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মমঘশ োর 

  

পুরন্দর ম ৌধ্ুরী ম োখ মেশি িোশলো   মোটো খুশল মেশল িলশলন, অসীমো বিোর মকম 

মেোমোশি বমন বিটো দৃ য মদখোি, যো মেোমোর মশগ পৃকেিীশে মিউ িখনও মদশখকন। 

বরিম দৃ য মিউ িল্পনোও িশরকন। 

  

ম োট বিটো রশিট মিোশ র বি জোয়গোয় মগোল হশয় পোি খোশে। িমকপউটোরশি 

কনশদে  মদওয়ো হশয়শ , িমকপউটোরই রশিটটোশি মঘোরোশে। 

  

দুকট মোত্র মসন। পো োপোক  িশস মশ ন, পুরন্দর ও অসীমো। পুরন্দশরর মুখখোনো েরসো 

ও বশিিোশর মগোল প্রোয়  োাঁশদর মেন, েোাঁর ম োশখর মকি দুশটো নীল! েোর িশয়স পঞ্চোশ র 

িো োিোক । িৃকি কিজ্ঞোনী কহশসশি সোরো পৃকেিীশে েোর নোম। সোহোরো মুভ মূকমশে কেকন 

বিমোশস বিশ ো ইকঞ্চ িৃকিপোে ঘকটশয় সোঙ্ঘোকেি িোণ্ড িশরশ ন। বজশনয েোাঁর প্র ংসো 

যে হশয়শ , কনশলও হশয়শ  প্রোয় েেটোই। 

  

মমঘ মেশি ইশেমেন িৃকিপোে ঘটোশনো বখন মর নেুন কি ু িযোপোর নয়। কিন্তু কেকন 

অনয মদ  মেশি মমঘ েোক ়শয় বশন সোহোরোয় িৃকি ঝকরশয়শ ন। মসই মদশ  বিোর িৃকি 

িম হশি। বশি মমঘ- ুকর িলো যোয়। রোষ্ট্রসংশঘ অশনিগুকল মদ  দোকি েুশলশ  ময মমঘ-

 ুকর মইন িশর িদলোশনো দরিোর। 

  

অসীমোর িশয়স সোেো । মশমকরিোর হো েূো ে কিশ্বকিদযোলশয় মস ইকেহোস কনশয় গশিষিো 

িশর। পুরন্দর ম ৌধ্ুরী মিোস্টন  হশর বিো মিহোওয়োর কিষশয় মশলো নোয় মযোগ কদশে 

বশসক শলন। মসখোশন অসীমোর সশগ েোর হঠোৎ মলোপ হয়। অসীমো কনশজই পুরন্দর 

ম ৌধ্ুরীর সশগ মলোপ িরশে বশসক ল। 
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মসই মশলো নো সূোয় িোরপূ নোশম বিজন বিজ্ঞোকনি পুরন্দরশি মমঘ-শ োর িশল 

গোলোগোলো মদওয়োয় কেকন বমন উশেকজে হশয় উশঠক শলন ময ক ৎিোর িশর কি ু িলশে 

কগশয় অজ্ঞোন হশয় যোন। 

  

যখন কেকন ম োখ মমলশলন, েখন কেকন মদখশলন েোর মোেোর িোশ  িশস মশ  বই সুন্দরী 

মমশয়কট। মস েোর মোেোয় হোে িুকলশয় কদশে। 

  

বই দুকনয়োি পুরন্দর ম ৌধ্ুরীর মত্মীয়-স্বজন মিউ মনই। কেকন কিশয়ও িশরনকন। কিশদশ  

বিকট অশ নো িোঙোকল মমশয়শি েোর মসিো িরশে মদশখ কেকন অিোি হশয় কজশগযস 

িশরক শলন, েুকম মি? 

  

অসীমো িশলক ল, মপকন মমোয় ক নশে পোরশিন নো কিন্তু মকম মপনোর ম োট ূোইশয়র 

মমশয়। 

  

পুরন্দর প্রেশম কিশ্বোস িশরনকন। েোর বিকট ূোই ক ল কঠিই, কিন্তু মস কনুভশশ হ  হশয় 

মগশ  পাঁক   ি র মশগ! মসই ূোইশয়র নোম ক ল কদিকিজয়। 

  

অসীমো িশলক ল, মমোর িোিো কনুভশশ হ  হশয় যোনকন, কেকন মদ  ম শ ় ঘরুশে ঘুরশে 

ম ষপযেন্ত মলোস্কোয় বশস মসখোশনই মেশি কগশয়ক শলন। কিশয় িশরক শলন বিকট 

বকস্কশমো মমশয়শি। কেকনই মমোর মো। মমোর িোিোর িোাঁ-শ োশখর ূুুভর ওপর বিটো িোটো 

দোগ ক ল, খুি ম োটশিলোয় মপকনই েোাঁশি বিিোর মস্কল কদশয় ওইখোশন মমশরক শলন েোই 

নো? মমোর িোিো কিন্তু মপনোশি খুি ূোশলোিোসশেন, মৃেযুর মশগও মপনোর িেো 

িশলক শলন। 

  

কিশদশ  বশস বমনূোশি বিজন রশের সম্পশিের মত্মীয়শি খুাঁশজ মপশয় পুরন্দর 

ম ৌধ্ুরী দোুভি খুক  হশয় উশঠক শলন। েোরপর কেকন মর মসীমোশি  ো ়শে  োনকন। েোর 

কনজস্ব রশিশট কেকন অসীমোশি কনশয় িহু জোয়গোয় ঘুশর মি ়োশেন মর মিহোওয়োর 

নোনোরিম রহসয মদখোশেন। 
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ঘুরশে-ঘুরশে বখন ওাঁরো বশসশ ন মলোস্কোর মিোশ । অসীমো েোর িোিো-মোশয়র সশগ 

মযখোশন েোিে, মস জোয়গোটোও মদখো হশয় মগশ । মসখোশন অি য বকস্কশমোশদর ইগলুর 

িদশল বখন ি ়-ি ় বয়োরিকিসোন ় িোক ় উশঠশ । পুরন্দর ম ৌধ্ুরী িলশলন, কনশ র 

কদশি েোকিশয় মদশখো, ওটো িী মদখ  িলশে পোশরো? 

  

অসীমো িলল, মদখশে পোকে বিটো মসোনোকল রশঙর পোহো ়।  ম ়োয় িরশের ওপর মরোদ 

পশ ়শ  িশল সকেযই মসোনোর মেন ঝিঝি িরশ । 

  

ওই পোহোরটোর নোম জোশনো? 

  

অসীমো ইকেহোশসর  োত্রী হশলও মূশগোলও মি  ূ োশলোই জোশন। মস িলল, মকম মলোস্কোর 

বে দমশর িখশনো মকসকন িশট, েশি বই পোহো ়টোর নোম মোউন্ট ম ্োরকলন। েোর পোশ ই 

ময িুয়ো োয় ঢোিো হ্রদ, েোর নোম মলি মেূোর। 

  

পুরন্দর খুক  হশয় িলশলন, িোাঃ! বিোর মেোমোশি মকম যো মদখোি, েো কিন্তু েুকম িোউশি 

িলশে পোরশি নো। সোরো পৃকেিীশে দোুভি হই- ই হশি বই কনশয়, কিন্তু েুকম মুখ খুলশে 

পোরশি নো। িযোটো িোরপূ িীরিম জব্দ হয় বিোর মদশখো। 

  

অসীমো মৃদুূোশি িলল, বিজ্ঞোকনিশদর উক ে নয়, কিন্তু বিজন মর বিজনশি জব্দ 

িরো। 

  

মিোিোশদর িুকঝশয় মদওয়ো দরিোর, েোশদর জ্ঞোন িেটুি!ু মমোশি মমঘ-শ োর িশল, বে 

সোহস? মকম অনযোয়টো িী িশরক ? সোইশিকরয়ো মেশি মমঘ বশনক  সোহোরোয়। 

সোইশিকরয়োয় অে িরে, মসখোশন িৃকি নো হশল ক্ষকে িী মশ ? 

  

অসীমো িলল, কিন্তু বিিোর বরিম শুুভ িরশল, েোরপর যকদ ময-শিোনও মদ  অনয 

মদশ র মমঘ  ুকর িরশে শুুভ িশর? মশন িুভন, ইকিয়োর সশগ পোকি্োশনর ঝগ ়ো হল, 

েখন মপকন পোকি্োন মেশি সি মমঘ উক ়শয় কনশয়  শল বশলন। েখন মস মদশ র 

মোনুশষর িী অিস্থো হশি? 
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মকম পৃকেিীর মোনুষশি মর বিটো কজকনস ক কখশয় কদশয় যোি। যোশে ওরিম মমঘ  ুকর 

হশলও মিোনও ক্ষকে হশি নো। যোি মগ, মস িেো পশর। েুকম মেো ইকেহোশসর  োত্রী, 

পৃকেিীশে ম ষ েুষোর-যুগ িশি বশসক ল জোশনো? 

  

বটো কঠি ইকেহোশসর কিষয় নয়, প্রোগগকেহোকসি িযোপোর। েিু মকম বটো জোকন। ম ষ 

কহমযুগ হশয়ক ল মেশরো হোজোর ি র মশগ। 

  

কঠি িল ? বই মলি মেূোর বেকর হশয়ক ল মসই সমশয়। মোউন্ট ম ্োরকলশনর িরে 

গলো জল বই মলশি বশস জশম। মিোর বই জল িোষ্প হশয় উশ ় কগশয় মোউন্ট 

ম ্োরকলশনর  ম ়োয় কগশয় মিোর িরে হশয় যোয়। বই সোইশিল  লশ । 

  

মযমন সমুশের জল মমঘ হশয় উশ ় যোয়। মিোর মমঘ মেশি িৃকি হশয় সমুে ূরোট হয়। 

  

ওটো মেো ইস্কুশলর ম শলশমশয়শদর মেন হল। মসল িৃকির কহশসিটো মেোমোশি সংশক্ষশপ 

িুকঝশয় কদকে। সোরো ি শর পৃকেিী মেশি িে জল িোষ্প হশয় মমশঘ উশ ় যোয় জোশনো? 

পাঁ োনব্বই হোজোর কিউকিি মোইল। েোর মশধ্য মক  হোজোর কিউকিি মোইলই যোয় সমুে 

মেশি। মিোর কঠি মক  হোজোর কিউকিি মোইলই িৃকি হশয় সমুশে কেশর মশস। মর 

মোত্র পশনশরো হোজোর কিউকিি মোইল িৃকি কনশয় পৃকেিীর বে মোনুষ, জীিজন্তু, গো পোলো 

সি মিাঁশ  মশ । প্রিকৃের হল বটোই কনখুাঁে কহশসি। কিন্তু বিোর মোনুশষর সংখযো কদন-কদন 

মিশ ় যোশে। সুেরোং মোনুশষর জশনয মিক  িৃকি দরিোর। 

  

মপকন বখোশন মমোশি িী মদখোশিন িশলক শলন? 

  

হযোাঁ। বই ময কনশ  মদখ  মসি মেূোর, বখোশন বিটো মজোর িযোপোর ঘটশ । বখোশন 

যেখোকন জল িোষ্প হশয় উশ ় যোশে। কঠি েেখোকন িৃকি হশয় কেশর মসশ । নো। কি ুটো 

িম কেশর মসশ । অেেোৎ হ্রদটো বিটু-বিটু িশর শুশিোশে। মকম কহশসি িশর মদশখক , 

বই হ্রদটো পুশরোপুকর শুশিোশে মরও দ  হোজোর ি র লোগশি। 
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মপকন িী িশর জোনশলন? কঠি দ  হোজোর ি র লোগশি? 

  

অশের কহশসি। েুকম পৃকেিীর ময-শিোনও পোহো ়, নদী, পুিুর, খোল-কিশলর িোশ  মমোয় 

কনশয় যোও, মকম অে িশষ িশল মদি, মসখোন মেশি িে জল িোষ্প হশে মর িে জল 

িৃকি হশয় কেশর মসশ । বই অে মমোর মেশি ূোশলো মর মিউ জোশন নো। িোরপূও 

কি ুটো জোন, েশি মমোর ম শয় িম। 

  

মকম মেো ইকেহোস পক ়, অে মমোর মোেোয় কিশ ষ মঢোশি নো। 

  

ইকেহোশসও মেো অে লোশগ। অি য সোধ্োরি মযোগ-কিশয়োগ। মেো ইকেহোশসর  োত্রী, েুকম 

মটলোকন্টস নোশম লুপ্ত সূযেোর িেো জোশনো? মসটো মিোেোয় ক ল িশলো মেো? 

  

বটোও কিন্তু ইকেহোশসর কিষয় নয়। মটলোকন্টশসর িযোপোরটো কগ্রি মলখিশদর জল্পনো-

িল্পনো। অশনি জোয়গোয় মখোাঁজোখুাঁকজ হশয়শ , বখনও মিোেোও েোর সন্ধোন পোওয়ো। যোয়কন 

কঠিঠোি। 

  

মকম যকদ িকল বই মলি মেূোশরর েলোশেই  োপো পশ ় মশ ? 

  

মসটো দ  হোজোর ি র পশর জোনো যোশি। 

  

পুরন্দর ম ৌধ্ুরী হো-হো িশর মহশস উঠশলন। ম োট্ট বিটো ম লোর মিৌশটো খুশল বিটো 

লিগ মখশয় িলশলন, েুকম বিটো মনশি নোকি? 

  

অসীমোও বিটো লিগ কনল। 

  

পুরন্দর ম ৌধ্ুরী িলশলন, েুকম মর মকম মিউই মেো দ  হোজোর ি র িোাঁ ি নো। েেকদশন 

পৃকেিীশে মোনুষই েোিশি কিনো সশন্দহ! দ  হোজোর ি র মেো দমশরর িেো, মকম দ  

ি রও অশপক্ষো িরশে রোকজ নই। 
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অসীমো ম োখ ি ়-ি ় িশর িলল, েোহশল কি মপকন বই মলিক্টো খুাঁশজ মদখশে  োন? বর 

মেো প্রোয় সিটোই িরশে ঢোিো! 

  

পুরন্দর মোেো মনশ ় িলশলন, মখোাঁ ়োখুাঁক ় মেো মেোমোশদর িোজ! মকম জল কনশয় িোরিোর 

িকর। জল কি খুাঁ ়শে হয়? বই ময বে ি ় বিটো মলি পশ ় মশ  বখোশন, বটো 

অপ্রশয়োজনীয়, েোই নো? মিোনও মোনুষ বখোশন মশস নো। দ  হোজোর ি র ধ্শর মলিটো 

কনশজ কনশজ শুশিোেই, অে কদন অশপক্ষো নো িশর বখনই বটোশি শুকিশয় মেলশল মিমন 

হয়? 

  

বেি ় মলিটো শুশিোশিন িী িশর? মসই জল মেলশিন মিোেোয়? 

  

মমঘ িশর  ক ়শয় মদি! মসই মমঘ িোরপশূর মদশ  পোকঠশয় মদি। ও খুি মমঘ মমঘ িশল 

 োাঁ োশমক  িরক ল ময! 

  

বই কি োল হ্রশদর জল যকদ মমঘ হশয় যোয়, মসই মমঘ মেশি অনয জোয়গোয় িৃকি হশি। 

বিসশগ হঠোৎ িৃকি মিশ ় মগশল পৃকেিীর দোুভি মিোনও ক্ষকে হশয় যোশি নো। 

  

িী মর হশি! সোইশিকরয়োয় ি ়শজোর বি ইকঞ্চ মিক  িরে জমশি! 

  

অসীমো মহশস মেশল িলল, মপকন মমোর সশগ ঠোট্টো িরশ ন। বেি ় মলি কি শুকিশয় 

মেলো যোয়? 

  

পুরন্দর িলশলন, ি ়-ি ় বিজ্ঞোকনি মকিষ্কোর যখন প্রেম হয়, েখন সিোই অকিশ্বোস 

িশর। মেোমোশি মর বিকট ম োট্ট ঘটনো িকল। ঘটনোটো মঘোট কিন্তু েোর েলটো হশয়ক ল 

কিরোট। দ  লক্ষ ি শররও কি ু মিক  মশগ, বই পৃকেিীর উেোপ হঠোৎ বিটু িশম 

কগশয়ক ল। বরিম হয়। পৃকেিীর উেোপ মোশঝ-মোশঝ িশম-িোশ ়। মোশঝ-মোশঝ বই 

ধ্শরোদ -পশনশরো হোজোর ি র পশর-পশর। মকম ময-িোশরর িেো িলক , মসিোশর পৃকেিীর 

উেোপ িশমক ল মোত্র কেন মেশি  োর ক কগ্র েোশরনহোইট। মসকন্টশগ্রশটর কহসোশি খুি মিক  

হশল দুই পশয়ন্ট দুই। অকে সোমোনয, েোশেই মগোটো উের মশমকরিোটো িরশে মঢশি 
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কগশয়ক ল। মিোেোও মিোেোও িরে জশম কগশয় ক ল বি হোজোর কেট উাঁ ু। মেোমোর কিশ্বোস 

হশে নো? বটো কিন্তু প্রমোকিে সেয! 

  

অসীমো িলল, মপনোর িেো অকিশ্বোস িরি মিন? মকম ূোিক লমু, মপকন মমোশি 

ম শলমোনুষ মূশি ঠোট্টো িরশ ন। 

  

নো বসি ঠোট্টোর িযোপোর নয়। বিোর িুঝশল মেো পৃকেিীর উেোপ বিটুখোকন িশম মগশলই 

িী িোণ্ড হয়? মসইরিম পৃকেিীর উেোপ যকদ খোকনিটো িোক ়শয় মদওয়ো যোয়। েো হশলই 

সি িরে গলশে শুুভ িরশি। মশগ বই েোপ িমো-িো ়োটো সমশযের ওপর কন েূর িরে। 

বখন মোনুষই েো পোশর। মযসি পোগলগুশলো অযোটম মিোমো, হোইশরোশজন মিোমো জকমশয় 

মরশখশ , মসগুশলো যকদ বিসশগ েোটোশে শুুভ িশর েোহশল পৃকেিীর সিকি ু পুশ ়  োই 

হশয় যোশি! 

  

মসিেো জোকন! বেি ় মলিটোশি িোষ্প িশর মদওয়োর জনয মপকনও বিটো অযোটম মিোমো 

েোটোশিন নোকি। 

  

মকম ওসি মিোমো-শটোমোয় কিশ্বোস িকর নো! মকম পুরন্দর ম ৌধ্রুী, মমোর মকিষ্কোর 

সিসময় মমৌকলি। মলোস্কোর বই ম ্োরকলন পোহোশ ়র িোশ  জনমনুষয মনই। বখোশনই 

হশি মমোর মকিষ্কোশরর পরীক্ষো। শুধ্ু েুকম েোিশি েোর সোক্ষী। েুকম মমোর ূোইশয়র 

মমশয়, েোই মেোমোশি বই মহোন দৃ য মদখোর সুশযোগও কদকে। দ  হোজোর ি র পশর ময 

হ্রদটোর শুকিশয় যোওয়োর িেো ক ল, মসটোশি মকম কনকিহ্ন িকর মদি পোাঁ  কমকনশট। 

  

সকেযই িী েো সম্ভি! 

  

বকু্ষকন মদখশে পোশি। 

  

বেি ় মলিটোর জল িোষ্প হশয় মগশল ময কিরোট মমঘ হশি, েোর ধ্োক্কোয় মমোশদর রশিট 

কটিশে পোরশি? 
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মমরো মমঘশলোশির অশনি উাঁ ুশে উশঠ যোি! মমঘ মর িেটো উঠশে পোশর! 

  

েোরপর বেি ় মমঘশি মপকন সোইশিকরয়োয় পোঠোশিন? 

  

সিটো নোও পোঠোশে পোকর, কি ু কি ু কিকিও িরশে পোকর। মযসি মদশ  িৃকি। িম, েোশদর 

িশয়ি টুিশরো মদওয়ো মযশে পোশর। 

  

েেকদন মপকন বই মমঘ জকমশয় রোখশিন মিোেোয়? 

  

উক ়শয় কনশয় মি ়োি? বি মদ  মেশি মশরি মদশ  উশ ় যোশি। মযশিোনও মদশ র ওপর 

কদশয়ই মমঘ উশ ় যোওয়ো মেো মি-মইনী নয়! 

  

কিন্তু বই মমশঘর সশগ অনয মদশ র মমঘ উশ ় মযশে পোশর নো? 

  

েো পোশর অি য! জোশনো অসীমো, বেি ় বিটো জলূরো মমঘ যকদ মমোশদর অকধ্িোশর 

েোশি, েোহশল মসই মমঘখোনোশি উক ়শয়-উক ়শয় মমরো পৃকেিীর সি মমঘ বিসশগ জুশ ় 

কনশে পোকর। েখন মিোেোয় িখন িৃকি হশি, েো মকম কঠি িরক । মকম হি মিোশ র 

মদিেো ইন্দ্র। মমোর নোম পুরন্দর, েোর মোশন জোশনো মেো? ময িজন বিজ্ঞোকনি মমোর 

সশগ  ত্রুেো িশরশ , মমোর নোশম কনশন্দ রকটশয়শ , েোশদর মদশ  মকম ইশে িরশল 

বি মেোাঁটোও িৃকি নো কদশে পোকর। কিশ ষ িশর ওই িোরপূশি মকম বিিোর ক ক্ষো কদশে 

 োই! 

  

অসীমো হঠোৎ মুখ কন ু িশর মু কি-মু কি হোসশে লোগল। 

  

পুরন্দর বিটু মরশগ কগশয় িলশলন, বখনও িুকঝ মেোমোর সশন্দহ হশে! 

  

অসীমো িলল, নো েো নয়। মপকন পাঁ োনব্বই হোজোর কিউকিি মোইল ল্ো বি কি োল 

মমঘ কনশয় মিোশ -মিোশ  মেকরওয়োলোর মেন ঘুরশ ন মর সি িটো মদশ র 
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মপ্রকসশ ন্ট িো প্রধ্োনম্ীশি কজশগযস িরশ ন িৃকি মনশি? িৃকি মনশি? বটো ূোিশেই 

িীরিম মজো লোগশ ? 

  

পুরন্দর িলশলন, েুকম কঠিই িশল । বটো মজোরই িযোপোর। মকম সকেয-সকেয অি য 

মসরিম কি ু িরি নো। মকম মেো মমশঘর িযিসোদোর নই। মোনুশষর ক্ষকে িরশেও  োই 

নো! শুধ্ু ওই িোরপূ মমোশি মমঘ-শ োর িশলশ , ওর মদশ  মকম বই প্রিোণ্ড মমঘটো 

পোকঠশয় কদশয় িলি, বই নোও ধ্োর ম োধ্! সোইশিকরয়োয় িশয়ি ইকঞ্চ িরে মিশ ় যোশি! 

  

অসীমো িলল, কিন্তু সোইশিকরয়োর যোওয়োর মশগই যকদ বই মমঘ মিোেোও মূশঙ পশ ়। 

মিোনও মদ শি ূোকসশয় মদয়? 

  

পুরন্দর িলশলন, মসরিম বিটু ঝুাঁকি মশ  কঠিই। বই িকৃত্রম মমশঘর  করত্র িী হশি েো 

িলো যোয় নো,। েশি নেুন বিজ্ঞোকনি পরীক্ষোর সময় বরিম বিটু ঝুাঁকি কনশেই হয়। 

অি য মমোর যেদমর ধ্োরিো, মকম মমঘটোশি কঠি  োকলশয় কনশয় মযশে পোরি। 

  

মশন িুভন, সোইশিকরয়োর কদশি নো কগশয় বই মমঘটো মপনোর মদ  িলিোেোর মিোশ র 

ওপর মূশঙ প ়ল েোহশল মসই  হশরর অিস্থো িী হশি? 

  

বরিম জল ূরো টলটশল মমঘ হঠোৎ মূশঙ প ়শল িলিোেোর অশধ্েি িোক ় মূশঙ গুাঁশ ়ো 

হশয় যোশি। কিন্তু মসরিম অিস্থো মকম হশেই মদি নো। মমঘটো বকদি ওকদি মগশলই মকম 

পোকঠশয় মদি মিোনও কনজেন জোয়গোয়। 

  

বিোশর কেকন কন ু হশয় েোর িসিোর জোয়গোয় েলো মেশি বিকট েোাঁইিোর গ্লোশসর িোক্স 

িোর িরশলন। মসই িোশক্সর মশধ্য েুটিশলর সোইশজর বিটো ধ্োেি িল। 

  

মসই িলটো হোশে কনশয় কেকন িলশলন, বটো মদখ , অসীমো। বটো মমোর কনশজর বেকর। 

মোিেোকরর সশগ মরও বগোশরোকট ধ্োেু কমক শয় বেকর হশয়শ  বই নেুন অযোলয়। বর গুি 

হশে জশলর ম োাঁয়ো লোগশলই বটো গরম হশে শুুভ িশর। েোরপর উেোপ বমন িো ়শি ময 

েুকম িল্পনোও িরশে পোরশি নো। দযোশখো, হোে কদশয় দযোশখো, িোেোশস ময জলিিো মশ , 
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েোশেই বটো গরম হশে শুুভ িশরশ । মসই জশনযই বটোশি বয়োরটোইট অিস্থোয় রোখশে 

হয়! 

  

অসীমো হোে কদশয় মদখল, সকেযই িলটো মি  গরম। 

  

পুরন্দর িলশলন, মমোর কহশসি অনুযোয়ী জশলর মশধ্য মম িোর পর পোাঁ  কমকনশটই বর 

উেোপ বে িো ়শি ময মগোটো মলিটোরই িরে গশল কগশয় িোষ্প হশয় যোশি! েোরপর মমরো 

মদখি ওর েলোয় মটলোকন্টস মশ  কিনো! দুরিম মকিষ্কোরই হশি, িী িল!  

  

অসীমো কজশগযস িরল, মমরো মমঘশলোশির ওপশর উশঠ মগশল মমশঘর েলোয় িী মশ  

েো মদখি িী িশর? 

  

মপনোর বই মগোল ধ্োেুটো িী বিিোর গরম হশয়ই নি হশয় যোশি? 

  

নো-নো-নো, বর ধ্বংস মনই। বটো যেিোর ইশে িযিহোর িরো যোশি। সি জল শুকিশয় 

মগশলই বটো মশ্-মশ্ মিোর ঠোিো হশে শুুভ িরশি। বইিোর েোহশল শুুভ মহোি! 

  

অসীমো েোর মিোশটর পশিট মেশি বিটো ম োট্ট করূলিোর িোর িশর িলল, পুরন্দর 

ম ৌধ্ুরী, ওই িলটোশি মপকন মিোর ওই বয়োরটোইট িোশক্স মঢোিোন। বিোর মমোশদর 

কেশর মযশে হশি! 

  

দোুভি অিোি হশয় ম োখ িপোশল েুশল পুরন্দর িলশলন, ব িী অসীমো? েুকম ওটো েুশল 

মমোশি ূয় মদখোে, মিন? 

  

অসীমো িলল, মপনোর কদশি অস্ত্র েুলশে হশয়শ  িশল মমরো দুাঃকখে। কিন্তু হশল মপকন 

মমোর িেো শুনশেন নো। প্রিকৃেশি ধ্বংস িরো বিটো অপরোধ্। মলোস্কোর বিকট মলি 

শুকিশয় সোইশিকরয়োয় বে ি ় বিটো মমঘ পোঠোশল প্রিৃকেশে মহো কিপযেয় শুুভ হশয় 

যোশি।  ক্টর িোরপশূর ওপর রোগ িশর মপকন পৃকেিীর ক্ষকে িরশে  োইশ ন। 
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পুরন্দর বি ধ্মি কদশয় িলশলন, মিোিো মমশয়! ওটো সকরশয় রোশখো! পোাঁ  কমকনশট বে 

ি ় বিটো মমঘ সৃকি িরোর মরি ে িরি মকম। েোর সশগ মেোমোর নোমটোও েোিশি মমোর 

ূোইকঝ কহশসশি। 

  

মকম মপনোর ূোইকঝ নই! মকম িোরপশূর মমশয়। 

  

অযোাঁ? 

  

হযোাঁ, মমোর মো িোঙোকল মমশয়। 

  

েুকম মমোশি কমশেয িেো িশলক শল? েুকম বিটো স্পোই। 

  

কঠি কমশেয িকলকন। মমোর িোিো মপনোশি ি ় ূোইশয়র মেন েদ্ধো িশরন। কিন্তু কেকন 

িশলন, মপকন বি মদশ র মমঘ অনয মদশ  কনশয় কগশয় পোগলোকম িরশ ন। সমুে মেশি 

খোল মিশট সোহোরোয় জল মনো হশে, অনয মদশ র মমঘ মনোর দরিোর মনই। 

  

েুকম, েুকম মমোর বমন বিটো যুগোন্তিোরী মকিষ্কোর নি িশর কদশে  োও? েুকম মমোর 

ওপর গুকল  োলোও, মমোশি মমশর মেশল, েিু বই মগোলোটো মকম হ্রশদ মেলিই। মকম 

মশর মগশলও পৃকেিীর মলোি জোনশি ময পুরন্দর ম ৌধ্ুরী িে ি ় বিজ্ঞোকনি ক ল। 

  

অসীমো বিিোর িোইশরর কদিটো মদশখ কনশয় পুরন্দশরর কদশি কস্থরূোশি ম শয় রইল। 

  

পুরন্দর রশিশটর বিটো অং  খুলশে মযশেই অসীমো িলল, ওটো খুলশিন নো। েোহশল 

মমরো গুাঁশ ়ো হশয় যোি! 

  

মকম বটো িোইশর  ুাঁ ়িই! 

  

 ুাঁ ়ন েোহশল। কিন্তু জোনলো-টোনলো খুলশিন নো। বই সশিশটর মশধ্য মেলুন, কনশ র পর-

পর িশয়িটো ূোলি খুশল কগশয় বটোশি িোইশর িোর িশর মদশি 
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েোর মোশন? েুকম িী িল ? জোনলো খুলি নো মিন? 

  

 ক্টর পুরন্দর ম ৌধ্রুী মপকন মিহোওয়ো-কিজ্ঞোনী। মকম কিন্তু শুধ্ু ইকেহোশসর  োত্রী নই। 

িমকপউটোশরই মমোর কিশ ষ মগ্রহ। মশগ মেশি মপ্রোগ্রোম িশর মরশখক লোম। 

িমকপউটোর বখন রশিটটোশি িোয়ুমণ্ডল  োক ়শয় পৃকেিীর অশনি ওপশর কনশয় বশসশ । 

মলিটোশি কি মর মদখশে পোশেন? বখোন মেশি মপনোর িলটো  ুাঁ ়শলও মলশি প ়শি 

নো। িলটো মশ্-মশ্ ঠোিো হশয় মসশ  নো? 

  

পুরন্দশরর মুখটো হোাঁ হশয় মগল। বই সুন্দর ম হোরোর মমশয়টোর মোেোয় বেসি িুকদ্ধ! 

িোয়ুমণ্ডশলর িোইশর েোর অযোলয়টো অশিশজো! 

  

অসীমো িলটো পুরন্দশরর হোে মেশি কনশয় মেশল কদল সশিশট। েোরপর িলল, ওটো 

মহো মশনযই েোি। মিোনও কদন জশলর ম োাঁয়ো পোশি নো। পৃকেিীর জল মযমন মশ  মেমন 

েোিুি। 
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