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সেপ্টেম্বর ১২ 

  

আজ বড় আনপ্টের দিন। সিড় বছর অক্লান্ত পদরশ্রপ্টের পর আজ আোপ্টির যন্ত্র তৈদরর 

কাজ সেষ হল। আোপ্টির বলদছ। এই কারপ্টে সয, যদিও যপ্টন্ত্রর পদরকল্পনা া আোর, 

এ া তৈদর করা আোর একার পপ্টে েম্ভব দছল না। দিদরদিপ্টৈ আোর লযাবপ্টর দরপ্টৈও 

এই যন্ত্র তৈদর করার উপযুক্ত োলেেলা সনই। এ বযাপাপ্টর। আদে প্রথমেপ্টেই দিদল দলদ  

আোর জােমান বনু্ধ উইলপ্টহলে সরালপ্টক। জােমাদনর েুদন  েহপ্টর একদ  দব যাৈ 

পরপ্টলাকৈত্ত্ব অনুেীলন েংস্থা বা োইদকক দরোিম ইনদিদ উ  আপ্টছ। সরাপ্টলরই েুপাদরপ্টে 

এই েংস্থা সথমেপ্টক আেরা অথমেমোহাযয সপপ্টেদছ, এবং এই  াকাপ্টৈই দুই জােমান ও এক 

ভারৈীে তবজ্ঞাদনক দেপ্টল েম্ভব হপ্টেপ্টছ এই যন্ত্রদ  তৈদর করা। দিৈীে জােমানদ  হপ্টলন 

এক যুবক-নাে রুিলফ হাইপ্টন। সপ্রৈৈত্ত্ব েম্পপ্টকম এই যুবপ্টকরও অপদরেীে উৎোহ. 

  

যন্ত্রদ েম্বপ্টন্ধ এবার দকছু বদল। এর নাে আেরা দিপ্টেদছ কদম্পউদিোে। অথমেমাৎ 

কদম্পউ ারাইজি দেদিোে। যারা প্ল্যানপ্টিপ্ট র োহাপ্টযয পরপ্টলাকিৈ আত্মার েপ্টে সযাি 

স্থাপন কপ্টর, ৈারা অপ্টনক েেেই একজন দেদিোপ্টের োহাযয সনে। এই দেদিোে হপ্টলন 

এেন একজন বযদক্ত, যার োধ্যপ্টে সপ্রৈাত্মা েহপ্টজই আদবভভমৈ হে। দেদিোপ্টের এই হল 

দবপ্টেষ গুে। আদে সিপ্টে অপ্টনক দেদিোপ্টের েংস্পপ্টেম এপ্টেদছ, এবং এপ্টির িাদি কপ্টরদছ। 

এপ্টির স্বভাব হে এক ু দবপ্টেষ ধ্রপ্টনর। অনুভভদৈ রীদৈেপ্টৈা েভক্ষ্ণ, আর ৈার েপ্টে এক ু 

ভাবুক, ৈদ্গৈ ভাব। স্বাস্থয অপ্টনপ্টকরই দুবমল, আেুও অপ্টনক সেপ্টইই কে। আোপ্টির 

যন্ত্র া তৈদর করার আপ্টি ইউপ্টরাপ্টপ সরাল আর ভারৈবপ্টষম আদে অন্তৈ োপ্টড় দৈনপ্টো 

দেদিোেপ্টক পুঙ্খানুপুঙ্খভাপ্টব পরীো কপ্টর সিদ । আোপ্টির উপ্টেেযই দছল আত্মার েপ্টে 

সযািস্থাপপ্টনর কাপ্টজ জযান্ত দেদিোপ্টের জােিাে যাদন্ত্রক দেদিোে বযবহার করা। এই 

কাপ্টজ েুযদনপ্ট র োইদকক দরোিম ইনদিদ উ  আোপ্টির প্রস্তাপ্টব পৃষ্ঠপ্টপাষকৈা করপ্টৈ 

এককথমোে রাদজ হপ্টে যাে।  াকাও ৈারা সেপ্টলপ্টছ অপ্টেল। এরেপ্টধ্যই কদম্পউদিোপ্টের 
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েেৈার যা পদরিে সপপ্টেদছ ৈাপ্টৈ আোপ্টির দৈনজপ্টনর পদরশ্রে আর ইনদিদ উপ্ট র 

অথমেমবযে োথমেমক হপ্টেপ্টছ বপ্টল েপ্টন হে। 

  

যন্তর া সি প্টৈ োনুপ্টষর েপ্টৈা হবার সকানও প্রপ্টয াজন দছল না, দকন্তু আেরা ইছা া কপ্টরই 

এ ার এক া ধ্ড় এবং েুণু্ড দিপ্টে দিপ্টেদছ। সেইেপ্টে িাাঁড় করাবার জনয পাপ্টেরও বযবস্থা 

হপ্টেপ্টছ। যন্ত্র া দলক এক দে ার উাঁিু। োথমোর উপর এক া সিরা ফাাঁক রপ্টেপ্টছ, সে ান দিপ্টে 

আেরা সয আত্মার েপ্টে সযািস্থাপন করপ্টৈ িাইদছ ৈার েম্বপ্টন্ধ ৈথমেয এক া কাপ্টিম দলপ্ট  

পুপ্টর সিওো হে। যন্ত্র াপ্টক ঘপ্টরর এক পাপ্টে বদেপ্টে সরপ্ট  যারা এই প্ল্যানপ্টিপ্ট  অংে 

দনপ্টছা , ৈাপ্টির বোপ্টনা হপ্টব হাৈিপ্টোক িভপ্টর এ ার েুপ্ট ােুদ । যপ্টন্ত্র কািম সপরা হপ্টল পর 

ঘপ্টরর বাদৈ দনদবপ্টে সিওো হে। এই েম্পভেম অন্ধকার ঘপ্টর রপ্টে যপ্টন্ত্রর বুপ্টক বোপ্টনা 

এক া লাল বাদৈ জ্বপ্টল ওপ্টল। ৈার োপ্টন আত্মা উপদস্থৈ। এইবার আেরা আত্মাপ্টক প্রশ্ন 

করপ্টৈ থমোদক, আর ৈার উত্তর যপ্টন্ত্রর েু  দিপ্টে সবপ্টরাপ্টৈ থমোপ্টক। আত্মা ক্লান্ত হপ্টল পর 

লাল বাদৈ া ধ্ীপ্টর ধ্ীপ্টর দনপ্টব যাে, আর প্ল্যানপ্টি ও সেষ হপ্টে যাে।  

  

আেরা দৈন তবজ্ঞাদনক দেপ্টল যন্ত্র াপ্টক এরেপ্টধ্যই পরীো কপ্টর সিপ্ট দছ। অযািলফ 

দহ লাপ্টরর আত্মাপ্টক আনাপ্টনা হপ্টেদছল। ৈথমেয যপ্টন্ত্র পুপ্টর সিওোর এক দেদনপ্ট র েপ্টধ্যই 

লাল বাদৈ জ্বপ্টল ওপ্টল। আদে জােমান ভাষাে প্রশ্ন কদর, ৈুদে দক অযািলফ দহ লার? উত্তর 

আপ্টে ইো, অথমেমাৎ হযাাঁ। সরাল দিৈীে প্রশ্ন কপ্টর, ৈুদে ইহুদিপ্টির এেন নৃেংেভাপ্টব 

দনযমাৈন কপ্টরছ সৈাোর জীবেোে, ৈার জনয এ ন সৈাোর অনুপ্টোিনা হে না? ৈৎেোৎ 

যপ্টন্ত্রর েু  সথমেপ্টক ৈীক্ষ্ণস্বপ্টর উত্তর সবপ্টরাে-নাইন! নাইন! নাইন!-অথমেমাৎ না, না, না। প্রাে 

পাাঁি দেদন  িপ্টলদছল। এই আত্মার েপ্টে োোৎকার; এ া সবে বুপ্টেদছলাে সয, দহ লার 

সবাঁপ্টি থমোকপ্টৈ সে দনপ্টজর েম্বপ্টন্ধ সয ধ্ারো সপাষে করৈ, েৃৈুযর এৈদিন পপ্টরও ৈার 

সকানও পদরবৈমন হেদন। 

  

দুদিন দবশ্রাে দনপ্টে আবার যন্ত্র াপ্টক দনপ্টে কাজ শুরু করব। হাইপ্টনর আকাঙ্ক্ষা এপ্টকবাপ্টর 

আকােিুম্বী। সে েপ্টন কপ্টর সয, যপ্টন্ত্রর আপ্টরক ু েংস্কার করপ্টল আেরা আত্মার সিহারা 

সি প্টৈ পাব। অথমেমাৎ েৃৈ বযদক্ত েেরীপ্টর আোপ্টির োেপ্টন এপ্টে িাাঁড়াপ্টব। 
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সে া হপ্টল েে হে না, দকন্তু এ নও যন্ত্র া সয অবস্থাে রপ্টেপ্টছ এবং সয কাজ করপ্টছ, 

সে াপ্টকও দবজ্ঞাপ্টনর এক া অেে কীদৈম বলপ্টল বাদড়প্টে বলা হপ্টব না। 

  

এবার একদিন দকছু বাছাই করা তবজ্ঞাদনকপ্টির সিপ্টক আোপ্টির যপ্টন্ত্রর এক া দিেনপ্টট্রেশেন 

দিপ্টৈ হপ্টব। এ নও পযমন্ত বযাপার া ধ্াোিাপা রপ্টেপ্টছ।  

  

আদে সরাপ্টলর অনুপ্টরাপ্টধ্ আরও একোে েুদনপ্ট  থমোকব। 

  

সেপ্টেম্বর ১৫ 

  

আোপ্টির যপ্টন্ত্রর োহাপ্টযয দুজন দব যাৈ বযাদক্তর আত্মার েপ্টে সযািস্থাপন কপ্টরদছ। একদ  

ভারৈীে—নবাব দেরাজ-উি-প্টিৌলা। এ া আোর এক া বযদক্তিৈ সকৌৈভহল সে াপ্টনার 

জনয। দেরাজপ্টক দজপ্টজ্ঞে করলাে অন্ধকভপ হৈযার কথমো। দেরাজ সহপ্টে বলল, সে এ 

েম্বপ্টন্ধ দকছুই জানৈ না। দিদ েরা ৈাপ্টক সহে করার জনয এই জঘনয অপবাি রাদ প্টেদছল। 

আত্মা দেথমেযা বপ্টল না, ৈাই কলঙ্কপ্টোিন া সবে ভালভাপ্টবই হল।  

  

দিৈীে আত্মদ  দছল সেকেদপেপ্টরর। এ াপ্টন আোর প্রশ্ন দছল, সৈাোর েম্বপ্টন্ধ সকউ সকউ 

বপ্টলন সয, ৈুদে যা সল াপড়া দেপ্ট দছপ্টল এবং সয োধ্ারে পদরবাপ্টর সৈাোর জ্ম,, ৈাপ্টৈ 

কপ্টর েপ্টন হে না সয, সৈাোর না ক আর কাবয ৈুদে দনপ্টজই দলপ্ট দছ। অপ্টনপ্টকর ধ্ারো 

সল ক আেপ্টল হপ্টলন ফ্রাদিে সবকন। এ দবষপ্টে ৈুদে কী বপ্টলা? 

  

সেকেদপেপ্টরর আত্মা প্রশ্ন শুপ্টন প্রথমেপ্টে অট্টহােয কপ্টর ওপ্টল। ৈারপর োনুপ্টষর অপজ্ঞান 

েম্বপ্টন্ধ এক া িেৎকার িার লাইপ্টনর পিয শুদনপ্টে প্রশ্ন করল, আোর ভাষাে সবকন োপ্টন 

কী জান? আদে বললাে, কী? উত্তর এল, সবকন োপ্টন সিপ্টয া ভভৈ। সৈাোপ্টির অদভধ্ান 

 ুপ্টল সিপ্ট া-এই োপ্টন সিওো আপ্টছ। এই সিপ্টয া ভভৈ রিনা করপ্টব। আোর না ক? 

সৈাোপ্টির যুপ্টির োনুপ্টষর দক েদৈভ্ৰে হপ্টেপ্টছ? 
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এই দুদ  আত্মা নাোপ্টনার েেেও সকবল আেরা দৈনজনই উপদস্থৈ দছলাে। িৈকাল 

েন্ধযাে এ ানকার এিাপ্টরা জন তবজ্ঞাদনকপ্টক সিপ্টক আোপ্টির যপ্টন্ত্রর এক া দিেনপ্টট্রেশেন 

সিওো হল। সরাল আোপ্টক আপ্টি সথমেপ্টকই োবধ্ান কপ্টর দিপ্টেদছল সয, এাঁপ্টির েপ্টধ্য 

দুএকজন আপ্টছন যাাঁরা প্ল্যানপ্টিপ্ট  আপ্টিৌ দবশ্বাে কপ্টরন না। দবপ্টেষ কপ্টর সপ্রাপ্টফের 

শুলৎে। সলাক দহপ্টেপ্টবও নাদক ইদন দবপ্টেষ েুদবপ্টধ্র নন, যদিও একদ  পিাথমেমদবজ্ঞান 

েংস্থার েীপ্টষম বপ্টে আপ্টছন। দৈন বছর আপ্টি এই েংস্থার দিপ্টরক্টর সপ্রাপ্টফের হুবারোপ্টনর 

অকস্মাৎ েৃৈুযপ্টৈ শুলৎে এই পিদ  পান। 

  

আদে বললাে, দকছু েপ্টেহবাদৈকগ্রস্ত সলাক থমোকপ্টবই, যাপ্টির েপ্টন দবশ্বাে উৎপািন করা 

কদলন হপ্টব। দকন্তু ৈাপ্টৈ দকছু এপ্টে যাে না। শুলৎে যা-ই বলুন না সকন, আেরা আোপ্টির 

দিেনপ্টট্রেশেন িাদলপ্টে যাব। 

  

হাইপ্টন বলল, এাঁপ্টির েপ্টন দবশ্বাে উৎপািন করার েবপ্টিপ্টে ভাল উপাে হপ্টব হুবারোপ্টনর 

আত্মাপ্টক আহ্বান করা। ৈাাঁর কথমো বলার ভদে এাঁপ্টির েকপ্টলরই জানা আপ্টছ। আোপ্টির 

যন্ত্র যদি সেইভাপ্টব কথমো বপ্টল, ৈাহপ্টল এাঁপ্টির েপ্টন েহপ্টজই দবশ্বাে আেপ্টব। 

  

আদে আর সরাল এ প্রস্তাপ্টব োে দিলাে। 

  

োইদকক ইনদিদ উপ্ট র একদ  হলঘপ্টরই েব বযবস্থা হল। েন্ধযা োৈ াে েেে সিওো 

হপ্টেদছল, েকপ্টলই ঘদড়র কাাঁ াে এপ্টে হাদজর। 

  

োেপ্টনর োদরপ্টৈ একদ  সিোর ি ল কপ্টর বেবার আপ্টিই শুলৎে বলল, আদে আপ্টি 

একবার যন্ত্র াপ্টক সি প্টৈ িাই। 

  

সরাল বলল, স্বছা প্টে। 

  

শুলৎে প্রাে পাাঁি দেদন  ধ্প্টর  ুাঁদ প্টে  ুাঁদ প্টে যন্ত্র াপ্টক সি ল। ৈারপর দনপ্টজর জােিাে 

দফপ্টর এপ্টে বপ্টে বলল, দলক আপ্টছ; এবার শুরু সহাক সৈাোপ্টির ৈাোো।  
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এবার সরাল সঘাষো করল সয, প্রথমেপ্টে সপ্রাপ্টফের হুবারোপ্টনর আত্মার েপ্টে সযািস্থাপন 

করা হপ্টব। আদে সভপ্টবদছলাে, শুলৎে হেপ্টৈা আপদত্ত করপ্টব, দকন্তু সে দকছুই বলল না। 

অনয েকপ্টল অবেযই রাদজ। 

  

যপ্টন্ত্রর েপ্টধ্য ৈথমেয পুপ্টর দিপ্টে সরাল ঘপ্টরর বাদৈ দনদভপ্টে েন্তপমপ্টে এপ্টে আোর পাপ্টে 

দনপ্টজর সিোপ্টর বেল। 

  

েবাই ৈ স্থ, ঘপ্টর সিাপ্টোজন তবজ্ঞাদনপ্টকর দনশ্বাে সফলার েব্দ পযমন্ত সোনা যাপ্টছা  না। 

  

দুদেদনপ্ট র োথমোে ধ্ীপ্টর ধ্ীপ্টর লাল বাদৈ া জ্বপ্টল উলল। বাদৈ া সথমেপ্টক  াদনক া 

প্রদৈফদলৈ আপ্টলা ঘপ্টরর োনুষপ্টির উপপ্টরও এপ্টে পপ্টড়দছল, ৈাই আবছা আবছা 

েকলপ্টকই সিনা যাদছা ল। অদবদেয যপ্টন্ত্রর দপছন দিক াে দুপ্টভমিয অন্ধকার। 

  

আপদন দক সপ্রাপ্টফের হুবারোন? প্রশ্ন করল সরাল। 

  

উত্তর এল, হযাাঁ, দকন্তু আোপ্টক িাকা হপ্টেপ্টছ সকন? এই দেথমেযার জিৎ আোর কাপ্টছ 

এপ্টকবাপ্টর েভলযহীন। 

  

একথমো সকন বলপ্টছন? সরাল প্রশ্ন করল। 

  

উত্তর এল, সয জিপ্টৈ নৃেংে হৈযাকারীও আইপ্টনর হাৈ সথমেপ্টক দনস্তার সপপ্টে যাে, ৈার 

কী েভলয থমোকপ্টৈ পাপ্টর? 

  

আদে অনযপ্টির দিপ্টক সিপ্টে সি লাে, ৈাপ্টির েপ্টধ্য এক া িাঞ্চপ্টলযর ভাব। শুলৎে সিাঁদিপ্টে 

উলল, এেব বুজরুদকর অথমেম কী? সরাল, আোর দবশ্বাে, ৈুদে হুবারোপ্টনর হপ্টে কথমো 

বলদছ। ৈুদে সৈা সভদিপ্টলাকুইজ্ম, জাপ্ট ন! 
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সরাল সয সভদিপ্টলাকুইজ্ম, জাপ্টন, সে া আদেও জানৈাে, দকন্তু এ িলা সয আোপ্টির যন্ত্র 

সথমেপ্টকই আেপ্টছ, সে দবষপ্টে সকানও েপ্টেহ সনই। সরাপ্টলর েু  বন্ধ; সে অবস্থাে েব্দ 

উচ্চারে করা সোপ্ট ই েম্ভব নে। 

  

এদিপ্টক যপ্টন্ত্রর েপ্টধ্য সথমেপ্টক আবার কথমো শুরু হপ্টে সিপ্টছ। 

  

আদে দছলাে পিাথমেমদবজ্ঞান েংস্থার দিপ্টরক্টর। আোর পিদ  ি ল করার জনয আোর 

কদফর েপ্টে প াদেোে োোনাইি দেদেপ্টে আোপ্টক  ুন কপ্টরন ইপ্টোহান শুলৎে। দকন্তু 

শুধু্ প্রোপ্টের অভাপ্টব দৈদন পার সপপ্টে যান। এর সিপ্টে বড় অনযাে আর দকছু থমোকপ্টৈ 

পাপ্টর না। আদে… 

  

হলাৎ এক া কাি ভাঙার েপ্টব্দর েপ্টে েপ্টে লাল বাদৈ উধ্াও হপ্টে সিল। আোর িৃদট 

সপ্রাপ্টফের শুলৎপ্টের উপর দছল, ৈাই আদে সি লাে সয, সে পপ্টক  সথমেপ্টক ৈার পাইপ া 

বার কপ্টর যপ্টন্ত্রর দিপ্টক ছুড়প্টছ, আর অবযথমেম লপ্টেয বালব া সভপ্টঙ িুরোর হপ্টে সিপ্টছ। 

  

সেইেপ্টে অদবদেয আত্মার কথমোও বন্ধ হপ্টে সিল। 

  

সরাল উপ্টল দিপ্টে ঘপ্টরর বাদৈ জ্বদলপ্টে দিল। 

  

আোপ্টির েকপ্টলরই িৃদট শুলৎপ্টের দিপ্টক। দকন্তু শুলৎপ্টের স্নায ু সয অৈযন্ত েজবুৈ, ৈাপ্টৈ 

সকানও েপ্টেহ সনই। সে শুধু্ ইস্পাৈেীৈল কপ্টে সরালপ্টক উপ্টেে কপ্টর বলল, আজপ্টকর 

এই ঘ নার ফপ্টল আদে দকন্তু সৈাোর দবরুপ্টে োনহাদনর অদভপ্টযাি আনপ্টৈ পাদর। যপ্টন্ত্রর 

সিাহাই দিপ্টে ৈুদে আোপ্টক হৈযাকারী বপ্টল প্রদৈপন্ন করপ্টৈ িাইছ? সৈাোর আস্পধ্ম সৈা 

কে না! 

  

এই কথমো বপ্টল শুলৎে ৈার পাইপ া না দনপ্টেই িাাঁ ি  কপ্টর ঘর সথমেপ্টক সবদরপ্টে সিল। 

  

বাদক িেজপ্টনর েপ্টধ্য একজন-পিাথমেমদবি সপ্রাপ্টফের এরদল —শুধু্ একদ  েন্তবয করপ্টলন 

ৈাাঁর িম্ভীর িলাে। 
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আোপ্টির অপ্টনপ্টকরই েপ্টনর েপ্টেহ আজ েদৈয বপ্টল প্রোে কপ্টরপ্টছন হুবারোপ্টনর আত্মা। 

এই যপ্টন্ত্রর সকানও ৈুলনা সনই। 

  

সেপ্টেম্বর ১৮ 

  

এই একদিপ্টনর ঘ নার ফপ্টলই আোপ্টির কদম্পউদিোপ্টের  যাদৈ বহুিভর ছদড়প্টে পপ্টড়প্টছ। 

আোপ্টির আপ্টরক া দিেনপ্টিেপ্টনর বযবস্থা করপ্টৈ হপ্টব। ইদৈেপ্টধ্য বালব া আেরা নৈুন 

কপ্টর লাদিপ্টে দনপ্টেদছ। আোপ্টির ৈরুে বনু্ধ হাইপ্টন যন্ত্র ার দপছপ্টন অপ্টনক া কপ্টর েেে 

দিপ্টছা , যাপ্টৈ ওর আরও দকছু েেৈা আপ্টরাপ করা যাে। আিােী েদনবার ২২ সেপ্টেম্বর 

প্রাে পঞ্চােজন িেযোনয বযদক্তপ্টক বলা হপ্টেপ্টছ কদম্পউদিোপ্টের এক া দিেনপ্টট্রেশেপ্টনর 

জনয। ইনদিদ উপ্ট ই হপ্টব বযাপার া। দনেদন্ত্রৈপ্টির েপ্টধ্য দবজ্ঞানী, োদহদৈযক, িাক্তার, 

েংিীৈদেল্পী, দিইকর, বযবোিার, োংবাদিক-েব রকেই সলাক আপ্টছ।  সি া যাক কী 

হে।  

  

সেপ্টেম্বর ২৩ 

  

কাল হইহই কাণ্ড। দকন্তু োংবাদিকপ্টির দনপ্টে কী করা যাে সে া সভপ্টব পাদছা  না। এৈ 

প্রোপ্টের পপ্টরও ৈারা বলপ্টছ, বযাপার াপ্টৈ বুজরুদক আপ্টছ। অন্ধকাপ্টরর েপ্টধ্য আেরা নাদক 

দনপ্টজরাই যা করার কপ্টর যপ্টন্ত্রর উপর িাদয ত্ব িাপাদছা । দৈন তবজ্ঞাদনপ্টকর কারিুদপ, 

দবজ্ঞাপ্টনর েুপ্ট  কাদল ইৈযাদি সহিলাইন কািপ্টজ সবদরপ্টেপ্টছ। হাইপ্টন বারবার বলপ্টছ, 

আত্মাপ্টক সিাপ্ট র োেপ্টন উপদস্থৈ। করপ্টৈ পারপ্টল ৈপ্টবই এরা বযাপার া দবশ্বাে করপ্টব। 

আেরা ওপ্টক এক োে েেে দিপ্টেদছ যন্ত্র ার উপর কাজ িালাপ্টৈ। ৈাপ্টৈ ও যদি েফল 

হে ৈাহপ্টল সৈা কথমোই সনই। 

  

এবার ২২ ৈাদরপ্ট র তবলপ্টক কী হল সে া বদল। 

  

ৈপ্টব ৈারও আপ্টি এক া কথমো বলা িরকার। 
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আদে দকছুদিন সথমেপ্টকই ভাবদছলাে সয, ঐদৈহাদেক যুপ্টি েভয জিৎ সথমেপ্টক আত্মা নাোপ্টনা 

সৈা হল; এবার আপ্টরক ু দপছপ্টন সিপ্টল সকেন হে। েম্প্রদৈ এ ানকার  বপ্টরর কািপ্টজ 

এক া প্রবন্ধ সবদরপ্টেপ্টছ, সেইপ্ট  পপ্টড়ই এই দিন্তা া প্রথমেে োথমোে আপ্টে। বাউেিাপ্ট ন 

বপ্টল একজন ইদৈহাপ্টের অধ্যাপক প্রস্তরযুপ্টির োনুষ েম্বপ্টন্ধ বলপ্টৈ দিপ্টে দলপ্ট প্টছন সয, 

সস্পন ও ফ্রাপ্টির দকছু গুহাে সযেব জাপ্টনাোপ্টরর আশ্চযম রদঙন ছদব রপ্টেপ্টছ-প্টৈেন আাঁকা 

আজপ্টকর দিপ্টনর দেল্পীর পপ্টেও প্রাে অেম্ভব—সেগুপ্টলা প্রস্তরযুপ্টির োনুপ্টষর কীদৈম 

হপ্টৈই পাপ্টর না। সল া া পপ্টড় আোর েপ্টন পড়ল সয, গুহাগুপ্টলা য ন আদবষ্কাার হপ্টেদছল, 

ৈ নও েভয েোপ্টজর অপ্টনপ্টকই এই একই কথমো বপ্টল সয, ছদবগুপ্টলা আেপ্টল আজপ্টকর 

দিপ্টনর সকানও দেল্পীর আাঁকা, সেগুপ্টলাপ্টক দবে হাজার বছপ্টরর পুরপ্টনা বপ্টল িালাপ্টনা 

হপ্টছা । 

  

আদে দলক করলাে, এবার কদম্পউদিোপ্টের োহাপ্টযয সেই প্রস্তরযুপ্টির একজন োনুপ্টষর 

আত্মাপ্টক আনাব। ৈার েপ্টে অদবদেয কথমো বলা িলপ্টব না। কারে েম্ভবৈ অৈদিন আপ্টি 

সকানও ভাষার উদ্ভব হেদন। দকন্তু এই আত্মা কী রকে আিরে কপ্টর, েু  দিপ্টে সকানও 

েব্দ কপ্টর দক না, সেগুপ্টলাও সৈা জাদনবার দজদনে। হেপ্টৈা সে এক া অজানা সকানও 

ভাষাে কথমো বলপ্টৈ আরম্ভ করপ্টব। সে া অবেযই এক া অদৈ েভলযবান আদবষ্কাার হপ্টব। 

  

সরাল শুপ্টন আোর প্রস্তাপ্টব োে দিপ্টে বলল, ৈাহপ্টল প্রবপ্টন্ধর সল ক বাউেিাপ্ট নপ্টকও 

িাকা যাক-প্টেও উপদস্থৈ থমোকুক। 
  

আদে বললাে, উত্তে প্রস্তাব। 

  

বাউেিাপ্ট মপ্টনর েপ্টে সযািাপ্টযাি কপ্টর সি লাে, সে সয শুধু্ প্রস্তরযুপ্টির প্রািীর-দিইপ্টকই 

উদড়প্টে সিে ৈা নে, পরপ্টলাকিিমা েম্পপ্টকমও ৈার প্রিণ্ড অদবশ্বাে। িস্তুর েপ্টৈা োধ্াোদধ্ 

কপ্টর ৈপ্টব ৈাপ্টক সেষপযমন্ত রাদজ করাপ্টনা সিল। 
  

বাইপ্টে েন্ধযা োৈ াে েকপ্টল হাদজর হল ইনদিদ উপ্ট র োোদর হল াে। এক া 

জানলাহীন বড় সিোপ্টলর োেপ্টন দকছু িভপ্টর যন্ত্র াপ্টক রা া হল, আেরা এবং আেদন্ত্রৈ 
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েকপ্টল অধ্মিন্দ্ৰাকৃদৈ আকাপ্টর ৈার োেপ্টন পপ্টনপ্টরা হাৈ িভপ্টর সিোর সপপ্টৈ বেলাে। েভা 

শুরু হবার আপ্টি আদে উপ্টল িাাঁদড়প্টে সঘাষো করলাে সয, আজ আেরা প্রস্তরযুপ্টির 

একজন োনুপ্টষর আত্মাপ্টক আহ্বান করদছ। যদি সিদ , ৈাপ্টৈ সকানও ফল হল না, ৈাহপ্টল 

ঐদৈহাদেক যুপ্টির কাউপ্টক িাকব। 

  

এবার আদে যপ্টন্ত্রর োথমোে ৈপ্টথমেযর কািম ওাঁপ্টজ দিপ্টে সবাৈাে দ প্টপ দিলাে। বলা বাহুলয, 

যন্ত্র া তবদুযদৈক েদক্তপ্টৈ কাজ কপ্টর। 

  

এরপর ঘর অন্ধকার হপ্টে সিল। আেরা স্তব্ধ হপ্টে বপ্টে কী ঘপ্ট  সি ার জনয অপ্টপো 

করপ্টৈ লািলাে। 

  

দৈন দেদন  সপদরপ্টে সিল, বাদৈ আর জ্বপ্টল না। ৈা হপ্টল দক..? 

  

না-ওই সয েীে আপ্টলা সি া দিপ্টেপ্টছ। 

  

রপ্টে লাল বাদৈ উজ্বলৈর হল। ৈারপর এক া েেে এপ্টে দস্থর হপ্টে সিল। সকানও েব্দ 

সনই। দকন্তু ঘপ্টর এক া বুপ্টনা িন্ধ পাদছা । এ া সবাধ্ হে হাইপ্টনর কারোদজ, কারে িন্ধ 

এৈদিন পাইদন। 

  

দেদন  াপ্টনক অপ্টপো কপ্টর আদে সস্পনীে ভাষাে দজপ্টজ্ঞে করলাে, এ ঘপ্টর সকানও আত্মা 

এপ্টেপ্টছ দক? 

  

উত্তপ্টরর বিপ্টল এক া সযন ঘড়ঘপ্টড় জান্তব েব্দ হল। ৈারপর আরও কপ্টেক া েব্দ হল, 

যার সকানও োপ্টন আোপ্টির জানা সনই। 

  

বুেলাে, এই আত্মার েপ্টে কথমো বপ্টল সকানও লাভ সনই। 

  

দকন্তু ৈা হপ্টল কী করা হপ্টব? লাল আপ্টলা সিপ্ট  বুেপ্টৈ পারদছ, আত্মা এ নও উপদস্থৈ। 

  

প্রাে দেদন িপ্টেক এইভাপ্টব জ্বপ্টল আপ্টলা া রপ্টে দেদলপ্টে সিল। 
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আর ৈার পপ্টরই ঘপ্টরর বাদৈ জ্বলপ্টৈ এক অৈযাশ্চযম িৃেয সিপ্ট  আোপ্টির েকপ্টলর েু  

সথমেপ্টকই নানারকে দবস্মেেভিক েব্দ সবদরপ্টে পড়ল। 

  

যপ্টন্ত্রর দপছপ্টনর োিা সিোপ্টল এক া দেং বাদিপ্টে সৈপ্টড় আো বাইেপ্টনর প্রকাণ্ড রদঙন 

ছদব আাঁকা রপ্টেপ্টছ। এ ছদব যদি দপকাপ্টোও আাঁকপ্টৈন, ৈা হপ্টলও দৈদন িবমই সবাধ্ 

করপ্টৈন। 

  

এই ছদব আোপ্টির জনয এাঁপ্টক সিপ্টছন দবে হাজার বছর আপ্টির প্রস্তরযুপ্টির অজ্ঞাৈ 

োনুপ্টষর আত্মা। 
  

সেপ্টেম্বর ২৮ 

  

সেদিপ্টনর আশ্চযম ঘ না েম্পপ্টকম আোপ্টির একজন িেমক-পুরাৈত্ত্বদবি সপ্রাপ্টফের 

ওোইপ্টিল-যন্ত্র ার উছা দেৈ প্রেংো কপ্টর েংবািপপ্টই এক া োোৎকার দিপ্টেদছপ্টলন। 

দকন্তু সেইেপ্টে বাউেিাপ্ট মন আবার আোপ্টির বুজরুক বপ্টল সঘাষো কপ্টরপ্টছন অনয আর 

এক া কািপ্টজ। আোপ্টির দৈনজপ্টনর েপ্টধ্য নাদক একজন দেল্পী, আর দৈদনই নাদক 

অন্ধকাপ্টরর েুপ্টযাি দনপ্টে সিোপ্টল ছদব এাঁপ্টক এপ্টেদছপ্টলন। এর ফপ্টল িৈ দৈনদিন ধ্প্টর 

কািপ্টজ ৈুেুল ৈকমদবৈকম িলপ্টছ। সবদেরভাি কািজই আোপ্টির দবরুপ্টে। আদে োংবাদিক 

জাৈ ার প্রদৈ বীৈশ্রে হপ্টে েব সছপ্টড়ছুপ্টড় সিপ্টে সফরার কথমো ভাবদছ। এেন েেে আজ 

েকাপ্টল হলাৎ হাইপ্টন এপ্টে সোল্লাপ্টে সঘাষো করল সয, ৈার পদরশ্রে োথমেমক হপ্টেপ্টছ, যপ্টন্ত্রর 

পাপ্টে আত্মা েেরীপ্টর আদবভভমৈ হপ্টছা । আদে সৈা অবাক। সরালপ্টক বলপ্টৈ সে বলল, 

অদবলপ্টম্ব পরীো কপ্টর সি া যাক। ৈুদে দনপ্টজ দক পরীো কপ্টরছ? 

  

না কপ্টর আর বলদছ! বলল হাইপ্টন। আদে আোরই নােধ্ারী অটািে েৈাব্দীর কদব 

হাইনদর  হাইপ্টনর েপ্টে এইোই কথমো বপ্টল আেদছ। দৈদন কী সপাোক পপ্টরদছপ্টলন, ৈারও 

বেমনা আদে দিপ্টৈ পাদর। 
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আেরা দৈনজপ্টন ৈ নই যন্ত্র াপ্টক দনপ্টে বপ্টে সিলাে। িে দেদনপ্ট র েপ্টধ্য সিদ  

দবশ্বদব যাৈ জােমান েুরকার সবপ্ট াপ্টফন কাপ্টলা সকা  পপ্টর আোপ্টির োেপ্টন অদস্থরভাপ্টব 

পােিাদর করপ্টছন। আেরা ৈাাঁপ্টক দকছু প্রশ্ন করার আপ্টিই সবপ্ট াপ্টফন িভীর আপ্টেপ্টপর 

েপ্টে সিাঁদিপ্টে উলপ্টলন, উঃ–আোর এই বদধ্রৈাই হপ্টব আোর কাল! সহ ভিবান, আোরই 

কানদুপ্ট াপ্টক সেষ াে ৈুদে দনদরে কপ্টর দিপ্টল! 

  

েপ্টন পপ্টড় সিল, সবপ্ট াপ্টফন োেবেে সথমেপ্টকই কালা হপ্টে দিপ্টেদছপ্টলন।  

  

হাইপ্টনর এই কীদৈমপ্টৈ আেরা বাদক দুজনও  ুব িবম সবাধ্ করদছ। আোর েন বলপ্টছ, 

এবার হেপ্টৈা োংবাদিকপ্টির স্থভল েদস্তপ্টষ্কা প্রপ্টবে করাপ্টনা যাপ্টব আোপ্টির এই যপ্টন্ত্রর 

অননযৈা। 

  

আেরা দৈনজপ্টনই দস্থর করলাে সয, ইনদিদ উপ্ট র োহাপ্টযয জােমাদনর যৈ নােকরা 

োংবাদিক আপ্টছ-দবপ্টেষ কপ্টর যারা আোপ্টির দনো কপ্টরপ্টছ—ৈাপ্টির েকলপ্টক আপ্টরক া 

তবলপ্টক িাকব। এবার ইনদিদ উপ্ট র বড় সলকিার-হল াপ্টক সনওো হপ্টব এবং েপ্টঞ্চর 

োে াপ্টন বেপ্টব আোপ্টির যন্ত্র। 

  

আেরা সেইেপ্টেম আেন্ত্রে পাদলপ্টে দিপ্টেদছ। অদবদেয এবারও আেরা তবজ্ঞাদনকপ্টির বাি 

দিইদন। শুলৎেপ্টকও বলা হপ্টেপ্টছ। সে কািম সপপ্টে আোপ্টক সফান কপ্টরদছল। বলল, এবার 

কী নৈুন বুজরুদক সি াপ্টব সৈােরা? 

  

আদে বললাে, সে া আপদন েেরীপ্টর বৈমোন সথমেপ্টক সি ুন না। এই ুকু বলপ্টৈ পাদর সয, 

এবার শুধু্ সোনার নে, সি ার দজদনেও থমোকপ্টব। 

  

শুলৎে সহপ্টে বলল, ৈা েযাদজক সি প্টৈ আর সক না ভালবাপ্টে! আর সে েযাদজক যদি 

েবমেেপ্টে ফাাঁে কপ্টর সিওো যাে, ৈার সথমেপ্টক সবদে েজা আর দকছুপ্টৈই সনই। 

  

আদে বললাে, আপনার েৈলব ৈাই হপ্টলও আপদন িো কপ্টর আেুন। 
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সিদ , বলল শুলৎে। 

  

আোর েন বলপ্টছ, শুলৎেনা এপ্টে পারপ্টব না। 

  

েবেুে োপ্টড় োৈপ্টো সলাকপ্টক বলা হপ্টেপ্টছ। ইনদিদ উপ্ট র হপ্টল ধ্প্টর আ প্টো। 

  

৩ অপ্টক্টাবর আোপ্টির তবলক। 

  

অপ্টক্টাবর ৩, রাৈ োপ্টড় বাপ্টরা া 

  

আজ েন্ধযার ঘ না ভাবপ্টৈ এ নও দেউপ্টর দেউপ্টর উলদছ। ৈপ্টব আোপ্টির সয জে হপ্টেপ্টছ, 

ৈাপ্টৈ সকানও েপ্টেহ সনই। তবলপ্টকর সেপ্টষ দেহরন েপ্টত্ত্বও হপ্টলর সকানও সলাক হাৈৈাদল 

দিপ্টৈ ছাপ্টড়দন। আোপ্টির তৈদর এই কদম্পউদিোে আোপ্টির োন সরপ্ট প্টছ আশ্চযমভাপ্টব। 

  

আেদন্ত্রৈপ্টির প্রপ্টৈযপ্টকই এপ্টেদছল। দবনাপেোে ৈাোো সি ার সলাভ সক োেলাপ্টৈ 

পাপ্টর? সেষপযমন্ত স দলপ্টফাপ্টন বহু অনুপ্টরাপ্টধ্র ফপ্টল সলকিার-হল ভপ্টরই সিল। 

  

আজ েভা আরম্ভ হবার আপ্টি এক া সছা  বক্তৃৈাে সরাল জাদনপ্টে দিল আোপ্টির 

েপ্টনাভাব া। দবজ্ঞাপ্টনর সকানও যুিান্তকারী আদবষ্কাারই প্রথমেপ্টে েকপ্টল সেপ্টন সনেদন। 

স দলপ্টফান, স দলগ্রাফ, স দলদভেন সথমেপ্টক শুরু কপ্টর আেদবক দবপ্টফারে, িাাঁপ্টি অবৈরে, 

েহাকাপ্টে েযাদ লাই  সপ্ররে, এই েবদকছু েম্বপ্টন্ধই বহু সলাপ্টক েপ্টন েপ্টেহ সপাষে 

কপ্টরপ্টছ। আোপ্টির সেপ্টইও ৈাই হপ্টব, এবং আজপ্টক যা ঘ প্টৈ িপ্টলপ্টছ, ৈা এই যন্ত্র 

েম্পপ্টকম োনুপ্টষর েপ্টন দবশ্বাে জািাপ্টব, এ াই আোপ্টির ধ্ারো। 

  

আজ কথমো দছল সয, যন্ত্র ার োথমোে ৈথমেয পুরপ্টব হাইপ্টন, এবং সে সয কার সপ্রৈাত্মাপ্টক 

নাোপ্টৈ িাে, সে া আোপ্টির দুজনপ্টকও বলপ্টব না। এ া হপ্টব এক া োরপ্রাইজ। সরাল 

আদে ৈাপ্টৈ রাদজ হপ্টে যাই, কারে, হাইপ্টনর বেে কে হপ্টলও সে অদৈ দবিেে 

তবজ্ঞাদনক। ৈা ছাড়া, ৈার ৈরুে েদস্তপ্টষ্কা সয ধ্রপ্টনর বুদে স প্টল, সে া বৈমোন 

পদরদস্থদৈপ্টৈ কাপ্টজ লািপ্টৈ পাপ্টর। 
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সরাল বক্তৃৈা দিপ্টে বোর পর হাইপ্টন উপ্টল িাাঁদড়প্টে েভার েকলপ্টক অদভবািন জাদনপ্টে 

বলল, আজ আেরা আপনাপ্টির জাদনপ্টেদছ সয, আোপ্টির কদম্পউদিোপ্টের োহাপ্টযয একদ  

সপ্রৈাত্মা উপদস্থৈ করা হপ্টব। আদে শুধু্ এই ুকু বলপ্টৈ িাই সয, সে া কীপ্টের আত্মা সে া 

আপ্টি সথমেপ্টক বলা হপ্টব না। আত্মা এপ্টল পর আপনারা দনপ্টজর সিাপ্ট ই সি প্টৈ পাপ্টবন। 

  

হাইপ্টন ৈার কথমো সেষ কপ্টর পপ্টক  সথমেপ্টক এক া কািম বার কপ্টর েপ্টঞ্চর োে াপ্টন রা া 

যন্ত্র ার োথমোে গুপ্টজ দিল। ৈারপর একজন কেমিারীর দিপ্টক ইদেৈ করাপ্টৈ সে হপ্টলর েব 

বাদৈ দনদবপ্টে দিল। 

  

আদে েহপ্টজ নাভাে বা দবিদলৈ হই না। দকন্তু আজ সকন জাদন আদে বুপ্টকর দভৈর এক া 

দুরুদুরু অনুভব করদছলাে। কার আত্মা আেপ্টছ হাইপ্টনর আহ্বাপ্টন? 

  

পাাঁি দেদন  সকানও ঘ না সনই। ঘপ্টর দেেকাপ্টলা অন্ধকার। জানালাগুপ্টলা কাপ্টলা পিমা দিপ্টে 

োকা। সক সযন একজন কােপ্টৈ দিপ্টে কাদে সিপ্টপ দনল। ৈারপপ্টরই আবার দনস্তব্ধৈা। 

বুেপ্টৈ পারদছ, েকপ্টল িে বন্ধ কপ্টর অপ্টপো করপ্টছ। 

  

আোর িৃদট েপ্টঞ্চর োে ান সথমেপ্টক এক িুলও নড়প্টছ না। 

  

ওই সয—এক া সযন লাল দবেু সি প্টৈ পাদছা । 

  

হযাাঁ, সকানও ভুল সনই। যপ্টন্ত্রর বুপ্টক লাল আপ্টলা জ্বপ্টল উপ্টলপ্টছ। ৈার োপ্টন… 

  

হলাৎ এক া েব্দ সপলাে দনস্তব্ধ ঘপ্টরর েপ্টধ্য। 

  

েপ্টড়র েব্দ। 

  

না, েড় নে; উড়ন্ত পাদ র িানার েব্দ। ওই সয পাদ । পাদ  দক? হপ্টলর এ োথমো সথমেপ্টক 

ও োথমো উপ্টড় সবড়াপ্টছা  ও া কী? 
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এবার বুেপ্টৈ পারলাে-করে প্রােী ার িা সথমেপ্টক ফেফরাপ্টের আপ্টলা দবছুদরৈ হপ্টছা । 

বাদুড় পাদ  আর েরীেৃপ সেোপ্টনা এক া প্রােী, েপ্টঞ্চর োে ান সথমেপ্টক উপ্টল িরাকাপ্টর 

ঘুরপ্টৈ সলপ্টিপ্টছ েেস্ত হল জুপ্টড়, িেমকপ্টির োথমোর উপর দিপ্টে। সেইেপ্টে োপ্টে োপ্টে 

ৈার িাাঁৈাপ্টলা েু  া হাাঁ কপ্টর দিৎকার কপ্টর উলপ্টছ।  

  

স প্টরািযাকদ ল! 

  

িাাঁৈ ও িানা দবদেট ভীষে দহংস্ৰ প্রােী—আজ সথমেপ্টক সিড় সকাদ  বছর আপ্টি দছল 

পৃদথমেবীপ্টৈ। হাইপ্টন সেই প্রােীর বেমনা দিপ্টেপ্টছ ৈার কাপ্টিম। প্রােীর সিা দুপ্ট া জ্বলজ্বপ্টল 

েবুজ, সি প্টলই েপ্টন হে সযন দহংস্ৰৈার প্রৈীক। ৈার উপপ্টর ৈার েরীর সথমেপ্টক দবছুদরৈ 

সজযাদৈ ৈাপ্টক আরও ভোনক কপ্টর ৈুপ্টলপ্টছ। 

  

হপ্টল ৈুেুল িাঞ্চলয, আর সে া সয িরে আৈপ্টঙ্কর অদভবযদক্ত, ৈাপ্টৈ সকানও েপ্টেহ সনই। 

  

েব সিালোল ছাদপপ্টে হাইপ্টন সিাঁদিপ্টে উলল োইপ্টক—এইবার দবশ্বাে হপ্টেপ্টছ সৈা? 

  

েেস্বপ্টর উত্তর এল-হযাাঁ, হযাাঁ! এই জীবপ্টক েরাও, অদবলপ্টম্ব েরাও। 

  

হাইপ্টনই সবাধ্ হে যপ্টন্ত্রর েুইি া বন্ধ কপ্টর দিল, আর েপ্টে েপ্টেই ঘপ্টরর বাদৈ জ্বপ্টল 

উলল।  

  

িেমকপ্টির েপ্টধ্য োৈজন সলাক ভপ্টে অজ্ঞান হপ্টে দিপ্টেদছল। োেপ্টনর োদরর একজন 

কপ্টলা েু  পরা ভদ্রপ্টলাক সিোর সথমেপ্টক সেপ্টেপ্টৈ পপ্টড় সিপ্টছন।  

  

কাপ্টছ দিপ্টে সি লাে, সলাকদ  সপ্রাপ্টফের শুলৎে। 

  

সরাল শুলৎপ্টের কবদজ ধ্প্টর নাদড় সিপ্ট  িম্ভীরভাপ্টব বলল, ইদন আর সবাঁপ্টি সনই। 

  

এদিপ্টক এই েৃৈুযর পশ্চাৎপপ্ট  িপ্টলপ্টছ ৈুেুল করধ্বদন। 
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েপ্টন েপ্টন বললাে, কদম্পউদিোপ্টের জে, দবজ্ঞাপ্টনর জে। 

  

আনেপ্টেলা। পভজাবাদষমকী ১৩৯৪ 
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