
কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 

  

পঞ্চম কি 

সুনীল গশগোপোধ্যোয় 



 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । পঞ্চম কি । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

পঞ্চম কি 

  

কিশিলশিলোটো যে এমন সুন্দর ঝিঝশি হশে়ে উঠশি, আ োই িকরকন। সিোল যকশি কলল 

এিশেশে়ে িৃকি আর িেু়েো ো। আর যস িী েন িেু়েো ো! আমোশের যেশ  এমন িেু়েো ো 

িখনও যেকখকন। চোর-পোাঁচ হোত েূর যকশি এিটো গোক ়ে চশল যগশলও যিোঝো েোে়ে নো। 

  

লুকটর কেন। ভোস্কর আমোশি এি জোে়েগোে়ে যি ়েোশত কনশে়ে েোশি িশলকলল। কি্তু  সিোল 

যিলো ওইরিম আিহোওে়েো যেশখ মশন হশে়েকলল, এর মশধ্য আর যিোকোও যিরুনশনো েোশি 

নো। কতনকেন আশগ আকম ভোস্কশরর লন্ডশনর িোক ়েশত যপ াঁশলকল, যিোকোও যেোরোেুকর িরো 

হে়েকন, শুধ্ু আড্ডোই চলশল িোক ়েশত িশস-িশস। 

  

কিশিলশিলো যরোে উঠল, আিো  পকরষ্কোর হশে়ে যগল। 

  

ভোস্কর িলশল, চল, তো হশল যিকরশে়ে প ়েো েোি। সিোই যতো কিশলশত এশস রোজো রোকনর 

িোক ়ে, কিকট  কমউকজে়েোম আর মোেোম তুশসোর যমোশমর পুতুলগুশলো যেশখ। যতোশি আকম 

এমন এিটো জোে়েগোে়ে কনশে়ে েোি, যেখোশন সোধ্োরণত যিউ েোে়ে নো। সোরোজীিন যস 

জোে়েগোটোর িকো ভুলশত পোরকি নো। 

  

আকম কজশগযস িরলোম, যিোন জোে়েগো? 

  

ভোস্কর রহসযমে়ে ভোশি যহশস িলশল, এখন িলি নো। আশগ চল যতো। 

  

গযোরোজ যকশি ভোস্কর ওর লোল রশের গোক ়েটো িোর িরল। আকম ওর পোশ  িশস সীট-

যিল্ট যিাঁশধ্ কনলুম। 

  

যরোে উশঠশল িশল রোস্তোে়ে এিসশগ অশনি গোক ়ে যিকরশে়ে পশ ়েশল। এ যেশ  যরোে খুি 

যিক  কেন যেখো েোে়ে নো িশল এ যেশ র যলোশিরো এমন কেশন িোক ়েশত িশস কোিশত চোে়ে 

নো। 
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এইরিম কেশন ট্রোকিি জযোমও হে়ে খুি। 

  

ভোস্কশরর খুি যজোশর গোক ়ে চোলোশনো অশভযস। জযোশম আটশি প ়েশল ও খুি অকির হশে়ে 

ওশঠ। 

  

আকম এশেশ  িশে়েিকেশনর জনয যি ়েোশত এশসকল। আমোর যিোনও িযস্ততো যনই। এশেশ  

যতো আর গোক ়ের মশধ্য িশস কোিশলও গরম লোশগ নো। িোইশর কিনকিশন ঠোন্ডো হোওে়েো 

কেশে। আমোশের দুজশনর গোশে়েই ওভোর যিোট। 

  

হোইওশে়েশত প ়েশত-প ়েশতই অশনিটো সমে়ে যলশগ যগল। তোরপর গোক ়েটো লুটল স্তরর 

মোইল কিশ । 

  

এি জোে়েগোে়ে যলখো কলঙ্কন োে়েোর। ভোস্কর ি ়ে রোস্তো যলশ ়ে গোক ়েটো যিাঁকিশে়ে কেল যসকেশি। 

এর মশধ্যই প্রোে়ে সশে হশে়ে এশসশল। 

  

আকম কজশগযস িরলুম, কলঙ্কন োে়েোশর িী আশল? তো লো ়েো সশে হশে়ে যগল, এখন আর 

কিলু কি যেখো েোশি? 

  

ভোস্কর িলল, আমরো েোকে এিটো গোল যেখশত। সশে হশে়ে যগশলও ক্ষকত যনই। 

  

আকম অিোি হশে়ে িললুম, এিটো গোল যেখশত এত েূর আসো? 

  

ভোস্কর িলল, ‘উলসথ্রপ’ মযোনর’, এই নোমটো কি যতোর যচনো-শচনো মশন হশে? 

  

আকম দুিোর উচ্চোরণ িরলুম, উলসপ মযোনর! উলসপ মযোনর! এিটু যেন যচনো-শচনো 

মশন হশে। যিোকোে়ে শুশনকল িো পশ ়েকল এই নোমটো, তো মশন প ়েল নো। 

  

ভোস্কর িলল, তুই ভুশল যগকলস। িশলজ-জীিশন তুই-ই আমোশি এিখোনো িই প ়েশত 

কেশে়েকলকল। 
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গোক ়েখোনো এশস কোমল খুি পুশরোশনো আমশলর এিটো িোক ়ের সোমশন। যপলন কেশি এিটো 

িোগোন। 

  

ভোস্কর কি্তু  িোক ়েটোর যগশটর কেশি যগল নো। আমোশি িলল, চল, আশগ িোগোনটো যেশখ 

আকস। যপলন কেশি এিটো যগট আশল আকম জোকন! 

  

আকম মশন-মশন খোকনিটো হতো ই হশে়ে উশঠকললুম। এ যিোকোে়ে কনশে়ে এল ভোস্কর? এিটো 

অকত সোধ্োরণ পুশরোশনো িোক ়ে, আর িোগোনটোও এমন কিলু নো? এই যেখশত এত েূর আসো? 

  

িোগোশনর মশধ্য ঢুশি এিটো যিাঁশট মতন গোলতলোে়ে েোাঁক ়েশে়ে ভোস্কর প্রকশম ি ়ে এিটো 

কনশ্বোস যটশন িলল, আঃ! 

  

তোরপর যসই গোলতলোে়ে িী যেন খুাঁজশত লোগল। 

  

আকম কজশগযস িরলমু, এটো িী গোল যর? 

  

ভোস্কর িলল, এখনও কচনশত পোরকলস নো? এটো এিটো আশপল গোল। মোনুশের। ইকতহোশস 

সিশচশে়ে কিখযোত দুশটো গোশলর মশধ্য এটো এিটো। 

  

আকম তখনও িুঝশত নো যপশর িললুম, সিশচশে়ে কিখযোত দুশটো গোল? যিোনটো যিোনটো? 

  

ভোস্কর এিোর সোরো মুশখ হোকস লক ়েশে়ে িলশল, িশলশজ প ়েোে়ে সমে়ে তুই আমোশি সিসমে়ে 

জ্ঞোন কেকতস! এিোর চোন্স যপশে়ে আকম যতোশি এিটো জ্ঞোন কেই? ইকতহোশসর অকত কিখযোত 

গোল এিটো হশে, যে গোশলর নীশচ িশস িকপলোিস্তুর এি রোজিুমোর, তোাঁর। নোম কলল 

কসদ্ধোকথ, কতকন যগ তম িুদ্ধ হশে়েকলশলন। যসটোর নোম হশে যিোকধ্িৃক্ষ। যসই গোলটো আশল 

কিহোশরর যিোধ্ গে়েোে়ে। আর এটো হশে কনউটশনর আশপল গোল। 

  

তখনই আমোর মশন পশ ়ে যগল। উলসপ মযোনর হশে কনউটশনর জন্মিোন। 
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মশন প ়েল এিং সশগ-সশগ আমোর সোরো  রীশর এিটো যরোমোঞ্চ হল। এই যসই আশপল 

গোল? এই িোগোশন কনউটন শুশে়েকলশলন এিকেন। হঠোৎ গোল যকশি এিটো আশপল খশস 

প ়েল মোকটশত। কনউটন যসকেশি তোকিশে়ে চমশি উঠশলন। গোশলর িল সিসমে়ে যসোজো 

পশ ়ে মোকটশত। িখশনো  োনকেশি কিংিো িোাঁকেশি যিাঁশি েোে়ে নো। পৃককিীর যিশের এিটো 

 কি তোশি টোশন। 

  

যসই যকশি কতকন আকিষ্কোর িরশলন গ্রযোকভশট োন, অকথোৎ মোধ্যোিেথণ তত্ত্ব! 

  

িী কিরোট যসই আকিষ্কোর! এই প্রিকৃতর অশনি কিলুই িযোখযো িরো যগল ওই মোধ্যোিেথণ 

তত্ত্ব কেশে়ে। চোাঁেটো পৃককিীর চোরপোশ  েুরশল ওই জশনয। চোাঁে আর পৃককিী এিসশগ সূশেথর 

চোরপোশ  িলর িলর এিইরিম ভোশি েুরশল ওই জশনয। আিোর সি িটো গ্রহ কনশে়ে সুেথও 

েুরশল এই গযোলোকিশত, আিোর এই মহোকিশশ্ব, অনন্ত আিোশ  সমস্ত গ্রহ তোরোপুজই 

পরিরশি এইভোশি যটশন যরশখশল। 

  

আমোর যেোর ভোকেশে়ে কেশে়ে ভোস্কর িলশল, কনউটন জশন্মকলশলন ১৬৪২ সোশল। অতকেন 

এিটো আশপল গোল যতো আর িোাঁশচ নো। আসল গোলটোর  োল যিশট যিশট গ্রযোিকটং িশর 

িশর গোলটোশি িোাঁকচশে়ে রোখো হশে়েশল। এটোর িকো অশনশিই জোশন নো।  

  

একেি-ওকেি তোকিশে়ে ভোস্কর মোকট যকশি এিটো আশপল িকু ়েশে়ে আনল।  

  

এখন আশপল পোিিোর সমে়ে হশে়েশল। আশপল এত সস্তো যে অশনশিই যখশত চোে়ে নো। 

এরিম গোল যকশি অশনি আশপল খশস মোকটশত পশ ়ে েোশে এশেশ । 

  

ভোস্কর আশপলটোে়ে এি িোম ়ে কেশে়ে িলল, এঃ, িোশজ যখশত! কনউটন কনশ্চযে়েই এ আশপল 

খোনকন িখশনো। 

  

আকমও আশপলটোর অনয কেশি এিটো িোম ়ে কেশে়ে যেখলুম, সকতযই িেো-িেো স্বোে। 

গেটোও ভোশলো নো। 
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এিটো সোধ্োরণ আশপল গোল কিজ্ঞোশনর িী কিরোট পকরিতথন েকটশে়ে কেশে়েশল। 

  

িোগোশনর এিপোশ  আরও িশে়েিজন যলোি রশে়েশল। তোর মশধ্য এিজন িশস আশল এিটো 

হুইল যচে়েোশর। িম্বল কেশে়ে গো ঢোিো। খুি িো শল যলোিকট। মশন হে়ে খুিই অসিু। এই 

ঠোন্ডোর মশধ্য এিজন অসুি যলোিশি এখোশন কনশে়ে এশসশল যিন যি জোশন! 

  

আরও এিটুক্ষণ িোগোশন িোকটশে়ে, িোক ়েটো েুশর যেশখ আমরো যিকরশে়ে এলোম। আিোর িৃকি 

প ়েশত শুরুন িশরশল। এশেশ র আিহোওে়েো এরিমই। িখন যে যরোে উঠশি, আর িখন 

তুেোরপোত শুরুন হশি, তোর যিোনও কঠি যনই। 

  

গোক ়েশত উশঠ ভোস্কর িলল, আজ রোশত লন্ডশন নো কিশর কগশে়ে এিটো িোজ িরো যেশত 

পোশর। এখোশনই রোতটো যকশি েোকি? এখোশন যি  সুন্দর যলোট্ট-শলোট্ট সরোইখোনো আশল। 

  

আমোর যিোনও আপক্তর যনই। ভোশলোই হশি, এিটো কিকলকত সরোইখোনোে়ে কোিোর অকভজ্ঞতো 

হশি। 

  

গোক ়েশত স্টোটথ কেশে়ে ভোস্কর িলল, িশলশজ প ়েোর সমে়ে তুই আমোশি আইজযোি কনউটশনর 

এিটো জীিনী প ়েশত কেশে়েকলকল। তখনিোর এিটো েটনো আমোর মশন আশল। িইখোনো 

এিিোর আমোর হোত যকশি মোকটশত পশ ়ে যগল। আকম ঝুাঁশি িইখোনো িোাঁ-হোশত কেশে়ে 

তুশলোম। তুই তখন িলকল, এই ভোস্কর, তুই এই যে অিশহলোে়ে িোাঁ হোত কেশে়ে িইটো 

তুলকল, তোর মোশন তুই এই পৃককিীর পুশরো মোধ্যোিেথণ টোন অগ্রোহয িরকল। পৃককিীর 

মোধ্যোিেথণ টোন হশে, ৬,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কিশলোগ্রোম; 

িতগুশলো  ূনয, যতোর মশন আশল, সুনীল? 

  

আকম হোসশত হোসশত িললুম, নো যর! মশন যনই টোটিো-টোটিো িইখোনো প ়েকললুম যতো। 

যতোর যতো যি  মশন কোশি যেখকল! 

  

ভোস্কর িলল, যসই যকশি আকম কনউটশনর ভি হশে়ে যগকল। এখন সমে়ে যপশলই কিজ্ঞোশনর 

িই আর পত্র-পকত্রিো পক ়ে। কনউটশনর সম্পশিথ নতুন কিলু যিরুনশল যিশট যরশখ কেই। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । পঞ্চম কি । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 6 

www.bengaliebook.com 
 

 

  

আমরো এশস উঠলমু যলোট্ট এিটো সরোইখোনোে়ে। ওপর কনশচ চোরখোনো যমশট ের। প্রশতযিটো 

ের ভোকর চমৎিোর সোজোশনো। যেখশল মশন হে়ে, দুশ ো-কতনশ ো িলর আশগিোর ইংলযোন্ড। 

এি যিোশণ িোে়েোর যেস জ্বলশল। যেে়েোশল পুশরোশনো আমশলর লকি। মযোস্টলকসশপর ওপর 

দুকট যলোট-শলোট যশ্বতপোকশরর মূকতথ। এিটো গযোকলকলও আর এিটো কনউটশনর। গযোকলকলও 

যেকেন মোরো েোন, যসকেনই কনউটন জশন্মকলশলন। িী আশ্চযেথ যেোগোশেোগ। কিজ্ঞোশনর 

জগশত এাঁরো যেন কপতো আর পুত্র। 

  

আমোশি েশর িকসশে়ে যরশখ ভোস্কর কনশচ যগল খোিোর-েোিোশরর িকো িশল আসশত। অনয 

যহোশটশলর মতন এখোশন যিোনও যিে়েোরো যনই, যিল কেশে়ে িোউশি  োিো েোে়ে নো। এি 

স্বোমী-স্ত্রী সরোইখোনোকট চোলোন, কিলু েরিোর হশল তোশের িোল যকশি যচশে়ে আনশত হে়ে। 

  

ভোস্কর কিরল যি  যেকর িশর। 

  

যচোখ ি ়ে-ি ়ে িশর িলল, কনউটশনর িোক ়ের িোগোশন আমরো যে হুইল যচে়েোশর িসো এিজন 

অসিু যলোিশি যেখলুম, যসই যলোিকটও এই জোে়েগোে়ে এশস উশঠশল। উকন যি জোকনস? 

উকন হশলন যজমস যপশট্রল! 

  

আকম কজশগযস িরলমু, কতকন যি ভোই? 

  

ভোস্কর িলল, তুই যজমস যপশট্রল-এর নোম শুকনসকন? 

  

আকম আিোর দুকেশি মোকো নো ়েোলুম। 

  

ভোস্কর িলল, তুই এফ্রোইস কিসিোখ-এর নোম শুশনকলস কনশ্চযে়েই! 

  

আকম িাঁচুমোচু মুশখ িললুম, তোও শুকনকন যর! এরো খুি কিখযোত যলোি িুকঝ? 

  

ভোস্কর িলল, এফ্রোইস কিসিোখ কিজ্ঞোশনর জগশত এিটো ঝ ়ে তুশল কেশে়েশলন। 

আশমকরিোর ইকন্ডে়েোনোশত পোরকভউ কিশ্বকিেযোলশে়ে িশে়েিটো পরীক্ষো িশর কনউটশনর 
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ককশে়েোকরশি চযোশলজ জোকনশে়েশলন। এাঁরো েোকি িশরশলন যে প্রিৃকতশি এিটো পঞ্চম  কি 

আশল। 

  

আকম িলুলম, পঞ্চম  কিটোই িো িী িযোপোর? আমোর কঠি ধ্োরণো যনই যর! আকম যতো 

কিজ্ঞোশনর লোত্র কললোম নো? 

  

ভোস্কর ধ্মি কেশে়ে িলশল, আজিোল সিকিলু কিজ্ঞোশনর খির রোখো উকচত। কিজ্ঞোশনর 

যজোশরই মোনুশের  কি আজ যিোকোে়ে যপ াঁশলশল। প্রিকৃতর যে চোরকট  কি প্রিোক ত হশে়ে 

যগশল, তো তুই জোকনস যতো। 

  

আকম িললুম, এি সমে়ে পশ ়েকললুম িশট, ভোশলো মশন যনই। এিটু যসোজো িশর িুকঝশে়ে 

যে। 

  

ভোস্কর িলল, প্রকমটোই হল মোধ্যোিেথণ  কি। এই যে এিটো কজকনস আর এিটো 

কজকনসশি টোনশল, কি্তু  িীভোশি টোনশল তো আজও ভোশলো িশর যিোঝো েোে়েকন। কবিততীে়ে হল 

ইশলিশট্রোমযোগশনকটজম তোর মোশন কিদুযত-চুম্বি আশলো এিসশগ। তৃতীে়ে হশে যসই প্রিল 

 কি েো, পরমোণুর কনউকিে়েোসগুশলোশি এিসশগ ধ্শর রোশখ, আর চতুকথ হল যরক ও 

অযোিকটভ ধ্বংশসর যে  কি। পঞ্চম কি 

  

আকম িললুম, আর এিটু সহজ িশর যিোঝোশনো েোে়ে নো? 

  

ভোস্কর িলশল, আর যিোঝোশত পোরকল নো। িই যেি, পশ ়ে কনস। এিোর আসল িকোটো য োন। 

ওই কিসিোখ েোকি িশরশলন, মোধ্যোিেথশণর কিপরীত আর এিটো  কি আশল। অযোকি 

গযোকভকট যিোসথ। যসই পঞ্চম  কি কনশে়ে নোনোরিম পরীক্ষো চলশল। এখনও পুশরোপুকর যিউ 

প্রমোণ িরশত পোশরকন। যজমস যপশট্রোল কিলুকেন আশগ যেোেণো িশরকলশলন, কতকন প্রমোণ 

িশর যেকখশে়ে যেশিন। কি্তু  তোরপশরই ভদ্রশলোি েোরুনণ অসিু হশে়ে প ়েশলন। যিোধ্হে়ে 

িোাঁচশিন নো। 

  

অযোকি গ্রযোকভকট যিোসথটো কঠি িীরিম িলত? 
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খুি সংশক্ষশপ িুকঝশে়ে কেকে! একু্ষকন আমোশের কনশচ যখশত যেশত হশি। পশর আর খোিোর 

পোওে়েো েোশি নো। চল। যেশত-শেশত িকল। মশন ির, এিটো িোশঠর িল আর এিটো 

যলোহোর িল, এ দুশটোশি েকে ওপর যকশি যিলো েোে়ে, তো হশল যিোনটো আশগ কনশচ 

প ়েশি? 

  

এটো আকম জোকন ভোই। গযোকলকলওর এিশপকরশমশির মতন! যলোহোর িলটো ভোকর িশল 

আশগ প ়েশি িশল মশন হে়ে। কি্তু  যিোনও িোে়েু ূনয জোে়েগো যকশি েকে যিলো েোে়ে, তো 

হশল দুশটোই এিসশগ নোমশি। িোরণ, মোধ্যোিেথণ দুশটোশিই সমোনভোশি টোনশল। 

  

এতকেন যলোশি তোই জোনত। কি্তু  এখন কিলু-কিলু বিজ্ঞোকনি িলশলন, সিসমে়ে দুশটো 

সমোন ভোশি নোও প ়েশত পোশর। মোধ্যোিেথশণর কিপরীত এিটো যিোনও  কি আশল, েো 

যিোনও-শিোনও কজকনসশি ওপর কেশি টোশন। 

  

এসি আমোর মোকোে়ে ঢুিশল নো। তো ওই যজমস যপশট্রল নোশম বিজ্ঞোকনিকট অসুি অিিোে়ে 

এখোশন এশসশলন যিন? 

  

সশগ ওর স্ত্রী এশসশলন। আরও দুজন ক েয এশসশলন। ওাঁশের িোশল শুনলোম, যজমস 

যপশট্রল, কনউটশনর ককশে়েোকরর খুাঁত ধ্শর যে প্রমোণ যেশিন, তো এখোশনই ওই আশপল গোশলর 

তলোশতই যেখোশত যচশে়েকলশলন। তোহশল সোরো পৃককিীশত ওাঁর নোম লক ়েশে়ে প ়েত। কি্তু  

উকন যস সমে়ে যপশলন নো। পরীক্ষো সম্পূণথ হল নো। তোই উকন কনউটশনর িোশল হোর স্বীিোর 

িশর এখোশন মরশত এশসশলন। 

  

আহো যর! 

  

আমরো যনশম এলোম খোওে়েোর েশর। 

  

এখোশন কতনকট যটকিল। এর পোশ র যটকিশল হুইল যচে়েোর কনশে়েই িশসশলন যজমস যপশট্রল, 

তোর পোশ  তোর স্ত্রী, আর দুজন যলোি। পর কেশির যটকিশল িশস আশল এিো এিজন 
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মোনুে। খোকনিটো পো  কিশর তোর মুখটো যেখশত পোকে নো। কি্তু  মোকো ভকতথ চুল েো ়ে পেথন্ত 

যনশম এশসল, কিচোরিশের উইমোর মতন।  

  

মোঝখোশনর যটকিলটো খোকল, আমরো িসলোম যসখোশন। 

  

খোিোর-েোিোর আশগ যকশিই সোজোশনো রশে়েশল যটকিশলর ওপর। আমরো যি তূহলী হশে়ে 

যেখশত যপলোম যজমস যপশট্রলশি। ওর মোকোটো ঝুাঁশি পশ ়েশল, কিলুই যখশত পোরশলন নো। 

যিোঝো েোশে অিিো খুিই খোরোপ, এই অিিোে়ে ওাঁশি এই খোওে়েোর যটকিশল আনোর যিোনও 

মোশন হে়ে? 

  

যিোধ্হে়ে আমোশের মশনর িকো িুঝশত যপশরই ওই পোশ র যটকিল যকশি যজমস যপশট্রশলর 

এিজন ক েয কিসকিস িশর িলশলন, উকন কিলুশতই েশর কোিশত চোইশলন নো। যজে 

ধ্শরশলন, এখোশনই িসশিন। 

  

আমরো খোিোশর মশনোশেোগ কেলমু। অনয যটকিশলর এিো িযকিকট একেশি এিিোরও 

তোিোশেন নো। তোর মুখও যেখো েোশে নো। 

  

আকম ভোস্করশি কজশগযস িরলুম, ওই যলোিকট যি। 

  

ভোস্কর িলল, িী জোকন। আশগ যেকখকন, যলোিটো িীরিম অভদ্র, যপলন কিশর আশল 

আমোশের কেশি। 

  

হঠোৎ এিটো হু ়েমু ়ে  ব্দ শুশন আমরো চমশি উঠলমু। 

  

যজমস যপশট্রল যচে়েোর যকশি পশ ়ে যগশলন মোকটশত। আমরো সিোই উশঠ যগলুম তোর িোশল। 

  

যজমস যপশট্রশলর যচোখ দুকট কিস্ফোকরত হশে়ে যগশল। িি যিোঝো যগল, েকনশে়ে এশসশল 

তোর সমে়ে। কতকন কিসকিস িশর িলশলন, আমোশি আশপল গোলতলোে়ে কনশে়ে চশলো। 
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ওাঁর ক েযশের মশধ্য এিজন  োিোর, তো যিোঝো যগল, কতকন এিটো যস্টশকোসশিোপ আরও 

িী সি েন্ত্রপোকত চট িশর এশন পরীক্ষো িশর যেখশলন যজমস যপশট্রলশি। 

  

তোরপরও কতকনও হতো ভোশি িলশলন, ওাঁর য ে ইশে পোলন িরোই ভোশলো। আর যিোনও 

আ ো যনই। 

  

যজমস যপশট্রলশি েখন ধ্রোধ্কর িশর কনশে়ে েোওে়েো হশে িোক ়ের িোশল, তখন অনয 

যটকিশলর যসই ি ়ে চুলওে়েোলো যলোিকট এশস িলল, আকমও কি যেশত পোকর আপনোশের 

সশগ। 

  

যিউ হযোাঁ-ও িলল নো, নো-ও িলল নো। 

  

আকম আর ভোস্করও খোিোর যখশত-শখশত উশঠ এলোম। যজমস যপশট্রশলর জীিশনর য ে 

েৃ যকট যেখোর জনয আমোশেরও খুি যি তূহল হল। আহো, এিজন বিজ্ঞোকনি গভীর দুঃখ 

কনশে়ে মরশত েোশেন। জ্ঞোন সম্পূণথ হল নো। 

  

উলসথ্রপ মযোনর-এর িোগোশন যি  যলোটখোশটো এিটো কভ ়ে জশম যগশল এই রোশতও। যজমস 

যপশট্রলশি য োওে়েোশনো হশে়েশল যসই কিখযোত আশপল গোলটোর কনশচ। ওর এখনও জ্ঞোন 

আশল। উকন কিসকিস িশর িলশলন, আইজোি কনউটন, আপকন আমোশের সি 

বিজ্ঞোকনিশের গুরুন। তিু আপনোশি চযোশলজ জোকনশে়ে আপনোর যেোগয ক েয হওে়েোর আ ো 

িশরকললোম। কি্তু  সমে়ে যপলোম নো। আকম আপনোর িোশল ক্ষমো চোইকল। 

  

এর মশধ্য যি যেন যি  যজোশর যচাঁকচশে়ে িলল, এি কমকনট, এি কমকনট।  

  

যসই ি ়ে-ি ়ে চুলওে়েোলো যলোিটো একগশে়ে এল কভ ়ে যঠশল। ওভোর যিোশটর পশিট যকশি 

িোর িরল এিটো মস্ত ি ়ে টচথ। 

  

যজমস যপশট্রশলর পোশ  এশস েোাঁক ়েশে়ে যসই যলোিকট খুি পুশরোশনো ধ্রশনর ইংকরকজশত 

িলশল, েোউ মোস্ট নট লযোশমি, যজমস যপশট্রল তুকম এিজন সকতযিোশরর বিজ্ঞোকনি, 
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কনউটনশি চযোশলজ জোকনশে়ে তুকম উকচত িোজই িশরল। যতোমোর ককশে়েোকরও কমশকয নে়ে। 

এই েযোশখো! 

  

যলোিকট আশপল গোশলর ওপশরর কেশি যজোরোশলো টশচথর আশলো যিলল। 

  

তখন যেখো যগল এিটো অদ্ভুত েৃ য। 

  

যসই মুহূশতথই গোল যকশি খশস প ়েল এিটো আশপল। কি্তু  যসটো প ়েশত-প ়েশতও ঝুশল 

রইল এি জোে়েগোে়ে। যকশম যগল। আর প ়েশল নো। 

  

যলোিকট িলশল, যেখশত পোে, যজমস যপশট্রল? অযোকি গ্রযোকভকট! আশল। 

  

মুমূেথ যজমস যপশট্রল কিসকিস িশর িলশলন, অকিশ্বোসয! অকিশ্বোসয! 

  

 তো ়েোতোক ়ে তোর মোকোটো ঢশল প ়েল এিকেশি। আশপলটোও পশ ়ে যগল মোকটশত। 

  

 োিোরকট িলল, সি য ে! 

  

কি্তু  যসই লম্বো চুলওে়েোলো যলোিকটশি আর যেখো যগল নো। যস কভশ ়ের মশধ্য কমশ  এর 

মশধ্যই অেৃ য হশে়ে যগশল। 

  

যজমস যপশট্রশলর মৃতশেহ সরোিোর জনয সমে়ে যগল খোকনিটো। অশনশিই এর মশধ্য যসই 

যলোিকটর যখোাঁজ িরল, কি্তু  যিোকোও আর পোওে়েো যগল নো তোশি। যস সরোইখোনোশতও 

কিশর েোে়েকন। যসখোশন তোর যিোনও কজকনসপত্রও যনই। যস শুধ্ু যসখোশন যখশত এশসকলল। 

  

আমোশের েশর কিশর আসোর পর আকম ভোস্করশি কজশগযস িরলোম, িযোপোরটো িী হল িল 

যতো? কনশজর যচোশখ যেশখও কিশ্বোস িরশত পোরকল নো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । পঞ্চম কি । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 12 

www.bengaliebook.com 
 

 

ভোস্কর িাঁধ্ ঝোাঁকিশে়ে িলল, িী আর হশি! অশল কিি যতো কিলু নো। এটো কিজ্ঞোনও নে়ে। 

অযোকি গ্রযোকভকট যিোসথ িশল কিলু কোিশলও আশপল  ূশনয ঝুশল কোিশি নো ওরিমভোশি। 

এটো মযোকজি। ও যলোিটো কনশ্চযে়েই এিজন মযোকজক ে়েোন। 

  

আকম িললুম, কি্তু  যলোিটো অেৃ য হশে়ে যগল যিোকোে়ে? 

  

ভোস্কর িলল, সিোইশি এিটো স্টোি কেশে়ে যলোিটো িযোপোরটোর িযোখযো চোইত! মযোকজি! 

মযোকজি! মযোকজক ে়েোনরো িখশনো তোশের যখলোর িযোখযো যেে়ে নো।  

  

আকম িললুম, আকম কি্তু  কঠি মযোকজি িশল মোনশত পোরকল নো। এতগুশলো যলোি কমশল 

যেখলুম…আেো ভোস্কর, তুই যলোিটোর নোি লক্ষ িশরকলকল? 

  

ভোস্কর িলল, নোি? যলোিটোর নোি কেশে়ে িী হশি? 

  

আকম িললুম, যিমন যেন যিোলোমতন নো। অশনিটো ি ়ে। মোকোে়ে ওরিম ঝি ়েো-ঝোাঁি ়েো 

চুল। কিচোরিশের উইশগর মতন। লকিশত কনউটশনর যচহোরোটো কঠি এইরিম নো? 

  

ঝট িশর আমোর কেশি কিশর ভোস্কর কজশগযস িরল, তুই িী িলকলস যর, সুনীল? 

  

আকম িললুম, স্বে়েং কনউটনই আশসনকন যতো? এিজন বিজ্ঞোকনি মশনর দুঃখ কনশে়ে মশর 

েোশে, তোই কতকন য ে মুহূশতথ এশস সোন্ত্বনো কেশে়ে যগশলন। 

  

ভোস্কর িলল, যতোর মোকো খোরোপ। কনউটন কিশর আসশিন িী িশর। তুই কি ভূত-টুশত 

কিশ্বোস িকরস নোকি? 

  

আকম যহশস িললমু, হযোমশলশটর যসই লোইনগুশলো মশন যনই? যেে়েোর আর যমোর ককংস 

ইন যহশভন অযোন্ড আকথ যহশরকসও…এই পৃককিী ও কিশ্বশলোশি এখনও এমন অশনি কিলু 

আশল, েো মোনুে কিংিো কিজ্ঞোন িযোখযো িরশত পোশর নো। তোই নো?  
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