার রাইদফল র্যর্হার করদে। 
ওদের প্রপালসন ইউরনটগুদলা রেেলাম রারশযান, তার মাদন রাইদফলগুদলাও রসরকমই 
হওযার সম্ভার্না রর্রশ।” 
  
কাদটবর েতেূর মদন পদ়ে রারশযানরা ওদের  ুরু্রর আর রস্পাজ (রারশযান রস্পশাল 
রফাসব) কমাদন্ডাদের জনয েুই ধরদনর রাইদফল র্ারনদযরেল। একটাদক র্লা হয APS. 
এগুদলা রর্াট নাদমর রর্দশর্ রস্টদল র্ানাদনা গুরল েুাঁ়েদত পাদর। গুরলগুদলা এদককটা 
পাাঁচ ইরি কদর লম্বা। এগুদলা সীসার ততরর রু্দলদটর রচদয পারনর রভতর অ্দনক ভাদলা 
কাজ করদত পাদর। তদর্ তারপরও পারনর  নদের কারদণ এগুদলার পাল্লা েুর্ রর্রশ 
না। কাটব রে গভীরতায আদে রসোদন সদর্বাচ্চ পিাশ রথদক র্াট ফুট হদর্। রকন্তু কাদটবর 
রপদের র্যথাই প্রমাণ করদে রনরেবি েূরদের র্াইদর রমদর রফলদত না পারদলও আ াত 
ভাদলাই করদত পাদর। 
  
“রজা, শুনদত পাে? রজা?” 
  
আদরকটা র্যাপার হদে পারনর  নে পৃরথর্ীর সর্বাধুরনক করমউরনদকশন রসদস্টমদকও 
অ্দকদজা কদর রেদত পাদর। রজা ওর কাদে-রপদে রনই। কাটব রসারফ রসরলন-এর রপেদনর 
রেদক তাকাল। রসরেক রথদক আদলা এরগদয আসদে।  াদন তারকদয রেদে রসরেদকও 
একই অ্র্স্থা। 
  
“রতনজন আসদে আমাদক মারদত, আর আমার হাদত র্শবা মাত্র েুদটা। পদরর র্ার র্স্তা 
ভদর রস্পযার গান রনদয আসদর্া।” কাটব রর়্েরর়্ে করল। 
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 কাটব রস্পযার গানটা েুহাদত ধদর  ান রেদক এগুদলা। আর্োযার রভতর রথদক  ুরু্ররটার 
আদলা স্পি হদলা। কাটব রসরেদক তাক কদর র্শবা েুাঁ়েদলা। র্শবাটা রলাকটার কলার 
রর্াদনর রেক রনচ রেদয ঢুদক রপে রেদয রর্ররদয রগল। 
  
র্াঁ়েরশদত গাাঁথা টুনা মাদের মদতা রলাকটা রমাচ়োদনা শুরু করল। আশপাশটা ভদর রগল 
রু্েরু্ে আর  ূরণবদত। রকন্তু মারটদত প়োর র্েদল রলাকটা িতস্থান রচদপ ধদর রাইদফলটা 
রফদল রেদয ওপদর উেদত লাগল। 
  
কাটব রলাকটাদক রেদত রেল। ওর লিয রাইদফলটা। রকন্তু রনদচ পদ়ে অ্ন্ধকাদর হাররদয 
রগদযদে। 
  
“লাইট অ্ন কদরা।” কাটব র্লল। 
  
র্াম কাাঁদধরটা রতা আদগই রভদঙ চুদর রগদযরেল তদর্  ান কাাঁদধরটা সাদথ সাদথই জ্বদল 
উেল। আদলাদত রাইদফলটা রেমন রেেদলা কাটব, রেক রতমরন ওর শত্রুরাও ওর অ্র্স্থান 
রজদন রগল। 
  
কাটব সর্বশরক্ত রেদয িাাঁপ রেল সাদথ সাদথই শুনদলা আদরকটা রাইদফদলর আওযাজ। ওর 
রেক সামদনর র্ারলদত রর্াট রর্ধদত লাগদলা। এেন হয কাটবদক রফরদত হদর্ না হয 
রর্াট রেদয মরদত হদর্। 
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 র্ারক  ুরু্রর েুজন এরগদয আসদে। কাটব রনদজদক সুরস্থর কদর রশর্ র্শবাটা েু়েদলা। 
লিয রে রলাকটার হাদত রাইদফল আদে রস। এদকর্াদর সরাসরর গলা রভে কদর চদল 
রগল র্শবাটা। মুহূদতব রলাকটা হাত-পা ের়েদয রনদজর রদক্ত রনদজই  ুর্দত আরম্ভ করল। 
  
কাটব আর্ার রাইদফলটা রেরেদক পদ়েদে মদন হদযরেল রসরেদক িাাঁপ রেল। রকন্তু ও 
রপৌঁেদতই রেদে র্ারক  ুরু্ররটাও রসোদন রপৌঁদে রগদযদে। 
  
েুইজদনই রাইদফলটা রচদপ ধরদলা। কাটব ধদরদে হাতদলর রেদকর অ্ংশটা, আর ওর 
প্ররতপি ধদরদে নদলর অ্ংশটা। ফদল টানাটারনদত কাটই রজতদল রশর্দমশ। 
  
কাটব ওটাদক রটদন এদন গুরল করার রচিা করল রকন্তু অ্নযজন এদকর্াদর ওর সাদথ 
রমদশ োাঁর়েদয আদে। রস কাদটবর রহলদমদটর রপেনরেকটা হাত়োদত লাগল। র্াতাদসর 
পাইপটা রটদন রোলার ইো। 
  
কাটব হাাঁটু রেদয রলাকটার রপদট গুাঁদতা রেল। রলাকটা ওর র্াতাদসর পাইপ রেদ়ে রেল 
রকন্তু আদরা মারাত্মক একটা রজরনস রর্র করল হাদত। একটা রর্দফারদকর কারে। 
এগুদলা সাধারণত হাির মারদত র্যর্হার হয। এর গাদয স্পশব লাগদলই রর্দফারণ  দট। 
কাটব রলাকটার হাত আটদক কর্রজ রচদপ ধরদলা োদত কারেটার মাথা ওর গাদয লাগদত 
না পাদর। রেোদনই লাগদর্ রসোদনই ফুদটা হদয োদর্। এগুদলার একর্ার মাত্র স্পদশব 
পদনর ফুট লম্বা হাির পেবন্ত ধরাশাযী হদয রেদত রেেদে কাটব। ওর রর্িুমাত্র ইদে 
রনই। এভাদর্ মরার–র্া রকাদনাভাদর্ই মরার ইদে রনই। 
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েুজন েুজনদক রচদপ ধদর রগাত্তা রেদত লাগল শুধু। কাদটবর কাাঁদধর আদলা রলাকটার 
মুদোদশ প্ররতফরলত হদে। ফদল েুজদনর রকউই রচাদে রেেদত পাদে না। রকন্তু 
তারপরও রকউ কাউদক ো়েদে না। 
  
 কাটব এদতািদণ রটর রপদযদে রে রলাকটা আকাদর ওর রচদয কত র়্ে। কাদটবর কাাঁধ 
রচদপ ধরদত পারায রলাকটা রকেুটা সুরর্ধা রপদয রগল। আর কাদটবর প্রাণপণ রচিার 
পরও ইরি ইরি কদর কারেটা ওর পাজদরর রেদক এগুদত লাগল। কাদটবর মৃতুয এেন 
সমদযর র্যাপার। রলাকটাও রসটা রটর রপদযদে। কাটব রলাকটার মুদে রকমন একটা 
অ্প্রকৃরতদম্ভর মদতা হারস রেেদত রপল। আর মাত্র কদযক রসদকন্ড র্ারক কাদটবর আযুর। 
রেক রসই মুহূদতব হোৎ ওদেরদক আদলার র্নযায ভারসদয একটা িাপসা হলুে মদতা 
রজরনস েুদট এদলা। আর একটা প্রচণ্ড গরতর র্াদসর মদতা কাটবদক আক্রমণকারী 
রলাকটাদক আ াত করল। 
  
কাটব পাক রেদয সদর রগল একরেদক।  ুদর তারকদয রেদে রজা টাটবদলর নাদক 
রলাকটাদক র্ারধদয রেক একটা উন্মত্ত র্াদ়ের মদতা েুদট োদে। 
  
 রলাকটাদক সমর তদল আেদ়ে রফদল তারপর রজা থামল। তারপর টাটবল রেদয চাপা 
রেদয র্ারলর রভতর অ্দধবক রগাঁদথ রেল। 
  
 কাটব রনচু হদয রাইদফলটা তুদল রনদয রজার অ্দপিা করদত লাগল। রকেুিণ পদরই 
টাটবল কাদটবর পাদশ এদস থামল। রহলদমদটর রভতর রেদযই রজা’র হারসমুে রেো োদে। 
“আো টাটবদলর গাদয একটা কঙ্কাদলর মাথা এদক রেদল রকমন হয?” 
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 আরম থাকদত রসটা হদর্ না, এদতািণ লাগদলা রকন রতামার?” কাটব র্লল। রজা োাঁত 
রর্র কদর হাসদলা, “ওোদন র্দস আসদল রর্ািা োরেদলা না রে তুরম আসদলই রর্পদে 
পদ়েে নারক মজা রনে। তদর্ েেন রাইদফদলর শব্দ রপলাম তেন রু্িলাম কুে রতা 
গা়ের্া়ে হযায।” 
  
মজার র্যাপার হদলা, পারনর রনদচ গুরল র্া ররর ও তরদির রচদয শব্দ অ্দনক দ্রুত োয। 
  
কৃরতে পুদরাটাই রারশযানদের। ওরা রর্শ মজার মজার অ্স্ত্র র্ানায।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
“হুম! রতামার কাদলকশদনর জদনয োরুণ হদর্ এটা।” রজা র্লল। 
  
কাটব র্িুক সগ্রহ করদত পেি কদর। পৃরথর্ীর রর্রভন্ন প্রান্ত রথদক ওগুদলা রোগা়ে 
কদর। ওর কাদে ভুদযরলং রপস্তল আদে, েুপ্রাপয কদযকটা অ্দটামযারটক রর্াদযন ররভলভার 
আদে। সম্প্ররত পরিম রথদক একটা রসে শুটার রজাগা়ে কদরদে। সাদথ একটা রকাট 
পদযন্ট রফার ফাইভ। এটা রেদযই ও ওর সর্বদশর্ রভদলনদক রমদরদে। 
  
“তা রতা অ্র্শযই। তদর্ আমার মদন হদে। রশা-রকদস জাযগা পাওযার আদগ এটার 
আদরা রকেু কাজ র্ারক আদে।” 
  
“আমরা রে কাজটা উদটা রেক রথদক কররে রসটা কী রু্িদত পারদো? আমরা মারটর 
রনদচ সর্ সাফ কদর রফদলরে। রকন্তু ওপদর রকন্তু রদযই রগদযদে। েুদের রকৌশল রকন্তু 
এরকমটা হয না।” 
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“তদর্ ভাগয রকেুটা ভাদলা। ওরা এেদনা আমাদের কথা জাদন না।” কাটব প্রপালসন 
ইউরনট চালু কদর আর্ার ধ্বংসসৃ্তদপর রেদক এরগদয রগল। কমবরত সাধারণ  ুরু্ররদের 
রেো রগল আদরা কদযকটা অ্রেদজন টযাঙ্ক রর্র করদে। ওদেরদক রেদেই রকমন 
কুকদ়ে রগল ওরা। 
  
 “সার্টাইদটল রেযা শুরু কদর োও।” রজা র্লল। 
  
র সদপ্লটা চালু কদর কাটব রলেদলা, “সর্ রেক আদে। গা বরা মারা রগদযদে, আমরা 
আপনাদেরদক এোন রথদক রনদয োদর্া।” 
  
একজন আঙুল রেদয ওপদর রেরেদয হাদতর রর্াদ ব েুর্ কদি রকেু আাঁরকরু্রক কাটদলা। 
এমন কাদকর েযাং র্দগর েযাং রলো কাটব জীর্দনও রেদেরন। 
  
“আপনারা কতিণ ধদর পারনর রনদচ?” কাটব রজদেস করল। চার আঙুল রেোদলা 
একজন। 
  
“নব্বই ফুট পারনর রনদচ চার  ণ্টা।” রজা র্লল। 
  
ওরা রনিযই শুধু অ্রেদজদনর র্েদল নাইট্ে র্া টাইরমে র্যর্হার করদে। তার পরও 
এদতািণ পারনর রনদচ থাকার কারদণ ওপদর ওোর জদনয ওদেরদক কমপদি কদযক 
 ন্টা র কমদপ্রস করদত হদর্। দ্রুত একর্ার রচাে রু্রলদয রু্িদলা রে পেবাপ্ত টযাঙ্ক রনই। 
পেবাপ্ত রক রনই-ই র্লা চদল। তার মাদন অ্নয রকাদনা উপায রর্র করদত না পারদল এরা 
সর্াই মারা প়েদর্। 
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কাটব সর্ার সামদনর  ুরু্ররর কাাঁদধ হাত ররদে মাথা না়েদলা, “আপনারা ওপদর রেদত 
পারদর্ন না।” 
  
 ুরু্ররটাও মাথা রনদ়ে আর্ার ওপদরর রেদক রেোদলা। 
  
“আপনারা তাহদল মারা প়েদর্ন।” 
  
রলাকটা রলোগুদলা পদ়ে আর্ার ওপর রেদক ইরিত করল। তারপরই হাত রেদয অ্দু্ভত 
একটা ভরি করল। 
  
“আপনারা কী র্লদত চাইদেন তা রু্িদত পাররে না।” কাটব রলেদলা। 
  
 ুরু্ররটাদক হতরু্রে রেোদলা। কাটব ওদক শান্ত করার রচিা করল। তারপর  ুরু্ররটার 
রর্া ব রেরেদয র্লল, “আদস্ত আদস্ত রলদেন।” রলাকটা রর্া বটা রনদয আদগর সর্ রলো 
মুদে রফলদলা। তারপর এর্ার আদরা ভাদলা কদর রলোর রচিা করদত লাগল। রেক রেন 
একটা র্াচ্চা রেদল তধেব ধদর তার হাদতর রলো সুির করার রচিা করদে। 
  
রশর্ কদর রর্া বটা  ুররদয ধরদলা রস। এর্ার প়ো োদে একটা মাত্র শব্দ রলো তাদত। 
  
রর্ামা! 
  
. 
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৩৩. 
  
 ুরু্ররটা আতদঙ্কর সাদথ অ্দধবক উোর করা ধ্বংসার্দশর্টা রেোদলা। তারপর আর্ার 
রকেু রলেদলা রর্াদ ব। 
  
“আপনারা েেন আক্রমণ কদরন–তেন ওরা রর্ামা রপদতদে।” 
  
কাটব হোৎ র্যাপারটা রু্িদত পারদলা। রলাকগুদলা এই ধ্বংসার্দশর্ উোর করদত 
রচদযরেল। রকন্তু েরে ওরা রনদজরা না পায তাহদল ওরা ওটা কাউদকই রপদত রেদর্ না। 
“রেোন রতা রকাথায?” 
  
রলাকটা ইতস্তত করদত লাগল। 
  
রেোন!” 
  
রনতান্ত অ্নীহায রলাকটা সাতরাদনা শুরু করল রসরেদক। েুর্ই ধীদর এগুদে। কাদে 
রপৌঁোদতই রলাকটা রনদজর লাইট রফদল রর্ামাটা রেোদলা। ওরা ভযাকুযামটা রেদয টনদক 
টন র্ারল সররদযদে। তারপর রজরনসপত্র রেগুদলা রপদযদে তার মদধয রেগুদলা রমসরীয 
মদন হযরন রসগুদলা সর্ রফদল রেদযদে। তরর্ারর, রশওলাপ়ো কামাদনর নল, জুতা 
হারর্জারর্ চারপাদশ  াস্টরর্দনর মদতা কদর পদ়ে আদে। 
  
জাহাজটা রেেদত এেন কঙ্কাদলর মদতা লাগদে। র্াইদরর কাে-তক্তা সর্ই েুদল রফলা 
হদযদে। শুধু তুলনামূলক সরু কাদের ততরর রভতদরর কাোদমাটা রদয রগদযদে। ওটার 
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ওপর রভদস রগল কাটব। তারপর  ুরু্ররর আদলা রফলার জাযগাটা রেেদত লাগল। রর্ামা 
একটা না, েুদটা। কদযক তাল C-4-রক রেো রগল টাইমাদরর সাদথ লাগাদনা। রেক 
রগা াউনটায রে রকমটা র্যর্হার করদত রচদযরেল রসরকম। সমসযা হদলা রর্ামাটা 
এমনভাদর্ জাহাদজর রোদল পদ়ে আদে রেক রেন র্াদ র োাঁচার মদধয মাংস রেযা 
হদযদে। 
  
 কাটব আদরা একটু কাদে রগল। তারপর জাহাদজর োতাপ়ো কাে রচদপ ধদর কাে রথদক 
রেেদত লাগল। রর্ামার র রজটাল  র়েদত সময রেোদে ২.৫১। রসদকন্ড রসদকন্ড কদর 
কমদে সমযটা। 
  
কাটব রচিা করল ভািাদচারা রজরনসগুদলার রভতর রেদয রর্ামাটা রটদন আনদত, রকন্তু ওর 
হাত অ্তেূর রগল না। ওর হাত রথদক আদরা েুদযক ফুট েূদর রর্ামাটা। 
  
“রজা! একটু সাহােয েরকার।” কাটব র্লল। 
  
রজা আর টাটবল আসদত আসদত  র়ের কাটা ২.০০-রত রপৌঁদে রগল। Roy- টায একটা 
ভাজকরা লারে রেল। রজা রসটা রেদয রচিা করল। রকন্তু কাজ হদলা না। এটাও রোদটা। 
  
“আমাদের এোন রথদক চদল োওযা েরকার। আরম এই রলাকগুদলাদক রনদয রেদত 
পারদর্া।” রজা র্লল। 
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 রেরর হদয রগদযদে। এেন রগদলও রর্রশেূর রেদত পারদর্ না। আর রে পররমাণ C-4 
র্যর্হার করা হদযদে তাদত শক ওদযদভই চযাো হদয মরদর্া। অ্নয রু্রে রর্র করদত 
হদর্।” 
  
হোৎই ওর গাদয সামানয িাাঁকুরন অ্নুভূত হওযায পাশ রফদর রেদে  ুরু্রর রলাকটার 
হাদত ভযাকুযাম পাইপটা ধরা। 
  
“োরুণ রু্রে!” র্লল কাটব। 
  
ভযাকুযামটা তেদনা চালু। কাটব রসটাদক ভািা জাহাদজর কাদের রেদক তাক কদর ভালভ 
েুদল রেল। 
  
 প্রথমর্াদরই ওটা অ্দনকোরন রর্দফারক তুদল আনদলা। রকন্তু ওটা নদজদলর কাদে 
আটদক রগল। ও ভযাকুযামটা আর্ার উরেদয রনদয আসদলা আর রজা ওটাদক ওোন 
রথদক েুদল রনদলা। তারপর তারগুদলা েুদল রফলদতই রর্ামাটা রনরিয হদয রগল। 
তারপরও সার্ধানতাস্বরূপ রজা টাইমারটাও েুদল রেল। 
  
 “চরল্লশ রসদকন্ড আদে আর। তা়োতার়ে। র্ারকটাও উরেদয আদনা।” রথদম োওযা 
টাইমারটা রেদে র্লল রজা। 
  
কাটব ইদতামদধয ভযাকুযামটা আর্ার আদগর জাযগায র্রসদয রেদযদে প্রায। রিতীয 
রর্ামাটার রেদক তাক করদতই রর্ামাটা উদে এদলা। রকন্তু প্রথমটার মদতা আটদক 
োওযার র্েদল রর্সর্দলর মদতা র়্ে রর্ামাটা ভযাকুযাদমর পাইপ রর্দয ওপদর চদল রগল। 
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কাটব আর রজা েুজদনই ওপদর তাকাল। পারনর ওপদর রটউদর্র মাথাটা রেোর রচিা 
করদে। 
  
 “রজরনসটা রকাথায রগদয থামদর্ র্দল মদন হয?” রজা রজদেস করল। কাটব জর্ার্ রেল 
না, কারণ উত্তরটা েুজদনরই জানা। তদর্ কথা হদে রর্ামাটা রক চরল্লশ রসদকদন্ড পুদরা 
পাইপ পার করদত পারদর্ নারক রকাথাও আটদক োদর্? কাটব ভযাকুযাম পূণব গরতদতই 
চালাদত লাগল। আশা করদে রর্ামাটা রশর্ পেবন্তই রপৌঁেদত পারদর্। 
  
. 
  
এরেদক পারনর ওপদর ভযাকুযাদমর কমদপ্রসরটা এদতািণ অ্লস ভরিদত আদস্ত আদস্ত 
চলরেল। হোৎ রসটা পূণব শরক্তদত গজবন করা শুরু করল। ফারুক নাদম একটা রলাক 
এটার োরযদে রেল। হোৎ এই পররর্তবদন েুরশ হদলা রস। কারণ রস ভার্রেল রনদচ 
রর্াধহয কাজ করা র্ন্ধ হদয রগদযদে। 
  
এেন পেবন্ত গুরুেপূণব রকেুই উোর করদত পাদররন। ো রপদযদে সর্ই ফালতু রজরনস। 
এরেদক রটনশন হদে েুর্। প্ররতর্ারই আশপাদশ রকাদনা জাহাজ রেো রগদলই ওর 
রু্কটা রকাঁদপ উেদে। এই রু্রি NATO র্া মাটার রকাস্ট গাদ বর রপদট্াল রর্াট রধদয 
এদলা। ও আর্ার রসই ধাতুর জালটার রেদক এরগদয রগল। রকেুিদণর মদধযই পারনর 
িীণ ধারাটা উনাত্ত ররাদত রূপ রনদলা। অ্র্শয ওটায পারন-ই রর্রশ। র্ারল র্া অ্নয 
রজরনস েুর্ একটা রনই। তদর্ রসটা রে রকাদনা মুহূদতব পাদট োদর্। রশর্দমশ একেলা 
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র্ারল নদলর মুে রথদক রর্ররদয এদলা। তারপরই ওদে এদলা শক্ত একটা রজরনস। 
রজরনসটা জাদলর ওপর প়েদতই একজন ওটা রক রেোর জদনয এগুদলা। 
  
“না।” ফারুক রচৎকার কদর উেল। 
  
তদর্ ওর রচৎকার ঢাকা পদ়ে রগল রর্দফারদণর শদব্দ। অ্নয রলাকটা আর ফারুক 
েুজদনই োতু হদয রগল মুহূদতবই। জাল, কমদপ্রসর আর র্জরাটার রর্রশর ভাগ অ্ংশও 
উদ়ে রগল সাদথ সাদথ। রেটুকু র্ারক রেল রসটুকুও টুপ কদর  ুদর্ রগল পারনদত। 
  
র্জরা রথদক একজন মাত্র রলাক রর্াঁদচ রফরদত পারদলা। এদকর্াদর রনৌকার রশর্ মাথায 
োাঁর়েদয রেদলা রস। রর্দফারদণর পদর রনৌকাটা রভার্া আরম্ভ করদতই রস লাফ রেদয অ্নয 
রনৌকটার রেদক সাাঁতার রেদলা। অ্নয কাদরা রোাঁজ রনযার কথা মাথাদতই রনই। 
  
 রলাকটা অ্নয রনৌকাটার রসাঁর়েদত রপৌঁোদতই একজন এদস তাদক উেদত সাহােয করদলা 
রকন্তু রসাঁর়েদত পা রেযার আদগই তীক্ষ্ণ রকেু একটা তার পা রভে কদর ঢুদক রগদলা। 
তারপর তাদক রটদন আর্ার পারনদত এদন রফলদলা। 
  
 প্রথদম রলাকটা রভদর্রেল হাির রর্াধহয। রকন্তু  া়ে  ুররদয রেদে পারনদত অ্স্পি হলুে 
রকেু একটা রেো োদে। পারনদত  ুর্ন্ত রকেু একটা। উদটারেদক োদে এেন। সাদথ 
তাদকও রটদন রনদয োদে পারনর রনদচ। 
  
 রে মুহূদতব মদন হদলা রে রলাকটা োন হারাদর্ তেনই তার পাদযর র্াাঁধন েুদল রগল 
আর রস মুক্ত হদয রগল। হাদ়ে পাাঁচদ়ে পারনর ওপর উদে রেদে  ুরু্রর রনৌকাটা রথদক 
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প্রায একদশা গজ েূদর সদর এদসদে। এরেদক পারনর ওপদর উোমাত্র শুরু হদলা কারশ। 
রকাদনামদত রসটা সামদল আদশপাদশ তারকদয রেদে হলুে রজরনসটা আর রনই। 
  
  ুরু্রর রনৌকায থাকা েুজন এরেদকই অ্স্ত্র তাক কদর োাঁর়েদয আদে। আদশ পাদশর 
পারনদত গুরল করার মদতা রকেু েুাঁজদে ওরা রে আক্রমদণর রশকার এতিদণ তা রটর 
রপদযদে। 
  
“রকেু রেো োয?” একজন রচৎকার কদর জানদত চাইদলা। 
  
“না” 
  
“আদরক রেদক রেদো।” 
  
 “ঐ রতা ঐ রে!” রনৌকায থাকা রিতীয জন রচাঁচাদলা। 
  
রলাকটা রভদর্রেল রজরনসটা একটা  ুদর্া জাহাজ। ওর রু্দলটগুদলা পারন রেটকাদত 
রেটকাদত রচদর রেল সমুদরর রু্ক। রকন্তু রজরনসটা উধাও হদয রগল আর্ার। 
  
“এরেদক।” এর্ার প্রথম রলাকটা হলুে রজরনসটা রেেদত রপদযদে। 
  
রজরনসটা এর্ার রসাজা ওদের রেদক এগুদে। পারনর রেক রনদচ। সূদেবর আদলায ওটার 
চকচদক গা রেো োদে স্পি। েুজদনই রসরেদক র্িুক তাক কদর গুরল করা শুরু 
করল। আদশ পাদশ পারন রেটদক রফাযারার মদতা হদয রগল। 
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রকন্তু হলুে রজরনসটা তাদত থামল না। কদযক মুহূতব পদরই রসটা পারনর ওপর উদে 
এদলা। গুরল র্রিদত ভররদয রেল রজরনসটাদক, রকন্তু রজরনসটা এক মুহূতব না রথদম ওদের 
রনৌকায এদস ধাক্কা রেল। 
  
ধাক্কায রনৌকা েুদল উেল। রলাক েুদটা ভারসাময রিা করদত রগদয র্িুক েুদটা  ুররদয 
রনদত হদলা। আর রজরনসটা ওদের রনৌকার পাশ কারটদয েূদর সদর রগল। 
  
এতিদণ ওরা রু্িলল রে ওটার রভতর আসদল রকউ রনই। 
  
হোৎ রপেদন রশদসর শদব্দ ধারণার সতযতা প্রমাণ হদলা।  ুরদতই রেদে রূপারল চুদলর, 
 ুরু্ররদের রপাশাক পরা এক রলাক ওদের রেদক একটা APS তাক কদর োাঁর়েদয 
রদযদে। 
  
ওরা েতিণ হলুে রজরনসটা রনদয র্যস্ত রেলা তেন কাটব রনৌকার রপেন রেক রেদয উদে 
এদসদে। 
  
“র্িুকগুদলা পারনদত রফদল োও।” আদেশ রেল কাটব। 
  
রলাকেুদটা আদেশ রমদন হাত উাঁচু কদর োাঁর়েদয রইল। 
  
“হাত পাোর রপেদন রনদয, মাথা রনচু কদর র্দস পদ়ো।” 
  
রর্না র্াকয র্যদয এটাও রমদন রনদলা তারা। 
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ওদের রেদক র্িুক তাক কদর ররদেই ও রনৌকার কযাদেদনর হাত-পাদযর র্াাঁধন রকদট 
রেল। তারপর মুদের রভতর রথদক কাপ়েটা সরাদতই ভািা ভািা ইংদররজদত র্দল উেল, 
“পারনর রনদচও আমার রলাক আদে।” 
  
“রচন্তা করদর্ন না, ওরা রেক আদে।” কাটব র্লল। 
  
কযাদেন মাথা না়েলল, “ঐ রলাকগুদলা রভাদরর পর রথদক পারনর রনদচ। আর আমাদের 
র কমদপ্রশন টযাঙ্ক ঐ র্জরাদত রেল।” 
  
“আমাদের জাহাদজ একটা আদে। ওটা আরনদয রনরে।” র্দল ও সী ড্রাগনদক ররর ওদত 
ের্র রেল। 
  
“েয চযারম্পযনদের রক হদর্? ওরা এই কনসারদভরন্সটা চালায। কযাদেন র্লল। 
  
“ওদের রক হদর্ মাদন?” 
  
 ‘রলাকগুদলা ওদেরদক ধদর রনদয রগদযদে।” 
  
“আদগই রর্ািা উরচত রেল।” কাটব র্লল, তারপর পদ়ে থাকা েুজদনর রেদক রফদর 
র্লল, “ররর ও না রফান?” 
  
“রফান, র্যাকপযাদক আদে।” রলাকটা জর্ার্ রেল। 
  
 কাটব রলাকটাদকই আদেশ রেল রফান রর্র কদর নাম্বার রটপদত। 
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“রক ের্র র্দলা? কাজ কতেূর এগুদলা?” ককবশ একটা কণ্ঠ রশানা রগল। কাটব রফানটা 
ওর হাত রথদক রনদয রনদলা, “আপনারাই রক েয শযাদম্পনদের আটদক ররদেদেন?” 
  
“রক?” 
  
 “আমার নাম অ্রস্টন। কার সাদথ কথা র্লরে জানদত পারর?” 
  
“আপরন েরে আমার নাম না জাদনন, তাহদল রসটা না জানাদনাই রু্রেমাদনর কাজ 
হদর্।” রলাকটা র্লল। 
  
“সমসযা রনই। আপনার রলাকদের একটু ক়েদক রেদলই সর্ জানা োদর্।” রলাকটা 
জর্ার্ না রেদয হাসদত লাগল। “রলাকগুদলা আমার র্যাপাদর রর্িু রর্সগবও জাদননা। ো 
েুরশ করুন ওদেরদক রনদয। আপরন ো জাদনন এর রর্রশ একটা তথযও ওদের কাদে 
রনই।” 
  
এই মুহূদতব কাটব রপরেদয আদে। তদর্ রর্রশিণ থাকা োদর্ না। 
  
“হদত পাদর। তদর্ ওরা রে পুরাকীরতবগুদলা উোর কদরদে রসগুদলা রথদক অ্দনক রকেুই 
জানা োদর্ আশা করর। রমসরীয ধ্বংসার্দশর্ সংগ্রহ করা োরুণ একটা শে। রর্শাল 
সরু্জ োনর্টার রহসযটা রক তা আমার জানার েুর্ আগ্রহ। সম্ভর্ত রলাকটার মানুর্দক 
শূদনয ভাসার্ার িমতা রেল। 
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আিাদজর ওপর র্ারজ ধদররেল কাটব রকন্তু রলদগ রগদলা রসটা। হারসর র্েদল ওপাদশ 
এর্ার নীরর্তা নামদলা। “োক এর্ার কাজ হদযদে।” ভার্দলা কাটব। “রোাঁচাটা জাযগা 
মদতাই রলদগদে।” 
  
“আপনার কাদে রশলারলরপটা আদে?” 
  
“সরতয কথা হদলা আরম রতনটা রশলারলরপ রপদযরে।” রমদথয র্লল কাটব। “আরম 
আপনাদক একটা প্রস্তার্ রেদত চাই।” রলাকটা র্লল রফাদনর অ্পর প্রান্ত রথদক। 
  
“শুনরে আরম।” 
  
“টযার্দলটগুদলা আমাদক রফরত রেন র্েদল েয শযাদম্পনদের জীরর্ত রেদ়ে রেদর্া।” 
  
“হুম! আো রেক আদে। রকাথায আসদত হদর্ র্লুন।” 
  
. 
  
৩৪. 
  
“এই রলাকগুদলাদক রনদয আসা রক রু্রের কাজ হদযদে?” রর্াঁদধ রাো রলাকগুদলাদক 
রেরেদয র্লল ররনাটা। ওরা এেন পূণব গরতদত রফাদনর রলাকগুদলার র্দল রেযা 
জাযগাগুদলার রেদক েুটদে। 
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“ওদের সাদথ আমাদের একটা র্যর্সা করার কথা। অ্ন্তত আমাদের মালগুদলা রতা 
রেোদর্া।” কাটব র্লল। 
  
“েেন ওরা রেেদর্ আপরন রশলারলরপর র্েদল রতনটা গুণ্ডা রনদয এদসদেন তেন রক হদর্ 
র্দল মদন হয?” রজা রজদেস করল। 
  
“রগালাগুরল, রর্দফারণ আর রলাকজদনর রচাঁচাদমরে।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
 “তার মাদন…রসই আদগর মদতাই।” রজা হতাশ হদলা। 
  
“ো করর সর্সময তা-ই।” কাটব র্লল। শুদন ররনাটা আর রজা েুজদনই হাসদলা তদর্ 
ররনাটার হারসটা রর্র্ণ্ণ রেোদলা। 
  
“আসল সমসযা অ্নয জাযগায,” র্লল ররনাটা। “আমাদের কাদে েরে রশলারলরপগুদলা 
আসদলও থাকদতা তাহদলও ওরা েয শযাদম্পনদের ো়েদত র্দল মদন হয না। তার ওপর 
এরা জাদন রে এই রলাকগুদলা রক েুাঁজদে। জােু দরর ঐ রজরনসগুদলাও েয 
‘চযারম্পযনদের কাদলকশন রথদকই আসা। কদযক র্ের আদগ ওরা রসারফ রস.দত উোর 
কাজ চালায। এর মাদন হদে েয শযাদম্পনরা পুরাকীরতবগুদলার রচদয কম রর্পদে রনই।” 
কাটব তারকদয আদে সমুদরর রেদক। সূদেবর আদলা রচাদে প়োয রচাে রোট রোট কদর 
তারকদয আদে। েততই মজা করুক রে কাজটা করদত োদে রসটা োরুণ করেন। 
“আমাদেরদক প্রথম সুদোদগই ওদেরদক ভ়েদক রেদত হদর্। অ্স্ত্রপারত আর রলাকজন 
রকমন আদে আমাদের?” 
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রজা রলাকদের কাে রথদক রনযা র্িুক আর ওগুদলার রগালার্ারুে রেদে রটদে র্লল, 
“েুদটা এদক-৪৭ আর একটা APS রাইদফল। গুরল আদে রতনটা র্িুক রমলাদয নব্বই 
রাউদন্ডর মদতা। এেট্া রকাদনা মযাগরজন রনই।” 
  
“আমার একটা গুরল ভরা রর্দরটা নাইন রমরলরমটার আদে। রমাট আোদরাটা গুরল আদে 
ওটায।” ররনাটা র্লল। 
  
“আমার কাদে োরনক C-4 আদে।” কাটব র্লল। 
  
 “অ্স্ত্রপারতর র্যর্স্থা রতা হদলা,  ার়্োদনার র্যর্স্থা কী হদর্?” 
  
ররনাটা ওর রফাদন এলাকাটার একটা েরর্  াউনদলা  কদর র্লল, “এোদন আমাদেরদক 
রেো করদত র্দলদে।” 
  
জাযগাটা উপসাগদরর রভতর। অ্শ্রুর মদতা আকৃরত আর চারপাদশ চুনাপাথদরর রোট 
রোট পাহাদ়ে ভরা। সাগরটার মুদেই এক রচলদত রর্লাভূরম। তর্কারলক সূদেবর আদলায 
সামদনর পররষ্কার পারন রফদরাজা রদঙ িলমল করদে। “এটা কী?” েরর্টার একটা রকাণা 
রেরেদয কাটব রজদেস করল। 
  
ররনাটা েরর্টা আদরা র়্ে কদর র্লল, “োলানদকাো।” চুনাপাথদরর পাহা়েগুদলার ওপদর 
ওগুদলা র্ানাদনা। কদযক তলা উাঁচু, র্ারািাও আদে। উপসাগদরর প্রাদন্ত রোট্ট একটা 
ররজও আদে। 
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 “পররতযক্ত রহাদটল।” ররনাটা র্লল। তারপর রর্রল্ডংটা সম্পদকব রকেু তথয। রর্র কদর 
জানাদলা, “এটা হদলা মূল ভর্ন। আর এই ররজটা র্ানাদনা হদযরেল রহাদটল রথদক 
সরাসরর সমুর তদট োওযার জনয।” 
  
 “র্ারল’র (ইদিাদনরশযার িীপ) ররদসাটবগুদলার মদতা? পারনর ওপর ররজ?” রজা রজদেস 
করল। 
  
“রসরকম মদন হদে না। এগুদলা অ্দনক উাঁচু। রনচু রেদয রনৌকা রেদত পারদর্। 
এোনকার রেযা তথযমদত রজরনসটা র্ানাদনা হদযরেল ‘অ্যাজউর উইদন্ডা’-এর মদতা 
কদর। আদশপাদশই নারক এরকম রেেদত প্রাকৃরতক একটা ররজ আদে।” ররনাটা জর্ার্ 
রেল। 
  
কদযক র্ের আদগ কাটব অ্যারজউর উইদন্ডাটা রেদেদে। েুেবান্ত সুির রজরনসটা। প্রায 
একদশা র্াট ফুট উাঁচু হদয সমুর রথদক রর্ররদয এদসদে। ও োদের সাদথ  ুরদত 
রগদযরেল ওরা রতা ওোন রথদক লাফ রেদয সমুদর প়েদর্ র্দল রেক কদর রফলল। কাটব 
আগাম ওদের চরল্লশার োওযাত রচদয র্সায রশর্দমশ ওরা রনরৃ্ত হয। 
  
“ররজটা িাদমলা করদর্। সাগদরর পাদশর ঐ পাহা়েগুদলাও সমসযা। কাটব র্লল। 
“স্নাইপারদের লুকাদনার জনয আেশব জাযগা ওগুদলা। আর এর মদধযই ওরা একর্ার 
তাদক র্যর্হারও কদরদে।” 
  
“আমরা ওদের রপেন রেক রেদয আসদত পারর। আরম র্রল রক এর্ার আর রনদচ না 
রগদয মারটর আদরা উাঁচু রেদযই োওযা োক।” রজা র্লল। 
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ররনাটা েরর্টা রোট কদর আদশপাদশর জাযগাগুদলা রেেদত লাগল। রহাদটলটার 
আদশপাদশ রকেু রনই। সর্দচ কাদের রলাকালযটাও অ্দনক েূর। একটা মারটর রাস্তা 
চদল রগদযদে ওোন রথদক রহাদটল পেবন্ত। আর সমুর রথদক ঐ রাস্তায রপৌঁোর রাস্তা 
একটাই। রসটা হদলা রহাদটল রথদক রাস্তা পেবন্ত একটা আাঁকার্াাঁকা রসাঁর়ে। 
  
“আমরা ওই র্যাটাদেরদক ঢাল রহদসদর্ র্যর্হার করদত পারর।” োণ্ডা স্বদর র্লল ররনাটা। 
“করদত পারদল েুরশ-ই হতাম। রকন্তু এই রলাকগুদলা রনদজদের রলাকদেরদকও মারদত 
আটকায না। এই কাজ করদল র্রং ওরা েুরশ-ই হদর্।” 
  
“তাহদল রতা হয িীদপ নামামাত্রই গুরল রেদয মরদত হদর্ আর ভাগয আদরা োরাপ হদল 
RPG রেদয নামা জাহাজটাই উর়েদয রেদর্। আমরা রকেুই করদর্া না?” 
  
 “রকেুই করার রনই। সরতয কথাই র্লল কাটব। “তার ওপর এই কাল্পরনক পুরাকীরতবগুদলা 
থাকা না থাকায ওদের রকাদনা মাথা র্যথা রনই। ওদের লিয শুধু ওগুদলা োদত কাদরা 
হাদত না পদ়ে। তদর্ আমার মদন হদে ওরা অ্ন্তত একর্ার হদলও রজরনসগুদলা রেেদত 
চাইদর্। কারণ রেোর আদগই আমাদের  ুরর্দয রেদল ওরা রনরিত হদত পারদর্ না রে 
আসদলই ওগুদলা আমাদের কাদে রেল রক-না। আমাদের শুধু ররর  থাকদত হদর্ েেন 
ওরা র্যাপারটা রটর পাদর্ রসই সমযটার জনয।” 
  
“রকাদনা রু্রে রপদযে?” রজা রজদেস করল। 
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“তুরম হদো রমকারনকযাল রজরনযাস। এসর্ রেদয তুরম কী করদত পারদর্ র্দলা?” কাটব 
র্লল। 
  
রজা র দকর ওপর নজর রু্লাদলা। রসোদন সু্কর্া টযাঙ্ক, পাইপ, রনৌকার আংটা আর রকেু 
ের়ে পদ়ে আদে। “ো আদে তা রেদয েুর্ রর্রশ রকেু হযদতা করা োদর্ না। তদর্ একটা 
রকেুদতা রর্র কদর রফলর্ই।” জর্ার্ রেল রজা। 
  
. 
  
৩৫. 
  
 ুরু্ররর রনৌকাটা রনদযই োদে ওরা। চালাদে কাটব। সমুদরর নীল-সরু্জ পারনদত লম্বা 
একটা সাো োগ পদ়ে োদে তাদত। এরেদক রজা র্দস র্দস োরল সু্কর্া টযাঙ্কগুদলা রজা়ো 
রেদয একটা র্াংকার র্ানাদে। 
  
“এগুদলার গাদয গুরল লাগদল ফুদট োয না?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
“রসদনমাদত রফাদট। তদর্ সার্ধাদনর মার রনই র্দল আদগই ফুদটা কদর রনদযরে গাদয। 
এেন এগুদলা পুরু েুই স্তররর্রশি স্টীদলর প্ররতরিা ঢাল রহদসদর্ কাজ করদর্। আ়োদল 
লুকাদনার জদনয চমৎকার কাদজ রেদর্।” রজা জর্ার্ রেল। 
  
“আপরন েুর্ সাহসী। আপনারা েুজন-ই” ররনাটা র্লল। 
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“এই কথাটা েযা কদর আপনার সর্ র্ান্ধর্ীদক র্লদর্ন রে কীভাদর্ আমরা মানর্তার 
স্বাদথব জীর্ন র্ারজ ররদে পৃরথর্ীদক রিা কদররে।” 
  
ররনাটা রহদস রেল। 
  
“আমার র্ান্ধর্ী আদেই মাত্র কদযক জন। তদর্ ওরা আপনার সাদথ পরররচত হদত 
পারদল েুরশই হদর্।” 
  
“মাত্র কদযকজন?” 
  
“রতন চারজন আর রক। ওরাই আপনার জদনয মারামারর লারগদয রেদর্।” ররনাটা জর্ার্ 
রেল।” 
  
“ইশ। ভাদলাই মজা হদতা তাহদল, রকন্তু রর্াঁদচ রফরদত পারদর্া রক-না রক জাদন।” করুণ 
একটা হারস রহদস র্লল রজা। তারপর কাদটবর রেদক রফদর র্লল। 
  
“আশা করর এদত কাজ হদর্। এেন আর আমার মরদত একেমই ইদে করদে না।” 
  
রজা রশর্ টযাঙ্কটা রজা়ো রেযা রশর্ করদতই ওরা রগাদজা িীদপর ধাদর রপৌঁদে রগল। 
  
“রতামার রজরনস ররর । েতটা পারর কদররে। আরম রনদচ োরে।” র্লল রজা। কাটব মাথা 
িাাঁরকদয ররনাটার রেদক রফরদলা। “আপনার লুরকদয থাকা েরকার। ওরা এেদনা 
আপনার কথা জাদন না।” 
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“আপনারা আমার রেদশর শত্রুর সাদথ ল়েদর্ন আর আরম পাটাতদনর রনদচ লুরকদয 
থাকদর্া?” ররনাটা প্ররতর্াে করল। 
  
“হযাাঁ। রসটাই করদর্ন। সর্ার রপেদনর কামরাটায একটা জানালা আদে। ওটার 
রেরটরকরন েুদল েথা সমদযর জদনয অ্দপিা করদত থাদকন।” 
  
“রপেদনর রকরর্দন রকন?” 
  
“কারণ আমাদের েুর্ দ্রুত পালাদনার প্রদযাজন প়েদত পাদর।” 
  
মুে রেদে রর্ািা রগল ররনাটা র্যাপারটা মানদত পারদে না, রকন্তু রকেু র্ললও না। 
“আো রেক আদে, শুধু এর্ার-ই।” 
  
ওরা কাদন লুকাদনা মাইদক্রাদফান লাগাল। ররনাটা রনদজরটা পরীিা কদর রনদয রনদচর 
র দক রনদম রগল। তারপর রপেদনর রকরর্দন চদল রগল। তারপর জানালার রেটরকরন 
েুলদলও জানালা না েুদল হাদত রর্দরটা রনদয র্দস থাকল। 
  
চুনাপাথদরর পাহা়েগুদলার কাদে রপৌঁোদতই কাটব রনৌকাটা এক টাদন পুদরা  ুররদয 
রফলল। তারপর রপেন রফদর এগুদত লাগল। পাহা়েগুদলা পার হদতই ও সু়েৎ কদর 
অ্রেদজন টযাঙ্কগুদলার রপেদন ঢুদক রগল। হাদত রাইদফল। রচাে সামদনর পাথরগুদলার 
ওপর। রে রকাদনা মুহূদতব গুরলর জনয প্রস্তুত। 
  
“আমরা এেদনা রর্াঁদচ আরে,” পাথরগুদলা রপররদয আসদতই র্লল কাটব। 
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“আপাতত, “ িুব্ধ স্বদর নীচ রথদক র্লল রজা। 
  
কাটব রচাদে একটা েূরর্ীন লারগদয সামদনটা রেেদত লাগল। “ররদজর পাদশর পাকা 
 াটলাটায রতনজনদক রেো োদে। হাদত র্িুক। রাস্তার মাথায কদযকটা গার়েও 
রেেরে। রকাদনা রনৌকা রনই।” 
  
“তার মাদন ওরা গার়ে চারলদয এদসদে।” ররনাটা র্লল, “এদত কী আমাদের রকাদনা 
সুরর্ধা হওযার সম্ভার্না আদে?” 
  
“হযাাঁ। েরে ওরা েুর্ রজাদর সাতরাদত না পাদর, তাহদল পালাদনার সময আমাদেরদক 
ধরদত পারদর্ না।” রজা র্লল। 
  
“আ়োদল রথদকা সর্াই। রহাদটদলর োদে সম্ভর্ত একজন স্নাইপার আদে। একটা 
প্ররতফলন রেেলাম র্দল মদন হদলা।” কাটব র্লল। 
  
“একমাত্র আপরনই রনৌকার ওপদর।” ররনাটা মদন কররদয রেল। 
  
“আমার সামদন রপ্রাদটকশন আদে। রকেু হদর্ না। আর ওরা ওদের রজরনস পাওযার 
আগ পেবন্ত রকেু করদর্ র্দল মদন হয না।” 
  
কাটব রনৌকাটাদক আদস্ত আদস্ত থারমদয রেল। তারপর রসটা একা একাই ভাসদত ভাসদত 
পাকা  াটলাটায রগদয আটকাদলা। রসোন রথদক একটা রাস্তা ররদজর রসাঁর়ে পেবন্ত চদল 
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রগদযদে। আদরকটা রাস্তা চদল রগদযদে একটা ভািা-রচারা চালা  দরর রেদক। ওটাই 
সম্ভর্ত ররজ আর  াদটর রমরামত  র। 
  
রতনজদনর একজন সামদন এরগদয এদলা, হাদত একটা ের়ে। 
  
সু্কর্া টযাঙ্কগুদলার রপেন রথদক রচাঁচাদলা কাটব। র্াধদত হদর্ না। আমরা রর্রশিণ থাকদর্া 
না। রতামাদের র্স রকাথায?” 
  
চালা রটা রথদক একজন গাট্টাদগাট্টা রোদটাোদটা গ়েদনর মানুর্ রর্র হদয এদলা। রচাদে 
সানলাস, মাথায রমরলটারর োট চুল। 
  
“এই রে আরম।” র্লল রলাকটা। 
  
 “আপরন রনিযই হাসান।” কাটব র্লল। 
  
রলাকটাদক রকমন রর্রক্ত রেোদলা। 
  
“আপনার রলাকগুদলাদক রপরটদয এটুকু রর্র করা রগদযদে। টুকটাক আরও রকেু জানা 
রগদযদে।” কাটব র্লল। 
  
“তাদত আদেদর রকাদনা লাভ হদর্ না। তদর্ আপরন চাইদল আমাদক এই নাদম  াকদত 
পাদরন। রলাকটা র্লল। 
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“জাযগাটা অ্দনক সুির।” র্লল কাটব। এেদনা সু্কর্া টযাঙ্কগুদলার রপেদনই  াপরট রমদর 
আদে। “তদর্ রভদলনদের আস্তানা রহদসদর্ মানাদে না।” 
  
“আপনার এসর্ সস্তা ররসকতায রমাদটও হারস পাদে না। সাহস থাকদল উদে োাঁর়েদয 
মুদোমুরে কথা র্লুন।” রলাকটা র্লল। 
  
“অ্র্শযই। তদর্ তার আদগ আপনার স্নাইপারদক র্লুন রাইদফলটা সাগদর রফদল রেদত।” 
  
“রকান স্নাইপার?” 
  
“রহাদটদলর োদে রে আদে।” 
  
টযাঙ্কগুদলার ফাাঁদকর সরু ফাাঁক রেদযও কাটব রলাকটার রচহারা কাদলা হদয োওযা রেেদত 
রপল। 
  
 “নাও অ্র রনভার।” র্লদত র্লদত কাটব আর্ার ইরেন চালু করল। চদল োওযার হুমরক 
রেদে। 
  
 রলাকটা রোাঁদটর সামদন ররর ও তুদল রফসরফস কদর রকেু একটা র্লল। সম্ভর্ত ওপাদশ 
না-রর্াধক উত্তর পাওযায আর্ার রজার রেদয কথাটা র্লল। এর্ার কাজ হদলা। োদের 
ওপর স্নাইপারটা উদে োাঁ়োদলা তারপর ভারী রাইদফলটা তুদল রনদয রনদচ েুাঁদ়ে মারদলা। 
পাক রেদত রেদত রসটা সাগদরর পারনদত আেদ়ে প়েল। 
  
“েুরশ?” হাসান র্লল। 
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“র্যাটার কাদে আদরা একটা রাইদফল আদে রক-না রক জাদন? র্া আদরকজন স্নাইপারও 
থাকদত পাদর।” রজা র্লল রনচু স্বদর। 
  
“সাহস রেযার জদনয ধনযর্াে।” রচরর্দয রচরর্দয র্লল কাটব। তারপর উদে োাঁ়োদত 
োাঁ়োদত র্লল। “রেো োক ভাদগয রক আদে।” 
  
কাটব APS রাইদফলটা হাদত উদে োাঁ়োদলা। রতনটা একই অ্স্ত্র ওর রেদকও তাক কদর 
ধরা। হাসাদনর কাদেও একটা রপস্তল আদে। তদর্ রসটা হাদত রনই। রশাল্ডার 
রহালস্টাদর। 
  
“েয শযাদম্পনরা রকাথায?” কাটব রজদেস করল। 
  
 “আদগ রশলারলরপগুদলা রেোন।” হাসান োরর্ করল। 
  
কাটব মাথা না়েদলা, “উাঁহু! সরতয কথা হদলা, ওগুদলা রে রকাথায ররদেরে মদন প়েদে 
না।” 
  
রর্ররক্ত ভার্টা আর্ার রফদর এদলা হাসাদনর রচহারায। হাসান রশস রেদতই ররদজর ওপদর 
না়োচা়ো রেো রগল। এক রজা়ো মানুর্দক ধারক্কদয ররদজর রকনাদরর রেদক রনদয আসা 
হদযদে। েয শযাদম্পন েম্পরত। রমাটামুরট রৃ্েই র্লা চদল তাদেরদক। েুইজনই একসাদথ 
র্াাঁধা। ররদজর রেক রেোদন রররলং রনই রসোদন এদন োাঁ়ে করাদনা হদলা তাদের। আর 
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এক পা এগুদলই রসাজা রনদচ। েয চযারম্পযদনর হাদত একটা রগালমদতা রজরনস। একটা 
ের়ে রেদয ওটা তার পাদযর সাদথ র্াধা। 
  
“িাদমলা হদয রগল। রর়্েরর়্ে কদর র্লল কাটব। 
  
“রকন? রক হদযদে?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
 ‘র্িী েুজন একসাদথ র্াধা আর তারপর একটা রনািদরর সাদথ পা রর্াঁদধ ররদেদে।” 
  
“রনাির?” 
  
“ওরকম-ই রতা লাগদে। অ্র্শয অ্তর়্ে না। রর্শ পাউদন্ডর মদতা ওজন হদর্। তদর্ 
একজন রনরীহ মানুর্দক ভয পাইদয রেযার জনয েদথি। একজন রনরীহ মানুর্ আর তার 
স্ত্রী। 
  
 হাসান অ্নধেব হদয উেল, “রেেদতই পাদেন, ওরা রর্াঁদচ আদে। তদর্ আপরন েরে 
রজরনসগুদলা না রেন তাহদল রর্রশিণ থাকদর্ না। আরম আমার মাত্র েুজন রলাকদক 
রেেদত পারে।” 
  
“র্ারকরা এদতািণ হািদরর রপদট চদল রগদযদে। কাটব র্লল। কথাটা অ্দধবক সতয। 
েুজন আহত র্িীদক সী ড্রাগদন রচরকৎসা রেযা হদে। ওরা র্িদর রপৌঁেদলই েথােথ 
কতৃবপদির হাদত তুদল রেযা হদর্। 
  
“আর রশলারলরপ!” হাসান রচৎকার রেল। 
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“েয শযাদম্পনদের র্াাঁধন েুদল রেন। সদতার রনেশবন রহদসদর্।” কাটব োরর্ করল। 
  
“সততা ধুদয আরম পারন োই।” 
  
কাদটবরও অ্র্শয এ র্যাপাদর সদিহ রনই। “আো, রেক আদে, রেোরে।” র্দল কাটব 
একটা নাইলদনর ররশ ধদর টান রেল। রেদতই রনৌকার রপেন রেদক থাকা একটা 
কযানভাস কাপদ়ের পেবা সদর রগল। সরদতই রেো রগল একটা রর্শাল টযাঙ্ক। সাধারণত 
 ুরু্ররদের েন্ত্রপারত রাো হয ওটায। 
  
“ওটার রভতর আদে এগুদলা।” কাটব জানাদলা। 
  
হাসানদক রেদে মদন হদলা কথাটা রর্শ্বাস করদে না। 
  
“আরম ওগুদলা আপনার কাদে এরগদয রেদর্া না।” কাটব আর্ার র্লল। হাসাদনর কদণ্ঠ 
রনোে সদিহ। “আপনার তরর্াররওযালা র্নু্ধটা রকাথায?” কাটব প্রায রহদস-ই রেদযরেল। 
  
“এই রে আরম, রকরর্দনর জানালা েুদল রজা রচৎকার কদর জর্ার্ রেল।” কাদটবর মদতা 
রজা’র সামদনও একটা রোট সু্কর্া টযাদঙ্কর রেযাল। তদর্ রজার সামদনর েুদটা টযাঙ্ক েনও 
ভরা আর একটা পাইপ রেদয ওপদরর টযাদঙ্কর সাদথ লাগাদনা। 
  
“েুর্ ভাদলা।” হাসান র্লল, তারপর তার েুজন রলাকদক হাত রনদ়ে ইশারা করল। ওরা 
রাইদফল হাদতই লাফ রেদয রনৌকায নামদলা, তারপর টযাঙ্কটার রেদক এগুদলা। 
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“েরে এটা রকাদনা চালারক হয” হাসান র্লা শুরু করল। 
  
রকন্তু কাটব কথা রকদ়ে রনদয র্লল, “জারন, জারন। আপরন আমাদের েুজনদকই রমদর 
রফলদর্ন তারপর েয শযাদম্পনদেরও  ুরর্দয রেদর্ন। আদগও শুদনরে এই র্কৃ্ততা।” 
  
র্িুকধারী েুজন এমনভাদর্ টযাঙ্কটার রেদক এদগাদত লাগল, রেন এটা একটা রহংর জন্তু, 
আর রে রকাদনা সময ওটা গজবন কদর ওদের ওপর িাাঁরপদয প়েদত পাদর। কাটব 
এমনভাদর্ মুে রটদপ হাসদত লাগল েুর্ মজা পাদে র্যাপারটায আর অ্লস ভরিদত 
রলাকগুদলার রেক রথদক রাইদফলটা  ুররদয রনদলা। 
  
টযাদঙ্কর কাদে রপৌঁদে একজন হাটু রগদ়ে র্দস প়েল ওটা েুলদত। র্ারকজন পাহারা রেদত 
পাদশই রইল োাঁর়েদয। 
  
এরেদক রকরর্দনর রভতর রজা অ্রেদজন টযাদঙ্কর ভালদভ হাত রেল, ওটা অ্র্শয আদগ 
রথদকই সামানয রভালা রেল আর একটু একটু কদর টযাঙ্কটাদত চাপ র্া়োরেদলা। তদর্ 
একজন রলাক টযাদঙ্কর রেদক িুাঁকদতই ও ভালভ েুদটা পুদরা েুদল রেল। 
  
 সাদথ সাদথ টযাদঙ্কর ঢাকনা ে়োম কদর েুদল রগদয র্সা রলাকটার মুদে র্ার়ে রেল। রজা 
আদগ রথদকই টযাদঙ্কর রভতর োরনকটা গযাদসারলন আর টযাদঙ্কর কর্জার সাদথ 
রসগাদরদটর লাইটাদরর আগুন জ্বালাদনার চকমরক পাথরটা রটপ রেদয আটদক ররদেরেল। 
অ্রেদজদনর ধাক্কায টযাঙ্কটা েুলদতই গযাদসরলনটা র্াতাদস রর্ররদয এদলা আর চকমরক 
পাথরটাদতও  র্া রলদগ তাদত আগুন ধদর রগল। হরলউদ র রসদনমাগুদলাদত এরকম 
রকৌশল র্যর্হার হয। আগুনটা রর্শাল তদর্ রতমন িরত কদর না রকাদনা। এোদনও 
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কাজ হদলা, রলাকটা ভয রপদয রপরেদয রগল আর সর্ার েৃরিও এরেদক রফদর রগল। 
কমলা রদঙর আগুনটা রকেুিদণর মদধযই একটা কাদলা রধাাঁযার কুণ্ডলীদত পররণত হদয 
উদ়ে চদল রগল। 
  
কাটব সাদথ সাদথ তার রাইদফল আদগর পরজশদন রনদয এদস  াদট োাঁ়োদনা র্ারক েুই 
গুণ্ডার রেক গুরল করল। েুদটা গুরলই অ্র্যথব লিযদভে করল। রফররত রকাদনা গুরল করার 
আদগই রতাক েুদটা ঢদল প়েল মারটদত। 
  
কাটব র্িুক  াদন  ুররদয হাসানদক লিয কদর তৃতীয গুরলটা েু়েদলা, রকন্তু রস তদতািদণ 
একরেদক িাাঁপ রেদয চালা- রটার রেদক রেৌ়ে লারগদযদে। 
  
কাটব এর্ার র্াদম  ুরদলা, ররদজর ওপদরর গুণ্ডাগুদলাদক গুরল করদর্। রকন্তু গুরল করার 
আদগই ওর চারপাদশ গুরলর্র্বণ শুরু হদলা। ফদল ও মাথা রনচু কদর আত্মরিা করদত 
র্াধয হদলা। 
  
অ্রেদজদনর টযাঙ্কতগুদলায শব্দ কদর কদর রু্দলট এদস রর্ধদত লাগল। টযাঙ্কগুদলাদত 
রর্শাল রর্শাল রটাল প়েদত লাগল। নরম ধাতুদত হাতুর়ের উদটা পাশ রেদয র্ার়ে রেদল 
রেরকম হয রসরকম। কাটব গ়োন রেদয একপাদশ সদর রগল। আর রেক রসই মুহূদতব 
উপেবপুরর গুরলর আ াত সইদত না রপদর এর সর্দচ কাদের টযাঙ্কটা রভদঙ চুরমার হদয 
ের়েদয প়েল চারপাদশ। 
  
“রজা, আরম মাথা তুলদত পাররে না।” 
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“গুরল হদে রহাদটদলর োে রথদক।” রজা জর্ার্ রেল। তারপর োলানটার োদের রেদক 
এক পশরা গুরল েু়েদলা। 
  
োে রথদক গুরল থামল কদযক মুহূদতবর জনয, রসই সুদোদগ কাটব রেেদলা স্নাইপারটা 
োদের রনচু রেযাদলর আ়োদল শুদয শুদয গুরল করদে। হাদত সাধারণ একটা রাইদফল, 
রকাদনা র্ীিণ েন্ত্র রনই তাদত।” 
  
“শালার রনশানা রতা মারাত্মক।” আদরকরেদক হামাগুর়ে রেদত রেদত র্লল কাটব। 
তারপরও ও রসরেদক গুরল েু়েদলা কদযকটা। 
  
এরেদক টযাদঙ্কর র্ার়ে রেদয োরা উদট পদ়েরেল তারা উদে োাঁর়েদযদে। একজন 
রাইদফল তুদল রজা রেরেদক লুকাদনা রসরেদক এগুদলা। তদর্ গুরল করার আদগই ররনাটা 
জানালা েুদল েুর্ার গুরল করল। েুদটাই রলাকটার রু্দক লাগল। আর রলাকটা রসাজা 
পারনদত রগদয প়েল। 
  
র্ারকজন রেল রেৌ়ে। 
  
ররনাটা রলাকটার পা লিয কদর গুরল করদলা। গুরলটা লাগল হাাঁটুর রেক রপেদন। সাদথ 
সাদথ মুে থুর্দ়ে পদ়ে রগল। মদররন। পদর েরকার প়েদর্ রলাকটা। 
  
এরেদক োে রথদক আর্ার শুরু হদযদে গুরলর্র্বণ। আর রে গুণ্ডা েুদটা। রনৌকায র্াাঁধা 
অ্র্স্থায রেল তারা রর্ারলং রপন-এর মদতা উদট প়েল। কাদটবর অ্র্শয এক রফাাঁটাও 
োরাপ লাগল না তাদত, এই শালারাই  ুরু্ররগুদলাদক রতদল রতদল মারদত রগদযরেল। 
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“ধাক্কা োও ওদের, এেনই ধাক্কা রেদয রফদল োও।” হাসাদনর রচৎকার রশানা রগল। 
  
ররদজর ওপর রথদক েয শযাদম্পনদেরদক ধাক্কা রমদর রফদল রেযা হদলা। রতররশ ফুট 
ওপর রথদক রসাজা িপাশ কদর পারনদত পদ়েই রমরলদয রগল রনদচ। 
  
“ওদেরদক পারনদত রফদল রেদযদে।” কাটব রচৎকার কদর র্লল। এরেদক ওর রেদক গুরলর 
পররমাণ এেদনা কদমরন, “আরম মাথা তুলদত পাররে না। ওরেদক োওযা সম্ভর্ না। রজা, 
তুরম কী রেদত পারদর্?” 
  
“আরম রেেরে র্যাপারটা। রজা রচৎকার কদর র্লল। 
  
রজার োরযে রেল গার়েগুদলার রপেন রথদক র্া চালা দরর ওরেক রথদক েরে রকউ গুরল 
কদর তদর্ তাদেরদক সামলাদনা। ও একটা অ্রেদজদনর টযাদঙ্কর ভালভ র্ন্ধ কদর 
টযাদঙ্কর সাদথ লাগাদনা পাইপটা রকদট রেল। তারপর টযাঙ্কটা হাদত কদর রনদয রকরর্দনর 
রশর্ মাথায জানালা রভদঙ রসরেক রেদয পারনদত রফদল রেল। 
  
“জাভালা রর্োয রনদে।” রচৎকার কদর র্লল ও। 
  
তারপর সামানয রেৌদ়ে ভািা জানালা গদল রনেুাঁতভাদর্ িাাঁপ রেল পারনদত। তদর্ ওর 
রেদক রকউ গুরল করল না। 
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পারনদত পদ়েই রজা রনদচর রেদক সাাঁতদর রগল অ্রেদজদনর টযাঙ্কটা ধরদত। তারপর 
ভালভটা েুদল প্রথদম োরনকটা রু্েরু্ে রর্র কদর রেল, তারপর পাইপটা মুদের মদধয 
ঢুরকদয রেল। েুর্ ভাদলা উপায না হদলও কাজ চদল োয। 
  
তারপর  ুদর ও রনৌকাটার রনদচ রেদয সাাঁতদর রগল অ্পরপাদশ। ররদজর রগা়োর রেদক 
োদে। এোনকার পারন এদকর্াদর পুদলর পারনর মদতাই স্বে। ফদল সামদনই রেো 
রগল েয শযাদম্পন েম্পরত্ত পারনর রভতর েটফট করদেন। টযাঙ্কটা র্গদলর রনদচ রচদপ 
ধদর র্ারক হাদত সাাঁতদর এগুদলা সামদন রজা। তদর্ সর্ সময  ুরু্ররর রপাশাক পদর 
সাতরাদনার অ্ভযাস থাকায, গরত েুর্ই ধীর। পদনর ফুট গভীরতায ও পাদযর রনদচ 
র্ারলর রটর রপল। তারপর তাদত পা র্াাঁরধদয রনদজদক রেদল রেল সামদন। প্রায ররদজর 
কাোকারে রপৌঁোদতই ওর রেদকই শুরু হদলা গুরলর্র্ণব। লম্বা রু্েরু্দের সারর তুদল েুদট 
আসদত লাগল রু্দলট। 
  
 রনৌকার ওপর রথদক কাটবও রেযাল কদরদে র্যাপারটা। িকিদক কাাঁদচর মদতা রস্থর 
পারনদত রজাদক রেেদত রমাদটও সমসযা হদে না ওপদরর রলাকগুদলার। এেন তা-ও 
একটু েূদর আদে, রকন্তু েয শযাদম্পনদের কাদে রপৌঁেদলই এদকর্াদর সরাসরর র্িুদকর 
রনদচ চদল আসদর্। 
  
েয শযাদম্পনরা  ুদর্ মরুক এটাও চায না কাটব আর্ার র্নু্ধও গুরল রেদয রমারাব্বা রহাক 
রসটাও ওর কাময নয। তাই এমন পরররস্থরতদত ওর কাদে একমাত্র েুরক্তেুক্ত মদন হদলা 
রে কাজটা রসটাই করল ও। ও আক্রমণ চালাদলা। 
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এক টুকদরা c-4 তুদল রনদয টাইমার ৫ রসদকদন্ড রেক কদর ENTER রটদপ রেল। 
তারপর রসটা চালা রটার রেদক েুাঁদ়ে রেল।  দরর কাোকারেই প়েল রর্ামাটা। চাদলর 
অ্দধবকটা উদ়ে রগল সাদথ সাদথ আর ধাক্কায র্ারকটুকুও রেযালসুে তাদসর  দরর মদতাই 
লুরটদয প়েল। হাসান রভতদর রেল না। রস তেন গার়েগুদলার রেদক রেৌ়োদে। 
  
রর্দফারদণর কারদণ রগালাগুরলদত রকেুিদণর জদনয রেে প়েল। রসই সুদোদগ কাটব দ্রুত 
রনৌকাটার ইরেন চালু কদর মুেটা ররদজর রেদক  ুররদয রেল। 
  
. 
  
রর্শ ফুট রনদচ রজা উদটা হদয সাাঁতার কাটদে অ্রেদজদনর টযাঙ্কটা এেনও রু্দলটগুদলার 
রর্রুদে ঢাল রহদসদর্ র্যর্হার করদে। 
  
ও মুে রথদক পাইপটা েুদল পারনদত ধরদলা, োদত রু্েরু্ে রর্র হদয ওর আসল অ্র্স্থান 
রকেুটা রঢদক োয। রকন্তু তাদতও রু্দলট রৃ্রি থামদলা না। একটা রু্দলট ওর র্াহুদত  র্া 
রেদয চদল রগল। সাদথ সাদথ রক্তাক্ত হদয রগল জাযগাটা। আদরকটা লাগল টযাদঙ্কর 
রগা়োয তদর্ ভাগয ভাদলা রে টযাঙ্কটা ফুদটা হদলা না। 
  
সাতদর েয শযাদম্পনদের কাদে রপৌঁদে রগল রজা, তারপর পাইপটা রেদয তাদেরদকও 
অ্রেদজন রনযার সুদোগ কদর রেল। 
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এরেদক ররদজর ওপদরর র্িুকধারী রক করদর্ রভদর্ পাদে না। হাসান আর র্ারকরা 
চদল োদে। “োওযার আদগ ওদেরদক রশর্ কদর আসদর্।” হাসান আদেশ কদর রগদযদে 
ওদক। 
  
রস রপেু হদট োরল মযাগারজনটা েুদল নতুন একটা লাগাদলা। তারপর ফুল অ্দটা রটদপ 
ররদজর পাটাতদনর একটা রের রেদয রাইদফলটা তাক করল। রু্েরু্দের কারদণ রেকমদতা 
রেো োদে না, তদর্ েেনই ওর রশকার শ্বাস রনযার জদনয পারনর পাইপটা মুদে রনদে 
তেনই রমাটামুরট রেো োদে ওদের। ও শান্তভাদর্ তাক কদর রু্েরু্ে আর্ার পররষ্কার 
হওযার অ্দপিায রইল। 
  
হোই একটা লাল আর ধূসর অ্র্যর্ িলদস উদে ররদজর েুরটর গাদয আেদ়ে প়েল। 
কযাচদকাচ শব্দ কদর পুরদনা ররজটা রকাঁদপ উেল মারাত্মকভাদর্। 
  
 প্রথদম রলাকটা রভদর্রেল ররজটা রু্রি রহদল প়েদর্। রকন্তু এটা রস্থর হদয রগল আর 
ধুদলার্ারলও পররষ্কার হদলা দ্রুতই। রস আর্ার তার গুরল করার রেরটার রেদক মদনাদোগ 
রেল। 
  
রসানারল চুদলর আদমররকানটার হারসমুে রেো রগল রসরেক রেদয। হাদত APS রাইদফল। 
  
“উাঁহু!” আদমররকান র্লল। 
  
 রলাকটা তাও রচিা করল। েতেূর সম্ভর্ রনদজর রাইদফদলর র্যাদরলটা রনদচ নামাদত। 
রকন্তু েদথি দ্রুত হদলা না রসটা। একটা অ্দু্ভত শব্দ রশানা রগল রনদচ। রলাকটা শব্দটা 
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রচনদত পারদলা। APS রাইদফদলর রর্াদটর শব্দ। েরেও এটা পারনদত র্যর্হার করা হয, 
রকন্তু এেন র্াতাদসই গুরল করা হদযদে। তদর্ রচন্তাটা মুহদতবর রর্রশ স্থাযী হদলা পাাঁচ 
ইরি ধাতর্ েণ্ডটা রসটা রসোদনই থারমদয রেল রচরতদর। 
  
. 
  
৩৬. 
  
েরিণ রলরর্যা 
  
পদলর েুরট রশর্ হদযদে েুই রেন হয। রকন্তু এেনই ওর েম রফলর্ার ফুরসত রনই। 
এই ভূতারেক গদর্র্ণার ফলাফল রেেদে, আর্ার করম্পউটাদর NUMA রথদক 
 াউনদলা  করা একটা সফটওযাদর শব্দ তরি রর্দের্ণ করদে। আর তার সাদথ করফ 
র্ানাদনা আর োওযা রতা চলদেই। ররজা’র আসল রে ভূতারেক রেল রস কদযকরেন ধদর 
লাপাত্তা। হয রস রক নযাপ হদযদে নযদতা রনদজই পারলদয রগদয রর্দরাহীদের েদল রোগ 
রেদযদে। রসই রথদক সর্ হযাপা পল একাই সামলাদে। 
  
“এটা রেেুন। রশর্দমশ শব্দ তরিগুদলার একটা অ্থব করম্পউটার রর্র করদত রপদরদে। 
রসটার একটা রপ্রন্ট আউট রর্র কদর ও  াকদলা সর্াইদক। গামায রফদর তাকাল, রচাে 
িাপসা রেোদে। “রক এটা, আদরা রর্শ আাঁকার্াাঁকা লাইন? োরুণ!” 
  
“রতামার আগ্রদহ রেরে ভাটা পদ়েদে,” পল জর্ার্ রেল। 
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“আমরা এসর্ হারর্জারর্ কদযক  ণ্টা ধদর রেেরে।” গামায র্লল। “এদকর পর এক 
োরল আাঁকার্াাঁকা োগ। তথয উপাত্ত ো পারে রসগুদলা  াটা ারট কদর র্া করম্পউটাদর 
চারলদয রেদে পৃরথর্ীর অ্নয রকাথাওকার এসর্ আাঁকার্াাঁকা োদগর সাদথ রমলারে। এেন 
মদন হদে তুরম আমার তধদেবর পরীিা রনে। মানরসক সুস্থতার কথা র্ােই রেলাম।” 
  
“হুম! তদর্ পরীিায রে পাস করদে না রর্ািাই োদে, রোাঁচা রমদর র্লল পল। 
  
“তাহদল আরম রতামাদক েুন করদলও রোর্ হদর্ না। র্লদর্া মানরসকভাদর্ অ্সুস্থ 
রেলাম। োই রহাক, রক রেোদত  াকদল?” 
  
“এটা হদলা রর্দল পাথর, রপ্রন্ট আউটটার এক জাযগা রেরেদয র্লল পল। “রকন্তু এটা 
হদলা তরল পোদথবর একটা স্তর। রর্দলপাথদরর রেক রনদচই। রনদচ এেদনা পারন 
আদে।” 
  
“তাহদল পাদম্প পারন উেদে না রকন?” 
  
“কারণ পারনটা রস্থর না। এটা সদর োদে। আদরা রনদচ রনদম োদে। পারনর স্তর।” 
  
“মাদন?” 
  
“েরে আমার ধারণা রেক হয, তাহদল নুরর্যান জলাধাদরর রনদচ আদরা একটা জলাধার 
আদে।” 
  
“আদরকটা জলাধার?” 
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পল মাথা িাাঁকাদলা। “মারটর সাত হাজার ফুট রনদচ। এই োগগুদলাদত রর্ািা োদে রে 
জলাধারটা পারন রেদয ভরা, তদর্ এোদন আর এোদন রর্চুযরত রথদক রর্ািা োয রে 
পারনটা রস্থর না, ন়েদে।” 
  
“মারটর রনদচর নেীর মদতা?” 
  
“হদত পাদর। করম্পউটাদরর তথয অ্নুোযী ওটা পারন এটা শুধু রনরিত।” পল র্লল। 
  
“তা আপরন োদে রকাথায?” গামায র্লল। ক্লারন্ত রনই রচাদে মুদে আর। “জারন না।” 
  
“তা এটা ন়েদে রকন?” 
  
পল কাাঁধ িাাঁকাদলা, “এসর্ আাঁকার্াাঁকা লাইন রথদক শুধু ন়েদে রে রসটাই জানা োয, 
আর রকেু না।” 
  
হোৎ প্রচণ্ড একটা শদব্দ ওদের কাদন তালা রলদগ রগল। আকরস্মকতায েুজনই োাঁর়েদয 
প়েল। 
  
“মরুভূরমদত কেদনা র্জ্রপাত হয না,” োণ্ডা স্বদর র্লল গামায। 
  
“মদন হয রপ্লদনর শব্দ। রর্মান  ারটর কাদে েেন থাকতাম তেন প্রাযই এরকম 
শুনতাম।” পল র্লল। 
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আদরা েুর্ার হদলা শব্দটা। তারপরই রশানা রগল মানুদর্র রচৎকার আর র্িুদকর 
আওযাজ। 
  
পল হাদতর কাগজটা নারমদয জানালার কাদে েুদট রগল। মরুভূরমর রভতর আদরকটা 
িলক রেো রগল আর আদরকটা পারম্পং টাওযার কমলা আগুদন ঢাকা প়েল। তারপর 
একপাদশ রহদল পদ়ে রগল। 
  
“হদে রক?” গামায রজদেস করল। 
  
 “রর্দফারণ।” পল জর্ার্ রেল। 
  
এক রসদকন্ড পরই হন্তেন্ত হদয ররজা প্রদর্শ করদলন  দর। “পালাদত হদর্ এিুরণ! 
রর্দরাহীরা হামলা কদরদে।” 
  
রকন্তু পল আর গামাদযর মদধয রকাদনা প্ররতরক্রযা রেো রগল না। 
  
“তা়োতার়ে। রর্মাদন উেদত হদর্ আমাদের।” পাদশর রুদম রেৌদ়ে রেদত রেদত র্লল 
ররজা। 
  
পল আর গামায রপ্রন্ট আউটগুদলা তুদল রনদয ররজার রপেু রপেু েুটদলা। সর্াই একসাদথ 
হদতই রসাঁর়ের রেদক এগুদলা সর্াই। রাস্তার ওপাদশই DC-3 রক স্টাটব করার রচিা করা 
হদে। ওটার রু্দ়ো ইরেন কাশদে আর রধাযা ো়েদত ো়েদত চালু হদলা অ্র্দশদর্। 
  
“রর্মাদন সর্ারই জাযগা হদর্, তদর্ আমাদেরদক রেদত হদর্ েুর্ দ্রুত।” ররজা র্লদলন। 
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 সর্াই রেৌদ়ে রাস্তাটা পার হদয DC-3’র মাল ওোদনার েরজাটা রেদয ঢুদক প়েল। সাদথ 
সাদথ রর্দফারদণর আওযাজ রশানা রগল কাদে। রদকদটর আ াদত কদরাল রসন্টারটা 
উদ়ে রগদযদে। 
  
“চালাদনা শুরু করুন।” সর্ার ওো রশর্ হওযা মাত্র পল রচৎকার কদর র্লল। ররজা 
মাথা গুনদলন। রমাট একুশজন সাদথ পাইলট। এর মদধয পল আর গামায র্াদে সর্াই 
এোনকার কমবকতবা-কমবচারী। 
  
“চালাও!” আদেশ রেদলন রতরন। 
  
পাইলট থ্রটল সামদন রেদল রেদতই রপ্লন রানওদয ধদর েুটদলা। এরেদক ওদের রপেদন 
রর্ামা ফুদটই চদলদে। 
  
পল ররজার রেদক তাকাল, “আপরন না র্লদলন রর্দরাহীদেরও পারন রেদত হয?” 
  
“সম্ভর্ত আমার ধারণা ভুল।” 
  
ইরেন তদতািদণ পূণব শরক্তদত গজবাদত আরম্ভ কদরদে। রাদতর োণ্ডা র্াতাদস সহদজই 
হসব পাওযার রর্দ়ে োদে। গরত রর্রশ থাকদলও রর্মানটা এেন পুদরা ভরা। আর 
রর্মাদনর ওজন রর্রশ হদল রটক অ্দফর জদনযও রর্রশ সময লাগা। তাই রানওদযর রশর্ 
মাথায রপৌঁদে পাইলদটর আর রকেু করার রেল না। 
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রর্মানটা আকাদশ উোদনার জদনয েতেূর সম্ভর্ রস থ্রটলটা রটদন উোল, তারপর 
রর্মাদনর নাকটা রনচু কদর, রর্মাদনর চাকা ঢুরকদয রফলল। পরর্তবী রতররশ রসদকন্ড ওরা 
রর্শ ফুট মদতা ওপদর রভদস রইল। পাইলটরা এদক র্দল “গ্রাউন্ড ইদফক্ট” মারটর 
কাোকারে থাকদলই মদন হয ও়োর সময োরনকটা ধাক্কা রেয মারট। ফদল পুদরা রস্প়ে 
রতালার জদনয রর্মান রকেুটা সময পায আর উচ্চতা র্া়োদতও েুর্ কাদজ লাদগ 
রজরনসটা। রকন্তু আজদকর গ্রাউন্ড ইদফক্ট ওদের রর্মানদক সরাসরর রমরশনগান র্সাদনা 
একগাো রপক-আপ ট্াদকর ওপর রনদয এদলা। 
  
 “সার্ধান,” পাইলট রচৎকার কদর রর্মানটা  াদন  ুররদয রেল, রসই সাদথ ওপদর 
রতালার রচিা রতা আদেই। 
  
ওরা রকাদনা গুরলর আওযাজ পাযরন, অ্র্শয রপ্লদনর ইরেদনর রে গজবন তাদত পাওযার 
কথাও না। রকন্তু হোৎ কদরই রকরর্দনর রভতরটা ধাতর্ তারা। র্ারত আর জ্বলন্ত ফুরলদি 
ভদর রগল। 
  
“পল।” গামায  াক রেল। 
  
 “আরম রেক আরে, তুরম?” পল জর্ার্ রেল। 
  
গামায রনদজদক রেদে-রটদে র্লল, “লাদগরন রকাথাও।” pc.3’র গরত র্া়েদে ধীদর ধীদর। 
এদত ওপদর আর গুরল রপৌঁেদর্ না। রকরর্দনর সর্াই ভদয কাাঁপদে, তদর্ একজন র্াদে 
কাদরা রকেু হযরন। 
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“ররজা!” রকউ রচৎকার কদর উেল। 
  
ররজা োাঁ়োদনার রচিা করদলন রকন্তু মুে থুর্দ়ে পদ়ে রগদলন। 
  
পল আর গামায-ই তার কাদে প্রথম রপৌঁেদলা। পা আর রপট রথদক রক্ত প়েদে। 
  
“রক্তপাত থামাদত হদর্।” পল র্লল। 
  
সর্াই রচৎকার কদর উেল। 
  
গামায র্লল, “আমাদেরদক ওনাদক দ্রুত হাসপাতাদল রনদত হদর্। কাদে। রপদে রকাদনা 
শহর আদে?” 
  
সর্াই মাথা না়েদলা। 
  
রর্নগাজী, রর্নগাজী রেদত হদর্।” র্হু কদি ররজা-ই র্লদলন। 
  
পল মাথা িাাঁকাদলা। নব্বই রমরনট লাগদর্। হোৎ এটাদক এক অ্পররদময সময র্দল 
মদন হদলা পদলর কাদে। 
  
“তধেব ধরুন।” গামায ররজার হাত ধদর অ্নুদরাধ করল, “রপ্লজ আর একটু সহয করুন।” 
  
. 
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৩৭. 
  
রগাদজা িীপ, মালটা 
  
অ্গভীর উপসাগরটার তলায র্দস রজা ওর টযাঙ্ক রথদক েয চযারম্পনদের অ্রেদজন আর 
নানানভাদর্ তাদেরদক োণ্ডা রােরেল। রশর্দমশ ররনাটা আর কাটব র্হু কদি ওদের পারনর 
ওপর তুদল আনদলা। 
  
 ওদেরদক  ুরু্রর রনৌকায তুদল আনাটাই রেল রর্রশ কি, কারণ ওদের হাত পা সর্ই 
রেল র্াাঁধা। তদর্ রশর্ পেবন্ত ভাদলায ভাদলায সর্াই-ই উোর হদলা। রকন্তু তেনই রেো 
রগল আদরকটা সমসযা। 
  
“রনৌকা  ুদর্ োদে।” রজা র্লল। 
  
রনৌকাটায েদথি গুরল রলদগদে আজ। সর্দচ রর্রশ আ াত রলদগদে কাটব েেন এটা রেদয 
ররজটায ধাক্কা রেয তেন। 
  
“সামদনর রেকটা পুদরা পারনদত ভদর রগদযদে।” ররনাটা জানাদলা। 
  
“ভাগয ভাদলা রে আমরা তীদরর েুর্ কাদেই।” কাটব র্লল। 
  
তারপর তীদরর উদেদশয রনৌকার মুে  ুররদয রেল। সামানয পদরই ফুদটা রনৌকাটা তীদরর 
র্ারলর ওপর উদে এদলা। সর্াই তীদরর অ্গভীর পারনদত রনদম র্ারলযার়েদত উদে এদলা। 
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“রাস্তাটা ধদর োই চলল, গার়ে-র া়ো একটা রপদযও রেদত পারর।” কাটব প্রস্তার্ রেল। 
  
ওরা র্ারল রপররদয উদে এদলা। আদশপাদশই পরারজত গুণ্ডার েল পদ়ে আদে। 
  
“সর্াই মারা রগদযদে। রেটার পাদয গুরল করলাম রসটাও।” ররনাটা র্লল। 
  
“রকউ রপেদন পদ়ে থাকদর্ না।” রলাকগুদলা এই মতর্াদে রর্শ্বাসী। রজা র্লল, “তদর্ 
কথাটার অ্থব এদের কাদে রভন্ন।” 
  
কাটব পাদয গুরল করা রলাকটাদক ভাদলা কদর রেেদলা। মুে ভরা রফনা। 
  
“সাযানাই । এরা রতা রেরে এদককটা উন্মাে। সম্ভর্ত আদেশ রেযা-ই আদে রে ধরা 
প়ো চলদর্ না।” 
  
“এরকম রনদেবশ রেযা রতা সহজ রকন্তু পালন করা রতা চারট্টোরন কথা নয।” েয 
শযাদম্পন র্লদলন। 
  
“সাধারণ মানুদর্র কাদে হযদতা করেন। রকন্তু এরা রে রকান ধরদনর সংগেন রক 
জাদন?” কাটব র্লল। 
  
“আতঙ্কর্ােী?” রম, েয শযাদম্পন র্লদলন। 
  
“আতঙ্ক এরা ভাদলাই ে়োদত সিম, তদর্ আমার মদন হয শুধু আতঙ্ক ে়োদনাই এদের 
উদেশয না।” ররনাটা র্লল। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

314 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
কাটব লাশটা পরীিা করল, পররচয পাওযা োয এমন রকেুই রনই। রকাদনা তারর্জ 
কর্জ, গযনা র্া টযাটু র্া কাটা োগ রকেুই রনই। রলাকটা রক র্া কার হদয কাজ করদতা 
জানার রকাদনা উপাযই রনই। 
  
“মাটা সরকারদক একটা ের্র রেন। ওরা রগাদযিা সংস্থা র্া রসনার্ারহনী রথদক এ 
র্যাপাদর সাহােয রনদত পাদর। রলাদক র্দল “মৃত মানুর্ মুে রোদল না।” কথাটা সমূ্পণব 
ভুযা। এদের অ্স্ত্র, কাপ়ে, আঙুদলর োপ এসর্ রথদকও অ্দনক কথা জানা োয। এসর্ 
রলাক মারট েুাঁদ়ে উেয হযরন। ভাদলা মদতা েুাঁজদল রকাদনা না রকাদনা পররচয রর্রুদর্ই। 
আর রেভাদর্ ওরা ল়েরেল তাদত স্পি রে এরা অ্তীদত রধাযা তুলসী রেল না। রকাথাও 
না রকাথাও ররকদ ব নাম থাকদর্ই।” 
  
ররনাটা মাথা িাাঁকাদলা, “রসারফ রস. রথদক রে েুদটাদক ধরা হদযদে ওদের কাে রথদকও 
রকেু জানা োদর্।” 
  
“ওরাও এতিদণ রর্র্ রেদযদে রক-না রক জাদন।” কাটব র্লল। 
  
েলটা ধীদর ধীদর রাস্তাটায উদে এদলা, রপেদন পদ়ে থাকল পররতযক্ত রহাদটল, আর 
ররজ। 
  
. 
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কদযক  ণ্টা পর ওদেরদক রেো রগল েয শযাদম্পনদের র্ার়ের র্সার  দর। সর্াই 
রগাসল-রটাসল রসদর পররষ্কার জামা পদরদে। সন্ধযা তেন েুাঁই েুাঁই।  র জুদ়ে োরম আর 
কারু কাদেব ভরা আসর্ার্, রেযালটা রচত্রকমব, ভাস্কেব আর একটা লাইদররর সমান র্ই 
রেদয োসা। র্ামরেদক একটা র্যালকরন। এক পাদশর রেযাদলর রেক মািোদন একটা 
ফাযারদপ্লদস আগুন জ্বলদে। 
  
তদর্ এই মুহূদতব  র আর লাইদররর েুদটারই তেনে অ্র্স্থা। েয শযাদম্পনদের ভয 
রেোদত এই কাজ কদরদে আক্রমণকারীরা। 
  
রনদকাল েয শযাদম্পন এদসই এগুদলা পররষ্কার করা শুরু করদলন রকন্তু তার স্বামী র্াধা 
রেদলন। “এেন না, র যার। আদগ পুরলশ আর ইসুযদরদন্সর রলাকজন আসুক, তারপর।” 
  
“তা রেক, তদর্ অ্দগাোদলা রেেদল আমার ভাদলা লাদগ না।” তারপর রসাফায র্দস 
কাটব, রজা আর ররনাটার রেদক তারকদয র্লদলন, “আমাদেরদক উোর করার জদনয 
অ্ন্তদরর অ্ন্তস্থল রথদক কৃতে আরম।” 
  
“আরমও।” তার স্বামী র্লদলন। 
  
“আসদল এটা আমাদেরই োয রেল। আমরা এোদন আসাদতই আপনারা রর্পদে 
পদ়েদেন। কাটব জর্ার্ রেল। 
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“না, আপনারা আসার েুরেন আদগই এই রলাকগুদলা এদসরেল।” ইরটদযন র্লদলন। 
তারপর একটা রূপার রট্ রথদক একটা ফরটদকর পাত্র তুদল রনদয রজদেস করদলন, 
“কগনযাক (ফরারস মে) চলদর্?” 
  
কাটব না করল। 
  
তদর্ রজা আগ্রহ রনদয র্লল, “হাত-পা গরম করা েরকার।” 
  
একটা রটউরলপ আকৃরতর লাদস রসানারল তরলটা ঢালদলন এরটদযন তারপর রজাদক 
এরগদয রেদলন। রজা তাদক ধনযর্াে রেদয লাদস চুমুক রেল তারপর রচাে র্ন্ধ কদর 
আদমজটা উপদভাগ করদত লাগদলা। স্বাে আর গন্ধ েুদটাই অ্তুলনীয। মুদেও রসটাই 
র্লল ও, “অ্সাধারণ।” 
  
“রসরকমই হওযার কথা,” পাত্রটার রেদক তারকদয কাটব র্লল, “েরে ভুল না হয, তাহদল 
এটা একটা র লাদম রল ভযাজ। এক রর্াতদলর োম আট হাজার  লার।” 
  
রজা হোৎ লজ্জায লাল হদয রগল। রকন্তু ইরটদযন রসটাদক পাত্তা রেদলন না। “রে আমার 
জীর্ন র্াাঁরচদযদে তার জনয এইটুকু আর এমন রক।” 
  
“একেম রেক,” রনদকাল সমথবন রেদলন। 
  
আসদলই একেম রেক। কাটব তার র্নু্ধর জদনয গরর্বত। সামানয পররচদযই রজা ওর হৃেয 
েুদল রেদত পাদর। 
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ইরটদযন রনদজর লাস রঢদল রনদয পাত্রটা আর্ার রট্দত ররদে রেদলন। তারপর আগুদনর 
সামদন র্দস তাররদয তাররদয রসটা উপদভাগ করদত লাগদলন। 
  
“এত সুির মুহূতবটা নি করার জদনয েুুঃরেত।” কাটব র্লল। রকন্তু ঐ রলাকগুদলা 
আপনাদের কাদে চারেদলা কী? ঐ রমসরীয পুরাকীরতবগুদলায কী এমন আদে রে 
এদতাগুদলা মানুর্ মারদতও ওদের আটকাদলা না?” 
  
েয শযাদম্পন েম্পরত্ত েৃরি রর্রনময করদলন, “ওরা আমার প়োর  র তেনে কদর 
রফদলদে, লাইদররর রভদঙ চুদর োন োন কদর রেদযদে।” 
  
কাটব রু্িদলা েয শযাদম্পনরা আসদল র্যাপারটা রনদয কথা র্লদত চাদেন না। “মাফ 
করদর্ন, রকন্তু আমার প্রদশ্নর জর্ার্ তাদত পাইরন। জর্ার্টা আমাদের েরকার। আমরা 
আপনাদের জীর্ন র্াাঁরচদযরে এজনয না, েযা কদর মানর্তার স্বাদথব আমাদেরদক র্যাপারটা 
জানান। হাজার হাজার মানুদর্র জীর্ন মরণ রনভবর করদে এর ওপর। হযদতা আপনারাই 
র্াাঁচাদত পারদর্ন তাদের। রপ্লজ সরতযটা র্লুন।” 
  
ইরটদযনদক রেদে মদন হদলা কথাটায রতরন আহত হদযদেন। পাথদরর মদতা মুে কদর 
র্দস রইদলন। রনদকাল জামার রকাণা ধদর পাচাদত আর েুলদত লাগদলন। 
  
কাটব উদে ফাযারদপ্লদসর পাদশ একটা জাযগায রগদয র্সদলা। রু্দ়োরু্র়ে ভারু্ক রক 
র্লদর্। আগুদনর রেক পাদশই একটা র়্ে রচত্রকমব। েরর্দত রেো োদে রররটশ রনৌর্হর 
র্িদর রনাির করা একটা ফরারস েুে জাহাদজর ওপর আক্রমণ করদে। 
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 কাটব নীরদর্ েরর্টা রেেদত লাগল। র্তবমান পরররস্থরত আর ইরতহাস রমরলদয হোৎ-ই 
রু্দি রফলল রকদসর েরর্ এটা : নীলনদের েুে। 
  
“The boy stood on the burning deck, 
 whence all but he had fled; 
The flame that lit the battle’s wreck 
Shone round him o’er the dead.” 
  
কাটব রফসরফস কদরই চরণগুদলা আরৃ্রত্ত করল, রকন্তু ররনাটা শুদন রফলল। 
  
“রক এটা?” 
  
“কাসারর্যাঙ্কা” কাটব র্লল। “ইংদরজ করর্ রফরলরসযা রহমানস-এর রর্েযাত করর্তা। 
করর্তাটা ১২ র্েদরর এক রেদলদক রনদয। রস রেল লররদযদন্টর কমাণ্ডাদরর রেদল। 
েুদের শুরু রথদক রশর্ পেবন্ত রস রনদজর জাযগা রেদ়ে একচুলও নদ়েরন। রশর্দমশ 
গানপাউ াদর আগুন রলদগ জাহাজটা রর্ধ্বস্ত হয।” 
  
কাটব ইরটদযদনর রেদক রফদর রজদেস করল, “এটা আরু্ র্কর র্ির তাই না?” 
  
“হযাাঁ, আপরন আপনার ইরতহাস জাদনন। করর্তাও।” ইরটদযন জর্ার্ রেদলন। “একজন 
ফরারস অ্রভজাদতর র্াসায েরর্টা রেক মানানসই না। আমাদের মাদি রর্রশর ভাগই 
আমাদের পরাজযগুদলাদক স্মরণ করদত চাই না।” কাটব র্লল। 
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“আমার করার কারণ আদে।” 
  
 েরর্টার রনদচর রকাণায আাঁরকদযর নাম স্বাির করা : এরমল েয শযাদম্পন। 
  
“আপনার পূর্ব-পরুর্?” 
  
“হযাাঁ, উরন রনদপারলযদনর রর্েসভার সেসয রেদলন। উরনই রমসরীয রহসয সমাধাদনর 
আশায রনদপারলযদনর সাদথ এদসরেদলন।” 
  
 “েরে উরন এটা এাঁদক থাদকন, তাহদল উরন েুদের পরও রর্াঁদচ রেদলন। উরন রনিযই 
রর্শ রকেু ভরনযার এদনরেদলন সাদথ।” কাটব র্লল। েয শযাদম্পন েম্পরত আর্ার েৃরি 
রর্রনময করদলন। রশর্দমশ রনদকাল মুে েুলদলন, “ওদের র্দল োও ইরটদযন। আমাদের 
আর রকেু লুকাদনার রনই।” 
  
ইরটদযন মাথা িাাঁকাদলন, তারপর হাদতর লাদস রশর্ চুমুক রেদয রসটা নারমদয রােদলন। 
“এরমল েুেটা রথদক রর্াঁদচ রফরদত রপদররেদলন আর রসটা স্মরণ কদরই েরর্টা আাঁদকন। 
রকাণায উনার স্বািদরর রেক উদটা পাদশই একটা রোট সাম্পান রেো োদে। ওটাদতই 
রেদলন উরন। েুে শুরুর পর তারা লররদযদন্ট রফদর োওযার রচিা কররেদলন।” 
  
 “আমার ধারণা তারা রশর্ পেবন্ত লররদযদন্ট রপৌঁেদত পাদরন রন।” কাটব র্লল। 
  
“না। তারা আদরকটা জাহাদজ আেয রনদত র্াধয হন। এটার নাম আপনাদের ভার্ায 
উইরলযাম রটল র্া ফরারস ভার্ায গুইলাদমা রটল।” 
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কাটব তার জীর্দনর অ্দধবকটাই রনৌ-েুে সম্পদকব প়োদশানা কদর কারটদযদে। নামটা ওর 
পরররচত, “গুইলাদমা রটল হদে অ্যা রমরাল রভদযদনভ-এর জাহাজ।” 
  
“ররযার অ্যা রমরাল রপদযদর-চালবস রভদযদনভ রেদলন রনৌ-র্হদরর রসদকন্ড ইন কমান্ড। 
রসরেন তার োরযদে রেল চারটা জাহাজ। রকন্তু েুদে তার সিীদের অ্র্স্থা সরিন হদয 
প়েদলও রতরন েুদে রোগ রেদত অ্স্বীকৃরত জানান।” 
  
এরটদযন সামদন এরগদয এদস অ্নয জাহাজগুদলা রথদক েূরর্তবী একটা জাহাজ রেরেদয 
র্দলন, “এটা হদলা রভদযদনদভর জাহাজ। সর্ রেদেও চুপচাপ র্দসই আদে। সকাল 
হদতই েুদের গরত তাদের প্ররতকূদল থাকদলও ররাদতর গরত তাদের অ্নুকূদলই রেল। 
রভদযদনভ তাই রনাির তুদল জাহাজ রসরেদক ভারসদয রেন। তার চারটা জাহাজ আর 
আমার পর-োোর পর-োোদক রনদয পারলদয আদসন।” 
  
 এতটুকু র্দল রতরন রচত্রকমব রথদক মুে  ুররদয কাদটবর রেদক তাকাদলন, “সরতয কথা 
হদলা সর্ সমযই আমার রভতর রভদযদনদভর কাজটার র্যাপাদর একটা িন্দ্ব কাজ কদর। 
একরেদক তার কাজটার কারদণই ফরারসদের সাহস আর esprit de corps রেমন 
হারসর পাত্র হদযদে। আর্ার উরন রসরেন পারলদয আসদল হযদতা আরম আজ পৃরথর্ীদত 
থাকতাম না।” 
  
“অ্প্রদযাজনীয িুাঁরক না রনযাটাই সাহদসর পররচয।” ররনাটা র্লল কথাটা। “তদর্ আরম 
রনরিত রে র্হদরর র্ারকরা র্যাপারটা এভাদর্ রভদর্ রেদেনরন।” 
  
“না, তারা র্যাপারটা সহজভাদর্ রনযরন।” ইরটদযন র্লদলন। 
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কাটব মদন মদন েণ্ডগুদলা রজা়ো রেদে। মদনর ভার্নাদকই রজাদর রজাদর র্লল, “েুদের 
পর রভদযদনভ মাটা রফদর আদসন। আর তারপর রররটশরা েেন িীপটা েেল কদর 
তেন তাদের হাদত র্িী হন।” 
  
“রেক।” ইরটদযন র্লদলন। 
  
“আরম সাধারণত এসর্ রনৌ-রর্জয গাথা শুনদত েুর্ই পেি করর।” রজা র্লল, “রকন্তু 
আপনার পূর্বপুরুদর্র কথাটা আর একটু র্লা োয? রমসদর উরন কী েুাঁজদত 
রগদযরেদলন?” 
  
 “অ্র্শযই।” ইরটদযন জর্ার্ রেদলন, “তার  াযরর রথদক েতটুকু রজদনরে তা হদলা উরন 
রমসদরর রর্শ রকেু মরির আর স্থাপনায অ্রভোন চালান। রর্দশর্ কদর ফারওদের 
রেোদন সমারহত করা হয রসসর্ জাযগায। আর উোর অ্রভোন মাদন হদলা। 
রনদপারলযদনর রলাকজন র্হনদোগয ো রকেু রপদতা সর্ রকেু তুদল রনদয আসদতা : 
রচত্রকমব, রলরপ, ওদর্রলস্ক রোোই কমব, সর্। েরকার হদল রেযাল রথদক েুদল েুদল 
আনদত। তারপর রসগুদলা পারেদয রেদত লররদযদন্ট। েুভবাগযক্রদম উোর করা রজরনদসর 
প্রায সর্ই লররদযদন্টই রেল। রসগুদলা সহ-ই ওটা রর্দফাররত হয।” 
  
“প্রায সর্, তদর্ সর্ না।” কাটব র্লল। 
  
“অ্র্শযই রেক ধদরদেন,” ইরটদযন র্লদলন। “রশর্ চালানটা আমার োোর সাদথই রেল। 
সাম্পাদনর মারির সাদথ তার এরনদয িগ়োও হয। োো চারেদলন আদেশ মদতা 
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লররদযদন্টর কমান্ডার অ্যা রমরাল ব্রুদযদসর কাদে সর্ রপৌঁদে রেদত। তদর্ তদতািদণ 
রতনটা রররটশ জাহাজ ওটাদক র দর রফদল, তাই রসটা আর সম্ভর্ হযরন।” 
  
 ইরটদযন ররনাটার রেদক তাকাদলন, “আর্াদরা অ্প্রদযাজনীয িুাঁরক না রনযাটাই মুেয হদয 
োাঁ়োয, তাই তারা সর্দচদয কাদের রনরাপে জাহাজগুদলার রেদক েুদট োন আর রমসরীয 
পুরাকীরতব ভরা রশর্ টযাঙ্কটা রভদযদনদভর হাদত পদ়ে োয। আর রতরন মাটায পারলদয 
আসায এগুদলা তেনকার মদতা ধ্বংস হওযার হাত রথদক রর্াঁদচ োয।” 
  
 “আর তারপর রসগুদলা কদযক মাস পর রসারফ রস.-রত তুদল রেযা হয।” কাটব র্লল। 
  
 “রসরকমই ধারণা করা হয। তদর্ আসল  টনা রকউ জাদননা। আর এসর্ রজরনসপত্রই 
আমাদের মারমুেী র্নু্ধরা রে রকান মূদলয রেেদত চারেদলা। রমসর রথদক এরমল ো ো 
এদনদে সর্। রর্দশর্ কদর অ্যার্াইদতাস র্া রসরট অ্ফ র   রথদক আনা রজরনসগুদলা।” 
  
“রসরট অ্ফ র  ।” আগুদনর রেদক তারকদয থাকদত থাকদত কাটব র্লল, তারপর রজার 
রেদক রফরদলা। লযাদম্প়েসাদকও রজা রেক এই নাদমই র দকরেল। অ্র্শযই ওটা রেল 
মৃতদের িীপ র্া প্রায মরাদের িীপ। “আো এই পুরাকীরতব গুদলার সাদথ কী প্রাণ ারত 
রকাদনা রহসযময কুযাশার রকাদনা সম্পকব আদে?” 
  
ইরটদযন রকমন হতভম্ব হদয রগদলন রসটা শুদন। “সরতয কথা হদলা, রজরনসগুদলা ব্লাক 
রমস্ট নাদমর একটা রজরনদসর সাদথ সমৃ্পক্ত।” 
  
কাটবও রতমনটাই রভদর্রেল। 
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“রকন্তু এোদনই রশর্ না।” ইরটদযন র্লদলন, “এরমদলর অ্নুর্াদে আরও একটা রজরনস 
পাওযা োয। ওটাদক র্দল অ্যাদেলস ররথ, নামটা অ্র্শযই পরিমারীরতদত করা। রমসরীয 
ভার্ায এটাদক র্দল রমস্ট অ্ফ লাইফ : কুযাশাটার উৎস এই জগৎ না, অ্নয রকাদনা 
জগৎ-পরজগৎ। রসোদন রের্তা ওসাইররস এটা োদক ইো আর্ার র্াাঁরচদয তুলদতন। 
আিররক অ্দথব োাঁ়োয। এই অ্যাদেল ররথ মৃতদেদহ আর্ার জীর্ন সিার করদত 
পাদর।” 
  
. 
  
৩৮. 
  
“মৃতদেদহ জীর্ন সিার করদত পাদর?” কাটব আর্ার র্লল কথাগুদলা। ও সাদথ সাদথ 
রু্দি রগদযদে পুদরা র্যাপারটা। এটাই হদলা ব্লাক রমদস্টর প্ররতদর্ধক। এটার কারদণই 
হযাদগন আর ঐ আক্রমণকারী রলাকটার রকাদনা িরতই হযরন। আর সর্াই রকামায চদল 
রগদলও। 
  
“এটাই রসই প্ররতদর্ধক।” এর্ার মুদে র্লল ও। 
  
“প্ররতদর্ধক রকদসর প্ররতদর্ধক? মরার রকাদনা প্ররতদর্ধক রনই।” ইরটদযন র্লদলন। 
  
“এক ধরদনর মরার আদে।” কাটব র্লল। 
  
“রু্িলাম না।” ইরটদযন র্লদলন। 
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কাটব ওনাদক লযাদম্প ুসার সর্  টনা েুদল র্লল। কীভাদর্ ওোনকার সর্ অ্রধর্াসী 
সর্াই রকামায চদল রগদে ও মৃতুযর রেদক এরগদয োদে আর কীভাদর্ ওরা একজদনর 
রমাকাদর্লা কদর োয এদত রকেুই হযরন। 
  
“তার মাদন ওরা এই প্ররতদর্ধকটা চায?” রনদকাল রজদেস করদলন। 
  
“না।” কাটব র্লল, “ওদের কাদে এটা আদে। ওরা চায োদত এটা আর কাদরা হাদত না 
ক। কারণ এদত ওদের অ্স্ত্র অ্কােবকর হদয প়েদর্। আর তাই এই কাজটাই 
আমাদেরদক করদত হদর্।” 
  
কাটব চাররেদকর িযিরতর রেদক আদরকর্ার তাকাল, “আপনারা েরে আমার রচদয 
র্হুগুণ রর্রশ সাহসী না হন–আর অ্র্শযই ভাদলা রপাকার রেদলাযা়ে না হন—তাহদল 
আমার ধারণা পুরাকীরতবগুদলা এোদন রনই।” 
  
“জাহাজ রথদক ো পাওযা রগদযরেল তার রকেুই রনই”, ইরটদযন র্লদলন। “আমরা 
উোরকৃত রজরনদসর রর্রশরভাগই জােু রদক রেদয রেদযরে। র্ারক ো রেল তা ঐ 
রলাকগুদলা রনদয রগদযদে। ওরা এরমদলর  াযররটাও রনদয রগদযদে; মাদন রমসদরর নাম-
গন্ধ রপদলই ওরা রসটা রনদয রনদযদে, েরর্, রনাট সর্।” 
  
“তার মাদন রতা রসারফ রস-রত রকেুই রেল না।” রজা র্লল। 
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“একেম রেক। আরম রসকথাও ওদেরদক র্দলরে।” ইরটদযন র্লদলন। “জাহাজটা 
আরর্ষ্কাদরর পর এ-মাথা রথদক ও-মাথা েুর্ ভাদলা কদরই রোাঁজা হদযদে। মূলযর্ান ো 
রকেু রেল সর্ই উোর হদয রগদযদে।” 
  
“এমন রক হদত পাদর রে সর্ পুরাকীরতব আসদল জাহাদজ রেল না। আপরনই রতা র্লদলন 
রে আসল কথা রকউ জাদন না। এটার মাদন রক?” কাটব রজদেস করল। 
  
 “ররক ব-পত্র রথদক জানা োয রে রসারফ রস, ধারণ িমতার অ্রতররক্ত মালপত্র র্হন 
কররেল।” ইরটদযন র্যােযা করদলন। 
  
“রকন?” 
  
“আসদল রসটা ো়ো উপাযও রেল না। রভদযদনভ এোদন এদস রপৌঁেদতই আরু্রকর এর 
েুদেবাদগর কথা চাররেদক োর্ানদলর মদতা ের়েদয প়েল। প্ররতটা ফরারস তেন রনদজদক 
আর রনদজর সম্পে র্াাঁচাদত মররযা হদয উেল। ফদল সর্ার একটাই ইো এোন রথদক 
ফ্রাদন্স রফদর োদর্। রসটা সম্ভর্ না হদলও অ্ন্তত তাদের অ্স্থার্র সম্পরত্তগুদলা আদগ 
পারেদয রেদর্। আশা করর রু্িদত পারদেন অ্র্স্থাটা রকমন রেল। ফ্রাদন্সর েেদল থাকার 
সমদযই মাটার রর্রশর ভাগ সম্পেই ফরারসদের কুরিগত হদয পদ়ে। ফদল সর্ 
জাহাজ-ই কানায কানায ভদর োয মালপদত্র। এদকর্াদর জাহাজ ো়োর আগ মুহূদতবও 
মাল ভরা চলদতা জাহাদজ। কেদনা কেদনা জাযগা না পাওযায  াদটই পদ়ে থাকদত মাল 
র্া অ্নয রকাদনা জাহাদজ তুদল রেযা হদতা। এসর্ িাদমলার জদনযই ধারণা করা হয। 
হযদতা পুরাকীরতবগুদলা রসারফ রস.-রত রতালা হদযরেল রেকই রকন্তু ররক ব করা হযরন, 
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আর্ার এটাও সম্ভর্ রে ওগুদলা আসদল জাহাদজ রভালা-ই হযরন। অ্থর্া অ্নয রকাদনা 
জাহাদজও তুদল রেযা হদত পাদর। ররক ব-পত্র অ্নুোযী ঐরেনই আদরা েুদটা জাহাজ 
র্ির রেদ়ে োয। একটা রসারফ রস. সাদথই িদ়ের কর্দল পদ়ে  ুদর্ োয। আদরকটা 
রররটশরা েেল কদর রনয।” 
  
রজা র্লল, “রররটশরা পুরাকীরতবগুদলা রপদল এটা এদতারেদন ররাদজটা রস্টান র্া এলরজন 
মাদর্বলগুদলার পাদশ রকাদনা না রকাদনা জােু দর রশাভা রপদতা।” 
  
 “আর েরে এগুদলা জাহাদজই না রভালা হদতা র্া মাটাদত লুকাদনা থাকদতা, তাহদল 
এদতারেদন ওগুদলা উোর হদয রেদতা। আমার মদন হয এই সম্ভার্না েুদটাদক র্াে রেযা 
োয। আমার মদন হয সর্দচদয রর্রশ রেটা হওযার সম্ভার্না রসটা হদল ঐ পুরাকীরতবগুদলা 
ঐ  ুদর্ োওযা জাহাজ েুদটার রকাদনা একটাদতই রেল। রকন্তু আপরন রতা র্লদলনই রে 
রসারফ রস.-রত আর রকেুই রনই।” 
  
“আমরা অ্নয জাহাজটায েুাঁদজ রেেদত পারর।” ররনাটা প্রস্তার্ রেল। 
  
 ইরটদযন মাথা না়েদলন, “আরম র্হু র্ের ধদর ওো েুাঁজরে।” 
  
“রে রকাদনা ধ্বংসার্দশর্ েুাঁদজ পাওযা সহজ, রকন্তু রনরেবি একটা জাহাদজর ধ্বংসার্দশর্ 
েুাঁদজ পাওযা সহজ না।” রজা র্যােযা করল। “ভূমধযসাগদরর তলদেশ র ার্া জাহাজ রেদয 
ভরা। সাত হাজার র্ের ধদর এই সাগরটায মানুর্ চলাচল করদে। ঐ ররামান জাহাজটা 
েুাঁদজ পাওযার মাসোদনক আদগ আমরা েেন সম্ভার্য অ্র্স্থান েুাঁজরেলাম তেন প্রায 
চরল্লশটা জাযগা রপদযরেলাম রেগুদলাদক সম্ভার্য র্দল অ্রভরহত করা হদযরেল।” 
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“আমাদের হাদত অ্তসময রনই।” ররনাটা র্লল। 
  
কাটব ওদের কথা মন রেদয শুনরেল না, ওর েৃরি েরর্টার রেদক। রক রেন একটা ওর 
কাদে অ্সামেসযশীল লাগদে। ধরর ধরর কদরও ধরদত পারদে না। “আরু্রকর-এর েুেটা 
হয ১৭৯৯ সাদল।” কাটব র্লল। 
  
“রেক!” ইরটদযন র্লদলন। 
  
“সদতদরাদশা রনরানব্বই…হোৎ-ই ও র্যাপারটা ধরদত পারদলা। “আপরন র্লদলন 
এরমদলর রলোয আপরন এই ব্লাক রমদস্টর র্যাপারটা রপদযদেন। রকন্তু ররাদজটা রস্টান 
(দে পাথর রথদক প্রথম রমসরীয রলরপর পাদোোর করা হয) আর ঈরজরলযান 
হাযাদরারলদফর অ্থব আরর্ষ্কার তত আদরা প্রায পদনর র্ের পদর হয।” 
  
ইরটদযন রথদম রগদলন। রেদে মদন হদলা রচন্তাটা তাদক োরুণ েুরিন্তায রফদল রেদযদে, 
“রক র্লদত চাদেন আপরন?–এরমদলর অ্নুর্াদের র্যাপারটা ভুযা?” 
  
“রোো করুন, রসটা রেন না হয। রকন্তু ররাদজটা রস্টান আরর্ষ্কাদরর এদতা রেন আদগই 
েরে পুরাকীরতবগুদলা  ুদর্ োয, তাহদল ওদত রক রলো রেল রসটা জানা সম্ভর্ রক কদর?” 
কাটব র্লল। 
  
 এরমলদক রেদে মদন হদলা রতরন র্লদর্ন রকন্তু রশর্ মুহূদতব রসটা রচদপ রগদলন, 
“এটা…এটা সম্ভর্ না। রকন্তু…আরম শুধু জারন এমনটাই হদযদে।” 
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৩৯. 
  
েয চযারম্পযদনর প়োর  দরর েরজাটা রভদঙ একপাদশ িুলদে। উরন রসটাদক পাত্তা না 
রেদয ঢুদক প়েদলন রভতদর। র্ারকরাও ঢুকদল রপেু রপেু। 
  
ইরটদযন রভতদর ঢুদকই এক রকাণায একটা রোট আলরমরার রেদক এরগদয রগদলন। 
কাত হদয পদ়ে আদে রসটা। 
  
 “এোদন।”  াকদলন সর্াইদক। “হোৎ কদরই একটা রজরনস আমার কাদে পররষ্কার হদয 
রগদযদে। র্হুরেন ধদর র্যাপারটা রনদয রভদর্ মদররে।” 
  
 কাটব আর রজা ওনাদক সাহােয করল ভারর আলরমরাটা রসাজা করদত। সাদথ সাদথই েয 
চযারম্পযন ওটার রভতর  াটা ারট আরম্ভ করদলন। 
  
“ওরা এটা রথদক রতমন রকেু রনযরন।” সার্ধাদন একটা একটা কাগজ রর্র করদত 
করদত র্লদলন ইরটদযন। উরন একটা একটা কাগজ রর্র করদেন তারপর এক নজর 
রেদেই পাদশ ররদে রেদেন। “ওদের লিয রেল শুধু পুরাকীরতবগুদলা ও এরমদলর রমসদর 
থাকাকালীন আাঁকা েরর্ আর রনাটপত্র। র্ারকগুদলার প্ররত ওদের রতমন আগ্রহ রেদলা না। 
কারণটা কী র্দলন রতা?” 
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 রর্দ্রূদপর একটা হারস রহদস র্লদলন ইরটদযন, “কারণ ওরা রফ্রি প়েদত পাদর না। 
রর্কুদর্র েল!” 
  
কাটব আর রজা পরস্পর েৃরি রর্রনময করল। ওরাও রফ্রি প়েদত পাদর না। তদর্ রসকথা 
মুদে র্লল না। 
  
ইরটদযন তেদনা েুাঁদজই চদলদেন। তারপর একটা ফাইল মদতা রর্র করদলন। রভতদর 
এক তা়ো পুরদনা কাগজপত্র। 
  
“রপদযরে।” উরন কাগজগুদলা রনদয রটরর্দল আসদতই কাটব রমদি রথদক একটা লযাম্প 
তুদল এদন রজ্বদল রেল। তারপর পুদরা েলটাই হামদল প়েল কাগজগুদলার ওপর। 
রজরনসটা একটা হাদত রলো রচরে। 
  
ইরটদযন সর্ার জদনয অ্নুর্াে কদর রশানাদলন রসটা। “রপ্রয র্নু্ধ এরমল, আপনার রচরে 
রপদয েুর্ ভাল লাগদে। ট্াফালগাদরর রসই েুেবশা আর রররটশদের কাদে র্িী থাকার 
পর আরম আর্ার আমার সম্মান রফদর পাদর্া ভারর্রন।” 
  
“ট্াফালগার?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
কাটব র্যােযা করল, “আরু্রকর র্ির ো়োও, রভদযদনভ ট্াফালগাদরর েুদেও রফ্রি রনৌ-
র্হদরর োরযদে রেদলন। রসোদন রনলসন ফ্রান্স আর রস্পদনর সরম্মরলত র্ারহনীদক 
পরারজত কদর প্রমাণ কদরন ইংলযান্ডদক েেল করার িমতা কাদরা রনই। এরপর 
রনদপারলযদনর ইংলযান্ড আক্রমদণর রেটুকু ইো রেল রসটুকুও চদল োয।” 
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র্যাপারটায ররনাটা োরুণ চমৎকৃত হদযদে রর্ািা োয। আরম েরে রভদযদনভ হতাম 
তাহদল রররটশদের সাদথ রর্দশর্ কদর রনলসদনর সাদথ রেদকাদনা েুে আরম এর়েদয 
চলতাম।” 
  
রজা হাসদলা, “রলাকটা রনিযই রনলসনদক মারাত্মক  ৃণা করদতা।” 
  
“আসদল রতরন ইংলযাদন্ড র্িী থাকা অ্র্স্থায রনলসদনর রশর্কৃদতযও রোগ রেদযরেদলন।” 
ইরটদযন র্লদলন। 
  
“সম্ভর্ত আসদলই মদরদে রক-না রসটা রেেদত রগদযরেদলন।” ররনাটা র্লল। ইরটদযন 
আর্ার রচরে প়োয মন রেদলন, “আপরন প্রাযই র্দলন রে, জাহাজ রনদয নীল নে রথদক 
পারলদয আসার মাধযদম আরম আপনার জীর্ন র্াাঁরচদযরে। একথা র্লদলও ভুল হদর্ না রে 
আপরনও একই কাদজর মাধযদম তার প্ররতোন রেদযদেন। এই সুদোদগ আরম আদরা 
একর্ার রনদপারলযদনর সাদথ রেো করদর্া। আমার র্নু্ধরা অ্র্শয র্দলদে রে রনদপারলযন 
নারক আমাদক জীরর্ত রেেদত চান না। রকন্তু আরম েেন এই মহা অ্স্ত্র-মৃতুযর কুযাশা–
তার হাদত তুদল রেদর্া তেন রতরন আমার েুই গাদল চুমু রেদয পুরসৃ্কত করদর্ন। আর 
আরম পুরসৃ্কত করদর্া আপনাদক। তদর্ সর্দচদয জরুরর র্যাপার হদলা আমরা র্াদে 
কথাটা রেন আর রকউ না জাদন। তদর্ আরম আমার ইজ্জদতর কসম রেদয র্লরে, রর্ে 
রহদসদর্ আপনার পাওনা আপরন পাদর্ন এর্ং রর্প্লর্ আর সাম্রাদজযর েুদটারই নাযক 
রহদসদর্ প্রাপয সম্মানও আপনাদক রেযা হদর্। আপনার পাোদনা আসল আর সামানয 
রূপান্তররত েুদটাই আমার কাদে আদে। েযা কদর দ্রুত অ্যাদেলস ররথ র্ানাদনা রশর্ 
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কদর আমাদক পাোন োদত কদর আমাদের শত্রুরা এই রর্দর্ আক্রান্ত হদলও আমরা 
রনরাপে থারক। র্সদন্তর রেদক সম্রাদটর সাদথ রেো করদর্ র্দল আশা রারে। এর্ার 
পাওনা রশাধ করদর্া। ২৯ থারমবদ ার, সাল 13, রপদযদর চালবস রভদযদনভ।” 
  
“রূপান্তদরর আদরক অ্থব রকন্তু অ্নুর্ােও হয।” ররনাটা র্লল। “এই  টনাটা 
কেনকার?” কাটব রজদেস করল। 
  
ররনাটা রর্র করার রচিা করল সালটা। রনদপারলযদনর অ্দু্ভত কযাদলণ্ডারটার পুদরাটা মদন 
আসদে না। তার শাসনামদল রগ্রগররযান কযাদলণ্ডাদরর র্েদল এই কযাদলন্ডার র্যর্হৃত 
হদতা। “১৩ সাদলর ২৯ থারমব র মাদন হদলা…” 
  
ইরটদযন এর আদগ রর্র কদর রফলদলন, “১৭ আগস্ট, সালটা হদলা ১৮০৫।” 
  
“রসটাও রতা ররাদজটা রস্টাদনর রহসযদভদের এক েুগ আদগ।” কাটব র্লল। 
  
“অ্রর্শ্বাসয রজা র্লল। “আরম রর্ািাদত চারে রে, রকেু রকেু রলাক শব্দটার অ্থব রর্াদি 
হদলা রর্শ্বাসদোগয না।” 
  
“এরমদলর  াযররটা পাওযা রগদলই সর্ প্রমারণত হদয রেদতা।” ইরটদযন র্লদলন, 
রভতদর অ্দনক েরর্, হাযাদরারলফ আর সম্ভার্য অ্নুর্াে রলো রেল। এমনরক একটা রোট 
র কশনারীর মদতাও র্ারনদযরেদলন উরন। রকন্তু এই সমদযর আদগ পদরর র্যাপারটা 
কেদনা আরম ধরদত পারররন।” 
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কাটব জাদন রে এরকমই হয। ইরতহাস েুদগ েুদগ র্েদল োয। একসময রচাে রু্দজ 
সর্াই মানদতা রে কলম্বাস আদমররকা আরর্ষ্কার কদরদেন। রকন্তু এেন সু্কদল প়োদনা হয 
রে ভাইরকংসরা তার র্হু আদগই কাজটা রসদর রফদলরেল। 
  
“তাহদল এই র্যাপাদর ওনার রকাদনা নাম রশানা োয না রকন?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
“সম্ভর্ত রভদযদনভ তাদক এটা রগাপন রােদত র্লরেদলন।” কাটব অ্নুমান করল। “এটা 
নতুন একটা অ্স্ত্র আরর্ষ্কার সংক্রান্ত র্যাপার। এসর্ র্যাপার ফাস রহাক তা রকউই চাইদর্ 
না।” 
  
“তার ওপর তেন রররটশরা রমসদরর রনযন্ত্রদণ রেল আর একজন রফ্রি অ্যা রমরাদলর 
সাদথ এরমদলর র্নু্ধে রনদযও েদথি সদিহ করদতা ওরা।” ইরটদযন র্লদলন। “আসল 
র্যাপারটা…” উরন অ্নয রচরেগুদলাও  াটা শুরু করদলন। 
  
“এোদনই রকাথাও আদে।” 
  
 “রক আদে এোদন?” 
  
“এটা…” আদরকটা কাগজ তুদল র্লদলন ইরটদযন, “এটা হদলা রররটশ সরকার কতৃবক 
এরমদলর রর্দেশ ভ্রমদণর ওপর আদরারপত রনদর্ধাো। ১৮০৫ সাদলর শুরুর রেদক রতরন 
আর্াদরা রমসর রফদর রগদয গদর্র্ণা শুরু করার অ্নুমরত প্রাথবনা কদরন। মাটার 
প্রাদেরশক গভনবর রসটা অ্নুদমােন করদলও রররটশ কতৃবপি রসটা নাকচ কদর রেয।” 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

333 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

কাটব রচরেটা রেেদলা। রেদেই রর্ািা োয অ্রফরসযাল রচরে, “আমরা এই মুহূদতব রমসদরর 
রভতদর আপনার রনরাপত্তার রনিযতা রেদত পারদর্া না।” প়েল কাটব। “উরন রেদত 
চারেদলন রকাথায?” 
  
“জারন না।” ইরটদযন র্লদলন। 
  
 “ইশ! জানদত পারদল কাদজ রেদতা,” ররনাটা র্লল। 
  
“উরন আর কেদনা রচিা-চররত্র কদরনরন।” কাটব রজদেস করল। 
  
“না, েুুঃদের রর্র্য হদলা রসই সুদোগই পানরন। এর রকেুরেদনর মাদিই রতরন আর 
রভদযদনভ েুজদনই মারা োন।” 
  
“েুজদনই?” সদিদহর সুদর রজদেস করল রজা, “কীভাদর্?” 
  
“এরমল স্বাভারর্কভাদর্ই মারা োন। মাটাদতই।  ুদমর মাদি মারা োন রতরন। ধারণা 
করা হয তার হাদটব সমসযা রেল। ররযার অ্যা রমরাল রভদযদনভ মারা োন একমাস পর 
ফ্রাদন্স। তার মৃতুযটা অ্র্শয এরকম স্বাভারর্ক রেল না। তার রু্দক সাতর্ার েুররকা াদতর 
রচহ্ন পাওযা রগদযরেল। রসটাদক আত্মহতযা র্দল রায রেযা হয।” 
  
‘আত্মহতযা? সাতর্ার েুরর রমদর? আরম র্হু সদিহজনক ররদপাটব পদ়েরে রকন্তু এটা রতা 
পুদরাই হাসযকর।” ররনাটা র্লল। 
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ইরটদযনও সম্মরত জানাদলন, “রর্শ্বাস করা শক্ত। এমনরক রসই সমদযও এটা রনদয 
অ্দনক সমাদলাচনা হয। রর্দশর্ কদর ইংলযাদন্ড। 
  
“রভদযদনদভর না র্সদন্ত সম্রাদটর সাদথ রেো করার কথা রেল?” 
  
ইরটদযন মাথা িাাঁকাদলন, “হযাাঁ। আর রর্রশর ভাগ ইরতহাসরর্দেরই ধারণা অ্যা রমরাদলর 
মৃতুযর রপেদন রনদপারলযদনর হাত আদে। হয রতরন রভদযদনদভর কথা রর্শ্বাস কদরনরন। 
অ্থর্া হযদতা তাদক রশর্ পেবন্ত িমা করদত পাদরনরন।” 
  
েুদটাই হদত পাদর র্দল কাদটবর মদন হদলা। তদর্ ওর েরকার হদে রমসরীয রলরপর রসই 
আনুর্ােগুদলা। “েরে রভদযদনদভর কাদে তেন অ্নুর্ােটা রথদক থাদক তাহদল তার মৃতুযর 
পর রসগুদলার কী হয? উনার সহায সম্পরত্তর কী করা হদযরেল জাদনন নারক?” 
  
ইরটদযন কাধ নাচাদলন। “আরম আসদল রনরিত না। ফরারস রনৌর্ারহনীর রর্ইজ্জত 
অ্যা রমরালদের রকাদনা জােু র রনিযই রনই। আর রশর্ রেদক এদস রভদযদনভ 
এদকর্াদরই কপেবকহীন হদয পদ়েন। রর্দনর একটা রর্ার বং-এ থাকদতন। সম্ভর্ত মারা 
োওযার পর র্ার়েওযালাই সর্রকেুর েেল রনদয রনয।” 
  
“এমনও রতা হদত পাদর রে রভদযদনভ রনদপারলযনদক অ্নুর্ােটা রেযার পরই তাদক েুন 
করা হয। ররনাটা র্লল। 
  
“রকন রেন আমার রসটা মদন হয না। কাটব র্লল, “রভদযদনভ েুর্ই তীক্ষ্ণ রু্রেসম্পন্ন 
রলাক রেল। জীর্দনর প্ররতটা রর্পে রস েিতার সাদথ কারটদয এদসদে।” 
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“শুধু েেন ট্াফালগাদর রনলসদনর সাদথ েুে করদত রগদযরেল তেন র্াদে।” রজা মদন 
কররদয রেল। 
  
“হযাাঁ, তদর্ রসোদনও রকন্তু তার সর্ পেদিপ মাপা-ই রেল।” কাটব জর্ার্ রেল, “েতেূর 
মদন পদ়ে উনার কাদে ের্র রপৌঁদেরেল রে রনদপারলযন তাদক আর চাদেন না। আর 
সম্রাদটর কাদে রগদলই তাদক রগ্রফতার, রজল এমনরক রগদলরটদন পেবন্ত রেদত পাদরন। 
এতরকেু রর্দর্চনা কদরই রকন্তু রভদযদনভ তার রশর্ চালটা চাদলন। রতরন েুে করদত 
রগদলন। েুর্ ভাদলাই জানদতন েরে েুদে জয হয তাহদল রতরন র্ীর রহদসদর্ রর্দর্রচত 
হদর্ন এর্ং র্ারক সর্ার ধরা রোাঁযার র্াইদর চদল োদর্ন। আর েরে রতরন হাদরন তাহদল 
হয মারা োদর্ন না হয রররটশদের হাদত র্িী হদর্ন। রসদিদত্র তাদক রনরাপদে 
ইংলযাদন্ড রনদয োওযা হদর্। রসটাই রকন্তু হদযরেল।” 
  
“সর্বস্ব রেদয র্ারজ ধরা। রজতদল সর্ রফরত পাদর্, হারদল সর্ োদর্।” রজা র্লল। 
“চালটা রকন্তু ভাদলাই রেদলরেদলন। রররটশরা আর্ার তাদক ফ্রান্স রফরত পারেদযই 
রগালমালটা র্াধাদলা।” ররনাটা মন্তর্য করল। 
  
“সর্ চাল রতা আর রজতা োয না। তদর্ রলাকটার রচন্তাধারা আর প্ররত পেদিদপ রে 
ধূতবতা উরন রেরেদযদেন। তাদত আমার মদন হয না রে রনদপারলযদনর সাদথ রেো কদরই 
ওনার একমাত্র র্াাঁচার অ্র্লম্বনটা তার হাদত তুদল রেদর্ন। র্রং রনদপারলযনদক 
রজরনসটার সামানয অ্ংশ রেরেদয রলাভ লাগাদর্ন আর র্ারকটা রকাথাও লুরকদয রাোটাই 
তার সাদথ োয। কারণ একমাত্র এটাই তার জীর্ন রিা করদত পারদতা।” কাটব র্লল। 
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“তাহদল রনদপারলযন ওনাদক মারদলন রকন?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
“রক জাদন? হযদতা রভদযদনদভর কথা তার রর্শ্বাস হযরন। হদতা প্ররতর্ার অ্যা রমরাদলর 
এসর্ র্দকাযাজ শুনদত শুনদত রর্রক্ত হদয রগদযরেদলন। রভদেদনদভর কারদণ তাদক 
র্হুর্ার রর্ইজ্জত হদত হদযদে। আর হযদতা সহয হযরন।” কাটব অ্নুমান করল। 
  
রজা পুদরা র্যাপারটা সংদিদপ একর্ার র্লল, “তাই রভদযদনদভর হাত রথদক র্াাঁচার জদনয 
রনদপারলযন তাদক রমদর রফলদলন। রভদযদনদজর প্রস্তার্টা রভদর্ও রেেদলন না র্া 
রর্শ্বাস করদলন না। আর তার ফদল ঐ ভার্ান্তর আর রমস্ট অ্ফ র থ আর রমস্ট অ্ফ 
লাইদফর সর্ রকেু হাররদয রগল। তারপর আর এই শযতানগুদলা রসগুদলা রকাথাও রথদক 
রর্র কদরদে।” 
  
“রসরকমটাই ধারণা আমার।” কাটব র্লল। 
  
পদরর প্রশ্নটা করল ররনাটা, “তাহদল েরে রভদযদনভ রনদপারলযনদক ভার্ান্তরটা না-ই 
রেদয থাদক তাহদল ওটা রগল রকাথায?” 
  
“রসটাই আমাদেরদক েুাঁদজ রর্র করদত হদর্।” র্লল কাটব। তারপর ইরটদযদনর রেদক 
রফরদলা। “রকাথা রথদক রোাঁজা শুরু করদল ভাদলা হয র্লদত পাদরন?” ইরটদযন চুপচাপ 
রকেুিণ ভার্দলন, তারপর র্লদলন, “ররদনস?” 
  
েরেও কথাটা প্রশ্নদর্াধক সুদর র্লা, তদর্ কাদটবর মাোদতও এটার কথাই  ুররেল। তাই 
ও মাথা িাাঁকাদলা। তারপর র্লল, “আমাদের সময ফুররদয আসদে দ্রুত। আমাদেরদক 
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তাই ভাগ ভাগ কদর এদকক জাযগায েুাঁজদত হদর্। েরিণ রমসদর েুাঁজদত হদর্ এই 
রমস্ট অ্ফ লাইদফর রকাদনা হরেস পাওযা োয রক-না আর ফ্রাদন্স েুাঁজদত হদর্ রভদযদনভ 
এরমল েয চযারম্পযদনর ভার্ান্তরটা রকাথাও লুরকদয ররদেরেদলন রক-না। 
  
“আমরা ফ্রাদন্স রেদত পারর।” ইরটদযন র্লদলন। 
  
“সযরর, আমরা আর আপনাদেরদক রকাদনা রর্পদে জ়োদত পারদর্া না। ররনাটা আপরন-ই 
এ কাজটা ভাদলা পারদর্ন।” কাটব র্লল। 
  
ররনাটা ঐ মুহূদতব ওর রফাদনর রেদক তারকদয রেল। মাত্র একটা রমদসজ এদসদে রসটা 
প়েদে। রসোন রথদক মুে তুদল র্লল, “রমাটও না। আরম জারন আপরন শুধু আমাদক 
িাদমলা রথদক েূদর রাোর রচিা করদেন। তদর্ আসল র্যাপার হদলা, আমার কাদে নতুন 
ের্র আদে : AISE আর ইন্টার রপাল রমদল এ সাযানাই  োওযা রলাকটার পররচয রর্র 
কদরদে। রলাকটা রমসরীয রগাদযিা র্ারহনীর এক েল েুট রররজদমদন্টর সেসয। এরা 
হদে রমার্ারক সরকাদরর সমথবক এর্ং অ্দনক অ্পরাদধর জনয সদিহ ভাজন।” 
  
“তার মাদন রমসর-ই হদে আসল জাযগা।” কাটব র্লল। 
  
“আদরা একটা সুের্র আদে।” ররনাটা র্লল, “মাটায থাকার সময রলাকগুদলা রে 
সযাদটলাইট রফাদন কথা র্দলরেল রসটার রসগনাল ট্াক করা রগদযদে। কলটা করা 
হদযরেল রেক এোন রথদক। আর েুদগব আপনারা মারামারর করার সময করা হদযরেল 
র্ির রথদক। রফানটা এেন আদে কাযদরা। আর আমাদক আদেশ রেযা হদযদে রফানটা 
োর কাদে আদে তাদক েুাঁদজ রর্র করদত।” 
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“কাদটবর ধারণা রফানটা থাদক হাসাদনর কাদে।” রেক আদে। “আরম োদর্া আপনার 
সাদথ।” 
  
“তার মাদন আমাদকই রেদত হদে ফ্রাদন্স। রজা র্লল, “র্যাপার না। ঐ রেদশ  ুরদত 
োওযার শে র্হুরেন ধদরই। ওোনকার ওযাইন আর পরনর রেদয রেেদত হদর্।” 
  
“সযরর, পযাররদস গ্রীষ্ম োপন পদরর র্াদরর জদনয তুদল রাদো। তুরমও আমাদের সাদথই 
োে।” কাটব র্লল। 
  
“তাহদল ফ্রান্স োদর্ রক?” 
  
“পল আর গামায। ওদের েুরট আদরা েুরেন আদগ রশর্ হদযদে। কাদজ রোগোদনর সময 
এেন।” 
  
. 
  
৪০ 
  
রর্নগাজী, রলরর্যা 
  
সারা শহর জুদ়েই চরম রর্শৃঙ্খলা রর্রাজ করদে। এরেদক পারনও কদম এদসদে। 
মারাত্মকভাদর্। আদরকটা গৃহেুে এেন সমদযর র্যাপার মাত্র। ওরা েেন রপৌঁেুদলা তেন 
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হাসপাতাদলর জরুরর রর্ভাদগ রতল ধারদণর জাযগা রনই। রকউ েুরর রেদযদে রকউ 
রেদযদে রপটুরন। আর গুরল োওযারা রতা আদেই। 
  
পল আর গামায র্হুকদি এক রকাদণ একটু জাযগা রর্র কদর অ্দপিা করদত লাগল। 
রকেুিণ পরই রলরর্যার রগাদযিা সংস্থার এক রলাক ওদের সাদথ রোগ রেল। পদরর 
এক  ন্টা ওদের রজরা করা হদলা। ওরা সরর্স্তাদর র্যােযা করল রে ওরা ওোদন রক 
কররেল আর ওদের লিয রেল জলাধাদরর পারনর রক হদে রসই রহসয উোদর ররজাদক 
সাহােয করা। রশর্দমশ রকন ওরা পারলদযদে রসই  টনাও র্লল। 
  
তদর্ রলাকটা ওদের কথা রর্শ্বাস করদে র্দল মদন হদলা না। রস শুধু মাথা িাাঁরকদয আর 
হুম হুম কদর রনাট রনদযই রগল। েরেও রস্টশদনর র্ারক কমবচারীরাও ওদের কথার 
সমথবনই রেদয রগল। রলাকটার মূল আগ্রহ রেল রর্দরাহীদের আক্রমদণর ধরন আর 
ওদের পালাদনা রনদয। 
  
চারপাদশ অ্স্বরস্তকর নীরর্তা। মাদি মাদি শুধু আদরকেল আহত রলাকদক েেন রাস্তা 
রথদক তুদল আনা হয তেন-ই একটু হট্টদগাল হদে। সরকারর রলাকটা ওদের রেদক শুরু 
রথদকই রকমন সার্ধানী রচাদে তারকদয আদে। 
  
“এই সর্ শুরু হদলা কেন?” গামায রজদেস করল। হাসপাতাদলর এই ভরপুর েশা 
রেদে অ্র্াক হদযদে েুর্। হাসপাতাদলর এই ভরপুর েশা রেদে অ্র্াক হদযদে েুর্। 
  
“সরকার শহদরর কদযকটা জাযগায পারনর সাপ্লাই র্ন্ধ কদর রেদযদে। তারপর রথদকই 
শুরু হয আদিালন। শুরুদত শান্তভাদর্ হদলও আজ রর্দকদল এরা ভাঙচুর শুরু কদর। 
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ভাগ কদর কদর পারন রর্তরণ শুরু হয রকন্তু তাদত রক আর হয। মানুর্ও তেন 
রর্পদরাযা। আর একজন আদে রে এই সর্ রকেু উদস্ক রেদে।” 
  
“একজন?” পল রজদেস করল। 
  
“রলরর্যা এেন র্াইদরর রলাক রেদয রা। আমাদের কাদে স্পি প্রমাণ আদে রে আমাদের 
রেদশ এেন রমসরীয গুপ্তচর রেদয রগজরগজ করদে। রকন্তু রকন? তার উত্তর আমাদের 
জানা রনই। রেনদক রেন এটা র্া়েদেই।” এদজন্টটা জানাদলা। 
  
“আো, এজনযই আপরন আমাদেরদক রর্শ্বাস করদত পারদেন না। আপনার ধারণা 
আমরাই ররজাদক রকেু কদররে?” গামায র্লল। 
  
“গত মাদসও একর্ার তাদক মারার রচিা করা হয। তার অ্র্শয কারণও আদে। পারনর 
অ্র্স্থা েরে রকউ আর্ার আদগর মদতা করদত পাদর রতা ররজা-ই পারদর্। রেদশর ভূতে 
আর এসর্ রসদস্টম সম্পদকব ওনার রচদয ভাদলা রকউ জাদননা। উরন না থাকদল 
আমাদের রক হদর্ তা শুধু রোোই-ই জাদন।” এদজন্ট র্লল। 
  
“আমরা শুধু ওনাদক সাহােয করার রচিা কদররে।” গামায র্লল। 
  
“রেো োদর্ রসটা।” এদজন্ট জর্ার্ রেল। এেদনা সরিহান রস। 
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ওর কথা রশর্ হদতই অ্পাদরশন রুম রথদক একজন সাজবন রর্র হদয ওদের রেদক 
তাকাদলা। তারপর মুদোশ েুলদত েুলদত ক্লান্ত পেদিদপ ওদের রেদক এগুদলা। তার 
রচাদের রনদচ কারল পদ়ে রগদযদে। রর্ািাই োদে টানা কাজ কদরই োদেন  াক্তার। 
  
“রপ্লজ একটা ভাদলা ের্র রশানান।” গামায র্লল। 
  
“ররজার রর্পে আপাতত রকদট রগদযদে। উনার উরুদত একটা রু্দলট রর্দধরেল আর 
একটা রলভাদর আচ়ে রকদট রর্ররদয রগদযদে। ভাগয ভাদলা রে গুরুেপূণব রকাদনা অ্দি 
রকেু হযরন। রসৌভাগয ক্রদম অ্থর্া েুভবাগযক্রদম র্লাই ভাদলা–আমাদের সাজবনরা এসর্ 
সামলাদত সামাদত েি হদয রগদযদে। গৃহেুদে ভাদলা র্লদত এই একটা কাজ হদযদে।” 
র্লদলন সাজবন। 
  
“ওনার সাদথ কথা র্লা োদর্ কেন?” গামায রজদেস করল। 
  
“মাত্রই োন রফদরদে। কমপদি আধা ণ্টা রতা অ্দপিা করুন।” 
  
এদজন্ট রলাকটা রনদজর আইর  কা ব রর্র কদর র্লল, “আরম এেুরন ওনার সাদথ রেো 
করদর্া।” 
  
“রেক হদর্ না কাজটা।”  াক্তার র্লদলন। 
  
“উনার রচতনা কী পুদরাপুরর আদে? 
  
“হযাাঁ।” 
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“তাহদল আমাদক রনদয চলুন।” 
  
সাজবন হতাশ হদয একটা শ্বাস রফদল র্লদলন, “রেক আদে আসুন। তদর্ তার আদগ 
একটা গাউন পরদত হদর্।” 
  
সাজবন আর এদজন্ট চদল রেদতই গামায এর রফান রর্দজ উেল। রিদন নামটা রেদেই 
র্লল, “কাটব রফান কদরদে। েুরট রশর্ হদলও অ্রফদস োইরন রকন রসই তকরফযতই 
চাইদর্ মদন হয।” 
  
পল চাররেদক একর্ার তারকদয র্যালকরনর রেদক হাাঁটা রেল, “একটু র্াতাস রেদয আরস 
চলল।” 
  
র্াইদর এদসই গামায রফান রররসভ করল। 
  
“রক ের্র? েুরট রকমন কাটদে? কাটব রজদেস করল। 
  
রাদতর র্াতাস হালকা আর উষ্ণ। ভূমধযমাগদরর সুর্াস রমদশ আদে তাদত। রকন্তু 
রহরলকের আর েূদরর রগালাগুরলর শব্দই পুদরা পররদর্শটা নি কদর রেদে। 
  
“েতটা রভদর্রেলাম তদতাটা মজা হদে না।” গামায র্লল। 
  
“আহাদর।” তা ফ্রাদন্স আদরকর্ার হারনমুদন োদর্ নারক? টাকা-পযসা ো লাদগ NUMA 
রেদর্।” কাটব র্লল। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

343 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
“শুনদত রতা ভাদলাই লাদগ। তদর্ তার সাদথ একটা রকেু রনরিত আদে।” “একটা রকেু 
রতা সর্ সমযই থাদক।” 
  
পল রসটা শুদন র্লল, “ওদক র্লল রে আমাদের ওোদন থাকা েরকার।” গামায মাথা 
িাাঁকাদলা, “আো কদযকরেন পদর রগদল হদর্ না? আমরা এোদন একটা কাদজ জর়েদয 
পদ়েরে। এই র্যাপারটাও আর একটু র দট রেো েরকার।” 
  
“রকান র্যাপার?” 
  
“উত্তর আরফ্রকার েরা।” 
  
কাটব এক মুহূতব চুপ থাকল, “সাহারাদত রতা েরা-ই থাকার কথা।” “না। এটা রসটা না। 
রৃ্রি হদে না র্দল রে েরা হয এটা রসরকম না। মারটর রনদচর পারন রশর্ হদয োদে 
র্দল ধরা। এরেককার সর্ রলক কাো ভরা রভার্ায পররণত হদযদে। েুগ েুগ ধদর রেসর্ 
পাম্প চলরেল রেসর্ হোৎ কদর পারন পাদে না আর।” 
  
“এরকম রতা কেদনা শুরনরন।” কাটব র্লল। 
  
“এটার জদনয রেদশ এর মদধয মারামারর শুরু হদয রগদযদে। সামদন আদরা রক হদর্ রক 
জাদন। গামায র্লল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

344 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

“শুদন োরাপ লাগদে। তদর্ অ্নয কাউদক পাোদত হদর্ ওোদন। ফ্রাদন্স রতামাদেরদক 
েরকার। রর্নগাজী রথদক ররদন পেবন্ত একটা ফ্লাইট চাটা ব করা হদযদে। েত দ্রুত সম্ভর্ 
চদল আদসা।” 
  
“এত তা়ো রকন জানদত পারর?” 
  
“রর্মাদন ওো মাত্র সর্ জারনদয রেযা হদর্।” কাটব র্লল। 
  
রফান হাত রেদয রঢদক গামায পলদক র্লল, “র়্ে রকাদনা িাদমলা রর্াঁদধদে রর্াধ হয। 
কাটব রতা কেদনা এদতা রজারাজুরর কদর না।” 
  
পল ওদের রজরা হওযার জাযগাটার রেদক একর্ার তাকাল, “এেন আমাদেরদক শহর 
ো়োর অ্নুমরত রেদল হয।” 
  
গামাযও রসটাই ভার্রেল। আর্ার রফান কাদন লাগাদলা, “এোদন সরাসরর রলাকজদনর 
সাদথ একটু িাদমলা হদে। লম্বা কারহনী। তদর্ েত তা়োতার়ে সম্ভর্ আমরা চদল 
আসরে।” 
  
“রক হয জারনও। কারণ রতামরা আসদত না পারদল অ্নয কাউদক পাোদত হদর্।” কাটব 
র্লল। 
  
কাটব রফান রকদট রেদত গামায রফানটা পদকদট রােদত রােদত র্লল, “িাদমলা শুরু হদল 
রতা রেরে থামদতই চায না। একটার পর একটা লাগদতই থাদক।” 
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রকেুিণ পদরই রগাদযিা রলাকটা অ্পাদরশন রুম রথদক রর্ররদয এদলা। ওদেরদক 
রেেদত রপদয রর্লকরনদতই এরগদয এদলা রস। 
  
“আরম িমা চাইদত এদসরে। ররজা সর্ র্দলদেন আমাদক। উনার জীর্ন র্াাঁচাদনার জনয 
আমরা কৃতে।” রলাকটা র্লল। 
  
“শুদন ভাদলা লাগল।” পল র্লল। 
  
হোৎ শহদরর েূদরর রকাথাও রর্শাল এক অ্রগ্নকুণ্ড িলদস উেল কদযক রসদকন্ড পদরই 
রভদস এদলা শব্দ। রর্ামা-রটামা রফদটদে রকাথাও। 
  
“হযাাঁ আপনাদের প্ররত আর রকাদনা অ্রভদোগ রনই। ররজা রর্াঁদচ আদেন তদর্ িরত ো 
হওযার হদযই রগদযদে। আদরা েুদটা পারম্পং রস্টশদন হামলা হদযদে। আর র্ারকগুদলাও 
েরকাদরর তুলনায সামানয পারনই তুলদত পারদে। ররজাদক আদরা কদযকরেন 
হাসপাতাদল থাকদত হদর্। আর সুস্থ হদতও লাগদর্ আদরা কদযক সপ্তাহ। আর 
তদতারেদন রেশটা আর্ার েণ্ড েণ্ড হদয োদর্। গত পাাঁচ র্েদর এ রনদয রতনর্ার হদর্। 
  
“আমরা হযদতা রকেু সাহােয করদত পারর্া।” পল র্লল। 
  
এদজন্ট েূদরর রেদক তারকদয আদে। রর্দফারণ হল রথদক রধাাঁযা রর্রুদে। তাদের 
আদলা ঢাকা পদ়ে োদে তাদত। “আমার পরামশব হদে। আপনারা সময থাকদত চদল 
োন। কারণ কদযকরেন পদরই আর এদেশ রথদক রকউ রর্র হদত পারদর্ রক-না সদিহ। 
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আর আমার মদতা সর্াই হদর্ না। সদিহ র্ারতকগ্রস্ত কাদরা হাদত প়েদল আপনাদেরই 
িাদমলা হদর্। রশদর্ র্রলর পাো হদত হদর্। আশা করর রু্িদত পারদেন?” 
  
“আো। তদর্ ররজাদক একর্ার রর্োয র্দল োই।” গামায র্লল। 
  
“আর তারপর এযারদপাটব রপৌঁোর্ার একটা র্যর্স্থা কদর রেদর্ন রপ্লজ।” পল রোগ করল 
সাদথ। 
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ররাম 
৪১. ররাম 
  
ভাইস রপ্ররসদ ন্ট রজমস সযাদন্ডকার ইতারলযান পালবাদমন্ট রর্রল্ডং-এর একটা কনফাদরন্স 
রুদম র্দস আদেন। অ্দনক রলাকজন রুমটায। তার সাদথও রর্শ কদযকজন পরামশবক 
আদেন আর রটরর কারুথাসব তত আদেই। সারা রুম জুদ়েই ইউদরাদপর সর্ রেশ রথদক 
আসা প্ররতরনরধ েল রর্রভন্ন জাযগায ের়েদয রেরটদয র্দস আদে। 
  
এই মুহূদতব নতুন একটা র্যর্সারযক চুরক্ত রনদয আদলাচনা করার কথা রেল। রকন্তু হোৎ-
ই রসটা রমা়ে পাদট রলরর্যা, রতউরনরসযা আর আলদজররযার  টনাগুদলার রেদক চদল 
রগল। 
  
 মাত্র র্াদরা  ন্টার র্যর্ধাদন রতউরনরসযা আর আলদজররযার সরকার িমতা চুযত হদযদে। 
নতুন রজাট গেন করা হদে। িমতা সম্ভর্ত আর্াদরা আরর্ র্সদন্তর আদগর 
রলাকগুদলার হাদতই রফদর োদে। গত কদযকরেন ধদর চদল আসা োিা আর ক্রমর্ধবমান 
েরার কারদণ এটা রে হদর্ রসটা অ্নুদমযই রেল রকন্তু আদরা কদযকরেন হযদতা রটকদতা 
সরকারগুদলা। তদর্ এক সাদথ অ্দনক গুরুেপূণব মন্ত্রী পেতযাগ করায রসটা আর হযরন। 
  
রর্দশর্ কদর আলদজররযার  টনায সর্াই অ্র্াক হদযদে। রোে প্রধানমন্ত্রী ওোদন 
পেতযাগ কদরদেন। কারণ রহদসদর্ রতরন র্দলন মন্ত্রণালয নারক রর্শ্বাস  াতদক ভদর 
রগদযদে। 
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“রকউ একজন রপেন রথদক কলকারে না়েদে” সযাদন্ডকার কারুথাসবদক র্লদলন। 
  
“CIA’র উত্তর আরফ্রকা রনদয ররদপাটবটা কাল পদ়েরে। এসর্  টার রকাদনা ইরিতও রেল 
না তাদত।” কারুথাসব জানাদলা। 
  
 সযাদন্ডকার র্লদলন, “এদজন্সীর রলাকজন মাদি মাদি ভাদলাই কাজ রেোয রকন্তু প্রাযই 
রেো োয ের়েদক সাপ রভদর্ র্দস আর্ার মাদি মাদি হারতদক ভাদর্ সাকাদসবর 
রজরনস।” 
  
“আপনার রক মদন হয? পরররস্থরত কতটা োরাপ?” কারুথাসব রজদেস করল। 
  
“আলদজররযা আর রতউরনরসযারটা হযদতা সামদল োদর্ তা়োতার়ে রকন্তু রলরর্যায অ্র্স্থা 
েুর্ই োরাপ, একটা সুদতায িুলদে এেন ওদের ভাগয।” 
  
“এজদনযই রক ইতারলযানরা রলরর্যায পররর্তবন আনার জনয এদতা রচাঁচাদমরচ করদে।” 
প্রশ্নটা চমৎকার। রলরর্যা এেন একটা গৃহেুদের িার প্রাদন্ত। আর হোৎ-ই ইতারলযান 
একজন আইন প্রদণতা আলর্াদতবা রপওলা এক অ্দু্ভত প্রস্ত রর্ রেদযদেন। ইতারলর 
র্তবমান সরকাদরর এক প্রভার্শালী রনতা উরন। আজদকর সদম্মলদনরও সভাপরত উরন। 
রকন্তু র্যর্সারযক আলাপ-চাররতা র্াে রেদয উরন রলরর্যায পেদিপ গ্রহদণর জনয সকদলর 
সমথবন আোদযর রচিা চারলদয োদেন। 
  
“আমার মদন হয, পতদনর আদগই আমাদের উরচত রলরর্যার সরকারদক পেতযাদগর 
জদনয অ্নুদরাধ করা।” রপওলা র্লদলন। 
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“তাদত লাভ কী?” কানার যান রাষ্ট্রেূত রজদেস করদলন। 
  
“আমরা তাহদল নতুন একটা শাসন র্যর্স্থা সমথবন করদত পারদর্া রেটা জনগদণর 
সমথবদনই িমতায আসদর্।” রপওলা র্লদলন। 
  
 “রকন্তু তাদত পারনর সমসযা সমাধান হদর্ কীভাদর্?” প্রশ্নটা জামবান ভাইস চযাদন্সলদরর। 
  
“এদত অ্ন্তত হানাহারন তত র্ন্ধ হদর্।” রপওলা র্লদলন। 
  
 “আর আলদজররযায কী হদর্?” রফ্রি প্ররতরনরধ রজদেস করদলন। 
  
“আলদজররযায নতুন কদর রনর্বাচন হদর্। রতউরনরসযাদতও। নতুন সরকারই রেক করদর্ 
তাদের রক করদত হদর্ আর তারা পারনর সমসযা কীভাদর্ সামলাদর্। রকন্তু রলরর্যা 
এদকর্াদর পতদনর িারপ্রাদন্ত রপৌঁদে রগদযদে।” 
  
সযাদন্ডকার রমাটামুরট চুপচাপই রেদলন পুদরাটা সময। রপওলার এই অ্প্রাসরিক রলরর্যা-
প্রীরত তাদক অ্র্াক কদরদে। রর্দশর্ কদর ইতারল েেন এেদনা লযাদম্প ুসার র্যাপারটা 
সামদল উেদত পাদররন। NUMA আর র্তবমাদনর োরযে তাদক রশরেদযদে রে, একর্াদরর 
জনয একটা সংকটই রর্রশ, েুদটা িাদমলা  াদ়ে রনযার রতা কথাই আদস না। 
  
কারুথাসব িুাঁদক তার কাদন কাদন র্লল, “উরন ো র্লদেন রসটা রতা সম্ভর্ না। 
এোনকার সর্াই রারজ হদযও রতা লাভ রনই। আমাদেরদক আদগ আমাদের রনজ রনজ 
রেদশ রফদর রগদয আমাদের রনতাদেরদক রারজ করাদত হদর্।” 
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সযাদভকার আনমদন মাথা িাাঁকাদলন, “আলর্াদতবা রসটা ভাদলাই জাদন।” 
  
“তাহদল োমাো এসর্ র্দল সময নি করদেন রকন?” 
  
সযাদন্ডকারও র্দস র্দস রপওলার র্যাপারটাই ভার্দেন। তার কাদে সর্দচ েুরক্তসিত ো 
মদন হদযদে রসটাই র্লদলন, “ো কেদনা হদর্ না রসটা রনদয রভাট চাওযার মদতা রর্াকা 
রপওলা না। রস আসদল ইদতামদধয হদয রগদযদে এমন  টনাদক সর্ার সামদন তুদল এদন 
রসটাদক গ্রহণদোগয র্ানাদনার মি সাজাদে। 
  
কারুথাসব রপেদন সদর এদস অ্র্াক রচাদে ভাইস রপ্ররসদ দন্টর রেদক তাকাল। রকেুিণ 
লাগল ওর র্যাপারটা রু্িদত, “তার মাদন…”। 
  
 “রলরর্যান সরকাদরর পতন এেন সমদযর র্যাপার মাত্র। আর ও রেভাদর্ আচরণ করদে 
তাদত রর্ািাই োদে রে রস এটাই আশা করদে।” সযাদন্ডকার র্লদলন। 
  
কারুথাসব আর্ার মাথা িাাঁকাদলা। তারপর ও এমন একটা কাজ করদলন রেটায 
সযাদন্ডকার েুরশ হদয রগদলন, “আরম CIA-র সাদথ রোগাদোগ কররে। রেরে ওরা এই 
হারতটা সম্পদকব আর রক জাদন।” 
  
সযাদন্ডকাদরর োাঁত রর্র হদয রগল, “োরুণ রু্রে!” 
  
. 
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৪২. 
  
কাযদরা 
  
কাটব একটা ভা়ো করা কাদলা গার়ে চালাদে। রপেদন র্দস আদে রজা। পাদশই ররনাটা। 
হাদত একটা শটগান আর রকাদলর ওপর একটা আইপযা । সযাদটলাইট রথদক রর্রভন্ন 
তথয আসদে ওটায। 
  
“ও রসাজা সামদন এগুদে।” র্লল ররনাটা। 
  
“অ্থর্া ওর রফান এগুদে”, কাটব জর্ার্ রেল। এদক রতা রাস্তায প্রচুর গার়ে। রসগুদলা 
আর্ার রেকমদতা এদগাযও না। আর্ার এরেকটায রাস্তা ভরা োনােি। পুদরাটাই চি 
পৃদষ্ঠর মদতা অ্র্স্থা। 
  
 মাটা রথদক রে সযাদটলাইট রফানটার হরেস ওরা রপদযরেল রসটাই অ্নুসরণ করদে 
ওরা। ওদের ধারণা ওো হাসাদনর। রকন্তু রচাদে রেোর আগ পেবন্ত রনরিত হদত পারদে 
না। 
  
“আো আমরা ওর রফানটার রসগনযাল ধররে কীভাদর্? আরমদতা ভার্তাম সযাদটলাইট 
রোগাদোগ রর্শ রনরাপে।” রজা র্লল। 
  
ররনাটা র্যােযা করল, “আমরা রে সযাদটলাইটটা অ্নুসরণ কররে ওটা আসদল রসৌরে আর 
রমসদরর রেৌথ প্রকল্প। েুই রেদশর রগাদযিা সংস্থাই এটা র্যর্হার কদর। আর এটা 
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মহাকাদশ পাোয ইউদরারপযান রস্পস এদজন্সী। উৎদিপদণর আদগ সযাদটলাইটটা একটা 
রর্দশর্ জাযগায রাো রেল। রসোদন ওটাদক একটা রদকদটর সাদথ জুদ়ে রেযা হয। আর 
তারও আদগ ইউদরাদপর রকাদনা এক রেদশর এক এদজন্ট রর্না অ্নুমরতদত রোগাদোগ 
র্যর্স্থাটায সামানয কাররগরর ফলায।” 
  
“এজদনযই রনদজদের সযাদলটাইট রনদজদেরই উৎদিপণ করা উরচত।” রজা র্লল। 
  
“সর্দচদয ভাদলা হয রসই আদগর মদতা রটদনর রকৌটা আর তার র্যর্হার করদল, কাটব 
র্লদলা। 
  
“এত হযাপা না কদর ওদক রফান কদর থামদত র্লদলই রতা হয।” রজা র্লল। 
  
“তাহদল রলাকটা রকাথায োদে রকাদনারেন জানা হদর্ না। ররনাটা র্লল। 
  
“তা অ্র্শয রেক।” 
  
 “র্াদম োন। ওটার গরত কদম আসদে।” ররনাটা র্লল। 
  
“কাটব  ুরদতই কারণটা রু্িদত পারদলা। রাস্তার েুধাদর লাইন ধদর রোকান আর 
ররদস্তারাাঁ। পথচারীরা ফুটপাদত জাযগা না রপদয রাস্তা রেদয হাাঁটদে। গার়ে-র া়ো তাই 
এেন শামুদকর গরতদত এগুদে। 
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ওরাও রসভাদর্ই ধীদর এগুদলা। ফুটপাত জুদ়ে নানান রকম রর্োপন, ফদলর রোকান, 
গযনা, ইদলকট্রনে রথদক শুরু কদর র্ারলশ, কাথা কম্বদলর রোকান পেবন্ত আদে। 
রাস্তাটা রপরুদতই ওরা নীল নদের পূর্ব তীদরর একটা  াদট এদস রপৌঁেুদলা। 
  
 াদটর একপাদশ রক্রন রেদয র্জরা রনৌকা রথদক ধান-চাদলর র্স্তা োলাস করা হদে। 
পাদশই রফররদত গার়ে আর রলাজন উেদে আদরকটু পদরই রর্শ কদযকটা মাে ধরার 
রনৌকা আর একটা প্রদমাে তরী রেো রগল। 
  
“নীল নেদক স্বাগতম!” কাটব র্লল, “রকন্তু ঐ র্যাটা রগল কই?” ররনাটা আইপযাদ র 
র সদপ্লদত স্পশব কদর জুম করল। চলন্ত সংদকতটা তেনও ওই এলাকার মদধযই আদে। 
“রেদে রতা মদন হদে নেীর রেদক োদে।” র্লল ররনাটা। তারপর নেীর রেদক রনদম 
োওযা একটা রসাঁর়ের রেদক রেোদলা। ওরাও নামদল সাদথ সাদথ। ররনাটা আইপযা টা 
রনদত রভাদলরন। দ্রুত পাদয রসাঁর়ে রর্দয নামদলা ওরা। কাটব  াটলাটার এরেক ওরেক 
তারকদয একরেদক রেরেদয র্লল, “ঐ রতা, ওটা রনরিত হাসান।” 
  
হাসান একটা গাঢ় ধূসর রদঙর রস্প  রর্াদট চদ়ে র্সদলা। রেদে মদন হদে েুরনযায 
রকাদনা রকেুদকই রস আর পদরাযা কদর না। ও র্সদতই রর্াটটা চালু হদয  াট রথদক 
সদর রগল। 
  
“আমাদেরও একটা রনৌকা লাগদর্।” ররনাটা র্লল। 
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ওরাও একটা রঙচঙা পেবটকদের রনৌকার রেদক এগুদলা। একপাদশ রলো “ওযাটার 
টযারে”। মািোদন রথদক শুরু কদর রপেদনর রেকটা পেবন্ত একটা কযানভাস কাপদ়ে 
ঢাকা। রর্াদটর পাইলট পাদশ োাঁর়েদয রসগাদরট ফুাঁকদে। 
  
রজা-ই এগুদলা কথা র্লার জদনয। রলাকটা ইংদররজ জাদন। 
  
 “আমাদের একটা রনৌকা েরকার।” র্লল রজা। 
  
পাইলট  র়ে রেদে র্লল, “সময রশর্। র্ার়ে োদর্া এেন।” 
  
কাটব একতা়ো টাকা হাদত সামদন এগুদলা, “আজ না হয ওভার টাইম কদরন।” রলাকটা 
সার্ধাদন টাকাটার রেদক তাকাল। সম্ভর্ত ওোদন কতটাকা আদে রগানার রচিা করদে। 
তারপর এক মুহূতব রভদর্ রসগাদরটটা পারনদত েুাঁদ়ে রেদয র্লল, “আো, রেক আদে 
আসুন।” 
  
ওরাও রনৌকায ওদে কযানভাদসর োউরনর রনদচ র্সদলা। রকেুিদণর মদধযই ইরেন চালু 
হদয রগল। 
  
“উজাদন চালান।” কাটব র্লল। 
  
 ড্রাইভার মাথা িাাঁকাদলা তারপর রনৌকার মুে  ুররদয গরত র্ার়েদয রেল। রনৌকার গরত 
দ্রুতই রর্দ়ে রগল। েরেও ররাদতর প্ররতকূদল চলদে। কাটব, রজা আর ররনাটা পুদরােস্তুর 
পেবটদকর অ্রভনয করদে। েরর্ তুলদে, নেীর েুই তীদরর রর্রভন্ন রজরনস একজন 
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আদরকজনদক রেোদে। কাটবদতা একটা র্াইদনাকুলার পেবন্ত রচাদে লাগাদলা। তদর্ এর 
ফাাঁদক ফাাঁদকও আইপযাদ  নজর রেকই রােদে। রসগনালটাও ধীদর ধীদর নেীর উজাদনই 
চলদে। 
  
“কতেূর োদর্ন আপনারা? লুের?” মারি রজদেস করল। 
  
“রেদত থাদকন। কতেূর োদর্া জারননা। েেন মন চাদর্ তেন থামদর্া।” কাটব জর্ার্ 
রেল। 
  
মারি আর রকেু র্লল না। আদশ পাদশ প্রচুর র্জরা রনৌকা। একটা রফরর রেো রগল। 
রর্না কারদণ হণব র্ারজদযই োদে। 
  
নেীর েুধাদর প্রাদণর রচহ্ন মাত্র রনই। োরল সারর সারর োলান-রকাো। অ্যাপাটবদমন্ট, 
রহাদটল, অ্রফস রেদয ভরা। 
  
একটু পদরই ওরা রসে অ্দক্টার ররজ রপররদয আসদলা। ওপদর গার়ে র া়োর প্রচণ্ড 
আওযাজ। হণব র্াজদে। গার়ের রধাাঁযা রীজ রথদক রনদচ রনদম আসদে। 
  
“নাহ! রনৌ-রর্হারটা রেক ররামারন্টক হদলা না।” ররনাটা র্লল, “আরম রভদর্রেলাম মাে 
ধরার কাদের রনৌকা রেেদর্া, পালদতালা রনৌকা রেেদর্া। রলাকজনদক রোট রোট জাল 
রেদয মাে ধরদত রেেদর্া।” 
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“একর্ার মযানহাটদনর কাদে হা সন নেীদতও রসটাই রভদর্রেলাম আরম। কাযদরা শুধু 
রমসদরর না, মধযপ্রাদচযর সর্দচদয র়্ে শহর। আরশ লি মানুদর্র র্াস এোদন। 
  
“োই রহাক, ভাদলা লাগল না।” ররনাটা জানাদলা। 
  
“সামদন অ্র্শয এদতাটা আধুরনকতার রোাঁযা লাদগরন। শুদনরে নাদসর হ্রদে নারক কুরমরও 
রেো োয আজকাল। তদর্ এতেূর োওযা লাগদর্ না আশা করর।” কাটব কথা রেল। 
  
“ররামান্স চান? তাহদল এরেদক রেেুন।” রজা  াক রেল। 
  
একটু েূদরই শহদরর রকালাহদলর ওপর রেদয রগজার রপরারম টা রেো োদে। রর্দকদলর 
আকাদশ তেন কমলা রঙ ধদরদে আর রপরারম গুদলা রেোদে চকচদক রুপারল। এই 
অ্নুজ্জ্বল আদলাদতও ওটা জ্বলজ্বল করদে। 
  
েৃশযটা রেদে ররনাটার েুুঃে আদরা র্া়েদলা। “সর্সময ইদে রেল কাদে রথদক রপরারম  
রেেদর্া। রর্রল্ডংগুদলার ওপর রেদয রতা রেকমদতা রেোই োদে না। মদন হদে রফংস-
এর নাদকর রগা়ো রথদকই ওরা শহরটা র্ানাদনা শুরু কদরদে।” 
  
কাটবও অ্র্াক হদযদে র্যাপারটায, “রোটদর্লায েেন এোদন এদসরেলাম, তেন রর্দয 
রর্দয এদকর্াদর েুফু’ রপরারমদ র মাথায উদে রগদযরেলাম। তেন রতা ওোন রথদক নেী 
পেবন্ত রকেুই রেল না। শুধু সারর সারর রেজুর গাে রেদেরেলাম। আর ফসদলর মাে।” 
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কাদটবর মাদি মাদিই অ্র্াক লাদগ রে কেদনা েরে এমন হয রে পৃরথর্ীর প্ররত ইরি 
মারট ইদটর রনদচ চাপা পদ়ে রগল। ও রর্াঁদচ থাকদত রেন এমনটা না হয। প্রসি 
র্েলাদত রজদেস করল, “আমাদের র্নু্ধর রক অ্র্স্থা?” 
  
“এেদনা েরিণ রেদকই োদে। তদর্ এেন সম্ভর্ত নেী পার হদে। অ্নয পাদ়ে োদর্।” 
ররনাটা রনচু স্বদর জানাদলা। 
  
কাটব রশস র্ারজদয মারিদক  াকদলা তারপর আঙুল রেদয অ্পর পা়ে রেরেদয র্লল, “ঐ 
পাদ়ে রনদয োন।” 
  
 মারি রনৌকা  ুররদয রসাজা অ্নযপাদ়ের রেদক রওনা রেল। রেদে মদন হদর্ ওরা সরাসরর 
রপরারমদ র রেদক েুটদে। পরিম পাদ়ের কাোকারে রপৌঁেদতই প্রাচীন ধ্বংসার্দশর্টার 
আ়োদল আকাশ ঢাকা পদ়ে রগল। তদর্ আদরা একটা নতুন রজরনস রচাদে প়েল। নেীর 
ধাদরই রর্শাল রকেু একটা র্ানাদনা হদে। রক্রন, রু্লদ াজার, রসদমন্ট ট্াদক এলাকাটা 
রগজরগজ করদে। 
  
তীদরর লম্বা একটা অ্ংশ পুনরনবমবাণ করা হদে। 
  
কদযকটা ভর্ন, পারকবং রস্পস আর সামদন একটা পাকব মদতা এর মদধযই র্ানাদনা রশর্। 
পুদরা জাযগাটা রর়্ো রেদয র রা। তাদত আররর্ আর ইংদররজ েুই ভার্াদতই রলো 
“ওসাইররস কন্সট্াকশন।” 
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মারটদত ো র্ানাদনা হদযদে রসটা অ্র্শযই োরুণ সুির, তদর্ কাদটবর মদনাদোগ কা়েদলা 
নেীর একটা রজরনস। 
  
 ওরা রেোদন আদে ওোন রথদকই রেো োদে নেী রথদক রোট্ট একটা োল কাটা 
হদযদে। োলটা কমপদি একদশা ফুট চও়ো আর আধা মাইল লম্বা। ররনাটার 
আইপযাদ র সযাদটলাইট েরর্ রেদে আদরা রনরিত হওযা রগল। োলটার েুপাদশই 
কংরক্রদটর রেযাল রসটাদক নেী রথদক আলাো কদর ররদেদে। েূর রথদকই তাদত পারনর 
কলকল শব্দ পাওযা োদে। 
  
“এটা আর্ার কী?” রজা রজদেস করল। 
  
 “রেদে রতা মনটানার পারন রশাধনাগাদরর মদতা লাগদে।” কাটব র্লল। 
  
“সরেক উত্তরটা রেল রনৌকার মারি। “পারন রর্েুযৎ। ওসাইররস পাওযার এন্ড লাইট 
র্ানাদে এটা।” 
  
ররনাটা সাদথ সাদথই রনদট রসটা রনদয  াটা শুরু করল। “মারি রেকই র্দলদে। রনদট 
র্লা হদে রে পারন নেী রথদক এই প্রণারলটায রজার কদর প্রদর্শ করাদনা হয। তার 
ফদল পারনর রনদচর টারর্াইনগুদলা র াদর আর রর্েুযৎ উৎপন্ন হয। প্ররত  ণ্টায পাাঁচ 
হাজার রমগাওযাট রর্েুযৎ উৎপােন করদত সিম এটা। ওদের ওদযর্সাইদট র্লা হদে 
এরকম আদরা ১৯টা প্রকল্প আদে ওদের। সর্ই নেীর তীদর। ভরর্র্যদত রমসদরর রর্েুযৎ 
রনদয আর সমসযা হদর্ না।” 
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“রু্রেটা োরাপ না। র়্ে র়্ে র্াধ রেদলই আনুর্রিক সর্ িাদমলা কদম োয। আর নেীর 
িযিরতও তেন আর রচাদে পদ়ে না।” রজা র্লল। 
  
কাটবও একমত। দ্রুত একর্ার নজর রু্লাদতই ওর মদন হদলা ওরা ররামান জাহাজটা 
উোদরর সময রর্েুযৎ উৎপােদনর রে উপায অ্র্লম্বন কদররেদলা এটা অ্দনকটা 
রসরকম-ই। রকন্তু রকেু একটা  াপলা আদেই। রমরনট োদনদকর মদধযই রসটা ধরদত 
পারদল ও, “রকন্তু তাহদল প্রণারলর রশদর্ জল প্রপাদতর েরকারটা কী?” 
  
“আরম রকাদনা জলপ্রপাত রেেদত পারে না।” ররনাটা র্লল। 
  
“নাযাগ্রা ফলস েুাঁজদল রতা পাদর্ন না। ভাদলা কদর রেেুন। নেীর পারনর উচ্চতা আর 
প্রণারল রথদক রর্ররদয আসা পারনর উচ্চতায ফারাক আদে। কমপদি কদযক ফুট।” 
ররনাটা আর রজা েুজদনই রচাে র়্ে র়্ে কদর রেোর রচিা করল র্যাপারটা। 
  
 “রতামার কথাই রেক। পারন রনদচ নামদে। ওই প্রণারলর রভতদর রঢাকার পর মদন হদে 
রে পারনর পররমাণ রর্দ়ে োদে।” রজা র্লল। 
  
“র্াধ রেদল কী এরকম হয নারক?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
“আমার ধারণা এোদন রকাদনা র্াাঁধই রনই। কাটব জর্ার্ রেল। “প্রর্াহী পোদথবর ধমব 
অ্নুোযী ঐ প্রণারল আর নেীর পারনর উচ্চতা একই হওযার কথা। শুধু রসটাই না, 
প্রণারলর পারনর ররাত নেীর ররাদতর রচদয কম হদর্। কারণ প্রণারলর পারনদক রর্শাল 
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রর্শাল টারর্াইদন র্াধা রপদয রপদয তারপর আসদত হদে। এত র়্ে প্রকদল্প সাধারণত 
রেো োয পারন উদটা রেদক র্ইদে। এরকম এদতা রর্রশ পারন আদস না কেদনা। 
  
“হদত পাদর রে ওরা হযদতা পারনর গরত র্া়োদনার রকাদনা উপায রর্র কদরদে”, রজা 
র্লল। 
  
“হদত পাদর। োই রহাক রসটা আমাদের সমসযা না।” র্দল কাটব ররনাটার রেদক রফরদলা। 
“আমাদের র্নু্ধ এেন রকাথায?” 
  
“আমার মদন হদে এটাই আমাদের সমসযা। ও রেক রনমবাণাধীন ভর্নটার পাদশই 
রনদমদে। সম্ভর্ত রমইন রর্রল্ডংটায ঢুকদর্।” ররনাটা র সদপ্লর রেদক তারকদয র্লল। 
  
কাটব একটা রোট্ট র্াইদনাকুলার রচাদে তুলদলা। এদতা েূর রথদকও রর্ািা োদে রে, 
এলাকাটার রসরকউরররট েুর্ ক়ো। কুকুর হাদত গা বরা  ুদর রর়্োদে। রগট রেদয রঢাকার 
সময প্ররতটা গার়ে তল্লাসী করা হদে। রেদে রতা মদন হদে আরমব কযাম্প।” 
  
“হুম, রেন, একটা েুগব। আর আমাদের র্নু্ধ হাসান ওদতই আেয রনদযদে।” রজা র্লল। 
  
“এেন?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
“ওসাইররস ইন্টারনযাশনাল সম্পদকব েতটা সম্ভর্ জানদত হদর্। আর হাসান েরে শীঘ্রই 
রফদর না আদস তাহদল আমাদেরদকই রভতদর রঢাকা লাগদত পাদর। কাটব র্লল। 
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 “এটা রকন্তু মাটার জােু দর রঢাকার মদতা অ্দতা সহদজ হদর্ না।” সার্ধান করল 
ররনাটা।” 
  
“আমাদের ওোদন রঢাকার জদনয শুধু একটা অ্রফরসযাল অ্জুহাত েরকার। সরকারর 
রকাদনা রকেু হদল ভাদলা হয। আপনার AISE-এর র্নু্ধরা একটা র্যর্স্থা কদর রেদত 
পারদর্ নারক?” কাটব র্লল। 
  
 ররনাটা মাথা না়েদলা। “আপনাদের রেদশর ইরাদন রেটুকু প্রভার্ আদে আমাদেরও 
এোদন রসরকম-ই। হদর্ না।” 
  
“তাহদল আর রক। র্রার্দরর মদতা আমরা আমরাই।” 
  
“সম্ভর্ত না।” রজা োাঁত রর্র কদর র্লল, “আমার পরররচত একজন রর্াধহয সাহােয 
করদত পারদর্। রমসদরর সরকারর আমলা একজন। একর্ার তার র়্ে উপকার 
কদররেলাম।” 
  
“আশা করর, র়্ে রকেুই কদররেদলন।” ররনাটা র্লল। 
  
 “শুধু র়্ে না, সর্দচদয র়্ে।” রজা র্লল। 
  
ররনাটা রকেুই রু্িদলা না রকন্তু কাটব ধরদত রপদরদে রজা-এর কথা। ও ভুদলই রগদযরেল 
রে রজা রমসদরর একজন জাতীয র্ীর। অ্ বার অ্ফ নাইল রেতার্ প্রাপ্ত গুরট কদযক 
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রর্দেরশদের একজন। ও সম্ভর্ত ো চাদর্ তা-ই পাদর্। “রমজর ইদো।” কাটব র্লল। এই 
রলাকটাদকই রজা সাহােয কদররেল। 
  
“ররদগর যার রজনাদরল পদে প্রদমাশন হদযদে তার। আমার জদনযই।” রজা র্লল। 
  
“এজনযই কী উরন আপনাদক সাহােয করদর্ন?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
জর্ার্ রেল কাটব। “আদর উরন রতা উরন। আপরন এেন োর রেদক তারকদয আদেন রস 
আস্বান র্াধদক রিা কদর পুদরা রমসরদক  ুদর্ মরার হাত রথদক র্াাঁরচদযরেল।” 
  
“ওমা! ওটা আপরন?” ররনাটা হতর্াক।  টনাটা তেন সারা রর্দশ্বই আদলা়েন তুদলরেল। 
  
“একা একা রতা আর পারররন। রকেুটা সাহােয রতা রলদগরেলই। রজা র্লল। 
  
ররনাটা হাসল, “রকন্তু আপরনই রেদলন আসল।” 
  
 রজা মাো িাাঁকাদলা। 
  
“আরম আসদলই রক র্লদর্া রু্িদত পাররে না। আশা করর এ োত্রায আমরা আপনার 
রকেুটা সাহােয’ হদত পারদর্া।” ররনাটা র্লল। 
  
কাটবও রসটাই ভার্রেল। তারপর রনৌকার মাথায মারির কাদে রগদয র্লল, “আমাদের 
র ারা রশর্। রফদর চদলন।” 
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রনৌকা  ুদর রগল। এেন হাসান রর্রল্ডংটা রথদক রর্র হওযার আদগই ওদেরদক 
ররদগর যার রজনাদরল ইদোদক েুাঁদজ রর্র করদত হদর্। 
  
. 
  
৪৩. 
  
রজা র্দস আদে এক গরে-আটা নরম রচযাদর। শহরতলীদতই একটা অ্রফদস এদসদে ও। 
আধুরনক সাজসজ্জা। িলমদল আদলা আর হাল্কা সংগীত রথদকই রর্ািা োয অ্রফদসর 
মারলক সফল একজন মানুর্। ওর রমজর ইদোর সাদথ প্রথম সািাদতর কথা মদন 
প়েল। রসটা রেল রর্শ কদযক র্ের আদগ, এক ইন্টাদরাদগশন রুদম। আর ভাগযটাও 
রসরেন ওর পদি রেল না। 
  
“হুম, রেদে মদন হদে আপরন আর রসনার্ারহনীদত রনই।” রজা র্লল। 
  
ইদোর চুল এেন আদগর রচদয লম্বা। সামররক রপাশাক রেদ়ে রকতােুরস্ত জামাকাপ়ে 
পরায ওর ক্লাকব গযাদর্ল-এর মদতা রচহারাটা আদরা রোলতাই হদযদে। 
  
“রর্োপন। এেন আরম এই জগদতর রলাক। এটাই আদরা রর্রশ মজার। আর আমার 
সৃজনশীলতা প্রকাদশর এটাই সর্দচদয র়্ে সুদোগ কদর রেদে।” রশল্পীর তুরল চালাদনার 
ভরিদত হাত রনদ়ে র্লল ইদো। 
  
“সৃজনশীলতা?”–রজা রজদেস করল। 
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“অ্র্াক হওযারই কথা। রমরলটারর রলাকজদনর মদধয এই রজরনসটা থাদক র্লদলই 
চদল।” 
  
 রজা েী বশ্বাস রফলল। “োই রহাক। ো করদেন তাদতই আরম েুরশ। শুধু অ্র্াক হলাম 
এই ো। রকন্তু হদযরেল কী? আপরন রজনাদরল হদযরেদলন শুদনরেলাম?” 
  
 ইদটা রচযাদর রহলান রেদয কাাঁধ িাাঁকাদলা, “পররর্তবন, র়্ে স়ে কদযকটা পররর্তবন হদয 
রগল। প্রথদম হদল আদিালন। তারপর মারামারর, তারপর রর্প্লর্। আমাদের সরকার 
পতন হদলা। নতুন সরকার আসদলা। তারপর আর্ার রর্দিাভ শুরু হদলা আর এই 
সরকাদরর পতন হদলা। তারপদর রমরলটাররদত শুরে অ্রভোন চালাদনা হদলা। আমাদক 
রপনশন ো়োই র্াধযতামূলক অ্র্সদর পাোদনা হদযদে।” 
  
“আর আপরন তেন রর্োপন র্যর্সা শুরু কদরদেন?” 
  
“আমার েুলাভাই এই র্যর্সা কদর ভাদলাই কারমদযদেন। অ্র্স্থা এমন সর্াই-ই রকেু না 
রকেু রর্রক্র করদত চায।” 
  
রজা ভার্দে ইদো রক এেনও ওদেরদক সাহােয করদত পারদর্ রক-না। 
  
“আরম আদরা ভার্রেলাম আপরন আমার সাদথ ওসাইররস কন্সট্াকশদনর রহামরা-রচামরা 
কাদরা সাদথ রেো কররদয রেদত পারদর্ন।” 
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ইদো সামদন িুাঁদক এদলা। রচাদের েৃরি তীক্ষ্ণ হদয রগদযদে, “ওসাইররস?” েুর্ 
সার্ধানতার সাদথ উচ্চারণ করল শব্দটা। “নতুন কী িাদমলায জর়েদযদেন আপরন?” 
  
“আসদল র্লাটা মুশরকল।” রজা র্লল। 
  
ইদো ড্রযার েুদল এক পযাদকট রসগাদরট রর্র করদলা। তারপর রসটা ধররদয হাদত 
ররদেই এরেক রসরেক না়েদত লাগল রকন্তু টান রেল না। আদগও এই অ্ভযাসটা রেল 
তার। 
  
“আপনার জাযগায আরম থাকদল ওসাইররসদক রনদয  াটা ারট করতাম না।” ইদো 
সার্ধান করদলন। 
  
“রকন? কারা ওরা?” রজা র্লল। 
  
“ওরা কারা না, রসটা হদে কথা। ওরা হদলা গুরুেপূণব সর্াই।” ইদো জর্ার্ রেদলন। 
  
“আদরকটু রোলাসা কদর র্লদল ভাদলা হয।” ভজা র্লল। 
  
“আদগর রর্প্লদর্র সময োদেরদক রসনার্ারহনী রথদক োটাই করা হদযরেল তারা রমদল 
র্ারনদযদে এটা। রসই ১৯৫২ সাল রথদক রসনার্ারহনীই রমসদরর িমতা রনযন্ত্রণ কদর 
আসদে। ওরাই রেল রাষ্ট্রেদন্ত্রর  ান হাত। নাদসর রেল রমরলটারর, সাোত রেল রমরলটারর, 
মুর্ারকও রমরলটারর। তাাঁরাই সর্ চালাদে। তদর্ রভতদরর কারহনী আদরা গভীর। 
রমরলটারর ইন্ডারিযাল কমদপ্লে র্দল একটা কথা আদে শুদনদেন রতা? রমসদর রসই 
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র্যাপারটাদক একটা নতুন রূপ রেযা হদযদে। এোনকার রর্রশর ভাগ র্যর্সা প্ররতষ্ঠাদনরই 
মারলক রেল রমরলটাররর রলাক। তারাই রেক করদতা কাদক চাকরর রেদর্। ওরাই র্নু্ধদের 
পুরস্কার রেত। শত্রুদের সাজা রেদতা। রকন্তু রর্প্লদর্র পর রথদক র্যাপারগুদলা অ্দনকটাই 
র্েদল োয। ফদল চাইদলও আর আদগর অ্র্স্থায রফদর োওযা সম্ভর্ রেল না। রসোন 
রথদকই ওসাইররদসর জন্ম। তাদরক সারকর নাদমর এক রলাক চালায এটা। উরন আদগ 
রগাদযিা পুরলদশর কদণবল রেদলন। র্তবমাদন রেদশর রপ্ররসদ ন্ট হওযার স্বে রেদেন 
উরন। রকন্তু উরন জাদনন রে ওনার অ্তীত রসটা হদত রেদর্ না। তাই অ্নযদের সহাযতা 
রনদয এই র্াাঁকা রাস্তা ধদরদেন। ওসাইররস রমসদরর সর্দচদয শরক্তশালী সংস্থা। সর্ 
কাদজর রেকাোরর ওরা পায। শুধু সরকারর না রর্সরকাররগুদলাও। সর্াই ওদেরদক ভয 
পায। এমনরক িমতাসীন রাজনীরতকরাও।” 
  
“তার মাদন সারকর রাজা র্ানায রকন্তু রনদজ রাজা না।” রজা র্লল। 
  
ইদো মাথা িাাঁকাদলা। “রস কেদনাই আ়োল রথদক সামদন আসদর্ না রকন্তু এর মদধযই 
রেদশ র্া রেদশর র্াইদর তার র্যাপক িমতা। রলরর্যা, রতউরনরসযা আর আলদজররযাদত 
রক হদযদে তা রতা রেদেদেনই।” 
  
“হযাাঁ।” রজা র্লল। 
  
“ওসর্ রেদশর নতুন সরকাদরর সর্ রলাকই সারকদরর র্নু্ধ। ওর সহচর।” ইদো 
র্লদলন। 
  
“শুদনরে ওরাও নারক রর্প্লদর্র আদগ োর োর রেদশ িমতাসীন রেল।” রজা র্লল। 
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“হযাাঁ। েুদয েুদয চারটা কীভাদর্ রমলদে রু্িদেন আশা করর।” 
  
রজা স্পি রু্িদত পারদে প্ররত পেদিদপ ওরা ওদের ধারণার রচদযও গভীর রকেু 
একটায ঢুদক প়েদে। রেক রেন ওরা রোট একটা মাে র্াঁ়েরশদত রগাঁদথদে আর রসটা 
আর্ার রেদযদে আদরকটু র়্ে একটা মাে। এেন রর্শাল একটা হাির র়্ে মােটাদক 
তা়ো করদে। 
  
ইদো-ই কথা র্লদলন আর্ার, “ওসাইররদসর রনজস্ব রসনার্ারহনী আদে। রমসদরর 
রসনার্ারহনী র্া রস্পশাল রফাসব র্া রগাদযিা পুরলদশর গুপ্ত াতকদের মধয রথদক তাদের 
র্াোই কদর রনযা হয। সরকারর রমরলটাররদত োরা রাতয হদয পদ়ে তারা সর্াই রোগ 
রেয ওসাইররদস।” 
  
 রজা কপাল  র্দলা। “রকন্তু আমাদের ঐ রর্রল্ডংটার রভতদর োওযাটা জরুরর। আর 
আমন্ত্রণ রপদয ওটার রভতর োওযার মদতা সমযও রনই। হাজার হাজার মানুদর্র জীর্ন-
মরণ রনভবর করদে এর ওপর।” 
  
 ইদো অ্যাশদট্দত রসগাদরদটর োই রিদ়ে উদে োাঁর়েদয পাযচারর শুরু করদলন। রজা’র 
মদন হদলা ইদো’র েৃরিদত রকমন একটা পররর্তবন হদযদে। অ্দনক রহদসর্ী রস েৃরি। 
ইদো রেযাদল হাত ররদে রসরলংদযর রেদক তারকদয রইদলন। রেদে মদন হদে এই 
অ্রফদসর চার রেযাদলর মদধয উরন আটকা পদ়ে রগদযদেন। রকন্তু তার মদতা মানুর্দক 
শুধু চার রেযাদলর মাদি মানায না। 
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 েী বিণ পর রতরন রজার রেদক রফরদলন, “ওসাইররদসর শত্রুদের সাহােয করা আর 
রনদজর পাদয কু়োল মারা একই কথা। তদর্ আপনার কাদে আরম ঋণী। রমসর আপনার 
কাদে ঋণী।” তারপর রসগাদরদটর রগা়োটা অ্যাশদট্দত গুাঁদজ র্লদলন, “আর তাো়ো এই 
র্যর্সাটা আমার রপার্াদে না। েুলাভাইদযর অ্ধীদন কাজ করাটা রে কত িাদমলার তা 
আপনাদক র্দল রর্ািাদনা োদর্ না। আরমবর রচদযও োরাপ।” 
  
রজা হাসদলা, “সাহাদেযর জদনয রচর কৃতে থাকর্।” 
  
ইদো মাথা িাাঁকাদলন, “তা কীভাদর্ আপনারা ওসাইররদসর রর্রল্ডংদয ঢুকদত চাদেন? 
সরাসরর আক্রমণ র্া রহরলকোর রথদক লারফদয নামা রনিযই সম্ভর্ না।” 
  
রজা ররদসপশদন র্সা কাটব আর ররনাটার রেদক ইরিত করল। ওরা করম্পউটাদর 
 াউনদলা  করা মযাপ আর নকশায রচাে রু্লাদে। “আরম এেদনা জারননা, আমার র্নু্ধরা 
রনিযই এদতািদণ রকেু একটা উপায রর্র কদর রফদলদে। শুদন রেরে আদগ।” 
  
ইদো হাত রনদ়ে ওদেরদক  াকদলা। পরররচরত পদর্বর পদরই ওরা আসল কথায চদল 
এদলা। 
  
“আমার সহকমবীরা আমাদক ওসাইররস প্লাদন্টর একটা নকশা পারেদযদে।” ররনাটা র্লল। 
তারপর সামদন এরগদয আইপযা টা র দস্কর ওপর রােদলা োদত সর্াই রেেদত পায রেক 
মদতা। “েরে এই নকশাগুদলা রেক হয তাহদল একটা পথ রর্াধহয পাওযা রগদযদে।” 
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কদযকর্ার রিদন স্পশব করদতই একটা হাই-ররজুলুশন েরর্ ফুদট উেল। নেীসহ 
রর্রল্ডংটার আশপাশ রেো োদে তাদত। “রাস্তার রেদক কদযক স্তদরর রনরাপত্তা র্লয 
আদে। ওরেক রেদয ঢাকা তাই রমাটামুরট অ্সম্ভর্। তার মাদন আমাদের একমাত্র উপায 
হদলা নেীর রেক রথদক রঢাকা। আমাদের একটা রনৌকা লাগদর্। সাদথ রতনজদনর জনয 
 ুরু্ররর সরোম আর একটা মধযম তরদির রলজার গান–সরু্জ হদল সর্দচদয ভাদলা 
হয। তদর্ রমরলটারীরা টাদগবরটংদযর জদনয রে রলজার র্যর্হার কদর রসরকম হদলই 
চলদর্।” 
  
ইদো মাথা িাাঁকাদলা, “আরম ওগুদলা র্যর্স্থা করদত পারদর্া। তারপর?” 
  
কাটব র্লা শুরু করল এরপর, “আমরা রনৌকায কদর এই জাযগাটায োর্। এটা হদে 
রর্রল্ডংটার প্রায আধা মাইল েরিদণ। আরম, ররনাটা আর রজা পারনদত রনদম পরিম তীর 
র দর্ এগুদর্া। তারপর প্রণারলটায ঢুদক, প্রথম ধাদপর টারর্াইনগুদলা পার হদয, রিতীয 
স্তদরর টারর্াইনগুদলার রেক আদগ… এোদন এদস রপৌঁেুদর্া।” 
  
“শুনদত রতা সহজ-ই লাগদে, ইদো র্লল। 
  
 “আরম রনরিত িাদমলা র্াধদর্ই।” রজা র্লল। 
  
“অ্র্শযই।” র্লল কাটব। তারপর ররনাটার রেদক রফরলল, “নশাটা আর একর্ার রর্র 
করুন রতা।” 
  
ররনাটা আর্ারও রফাদন স্পশব করদত পারন রর্েুযৎ প্রকদল্পর বু্লরপ্রন্টটা রেো রগল। 
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“এই প্রণারলটায ঢুকদত রকাদনা সমসযা হওযার কথা না। রকন্তু রভতদর ঢুদকই 
আমাদেরদক এই টারর্াইনগুদলা পার হদত হদর্। রেদহতু তেন রাত। তাই ধারণা কররে 
রে তেন ওরা েুর্ রর্রশ রর্েুযৎ উৎপন্ন করদর্ না, তদর্ রসটা রে রকাদনা মুহূদতবই 
পররর্তবন হদত পাদর। আর েরেও রস্টশনটা থামাদনা থাকদর্, টারর্াইনগুদলার র ারা 
রকন্তু থামদর্ না।” 
  
“ওগুদলার গাদয লাগা চলদর্ না, তাই রতা?” রজা র্লল। 
  
“হযাাঁ। আর রসটা করার সর্দচদয ভাদলা উপায হদলা রভতদরর রেযাদলর রেদক থাকা। 
প্রথম টারর্াইদনর আদশপাদশ অ্দনক ফাাঁক আদে। একর্ার ওগুদলাদক রপরুদত পারদলই 
আমরা পদরর টারর্াইনগুদলার রেদক এগুদর্া। তারপদরই শুরু হদর্ আসল রেলা।” 
  
নকশাটা রেদে রজা েুদটা রজরনস রেযাল কদরদে। েুই নম্বর টারর্াইনটা প্রথমটার চাইদত 
র়্ে। আর ওটার রকনার র্রার্র রেযাল রথদক োরনকটা অ্ংশ রর্র হদয আদে। রেদশ 
অ্দনকটা রপনর্ল রমরশদনর রফ্লপাদরর মদতা মদন হয। ও ওগুদলার রেদক রেোদলা। 
  
“র দফ্লকটর রগট। এগুদলা থাকদল টারর্াইদনর রেদক আদরা রর্রশ পারন প্রর্ারহত হয। 
েেন রর্রশ রর্েুযদতর প্রদযাজন হয তেন এগুদলা কাদজ লাদগ।” র্লল কাটব। েেন 
রভতদর রঢাকাদনা থাদক তেন এগুদলা রেযাদলর সাদথ রমদশ থাদক আর তেন োরনকটা 
পারন রেো োয টারর্াইদনর পাোয না রলদগই চদল আদস। আর েেন ওগুদলা রভালা 
থাদক তেন ওগুদলার প্রান্ত এদকর্াদর টারর্াইদনর মাি পেবন্ত চদল আদস। এগুদলা ো়ো 
ঐ টারর্াইদনর কাদে োওযা সম্ভর্ না। তদর্ পাোর কাদে োওযার আদগই আমরা পারন 
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রথদক রর্র হদয আসদর্া।” তারপর নকশার একটা জাযগা রেরেদয র্লল, “এোদন 
একটা রমইনদটনযান্স রসাঁর়ে আদে। রগদটর একপাদশ িালাই কদর লাগাদনা। আমরা 
রেযাদলর ধার র দর্ সাাঁতরাদর্া তারপর এটা ধদর উদে োদর্।” 
  
“েতিণ রগটটা র্ন্ধ থাকদে, তদতািণদতা রকাদনা িাদমলা রনই রকন্তু েরে ওটা সামদন 
রর্ররদয আদস তেন পারনর ররাদতর কী হয?” রজা রজদেস করল। 
  
“পুদরাটা রোলা থাকদল পারনর ররাত রিগুণ হদয োয আর আর রমাট শরক্তর পররমাণ 
রনভবর কদর নেীদত পারনর পররমাদণর ওপর। র্েদরর এই সমযটায সাধারণত এটা েুই 
নদটর মদতা হয।” 
  
“েুই নদট সমসযা হদর্ না, তদর্ চার নদট হদর্।” রজা র্লল। 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা। এটুকু িুাঁরক রনদতই হদর্। 
  
রজা র্যাপারগুদলা আর্ার রচন্তা করল। মািরাদত রকাদনা রস্টশদন পূণব শরক্তদত রর্েুযৎ 
উৎপােদনর রকাদনা কারণই রনই। সর্দচদয রর্রশ রর্েুযৎ উৎপােন করা লাদগ রর্দকল 
রর্লায। 
  
 টারর্াইদন কাটা পদ়ে ভতবা না হদয েরে পারনর ওপদর উেদত পারর, তাহদল শুরু হদর্ 
আসল সমসযা।” কাটব র্লল। 
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 “চারপাদশ অ্র্শযই কযাদমরা থাকদর্।” ইদো মদন কররদয রেল। ররনাটা জর্ার্ রেল 
এর্ার, “হযাাঁ আদে। এোদন আর ওোদন। রকন্তু এই কযাদমরা েুদটার মুে আদরক রেদক 
 ুরাদনা। রকউ রর্রল্ডংটার রেদক আসদে রক-না রসটা রেোর জনয। একর্ার প্রথম 
টারর্াইনগুদলা পার হদত পারদলই মাত্র একটা কযাদমরা রনদযই রচন্তা থাকদর্। এটা 
এোদন লাগাদনা।” আদরকটা জাযগা রেোদলা ররনাটা। এটায রেওযাদলর পাদশর পুদরা 
ফুটপাতটাই রেো োয। আর এই ফুটপাতটাই আমাদেরদক র্যর্হার করদত হদর্।” 
  
“আর এজদনযই রলজারটা েরকার।” ইদো র্লদলন। 
  
“হযাাঁ। একটা রলসারই পাদর রসন্সরগুদলাদক ওভারদলা  করদত। আর এটা হদর্ আপনার 
োরযে। নেীর ওপাদ়েই সামানয উজাদন একটা র্ারলযার়ে আদে। ওোন রথদকই সর্দচ 
ভাদলা পারদর্ন। একর্ার রেকমদতা রলজারটা তাক করদত পারদলই রসন্সরগুদলা রেকমত 
সংদকত রেদত পারদর্ না। আর ওরা একটা োরল রিন র্াদে আর রকেু রেেদর্ না।” 
ওর কথার রেই ধরদলা কাটব। “আর একর্ার কযাদমরা কাজ করা র্ন্ধ হদলই আমরা 
পারন রেদ়ে উদে রেদত পারদর্া। তারপর এই ফুটপাত ধদর এই েরজা রেদয ঢুকদর্া।” 
  
“রলজারটা কতিণ ধদর রােদত হদর্?” 
  
“েুই রমরনদটই কাজ হদয োদর্।” ররনাটা জর্ার্ রেল। 
  
“আর রভতদরর রসরকউরররট কযাদমরা র্া অ্যালাদমবর কী হদর্?” ইদো রজদেস করদলন। 
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“রভতদর ঢুকদল আরম ওগুদলার র্যর্স্থা করদত পারদর্া।” ররনাটা র্লল। “কযাদমরা আর 
অ্যালামব েুদটাই হারলফযাে নাদমর একটা সফটওযযার রেদয রনযন্ত্রণ করা হয। আমাদের 
রটকরনকযাল রসকশদনর রলাকজন আমাদক ওটা হযাাঁক করা রশরেদয রেদযদে।” 
  
ররনাটা এর্ার রভতদরর রর্রল্ডংদযর নকশাটা রর্র করল, “হাসান এই েরজাটা রেদয 
রভতদর ঢুদকদে। এই কররদ াদর আসার আগ পেবন্ত ভাদলাই রসগনাল পারেলাম, তারপর 
সম্ভর্ত এই এরলদভটদর ওদে। তারপরই রসগনাল েুর্বল হদত হদত একসময আর 
পাওযা োযরন। এ রথদক ধারণা কররে রে রস রনদচর রেদক নাদম, ওপদর না। তার মাদন 
সম্ভর্ত ও এেন এই পাওযার রজনাদরশদনর কদরাল রুদম আদে।” 
  
“আপরন কী রনরিত রে এটা একটা ফাাঁে না?” ইদো রজদেস করদলন। “এোদন 
একর্ার ঢুকদল রকন্তু েুরনযার কাদরা পদিই আর আপনাদের সাহােয করা সম্ভর্ হদর্ 
না।” 
  
“জারন।” র্লল কাটব। “তদর্ রর্শ্বাস করুন আরম র্হু রভদর্ও রর্র করদত পাররে না। 
রকন হাসান ওোদন র্দস র্দস কতোরন রর্েুযৎ উৎপােন হদলা রসটা রেেদে। রকন্তু 
রসগনাল আসা র্ন্ধ হওযার আগ পেবন্ত ওোন রথদকই সর্বদশর্ রসগনালটা আদস। আর 
েরে ওোদন ও নাও রথদক থাদক ওসাইররদসর অ্র্শযই ওোদন রকেু একটা আদে। তার 
মাদন একর্ার জাযগাটা  ুদর আসদল িরত রনই।” 
  
“র্রলহারর সাহস আপনাদের! তা আপনারা রভতদর রঢাকার পর আরম কী করদর্া?” ইদো 
রজদেস করদলন। 
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 “নেীর ভারটদত আমাদের জদনয অ্দপিা করদর্ন। েরে আমরা হাসানদক েুাঁদজ পাই 
তাহদল তাদক ধদর আনদর্া, আর েরে না পাই জাযগাটা  ুদর টুদর রেদে র্ার়ে রফদর 
আসদর্া।” 
  
. 
  
৪৪. 
  
কদযক  ণ্টা পর আর্ার ওরা নীলনদে রনৌকা ভাসাদলা। রনৌকাটা ইদোর এক র্নু্ধর। 
রতন জদনর জনয  ুরু্ররর সরোম আর একটা ট্াইপদ  র্সাদনা রলজারও রজাগা়ে 
হদযদে। 
  
ইদতামদধয চাররেদক আাঁধার রজদক র্দসদে ভাদলাভাদর্ই। তাই নেীর েুধাদর রেদনর 
মদতা একেমই রভ়ে রনই। আকাদশ চাাঁে রনই তদর্ েুধাদরর উাঁচু উাঁচু অ্যাপাটবদমন্ট 
রর্রল্ডংদযর আদলা পদ়ে নেীর পারন রিকরমক করদে। 
  
ওসাইররস কদপবাদরশদনর কাোকারে রপৌঁেদতই কাটব নেীর ভারটদত তাকাল। “প্রণারলর 
রশর্ মাথায এেন পারন আদস্ত আদস্ত র্ইদে।” 
  
“তার মাদন এেন রর্েুযৎ উৎপােন কম হদে।” ররনাটা র্লল। 
  
“োক র্াচলাম।” র্লল রজা। 
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“েরে এেদনা একটা র্যাপার রু্দি আসদে না। তদর্ পারন শান্ত থাকায প্রণারলদত রঢাকা 
আর রর্রল্ডংটার রভতদর অ্নুপ্রদর্শ সহজ হদর্। কাটব র্লল। 
  
রজা একটা নাইট রভশন রস্কাপ রেদয প্রণারলটা পরীিা কদর র্লল, “সম্ভর্ত রগটগুদলা 
এেন র্ন্ধ-ই আদে।” 
  
ইদে রনৌকাটা আদরা উজাদন রনদয আসদলন তারপর রেক র্েদল পরিম তীদরর রেদক 
এদগাদলন। রনৌকাটা জাযগা মদতা রপৌঁেদতই কাটব, রজা আর ররনাটা পারনদত নামার জনয 
ররর  হদয রগল। 
  
আসার আদগই ওরা কাপদ়ের রনদচ কাদলা রদঙর  ুরু্ররর রপাশাক পদর রনদযরেল। 
িটপট তাই ওপদরর কাপ়ে েুদল প্লর্তা প্ররতদরাধী কমদপ্রসর। BCD (Buayancy 
Control Device); অ্রেদজন টযাঙ্ক ইতযারে জাযগা মদতা পদর রনদলা। তারপর সর্ 
রচক কদর রেেদলা রেকোক চলদে রক-না। অ্রেদজদনর রসরলন্ডারগুদলা রর্রশ চকচদক 
না, তার ওপর রঙ করা আদে। তাই ওটায রর্রশ পারন প্ররতফরলত হদর্ না। মাদের 
রলদজর মদতা রফন পদরদে পায। কদযকটা ওযাটার প্রুফ র্যাগও রনদযদে আর আদে 
কদযকটা লাইট। পারনর রনদচ রক রকাথায আদে তা রেেদত কাদজ লাগদর্ এটা। 
  
. 
  
৪৫. 
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রাদতর রর্লা পারনদত  ুর্ রেযা েুর্ই করেন কাজ। এমনরক সদর্বাচ্চ অ্নুকূল 
পরররস্থরতদতও। আর েরে তীর ররাত, পাথর আর র্ারলর চাকা ভরা একটা নেীর তল 
রেদয সাাঁতরাদনা লাদগ তাহদল রতা কথাই রনই। তদর্ েতিণ ওরা পরিম তীদরর 
কাোকারে আদে তদতািণ ওদের রাস্তা হারাদনার ভয রনই। 
  
কাটব শুধু ওর পা র্যর্হার কদর সাাঁতরাদে। তাও েুর্ আদস্ত আদস্ত। হাত েুদটা শরীদরর 
েুপাদশ রস্থর। ররাদতর অ্নুকূদল থাকায ওদের গরত এেন রমাটামুরট রতন নদটর মদতা। 
তার মাদন প্রণারলটার মুদে রপৌঁোদত েশ রমরনদটর মদতা লাগদর্। কাট ধীদর ধীদর পারনর 
গভীদর রনদম োদে। এক সময ওর আশপাদশর পারন আলকাতরার মদতা কাদলা হদয 
এদলা ওপদর তাকাদল হালকা েু-এক িলক রিরকরমরক র্াদে আর রকেুই রেো োয না। 
নেীর পা়ে রথদক তাকাদল ওদক আর রেেদত পাদর্ না। তদর্ এইটুকু আদলাও না 
থাকদল ওর পদি আশপাদশর রকেু োহর করা সম্ভর্ হদর্ না। 
  
ও সামানয র্াদম  ুদর রপেদন তাকাল। অ্ন্ধকাদরর রভতদরই েুদটা LED লাইট জ্বলজ্বল 
করদে। রজা আর ররনাটার কর্রজদত ওগুদলা র্াধা। ওরা েুজন পাশাপারশ সাাঁতরাদে। 
আর কাদটর লাইদটর মুে ওদের রেদক োদত ওরা ওটা রেদে এগুদত পাদর। 
  
সামদনই একটা হালকা আদলার ররো রেো রগল। কন্সট্াকশন সাইদটর ফ্লা লাইট 
এগুদলা। নেীর পারনর ওপর প়েদে। তার মাদন রেক পদথই আদে ওরা। নেীর পারন 
রভে কদর এদতা রনদচও আদলা চদল আসদে রেদে কাটব আদরা একটু গভীদর চদল রগল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

377 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

আদলারকত এলাকাটা পার হদতই প্রণারলর মুদের কংরক্রদটর রপলারটা রচাদে প়েল। 
এরপর রথদকই প্রণারলর রেযাল শুরু আর এটাই নেী রথদক আলাো কদরদে 
প্রণারলটাদক। ওদক এেন র্াদম র দর্ থাকদত হদর্, না হদল পারনর রচারা ররাদত পদ়ে 
আদরকরেদক চদল রেদত পাদর। 
  
একটা রজরনসই রনই, তা হদলা ওদের প্রপালসন ইউরনট আর পারনর রনদচর 
করমউরনদকশন রসদস্টম। ঐ র্ারত রজ্বদল সংদকত রেদত হদর্। 
  
“চদল এদসরে।” ইদো র্লদলন। 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা, তারপর ও আর রজা পারনদত রনদম রনৌকার এক পাশ ধদর রভদস 
রইদলা। ররনাটা আদরা একর্ার ও আইপযা  রচক কদর রোগ রেল ওদের সাদথ। 
  
“এেনও সময আদে। রফদর োদর্ন?” কাটব র্লল। 
  
“না। একর্ার শুধু রেদে রনলাম রে হাসান ঐ রর্রল্ডং রেদ়ে রর্র হদযদে রক-না?” 
  
“রসগনাল পাওযা োদে না রনিযই?” 
  
 ররনাটা মাথা িাাঁকাদলা। 
  
“তাহদল আর রেরর রকদসর। চলুন োই।” কাটব র্লল। তারপর ওর মুদোশ রটদন 
জাযগামদতা পদর রনদলা। ররগুদলটরটা জাযগামদতা কামদ়ে ধদর  ুর্ রেল পারনদত। 
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প্রণারলদত ঢুকদত ওর রকাদনা সমসযা হদলা না। রসাত রতমন রনই এর রভতদর তদর্ 
চারপাদশর পররদর্শ সমূ্পণব আলাো। োরনক সামদনই আর্ার আদলারকত একটা জাযগা 
প়েল। আর তাদত কাটব ওর  ানপাদশর রেযাল আর রনদচর পাকা রমদি স্পি রেেদত 
রপল। 
  
 প্রণারলর রমদিদত রতনদকাণা উাঁচু উাঁচু রর্শ রকেু রজরনস রেো রগল। ওগুদলা র্সাদনা 
হদযদে ররাদতর রজার র্া়োদনার জদনয। ও ওগুদলা পার হদয রভতদরর রেযাদলর রেদক 
এগুদলা। তারপর পা না়োদনাও র্ন্ধ কদর রেল পুদরাপুরর। এেন শুধু ররাদতর টাদন 
ভাসদে। পাদশর রেযাদলর োযায রপৌঁোর আগ পেবন্ত রনশ্বাস পেবন্ত রনদলা না। কারণ 
রনশ্বাদসর রু্েরু্ে ওপর রথদক রকউ রেদে রফলদত পাদর। 
  
প্রথম ধাদপর টারর্াইনগুদলা রেো রগল এরপদরই। হোৎ এমনভাদর্ উেয হদলা রেন 
কুযাশা রভে কদর রকাদনা জাহাজ এরগদয আসদে। হালকা ধূসর আর রকমন অ্স্পি 
রেোদে রেদে কাদটবর 747 রর্মাদনর ইরেদনর কথা মদন প়েল। টারর্াইদনর র্যাস প্রায 
১৫ ফুট। আর তাদত প্রায কদযক  জন পাো। রেেদত অ্দনকটা ফযাদনর মদতাই। 
পাোগুদলা অ্লস ভরিদত হালকা হালকা  ুরদে আর একটা রটক রটক শব্দ হদে। 
  
কাটব রভতদরর রেযালটার রেদক আদরা োরনকটা সদর এদলা আর রেযাল আর 
টারর্াইদনর মািোদনর ফাাঁক গদল টারর্াইদনর অ্পর পাদশ চদল এদলা।  ুদর র্াাঁরকদয 
রেদে রজা আর ররনাটাও রসটা রপররদয এদসদে রনরাপদেই। 
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প্রণারলটার মািামারি রপৌঁোদতই রিতীয ধাপ শুরু হদলা অ্রভোদনর। কাটব গরত আদরা 
করমদয আনদলা। মাদি মাদি পারনদত হালকা লারথ মারদে োদত কদর রেযাদলর ধার 
র দর্ থাকদত পাদর। তা়োহু়ো করদত রগদয ঐ মইটা পার হদয রেদত চায না। 
  
োরনক পদরই আদরা একটা শব্দ রশানা রেদত লাগল। এর্াদরর কম্পনটা অ্র্শয আদরা 
তীর আর ভয ধরাদনা। রেক েূরর্তবী রকাদনা জাহাদজর প্রদপলাদরর ধপ ধপ শব্দ। 
  
 আসল টারর্াইনটা সামদনই আদে তা রর্ািা রগল। এটার আযতন আদগরটার প্রায 
রিগুণ। প্রণারলর প্রায পুদরাটা েেল কদর রফদলদে। এটার পাোগুদলা পুদরা রেো না 
রগদলও শব্দ পাওযা োদে ভাদলাই। একটু পদরই র দফ্লকটর রগদটর রকনারটা রেো 
রগল। 
  
রেমনটা আশা কদররেল রতমনটাই হদযদে। রগটটা র্ন্ধ, মাদন রভতদর রঢাকাদনা। 
রেযাদলর সাদথ রমদশ রদযদে। িয এ়োদনার জনয ওটার ধাতর্ মুদে হলুে রঙ করা। 
েরেও পারনর রভতদর রঙটা রকমন মরা রেোদে রকন্তু পাদশর রেযাদলর সাদথ তুলনা 
করদল েদথি উজ্জ্বল। 
  
ওটার পাদশ ভাসদত ভাসদত কাটব মইটা েুাঁজদত লাগল। আদরকটু সামদন এগুদতই রচাদে 
প়েল ওটা। রেরর না কদর েুহাদত আকদ়ে ধরদলা মইটা। মইদযর ধাপগুদলা কাদলা 
রস্টদল র্ানাদনা। প্ররতটাই িালাই কদর রগদটর সাদথ র্সাদনা। মজরু্ত, তাই ধরাও 
সহজ। 
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কাটব রনচু হদয ওর পাদযর রফনগুদলা েুদল রফদল ররাদত ভারসদয রেল। টারর্াইদনর 
ওপাদশ হাররদয রগল ওগুদলা। 
  
নেী আর এোনকার পারনর গরত একই রকম তদর্ পারনর  নে র্াতাদসর রচদয অ্দনক 
রর্রশ। তাই ররাদতর রর্পরীদত এভাদর্ রনদজদক ধদর রাো অ্দনকটা প্রচণ্ড িদ়ো র্াতাদস 
প়োর মদতাই। 
  
মুহূতব পদর রজা আর ররনাটাও চদল এদলা রসোদন। প্রথদম রপৌঁেুদলানা ররনাটা। কাটব রে 
ধাপটা ধদরদে, রসটা ধদরই থামাদলা রনদজদক। রজা এদস ধরদলা রেক রনদচর ধাপটা। 
কাদটবর মদতা ওরাও দ্রুত পাদযর রফন েুদল রফলল তারপর পাও ঢুরকদয রেল মইদযর 
রভতর োদত রস্থর থাকদত পাদর। 
  
রজা রু্দ়ো আঙুল তুদল রেোদলা। কাট ররনাটার মুদোদশর রেদক তাকাল। েুরশদত জ্বল 
জ্বল করদে। ররনাটা আঙুল রেদয ওদক রেোদলা। 
  
রনদজর  ো  র়েটার সময পরীিা কদর রু্িদলা রর্শ তা়োতার়েই রপৌঁদে রগদযদে। 
এেন অ্দপিা করা ো়ো উপায রনই। আদরা রতন রমরনট পর ইদো রলসার রেদয 
কযাদমরাদক অ্দকদজা কদর রেদর্ন। 
  
. 
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ইদো তদতািদণ জাযগামদতা রপৌঁদে রগদযদেন। র্যাগ রথদক ট্াইপ টা রর্র কদর 
জাযগামদতা র্রসদযও রফদলদেন। এটা আসদল জররদপর কাদজ র্যর্হাদরর জদনয 
র্ানাদনা। তদর্ রমরলটাররর টাদগবরটং রসদস্টদমর রচদয েুর্ রর্রশ আলাো না। 
  
রলজারটা রেকমদতা র্সাদনার পর ওটার েূরর্ীন রেদয তারকদয কযাদমরাটা েুাঁদজ রর্র 
করদলন, তারপর ওটার রলন্স র্রার্র রলন্সটা তাক কদর োাঁ়োদলন। 
  
 র়েদত রেেদলন আদরা েুরমরনট র্ারক। এেন শুধু সুইচ রটপার অ্দপিা। রসগাদরদটর 
রতিা পাদে তার। সময কাটদে না তাই। নেীটা এেন পুদরা োরল রকন্তু হোৎ একটা 
শব্দ রাদতর রনস্তব্ধতা রভদঙ এরগদয আসদত লাগল। শব্দটা একটা রহরলকোদরর। 
  
একটু পরই রেো রগল আকাশ হদত এক টুকদরা আদলা ওসাইররস রর্রল্ডং এর রেদক 
োদে। ইদো আদরা রকেুিণ রেদে রনরিত হদলন রে ওটা ওসাইররদসই নামদে। এদতা 
রাদত ওসাইররদস কার রক কাজ থাকদত পাদর রভদর্ রপদলন না রতরন। 
  
তদর্ পারনর রতররশ ফুট রনদচ মইদত িুলদত িুলদত রজা, কাটব র্া ররনাটা রকউই 
রহরলকোর আগমন রটর রপল না। এরেদক ওদের ওোদনও িাদমলা রলদগ রগদযদে 
একটা। হোৎ কদর পারনর ররাতও রর্দ়ে রগদযদে। ওদের অ্র্স্থান রথদক একটু সামদনই 
রেওযাদল র্সাদনা একটা রপাদটবর মুে েুদল রগল। সুযাদরদজর পাইপগুদলার মদতাই র়্ে 
ওটার মুে। মুেটা েুলদতই ওটা রেদয হু়েমু়ে কদর পারন রর্ররদয এদলা আর ররাদতর 
রর্গ রর্দ়ে রগল র্হুগুণ। 
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ওরা মইটাদক প্রায জর়েদয ধদর থাকল। প্রচণ্ড কি হদে তাদত। টান রলদগ মদন হদে 
হাতটা রোঁদ়েই োদর্। ওর মাদিও কাটব এক িলক রেেদলা  র়েটা, আদরা এক রমরনট। 
  
হোৎ আদরকটা িাাঁকুরন ওদের কাাঁরপদয রেল পুদরাপুরর। ওদের ধরা মইটা জুদ়েই শুরু 
হদযদে কম্পন। র দফ্লক্টর রগটটা ন়ো শুরু কদরদে। 
  
কাটব ররনাটার রেদক তাকাল। ভয রপদযদে রর্ািাই োদে। অ্র্শয পাওযার-ই কথা। 
আসদলই মারাত্মক রর্পদে প়েদত োদে ওরা। রগটটা আদস্ত-আদস্ত আদস্ত েুদল োদে। 
তার মাদন পারনর ররাত এেন আদরা র্া়েদর্। 
  
 টারর্াইনটা আদরা রজাদর র ারা আরম্ভ কদরদে। ধপ ধপ শব্দটাও রর্দ়ে রগদযদে 
অ্দনক। রগটটা পুদরা েুদল রগদল ওদের আর মই আকদ়ে থাকা সম্ভর্ হদর্ না। 
টারর্াইদনর পাোয ঢুদক কুরচ কুরচ হদয োদর্। 
  
 কাটব ওপদর ইরিত করদতই ররনাটা মাথা িাাঁকাদলা। কাটব ওর BCD-গুদলা েুদল ররাদতর 
রেদক পাশ রফরদলা তারপর টান রেদয কাাঁধ ওপদর তুদল এদন রসাঁর়েদত উদে রগল। 
BCD, অ্রেদজন টযাঙ্ক আর মুদোশটা সাদথ সাদথ ররাদতর টাদন গা রথদক েুদল রভদস 
রগদলা। তারপর একটা একটা কদর ধাপ রর্দয উেদত লাগল। প্ররতটা ধাদপই উেদত 
প্রচুর শরক্ত র্যয করা লাগদে। প্ররতর্ার হাত র্া পা র্া়োদনা মাদনই হদে প্রচণ্ড পারনর 
ওজদনর রর্রুদে ল়োই করা। 
  
 কাটব রসাঁর়ের ওপদর রপৌঁদে রনদচ তাকাল। ররনাটা আর রজাও চদল এদসদে প্রায। 
আদরকর্ার তাকাল  র়ের রেদক। েশ রসদকন্ড র্ারক। 
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রগানা শুরু করল কাটব। 
  
 রতন…েুই…এক। 
  
এর্ার রর্র হওযা োয। 
  
পারনর ওপদর মাথা তুদলই র দফ্লকটর রগদটর এদকর্াদর ওপদর এদলা কাটব। পারনর 
কর্ল রথদক মুরক্ত রপদয ভাদলাই লাগদে তদর্ আসল রর্পে সামদনই। রগটটা মাত্র রতন 
ফুট চও়ো আর পারনদত থাকদত থাকদত ওটার গা একেম রপেল হদয আদে। 
  
কাটব হামাগুর়ে রেদযই পদ়ে রইল রকেুিণ। একেম রস্থর। রগদটর পাদশ পারনর উচ্চতা 
আদরা োরনকটা র্া়েদলা কারণ পারন এোদন টারর্াইদন র্ার়ে রেদয রর্াঁদক োদে। আর্ার 
রগদটর রপেদনই পারনর উচ্চতা কদযক ফুট কম। রফনা আর  ূরণব রেো োদে রসোদন। 
রগদটর মুেটার একটু পদরই পররষ্কার পারন প্রচণ্ড রর্দগ  ুরদে। আর ওটার ভযানক শব্দ 
সারা প্রণারল জুদ়ে ের়েদয প়েদে। 
  
এদতা রর্রশ শব্দ রে রচৎকার কদরও লাভ রনই। তাই ররনাটা পারন রথদক মাথা তুলদতই 
কাটব ইরিদত রেোদলা। ওর মদতা ররনাটাও  ুরু্ররর মদতা েন্ত্রপারত ো রেল সর্ েুদল 
রফদলদে। ররনাটা মাথা িাাঁরকদয রগদটর ওপদর উদে এদলা। এরপর এদলা রজা। ওরও 
িা়ো হাত-পা। তারপর ররনাটার রনতৃদে ওরা রগটটার মাথা রর্দয ফুটপাদথর কাদে চদল 
এদলা। তারপর রসটা র দর্ েরজার রেদক এগুদলা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

384 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

েূদর রকাথাও রথদক একটা সরু্জাভ ররি রচাদে প়েল কাদটবর। কযাদমরার রলদন্স রলজার 
প্ররতফরলত হদয আসদে আদলাটা। 
  
“সার্াস, ইদো। মদন মদন র্লল ও। 
  
“রগটটা ওরকম হোৎ কদর েুদল োদর্ রচন্তাও করররন।” রজা র্লল। 
  
“আমার রর্রশ অ্র্াক রলদগদে ঐ পারন রর্র হওযা রেদে। নকশায রকন্তু ওরকম রকাদনা 
র্াইপাস পাইপ রচাদে পদ়েরন।” কাটব জানাদলা। 
  
“আমাদরা না। রকন্তু এটা েরে র্াইপাস টাদনল না হয, তাহদল ঐ পারন আসদে 
রকাদেদক?” রজা রজদেস করল। 
  
“ওটা রনদয পদর ভার্া োদর্।”  র়ে রেেদত রেেদত র্লল কাটব। তারপর ররনাটার রেদক 
রফরদলা। “ইদোর রলজার র্ন্ধ করদত আর এক রমরনট র্ারক।” 
  
ররনাটা অ্র্শয ইদতামদধযই রনদজর কাজ শুরু কদর রেদযদে। “েদথি সময।” জর্ার্ রেল 
ও। 
  
ওযাটার প্রুফ র্যাগটা েুদল কদযকটা তালার কারে রর্র করল। তারপর রসগুদলা রেদয 
তালায োরনক কাররগরর ফলাদতই রসটা েুদল রগল। 
  
েরজার েশ ফুট েূদরই অ্যালামব রসদস্টদমর একটা পযাদনল পাওযা রগল। ও রসটার 
ঢাকনা েুদল  াটা স্লদট রোট একটা র ভাইস ঢুরকদয রেল। পযাদনদলর র সদপ্লদত হাজার 
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হাজার সংেযা আর র্ণব রেো রগল রর্েুযৎ গরতদত েুদট চদলদে। কদযক রমরলযন রকা  
চালাদনার পর অ্যালামব র -অ্যাকরটদভট হদয রগল। পাাঁচ রসদকন্ড পদরই পযাদনদলর র্ারত 
সরু্জ হদয রগল। 
  
“হদয রগদযদে। অ্যালামবও র্ন্ধ আর রভতদরর কযাদমরাগুদলাও কাজ করদর্ না আর। 
পদরর পাঁরচশ রমরনট আদগর ররক ব করা একটা রভর ও চলদর্ ওগুদলায। তদতািদণ 
আমাদের রকাদনা সমসযা হদর্ না।” ররনাটা র্লল। 
  
“গত র্সদন্ত রর্শ টাকা েরচ কদর এরকম অ্যালামব রসদস্টম লারগদযরে। এেন মদন হদে 
টাকাটা জদল রগল।” কাটব র্লল। 
  
“কুকুর রকনদত হদর্ একটা। রসটাই ভাদলা কাদজ রেদর্।” রজা র্লল। 
  
ররনাটা মাথা িাাঁরকদয রজরনসপত্র আর্ার ওর র্যাদগ ভদর রােদলা। 
  
 “োওযা োক।” কাটব র্লল। 
  
রাস্তা ধদর সামদন এগুদতই একটা রসাঁর়ে েুাঁদজ রপল। রতন ধাপ নামার পদরই গমগদম 
একটা আওযাজ রভদস এদলা। 
  
“রজনাদরটর রুম” রজা র্লল। 
  
কাটব েরজাটা ফাাঁক কদর রভতদর তাকাল। ওরা তেদনা সর্বদশর্ তলা রথদক এক তলা 
ওপদর। এই রুমটাও রর্শাল র়্ে। লম্বায কদযকদশা ফুট রতা হদর্ই। আর উচ্চতাযও 
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র্াট ফুট।  দরর রেক মািোদন এক সারর রগাল রগাল থাম রেো রগল। প্রদজক্টার র্যাস 
কমপদি রতররশ ফুট আর লম্বাও ওটার অ্দধবক মদতা হদর্। 
  
“হুভার র্াাঁদধর রভতরটা রেেদত এরকম।” রজা র্লল। “এটা রতা রেরে আসদলই একটা 
পাওযার রস্টশন।” কাটব র্লল। 
  
“আপরন কী আর রকেু রভদর্রেদলন নারক?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
“রক জারন। রকন রেন মদন হরেদলা হাসান েেন এটায ঢুদকদে তার মাদন অ্নয রকেুও 
হদত পাদর।” কাট জর্ার্ রেল। 
  
“আমার কাদে অ্র্শয অ্নযরকম লাগদে না।” র্লল রজা, “পারনর ররাদতর সাহাদেয ঐ 
টারর্াইনগুদলা র াদর, ওগুদলা আর্ার এই  াযনাদমাগুদলার সাদথ লাগাদনা।” 
  
“আরম জারন।” কাটব র্লল। “রকন্তু এটা একেমই োরল। হাসান রকন রকউই রতা রনই। 
সম্ভর্ত ও রফানটা র্ন্ধ কদর চদল রগদযদে। আমরা রে ওদক অ্নুসরণ কররেলাম রসটা 
কী ওরপদি জানা সম্ভর্?” 
  
“মদন হয না।” ররনাটা জর্ার্ রেল। 
  
েরজাটা র্ন্ধ কদর এর্ার ওরা হামাগুাঁর়ে রেদয সামদন এগুদলা। 
  
রুদমর রশর্ মাথায এরলদভটদরর েরজাটা েুদল রগল। একেল রশাক নামদলা ওটা 
রথদক। রতনজদনর পরদন কাদলা ইউরনফমব। র্ারক রতনজদনর পরদন আলাো ধরদনর 
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রপাশাক। রেেদত অ্দনকটা আরর্দের রপাশাদকর মদতা। আর সর্বদশর্ রলাকটার পরদন 
শাটব আর রর্জদনস সুযট। অ্র্শয টাই রনই সাদথ। 
  
রলাকগুদলা রহাঁদট একটা রজনাদরটদরর রশর্ মাথায রগদয থামল। একই সমদয গমগদম 
শব্দটাও কমদত শুরু করল। 
  
“রকউ একজন উৎপােন র্ন্ধ করদে।” রজা র্লল। 
  
“আর পাাঁচটা রমরনট আদগ করদলই রতা আমাদের এদতা ভয পাওযা লাগদতা না।” কাটব 
র্লল। 
  
 রজনাদরটদরর গুেন কমদত কমদত একসময রথদম রগল।  াযনাদমাগুদলার ওপর 
জ্বলদত থাকা সরু্জ র্ারতগুদলা প্রথদম হলুে, তারপর লাল হদয রগল। আর রলাকগুদলা 
এদকর্াদর রশর্ মাথায রেযাদলর কাদে রগদয থামল। ওোদন একটা করম্পউটার পযাদনল 
র্সাদনা। 
  
“আমরা কীভাদর্ রর্েুযৎ উৎপােন করর তা রতা রেেদলই।” একজন রলাক র্লল। 
শব্দহীন োরল রুদম এদতােূর চদল আসদে কথাগুদলা। আর এেন আপরন রেেদর্ন। রকন 
আমাদের োরর্গুদলা রমদন রনযা ো়ো আপনার রকাদনা উপায রনই।” 
  
“এসর্ র্ন্ধ করুন।” আরর্দের একজন র্লল, “আমরা এদসরে সারকদরর সাদথ রেো 
করার জদনয।” অ্দু্ভত টাদন ইংদররজ র্লদে রস। মাথা না়ো আর হাত না়ো রথদক রর্ািা 
োদে র্ারক েুজনও ওর সাদথরই। 
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“রেো রতা করদর্নই।” সুযট পরা রলাকটা র্লল। “উরনও আপনাদের সাদথ আলাপ 
করার জদনযই অ্দপিা করদেন।” এই রলাকটার টাদন মদন হদলা ইউদরারপযান। 
  
 হয ইতারলযান না হয স্পযারনশ। তদর্ এরা সর্াই ইংদররজ জাদন তাই এই ভার্াদতই 
কথা র্লদে। 
  
“আদলাচনা? আমাদেরদক সাহাদেযর প্ররতশ্রুরত রেযা হদযরেল। আপরন কী চালারক করার 
রচিা করদেন নারক রপওলা?” আরর্ রলাকটা র্লল। কাটব রটর রপল নামটা শুদনই 
ররনাটা রকমন আ়েি হদয রগল। 
  
“আদর রকদসর চালারক! তদর্ তার আদগ আপনাদের আসল অ্র্স্থানটা আপনাদের রর্ািা 
েরকার। না হয রকাদনা রর্াকারম কদর র্সদর্ন।” পাদশই ইউরনফমব পরা একটা রলাক 
একটা সুইচ রটপ রেল। সাদথ সাদথ পাদশর রেওযালটা ওপদর উদে রগল, রেক একটা 
গযাদরদজর েরজার মদতা। রপেদনই একটা অ্ন্ধকার সু়েি রেো রগল। এতেূর রথদক 
কাটব শুধু একদজা়ো ররল লাইন আর একটা রর্শাল র্যাদসর পাইদপর র্াক োওযা প্রান্ত 
রেেদত রপল। ওটা রেদে কাদটবর রর্রভন্ন এযারদপাদটব রেো চালকরর্হীন স্কাই রট্ন এর 
কথা মদন প়েল। 
  
“রেদে রতা মদন হদে এই পাইপটা রেদয রর্র হওযা পারনই আমাদেরদক ভারসদয রেদত 
রচদযরেল।” রজা র্লল। 
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ররনাটাও এরেক রসরেক তারকদয চারপাশটা রেেরেল। আরম রকাদনা জল রর্েুযৎ 
ইরেরনযার না। রকন্তু নেীর ররাদতর সাদথ নব্বই র রগ্র র্রার্র একটা পাইপাস টাদনল 
থাকার রকাদনা েরকার আরম রু্িদত পাররে না।” 
  
“না। আরম একজন ইরেরনযার। আরম র্লরে ঐ পারন নেী না অ্নয রকাথাও রথদক 
আসদে।” রজা র্লল। 
  
“এরেদক রলাকগুদলার মদধয আর্ার তকব রলদগ রগদযদে। রকন্তু এর্ার ওরা কথা র্লদে 
অ্দনক রনচু স্বদর আর দ্রুত। ফদল ওরা ধরদত পারদলা না রক রনদয রলদগদে িগ়ো। 
  
 “সম্ভর্ত ট্াদম উেদর্ রক উেদর্ না তা রনদয তকব করদে। আরম হদল উেতাম না।” রজা 
র্লল। 
  
“রকন্তু েুভবাগযক্রদম রসটাই আমাদেরদক করদত হদর্।” র্লদত র্লদত কাটব উদে োাঁর়েদয 
ওর র্যাগটা েুদল একটা নাইন রমরম রর্দরটা রর্র কদর রসাঁর়ে রেদয নামা শুরু কদর 
র্লদলা। “চদল োওযা োক।” 
  
. 
  
৪৬. 
  
ওসাইররস পারন রর্েুযৎ প্রকদল্পর রসরকউরররট রসন্টাদর একটা কাজ না করা কযাদমরা ধরা 
পদ়েদে। োরযদে থাকা একজন রসরকউরররট গা ব অ্দনক রচিা করল কযাদমরাটা আর্ার 
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চালু করার। কযাদমরায করাস্ট পররর্তবন করা রথদক শুরু কদর রাইটদনস রসরটংস 
পররর্তবন করা র্া কযাদমরা জুম করা, কদযকর্ার এরেক ওরেক  ুররদযও রেদেদে রকন্তু 
কাজ হযরন। তারপর রস তার সুপারভাইজারদক রফান রেদয সর্ জানায। 
  
“রক হদযদে র্দল মদন হয?” 
  
“সম্ভর্ত রসন্সর সু্কদল রগদযদে। আমরা রকাণার রেদক োরনকটা জাযগা রেেদত পারে 
রকন্তু মািোনটা ফকফকা। ওটা সররদয আদরকটা লাগাদত পারদর্?” সুপারভাইজার 
র্লল। 
  
“আদরকটা রসন্সর থাকদল রপরদর্া না রকন।” র্লল রটকরনরশযান রলাকটা। তারপর 
সাপ্লাই রকরর্দনদট রগল রজরনসটা েুাঁজদত। কদযকটা র্ে রোাঁজার পর রপল রজরনসটা। 
“রপদযরে।” 
  
“কতিণ লাগদর্ সারাদত?” 
  
“রমরনট রর্দশদকর রর্রশ লাগার কথা না।” 
  
“তা়োতার়ে কদরা তাহদল।” সুপারভাইজার র্লল। তারপর করম্পউটাদরর সামদন রচযার 
রটদন রনদয র্সদত র্সদত র্লল, “আরম এোদনই আরে। কাজ রশর্ কদর জানাও। রটস্ট 
কদর রেেদর্া।” 
  
রটকরনরশযানটা েন্ত্রপারত হাদত র্াইদর রর্র হদতই কযাদমরাটা আর্ার রেক হদয রগল। 
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 “অ্দু্ভত রতা!” সুপারভাইজার র্লল। সাদথ সাদথ রস আদগর রভর ওগুদলা চারলদয 
রেেদলা। সর্রকেুই রেক আদে। রকন্তু কতিণ ধদর? 
  
“োই রহাক পাদটই োও। েরে রসন্সরটা োরাপ হয। তাহদল আর্াদরা নি হদয রেদত 
পাদর।” সুপারভাইজার র্লল আর্ার। 
  
 রটকরনরশযান মাথা িাাঁরকদয রর্ররদয রগল। সুপারভাইজার রেযাদল রিালাদনা  র়েটার 
রেদক চাইদলা। তার রশফট রশর্ হদত  ণ্টাোদনদকর ওপর র্ারক। 
  
ওসাইররস ভর্দনর মাইলোদনক েূদর ইদো আর্ার সর্রকেু র্যাদগ ভরদেন। ট্াইপ়েটা 
ভাজ কদর রলসাদরর ওপদর কযাপ লাগাদলন তারপর রসটাদক একটা র্দের রভতদর 
ভরদলন। তারপর রসটা পাদশর রসদটই ররদে রেদলন। োদত রকউ তাদক থামাদলই ওটা 
র্াইদর রফদল রেদত পাদরন। 
  
তারপর রনৌকাটাদক হালকা ধাক্কা রেদয তাদত চদ়ে র্সদলন। ইরেন চালু হদতই েুর্ 
আদস্ত সামানয গরত র্া়োদলন। অ্েথা কাদরা েৃরি আকর্বণ করদত চান না। আর 
তা়োহু়োও রনই। 
  
ওসাইররস প্লাদন্টর এক মাইল ভারটদত তার অ্দপিা করার কথা। রনাির রফদল সর্ 
র্ারত রজ্বদল পরিম তীদর র্দস থাকদত র্দলদে তাদক কাটব। েরে ওরা রকাদনা িাদমলায 
না জর়েদয সুস্থ রেদহ রফরদত পাদর তাহদল সহদজই ওদক েুাঁদজ পাদর্। 
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 পররকল্পনাটা েুর্ই সাোমাটা। এরকম পররকল্পনাই কাদজ লাদগ সর্সময। রর্পদে প়ো 
র্া রভদস্ত োওযার সম্ভার্না েুর্ই কম। রকন্তু মদনর রকাদণ োরনকটা েুাঁত েুাঁত করদে 
তার। েুর্ই কম হদলও সম্ভার্না রকন্তু রথদকই োদে। 
  
রশাল্ডার রহালস্টার রথদক একটা রারশযান রপস্তল রর্র কদর আনদলন, তারপর সুট রটদন 
একটা গুরল রচম্বাদর ঢুরকদয রােদলন। আশা করদেন এটা র্যর্হার করদত হদর্ না। তদর্ 
প্রস্তুত থাকদত রোর্ রনই। 
  
. 
  
৪৭. 
  
রজা আর ররনাটাও কাদটবর রপেু রপেু রসাঁর়ে রর্দয রনদম এদলা। দ্রুত রকন্তু নীরদর্ 
এদগাদে ওরা। একসারর কদর ও রজনাদরটর রুমটা পার হদয রোলা রেযালটার কাদে 
চদল এদলা। ওটা ওর মদধয র্ন্ধ হদয োওযা শুরু কদরদে। 
  
“রভতদর রঢাদকা।” মাথা রনচু কদর অ্ন্ধকাদর ঢুকদত ঢুকদত র্লল কাটব। রজা আর 
ররনাটাও রর্না র্াকয র্যদয আদেশ পালন করল। রতনজন রঢাকা মাত্র েরজা র্ন্ধ হদয 
রগল রপেদন। 
  
েরজাটা র্ন্ধ হদত আদলার রশর্ ররোটাও রমরলদয রগল। েূদরই ট্াদমর আদলা রচাদে 
প়েল তদর্ রসটাও রমরলদয রগল একটু পর। 
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পাদশর লাইদনই আদরকটা ট্াম োরল পদ়ে আদে। 
  
“এটা চালু করার রচিা করদর্া নারক রহাঁদট রেদত চাে?” রজা র্লল। 
  
কাটব সামদন তাকাল। সামদনর গার়েটার রোটার আওযাজ পাওযা োদে, এেদনা থামার 
নাম রনই। 
  
ওটার ইরেদনর শদব্দ রেওযাল পেবন্ত কাাঁপদে। অ্দু্ভত  ট  ট শব্দ আর তার প্ররতধ্বরনর 
কারদণ েূরেটা রেক আিাজ করা োদে না। তদর্ এই আওযাদজর কারদণই ঐ গার়ের 
রলাকজন রটর পাদর্ না রে ওদেরদক অ্নুসরণ করা হদে। 
  
“গার়েদতই চল। আজ েদথি পররেম হদযদে।” কাটব র্লল। 
  
রজা ট্াম গার়েটায উদে চালাদনার জাযগাটা রেেদত লাগল। ররনাটা গার়েদত উেদতই 
কাটব রগদয সামদনর লাইটগুদলা রভদঙ রেদয রগল। 
  
“অ্ফ সুইচ র্দল একটা রজরনস আদে রকন্তু।” রজা র্লল। “একর্ার রসটা রেদয রচিা 
করা রেদতা।” 
  
কাটব রথদম রগল, “রু্রেটা োরাপ না।” 
  
রজা কদযকটা সুইচ রটদপ লাইট র্ন্ধ হওযা রনরিত করদলা। একটা রফউজও রকদট রেল 
সার্ধানতার জনয। তারপর চালু করদলা গার়েটা। থ্রটল রেলদতই সামদন র্া়েদলা ওটা। 
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“উদে প়ুেন সর্াই।” 
  
শুদন কাটবও উদে রগল গার়েদত। সামানয গুেন তুদল গার়েটা অ্ন্ধকাদর ঢুদক প়েল। ধীদর 
ধীদর সামদনর গার়েটা রথদক রনরেবি েূরে র্জায ররদেই এগুদে ওটা। 
  
টাদনলটা রসাজা এরগদযদে আর তার সাদথ সাদথ র্ামরেদক এরগদযদে এক সারর পাইপ। 
  
“পাইপটা রকদসর?” রনচু স্বদর রজদেস করল ররনাটা। এটা রতা নেী রথদক েূদর সদর 
োদে।” 
  
 “হযদতা জলার্েতা রনরসদনর জদনয র্রসদযদে। অ্রতররক্ত পারন োদত রর্র হদয রেদত 
পাদর।” রজা র্লল। 
  
“এোদন রতা রেকমদতা রৃ্রিই হয না। জলার্েতা আসদর্ রকাদেদক? আর হদলও এত 
র়্ে পাইপ রকন? ররনাটাই র্লল আর্ার। 
  
 “হদত পাদর সমস্ত শহদরর সর্ পাইপ এক জাযগায এদস রমদল তারপর এই র়্ে পাইপ 
রেদয নেীদত পদ়েদে।” 
  
“এটা রকাদনা জলার্েতার পাইপ না। গত কদযক সপ্তাদহ রমসদর রৃ্রি হযরন। অ্থচ এটা 
রেদয রেকই পারন আসদে।” র্লল কাটব। 
  
“তাহদল পারন আসদে রকাথা রথদক?” রজা রজদেস করল। 
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 “জারননা।” 
  
 “হযদতা অ্নয রকাদনা ওসাইররস প্রদজক্ট রথদক,” র্লল ররনাটা। 
  
“হদত পাদর।” র্দল কাটব প্রসি পররর্তবন করল। “সুযট পরা রলাকটাদক আরর্ একজন 
রপওলা র্দল  াকদলা। আপরন সম্ভর্ত ওনাদক রচদনন। রক উরন?” 
  
“সম্ভর্ত, আলর্াদতবা রপওলা আমাদের একজন সংসে সেসয। উরন রমসদর রর্দশর্ কদর 
রলরর্যায আদমররকার নাক গলাদনার কদোর সমাদলাচনাকারী। রলরর্যা উনার কাদে শুধু 
উরন না আমাদের অ্দনদকর কাদেই েুর্ স্পশবকাতর একটা রর্র্য। একসময আমাদের 
কদলানী রেল রতা তাই।” 
  
“উরন এোদন রক করদেন? রর্দশর্ কদর অ্দধবক মহাদেশ পতদনর িার প্রাদন্ত। কাটব 
রজদেস করল। 
  
“ো শুনলাম তাদত রতা মদন হদলা রক রনদয আদলাচনা করদত এদসদেন। রকন্তু আসল 
র্যাপাদর রকেু র্লদত পাররে না। আপরন ো জাদনন আরমও তা।” 
  
“আমার মদন হয উরন এোদন এদসদেন ওসাইররদসর হদয োলারল করদত।” কাটব র্লল। 
  
“োলারল?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
“রভদর্ রেেুন, কদণবল ইদো আমাদেরদক র্দলরেদলন মদন আদে? ওসাইররস এদকর্াদর 
শূনয রথদক এদস এেন মহাশরক্ত ধর হদয র্দসদে। এটার পররচালক সারকর রনদজদক 
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রাজা ততররর কাররগর ভার্া শুরু কদরদে। রস আর্ার রগাদযিা পুরলদশ রেল একসময। 
মাত্র কদযক র্ের হয র্রোস্ত হদযদে। রস রক-না এেন এই সর্ রেদশর িমতা রনযন্ত্রণ 
করদে। আর রস এদতা দ্রুত এদতা ওপদর উদেদে রেটা রকউ কল্পনাও কদররন। আর 
এই সর্রকেুদকই মেে রেদে হোৎ রেো রেযা েরা। োর র্যােযা কাদরা কাদে রনই।” 
  
 কাটব র্ারক েুজদনর রেদক তাকাল। ওরা আদরা রশানার জদনয লুরকদয আদে। 
  
“পল আর গামায ওদের েুরটদত একজন রলরর্যান পারন উন্নযন রর্শারদের সাদথ কাজ 
কররেল। এোদন আসার পদথ ওদের ররদপাটবটা পদ়েরে। রকন্তু পদলর করা রকেু রটস্ট 
র্লদে রে রলরর্যাদত রে জলধারগুদলা আদে তার রনদচ আদরা একটা রর্শাল জলাধার 
আদে। মূলত ওটা রথদকই ওপদররগুদলাদত পারন আসদতা। রকন্তু হোৎ অ্জানা রকাদনা 
কারদণ ওটার পারন সদর োওযা আরম্ভ কদর। আর তার ফদল ওপদরর জলাধারগুদলার 
পারন শুরকদয োয। আর এই মুহূদতব আমরা এমন এক সারর পাইদপর পাদশ র্দস আরে 
োর রভতর রেদয একটা ট্াক পেবন্ত চদল রেদত পারদর্। আর রেটার পদি প্ররত মুহূদতবই 
টনদক টন পারন উরেদয নীল নদে এদন রফলা সম্ভর্।” 
  
“আপরন রক র্লদত চাদেন রে ওসাইররস এই কৃরত্রম পারন সংকট সৃরি কদরদে, োদত 
কদর একটা অ্ভুযোন  টাদত পাদর?” ররনাটা র্লল। 
  
“েরে কারণটা মানর্ সৃি হয তাহদল আমার রচাদে এমন কাজ করার ইো র্া 
সামথবযওযালা আর রকউ প়েদে না।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
“আর রপওলা?” 
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“উরন রলরর্যায আর্ার প্রভার্ রর্স্তার করদত চান। তার জনয প্রচুর টাকার েরকার হদর্। 
হয উরন এোদন ঋণ রশাধ করদত এদসদেন না হয পাওনা টাকা রু্দি রনদত এদসদেন। 
রেভাদর্ই রহাক উরনও এর সাদথ জর়েত। আর েরা হওযায ওনার সুরর্ধাই হদে।” 
  
 রজা এদতািণ পাইপটা রেেরেল। “পল ো র্লল রতমনটা করদত হদল রেক কতোরন 
পারন উদত্তালন করদত হদর্ রক জাদন।” 
  
“পাইপটা রকন্তু অ্দনক র়্ে।” কাটব মদন কররদয রেল। 
  
 “অ্র্শযই! রকন্তু অ্দতা র়্ে না।” রজা র্লল। 
  
“এরকম উরনশটা েরে হয? ওসাইররদসর এরকম আদরা আোদরাটা পারন রর্েুযৎ রকি 
আদে। সর্ই চালু আর নীলনদের রেক পাদশ। েরে ওগুদলার সর্ একসাদথ জলাধার 
রথদক পারন রভালা শুরু কদর?” কাটব র্লল। 
  
রজা মাথা িাাঁকাদলা, “নেীর পারনদতই রেটুকু কাদরন্ট েরকার তা রপদয োদে। 
রজরনযাস।” 
  
“তার মাদন এই সর্রকেুই এক সুদতায গাাঁথা। ব্লাক রমস্ট, েরা–সর্ রকেুরই 
রপেদন.ওসাইররস।” 
  
আদরা েশ রমরনট পদর রগদয আদশপাদশর রচহারা োরনকটা পররর্তবন হদলা। “সু়েদির 
রশর্ মাথায আদলা রেো রগল অ্র্দশদর্।” রনচু স্বদর র্লল ররনাটা। কাদটবর রকন রেন 
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মদন হদলা, এটা আসদল সু়েদির রশর্ মাথা না। সু়েদির মািোদনর একটা জাযগা 
মাত্র। 
  
প্রায রর্শ রমরনট  ুট ুাঁদট অ্ন্ধকাদর পথ চলদে ওরা। আদলা র্লদত রেল কদরাল পযাদনল 
আর সামদনর গার়ের রপেদনর লাইদটর রটমরটম আদলা। 
  
“ওরা থামদে।” রজা র্লল। 
  
“রর্রশ কাদে রেও না। ওরা রথদম রগদল আমাদের ররদকর শব্দ কাদন রেদত পাদর। কাটব 
সার্ধান করল। 
  
রজা গার়ের গরত একেমই করমদয আনদলা। ওদের সামদনর গার়ের গরত আদরা কদমদে। 
আদরকটু সামদন এরগদয ওটা সু়েি রেদ়ে পাদশর রেদক ঢুদক রগল। 
  
রজা প্রায একদশা গজ েূদর গার়ে থামাদলা। তারপর ওরা রতনজন রনদম পাদয রহাঁদট 
এগুদত লাগল। 
  
সু়েদির ধাদর রপৌঁদে কাটব উাঁরক রমদর রেেদলা জাযগাটা। ো রেেদলা তাদত অ্র্াক হদলা 
েুর্। তারপর  ুরদলা র্ারক েুজদনর রেদক।” 
  
“রক রেেদল? রকউ কী আদে?” রজা রজদেস করল। 
  
“েরে একদজা়ো রশযাল মুদো আট-ফুরট োনর্দক র্াে োও তাহদল রকউ রনই।” কাটব 
র্লল। 
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“মাদন? রমসরীয রের্তা আনুরর্স নারক?” 
  
“হযাাঁ” 
  
কাটব একপাদশ সদর রগদয র্ারক েুজনদকও  দরর রভতদররটা রেোর সুদোগ কদর রেল। 
রর্শাল র়্ে একটা গুহা ওটা। রেযালটা র্ারলর রদঙর পাথদর ততরর। তাদত অ্সংেয র্ারত 
জ্বলদে। একরেদক প্রাচীন রমসরীয রচত্রকমব আর হাযাদরারলফ রেো রগল। অ্নয পাশটা 
রভদঙ রফলা হদযদে। একটু েূদরই একটা মানুর্ রনরমবত সু়েদির প্রদর্শ মুদে রর্শাল মূরতব 
েুদটা র্সাদনা। 
  
“আমরা রকাথায?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
“রকাথায না র্দল কেন র্লা উরচত না? আমরা একটা আধুরনক রর্েুযৎ রকি রথদক 
োত্রা শুরু করলাম আর এদস নামলাম প্রাচীন রমসদর। আমার রতা মদন হদে সময 
ভ্রমণ কদর চার হাজার র্ের রপেদন চদল এদসরে।” র্লল রজা। 
  
পাইদপর সারর আর সু়েি েুদটাই রেো রগল পরিম রেদক এরগদযদে। কাটব সযাদটলাইদট 
রতালা ওসাইররস প্লাদন্টর েরর্টা মদন করার রচিা করল। ওর মদন প়েল রে প্লাদন্টর 
পরিদম শুধু রকেু সরু রাস্তা, রোকান পাট, রগালা র আর অ্রফস র্াদে রকেুই রনই। 
আদরা পরিদম আসদল শুরু হয অ্যাপাটবদমন্ট রর্রল্ডং আর র াট র াট  র-র্ার়ের সারর, 
তারপদরই মরুভূরম, রেোদন… 
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“রতামার ধারণা রকন্তু কাোকারেই রগদযদে।” কাটব র্লল। 
  
 “আদর ওটুকুই র্া কজদন পাদর।” রজা জর্ার্ রেল। 
  
“ট্াদমর রে গরত রেল তাদত আমরা নেীর পরিদম পাাঁচ রক েয মাইল। এদসরে।” 
তারপর ও ররনাটার রেদক  ুরদলা। “সম্ভর্ত আপনার আশা পূরণ হদে।” 
  
“রকান আশা?” 
  
“কাে রথদক রপরারম  রেোর আশা। রহসার্ র্লদে আমরা এেন রেক ওগুদলার রনদচ।” 
  
. 
  
৪৮. 
  
“রপরারমদ র রনদচ?” প্রশ্ন করল ররনাটা। 
  
“র্া অ্ন্তত রগজা মালভূরম।” কাটব র্লল। 
  
 “কত রনদচ?” 
  
“র্লা সম্ভর্ না। তদর্ আমরা আসার পদথ আদস্ত আদস্ত রনদচই নামরেলাম আর রগজা 
নেী রথদক প্রায েুইশ ফুট ওপদর। আমরা সম্ভর্ত পাাঁচদশা ফুট র্া এর আদশ পাদশর 
গভীরতায আরে এেন।” 
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“তাহদল আর রপরারম  রেো হদলা রকাথায?” 
  
কাটব রুদমর চারপাদশ তাকাল। ওরা রে সু়েিটা রেদয এদসদে রসটা র্াদে ওোদন রঢাকা 
র্া রর্র হওযার জদনয আর একটাই রাস্তা আদে। রসটা হদলা ঐ আনুরর্দসর পাহারা রেযা 
সু়েিটা। 
  
“টুযদরর র্ারকদেরদক রেৌদ়ে ধরদত পারদলই রেোর সুদোগ পাওযা রেদতও পাদর।” 
  
“অ্র্াক লাগদে রকাদনা গা ব রনই রেদে।” ররনাটা র্লল। 
  
“গা বরা পাহারা রেয র্াইদর। আমরা রতা এদকর্াদর ওদের োাঁচার রভতদরই ঢুদক 
পদ়েরে।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
 সু়েিটায আদলা রনই র্লদলই চদল। সত্তর ফুট পরপর অ্ল্প ওযাদটর একটা র্াল্ব 
লাগাদনা। জাযগায জাযগায সু়েিটাদক প্রাকৃরতক মদন হদে, আর্ার জাযগায রর্ািাই 
োদে রে রসই আদগর আমদলর হাতুর়ে-রেনী রেদয রকদট র্সাদনা, আর্ার রকাথাও রেদে 
মদন হদলা আধুরনক েন্ত্রপারত র্যর্হার কদর সু়েিটা র্ানাদনা। 
  
 সু়েিটা প্রথদম ঢালু হদয রকেুেূর রনদম রগদয তারপর সমতল হদয রসাজা চদল রগদযদে 
সামদন। মাদি মাদিই রেওযাদলর োরনকটা অ্ংশ রভতদর রঢাকাদনা। রেদে ররাদমর 
ভূগভবস্থ সমারধর কথা মদন পদ়ে োয। তদর্ এোদন রকাদনা মানুদর্র মৃতদেহ রনই। 
আদে মরম করা রর্রভন্ন প্রাণীর রেহ। কুরমর, রর়্োল, পারে, র্যাঙ। শত শত র্যাঙ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

402 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

“রমসরীযরা সর্ রকেুদকই মরম কদর রফলদতা।” রজা র্লল। “কুরমর রতা অ্দনক র়্ে। 
প্রায সামারধদতই পাওযা োয। কারণ রস নারক ওদের রের্তা রসাদর্ক-এর র্াহক। 
রর়্োল রেো োয। কারণ ওরা অ্শুভ আত্মা তা়োদত পাদর। পারেও একই কাজ কদর। 
রপরারম গুদলার পাদশই মারটর রনদচ রর্শাল একটা  র আদে। নাম পারের সমারধ। ওর 
রভতর শত শত পারের মরম। রকাদনা মানুদর্র রনই।” 
  
কাটব একটা অ্দধবক রোলা র্যাঙ রেেদত রেেদত র্লল, “র্যাঙ রকদসর জনয? র্যাঙ রের্তা 
র্া এরকম রকেু আদে নারক?” 
  
রজা কাাঁধ িাাঁকাদলা, “আমার জানা রনই।” 
  
আর রকেুেূর পরই ওরা আদলারকত একটা  দরর েরজায এদস রপৌঁেুদলা। কাটব আদস্ত 
রসরেদক উাঁরক রেল। ওর কাদে মদন হদে ও একটা অ্দপরা হাউদজর রর্লকরনদত 
োাঁর়েদয। অ্র দটাররযাদমর রেক মাি ওপদর আর মদির একপাদশ। রনদচর গুহাটা অ্দনক 
র়্ে। রোট োদটা একটা সদম্মলন চারলদয রেযা োদর্ অ্নাযাদসই। শুধু লাইটগুদলাই 
আধুরনক। র্ারক সর্ রকেু প্রাচীন আমদলর। 
  
রেওযাল মসৃণ আর রর্রভন্ন রচত্রকমব ও হাযাদরারলদফ ভরা। একটা েরর্দত রেো োদে 
এক আনুরর্স এক ফারাওদযর রসর্া করদে। আদরকটায রেো রগল সরু্জ চাম়োর এক 
রের্তা এক মৃত ফারাওদক শূদনয উরেদয আনদে। পদরর েরর্টায একেল মানুর্ রেো 
রগল োদের মাথা কুরমদরর মদতা। তারা র্যাঙ র্া কেপ ধরদে। 
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 কাটব রজাদক ইশারা করল, “তুরম হদল উপরস্থত রমসর রর্দশর্ে। এগুদলা কী র্ল 
রেরে?” 
  
 “জােু দর রেমন রেদেরেলাম এই সরু্জ চাম়োর রলাকটা রসটাই। ও হদলা ওসাইররস। 
পরকাদলর রের্তা। রক মদর োদর্ আর রক আর্ার পৃরথর্ীদত রফদর আসদর্ রসই রসোন্ত 
ও-ই রনয। মাদের ফসদলর ফলন আর রমৌসুম রশর্ রসগুদলা পাকদর্ রক-না রসটাও 
ওরই এেরতযার।” 
  
“ওসাইররস মৃতদক আর্ার জীরর্ত কদর। এদকর্াদর োদপ োপ।” কাটব র্লল। 
  
“ওই কুরমর মানর্গুদলা হদলা রসাদর্ক-এর প্ররতরনরধ। রসাদর্কও মৃতুয আর পুনজবন্ম 
রনযন্ত্রণ করদত পাদর। একর্ার ওসাইররসদক র্াাঁরচদয রেল ও। ওসাইররসদক রধাাঁকা রেদয 
টুকদরা টুকদরা কদর রফদলরেল ওর শক্ররা।” রজা র্লল। 
  
 কাটব মাথা িাাঁরকদয আর্ার  রটায মন রেল। একর্াদর মাি র্রার্র অ্দনক পাথদরর 
করফন সারর কদর রাো। একেম রশর্ মাথায রোট্ট একটা রফংস মূরতব। স্বদণবর পাতা 
আর জ্বলজ্বদল একটা নীলকান্তমরণ রেদয ঢাকা। অ্নয পাদশ মাদন ওদের রেক রনদচ 
একটা রোট্ট জলামত। কদযক ফুট পারন তাদত। আর তার মদধয আদে সরতযকার চার 
রপদয কুরমর। 
  
“রকন রেন এগুদলার রচদয মরমগুদলাদকই রর্রশ ভাদলা রলদগদে আমার।” কাটব র্লল। 
  
“ওগুদলা আদরা রোট রেল।” রজা র্লল। 
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রেদে মদন হদে এটাও একটা সমারধই রেল তদর্ আদরা কদযক ফুট রোাঁ়ো হদযদে োদত 
কুরমরগুদলার থাকদত রকাদনা সমসযা না হয। কারণ একটা রলাক ওদের পাশ রেদয রহাঁদট 
পাদশর আদরকটা সু়েদি ঢুদক রগল রকন্তু ওগুদলা সামানয ন়েদলাও না। 
  
 “আপরন রনরিত রে আমরা একটা রপরারমদ র রভতদর না?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
রজা মাথা না়েদলা, “আরম রতনর্ার রগজায এদসরে। রকাদনা র্ারই এরকম রকাদনা রুদম 
আরসরন।” 
  
“আমার রকন্তু োরুণ লাগদে।” কাটব র্লল। “সর্সময রটরভদত এসর্ রপরারমদ র রনদচর 
গুপ্ত গুহা আর  দরর কথা শুদন এদসরে। এোদন অ্র্শয র্দল রে এরলদযনরা নারক এদস 
এদস এসর্ র্ারনদয ররদে রগদযদে।” 
  
 “আো র্ারনদযদে কীভাদর্ এই রজরনসটা? অ্ন্ধকাদর কাজ করদত কীভাদর্?” ররনাটা 
রজদেস করল। 
  
 রজা রনচু হদয মারট রথদক কদযকটা িামা পাথর তুদল রনদলা। গুহার রর্রশরভাগটাই এই 
পাথদর ঢাকা। এটা হদলা রসার যাম কার্বদনট। রমসরীযরা এটাদক র্দল নযাট্ন। রজরনসটা 
মরম শুকাদনার কাদজ র্যর্হার করা হদতা, রকন্তু একটা রর্দশর্ রতদলর সাদথ রমশাদল 
রধাযাহীন আগুন ততরর হয এটা রথদক। এটা রেদযই মশাল র্ারনদয ওরা েরন র্া 
সমারধদত রোাঁ়োেুর়ে করদতা। এই জাযগাটা সম্ভর্ত েুদটাই।” 
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“সমারধ আর্ার েরন?” 
  
রজা মাথা িাাঁকাদলা, “সচরাচর এমনটা অ্র্শয রেো োয না। নযাট্ন সাধারণত এমন 
জাযগায পাওযা োয রেোদন পারন ঢুদক পদর শুরকদয োয।” 
  
“হযদতা পাম্প কদর রর্র কদর রফলা হদযদে।” ররনাটা র্লল। 
  
“এটাদক একটা সমারধ র্ানাদনার কারণ কী?” কাটব র্লল। 
  
“এক রঢদল েুই পারে মারা আররক। এোদনই সমারধ র্ানাদনায ওরা প্রথদমই লর্ণ আর 
নযাট্ন উদত্তালন করল আর তারপর মৃতদেহ এদন এোনকার রজরনস রেদযই আর্ার 
রসগুদলা মরম কদর রফলল।” 
  
“রচন্তা কদরদেন। তুদতন োদমদনর সমারধর চাইদতও সমৃরেশালী একটা সমারধ। অ্থচ 
রকউ এটার কথা জাদননা।” ররনাটা র্লল। 
  
“কারণ ওসাইররস ইন্টারনযাশনাল এটা। প্রথম েুাঁদজ রপদযদে। ব্লাক রমদস্টর সাদথ এই 
জাযগাটার রকাদনা না রকাদনা সম্পকব না রথদক পাদর না।” কাটব র্লল। 
  
“ওরা হযদতা এোদনই েয শযাদম্পন আর রভদযদনভ রেটা েুাঁজরেদলন রসটা রপদযদে।” 
  
“হদতই পাদর। আর েেনই ওরা র্যাপারটা জানদলা আর রনরিত হদলা রে আসদলই কাজ 
কদর তেন ওরা জাযগাটা রঢদক রেল আর অ্নয রেক রথদক একটা সু়েি েুদ়ে রনরিত 
করল োদত আর রকউ এটার রোাঁজ না পায।” র্লল কাটব। 
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হোৎ রনচ রথদক একটা ইরেদনর শব্দ রভদস এদলা। কাটব আর্ার দ্রুত রপেদন সদর 
োযায ঢুদক রগল। একটু পদরই একটা র়্ে চাকার ATV (All terain Vehicle) 
আসদত রেো রগল। সামদন েুদটা রসট ওটায। আর রপেদনই একটা তাক মদতা র্সার 
জাযগা। সামদনর েুই রসদট কাদলা ইউরনফমব পরা েুজন র্সা। তাদের রপেদনই লযার্ 
রকাট পরা েুজন রলাক র্সা রেো রগল। েুজদনই এক হাত রেদয পাদশর হাত রচদপ 
ধদর আদে রেন রস্থর হদয র্সদত পারদে না। 
  
 ATv-টা ওদের রনদচর রুমটা পার হদয রসানার রফংসটার পাশ রেদয আর একটা 
সু়েদি ঢুদক রগল। 
  
“েরে না এই র্যাটারা এোদন একটা পাকব েুদল থাদক, আরম র্লদর্া রে এটা একটা 
ওরু্দধর কারোনা।” কাটব র্লল। 
  
“আরমও রসটাই ভার্রে।” ররনাটা র্লল। 
  
কাটব রলাকগুদলার রপেু রনযার জনয এদগাদত োদর্ তেনই আর্ার রলাকজদনর কণ্ঠ রশানা 
রেদত লাগল। রফংস এর পাদশর সু়েিটা রেদযই কদযকজন রলাকদক রর্র হদয আসদত 
রেো রগল। রহাঁদট রহাঁদট পাথদরর করফনগুদলা পার হদয কুরমদরর গতবটার কাদে চদল 
এদলা তারা। 
  
ওোদনই োাঁ়োদলা সর্াই। একটু পর আরও েুজন রলাকদক রেো রগল আসদত। 
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“হাসান।” রনচু স্বদর র্লল কাটব। 
  
 “পাদশর জন রক?” রজদেস করল রজা। 
  
 “আমার মদন হদে ওটা সারকর।” জর্ার্ রেল কাটব। 
  
. 
  
৪৯. 
  
“আপনারাই পারদর্ন রলরর্যাদক আর্ার নতুন কদর গদ়ে তুলদত।” সারকর র্লল 
অ্রতরথদেরদক। 
  
“রক রহদসদর্? আপনার প্ররতরনরধ?” রতনজদনর একজন র্লল, “আর তারপর কী হদর্? 
আপনার আদেশ পালন করদত হদর্? ইংদরজরা রেভাদর্ রমসর শাসন করদতা আমরাও 
রসভাদর্ই রলরর্যা চালাদর্া, তাই রতা? আর রপওলা? আপনার লাভটা কী এোদন? নতুন 
কদর উপরনদর্শ শুরু করদত চান নারক?”। 
  
 “আমার কথা রশাদনন—” রপওলা র্লা শুরু করল। রকন্তু সারকর ওদক থারমদয রেল। 
  
“রকউ না রকউ আপনাদের ওপর ের়ে  ুরাদতই। ইউদরাপ র্া আদমররকার না হদয রসটা 
এই আরদর্র-ই রকউ হওযা ভাদলা না?” 
  
“রসটা আমরা-ই রেক করদর্।” রলরর্যান রলাকটা র্লল। 
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“আর কতর্ার রর্ািাদত হদর্? পারনর অ্ভাদর্ই আপনারা সর্াই মরদর্ন। এদকর্াদর 
সর্াই। েরে েরকার হয আপনাদের প্রদতযকটা রলাকদক রমদর রমসরীয রলাজন রেদয 
আপনাদের রেশ ভদর রের্।” 
  
রলাক রতনজন চুপ কদর রগল। রকেুিণ পর েুজন রনদজদের মদধয আলাপ শুরু করল। 
তারপর তারা সারকদরর প্রস্তার্ই রমদন রনদর্ রেক করল। 
  
করদেন টা কী আপনারা?” রনতা মদতা রলাকটা র্লল। 
  
“আমরা এদের সাদথ পারদর্া না। আমরা ওদের কথায রারজ না হদল, অ্নয রকউ হদর্। 
এেন হযদতা োরনকটা িমতা হারাদর্া রকন্তু তেন একেমই আর রকাদনা িমতা থাকদর্ 
না আমাদের।” 
  
“আপনার জাযগায আরম থাকদল ওদের কথা রমদন রনতাম। রেক কথাই র্লদে ওরা।” 
সারকর র্লদলন। 
  
“না। আরম আপনার প্রস্তাদর্ সম্মত না।” রনতা র্লদলন। 
  
প্রচণ্ড আদক্রাদশ রতরন সারকদরর রেদক তাকাদলন। রকন্তু সারকর শান্তভাদর্ তার রেদক 
একটা নল তাক কদর ওপদরর রর্াতামটা রটদপ রেদলন। রোট্ট একটা তীর রর্র হদয 
রলরর্যান রর্দরাধী েদলর রনতার রু্দক আ াত করল। 
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রলাকটার মুে রে রর্স্মদয িুদল প়েল তারপর সাো হদয রগল। সাদথ সাদথই হাাঁটু রভদঙ 
পদ়ে রগদলন উরন। সাদথর েুজন তাদক ধরদত রগদযও আর্ার হাত রফররদয রনদয মাথার 
ওপর তুদল োাঁর়েদয থাকল। তারা এই মারামাররদত অ্ংশ রনদত চায না। 
  
 “ভাদলাই। রু্রের কাজ কদরদেন। আরম আপনাদেরদক রেদশ রফরত পাোদর্া। রসোদনই 
আমার পরর্তবী আদেদশর অ্দপিা করদর্ন। সরকাদরর পতন  টদল আলর্াদতবা নতুন 
কাউদক িমতায র্সাদনার জদনয মদনানীত করদর্। আর আপনাদের কাজ হদর্ তার 
সাদথ অ্তীদতর সমস্ত িন্দ্ব ভুদল সর্বাত্মক সমথবন ও সহদোরগতা করা।” 
  
“তারপর?” একজন সাহস কদর রজদেস কদরই রফলল। 
  
“তারপর আপনারা আপনাদের পুরস্কার পাদর্ন। আর্াদরা রেদশ পারন পাওযা োদর্। 
আদগর চাইদত আদরা রর্রশ। আর আপনাদেরও আজদকর রসোন্ত গ্রহদণর জদনয গর্বদর্াধ 
হদর্।” 
  
 ওরা পরস্পর কদযকর্ার মুে চাওযা-চাওরয কদর মারটদত পদ়ে থাকা তাদের রনতার 
রেদক তাকাল, “ওনার কী হদর্?” 
  
 “উরন মারা োনরন। আমার সর্দচদয নতুন অ্স্ত্রটার েন্ত্রণা উপদভাগ করদেন। এটা হদে 
ব্লাক রমস্ট-এর নতুন সংস্করণ। এটা মানুর্দক পযারালাইজ  কদর রেয। আদগর চাইদত 
কম শরক্ত এটার। এর ফদল মানুর্ রকামায োয রেক। তদর্ রচতনা পুদরাপুরর রথদক 
োয।  াক্তারর ভার্ায র্দল “লক -ইন রসনদড্রাম।” একজন সাধারণ মানুদর্র মদতাই 
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উরন সর্ রেেদর্ন, শুনদর্ন র্া রু্িদর্ন রকন্তু রকেু র্লদত র্া করদত পারদর্ন না। 
এমনরক কাাঁেদতও পারদর্ন না।” 
  
সারকর রনদচ িুাঁদক পদ়ে থাকা রলরর্যান রনতার কপাদল তজবনী রেরকদয। ধাক্কা রেদয 
র্লদলন, “রক? রেক র্দলরে না?” 
  
“এটা কেদনা ভাদলা হদর্ না?” 
  
 “হদর্। তদর্ তদতািদণ রেরর হদয োদর্।” 
  
সারকর আঙুদল ইশারা করদতই গা বরা েুদট এদলা তারপর রর্িুমাত্র ইতস্তত কদর 
রলাকটাদক তুদল রনদয কুরমদরর গদতব রফদল রেল। 
  
 কুরমরগুদলা এর্ার সাদথ সাদথ প্ররতরক্রযা রেোদলা। মুহূদতবই িাাঁরপদয প়েল অ্র্শ 
শরীরটার ওপর। একটা হাত রোঁদ়ে রনদলা, একটা পা রোঁদ়ে রনদলা। তৃতীয একটা এদস 
ধদ়ের একপাশ ধদর গতবটার রভতদরর রেদক রটদন রনদয রগল। 
  
 “কুরমরগুদলাদক আমরা েুর্ একটা রেদত রেই না।” োাঁত রর্র কদর র্লল হাসান। 
  
র্ারক রলরর্যানরা আতরঙ্কত রচাদে েৃশযটা রেেদত লাগল। 
  
“কুরমররা েযা-মাযার ধার ধাদর না। আরমও না। এেন আমার সাদথ আসুন।” সারকর 
র্লল হাাঁটদত হাাঁটদত। 
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পুদরা েলটাও তার রপেু রপেু কাদের সু়েিটায ঢুদক রগল। 
  
কাটব, রজা আর ররনাটা পুদরা  টনাটাই ওপর রথদক রেদেদে। ওরা রে একটা উন্মাে 
আর রর্কারগ্রস্ত একটা রলাদকর সাদথ রলদগদে রস র্যাপাদর ওরা রনরিত। 
  
“এই রলাকটার মদতা ভাগয না হদলই হয। রজা র্লল। “হুম, কুরমদরর োর্ার হওযার 
রকাদনা ইদে রনই।” কাটবও সম্মত হদলা। 
  
“োই রহাক, ATV-রত কদর োরা আসদলা, তাদেরদক রেদে  াক্তার র্া ওরকম মদন 
হদলা। তার মাদন এোদন অ্র্শযই একটা লযার্দরটরর আদে। ওটা েুাঁদজ রর্র করদত 
হদর্।” 
  
“আর ওরা উদটারেদকর ঐ সু়েি রেদয রগদযদে।” রজা র্লল। 
  
কাটব ইদতামদধয রওনা রেদয রফদলদে। “রেো োক ধরা না রেদযই ওদেরদক েুাঁদজ রর্র 
করদত পারর রক-না।” 
  
. 
  
৫০. 
  
ওসাইররস পারন রর্েুযৎ প্রকদল্পর রসরকউরররট সুপারভাইজার তেদনা কদরাল রুদমই র্দস 
আদেন। রকেুিণ পরপর  র়ে রেেদেন। সামদন রাো রটরভ িীনগুদলা রকাঁদপ উেল। 
কযাদমরাগুদলা আর্ার  ুরদত শুরু কদরদে। রসই একদ দয রর্ররক্তকর েরর্ই আর্ার রেো 
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োদর্। রচাে েুদল রােদত রীরতমত েুে করদত হদে তার। রমইন রর্রল্ডং। তার পাদশর 
রর্রল্ডং, উত্তর রেক, েরিণ রেক, তারপর োলাদনর রভতদরর কযাদমরা–সর্টাদতই 
রকেুিণ পর পরই হুর্হু একই েৃশয রেো োদে। সম্ভর্ত এই রসরকউরররট রভর ও 
রেোর রচদয একদ দয চাকরর আর রনই। সর্ সমযই একই রজরনস। 
  
হোৎ এই রচন্তাটা মাথায আসদতই সুপার ভাইজাদরর  ুম রকেুটা চদট রগল। রকাদেদক 
রেন িীণ একটা সদিহ উাঁরক রেল মাথায। 
  
“সর্ সময-ই এক।” 
  
আসদলই রতা, সর্সমযই এক হয কীভাদর্? তা রতা হওযার কথা না। মাত্রই 
রটকরনরশযানটা প্রণারলর কযাটওযাদকর কযাদমরা রেক করদত রগল। তাদক তত কমপদি 
রতনটা কযাদমরায রেো োওযার কথা। 
  
ররর ওটা হাদত রনদয সুইচ রটদপ র্লদলন, “কাে, কদরাল রুম রথদক র্লরে। রকাথায 
তুরম?” 
  
একটু রর্ররত রেদযই কাদের কণ্ঠ রশানা রগল। “আরমদতা কযাটওযাদক। কযাদমরা রেক 
কররে।” 
  
“রকান রেক রেদয রগদযদে ওোদন?” 
  
 “মাদন?” 
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 “ো শুনদত রচদযরে র্দলা।” 
  
“র্ারািা রেদয রর্ররদয পূর্বরেদকর রসাঁর়ে রেদয রনদমরে। রাস্তা রতা একটাই।” কাে জর্ার্ 
রেল। 
  
রকন্তু একর্াদরর জদনযও ওদক কযাদমরায রেো োযরন। 
  
“আর্াদরা রসাঁর়েদত আদসা রতা৷ এেুরন।” সুপারভাইজার আদেশ রেল। 
  
“রকন?” 
  
“আসদত র্দলরে আদসা।” 
  
সুপারভাইজার রটরর্দল আঙুল রেদয রটাকা রেদত শুরু করদলন।  ুম পুদরাপুরর চদট 
রগদযদে তার। রদক্ত ভদর রগদযদে অ্যাদড্রনারলন। 
  
 “আো। আরম এেন রসাঁর়েদত। রক হদযদে?” 
  
সুপারভাইজার কযাদমরাগুদলা  ুররদয আর্ার পূর্বরেদকর রসাঁর়েদত তাক করল। সাদথ সাদথ 
েশযটা চার ভাদগ ভাগ হদয রগল। প্ররতটা কযাদমরা প্ররতটা তলার রসাঁর়ে রেোদে। 
রকাদনা পররর্তবন রনই। “তুরম কয তলায?” 
  
“রতন তলায। আরমদতা োাঁর়েদযই আরে। রেেদত পাদেন না?” 
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সুপারভাইজার ওদক রেেদত পাদে না। ওনার রকন রেন মদন হদে রর্শাল রকাদনা 
 াপলা আদে র্যাপারটায। সাধারণ রকাদনা কাররগরর ত্রুরট এটা না। 
  
“না, রতামাদক রেো োদে না। ওোনকার কযাদমরাটা নি না রতা?” 
  
 “না, রেকইদতা আদে রেো োদে।” কাে জর্ার্ রেল। 
  
সুপারভাইজার পুদরা র্যাপারটা রমলাদনার রচিা করদত লাগল। প্রণারলর একটা কযাদমরা 
হোৎ নি হদয রগল, রসই সাদথ রভতদরর কযাদমরাগুদলার সর্ েৃশযও একই েৃদশয 
আটদক রেযা হদযদে। তার মাদন তাদের রচাে ফাাঁরক রেদয রকউ ঢুদক পদ়েদে এোদন। 
  
সুপারভাইজার সাদথ সাদথ সাইদলন্ট অ্যালামব রটদপ রেল। এটায শুধু গাদ বরা সতকব হদর্। 
তারপর ররর ও হাদত রনদয সর্রেদক রনদেবশ পাোদলা, “পুদরা রর্রল্ডং লক কদর োও। 
রকউ রেন ঢুকদত র্া রর্র হদত না পাদর। এেরন সাচব করদত রর্র হও সর্াই। 
রর্রল্ডংদযর প্ররত ইরি তল্লাসী করদত হদর্। সম্ভর্ত রকউ রর্রল্ডংদযর রভতদর অ্নর্ধভাদর্ 
ঢুদক পদ়েদে। এদকর রর্রশও হদত পাদর। কযাদমরা র্া অ্নয রকাদনা রকেুর ওপর ভরসা 
করা োদর্ না। সশরীদর প্রদতযকটা অ্ংশ রচক করদর্ সর্াই।” 
  
. 
  
রসরকউরররট রসন্টার রথদক র্হু েূদর অ্নর্ধ অ্নুপ্রদর্শকারীরা এেন রসই েুই রসদটর 
ATV গার়ের সামদন র্সা কাদলা রপাশাক পরা েুজনদক রনদয র্যস্ত। হোৎ ওদেরদক মারট 
েুাঁদ়ে উেয হদত রেদে আিররক অ্দথবই রচাযাল িুদল পদ়েরেল রলাক েুদটার। তদর্ তা 
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রর্রশিণ স্থাযী হযরন। ধাতস্ত হওযার আদগই রজা আর কাদটবর  ুরসদত োন হাররদয ঢদল 
পদ়েদে একপাদশ। তারপর একপাদশ রটদন সরাদতই রেদে লযার্দরটররর েরজা। 
  
লযার্দরটররর েরজা কাাঁদচর ততরর। চারপাদশ রার্ার রেদয রমা়ো। কাটব ধাক্কা রেদয রেদে 
েরজা রোলা। ঢুদক প়েল রভতদর। রজা আর ররনাটাও ঢুকদলা রপেু রপেু। রভতদর েুজন 
কাজ করদে। এদের েুজদনরও ওদেরদক রেদে রচাযাল সু্কদল রগল। 
  
রপস্তল তুলদলা রজা। “রনা ন়েন-চরন।” 
  
পুরুর্ রলাকটা হাত তুদল োাঁর়েদয থাকল রকন্তু মরহলাটা অ্যালামব র্া ইন্টারকদমর সুইচ 
রটপ রেযার জনয এগুদলা। ররনাটা মািপদথই তাদক  াদ়ের রনদচ একটা রমদর োণ্ডা কদর 
রেল। 
  
 রলাকজদনর রে রক হদলা। ন়েদত না করলাম আর তাদতই রক-না লাফ িাাঁপ শুরু 
করল।” রজা র্লল। 
  
কাটব ররনাটার রেদক রফদর র্লল, “পদরর র্ার র্াদর মারামাররর সময আপরন আমার 
সাদথ থাকদর্ন।” 
  
পুরুর্ রলাকটা তেন হাত উাঁরচদযই োাঁর়েদয আদে। রকাদনা ধরদনর প্ররতদরাদধর রকাদনা 
ইদেই তার রনই। 
  
“আপরন একজন রর্োনী?” কাটব রজদেস করল। 
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“র্াদযালরজস্ট।” রলাকটা র্লল। 
  
 “আদমররকান নাম রক আপনার?” 
  
 “রা  রগালনার।” 
  
“আপরন ওসাইররদসর হদয কাজ কদরন। সর্াই রেটাদক ওসাইররদসর ফামবারসউরটকযাল 
র রভশন রহদসদর্ জাদন।” কাটব র্লল। 
  
“আমাদক কাযদরার একটা লযাদর্ কাজ করার কথা র্দল চাকরর রেযা হয। 
আদলকজারিযাদতও একটা লযার্ আদে। রজযা আমার সাদথ কাজ কদর।” অ্োন হদয 
পদ়ে থাকা মরহলাদক ইরিত করল রা । 
  
 “রকন্তু এই লযাদর্ রকেু রর্দশর্ রজরনস র্ানাদনা হয, তাই না?” কাটব র্লল। 
  
“আমাদের রকেুই করার রনই। আমরা শুধু আদেশ পালন করর মাত্র।” 
  
“হুম! নাজীদেরও রকেু করার রেল না। োই রহাক, আশা করর রু্িদত পারদেন রে 
আমরা রকন এদসরে আর রক েুাঁজরে?” র্লল কাটব। 
  
রগালনার আদস্ত মাথা িাাঁকাদলা। “হযা! আপনারা ো চান তা রেরে।” 
  
জীর্রর্োনী ওদেরদক লযাদর্র অ্নয পাদশ রনদয রগদলন। পুদরা টাদনলটার সাদথ এই 
অ্ংশটার রকাদনা রমলই রনই। চারপাদশ উজ্জ্বল আদলা সাদথ অ্তযাধুরনক েন্ত্রপারত–
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রসরররফউজ, ইনরকউদর্টর, মাইদক্রাদস্কাপ। রমদি, রেযাল, রসরলং সর্ই চকচদক 
অ্যারন্টদসপরটক প্লারস্টদক রমা়ো। ফদল েু বটনা  টদলও েুর্ সহদজই জীর্াণু মুক্ত হওযা 
োয। একদকাদণ একটা কাাঁদচ র রা র্াযুদরাধী রোট্ট  র। লযাদর্র অ্নয অ্ংশ রথদক 
আলাো। 
  
রগালনার রসটার কাদে এরগদয কাাঁদচর গাদয লাগাদনা কীপযাদ র রেদক হাত র্া়োদলা। 
  
“সার্ধান।” রলাকটার রপদে রপস্তল রেরকদয র্লল কাটব।” রলভার ো়োই র্াাঁচদত না 
চাইদল রকাদনা চালারক করা রেক হদর্ না। 
  
জীর্রর্োনী হাত তুলদলা আর্ার, “আরম মরদত চাই না।” 
  
“তার মাদন আজদকর সফদর আপরনই প্রথম োদক রেদে উন্মাে মদন হদে না।” 
  
কাটব  া়ে  ুররদয রজা আর ররনাটার রেদক রফদর র্লল। “গা বগুদলাদক রর্াঁদধ ররদে 
ওদের রপাশাকগুদলা পদর নাও। রকন রেন মদন হদে এোন রথদক েুর্ তা়োতার়ে 
আমাদের ভাগদত হদর্। রনদজদেরদক এোনকারই একজন র্ারনদয রফলদত পারদল 
কাজটা সহজ হদর্। 
  
ওরা মাথা িাাঁরকদয রজযা আর র্ারক েুজনদক লযাদর্র আদরা রভতদর রনদয রগল। কাটব 
আর্ার জীর্রর্োনীর রেদক রফদর র্লল, “রেক আদে। এর্ার আপরন শুরু করুন।” 
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 রলাকটা একটা রকা  রটপদতই রহসস কদর েরজাটা েুদল রগল। তারপর রস রভতদর পা 
রেল, কাটবও ঢুকদলা রপেদন। 
  
কাটব রভদর্রেল রে রভতদর রেেদর্ রর্শাল রর্শাল রররফ্রজাদরটর। তাদত থাকদর্ 
র্াদযাহযাজা ব রচহ্ন েুক্ত সারর সারর র াট র াট রর্াতল আর রটস্ট রটউর্। রকন্তু ওরা 
আদরকটা েরজা রপররদয ধুদলা-মযলা রা আদরকটা র়্ে রুদম চদল এদলা। প্রচণ্ড গরম 
এোদন। চারপাদশর সর্ই রকমন রসকর্হীন রের্দ়ে রেোদে। চারপাদশ লাল রদঙর রহট 
লযাম্প জ্বলদে। তাদত রুমটাদক মিদলর পৃদষ্ঠর মদতা মদন হয। 
  
 লযাদর্র রকেু েূদরই প্রধান কদরাল রুদম সারকর, হাসান আর আলর্াদতবা রপওলা োাঁর়েদয 
আদে। তাদের সামদনর রেযাল জুদ়ে অ্দনক করম্পউটাদরর রিন। ওগুদলাদত গভীর 
জলধারা রথদক পারন তুদল নীল নদে রফলদে রেসর্ পাম্প, কৃপ আর পাইপ রসগুদলা 
রেো োদে। 
  
পাদশর আর এক রেযাদল অ্নয আর একটা প্রকদল্পর নানান েরর্, নকশা, মানরচত্র 
ইতযারে রিালাদনা। এটার জনয সারকদর্র রলাকজনদক ওদের চারপাদশর রগালক ধাাঁধার 
মদতা সু়েদির সর্টাদক এোদন রেোদত হদযদে। 
  
“জাযগাটা রেদে রতা মাথা োরাপ হদয োদে। সু়েিগুদলা কত র়্ে?” রপওলা রজদেস 
করল। 
  
 “আমাদের রেক জানা রনই। আমরা েতেূর েুাঁদ়েরে তার পরও ওটা রশর্ হযরন। 
ফারাওদযরা এোন রথদক স্বণব আর রুপা উদত্তালন করদতা। তারপর লর্ণ আর নযাট্ন। 
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এেনও শত শত টাদনল েুাঁদজ রেো র্ারক রদয রগদযদে। আর র াট র াট গুহা আর 
ফাটদলর কথা র্ােই রেলাম।” জর্ার্ রেদলন সারকর। 
  
রপওলা এর আদগ এোদন আদসরন। সারকর ওদক রর্পুল পররমাণ অ্থব সাহােয রেদর্ র্দল 
কথা রেদযদেন। তদর্ পুদরা র্যাপারটাই রর্শ্বাদসর ওপর। রলরেত রকেু রনই। আপনারা 
েেন এটা েুাঁদজ পান তেন পুদরাটাই পারনর রনদচ  ুদর্ রেল?” 
  
“রনদচর রেকটা রেল। আমরা পারন পাম্প কদর সররদয রফলদতই রেরে প্রাচীন রকেু রচত্র 
কদমব রেোদনাই আদে রে, রনরেবি সময পরপর জাযগাটা এ রকম পারন রেদয  ুদর্ োয। 
জলাধারটাও এভাদর্ই েুাঁদজ রপদযরেলাম। এই জাযগাটায জলাধারাটা মারটর েুর্ কাদে। 
রকন্তু পরিম রেদক আদস্ত আদস্ত এটা গভীদর রনদম রগদযদে। সারকর জর্ার্ রেদলন। 
  
 রপওলার রচাে সরু হদয এদলা, “তার মাদন জলাধারটা পুদরা সাহারা জুদ়েই রর্সৃ্তত?” 
  
“ওটার রচদয সাহারা পুদরা জলাধারটা জুদ়ে রর্সৃ্তত র্লাটা রর্রশ েুরক্তেুক্ত। তদর্ হযাাঁ, 
জলাধারটা এদকর্াদর মদরাদক্কার সীমানা পেবন্ত চদল রগদযদে।” 
  
“অ্নয রকাদনা রেশ রে এটা েুাঁদজ পাদর্ না রস র্যাপাদর রনরিত হদেন কীভাদর্? 
অ্নযদের চাইদতও আদরা গভীদর েুাঁদ়ে রেদেদেন, তাই?” 
  
 “ভূতারেক কারদণই এটা েুাঁদজ পাওযা কি হদর্। তদর্ এক সময না একসময রতা 
েুাঁদজ পাদর্ই।” র্লদলন সারকর। তারপর কাাঁধ উাঁরচদয এমন একটা ভার্ করদলন রে 
তাদত তার রকেুই োয আদস না।” তদর্ তদতারেদন ওসর্ রেদশর িমতা আমাদের 
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হাদতই থাকদর্। রলারহত সাগর রথদক আটলারন্টক পেবন্ত রসই সাম্রাজয রনযন্ত্রণ আর 
পররচালনা করদর্া আরম। এমনরক মরদক্কাও আমরা েেল কদর রনদর্। পুদরা উত্তর 
আরফ্রকা আমার হাদতর মুদোয চদল আসদর্। আর উপেুক্ত মূলয রেদল আপরন আর 
আপনারা ো চান তা-ই পাদর্ন।” 
  
“অ্র্শযই।” েুরশদত োাঁত রর্ররদয রগল রপলার। রর্শ কদযকটা মাইরনং আর রতল 
রকাম্পারনদত রশযার আদে তার। তদর্ রসটা রকউ জাদন না। রকন্তু একর্ার রেকোক 
রেকাোরর রপদলই আঙুল ফুদল কলা না এদকর্াদর র্টগাে হদয োদর্ রস। 
  
“আো এই সমারধটাই র্া েুাঁদজ রপদলন কীভাদর্? গত কমপদি একদশা র্ের ধদর 
এোদন প্রেতারেক অ্রভোন রতা কম হযরন।” রজদেস করল রপওলা। 
  
“রেক, তদর্ এই জাযগাটার কথা রকাথাও উদল্লে রনই। প্রেতে অ্রধেপ্তদরর এক রলাক 
কদযক টুকদরা রোঁ়ো পযারপরাস রকাদেদক আনার পর আমরা জাযগাটা সম্পদকব প্রথম 
জানদত পারর। রররটশ আর রফ্রি রেসর্ রজরনস রনদয রগদযরেল। আমরা রসগুদলা রোাঁজা 
শুরু করর, তদর্ আসল রজরনসটা আমরা েুাঁদজ পাই আরু্রকর উপসাগদরর তলদেদশ। 
ওোদন রলো রেল কীভাদর্ আদেন আদতন সমারধদিত্র রথদক প্রথম রেদকর ফারাওদের 
লাশ সাররদয আর এক জাযগায রনদয োয। রসোদন নারক তারা উেযরত সূদেবর আদলায 
আদলারকতত হদতা। আর কীভাদর্ ওসাইররদসর পুদরারহতরা এটাদক েুর্ই োরাপ কাজ 
র্দল গণয করল। ওরা আদেন আদতদনর রচােদক ফাাঁরক রেদয র্াদরাজন রাজার করফন 
রসোন রথদক চুরর কদর এোদন রনদয আদস।” 
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“আর ব্লাক রমস্ট েুাঁদজ রপদলন কীভাদর্?” 
  
“আরু্রকর উপসাগদর পাওযা রশলারলরপদতই পাই এটার সন্ধান। ওোদন পাওযা 
রলোগুদলাই আমাদের ব্লাক রমদস্টর রহদসযর রোাঁজ এদন রেয। ওোদন রলো রেল 
কীভাদর্ ওসাইররদসর পুদরারহতরা প্ররত র্ের একর্ার লযান্ড অ্র্ পুনট-এ রগদয ঐ 
রসরামটা র্ানাদত ো ো লাগদতা তা রনদয আসদতা। আমাদেরদক অ্র্শযই এটা সংস্কার 
করদত হদযদে, তদর্ তাদত রজরনসটা আদরা আদগর রচদয উন্নত হদযদে।” সারকর র্যাো 
করদলন। 
  
“রক উন্নরত?” 
  
সারকর মুে রেদয চুক চুক শব্দ করদলন, “ভাগযদক ধনযর্াে রেন, আলর্াদতবা, রে আরম 
আপনাদক ভুল কদরও রসটা র্দল রফরলরন। কারণ র্দল রফলদল এেন আপনাদক 
কুরমদরর গদতব রেদ়ে মারা ো়ো উপায থাকদতা না।” 
  
রপওলা এক হাত তুদল আত্মসমপবদণর ভরি করদলন, “থাক থাক! ো র্দলদেন তা-ই 
েদথি। আর আমাদের অ্রতরথরাও একটু আদগর  টনায স্পি রু্িদত রপদরদেন রে 
রর্দরারধতা করদল শুধু রনদজর মরণ-ই র দক আনা হদর্।” 
  
 “অ্র্শযই রু্িদত রপদরদে।” আত্মরর্শ্বাদসর সাদথ র্লদলন সারকর। রকন্তু প্রশ্ন হদলা 
এরপর কী হদর্? রলরর্যার অ্র্স্থা এেন গনগদন উনুদনর মদতা। সর্দচদয ভাদলা হয 
আপনারা েরে সরকাদরর পতদনর পরপরই রেদশ একটা প্ররতরনরধেমূলক তোর্ধাযক 
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অ্স্থাযী সরকার গেন করার র্যাপাদর সংসদে একটা আইন পাস করদত পাদরন। রমসর-
ইতারলর রেৌথ উদেযাদগ-ই পারদর্ রেদশ আর্ার শৃঙ্খলা রফররদয আনদত।” 
  
“রর্ল পাস করদত আমাদের আদরা অ্দনক রভাট লাগদর্। আর রকেু না রেদল রতা আরম 
রভাট পাদর্ না। লযাদম্প়েসায রেটুকু নি হদলা তার র্েদল আরম আদরা এক চালান ব্লাক 
রমস্ট চাই। আমরা েরে আর মাত্র েশজন মন্ত্রীদক র্দশ আনদত পারর তাহদলই রভাদটর 
ফলাফল আমাদের পদি চদল আসদর্। এমনরক আমাদক প্রধানমন্ত্রী কদর নতুন সরকার 
গেনও সম্ভর্পর হদর্ োদর্।” 
  
হাসান কথা-র্লল এর্ার, “নতুন একটা চালান ততরর হদে। রকন্তু রলরর্যানরা েরে 
আমাদের সাহােয প্রতযােযান কদর তাহদল এটা রকাদনা কাদজই আসদর্ না। অ্র্স্থা 
টালমাটাল হদলও এেদনা রকন্তু হাল োদ়েরন ওরা।” 
  
 সারকর মাথা িাাঁকাদলা, “অ্র্স্থা আদরা োরাপ কদর রেদর্া।” 
  
“পারদর্ন?” রপওলা রজদেস করল। আরম রু্দিরে রে পারনর প্রধান উৎসটাই র্ন্ধ কদর 
রেযা হদযদে। রকন্তু কদযকটা রোট রোট রস্টশদন রকন্তু এেদনা পারন ওেদে। আর 
রত্রপরলর কাদেই রকন্তু একটা পারন লর্ণমুক্তকরণ প্রাি পূণব শরক্তদতই চলদে।” 
  
“ঐ প্লান্টটা র্ন্ধ করার র্যর্স্থা কররে। আর আমাদের পাম্পগুদলা রথদম রথদম না চারলদয 
একটানা চালাদলই রোট রস্টশনগুদলাও র্ন্ধ হদয োদর্ অ্রচদরই। চরব্বশ  ণ্টা পর 
রলরর্যানরা এক কাপ পারনও পাদর্ না আর।” 
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“তাহদল রতা কাজ হদযই োদর্।” রপওলা সম্মত হদলা। 
  
হাসানও সময রেল র্যাপারটার, আর তাদত আমরাও নাক গলাদনার একটা অ্জুহাত 
রপদয োদর্া। সর্দচদয ভাদলা হয আমাদের তসনযরা েরে র্িুদকর র্েদল  দর  দর 
পারনর রর্াতল রপৌঁদে রেয।” 
  
সারকর মাথা িাাঁকাদলন। আদরা কদযক হাজার মানুর্ হযদতা মারা োদর্। হযদতা েশ 
হাজার। রকন্তু ফলাফল একই থাকদর্। রমসরই রলরর্যাদক রনযন্ত্রণ করদর্। রমসদরর 
প্ররতরনরধরাই আরদজররযা, রতউরনরসযা শাসন করদর্। আর সারকর রনযন্ত্রণ করদর্ এদের 
সর্াইদক। 
  
“রেক আদে, এই কথাই রইল। আরম তাহদল েত তা়োতার়ে পারর ইতারল রফদর োই।” 
রপওলা র্লল। 
  
রকউ রকেু র্লার আদগই একটা রফান রর্দজ উেল। হাসান ধরদলা রসটা। েুদযকটা হু-হুাঁ 
কদরই ররদে রেল। মুে ফযাকাদস হদয রগদযদে। 
  
“পারন রর্েুযৎ প্রকদল্পর রসরকউরররট রথদক রফান কদররেল। রকউ সম্ভর্ত রভতদর 
অ্নর্ধভাদর্ ঢুদক পদ়েদে। ওরা রলাকটাদক েুাঁজদে রকন্তু এেদনা পাযরন। আর একটা 
ট্ামকারও নারক পাওযা োরেল না। রসটা নারক আনুরর্দসর মূরতবর একদশা ফুট েূদর 
পাওযা রগদযদে।” 
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সারকর রোাঁট রগাল কদর রশস রেদয র্লদলন, “তার মাদন অ্নুপ্রদর্শকারী ওদের ওোদন 
রনই, আমাদের এোদন।”। 
  
হীট লযাম্পগুদলার তাদপর প্রর্াহ উদপিা কদর কাটব মিল সেৃশয জাযগাটা রেদয 
এগুদলা।” 
  
“এটা আমাদের ইনরকউদর্টর।” রগালনার র্লল। 
  
 “কাজ কী এটার?” চারপাদশ রেেদত রেেদত রজদেস করল কাটব। 
  
চাররেদক শুধু শুকদনা মারটর সূ্তপ। আর ওটা রথদক রনরেবি নকশা কদর কদর অ্দনক 
মারটর রঢরর্ মদতা উাঁচু হদয আদে। “রকেু চার্ করদেন নারক এোদন?” 
  
“চার্ হদে না রকেুই।  ুমাদে। শীত রনরা োপন করদে।” 
  
 “রেোন রেরে।” 
  
 রগানার কাটবদক রুদমর এক রকাণায রনদয রগল। তারপর একটা রঢরর্র পাদশ হাাঁটু মুদ়ে 
র্দস প়েল। তারপর একটা রোট রন়োরন রেদয আলগা মারট সররদয একটা সফট র্দলর 
সাইদজর মারটর েলা তুদল আনদলা। রগালনার তারপর  দর্  দর্ ওটার ওপদরর মারট 
সরাদত লাগল। 
  
কাটব একর্ার রভদর্রেল রকলরর্দল রকাদনা এরলদযন হযদতা রেেদত পাদর্। রকন্তু র্াইদরর 
আর্রণটা সরাদতই রেো রগল একটা রচমসাদনা। আধা মরম করা র্যাঙ। 
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“এটা হদে একটা আরফ্রকান রকালা র্যাঙ।” রগালানার র্লল। 
  
 “এরকমই কদযকদশা রতা ঐ সমারধগুদলায রেেলাম।” 
  
 “এটা জীরর্ত, তদর্  ুমাদে। শীত রনরা।” 
  
কাটব র্যাপারটা রভদর্ রেেদলা। শীতপ্রধান এলাকায প্রাণীরা সাধারণত শীতকাদল শীত 
রনরায োয। তদর্ আরফ্রকায এটা েরা রথদক র্াাঁচার একটা উপায। তার পর র্লল, 
“এটা এেন শীত রনরার কারণ আপরন এটাদক মারটদত পুাঁদত তারপর তাপমাত্রা র্ার়েদয 
রেদযদেন, তাই না?” 
  
“হযাাঁ, রেক র্দলদেন। অ্রতররক্ত তাপ আর আরবতার  াটরতর সময র্যাদঙরা রটদক থাকার 
জনয মররযা হদয ওদে। তেন ওরা কাোর রভতর ঢুদক পদ়ে আর ওদের আদরা কদযক 
স্তর অ্রতররক্ত চাম়ো গজায। ওটা শুরকদয রগদল রেক একটা ররশদমর গুরটর মদতা হদয 
োয। শরীদরর সর্ কােবক্রম রথদম োয। হৃেরপণ্ডটাও র্লা োয র্ন্ধই হদয োয শুধু 
ওদের নাদকর রের েুদটাই রভালা থাদক োদত রনশ্বাস রনদত পাদর।” 
  
কাটব অ্র্াক হদয রগল শুদন, “এগুদলা রথদকই ব্লাক রমস্ট র্ানাদনা হয?  ুমন্ত রকালা 
র্যাঙ রথদক?” 
  
“হযাাঁ।” 
  
 “রজরনসটা কাজ কদর কীভাদর্?” 
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“শুষ্ক আর্হাওযার জনয র্যাঙটার শরীদরর গ্ররিগুদলা এনজাইদমর একটা রমেণ উৎপন্ন 
কদর। রজরনসটা একটা জরটল রাসাযরনক রর্ণ। এটা এদকর্াদর প্ররতটা রকার্দক রনরিয 
কদর রেয। শুধু ররইদনর রনদচর অ্ংশটা কমবিম থাদক।” রগালনার র্যােযা করল। 
  
“রেক রকামায থাকা একটা মানুদর্র ররইদনর মদতা।” 
  
 “হযাাঁ, েুদটা রজরনস প্রায একই।” 
  
“রতা আপনার কাজ হদে র্যাঙগুদলা রথদক এই রাসাযরনক পোথবটা রর্র কদর মানুদর্র 
শরীদর র্যর্হার উপদোগী কদর ততরর করা তাই রতা?” 
  
“আমরা শুধু আদরা র়্ে র়্ে প্রাণীদত ওরু্ধটা র্যর্হাদরর উপদোগী কদর ততরর করর। তদর্ 
সমসযা হদে এদত রজরনসটার আযু কদম োয। রহমাদঙ্কর রনদচ আপরন এটাদক অ্নন্তকাল 
সংরিণ করদত পারদর্ন। রকন্তু কি তাপমাত্রায মাত্র আট  ণ্টাদতই এটা অ্কােবকর 
হদয োয। র্াতাদস রেদ়ে রেদল মাত্র েুই রথদক রতন  ণ্টাদতই রমরলদয োয আর রভদঙ 
সাধারণ তজর্ রেৌদগ পররণত হয।” 
  
“রসজদনযই লযাদম্প ুসায এটার রকাদনা অ্রস্তে পাওযা োযরন।” কাটব র্লদলা, রগালনার 
মাথা িাাঁকাদলা। 
  
“েুর্ই স্বল্প আযুর অ্স্ত্র।” কাটব র্লদলা। 
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“এটা শুরুদত অ্স্ত্র রহদসদর্ র্যর্হাদরর কথা রেদলা না। এটা রেল একটা ওরু্ধ। জীর্ন 
রিাকারী ওরু্ধ।” 
  
কাটব কথাটা রর্শ্বাস করল না রকন্তু র্যােযাটা শুনদত আগ্রহী। তাই রজদেস করল, 
“কীভাদর্?” 
  
“ াক্তররা প্রাযই রচরকৎসা রহদসদর্ ররাগীদক রকামায পারেদয রেয। অ্যাকরসদ ন্ট র্া 
রপা়ো ররাগী োরা রর্রভন্ন ভযার্হ আ াত প্রাপ্ত হয তাদেরদক এই কাজ করা হয। এর 
ফদল শরীর রনদজই রনজদক সাররদয রতাদল। রকন্তু এটার ওরু্ধগুদলা রেল েুর্ই 
মারাত্মক। রলভার আর রক নী নি কদর রফদল। রকন্তু এই ওরু্ধটা এদকর্াদরই 
প্রাকৃরতক, তাই িরতর পররমাণ একেমই কম। 
  
 রগালনাদরর কথা শুদন মদন হদলা রস রনদজই রনদজদক কথাটা র্দল রু্ি রেযার রচিা 
করদে। 
  
“কথাটা না র্দল পাররে না রগালনার।” 
  
“আরম জারন। আমার র্যাপারটা রর্ািা উরচত রেল। ওরা শুধু এটা র রলভাররর উপায 
জানদত চাইদতা। এটা কী পারনদত রগালাদনা োদর্ রক-না? র্াতাদস রমশাদনা োদর্ রক-না? 
কথাগুদলা রজদেস করার রকাদনা  াক্তারর কারণ রনই। শুধু জীর্াণু অ্দস্ত্ররই এভাদর্ 
ের়েদয রেযা লাদগ।” 
  
“তাহদল রকন এটা করদেন?” 
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“কদযকজন এর আদগ এটা রনদয প্রশ্ন তুদলরেল তারপর রথদকই তারা উধাও হদয 
রগদযদে। রগালনার র্লল। 
  
কাটব রু্িদলা র্যাপারটা, “কথা না শুনদল সারকর রক কদর তা আরম রেদেরে। আরম ওর 
এসর্ কাজকমব থামাদত চাই।” 
  
 “অ্ত সহজ না কাজটা।” রর্মর্ব মুদে র্লল রগালনার। “েুর্ শীঘ্রই পুদরা প্ররক্রযাটাই 
স্বযংরক্রয কদর রফলা হদর্। তেন এমন রক আমাদকও লাগদর্ না।” তারপর র্যাঙটা 
আর্ার ওর গদতব ররদে র্লল, “আমার সাদথ আসুন।” 
  
ওরা আদরা একটা েরজা রপররদয সাধারণ একটা লযার্দরটরীদত এদস ঢুকদলা। পররষ্কার, 
শান্ত আর অ্ন্ধকার। চারপাদশ রররফ্রজাদরটর আর রটরর্ল। ওগুদলার ওপর রোট রোট 
রকেু রসরররফউজ ধীদর ধীদর  ুরদে। 
  
রা  রগালনার প্রথমটা রচক করল, তারপর রিতীযটা, “নতুন চালানটা এেনও পুদরাপুরর 
প্রস্তুত হযরন।” 
  
তারপর ও একটা স্টীদলর রররফ্রজাদরটদরর রেদক এগুদলা। তারপর ওটা েুদল রভতর 
রথদক কদযকটা ভাযাল রর্র কদর আনদলা। তারপর রসটাদক একটা রফাদমর র্াদে 
ররদে একটা রকাল্ড র্দে ঢুরকদয রেল। 
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“রজরনসটা গরম হওযার আদগই মাদন আট  ণ্টার মদধয র্যর্হার করদত হদর্। এরপর 
আর কাজ হদর্ না।” 
  
“এটা র্যর্হার করর্ কীভাদর্?” কাটব র্লল। 
  
 ‘র্যর্হার করদর্ন মাদন?” 
  
“লযাদম্প ুসার রলাকগুদলাদক আর্ার সুস্থ করদত। সারকর োদেরদক রকামায পারেদয 
রেদযদে।” 
  
রগালনার মাথা না়েদলা, “না না! এটা অ্যারন্টদভাট না। এটা ব্লাক রমস্ট।” 
  
“আমার অ্যারন্টদভাট েরকার। আরম রলাকজনদক  ুম রথদক জাগাদনার রচিা কররে।  ুম 
পা়োদনার না। কাটব র্লল। 
  
 “অ্যারন্টদভাট রতা এোদন র্ানাদনা হয না। ওরাই র্ানাদত রেয না, কারণ তাহদল আমরা 
আর ওদের ভয রপতাম না। কথাও শুনতাম না।” 
  
এটা রনদজর রলাকদের র্দশ রােদত সারকদরর আদরকটা চাল। ভার্দলা কাটব। মুদে র্লল, 
“রকন্তু রজরনসটা কী তাদতা জাদনন।” 
  
রগালনার আর্াদরা মাথা না়েদলা। 
  
 “না জানদত পাদরন তদর্ অ্নুমান রতা করদত পারদর্ন, নারক?” 
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“এটাদক অ্র্শযই রকাদনা ধরদনর— 
  
জীর্রর্োনী আর রকেু র্লার আদগই রপেদনর েরজা েুদল রগল। ইনরকউদর্শন রুদমর 
লালা আভা ের়েদয প়েদলা এই রুদমও। কাটব জাদন এটা রজা র্া ররনাটা না। সাদথ সাদথ 
ও রগালনারদক ধদর একপাদশ িাাঁপ রেল। 
  
রসদকদন্ডর ভগ্নাংশ রেরর হদয রগল কাদটবর। রর্শ কদযকটা র্িুক একসাদথ গদজব উেল। 
একটা রু্দলট কাদটবর র্াহুদত আচ়ে রকদট রর্ররদয রগল। েুদটা আ াত করল 
জীর্রর্োনীর রু্দক। 
  
কাটব রগালনারদক রটদন একটা রটরর্দলর রপেদন রনদয এদলা। শ্বাস প্রশ্বাস ধীর হদয 
এদসদে ওর। রকন্তু রকেু একটা র্লার রচিা করদে। কাটব ওর মুদের কাদে কান রনদয 
রগল। 
  
“…চাম়ো… র্াযুদরাধী একটা রকৌটায রােদর্ন…রতনরেন পরপর তুদল আনা হয…” এটুকু 
র্দলই র্যথার েমদক রচহারা কুাঁচদক রগল ওর। তারপরই শরীর রঢল হদয রস্থর হদয রগল 
রগালনার। 
  
“কাট অ্রস্টন।” গমগদম একটা গলা রশানা রগল রোলা েরজা পদথ। কাটব রটরর্দলর 
রপেদন মারটদতই পদ়ে রইল। ওদক রেো োদে না। রকন্তু রটরর্দলর পাতলা কাে রু্দলট 
আটকাদত পারদর্ না। রে রকাদনা মুহূদতব গুরল োদর্ এই আশংকায পদ়ে রইল ও। রকন্তু 
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রকউ গুরল করল না। সম্ভর্ত রলাকগুদলা এই রর্র্াক্ত পোথব ভরা লযাদর্ েুর্ রর্রশ 
রগালাগুরল করদত চায না। 
  
“আপরন রতা আমাদক রর্কাযোয আক্রমণ কদরদেন। কাটব রচাঁরচদয র্লল। 
  
 “আর ওোদনই আপরন থাকদর্ন।” কণ্ঠটা জর্ার্ রেল। 
  
কাটব রটরর্দলর রকাণার রেদক তাকাল। েরজার কাদে রতনটা আর্োযা রেো োদে। ওর 
ধারণা রেক মািোদনর আর্োযাটা সারকদরর। রকন্তু রপেদনর  দরর লাল আদলায 
রতনজনদকই শযতাদনর প্ররতমূরতব র্দল ভ্রম হদলা ওর। রেন র্হুরেদনর পাওনা আোয  
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মহান সাসকর 
৫১. 
  
“আপরনই তাহদল মহান সারকর?” কাটব রজদেস করল। 
  
“মহান? হুম। শুনদত রতা ভাললাই লাগদে।” ওপাশ রথদক জর্ার্ এদলা। 
  
কাটব এেদনা তাদক পররষ্কার রেেদত পাযরন। শুধু রর্ািা োদে রলাকটা লম্বা। একহারা 
আর পাদশ রাইদফল হাদত েুজন োাঁ়োদনা। 
  
“আপরন উদে োাঁ়োদত পাদরন,” সারকর র্লদলা। 
  
 “রসটা না করাই ভাদলা। োাঁ়োদল গুরল করা সহজ হদর্।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
কাদটর কাদে একটা রপস্তল আদে রকন্তু ও এই মুহূদতব মারটদত শুদয আদে। আর ওর 
রেদক তাক করা েুদটা রাইদফল। তাই কদি-মদি েু-একটা গুরল করদত পারদলও ওর 
পদি জযান্ত রফরা কেদনাই সম্ভর্ হদর্ না। 
  
“আমাদক রর্শ্বাস করদত পাদরন। আপরন এেন রেোদন আদেন রসোদনও সহদজই গুরল 
করা োদর্। এেন ভাদলা রেদলর মদতা রপস্তলটা এরেদক েুাঁদ়ে রেদয উদে োাঁ়োন।” 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

433 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

কাটব সার্ধাদন ভাযালগুদলা হাদতর মদধয মুদ়ে এমনভাদর্ পদকদট রঢাকাদলা রে ওর 
রপস্তল রর্র করদত পদকদট হাত রেদে। ভাযালগুদলা ওর ওযাটার প্রুফ র্যাদগ ঢুরকদয 
পাশ রথদক রপস্তলটা রর্র কদর আনদলা। ও রপস্তলটা রমদিদত ররদে একরেদক রেদল 
রেল। রপরেল রমদিদত রর্শ রজাদরই েুদট রগল ওটা। সারকর পা রেদয আটকাদলা ওটা। 
  
ওটা হাদত তুদল রনদয আর্ার র্লল, “উদে োাঁ়োন।” 
  
কাটব আদস্ত আদস্ত উদে োাঁ়োদলা। এেদনা গুরল োযরন রেদে অ্র্াক হদে। সম্ভর্ত ও 
কীভাদর্ এোদন আসদলা তা জানদত চায আদগ। 
  
“আপনার র্নু্ধরা রকাথায?” সারকর রজদেস করদলন। 
  
“র্নু্ধ? আমার রকাদনা র্নু্ধ রনই। েুর্ করুণ কারহনী রু্িদলন? রসই রোট্টদর্লার কথা- 
“কাটব র্লদত রগদলা রকন্তু সারকর থারমদয রেদলন, 
  
“আমরা জারন আপনার সাদথ আদরা েুজন এোদন ঢুদকদে। ঐ েুজনদকই সর্সময 
আপনার সাদথ রেো রগদযদে।” 
  
সরতযকথা হদে কাদটবর রর্িুমাত্র ধারণা রনই রজা আর ররনাটা রকাথায। সারকরও ওদের 
েুাঁদজ পাযরন রেদে মদন মদন োরুণ েুরশ হদলা। ওরা সম্ভর্ত রর্পে রটর রপদয রকাথাও 
লুরকদযদে। আর্ার হযদতা ওরা রনদেবশ রমাতাদর্ক রনরাপে জাযগায সদর োদে। তদর্ 
রস সম্ভার্না কম। কাটব সারকরদক ওদের রথদক মদনাদোগ সরাদত চাইদলা, “রশর্র্ার 
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েেন রেেলাম তেন ওরা র্াথরুম েুাঁজরেল। রর্রশ রর্রশ করফ োওযার ফল। জাদনন-ই 
রতা রক অ্র্স্থা হয।” 
  
সারকর তার র্াম রেদকর রলাকটার রেদক  ুদর র্লল, “পাশগুদলা রচক কদরা হাসান। 
ওগুদলার কাদজ সমসযা রহাক এমন রকেু রেন না হয।” 
  
“ও, হযাাঁ।” কাটব র্লল। আপরন আর আপনার পাম্প। রু্রেটা রকন্তু োরুণ। নকল পারন 
রর্েুযৎ প্রকল্প র্ারনদয তার আ়োদল ো ইদে তা করদেন। েরেও েুর্ রর্রশ রেন রু্রেটা 
োটদর্ না। মাথার র লওযালা রে রকাদনা ইরেরনযারই আপনার ঐ প্রণারলটা রেেদল 
রু্িদত পারদর্ রে েতটানা পারন ঢুকদে তার চাইদত অ্দনক রর্রশ পারন রর্র হদে।” 
  
“রকন্তু এেনও রকউ এ র্যাপাদর প্রশ্ন রতাদলরন। সর্ই আপনার অ্নুমান।” 
  
কাটব কাাঁধ িাাঁকাদলা, “র্ললাম-ই রতা রে মাথায র লু থাকদত হদর্। আমার রচদয হাজার 
গুণ রর্রশ রু্রেমান রলাক পৃরথর্ীদত আদে।” 
  
সারকর কাটবদক সামদন এগুদত ইরিত করল, “তাদত রকেুই োয আদস না। আর 
রর্রশরেন এটা করা লাগদর্ না। তেন পারন উোদনাও র্ন্ধ হদয োদর্। তেন পারন রর্েুযৎ 
প্রকল্পগুদলা তার আসল কাজটাই করদর্। রকউ জানদতও পারদর্ না রে এটা আর 
রকাদনা কাদজ র্যর্হৃত হদতা। আর তদতারেন আপরনও মদর ভূত হদয োদর্ন। আর 
আরফ্রকার র্ারক অ্ংশগুদলার মদতা রলরর্যাও আমার অ্ধীদন চদল আসদর্।” 
  
অ্রনো সদেও কাটব সামদন র্া়েদলা। 
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“হাত” 
  
কাটব হাত নারমদয েুই কর্রজ এক কদর ধরদলা। সারকর ইরিত করদতই হাসান এদস 
ওর হাদত একটা রচনওযালা প্লারস্টদকর হাতক়ো পররদয রেল। 
  
“এত রকেু রকন করদেন?” ইনরকউদর্শন রুমটা রেদয হাাঁটদত হাাঁটদত রজদেস করল 
কাটব। 
  
“িমতা। র্হুরেন ধদরই রজরনসটা র্যর্হার কদর অ্ভযাস আরম তাই েুর্ ভাদলা মদতাই 
জারন িমতাহীনতা কতটা রর্শৃঙ্খলা সৃরি করদত পাদর। রস জদনযই আরম আর আমার 
মদতা কদযকজন রমদল আর্াদরা পুদরা রজরনসটা শৃঙ্খলায আনদত চারে। আপনার রতা 
কৃতে হওযা উরচত রে, কদযকটা জংলী কুকুদরর র্েদল আমার সাদথ এরপর রথদক 
আপনার রেদশর রলাদকরা সর্ রকেু করদর্। আপনাদের মরজব মদতা কাজ করাও তেন 
অ্দনক সহজ হদয োদর্।” 
  
কাটবরা তদতািদণ প্রথম েরজাটার কাদে রপৌঁদে রগদযদে, “মরজবমদতা কাজ? মাদন কী 
লযাদম্প ুসার মদতা পাাঁচ হাজার রলাকদক একসাদথ রমদর রফলা? নারক হাজার হাজার 
রনরীহ রলরর্যানদক পারনর অ্ভাদর্ র্া গৃহেুে র্াাঁরধদয রমদর রফলা?” 
  
 “লযাদম্প ুসার পুদরা র্যাপারটাই একটা েুভবাগযজনক েু বটনা। েুভবাগযজনক আপনার জনয 
কারণ ওটাই আপনাদক আমার কাদে রটদন এদনদে। আর রলরর্যার গণহতযা একটা 
তা়েনা রহদসদর্ কাজ করদর্। েতদর্রশ মানুর্ মরদর্ তত দ্রুত এটা রশর্ হদর্। আর 
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ইরতহাস গ়েদত হদল রকেু রক্তপাত হযই। উন্নরতর চাকায রসটা রগ্রদজর মদতা কাজ 
কদর।” সন্তুরির সুদর র্লদলন সারকর। 
  
রশর্ েরজাটা রেদয রর্র হদতই রেো রগল আদরা কদযকজন কাদলা রপাশাক ধারী গা ব 
োাঁর়েদয আদে র্াইদর। একজন সামদন এরগদয এদস কাটবদক কর্রজদত ধদর রহ়েরহ়ে 
কদর রটদন রনদয একটা ATV-এর রপেদন আেদ়ে রফলল। সামদনর রসদট েুজন গা ব 
র্সা। 
  
“ওদেরদক 
  
সারকদরর কথা রশর্ হওযার আদগই ইরেন গদজব উেল তাই র্ারকটা আর রশানা রগল 
না। এরেদক ড্রাইভাদরর রসদট র্সা গা বটা গার়ে চালু কদরই গযাস রপাদ ল রচদপ ধদরদে। 
  
র্াই র্াই কদর ATv-টা উদটারেদক  ুদর রগল। কাটব ওটা রথদক রেটদক প়েদত প়েদত 
সামলাদলা। মুহূতব পদরই সর্াইদক হতভম্ব অ্র্স্থায ররদে সু়েি রেদয ওটা হাররদয রগল। 
  
“আটকাও ওদের।” রকউ একজন রচৎকার রেল। 
  
সু়েদির রভতর গুরলর আওযাজ রভদস এদলা সাদথ রু্দলটগুদলা এোদন রসোদন রলদগ 
ফুলরক েুটাদত লাগল। তদর্ ওদের গাদয লাগদলা না। কাটব েতেূর সম্ভর্ রনদজদক ATv-
র রমদির সাদথ রমরশদয রােদলা। োরনকিণ পদর একটা রমা়ে পার হওযার পর গুরলর 
শব্দ থামদল তারপর ও মাথা উোদলা। 
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সামদনর রসদট রজা আর ররনাটা সারকদরর গা বদের রপাশাক পদর র্দস আদে। ররনাটা 
ওর চুল একটা কযাদপর রনদচ রঢদক ররদেদে। 
  
“রকমন র্াাঁচা র্াাঁচলাম?” রজা রচৎকার কদর র্লল। 
  
“ শুরু রহদসদর্ ভাদলাই,” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
র্যাপারটা আসদলই শুরু রেল কারণ কদযক রসদকন্ড পদরই রেো রগল ও রকমই এক 
রজা়ো ATV ওদের রপেু রনদযদে। 
  
“একটু অ্দপিা কদরা র্াোরা। এেুরন র্যাটাদের রেোদর্া কীভাদর্ আমরা ইতারলর 
পাহা়েগুদলাদত গার়ে চালাই।” ররনাটা র্লল। 
  
ওর হাত আর পা েুদটাই গার়ে চালাদনায োরুণ েি। ও প্রথদম ATv টাদক এদকর্াদর 
এক রকাণায রনদয রগল। এক চুদলর জনয লাগাদলা না রেযাদল তারপর  ুদর অ্নয 
রকাণার রেদক রগদয একটা রসাজা সু়েদির রভতর ঢুদক রগল। 
  
রকন্তু রপেদনর গার়ে েুদটা রমা়েটা এদতা দ্রুত  ুরদত পারদলা না। ফদল কাটবরা এরগদয 
রগল অ্দনক েূর। রপেদনর ওরা তাই গুরল রোাঁ়ো শুরু করল। কাটব মাথা রনচু কদর 
রফলল। তদর্ রাস্তা এদতা উাঁচু-রনচু রে ওদের রেদক তাক কদর লাগাদনা প্রায অ্সম্ভর্। 
ভাগয েুর্ োরাপ না হদল ওদের রচন্তা রনই। এই রজরনস রোগা়ে করদল কীভাদর্? 
আরমদতা রভদর্রে রতামরা চদল রগদযদে।” কাটব র্লল। 
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 “আমাদের কাপ়ে র্েলাদনা রশর্ হদতই র্াইদর শব্দ শুনদত পাই। উাঁরক রেদয রেরে 
সারকর কাদলা রপাশাক পরা ওদেরদক রক সর্ আদেশ রেদে। আমরাও চুরপ চুরপ েলটার 
রপেদন রগদয োাঁ়োই।” রজা র্লল। 
  
“রজরনযাস। আদরা একর্ার ঋণী করদল তুরম।” র্লল কাটব। 
  
সামদন সু়েিটা সরু হদয এদসদে। চারপাদশর রেযাল এেন হাত র্া়োদলই রোাঁযা োয। 
হোৎই রকেু একটা রলদগ িাাঁরক রেদয ATV এদকর্াদর শূদনয উদে রগল। ওরাও োর োর 
রসট রেদ়ে উদে রগল ওপদর। 
  
িাাঁরক রেদয মারটদত নামদতই রেো রগল সামদন রাস্তা রনই। 
  
 “সার্ধান।” 
  
ররনাটা সর্বশরক্ত রেদয ররক রচদপ ধরদলা আর ATv-টা মারট  দর্ োরনকটা সামদন রগদয 
থামল। ও ররভাসব রগযার রেদয রেরেক রেদয এদসদে রসরেদক এগুদলা আর্ার তারপর 
পাদশর একটা সু়েি রেদয ঢুদক প়েল। আসার সময রেদেরেল এটা। ঢুদক প্রথদম 
একর্ার থামল, তারপর আর্ার গযাস রপ াদল চাপ রেল। সু়েিটা ক্রদমই রনদচর রেদক 
নামদে। রাস্তা ভরা অ্সংেয নুর়ে পাথর। 
  
সু়েিটা আসদল রর্শাল র়্ে একটা গুহা। সম্ভর্ত েী বরেন রোাঁ়োেুর়ে করা হদযদে এটায। 
এটারও রর্র হওযার রকাদনা রাস্তা রনই। 
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“আমাদেরদক আর্াদরা ওপদর উেদত হদর্।” সামদনর এর্দ়োদের্দ়ো রেযাদলর রেদক 
তারকদয র্লল ররনাটা। 
  
 ও গার়ের মুে র ারাদতই রেো রগল সু়েদির মুেটা রেদয ওদের রপেদনর গার়ে েুদটার 
রহ  লাইট রেো োদে। আদস্ত আদস্ত এরগদয আসদে। 
  
“সম্ভর্ হদর্ না।” রজা র্লল। 
  
ররনাটা গার়েটা একপাদশ রনদয রহ লাইট অ্ফ কদর রেল। প্রথম ATv-টা পাথর ভরা 
রাস্তাটা রেদয রনদম এদলা। রকন্তু ওটার লাইট রসাজা তাক করা থাকায ররনাটা, রজা র্া 
কাটবদক রেেদত রপল না। 
  
 রিতীয গার়েটাও রনদম এদলা। গার়েটা সু়েি মুে রথদক রনদচ রনদম আসদতই ররনাটা 
গযাস রপ াল রচদপ ধদর গার়ে সু়েি মুদের রেদক রোটাদলা। অ্দধবক রাস্তা রপদরাদত ও 
আর্ার লাইট রজ্বদল রেল। 
  
র্ার র্ার রেক র্েল করায মারটদত টাযার  র্ার অ্দু্ভত শব্দ হদত লাগল তদর্ রশর্দমশ 
ওরা আর্াদরা আদগর সু়েিটায রফদর এদলা। আর্ার আদগর রেদকই রফরদে। 
  
রপেদনর গার়ে েুদটাও হাল রেদ়ে রেল না। ওরাও রপেু রনদলা দ্রুতই। 
  
“রজা, আমার হাত েুদল োও।” কাটব রচাঁচাদলা। 
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রজা রপেদন রফদর কাদটবর হাত রটদন ধরদলা। তারপর প্লারস্টদকর হাতক়োটার রনদচ েুরর 
র্াাঁরধদয রেল টান। প্লারস্টক রকদট কাদটবর হাত মুক্ত হদয রগল। 
  
কাটব পদকদট হাত ঢুরকদয ওযাটার প্রুফ র্যাগ রথদক ব্লাকরমস্ট ভরা পযাদকটটা রর্র 
করল। তারপর রসটা েুদল একটা ভাযাল রর্র করল। 
  
“আরম ো ভার্রে এটা কী রসই রজরনস?” রজা রজদেস করল। 
  
“ব্লাক রমস্ট।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
 রপেন রথদক আর্ার গুরলর শব্দ পাওযা রগল। 
  
 “এেন কী করদর্া?” রজা র্লল। 
  
“আমাদেরদক োরা ধরদত আসদে ওদেরদক  ুম পা়োদর্া।” 
  
কাটব ওদের গার়ের েতেূর সম্ভর্ েূদরর একটা রেযাদল ভাযালটা েুাঁদ়ে মারদলা। রেযাদল 
রলদগ এটা রভদঙ চুরমার হদয রগল আর ওর রভতদরর সর্রকেু ের়েদয প়েল র্াইদর। 
কদযক মুহূতব পদরই রেো রগল ওদের ধাওযা করা গার়ে েুদটার আদলা আর সামদন 
এগুদে না। 
  
 ভাযাল ভািা এলাকাটা রপরুদতই প্রথম গার়েটার মুে একরেদক  ুদর রগদয রেযাদলর 
গাদয আেদ়ে প়েল। সাদথ সাদথ ওটা উদট একপাদশ কাত হদয পদ়ে রগল। রিতীয 
গার়েটা সরাসরর এটার গাদযই র্ার়ে রেদলা আর রসদট থাকার রলাকগুদলা রেটদক পদ়ে 
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রগল মারটদত। আর উেল না। ররনাটা তাদত রর্িুমাত্র গরত না করমদয আদরা েূদর সদর 
রগল। 
  
“ভাদলাই রতা রজরনসটা।” রজা র্লল। 
  
“আমার এটার সর্টা র্যর্হার করদত পারদর্া না। েতদ্রুত সম্ভর্ এটা রকাদনা লযাদর্ 
রনদয পরীিা করাদত হদর্” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
“রস জনযই রক র্রদফ ঢাকা নারক?” 
  
“রলাকটা র্দলদে আট  ণ্টার মদধয কাদজ লাগাদত না পারদল এটা নি হদয োদর্।” 
  
“এজনয তার ধনযর্াে প্রাপয।” রজা র্লল। 
  
“রলাকটা োরাপ রেল না। র্াধয হদয কদরদে এসর্।” কাটব জর্ার্ রেল। 
  
সামদনই রেো রগল সু়েি েুই ভাদগ ভাগ হদয রগদযদে। র্াম পাদশরটার র্াাঁক রেদয 
আদলার িলকারন রেো োদে। 
  
“শালার র্যস্ততা থাকদল রাস্তায জযাম লাগদর্ই।” র্লল ররনাটা। তারপর  ানরেদক ঢুদক 
রগল। সু়েিটা ধদর এদগাদতই রেো রগল এটাও েুই ভাগ হদয রগদযদে। ররনাটা রর্রশ 
চও়ো রেটা রসটা রেদয ঢুদক রগল। োওযার পদথ রোট র়্ে আদরা অ্দনক সু়েি রপরুদত 
হদলা। রকানটা চদল রগদে ওপদর, রকাদনাটা রনদমদে রনদচর রেদক।” 
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“প্রধান সু়েি থাকদর্ রনিযই একটা।” রজা র্লল। 
  
 “আমার মদন হয আমাদের ওপর রেদকই োওযা উরচত। েরনটার একটা না একটা রর্র 
হওযার রাস্তা রনিযই আদে।” কাটব র্লল। 
  
“পাইদপর ওোদন রফরদর্া না?” ররনাটা র্লল। 
  
“ওরেকটায এেন পাহারা থাকদর্। হয আমাদেরদক আদরকটা রাস্তা েুাঁদজ রর্র করদত 
হদর্। নযদতা ফারাওদের মদতা অ্নন্তকাল এোদনই রথদক রেদত হদর্।” র্লল কাটব। 
  
. 
  
৫২. 
  
ইদো রোট রনৌকাটার গলুইদত োাঁর়েদয আদেন। একটা নাইট রভশন গগলস রেদয 
নীলনদের চারপাশটা রেেদেন। রজা আর ওর র্নু্ধরা ওসাইররস রর্রল্ডংটায ঢুদকদে 
কদযক  ণ্টা হদয রগদযদে। 
  
 পযতারল্লশ রমরনট আদগ রহরলকোরটাও চদল রগদযদে। পারন রর্েুযদতর প্রণারলটার পারন 
এেন আর রস্থর রনই। ভীর্ণ ররাত ওোদন, রকন্তু ওদের এেদনা রেো রনই। 
  
এদককটা রসদকন্ড োদে আর ইদোর েুরিন্তা তদতাই র্া়েদে। রজার জনয তার েুরিন্তা 
হদে অ্র্শযই, তদর্ সাদর্ক রমরলটাররর মানুর্ রহদসদর্ রতরন ভাদলাই জাদনন র্যথব 
অ্রভোদনর রর্পেটা রক। এদত কদর পাটা আ াত োওযার সম্ভার্না রর্দ়ে োয র্হুগুণ। 
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েরে ওদের রকউ ধরা পদ়েই োয তাহদলই সর্বনাশ। েতিণ পেবন্ত না সর্ স্বীকার 
করদর্ তদতািণ ওরা অ্তযাচার করদতই থাকদর্। ইদোর নামও র্দল রেদর্ রনিযই। 
ওদের জদনযই তার আজ এই রর্পে। েুন, রগ্রপ্তার, রজন রেদকাদনা রকেুই হদত পাদর 
তার। আর েরে এমন রকেু নাও হয তাহদলও রতা রেই লাউ রসই কেুই রথদক োদর্। 
তাদক আর্ার তার েুলাভাইদযর র রায রফদর রগদয চামচারগরর করদত হদর্। মদন হদে 
এই চক্র রথদক তার মুরক্ত রনই। 
  
ভাগযটা তার অ্নয সর্ার চাইদতই োরাপ। 
  
হোৎই তার মদন হদলা আর রেরর করা োদর্ না। উরন রর্রভন্ন জাযগায রফান করা শুরু 
করদলন। রফানগুদলা রজা েেন প্রথম এদসরেল তেরন করা উরচত রেল। রকন্তু তার 
পুরদনা র্নু্ধরা তাদক প্রথদম পাত্তা রেল না। 
  
“রর্ািার রচিা কদরা, “রমসদরর সন্ত্রাসরর্দরাধী রু্যদরায কমবরত এক র্নু্ধদক রর্ািদনার 
রচিা করদেন উরন। “আমার কাদে রোাঁজ-ের্র আদস এেদনা। আমার পরররচত অ্দনদকই 
আদে োরা রতামার মদতা রলাকদের সাদথ কথা র্লদত ভয পায। আমার কাদে ের্র 
আদে রে সারকর ইউদরাদপর রেশগুদলাদত হামলা চালাদর্। 
  
লযাদম্প ুসার  টনাটাও রস-ই  রটদযদে। রলরর্যাদত ো হদে তার রপেদনও সারকর আর 
ওসাইররস োযী। এেরন রকেু না করদত পারদল রমসরও ওদের হাত রথদক রিা পাদর্ 
না।” 
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নানান পদের রলাকদের সাদথ ইদো কথা র্লদত লাগদলন। প্রাক্তন রগররলা, র্া র্তবমান 
সশস্ত্র র্ারহনীর সেসয, রাজনীরতরর্ে রকউই র্াে রগল না। রকন্তু অ্দু্ভত র্যাপার হদলা 
তাদের সর্ার প্ররতরক্রযা হদলা একই। 
  
“সারকর আর ওসাইররস রে রর্পেজনক তা আমরা জারন, রকন্তু কী করার আদে?” 
  
“আমাদেরদক ঐ প্লাদন্ট ঢুকদত হদর্। েরে আমরা প্রমাণ করদত পারর রে আসদলই ওরা 
রক করদে, তাহদল সর্াই আমাদের পদি চদল আসদর্, আর রসনার্ারহনী আদরা একর্ার 
রেশটাদক রিা করদত পারদর্।” 
  
কথা শুদন ওপাশ নীরর্ হদয রগল। তদর্ ইদো হাল ো়েদলন না। আর্ার পুদরা র্যাপারটা 
তধেব রনদয রর্ািাদনা শুরু করদলন। কাজ হদলা তাদত। সর্াই তার কথার গুরুতু ধরদত 
পারদলা। 
  
“ো করার এেরন করদত হদর্। সূেব ওোর আদগই। সকাল হদত হদত রেরর হদয োদর্।” 
ইদো রজার করদলন। এদক এদক তারা রারজ হদত লাগল। 
  
রস্পশাল কমাদন্ডা েদলর োরযদে থাকা এক কদণবল ওদক সাহােয করদত রারজ হদলন। 
কদযকজন রাজনীরতরর্ে প্ররতশ্রুরত রেদলন তারা কাজটাদক সমথবন রেদর্ন। আভযন্তরীণ 
রসরকউরররটদত কমবরত এক র্নু্ধ কমাদন্ডা েলটার সাদথ আদরা কদযকজন এদজন্টদক 
পাোদর্ র্দল কথা রেল। 
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সাহাদেযর প্ররতশ্রুরত রপদয ইদের মন ফুরতবদত ভদর রগল। েরে র্যাপারটায কাজ হয। 
েরে ওরন এই অ্রভোদনর রনতৃে রেদত পাদরন তাহদল নতুন রমসদরর রতরনই হদর্ন 
রহদরা। আর েরে রলরর্যার সং াতটাও এদত থাদম তাহদল পুদরা উত্তর-আরফ্রকাদতই তার 
সুনাম ের়েদয প়েদর্। রকংর্েন্তী হদয োদর্ন রতরন। রক জাদন হযদতা রেদশর পরর্তবী 
রনতাও হদয রেদত পাদরন। 
  
“জাযগামদতা এদস আমাদক জানাদর্ন। আরম রনদজ অ্রভোদন রনতৃে রেদর্া।” ইদো 
র্লদলন রফাদন। 
  
 এরেদক পাাঁচ মাইল েূদরই মারটর রনদচ তাররক সারকর তার রাগ সামলাদত রহমরশম 
োদেন। মাত্রই  দট োওযা  টনাটায রতরন ভযানক রক্রাধারন্বত হদয আদেন। রনদজর 
রলাদকর সামদন অ্পমারনত হদযদেন। রতরন রাগটা িা়োর জনয হাসানদকই রর্দে 
রনদলন। 
  
একর্ার ভার্দলন গুরল কদর েুরল উর়েদয রেদর্ন। ওর রকন্তু কাটবদেরদক রোাঁজার জদনয 
হাসানদক েরকার। 
  
হাসান রেং লাগাদনা গার়ের মদতা েুদট রগল। কদযকজনদক েুাঁজদত পারেদয আদরা রলাক 
রজাগাদ়ের র্যর্স্থা করদত লাগল। কদযকটা ATv সাদথ সাদথ েুট রেল সু়েদির রভত। 
আদরা রলাকজন আসামাত্র হাসান তাদেরদকও রর্রভন্ন রেদক পারেদয রেল। 
  
কদযক রমরনট পর এক ATuর ড্রাইভার রফদর এদস হাসানদক রকেু একটা র্দল আর্ার 
রর্েুযৎদর্দগ সু়েি রেদয রফদর রগল। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

446 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
“রক হদযদে? কী র্লল?” সারকর রজদেস করদলন। 
  
“ওদের রেো পাওযা োযরন তদর্ আমাদের েুদটা ATv রর্ধ্বস্ত অ্র্স্থায পাওযা রগদযদে। 
কীভাদর্ ও েুদটা অ্যাকরসদ ন্ট করল তা রর্ািা োদে না। অ্নয েুদটা েল ওদেরদক 
উোর করদত রগদল রস েুদটাও রর্ধ্বস্ত হদযদে।” 
  
“রাক রমস্ট, শযতানগুদলা ব্লাকরমি রনদয পারলদযদে।  টনাটা  দটদে রকাথায?” সারকর 
রজদেস করদলন। 
  
“এোন রথদক মাইল রতদনক েূদর। উরনশ নম্বর সু়েদি।” 
  
সারকর মযাদপ তাকাদলন। “উরনশ নম্বদর রতা রর্র হওযার রাস্তা রনই।” 
  
হাসান মাথা িাাঁকাদলা, ড্রাইভার ওদক আদগই র্দলদে রস কথা।” রর্ধ্ব ATv-গুদলার মুে 
এরেদকই র ারাদনা। ওটার একটু পদরই সু়েিটা েুই ভাগ হদয রগদযদে। রেদহতু ওরা 
এরেক রেদয আদসরন, তার মাদন ঐ সু়েিটা ধদরই উদে রগদযদে। সু়েিটা রমইন হদল 
রগদয রমদশদে।” 
  
“রমইন হল? ওটাদতা একটা ওক গাদের কাদণ্ডর মদতা। ওটা রথদক কমপদি পিাশটা 
সু়েি রর্ররদযদে। প্ররতটা শাো রথদক আর্ার কদযক  জন উপ-শাোও আদে।” সারকর 
র্লদলন। 
  
হাসান মাথা িাাঁকাদলা আর্ার, “ওরা এেন রকাথায আদে র্লা সম্ভর্ না।” 
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সারকর আর সামলাদত পারদলন না। উদে োাঁর়েদয হাসাদনর কলার রটদন উ কদর 
রেযাদলর সাদথ রেদস ধরদলন, “রতনর্ার! রতন রতনর্ার তুরম ওদেরদক রমদর রফলার 
সুদোগ রপদযরেদল। রতন র্ারই তুরম র্যথব হদযে।” 
  
‘সারকর। আমার কথাটা রশাদনন।” হাসান রমনরত করল। 
  
“এেুরন ওদের েুাঁদজ রর্র কদরা। প্ররতটা রলাকদক ওদের রপেদন পাোও।” 
  
 “ওদেরদক েুাঁদজ রর্র করা সম্ভর্ না।” হাসান র্লার রচিা করল। 
  
 “আরম রকেু শুনদত চাই না।” 
  
“োমাো রলাকজন মারা প়েদর্। আপরন েুর্ ভাদলা মদতাই জাদনন রে সু়েিগুদলা কতটা 
লম্বা। আপরনই একটু আদগ রপওলাদক র্লদলন রে শতশত সু়েি আর গুহা এেনও 
আরর্ষ্কারই করা সম্ভর্ হযরন।” হাসান র্লল। 
  
“আমাদের প্রায েুদশা রলাক আদে।” সারকর র্লদলন। 
  
“রকন্তু প্ররতটা েলই একা একা েুাঁজদর্। এোদন ররর ও কাজ কদর না। ওরা রনদজরা র্া 
আমাদের কাদরা সাদথই রোগাদোগ করদত পারদর্ না। ফদল কাজ কতটুকু হদলা র্া 
ওদের পাওযা রগল রক-না রকেুই জানা সম্ভর্ হদর্ না। 
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“তুরম রক র্লদত চাইে রে আমরা ওদেরদক রকেু না কদরই রেদ়ে রেদর্া?” সারকর কাটা 
স্বদর রজদেস করদলন। 
  
“হযাাঁ।” হাসান র্লল। 
  
রভতদর ফুাঁসদত থাকা প্রচণ্ড রাগ সদেও সারকর রু্িদলন হাসান আসদল অ্নয রকেু একটা 
রর্ািাদত চাদে। “রতামার মতলর্টা কী র্দলা?” 
  
“এোন রথদক রর্র হর্ার মাত্র পাাঁচটা রাস্তা আদে। এর মদধয েুদটা আমাদের পারম্পং 
রস্টশদনর রনদচ কাদনা আর রস েুদটাদত েদথি পাহারা আদে। র্ারক রতনটার পাহারা 
র্সাদলই হদয োদর্। এই রগাদলাক ধাাঁধার মদতা ওদেরদক ধাওযা করার রচদয সর্ 
অ্স্ত্রধারী রলাকদক রর্র হওযার রাস্তাগুদলার মুদে র্রসদয রেদল ওরা রনদজ রথদক এদস 
আমাদের জাদল ধরা প়েদর্। চাইদল একটা রমসাইল ওযালা রহরলকোরও পাহারায 
র্সাদত পাদরন।” 
  
পররকল্পনাটা সারকদরর কাদে রেৌরক্তক মদন হওযায রতরন হাসানদক রেদ়ে রেদলন। আর 
েরে রেো োয আদরা রকাদনা রাস্তা আদে। রেসর্ সু়েি আমরা এেনও পরীিা করররন 
রসগুদলা রেদয েরে থাদক রকাদনাটা?” 
  
হাসান মাথা না়েদলা, “গত এক র্ের ধদর আমরা এসর্ সু়েি চদর্ রর়্োরে। আমরা ো 
েুাঁদজ পাইরন তা ওদের পদি েুাঁদজ পাওযার সম্ভার্না েুর্ই কম। র্রং পথ হাররদয 
এরেদক রসরেদক  ুদর সু়েদির রভতদরই পদ়ে থাকার সম্ভার্না রর্রশ। আর েরে 
তারপরও ওরা এমন রকাদনা রাস্তা পায রেটা আমরা েুাঁদজ পাইরন তাহদল রনিযই ওরা 
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রহাযাইট র জাদটব রগদয প়েদর্। আর তাহদল ওদেরদক েুাঁদজ পাওযা রতা হদর্ আদরা 
সহজ। আর আমাদের রর্র করা রকাদনা রাস্তা রেদয রর্র হদল রতা কথাই রনই। সাদথ 
সাদথ ধরা প়েদর্।” 
  
 “না। আরম ওদেরদক আর জযান্ত রেেদত চাই না। আরম স্বচদি ওদের রু্দলদট রর্ে লাশ 
রেেদত চাই।” সারকর র্লদলন। 
  
“আরম এেুরন র্যর্স্থা কররে।” হাসান রনদজর জযাদকট রেক করদত করদত র্লল। 
  
“রেক আদে। তদর্ একটা কথা হাসান। এর্ার েরে রকাদনা গ়ের়্ে হয। তাহদল ো হদর্ 
তা রকন্তু রতামার ভাদলা নাও লাগদত পাদর।” র্লদলন সারকর। 
  
. 
  
৫৩. 
  
ররনাটা এদকর্াদর ফমুবলা ওযান ড্রাইভাদরর মদতা গার়ে চালাদত লাগল। রকন্তু রকেুেূর 
পদরই আর্ার সু়েি সরু হদয আসায গরত কমাদত র্াধয হদলা। নানান জদল রাস্তাটা 
ভরা। ওগুদলার ওপর রেদযই োওযার রচিা করল রকন্তু রমদি আর োদের মদধয ফাাঁক 
এদতাটা কদম এদসদে রে আর এগুদত পারদলা না। 
  
রপেদন তারকদয ATv-টা আর্ার সররদয আনদলা ওোন রথদক। 
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“আমার মদন হয ওরা আর আমাদের রপেু রনদে না। কাটব র্লল। ররনাটা তদতািদণ 
আর্ার আদরকটা পদথ সামদন এগুদে। ওর কথা শুদন একর্ার রপেদন তাকাল। রপেদন 
রকাদনা লাইট রেো োদে না। ররনাটা ইরেন র্ন্ধ করদতই অ্ন্ধকার আর নীরর্তা এক 
হদয রমদশ রগল। 
  
“শুধু ওরাই পথ হারাযরন আমরাও। মদন হয না জীর্দনও আর রকাদনারেন এোন রথদক 
রর্র হদত পারদর্া না। রকাথায রে আরে রস সম্পদকব আমার রকাদনা ধারণাই রনই।” 
রর্র্ণ্ণ কদণ্ঠ র্লল ররনাটা। 
  
“আমরা পথ হারাইরন, শুধু অ্র্স্থান সম্পদকব অ্র্গত না এই ো।” রকৌতুদকর সুদর র্লল 
কাটব। 
  
ররনাটা ওর রেদক তারকদয থাকল এক রসদকন্ড তারপর রফদট প়েল হারসদত। 
  
 “অ্র্স্থান গতভাদর্?” রজা র্লল। 
  
“হযাাঁ, সুির না শব্দটা?’ কাটব জর্ার্ রেল। 
  
ররনাটা ATV-টা ঢালু জাযগাটা রথদক সমতদল নারমদয আনদলা। রজা লাফ রেদয নামদলা 
গার়ে রথদক, “ঐ পাথদরর ওপাদশ কী আদে রেদে আরস।” কাটবও রনদম সামদনর রেদক 
চদল এদলা, “োরুণ গার়ে চালান রতা আপরন! রকাদেদক রশদেদেন?” 
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“আমার র্ার্া রশরেদযদেন। লাইদসন্স পাওযার আদগই রেসর্ পাহার়ে রাস্তা রেদয আরম 
গার়ে চারলদযরে তা েরে আপরন রেেদতন!” জর্ার্ রেল ররনাটা। 
  
 কাটব হাসদলা, “এই িাদমলাটা রশর্ হদলই আপনার সাদথ রগদয রেদে আসদর্া।” রজা 
তদতািদণ পাথদরর সূ্তপটার ওপদর রপৌঁদে রগদযদে। ওটার উপর উপু়ে হদয শুদয লাইট 
রমদর ওপাশটা রেেদে। “োরুণ রজরনস রতা”, র্লল ও। 
  
“রর্র হওযার রকাদনা রাস্তা পাওযা রগল নারক না?” কাটব রজদেস করল। 
  
 “সম্ভর্ত রমাটর পুলটা েুাঁদজ রপদযরে।” 
  
কাদটবর ভ্রু কুাঁচদক রগল। “রক র্লদে রু্িলাম না।” 
  
“রনদজই রেদে োও। না রেেদল জীর্ন রৃ্থা।” রজা জর্ার্ রেল। 
  
কাটব আর ররনাটাও সূ্তপটার ওপর উদে রজার পাদশ উপু়ে হদয শুদলা। তারপর রনদচ 
আদলা রফলদতই রেদে রসোদন নানান জাদতর গার়ে রেদয ভরা। রসগুদলার ওপর লম্বা 
লম্বা কাপ়ে রেদয র রা, রকাদনা োে রনই। আর চাকাগুদলা এদতা র়্ে রে প্রায গার়েরই 
সমান উাঁচু। েুই পাদশ নানান ধরদনর েন্ত্রপারত লাগাদনা। আর সামদনর আর রপেদনর 
েুই রসদটর মািোদনই েুদটা ভারর রমরশনগান র্সাদনা। 
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“রক এগুদলা হামরভ (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) নারক?” 
রজদেস করল ররনাটা। | ওটার সাদথ রমল রকেুটা আদে।” হামরভর পূর্বপুরুর্। রেদে 
মদন হদে রিতীয রর্শ্বেুদে পাওযা গনীমদতর মাল।” র্লল রজা। 
  
সর্ার আদগই কাটই সামদন র্া়েদলা। হামাগুর়ে রেদয সূ্তপটা রপররদয গুহার অ্পর পাদশ 
রনদম এদলা, “রেদে আসা োক।” 
  
রোলা জাযগাটা প্রায একটা রর্মাদনর হযাাঁিাদরর সমান র়্ে। রভতদর সাতটা রকমু্ভত েশবন 
গার়ে। রেযাদলর জাযগায জাযগায রসদমদন্টর পরট্ট মারা। আর োেদক ধদস প়ো রথদক 
রিা করার জনয এোদন রসোদন রস্টদলর েুাঁরট গা়ো। 
  
গার়েগুদলা রেদে রকমন রেন েুেংদেহী মদন হয। রর্শাল চাকা আর ঢালু চাদোযা রেদেই 
রর্ািা োয রে এগুদলা রাস্তা না, র্রং নরম র্ারলর ওপর রেদয চলার উপদোগী কদর 
র্ানাদনা হদযদে। র্ন্ধ অ্র্স্থাযও রর্ািা োদে রে এগুদলার গরত ভাদলাই। ইরেন রপেদনর 
রেদক। রসরেদকর ধাতর্ পাদতর জাযগায জাযগায রের করা, োদত র্াতাস ঢুদক এটাদক 
োণ্ডা রােদত পাদর। 
  
কাটব একটা গার়ের পাদশ হাাঁটু রগদ়ে র্দস হাত রেদয  দর্ এটার গাদযর ধুদলা সররদয 
রফলল। রকমন তামাদট একটা রঙ রনদচ। রেক মরুভূরমর রঙ রেমন হয রসরকম। 
আদরা োরনকটা  র্দতই ওটার নাম্বার আর একটা রোট পতাকা রেো রগল একপাদশ। 
সরু্জ, সাো আর লাল, মািোদন একটা রুপারল ঈগল। রঙটা ইতারলর পতাকার রঙ। 
আর মািোদনর ঈগলটার মাদন হদলা েুদের পতাকা। 
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“গার়েগুদলা ইতারলযান।” কাটব র্লল। 
  
 “তাই নারক?” অ্র্াক হদয র্লল ররনাটা। 
  
“আদরা একটা পতাকা রচাদে প়েল কাদটবর। কাদলা জরমদনর মািোদন অ্দু্ভত একটা 
নকশা। কদযকটা কারে আর তার সাদথ একটা কুোর। কুোদরর রেক মাথায একটা 
রসংদহর মাথা। 
  
ররনাটাও ওর পাদশ র্দস ওটার ওপর আদলা রফলল, “ফযারসর্ােীদের পতাকা। মুদসারলরন 
র্যর্হার করদতা এটা।” রচনদত রপদর র্লল ররনাটা। 
  
“র্যরক্তগত পতাকা?” কাটব র্লল। 
  
“না, এরা ইতারলযান তসনয র্ারহনীরই একটা অ্ংশ আর রজার কথা মদতা কাজ করদত 
রিতীয রর্শ্বেুদের সময।” 
  
“সাহাররযানাস, রজা গার়ের অ্নযপাশ রথদক রচৎকার কদর র্লল। 
  
“রগসুন্ধরত,” র্লল কাটব। 
  
“না ওটা র্ারহনীর নাম না। এই গার়েগুদলাদক এই নাদম  াকদতা ওরা। লম্বা েূরদে 
সামররক অ্রভোন চালাদনার জদনয র্যর্হৃত হদতা এগুদলা। পুদরা উত্তর-আরফ্রকাদতই 
চলরেল এগুদলা। রতার্ক রথদক এল আলারমন পেবন্ত সর্ জাযগাদতই।” র্লল রজা। 
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“তা এত পূদর্ব এগুদলা কীভাদর্ আসদলা? ইতারলযন তসনযেল কেদনা কাযদরার 
আদশপাদশ এদসদে র্দল রতা শুরনরন।” 
  
“হদত পাদর রে অ্গ্রর্তবী রকাদনা র্ারহনীর অ্ংশ রেল এটা। এগুদলার কাজই রেল এটা। 
আদগ আদগ রগদয রররক করা আর শত্রুদের অ্র্স্থা োচাই করা। “রজা র্লল। 
  
 ওরা পুদরা রুমটা ভাদলা কদর েুাঁদজ রেেদলা। রকেু োরল কযান, রস্পযার পাটবস, 
অ্স্ত্রপারত আর েুচদরা েন্ত্রাংশ েুাঁদজ রপল। 
  
“এ রেদক” ররনাটা  াক রেল। 
  
এক রকাণায েুদটা গার়ের রপেদন আদে ও। ইতারলযান রসনার্ারহনীর রপাশাক পরা 
একটা লাশ পদ়ে আদে রসোদন। একটা রনাংরা রর্োনার চােদরর ওপর রশাযাদনা ওটা। 
মরুভূরমর পররদর্দশর কারদণ শুরকদয কাে হদয রগদযদে। মুেটা র্ীভৎসভাদর্ হা হদয 
আদে। হারিসার আঙুলগুদলার ওপর চাম়ো আদে এেনও, রসটায আর্ার একটা রপস্তল 
ধরা। লাশটার পাদশই োরনকটা োই আর অ্দধবক রপা়ো একটা কাগজ পদ়ে আদে। 
  
কাটব অ্দধবক রপা়ো কাগজটা পরীিা করল। োরনকটা প়ো োদে এেনও। তদর্ ভার্াটা 
ইতারলযান। তাই ওটা ররনাটার রেদক র্ার়েদয ধরদলা। 
  
“আদেশপত্র, সম্ভর্ত এদক এগুদলা ধ্বংস করার রনদেবশ রেযা হদযরেল।” র্লল ররনাটা। 
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“রকেু প়ো োদে না?” ররনাটা ওর আদলাটা আদরা ভাদলা কদর কাগজটার ওপদর 
রফলল, “জদ়ো কদর ধ্বংস কদরা…তার আদগই িাদমলাটা রশর্… “আর প়েদত পাররে 
না।” 
  
“েুদের আদেশ।” 
  
ররনাটা কাগজগুদলা কাটবদক রফরত রেদয পাদশই পদ়ে থাকা একটা র্ই তুদল রনদলা। 
েুলদত রেো রগল ওটা আসদল র্ই না। র্যরক্তগত  াযরর। রর্রশর ভাগ পাতাই রোঁদ়ে 
রফলা হদযদে। শুধু রশর্ পাতায আনা-রমরর নাদম একজনদক রলো একটা রর্োয সম্ভার্ণ 
র্াদে আর রকেুই রনই। 
  
 “পারন প্রায রশর্। রতন সপ্তাহ হদলা এোদন এদসরে। েরেও রকাদনা ের্র পাইরন তদর্ 
ধারণা কররে রে ইংদরজরা ররাদমলদক রফররদয রনদয রগদযদে। রকউ রকউ অ্র্শয এত 
রকেুর পরও েুে করদত চারেদলা। রকন্তু আরম ওদেরদক র্ার়ে পারেদয রেদযরে। োমাো 
মদর রকাদনা লাভ রনই। তসনযরাদতা তাও আত্মসমপবণ করার সুদোগ পায। আমরা ধরা 
প়েদল গুপ্তচর রহদসদর্ সাদথ সাদথ গুরল করা হদর্।” 
  
 “এনাদক রেদে রতা সাধারণ তসনয র্দলই মদন হদে। রেোমাত্র গুরল করা হদর্ রকন?” 
রজা মন্তর্য করল। 
  
“হযদতা র্া শসীমানার অ্দনক রর্রশ রভতদর চদল এদসরেদলন তাই।” জর্ার্ রেল কাটব। 
  
“তাহদল র্ারকদের র্ার়ে পাোদলন কীভাদর্? গার়েগুদলাই র্া এোদন রকন?” রজার প্রশ্ন। 
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ররনাটা র্ারক পাতাগুদলাও উদটপাদট রেেদলা। এই প্রদশ্নর জর্ার্ ওোদন রলো রনই। 
  
“আর রকেু রলো রনই?” 
  
“হাদতর রলো প়ো োদে না রেক মদতা। প্ররতরেনই আশপাদশ সাদজাযা গার়ে র্হদরর 
আওযাজ পাই। তদর্ এেদনা আমাদক েুাঁদজ পাযরন রকউ। তদর্ রশর্ পেবন্ত ধরা না 
পদ়েই পালাদত পারদর্া রক-না জারননা। আরম সু়েিটা ধরসদয রেদযরে। ইংদরজদেরদক 
আমাদের গার়েগুদলা রপদত রেদর্া না। েতই ভার্রে তদতাই োরাপ লাগা র্া়েদে। 
আমাদের পদিই রকেু করা সম্ভর্ রেল। শুধু েরে রতল কম এদন রর্রশ রর্রশ পারন 
আনতাম তাহদলই হদতা। গলাটা শুরকদয কাে হদয থাদক সারািণ। নাক আর কান 
রেদয রক্ত পদ়ে। মাদি মাদি ভারর্ রপস্তলটা রেদয এই েন্ত্রণার অ্র্সান  টাই রকন্তু 
তাদতও রতা পাদপর রর্ািা আরও র্া়েদর্। এমন েরে হদতা রে আরম  ুরমদয প়েলাম, 
আর জাগলাম না। রকন্তু প্ররতর্ারই রচাে রু্জদলই একটা স্বেই শুধু রেরে–োণ্ডা পারন। 
সাদথ সাদথ  ুম রভদঙ রেরে এই শুষ্ক রর্রান ভূরমদত পদ়ে আরে। আরম এোদনই মরদর্া। 
তৃষ্ণায ধুদক ধুদক মদর োদর্া আরম।” 
  
“এরপর আর রলো রনই।”  াযররটা র্ন্ধ করদত করদত র্লল ররনাটা। 
  
কাটব একটা লম্বা শ্বাস রনদলা। এই রগাপন আস্তানা আর অ্দু্ভত গার়েগুদলার রহসয 
আপাতত আর জানা োদর্ না। ওদের রনদজদেরই এেন িাদমলার রশর্ রনই। আর এই 
রচরেটা পদ়ে ওদের সমসযার রূপটা কাদটবর মদন আদরা নগ্নভাদর্ ধরা রেল। 
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“েুরশর ের্র হদে, আদশপাদশ রনিযই রর্র হওযার রকাদনা রাস্তা আদে। না হদল 
গার়েগুদলা এোদন আনদত পারদতা না। আর োরাপ ের্র হদে। আমাদের এই রনভবীক 
রোো র্নু্ধটা রসই রাস্তাটা পুদরাপুরর র্ন্ধ কদর রেদযদে োদত কদর ইংদরজরা রসটা েুাঁদজ 
না পায।” কাটব র ার্ণা রেল। 
  
 “রাস্তাটা েুাঁদজ রর্র করদত পারদলও হয। একটা না একটা উপায রর্র হদর্ই।” র্লল 
ররনাটা। 
  
“হযদতা, তদর্ রকন রেন মদন হদে কাজটা রেক হদর্ না।” র্লল কাটব। র্ারক েুজনই 
কাদটবর রেদক এমনভাদর্ তাকাল রেন ওর মাথা োরাপ হদয রগদযদে। কাটব ইতারলযান 
তসনযটার লাশটাদক ইরিত কদর র্লল, “উরন রকন্তু রগালাগুরলর ভয কররেদলন। 
আমাদেরও একই রজরনস রনদয রচন্তা করা উরচত। রেযাল কদর রেদেে, আমাদের 
ধাওযাকারীরা রেন ইদে কদরই আমাদের রপেু আসা র্ন্ধ কদর রেদযদে। এটার শুধু েুদটা 
কারণ হদত পাদর। হয এরেক রেদয রর্র হওযার রকাদনা রাস্তা রনই, না হয রাস্তা আদে 
আর সারকদরর রলাকজন রসোদন অ্স্ত্র হাদত পাহারা রেদে। রেক েরদগাদশর গদতবর 
র্াইদর র্দস রনকদ়ে রেমন রেরট চাদট রসরকম “। 
  
 রজা একটা সমাধান রেল, “এোদন রতা েদথি অ্স্ত্র আর রগালার্ারুে আদে। েরে 
এগুদলার রকাদনাটাদক আর্ার চালু করা োয তাহদল রর্ামা রমদরই রতা আমরা ওদেরদক 
উর়েদয রেদত পারদর্া। ওরা েরে র্াইদর অ্দপিা কদরই তাহদল ওরা আশা করদে একটা 
ATV। এরকম একটা ভারী অ্দস্ত্র সরজ্জত গার়ে ওদের কল্পনারও র্াইদর।” 
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‘রু্রেটা অ্র্শযই োরুণ। তদর্ আমরা রকন্তু এর মদধযই ওদের েদথি িরত কদররে। ওরা 
ইদতামদধযই জাদন রে আমাদের কাদে ব্লাক রমস্ট আদে। তার মাদন ওরা ওদের সর্বশরক্ত 
রেদয রচিা করদর্ আমাদেরদক আটকাদনার। ওদের অ্র্শয আর রকাদনা উপাযও রনই। 
রতামার র্নু্ধ ইদো রতা র্দলদেনই রে ওদের রনজস্ব রসনার্ারহনী আদে। তার মাদন 
হযদতা ওদের টযাঙ্ক, রহরলকোর, রর্মান সর্ই আদে। তাই এরকম একটা অ্স্ত্রসরজ্জত 
গার়ে রেদযও আমাদের তাই রকাদনা লাভ হদর্ না।” 
  
রজা রচরন্তত ভরিদত মাথা িাাঁকাদলা। কাটব র্দল চলদলা। 
  
“তার ওপর আরম রলরর্যার র্যাপারটা রনদযও ভার্রে। পুদরা শহদরর পারন রনই। হাজার 
হাজার মানুর্ পারনর অ্ভাদর্ ভুগদে। এই তসনযটার মদতা ওরাও পারনর অ্ভাদর্ ধুদক 
ধুদক মরদর্।” 
  
“রকাদনা মৃতুযই আরাদমর না। রকন্তু পারনর অ্ভাদর্ মারা োওযাটা সম্ভর্ত সর্দচদয 
রনষু্ঠরতম। অ্ি প্রতযি কাজ করা র্ন্ধ কদর রেয। রচাে অ্ন্ধকার হদয োয। রকন্তু 
মানুর্টা মদরও না। কি রপদতই থাদক।” 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা। “আমরা রে রেক রেদয এদসরে রসরেদক রফদর োই আর সাদথ 
কদযকটা রর্ামা রনদয োই। তাহদল ঐ পাইপ লাইন র্া পাম্পগুদলা উর়েদয রেদত 
পারদর্া।” 
  
 রজা’র রু্রেটা পেি হদলা। তদর্ ও কাদটবর রপেু রপেু জাহান্নাদম রেদতও রারজ। 
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“ওরা রকাদনারেন রচন্তাও করদর্ না রে আমরা এরেক রেদয আসদর্া।” 
  
“আর এগুদলা রকাদনা লযাদর্ রনদয োওযার কী হদর্?” ররনাটা রজদেস করল। কাটব 
জর্ার্ রেল, “রা  রগালনার আদরা একটা লযাদর্র কথা র্দলরেল। তাই েরেও আমরা 
রর্র হওযার রাস্তাটা েুাঁদজ পাই। আর রর্ামা রমদর সারকদরর সর্ তসনযদক উর়েদয রেদয 
পালাদতও পারর তার পদরও এটাদক আমাদেরদক একটা রমর দকল টীদমর কাদে এটা 
নি হওযার আদগই রপৌঁদে রেদত হদর্।” 
  
ররনাটা র্ারকটা র্লল, “েরে আমরা সমযমদতা এটা রপৌঁোদত পারর। এমন রকাদনা 
গযারারন্ট রনই রে ওরা সাদথ সাদথ এটার প্ররতদর্ধক রর্র কদর রফলদত পারদর্। সদর্বাচ্চ 
রেটা হদত পাদর তা এটার উপাোনগুদলা সনাক্ত কদর গদর্র্ণা শুরু হদর্। আর তা 
রথদক ফলাফল রপদত কদযক মাস অ্দপিা করা ো়ো উপায থাকদর্ না।” 
  
“আর আপরনই-ই র্দলদেন লযাদম্প ুসার ওরা আর মাত্র কদযকরেনই র্াাঁচদর্।” র্লল 
কাটব। 
  
ররনাটা মাথা িাাঁকাদনা, “কদযকজন হযদতা মারাও রগদযদে।” 
  
কাটবও রসটাই রভদর্রেল। র্াচ্চা, রৃ্ে আর োরা অ্সুস্থ রেল আদগই তাদের রর্রশরেন 
রটদক থাকার কথা না। 
  
“তার মাদন আর্ারও রসংদহর োাঁচাদতই?” রজা র্লল। 
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 কাট মাথা িাাঁকাদলা। 
  
 “রতা োওযা োক।” র্লল রজা। 
  
“িুাঁরকটা অ্দনক রর্রশ। রকন্তু িুাঁরক রনদল এটাই রনযার মদতা মদন হদে। আমার কাদে।” 
র্লল ররনাটা। 
  
কাটব অ্র্শয এটাদক িুাঁরক রনযা না রভদর্ রহদসর্ী পেদিপ ভার্দে।” 
  
“আমাদের পদি রকন্তু একটা রজরনস আদে। ওরা েরে রর্রশর ভাগদকই রর্র হওযার 
রাস্তায পাহারা র্সায তাহদল রনদচ এেন সামানয রকেু রলাকই থাকদর্।” 
  
“আমাদক কদযক  ন্টা সময রেদলই আদরা একটা রজরনস আমাদের পদি এদন রেদত 
পারদর্া।” 
  
“রক রজরনস?” 
  
 “আমাদের রনজস্ব সাহাররযানা।” 
  
কাটব োাঁত রর্র কদর হাসদলা। রজা জাভাদলা র্াদে অ্নয রকউ কথাটা র্লদল কাটব তাদক 
সময নি করদত মানা করদতা। রকন্তু কাররগরর র্যাপার সযাপাদর রজার েিতা একজন 
রশল্পীর মদতাই। েরে সাহাররযানাদক আর্ার চালু করা োয, তাহদল রজা-ই পারদর্। 
  
. 
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৫৪ 
  
ভূমধযসাগদরর রকাথাও 
  
কাদটবর রনদেবশ পাওযার পরও পল আর গামাদযর রর্নগাজী রথদক রওনা রেদত আদরা 
চরব্বশ  ণ্টা রেরর হদয োয। কারণ অ্র্যাহত সং বদর্র কারদণ এযারদপাদটব রর্মান ওো-
নামা র্ন্ধ কদর রেযা হদযরেল। পাইলটরা জাদল আটকাদনা ট্াউট মাদের মদতাই 
পালাদনার জনয হাশফাস কররেল। রর্মাদন রতল-রটল ভদর শুধু ও়োর অ্দপিা। 
রশর্দমশ এক  ণ্টা হয ওরা উ়েদত রপদরদে। এেন রর্মানটা ভূমধযসাগদরর ওপদর। 
পারন রথদক প্রায সাইরত্রশ হাজার ফুট ওপদর। 
  
চযাদলোর ৬৫০ রর্মানটার রকরর্নটা অ্দনক র়্ে, ইোনীংকাদলর রর্মানগুদলাদত এ 
রকমটা রেো োয না। রেেদত তাই রর্মানটাদক রর্শ রর্টপই রেোয, তদর্ পল-এর 
মদতা লম্বা মানুদর্র জনয রর্মানটা রর্শ মানানসই। 
  
“ঐ ভািা রচারা DC-3’র চাইদত এই রর্মানটাই রর্রশ ভাদলা।” র ার্ণা করল পল। 
  
“রক জারন। ঐ রর্মানটায অ্নয রকম একটা আকর্বণ আদে। রকমন একটা প্রাচীন 
আর্হ।” গামায জর্ার্ রেল। 
  
“প্রাচীন আর্হ না ওটা হদর্ আর্হ।” 
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ওরা এেন মুদোমুরে ক্রীম রদঙর েুদটা রসাফায র্দস আদে। পাদযর কাদে রর্রচত্র নকশা 
কাটা। পুরু একটা কাদপবট। রসটা এদতাই নরম রে ওরা জুদতা পেবন্ত েুদল রফদলদে। 
  
 ওরা রনদজদের লযাপটপ েুদল সামদনর রট্ রটরর্দল রােদলা, তারপর NUMA’র রগাপন 
ওদযর্ সাইদট প্রদর্শ করল। 
  
পল র্লল, “আরম রভদযদনদভর ইরতহাস রনদয র দট রেরে। রকাদনা সূত্র-টুত্র পাই রক-না 
রস েয শযাদম্পনদের পাোদনা কাগজগুদলা রেদয রক কদররেল।” 
  
গামায মাথা িাাঁকাদলা, “আর আরম এদের মদধয রেসর্ রচরেপত্র চালাচারল র্া রোগাদোগ 
রক রক হদযরেল েুাঁদজ রেরে। আশা করর কদলদজ প়ো রফ্রি রেদযই কাজ চদল োদর্, না 
হদল ট্ান্সদলশন রপ্রাগ্রাম র্যর্হার করদত হদর্।” 
  
নীরর্ রকরর্ন আর রতন-চার  ন্টার ফ্লাইট ওদেরদক টানা কাজ করার ভাদলাই সুদোগ 
কদর রেল। কাদজর মািামারি গামায ওর েু পা-ই রসদটর ওপর ভাজ কদর র্দস চুল 
রটদন রপেন রেদক রর্াঁদধ রনদলা, রেক রেন রকউ তার ফাইনাল পরীিার জনয রকামর 
রর্াঁদধ প়েদত র্দসদে। 
  
 পলও ওর লযাপটপ রথদক রচাে তুদল তাকাল। “এরকম  টনার্হুল একটা জীর্ন আর 
ইরতহাস র্েদল রেযার মদতা রর্রভন্ন ভূরমকার পরও অ্যা রমরাল রভদযদনভ সম্পদকব 
রকাথাও েুর্ রর্রশ রকেু রলো রনই।” 
  
“রক রক জানদত পারদল?” 
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“অ্রভজাত পররর্াদরর সন্তান। রমরর আদন্তাইদনট আর র্ারকদের সাদথ রগদলারটদন কাটা 
প়োর কথা রেল রকন্তু উরন আদগ আদগই রর্প্লদর্র সমথবন রেযায রর্াঁদচ োন আর 
রনৌর্ারহনীদতও তার অ্র্স্থান অ্িুণ্ণ থাদক।” 
  
“মানুর্ পটাদনার ওস্তাে রেদলন সম্ভর্ত।” গামায মত রেল। 
  
“সম্ভর্ত। আরু্রকর উপসাগদরর  টনা টার পর রররটশদের হাদত ধরা পদ়েন। তারপর 
তাদক ফ্রাদন্স রফরত পাোদনা হয আর তার রর্রুদে কাপুরুর্তার অ্রভদোগ আনা হয। 
আর সর্াইদক অ্র্াক কদর রেদয রনদপারলযন তার পি রনন। তাদক ভাগযর্ান র্দল 
অ্রভরহত কদরন আর রকাটব মাশবাদলর পররর্দতব তাদক ভাইস অ্যা রমরাল পদে পদোন্নরত 
রেযা হয।” 
  
গামায রসদট রহলান রেল, “ভাগয এদকই র্দল!” 
  
“হযাাঁ, রচন্তা কদরা শুধু তার চুপচাপ র্দস থাকার কারদণই রকন্তু রমসদর এভাদর্ 
রনদপারলযদনর পরাজয  দট।” 
  
“সম্ভর্ত তার হাদত এই অ্স্ত্রটা থাকার কারদণই তার ভাগযটা এত ভাদলা রেল। তুরমদতা 
জাদনাই আরু্রকর উপসাগদরর পাদশর একটা শহদরই রকন্তু ররাদসটা পাথরটা উোর হয। 
েয চযারম্পযদনর রচরেদত রর্শ কদযকর্ার উোর করা পুরাকীরতবগুদলার কথা উদল্লে আদে। 
রসগুদলার র্ণবনায প্রাযই রতনটা ভার্ার রশলারলরপর কথা জানা োয। রেক ররাদসটার 
মদতাই। েয শযাদম্পন প্রথম রে রজরনসটা অ্নুর্াে করার রচিা কদররেদলন রসটায রকন্তু 
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ওসাইররদসর মৃত রেহ আর্ার জীরর্ত করার িমতার কথা সম্পদকব রলো রেল। 
এমনওদতা হদত পাদর রে প্রথমর্ার ো়ো পাওযার পর রথদকই রভদযদনভ রনদপারলযনদক 
এই “অ্স্ত্রটার প্ররতশ্রুরত রেদয আসরেল।” গামায র্লল। 
  
পলও র্যাপারটায সম্মত হদলা, “তদর্ শুধু প্ররতশ্রুরত রেযা পেবন্তই। ভাইস অ্যা রমরাল 
পদে উন্নীত হর্ার পর আর্ার আদরক েুদে রগদয আর্ারও রশাচনীয পরাজয করদলন। 
তারপর আর্াদরা রনদপারলযদনর কাদে রফদর র্লদলন রে, এর্ার “অ্স্ত্রটা তাদক রেদর্ন-
ই।” 
  
“রমদথযর্ােী রাোদলর মদতা। গামায র্লল। 
  
 “হযাাঁ, রসজদনযই রনদপারলযন আর তার কথায কান রেনরন।” 
  
গামায মাথা িাাঁকাদলা। “রকন্তু রভদযদনভ রকন্তু হাল রেদ়ে রেনরন এরপরও। তার রচরেদত 
র্ারর্ার ভাগয আর রনযরতর কথা উদল্লে পাওযা োয। রকমন রর্পদরাযা কথার্াতবাও 
আদে। রশর্র্াদরর মদতা রনদজর কারহনী নতুন কদর রলোর এটাই রেল সুদোগ। রকন্তু 
একেম রশর্ রচরেটায রেো োয রভদযদনভ প্রচণ্ড ভয পাদেন। কারণ রতরন রু্িদত 
রপদররেদলন রে রনদপারলযন আর তাদক রর্শ্বাস কদরন না।” 
  
“রসটা কদর্ পাোদনা হদযরেল?” 
  
 “উরনশদশা জারমবনাল, ১৪। তার মাদন হদলা ৯ এরপ্রল ১৮০৬।” 
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 “মরার মাত্র েুই সপ্তাহ আদগ।” 
  
“রনদপারলযদনর এ ধরদনর কাজ করদত আটকাদতা না। োদকই তার মদন হদতা তার 
িমতার জদনয হুমরকস্বরূপ তাদকই রতরন সররদয রেদযদেন। ইংলযান্ড েেল করা েেন 
সম্ভর্ হদলা না তেন রতরন রারশযা েেল করার রচিা কররেদলন। রকাদনা কারণ ো়োই। 
ইদে হদযদে তাই। রসোদনও তাাঁর রশাচনীয পরাজযই হয। রকন্তু শুধু রভদযদনদভর এই 
“অ্দস্ত্রর র্যাপারটাই সম্ভর্ত রনদপারলযন সর্দচদয েী ব সময ধদর সহয কদর 
আসরেদলন।” 
  
র্দল গামায রনদজর  র়ে রেেদলা, “নামার সময হদয এদসদে। রকাদেদক শুরু করদল 
ভাদলা হয র্দল রতামার মদন হয?” 
  
পল রজাদর শ্বাস রফলল, “রভদযদনদভর কাগজপত্র রকাদনা লাইদরররদত রাো রনই। তার 
নাদম রকাদনা জােু র র্া সৃ্মরতস্তম্ভও রনই। শুধু রর্শ র্েদরর পুরদনা কদযকটা রপপার 
কারটং রপদযরে। কযারমলা  ুদশদন নাদমর এক মরহলার রর্োপন রসটা। রস তার গ্রাদমর 
র্ার়েদত রকেু রচত্রকমব আর কাগজপত্র েুাঁদজ রপদয রর্রক্রর জনয রর্োপনটা রেদযরেল। 
ওগুদলা নারক রভদযদনভ আর আদরা কদযকটা সম্ভ্রান্ত পররর্াদরর সাদথ সম্পরকবত।” 
  
“ওগুদলার কী হদযদে?” গামায রজদেস করল। 
  
“সর্াই ভুযা র্দলই উর়েদয রেদযদে। কারণ রভদযদনভ রে েরর্ আাঁকদত পাদরন। এ কথা 
কাদরা জানা রনই। তদর্ মজার র্যাপার হদলা র দযদনভ মারা োওযার আগ পেবন্ত রে 
রর্ার বং হাউদজ থাকদতন রসটার মারলক হদে ঐ মরহলার পূর্বপুরুর্।” পল জর্ার্ রেল। 
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গামায রকেু র্লার আদগই ইরেদনর আওযাজ র্েদল রগল আর রর্মান রনদচ নামা শুরু 
করল। পাইলদটর গলার আওযাজ রশানা রগল রস্পকাদর, “আমরা ররদন’র কাোকারে 
রপৌঁদে রগদযরে। আর ১৫ রমরনদটর মাদিই আমরা লযান্ড করদর্া।” 
  
“তার মাদন মযা াম  ুদশদনদক েুাঁদজ রর্র করার জনয আমাদের হাদত সময আদে পদনর 
রমরনট।” পলই প্রস্তার্ রেল। 
  
“আরমও রেক এটাই ভার্রেলাম।” 
  
. 
  
৫৫. 
  
সূেব ওোর রকেু পদরই পল আর গামায একটা গার়ে ভা়ো কদর রওনা রেল। রর্রভন্ন 
 াটাদর্স র দট ওরা কযারমলা  ুদশদনর রেকানা েুাঁদজ রর্র কদরদে। এেন পল গার়ে 
চালাদে আর গামায মযাপ রেদে র্দল রেদে রকান রেদক রেদত হদর্। কারণ রাস্তাটা 
ভযানক রকম আাঁকার্াকা আর সরু। 
  
এমরনদতই এরকম একটা পযাচাদনা রাস্তায গার়ে চালাদনা মুশরকল, তার ওপর আর্ার 
চারপাদশ কুযাশা। হোৎ উদটাপাশ রথদক একটা ট্াক ওদের পাশ কাটাদত রেদতই পল 
ভয রপদয পাদশর জরমদত নারমদয রেল। 
  
গামায পারদল ওদক েৃরি রেদযই ভস্ম কদর রেয। 
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“ওরেকটা একটু রেদে আসলাম আররক!” রোঁদতা হারস রহদস র্লল পল। রশর্দমশ ওরা 
শহদরর মািামারি রপৌঁোদলা। পল তা়োতার়ে গার়ে পাকব কদর র্লল, “র্ারক পথটা 
রহাঁদটই োই চলল।” 
  
 গামাযও রনদম র্লল, “রসটাই ভাদলা। রনরাপদে রপৌঁোদত পারদর্া তাহদল।” রেকানা 
েুাঁজদত েুাঁজদত ওরা একটা রভজা নুর়ে পাথর রর্োদনা রাস্তায এদস উপরস্থত হদলা। ওটার 
রশর্ মাথায একটা রোটোদটা েুদগবর মদতা র্ার়ে। রাস্তার েুপাদশ েুদটা র্াাঁকাদনা 
টাওযার। রসটা আর্ার একটা রেযাল রেদয েুক্ত। তার মাদি একটা রোট েরজা। রসটা 
রেদযই চলাচল করদত হয। 
  
“পাদটসব মরদ লাইদসস, রেযাদলর রলো প়েদত প়েদত র্লল গামায। েরজাটা পার 
হদতই ওদের মদন হদলা ওরা রর্াধহয মধযেুগীয রকাদনা শহদর এদস পদ়েদে। অ্র্শয 
একরেক রেদয রসটা সরতযও র্লা োয। ওরা এেন আদে ররদনর সর্দচদয প্রাচীন অ্ংদশ। 
আর রপাদটবস মরদ লাইদসস হদে এোনকার শহরটার গুরটকদযক রটদক থাকা 
ধ্বংসার্দশদর্র একরট। 
  
সরু রাস্তাটা ধদর রহাঁদট রহাঁদট ওরা ওদের রেকানা মদতা এদস রপৌঁোদলা। মাত্র রভার 
হদযদে। রকন্তু েরজায নক করদতই পল সেয র্ানাদনা পাউরুরটর ঘ্রাণ রপল। তার মাদন 
র্ার়েদত রকউ না রকউ রজদগ আদে। 
  
“রপট রতা রমাচ়ে রেদয ওেদলা। গত র্াদরা  ণ্টায রকেু োইরন।” র্লল পল। েরজা 
েুদল রেদলন এক রৃ্ো-মরহলা। সর্ চুল সাো হদয রগদযদে। সম্ভর্ত নব্বই এর  দর 
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র্যস। পররপারট রপাশাক পরদন। গাদয একটা শাল জ়োদনা। রোাঁট রগাল কদর ওদেরদক 
রেেদত লাগল। 
  
“র্নদজার, পুইস-রজ র ৌস আইেযর?” মরহলা রজদেস করদলন। 
  
 জর্ার্ রেল গামায, “র্নদজার, এদতস-রভৌস মাোম  ুদশদন?” 
  
 “ওই। রপারকুদযাই?” মরহলা র্লদলন। 
  
গামায অ্যা রমরাল রভদযদনদতর রচরে সম্পদকব আদগ রথদকই রফ্রি ভার্ায রক র্লদর্ রেক 
কদর এদসদে। রসটাই র্লল ধীদর ধীদর। 
  
মযা াম  ুদশদন মাথা কাত কদর ওর কথা শুনদলন, “আপরন রতা ভাদলাই রফ্রি র্দলন। 
আদমররকানদের মাদি এমনটা রেরেরন। আপনারা রতা আদমররকান তাই না?” 
ইংদররজদতই র্লদলন উরন। 
  
“হযাাঁ।” ইউদরাদপ আদমররকানদের েুর্ একটা সুনজদর রেো হয না, রসটা গামায জাদন। 
রকন্তু ওদের রর্দেয না কদর মাোম  ুদশদন রহদস ওদেরদক রভতদর রেদত র্লদলন। 
  
“আদসন রভতদর। আরম মাত্রই নাস্তা র্ানাদনা রশর্ করলাম।” 
  
গামায পল-এর রেদক তাকাল, ওর হারস েুকান োর়েদযদে। আপনার মুদে ফুল চিন 
প়ুেক।” 
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মযা াম  ুদশদনর রান্না র রথদক রে সুর্াস রভদস আসদে তা অ্তুলনীয। মাত্র রসকা 
পাউরুরট ো়োও তাজা এরপ্রকট, কাদলাজাম আর ভযারনলা রশাভা পাদে রটরর্দলর ওপর। 
  
“রপ্লজ র্সুন। আমার কাদে েুর্ একটা রকউ আদস না এেন। আপনাদেরদক রেদে ভাদলা 
লাগদে।” মযা াম  ুদশদন র্লদলন। 
  
ওরা রান্না দরই রোট একটা রটরর্দল র্সদলা। আর মযা াম  ুদশদন চুলার কাদে এরগদয 
র ম রফটা আরম্ভ করদলন। কাদজর ফাাঁদকই কথা র্লদেন টুকটুক কদর। 
  
“আমার প্রথম স্বামীও রেদলন আদমররকান। তসনয। তার সাদথ েেন রেো হয তেন 
আমার র্যস পদনর। জামবারনদের উদেে করদত এদসরেল রস তসনয েদলর সাদথ…কাদলা 
জাম?” 
  
“মযা াম  ুদশদন। একটু অ্দু্ভত রশানাদলও আসদল হদযরে রক আমরা েুর্ তা়োহু়োর 
মদধয আরে” গামায র্াধা রেল ওনার কথায। 
  
“কাদলাজাম অ্র্শযই োদর্া।” পল আর্ার র্াধা রেল গামাযদক। আদরা একর্ার পলদক 
ভস্ম করল গামায। রকন্তু পদলর মদধয এর্ার রকাদনা রর্কার রেো রগল না, “এদতা 
তা়োহুদ়োর রকেু রনই।” রনচু স্বদর র্লল পল। তা শুদন মযা াম  ুদশদন কাদজ রফদর 
রেদতই আর্ার র্লল, “নাস্তা রতা করা লাগদতাই। তাই না? এোদনই না হয করলাম।” 
  
গামায রকেু না র্দল রচাে সররদয রনদলা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

470 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

“কাদলা জাম স্বাদস্থযর জদনয েুর্ই ভাদলা। েী ব আযুর জদনয কাদলাজাম েুর্ই উপকারী।” 
মযা াম  ুদশদন র্লদলন। 
  
“হুম! তদর্ েরে রর্ৌ আদগই েুন কদর রফদল রসটা রভন্ন কথা।” উরন না রশানার মদতা 
কদর র্লল গামায। 
  
পল োাঁত রর্র কদর হাসদলা তারপর মযা াম  ুদশদনদক র্লল, “আপনার স্বামী সম্পদকব 
কী রেন র্লরেদলন?” 
  
“ওহ! উরন রেদলন সম্বা, রেেদতও রর্শ! আপনার মদতাই।” পদলর রেদক  ুদর র্লদলন 
মযা াম  ুদশদন। কণ্ঠস্বর রেল গযারর কুপাদরর মদতা। অ্র্শয আমার মদতা এদতাটা ভারর 
ও না।” 
  
গামায েী বশ্বাস রফলল। রকন্তু রকেু র্লল। রকউ েরে তার স্বামীদক রতল রেদতই চায, 
তাহদল নব্বই র্েদরর এক রফ্রি রৃ্ো হওযাই রনরাপে। তাো়ো গামায রনদজও িুধাতব। 
আর মরহলা েরে পলদক পেি কদরই তাহদল আদরা ভাদলা। সহদজই ওরা রেটা জানদত 
এদসদে রসটা রর্র করদত পারদর্। 
  
নাস্তার পর গামায আসল কথাটা পা়েদলা। 
  
“আমার োোর কাদে রেল রচরেগুদলা। উরন অ্র্শয ওগুদলা সম্পদকব েুর্ রর্রশ রকেু 
র্দলনরন…” মযা াম  ুদশদন র্লদত রগদয রথদম রগদলন। অ্র্শয রনদজর র্ার়েদত কাউদক 
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েরে েুরর রেদয মারা হয তাহদল রস কথা রক-ই র্া র্লদত চায র্লুন। আর 
রভদযদনদভরও সুেযারতর রচদয কুেযারতই রেল রর্রশ।” 
  
 “রকন্তু আপরন রতা ওগুদলা রর্চদত রচদযরেদলন, তাই না?” গামায রজদেস করল। 
  
“অ্দনক র্ের আদগ। টাকা-পযসার েরকার পদ়েরেল েুর্। আমার স্বামী মারা োওযার 
পর ভযানক েুেশবায পদ়ে োই আমরা। তেনকার রেদন ঐরতহারসক রজরনদসর েুর্ কের 
রেল। রনদপারলযদনর সাদথ সম্পরকবত রে রকাদনা রকেুরই তেন েুর্ চারহো। এমনরক 
রনদপারলযদনর মাত্র একর্ার র্যর্হৃত েুররও েশ হাজার ফ্রাদন্ত রর্রক্র হদতা।” 
  
“আর রসজদনযই আপরন রচরেগুদলা রর্চদত চান?” পল অ্নুমান করল। 
  
“ওই। আরম রভদর্রেলাম। রনলাদম রসগুদলা রর্রক্র করদত পারদল আমরা রর্াঁদচ োদর্া। 
রকন্তু তা আর হদলা না। সর্াই র্লল আমরা নারক ভণ্ড আর এসর্ রকেুই ভুযা। একর্ার 
রকউ পরীিা কদরও রেেদলা না।” 
  
“েয চযারম্পযদনর কাদে রলো রভদযনদনদভর অ্নয আদরা রচরে আমাদের কাদে আদে। েরে 
হাদতর রলো রমদল োয তাহদলই প্রমাণ হদর্ রে আপনার রচরেগুদলা আসল।” পল 
র্লল। 
  
মযা াম  ুদশদন হাসদলন, “এেন আর এ রেদয রক হদর্ র্লুন। আরম রতা ওগুদলাদক 
রেদয রেদযরে।” 
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গামাদযর রু্কটা ধ়োস কদর উেল, “কাদক?” 
  
“একটা লাইদরররদক। সাদথ কদযকটা পুরদনা র্ই আর েরর্ও রেদযরে। 
  
 “ পল  র়ের রেদক তাকাল, “লাইদরররটা কী েুদলদে এতিদণ?” 
  
মযা াম  ুদশদন রেযাল  র়ের রেদক তাকাদলন, “রোলার সময হদয রগদযদে। তারপর 
উদে োাঁর়েদয র্লদলন, “একটু র্সুন আপনাদেরদক েুপুদরর োর্ার পযাদকট কদর রেই।” 
  
কযারমলা  ুদশদন রে লাইদরররটার কথা র্দলদেন রসটা চারতলা। রফ্রি ইরতহাদসর ওপর 
েুষ্প্রাপয র্ইগুদলার সংগ্রহ হদে এটার রর্দশর্ে। লাইদরররর পাদশই একটা োল। ররদনর 
মাি র্রার্র চদল রগদযদে োলটা। তদর্ ওটা একসময প্রমত্তা নেী রেল। রনযরমত র্নযার 
হাত রথদক র্াাঁচার জনয েুপাদ়ে র্াাঁধ রেযা। রসটাও কদযকদশা র্ের আদগ। ইউদরাদপর 
অ্দনক পুরাতন শহদরর মদতাই এোদনও নেীর প্রাকৃরতক পাদ়ের রকেু অ্র্রশি রনই 
র্লদলই চদল। 
  
লাইদরররর রলাদকরা রমশুক না হদলও সাহােয করল েথাসম্ভর্। এদের সাহােয করার 
জনয আলাো একজন রলাকই রেদয রেযা হদলা। রস ওদেরদক লাইদরররর একেম 
রপেদনর একটা অ্ংদশ রনদয এদলা। মযা াম  ুদশদনর োন করা রজরনসগুদলা এোদনই 
রাো। 
  
 “কাগজগুদলার তাও রকেুটা োম আদে, েরর্গুদলার োম একেমই নগণয। ওগুদলা 
একেমই আনার়ে হাদতর কাজ। েুেদিদত্রর েৃশয। রকউই রর্শ্বাস কদর না রে ওগুদলা 
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রভদযদনদভর আাঁকা। কারণ রতরন েরর্ আাঁকদত পারদতন না। আর ওগুদলাদত রকাদনা 
স্বািরও রনই।” র্লল রলাকটা। 
  
“তাহদল ওগুদলা ররদেদেন রকন?” রজদেস করল গামায। 
  
“কারণ োন করার সময এই শতবটাই রেযা হদযরেল। আমাদেরদক ওগুদলা কমপদি 
একদশা র্ের সংরিণ করদত হদর্ না হয মযা াম  ুদশদন র্া তার উত্তরারধকারীদক 
রফরত রেদত হদর্। আর রেদহতু ওগুদলা আসদল কারা তা পুদরাপুরর প্রমাণ হযরন তাই 
ওগুদলা রেযাটাই সমীচীন মদন হদযদে আমাদের কাদে। রলাকটা র্লল। 
  
“হযাাঁ, পুরদনা ভািাররর রোকাদনও মাদি মাদি োরম রজরনস পাওযা োয।” মন্তর্য করল 
পল। 
  
“ভািাররর রোকান” নাক রসটদক র্লল রলাকটা। তার উচ্চ রশিার সাদথ সম্ভর্ত শব্দটা 
োয না। 
  
“রকন? আপনাদের রেদশ র্ারতল ভািা-রচারা রজরনসপত্র রকাথায রকনা রর্চা কদরন? 
আদমররকায রতা অ্দনক আদে।” 
  
“তা রতা থাকদর্ই।” 
  
গামায র্হু কদি হারস আটদক র্ইগুদলা রেোয মদনাদোগ রেল। টদলরমক রগ্রক ভার্ার 
একটা ররফাদরন্স র্ই রেো রগল। রমসদরর র্হু রত্রভার্ীয রশলারলরপদত এই ভার্াটা 
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পাওযা রগদযদে। র্যাপারটা রর্শ আশার, কারণ রভদযদনাত আর েয শযাদম্পন রমসরীয 
ভার্া অ্নুর্াে করার রচিা কররেদলন। পদরর র্ইটা এক রফ্রি রলেদকর েুদের ওপর 
রলো প্রর্ন্ধ সংকলন। এই রলেদকর নাম গামায জীর্দনও রশাদনরন। র্ইটা উদটপাদট 
রেেদলা রকন্তু রভতদর রকাদনা হাদতর রলো র্া রকাদনা আলগা কাগজ পাওযা রগল না। 
  
 “রচরেগুদলা রকাথায? র্ারক কাগজপত্র” গামায রজদেস করল। রলাকটা আদরকটা র্ই 
রর্র করল। এই র্ইটা পাতলা আর ওপদরর কাভারটা রর্শ আধুরনক। অ্দনকটা ফদটা 
অ্যালর্াদমর মদতা। তদর্ প্রারস্টদকর রভতর েরর্র র্েদল প্রায েুইদশা র্েদরর পুরাতন 
রচরেপত্র রা। ওগুদলার কারল শুরকদয মরলন হদয রগদযদে। িরনা কলম র্া রক জাদন 
পালদকর কলম রেদয হযদতা রলো হদযদে এগুদলা। 
  
“রমাট পাাঁচটা রচরে–সদতদরা পাতা। সর্ই আদে এোদন। রলাকটা র্যােযা করল। 
  
গামায একটা রচযার রটদন র্দস লাইট রজ্বদল রেল। তারপর একটা রনাটপযা  আর কলম 
রর্র কদর প়ো শুরু করল। রফ্রি ভার্ায রলো থাকার কারদণ প়েদত . রর্শ সময 
লাগদে। আর র্াকযগুদলাও রকমন রেন র়্ে র়্ে। অ্দনক অ্সংলগ্ন কথার্াতবা রভতদর 
রেগুদলা হযদতা তেনকার রেদনর গুরুেপূণব রকেু রেল। গামায ওটা প়ো শুরু করদতই 
পল র্লল, “েরর্গুদলা কী আরম রেেদত পারর?” 
  
“অ্র্শযই।” র্লল রলাকটা। 
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আদরা োরনকটা সামদন এরগদয রলাকটা রর্শাল একটা আলমাররর সামদন এদস োাঁ়োদলা। 
চারর্ রেদয েরজা েুলদতই রভতদর রর্রভন্ন সাইদজর অ্দনক েরর্ রেো রগল। লম্বাভাদর্ 
তাদকর ওপর জদ়ো কদর রাো। 
  
“সর্ রভদযদনদভর আাঁকা?” 
  
“না, রতনটা। তদর্ আর্াদরা র্লরে তার রকন্তু রকাদনা প্রমাণ রনই।” 
  
 পদলর র্যাপারটা মদন আদে। তরু্ও রস রভদযদনদভর আাঁকা হদতও পাদর’ েরর্গুদলা 
রেেদত ইেুক। 
  
রলাকটা প্রথম রতনটা েরর্ই তুদল আনদলা। সাধারণ কাদের রফ্রদমর মাদি র্সাদনা। সর্ 
রফ্রমই পুরাতন আর রং চটা। 
  
“এগুদলাই আসল রফ্রম?” পল রজদেস করল। 
  
“অ্র্শযই। েরর্র চাইদত সম্ভর্ত ওগুদলার োমই রর্রশ।” রলাকটা র্লল। 
  
 পল একটা লাইট রজদল ওগুদলা রেেদত লাগল। রতল রঙ রেদয আাঁকা েরর্গুদলা, রমাটা 
রাশ রেদয আাঁকা তদর্ রদঙর রকাদনা রেক রেকানা রনই। এদলাদমদলা। 
  
প্রথম েরর্টায একটা কাদের েুেজাহাদজর রতন-চতুথবাংশ রেো োদে। রেদেই রর্ািা 
োদে রশল্পীর েরর্ আাঁকায রকাদনা েিতাই রনই। েরর্টা পুদরা রি-মারত্রক লাগদে। 
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পদরর েরর্টা একটা রাস্তার। কুযাশা আর ধুদলায ঢাকা একটা গরলর রাদতর রর্লার 
েরর্। তার েুপাদশ অ্দু্ভত রদঙর কদযকটা েরজা। সর্ই র্ন্ধ। রকান জনপ্রাণীর রচহ্ন 
রনই। ওপদরর  ান রেদকর রকাণায রতনটা রত্রভুজ রেো োদে। রেদে মদন হয েূদরর 
রকাদনা িীপ। 
  
তৃতীয েরর্টা সাম্পাদনর ওপর কদযকজন রলাদকর। সর্াই প্রাণপণ রনৌকা র্াইদে। 
  
েরর্গুদলা রমরনটোদনক রেোর পরই পল রু্িদলা আনার়ে র্লদত আসদল রলাকটা কী 
রু্রিদযদে। হোৎ সামদন রকাথাও রথদক রলাকটাদক রকউ  াক রেল। 
  
“আরম এোদন মারতল্ডা।” রলাকটা জর্ার্ রেল। তারপর পদলর রেদক রফদর র্লল, “আরম 
এেুরন আসরে।” 
  
 পল মাথা িাাঁকাদলা। রলাকটা চদল রেদতই ও গামাদযর কাদে চদল এদলা, “রচরেগুদলায 
রকেু রপদল নারক?” 
  
“রতমন রকেু না। এগুদলা আসদল রচরে রক-না রসটাই রু্িদত পাররে না। তাররে আদে 
রকন্তু রক কাদক পাোদে রকেু রলো রনই। এমনরক আমার এইটুকু রফ্রি ভার্ার োন 
রনদযও রু্িদত পাররে এগুদলা আসদল এদলাদমদলা রকেু রলো ো়ো রকেুই না।” 
  
“ াযররর মদতা?” পল মত রেল। 
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“আমার কাদে পাগদলর প্রলাদপর মদতা লাগদে। রেন রনদজর সাদথ রনদজই কথা র্লদে। 
একই কথা র্ারর্ার। 
  
 গামায এেন রে রচরেটা প়েদে রসটা রেরেদয র্লল, “এই রচরেটায শুধু রনদপারলযদনর 
সমাদলাচনা আর গালাগারল। উরন নারক ররপার্রলকদক রনদজর র্যরক্তগত সম্পরত্ত র্ারনদয 
রফলদেন।” 
  
আদগর কদযকপাতা উরটদয আদরকটা রচরে রেরেদয র্লল, “এই রচরেটায উরন 
রনদপারলযনদক র্লদেন, “আন রপরটট রহাদম সার আন গ্রান্ড রশভাল মাদন হদলা রর্শাল 
র া়োর রপদে এক তালপাতার রসপাই।” 
  
“োমাো রতা আর সাতর্ার তাদক েুরর মারা হযরন।” পল র্লল। 
  
“আরমও রসটাই ভার্রে।” গামাযও সম্মত হদলা। তারপর আদরকটা রচরে রর্র কদর 
র্লল, “এটায রলো রনদপারলযন নারক ফ্রাদন্সর চররত্র নি করদেন। আর উরন নারক 
একটা রু্ে। আরও রলো, “আরম তার জনয এদতা রকেু করলাম আর তার র্েদল উরন 
আমার রেক রথদক মুে রফররদয রনদলন। আরম রক রেদত পারর তা রক উনার জানা রনই? 
রোের গেদর্র মদতাই সতযটা সর্াই রেেদত পাদর্।” 
  
“রোোর গের্?” পল র্লল আর্ার। 
  
গামায মাথা িাাঁকাদলা। “োরাপ কাজ করার জনয। রেক রেমন একজন রৃ্োদক তার 
প্রযাত স্বামীর কথা মদন কররদয রেদয চাদম তার কাে রথদক নাস্তা আোয করা।” 
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“তাদত আমার রকাদনা আফদসাস রনই। গত কদযক সপ্তাদহর রভতর রসরা োর্ার রেল 
ওটা। রকন্তু আমার মাথায অ্নয রজরনস  ুরদে। এরেদক রেদে োও।” 
  
পল গামাযদক েরর্গুদলার কাদে রনদয আসদলা। “রেদো।” 
  
গামায েরর্গুদলা এক নজর রেদে র্লল, “রেেলাম।” 
  
“রোোর গের্।” 
  
“ওটা রক রকাদনা জাহাদজর নাম? আরম রু্িদত পাররে না তুরম কী র্লদত চাে।” 
  
পল রাস্তার েরর্টা রেোদলা। “গের্।” তাওরাদত এমনটাই আদে। ঐটা হদলা রমসর। 
রতনটা র াট র াট রত্রভুজ হদলা রতনটা রপরারম । েরজাগুদলা লাল রঙ করা। সম্ভর্ত 
রদঙর প্রতীক রহদসদর্ ওগুদলা আাঁকা। রভ়োর রক্ত। আর রাস্তার এগুদলা রভদর্রেলাম 
ধুদলা। এগুদলা আসদল ধুদলা না। এটা হদলা মহামারী। ফারাওরা েেন ইসরাদযলীদের 
মুরক্ত রেদত অ্স্বীকার জানাদলা তেন এই মহামারী রেো রেয। এই মহামারীদত রমসদরর 
প্ররতটা পররর্াদরর প্রথম সন্তান মারা োয। শুধু োরা েরজায রভ়োর রক্ত রলদপ রেদয 
রেল তারা র্াদে।” তারপর রনদচর রেদক রেরেদয র্লল, “এোদন রেদো। র্যাঙ। এটা 
সম্ভর্ত রেল রিতীয মহামারী। আর এোদন রেে পিপাল। এটাও একটা মহামারী।” 
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পল রক র্লদে রু্িদত রপদর গামার-এর রচাে র়্ে র়্ে হদয রগল। ও রচরের র্ইটা রনদয 
এদস রজাদর রজাদর প়েদত আরম্ভ করল। “লা রভররদট রসরা রররভরল–সতযটা সর্াই 
রেেদত পাদর্- “আ লুই কদম লা কদলরর র  র উ-রোোর গেদর্র মদতাই।” 
  
 “উরন রক ো আাঁক রেদলন তাই রলেরেদলন? নারক ো রলেরেদলন তাই আাঁকরেদলন।” 
পল রজদেস করল। 
  
“রক জারন! তদর্ আমার মাথায একটা রু্রে এদসদে!” গামায র্লল ও আর্ার র্ইটা 
রথদক একটা রচরে রর্র করদত আরম্ভ করল, “এই রনৌকাই সর্ শরক্তর উৎস। এই 
জাহাজটাই স্বাধীনতার চারর্কারে।” র্দল রস েুে জাহাদজর েরর্টা রেোদলা তারপর আর 
একটা রচরে রর্র করল, “এই রচরেটাই সর্দচদয ভাদলাদর্ািা োদে। আর তাররে 
অ্নুোযী এটাই সর্বদশর্ রচরে। পদ়ে মদন হদে এটা েয শযাদম্পনদক উদেশয কদর রলো, 
তদর্ রকাদনা প্রাপক র্া রপ্ররদকর নাম রনই।” 
  
গামায রচরের ওপর আঙুল চারলদয একটা জাযগা রর্র করল তারপর প়ো আরম্ভ করল, 
“উরন র্লদেন রে এরকম রকাদনা অ্স্ত্র রক হদত পাদর নারক? পুদরা র্যাপারটাই রু্জরুরক। 
রনদজ মদন না করদলও তার চামচারা রনিযই তাদক এসর্ কথা লারগদযদে। তারপরও 
উরন আমাদক প্রমাণ হারজর করদত র্দলদেন। রকন্তু তার চারহো মদতা রজরনসটা তাদক 
এদন রেদলও রতরন তার প্ররতোন সম্ভর্ত রেদর্ন না। উনার মদত আরমই নারক ঋণী। 
আর এই ঋণ রশাধ করদতই হদর্। আমার তাই র্যাপারটা রচিা কদর রেোও রনরাপে 
মদন হদে না। রকন্তু আরম আর কার কাদে োদর্া? আর সম্রাট একর্ার হাদত অ্স্ত্রটা 
রপদল রে রক করদর্ন রস র্যাপাদরও ভয লাগদে আমার। পুদরা েুরনযা েেল কদরও 
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সম্ভর্ত থামদর্ন না রতরন। সম্ভর্ত সতযটা প্রকারশত না হওযাটাই মিল। ওটা আপনার 
কাদে আপনার ঐ রোট্ট রনৌকাটাদতই লুকাদনা থাক। রে রনৌকাটায কদর আপরন গুইলাদম 
রটল-এ আেয রনদত েুদটরেদলন।” 
  
গামায মুে তুদল তৃতীয েরর্টার রেদক তাকাল, “রোট্ট একটা রনৌকা প্রাণপদণ রকাথাও 
েুটদে।” 
  
“রক রর্ািাদত চাে?” পল রজদেস করদলা। 
  
“েয চযারম্পযন তাদক রেটা পারেদযরেদলন রসটা তার লুরকদয রাোর েরকার রেল, আর্ার 
রজরনসটা েুর্ রর্রশ েূর রকাথাও রাো সম্ভর্ রেল না। োদত কদর চাইদলই ওটা আর্ার 
উোর করদত পাদরন।” 
  
 পল ধরদত পারদলা র্যাপারটা, “একটা রলাক রে জীর্দন রকাদনারেন েরর্ আাঁদকরন রস 
তা়োহুদ়ো কদর কদযকটা েরর্ এাঁদক রফলল। রতামার কী মদন হয উরন েরর্গুদলার 
মদধযই ওটা লুরকদয ররদেদেন?” 
  
“না। েরর্গুদলার রভতদরই না।” গামায র্লল। 
  
ও মহামারীর েরর্টা হাদত রনদয উদট রেল। রপেদন একটা রমাটা কাগজ রফ্রদমর সাদথ 
আো রেদয আটাদনা। েরর্টা নারমদয র্যাগ রথদক একটা সুইস আরমব নাইফ রর্র করল। 
“এটা শক্ত কদর ধদরা।” 
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“পাগল হদল নারক? োরাপ কাজ করদল রে রোোর গের্ পদ়ে ভুদল রগদযে?” রনচু স্বদর 
র্লল পল। 
  
“আরম রস র্যাপাদর ভার্রে না। মানুদর্র জীর্ন র্াাঁচাদনার জদনয কররে এটা।” র্লল 
গামায। 
  
 “আর ঐ রলাকটা েরে রাগ কদর?” 
  
 “ো রস জাদন না তা রনদয ওর রকাদনা িাদমলাও হদর্ না। আর ওর কথা রতা 
শুদনদেই। এ েরর্গুদলার রকাদনা োমই রনই ওদের কাদে। েরে অ্নুমরত রপদতা তাহদল 
একটা গান গাইদলই এটা আমাদের কাদে রর্দচ রেদতা।” 
  
গামায সতকবতার সাদথ রপেদনর শক্ত কাগজটা তুলদত লাগল। েুর্ সার্ধাদন োদত 
েুররটা রর্রশেূর ঢুদক না োয। একটা পাশ পুদরা রভালা হদতই তার রভতর হাত ঢুরকদয 
রেল। 
  
“কী” 
  
গামায পুদরা রপেন রেকটাই হাতদ়ে রকেু ধরদত না রপদর েরর্টা নারমদয কাগজটা ফাাঁক 
কদর রভতদর রেোর রচিা করল। “নাহ রকেু রনই। র্ারকগুদলা রেো োক।” 
  
পল শক্ত কদর ধরদতই ও েুেজাহাদজর েরর্টার রপেনটাও েুদল রফলল। ওটার মাদিও 
রকেু রনই। 
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“তার মাদন েুে জাহাজটা চারর্কারে নয।” পল মন্তর্য করল। 
  
“মজা রপলুম।” 
  
সর্ রশদর্ ও সাম্পানওযালা েরর্টা তুদল রনদলা। 
  
 “তা়োতার়ে। রকউ আসদে।” পল র্লল। 
  
টাইলদসর রমদির ওপর জুদতার েটেট শব্দ এরগদয আসদে দ্রুত। গামায দ্রুত ওর েুরর 
চালাদলা। 
  
“তা়োতার়ে।” 
  
রুদমর রশর্ মাথায রসই রলাকটাদক রেো রগল। পল দ্রুত েরর্টা গামায এর কাে রথদক 
টান রেদয তাদকর ওপর ররদে রেল। রকন্তু রলাকটা তাদত হতভম্ব হওযা রতা েূদর থাক 
সামানয অ্র্াক পেবন্ত হদলা না। রস্থর েৃরিদত োাঁর়েদয রইল। 
  
হোই পল রু্িদত পারদলা রলাকটাদক রকমন টলদত টলদত সামদনর রেদক এগুদে। 
ওদের রেদক তাকাযই রন। তারপর সামদনর রেদক মুে থুর্দ়ে পদ়ে রগল রমদিদত। রপদে 
একটা েুরর গাাঁথা। 
  
রপেদনই আর একটা রলাকদক রেো রগল। রলাকটার র্যস কম। কপাল আর গাদল 
েগেদগ িত। রস পদ়ে থাকা রলাকটার রপে রথদক েুররটা েুদল রনদয োণ্ডা রচাদে মুেদত 
লাগল। একটু পর আদরা েুজন রলাক এদস তার পাদশ োাঁ়োদলা। 
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“আপনাদের আর কি না করদলও চলদর্। এেন ো করার আমরাই করদর্া।”  াওযালা 
রলাকটা র্লল। 
  
. 
  
৫৬. 
  
“রক আপরন?” পল রজদেস করল। 
  
“আপরন আমাদক স্কররপযন  াকদত পাদরন। রলাকটা জর্ার্ রেল। 
  
রলাকটাদক নামটার জনয রকমন গরর্বত মদন হদলা। কারণটা পদলর জানা রনই। 
  
“আমাদেরদক কীভাদর্ েুাঁদজ রপদলন?” পল জাদন রে এসর্ প্রদশ্নর রকাদনা মাদন রনই। 
রস শুধু সময রিপদণর রচিা করদে। ও জীর্দনও এই স্কররপযনদক রেদেরন। েরেও ও 
অ্নুমান করদত পারদে ও কার হদয কাজ কদর রকন্তু ওর পদি রতা পল আর গামায-
এর পররচয জানা সম্ভর্ না। 
  
“আমাদের কাদে েয চযারম্পযদনর  াযরর আদে। রসোদন রর্শ কদযকর্ার রভদযদনদভর 
কথা রলো আদে। রসোন রথদকই ররদন র্া কযারমলা  ুদশদনদক েুাঁদজ রর্র করা রকাদনা 
র্যাপার না।” 
  
“েরে ওনার রকাদনা িরত হয…”গামায হুমরক রেল। 
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“ওনার ভাগয ভাদলা রে আমরা োওযার আদগই আপনারা ওনার কাদে রগদযরেদলন। তাই 
একজন রৃ্োদক রহনস্থা করার চাইদত আপনাদেরদক অ্নুসরণ করাটাই েুরক্তেুক্ত মদন 
হদযদে। এেন রচরের র্ইটা রেদয রেন।” 
  
গামায আর পল রর্র্ণ েরি রর্রনময করল। ওদের আর রকেুই করার রনই। পল গামায 
এর সামদন এদস োাঁ়োদলা োদত কদর ও সুইস নাইফটা আর্ার হাদত রনদত পাদর। তদর্ 
ঐ রলাকগুদলার হাদতর নয ইরি েুররর তুলনায এটা রনতান্তই রেলনা ো়ো রকেু না। 
  
অ্যালর্ামটা র্ন্ধ কদর সামদন রেদল রেদয পল র্লল, “এই রে।” মসৃণ রটরর্দলর ওপর 
রপেল রেদয রসটা রসাজা স্কররপযদনর পাদশ রগদয থামল। ও রসটা তুদল রনদয এক 
নজর রেদে হাদতর রনদচ রচদপ ধরদলা। 
  
“পুরলশ আসার আদগই আপনাদের রকদট প়ো উরচত।” গামায র্লল। 
  
“পুরলশ আসদর্ না।” স্কররপযন র্লল। 
  
“রক জাদন। রকউ রনিযই আপনাদের রেদেদে– পল র্লদত রগল। স্কররপযন তাদক 
থারমদয রেদয র্লল, “আপনারা েরর্গুদলা রেদয রক কররেদলন?” 
  
“রকেু না।” র্লল পল। র্দল রনদজই রু্িদলা রর্রশ তা়োতার়ে র্দল রফদলদে। রমদথয ও 
র্লদতই পাদর না। 
  
“রেোন রেরে।” 
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পল লম্বা একটা েম রনদয তাকটার রেদক এরগদয রগল। একটা েরর্ রটদন রর্র করদতই 
রু্িদলা ও আসদল ভুল েরর্ রটদন রর্র কদরদে। ওটা রেল েুে জাহাদজর েরর্টা।” এটাই 
রর্াধ হয ভাদলা হল।” মদন মদন ভার্দলা পল। এটাদকও রটরর্দলর ওপর ররদে 
স্কররপযদনর রেদক রেদল রেযার মুহূদতব পল এর মদন হদলা তার হাদত এটাদতা আসদল 
একটা অ্স্ত্র। ও শরীরটা র্ারকদয রফ্রমওযালা েরর্টা রফ্রসরর্র মদতা কদর স্কররপযদনর 
রেদক েুাঁদ়ে রেল। রসাজা রপদট রগদয লাগল ওটা স্কররপযদনর। 
  
সামদনর রেদক কুাঁদজা হদয রগল স্কররপযন। তারপর কাত হদয পদ়ে রগল রমদিদত। 
সাদথ সাদথই পল সামদন এরগদয কদযকটা লারথ হাকাদলা তার গাদয। 
  
“পালাও।” গামায-এর রেদক রচৎকার কদর  াকদলা ও। 
  
পল-এর লম্বা সাইদজর সুরর্ধা-অ্সুরর্ধা েুদটাই আদে। রর্রশ লম্বা হওযার কারদণ ওর 
সাদথ  ুর্া ুরর্ কদর না রকউ। কারণ হাতাহারত করার জনয েয ফুট আট ইরির রকউ 
েুর্ একটা সুরর্ধাজনক না। রেক এজদনযই হাতাহারত ল়োইদতও েুর্ একটা েি ও না। 
  
রকন্তু েুতমদতা রপদল ও েুর্ শরক্তশালী  ুরস র্া লারথ মারদত পাদর। এেন রেমন এক 
লারথদত স্কররপযন উদ়ে ওর েুই সািাদতর কাদে রগদয প়েল। রতনজনই এই হোৎ 
আক্রমদণ রকমন রেদশহারা হদয রগদযদে আর এই লমু্বটাদক আক্রমণ করদর্ কী করদর্ 
না রু্িদত পারদে না। 
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পল অ্র্শয রসজনয রর্িুমাত্র অ্দপিা করল না। ও  ুদরই উদটা রেদক রেৌ়ে রেল। 
রকাণায রপৌঁেদতই রেদে গামায েরজার কাদে রপৌঁদে রগদযদে। 
  
‘ধর ওদের,” স্কররপযন আদেশ রেল। 
  
গামায েরজার কাদে রপৌঁেদত রপৌঁেদত পল ওদক ধদর রফলল। গামাদযর হাদত 
সাম্পাদনর েরর্টা। 
  
“আরম আরও ভার্লাম তুরম রু্রি আদস্ত রেৌ়োে।” পল র্লল। 
  
 “এটা হাতো়ো করদল সর্ রেত।” হাফাদত হাফাদত র্লল গামায। 
  
“আশা করর হাতো়ো করদত হদর্ না।” েরজা েুলদত েুলদত র্লল পল। সামদন 
এগুদতই একটা রসাঁর়ে রচাদে প়েল। সম্ভর্ত ফাযার এদস্কপ। পল ভারর স্টীদলর েরজাটা 
রটদন েুদল রফলল। 
  
“ওপদর না রনদচ?” গামায রজদেস করল। 
  
“রনদচ সম্ভর্ত রর্সদমন্ট। ওপদর োওযাই ভাদলা। 
  
ওরা রেৌদ়ে একতলা উদে রেদে এোদনও েরজা। রকন্তু ধাক্কা রেদত রর্ািা রগল রে তালা 
মারা। 
  
“আদরা ওপদর চলল,” পল রচৎকার রেল। 
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ওপদরর রেদক রেৌ়োদলা আর্ার। সাদথ সাদথই রনদচর েরজাটা ে়োম কদর েুদল রগদলা। 
গামায ওপদর উদেই েরজাটায ধাক্কা রেল। ওটার পাদশ রলো L3। 
  
 “এটাও রেরে র্ন্ধ। জরুরর অ্র্স্থাযই েরজা রোলা না রপদল ফাযার এদস্কদপর েরকারটা 
কী?” গামায র্লল। 
  
পল েরজা রোলার রচিা করল রকন্তু এটাও র্ন্ধ। গামায েরর্র রফ্রমটা রেদয র্ার়ে রমদর 
জানালার কাাঁচ রভদঙ রফলল। তারপর ওটা রেদযই ভাঙা কাাঁদচর টুকদরাগুদলা সররদয 
ওরেক রেদয উদে রগল। 
  
পলও রসরেক রেদয রগদয লাইদরররর োদে লাফ রেদয প়েল। ওরা রেোদন রনদমদে রসই 
জাযগাটা সমতল আর আলকাতরা রলপা। রকন্তু র্ারকটা ঢালু আর টাইলস র্সাদনা। 
“আদরকটা রাস্তা রনিযই আদে।” 
  
ঢাল অ্ংশটার পদরই আদরকটা সমতল জাযগা। রসোদন রোট্ট একটা  দরর মদতা 
র্সাদনা। ওরা রেরকম রসাঁর়ে রর্দয উদেদে ওটাও রেক একইরকম রসাঁর়ে  র। 
  
“ঐ রতা,” পল র্লল। 
  
গামায সাদথ সাদথই েুটদলা। আর পল চারপাদশ তাকাল লারে-রসাটা রকেু পাওযা োয 
রক-না তা রেেদত। রকন্তু রকেুই রনই। তাই ও আর রেরর না কদর গামায এর রপেু 
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রনদলা। টাইলস র্সাদনা োেটা প্রায ো়োভাদর্ ঢালু তার ওপর শযাওলা জদম রপেল হদয 
আদে মারাত্মক। 
  
 একেম ঢালুটার মাথায এক রচলদত সমতল জাযগা। োর়ে পাল্লার রলাহার র়েটার সমান 
হদর্ প্রস্থ। একর্ার পা হ়েকাদলই প্রপাত ধরণীতল। 
  
ওরা ধীদর-সুদস্থই জাযগাটা পার হদলা। তারপর সমতল আল কাতরামত জাযগাটায 
লারফদয রনদমই েরজার রেদক েুটদলা। েথারীরত এটাও র্ন্ধ। এর্ার অ্র্শয জানালা 
ভাঙদত রেরর করা লাগল না। 
  
এরেদক ওদের ধাওযাকারীরাও োদে চদল এদসদে। 
  
“তুরম োও। আরম ওদেরদক আটকারে।” র্লল পল। 
  
 “উাঁহু! এসর্ চলদর্ না। একটু আদগ ো কদরে রসটা তাও মানা োয। 
  
রকন্তু তুরম রতা আর লম্বা ব্রুস রল না। আমরা এক সাদথই থাকদর্া।” 
  
 “রেক আদে। তাহদল তা়োতার়ে কদরা।” 
  
গামায পলদক েরর্টা ধররদয রেদয জানালার ধাদর হাত রেদতই রচাঁরচদয উেল। পল  ুদর 
রেদে রভতর রথদক রকউ ওর হাত ধদর টানদে। পল গামায এর পা ধদর টান রেল। 
কদযক মুহূতব টানাটারনর পর গামায মুক্ত হদলা। মুে ভরা রক্ত। 
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“রেক আে তুরম?” পল রজদেস করল। 
  
“র্ার়েদত রফরদল রটদটনাস রটকা রেদত হদর্ মদন কররদয রেও রতা।” 
  
“কাম়ে রেদল রটকা রেদত হয। কাউদক কাম়োদল না।” র্লদলা পল। 
  
“তাহদল েরকার রনই।” র্লল গামায। 
  
ওদের অ্র্স্থা এেন ফাাঁদে আটকাদনা রকাদনা প্রাণীর মদতা। পল োে রথদক টাইলদসর 
কদযকটা ভাঙা টুকদরা তুদল রনদলা। এরেদক রিতীয রসাঁর়ের রভতদরর রলাকটা েরজার 
গাদয আ াত করা শুরু কদরদে। রভদঙ রফলদর্ েরজা। 
  
“এেন কী করদর্া?” 
  
 “োদল িাপ রেদর্া।” র্লল পল। 
  
আর্ার ওরা ঢাল র্াওযা শুরু করল। তদর্ এর্ার রনদচর রেদক। গামায একটা পাহার়ে 
োগদলর মদতা তরতর কদর নামদত লাগল। রকন্তু পল র্ার র্ার রপেদল রেদত লাগল। 
ওর অ্রতররক্ত উচ্চতা-ই এর্ার ওর সমসযা হদয োাঁর়েদযদে। কারণ ভারসাময রােদত 
মাথা রর্রশ রিাকাদলই মদন হদে সামদন হুমর়ে রেদয প়েদর্। 
  
রশর্দমশ রপে রেরকদয রপেলা রেদয নামা শুরু করল। গামাযও একই কাজ করল। রশর্ 
মাথায রপৌঁোদত তাই আর রকাদনা সমসযা হদলা না। রনদচর োলটার প্রস্থ আট ফুদটর 
মদতা হদর্। আর ওরা এেন চার তলা ওপদর। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

490 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
“ো রভদর্রেলাম তার রচদয রতা অ্দনক রর্রশ রনদচ।” র্লল পল। 
  
 “আর রকাদনা উপাযও রতা রনই,” র্লল গামায। 
  
“ওরা হযদতা রপেু রনযার সাহস করদর্ না।” 
  
রকন্তু রপেু রফদর রেদে ওই েুজনও আসদে, “উাঁহু! সাহস ওদের ভাদলাই রেো োদে। 
তুরম প্রথদম লাফ োও।” 
  
গামায েরর্টা রনদচ েুাঁদ়ে মারদলা। োদলর পাদশর পাথুদর রাস্তাটায প়েল ওটা। 
  
“েরর্টা রেদয োও। আমরা শুধু ওটাই-ই চাই। ধাওযাকারী একজন রচাঁচাদলা। 
  
“এদতািদণ এই কথা র্লদে।” র্লল গামায। 
  
 “ররর ?” রজদেস করল পল। 
  
 গামায মাথা িাাঁকাদলা। 
  
“োও লাফ।” 
  
গামায হাাঁটু রগদ়ে র্দস, সামদন িুাঁদক রেল লাফ। তারপর েুহাত ের়েদয রেযাল রপররদয 
োলটার কাদলা জদল রগদয আেদ়ে প়েল। 
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পলও একই কাজ করল। গামায-এর রেক পাদশই প়েল ও। 
  
পতদনর ধাক্কায পারনর রভতর  ুদর্ রগদলও মুহূতব পদরই ওপদর মাো তুলদলা। পারন 
োরনকটা োণ্ডা রকন্তু েুর্ আরাম। ওরা তীদর সাাঁতদর রগল। তারপর পল গামাযদক রনচ 
রথদক রেলা রেদয ওপদর তুদল রেদলা। তারপর রনদজও উদে এদলা। গামায েরর্টার 
কাদে রগদয রফ্রদম হাত রেদতই রপেদন িুপ কদর শব্দ হদলা। তারকদয রেদে এক 
ধাওযাকারী িাাঁপ রেদযদে। রসদকন্ড পদর র্ারক েুজনও লারফদয প়েল পারনদত। 
  
“এই শালারা রেরে এদকর্াদর নাদো়ে র্ািা,” র্লল গামায। 
  
“আমরাও।” 
  
রলাকগুদলা সাাঁতদর তীদরর রেদক রওনা রেদতই পল আর গামায রেৌ়ে লাগাদলা। রকন্তু 
এগুদতই রেদে রাস্তার রশর্ মাথায েুই গুণ্ডামদতা রলাক োাঁর়েদয। 
  
“আর্ার ধরা রেলাম।” 
  
োদলর ধাদরই রোট্ট একটা রস্প দর্াট র্াাঁধা। উপায এই একটাই। পল লারফদয উেল 
ওটায। রনৌকাটা প্রায উদট রগদযও উটাদলা না। গামাযও লারফদয উদে ের়ে েুলদত 
েুলদত র্লল, “স্টাটব োও।” 
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পল চাল করায ের়েটা ধদর টান রেদতই ভটভট কদর রধাযা ো়েদত ো়েদত ওটা চালু 
হদয রগল। সামদন থ্রটল রেলদতই আদরা কদযক েমক রধাযা রর্রুদলা পুরদনা রর্াটটা 
রথদক তদর্ চলদত আরম্ভ করল রেকই। 
  
পল সামদন রথদক নজর সরাদত পারদে না। কারণ োদলর ধাদর  জন  জন রনৌকা 
আর র্জরা র্াধা। রসগুদলা রপররদয রেই মাত্র পল রনদজদেরদক রনরাপে ভার্া শুরু 
কদরদে তেনই কুযাশা রভে কদর আদরা একটা রস্প দর্াদটর শব্দ পাওযা রগল। আর্ার 
রপেু রনদযদে ধাওযাকারীরা। 
  
. 
  
৫৭. 
  
“রজাদর চালাও।” রচাঁরচদয র্লল গামায। 
  
রোট্ট রনৌকাটা তার সদর্বাচ্চ গরতদতই েুটদে। তদর্ রসটা উদল্লেদোগয এমন রকাদনা গরত 
না। 
  
পল আদরা কদযকর্ার রগযার টানাটারন করল রে, েরে গরত রকেুটা র্াদ়ে। রকন্তু রকাদনা 
কাজ হদলা না, উদটা রমাটর আদরা রজাদর ভটভট করা আরম্ভ করল। 
  
“এটাদক রজাদর র্দল না,” গামায র্লল। 
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“এই রর্াট এরদচদয রর্রশ রজাদর আর চদল না।” র্লল পল। তারপর আর্ার সামদনর 
রেদক মদনাদোগ রেল। 
  
 রপেদনর রনৌকাটা ধীদর ধীদর েূরে করমদয আনদে। একটা জাযগায  ান রেদক রমা়ে 
রনদত রগদযই ধাওযাকারীদের রনৌকা পল আর গামাযদের রনৌকার রপেদন র্ার়ে রেল। 
ধাক্কার রচাদট ওরা সামদনর পাথদরর রেযাদল  র্া রেদলা। 
  
এরপর নেীটা রসাজা এরগদযদে। ফদল রপেদনর রনৌকাটা ওদের পাশাপারশ চদল এদলা। 
ওদের একজন হাদত েুরর তুদল রনদযদে পদলর রেদক েুাঁদ়ে মারদর্ র্দল রকন্তু রসই মুহূদতব 
গামায ওর রেদক রনৌকায থাকা একটা োাঁ়ে তুদল রনদয র্ার়ে মারদলা। োাঁ়েটা রসাজা 
রলাকটার মাথার একপাদশ লাগল আর রস িপ কদর পারনদত পদ়ে রগল। তদর্ অ্নয 
আদরকজন, োর নাম স্কররপযন, রস োাঁ়েটাদক ধদর রফলল। আর রনদজর রেদক টান 
রেল। 
  
গামায টাদনর রচাদট পাদশর রনৌকাটায পদ়েই রেদতা রকন্তু রশর্ মুহূদতব ও রেদ়ে রেল। 
স্কররপযন োাঁ়েটা একপাদশ েুাঁদ়ে রফলল। 
  
রনৌকা েুদটা আর্ারও েূদর সদর রগল তদর্ এর্ার স্বররপযন রলাকটা েুরর রর্র করল, 
তারপর অ্নযজদনর রেদক রফদর র্লল, “কাোকারে নাও।” 
  
“ওদের রনৌকার সাদথ ধাক্কা লাগাও। ট্ারফক জযাদমর সময রেভাদর্ গার়ে চালাও এটাও 
রসভাদর্ই চালাও।” গামায রু্রে রেল। 
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পল রু্রেটা গ্রহণ করল আর রনৌকা েুদটা পরপর েুর্ার পরস্পদরর গাদয সদজাদর ধাক্কা 
রেল আর কাত হদয েূদর সদর রগল আর্ার। সামদনই হোৎ উদটারেদক রথদক একটা 
র্জরা চদল আসায ওরা আর্ার আলাো হদয রগল। রকন্তু এটা পার হদতই ধাওযাকারীরা 
আর্ার ওদের রেদক েুদট এদলা। রকন্তু এর্ার আ াদতর পর রনৌকােুদটা আলাো না হদয 
অ্দু্ভতভাদর্ আটদক রইল। ধাওযাকারীদের রনৌকা রর্রশ র়্ে আর গরতশীল হওযায ওরাই 
রজতদলা আর পল আর গামায-এর রোট রনৌকাটাদক পাদ়ের রেদক রেদল রনদয চলদলা। 
রেযাদল র্ার়ে রলদগ ওটার সাদথ  দর্  দর্ই সামদন এগুদত লাগল রনৌকা রজা়ো। 
আগুদনর ফুলরক ের়েদয প়েল চার পাদশ। 
  
রেযাদলর কাে রথদক সদর আসদতই স্কররপযন পলদের রনৌকায লারফদয এদস গামায-
এর পাদযর কাে রথদক েরর্টা তুদল রনদলা। গামাযও অ্নয প্রান্তটা ধদর টানা আরম্ভ 
করল। রকন্তু স্কররপযন একটু রজাদর টানরেদতই পুরদনা কাদের রফ্রমটা রদণ ভি রেল। 
গামাদযর হাদত ধরা রইল লাল এক কাদের ভািা একটা টুকদরা আর স্কররপযন র্ারকটা 
রনদয রনদজর রনৌকায রফদর রগল। ওর সিী সাদথ সাদথ রনৌকার মুে  ুররদয োদলর 
অ্নযরেদক েুটদলা। 
  
“ও ওটা রনদয রগল!” গামায রচৎকার কদর উেল। 
  
 এেন ওদের ভূরমকা পুদরা উদটা হদয রগদযদে। পল আর গামাযই এেন ধাওযাকারী। 
পল েতটা সম্ভর্ দ্রুত রনৌকার মুে  ুররদয রেল। আরও একর্ার রনৌকা েুদটার মদধয 
সং র্ব হদলা। এর্ার আর রনৌকা েুদটা একসাদথ রতা রলদগ থাকদলাই না উদটা ধাক্কায 
পল-এর হাত রনৌকার প্রটল রথদক ফসদক রগল। 
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আর্ার ধরদত রেদতই রেদে ইরেদনর ভটভটারন আদরা রর্দ়ে রগদযদে। ও আর্ার রগযার 
র্েলাদলা। ইরেদন রতদলর র্নযা র্দয রগল রকন্তু ফল হদলা উদটা। রনৌকার গরত 
একেমই কদম রগল, রে রকাদনা মুহূদতব  ুদর্ রেদত পাদর। 
  
 “তা়োতার়ে, গামায রচাঁচাদলা। 
  
অ্নয রনৌকাটা ভাদলাই েূদর চদল রগদযদে তদতািদণ। পল আদরা েুর্ার ররশটা ধদর টান 
রেল। রনৌকাটা আর্ার চালু হদয চলদত আরম্ভ করল রকন্তু সামদনর রনৌকাটাদক আর ধরা 
সম্ভর্ না। রকেুিণ পরই ওটা কুযাশার আ়োদল হাররদয রগল। 
  
“রেো োয নারক?” রজদেস করল পল। 
  
“না।” কুযাশার রভতর রেদয রেোর রচিা করদত করদত র্লল পল। 
  
কদযক রমরনট পর আর্ার রনৌকাটা রেেদত রপল। তদর্ ওটা তেন োরল। নেীর  ান 
তীদর ভাসদে শূনয অ্র্স্থায। 
  
“ওরা পারলদয রগদযদে।” র্লল পল। 
  
গামায একটা েী বশ্বাস রফদল পলদক র্লল, “পুরলশ আর পযারাদমর ক রক রফান কদর 
লাইদরররদত রেদত র্লদত হদর্।” 
  
“মযা াম  ুদশদনর ের্রও রনদত র্লদত হদর্।” র্লল পল। 
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আদরা রকেুেূর এগুদনার পর োদলর ধাদর একটা রসাঁর়ে র্াাঁধাদনা  াট রেেদত রপদয পল 
রসোদন রনৌকা থামাদলা। তারপর  ািায রনদম প্রথম রোকানটাদতই ঢুদক প়েল। গামায 
দ্রুত পুরলশদক রফান কদর রেল। 
  
এেন ওদের কাজ শুধু অ্দপিা করা। 
  
. 
  
৫৮. 
  
কাযদরা 
  
তাররক সারকর অ্ন্ধকার কদরাল রুদম র্দস আদেন। ের্দরর আশায উেগ্রীর্। রকন্তু 
এেনও ররর ও র্া ওযারকটরক রকেুদতই রকাদনা ের্র আদসরন। শুধু ওসাইররস পারন 
রর্েুযৎ প্লযাদন্টর সাদথ রোগাদোগকারী রফানটা আর পাইপলাইদনর  াটা ওদে রে 
করম্পউটাদর রসটাই সচল। তার পররকল্পনা রে সফল হদত চদলদে রসই ের্র রতরন এ 
েুদটার মাধযদমই রপদযদেন। 
  
রলরর্যায জরুরর তর্েক আহ্বান করা হদযদে। রর্দরাধীেলীয রনতা রে রক-না সারকদরর 
রলাক রস প্রচুর সমথবন পাদে সর্ার। টাকা রেদযই রসটার র্যর্স্থা করা হদযদে। তদর্ 
র্তবমান সরকাদরর ওপর আর কাদরা আস্থা রনই। আর রসই রজরনস টাকা রেদয রকনা 
সম্ভর্ না। রেদশর প্ররতটা শহদর োিা চলদে। রনতারা সর্ পারনর প্ররতশ্রুরত রেদযই 
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োদে। তদর্ সারকদরর পাম্পগুদলা র্লদে রে রসটা কেদনাই  টদর্ না। এই সরকার 
আর চরব্বশ  ণ্টাও রটকদর্ রক-না সদিহ। 
  
এরেদক ভূমধযসাগদরর অ্পর প্রাদন্ত আলর্াদতবা রপওলা ররাদম র্দস এই মাি রাদতও 
নানান জদনর সাদথ সািাৎ কদর কদর ইতারলর রাজনীরতরর্েদেরদক রনদজর েদল 
রভ়োদে। ওর রেযা তথয মদত ইতারলযান সরকার এেন রলরর্যায নতুন সরকার গেন 
হওযা মাত্র পূণব সমথবন রেদত প্রস্তুত। রসই সাদথ ওোদন শারন্ত ও রস্থরত আনদত রমসদরর 
হস্তদিদপও ওরা রর্িুমাত্র আপরত্ত করদর্ না। রফ্রিরাও একই কাজ করদর্। ফদল 
আলদজররযা আর রলরর্যা েুই জাযগাদতই সারকদরর চাল তর্ধতা রপদয োদর্। 
  
তাই এেন একমাত্র রচন্তার রর্র্য হদলা NUMA’-র এদজন্ট ঐ েুই আদমররকান আর 
ইতারলযান ইদন্টরলদজন্স-এর ঐ মরহলা। পাাঁচ  ণ্টা আদগ ওরা পারলদযদে। তারপর রথদক 
আর রকাদনা রোাঁজ রনই। 
  
হোৎ েরজায শব্দ হওযায রচন্তার সুদতা রোঁদ়ে রগল তার। 
  
 “রভতদর এদসা,” আদেশ রেদলন সারকর। 
  
েরজা েুলদতই হাসান প্রদর্শ করল  দর। 
  
 “সুের্র রশানার জদনয র্দস আরে।” র্লদলন সারকর। 
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“স্কররপযন মাত্র ফ্রান্স রথদক রফদরদে। ওদের সাদথ নারক এক আদমররকান েম্পরতর 
িাদমলা হদযরেল। কদযকটা লাশ রফলদত হদযদে তদর্ আদমররকান েুদটা ো েুাঁজরেল 
রসটা ও উোর কদরদে ওদের কাে রথদক।” 
  
“রজরনসটার কী রকাদনা োম আদে? 
  
“রকেুটা রতা আদেই। রভদযদনদভর রলোগুদলা প়েদল পাগদলর প্রলাপ র্দল মদন হয। 
েরর্গুদলাও েুর্ র্াদজ। স্কররপযন র্লল আদমররকানরা নারক েরর্গুদলায রকেু একটা 
েুাঁদজ রপদযরেল। রকন্তু ওরা তন্ন তন্ন কদর েুাঁদজও রকেু পাযরন। এমনরক ওগুদলা রোঁদ়ে 
পেবন্ত রফদলদে। রভতদরও রকেু রনই। রকাদনা রগাপন কাগজ র্া সংদকত রকেুই না। েরে 
রভদযদনভ আর েয শযাদম্পন ব্লাক রমস্ট-এর রহসয উে াটন কদরও থাদকন রসটা 
ইরতহাদসর গহ্বদর হাররদয রগদযদে।” র্লল হাসান। 
  
সারকর র্যাপারটায পুদরাপুরর েুরশ হদত পারদলা না, “আদমররকানগুদলার কী অ্র্স্থা?” 
  
“রকাদনা ের্র পাওযা োযরন। পারলদযদে সম্ভর্ত।” জর্ার্ রেল হাসান। 
  
 “ওদেরদক েুাঁদজ রর্র কদর সররদয োও।” আদেশ রেদলন সারকর। 
  
 “আমার মদন হয ওদের সাদথ িাদমলা করদত রগদল আমাদের পররচয– 
  
“রতামার মদন হওযা না হওযায রকেু আদস োয না। এেন এোনকার ের্র োও। ঐ 
রতনজদনর রকাদনা রোাঁজ পাওযা রগল?” 
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“এেনও না। র্ললামই রতা রে ওদের পথ হাররদয ওটার রভতর  ুদর মরার সম্ভার্নাই 
রর্রশ,” জর্ার্ রেল হাসান। 
  
“সর্াইদক ভাদলা কদর নজর রােদত র্দলা। আমার এই র্দস থাকদত ভাদলা লাগদে না। 
এর রচদয র্রং 
  
হোৎ কদরাল রুদমর লাইটগুদলা রপট রপট কদর ওোয কথা রথদম রগল সারকদরর। 
করম্পউটাদরর রিনগুদলাও কাদলা হদয রগল। অ্র্শয এক রসদকন্ড পদরই আর্ার আদলা 
রফরদলা এগুদলায। সারকর উদে োাঁর়েদয কান রপদত আদশ পাদশ রশানার রচিা করদলন। 
পাদম্পর শব্দগুদলা রকমন পাদট রগদযদে র্দল মদন হদলা তার। 
  
রটকরনরশযান আর তার সহদোগীরাও শুদনদে শব্দটা। সাদথ সাদথ করম্পউটাদরর 
কীদর্াদ ব ি়ে উেল। রক হদযদে রর্ািার রচিা করদে তারা। রিদনর সরু্জ পতাকাগুদলা 
র্েদল হলুে হদয রগদযদে তদতািদণ। 
  
“হদেটা কী?” জানদত চাইদলন সারকর। 
  
“এক রসদকদন্ডর জদনয কাদরন্ট চদল রগদযরেল। তদর্ রিতীয লাইনটা রেদয আর্ার 
কাদরন্ট এদসদে।” 
  
“এরকম হওযার কারণ কী?” 
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“সম্ভর্ত প্রধান লাইনটা রকদট রগদযদে র্া সারকবট ররকার েুদল রগদযদে।” একজন 
রটকরনরশযান জানাদলা। 
  
“আদর এসর্ আরম জারন। এ রকম হদলা রকন রসটা র্লল।” র্লদলন সারকর। রকন্তু 
জর্াদর্ রপদলন প্রচণ্ড একটা আওযাজ। রসটার ধাক্কা এদকর্াদর গুহার রভতরটা পেবন্ত 
কাাঁরপদয রেল। কম্পদনর মাত্রা শুদন রর্ািা রগল একটা রজরনদসর পদিই এটা ততরর করা 
সম্ভর্। তা হদলা একটা রর্দফারণ। 
  
 রটকরনরশযানদের কথাদক পাত্তা না রেদয সারকর র্াইদর রর্র হদয আসদলন। অ্দধবদকর 
রর্রশ লাইট র্ন্ধ হদয রগদযদে। শুধু জরুরর অ্র্স্থার র্ারতগুদলা কাজ করদে। োরনক 
েূদরই রকমন একটা গম গম আওযাজ পাওযা োদে। রেন একটা র়্ে ট্াক এরেদকই 
আসদে। সু়েি ধদর তাকাদলন সারকর। রকেু একটা আসদে রনরিত। র়্েস়ে রকেু। 
সম্ভর্ত পুদরা সু়েিটাই েেল কদর রফদলদে রসটা। আদরা ভাদলা কদর তাকাদতই হোৎ 
এক রজা়ো রহ লাইদটর আদলা সরাসরর তার রচাদে পদ়ে তাদক অ্ন্ধ কদর রেল। 
  
 পুরদনা, হলদেদট একটা কাোদমা সামদন। তার রনদজর এরকম রকাদনা গার়ে রনই। তার 
রর্শ কদযকটা রলাক গার়েটাদক আটকাদত সামদন েুদট রগল, রকন্তু ভারর রমরশন গাদনর 
গুরলর শব্দ রপদয আর সামদন এগুদলা না। 
  
র্িুকটা তার রেদক  ুরদতই সারকর কদট্াল রুদম িাাঁপ রেদলন আর্ার। রপেদনই 
র্িুদকর নল িলদস উেল আর্ার, আর রেযাল রথদক পদলস্তারা েরসদয েুদট রগল গুরল। 
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হাসাদনর রেদক রচৎকার কদর র্লদলন, “সর্ রলাকদক রনদচ আসদত র্দলা তা়োতার়ে। ঐ 
রতনজন রতামার কথামদতা পালাদনার রচিা কদররন উদটা রফদর এদসদে আর্ার।” 
  
 হাসান দ্রুত রেৌদ়ে রফান তুলদলা আর্ার, “রসকশন ওযান, হাসান র্লরে। সর্াইদক 
রনদয রনদচ চদল এদসা। হযাাঁ এিুরন। আমাদেরদক আক্রমণ করা হদে।” কথা রশর্ না 
হদতই কদরাল রুদমর র্াইদর তুমুল গুরল রৃ্রি আরম্ভ হদয রগল। হাসান সাদথ সাদথ 
মারটদত িাাঁরপদয পদ়ে আ়োদল চদল রগল। পর মুহূদতবই ভািা কাাঁচ আর পাথদরর 
টুকদরায ভদর রগল চারপাশ। 
  
সারকদরর েুজন রলাক জর্ার্ রেযার রচিা করল রকন্তু উদে োাঁ়োদতই ধরাশাযী হদলা। 
  
“ওটা রতা আমাদের রকাদনা গার়ে না। এটা একটা রমরলটারর গার়ে।” র্লল হাসান। 
  
“আসদলা রকাদেদক ওটা?” সারকর রজদেস 
  
“রোো-ই জাদন।” 
  
সারকর আর রেরর না কদর পাদশই একটা েরজার রেদক রেৌ়ে রেদলন। এটা ধদর রসাজা 
প্রধান সমারধ কদি োওযা োয। 
  
 হাসানও রসরেদক েুটদলা। তদতািদণ একটা েল রপৌঁদে রগদযদে কদরাল রুদম। হাসান 
রনদজর নাইন এমএম রপস্তলটা তুদল রনদলা হাদত। রে রজরনসটা রপেদন গুরল েু়েদে 
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রসটার মুদোমুরে হওযার রকাদনা ইদেই ওর রনই। তদর্ অ্স্ত্র হাদতই রেৌ়োদনাটা ভাদলা 
রেোয তাই হাদত অ্স্ত্র তুদল রনযা। 
  
. 
  
এরেদক সু়েদির রভতদর কাটব, রজা আর ররনাটার উদেশয সমূ্পণব উদটা। আজ, এোদনই 
ওরা এটার রশর্ রেদে ো়েদর্। 
  
রজা একটা AS-42 সাহাররযানদক  দর্ রমদি আর্ার চালু কদর রফদলদে। েতটা 
রভদর্রেল তার রচদয সহজ হদযদে কাজটা। তার অ্নযতম কারণ হদলা আদগর কাদলর 
ইরেনগুদলা শুধু ইরেন-ই রেল। হাল আমদলর ইরেনগুদলার মদতা এযার করন্ডশন 
রসদস্টম, এরমশন কদরাল ইতযারে হারর্জারর্ আগ ুম। র্াগ ুম রকেু রনই। গার়ের হু  
েুলদতই শুধু েুদটা সমসযা পাওযা রগল। ইরেদন মযলা জদম আদে আর রকাদনা রতল 
রনই। তাই কাজ করাও সহজ হদয রগল। মরুভূরমর র্াতাদস র্াষ্প কম, তাই মরীচা 
পদ়েরন রকেুদতই। তদর্ সর্দচদয সুরর্ধা হদলা েেন রেো রগল গার়ের ট্াদঙ্ক একটা ফুল 
রসট অ্রতররক্ত েন্ত্রাংশ আর সারাইদযর রজরনসপত্র পদ়ে আদে। 
  
তাই রশর্দমশ একমাত্র সমসযা হদলা রতল। গার়ের রতদলর পুদরাটাই র্াষ্প হদয রগদে 
আদরা র্হু র্ের আদগই। রে পাদত্রই রাো রহাক তাদত রকাদনা লাভ রনই। অ্র্শয 
থাকদলও েুর্ একটা লাভ হদতা না, নি হদয রেদত এদতা রেদন। 
  
তদর্ ATv-টার টযাঙ্ক ভরা রতল। দ্রুতই ওটা রথদক রতল এদন ভদর রফলা হদলা এটার 
টযাঙ্ক। ওটার র্যাটাররটাও েুদল এদন এটায লাগাদনা হদলা। তারপর চারর্ রেদতই েেন 
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সাহাররযানটা প্রাণ রফদর রপল রজা-এর েুরশ তেন রেদে রক! ইরেদনর গমগম আওযাজ 
ওদের আত্মরর্শ্বাসও র্ার়েদয রেল র্হুগুণ! এেন ওরা প্রায একটা টযাঙ্ক রনদয েুদে 
নামদর্ আর ওদের প্ররতপদির। সর্াই-ই পোরতক। 
  
রজা েতিণ গার়ে রেক কদরদে, কাটব আর ররনাটা তদতািণ সু়েদির মুদের জোল 
পররষ্কার কদরদে। প্রথদম ওরা র়্ে র়্ে পাথদরর টুকদরাগুদলা ATv-টার সাদথ রর্াঁদধ 
সররদয রফলল তারপর র্ারকটা একটা শার্ল রেদয সররদযদে। তদর্ AS-42 এর উচ্চতা 
েুর্ রর্রশ না হওযায সামানয রোাঁ়োেুর়েদতই কাজ হদয রগল। 
  
তদর্ তাদতই কাজ রশর্ না। রপদের র্যথা রনদযই রলদগ প়েদত হদলা রগালার্ারুদের 
সংস্থাদন। রজা রে গার়েটা রেকোক কদরদে ওদত একটা রর া মদ ল ৩৭ ভারর রমরশন 
গান র্সাদনা। চরব্বশ রাউদন্ডর কারটজ রথদক র়্ে র়্ে গুরল েুাঁ়েদত পাদর ওটা। সাদথ 
একটা রর্শ রমরলরমটাদরর ট্াঙ্করর্ধ্বংসী র্িুকও আদে একটা। রপেন রেদক আলাো 
প্লাটফদমব র্সাদনা। প্রচুর রগালার্ারুে এেনও রদয রগদযদে তদর্ রর্রশরভাগই নি। রর্দে 
রর্দে ভাললাগুদলা জদ়ো করল গার়ের রপেদন। সাদথ রনদয এদলা েুদটা রর্দরটা মদ ল 
১৯১৮। পুরদনা মদ ল। এগুদলায গুরলর মযাগারজন ওপর রেদয ভরদত হয, 
ইোনীংকাদলর অ্দটাদমরটকগুদলার মদতা রনচ রেদয না। 
  
আর সর্বদশর্ অ্স্ত্র রহদসদর্ কাদটবর কাদে তেনও েুই ভাযাল ব্লক রমস্ট আদে। এগুদলা 
েরে র্যর্হার করা লাদগই রসজনয রতনটা গযাস মান্সও রনদয রনদযদে। 
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 সর্রকেু রেকোক মদতা রনদয রফররত পথ ধরদলা ওরা। প্রধান সু়েদি সহদজই আসদত 
পারদলা রকন্তু এরপর রকান রেদক োদর্ রসটা রনদয িাদমলা রর্দধ রগল। র্হুর্ার এই 
সু়েি রসই সু়েি  ুদর  ুদর রশর্দমশ রেোদন রসই ATv েুদটা উদট পদ়েরেল রসোদন 
এদস উপরস্থত হদলা। 
  
 হাসান রু্রে কদর ওোদন আদগই পাহারার র্যর্স্থা কদররেল। রকন্তু ওরা এরকম রকেু 
কল্পনাদতও আদনরন। তাই রজরনসটা কী রু্দি উোর আদগই রর া’র গুরলদত ওদের 
ভর্লীলা সাি হদলা। 
  
রসোন রথদক ওরা গুহার একেম মাদির রেদক রওনা রেল। োত্রাপদথই রর্েুযদতর রমাটা 
রমাটা তারগুদলা রচাদে প়েল। একটা রর্ামা র্রসদয এক জাযগায সারকবট উর়েদয রেদলা 
রজা। রভদর্রেল এদকর্াদর অ্ন্ধকার হদয োদর্ চারপাশ রকন্তু রপট রপট কদর কদযকটা 
র্ারত জ্বলদতই লাগদলা। 
  
“অ্নয রকাথাও রথদক কাদরন্ট পাদে,” র্লল রজা। 
  
“ওটা রনদয আর ভার্দত হদর্ না। আমরা রে এদস পদ়েরে রসটা ওরা রটর রপদয রগদযদে 
এদতািদণ। তারমাদন আর লুদকাোপা কদর লাভ রনই পারলদয োওযার আদগই 
সারকরদক ধরদত হদর্। 
  
সামদন এদগাদতই সারকদরর আদরকেল রলাক প়েল সামদন। কদট্াল রুদমর রেক র্াইদর 
সারকরদক রেো রগল। কাটব গুরল চালাদলা রসরেদক। সারকরদক মারার জদনয না, রস 
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োদত আর্ার রভতদর ঢুকদত র্াধয হয রস জদনয। তারপর রভতর রথদক ধরদর্ তাদক। 
রকন্তু রভতদর রে রর্র হওযার আদরকটা রাস্তা থাকদত পাদর রসটা ওর মাথায আদসরন। 
  
কদট্াল রুদমর সামদন গার়েটা থামদতই কাটব একটা রর্দরটা হাদত লাফ রেদয রনদম  দর 
প্রদর্শ করল। রভতদর ঢুদক রেদে করম্পউটার রটরর্দলর রনদচ েুজন ইরেরনযার মাথা রনচু 
কদর র্দস আদে তদর্ সারকর রনই রকাথাও। 
  
“রচর়েযা রতা উদ়ে রগদে। রনরিত রপেদনর েরজা রেদয রভদগদে,” রচৎকার কদর রজা’রক 
র্লল কাটব। 
  
“রেরে তাহদল  ুদর রগদয র্যাটাদক ধরা োয রক-না,” র্লল রজা। 
  
কাটব সম্মরত রেদতই AS-42 আর্ার সামদন চলা আরম্ভ করল। সারকর োদত আর্ার 
এরেক রেদয পালাদত না পাদর তাই কাটব পাহারায থাকল এোদন। ও ইরেরনযারগুদলার 
রেদক র্িুক তাক কদর ররদেই করম্পউটাদরর রিদনর সামদন রগদয োাঁ়োদলা। রসোদন 
উত্তর আরফ্রকার মানরচত্র রেো োদে। তাদত লাইন রটদন সারকদরর পারনর পাইপগুদলা 
রেোদনা। এগুদলা রেদযই জলাধাদরর পারন তুলদে ও। 
  
“ইংদররজ জাদনন?”কাটব রজদেস করল। 
  
একজন মাথা না়েদলা। কাটব রর্দরটাটা নার়েদয র্লল, “পাম্পটা র্ন্ধ করুন।” 
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রকন্তু তারপরও ওদের ন়োর রকাদনা লিণ রেো না োওযায কাটব ওদের রেক পাদশই 
রমদিদত এক িাাঁক গুরল করল। সাদথ সাদথ রলাক েুজন লাফ রেদয উদে কাদজ রলদগ 
প়েল। কী রর্াদ ব রক সর্ রটপাদটরপ আর সুইচ রটপা চলদত থাকল। কাটব পাম্প আর 
রপ্রসার গজ সম্পদকব আদগ রথদকই জাদন। েতর্ারই রকাদনা জাহাজ ুরর্ উোর করদত 
রগদযদে র্া পারনর মদধয রেদকাদনা ধরদনর কাজ কদমবই এই রজরনস র্ারর্ার র্যর্হার 
করা রলদগদে। সর্রকেু রেদে শুদন হোৎই এর মাথায একটা রু্রে রেদল রগল। 
  
“থাদমন, পাম্প র্ন্ধ করদত হদর্ না। আমার মত র্েল কদররে। র্লল কাটব। রলাক েুজন 
ওর রেদক তাকাল। 
  
“এগুদলা উদটা রেদক চালান।” 
  
 “পাম্পগুদলা উদটা রেদক চালাদল কী হদর্ আমাদের জানা রনই। একজন র্লল। 
  
“রেোই োক রক হয।” আর্াদরা সার্ রমরশন গানটা োরনক ওপদর তুদল র্লল কাটব। 
  
রটকরনরশযানরা আর্ার কাজ শুরু করল। কাটব সন্তুি রচদত্ত রেযাল করল রিদন রেোদনা 
পারনর প্রর্াহ আদস্ত আদস্ত কমদত কমদত এদকর্াদর শূদনয রনদম এদলা। তারপর একটু 
রথদম আর্ার শুরু হদলা প্রর্াহ। তদর্ এর্ার রসটা লাল কারলদত, আর সামদন একটা 
রর্দযাগ রচহ্ন। 
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কদযক রসদকন্ড পর সর্ পাইদপর পাদশর তীর রচহ্নগুদলা  ুদর রগল, োর মাদন হদে 
পারন এেন উদটা রেদক র্ইদে। নীল নে রথদক পাইদপ কদর আর্ার জলাধারগুদলাযই 
রফরত োদর্ র্দল আশা করল কাটব। 
  
. 
  
এরেদক রজা AS-42 টা রনদয সামদন এগুদে। রকন্তু পুরাতন গার়েটার গরত অ্ত রর্রশ 
না। ইরেন রেক আদে তদর্ টাযারগুদলার অ্র্স্থা সরিন। শুরকদয রচমদস হদয রগদযদে 
আর রভতদর র্াতাস রনই একদফাাঁটা। মদন হদে রেন একগাো নুর়ে পাথদরর ওপর 
গার়েটা চলদে। তদর্ অ্দতা রর্রশ গরতরও ওদের েরকার রনই। শুধু সামদন ো পাদে 
রসগুদলা উর়েদয রেদয এদগাদত পারদলই হদর্। রর রমরশনগান হাদত ররনাটা কাজটা রর্শ 
েিতার সাদথই সারদে। 
  
সামদনর সু়েিটা T-আকৃরতদত েুই রেদক চদল রগদযদে। রজা ওোদন গার়েটা র ারাদত 
রেদতই AS-42-টা এদকর্াদর রকাণার রেদক চদল এদলা। সু়েিটার একটু সামদনই একটা 
ATv-র আ়োদল সারকদরর রলাকজন এদতািণ ওাঁত রপদত র্দস রেল। সাহাররযানটা 
রেো োওযা মাত্রই ওরা গুরল করা শুরু করল। 
  
 রজা রগযার ররভাদসব রনদয োরনকটা রপেদন সদর আসদলা। শুধু নাকটা রর্ররদয থাকল 
সু়েদি। রসোদনই চলদত লাগদনা গুরল র্র্বণ। তদর্ ভাগয ভাল রে ইরেদন লাগদলা না। 
  
“টযাঙ্ক রর্ধ্বংসী রগালা রর্র করুন রতা একটা ররনাটাদক র্লল রজা। 
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ররনাটা একটা রোট রগ্রদনদ র সমান রগালা রর্র করল। এগুদলা সাধারণত র্াজুকা-র 
মদতা একটা অ্স্ত্র রথদক রোাঁ়ো হয তদর্ ওরা রে েুদটা রপদযরেল রস েুদটাই রেল নি। 
রজা তারপরও রনদয এদসদে েরে কাদজ লাদগ তাই। 
  
“রক করদর্া এটা রেদয?” ররনাটা রজদেস করল। 
  
“প্রথদম এটা সু়েি রেদয েুাঁদ়ে মারদর্ন। তারপর আরম গার়েটা ওদের রেদক চালাদনা 
শুরু করদর্া আর ওরা আমার রেদক গুরল করদত থাকদর্। আর আপরন রসই ফাাঁদক 
ওটার গাদয গুরল কদর ফাটাদর্ন। তদর্ এক গুরলদতই ফাটাদত হদর্।” র্লল রজা। 
  
“আমার রনশানা েুর্ একটা রমস হয না।” র্লল ররনাটা। 
  
 “েুর্ ভাদলা।” 
  
রগালাটা এক হাদত আর রর্দরটা সার্দমরশনগানটা আদরকটা কাাঁদধ িুরলদয ররনাটা গার়ে 
রথদক রনদম এদলা। তারপর টুক কদর এক রকাণা রেদয রগালাটা সারকদরর রলাকগুদলার 
রেদক েুাঁদ়ে রেদয আর্ার সু়ুেৎ কদর সদর এদলা রপেদন। 
  
রজাও সাদথ সাদথ ইরেন চালু কদর সামদন র্া়েদলা। নি টাযাদরর ওপর রেদয এদক 
রর্াঁদক এগুদত লাগল গার়েটা। মূহদতব আর্ার শুরু হদলা গুরল র্র্বণ। রজা মাথা রনচু কদর 
রফলল। োরনকটা এরগদয ও রফদর তাকাল। 
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 ররনাটাদক রেো রগল, সামদন এরগদয গুরল করল। রু্র্ম্ কদর কাদন তালা লারগদয প্রচণ্ড 
শদব্দ ফাটদলা রগালাটা। চারপাদশ উেল ধুদলার ি়ে। রসটা কমদতই রেো রগল ATv-টা 
একপাদশ কাত হদয আদে। পাদশ কদযকটা পদ়ে আদে। র্ারকরা পারলদযদে। সারকর 
আর ওর রলাদকরা সম্ভর্ত পাহাদ়ের রেদক এগুদে। 
  
“আরম আর একর্ার লযার্টা রেদে আরস। েরকারর রকেু েরে পাই।” ররনাটা রচাঁরচদয 
র্লল। তারপর জর্াদর্র অ্দপিা না কদরই রেৌ়ে রেল রসরেদক। আপােমস্তক ধুদলায 
রঢদক আদে। োরুণ কযাদমদফ্লদজর কাজ রেদে ওটা। রজা-ও AS-42 টা রেকমদতা রসাজা 
কদর সামদন এগুদত লাগল। এক হাত রস্টযাররং-এ অ্নয হাত রর ায। কাউদক রচাদে 
প়েদলই গুরল চালাদে। 
  
. 
  
কাটব রেযাল করল হোৎই রিদন রকেু একটা রভদস উেদে। 
  
“কী এটা?” রজদেস করল ও। 
  
“এরলদভটর। সু়েদির রশর্ মাথায এটা। রসাজা পাম্প হাউদজ ওো োয এটা রেদয। 
একজন রটকরনরশযান জর্ার্ রেল। 
  
 র সদপ্লদত রেো োদে প্রায চারদশা ফুট ওপর রথদক ওটা নামদে। 
  
 “এরলদভটর? আদগ র্লদর্ন না। থামাদত পারদর্ন ওটাদক?” রলাক েুজন মাথা না়েদলা। 
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“আপনাদের হাদত রকাদনা অ্স্ত্র নাই। তাই আপনাদের রেদ়ে রেরে। আপনাদের জাযগায 
আরম থাকদল রকাদনা রেদক না তারকদয এোন রথদক ভাগতাম।” 
  
রলাক েুজন উদে োাঁ়োদলা। একজন আর্ার কাটবদক ধনযর্াে রেযার রচিা করল। 
  
“ধুর, োন রতা।” 
  
আর রেরর না কদর তারা প্রধান সমারধ রিত্রটার রেদক রেৌ়ে শুরু করল। ওরা আর 
রফদর আসদর্ না রনরিত হদয তারপর পাদশর েরজাটা রেদয ঢুদক প়েল। অ্নযপাশ রেদয 
রেদে রজা আসদে গার়েটাদত কদর। 
  
“িাদমলা আদরকটা রর্াঁদধদে।” রজা-রক র্লল কাটব। 
  
 “রক িাদমলা?” 
  
‘এই সু়েদির রশর্ মাথায একটা এরলদভটর আদে।” 
  
“এরলদভটর” রজা রজদেস করল। 
  
“তাইদতা রেেরে। ওটা রনদম আসার আদগই আটকাদত হদর্।” র্লল কাট। 
  
“আমাদের লাগদর্ না ওটা?” 
  
 “আদর ওটায কদর ওপর রথদক সারকদরর রলাক নামদে।” 
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“তাহদলদতা হদলাই।” 
  
 কাটব গার়েদত উেদত রগদয আর্ার রথদম রগল। “ররনাটা রকাথায?” 
  
 “লযাদর্ আর্ার রেেদত রগদযদে।” জর্ার্ রেল রজা। 
  
“আরমও তাহদল ওোদনই োই। তুরম কাজটা রশর্ কদর আদসা ওোদন। এদের রলদজ 
এর মদধয আগুন ধদর রগদে।” 
  
কাটব চদল রেদতই রজা আর্ার সামদন র্া়েদলা। ওর অ্র্শয এরলদভটরটা উর়েদয রেদত 
ইদে করদে না। কারণ এোন রথদক রর্র হওযার এটাই সর্দচদয সহজ উপায। রকন্তু 
এটা করা ো়ো উপাযও রনই। 
  
. 
  
৫৯. 
  
সারকর আর হাসান রেৌদ়ে রসই রফংস ওযালা রুমটায হারজর হদলা আর্ার। রকন্তু রসই 
পাথদরর করফনগুদলার ধাদর রপৌঁোদতই পাদযর কাদে পারন রেটদক উেল। 
  
“আর্ার পারন ঢুকদে রভতদর,” র্লদলন সারকর। 
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“এরকম রতা হওযার কথা না। পাম্পগুদলাদত এেনও চলদে। শব্দ পারে আরম।” জর্ার্ 
রেল হাসান। 
  
পারনর জাযগায জাযগায রু্েরু্ে উেদে। সারকর রু্দি রগদলন রক হদে, “ওরা পাম্প 
উদটা রেদক চালাদে। পারন এেন আর আসদে না উদটা জলাধার গুদলায রফরত 
োদে।” 
  
“তাহদল রতা িাদমলা হদয রগল। এই রুমটাদতা আদগর মদতা আর্ার পারন রেদয ভদর 
োদর্। তা়োতার়ে সদর রেদত হদর্ এোন রথদক।” র্লল হাসান। সারকর কথা শুদন েুর্ 
রর্রক্ত হদলন, “তুরম আসদলই একটা ভীতুর র ম, হাসান। ওরা মাত্র রতনজন। ওদেরদক 
রমদর পাম্পগুদলা আর্ার  ুররদয রেদলই হদর্।” 
  
“রকন্তু ওরা রতা একটা টাঙ্ক রনদয এদসদে।” 
  
“ওটা শুধু একটা র্িুক র্সাদনা গার়ে। রকাদেদক রপদযদে জারননা। তদর্ রসটাও ধ্বংস 
করা োদর্ না এমন রকেু না। কদযকটা ভাদলা অ্স্ত্র আর েুতসই একটা ফাাঁে পাতদত 
পারদলই কাজ হদয োদর্। োও তা়োতার়ে কদযকটা RPG রনদয এদসা।” 
  
হাসান রুমটার চাররেদক তাকাল। তারপর ওদের সাদথ আসা তসনযদের রেদক তারকদয 
রচাঁচাদলা, “তা়োতার়ে আদসা।” 
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ওরা েুজন রেদতই সারকর  রটার মািামারি চদল এদলা। রসোন রথদক রচাদে প়েল 
তার একজন রলাক র্াইদরর সু়েি রেদয পালাদে, “োে রকাথায? এরেদক এদসা, হাক 
ো়েদলন উরন। 
  
রকন্তু রলাকটা তার  াদক কণবপাত না কদর রর্র হওযার সু়েদির রেদক রেৌদ়ে চদল 
রগল। সারকর ররদগ রমদগ রপস্তল রর্র কদর রর্শ কদযকটা গুরল করদলন একসাদথ। 
রলাকটা রশর্ মাথায রপৌঁেদতই একটা লাগল গাদয। রলাকটা কাত হদয কুরমদরর গদতব 
পদ়ে রগল। িুধাতব কুরমরগুদলা এক রসদকদন্ডর মাদি িাাঁরপদয প়েল তার ওপর। 
  
. 
  
হাসান অ্স্ত্রাগাদর রপৌঁদে রনদজর রকা  রেদয েরজা েুলদলা। রভতদর তাক ভরা রাইদফল 
আর রগালা-র্ারুে। রশর্ মাথায এক রসট রারশযান RPG রেো রগল। ও রসটা সাদথর 
তসনযটাদক রেদয র্লল, “সারকদরর কাদে রনদয োও।” 
  
 রর্না র্াকয র্যদয রলাকটা রসটা রনদয েুটদলা। 
  
হাসান পাদশর RPG (Rocket Propelled Grenade)-টা রেোর ভান করল রকেুিণ। 
তারপর েেন রনরিত হদলা রে ও একা তেন একটা রফান তুদল রনদলা। রফানটা 
ওপদরর কদরাল রুদমর সাদথ রোগাদোদগর জনয র্যর্হার হয। আশা করল রে লাইনটা 
এেনও রকদট রেযা হযরন। 
  
কদযক রসদকন্ড ররং হওযার পর রসকশন রল াদরর গলা পাওযা রগল। 
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 “স্কররপযনদক োও।” র্লল হাসান। 
  
স্কররপযন এদস র্লল, “আরমদতা েুই রস্কাযা  রলাক রনদয এরলদভটদরর রেদক 
োরেলাম।” 
  
“ওদেরদক একাই রেদত োও। তুরম আমার সাদথ রতন নম্বর রর্র হওযার রাস্তায রেো 
কদরা। লর্দণর েরনর সু়েি রেটা। একটা লযান্ড ররাভার রনদয এদসা। আমাদেরদক 
তা়োতার়ে ভাগদত হদর্।” 
  
স্কররপযন রকাদনা প্রশ্ন করল না। হাসান ররদে রেল রফান। পারন এেন ওর রগা়োরল 
োর়েদযদে। গুহার হাজার হাজার ফাটল রেদয চুাঁইদয চুাঁইদয পারন উেদে। ও অ্স্ত্রাগার 
রথদক রর্ররদয রেরেক রেদয এদসরেল রসরেদক তাকাল, তারপর  ুদর উদটারেদক রেৌ়ে 
রেল। 
  
 রর্াঁদচ থাকদল আদরকরেন েুে করা োদর্। 
  
. 
  
সারকর সমারধ কদি অ্দপিা করদেন। প্রথম তসনযটা একটা RPG কাাঁদধ রেৌদ়ে এদলা। 
রকন্তু হাসান রকাথায? 
  
রকন্তু রস কথা রজদেস করার আদগই উদটা রেক রথদক আদরকজন রুদম প্রদর্শ করল। 
রসই ইতারলযান মরহলাটা। রস রুমটার রভতর রেদয লযার্দরটররর সু়েদির রেদক েুটদে। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

515 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

সারা গাদয ধুদলা মাো। রসজদনয কম আদলাদত সারকর প্রথদম ওদক রেযাল কদররন। 
রুদমর রভতর পুদরা রঢাকার পর রটর রপদযদে। তদর্ এদত মরহলারই িরত হদলা রর্রশ। 
  
সারকর মাথা রনচু কদর অ্দপিা করদত লাগল। এদক ধরদত পারদলই োরুণ কাজ হদর্। 
আদমররকানগুদলার রেল নরম। এরকম একটা সুিরীদক র্াাঁচাদনার জনয র্লা মাত্র 
আত্মসমপবণ করদর্ ওরা। 
  
 রমদযটা রুদমর মািামারি রপৌঁেদতই কুরমরগুদলা ওদের গতব রথদক র দক উেল। হোৎ 
পাওযা োর্ার রনদয মারামারর করদে ওরা। 
  
শব্দটা শুদন রমদযটার মদনাদোগ েুদট রগল আর সারকর রসই সুদোদগ সামদন িাাঁপ রেদয 
ওদক জাপদট ধরদলন আর আদরক হাত রেদয রমরশন গানটা রফদল রেদলন। 
  
ররনাটাও দ্রুত সামদল রনদলা। একটা পাক রেদয সারকদরর রচাযাল র্রার্র একটা  ুরস 
র্রসদয রেল। রকন্তু সারকর উদটা রহদস রেদলন। উরন ররনাটাদক পাদশর করফনটার রেদক 
েুাঁদ়ে রেদলন। ররনাটা উদে োাঁর়েদয পালাদনার রচিা করল রকন্তু সারকর তাদক রটদন তুদল 
োস কদর সমস্ত শরক্ত রেদয একটা চ়ে র্সাদলন গাদল। 
  
“রেোদন আে রসোদনই থাক।” আদেশ করদলন উরন। 
  
রকন্তু ররনাটা আর্ার ওোর রচিা করদতই ওর পাজর লিয কদর লারথ হাকাদলন এর্ার। 
ফুসফুদসর সমস্ত র্াতাস রর্ররদয রগল ররনাটার। সারকর রনদজর রপস্তল রর্র কদর 
ররনাটার রেদক তাক কদর ওর ওপর একটা পা তুদল োাঁ়োদলন। 
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ররনাটা আর ন়েদলা না। 
  
ও রে একটা রু্দলদটর অ্দপিা করদে রু্িদলন সারকর। রকন্তু ওদক রনদয ওনার 
পররকল্পনা আলাো। 
  
“রচন্তা করদর্ন না। আপনাদক তা়োতার়েই ওপাদর পাোদর্া, তদর্ রসটা আপনাদের 
র্নু্ধদেরদক রেরেদয রেরেদয। এদকর্াদর কাে রথদক।” তারপর RPG কাাঁদধ তসরনকটার 
রেদক রফদর র্লদলন, “রফংসটার ওপর রগদয োাঁ়োও। ওোন রথদক গুরল করা সহজ 
হদর্।” 
  
“হাসাদনর কী হদলা?” 
  
 “ওর সাহস আপাত রতা রশর্।” 
  
. 
  
৬০ 
  
রজা এরলদভটদরর কাদে রগদয রেেদলা ওটা আসদল গুহার পাথর রকদট র্ানাদনা। তার 
ওপর ধাতর্ একটা রোল র্রসদয র্ানাদনা হদযদে এরলদভটর। রোলটা অ্দনক প্রশস্ত আর 
রমাটা কারণ এরলদভটদর কদর ভারী ভারী েন্ত্রাংশ আর একসাদথ অ্দনক মানুর্ উো-নামা 
করাদত হয। পৃরথর্ীর রে রকাদনা েরনদতই এমন র্যর্স্থা থাদক। 
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এরলদভটরটা এেনও রনদচ নাদমরন। তদর্ চাকাগুদলা  ুরদে রেো োদে। রজা রেক ওটার 
সামদন রগদয থামল। কমপদি রর্শ রথদক রত্রশজন অ্স্ত্রধারী মানুর্ নামদে ওদত কদর 
র্দল রজা’র অ্নুমান। 
  
েুভবাগযক্রদম রর্রশরভাগ এরলদভটদরর মদতাই এটাও ওপর রথদকই রনযন্ত্রণ করা হয। 
এর সাদথ একটা ভারী রকেু লাগাদনা রসটাই ওো-নামা কদর এটাদকও ওোয আর 
নামায। রজা’র তাই করার মদতা একটাই কাজ তা হদলা রে লাইদনর ওপর রেদয 
এরলদভটরটা নামদে রসটাদক র্াাঁরকদয রেযা। হযদতা তাদত আটদক রগদয এরলদভটরটা 
আর নামদর্ না। 
  
ও সাহাররযানটাদক জাযগামত এদন ইরেন চালু করল। তারপর রেই মাত্র সামদন র্া়েদর্ 
তেরন রেযাল হদলা রে রুদম পারন ঢুকদে। পারনটা আসদে প্রধান সু়েিটা রেদয। এোদন 
এদস আঙুদলর মদতা চাররেদক ের়েদয প়েদে। 
  
“হায হায ফুদটা কদর রফদলরে রেরে!” রনদজদকই রনদজ র্লল রজা। 
  
এরলদভটরটা পালাদনার জদনয ওদের কাদজ লাগদর্। এই রচন্তা রথদক রজা ওটাদক নি 
করার পররকল্পনা র্াে রেদয প্লযান-রর্ অ্নুোযী কাজ করদর্ র্দল রেক করল। ও AS-42-
টার রপেদন রগদয রেোন রথদক গুরল করদত হয রসোদন োাঁ়োদলা, তারপর সামদনর 
ধাতর্ পাতটাও তুদল রেল আত্মরিার জনয। তারপর রর া রমরশন গান আর টযাঙ্ক 
রর্ধ্বংসী র্িুক েুদটাদতই গুরল ভদর অ্দপিা করদত লাগল। এরলদভটর নামার। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

518 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

রকেুিণ পরই এরলদভটদরর োযা রচাদে প়েল, তার পদরই ওটার রনচটা রেো রগল। 
ধাতর্ র্েটা রনদচ নামদতই রেো রগল ওদত রকাদনা েরজা রনই শুধু একটা োাঁচা। তার 
রভতর কমপদি রর্শজন রলাক। 
  
এরকম র্ন্ধ অ্র্স্থায রর্শজন মানুর্দক গুরল কদর মারার রকাদনা ইোই রজার রনই। 
তদর্ একজনও েরে গ়ের়্ে কদর তাহদল ও র্িুক োরল হওযার আগ পেবন্ত গুরল 
চালাদর্। 
  
িনাৎ শব্দ কদর এরলদভটরটা মারট স্পশব করল। 
  
“রতামাদের জাযগায আরম হদল আর্ার ওপদরই রফদর রেতাম।” রচৎকার কদর র্লল 
রজা। েুদটা হাতই েুই র্িুদকর রট্গাদর। ধাতর্ আর্রণটার মািোদনর রোট্ট রফাকরটা 
রেদয তারকদয আদে। সাহাররযানার লাইট েুদটা এরলদভটদরর রলাকগুদলার রচাে ধাাঁরধদয 
রেদযদে। 
  
এরলদভটদরর োাঁচাটার র্াইদরর েরজা েুদল রগল। রভতদরর রলাকগুদলা োর োর র্িুক 
রতালার রচিা করল রকন্তু গাোগারে কদর থাকার কারদণ পারদলা না। 
  
“আজদক রতামাদের না মরদলও চলদর্!” রজা রচাঁচাদলা আর্ার। 
  
রভতদরর েরজাটাও েুদল রগল। রজা রভদর্রেল রকউ না রকউ রকেু একটা করার রচিা 
করদর্ আর ওর গুরলদত কচু কাটা হদর্। রকন্তু রকউ ল়েদলা না। 
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ওরা ওর রেদক রেোর রচিা করল। রকন্তু অ্রতররক্ত আদলার কারদণ পারদলা না। 
রশর্দমশ ওদেরই রকউ একজন সুইচটা রেল। আর্ার রগটগুদলা র্ন্ধ হদয রগল আর 
এরলদভটরটা ওপদর উদে অ্েৃশয হদয রগল। ওটার সাদথ সাদথ রজা’র হাদতর র্িুক 
েুদটা ওপদরর রেদক র্াাঁকাদত লাগল। রোদলর রভতর অ্েৃশয হওযার পর থামল। তারপর 
গার়ে রথদক রনদম উাঁরক রেদয রেেদলা ওটা ওপদর উেদে রক-না। আদরা রতররশ রসদকন্ড 
অ্দপিা করার পর রু্িদলা রে ওরা আর রফরদর্ না। তেন ও আর্ার এদস ড্রাইভাদরর 
রসদট চদ়ে র্সদলা। 
  
কাদটবর ধারণা মদত এটা প্রায চারদশা ফুট লম্বা। তার মাদন কমপদি েুই রমরনট লাগদর্ 
ওপদর রপৌঁোদত। আসা-োওযা চার রমরনট। এইটুকুই ওদের জদনয েদথি। 
  
ও আর্ার ইরেন চালু কদর কদরাল রুদমর রেদক েুটদলা। ওোদন রপৌঁোদত রপৌঁোদত 
পারন এক ফুট সমান উাঁচু হদয রগল। 
  
মািপদথই কাটবদক রেেদত রপল। সারকদরর কদযকজন রলাক ওদক র দর ধদরদে। টযাঙ্ক 
রর্ধ্বংসী র্িুকটা রথদক একটা রগালা েু়েদলা রজা। রগালাটা রেযাদল রর্শাল একটা রের 
ততরর করল আর রলাকগুদলাও চাররেদক রেটদক প়েল। 
  
কাটব গার়েটার রেদক রেল রেৌ়ে…। “এদক্কর্াদর সমযমদতা চদল এদসদে। এরলদভটদরর 
কী হল?” 
  
“রু্রিদয-শুরনদয রফরত পারেদয রেদযরে।” জর্ার্ রেল রজা। 
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“আর্ার রফরত আসদর্ নাদতা?” 
  
রজা চাররেদক তাকাল। চারপাদশ ধুদলা আর রধাযার গন্ধ। আদলা কদম এদসদে আরও। 
পারনও র্া়েদে দ্রুত। “তুরম কী আসদত?” 
  
“জান র্াাঁচাদত চাইদল আসতাম না।” উেদত উেদত র্লল কাটব। 
  
“ররনাটার সাদথ রতা মদন হদে রতামার রেো হযরন।” র্লল রজা। কাটব মাথা না়েদলা। 
“এই র্যাটাদের হাদত ধরা রেদয রগলাম। ওদক েুাঁদজ রর্র কদর এোন রথদক তা়োতার়ে 
ভারগ চদলা। নাহদল আাঁতদর পার হদত হদর্।” 
  
রজা আর্াদরা সামদন র্া়েদলা। সামদনর রেদক পা েপাৎ শব্দ তুদল সাহাররযানটা এগুদে। 
রপেদন লম্বা একটা ধারা সৃরি হদে। সু়েদির মািোদনর একটা রনচু জাযগায ওরা প্রায 
 ুদর্ই রগদযরেল তদর্ েুর্ দ্রুত ঢালটা পার হদয আর্ার উদে আসায রর্াঁদচ োয রকাদনা 
মদত। 
  
“পারন আসদে রকাদেদক?” রজদেস করল রজা। 
  
“নীল নে। আরম পাম্পগুদলা উদটারেদক চারলদয রেদযরে। এেন ওগুদলা নেী রথদক পারন 
আর্ার জলাধাদর রফরত পাোদে। রসজদনযই ফুদটাফাটা রেদয আর্ার রফরত আসদে 
পারন। জর্ার্ রেল কাটব। 
  
“আর রলরর্যা আর রতউরনরসযার শুকদনা রলকগুদলা আর্ার পারনদত ভদর উেদে।” 
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কাটব োাঁত রর্র কদর হাসদলা, “আরমদতা ভার্রে রর্নগাজীর শহরতলীর গরম পারনর 
িরনায রগাসল করদত োদর্া। 
  
সামদনই সারকদরর রলাদকর েুদটা লাশ ভাসদত রেো রগদলা। 
  
 “ররনাটা এই রেদক রগদযদে সম্ভর্ত।” কাটব অ্নুমান করদলা। 
  
ওরা আদরা এগুদত লাগদলা। পারন তদতািদণ গার়ের অ্দধবক উচ্চতায। উদে এদসদে। 
  
“এই গার়ে কী পারনদত চদল?” রজদেস করদলা কাটব। 
  
রজা মাথা না়েদলা, “আর এক-েুই ফুট পারন উেদলই আর চলদর্ না।” 
  
ওরা সু়েি পার হদয সমারধ রিদত্র এদস উপরস্থত হদলা। 
  
 “লযার্ ঐ পাদশ।” র্লল কাটব। 
  
কাটব রুদমর চারপাশ রেযাল করদত লাগল আর রজা গার়েটা রুদমর মািোদন রনদয 
এদলা। রুদমর রভতদর রকউ রনই রকন্তু মািামারি জাযগায হুউশ কদর একটা শব্দ ওর 
েৃরি কা়েদলা। 
  
রচাদের রকাণা রেদয কাটব রেেদত রপল একটা আগুন রধাযা ে়োদত ে়োদত ওদের 
রেদকই এরগদয আসদে। রকেু করা রতা েূদর থাক রচৎকার করার সময পেবন্ত রেল না। 
RPG-টা ওদের কদযকফুট সামদন একপাদশ আেদ়ে প়েল। সাদথ সাদথ পারনদত রর্শাল 
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একটা ফাাঁকা জাযগার সৃরি হদলা। রর্দফারদণর ধাক্কায গার়ের সামদনর রেকটা েুমদ়ে 
মুচদ়ে ওটা একপাদশ কাত হদয পদ়ে রগল। 
  
কাটব োন হারাযরন রকন্তু ওর কান রভাাঁ রভাাঁ করদে। মাথাদতও রভাতা েন্ত্রণা। গার়ে রথদক 
পারনদত পদ়ে রগদযদে। 
  
সামদন ড্রাইভাদরর রসদটর রেদক তাকাদলা, “তুরম রেক আে?” 
  
 “পা আটদক রগদযদে। তদর্ সম্ভর্ত রকেু ভাদিরন।” জর্ার্ রেল রজা। 
  
পা টানাটারন কদর রোটাদনার রচিা করদে। কাটব  যাশদর্াদ বর সামদন র্াাঁকা হদয োওযা 
ধাতর্ েণ্ডটায কাাঁধ রেরকদয রেদল রেল। রজার পা মুক্ত হদয ও পারনদত রগদয প়েল। 
  
“ভাগয ভাদলা রে ওটা সরাসরর আমাদের ওপর পদ়েরন। নইদল এদতািদণ োতু হদয 
রেতাম।” জানা কথাটাই মুদে র্লল রজা। 
  
“এটার মাদন হদে এোদন আদরা রকউ আদে।” কাটব র্লল। 
  
“হযাাঁ, আদে।” ভািা গার়েটার অ্পর পাশ রথদক রভদস এদলা কণ্ঠটা কাটব রচনদত 
পারদলা। সারকদরর কণ্ঠ ওটা। 
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কাটব আর রজা 
৬১. 
  
কাটব আর রজা সাদথ সাদথ AS-42-টার আ়োদল সদর এদলা। পারনর উচ্চতা এেন েুই 
ফুট। আদরা র্া়েদে। টযাঙ্করর্ধ্বংসী কামানটা র্াাঁকা হদয রগদযদে। কাদটবর রর়ো সার্ 
রমরশন গানটাও রেো রগল না আদশপাদশ। 
  
“আমাদেরদক রমদর রফদলও আর রকাদনা লাভ হদর্ না সারকর।” কাটব র্লল রচৎকার 
কদর। এই জাযগাটা পারনদত  ুদর্ োদর্ পুদরাটা একটু পদর। তারপর মারটর ওপদরও 
পারন উেদত থাকদর্। কাদরা না কাদরা রচাদে রতা প়েদর্ই। আপনার রেলা রশর্। 
আপনার সর্ পররকল্পনা মাদে মারা োদর্ এর্ার।” 
  
জর্াদর্ প্রথদমই সারকর রহদস রেদলন। “পারন র্ন্ধ করার উপায একটা রর্র করর্ই। 
আর রতারা ো কদররেস রসটও রেক করা রকাদনা র্যাপার না আমার জদনয। একটু র্া়েরত 
িাদমলা হদর্ এই ো।” 
  
 “রমাদটও না। আপনার করম্পউটার রেদয আরম আমার কতবাদেরদক রমদসজ পারেদযরে। 
আপরন মারটর ওপর রেদত রেদতই আপনার কীরতবকারহনী পুদরা েুরনযার সামদন ফাস 
হদয োদর্। সর্াই রজদন োদর্ রে েরার জদনয আপরনই োযী। রপওলা আর আপনার 
র্ারক সর্ রলাক সম্পদকবও সর্াই সর্ রজদন োদর্। সর্াই এটাও জানদর্ রে আপরন রে 
রর্র্টা র্যর্হার কদর সর্াইদক মরণ  ুম পা়োদেন রসটা আসদল আরফ্রকান রকালা র্যাঙ 
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রথদক র্ানাদনা হয। পদরর র্ার েেন আপরন কাউদক র্লদর্ন রে আপরন কাউদক রমদর 
রফদল আর্ার জযান্ত করদত পাদরন, রস রনরিত হাসদর্।” 
  
হোৎ কদযকটা গুরল এদস AS-42-টার রনদচর অ্ংদশ আ াত করদলা। 
  
কাটব রু্িদলা রোাঁচাটা এদকর্াদর জাযগামদতা রলদগদে। 
  
“র্িুক হাদতর একটা পাগলদক আদরা রিপাদনা কী রেক হদে?” র্লল রজা। 
  
“আমাদের মািোদন একটা গার়ে আদে তা ভুদল রগদযে? কাটব র্লদলা। 
  
“উরন রতদলর টযাদঙ্ক গুরল করদল?” 
  
“ভাল কথা র্দলে। ভাগয ভাদলা রে আমরা পারনদত  ুর্ রেদত পারদর্া েরে জাযগামদতা 
গুরল রলদগই োয।” 
  
পারন কাদটবর রকামর পেবন্ত চদল এদসদে। প্ররত রমরনদট প্রায এক রথদক েুই ইরি র্া়েদে 
পারন। কাটব একর্ার ভার্দলা সাাঁতার রেদর্ রকন্তু একটা রজরনস রচাদে প়োয মত র্েদল 
রফলল। ওদের রেক উদটা পাদশ একটা লম্বা, চযাো সরু্জাভ রকেু একটা ন়েদত রেো 
োদে।” 
  
“নতুন একটা িাদমলা হারজর।” র্লল কাটব। 
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রজাও রেদেদে রজরনসটা। “গুরল রেদয মরদর্া নারক কুরমদরর রপদট োদর্ রসোন্ত রনদত 
পাররে না।” 
  
পারন এেন পুদরা রুম জুদ়েই, আর কুরমদরর গদতব রপৌঁদে রগদযদে। 
  
“আপরন হযদতা ভার্দেন এোন রথদক পালাদত পারদর্ন, রকন্তু কুরমরগুদলার হাত রথদক 
র্াাঁচদর্ন কীভাদর্? রচাঁরচদয র্লল কাটব। 
  
“ওরা রতাদেরদকই রেদত র্যস্ত থাকদর্। আমাদক রর্রক্ত করদর্ না। আরম উাঁচু 
জাযগাদতই আরে।” র্লদলন সারকর। 
  
 সারকর ভািা গার়েটার একটা রফাকর রেদয উাঁরক রেল। সারকর একটা পাথদরর করফদনর 
ওপর োাঁর়েদয আদেন। রকেু একটা তার পাদযর কাদে পদ়ে আদে। 
  
আপনার ওোদনও পারন রপৌঁদে োদর্ একটু পদরই। তার রচদয আরম একটা প্রস্তার্ রেই 
রভদর্ রেদেন। আপরন আর আপনার রলাদকরা রঢাকার সু়েিটা রেদয চদল োই আর 
আমরা এরলদভটরটা রেদয ওপদর উরে। তারপর রকাদনা শুকদনা জাযগায না হয আর্ার 
আমাদের রহদসর্টা চুরকদয রনদর্া।” 
  
 আদরা একটা কুরমর গতব রথদক রর্ররদয এদলা। ওটার রপেদন আদরা েুদটা তারপর ভুস 
কদর  ুদর্ রগল পারনদত। নাস্তা রহদসদর্ ওদেরদক েুাঁদজ রনদত ওগুদলার রর্রশ সময 
লাগদর্ না। 
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“আরম আদরা ভাদলা একটা প্রস্তার্ রেরে। রতারা েুজন এিুরন হাত উাঁচু কদর োাঁ়ো আর 
আরম রতাদেরদক সাদথ সাদথ এদকর্াদর ওপদর পারেদয রেই।” র্লদলন সারকর। 
  
“এটা আদরা ভাদলা প্রস্তার্ হয কী কদর?” রজদেস করল কাটব। 
  
“কারণ রসটা না হদল আরম এই ইতারলযান মরহলার েুই হাাঁটুদত েুদটা রু্দলট ঢুরকদয 
রেদয পারনদত রফদল রের্ আর রতারা ওোদনই োাঁর়েদয রেেরর্।” 
  
“এই রজরনস আর্ার রজদেস করদত হয?” র্লল রজা। 
  
কাটব হতাশ হদয মাথা না়েদলা, “এেন অ্ন্তত আমরা জারন রে ও রকাথায।” 
  
ওরেক রথদক ররনাটা রচৎকার করল, “আমাদক রশর্দমশ রমদর রফলদর্ই। আপনারা 
পালান। রর্র হদয োন। আমার রচদয সতযটা সর্ার জানাটা রর্রশ জরুরর।” 
  
 কাটব ওর শরীরটা র্াাঁরকদয আর্াদরা রসই রফাকর রেদয তাকাল, “উরন একটা করফদনর 
ওপর োাঁ়োদনা। ররনাটা ওনার সামদনই পদ়ে আদে। রকন্তু RPG-টা মারা হদযদে অ্নয 
রেদক রথদক। ওরেদক কাউদক রেেদত পাে?” 
  
রজা মাথা িাাঁকাদলা, “রকংস-এর ওপদর একজনদক রেো োদে। সম্ভর্ত আর রকাদনা 
রদকট রনই। নাহদল কার্ার্ হদয রেতাম এদতািদণ।” 
  
 কাটব রজার রেদক তাকাল। কাদটর রচাদের ওপদরর রেকটা রকদট রক্ত প়েদে আর 
রু্দকর কােটা রচদপ ধদর ররদেদে, “আমাদের হাদত রকেুই করার। রনই।” 
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“জারন। আরমও রসটাই ভার্রে, আমরা েুে কদর মরদত পারর, অ্থর্া আত্মসমপবণ কদর 
মরদত পারর। অ্থর্া এোদন চুপচাপ োাঁর়েদয রথদক  ুদর্ মরদত পারর। েরে না কুরমদরর 
রপদট োই।” র্লদত র্লদত রজা রর়ো সার্ রমরশনগানটা েুরটদয আনদলা। 
  
“তার মাদন তুরম েুে কদর মরদত চাও।” র্লল কাটব। 
  
“তুরম কী অ্নয রকেু করদত চাে নারক?” 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা। “আরম আত্মসমপবণ করদত চারে।” রচাে রটপ রেদয র্লল কাটব। 
  
রজা পুদরা হতভম্ব হদয শুদন। রকন্তু কাটব ওর হাদতর মদধযকার ব্লাক রমদস্টর ভযাল েুদটা 
রেোদলা। এক হাদতই সুির এদট রগদযদে। 
  
“রফংদসর ওপদরর রলাকটাদক মারদত পারদর্?” রজদেস করল কাটব। 
  
রজা এটা রসটা টানাটারন কদর রেদে রনদলা রর াটা রেক আদে রক-না। “েশটা গুরল 
আদে। একটা না একটা রতা লাগদর্ই। 
  
হোই একটা গুরল আর রচৎকার রশানা রগদলা।” এর্ার গুরল কদররে মাংদস রকন্তু পদরর 
র্ার মালাই চারক রমস হদর্ না।” রচৎকার কদর র্লদলন সারকর। 
  
েুই হাদতর মুদোয েুদটা ভাযাল লুরকদয কাটব ওর মাথার রপেদন হাত ররদে উদে 
োাঁ়োদলা। 
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“ফাস্ট র্ল করদর্। স্নাই ার র্া কাভব রেন না হয।” র্লল রজা। 
  
(দর্স র্ল রেলার পররভার্া। ফাস্টর্ল হদলা ৯০-১০৬ রম/ ন্টা রর্দগ রোাঁ়ো রর্স র্ল। 
স্নাই ার এর রচদয আদস্ত রোাঁ়ো র্ল আর কা ব হদলা র্াাঁকাদনা র্ল। 
  
কাটব োাঁত রর্র কদর হাসদলা আর ধীদর ধীদর উদে োাঁ়োদলা। উদে োাঁ়োদনা মাত্র গুরল 
োদর্ এই আশংকা করদে। 
  
ও রসাজা হদয সারকদরর রচাদের রেদক তাকাল। ররনাটা তার সামদন হাাঁটু রগদ়ে র্দস 
আদে। 
  
“রতার সাদথর জন কই?” সারকর রচৎকার রেদলন। 
  
কাটব রজার রেদক একর্ার তাকাল, তারপর র্লল, “ওর পা রভদঙ রগদযদে োাঁ়োদত 
পারদর্ না।” 
  
“এক পাদযই োাঁ়োদত র্ল।” 
  
রজা মাথা িাাঁকাদলা। গুরল করার জদনয প্রস্তুত ও। 
  
“আপরন র্দলন!” র্লল কাটব। তারপর একটা ভাযাল সারকর রে করফনটার ওপর োাঁর়েদয 
আদে রসটা লিয কদর েুাঁদ়ে মারদলা। রকন্তু ওটা করফদন লাগদলা না। পারনদত পদ়ে টুপ 
কদর  ুদর্ রগল। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

529 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
সারকর রজরনসটা েুদট আসদত রেদেই োরনকটা রপরেদয রগদযরেদলা। রকন্তু ওটা ওনার 
পেবন্ত আসদলা রেোমাত্র রপস্তল তুদল কাদটবর রেদক গুরল করদলন। কাটবও এর মদধয অ্নয 
ভাযালটা  ান হাদত রনদয েুাঁদ়ে রমদরদে। এর্াদররটা রেক সারকদরর েুইপাদযর ফাাঁদক 
পাথদরর ওপর পদ়ে রভদঙ চুরমার হদয রগল। রভতদর ো রেল তা রসাজা ওপদর উদে 
রগল। 
  
সারকর টলদত টলদত রপরেদয রগদলন। রচাদে িাপসা রেেদেন রতরন। রক হদযদে রু্িদত 
পারদেন রকন্তু তার আর রকেুই করার রনই। ব্লাক রমি তাদক গ্রাস করদে। আদরা 
একর্ার কাদটবর রেদক গুরল করদলন রকন্তু রসটার ধাক্কায রনদজই উদটা পারনদত পদ়ে 
রগদলন। 
  
রজাও তৎিণাৎ মাথা রর্র কদর গার়েটার পাদশ রাইদফলটা র্রসদয রফংস-এর রেদক 
গুরল করা শুরু করল। রনস্তব্ধ  রটায রর ার গুরলর আওযাজ কামাদনর রগালার মদতা 
রশানাদলা। 
  
প্রথম গুরলটা লাগল না। রকংস-এর ওপদরর তসনযটা রপরেদয আ়োদল চদল রগল। রকন্তু 
পদরর গুরলটা মূরতবটার মাথাটা উর়েদয রেল। 
  
 তসনযটা র়্ে রেররদত রনদজর ভুল রু্িদত পারদলা। রকংসটা আসদল প্লাস্টাদরর ততরর। 
তার ওপদর রসানার পাতা আর োরম পাথর রাো। আর রজা রে অ্স্ত্রটা রথদক গুরল 
করদে রসটা রলাহার পাত পেবন্ত রভে করদত পাদর। তাই মূরতবটার মাথাটা রেক কাগদজর 
টুকদরার মদতা উদ়ে রগল চারপাদশ। 
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পদরর গুরলটা তার গাদযই লাগদলা আর রস হাাঁটুর ওপর পদ়ে রগল। পদরর গুরলটার 
ধাক্কায রস রফংস-এর গা রথদক গর়েদয পারনদত পদ়ে রগল। তারপর মুে উপু়ে কদর 
ভাসদত লাগল। 
  
. 
  
৬২. 
  
কাটব চারপাদশ তারকদয রশানার রচিা করদে। পুদরা  রটা জুদ়ে রপনপতন রনস্তব্ধতা। 
রগালাগুরল রশর্। একটু পদরই রফংস-এর কাদে পারনদত আদলা়েন উেল। কারণ একটা 
কুরমর মৃত তসনযদের রেহটা েুাঁদজ রপদযদে। ওটাদকই রস এেন টানাটারন শুরু কদরদে। 
  
“ররনাটাদক রনদয এদসা।” রজা র্লল। 
  
কাটব অ্র্শয এর মদধযই এদগাদত শুরু কদরদে। গার়ে রথদক একটা গযাস মাস্ক তুদল রনদয 
পদরও রফদলদে। 
  
 অ্দধবকটা জীর্ন পারনদত কাটাদনার পরও কাটব প্ররতর্ার অ্র্াক হয। পারন হাাঁটুর ওপর 
উেদলই রেৌ়োদত এত কি রকন হয রভদর্। ও েত সম্ভর্ দ্রুত সামদন এরগদয রেেদত 
রপল ররনাটা পারনদত ভাসদে। োন রনই। ও ওদক রটদন কাাঁদধর ওপর তুদল একটা 
পাথদরর করফদনর ওপদর উদে োাঁ়োদলা। ওপদর উদেই ও আসল িাদমলাটা রেেদত 
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রপল। গতব রথদক সর্ কুরমরই রর্র হদয এদসদে। ওরা এেন োদেযর সন্ধাদন পুদরা 
সমারধদিত্রটা চদর্ রর়্োদে। চারটা রেো োদে। পারনর রনদচ আরও থাকদত পাদর। 
  
রজাও কাত হওযা গার়েটার ওপর চদ়ে র্দসদে। আপাতত রনরাপে ওরা তদর্ পারন 
আরও র্া়েদে। আদশপাদশ রকাদনা কুরমর রচাদে না প়োয কাটব রজা-রক ওর কাদে 
আসদত ইশারা করল। 
  
রজাও একটা গযাস মাস্ক পদর পারনদত িাাঁপ রেদয কাদের করফনটায উদে র্সদলা। 
তারপর একটা রথদক আদরকটায লারফদয লারফদয কাদটবর কাদে রপৌঁদে রগল। এদকর্াদর 
মাইনকার রচপায পদ়ে রগলাম রেেরে।”রজা র্লল। 
  
 কাাঁপা কাাঁপা হদলও মাদস্কর রভতর রেদযও কাটব রজার কদণ্ঠর র্যিটা রটর রপল। 
  
“তাইদতা রেেরে।” 
  
সারকর মাত্র চার ফুট পারনদত রচত হদয আসদেন। তার পাদশই ভাসদে ব্লক রমদস্টর 
রশর্ ভাযালটা। 
  
“পারনদত রেযাল ররদো রতা।” র্দল কাটব পারনদত রনদম সারকদরর রেদক এগুদলা। সারকর 
আর ভাযাল েুদটাই ওর েরকার। সারকদরর মুে রথদক কথা রর্র করদত পারদল কাদজ 
রেদর্। 
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ও এক হাদত ভাযালটা রনদয অ্নয হাদত সারকরদক টান রেল। সারকরদক রটদন আনা 
লাগদে র্দল ওর গরত আদরা কদম রগল। 
  
“তা়োতার়ে,” রজা রচৎকার রেদয রর াটা তুদল কাদটবর মাথার ওপর রেদয গুরল করল। 
  
 কাটব রচিা করদে রকন্তু পারন ওদক রটদন ধরদে র্ার র্ার। রেৌ়োদনার রচিা করদতই পা 
রগল রপেদল। তারপরও হাদ়ে পাাঁচদ়ে রকাদনা মদত ও একটা করফদনর ধাদর রপৌঁদেই 
রসটায উদে প়েল। তারপর সারকরদকও টান রেল ওপদর রতালার জদনয। 
  
পর মুহূদতবই পারনর রর্শাল একটা রঢউ আেদ়ে প়েল করফনটার গাদয। একটা র্াদরা 
ফুট লম্বা কুরমর এরগদয এদস সারকদরর পা কামদ়ে ধরদলা। তারপর এক টাদন কাদটবর 
হাত রথদক েুরটদয সারকরদক পারনর রনদচ রটদন রনদয রগল। 
  
পারনর রঙ প্রথদম লাল হদয রগল তারপর র্ারক কুরমরগুদলাও রসরেদক রধদয আসায 
লাদলর মাদি রোপ রোপ সরু্জ রেো রেদত লাগল। রকন্তু একজন লাশটা রনদয সাাঁতদর 
একপাদশ চদল রগল। র্ারকরাও তাদক ধাওযা করল। 
  
“রশর্দমশ ওনার পরকাদলর রের্তার সাদথ সািাৎ  টদত োদে,” র্লল রজা। 
  
“রকন রেন মদন হদে সারকদরর কাজ-কমব ওসাইররদসর পেি হদর্ না।” র্লল কাটব। 
  
 “রলাকটার এমনটাই পাওনা রেল, রকন্তু ওনার সাদথ সাদথ আমাদের প্ররতদর্ধক পাওযার 
রশর্ আশাটা রভদস রগল।” র্লল রজা রর্র্ণ্ণ কদে। 
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কাটব উদে োাঁর়েদয চারপাশটা পরীিা করল। আমরা েরে সতকব না হই তাহদল আমাদের 
অ্র্স্থাও ওনার মদতাই হদর্। এই জাযগায থাকদল আর রর্রশিণ রটকদত পারদর্া না। 
আরম আমাজদনর কুরমরদেরদক রেদেরে পাাঁচ ফুট লাফ রেদয গাদের  াল রথদক পারে 
ধরদত। আর রর্শাল রর্শাল মরহর্ পেবন্ত ওরা এক টাদন পারনর রকনার রথদক রটদন রনদয 
োয।” 
  
রজা’ও জাদন রস কথা, “ওরা রতা এেন োওযায র্যস্ত। এেন রভদগ রগদল রকমন হয?” 
  
“আরম ররনাটাদক রনরে। তুরম রমরশন গানটা নাও। আমরা রসাজা সু়েি ধদর এরগদয 
ওসাইররস প্লাদন্ট রফদর োদর্া। আরম ভাযালটা এোদনই রভদঙ ররদে োরে। আর তুরম 
সামদন ো প়েদর্ রসটাদকই গুরল করদর্। আর েত দ্রুত সম্ভর্ এদগাদর্া আমরা।” 
  
“রেক আদে। আমার রকন রেন মদন হদে রশর্ কাজটাই সর্দচদয গুরুেপূণব।” র্লল 
রজা। 
  
 কাটব ররনাটাদক কাাঁদধ তুদল রনদলা আর র্াম হাত রেদয ওর পা পযারচদয ধরল। আর 
 ান হাদত ভাযাল। 
  
“এগুদনা োয।” সামদন রথদক র্লল রজা। 
  
তারপর রনরিত হওযার জনয সামদনর রেদক গুরল েু়েদলা কদযকটা। তারপর পারনদত 
িাাঁপ রেদয সামদন র্া়েদলা। রজা অ্র্শয রমাটামুরট রনরিত রে সু়েদির আধাআরধ োওযার 
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আদগই ও জযান্ত কুরমদরর রপদট োদর্। হোৎ র্াদম রকেু একটা রেদে গুরল করল। 
রজরনসটা একটা জুদতা। তারপর  াদন  ুরদলা রকন্তু রকেু রনই। 
  
কাটবও রনদম ভাযাদলর মুেটা েুদল রফলল। তারপর রভতদরর রজরনস ওদের রপেন রেদক 
ে়োদত ে়োদত এগুদলা। 
  
রজা আর্ার গুরল করদতই ও চমদক রফদর তাকাল। তদর্ এর্ার রেকই রকেু একটা উদটা 
রেদক েুদট পালাদলা। রকন্তু ওটা রকেুেূর রগদযই আর্ার  ুদর ওদের রেদক েুদট এদলা। 
  
রপেদন রফদর রেদে জাদনাযারটা ওদের প্রায ধদর রফদলদে। রজা! রচৎকার রেল ও। 
  
আর্াদরা রর ার শব্দ পাওযা রগল। রকন্তু েুদটা গুরল কদরই ওটা আটদক রগল। কুরমরটা 
না রথদম কাদটবর পাদয এদস রতা রেল। 
  
ধাক্কায কাটব উদট পদ়ে রগল, তদর্ কুরমরটা ওদক কাম়ে রেযরন। ও আর্ার পারনর 
ওপর মাথা তুদল রেেদলা কুরমরটা একটা রনরীহ রেলনার মদতাই রভদস োদে 
একরেদক। তা রসটা কী রজা’র গুরল রেদয নারক ব্লাক রমদস্টর প্রভাদর্ রসটা কাটব-জাদন 
না। 
  
রজা দ্রুত রর্দগ সামদন র্া়েদলা। রকেুিদণর মদধযই ওরা পারন োর়েদয শুকদনা জাযগায 
উদে এদলা। 
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 ওরা রকেুিণ রর্োম রনদলা রসোদন। আরও রকেুিণ রনদতা রকন্তু পারনর উচ্চতা 
র্া়েদেই। 
  
“চদলা রফরা োক।” র্লল কাটব। 
  
 রজা রর াটা রেকোক কদর আর্ার রসই রভতদর রঢাকার সু়েিটা ধদর মরম র্যাঙ আর 
আনুরর্দসর রুমটা রপররদয ট্াদমর রাস্তাটার কাদে চদল এদলা। একটা গার়ে তেনও 
আদে। ওরা চদ়ে র্সদলা রসটায। রফদর চলদলা ওসাইররস প্লাদন্ট। 
  
পারন রর্েুযৎ রকদি রপৌঁদে রেদে রজনাদরটর রুদমর েরজাটা হা কদর রোলা। ট্াম রথদক 
নামদতই ঈরজপরশযান রমরলটাররর রড্রস পরা রর্শ কদযকজন রলাক ওদেরদক র দর 
ধরদলা। হাদত রাইদফল। রজা ওর হাদতর অ্স্ত্র রফদল রেদয হাত মাথার ওপর তুদল 
ধরদলা। কাটবও ররনাটাদক কাাঁদধর ওপর ররদেই হাত ওপদর তুলদলা। 
  
তীক্ষ্ণ রচাদের এক রলাক ওদের রেদক এরগদয এদলা। তার ইউরনফদমব একটা ঈগল অ্ফ 
সালারেন লাগাদনা। তার মাদন রস একজন রমজর। 
  
 রলাকটা ররনাটার রনিল রেহটা একর্ার পেবদর্িণ করল তারপর কাটব আর রজার রেদক 
তারকদয রজদেস করল, “আপনারা কী আদমররকান?” 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা। 
  
“জাভালা আর অ্রস্টন?” 
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 েুজদনই মাথা িাাঁকাদলা এর্ার। 
  
“আমার সাদথ আসুন। রজনাদরল ইদো আপনাদের সাদথ রেো করদত চান।” 
  
. 
  
৬৩. 
  
ইদো তার পুরাতন ইউরনফমবটা পদরদেন আজ। এই েুই র্ের পরও রেকোক হদযদে 
রসটা। 
  
“আমরা চদল আসার পর কী আর্ার আরমবদত রোগ রেদলন নারক?” রজদেস করল রজা। 
  
“রেোদনার জদনয পদররে শুধু। আরমই এদেরদক এোদন এদনরে। তাই ভার্লাম ওদের 
মদতা সাজাটাই ভাদলা।” র্যােযা করদলন ইদো। 
  
“এোদন ঢুকদত েুর্ িাদমলা হদযদে নারক?” 
  
“রর্রশ না। এোনকার রর্রশরভাগ রলাকই রর্সামররক। তদর্ সু়েি রথদক রর্র হওযা 
ওসাইররদসর রর্দশর্ েলটার সাদথ রকেুটা রগালাগুরল হদযদে। তদর্ সারকর রে র্যাপারটা 
হালকাভাদর্ রনদর্ না রসটা জারন। আমাদের রেমন রমরলটারর র্া সরকাদর রলাজন আদে, 
তার আরও রর্রশ আদে।” 
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 “সারকরদক রনদয আর ভার্দত হদর্ না। কুরমদরর র্েহজম করা ো়ো আর রকাদনা 
িাদমলা করার িমতা আর তার রনই।” র্লল রজা। 
  
কাটব রর্স্তাররত র্যােযা করল। কীভাদর্ সারকর মারা রগদযদে আর ওরা সু়েদির অ্পর 
প্রাদন্ত রক গুপ্ত ধন েুাঁদজ রপদযদে রসসর্। রসসর্ অ্র্শয আর্াদরা পারনদত তরলদয 
রগদযদে। 
  
 ইদো পুদরাটাই রমাহারর্দির মদতা শুনদলা, “এ এক োরুণ রর্জয।” সর্দশদর্ মস্তর্য 
করল রস। 
  
“তদর্ রর্জযটা পুদরাপুরর হযরন।” োরল ভাযালটা তুদল ধদর র্লল কাটব, “আমরা শুধু 
রর্র্টা েুাঁদজ রপদযরে। প্ররতদর্ধকটা পাইরন। তার ওপর হাসানও পারলদয রগদযদে। ও 
একর্ার ওসাইররদসর সমথবকদের কাদে রপৌঁোদত পারদলই রাজননরতকভাদর্ তেন 
িাদমলা শুরু হদয োদর্।” 
  
 “হাসান একটা রু্দ়ো রশযাল। কতর্ার রে রস ধরা প়েদত প়েদত পারলদয রর্াঁদচদে তার 
ইযত্তা রনই। তদর্ এর্ার রস একটা োপ ররদে রগদযদে। োরা ধরা পদ়েদে তাদের 
ভার্যমদত ও নারক েরনর রেদকর একটা রর্র হওযার রাস্তা। রেদয পারলদযদে। সাদথ রেল 
মুদে র্যাদন্ডজ ওযালা একটা রলাক। নাম নারক স্কররপযন।” 
  
কাটব আর রজা েৃরি রর্রনময করল। “রকাথায রগদযদে র্লদত পারদর্ন?” 
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ইদো মাথা না়েদলন, “না। তদর্ কদযকজন পাইলদটর কাে রথদক একটা তথয রপদযরে। 
আদসন আপনাদের রেোই।” 
  
উরন ওদের রেওযাদল রিালাদনা একটা মানরচদত্রর কাদে রনদয রগদলন। “এই মযাদপ 
ওসাইররস জলাধারগুদলা রথদক পারন সরাদত রে পাম্পগুদলা র্যর্হার করদতা রসগুদলা 
রেোদনা আদে। প্রায ১৯টা প্রাথরমক পাম্প আর রোট-োদটা আদরা কদযক  জন পাম্প 
আদে। েতেূর জানা রগদযদে রে সর্ই স্বযংরক্রযভাদর্ চদল। শুধু একটা র্াদে।” 
  
ইদো কাযদরার পরিদম একটা জাযগা রেোদলন। জাযগাটা রহাযাইট র জাটব নাদম 
পরররচত। আমরা রেসর্ পাইলটদক আটক কদররে তাদের রেযা তথয মদত ওরা প্ররতরেন 
এই জাযগাটায োর্ার পারন আর রসেপত্র রনদয োয।” 
  
“তার মাদন এটা মানুদর্রাই চালায?” কাটব রজদেস করল। 
  
ইদো মাথা িাাঁকাদলন। “রকন্তু রকান মানুর্ পাইলটগুদলা র্লল ওোদন ওসাইররদসর রলাক 
র্াদেও অ্নয রর্সামররক রলাকজনও আদে। প্ররত রতনরেন অ্ন্তর নারক এসর্ রর্োনীরা 
রর্দশর্ভাদর্ পযাদকট করা রর্রভন্ন রজরনস র রলভারর রনন।” 
  
রা  রগালনার মারা োওযার আদগ ওদক রক র্দলরেল তা মদন প়েল কাদটবর। 
  
“তার মাদন ওোদনই ওরা প্ররতদর্ধকটা র্ানায। ওটা রচক কদর রেেদত হদর্।” 
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“আমার হাদত এদতা রলাক রনই। পুদরা সশস্ত্র র্ারহনীর সমথবন পাওযার আদগ এটা করা 
সম্ভর্ না।” ইদো র্লদলন। 
  
“আমাদেরদক শুধু একটা রহরলকোদরর র্যর্স্থা কদর রেন।” 
  
“আমার রকাদনা রহরলকোরও রনই। তদর্ োদের ওপর একটা আদে। ওসাইররস 
ইন্টারনযাশনাদলরই রহরলকোর।” 
  
. 
  
৬৪. 
  
ররনাটাদক রমর দকল রটদমর তোর্ধাদন ররদে কাটব, রজা আর ইদো রহরলকোরটায এদস 
র্সদলা। এটার গাদয ওসাইররদসর োপ্পা মারা। 
  
ইদো-ই প্রধান পাইলদটর রসদট র্সদলন, রজা র্সদলা তার পাদশ আর কাটব রপেদন র্দস 
রনদচর চকচদক সাো র্ারল পেবদর্িণ করদত লাগল। মাইলদক মাইল শুধু র্ারল, রকাদনা 
জনর্সরত রনই। মাদি মাদি রকেু উাঁচু উাঁচু পাথর রেো োদে। তারপরও রকমন অ্পার 
রসৌিদেব মরহমারন্বত চারপাশ। হোৎ মরুভূরমদত েুদটা গার়ে রচাদে প়েল, তদর্ ভাদলা 
কদর রেযাল করদতই রর্াি রগল ও েুদটা পররতযক্ত। 
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আর রকেুেূর পদরই লম্বা রচকন পাইপ লাইনটা রচাদে প়েল। ওটা রশর্ হদযদে একটা 
ধূসর োলাদনর পাদশ। তারপর রথদক র্ারলর রনদচ ঢুদক রগদযদে। রেন একটা সাপ 
মারটর রনদচ ঢুকদে। 
  
 “ঐদতা। ওোদনই পাইপ র্ারলর রভতর রথদক রর্র হদয এদসদে। কাটব র্লল। ইদো 
রসরেদক রহরলকোর নামাদত শুরু করদলন। োলানটার পাদশ রকাদনা গার়ে র্া রকাদনা 
রলাকজনও রেো রগল না। 
  
“মদন রতা হদে রকউ রনই।” র্লল রজা। 
  
*এেনই র্লা সম্ভর্ না। রভতদর র্দস আদে রক-না রক জাদন।” ইদো জর্ার্ রেদলন। 
  
“একটা রহরলপযা  রেো োদে।” র্লল কাটব। 
  
 “এোদনই নামারে তাহদল।” 
  
 ইদো কোরটা নামাদতই চারপাদশ হালকা ধূদলার ি়ে উেল। 
  
কাটব রসই ফাাঁদক লাফ রেদয রনদম পদ়েদে। হাদত একটা AR-15। েরে রকউ আক্রমণ 
কদর র্দস রসই লদিয। ওর নজর প্ররতটা েরজা আর জানালার রেদক। সুদোগ পাওযা 
মাত্র গুরল করদর্। রকন্তু কাউদকই রেো রগল না। 
  
রজা আর ইদোও নামদলা পরপরই। কাটব আঙুল রেদয সামদনর রেদক রেোদলা। একটা 
ভািচুদরর আওযাজ রপদযদে ও। রেন ওপর রথদক র়্ে রকেু একটা আেদ়ে পদ়েদে। 
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রজা আর ইদো ওর কাে রথদক রর্শ োরনকটা েূদর সদর রগল োদত কদর রকাদনা 
একজন একর্াদর ওদের রতনজনদকই গুরল করদত না পাদর। সামদন এরগদয একটা 
েরজা রোলা রপল ওরা। ওটা র্াতাদস রোল োরেদলা। আর র্ারর্ার র্াজুর সাদথ র্ার়ে 
োদে রকন্তু হু়েদক রটদন রেযার কারদণ রেকমদতা লাগদত পারদে না। 
  
ইদো ওটার হাতদলর রেদক ইরিত কদর ইশারায রেোদলন রে উরন ওটাদক েুদল 
ধরদর্ন। কাটব আর রজা মাথা িাাঁকাদলা। 
  
ইদো েরজাটা রটদন ধরদতই কাটব আর রজা ওদের রাইদফল  রটার রভতদর তাক কদর 
ধরদলা। ওদের শরক্তশালী ফ্লাশ লাইদটর আদলায পুদরা রুম রভদস রগল। 
  
“রকউ রনই।” র্লল রজা। 
  
কাটব েরজা রেদয রভতদর ঢুকদলা। ভর্দনর নকশাটা োরুণ। রে রকউ এোদন কাজ কদর 
আরাম পাদর্। োইরিা রেযাল। পাকা রমদি। রতনদট পাম্প  দরর রভতর। রসগুদলা 
রথদক পাইপ রর্ররদয পযাাঁচ রেদয রেদয একসাদথ এদস রমদলদে। শুধু েূদর পদ়ে থাকা 
একটা রজরনসই এোনকার না র্দল মদন হদলা, “এটা আর্ার রক?” 
  
রজাও কাদটবর  াক শুদন রসরেদক লাইট তাক করল। 
  
সামদনই একটা ধাতর্ োাঁচা আর শরক্তশালী একটা করপফল রচাদে প়েল। 
  
“এটা রতা ঐ মারটর রনদচর গুহার এরলদভটরটার মদতা লাগদে।” 
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“আমরা ওোন রথদক কমপদি রতররশ মাইল েূদর। তদর্ রতামার কথা রেক। একই 
রজরনস।” র্দল, 
  
কাটব চালু করার সুইচটা রটদপ রেল, “রনদচ রনদম রেদে আরস চদলা।” 
  
রতনজনই োাঁচাটায চদ়ে র্সদলা। রজা একটা সুইচ রটপদতই েরজা র্ন্ধ হদয োাঁচাটা 
রনদচর রেদক নামা আরম্ভ করল। 
  
এোদনও প্রায কদযকদশা ফুট রনদচ রনদম এদলা ওরা। েরজা েুলদতই রচাদে প়েল 
আদরা অ্দনক পাম্পওযালা আদরকটা রুম। 
  
“এগুদলা রতা রেরে ওপদররগুদলার চাইদতও র়্ে। ওসাইররদসর পারন রর্েুযৎ 
প্রকদল্পরগুদলার মদতা।” র্লদলন ইদো। 
  
এগুদলা রথদক পাইপ রর্ররদয মারটর রভতর ঢুদক রগদযদে, এগুদলা রতা জলাধার রথদক 
প্রচুর পারন সররদয রফলদে।” 
  
“রকন্তু রতামার র্োনযতায এেন রতা আর্ার রফরত পাোদে।” র্লল রজা। 
  
ওরা পাম্পগুদলা পার হদয এগুদলা। লযার্দরটররটা েুাঁজদে। একটা েরজা রেদয ঢুদক ওরা 
একটা কদরাল পযাদনল েুাঁদজ রপল। র সদপ্ল রেদে রর্ািা রগল রে পাম্পগুদলা এেদনা 
উদটা রেদকই পারন পাোদে। 
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“ওরা পাম্পগুদলা আর্ার রেক কদর রেযরন রেদে অ্র্াক হরে।” র্লল রজা কাটবও একই 
কথা ভার্দে। ও কীদর্া ব রটদপ রকেু একটা করদত চাইদলা রকন্তু রিদন একটা পাস 
ওযা ব চাইদলা। ও কদযকটা উদটা-পাটা সংেযা প্রদর্শ করাদলা রকন্তু কাজ হদলা না। 
তারপর আদরকটা রমদসজ র্ে উেয হদলা রেোদন রলো, “রসদস্টম লক। ওসাইররদসর 
কমান্ড কী প্রদযাজন।” 
  
 “এটা অ্দনক েূদরর একটা রস্টশন আর পাদম্পর রেক র্েলাদনা হদযদে এদকর্াদর 
রমইন কদরাল রুম রথদক। এরা সম্ভর্ত ওোনকার পাস ওযা ব জাদন না, তাই রেক 
র্েদল রেদত পাদররন।” 
  
ওরা রুদমর আশপাশটা রেেদত লাগল। 
  
 “এটা রেদো।” র্লল রজা। 
  
কাটব ওর রেদক এগুদলা। রজা আর ইদো একটা র্ন্ধ েরজার সামদন োাঁর়েদয আদে। 
সমারধদিদত্রর রভতদরর লযাদর্ও ওরা এরকম একটা েরজাই রেদেরেল। পাদশই একটা 
কীপযা  লাল রদঙ জ্বলজ্বল করদে। 
  
“এটাই রতা েুাঁজরে,” র্লল কাটব। 
  
 “রকন্তু ঢুকদর্া কীভাদর্?” রজদেস করল রজা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

544 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

 আরমও রসটাই ভার্রে।” র্দল কাটব রগালনারদক রে পাসওযা ব রটপদত রেদেরেল রসটাই 
রটপদলা। 
  
কীপযা টা এক মুহূদতবর জদনয কাদলা হদয রগল। তারপর রসোদন রা দগালনাদরর নাম 
রেো রগল রকন্তু েরজা েুলদলা না। তারপর আর্ার কীপযা  আর্ার লাল হদয রগল। 
  
“ইস! রভদর্রেলাম কাজ হদর্।” র্লল রজা। 
  
 “রগালনাদরর নাম আদে রকন্তু রস সম্ভর্ত এোদন ঢুকদত পাদর না।” 
  
কাদটবর র্লা রশর্ না হদতই কীপযা  সরু্জ হদয রগল আর রহস শব্দ তুদল েরজাটা আদস্ত 
আদস্ত েুদল রগল। েুজন রলাক আর একজন মরহলা রর্র হদয এদলা রভতর রথদক। 
প্রদতযদকর পরদন লযার্ রকাট। প্রথম রলাকটা রর্দট,  ন জ্ব, চশমার ওপর রেদয রর্ররদয 
আদে। 
  
“রা ?” ইরতউরত তারকদয  াকদলা রলাকটা। 
  
 “েুুঃরেত! উরন আমাদের সাদথ রনই।” র্লল কাটব। 
  
ওরা এর্ার ওদের রেদক ভাদলা কদর রেযাল করল। তারপর ইদোর ইউরনফদমবর রেদক 
রেযাল হদতই না রজদেস করা প্রশ্নটার উত্তর রপদয রগল ….”আপনারা রমরলটাররর 
রলাক।” 
  
ইদো র্লদলন, “আপনারা রভতদর লুরকদয আদেন রকন?” 
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ওরা একজন আদরকজদনর রেদক তাকাদত লাগল। তাদের ভীত েৃরি রেদেই রর্ািা রগল 
রে কাজটা করদত তাদেরদক র্াধয করা হদযদে। লম্বা জওযালা রলাকটা মুে েুলদলা 
রশর্দমশ,” ওসাইররদসর রর্রল্ডংদয হামলার ের্র রপদয এোনকার রলাদকরা েুর্ নাভবাস 
হদয পদ়ে। রক করদর্ না করদর্ রসজদনয র্ারর্ার ওোদন রফান করদত থাদক রকন্তু 
রকাদনা জর্ার্ আর আদস না। এরপর হোৎ পাম্পগুদলা আর্ার উদটারেদক চলা আরম্ভ 
কদর। ওরা রর্শ কদযকর্ার রচিা কদর রেক করার রকন্তু কাজ হযরন। তারপরই 
ররর ওদত ওরা তল্লাসীর ের্র পায। তেন ওরা আতরঙ্কত হদয পারলদয োয। ওরা 
লযার্টা ধ্বংস কদর রফলদত রচদযরেল রকন্তু আমরা রভতদর ঢুদক র্দস রেলাম। আমরা 
জারন ওরা আমাদেরদক রেদয রক কররদযদে। তাই প্ররতদর্ধকটা ধ্বংস রহাক রসটা আমরা 
চাইরন।” 
  
 “তার মাদন এোদনই ওটা র্ানান আপনারা?” রজদেস করল কাটব। রলাকটা মাথা 
িাাঁকাদলা। 
  
“এটা কাজ কদর কীভাদর্?” 
  
“রকালা র্যাঙগুদলা রথদক রনদত হয। রলাকটা র্লল। 
  
 “ওদের চাম়ো রথদক সম্ভর্ত।” র্লদলা কাটব। 
  
 “হযা! আপরন কীভাদর্ জাদনন?” 
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‘রা  রগালনার আমাদক র্লার রচিা কদররেল। তদর্ পুদরাটা র্লার আদগই সারকর তাদক 
গুরল কদর। রকন্তু রসও আপনার মদতাই অ্পরাধদর্াদধ ভুগরেল। রশর্ রচিা রহদসদর্ তাই 
আমাদের ো ো জানা েরকার রসসর্ জারনদয রেদয োন। উরন র্লরেদলন র্যাদঙর চাম়ো 
নারক কদন্টইনাদর কদর রকাথায রকাথায পাোদনা হরেদলা।” 
  
 রলাকটা মাথা িাাঁকাদলা, “েেন ঐ শুকদনা চাম়োটা রৃ্রির পারন পায তেুরন ওটা রথদক 
একটা রাসাযরনক পোথব রর্র হয রেটা র্যাদঙর স্নাযুতন্ত্রদক আর্ার রজদগ ওোর জদনয 
সংদকত রেয। ফদল র্যাদঙর শীতরনরা রশর্ হয। তদর্ মানুদর্র ওপর কাজ করার জনয 
সংদকতটা একটু উন্নত করা রলদগদে। তদর্ কাজ একই রকম কদর।” 
  
“এেন কী পররমাণ প্ররতদর্ধক আদে আপনাদের কাদে?” 
  
“প্রচুর।” 
  
“পাাঁচ হাজার রলাদকর জনয হদর্?” 
  
“লযাদম্প ুসার জদনয? আমরা জারন ওোদন রক হদযদে। হযাাঁ, পাাঁচ হাজার রলাদকর জদনযও 
হদয োদর্।” র্লল রলাকটা। 
  
“আশা করর পাাঁচ হাজার একজদনর জদনযও হদর্।” র্দল কাটব ইদোর রেদক রফরদলা। 
  
“আপরন কী এদেরদক আর প্ররতদর্কধটা আর্ার কাযদরা রনদয রেদত পারদর্ন? 
  
“আমরা কী রথদক োদর্া নারক?” রজদেস করল রজা। 
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কাটব মাথা িাাঁকাদলা, “তদর্ রর্রশিণ এোদন একা থাকদত হদর্ না।” 
  
ইদো রু্িদলন র্যাপারটা। তারপর রথদক রতনজদনর রেদক রফদর র্লদলন, “আপনাদের 
কী প্ররতদর্ধকটা রনযার জদনয রর্দশর্ েন্ত্রপারত রকেু লাগদর্?” 
  
“না। কি তাপমাত্রাদতই প্ররতদর্ধকটা রটদক থাকদত পাদর।” 
  
“তাহদল েত দ্রুত সম্ভর্ রওনা রেযাই ভাদলা,” র্লদলন ইদো। 
  
রলাকগুদলা সাদথ সাদথ প্রারস্টদকর োাঁচাগুদলা একটা চাকা লাগাদনা রট্দত তুলদত 
লাগদলা। ওগুদলার মদধয প্ররতদর্ধদকর ভাযাল ভরা। 
  
ইদো রজা আর কাদটবর রেদক রফদর র্লদলন, “ররনাটাদক কাযদরা রপৌঁো মাত্রই 
প্ররতদর্ধক রেযার র্যর্স্থা করদর্া, রচন্তা করদর্ন না।” 
  
“ধনযর্াে” র্লল কাটব। 
  
. 
  
রকেুিণ পদরই ইদো প্ররতদর্ধক, তর্োরনক আর আদরা প্ররতদর্ধক ততররর মালামালসহ 
রহরলকোরটা রনদয উ়োল রেদলন। কাদটবর অ্নুদরাদধ ইদো আদগ রহরলকোরটা 
েরকাদরর চাইদত রর্রশ ওপদর উরেদয তারপদর পূদর্ব কাযদরার রেদক রওনা রেদলন। 
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“রতামার কী মদন হয হাসান ওটা রেেদত পাদর্?” রজা রজদেস করল। 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা; আদশপাদশর েশ মাইদলর মাদি থাকদল ওর নজর এ়োদনার কথা 
না। আশা করর তাহদল ও ভার্দর্ রে এোদন আর রকউ রনই।” 
  
“হাসান এোদন আসদর্ র্দল রতামার মদন হয?” 
  
“তুরম েরে হাসান হদত, আর রতামার রশর্ অ্র্লম্বনটা এই রর্রল্ডংদযই থাকদতা তাহদল 
তুরম কী করদত?” 
  
রজা কাাঁধ িাাঁকাদলা, “আরম হদল েুরট কাটাদত ফ্রাদন্স চদল রেতাম। রকন্তু হাসান েুরট 
কাটাদনার রলাক র্দল আমার মদন হয না।” 
  
কাটব রজার রেদয র্লল, “ও হাল ো়েদর্ না। আর ওর একমাত্র উপায হদলা পাম্পগুদলা 
আর্ার আদগর রেদক চালাদনা আর েরাটা অ্র্যাহত রাো। আর তা েরে করদত পাদর 
তাহদল রকেুটা অ্ন্তত লাভ পাদর্। রকন্তু আমাদের েুজনদক ও আশা করদর্ না রমাদটও। 
এেন চদলা ভাদলা রকাথাও লুকাদনা োক।” 
  
ওরা আর্ার এরলদভটদর কদর রনদচ রনদম জাযগাটা আর্ার ভাদলা কদর রেেদত লাগল। 
  
“েতর্ারই ওদের মুদোমুরে হদযরে তদতার্ারই একজন রলাক আ়োল রথদক রর্শ 
িাদমলা র্ারধদযদে।” 
  
“স্কররপযন।” র্লল রজা। 
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“আর হাসান েরে তাদক এোদন রনদয আদস, তাহদল র্রার্দরর মদতা এর্ারও ওদক 
রকাথাও লুরকদয থাকদত র্লদর্।” 
  
“সর্দচদয রর্পজ্জনক জাযগা হদলা এরলদভটরটা। রকন্তু ওটার চারপাশ র রা থাকায গুরল 
করার জদনয ওর রচদয ভাদলা জাযগা আর হয না। সারা রুদমই রেরেদক েুরশ গুরল করা 
োদর্। 
  
কাটব োাঁচার র গুদলা রর্দয ওপদর উদে রগল। তারপর পাথর আর এরলদভটদরর মাদি 
রে জাযগা রসোনটায রগদয োাঁ়োদলা। লুকাদনার জদনয েদথি জাযগা আদে। এমনরক 
এরলদভটর ওপদর উেদলও সমসযা হদর্ না। কাটব পা ভাজ কদর একটা জাযগায র্সদত 
র্সদত র্লল, “এটা ওপদর পারেদয োও। োমাো ওদেরদক অ্দপিা কররদয ররদে লাভ 
রনই।” 
  
 রজা “আপ” রর্ামটায চাপ রেদতই ওটা রসাজা ওপদর উদে রগল। কাটব আর 
এরলদভটদরর মািোদন তেনও এক ফুট েূরে। 
  
“আরম কদরাল রুদম থাকদর্। পাম্প উটাদত হদল ওরা ওোদনই প্রথম আসদর।” রেদত 
রেদত র্লল রজা। 
  
. 
  
৬৫. 
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স্কররপযনই লযান্ড ররাভারটা চালাদে। এই মরুভূরম ধদরই ওদক জ্বলন্ত সূদেবর মাদি 
হাাঁটদত র্াধয করা হদযরেল। প্রাযই রসরেদনর কি আর েন্ত্রণার কথা মদন প়েদে ওর। 
মাদি মাদিই েূদর মানুদর্র মরীরচকা রেো োদে। রকেুিণ পরই ভূদতর মদতা হাররদয 
োদে। 
  
একটু পরই আর্ার আদমররকানগুদলার কথা মদন প়েল ওর। NUMA’র। রলাক েুদটা 
মাত্র ক’রেদনই পুদরা সংস্থাটাই গুাঁর়েদয রেদযদে র্লা োয। ও ওদেরদক একটা রশিা 
অ্র্শযই রেদর্। এমনরক েরে ওসাইররস ধ্বংস হদয োয আর হাসাদনর রশর্ রচিাটাও 
েরে র্যথব হয তরু্ও রস ওদেরদক েুাঁদজ রর্র করদর্ই। ওর জীর্দনর রশর্ রেন পেবন্ত 
অ্দপিা করদর্ ও েরকার হদল। 
  
হাসান চুপচাপ একদ দয র্ারলযার়ের রেদক তারকদয আদে। পাদশর রসদটই ও র্সা। 
মাদি মাদিই র্াতাস রেদে আর SUy-টা হালকা র্ারলর আস্তরদণ রঢদক োদে। ওপদর 
গনগদন সূেব। 
  
পারম্পং রস্টশনটা রচাদে প়েদতই স্কররপযন গার়ে থারমদয রেল। 
  
 “রক হল? গার়ে থামাদল রকন?” হাসান রজদেস করল। 
  
 “রেদেন।” 
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হাসান একটা র্াইদনাকুলার রর্র কদর রর্রল্ডংটার রেদক তাকাল। ওর রচাে এেন আর 
স্কররপযদনর মদতা তীক্ষ্ণ রনই। তদর্ র্াইদনাকুলারটা রেদয রেকই গযাদজল রহরলকোর 
রচাদে প়েল। 
  
“ওটা রতা আমাদের,” র্লল হাসান। 
  
“এোদন কী করদে?” 
  
র্ারকরা ওোন রথদক পারলদয এোদন চদল এদসদে এমনটা সরতয হওযার সম্ভার্না েুর্ই 
কম। রস রলাভ র্ে রথদক একটা ররর ও রটদন রনদয ওসাইররদসর রফ্রদকাদযরন্স  াযাল 
করদলা। কল করদত োদর্ তেনই রেদে লযাদর্র রলাকজন একটা ট্রল রনদয রর্রল্ডং 
রথদক রর্র হদয োদে। রসোন রথদক প্রারস্টদকর রর্শ কদযকটা োাঁচা ওরা রহরলকোদর 
তুদল রেল। 
  
কাজ রশর্ কদর চারজনই রহরলকোদর উদে প়েল আর রহরলকোর চালু হদয রগল। 
তারপর ওপদর উদে রসাজা পূর্ব রেদক চদল রগল। 
  
ওরা প্ররতদর্ধকটা রনদয রগদযদে। তদর্ চদল রে রগদযদে রসটাই র্াাঁদচাযা।” র্লল হাসান। 
  
“ওরা আর্ার রফদর আসদর্।” র্লল স্কররপযন। 
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“পাম্পগুদলা আর্ার আদগর রেদক রফরাদত আমার মাত্র কদযক রমরনট লাগদর্। আর 
একর্ার রসটা করদত পারদল জীর্দনও আর ওরা ওটা আর উদটা রেদক রফরাদত পারদর্ 
না। চালাও এেন।” 
  
স্কররপযন আর্ার রগযার রেদল ররাভারটা চালাদনা শুরু করল। 
  
মারটর রনদচর  রটায কাটব অ্দপিা করদে তধেব ধদর। আদশপাদশ পাদম্পর ধুপধুপ শব্দ 
ো়ো আর রকাদনা শব্দ রনই। রজা লুরকদয আদে কদরাল রুদম। 
  
হোৎ কাদটবর চমক রভদঙ রেদয এরলদভটদরর রোলটা কাাঁপদত আরম্ভ করল। ওপদর 
তারকদয রেদে এরলদভটরটা নামদে ধীদর ধীদর। এোন রথদক ওটাদক রোট্ট একটা 
চতুভুবজ মদন হদে। মািামারি এদস ওটা একটা লাইট রপররদয এদলা, চতুভুবজটার 
একটা পাশ রকেুিণ আদলায জ্বলজ্বল করল, তারপর আর্ার অ্ন্ধকার। 
  
কাটব আদরা োরনকটা রপরেদয রগল। একটুপরই এরলদভটরটা ওদক রপররদয আদরা রতররশ 
ফুট রনদচ রনদম থামল। 
  
 কাটব ওর AR-15-টা নারমদয ররদে একটা রর্দরটা কুাঁগযার পদযন্ট রফাররট ফাইভ তুদল 
রনদযদে হাদত। 
  
 টং কদর একটা শব্দ হদয সামদনর েরজাটা েুদল রগদল। েুজন রলাক রর্ররদয এদলা। 
কাটব সাদথ সাদথ হাসানদক রচনদত পারদলা। অ্নযজন সম্ভর্ত তাহদল স্কররপযন। েুজদনই 
র্িুক উাঁরচদয ররদেদে, রেন িাদমলার আশংকা করদে। 
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হাসাদনর হাদত একটা নাক-রর্াচা রপস্তল, স্কররপযদনর হাদত লম্বা নদলর স্নাইপার 
রাইদফল। 
  
“মদন রতা হদে রকউ রনই,” রপস্তল রহালস্টাদর রঢাকাদত রঢাকাদত র্লল হাসান। 
  
“তদর্ রর্রশিণ এরকম থাকদর্ না।” র্লদলা স্কররপযন। 
  
হাসান মাথা িাাঁকাদলা, “রকাথাও লুরকদয অ্দপিা কদরা োদত রমরলটারর র্নু্ধরা আর্ার 
রফদর আসদল আটকাদনা োয। আমার রর্রশিণ লাগদর্ না।” 
  
কররপযন রুদমর চারপাদশ তাকাল। কাটব আর রজা-এর মদতা ও-ও একই রসোদন্ত 
রপৌঁোদলা : পুদরা রুমটাই একসাদথ কভার করার সর্দচদয ভাদলা জাযগা হদলা 
এরলদভটদরর রোল। তারপর রাইদফলটা কাাঁদধ িুরলদয কাটব রেোদন রেল রসোদন উদে 
এদলা। 
  
কাটব চাইদল েুজনদকই রমদর রফলদত পারদতা, রকন্তু ওর েুজনদকই জযান্ত ধরার ইো। 
রকন্তু তারপরও অ্ন্ধকাদর র্দস রসাজা স্কররপযদনর মাথার রেদক রপস্তল তাক কদর 
ররদেদে। 
  
হাসান সামদন র্া়েদলা আর স্কররপযন কাদটবর রেক েশ ফুট রনদচ অ্র্স্থান রনদলা। ওোন 
রথদক ও কদরাল রুদমর রভতরটাসহ পুদরা রুমটাই রেেদত পাদর্। তদর্ ও একটা 
র্াদরর জনযও ওপদর তাকাযরন। তাকাদলও অ্র্শয কাটবদক রেেদত রপদতা না। কারণ 
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মাত্রই রহাযাইট র জাদটবর রচাে ধাাঁধাদনা র্ারলর মদধয গার়ে চারলদয এদস এেন এই 
অ্ন্ধকাদর ওর রচাে এেদনা সদয আদসরন। 
  
স্কররপযন েণ্ডটার ওপর রসদধ হদয রাইদফলটা কাাঁদধর ওপর রফদল র্দস থাকল। 
  
হাসান কদরাল রুদমর েরজার সামদন একর্ার রথদম আর্াদরা আশপাশটা একর্ার 
পরীিা করল, তারপর ঢুদক প়েল রভতদর। তারপর রভতদর উধাও হদয রগল েৃরি 
রথদক। 
  
 স্কররপযন র্দসই থাকল। একজন স্নাইপাদরর কাজই হদলা চুপচাপ রস্থর অ্র্স্থায, তধেব 
ধদর র্দস থাকা। রকন্তু ওর মন রস্থর না। র্ারর্ার আদগর কথা মদন প়েদে। কণ্ঠস্বর 
মাথায  ুরদে। সারকর তাদক মরুভূরমদত হাাঁটার আদেশ করদেন রসটা মদন প়েদে। 
অ্রস্টন নাদমর আদমররকানটা ওদক রগাদজা িীদপর সাগদর রাইদফলটা রফদল রেদত 
র্লদে রসটা মদন পদ়েদে। আর একটু হদলই ও গুরল করদত রগদযরেল তেন। এেন 
মদন হদে ওর আসদল কথা না শুদন গুরল করা উরচত রেল। তেনই রমদর রফলা উরচত 
রেল। র্া হযাাঁদগদনর র্েদল ওদক মারদলই ভাদলা হদতা। রকন্তু ওদক রস আদেশ রেযা 
হদযরেল না। তদর্ আদগর েুর্ার র্াাঁচদলও তৃতীযর্ার আর রিা রনই। 
  
চারপাদশর রনস্তব্ধতার কারদণই ওর ইরিযগুদলা আদরা সজাগ হদয রগদযদে। পাদম্পর 
গুনগুন শুনদত ভাদলাই লাগদে। রকন্তু এদতািদণ রতা ওটা পাদট োওযার কথা। হাসান 
করদেটা কী? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

555 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

স্কররপযন রর্শ কদযকর্ার রচাে কচদল আাঁধাদরর সাদথ মারনদয রনযার রচিা করল। রকন্তু 
রচাদে অ্ন্ধকাদরর মাদিও সরু্জ সরু্জ িলক রেেদত লাগল। মরুভূরমর সূদেবর ররশ 
এেদনা কাদটরন। ও মাথা কদযকর্ার িাাঁরক রেদয আর্ার রনদজর কাদজ মন রেযার রচিা 
করদত লাগল। ওর হাসানদক রিা করদত হদর্। মন অ্নয রেদক রগদল চলদর্ না। 
  
ও রজার কদর সর্ রচন্তা সররদয কদরাল রুদমর রেদক নজর রেল। অ্র্দশদর্ ও একটা 
অ্র্যর্দক রেেদত রপল রভতর রথদক এরগদয এদস কদরাল রুদমর রসদটর ওপর র্সদত। 
প্রথদম রকমন িাপসা রেোরেদলা সর্। একটু পর রসটা স্পি হদলা। আদর ওটা রতা 
হাসান না, ওটা অ্রস্টন। 
  
“রসটা কীভাদর্ সম্ভর্?” ভার্দলা স্কররপযন। 
  
ও আদরা ভাদলা কদর তারকদয রাইদফলটা কাাঁদধ তুলদলা। 
  
হোৎ রু্িদত পারদলা ও সর্। রহরলকোরটা রেদয অ্রস্টন আর্ার ওদেরদক রর্াকা 
র্ারনদযদে। রস আদগই এদস কদরাল রুদম লুরকদয রেল। হাসান মদন হয এদতািদণ 
মদরই রগদযদে। 
  
স্কররপযন শক্ত কদর রাইদফলটা রচদপ ধরদলা। ওর োণ্ডা মাথাটা আজ আর োণ্ডা রােদত 
পারদে না। ও রাইদফলটা রচাদের সামদন আনদলা তারপর রসটা অ্রস্টদনর রুপারল 
চুলগুদলার ওপর রস্থর হদত একটা লম্বা েম রফলল। তারপর শরীরটা রস্থর হদতই রট্গার 
রটদন রেল। 
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 রোট্ট একটা কারশ রেদয গুরলটা েুদট রগল তারপর রসাজা রসটা অ্রস্টদনর রপদে রগদয 
রর্ধদলা আর ও মুে থুর্দ়ে রচযাদরর ওপর পদ়ে রগল। মারা রগদযদে সাদথ সাদথ। 
  
স্কররপযন একটা র়্ে শ্বাস রনদয অ্রস্টদনর সিীর রোাঁজ করল চারপাদশ। কাদে রপদেই 
রকাথাও আদে রস ও রনরিত। রচাদের সাদথ সাদথ রাইদফলও  ুরদে এরেক রসরেক। 
  
হোৎ কদরাল রুদমর েরজাটা ধ়োম কদর েুদল রগল। রকউ একজন রসরেক রেদয 
একটা রচযার েুাঁদ়ে রমদরদে। রচযারটা পাথুদর রমদিদত উদট-পাদট প়েদতই স্কররপযন 
ওর ভুল রু্িদত পারদলা। অ্রস্টন না, ও আসদল হাসানদক গুরল কদরদে। 
  
 ও রচযার রেদল রেযা রলাকটার রেদক র্িুক তাক করল রকন্তু তদতািদণ রস লাফ রেদয 
একপাদশ সদর রগদযদে। 
  
হোৎ রকউ একজন ওদক ধাক্কা রেদয একপাদশ রনদয রফলল। স্কররপযন তারকদয রেদে 
রলাকটা অ্রস্টন। ও রাইদফলটা রতালার রচিা করল রকন্তু নলটা রকাণার রেদকর একটা 
রেযাদল আটদক রগল। জাযগাটা েুর্ই রহাট। ও তাই সামদন লাফ রেদয অ্রস্টদনর রপদট 
গুদতা রেল। তারপর রাইদফলটা রফদল রেদয একটা েুরর তুদল রনদলা। 
  
 স্কররপযন মাত্রই হাসানদক গুরল কদর রমদরদে আর এেন রকাণোসা একজদনর মদতা 
েুে করা লাগদে। 
  
 কাটব ওর শরীদরর কাে রথদকই হাত না র্ার়েদযই গুরল করল। আর স্কররপযন েুররটা 
র্ারগদয ধদর কাটবদক আ াত করার রচিা করল। 
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কাদটবর গুরলটা স্কররপযদনর েুরর ধরা হাতটাদত রগদয লাগল। স্কররপযন উদট পদ়ে রগল, 
আর হাত রথদক েুররটা রগল েদস। সুস্থ হাতটা রেদয রকাদনা মদত েণ্ডটা ধদর থাকল ও। 
েুররটা রনদচ মারটদত পদ়ে িনিরনদয উেল। 
  
“আত্মসমপবণ কদরা।” আদেশ রেল কাটব। 
  
স্কররপযন রস কথায পাত্তা না রেদয পদকট রথদক আদরকটা অ্স্ত্র রর্র করল। একটা 
রতনদকাণা েুরর র্সাদনা নাকল। হাসান ওদক এটা রেদযরেল উপহার। রতনদকাণা 
আকৃরতটা হদে রপরারম  আর ফারওদের পুনজবদন্মর িমতার প্রতীক। ওসাইররদসর 
প্রদতযক গুপ্ত াতকদকই এটা রেযা হয। 
  
ও ওটা আঙুদলর মদধয পদর মুদো কদর রফলল হাত। 
  
 “থাদমা।” রচাঁরচদয উেল কাটব। 
  
 রকন্তু স্কররপযন সামদন িাাঁপ রেল আর কাটব আর্াদরা গুরল করল। এর্ার গুরল লাগদল 
অ্নযপাদশর কাাঁদধ। স্কররপযন টালমাটাল হদয একপাদশ রহদল প়েল। ভারসাময রােদত 
কি হদে। তরু্ও আদরা একর্ার আ াত করার রচিা চালাদলা ও। কাটব এর্ার গুরল 
করল পাদয। 
  
 তারপরও োাঁদত োাঁত কামদ়ে স্কররপযন িুদল রইল ওোদন। একটা র্ার শুধু অ্রস্টনদক 
ধরদত পারদলই হয, তারপর েুজনই একসাদথ মরদত পারদর্। 
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কাটব স্কররপযদনর রচহারার একগুদয ভার্টা প়েদত পারদলা, “কেন হাল ো়েদত হয 
জানা রনই নারক রতামার?” 
  
োাঁত রর্র কদর হাসদলা স্কররপযন, “কেদনাই না।” 
  
আর্ার আ াত করার রচিা করল ও। কাটব রনরিবধায গুরল চালাদল আর্ার। এর্ার অ্নয 
ঊরুটায। স্কররপযন এর্ার আর ভারসাময রােদত পারদলা না। রোলটা রথদক রসাজা 
এরলদভটদরর ওপর রগদয আেদ়ে প়েল। তারপর রসোন রথদক গর়েদয গুহার রমদিদত 
পদ়ে রগল। 
  
অ্ন্ধকাদরর রেদক রচাে রমদল ও মারা রগল। 
  
. 
  
৬৬. 
  
রজা আর কাটব কাযদরা রপৌঁোদত রপৌঁোদত ওসাইররস ইন্টারনযাশনাদলর রগাপন 
কােবকলাদপর সর্টাই ফাাঁস হদয রগল সর্ার কাদে। ওটার অ্পরাধমূলক কমবকাদণ্ডর 
একটা  াটাদর্স েুাঁদজ পাওযা রগদযদে। টাকা-পযসার রলনদেন,  ুর্, হুমরক কাদেরদক 
রেযা হদযদে সর্ আদে। রসই সাদথ সর্ রলাদকর নাম র্া রর্দেরশ শুভাকাঙ্ক্ষীদের নামও 
আদে ওদত। 
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ওসাইররস এর র্ারণরজযক কমবকাণ্ড অ্র্যাহত থাকদর্ তদর্ এটা আর র্যরক্তগত থাকদর্ না, 
জাতীযকরণ করা হদর্। কারণ রর্রশরভাগ রর্রনদযাগকারী- ই সন্ত্রাসী। 
  
কাটব ররনাটাদক রনদয রর্শ রটনশদন রেল। ওদক পাওযা রগল একটা হাসপাতাদল। োন 
রফদরদে তদর্ এেনও রচতনা আদসরন পুদরাপুরর। 
  
“মদন হদলা রেন একটা কুরমর স্বদে রেেলাম।” র্লল ররনাটা। 
  
“ওটা রকাদনা স্বে রেল না।” র্লদলন কাটব। তারপর ও কীভাদর্ প্ররতর্ধকটা েুাঁদজ রপল 
আর কীভাদর্ ওটা কাজ কদর তার রর্স্তাররত র্যােযা করদলা ররনাটার কাদে। রকেুিণ 
পর একটা ইতারলযান রমর দকল টীম এদস ওদক রনদয রগল। ওরা ওদক আদরা 
ভাদলাভাদর্ পেবদর্িদণ রাোর জদনয ইতারল রনদয োদর্। 
  
এরপর ট্াউট েুজদনর সাদথ রেো করল। ফ্রাদন্স ওদের রক িাদমলা হদযদে তা সরর্স্তাদর 
েুদল র্লল ওরা। 
  
“গামায রতা রভদযদনদভর েরর্গুদলা রোঁদ়ে রফলা আরম্ভ কদররেল। কারণ ওর ধারণা রেল 
উরন এগুদলার রভতদরই রগাপন রজরনসটা লুরকদয ররদেরেদলন। প্রথম েুদটা েরর্দত 
রকেুই রেল না। তৃতীযটা রেোর আদগই স্কররপযন নাদমর একজন েরর্টা আমাদের কাে 
রথদক রেরনদয রনয।” র্লল পল। 
  
 “োরুণ কাজ রেরেদযে রতামরা। রকন্তু েয চযারম্পযদনর ভার্ান্তর করা কাগজগুদলা েরর্র 
মদধয লুকাদনা র্দল মদন হদযরেল রকন?” রজদেস করল কাট। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ফারাও’স সসক্রেট । ক্লাইভ কাসলার  

560 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
“আসদল েয শযাদম্পনদক রলো রভদযদনদভর রচরেগুদলা পদ়ে মদন হদযরেল রে েরর্র 
মাদিই রর্াধহয উরন রকাদনা সূত্র ররদে োদেন।” 
  
“রচরে?” 
  
“হযাাঁ, ওনার রশর্ রচরেটায। ওটায রভদযদনভ রনদপারলযন ব্লাক রমস্ট হাদত রপদল রক 
কদর র্সদর্ন রস র্যাপাদর রনদজর ভয তুদল ধদরন। “সম্ভর্ত সতযটা প্রকারশত না 
হওযাই মিল। ওটা আপনার কাদে আপনার ঐ রোট্ট রনৌকাটাদতই লুকাদনা থাক। রে 
রনৌকায কদর আপরন গুইলাদম রটল-এ আেয রনদত েুদটরেদলন। আরম আর পল েেন 
রভদযদনদভর আাঁকা েরর্গুদলা রেেলাম তেন ওর মদধয একটা রোট্ট সাম্পাদনর েরর্ও 
রেল। প্রাণপদণ কদযকজন রসটা র্াইদে। আমরা রভদর্রেলাম ওটার রভতদরই রর্াধহয 
রলোগুদলা লুকাদনা আদে।” র্যােযা করল গামায। 
  
 “রকন্তু ওটা েুদল রেোর আদগই রলাকটা আমাদের কাে রথদক ওটা রকদ়ে রনয।” র্লল 
পল। 
  
“অ্র্শয ওটার রভতর রকেু আদে র্দল আরম রটর পাইরন। শুধু রভদর্রেলাম রে আদে 
রর্াধহয।” র্লল গামায। 
  
কাটব কান ওদের রেদক থাকদলও ও আসদল রেযাল কদর কথাগুদলা শুনরেল না। ওর 
মাথায চলদে অ্নয রচন্তা, “রচরেদত কী রলো আর একর্ার র্দলা রতা।” 
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গামায আর্ার র্াকযগুদলা র্লল, “সম্ভর্ত সতযটা প্রকারশত না হওযাই মিল। ওটা 
আপনার কাদে আপনার ঐ রোট্ট রনৌকাটাদতই লুকাদনা থাক। রে রনৌকায কদর আপরন 
গুইলাদমা রটল-এ আেয রনযার জদনয েুটরেদলন।” 
  
“আপনার কাদে আপনার ঐ রোট্ট রনৌকাদতই” কাটব রর়্েরর়্ে করল। হোৎই র্যাপারটা 
ধরদত পারদলা ও, “গামায তুরম একটা রজরনযাস।” 
  
“রজরনযাস? কীভাদর্?” রজদেস করল গামায। 
  
“সর্ভাদর্ই। রতামরা দ্রুত মাটা চদল োও। ওোদন রগদয েয চযারম্পযদনর সাদথ রেো 
করদর্। ইরটদযনদক র্লদর্ উনার পূর্বপুরুদর্র আাঁকা আরু্রকর উপসাগদর েুদের েরর্টা 
রেোদত। ওটা রেেদলই সর্ রু্িদত পারদর্।” র্লল কাটব। 
  
. 
  
৬৭. 
  
রগাদজা িীপ, মাটা 
রাত ৯টা 
  
গামায আর পল েয শযাদম্পনদের সাদথ রেো করদত এদসদে। রনদকাল এদস ওদের 
রভতদর রনদয রগদলন। 
  
“রকেু মদন করদর্ন না। এেনও সর্ এদলাদমদলা হদয আদে।” র্লদলন উরন। 
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ইরটদযন ওদের সাদথ ফাযার রপ্লদসর ওোনটায রেো করদলন। ওটা অ্র্শয এেন 
রনভাদনা। 
  
“আপনাদের স্বাগতম। কাটব অ্রস্টন আর রজা জাভালার র্নু্ধ মাদন আমাদের র্নু্ধ। তা 
আপনাদের আগমদনর কারণটা কী জানদত পারর?” র্লদলন ইরটদযন। 
  
“ও আমাদেরদক একটা েরর্ রেেদত র্দল রেদযদে। ওর নারক েুর্ পেি হদযরেল ওটা,” 
র্লল গামায। 
  
“হা হা! এরমদলর আাঁকা একটা েরর্।” ইরটদযন জর্ার্ রেদলন। 
  
“আরু্রকর উপসাগদরর।” 
  
ইরটদযন ফাযার রপ্লদসর সামদন রথদক সদর োাঁ়োদলন। তার রপেদনই আরু্রকর 
উপসাগদরর েরর্টা রেো রগল। 
  
“আমরা কী েরর্টা একটু নারমদয রেেদত পারর?” পল রজদেস করদলন। ইরটদযদনর 
রচহারায ভাজ প়েল, “রকন?” 
  
“কারণ আমরা ধারণা কররে রে এরমল তার ভার্ান্তর করার কাগজপত্র এটার রপেদন 
লুরকদয ররদেদেন। পদর হযদতা রভদযদনভদক পাোদতন। এটা এমন একটা েরর্ রেটা 
রকাদনা রফ্রি নাগররকই রনদজর কাদে রােদত চাইদর্ না। তাই এটা ওনার কাদে 
রাোটাও রেল রনরাপে।” 
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“আমার রর্শ্বাস হয না।” র্লদলন ইরটদযন।” 
  
“সতয না রমথয েুাঁদজ রর্র করার এই একটাই উপায আদে।” 
  
েুর্ই সতকবতার সাদথ েরর্টা ধদর নামাদনা হদলা। তারপর একটা রব্ল  রেদয কযানভাদসর 
রপেদনর অ্ংশটা আলাো করা হদলা। তারপর গামায সার্ধাদন ওর হাতটা ঢুরকদয রেল 
রভতদর। রনদচর রেদক হাত নামাদতই আঙুদলর মাথায একটা ভাজ করা কাগদজর অ্রস্তে 
রটর রপল ও। তারপর নদের সাহাদেযই রচদপ ধদর হলুে হদয োওযা এক টুকদরা কাগজ 
রটদন রর্র করল। তারপর একটা  াইরনং রটরর্দলর ওপর ররদে অ্তযন্ত েদের সাদথ 
ভাজ রোলা হদলা। 
  
শুরুদতই রকেু হাযাদরারলরফক আাঁকা। তার রনদচই ওটার অ্নুর্াে। ব্লাক রমস্ট, অ্যাদেলস 
ররথ, রমস্ট অ্ফ লাইফ। রকাণায একটা তাররেও আদে। 
  
 “রফ্রমাদযর রচৌে, মাদন র দসম্বর ১৮০৫,” র্লদলন ইরটদযন। তারপর আর্ার কাগজটার 
রেদক তারকদয রর়্েরর়্ে কদর র্লদলন, “এোদনই রেল….শুরু রথদকই।” 
  
“একদশা র্ের পার হদলও এরমদলর অ্র্োন এেন সর্ার কাদেই স্বীকৃত হদর্ র্দলই 
আশা করর। েরর্ আাঁকার তাররে আর রভদযদনদভর সাদথ রোগাদোদগর র্যাপারটাদতই 
প্রমাণ হদর্ রে এরমলই সর্বপ্রথম হাযাদরারলফ অ্নুর্াে করদত সিম হন। আর এই 
আরর্ষ্কারটাও পৃরথর্ীর ইরতহাদস অ্মর হদযই থাকদর্। রনদপারলযদনর রর্েসভার সর্দচদয 
রর্িান র্যরক্ত রহদসদর্ই উরন পরররচরত পাদর্ন।” র্লল গামায। 
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. 
  
৬৮. 
  
ররাম 
  
গত চরব্বশ  ন্টা ধদর এক মুহূদতবর জদনযও আলর্াদতবা রপওলা রটরভর সামদন রথদক 
নদ়েনরন। প্ররত মুহূদতবই কাযদরাদত ওসাইররস পারন রর্েুযৎ প্রকদল্পর নানান ের্র 
প্রচাররত হদে। ওটার রভতরটা এেন পুরলশ আর রসনার্ারহনীর রলাকজদন রগজরগজ 
করদে। একটা রহরলকোর রথদক রভর ও কদর রেোদনা হদে রে নেীর একটা জাযগায 
পারন প্রর্ল ররাত সদমত আর্ার পাইদপ ঢুদক জলাধারগুদলায রফরত চদল োদে। 
কমপদি একদশা তসরনক আদশ পাদশ  ুদর রর়্োদে। পারকবং লট ভরা, রজপ, ট্াঙ্ক আর 
রসনার্ারহনীর ট্াক। 
  
 লযাদম্প ুসার েু বটনা আর উত্তর-আরফ্রকার েরার জদনয রে ওসাইররস োযী একথা 
চাররেদক চাউর হদয রগদযদে। সারকর আর হাসান মারা োওযার ের্র রপদয রপওলা 
রভদর্রেল ওসাইররদসর সাদথ তার সমৃ্পক্ততার ের্র রর্াধহয আর ফাস হদর্ না। রকন্তু 
রভতদর রভতদর মনটা রকমন রকমন করদে। তাই ও রসোন্ত রনদযদে পারলদয োদর্। 
রেরাজ েুদল একটা নাইন রমরলরমটার রপস্তল আর কদযক তা়ো টাকা রর্র করল। রর্শ 
হাজার ইউদরা আদে ওোদন। তারপর ওর রসদক্রটাররর র স্ক রথদক একটা চারর্ রনদয 
রনদলন। ওটা নম্বর রপ্লট রর্হীন একটা রফযাট গার়ের চারর্। এটা ওনার রসদক্রটাররই 
চালায। এই গার়েদত তাদক রকউ েুাঁজদর্ না। 
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অ্রফস রথদক রর্র হদয র্ারািা রেদয এগুদলন সামদন। সদর্বাচ্চ রচিা করদেন শান্ত 
থাকার। রসাঁর়ে রর্দয অ্দধবক নামার পরই রসাঁর়ের রগা়োয কদযকজন পুরলশ রচাদে প়েল। 
উরন  ুদর উদটারেদক হাটা আরম্ভ করদলন। 
  
 “রসনর রপওলা, আর আগাদর্ন না। আপনার রর্রুদে রগ্রফতারর পদরাযানা আদে।” 
একজন রচৎকার কদর  াক রেল। 
  
রপওলা  ুদরই গুরল করদলন। 
  
পুরলশগুদলা রেটদক েূদর সদর রগল আর রপওলা র্ারািা ধদর রেৌ়ে রেদলন। প্রথদমই রে 
রুমটা রচাদে প়েল উরন রসোদনই ঢুদক প়েদলন। তারপর রুদমর রলাকজনদক ধাক্কা 
মারদত মারদত অ্নযপাদশর েরজাটার রেদক েুটদলন। একজন সামদন রথদক সরদত রেরর 
করায তাদক  ুরস রমদর রফদলই রেদলন। এরেদক পুরলশ এদস পদ়েদে রপেু রপেু। 
রসরেদকও গুরল েু়েদলন আর্ার। 
  
রপওলা েরজাটা েুদল হু়েমু়ে কদর রমইন কনফাদরন্স রুদম ঢুদক প়েদলন। “সদরা সদরা 
আমার সামদন রথদক।” রচৎকার কদর র্লদলন সর্াইদক। 
  
 উেযত রপস্তল হাদত তাদক রেদে রলাকজন সর্াই রলারহত সাগদরর মদতাই েুই ভাগ হদয 
সদর রগল েুরেদক। শুধু োদটা কদর োটা লাল চুল আর োগুদল োর়েওযালা এক রলাক 
োাঁর়েদযই থাকল। রলাকটা সামদন এরগদয পাদশ সদর োওযার ভান কদর রপওলাদক লযাঙ 
রমদর রফদল রেল। 
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রপওলার হাদতর টাকাগুদলা চারপাদশ উদ়ে রগল। রকন্তু র্িুকটা তেনও হাতো়ো হযরন। 
আর্ার উদে োাঁর়েদয গুরল করার জনয রসটা ওপদর তুলদলা। রকন্তু তার আদগই রসই 
একই রলাক তার হাদত থার্া রেদয ওটা রফদল রেল। 
  
রপওলা এদতািদণ রলাকটাদক রচনদত পারদলন : রজমস সযাদন্ডকার, আদমররকার ভাইস 
রপ্ররসদ ন্ট। এক মুহূতব পদরই সযাদন্ডকাদরর  ান মুরষ্ঠ তার রচাযাল স্পশব করল আর উরন 
আর্ার মুে থুর্দ়ে পদ়ে রগদলন। 
  
 আ াতটা এতই রজাদর রেল রে পুরলশ আসার আগ পেবন্ত রপওলা আর ন়েদতই 
পারদলন না। তদর্ পুরলশ তাদক রনদয োওযার সময গালাগারলর তুর্র়ে েুরটদয রগদলন। 
রুম রথদক রর্র হওযার আদগ রেেদলন রজমস সযাদভকার রনদজর হাদতর গাট মারলশ 
করদেন আর মুচরক মুচরক হাসদেন। রপওলা চদল রেদতই সযাদন্ডকার আর্ার একটা 
রচযাদর র্দস প়েদলন। রুদমর প্রায সর্াই-ই আকরস্মক  টনায হতভম্ব হদয রগদযদে। 
শুধু সযাদন্ডকাদরর মুদেই সন্তুরির হারস। 
  
ওনার সহদোগী রটরর কারুথাসব ওনার হাদত লাগাদনার জদনয এক র্ালরত র্রফ রনদয 
এদসদে। 
  
“ওটার রভতর েরে শযাদম্পদনর রর্াতল না থাদক তাহদল আমার কাদে আনার েরকার 
রনই।” র্লদলন সযাদভকার। 
  
কারুথাসব হতাশ হদয র্ালরতটা নারমদয রােদলা, “তা রতা আরনরন সযার।” 
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সযাদভকার কাাঁধ িাাঁকাদলন, “েুর্ োরাপ।” তারপর জযাদকদটর পদকদট হাত রেদয নতুন 
একটা রসগার রর্র কদর তার রজদপ্পা লাইটারটা রেদয ধরাদত লাগদলন। 
  
র্রার্দরর মদতাই কারুথাসব র্লল, “এোদন রসগাদরট োওযা রনদর্ধ সযার।” 
  
সযাদন্ডকার তার রচযাদর রহলান রেদলন, “আরম জারন।” তারপর প্রায রনেুাঁত রগালাকার 
একটা রধাাঁযার ররং রেদ়ে র্লদলন, “আরম জারন।” 
  
. 
  
৬৯ 
  
পাম্পগুদলা উদটা চলার ফদল নীল নে রথদক জলাধারগুদলায পারনর প্রর্াহ কদযকরেদনর 
মদধযই এদতা রর্রশ রর্দ়ে োয রে ওটা মারটর রনদচর প্রস্তর স্তদরও ফাটল ধদর োয। 
ফদল রকারট রকারট র্ের ধদর আটদক থাকা কদযক রর্রলযন গযালন পারন রর্র হদয 
পদ়ে। রলরর্যার শত শত শুরকদয োওযা রলক, পুকুর, কূপ, পারন সংরিণাগার সর্ 
আর্ার কানায কানায পূণব হদয োয। 
  
রলরর্যার রগ্রস্ত পারম্পং রস্টশনটায রতদলর মদতা কদর পারন উেদত শুরু কদর। আর 
আদশপাদশর এলাকাটা রৃ্রিপাদতর মদতাই রভরজদয রেয। ররজা রেেদত আসার পর ওটা 
র্ন্ধ করা হয। উরন এেন লারেদত ভর রেদয হাাঁটদত পাদরন। তারপর উরন র্াচ্চা 
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রেদলদের মদতা তহনচ করা আরম্ভ কদরন। আর পল আর গামায ট্াউটদক তা রভর ও 
কদর কদর পাোন। সাদথ আন্তররক ধনযর্াে রতা আদেই। 
  
পারনর সরর্রাহ রেক হদতই দ্রুত রলরর্যা আর্ার সহনশীল অ্র্স্থায রফদর রগল। ফদল 
সরকারদক আর পেতযাগ করদত হযরন। তদর্ োরা কয করদত রচদযরেল তাদের 
সর্াইদক রগ্রপ্তার করা হদযদে। রতউরনরসযা আর আলদজররযার সরকারও দ্রুত 
পুনুঃপ্ররতষ্ঠা করা হয। আর ব্লাক রমদস্টর প্ররতদর্ধক সহজলভয হওযার পরপর রেসর্ 
মন্ত্রীদক তাদের মত র্েলাদত র্াধয করা হদযরেল তারাও আর্ার আদগর অ্র্স্থাদন রফদর 
এদস রসসর্ সরকারদকই সমথবন রেদেন। 
  
 রমসদরর অ্র্স্থা অ্র্শয তুলনামূলক অ্রস্থরতশীল। নতুন নতুন রনতৃদের উদ্ভর্ হদযদে। 
তাদের ইন্ধদন োিা হািামা রলদগই আদে। ইদোদক আর্াদরা রমরলটাররদত পুনর্বহাল কদর 
রমজর রজনাদরল পদে ভূরর্ত করা হদযদে। 
  
 ইতারল রথদক লযাদম্প ুসার আক্রান্তরা সর্াই রচরকৎসা রপদয এেন সুস্থ হদয রগদযদে। 
রর্রশরভাগই আর্ার ওোদনই রফদর রগদযদে। তদর্ োরা আর ওোদন না রগদয রসরসরলদত 
রথদক রেদত রচদযদে তাদেরদক ইতারলর নাগররকে প্রোন করা হদযদে। 
  
ব্লাক রমদস্টর কর্ল রথদক রর্াঁদচ োওযা একজন র্যরক্তগতভাদর্ কাটবদক ধনযর্াে জানাদত 
এদস ওর গলা জর়েদয ধদর রোাঁদট চুমু রেদয রগদযদে। ওরা তেন েরর্র মদতা সুির 
রগ্রক িীপ মাইদকাদনাদম মাে ধদর রর়্োরেদলা। 
  
“এরদচদয সুির পুরস্কার আর হয না।” র্লল কাটব। 
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ওর পরদন কাদলা রদঙর সাাঁতাদরর রপাশাক। আর ররনাটা পদরদে লাল রদঙর রর্রকরন। 
েুজদনই ররাদে পুদ়ে র্াোরম হদয রগদযদে। র্হুরেন পর একটু শারন্তদত সময কাটাদে 
ওরা। কাদটবর হাদত একটা রর্দল কাটব-সযালমন ব্রুই ররজাভব শযাদম্পদনর রর্াতল। 
  
ররনাটা মাে ধরা রনৌকাটার ওপর রিালাদনা জাদলর রোলনটায রহলান রেল। কাটব এটা 
ওর জদনয র্রসদযদে ওোদন। “এত র্ের আদগ রমসরীযরা ব্লাক রমস্ট রর্র করার পেরত 
কীভাদর্ রর্র করল রসটা রভদর্ আজও অ্র্াক লাদগ।” 
  
শযাদম্পদনর লাদস চুমুক রেযার ফাাঁদক র্লল ররনাটা। 
  
“শত শত র্েদরর পেবদর্িদণর ফল। এরমল রে অ্ংশটুকু অ্নুর্াে কদররেদলন তাদত 
রেো োয রে ওসাইররদসর পুদরারহতরা লি কদরন রে রেসর্ র্াচ্চা কুরমর রকালা র্যাঙ 
ধদর োদে তারা রকমন একটা সদম্মারহত অ্র্স্থায চদল োদে। পরীিা-রনরীিার মাধযদম 
রর্র কদরন রে এটা মানুর্দকও একইভাদর্ প্রভারর্ত করদত পাদর। তারপর রথদকই 
তারা অ্তযন্ত রগাপনীযতার সাদথ তাদের মরিদরর রভতর র্যাঙ চার্ শুরু কদরন আর 
তাদের রনেবাস র্যর্হার কদর নানান তন্ত্রমন্ত্র রেোদনা শুরু কদরন। র্যােযা করল কাটব। 
  
“রকন্তু তাহদল প্ররতদর্ধক রর্র করল কীভাদর্?” 
  
এটা অ্র্শয পুদরাপুরর জানা োযরন। তদর্ র্যাদঙর চাম়ো-ই রে আসল রজরনস রসটা ওরা 
জানদত রপদররেল। রে এনজাইমটা র্যাঙগুদলাদক জারগদয তুলদত রসগুদলাই র্াম্পাকাদর 
র্া রধাযার সাহাদেয প্রর্ারহত করা হদতা। একর্ার আক্রান্ত মানুর্ রসটা গ্রহণ করদলই 
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আর্ার তার স্নাযুতন্ত্র কাজ করা শুরু করদতা। তদর্ রেটুকু রজদনরে, তাদত তাদের 
পুদরাপুরর সুস্থ হদত কদযক মাস রলদগ রেদতা।” 
  
 ররনাটা েী বশ্বাস রফলল, “পেরতটাদক অ্দনক উন্নত কদর রেযার জদনয ওসাইররদসর 
রর্োনীদের প্ররত কৃতে হওযা উরচত আমার।” 
  
কাটব মাথা িাাঁকাদলা, “ভাদলা ের্র হদে ওরা এই রনেবাসটার আদরা রর্রশ কীভাদর্ 
র্যর্হার করা োয রস র্যাপাদর গদর্র্ণা কদর োদেন। েু বটনায আ াত প্রাপ্ত 
ররাগীদেরদক রর্রভন্ন িরতকারক ওরু্ধ রেদয রকামায পাোদনার র্েদল এটা রেদয এেন 
রচিা করা হদে। নদভাচারীদেরদক েী ব সময  ুম পার়েদয রাোর জনয নারক এই ওরু্ধটা 
র্যর্হাদরর রচন্তা-ভার্না চলদে।” র্লল কাটব। 
  
 “ভার্রে রসই প্রাচীন রমসরীযরা আর কী কী আরর্ষ্কার কদররেল ো আজও রর্র করা 
োযরন।” 
  
“হুম! ঐ সমারধ রিত্রটা রথদক পারন রসদচ রর্র কদর রফলা হদযদে। প্রেতেরর্েরা এেন 
ভাদলা কদর েুাঁদজ রেেদর্ন ওোদন কী কী আদে। আরম রনরিত ওোদন োরুণ োরুণ 
রকেু রজরনস পাওযা োদর্।” 
  
ররনাটা আদরা একচমক শযাদম্পন মুদে রেদয উদে োাঁ়োদলা। তারপর কাদটবর গাদয 
রহলান রেদয র্লল, “সাহাররযানগুদলার কী হদর্? ওগুদলা ওোদন রগল কীভাদর্ তা কী 
রর্র করা রগদযদে?” 
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কাটব মাথা িাাঁকাদল আমরা রে তসনযটাদক রপদযরেলাম রস আর আরও েযজন এগুদলা 
এক অ্মার্সযার রাদত ওগুদলা চারলদয রনদয োয। ওদের উদেশয রেল ররাদমল আর অ্ি 
শরক্তর তসনযরা েেন এরেদক আসদর্ তেন রপেন রথদক অ্তরকবত আক্রমণ করা। রকন্তু 
ররাদমল কাযদরা আসার আদগই এল আলারমন রথদক রফদর চদল োন। 
  
“তাই ওরা োমাোই অ্দপিা করদত থাদক।” 
  
 কাটব মাথা িাাঁকাদলা, “এজদনযই সম্ভর্ত তারা রর্াঁদচ রগদযরেদলন রশর্ পেবন্ত। গার়ের 
ড্রাইভাদররা ইতারলযান রসনার্ারহনীর সেসয রেল রকন্তু তাদের সাদথ োরা রেল তারা 
সর্াই রেল কাযদরাদত র্সর্াস রত ইতারলয অ্রভর্াসী। ঐ সমদয কাযদরাদত প্রচুর 
ইতারলযান র্াস করদতা। এমনরক রররটশ রাষ্ট্রেূদতর স্ত্রীও রেদলন ইতারলয। এজদনযই 
রচরেটায র্লা হদযরেদলা রে তারা ধরা প়েদল গুপ্তচর সদিদহ গুরল কদর মারা হদর্।” 
র্লল কাটব। 
  
“আনা-রমররর রকাদনা রোাঁজ পাওযা রগদযদে? ওরা রনিযই কী হদযরেল তা জানদত 
চাইদর্?” রজদেস করল ররনাটা। 
  
কাটব ওর শযাদম্পদনর লাসটা রশর্ কদর রটরর্দল নারমদয রােদলা। শান্ত পারনদত 
রনৌকাটাও রস্থর োাঁর়েদয আদে। “আপনার রেদশর ইরতহাস রর্েরা ঐ মরহলাসহ র্ারক সর্ 
তসদনযরই আত্মীয-স্বজদনর রোাঁজ করদেন।” 
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 ররনাটা েী বশ্বাস রফদল র্লল, “আশা কররে তাদক েুাঁদজ পাদর্। ঐ তসনযটা রনদজর 
রলাকদের র্ার়ে পারেদয রেক কাজই কদররেদলন। মুদসারলরনর মদতা একজন মানুদর্র 
জনয জীর্ন রেযার রকাদনা মাদন রনই।” 
  
“আমারও একই মত। কারণ ওরা েরে েুে করদত রর্র হদতা তাহদল রররটশদের হাদত 
এদকর্াদর কচু কাটা হদয রেদতা।” র্লল কাটব। 
  
ররনাটা কাদটবর র্াহুদত একটা রটাকা রেদয র্লল, “তা এেন কী করদর্ন? আমরা রক 
সারা জীর্ন এোদনই থাকদর্া, শযাদম্পন োদর্া আর সাাঁতার রকদট এদস সূেব স্নান করদত 
থাকদর্া?” 
  
কাটব লাল হদয আসা সমুরটার রেদক তাকাল, “না করার রকাদনা কারণ রেেদত পারে না 
আরম।” 
  
হোৎ ওদের পাদশই জাভালা পারনর ওপর রভদস উদে পারনদত  ুর্ রেযার েন্ত্রপারত 
রনৌকার ওপর েুাঁদ়ে রেল। 
  
“েত রপ্রম সর্ আজই কদর নাও রহ। কাল রকন্তু রতামাদকই  ুর্ রেদত হদর্। রফরনরশযান 
রে েুে জাহাজটার ধ্বংসার্দশর্ েুাঁদজ রপদযে রসটা উোর করা রকাদনা মানুদর্র কাজ 
না।” 
  
“রকাদনা সমসযা রনই। তদর্ শতব একটাই। আমার ওযাইন রসলাদরর ধাদর কাদেও রেদত 
পারদর্ না তুরম।” জর্ার্ রেল কাটব। 
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“অ্র্শযই। তুরম এমন জদনর সাদথ কথা র্লদো রে রকাদনারেন ওসর্ রফাাঁস করা পারন 
েুাঁদযও রেদেরন।” র্লল রজা। 
  
“তাহদল আপরন কী োন?” রজদেস করল ররনাটা। 
  
জাভালা োাঁত রর্র কদর হাসদলা, “রপ্রযতম–আপরন একজন মেব রলাদকর সাদথ কথা 
র্লদেন–একজন সরতযকাদরর পুরুর্ মানুর্—রে রক-না সরাসরর টারকলা োয সাদথ একটু 
লর্ণ আর রলরু্ হযদতা রনয, আর োয রসগার।” 
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