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প্রথম পর্ড –ইণ্ড া ডর্মারণ্ডজল 
 
ডেমোরটেল, ইট ো… এই দ্বর্ষটয় ড োটনো দ্বিমত ডনই ডে প্রথম ক্লীয়টনর শোর্ন আমটল 
ইট ো ডেমোরটেলই দ্বিল মূল ক্ষমতোর অদ্বি োরী। দ্বিমত ো আর্টল ততদ্বর হটয়টি তোর 
ক্ষমতোর প্র ৃদ্বত দ্বনটয়। র্র্টচটয় প্রচদ্বলত িোরণো হটে ডে অদ্বর্দ্বেন্ন গ্যোলো দ্ব   
এম্পোয়োটরর ডশষ শতোব্দীটত ডেমোরটেল দ্বিল র্র্টচটয় দ্বনষু্ঠর রক্তটলোলুপ প্রশোর্ । 
এগুটলোট  িোদ্বপটয় আটরো এ  ো িোরণো র্োমোনয হটলও ততদ্বর হটয়টি ডেখোটন 
ডেমোরটেলট  িরো হয় মোনর্দরদী দ্বহটর্টর্। এই িোরণো গ্ট়ে উঠোর ডপিটন মূল  োরণ 
হটলো হযোদ্বর ডর্লেটনর র্োটথ তোর রু্র্ম্প ব, েদ্বদও এই র্ম্পট বর র্যোপোর ো আে পেবন্ত 
অদ্বনদ্বিত রটয় ডগ্টি, দ্বর্টশষ  টর লোর্দ্ব ন ডেোরোদ্বনউম এর অস্বোেোদ্বর্  উত্থোন এর 
র্ময়… 
 
–এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো।* 
 
[* উদৃ্ধত প্রদ্বতদ্ব  তথয এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো পোর্দ্বলদ্বশং ড ো.  োদ্বমবনোর্ এর 
অনুমদ্বত ক্রটম ১০২০ এফ. ই. ডত প্র োদ্বশত এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  োর ১১৬ তম 
র্ংস্করণ ডথট  ডনয়ো হটয়টি।] 
 
. 
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১. 
 
“ডতোমোট  আর্োটরো র্লদ্বি, হযোদ্বর,” র্লল ইউটগ্ো এমোদ্বরল, “ডতোমোর র্নু্ধ ইট ো 
ডেমোরটেল েয়ং র দ্বর্পটদর মটিয আটি।” র্নু্ধ  থো োর উপর ডর্ এ  ু দ্বর্টশষ ডেোর 
দ্বদল। 
 
র্ক্তোর  থোর রু্টর দ্বতক্ততো ড র ডপটলন ডর্লেন, দ্ব ন্তু এদ্ব়েটয় ডগ্টলন। ট্রোই  দ্বম্পউ োর 
ডথট  নের তুটল র্লটলন, “আদ্বম ডতোমোট  আর্োটরো র্লদ্বি, ইউটগ্ো, তোর ড োটনো 
র্ম্ভোর্নো ডনই।” তোরপর খোদ্বন  ো দ্বর্রদ্বক্তর রু্টর–খুর্ই র্োমোনয দ্বতদ্বন ডেোগ্ ।  রটলন, 
“র্োর র্োর এ ই  থো র্টল ড ন তুদ্বম আমোর র্ময় নষ্ট  রি?” 
 
“ োরণ আমোর মটন হটে দ্বর্ষয় ো অতযন্ত েরুরী, এমোদ্বরল এর র্র্োর েঙ্গীটত স্পষ্ট হটয় 
ফুট  উঠল র্হটে ডর্ ন়েটর্ নো। এটর্টি এর্ং চূ়েোন্ত ফয়র্োলো  টর তটর্ই েোটর্। 
 
আ  র্ির আটগ্, এমোদ্বরল দ্বিল েোল ডর্ক্টটরর এ েন দ্বহ  দ্বর্ঙ্কোর–ওই র্োমোদ্বে  
মোপ োদ্বঠটত এ েন মোনুটষর র্োমোদ্বে  মেবোদো েত ু ু নীচু হটত পোটর দ্বঠ  তোই। ওই 
অর্স্থো ডথট  ডর্লেন তোট  তুটল দ্বনটয় আটর্ন, রু্টেোগ্  টর ডদন এ েন গ্দ্বণতদ্বর্দ, 
ইটেটল চুয়োল–র্টর্বোপদ্বর এ েন র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন হওয়োর। 
 
এমোদ্বরল  খটনো এ  দ্বমদ্বনট র েনযও েুটলদ্বন ডর্  ী দ্বিল,  ী হটয়টি এর্ং  োর েনয 
হটয়টি। এখন তোর  থো শুটন মটন হটত পোটর ডে ডর্লেটনর প্রদ্বত তোর ড োটনো শ্রদ্ধো র্ো 
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েোটলোর্োর্ো ডনই। আর্টল দ্ব ন্তু তো নয়। েদ্বদ তোর মটন হয় ডে ড োটনো  োে ডর্লেটনর 
উপ োটর আর্টর্ তখন ডর্ ো  রো ডথট  ড উ তোট  দ্বর্রত রোখটত পোরটর্ নো। ডর্ 
ডর্পটরোয়ো,  থো র্টল র্রোর্দ্বর, ড োটনো ড োরপযোাঁচ ডনই এর্ং এ মোত্র ডর্ই ডর্লেটনর 
র্োটথ এেোটর্  থো র্লটত পোটর। 
 
“ডশোটনো, হযোদ্বর,” র্োাঁ হোটত র্োতোটর্ এ  ো ড োপ ডমটর এমোদ্বরল র্লল, “এ ো ডর্োঝো 
আমোর র্োটিযর র্োইটর ড ন তুদ্বম ডেমোরটেলট  পিন্দ  র, দ্ব ন্তু আদ্বম  দ্বর নো। ডে 
অল্প  টয় েন মোনুটষর মতোমতট  আদ্বম মূলয ডদই, তোটদর ড উই এ মোত্র তুদ্বম িো়েো 
র্র্োই ডেমোরটেলট  অপিন্দ  টর। ওই র্যো োর  ী হটলো নো। হটলো তোটত আমোর 
র্যদ্বক্তগ্তেোটর্ দ্ব িু েোয় আটর্ নো, দ্ব ন্তু ডেটহতু ডতোমোর আটর্ েোয় তোই দ্বর্ষয় োর প্রদ্বত 
ডতোমোর মনটেোগ্ আ ৃষ্ট নো  টর আদ্বম পোদ্বরদ্বন।” 
 
তরুণ র্হ মবীর আন্তদ্বর তো ডদটখ মটন মটন হোর্টলন ডর্লেন। ইউটগ্ো এমোদ্বরলট  
দ্বতদ্বন েীষণ পিন্দ  টরন। এমোদ্বরল ডর্ই চোরেটনর এ েন েোটদর র্োটথ তোর পদ্বরচয় 
হটয়দ্বিল েীর্টনর এ   দ্বঠন মুহূটতব েখন দ্বতদ্বন পোদ্বলটয় ডর়্েোদ্বেটলন ট্রোন টরর দ্বর্দ্বেন্ন 
অংটশ–ইট ো ডেমোরটেল, ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল, ইউটগ্ো এমোদ্বরল এর্ং রোইখ–চোরেন, ডর্ই 
র্ময় রু্ঝটত পোটরন দ্বন দ্বতদ্বন তোটদর  তখোদ্বন পিন্দ  টরন। 
 
চোরেটনর প্রটতযট ই পৃথ  পৃথ  ডক্ষটত্র তোর েীর্টনর অদ্বর্টেদয অংশ হটয় 
দোাঁদ্ব়েটয়টি। ইউটগ্ো এমোদ্বরলট  দ্বতদ্বন পিন্দ  টরন তোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েদ্ব ল 
র্মর্যোগুটলো দ্রুত রু্টঝ ডনয়োর ক্ষমতো এর্ং দ্বনতয নতুন িযোন িোরণো আদ্বর্ষ্কোর  রোর 
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দুলবে ডেোগ্যতোর  োরটণ। দ্বতদ্বন স্বদ্বি ডর্োি  টরন  োরণ েদ্বদ গ্দ্বণত ো পদ্বরপূণবেোটর্ ততদ্বর 
হওয়োর আটগ্ই তোর দ্ব িু হটয় েোয়–ডের ম িীর গ্দ্বতটত  োে এটগ্োটে, এর্ং পোহো়ে 
প্রমোণ র্মর্যো ডমো োটর্লো  রটত হটে–দ্বঠ  দ্বনটের র্ম ক্ষ এ  ো ডমিো দ্বতদ্বন ডরটখ 
ডেটত পোরটিন দুরূহ  োে োট  র্োমটন এদ্বগ্টয় দ্বনটয় েোওয়োর েনয। 
 
“দুুঃদ্বখত, ইউটগ্ো,” দ্বতদ্বন র্লটলন। “আদ্বম ডমোট ই অধিেব হটত চোইদ্বন তুদ্বম েো দ্বনটয় 
উদ্বিগ্ন ডর্ োও এ়েোটত চোইদ্বন। আর্টল দ্বর্েোগ্ীয় প্রিোন দ্বহটর্টর্–“ 
 
এর্োর এমোদ্বরল হোর্ল। “দুুঃদ্বখত, হযোদ্বর। হোর্ো উদ্বচত হয়দ্বন, দ্ব ন্তু এই পটদর প্রদ্বত 
ডতোমোর আর্টল ড োটনো আগ্রহ ডনই।” 
 
“েোদ্বন, দ্ব ন্তু এ  ো ঝোটমলোদ্বর্হীন  োে ডচটয়দ্বিলোম এর্ং দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র গ্দ্বণত 
দ্বর্েোটগ্র প্রিোন হওয়োর ডচটয় ঝোটমলোদ্বর্হীন  োে আর দ্ব িুই ডনই। তখন র্র্োই 
ডদখটতো ডে আদ্বম র্োরোদ্বদন ডিো  খোট ো  োে দ্বনটয় র্যি, ফটল ড উ আর আমোটদর 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল দ্বরর্োটচবর  থো েোনটত চোইত নো, দ্ব ন্তু র্মর্যো হটে ডে আদ্বম 
আর্টলই রোটেযর র্র্ গুরুত্বহীন  োে দ্বনটয় র্যি হটয় পট়েদ্বি আর তোই র্ময়ই পোদ্বে 
নো–“ দ্বনটের  দ্বম্পউ োটরর দ্বদট  তো োটলন দ্বতদ্বন। এই  দ্বম্পউ োটর ডে র্র্ তথয আটি 
তো শুিু দ্বতদ্বন আর এমোদ্বরলই ডদখটত পোটরন। আর েদ্বদ অনয ড উ ফোইলগুটলো খুটল 
দ্ব িুই রু্ঝটর্ নো,  োরণ দ্বনটের আদ্বর্সৃ্কত দ্ব িু র্োংট দ্বত  শব্দ দ্বদটয় এগুটলো ততদ্বর 
 টরটিন দ্বতদ্বন। েো অনয ড উ রু্ঝটর্ নো। 
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“দোদ্বয়ত্ব েখন আটরো ডর্ট়ে েোটর্ তখন র্হ োরীটদর দ্বদটয় অটন   োে  দ্বরটয় দ্বনটত 
পোরটর্, ফটল র্ময়ও পোটর্।” এমোদ্বরল র্লল। 
 
“আদ্বম ডর্ই র্যোপোটর আশোর্োদী,” র্লটলন ডর্লেন েদ্বদও তোর  ণ্ঠস্বটর র্টন্দহ। 
“েোইটহো , ইট ো ডেমোরটেটলর র্যোপোটর গুরুত্বপূণব  ী ডেন র্লটত ডচটয়দ্বিটল, র্ল।” 
 
“ডর্শী দ্ব িু নো। শুিু এই ু ু ডে ইট ো ডেমোরটেল, মহোন র্ম্রোট র অদ্বত দ্বপ্রয় ফোট 
দ্বমদ্বনটোর আমোটদর  োটে এ  ো র্োিো ততদ্বর  রটিন।” 
 
েুরু  ুাঁচ োটলন ডর্লেন। “ডর্ ড ন র্োিো ততদ্বর  রটর্?” 
 
“আদ্বম ডতো র্দ্বলদ্বন ডে ডর্ ইটে  টর  রটি। দ্ব ন্তু  রটি–েোনু  র্ো নো েোনু –এর্ং 
ডেমোরটেটলর শত্রুপক্ষ এই  োটে তোট  ডর্শ র্োহোেয  রটি। তোটত আমোর ড োটনো 
র্মর্যো ডনই, রু্ঝটত পোরি। আমোর মটত রু্টেোগ্ পোওয়ো মোত্রই তোট  প্রোর্োদ ডথট , 
ট্রযোন র ডথট … র্ম্ভর্ হটল এম্পোয়োর এর র্ীমোনো ডথট  র্হু দূটর দ্বনর্বোর্ন ডদয়ো উদ্বচত। 
দ্ব ন্তু তুদ্বম ওট  ডর্শ পিন্দ  টরো, ডর্েনযই আদ্বম ডতোমোট  র্ত ব  রদ্বি,  োরণ আমোর 
মটন হটে র্তবমোন রোেধনদ্বত    নোর্লীর উপর েতখোদ্বন মনটেোগ্ ডদয়ো দর োর তো 
তুদ্বম দ্বদে নো।” 
 
“এ ো িো়েোও অটন  গুরুত্বপূণব  োে আটি আমোর হোটত।” হোল ো চোটল র্লটলন 
ডর্লেন। 
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“ডেমন র্োইট োদ্বহটটোদ্বর। আদ্বম এ মত। দ্ব ন্তু রোেনীদ্বতর ড োটনো িোরণো িো়েোই 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডেটেলপ  রো েোটর্ ডর্ ো আমরো দ্ব েোটর্ আশো  রটত পোদ্বর? আদ্বম 
র্মর্োমদ্বয়  রোেনীদ্বতর  থো র্লদ্বি। এখন–এখনই–হটে ডর্ই র্ময় েখন র্তবমোন 
পদ্বরণত হটে েদ্বর্ষযটত। শুিু অতীত দ্বনটয় পট়ে থো টলই চলটর্ নো। অতীটত দ্ব  
 ট দ্বিল আমরো েোদ্বন। র্তবমোন এর্ং অদূর েদ্বর্ষযটতর দ্বেদ্বিটত আমোটদর প্রোপ্ত ফলোফল 
প্রটয়োগ্  টর ডদখটত হটর্।” 
 
“ড ন ডেন মটন হটে,” ডর্লেন র্লটলন, “এই িরটনর েুদ্বক্তত ব আদ্বম আটগ্ও 
শুটনদ্বি।” 
 
“এর্ং আর্োরও শুনটর্। েদ্বদও আমোর মটন হটে তোটত ড োটনো লোে হটর্ নো।” 
 
দী বশ্বোর্ ডফলটলন ডর্লেন, ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটলন। হোদ্বর্ মুটখ তোদ্ব টয় রইটলন 
এমোদ্বরটলর দ্বদট ।  দ্বণষ্ঠ এই র্হ োরীট   াঁটষ ডমটে দ্বনটের মন মটতো ততদ্বর  টর 
দ্বনটত পোরটতন। দ্ব ন্তু তোর আর দর োর হয়দ্বন,  োরণ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডর্ েটথষ্ট 
গুরুটত্বর র্োটথ দ্বনটয়টি এর্ং তোর প্রদ্বতদোন ও ডপটয়টি। 
 
আটরো  ম র্য়টর্ দ্বহ  দ্বর্ঙ্কোটরর  োে  রত এমোদ্বরল। ডর্ই র্মটয়র  দ্বঠন পদ্বরশ্রটমর 
িোপ এখটনো তোর ডচহোরোয় স্পষ্ট। চও়েো ডপশীর্হুল  োি ডদখটলই ডর্োঝো েোয় প্রচুর 
 োদ্বয়  পদ্বরশ্রটম অেযস্থ। শরীটর ডমদ েমটত ডদয়দ্বন ডর্। র্যোপোর ো ডর্লেনট ও উিুদ্ধ 
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 টরটি। েোর ফটল র্োরোদ্বদনই ডেটস্ক র্টর্  োে দ্বনটয় র্যি থোট ন নো। এমোদ্বরটলর মটতো 
গ্োটয়র ডেোর তোর ডনই, দ্ব ন্তু দ্বতদ্বন দক্ষ এ েন  ুইটোর* [*খোদ্বল হোটত মোরোমোদ্বর 
 রোয় দক্ষ র্যদ্বক্ত]–েদ্বদও চদ্বিটশ পো দ্বদটয়টিন, ডর্ই র্োমথবযও আর ডর্শীদ্বদন থো টর্ নো। 
দ্ব ন্তু েতদ্বদন শরীটর  ুলোটর্ দ্বতদ্বন ডচষ্টো চোদ্বলটয় েোটর্ন।  োটের র্যিতোর মোটঝও দ্বতদ্বন 
হোল ো দ্ব িু র্যোয়োম  টরন ডে  োরটণ তোর ড োমটর এখটনো ডমদ েটমদ্বন, হোত-পো 
এখটনো র্র্ল। 
 
“ডেমোরটেলট  দ্বনটয় ডতোমোর এই দুুঃদ্বিন্তো,” দ্বতদ্বন র্লটলন, “শুিুমোত্র এই  োরটণ নো 
ডে ডর্ আমোর র্নু্ধ। দ্বনিয়ই ডতোমোর আটরো দ্ব িু র্লোর আটি। 
 
“ডর্ ো ডর্োঝো ডতমন  দ্বঠন দ্ব িু নো। ডেমোরটেটলর র্োটথ েতদ্বদন র্নু্ধত্ব রোখটত পোরটর্ 
দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় ডতোমোর অর্স্থোন দ্বনরোপদ থো টর্ এর্ং র্োইট োদ্বহটটোদ্বর গ্টর্ষণো চোদ্বলটয় 
ডেটত পোরটর্।” 
 
“দ্বঠ ই র্টলি। তোহটল ডেমোরটেটলর র্োটথ র্নু্ধত্ব রোখোর এ  ো  োরণ আমোর আটি। 
ডর্ ো রু্ঝটত ডতোমোর ডমোট ই ড োটনো অরু্দ্বর্িো হয়দ্বন।” 
 
“তুদ্বম আর্টল ডেমোরটেলট  র্যর্হোর  রটত চোও।  োরণ ো আদ্বম রু্ঝটত পোদ্বর। দ্ব ন্তু 
র্নু্ধত্ব রোখোর র্যোপোর ো আদ্বম ডমোট ই রু্ঝটত পোদ্বর নো। েোই ডহো –েদ্বদ ডেমোরটেল 
ক্ষমতো হোরোয়, ডতোমোর অর্স্থোটনর হয়টতো ড োটনো পদ্বরর্তবন হটর্ নো, দ্ব ন্তু ক্লীয়ন তখন 
দ্বনটের রু্দ্বদ্ধটত চলটর্। ফটল এম্পোয়োটরর পতটনর হোর আটরো রৃ্দ্বদ্ধ পোটর্। হয়টতো 
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মোনর্েোদ্বতট  রক্ষো  রোর েনয র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বর্জ্ঞোটনর  োেব র প্রোটয়োদ্বগ্  
দ্বনয়মগুটলো ততদ্বর  রোর আটগ্ই অরোে তো আমোটদর উপর ডচটপ র্র্টর্।” 
 
“রু্ঝটত পোরদ্বি। দ্ব ন্তু আমোর মটন হয় নো এম্পোয়োটরর পতন ডঠ োটনোর েনয েথোর্মটয় 
আমরো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর গ্ট়ে তুলটত পোরর্।” 
 
“এম্পোয়োটরর পতন ডঠ োটত নো পোরটলও, পরর্তবীটত ডে দ্বর্শৃঙ্খলো ততদ্বর হটর্ ডর্গুটলোর 
েনয র্োর্িোন হটত পোরর্, তোই নো?” 
 
“হয়টতো র্ো।” 
 
“রু্তরোং রু্ঝটতই পোরি, আমরো েত ডর্শীদ্বদন দ্বনরোপটদ  োে  রটত পোরর্, 
এম্পোয়োটরর পতন ডঠ োটনোর রু্টেোগ্ তত র্ো়েটর্, র্ো অন্তত পরর্তবী অরোে তো আটরো 
েোটলোেোটর্ র্োমোল দ্বদটত পোরর্। ডর্েনযই ডেমোরটেলট  রক্ষো  রটত হটর্, আমরো র্ো 
অন্তত আদ্বম তোট  পিন্দ  দ্বর র্ো নো  দ্বর।” 
 
“অথচ এইমোত্র র্লটল ডে তোট  শুিু প্রোর্োদ র্ো ট্রোন রই নয় র্ম্ভর্ হটল এম্পোয়োর 
ডথট  ডর্র  টর দ্বদটলই তুদ্বম খুদ্বশ হটর্।” 
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“হযোাঁ, র্দ্বঠ  র্মটয়। দ্ব ন্তু আমরো এখন র্দ্বঠ  র্মটয় র্োর্  রদ্বি নো এর্ং ফোট 
দ্বমদ্বনটোরট  আমোটদর প্রটয়োেন, েদ্বদও ডর্ দ্বনেবোতন এর্ং দ্বনটেষটণর এ  ো হোদ্বতয়োর 
মোত্র।” 
 
“দ্ব ন্তু তুদ্বম ড ন েোর্ি এম্পোয়োটরর অর্স্থো এটতোই খোরোপ ডে ফোটব দ্বমদ্বনটোরট  
অপর্োরণ  রটল পুটরোপুদ্বর ধ্বংর্ হটয় েোটর্।” 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বর।” 
 
“তুদ্বম েদ্বর্ষযিোণী  রোর েনয র্োইট োদ্বহটটোদ্বর র্যর্হোর  রি? দ্ব ন্তু আমরো ডতো এখন 
পেবন্ত এ  ো প্রোথদ্বম   োঠোটমোই দোাঁ়ে  রোটত পোদ্বর দ্বন। তোহটল েদ্বর্ষযিোণী  রটর্ 
দ্ব েোটর্?” 
 
“অন্তেবোন র্টল এ  ো  থো আটি হযোদ্বর।” 
 
“র্র্র্ময়ই দ্বিল। আমোটদর দর োর আটরো র়্ে দ্ব িু, তোই নো? আমোটদর দর োর দ্বনখুাঁত 
গ্োদ্বণদ্বত  র্মোিোন, েো দ্বনদ্বদবষ্ট এই শতব র্ো ওই শটতবর অিীটন েদ্বর্ষযটতর রু্দ্বনদ্বদবষ্ট দ্ব িু 
র্ম্ভোর্নো আমোটদর র্োমটন তুটল িরটর্। েদ্বদ অন্তৰ্জ্বনই েটথষ্ট হটতো তোহটল আমোটদর 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর ড োটনো প্রটয়োেনই দ্বিল নো।” 
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“এ ো শুিু এই শতব র্ো ওই শটতবর ড োটনো দ্বর্ষয় নয়। আদ্বম দুট োর  থোই র্লদ্বি : 
দুট োর র্ংদ্বমশ্রণ, েো হয়টতো আটরো েোটলো হটর্, অন্তত দ্বনখুাঁতেোটর্ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর গ্ট়ে 
উঠোর আগ্ পেবন্ত।” 
 
“েদ্বদ  খটনো হয়,” ডর্লেন র্লটলন। “দ্ব ন্তু ডেমোরটেটলর দ্ব  দ্বর্পদ হটর্? ড ন তোর 
ক্ষদ্বত হটর্ র্ো তোট  অপর্োদ্বরত  রো হটর্। আমরো দ্ব  তোর অপর্োরণ দ্বনটয়  থো 
র্লদ্বি?” 
 
“হযোাঁ,” এমোদ্বরটলর মুখোর্য়টর্ গ্োম্ভীেব আটরো অ ু  হটয় র্র্ল। 
 
“তোহটল খুটল র্ল। মুখট  এ  ু জ্ঞোন দোও।” 
 
লৰ্জ্ো ডপল এমোদ্বরল। “হযোদ্বর, তুদ্বম আর্টল অদ্বতদ্বরক্ত ডর্ৌেনয ডদখোে। ড োটনো র্টন্দহ 
ডনই ডে ডেো-ডেো ডেোরোদ্বনউটমর নোম তুদ্বম শুটনি।” 
 
“অর্শযই। র্কৃ্ততো র্োগ্ীশ ডনতো–দোাঁ়েোও, ডলো  ো ডেন ড োটত্থট  এটর্টি, দ্বনশোয়ো, দ্বঠ ? 
এট র্োটরই গুরুত্বহীন এ  ো গ্রহ, িোগ্ল পোলনই তোটদর এ মোত্র ডপশো, এর্ং খুর্ 
র্ম্ভর্ত উন্নতমোটনর পদ্বনর উৎপোদটনর রু্নোম আটি।” 
 
“হযোাঁ, দ্বঠ ই র্টলি। দ্ব ন্তু শুিু র্কৃ্ততোর্োগ্ীশই নয়, অটন  র়্ে এ  ো দটলর ডনতৃত্ব 
দ্বদটে ডর্ এর্ং দল ো দ্বদটন দ্বদটন আটরো শদ্বক্তশোলী হটয় উঠটি। ডর্ প্রচোর  রটি ডে 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

12 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

তোর লক্ষয হটলো র্োমোদ্বে  নযোয় দ্বর্চোর এর্ং রোেনীদ্বতটত েনগ্টণর আটরো র্যোপ  র্দ্বক্রয় 
অংশগ্রহণ।” 
 
“আদ্বমও ডর্ইর মই শুটনদ্বি,” ডর্লেন র্লটলন। “তোর ডলোগ্োন হটলো : র্র োর 
েনগ্টণরই অংশ।” 
 
“পুটরোপুদ্বর দ্বঠ  হয়দ্বন, হযোদ্বর। ডর্ র্লটি : েনগ্ণই র্র োর।” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “চমৎ োর, তুদ্বম েোটনো আদ্বম এই িোরণোর র্োটথ পুটরোপুদ্বর 
এ মত।” 
 
“আদ্বমও, েদ্বদ ডেোরোদ্বনউম এর উটেশয র্দ্বতয র্দ্বতয তোই হটতো। দ্ব ন্তু ডর্ শুিু দ্বনটের 
স্বোথব হোদ্বর্ল  রটত চোইটি। এ ো এ  ো পথ, ড োটনো লক্ষয নয়। ডর্ ডেমোরটেলট  
র্রোটত চোয়। তোরপর ক্লীয়নট  র্োমলোটনো ডতো র্হে র্যোপোর। ডেোরোদ্বনউম দ্বর্ংহোর্টন 
র্র্টর্ এর্ং তখন ডর্-ই হটর্ েনগ্ণ। তুদ্বমই আমোট  র্টলি। ডে ইটম্পদ্বরয়োল ইদ্বতহোটর্ 
এমন উদোহরণ অটন  আটি–আর এম্পোয়োর এখন আটগ্র ডচটয়ও অটন  ডর্দ্বশ দুর্বল 
এর্ং রুগ্ন হটয় পট়েটি। গ্ত শতোব্দীটত ডে কু্ষদ্র র্মর্যো এম্পোয়োটরর গ্োটয় র্োমোনয 
আাঁচ়েও  ো টত পোরত নো এখন তোই হয়টতো। এম্পোয়োরট  ডেটে  ু টরো  ু টরো  টর 
ডদটর্। শুরু হটর্ দ্বচরস্থোয়ী গৃ্হেুদ্ধ এর্ং পদ্বরত্রোটণর উপোয় দ্বহটর্টর্ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর 
ড োটনোদ্বদনই গ্ট়ে উঠটর্ নো। 
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“হযোাঁ, ডতোমোর  থো রু্ঝটত ডপটরদ্বি। দ্ব ন্তু ডেমোরটেলট  র্রোটনো দ্বনিয়ই এটতো র্হে 
হটর্ নো।” 
 
“তুদ্বম েোটনো নো ডেোরোদ্বনউম দ্বদটন দ্বদটন  ত ো ক্ষমতোশোলী হটয় উঠটি।” 
 
“ ত ো ক্ষমতো অেবন  রটত পোরটি ডর্ ো ড োটনো র্যোপোর নয়।” ডর্লেটনর ডচহোরোয় 
এ  ো িোপ ফুট  উটঠই দ্বমদ্বলটয় ডগ্ল। “অর্ো  লোগ্টি ওর র্োর্ো মো ওর নোম ডরটখটি 
ডেো-ডেো। ড মন ডিটলমোনুষী নোম।” 
 
“এখোটন ওর র্োর্ো-মোটয়র ড োটনো ডদোষ ডনই। ওর আর্ল নোম দ্বিল লোর্দ্ব ন, দ্বনশোয়োটত 
ডর্শ প্রচদ্বলত এই নোম। ডর্ দ্বনটেই ডেো-ডেো নোম ডর্টি দ্বনটয়টি, র্ম্ভর্ত তোর নোটমর 
ডশষ অংটশর প্রথম অক্ষর র্টলই।” 
 
“আটরো ডর্শী ডর্ো োমী, ডতোমোর দ্ব  মটন হয়?” 
 
“আমোর তো মটন হয় নো। দ্বমদ্বিল, র্মোটর্টশ তোর অনুর্োরীরো চীৎ োর  রটত থোট  
ডেো… ডেো… ডেো… ডেো–র্োরর্োর। র্র্োই র্টমোদ্বহত হটয় পট়ে।” 
 
“েোই ডহো , ডর্লেন তোর ট্রোই  দ্বম্পউ োটরর দ্বদট  দ্বফটর েন্ত্র ো ডে র্হুমোদ্বত্র  
দ্বর্মুটলশন ততদ্বর  টরটি তো এযোেেোট  রটত লোগ্টলন, “ডদখো েো  দ্ব   ট ।” 
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“তুদ্বম দ্ব েোটর্ দ্বর্ষয় োট  এটতো স্বোেোদ্বর্ েোটর্ দ্বনে? আদ্বম র্লদ্বি দ্বর্পদ ো স্পষ্ট।” 
 
“নো, ডমোট ই তো নয়,” ডর্লেন র্লটলন, দৃদ্বষ্ট শীতল, র্লোর েঙ্গীটত হঠোৎ  টরই  োদ্বঠনয 
ফুট  উটঠটি। “ডতোমোর হোটত েটথষ্ট প্রমোণ ডনই।” 
 
“আর দ্ব  প্রমোণ দর োর?” 
 
“ডর্ ো আমরো পটর আটলোচনো  রর্, ইউটগ্ো। এখন তুদ্বম ডতোমোর  োে  র, ডেমোরটেল 
এর্ং এম্পোয়োটরর েোগ্য আমোর হোটত ডিট়ে দোও।” 
 
কু্ষব্ধ হটলো এমোদ্বরল, দ্ব ন্তু ডর্ল়েটনর প্রদ্বত তোর আনুগ্তয প্রশ্নোতীত। “দ্বঠ  আটি, 
হযোদ্বর।” 
 
দ্ব ন্তু তোরপটরও দরেোর  োটি দ্বগ্টয় আর্োর  ুটর দোাঁ়েোল ডর্, র্লল, “তুদ্বম েুল  রি, 
হযোদ্বর।” 
 
মৃদু হোর্টলন ডর্লেন। “আমোর তো মটন হয় নো, তোরপটরও ডতোমোর র্ত বর্োণী আমোর 
মটন থো টর্। র্র্ দ্বঠ  হটয় েোটর্।” 
 
দ্ব ন্তু এমোদ্বরল চটল েোওয়োর পর ডর্লেটনর মুটখর হোদ্বর্ মুটি ডগ্ল–আর্টলই দ্ব  র্র্ 
দ্বঠ  হটয় েোটর্? 
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২. 
 
এমোদ্বরটলর র্ত বর্োণী ডর্লেন েুটলও েোন দ্বন আর্োর খুর্ এ  ো গুরুত্ব দ্বদটয়ও েোটর্ন 
দ্বন। এরই মোটঝ তোর চদ্বিশতম েন্মদ্বদন নীরটর্ এটর্ চটল ডগ্ল। 
 
চদ্বিশ! এখন আর দ্বতদ্বন তরুণ নন। েীর্ন এখন আর তোর র্োমটন অনোদ্বর্সৃ্কত দ্বর্শোল 
প্রোন্তটরর মটতো িদ্ব়েটয় ডনই, হোদ্বরটয় ডগ্টি অতীটতর গ্টেব। আ  র্ির হটয় ডগ্ল দ্বতদ্বন 
ট্রযোন টর এটর্টিন,  ত দ্রুত র্ময় পোর হটয় ডগ্টি। আটরো আ  র্ির পটর তোর র্য়র্ 
হটর্ প্রোয় পঞ্চোশ। রু্ট়েো হটয় ডগ্টিন দ্বতদ্বন। 
 
অথচ এখন পেবন্ত র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর আশোনুরূপ রূ্ত্রপোতই  রটত পোটরন দ্বন! ইউটগ্ো 
এমোদ্বরল উচ্ছ্বদ্বর্ত  টণ্ঠ অটন  দ্বনয়টমর  থো র্টল, অন্তেবোটনর উপর দ্বনেবর  টর 
ডর্পটরোয়ো অনুদ্বমদ্বতর িোরো অটন  র্মী রণ ততদ্বর  টরটি। দ্ব ন্তু ডর্ই র্মী রণগুটলো 
দ্ব েোটর্ পরীক্ষো  টর ডদখো েোটর্? র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এখন পেবন্ত পরীক্ষোমূল  দ্বর্জ্ঞোন 
দ্বহটর্টর্ও গ্ট়ে উটঠ দ্বন। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর পদ্বরপূণবেোটর্ ডর্োঝোর েনয এটতো র্যোপ  
পরীক্ষোর প্রটয়োেন েোর অন্তেুবক্ত থো টর্ ড োদ্ব  ড োদ্ব  মোনুটষর গ্রহ, েো ডশষ  রটত 
লোগ্টর্ শত শত র্ির এর্ং এখোটন তনদ্বত তোর ড োটনো স্থোন ডনই। 
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র্মর্যো ো এটতো প্র   মটন হটলো ডে দ্বেপো বটমটের ড োটনো  োটেই মন র্র্ল নো । 
দ্বঠ মটতো। এ রোশ দ্বর্রদ্বক্ত দ্বনটয় দ্বদন ডশটষ দ্বতদ্বন র্োদ্ব়ের পথ িরটলন। 
 
র্োিোরনতুঃ  যোম্পোটর্ হোাঁ টত তোর েোটলো লোটগ্। দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র গ্মু্বেগুটলো 
েীষণ উাঁচু। মটন হটত পোটর উনু্মক্ত প্রোন্তর, উপটর িোতর্ আেোদন ডনই। এর্ং তোর েনয 
পযোটলর্ গ্রোউটে এ মোত্র ভ্রমটণর র্ময় ডে আর্হোওয়োর অদ্বেজ্ঞতো হটয়দ্বিল ডর্ ো অনুের্ 
 রোর দর োর ডনই। এখোটন আটি চমৎ োর লন, গ্োিপোলো, ফু পোথ ডেন দ্বতদ্বন তোর 
দ্বনে গ্রহ হযোাঁদ্বল টন দ্বনটের পুরটনো  টলটের  যোম্পোটর্ ডহাঁট  ডর়্েোটেন। 
 
আেট র দ্বদটনর েনয ডর্টি ডনয়ো হটয়টি ডমট র দ্বর্ভ্রম এর্ং রূ্টেবর আটলো (অর্শয 
ড োটনো রূ্েব ডনই, শুিুই আটলো) ক্ষটণ ক্ষটণই দ্বমদ্বলটয় েোটে আর্োর দ্বফটর আর্টি। এর্ং 
র্োতোর্ দ্ব িু ো ঠোেো খুর্ই র্োমোনয। 
 
ডর্লেটনর মটন হটলো আে োল খুর্ দ্রুত শীত োল চটল আটর্, অন্তত ডে। িরটনর 
ঋতুচটক্রর র্োটথ তোরো অেযি তোরটচটয়ও দ্রুত। ট্রোন র দ্ব  এনোদ্বেব র্োাঁদ্বচটয় রোখটি? 
প্রদ্বতদ্ব  ডক্ষটত্র দ্ব  দক্ষতো  টম েোটে? নোদ্ব  (েোর্নো ো মোথোয় আর্টতই দ্বতদ্বন মটন মটন 
েুরু  ুাঁচ োটলন) দ্বতদ্বন রৃ্দ্ধ হটয় প়েটিন? েযোট ট র পট ট  হোত ঢুদ্ব টয়  োাঁি র্োমোনয 
উাঁচু  টর হোাঁ টত লোগ্টলন। 
 
র্োিোরণত: র্োদ্ব়ে ডফরোর র্ময় পটথর দ্বদট  খুর্ এ  ো মনটেোগ্ ডদন নো দ্বতদ্বন। তোর ডদহ 
অদ্বফর্ ডথট   দ্বম্পউ োর রুম, ডর্খোন ডথট  র্োদ্ব়েটত ডফরোর পথ ু ু খুর্ েোটলো  টরই 
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দ্বচটন ডরটখটি। র্রং এই র্ময় োটত দ্বতদ্বন অটন  দ্বর্ষয় দ্বনটয় েোর্নো দ্বচন্তো  টরন, দ্ব ন্তু 
আেট  এ  ো শব্দ তোট  েোর্নোর েগ্ৎ ডথট  দ্বফদ্বরটয় আনল। অথবহীন এ  ো শব্দ। 
 
ডেো… ডেো… ডেো… ডেো… 
 
মৃদু এর্ং অটন  দূর ডথট  ডেটর্ আর্টি দ্ব ন্তু তোর র্র্ মটন পট়ে ডগ্ল। হযোাঁ, 
এমোদ্বরটলর র্ত বর্োণী। ডর্ই র্কৃ্ততোর্োগ্ীশ। ডর্ দ্ব   যোম্পোটর্ এটর্টি? 
 
ড োটনো দ্ব িু েোর্োর আটগ্ই ডর্লেটনর পদেুগ্ল শটব্দর উটেটশয হোাঁ ো শুরু  রল। 
দ্ব িুক্ষটণর মটিযই দ্বতদ্বন দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র মোটঠ েোওয়োর ঢোলু পথ ডর্টয় উঠটত লোগ্টলন। 
ডখলোিুলো এর্ং আটরো দ্বর্দ্বেন্ন অনুষ্ঠোটনর েনয এই মোঠ র্যর্হোর  রো হয়। 
 
মোটঠর দ্বঠ  মোঝখোটন িোত্রিোত্রীটদর ডর্শ র়্ে এ  ো দ্বে়ে। র্র্োই প্রর্ল উৎর্োটহ রু্র 
 টর ড োটনো এ  ো শটব্দর ির্  রটি। প্ল্যো ফটমব দোাঁদ্ব়েটয় থো ো ডলো  োট  দ্বতদ্বন দ্বচনটত 
পোরটলন নো, ডলো  োর  ণ্ঠস্বর ডেো়েোটলো এর্ং আটর্গ্পূণব। 
 
নো, এই ডলো  ডেোরোদ্বনউম নয়। ডেোরোদ্বনউমট  দ্বতদ্বন ডর্শ  টয় র্োর হটলোেশটন 
ডদটখটিন, দ্বর্টশষ  টর এমোদ্বরল র্ত ব  টর ডদয়োর পর আটরো খুাঁদ্ব টয় ডদটখটিন। 
ডেোরোদ্বনউম দী বটদহী এর্ং ডঠোাঁট  র্র্র্ময়ই এ  ো চোতুেবপূণব হোদ্বর্ ডলটগ্ থোট । তোর 
চুল  ন এর্ং রং ো র্োদ্বলর মটতো। ডচোটখর রং হোল ো নীল। 
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দ্ব ন্তু এই ডলো  ো ডর্ট  এর্ং হোল ো পোতলো গ়্েটনর, প্রশি মুখ,  োটলো চুল, ডেো়েোটলো 
 ণ্ঠস্বর। ড োটনো  থোই শুনটিন নো ডর্লেন তটর্ এ  ো র্ো য তোর  োটন ঢু ল, 
“পোওয়োর ফ্রম দয ওয়োন  ু দয ডমদ্বন।” অটন গুটলো  ণ্ঠ তোর র্োটথ রু্র দ্বমলোল। 
 
চমৎ োর, েোর্টলন ডর্লেন। দ্ব ন্তু  োে ো ডর্ দ্ব েোটর্  রটর্ এর্ং ডর্ দ্ব  এই র্যোপোটর 
র্দ্বতয আন্তদ্বর ? 
 
েীট়ের দ্বপিন প্রোটন্ত ডপৌঁটি ডগ্টলন দ্বতদ্বন, আটশ পোটশ তো োটলন পদ্বরদ্বচত ড উ আটি 
দ্ব নো ডদখোর েনয। দ্বফনোনদ্বেলর্ট  ডদখটত ডপটলন, গ্দ্বণত দ্বর্েোটগ্র আন্ডোর গ্রযোেুটয় । 
েোটলো িোত্র, ডে়েোর পশটমর মটতো  ন চুল। ডিটল োট  েো টলন দ্বতদ্বন। 
 
ডর্লেটনর েো  শুটন দ্বফনোনদ্বেলর্ দ্ব িুক্ষণ শূনয দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় থো ল, ডেন 
 দ্বম্পউ োটরর  ী ডর্োেব িো়েো ডর্লেনট  দ্বচনটত তোর  ষ্ট হটে। তোরপর র্লল, 
“প্রটফর্র ডর্লেন, আপদ্বনও র্কৃ্ততো শুনটত এটর্টিন?” 
 
“আদ্বম আর্টল ডদখটত এটর্দ্বি এখোটন ডগ্োলমোল দ্ব টর্র। ডলো  ো ড ?” 
 
“ও হটে নোমোদ্বত্র, প্রটফর্র। ডেো-ডেোর দটলর ডলো ।” 
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ডর্লেন আর্োর দ্ব িুক্ষণ ডশ্রোতোটদর রু্র  টর র্লো ডলোগ্োন শুনটলন। র্ক্তো দ্ব িুক্ষণ 
পরপরই তোটদর মুটখ এ  ো  টর র্ো য তুটল দ্বদটে আর ডশ্রোতোরো র্র্োই তো ডেোরোটলো 
 টণ্ঠ ডলোগ্োন দ্বদটয় ডশষ  রটি। “নোম ো অপদ্বরদ্বচত। ড োন দ্বেপো বটমটের?” 
 
“দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র ড উ নো, প্রটফর্র, ও হটে ডেো-ডেোর ডলো ।” 
 
“দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র র্দর্য নো হটল এখোটন দ্বর্নো অনুমদ্বতটত রোেধনদ্বত  র্মোটর্শ  রোর 
ড োটনো অদ্বি োর ডনই ওর। ডতোমোর দ্ব  মটন হয় অনুমদ্বত আটি?” 
 
“আদ্বম দ্ব েোটর্ র্লর্, প্রটফর্র?” 
 
“ডর্শ, ডদখো েো  আটি দ্ব  নো।” দ্বে়ে ডঠটল এটগ্োটত শুরু  রটলন ডর্লেন, দ্ব ন্তু 
দ্বফনোনদ্বেলর্ র্োিো দ্বদল, “দ্ব িু  রটত েোটর্ন নো, প্রটফর্র। ওর র্োটথ গুন্ডো আটি।” 
 
র্ক্তোর দ্বপিটন িয়েন তরুণ। পো অটন খোদ্বন িদ্ব়েটয় দোাঁ়েোটনো, হোত রু্ট র উপর র্োিো, 
েুরু  ুাঁচট  ডরটখটি। 
 
“গুেো?” 
 
“েদ্বদ ড উ র্োহোদুদ্বর ডদখোটনোর ডচষ্টো  টর তোটদরট  ডঠ োটনোর েনয।” 
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“তোর মোটন ডর্ ডে দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র র্দর্য নয় এ ো দ্বনদ্বিত এর্ং  তৃবপটক্ষর অনুমদ্বত 
থো টলও তো দ্বদটয় র্োটথ গুন্ডো দ্বনটয় আর্োর ডদোষ  ো টর্ নো–দ্বফনোনদ্বেলর্, 
দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব ট  খর্র দোও।” 
 
“আমোর িোরণো ওরো ড োটনো ঝোটমলো চোইটি নো,” দ্বর়্ে দ্বর়্ে  টর র্লল দ্বফনোনদ্বেলর্। 
“প্রটফর্র, দয়ো  টর আপদ্বন দ্বনটে দ্ব িু  রটত েোটর্ন নো। দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব ট  খর্র দ্বদদ্বে 
আদ্বম। দ্ব ন্তু ওরো আর্ো পেবন্ত অটপক্ষো  রুন।” 
 
“হয়টতো ওরো আর্োর আটগ্ই আদ্বম ডখলো ো ডশষ  টর দ্বদটত পোরর্।” দ্বে়ে ডঠটল 
এটগ্োটত লোগ্টলন দ্বতদ্বন। খুর্ এ  ো র্মর্যো হটলো নো। েীট়ের অটনট ই তোট  দ্বচনটত 
ডপটরটি। েোরো ডচটন নো তোরোও ডর্লেটনর  োাঁটি লোগ্োটনো প্রটফর্দ্বরয়োল র্যোে ডদটখ 
তোট  পথ  টর দ্বদল। 
 
প্ল্যো ফটমবর  োটি ডপৌঁিটলন দ্বতদ্বন, পো োতটন দুহোটতর ের দ্বদটয় দ্বতন দ্বফ  উাঁচু প্ল্যো ফটমব 
উটঠ প়েটলন, উঠোর র্ময় ডফোাঁর্  টর এ  ো শব্দও  রটলন। খোদ্বন  ো দ্বর্রক্ত হটয় 
েোর্টলন ডে দশ র্ির আটগ্ এই  োে োই দ্বতদ্বন এ  হোটত এর্ং দ্বনুঃশটব্দ  রটত 
পোরটতন। 
 
ডর্োেো হটয় দোাঁ়েোটলন। র্ক্তো  থো থোদ্বমটয় র্রফ-শীতল দৃদ্বষ্টটত তোর দ্বদট  তোদ্ব টয় 
আটি। 
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“আপনোর অনুমদ্বত পত্র, র্যোর।” শোন্ত রু্টর র্লটলন ডর্লেন। 
 
“আপনোর পদ্বরচয়?” র্ক্তো েোনটত চোইল! উচ্চস্বটর েোনটত চোইল। তোর  ণ্ঠস্বর র্োতোটর্ 
ডেটর্ ডেটর্ ডপৌঁটি ডগ্ল েীট়ের ডশষ মোথো পেবন্ত। 
 
“আদ্বম দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র দ্বশক্ষ ,” এ ই র ম উচ্চস্বটর ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। “অনুমদ্বত 
পত্র, র্যোর।” 
 
“এই র্যোপোটর হিটক্ষপ  রোর ড োটনো ক্ষমতো আপনোর আটি, আমোর তো মটন হয় নো।” 
র্ক্তোর দ্বপিটন দোাঁ়েোটনো িয় তরুণ িীটর িীটর মোঝখোটনর দূরত্ব  দ্বমটয় আনটত শুরু 
 টরটি। 
 
“েদ্বদ ড োটনো অনুমদ্বত পত্র নো থোট  তোহটল আদ্বম আপনোট  এই মুহূটতব দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় 
এলো ো ডিট়ে চটল েোওয়োর পরোমশব ডদর্।” 
 
“েদ্বদ নো েোই?” 
 
“প্রথম  থো, দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র দ্বনরোপিো  মবীটদর খর্র ডদয়ো হটয়টি, ওরো আর্টি।” 
র্মটর্ত িোত্রিোত্রীটদর দ্বদট   ুরটলন দ্বতদ্বন। “দ্বশক্ষোথবীরো,  যোম্পোটর্ স্বোিীনেোটর্ ডে 
ড োটনো িরটনর র্মোটর্শ  রোর অদ্বি োর আটি আমোটদর। দ্ব ন্তু ডর্ই অদ্বি োর ডে 
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ড োটনো মুহূটতব ড ট়ে ডনয়ো হটত পোটর েদ্বদ আমরো র্দ্বহরোগ্তটদর দ্বর্নো অনুমদ্বতটত 
এখোটন র্মোটর্শ  রোর রু্টেোগ্ ডদই–“ 
 
 োাঁটি েোদ্বর হোটতর স্পশব ডপটয় খোদ্বন  ো  ুাঁ ট়ে ডগ্টলন দ্বতদ্বন।  ুটর দ্বফনোনদ্বেলর্ এর 
উটিদ্বখত গুন্ডোগুটলোর এ েটনর মুটখোমুখী হটলন। 
 
“েোটগ্ো–েলদ্বদ।” ডলো  ো র্লল। গ্মগ্টম  ণ্ঠস্বর। র্োচনেঙ্গী ো এট র্োটরই অপদ্বরদ্বচত, 
ড োন প্রটদটশর রু্ঝটত পোরটলন নো ডর্লেন। 
 
“দ্ব  লোে হটর্ তোটত?” ডর্লেন র্লটলন। “দ্বনরোপিো  মবীরো ডে ড োটনো মুহূটতব এটর্ 
প়েটর্।” 
 
“ডর্ই ডক্ষটত্র,” মুটখ দ্বনষু্ঠর হোদ্বর্ ফুদ্ব টয় নোমোদ্বত্র র্লল, “এ  ো র্ং োত হটর্। আমরো 
তোটত েয় পোই নো।” 
 
“েয় ডে পোও নো তোটত ড োটনো র্টন্দহ ডনই,” ডর্লেন র্লটলন। “ডতোমরো র্রং খুশীই 
হটর্, দ্ব ন্তু ডর্র ম দ্ব িু হটর্ নো, ডতোমরো ড োটনো ঝোটমলো িো়েোই এখোন ডথট  চটল 
েোটর্।” ঝোাঁ ুদ্বন দ্বদটয়  োাঁটির উপর ডথট  গুেো োর হোত র্দ্বরটয় দ্বদটলন। দ্বশক্ষোথবীটদর 
দ্বদট   ুটর র্লটলন, “আমরো ডখয়োল রোখর্ ডেন ড োটনো ঝোটমলো নো হয়, তোই নো?” 
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দ্বেট়ের মোঝখোন ডথট  এ েন দ্বচৎ োর  রল, “উদ্বন প্রটফর্র ডর্লেন। আমোটদর 
দ্বশক্ষ । উনোর ড োটনো ক্ষদ্বত  রো েোটর্ নো।” 
 
দ্বিিো িন্ধ অনুের্  রটিন ডর্লেন েীট়ের র্ টলর মোটঝ। নীদ্বতগ্তেোটর্ অদ্বি োংশই 
চোইটি ডেন দ্বনরোপিো  মবীরো এটর্ র্মর্যোর র্মোিোন  টর ডদয়। অনয দ্বদট  
িোত্রিোত্রীটদর অটনট ই ডর্লেনট  ডচটন এর্ং েোরো ডচটন নো তোরোও চোইটর্ নো 
দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র ড োটনো দ্বশক্ষ  লোদ্বিত ডহো । 
 
এ  ো ডমটয়  টের দ্বচৎ োর ডশোনো ডগ্ল। “র্োর্িোন, প্রটফর্র।” 
 
দী বশ্বোর্ ডফটল মুটখোমুদ্বখ দোাঁ়েোটনো তরুণট  খুাঁদ্ব টয় ডদখটত লোগ্টলন দ্বতদ্বন। দ্বনদ্বিত নন 
 োে ো দ্বনখুাঁতেোটর্  রটত পোরটর্ন দ্ব নো, তোর দ্বরফ্ল্যোক্স আটগ্র মটতো আটি দ্ব নো, 
ডপশীর ডেোর আটগ্র মটতো আটি দ্ব  নো। 
 
গুন্ডোটদর এ েন এদ্বগ্টয় আর্টি। অদ্বতদ্বরদ্বক্ত আত্মদ্বর্শ্বোর্ী েঙ্গী। িীর গ্দ্বত, ফটল 
ডর্লেন প্রটয়োেনীয় র্ময় ু ু ডপটয় ডগ্টলন। আর গুন্ডো ো ডেেোটর্ হোত। র্ো়েোটলো তোটত 
 োে ো তোর েনয আটরো র্হে হটয় ডগ্ল। 
 
র্ো়েোটনো হোত ো িটরই  ুরটলন দ্বতদ্বন। ঝু টলন, র্োহু উপটর উঠোটনো, তোরপর ঝ   টর 
নোদ্বমটয় আনটলন (হুশ  টর দম িো়েটলন–হোপোটেন ড ন?), তরুণ উট়ে দ্বগ্টয় িপোর্ 
 টর প্ল্যো ফটমবর ডশষ প্রোটন্ত প়েল।  োাঁটির হো়ে র্টর ডগ্টি দ্বন বোত। 
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এমন অপ্রতযোদ্বশত   নোয় দ্বেট়ের র্র্োই হষবধ্বদ্বন  টর উঠল। দ্বনটেটদর র্মোন রক্ষোর 
দ্বর্ষয় োই এখন মুখয হটয় দোাঁদ্ব়েটয়টি র্র্োর  োটি। 
 
“র্র্  য় োট  ডশষ  টর ডদন, প্রটফর্র!” এ েন র্লল। র্ো ী র্র্োই তোল দ্বমলোল। 
 
হোটতর আঙু্গটলর র্োহোটেয মোথোর চুলগুটলো গুদ্বিটয় দ্বনটলন ডর্লেন। আহত গুন্ডো 
প্ল্যো ফটমব শুটয় র্যথোয়  োতরোটে। পো দ্বদটয় তোট  এ  ো ডখোাঁচো দ্বদটলন। 
 
“আর ড উ?” আমুটদ গ্লোয় দ্বেটজ্ঞর্  রটলন দ্বতদ্বন। “নোদ্ব  মোটন মোটন ড ট  প়েটর্?” 
 
নোমোদ্বত্র এর্ং র্োদ্ব  পোাঁচ গুন্ডো হতেম্ব হটয় দোাঁদ্ব়েটয় আটি ডর্লেন র্লটলন। “ডতোমোট  
র্োর্িোন  টর ডদয়ো আমোর  তবর্য। আমোর ড োটনো ক্ষদ্বত  রোর ডচষ্টো  রটল 
দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র র্র্োই ডতোমোট  দ্বিাঁট়ে  ু টরো  ু টরো  টর ডফলটর্।–ডর্শ, এরপর ড ? 
এটর্ো। এ েন এ েন  টর।” 
 
ডশষ  থোগুটলো ডেোটরই র্লটলন ডর্ই র্োটথ আঙু্গল ডনট়ে র্োমটন এদ্বগ্টয় আর্োর ইশোরো 
 রটলন। আনটন্দ দ্বচৎ োর  টর উঠল দ্বশক্ষোথবীরো। 
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নোমোদ্বত্র পোথটরর মূদ্বতবর মটতো দোাঁদ্ব়েটয় আটি। এদ্বগ্টয় দ্বগ্টয় ডর্লেন তোর গ্লো ডচটপ 
িরটলন। িোত্রিোত্রীরো র্র্োই প্ল্যো ফটমব উটঠ ডর্লেন এর্ং র্ো ী পোাঁচ গুন্ডোর মোঝখোটন 
ডদয়োল হটয় দোাঁ়েোল। 
 
িীটর িীটর নোমোদ্বত্রর  ণ্ঠনোদ্বলর উপর চোপ র্ো়েোটত লোগ্টলন ডর্লেন।  োটনর  োটি মুখ 
দ্বনটয় দ্বফর্দ্বফর্  টর র্লটলন, “ োে ো দ্বনখুাঁতেোটর্  রোর এ  ো  োয়দো আটি, নোমোদ্বত্র। 
আদ্বম ডর্ই  োয়দো ো েোদ্বন। অটন গুটলো র্িটরর অনুশীলন। এ  ুও েদ্বদ নট়েো র্ো 
ড োটনো র্দমোইদ্বশ  টরো আদ্বম ডতোমোর  ণ্ঠনোদ্বল দ্বিাঁট়ে ডফলর্। েীর্টন আর  খটনো 
দ্বফর্দ্বফর্োদ্বনর ডচটয় উাঁচুগ্লোয়  থো র্লটত পোরটর্ নো। দ্বনটের প্রদ্বত দরদ থো টল েো 
র্লদ্বি তোই  র। গুন্ডোগুটলোট  র্ল এখোন ডথট  চটল ডেটত। েদ্বদ অনয দ্ব িু র্ল তোহটল 
ওগুটলোই হটর্ স্বোেোদ্বর্  স্বটর র্লো ডতোমোর ডশষ  থো। এর্ং েদ্বদ আর ড োটনোদ্বদন এই 
 যোম্পোটর্ ডদদ্বখ তোহটল  োে ো আদ্বম ডশষ  রর্। ড োটনো দয়ো ডদখোর্ নো।” 
 
িীটর িীটর চোপ  মোটলন ডর্লেন। নোমোদ্বত্র ফযোর্টফটর্ গ্লোয় দ্বনটদবশ দ্বদল, “চল র্র্োই, 
েলদ্বদ।” আহত র্ঙ্গীট  দ্বনটয় র্র্োই পোদ্বলটয় ডগ্ল। 
 
মোঠ ডিট়ে আর্োর র্োদ্ব়ের পটথ হোাঁ ো িরটলন ডর্লেন। মুটখ মৃদু হোদ্বর্। আর্টল আেট  
দ্বনটের চদ্বরটত্রর এ  ো দ্বর্পরীত দ্বদ  প্র োশ  টর ডফটলটিন। েো আটদৌ দ্বতদ্বন চোন দ্বন। 
দ্বতদ্বন হযোদ্বর ডর্লেন, গ্দ্বণতদ্বর্দ, মোর ুট  ড োটনো মোনুষ নন। 
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তোিো়েো র্র্  থোই েটর্বর  োটন েোটর্। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  তোর দ্বনটেরই র্টল ডদয়ো 
উদ্বচত। অটনযরো র্দ্বঠ  র্যোখযো নোও দ্বদটত পোটর। তখন অর্স্থো আটরো খোরোপ হটর্। 
 
তটর্ ের্ব ডে খুদ্বশ হটর্ নো তোটত ড োটনো র্টন্দহ ডনই। 
 
. 
 
৩. 
 
অযোপো বটমটের দরেোয় ডহলোন দ্বদটয় অতযন্ত র্হে েদ্বঙ্গটত দোাঁদ্ব়েটয় আটি ের্ব। এ  হোত 
ড োমট়ে। এই দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়ই এট র্োটর প্রথম ের্বট  ডেমন ডদটখদ্বিটলন এখটনো দ্বঠ  
ডতমনই আটি। হোল ো পোতলো গ়্েন, চমৎ োর ডদহ ডর্ৌষ্ঠর্, ড োাঁ ়েোটনো লোলটচ ডর্োনোলী 
চুল–শুিুমোত্র তোর ডচোটখই অপূর্ব রু্ন্দরী, তোও আর্োর শোরীদ্বর  অটথব নয়। অর্শয 
পদ্বরচটয়র প্রথম দ্ব িুদ্বদন র্যদ্বতটরট  ের্বট  দ্বতদ্বন শোরীদ্বর েোটর্ মূলযোয়ন  রোর ডতমন 
এ  ো রু্টেোগ্ও পোন দ্বন। 
 
ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল! দ্বনরুদ্বিগ্ন মুখ ডদটখ প্রথম এই  থো োই েোর্টলন দ্বতদ্বন। অদ্বি োংশ গ্রটহ, 
এমন দ্ব  এই ট্রযোন টররই প্রোয় র্র্ ডর্ক্টটর স্বোেোদ্বর্ েোটর্ই ডর্ ের্ব ডর্লেন দ্বহটর্টর্ 
পদ্বরদ্বচত। ডর্লেন এ ো পিন্দ  টরন নো।  োরণ তোর মটন হয় এটত  টর এ  িরটনর 
মোদ্বল োনো প্র োশ পোয়। দ্ব ন্তু দ্ব িু  রোর ডনই। এ ো অদ্বত প্রোচীন এ  ো প্রথো। এটতোই 
প্রোচীন ডে  খন ডথট  এর প্রচলন শুরু হটয়দ্বিল তোর। ড োটনো ইদ্বতহোর্ ডনই। 
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র্োমোনয এ  ু মোথো ডনট়ে মৃদু গ্লোয় ের্ব র্লল, “র্র্ শুটনদ্বি, হযোদ্বর। ডতোমোট  দ্বনটয় দ্ব  
 রর্ আদ্বম?” 
 
“এ  ো চুমু দ্বদটত পোর।” 
 
“হয়টতো, দ্ব ন্তু পুটরো   নো ডতোমোর মুখ ডথট  ডশোনোর পর। ডেতটর এটর্ো। তুদ্বম 
েোটনো,” দরেো র্ন্ধ  রোর পর ের্ব র্লল, “আমোর দ্বনটের ডল চোর, গ্টর্ষণোর  োে 
আটি। দ্ব ংেম অফ ট্রোন টরর ইদ্বতহোর্ দ্বনটয় দ্বর্রদ্বক্ত র গ্টর্ষণোর  োে ো এখটনো 
 রদ্বি।  োরণ তুদ্বম র্টলদ্বিটল ডে ও ো ডতোমোর  োটে লোগ্টর্। এখন র্র্ র্োদ দ্বদটয় 
ডতোমোর র্োটথ র্োটথ ড োরো শুরু  রটত হটর্, দ্বর্পদ আপদ ডথট  ডতোমোট  রক্ষো  রটত 
হটর্? ও ো এখটনো আমোর দোদ্বয়ত্ব। আর ডেটহতু র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর অগ্রগ্দ্বত হটে 
 োটেই দোদ্বয়ত্ব ো আমোর দ্বনটের  োটের ডচটয় ডর্শী গুরুত্বপূণব।” 
 
“অগ্রগ্দ্বত? ডর্ ো হটল ডতো েোটলোই হটতো। েোই ডহো  আমোট  ডতোমোর রক্ষো  রোর 
দর োর ডনই।” 
 
“তোই? ডতোমোর ডখোাঁটে রোইখট  পোদ্বঠটয়দ্বিলোম। নো র্টল ডতো  খটনো এটতো ডদদ্বর  টরো 
নো। দুুঃদ্বখত, আমোর  থো শুটন ডতোমোর মটন হটত পোটর ডে আদ্বম ডতোমোর রক্ষ । দ্ব ন্তু 
আদ্বম আর্টলই তোই। ডতোমোর রক্ষ ।” 
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“এই  থো ো দ্ব  তুদ্বম েোটনো, রক্ষ  ের্ব, র্ন্ধনমুক্ত হটত আমোর খুর্ েোটলো লোটগ্।” 
 
“ডতোমোর েদ্বদ দ্ব িু হটয় েোয়, ডেমোরটেলট  আদ্বম দ্ব  ের্োর্ ডদর্?” 
 
“দ্বেনোটরর েনয দ্ব  খুর্ ডর্শী ডদদ্বর  টর ডফটলদ্বি। দ্ব টচন র্োদ্বেবটর্র েনয দ্বক্ল  
 টরি?” 
 
“নো। ডতোমোর েনয অটপক্ষো  রদ্বিলোম। আর তুদ্বম থো টল  খটনোই আদ্বম দ্বক্ল   দ্বর নো। 
 োরণ খোর্োর পিটন্দর র্যোপোটর আমোর ডচটয় তুদ্বম অটন  র়্ে ওিোদ। আর দয়ো  টর 
 থো  ুদ্বরও নো।” 
 
“ড ন, রোইখ দ্বনিয়ই ডতোমোট  এটর্ েোদ্বনটয়টি ডে আমোর ড োটনো দ্বর্পদ হয়দ্বন। তোহটল 
আর্োর নতুন  টর র্লোর দ্ব  আটি?” 
 
“ও েখন দ্বগ্টয় ডপৌঁিোয় ততক্ষটণ পদ্বরদ্বস্থদ্বত ডতোমোর দ্বনয়ন্ত্রটণ চটল এটর্টি। তখন দ্রুত 
দ্বফটর এটর্ আমোট  েোনোয় ডে ডতোমোর ড োটনো দ্বর্পদ হয় দ্বন। দ্ব ন্তু দ্বর্িোদ্বরত দ্ব িুই 
এখটনো েোদ্বন নো। আর্টল–তুদ্বম দ্ব   রদ্বিটল?” 
 
শ্রোগ্  রটলন ডর্লেন। “দ্বর্নো অনুমদ্বতটত এ  ো র্মোটর্শ হদ্বেল, ের্ব, আদ্বম ডর্ ো 
থোদ্বমটয় ডদই। নইটল দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় অনথব  ঝোটমলোয় প়েত।” 
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“ওগুটলো র্ন্ধ  রোর দোদ্বয়ত্ব দ্ব  ডতোমোর? হযোদ্বর, গ্োটয়র ডেোর ডদখোটনোর র্য়র্ ডতোমোর 
ডনই, তুদ্বম এখন–“ 
 
  বশ  টণ্ঠ র্োিো দ্বদটলন দ্বতদ্বন। “রৃ্দ্ধ?”। 
 
“গ্োটয়র ডেোর ডদখোটনোর ডক্ষটত্র, হযোাঁ, তুদ্বম রৃ্দ্ধ। ডতোমোর র্য়র্ চদ্বিশ। ড মন লোগ্টি?” 
 
“খোদ্বন  ো ে়েতো, র্যর্।” 
 
“রু্ঝটত পোরদ্বি। দ্ব ন্তু এই র্য়টর্ দ্বনটেট  তরুণ হযোাঁদ্বল দ্বনয়োন অযোথটল  প্রমোণ  রটত 
দ্বগ্টয় হোত পো েোেটর্। এর্োর র্র্ খুটল র্ল আমোট ।” 
 
“ডতোমোট  ডতো র্টলদ্বিলোম ডে এমোদ্বরল আমোট  এ  ো র্যোপোটর র্ত ব  টর দ্বদটয়দ্বিল। 
ডেো-ডেো ডেোরোদ্বনউম নোটমর এ  ডলো  ক্ষমতো দখটলর নতুন এ  আটন্দোলন শুরু 
 টরটি। রক্ত গ্রম  রো র্কৃ্ততো দ্বদটয় মোনুষট  ডখদ্বপটয় তুলটি। ডর্ই ডলো  ো 
ডেমোরটেটলর েনয দ্বর্পদ হটয় ডদখো দ্বদটত পোটর।” 
 
“ডেো-ডেো, হযোাঁ, শুটনদ্বি। দ্ব ন্তু আেট  দ্ব  হটয়দ্বিল েোদ্বন নো।” 
 
“মোটঠ এ  ো র্মোটর্শ হদ্বেল। ওখোটন নোমোদ্বত্র নোটমর এ  ডলো ট  দ্বশক্ষোথবীটদর 
উটেটশয র্কৃ্ততো  রটত ডদদ্বখ–“ 
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“ওর পুটরো নোম গ্যোমর্ল দ্বেন নোমোদ্বত্র। ডেোরোদ্বনউটমর েোন হোত।” 
 
“তুদ্বম আমোর ডচটয় অটন  ডর্শী েোটননো। েোই ডহো , ওখোটন র্মোটর্শ  রোর েনয 
 তৃবপটক্ষর  োি ডথট  ড োটনো অনুমদ্বত ডনয় দ্বন ডর্, এর্ং ডর্ আশো  রদ্বিল ড োটনো নো 
ড োটনো েোটর্ এ  ো র্ং ষব ততদ্বর হটর্। ডর্ েদ্বদ দ্ব িুদ্বদটনর েনযও দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় র্ন্ধ 
 টর দ্বদটত পোরত তখন দ্বশক্ষোর্যর্স্থোর স্বোিীনতোয় হিটক্ষপ  রোর েনয ডেমোরটেলট  
দোয়ী  রত। েতদূর রু্ঝটত ডপটরদ্বি, মন্দ র্র্ দ্ব িুর েনযই ওরো ডেমোরটেলট  ডদোষ 
ডদয়। তোই ওটদরট  আদ্বম র্োিো ডদই। ড োটনোর ম র্ং ষব িো়েোই দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় ডথট  
ডর্দ্বরটয় ডেটত র্োিয  দ্বর।” 
 
“ডতোমোট  ডর্শ খুদ্বশ মটন হটে।” 
 
“অর্শযই। চদ্বিশ র্িটরর এ  রৃ্টদ্ধর েনয  োে ো র্দ্বতযই গ্টর্বর।” 
 
“ডর্েনযই তুদ্বম  োে ো  টরি? চদ্বিশ র্ির র্য়টর্ দ্বনটের শদ্বক্ত পরীক্ষো  রোর েনয?” 
 
েটর্বর প্রশ্ন দ্বনটয় েোর্টত েোর্টতই ডর্লেন দ্বেনোর ডমনুটত দ্বক্ল   রটলন। তোরপর 
র্লটলন, “নো, আদ্বম র্দ্বতয র্দ্বতয দ্বচদ্বন্তত দ্বিলোম দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় ডেন ড োটনো র্মর্যোয় নো 
পট়ে। ডেমোরটেলট  দ্বনটয়ও দ্বচদ্বন্তত দ্বিলোম। আর্টল ইউটগ্োর মন্তর্য েো ডেটর্দ্বিলোম 
আমোট  তোর ডচটয়ও ডর্শী দ্বচদ্বন্তত  টর তুটলটি। দ্ব ন্তু ও ো আমোর ডর্ো োমী, ের্ব, 
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 োরণ আদ্বম েোদ্বন ডে ডেমোরটেল দ্বনটেট  রক্ষো  রটত পোরটর্। এই  থো ো তুদ্বম িো়েো 
ইউটগ্ো র্ো অনয  োটরো  োটিই আদ্বম র্লটত পোরর্ নো।” 
 
লম্বো শ্বোর্ দ্বনটলন দ্বতদ্বন। “আমোর েনয আনটন্দর র্যোপোর এই ডে অন্তত ডতোমোর র্োটথ 
আদ্বম দ্বর্ষয় ো দ্বনটয়  থো র্লটত পোদ্বর। আদ্বম েোদ্বন, তুদ্বম েোটনো, ডেমোরটেল েোটন এর্ং 
অনয ড উই েোটন নো। অন্তত আদ্বম ডে েোদ্বন ডর্ই দ্বর্ষয় ো ডে ডেমোরটেল 
আন োটচর্ল।” 
 
ডদয়োটলর এ  ো ডর্োতোটম চোপ দ্বদল ের্ব। তোটদর র্োর্স্থোটনর েোইদ্বনং ডর্ শন ো 
আটলোদ্ব ত হটয় উঠল। আটলোর রং পীচ ফটলর মটতো। ড দ্বর্টল এরই মটিয দ্বলটনন, 
দ্বক্রটোল এর্ং ডপ্ল্ , চোমচ র্োেোটনো হটয় ডগ্টি। র্র্োর পরপর খোর্োরও আর্টত শুরু 
 রল–র্োিোরণত রোটতর এই র্মটয় খুর্ এ  ো ডদরীও হয় নো। ডর্লেন খুর্ 
স্বোেোদ্বর্ েোটর্ই র্যর্স্থো ো ডমটন দ্বনটয়টিন। দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় ডে র্োমোদ্বে  মেবোদো ডেোগ্ 
 টরন তোটত র্র্োর র্োটথ ফযো োদ্বি দ্বেনোটর অংশগ্রহণ  রোর দর োর হয় নো। 
 
মোইট োটেদ্বনয়োন খোর্োটরর স্বোদ ডর্লেন এখটনো েুলটত পোটরন দ্বন–অদু্ভত। পুরুষতোদ্বন্ত্র , 
িমবোন্ধ, অতীত আ ট়ে থো ো ওই ডর্ক্টটরর মোত্র এই এ  ো দ্বেদ্বনর্ই তোরো পিন্দ 
 টরদ্বিটলন। 
 
“আন োটচর্ল র্লটত তুদ্বম দ্ব  ডর্োঝোটত চোইি?” ডখটত র্টর্ মৃদু স্বটর প্রশ্ন  রল ের্ব। 
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“আহ্, ের্ব, ডেমোরটেল ইটমোশন অল োর  রটত পোটর।  থো ো তুদ্বম দ্বনিয়ই েুটল েোও 
দ্বন। েদ্বদ ডেোরোদ্বনউম দ্বর্পদ হটয় ডদখো ডদয়, ডর্”–হোত দ্বদটয় দ্বতদ্বন এ  ো ইশোরো 
 রটলন–“অল োর  রো েোটর্; তোর মোইন্ড র্দটল ডদয়ো েোটর্।” 
 
েটর্বর ডচহোরোয় অস্বদ্বির িোপ প়েল। দ্বেনোটরর র্ো ী র্ময় ো দুেটনর মোটঝ আর ড োটনো 
 থো হটলো নো। উদ্বেষ্ট খোর্োর, ময়লো ডপ্ল্ , চোমচগুটলো ড দ্বর্টলর মোঝখোটন এ  ো গ্টতব 
ঢুট  েোওয়োর পর (গ্টতবর মুখ ো আর্োর মরৃ্ণেোটর্ র্ন্ধও হটয় ডগ্ল) ের্ব পুনরোয় 
আটলোচনো শুরু  রল, “রু্ঝটত পোরদ্বি নো ডতোমোর র্োটথ এই দ্বর্ষটয়  থো র্লো দ্বঠ  হটর্ 
দ্ব নো, হযোদ্বর, আর্োর ডতোমোট  অন্ধ োটর রোখোও উদ্বচত নো।” 
 
“মোটন?” েুরু ড োাঁচ োটলন দ্বতদ্বন। 
 
“হো,  খটনো দ্বচন্তোও  দ্বর দ্বন ডে এই র্যোপোটর  থো র্লটত হটর্, দ্ব ন্তু ডেমোরটেটলরও 
র্ীমোর্দ্ধতো আটি, তোরও ক্ষদ্বত হটত পোটর, এর্ং ডেোরোদ্বনউম আর্টলই তোর েনয 
দ্বর্পদ।” 
 
“দ্ব  র্লি তুদ্বম?” 
 
“র্দ্বতয  থোই র্লদ্বি। ডরোর্ট র র্যোপোটর ডতোমোর ড োটনো িোরণোই ডনই। দ্বর্টশষ  টর 
ডেমোরটেটলর মটতো েদ্ব ল ডরোর্ । দ্ব ন্তু আমোর আটি।” 
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. 
 
৪. 
 
আর্োর দ্ব িুক্ষটণর নীরর্তো।  োরণ ডর্লেটনর মটনর ডেতর দ্বনুঃশটব্দ ঝ়ে র্টয় চটলটি। 
 
হযোাঁ,  থো ো র্দ্বতয। তোর স্ত্রীর ডরোর্ট র র্যোপোটর অস্বোেোদ্বর্  জ্ঞোন রটয়টি। অটন  
ডেটর্ও ড োটনো  ুল দ্ব নোরো পোন দ্বন হযোদ্বর। ডশষ পেবন্ত হোল ডিট়ে দ্বদটয়টিন। 
ডেমোরটেল–এ  ো ডরোর্ –ডর্ নো থো টল েটর্বর র্োটথ তোর পদ্বরচয়ই হটতো নো।  োরণ 
ের্ব ডেমোরটেটলর েনযই  োে  টর। ডেমোরটেলই আ  র্ির আটগ্ ট্রোন টরর দ্বর্দ্বেন্ন 
ডর্ক্টটর পোদ্বলটয় ডর়্েোটনোর র্ময় তোর দ্বনরোপিোর েনয ের্বট  দ্বনটয়োগ্  টর। েদ্বদও ের্ব 
এখন তোর স্ত্রী, তোর অিবোদ্বঙ্গনী, র্হ োরীদ্বন, তোরপটরও ডরোর্ট র র্যোপোটর েটর্বর জ্ঞোন 
ডদটখ অর্ো  হন হযোদ্বর। েটর্বর েীর্টনর এই এ  ো ডক্ষটত্র হযোদ্বরর ড োটনো প্রটর্শোদ্বি োর 
ডনই। র্ম্ভর্ত ডর্খোটন দ্বতদ্বন আমদ্বন্ত্রতও নন। আর তোই প্রোয়শই হযোদ্বরর মটন র্র্টচটয় 
ডর্দনোদোয়  প্রশ্ন োর উদয় হয় : শুিুমোত্র ডেমোরটেটলর প্রদ্বত আনুগ্টতযর  োরটণই দ্ব  
ের্ব তোর র্োটথ এ টত্র র্র্র্োর্  রটি নোদ্ব  তোর প্রদ্বত েোটলোর্োর্োর  োরটণ? দ্বতদ্বন 
অর্শয পটরর োই দ্বর্শ্বোর্  রটত চোন। দ্ব ন্তু তোরপটরও… 
 
েটর্বর র্োটথ তোর েীর্ন ো রু্টখর, দ্ব ন্তু ডর্ েনয তযোগ্ স্বী োর  রটত হটয়টি, দ্ব িু শতব 
ডমটন দ্বনটত হটয়টি। অর্শয পোলনীয় এ  ো শতব  োরণ ড োটনো আটলোচনো র্ো চুদ্বক্তর 
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মোিযটম নয় র্রং মুটখ নো র্লো পোরস্পদ্বর  ডর্োঝোাঁপ়েোর মোিযটম শতব ো দুেটনর মোটঝ 
আটরোদ্বপত হয়। 
 
ডর্লেন দ্বর্শ্বোর্  টরন এ েন স্ত্রীর  োটি দ্বতদ্বন েো আশো  রটতন তোর র্র্দ্ব িুই েটর্বর 
ডেতর আটি। র্দ্বতয  থো তোটদর ড োটনো র্ন্তোন ডনই, দ্বতদ্বন আশোও  টরন দ্বন, র্রং 
আর্ল  থো হটে দ্বতদ্বন  খটনো চোন দ্বন। রোইখ তোর দ্বনটের র্ন্তোটনর ডচটয়ও আপন। 
 
মূল  থো হটলো ের্বই তোট  েোর্টত র্োিয  টরটি ডে এটত হয়টতো দুেটনর র্মটঝোতো 
নষ্ট হটয় ডেটত পোটর। র্মটঝোতোর  োরটণই তোরো এ  র্োটথ রু্টখ র্োর্  রটত পোরটিন। 
 
র্ ল দ্বচন্তো, র্র্গুটলো প্রশ্ন আর্োর মোথো ডথট  ডর্র  টর দ্বদটলন। তোর প্রট ক্টর দ্বহটর্টর্ 
েটর্বর েূদ্বম ো দ্বতদ্বন ডমটন দ্বনটত দ্বশটখটিন। েোটনন এই দোদ্বয়ত্ব ডথট  তোট   লোটনো 
েোটর্ নো। আর হোেোর ডহো  তোর র্োটথই ের্ব এ  িোদ, এ ই ড দ্বর্ল এর্ং এ ই 
দ্বর্িোনো ডশয়োর  রটি–ডেমোরটেটলর র্োটথ নয়। 
 
েটর্বর  থোয় তোর সৃ্মদ্বতচোরটণ ডিদ প়েল। “ 
 
ের্োর্ দ্বদে নো ড ন–রোগ্  টরি?” 
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পুনরোরৃ্দ্বির রু্র লক্ষয  টর রু্ঝটত পোরটলন ডে দ্বতদ্বন আর্টল েটর্বর  থো ডর্মোলুম েুটল 
দ্বগ্টয় দ্বনটের দ্বচন্তোয় গ্েীরেোটর্ েুটর্ দ্বগ্টয়দ্বিটলন। িীটর রু্টস্থ র্লটত শুরু  রটলন, 
“দুুঃদ্বখত, নো, রোগ্  দ্বর দ্বন। শুিু েোর্দ্বিলোম ডে ডতোমোর মন্তর্য ো দ্ব েোটর্ ডনর্।” 
 
“ডরোর্ট র র্যোপোটর?” ের্বট  আটগ্র ডচটয়ও শোন্ত মটন হটলো। 
 
“তুদ্বম র্টলি ডে ডরোর্ট র র্যোপোটর আদ্বম ডতোমোর মটতো অত ডর্শী েোদ্বন নো। এই 
মন্তর্য োর ের্োর্ দ্ব েোটর্ ডদয়ো উদ্বচত?” থোমটলন, তোরপর শোন্ত গ্লোয় ডেোগ্  রটলন 
(রু্ঝটত পোরটলন ডে দ্বতদ্বন আর্টল রু্টেোটগ্র র্িযর্হোর  রটত চোইটিন), “অন্তত মটন 
 ষ্ট নো দ্বনটয় দ্ব েোটর্ র্লো েোয়।” 
 
“আদ্বম এই  থো র্দ্বল দ্বন ডে তুদ্বম ডরোর্ট র র্যোপোটর দ্ব িু েোন নো। র্লটতই েদ্বদ চোও 
তোহটল েো র্টলদ্বি ডর্ ো দ্বঠ  মটতো র্ল। আদ্বম র্টলদ্বি ডে ডরোর্ট র র্যোপোরগুটলো। আদ্বম 
েত ু ু রু্দ্বঝ তুদ্বম তত ডর্োঝ নো। ড োটনো র্টন্দহ ডনই ডে তুদ্বম েোটনো অটন  ডর্শী 
হয়টতো র্ো আমোর ডচটয়ও ডর্শী। দ্ব ন্তু েোনো আর ডর্োঝোর মোটঝ অটন  তফোৎ।” 
 
“ের্ব, ডতোমোর এই স্বদ্বর্টরোিী র্ক্তর্য আমোর  োটি দ্বর্রদ্বক্ত র। ড োটনো দ্বর্ষটয় অদ্বনিয়তো 
থো টল অথর্ো ইটে  টর স্বদ্বর্টরোিীতো ততদ্বর  রো েোয়। দ্বর্জ্ঞোটনর ডক্ষটত্র র্ো গুরুত্বপূণব 
আটলোচনোর ডক্ষটত্র আদ্বম তো পিন্দ  দ্বর নো। অর্শয হোর্োটনোর উটেটশয  রো হটল অনয 
র্যোপোর। তটর্ আমোর মটন হয় নো এখন পদ্বরদ্বস্থদ্বত ডর্ই র ম।” 
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ের্ব তোর দ্বচরোচদ্বরত েঙ্গীটত হোর্ল, ডেন দ্বনটের আনন্দ ো এটতোই মূলযর্োন ডে তো র্হটে 
অনয  োটরো র্োটথ েোগ্োেোদ্বগ্  রো েোটর্ নো। “আর্টল স্বদ্বর্টরোিীতো ডতোমোর অহংটর্োি 
প্র োশ  টর ডদয় র্টলই দ্বর্রক্ত হও। আর ডতোমোর অহংটর্োি ো েখন প্র োশ হটয় পট়ে 
তখন ডতোমোট  হোর্য র ডদখোয়। েোই ডহো , রু্দ্বঝটয় র্লদ্বি। ডতোমোট  দ্বর্রক্ত  রো 
আমোর উটেশয নয়।” স্পশব দ্বদটয় তোট  শোন্ত  রোর েনয হোত র্ো়েোটলো ের্, দ্ব ন্তু দ্বতদ্বন 
হোত মুটঠো পোদ্ব টয় ডফলটলন। দ্বনটের আচরটণ দ্বনটেই দ্বর্দ্বস্মত এর্ং দ্বর্ব্রত হটলন। 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর অটন   থোই তুদ্বম আমোট  র্ল, তোই নো?” ের্ব র্লল। 
 
গ্লো পদ্বরষ্কোর  টর দ্বনটলন ডর্লেন। এই র্যোপোটর আদ্বম ডতোমোর র্োহোটেযর উপর 
দ্বনেবরশীল। প্রটেক্ট ো ডগ্োপনীয়–এ োই এই প্রটেটক্টর দ্বর্টশষ প্র ৃদ্বত। এই দ্বর্জ্ঞোন ডে 
মোনর্টগ্োষ্ঠীট  পদ্বরচোদ্বলত  রটর্ তোটদর  োি ডথট  এর ফলোফল ডগ্োপন রোখো নো হটল 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর র্যথব হটয় েোটর্,  োটেই এই র্যোপোটর আদ্বম শুিু ইউটগ্ো এর্ং ডতোমোর 
র্োটথই  থো র্লটত পোদ্বর। ইউটগ্োর  োটি পুটরো র্যোপোর োই অনুমোন দ্বনেবর। ডর্ ডমিোর্ী, 
ডর্পটরোয়োর মটতো অন্ধ োটর ঝোাঁপ দ্বদটত শ্রী। আগ্রহী, তোই আমোট  র্র্র্ময় তোট  
র্োমটল রোখটত হয়। দ্ব ন্তু আমোর মোথোয়ও অটন  ডর্পটরোয়ো দ্বচন্তো আটর্, ওগুটলো দ্বনটের 
 োটন শুনটত পোরটল দ্বচন্তোেোর্নোগুটলো আটরো রু্র্ংহত হয়, এমন দ্ব ”–মুচদ্ব  হোর্টলন 
দ্বতদ্বন, “এ ো েোনোর পটরও ডে আদ্বম েো র্লদ্বি তোর এ  ো র্ণবও তুদ্বম রু্ঝটত পোটরো 
নো।” 
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“আদ্বম ডে ডতোমোর র্োউদ্বন্ডং ডর্োেব তো েোদ্বন এর্ং আদ্বম দ্ব িু মটন  দ্বর দ্বন–দ্বর্শ্বোর্  টরো 
র্দ্বতযই দ্ব িু মটন  দ্বর দ্বন,  োটেই মটন মটন দ্বনটের এই আচরণ পোিোটনোর ডচষ্টো শুরু 
 টর দ্বদও নো। ডতোমোর অং  শোস্ত্র ডর্োঝোর র্োিয আমোর ডনই। আদ্বম এ েন 
ইদ্বতহোর্দ্বর্দ–েদ্বদও দ্বর্জ্ঞোটনর ইদ্বতহোর্ আদ্বম দ্ব িুই েোদ্বন নো। এই মুহূটতব আমোর 
গ্টর্ষণোর মূল দ্বর্ষয়র্স্তু রোেধনদ্বত  উিরটণ অথবধনদ্বত  পদ্বরর্তবটনর প্রেোর্–“ 
 
“হযোাঁ, লক্ষয  টরি দ্ব নো েোদ্বন নো, এই ডক্ষটত্র আর্োর আদ্বম ডতোমোর র্োউদ্বন্ডং ডর্োেব। র্ময় 
হটল দ্বর্ষয় ো আমোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরটত প্রটয়োেন হটর্। তখন তুদ্বমই হটর্ আমোর 
এ মোত্র র্োহোেয োরী।” 
 
“চমৎ োর! ডেটহতু ডমো োমুদ্ব  এ  ো দ্বর্দ্ধোটন্ত উপনীত হওয়ো ডগ্ল ড ন তুদ্বম আমোর 
র্োটথ থো ি র্টন্দহ ডনই ডে আমোর র্োদ্বহয  রূটপ তুদ্বম আ ৃষ্ট হওদ্বন ডর্টহতু আমোট  
এ  ু র্যোখযো  রোর রু্টেোগ্ দোও। মোটঝ মোটঝ েখন ডতোমোর আটলোচনো গ্দ্বণত ডথট  দূটর 
র্টর েোয় তখন দ্ব িু দ্বর্ষয় আমোর নেটর এটর্টি। ডর্শ  টয় র্োরই তুদ্বম দ্বমদ্বনমোদ্বলেম 
এর প্রটয়োেনীয়তোর  থো র্টলি। এই দ্বর্ষয় ো র্ম্ভর্ত আদ্বম রু্ঝটত ডপটরদ্বি। তুদ্বম 
আর্টল ডর্োঝোটত ডচটয়ি–“ 
 
“আদ্বম েোদ্বন আদ্বম দ্ব  ডর্োঝোটত ডচটয়দ্বি।” 
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এই মন্তটর্য ের্ব খোদ্বন  ো আহত হটলো। “এটতো র্োটে র্যর্হোর  টরো নো, দ্বপ্ল্ে, হযোদ্বর। 
ডতোমোট  নয় র্রং দ্বনটেট ই ডর্োঝোটনোর ডচষ্টো  রদ্বি। এ  ু আটগ্ই র্টলি আদ্বম 
ডতোমোর র্োউদ্বন্ডং ডর্োেব। ডর্ইর ম আচরণ  রোই ডতো উদ্বচত নোদ্ব ?” 
 
“দ্বঠ , ডতমন আচরণ  রোই উদ্বচত। দ্ব ন্তু র্োমোনয এ  ো  থোটতই তুদ্বম েদ্বদ আমোট  
র্োটে র্যর্হোটরর–“ 
 
“েটথষ্ট হটয়টি। থোটমো।–তুদ্বম র্টলি ডে প্রোটয়োদ্বগ্  র্োইট োদ্বহটটোদ্বরটত দ্বমদ্বনমোদ্বলেম 
র্র্টচটয় গুরুত্বপূণব; অনো োদ্বিত ড োটনো অগ্রগ্দ্বতট   োদ্বক্ষত অথর্ো  ম অনো োদ্বিত 
পটথ দ্বফদ্বরটয় আনোর ডক্ষটত্র। তুদ্বম র্টলি ডে পদ্বরর্তবটনর মোত্রো ো হটর্ র্োমোনয, অদ্বত 
কু্ষদ্র–“ 
 
“হযোাঁ,  োরণ–“ 
 
“নো, হযোদ্বর। আমোট  র্লটত দোও। দুেটনই েোদ্বন ডে তুদ্বম রু্ঝটত পোরটর্। ডতোমোট  
অর্শযই দ্বমদ্বনমোদ্বলেম ডপটত হটর্,  োরণ প্রদ্বতদ্ব  পদ্বরর্তবন, ডে ড োটনো পদ্বরর্তবটনরই 
অগ্দ্বনত পোশ্ববপ্রদ্বতদ্বক্রয়ো রটয়টি। েদ্বদ পদ্বরর্তবন ো হয় র্যোপ  এর্ং পোশ্ববপ্রদ্বতদ্বক্রয়ো হয় 
অগ্দ্বনত তখন দ্বনুঃর্টন্দটহ র্লো েোয় ডে ফলোফল ডতোমোর পদ্বর ল্পনোর িোটর  োটিও েোটর্ 
নো র্রং তো হটয় উঠটর্ অনুমোন অটেোগ্য র্ো আনটপ্রদ্বেটক্টর্ল।” 
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“দ্বঠ ,” ডর্লেন র্লটলন। “এ োই হটে অরোে  প্রেোটর্র মূল  থো। র্মর্যো হটে 
  নোপ্রর্োহট  অনুমোনটেোগ্য র্ো ডপ্রদ্বেটক্টর্ল  রোর েনয এমন ড োটনো কু্ষদ্র পদ্বরর্তবন দ্ব  
আটি? নোদ্ব  মোনর্ ইদ্বতহোর্ র্োিদ্বর্ ই প্রদ্বতদ্ব  ডক্ষটত্র এমন অর্শযম্ভোর্ী এর্ং 
অপদ্বরর্তবনীয় অরোে তোয় পূণব। এই  োরটণই শুরুটত আদ্বম েোর্টত র্োিয হটয়দ্বিলোম ডে 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ড োটনো েোটর্ই–“ 
 
“েোদ্বন, দ্ব ন্তু তুদ্বম আমোট  আর্ল  থো ো র্লটত দ্বদে নো। েটথষ্ট কু্ষদ্র ড োটনো পদ্বরর্তবন 
আটি দ্ব নো ডর্ ো গুরুত্বপূণব নয়, গুরুত্বপূণব হটে ডে দ্বমদ্বনমোটলর ডচটয় র়্ে ড োটনো 
পদ্বরর্তবনই অরোে তো ততদ্বর  রটর্। হয়টতো প্রটয়োেনীয় দ্বমদ্বনমোম হটে শূনয, দ্ব ন্তু শূনয 
নো হটলও তো হটর্ অতযন্ত কু্ষদ্র–মূল র্মর্যো হটে এমন এ দ্ব  পদ্বরর্তবন ডর্র  রো েো 
হটর্ েটথষ্ট কু্ষদ্র দ্ব ন্তু শূনয ডথট  েটথষ্ট র়্ে। আমোর মটত দ্বমদ্বনমোদ্বলেম এর 
প্রটয়োেনীয়তো র্লটত তুদ্বম এ োই ডর্োঝোটত ডচটয়ি।” 
 
“ডমো োমুদ্ব  দ্বঠ ই রু্ঝটত ডপটরি। েদ্বদও গ্দ্বণটতর র্োহোটেয দ্বর্ষয় োট  আটরো র্ংটক্ষটপ 
এর্ং দ্বনখুাঁতেোটর্ র্যোখযো  রো র্ম্ভর্। েদ্বদ—” 
 
“রটক্ষ  র। তুদ্বম েদ্বদ র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর ডক্ষটত্র এই দ্বনয়ম োট  র্তয র্টল মোটনো, হযোদ্বর, 
তোহটল ডেমোরটেটলর ডক্ষটত্রও র্তয র্টল মোনটত হটর্। তুদ্বম েোটনো দ্বঠ ই দ্ব ন্তু রু্ঝটত 
পোরদ্বন,  োরণ পদ্বরষ্কোর ডর্োঝো েোটে র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর দ্বনয়মগুটলোট  ডরোটর্োদ্ব ক্স 
আইটনর র্োটথ র্মন্বয়  রোর দ্বচন্তো ডতোমোর মোথোয় আটর্ দ্বন।” 
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ডর্লেন খোদ্বন  ো অদ্বনিয়তোর র্োটথ ের্োর্ দ্বদটলন, “এখন আর রু্ঝটত পোরদ্বি তুদ্বম 
আর্টল দ্ব  র্লটত চোইি।” 
 
“তোরও দ্বমদ্বনমোদ্বলদ্ব র প্রটয়োেন আটি, তোই নো, হযোদ্বর? ডরোটর্োদ্ব ক্স এর প্রথম আইন 
অনুর্োটর এ  ো ডরোর্   খটনো মোনুটষর ক্ষদ্বত  রটত পোটর নো। এ  ো র্োিোরণ ডরোর্ট র 
েনয এ ো অলঙ্নীয় প্রিোন আইন, দ্ব ন্তু ডেমোরটেল অর্োিোরণ, তোর েনয দ্বেটরোটয়থ ল’ 
র্োির্ র্তয এর্ং তো এমন দ্ব  প্রথম আইন োর উপরও প্রোিোনয দ্বর্িোর  টরটি। 
দ্বেটরোটয়থ ল’ ডত র্লো হটয়টি ডে, প্রদ্বতদ্ব  মোনুষট  দ্বনটয় ডে মোনর্েোদ্বত তো এ  । 
ইউদ্বন  এর্ং এ  ো ডরোর্   খটনো মোনর্েোদ্বতর ক্ষদ্বত  রটত পোটর নো। 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডেমন ডতোমোট  এ  ো দ্বনদ্বদবষ্ট র্মর্যোর চটক্র আ ট  ডরটখটি ডতমদ্বন 
এই আইন োও ডেমোরটেলট  দ্বঠ  ডর্েোটর্ই আ ট  ডরটখটি।” 
 
“এর্োর দ্ব িু ো ডর্োিগ্ময হটে।” 
 
“আমোরও তোই িোরণো। মোইন্ড পদ্বরর্তবন  রোর ক্ষমতো থো টলও, তোট  ডর্ ো  রটত হয় 
অতযন্ত র্ত বতোর র্োটথ ডেন অনো োদ্বিত পোশ্ববপ্রদ্বতদ্বক্রয়ো ততদ্বর নো হয় আর ডর্ ডেটহতু 
র্ম্রোট র ফোটব দ্বমদ্বনটোর, তোট  েোদ্বর্টয় ডতোলোর মটতো। পোশ্ববপ্রদ্বতদ্বক্রয়োর র্ংখযো অগ্দ্বনত, 
ড োটনো র্টন্দহ ডনই।” 
 
“র্তবমোন   নোর র্োটথ এর দ্ব  র্ম্প ব?” 
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“ডেটর্ ডদখ। তুদ্বম  োউট  র্লটত পোরটর্ নো। অর্শয আমোট  িো়েো ডে ডেমোরটেল 
এ  ো ডরোর্ ,  োরণ ডর্ ডতোমোট  এযোেেোট  টর ডরটখটি ডেন র্লটত নো পোটরো। দ্ব ন্তু 
 তখোদ্বন অযোেেোটটমে  টরটি ডর্? তুদ্বম দ্ব  মোনুষট  র্টল ডর়্েোটত চোও ডে ডর্ 
এ  ো ডরোর্ ? ডেখোটন তুদ্বম তোর র্োহোেয, প্রট  শন, প্রেোটর্র উপর দ্বনেবরশীল ডর্খোটন 
তুদ্বম দ্ব  র্দ্বতয  থো ফোর্  টর দ্বদটয় তোর  োেব োরীতো নষ্ট  টর দ্বদটত চোও? ডমোট ই নো। 
ডর্ ডে পদ্বরর্তবন ো  টরটি তো অতযন্ত কু্ষদ্র, অর্ত ব মুহূটতব র্ো উটিেনোর র্টশ ডেন 
র্তয  থো ো ডতোমোর মুখ ফর্ট  ডর্দ্বরটয় নো পট়ে তোর ডথট  ডতোমোট  দ্বর্রত রোখোর 
েনয েটথষ্ট কু্ষদ্র। এতই কু্ষদ্র পদ্বরর্তবন ডে এ োর আর্টল ড োটনো পোশ্বব প্রদ্বতদ্বক্রয়োই 
ডনই। এেোটর্ই ডেমোরটেল এম্পোয়োর চোলোটনোর ডচষ্টো  টর েোটে।” 
 
“আর ডেোরোদ্বনউম এর   নো ো?” 
 
“অর্শযই ডতোমোর ডথট  আলোদো। উটেশয েোই ডহো  নো ড ন, ডর্ ডেমোরটেটলর 
প্রদ্বতিন্দ্বী। দ্বনুঃর্টন্দটহ, ডেমোরটেল তোট  পোটি দ্বদটত পোরটর্, দ্ব ন্তু ডর্েনয তোট  
ডেোরোদ্বনউম এর পুটরো গ্ঠন পোিোটত হটর্ এর্ং ফলোফল দ্ব  হটর্ তো ডর্ আন্দোে 
 রটত পোরটর্ নো। ডেোরোদ্বনউম এর ক্ষদ্বত নো  টর  োে ো  রটত চোইটল ডে 
পোশ্ববপ্রদ্বতদ্বক্রয়ো ডদখো ডদটর্ ডর্গুটলো হয়টতো অনযটদর ক্ষদ্বত  রটর্, র্ম্ভর্ত পুটরো 
মোনর্েোদ্বতর,  োটেই ডেোরোদ্বনউম ডেেোটর্ চলটি তোট  ডর্েোটর্ই চলটত দ্বদটত হটর্, 
অনয ড োটনো পথ ডনই ডেমোরটেটলর অন্তত েতক্ষণ নো ডর্ অদ্বত কু্ষদ্র। ড োটনো পদ্বরর্তবন 
ডর্র  রটত পোরটি–অদ্বত কু্ষদ্র পদ্বরর্তবন–এেোটর্ ড োটনো ক্ষদ্বত িো়েোই পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বনয়ন্ত্রণ 
 রো েোটর্। আর তোই ইউটগ্োর  থোই দ্বঠ , ডেমোরটেল র্দ্বতযই েয়ং র দ্বর্পটদ।” 
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গ্েীর দ্বচন্তোয় েুটর্ ডগ্টলন ডর্লেন।  থো র্লটলন পুটরো এ  দ্বমদ্বন  পটর। “েদ্বদ 
ডেমোরটেল দ্ব িু  রটত নো পোটর তোহটল আদ্বম  রর্।” 
 
“ডর্ দ্ব িু  রটত নো পোরটল তুদ্বম দ্ব   রটর্?” 
 
“আমোর র্যোপোর ো দ্বেন্ন। আমোর  োে মব ডরোটর্োদ্ব ক্স এর আইন িোরো দ্বনয়দ্বন্ত্রত হয় নো, 
আমোট  দ্বমদ্বনমোদ্বলেম দ্বনটয় খুর্ ডর্শী নো েোর্টলও চলটর্। এর্ং র্র্টচটয় র়্ে  থো 
আমোট  ডেমোরটেটলর র্োটথ ডদখো  রটত হটর্।” 
 
ের্বট  খোদ্বন  ো উদ্বিগ্ন ডদখোল। “ রটতই হটর্? ডতোমোটদর দুেটনর মোটঝ ডে । 
ডেোগ্োটেোগ্ আটি ডর্ ো প্র োশ নো  রোই েোটলো।” 
 
“আমরো এমন এ  ো পদ্বরদ্বস্থদ্বতটত এটর্ দোাঁদ্ব়েটয়দ্বি ডে এখন আর ডগ্োপন রোখোর ড োটনো 
উপোয় ডনই। তোিো়েো আদ্বম ডতো ঢো টঢোল দ্বপদ্ব টয় র্ো হটলোদ্বেশটন ড োষণো দ্বদটয় তোর 
র্োটথ ডদখো  রটত েোর্ নো, দ্ব ন্তু ডদখো  রটতই হটর্।” 
 
. 
 
৫. 
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সৃ্মদ্বত ডরোমন্থন  রটিন ডর্লেন। আ  র্ির আটগ্, েখন দ্বতদ্বন ট্রোন টর আটর্ন তখন 
দ্রুত দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটত পোরটতন। থো টতন ডহোট টল, র্োমোনয ডে  টয়  ো দ্বেদ্বনর্পত্র দ্বিল 
তো এ  ো ডঝোলোয় েটর  োাঁটি ঝুদ্বলটয় েখন তখন ট্রযোন টরর ডে ড োটনো স্থোটন চটল 
ডেটত পোরটতন। 
 
দ্ব ন্তু এখন দ্বতদ্বন হোেোটরো  োটে র্যি থোট ন। র্োরোদ্বদটন প্রচুর দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটত হয়, 
অটন  দ্বর্েোগ্ীয় দ্বমদ্ব ং র্োরটত হয়।  োটেই ইটে হটলই ডেমোরটেটলর র্োটথ ডদখো 
 রোর েনয িু টত পোটরন নো। আর্োর দ্বতদ্বন ফুরর্ত ডপটল দ্ব  হটর্, ডেমোরটেল ডতো 
আটরো ডর্শী র্যি থোট । তোই ডদখো  রোর েনয র্ময় ডর্র  রো ো র্দ্বতয  দ্বঠন। 
 
আর্োর ের্ব েখন মোথো ডনট়ে র্লল, “ডতোমোর উটেশয ো দ্ব  আদ্বম রু্ঝটত পোরদ্বি নো।” 
তোও র্হটে ডমটন দ্বনটত পোরটলন নো। 
 
খোদ্বন  ো অধিেব হটয়ই ের্োর্ দ্বদটলন, “আদ্বম দ্বনটেও েোদ্বন নো, ের্ব। তটর্ আশো  দ্বর 
ডেমোরটেটলর র্োটথ ডদখো হটল দ্ব িু এ  ো দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটত পোরর্।” 
 
“ডতোমোর প্রথম দোদ্বয়ত্ব র্োইট োদ্বহটটোদ্বর। দ্বঠ  এই  থোগুটলোই র্লটর্ ডর্।” 
 
“হয়টতো র্ো। ডদখো েো ।” 
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আর ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর র্োটথ র্োক্ষোটতর েখন আর মোত্র আ  দ্বদন র্ো ী–ডর্ই মুহূটতব 
দ্বর্েোগ্ীয় অদ্বফর্  টক্ষর ওয়োল স্ক্রীটন প্রোচীন র্ণবমোলোয় দ্বলদ্বখত এ  ো ডমটর্ে ডপটলন, 
তোর র্োটথ দ্বমল ডরটখ েোষো োও প্রোচীন : আমোট  র্োক্ষোৎ দোটন প্রটফর্র ডর্লেটনর 
আজ্ঞো হয়। 
 
দ্বর্দ্বস্মত হটয় ডমটর্ে োর দ্বদট  তোদ্ব টয় রইটলন ডর্লেন। এমন দ্ব  র্ম্রো ও এই িরটনর 
শতোব্দী প্রোচীন র্ো য র্যর্হোর  টরন নো। 
 
তোরপর রটয়টি দিখটতর র্যোপোর। ডর্ োও প্রোচীন পদ্ধদ্বতটত  রো। উজ্জ্বল স্বোক্ষর 
র্যর্হোর  রো হটয়টি তো পদ্বরষ্কোর। পোঠ ট  ড ৌতূহদ্বল  টর তুলটর্। ডেোরোদ্বনউম এর 
র্োটথ ডদখো  রোর ড োটনো আগ্রহ তোর দ্বিল নো,  খটনো হটতো র্টলও মটন হয় নো। দ্ব ন্তু 
এর্োর দ্বস্থর  রটলন ডলো  ো দ্ব  চোয় ডর্ ো ডদখটর্ন। 
 
ডর্টক্র োদ্বরট  র্টল দ্বদটলন র্োক্ষোঙ্কোটরর তোদ্বরখ এর্ং স্থোন দ্বঠ   টর রোখটত। র্োক্ষোৎ োর 
অর্শযই তোর অদ্বফটর্ হটর্, র্োদ্ব়েটত নয়।  োরণ এ ো অদ্বফদ্বশয়োল র্োক্ষোৎ। এর্ং 
ডেোরোদ্বনউম এর র্োটথ দ্বমদ্ব ং ো হটর্ ডেমোরটেটলর র্োটথ দ্বমদ্ব ং এর আটগ্। 
 
র্র্ শুটন ের্ব র্লল, “আদ্বম অর্ো  হই দ্বন, হযোদ্বর। তুদ্বম তোর দুই েন  মবীট  আহত 
 টরি। এ েন আর্োর তোর প্রিোন র্হ োরী; তুদ্বম তোর রোেধনদ্বত  র্মোটর্শ পন্ড  টর 
দ্বদটয়ি; তোট  দ্বনটের অনুগ্তটদর র্োমটন ডর্ো ো র্োদ্বনটয়ি।  োটেই ডতোমোট  ডর্ ডদখটত 
চোইটর্ তোটত অর্ো  হওয়োর দ্ব  আটি এর্ং দ্বনুঃর্টন্দটহ আমোরও র্োটথ থো ো উদ্বচত।” 
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মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “রোইখট  র্োটথ ডনর্। ডর্ আমোর র্র্ ড ৌশলগুটলো েোটন। 
এ ুশ র্িটরর তরুণ, গ্োটয় ডেোর প্রচে। েদ্বদও েোদ্বন ডে আমোর ড োটনো প্রট  শটনর 
দর োর হটর্ নো।” 
 
“দ্ব েোটর্ েোটনো?” 
 
“ডেোরোদ্বনউম দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় এটর্ আমোর র্োটথ ডদখো  রটর্। চোরপোটশই িোত্রিোত্রীরো 
থো টর্। দ্বশক্ষোথবীটদর  োটি আদ্বম ডর্শ েনদ্বপ্রয় এর্ং েোটলোমটতো ডখোাঁে খর্র নো  টর 
ডেোরোদ্বনউম ড োটনো  োটে অগ্রর্র হটর্ র্টল আমোর মটন হয় নো। ডর্ েোটলো  টরই 
েোটন ডে দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় আদ্বম দ্বনটের র্োদ্ব়ের মটতোই দ্বনরোপদ। তোর আচরণ হটর্ 
মোদ্বেবত–র্নু্ধত্বপূণব। 
 
“হুম,” ডঠোাঁ  র্োাঁ োটনো হোদ্বর্র র্োটথ র্লল ের্ব। 
 
“এর্ং েীষণ দ্বর্পৰ্জ্ন ,” ডশষ  রটলন ডর্লেন। 
 
৬. 
 
হযোদ্বর ডর্লেন ডচহোরোয় ড োটনো েোটর্র প্র োশ   টত দ্বদটলন নো। স্বোেোদ্বর্  েদ্রতো রক্ষোর 
েনয েত ু ু নো  রটলই নয় দ্বঠ  তত ু ুই র্োমোনয মোথো ঝুাঁদ্ব টয় র্ম্ভোষণ েোনোটলন। 
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গ্ত  টয় দ্বদটন  ষ্ট  টর ডেোরোদ্বনউম এর অটন গুটলো হটলোগ্রোফ ডদটখটিন দ্বতদ্বন, 
প্রোয়ই েো  ট  থোট , পদ্বরর্দ্বতবত দ্বর্দ্বেন্ন পদ্বরদ্বস্থদ্বতটত মোনুটষর আর্ল ডচহোরো দ্বর্দ্বেন্ন 
র ম হটত র্োিয,  খটনোই হটলোগ্রোটফর মটতো হটর্ নো– োরণ হটলোগ্রোটফ েটের র্োটথ 
এ  ো আর্রণ ততদ্বর  রো হয়। র্ম্ভর্ত ‘আর্ল ডচহোরোর প্রদ্বত দশব টদর অনুেূদ্বত োই 
মূল পোথব য ততদ্বর  টর ডদয়। 
 
ডেোরোদ্বনউম লম্বোয় ডর্লেটনর র্মোন, দ্ব ন্তু চও়েোয় আটরো ডর্শী। ডর্ ডে ডপশীর্হুল তো 
নয়, র্রং ডদখটলই ডর্োঝো েোয় নরম মোনুষ, আর্োর চদ্বর্বর্হুলও নয়। ডগ্োলো োর মুখ, 
মোথোর পোতলো চুটলর রং দ্বঠ  হলুদ নয় র্রং র্োদ্বলর মটতো। হোল ো নীল ডচোখ। পরটন 
হোল ো রং এর  েোরঅল, মুটখ আটিো হোদ্বর্ ডদটখ র্নু্ধর মটতো মটন হটর্ এ ই র্োটথ 
এ োও পদ্বরষ্কোর রু্ঝটত পোরটর্ ডে হোদ্বর্ ো  ৃদ্বত্রম। 
 
“প্রটফর্র ডর্লেন”–তোর  ণ্ঠস্বর েরো  এর্ং দ্বনয়দ্বন্ত্রত এ েন র্োগ্ীর  ণ্ঠস্বর।–
“আপনোর ডদখো ডপটয় আদ্বম েীষণ আনদ্বন্দত। এই র্োক্ষোটত রোেী হওয়ো ো আপনোর 
মহোনুের্তো। র্োটথ আমোর প্রিোন র্হ োরীট  দ্বনটয় আর্োর েনয আশো  দ্বর আপদ্বন দ্ব িু 
মটন  রটর্ন নো। েদ্বদও এই র্যোপোটর আটগ্ ডথট  আদ্বম আপনোর অনুমদ্বত দ্বনটয় রোদ্বখ 
দ্বন। ওর নোম গ্যোম্বল দ্বেন নোমোদ্বত্র–ডখয়োল  রুন, নোটমর দ্বতন ো অংশ। আমোর দ্বর্শ্বোর্ 
আপনোটদর দুেটনর আটগ্ই র্োক্ষোৎ হটয়টি।” 
 
“হযোাঁ,   নো ো আমোর েোটলোই মটন আটি।” অর্জ্ঞোপূণব দৃদ্বষ্টটত নোমোদ্বত্রর দ্বদট  তো োটলন 
ডর্লেন। প্রথম র্োক্ষোটত নোমোদ্বত্র দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র মোটঠ র্কৃ্ততো দ্বদদ্বেল। এর্োর দ্বতদ্বন 
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খুাঁদ্ব টয় ডদখটত লোগ্টলন–গ়্েপ়েতো উচ্চতো, হোল ো পোতলো গ়্েন, গ্োটয়র রং পোংশু 
র্টণবর, চও়েো মুখ। ডেোরোদ্বনউটমর মটতো তোর মুটখ ড োটনো  ৃদ্বত্রম হোদ্বর্ র্ো ডচোটখ প়েোর 
মটতো অনয ড োটনো তর্দ্বশষ্টয ডনই–শুিু ডলো  ো র্র্র্ময়ই র্ত ব হটয় আটি এমন এ  ো 
অনুেূদ্বত হটর্। 
 
“আমোর র্নু্ধ, ে. নোমোদ্বত্র–দ্বতদ্বন প্রোচীন র্োদ্বহটতযর দ্বর্টশষজ্ঞ–স্ব-ইেোয় এটর্টিন, মুটখর 
হোদ্বর্ আটরো দ্বর্িৃত  টর ডেোরোদ্বনউম র্লল, “ক্ষমো চোইটত।” 
 
ডেোরোদ্বনউম দ্রুত এ র্োর নোমোদ্বত্রর দ্বদট  তো োটলো–আর নোমোদ্বত্র প্রথটম ডঠোাঁ দুট ো 
পরস্পটরর র্োটথ ডচটপ িরল, তোরপর অদ্বনেোর েোর্ দ্বনটয় র্লল, “আদ্বম দুুঃদ্বখত 
প্রটফর্র, ডর্দ্বদটনর   নোর েনয। রোেধনদ্বত  র্মোটর্শ এর র্যোপোটর দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র 
 দ্বঠন আইটনর  থো আদ্বম েোনতোম নো, আর ডর্ই র্ময় দ্ব িু ো উটিদ্বেতও দ্বিলোম।” 
 
“আর্টলই তোই,” ডেোরোদ্বনউম র্লল, “তোিো়েো ডর্ আপনোর পদ্বরচয়ও েোনত নো। আমোর 
মটত   নো ো আমরো এখন েুটল ডেটত পোদ্বর।” 
 
“আদ্বম দ্বনিয়তো দ্বদটয় র্লদ্বি, ডেেলটমন,” ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন, “  নো ো মটন রোখোর 
ড োটনো ইেোই আমোর ডনই। এই হটে আমোর ডিটল রোইখ ডর্লেন। আমোর র্োটথও 
এ েন র্ঙ্গী আটি।” 
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রোইখ ডগ্োাঁফ রোখটত শুরু  টরটি,  োটলো এর্ং  ন–েোহলোই টদর ডপৌরুটষর প্রতী । 
আ  র্ির আটগ্ েখন ডর্লেটনর র্োটথ ডদখো হয় তখন তোর ডগ্োাঁফ দ্বিল নো। তখন ডর্ 
দ্বিল ফু পোটত েীর্ন  ো োটনো িন্নিো়েো ের্ ুটর র্োল । ডর্ খোট ো দ্ব ন্তু র্োর্লীল 
ডপশীর্হুল র্দ্বলষ্ঠ ডদহ, আর ডচহোরোয় র্র্র্ময়ই এ  ো ডর্পটরোয়ো েোর্ িটর রোটখ ডেন 
তোর শোরীদ্বর  উচ্চতোর র্োটথ অদ্বতদ্বরক্ত আটরো  টয়  ইদ্বঞ্চ মোনদ্বর্  উচ্চতো ডেোগ্ হয়। 
 
“রু্প্রেোত, ইয়ং মযোন,” ডেোরোদ্বনউম র্ম্ভোষণ েোনোটলো। 
 
“রু্প্রেোত, র্যোর,” রোইখ র্লল। 
 
“ডেেলটমন, দয়ো  টর র্রু্ন,” র্লটলন ডর্লেন। “দ্ব িু খোটর্ন র্ো পোন  রটর্ন?” 
 
দ্র প্রতযোখযোটনর েঙ্গীটত হোত তুলল ডেোরোদ্বনউম। “িনযর্োদ, র্যোর। এ ো ড োটনো র্োমোদ্বে  
র্োক্ষোৎ নয়।” দ্বনটদবদ্বশত ডচয়োটর র্র্ল ডর্, “েদ্বদও আশো  দ্বর েদ্বর্ষযটত ডর্িরটনর 
ডমলোটমশোর রু্টেোগ্ প্রচুর হটর্।” 
 
“তোহটল  োটের  থো শুরু  রো েো ।” 
 
“ডে ডিো  দ্ব ন্তু অপ্রীদ্বত র   নো ো আপদ্বন দয়ো  টর েুটল ডেটত রোেী হটয়টিন আদ্বম 
তো শুটনদ্বি, প্রটফর্র ডর্লেন, এর্ং অর্ো  হটয়দ্বি এই ডেটর্ ডে ড ন আপদ্বন ঝুাঁদ্ব  
দ্বনটয়দ্বিটলন। দ্বনিয়ই স্বী োর  রটর্ন ডে দ্বর্পদ হটত পোরত।” 
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“র্দ্বতয র্লদ্বি, আমোর তো মটন হয় দ্বন।” 
 
“দ্ব ন্তু, আমোর মটন হটয়টি। আপনোর র্যোপোটর আদ্বম র্র্ েোয়গ্োটতই ডখোাঁেখর্র  টরদ্বি, 
প্রটফর্র ডর্লেন। আপদ্বন ড ৌতূহল েোগ্োটনোর মটতো এ েন মোনুষ। হযোাঁদ্বল ন ডথট  
এটর্টিন।” 
 
“হযোাঁ, ওখোটনই আমোর েন্ম। ডর টেব ড োটনো  োপলো ডনই।” 
 
“ট্রোন টর র্োর্  রটিন আ  র্ির হটলো।” 
 
“এ োও র্র্োই েোটন।” 
 
“এর্ং শুরু ডথট ই আপদ্বন দ্বনটেট  আটলোচনোর ড ন্দ্রদ্বর্নু্দটত দ্বনটয় আর্টত ডপটরটিন। 
অং শোটস্ত্রর উপর এ  ো েদ্ব ল গ্টর্ষণোপত্র উপস্থোপন  টর দ্ব  ডেন র্টলন ও োট ? 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর?” 
 
র্োমোনয মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “তোরুটণযর উচ্ছ্বোর্। ফলদোয়  দ্ব িু হয় দ্বন।” 
 
“তোই?” দ্বর্স্ময় মোখোটনো দৃদ্বষ্টটত ডেোরোদ্বনউম চোরপোটশ তো োটলো। “অথচ আপদ্বন 
ট্রযোন টরর র্র্টচটয় ডর্রো দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয়গুটলোর এ  দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় গ্দ্বণত দ্বর্েোটগ্র প্রিোন। 
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মোত্র চদ্বিশ র্ির র্য়টর্। আমোর র্য়র্ দ্বর্য়োদ্বিশ।  োটেই আপনোট  েটথষ্ট রৃ্দ্ধ র্টল 
েোর্টত পোরদ্বি নো। তোর মোটন আপদ্বন অর্োিোরণ এ েন গ্দ্বণতদ্বর্দ।” 
 
উদ্ব়েটয় ডদয়োর েঙ্গীটত  োাঁি নো়েটলন ডর্লেন। “দ্বনটেট   খটনো এইেোটর্ দ্বর্চোর  দ্বর 
দ্বন,  রটতও চোই নো।” 
 
“আর নয়টতো আপনোর ক্ষমতোর্োন র্নু্ধর্োন্ধর্ আটি।” 
 
“আমরো র্ টলই ক্ষমতোর্োনটদর র্োটথ র্নু্ধত্ব  রটত চোই, দ্বম, ডেোরোদ্বনউম। দ্ব ন্তু 
দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র অিযোপ টদর আর্টল ডতমন ডর্ৌেোগ্য খুর্  মই হয়, আমোর ডতো িোরণো 
তোটদর আর্টল ড োটনো র্নু্ধ র্োন্ধর্ই থোট  নো।” হোর্টলন দ্বতদ্বন। 
 
ডেোরোদ্বনউমও হোর্ল। “র্ম্রো ট  দ্ব  আপদ্বন ক্ষমতোর্োন র্নু্ধটদর দটল ডফলটর্ন নো?” 
 
“দ্বনুঃর্টন্দটহ। দ্ব ন্তু আপদ্বন দ্ব  ডর্োঝোটত চোইটিন?” 
 
“আদ্বম শুটনদ্বি, র্ম্রো  আপনোর র্নু্ধ।” 
 
“ডর টেব এই  থো ো পদ্বরষ্কোর ডলখো আটি ডে আ  র্ির আটগ্ দ্বহে ইটম্পদ্বরয়োল 
মযোটেদ্বটর র্োক্ষোৎ লোটের ডর্ৌেোগ্য আমোর হয়। প্রোয় এ  ণ্টো দ্বতদ্বন আমোর র্োটথ  থো 
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র্টলন। দ্ব ন্তু তোটত র্নু্ধটত্বর দ্বিট টফোাঁ োও দ্বিল নো, তোর পর ডথট  আে পেবন্ত র্ম্রোট র 
র্োটথ আমোর ডদখো হয় দ্বন  থোও হয় দ্বন অর্শয হটলোেশটন ডদটখদ্বি।” 
 
“দ্ব ন্তু প্রটফর্র, র্ম্রো ট  র্নু্ধ দ্বহটর্টর্ পোওয়োর েনয তোর র্োটথ দ্বনয়দ্বমত ডদখো  রো র্ো 
 থো র্লোর প্রটয়োেন ডনই। র্ম্রোট র ফোটব দ্বমদ্বনটোর ইট ো ডেমোরটেটলর র্োটথ ডদখো 
 রো র্ো  থো র্লোই েটথষ্ট। ডেমোরটেল আপনোর প্রট   র, অথবোৎ আমরো র্লটত পোদ্বর 
ডে র্ম্রো ই আপনোর প্রট   র।” 
 
“ডর টেবর ড োথোয় র্লো আটি ডে ফোটব দ্বমদ্বনটোর ডেমোরটেল আমোট  প্রট  শন 
দ্বদটে? র্ো এমন ড োটনো তথয দ্ব  আপদ্বন ডপটয়টিন েোর ডথট  প্রট  শটনর র্যোপোটর দৃঢ় 
দ্বর্দ্ধোটন্ত উপনীত হটত ডপটরটিন?” 
 
“ডেটহতু র্র্োই েোটন ডে আপনোটদর দুেটনর মোটঝ ডেোগ্োটেোগ্ রটয়টি তোহটল ড ন শুিু 
শুিু ডর েব  ো ো োদ্ব   রর্? র্দ্বতয  থো ো আপদ্বনও েোটনন আদ্বমও েোদ্বন। র্রং মূল 
আটলোচনো চোদ্বলটয় েোওয়ো েো । এর্ং দয়ো  টর”–দুহোত তুটল ডেোরোদ্বনউম র্লল “ ষ্ট 
 টর অস্বী োর  রোর ডচষ্টো  রটর্ন নো। তোটত ড র্ল র্ময় নষ্ট হটর্।” 
 
“আর্টল আদ্বম েোনটত চোই, ডর্লেন র্লটলন, “ড ন আপদ্বন েোর্টিন ডে ডর্ আমোট  
প্রট ক্ট  রটি? এর্ং  তদূর  রটি?” 
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“প্রটফর্রট ন েোর্টিন ডে আদ্বম দ্ব িুই েোদ্বন নো? আদ্বম আপনোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
 থো র্টলদ্বি। ডেমোরটেল ও োই চোয়।” 
 
“আর আদ্বম আপনোট  র্টলদ্বি ডে তো দ্বিল তরুণ র্য়টর্র উচ্ছ্বোর্,  োেব রী দ্ব িু নো।” 
 
“আপদ্বন আমোট  অটন  দ্ব িুই র্লটত পোটরন, প্রটফর্র। তোর র্র্দ্ব িুই আদ্বম ডমটন 
দ্বনটত রোেী নই। খুটলই র্দ্বল। আদ্বম আপনোর মূল গ্টর্ষণো পত্রগুটলো পট়েদ্বি এর্ং 
 টয় েন গ্দ্বণতদ্বর্টদর র্োহোটেয ডর্োঝোর ডচষ্টো  টরদ্বি। তোরো আমোট  র্টলটি। ডে 
ওগুটলো র্র্ লোগ্োমহীন  ল্পনো এর্ং পুটরোপুদ্বর অর্ম্ভর্–“ 
 
“আদ্বম তোটদর র্োটথ এ মত,” ডর্লেন র্লটলন। 
 
“দ্ব ন্তু আমোর ড ন ডেন মটন হটে ডেমোরটেল র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর পদ্বরপূণব 
ডেটেলপটমটের েনয এর্ং তো  োটে লোগ্োটনোর েনয অটপক্ষো  রটি। েদ্বদ ডর্ অটপক্ষো 
 রটত পোটর আদ্বমও পোরর্। র্রং আমোট  অটপক্ষোয় রোখটলই আপনোর েনয েোটলো 
হটর্।” 
 
“ড ন?” 
 
“ োরণ ডেমোরটেল আর ডর্শীদ্বদন ক্ষমতোয় দ্ব ট  থো টত পোরটর্ নো। তোর দ্বর্রুটদ্ধ 
েনটরোষ ক্রটমই ডেোরোটলো হটে। এ র্ময় হয়টতো র্ম্রো  দ্বচদ্বন্তত হটয় প়েটর্ন। তোর 
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মটন হটত পোটর ডে েনমত উটপক্ষো  টর ডেমোরটেলট  স্বপটদ র্হোল রোখটল হয়টতো 
দ্বতদ্বনই ক্ষমতোচুযত হটর্ন।  োটেই তখন তোর দ্বরটপ্ল্র্টমটের দর োর হটর্ এর্ং হয়টতো 
র্ো এই অিম র্োন্দোট ই ডর্টি ডনটর্ন। তখনও আপনোর প্রট  শটনর দর োর হটর্। 
এমন এ েটনর র্োহোেয আপনোর লোগ্টর্ ডে লক্ষয রোখটর্ ডেন আপদ্বন দ্বনদ্বর্বটে  োে 
 রটত পোটরন, প্রটয়োেনীয় তহদ্বর্ল, েন্ত্রপোদ্বত এর্ং ডলো  র্টলর ডেন অেোর্ নো হয়।” 
 
“এর্ং আপদ্বন হটর্ন ডর্ই প্রট   র?” 
 
“অর্শযই–এর্ং  োরণ ো আমোর আর ডেমোরটেটলর এ ই। আদ্বম এ  ো দ্বনখুাঁত 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর  ড  দ্বন  চোই ডেন আটরো দক্ষেোটর্ এম্পোয়োর পদ্বরচোলনো  রটত 
পোদ্বর।” 
 
দ্বচদ্বন্ততেোটর্ মোথো নো়েটলন ডর্লেন, দ্ব িুক্ষণ অটপক্ষো  টর র্লটলন, “দ্ব ন্তু ডর্টক্ষটত্র দ্বম. 
ডেোরোদ্বনউম, আদ্বম ড ন এই দ্বর্ষটয় েোর্টত েোর্? আদ্বম র্োিোরণ এ েন স্কলোর। 
র্োরোদ্বদন গ্দ্বণত দ্বনটয় এর্ং দ্বর্েোগ্ীয়  োে দ্বনটয় র্যি থোদ্ব । আপনোর মটত ডেমোরটেল 
আমোর র্তবমোন প্রট   র, আপদ্বন হটর্ন েদ্বর্ষযৎ প্রট   র, তোহটল ডতো আদ্বম দ্বনদ্বর্বটে 
আমোর  োে চোদ্বলটয় ডেটত পোদ্বর। আপদ্বন এর্ং ফোটব দ্বমদ্বনটোর ক্ষমতো দখটলর ল়েোই 
চোদ্বলটয় েোন। েয় পরোেয় েোই ডহো  নো ড ন, দ্বচন্তোর দ্ব িু ডনই,  োরণ তখটনো আমোর 
এ েন প্রট   র থো টর্–অন্তত আপদ্বন ডর্ইর মই আশ্বোর্ দ্বদটয়টিন।” 
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ডেোরোদ্বনউম এর মুটখর িোপ মোরো হোদ্বর্ খোদ্বন  ো মদ্বলন হটলো। তোর দ্বদট   ুটর দ্ব িু 
এ  ো র্লোর ডচষ্টো  রল নোমোদ্বত্র, দ্ব ন্তু ডেোরোদ্বনউটমর হোটতর ইশোরোয় শুিু গ্লো খো োদ্বর 
দ্বদল দ্ব িু র্লল নো। 
 
“ে. ডর্লেন, আপদ্বন ডদশটপ্রদ্বম ?” দ্বেটজ্ঞর্  রল ডেোরোদ্বনউম। 
 
“অর্শযই। এম্পোয়োর মোনর্ েোদ্বতর েনয দী বস্থোয়ী শোদ্বন্ত র্টয় এটনটি–পুটরো ো নো হটলও–
আর র্ীমোহীন অগ্রগ্দ্বত।” 
 
“দ্বঠ ই র্টলটিন–দ্ব ন্তু গ্ত এ  র্ো দুই শতোব্দীটত উন্নয়টনর িোরো অটন খোদ্বনই থমট  
ডগ্টি।” 
 
“আদ্বম এই র্যোপোর ো  খটনো পেবটর্ক্ষণ  দ্বর দ্বন।” 
 
“ রোর দর োরও ডনই। আপদ্বন েোটনন গ্ত  টয়  শতোব্দীটত রোেধনদ্বত  অদ্বস্থরতো 
দ্বিল চরম। ড োটনো র্ম্রো ই ডর্শীদ্বদন শোর্ন  রটত পোটরন দ্বন, অদ্বি োংশই গুপ্তহতযোর 
স্বী োর হটয়টিন।” 
 
“শুিু এই  থোগুটলো র্লোই,” র্োিো দ্বদটলন ডর্লেন, “দ্বর্শ্বোর্ োত তোর র্োদ্বমল আমোর 
মটত–“ 
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“ডর্শ,” ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটয় র্র্ল ডেোরোদ্বনউম। “আপদ্বন  তখোদ্বন দ্বনরোপিোহীন রু্দ্বঝটয় 
র্লদ্বি। ডেটে েোটে এম্পোয়োর।  থো ো আদ্বম ডখোলোখুদ্বল র্লটত চোই। আমোর 
অনুর্োরীরোও র্লটর্,  োরণ তোরো আর্ল  থো ো েোটন। র্ম্রোট র র্হ োরী দ্বহটর্টর্ 
এ েন দক্ষ ডলোট র প্রটয়োেন, ডে শক্ত হোটত দ্বর্টদ্রোহ দমন  রটত পোরটর্, র্শস্ত্র 
র্োদ্বহনীট  র্দ্বঠ  ডনতৃত্ব দ্বদটত পোরটর্, অথবধনদ্বত  অগ্রগ্দ্বত অর্যোহত রোখটত পোরটর্–“ 
 
অধিেব েঙ্গীটত হোত তুটল র্োিো দ্বদটলন ডর্লেন। এর্ং এই  োেগুটলো  রোর েনয 
আপদ্বনই এ মোত্র ডেোগ্য ডলো , তোই নো?” 
 
“আদ্বম ডতমন এ েন হটত চোই।  োে ো র্হে নয় এর্ং আমোর িোরণো এর ম 
ডস্বেোটর্র্  আটরো অটন  পোওয়ো েোটর্ অটন   োরটণই। দ্বনুঃর্টন্দটহ ডেমোরটেল র্দ্বঠ  
ডনতৃত্ব দ্বদটত পোরটর্ নো। তোর অিীটন এই েোেন আটরো ত্বরোদ্বন্বত হটর্ এর্ং এম্পোয়োর 
পুটরোপুদ্বর ধ্বংর্ হটয় েোটর্।” 
 
“দ্ব ন্তু আপদ্বন তো থোমোটত পোরটর্ন?” 
 
“হযোাঁ, ে. ডর্লেন। আপনোর র্োহোটেয। র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োহোটেয।” 
 
“হয়টতো ডেমোরটেলও র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োহোটেয এই ধ্বংর্ ডঠ োটত পোরটর্ েদ্বদ 
আর্টলই র্োইট োদ্বহটটোদ্বর র্টল দ্ব িু থোট ।” 
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“আটি,” শোন্ত েঙ্গীটত র্লল ডেোরোদ্বনউম। “র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর ড োটনো অদ্বিত্ব ডনই এমন 
েোন  টর লোে হটর্ নো। দ্ব ন্তু অদ্বিত্ব থো টলও ডেমোরটেটলর ড োটনো লোে হটর্ নো 
তোটত। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এ  ো হোদ্বতয়োর মোত্র, এই হোদ্বতয়োর চোলোটনোর েনয দর োর 
উন্নত মদ্বিষ্ক এর্ং র্র্ল দুট ো র্োহু।” 
 
“এর্ং আপনোর ওগুটলো আটি, তোই নো?” 
 
“হযোাঁ। দ্বনটের র্যোপোটর আমোর ড োটনো ভ্রোন্ত িোরণো ডনই। আদ্বম র্োইট োদ্বহটটোদ্বর চোই।” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “আপদ্বন পুটরো োই চোইটত পোটরন। দ্ব ন্তু আমোর  োটি তো 
ডনই।” 
 
“আটি। এই র্যোপোটর ড োটনোর ম তট ব েোর্ নো।” র্োমটন ঝু ল ডেোরোদ্বনউম ডেন 
ডর্লেটনর  োটন  োটন র্লটত চোয়। “আপদ্বন স্বী োর  টরটিন ডে আপদ্বন এ েন 
ডদশটপ্রদ্বম । এম্পোয়োটরর পতন ডঠ োটনোর েনয আমোট  ডেমোরটেটলর স্থলোদ্বেদ্বষক্ত 
হটত হটর্। দ্ব ন্তু ডর্ই প্রদ্বক্রয়ো ো হয়টতো এম্পোয়োরট  আটরো দুর্বল  টর ডদটর্। আপদ্বন 
আমোট  পরোমশব দ্বদটত পোটরন দ্ব েোটর্  োে ো রূ্ক্ষ্মেোটর্ এর্ং আটরো র্হটে  রো েোয়, 
ড োটনো র ম ক্ষদ্বত িো়েোই–এম্পোয়োর রক্ষোর খোদ্বতটর।” 
 
ডর্োি  েঙ্গীটত মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “পোরর্ নো। আপদ্বন এমন এ  ো জ্ঞোন আমোর 
 োটি থো োর অদ্বেটেোগ্ তুটলটিন েো আর্টল আমোর  োটি ডনই।” 
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আচম ো উটঠ দোাঁ়েোটলো ডেোরোদ্বনউম। “ডর্শ, আমোর উটেটশযর  থো আপদ্বন েোনটলন, 
আদ্বম দ্ব  চোই তোও েোনটলন। ডেটর্ ডদখুন। এর্ং আদ্বম আপনোট  র্লদ্বি এম্পোয়োটরর 
 থো েোর্টত। হয়টতো মটন  রটিন ডে ডেমোরটেটলর  োটি আপদ্বন ঋদ্বন। দ্ব ন্তু 
র্োর্িোন। আপদ্বন েো  রটিন তো হয়টতো এম্পোয়োটরর মূল দ্বেদ্বিটত আ োত  রটর্। 
গ্যোলোদ্বক্সর ড োয়োদ্বিদ্বলয়ন মোনর্ র্ন্তোটনর খোদ্বতটর, এম্পোয়োটরর খোদ্বতটর আমোট  র্োহোেয 
 রোর েনয আপনোর  োটি অনুটরোি  রদ্বি।” 
 
তোর  ণ্ঠস্বর গ্োটয় দ্বশহরণ েোগ্োটনোর মটতো ডেোরোটলো দ্বফর্দ্বফর্োদ্বনর পেবোটয় ডনটম এল। 
ডর্লেন ড র ডপটলন ডে দ্বতদ্বন প্রোয়  োাঁপটত শুরু  টরটিন। “আদ্বম র্র্ র্ময়ই 
এম্পোয়োটরর  থো েোদ্বর্।” দ্বতদ্বন র্লটলন। 
 
“তোহটল এই মুহূটতব আদ্বম আপনোর  োটি শুিু এ োই চোই। আমোট  র্ময় ডদয়োর েনয 
অটন  অটন  িনযর্োদ।” 
 
অদ্বফর্  টক্ষর দরেো দ্বনুঃশটব্দ দুপোটশ র্টর ডগ্ল। ডেোরোদ্বনউম এর্ং তোর র্ঙ্গী চটল 
ডগ্ল। তোটদর অপরৃ্য়মোন  োঠোটমোর দ্বদট  তোদ্ব টয় রইটলন ডর্লেন। 
 
েুরু ড োাঁচ োটলন। মটনর ডেতর দ্ব  ডেন এ  ো খচ খচ  রটি দ্ব ন্তু িরটত পোরটিন 
নো। 
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৭. 
 
ডেোরোদ্বনউম এর্ং নোমোদ্বত্র র্টর্ আটি দ্বিদ্বলং ডর্ক্টটর দ্বনটেটদর অদ্বফটর্। অতযন্ত 
র্ত বতোর র্োটথ অদ্বফটর্র দ্বনরোপিো র্যর্স্থো ততদ্বর  রো হটয়টি। দ্বিদ্বলং-এ তোটদর র্দর 
দপ্তর ডতমন এ  ো র্োেোটনো ডগ্োিোটনো নয়,  োরণ এখোটন খুর্ ডর্শী র্ংগ্দ্বঠত হটত পোটর 
দ্বন, তটর্ হটত খুর্ ডর্শী ডদরীও ডনই। 
 
তোটদর আটন্দোলন ডেেোটর্ ডেোরোটলো হটয় উটঠটি তো র্দ্বতয অর্ো   রোর মটতো। দ্বতন 
র্ির আটগ্ শূনয ডথট  শুরু হটয় আে পুটরো ট্রোন টর শোখো-প্রশোখো িদ্ব়েটয় পট়েটি। দ্ব িু 
দ্ব িু ডর্ক্টটর র্োিদ্বর্ ই তোটদর র্ংগ্ঠটনর দ্বশ ়ে অটন  গ্েীটর চটল ডগ্টি। আউ োর 
ওয়োর্ল্বগুটলোটত এখটনো তোরো র্যোপ  আটন্দোলন শুরু  টর দ্বন। ওগুটলোট  দ্বনয়ন্ত্রটণ রোখোর 
আপ্রোণ ডচষ্টো চোদ্বলটয় েোটে ডেমোরটেল। দ্ব ন্তু ও োই তোর েুল। এখোটন, ট্রোন টরর রু্ট  
ডে ড োটনো দ্বর্টদ্রোহ আন  দ্বর্পেবয় ততদ্বর  রটর্। অনয। ড োথোও দ্বর্টদ্রোহ হটল তো 
র্োমলোটনো র্হে। এখোটন ডেমোরটেল খুর্ অল্পটতই ডর্র্োমোল। হটয় প়েটর্। অদু্ভত 
র্যোপোর এই ডে ডেমোরটেল এই  থো ো রু্ঝটত পোরটি নো, অর্শয, ডেোরোদ্বনউটমর িোরণো 
ডেমোরটেটলর আর্ল ডেোগ্যতো েত ু ু প্রচোর  রো হটয়টি তোর ডচটয় অটন  ডর্শী, এর্ং 
ড উ েদ্বদ র্োহর্  টর তোর দ্বর্রুটদ্ধ দোাঁ়েোয় তখনই র্র্ গুটমো়ে ফোর্ হটয় েোটর্, আর 
র্ম্রো  েদ্বদ মটন  টর ডে তোর দ্বনটের দ্বনরোপিো দ্বর্দ্বেত হটত েোটে তখন ডদরী নো  টর 
তৎক্ষণোৎ ডেমোরটেলট  ডশষ  টর ডদটর্। 
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এখন পেবন্ত ডেোরোদ্বনউটমর র্র্ অনুমোনই র্দ্বঠ  প্রমোদ্বণত হটয়টি। ডিো খোট ো দুএ  ো 
  নো র্োটদ। ডেমন দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র র্মোটর্শ ো ডেখোটন ডর্লেন নোটমর এ  ডলো  র্োিো 
ডদয়। 
 
হয়টতো এই  োরটণই ডেোরোদ্বনউম তোর র্োটথ ডদখো  রটত দ্বগ্টয়দ্বিল।   নো েত ডিো ই 
ডহো  নো ড ন র্র্দ্ব িুট ই গুরুত্ব দ্বদটত হটর্। ডেোরোদ্বনউম র্র্র্ময়ই দ্বনটের অর্যথবতো 
উপটেোগ্  টর আর নোমোদ্বত্রর দ্বর্শ্বোর্ র্োফলয অেবটনর উেো োক্ষোই র্োফটলযর িোরোট  
অর্যোহত রোটখ। মোনুষ এমন দ্ব  দ্বনটের ইটের দ্বর্রুটদ্ধ হটলও েয়ী পটক্ষর র্োটথ ডেোগ্ 
দ্বদটয় পরোেটয়র অপমোন েুলটত চোয়। 
 
দ্ব ন্তু ডর্লেটনর র্োটথ ডদখো  রো ো দ্ব  র্ফল হটয়টি নোদ্ব  প্রথম র্যথবতোর র্োটথ 
আটর  ো র্যথবতো ডেোগ্ হটলো মোত্র। তোট  র্োিয হটয় ডেটত হটয়টি ক্ষমো প্রোথবনোর েনয 
এর্ং এটত ড োটনো লোে হটয়টি র্টল মটন হয় নো। 
 
চুপচোপ র্টর্ আটি ডেোরোদ্বনউম, দ্বচদ্বন্তত। এ  নোগ্োট়ে ডনোখ  োম়েোটনো ডদটখ মটন হয় 
এেোটর্ ডর্ মোনদ্বর্  প্রশোদ্বন্ত পোওয়োর ডচষ্টো  রটি। 
 
“ডেো-ডেো,” মৃদু গ্লোয় েো ল নোমোদ্বত্র। হোটত ডগ্োনো অল্প  টয় েটনর মটিয নোমোদ্বত্র 
এ েন ডে ডেোরোদ্বনউমট  তোর র্ংদ্বক্ষপ্ত নোটম েো টত পোটর। দ্বমদ্বিল, র্মোটর্টশ মোনুষ 
তোর নোটমর এই র্ংদ্বক্ষপ্ত অংশ োট ই েপটত থোট  অনর্রত। র্মোটর্টশ র্যোপোর ো 
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ডেোরোদ্বনউটমর েোটলো লোগ্টলও র্যদ্বক্তগ্তেোটর্ ডর্ র্র্োর  োি ডথট ই র্মোন আশো  টর। 
শুিু  দ্বনষ্ঠ  টয় েন র্নু্ধর্োন্ধর্ িো়েো েোরো শুরু ডথট ই তোর র্োটথ আটি। 
 
“ডেো-ডেো,” আর্োর েো ল নোমোদ্বত্র। 
 
দ্বচন্তোর েগ্ত ডথট  দ্বফটর এল ডেোরোদ্বনউম। “হযোাঁ, দ্বে. দ্বে.। দ্ব  র্যোপোর?” 
 
“ডর্লেটনর র্যোপোটর আমরো এখন দ্ব   রর্?” 
 
“এই মুহূটতব দ্ব িুই নো। হয়টতো ডর্ আমোটদরট  র্োহোেয  রটর্।” 
 
“অটপক্ষো  রোর দর োর দ্ব ? আমরো তোর উপর র্ল প্রটয়োগ্  রটত পোদ্বর। দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় 
দুএ  ো   নো  দ্ব টয় তোট  ঝোটমলোয় ডফটল দ্বদটত পোদ্বর।” 
 
“নো, নো। এখন পেবন্ত ডেমোরটেল আমোটদর র্োিো ডদয় দ্বন। ডর্ ডর্ো ো এর্ং অদ্বতদ্বরক্ত 
আত্মদ্বর্শ্বোর্ী। দ্ব ন্তু এমন দ্ব িু  রো উদ্বচত হটর্ নো েোটত  টর আমরো প্রস্তুদ্বত র্ম্পন্ন 
 রোর আটগ্ই ডর্ মোটঠ ডনটম পট়ে। ডর্লেটনর উপর হোমলো হটল দ্বঠ  তোই   টর্। 
আমোর িোরণো ডেমোরটেটলর  োটি ডর্লেন র্র্টচটয় গুরুত্বপূণব।” 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েনয?” 
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“অর্শযই।” 
 
“দ্বেদ্বনর্ ো দ্ব ? আদ্বম  খটনো শুদ্বন দ্বন।” 
 
“খুর্  ম মোনুষই শুটনটি। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আর্টল মোনর্ র্মোে দ্বর্টলষটণর এ  ো 
গ্োদ্বণদ্বত  ড ৌশল েোর ফলোফল ডপ্রদ্বে দ্ব ং দয দ্বফউচোর র্ো েদ্বর্ষযটতর   নো প্রর্োহ 
আগ্োম দ্বনণবয়  টর রোখো। 
 
েুরু  ুাঁচ োটলো নোমোদ্বত্র। এ ো দ্ব  ডেোরোদ্বনউটমর ড োটনো রদ্বর্ তো। ডর্ দ্ব  তোট  হোর্োটত 
চোয়। নোমোদ্বত্র আে পেবন্ত রু্টঝ উঠটত পোটর দ্বন  খন এর্ং ড ন মোনুষ তোর মুটখ হোদ্বর্ 
আশো  টর। ডর্োঝোর ড োটনো আগ্রহও  খটনো হয় দ্বন। 
 
“ডপ্রদ্বেক্ট দয দ্বফউচোর? দ্ব েোটর্?” 
 
“েদ্বদ েোনতোম তোহটল দ্ব  ডর্লেটনর  োটি িনবো দ্বদটত হটতো?” 
 
“আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো। েদ্বর্ষযটতর   নো আটগ্ই র্লটর্ দ্ব েোটর্? এ ো ডতো েোগ্য 
গ্নণোর মটতো র্যোপোর।” 
 
“েোদ্বন, দ্ব ন্তু ডর্লেন ডতোমোর র্মোটর্শ ো পন্ড  টর ডদয়োর পর আদ্বম ডখোাঁে দ্বনটয়দ্বি। 
আ  র্ির আটগ্ ডর্ ট্রোন টর আটর্ এর্ং গ্দ্বণতদ্বর্দটদর এ  র্টমলটন 
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র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর গ্টর্ষণোপত্র উপস্থোপন  টর। তোরপর পুটরো র্যোপোর োই িোমোচোপো পট়ে 
েোয়। এ ো দ্বনটয় আর ড োটনো তহ তচ হয় দ্বন। এমনদ্ব  ডর্লেন দ্বনটেও  খটনো আটলোচনো 
 টর দ্বন।” 
 
“তোর মোটন হয়টতো এ োর ড োটনো গুরুত্ব ডনই।” 
 
“আটর নো, র্রং উটিো ো। র্যোপোর ো েদ্বদ িীটর িীটর িোমোচোপো প়েত, মোনুটষর হোদ্বর্র 
ডখোরোট  পদ্বরণত হটতো তোহটল আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  রতোম ডে এর ড োটনো গুরুত্ব ডনই। দ্ব ন্তু 
হঠোৎ  টর এর্ং পুটরোপুদ্বর িোমোচোপো ডদয়োর অথব হটে দ্বর্ষয় ো খুর্ ডগ্োপটন এর্ং র্েটে 
পদ্বরচোদ্বলত হটে। হয়টতো এই  োরটণই ডেমোরটেল আমোটদর থোমোটনোর ডচষ্টো  রটি নো, 
হয়টতো ডর্ শুিুমোত্র অদ্বতদ্বরক্ত আত্মদ্বর্শ্বোর্ী হটয় পদটক্ষপ দ্বনটে নো। হয়টতো ডর্ 
পদ্বরচোদ্বলত হটে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর িোরো, হয়টতো ডর্ র্র্ র ম প্রস্তুদ্বত দ্বনটয় ডরটখটি, 
র্ময় মটতো তো  োটে লোগ্োটর্। েদ্বদ তোই হয় তোহটল আমোটদর পরোেয় অদ্বনর্োেব। র্ফল 
হটত পোরর্ তখনই েদ্বদ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আমোটদর দ্বনটেটদর েনয র্যর্হোর  রটত 
পোদ্বর।” 
 
“ডর্লেটনর মটত ও োর ড োটনো অদ্বিত্ব ডনই।” 
 
“তোর েোয়গ্োয় তুদ্বম হটল দ্ব  এ ই  থো র্লটত নো?” 
 
“আদ্বম এখটনো র্লর্ ডে তোর উপর দ্বর্দ্বেন্ন র ম চোপ রৃ্দ্বষ্ট  রো উদ্বচত।” 
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“তোটত ড োটনো লোে হটর্ নো, দ্বে. দ্বে। তুদ্বম ‘েন এর  ুঠোর গ্ল্প ো ডশোটনো দ্বন?” 
 
“নো।” 
 
“দ্বনশোয়োয় থো টল দ্বঠ ই শুনটত। ওখোটন ডর্শ েনদ্বপ্রয় গ্ল্প। র্ংটক্ষটপ গ্ল্প ো এইর ম–
েন নোটমর এ   োঠুটরর  োটি এমন এ  ো  ুঠোর দ্বিল েোর রদ্বির এ  আ োটতই ডে 
ড োটনো গ্োি ড ট  ডফলটত পোরত। দ্বেদ্বনর্ ো অতযন্ত মূলযর্োন হটলও ডর্  খটনো লুদ্ব টয় 
রোখোর র্ো র্েটে রোখোর ডচষ্টো  টর দ্বন–অথচ দ্বেদ্বনর্ ো  খটনো তোর  োি ডথট  চুদ্বরও 
হয় দ্বন।  োরণ এ মোত্র েন িো়েো আর ড উ এই  ুঠোর তুলটতও পোরত নো, চোলোটতও 
পোরত নো। 
 
“এই মুহূটতব ডর্লেন িো়েো আর ড উ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনয়ন্ত্রণ  রটত পোরটর্ নো। েদ্বদ 
তোট  দটল আনোর েনয র্ল প্রটয়োগ্  দ্বর তোর আনুগ্টতযর র্যোপোটর আমরো ড োটনোদ্বদনই 
দ্বনদ্বিত হটত পোরর্ নো। হয়টতো ডর্ ড ৌশটল এমন এ  ো পটথ পদ্বরচোদ্বলত  রটর্ েো 
আপোতদৃদ্বষ্টটত মটন হটর্ আমোটদর েনয েোটলো এর্ং দ্বনরোপদ, অথচ দ্ব িুদ্বদন পটরই 
ডদখো েোটর্ আমরো ধ্বংর্ হটয় ডগ্দ্বি। নো, তোট  ডস্বেোয় আমোটদর দটল আর্টত হটর্ 
এর্ং তোট  ডস্বেোয় আমোটদর েটয়র েনয  োে  রটত হটর্।” 
 
“দ্ব েোটর্ তোট  দটল আনটর্?” 
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“ডর্লেটনর ডিটল, রোইখ, ওট  ডখয়োল  টরদ্বিটল?” 
 
“ডতমন এ  ো মনটেোগ্ ডদই দ্বন।” 
 
“দ্বে. দ্বে। দ্বে. দ্বে., র্র্দ্ব িু পেবটর্ক্ষণ নো  রটল অটন  দ্ব িুই ডতোমোর দৃদ্বষ্ট এদ্ব়েটয় 
েোটর্। ডিটল ো প্রচন্ড আগ্রহ দ্বনটয় আমোর  থো শুটনটি এর্ং ড োটনো র্টন্দহ ডনই ডে 
েটথষ্ট অনুপ্রোদ্বণত হটয়টি। রু্ঝটত ড োটনো অরু্দ্বর্িো হয় দ্বন। অনযটদর অনুপ্রোদ্বণত  রো র্ো 
প্রেোদ্বর্ত  রোর ক্ষমতো ো আমোর অটন  ডর্শী। পদ্বরষ্কোর রু্ঝটত পোদ্বর  খন  োর মটন 
প্রচন্ড আটলো়েন তুলটত ডপটরদ্বি র্ো েুদ্বক্ততট ব ড োণঠোর্ো  রটত ডপটরদ্বি।” 
 
হোর্ল ডেোরোদ্বনউম। দ্ব ন্তু এ ো তোর মোনুষট  প্রেোদ্বর্ত  রোর ডর্ই িোপ মোরো হোদ্বর্ নয়। 
র্রং ঠোন্ডো, দ্বনষ্প্রোণ এর্ং ক্র়ে এ  িরটনর হোদ্বর্। 
 
“ডদখো েো  এই রোইটখর র্যোপোটর দ্ব   রো েোয়,” ডর্ র্লল, “ওর মোিযটম ডর্লেনট  
হয়টতো দটল আনটত পোরর্।” 
 
. 
 
৮. 
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রোেনীদ্বতদ্বর্দ দুেন চটল েোওয়োর পর ডগ্োাঁটফ তো দ্বদটত দ্বদটত ডর্লেটনর দ্বদট  তো োটলো 
রোইখ। এটত ডর্ মোনদ্বর্  স্বদ্বি পোয়। দ্বিদ্বলং ডর্ক্টটর অটনট ই ডগ্োাঁফ রোটখ। দ্ব ন্তু 
ডর্গুটলো পোতলো এর্ং দ্বর্দ্বেন্ন রং এর। খুর্ র্োটে ডদখোয়, অটনট  এট র্োটরই ডগ্োাঁফ 
রোটখ নো। ডেমন ডর্লেন–অর্শয ডর্লেন ডগ্োাঁফ রোখটলও মোথোর চুটলর রং এর র্োটথ তো 
খুর্ হোর্য র ডদখোত। 
 
ডর্লেটনর দ্বদট  তীক্ষ্ণ দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় ডর্ তোর দ্বচন্তোমগ্ন অর্স্থো ডথট  স্বোেোদ্বর্  হওয়োর 
অটপক্ষো  রটত লোগ্ল। তোরপর আর তিেব নো রোখটত ডপটর েো  দ্বদল, “র্োর্ো?” 
 
ডর্লেন মুখ তুলটলন। “দ্ব ?” রোইখ িটর দ্বনল দ্বচন্তোয় র্োিো পরোয় দ্বতদ্বন দ্বর্রক্ত হটয়টিন। 
 
“আমোর মটন হয় ওই দুেটনর র্োটথ ডতোমোর ডদখো  রো ো দ্বঠ  হয় দ্বন।” 
 
“ড ন?” 
 
“পোতলো মটতো ডলো  ো, ওর র্োটথই তুদ্বম ঝোটমলো  টরদ্বিটল। র্যোপোর ো ডর্ েোটলোেোটর্ 
ডনয় দ্বন।” 
 
“দ্ব ন্তু ডর্ ক্ষমো ডচটয়টি।” 
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“ও ো ডলো  ডদখোটনো। দ্ব ন্তু অনয ডলো  ো, ডেোরোদ্বনউম–ডর্ই হটে আর্ল দ্বর্পদ। ওরো 
েদ্বদ অস্ত্র দ্বনটয় আর্ত?” 
 
“দ্ব ? দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়? আমোর অদ্বফটর্র ডেতটর? অর্শযই নো। এ ো দ্বর্দ্বলর্েন নয়। 
তোিো়েো ওরো দ্ব িু  রোর ডচষ্টো  রটল আদ্বম দুেনট ই র্োমলোটত পোরতোম। র্হটেই।” 
 
“মটন হয় নো, র্োর্ো,” রোইটখর  টণ্ঠ র্টন্দহ। “তুদ্বম–“ 
 
“খর্রদোর, ওই  থো র্লটর্ নো, অ ৃতজ্ঞ শয়তোন। ডতোমোর মোটয়র  োি ডথট  অটন  
শুটনদ্বি, ডতোমোর মুটখ আর শুনটত চোই নো। আদ্বম রু্ট়েো হই দ্বন র্ো অন্তত ডতোমরো েো 
েোর্ি ডর্ র ম রু্ট়েো হই দ্বন। তোিো়েো তুদ্বম আমোর র্োটথ দ্বিটল। খোদ্বল হোটত মোরদ্বপট  
তুদ্বম আমোর মটতোই দক্ষ।” 
 
নো   ুাঁচ োটলো রোইখ। “মোরোমোদ্বর  ইরো লোে অইত নো।” (ট োটনো লোে হয়দ্বন। আ  
র্ির েোল এর ে নয পদ্বরটর্শ এর র্োইটর ডথট ও র্োচনেঙ্গী পুটরোপুদ্বর শুদ্ধ হয় দ্বন। 
এখটনো মোটঝ মোটঝ েোহ্ লোই  র্োচনেঙ্গী ডর্দ্বরটয় পট়ে, র্র্োই রু্ঝটত পোটর ডর্ র্মোটের 
অটন  দ্বনচু অর্স্থোন ডথট  উটঠ এটর্টি। আ ৃদ্বতটতও ডর্ খোট ো দ্ব ন্তু তোর  ন  োটলো 
ডগ্োাঁটফর  োরটণ ড উ  ো োটত র্োহর্ পোয় নো।) 
 
“ডেোরোদ্বনউম এর র্যোপোটর এখন দ্ব   রটর্?” 
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“এই মুহূটতব দ্ব িুই নো।” 
 
‘ট্রযোন র েীশটন ডেোরোদ্বনউমট  আদ্বম ডর্শ  টয় র্োর ডদটখদ্বি। এমন দ্ব  তোর র্কৃ্ততোর 
হললোট পও ততদ্বর  টরদ্বি। র্র্োই এই ডলো  োট  দ্বনটয় ডর্শ উচ্ছ্বদ্বর্ত, তোই আদ্বমও 
েোর্লোম ডদখোই েো  নো ডর্ দ্ব  র্লটত চোয়। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  ডর্ েো র্লটি তো 
েটথষ্ট নযোয়র্ঙ্গত, আদ্বম তোট  পিন্দ  দ্বর নো, দ্বর্শ্বোর্ও  দ্বর নো। দ্ব ন্তু ডর্ েো র্লটি তো 
নযোয়র্ঙ্গত। ডর্ প্রটতয  ডর্ক্টটরর র্মোন অদ্বি োর এর্ং র্মোন রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িো দোর্ী 
 রটি। তোটত ডতো অনযোয় হয় দ্বন র্ো েুল হয় দ্বন, হটয়টি দ্ব ?” 
 
“অর্শযই নো। প্রদ্বতদ্ব  র্েয মোনুষই তো চোয়।” 
 
“তোহটল আমরো তো পোই দ্বন ড ন? র্ম্রো  দ্ব  দ্বর্ষয় ো  খটনো অনুিোর্ন  রটত ডপটরটি? 
ডেমোরটেল?” 
 
“র্ম্রো  এর্ং ফোট দ্বমদ্বনটোরট  পুটরো এম্পোয়োর দ্বনটয় েোর্টত হয়। তোটদর র্মি 
মনটেোগ্ শুিু ট্রোন টরর উপর দ্বদটলই হটর্ নো। র্োমযতোর  থো র্লো ডেোরোদ্বনউটমর পটক্ষ 
খুর্ই র্হে। তোর ড োটনো দোদ্বয়ত্ব ডনই। শোর্ন েোর ডদয়ো হটল তোর র্মি প্রটচষ্টোও 
পাঁদ্বচশ দ্বমদ্বলয়ন দ্বর্শ্ব দ্বনটয় গ্দ্বঠত এম্পোয়োটরর েদ্ব লতোয় ঝোপর্ো হটয় ডেত। শুিু তোই 
নয়, তোর ডে ড োটনো িরটনর  োটে ডর্ক্টরগুটলো দ্বনটেরোই র্োিো দ্বদত,  োরণ প্রদ্বতদ্ব  
ডর্ক্টরই দ্বনটেটদর েনয অনয ডর্ক্টটরর ডচটয় ডর্শী রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িো চোয়। ডতোমোর দ্ব  িোরণো 
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রোইখ? ডেোরোদ্বনউমট  এ  ো রু্টেোগ্ ডদয়ো উদ্বচত? অন্তত ডর্ দ্ব   রটত পোটর তো 
ডদখোর েনয?” 
 
“েোদ্বন নো। েোর্দ্বি। তটর্ ডর্ েদ্বদ ডতোমোর ক্ষদ্বত  রোর ড োটনো ডচষ্টো  রত তোহটল আদ্বম 
তোর গ্লো ডচটপ িরতোম।” 
 
“তোহটল আমোর দ্বনরোপিো ডতোমোর  োটি এম্পোয়োর এর দ্বনরোপিোর ডচটয়ও র়্ে?” 
 
“দ্বনিয়ই। তুদ্বম আমোর র্োর্ো।” 
 
ডেহময় দৃদ্বষ্টটত রোইটখর দ্বদট  তো োটলন ডর্লেন, দ্ব ন্তু ডেতটর ডেতটর দ্বতদ্বন 
অদ্বনিয়তোয় েুগ্টিন। ডেোরোদ্বনউম এর প্রোয় েোদু দ্বর প্রেোর্  তদূর পেবন্ত দ্বর্িৃত হটর্? 
 
. 
 
৯. 
 
ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটয় আিটশোয়ো হটলন ডর্লেন। হোত দুট ো মোথোর দ্বপিটন দ্বনটয় র্োদ্বলশ 
র্োদ্বনটয়টিন। ডচোখ ডমটল রোখটলও দ্বতদ্বন আর্টল দ্ব িু ডদখটিন নো। শ্বোর্ প্রশ্বোর্ মৃদু। 
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 োমরোর অপর প্রোটন্ত দ্বেউয়োর চোলু  টর  োে  রদ্বিল ের্ব। ট্রোন টরর প্রোথদ্বম  েুটগ্র 
ডফ্ল্োদ্বরনো ইনদ্বর্টেে দ্বনটয় এ  ো প্রর্ন্ধ দ্বলটখটি ডর্। এতক্ষণ তোই পরীক্ষো  টর ডদখদ্বিল 
ড োটনো েুল-ভ্রোদ্বন্ত রটয় ডগ্ল দ্ব  নো। তোরপর দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনল এর্োর এ  ু দ্বর্শ্রোম ডনয়ো 
উদ্বচত এর্ং ডর্লেন দ্ব  েোর্টি তোও ডদখো দর োর। 
 
অর্শযই র্োইট োদ্বহটটোদ্বর। হয়টতো এই দ্বর্শোল  মবেটজ্ঞর অদ্বলগ্দ্বল  ুটরই তোর র্ো ী 
েীর্ন ো ডশষ হটর্, তোরপটরও হয়টতো  োে ো ডশষ হটর্ নো, ডশষ  রোর দোদ্বয়ত্ব ডিট়ে 
দ্বদটত হটর্ অনযটদর  োটি (দ্বর্টশষ  টর এমোদ্বরটলর হোটত, েদ্বদ নো এই তরুণ দ্বনটেট  
দ্বনুঃটশষ  টর ডফটল) এর্ং ডর্ ো  রটত তোর প্রচন্ড মটনো ষ্ট হটর্। 
 
তোরপটরও এই  মবেজ্ঞই ডর্লেটনর ডর্াঁটচ থো োর ডপ্ররণো। েদ্বদ র্মর্যো ো তোট  
আপোদমি  েদ্ব়েটয় রোটখ তোহটল ডর্ দী বদ্বদন র্োাঁচটর্ এর্ং ের্ব তোটত খুদ্বশ। েোটন 
ডর্লেনট  দ্বচরদ্বদন িটর রোখো েোটর্ নো, এ দ্বদন নো এ দ্বদন হোরোটতই হটর্, এর্ং লক্ষয 
 টর ডদটখটি এই দ্বচন্তো ো তোট  দ্বর্ষণ্ণ  টর ডতোটল। র্যোপোর ো প্রথম দ্বদট  ডর্ রু্ঝটত 
পোটর দ্বন, েখন তোর দোদ্বয়ত্ব দ্বিল খুর্ই র্হে, ডর্লেটনর দ্বনরোপিো। 
 
 খন ডথট  এ ো তোর র্যদ্বক্তগ্ত আটর্গ্ হটয় দোাঁদ্ব়েটয়টি? দ্ব েোটর্ হটলো? এই মোনুষ োর 
মোটঝ দ্ব  আটি েোর  োরটণ এ  ু ডচোটখর আ়েোল হটলই তোর আর েোটলো লোটগ্ নো, 
েদ্বদও েোটন ডর্ দ্বনরোপটদই আটি। তোট  আটদশ ডদয়ো হটয়টি ডর্লেটনর দ্বনরোপিোই 
হটর্ মুখয এর্ং এ মোত্র িযোন িোরণো। অনয ড োটনো দ্বচন্তো দ্ব েোটর্ মোথো চো়েো ডদয়? 
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অটন দ্বদন আটগ্ অনুেূদ্বত োর র্যোপোটর দ্বনদ্বিত হওয়োর পর দ্বর্ষয় ো দ্বনটয় ডর্ 
ডেমোরটেটলর র্োটথ আটলোচনো  টর। 
 
গ্ম্ভীরেোটর্ তোট  পেবটর্ক্ষণ  টর ডেমোরটেল র্টলদ্বিল, “তুদ্বম েীষণ েদ্ব ল, ের্ব, আর 
ডতোমোর প্রটশ্নর র্হে ড োটনো উির ডনই। আমোর েীর্টন এমন  টয় েন। র্যদ্বক্ত দ্বিল 
েোটদর উপদ্বস্থদ্বত আমোর দ্বচন্তো এর্ং আচরণ আটরো র্হে আর স্বোেোদ্বর্   টর তুলত। 
তোটদর উপদ্বস্থদ্বত এর্ং অনুপদ্বস্থদ্বতটত আমোর আচরটণর দ্বর্দ্বেন্নতো তুলনো  টর পরর্তবীটত 
ডর্োঝোর ডচষ্টো  টরদ্বি আদ্বম দ্ব  আর্টল লোের্োন নোদ্ব  ক্ষদ্বতর স্বী োর। এই প্রদ্বক্রয়োয় 
এ  ো দ্বর্ষয় পদ্বরষ্কোর রু্টঝদ্বি আর তো হটলো তোটদর র্োহচেবয ডথট  ডে আনন্দটর্োি ততদ্বর 
হটতো ডর্ ো তোটদর অনুপদ্বস্থদ্বতর দুুঃখটর্োি ডথট  অটন  ডর্শী।  োটেই, ডতোমোর এখন 
ডে অদ্বেজ্ঞতো হটে তো উপটেোগ্  র, পটর দ্ব  হটর্ তো েোর্োর দর োর ডনই।” 
 
হযোদ্বর এ দ্বদন চটল েোটর্। এর্ং প্রদ্বতদ্বদনই ডর্ই এ দ্বদন ো আটরো  োটি চটল আর্টি। 
দ্ব ন্তু আদ্বম এগুটলো েোর্র্ নো। মনট  প্রটর্োি দ্বদল ের্ব। দ্বর্ষণ্ণ দ্বচন্তো োট  দূর  রোর 
েনযই  থো শুরু  রল ডর্। 
 
“দ্ব  েোর্ি, হযোদ্বর?”। 
 
“দ্ব ?” আনমনো অর্স্থো ডথট  দ্বফটর আর্টত খোদ্বন  ো ডর্গ্ ডপটত হটলো ডর্লেনট । 
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“র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়ই েোর্ি ডর্োিহয়। দ্বনিয়ই নতুন এ  ো র্মর্যো েোর ড োটনো 
র্মোিোন খুাঁটে পোে নো।” 
 
“আর্টল, এই মুহূটতব আদ্বম র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয় েোর্দ্বি নো।” হঠোৎ ডহটর্ ডফলটলন 
দ্বতদ্বন। েোনটত চোও দ্ব  দ্বনটয় েোর্দ্বিলোম?–চুল!” 
 
“চুল?  োর?” 
 
“এই মুহূটতব ডতোমোর।” 
 
“ড োটনো র্মর্যো? চুটল রং  রর্। এতদ্বদটন ডতো িূর্র হটয় েোওয়োর  থো।” 
 
“আটর নো, ড োটনো দর োর ডনই। দ্ব ন্তু আদ্বম েোর্দ্বিলোম অনয দ্বেদ্বনর্। ডেমন, দ্বনশোয়ো।” 
 
“দ্বনশোয়ো? দ্ব  ও ো?” 
 
“দ্বপ্র-ইটম্পদ্বরয়োল দ্ব ংেম অফ ট্রোন টরর অন্তেুবক্ত হয় দ্বন  খটনো,  োটেই তুদ্বম েোন নো 
ডদটখ অর্ো  হই দ্বন। এ  ো গ্রহ, ডিো  এ  ো গ্রহ। দ্বর্দ্বেন্ন। গুরুত্বহীন। অর্টহদ্বলত। 
আদ্বম েোনটত ডপটরদ্বি  োরণ এ  ু  ষ্ট  টর ডখোাঁে খর্র  টরদ্বি। পাঁদ্বচশ দ্বমদ্বলয়ন গ্রহ 
ডথট  মোত্র দুই এ  ো গ্রহই র্দ্বতয োটরর প্রেোর্ ততদ্বর  রটত ডপটরটি। দ্ব ন্তু দ্বনশোয়োর 
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মটতো গুরুত্বহীন গ্রহ ডর্োিহয় আর এ  োও ডনই। এর্ং এ োই হটলো আর্ল গুরুত্বপূণব 
র্যোপোর।” 
 
হোটতর ডঠলোয় দ্বনটের দ্বেদ্বনর্গুটলো এ পোটশ র্দ্বরটয় ের্ব র্লল, “ডগ্োল িোাঁিো তুদ্বম 
পিন্দ  র নো, এখন দ্বনটেই ডগ্োল িোাঁিো ততদ্বর  রি। এই গুরুত্বহীন গ্রটহর গুরুত্ব ো 
ড োথোয়?” 
 
“েখন দ্বনটে ডগ্োল িোাঁিো ততদ্বর  দ্বর তখন দ্বঠ ই পিন্দ  দ্বর। ডেোরোদ্বনউম দ্বনশোয়ো ডথট  
এটর্টি।” 
 
“ও, তুদ্বম আর্টল ডেোরোদ্বনউমট  দ্বনটয় েোর্ি।” 
 
“হযোাঁ, ওর ডর্শ  টয়  ো র্কৃ্ততোর ডর েব ডদটখদ্বি–রোইটখর অনুটরোি।  থোর্োতবোয় ডতমন 
গ্েীরতো নো থো টলও মোনুষট  ডর্ প্রোয় র্টমোদ্বহত  টর রোখটত পোটর। রোইখ ডর্শ 
অনুপ্রোদ্বণত।” 
 
“আমোর মটত েোহ্লোইট র র্োদ্বর্ন্দোরো র্র্োই অনুপ্রোদ্বণত হটর্, হযোদ্বর। প্রদ্বতদ্ব  ডর্ক্টটরর েনয 
র্মোন অদ্বি োর ডেোরোদ্বনউটমর এই আহ্বোন শুটন স্বেোর্তই রু্দ্বর্িো র্দ্বঞ্চত দ্বহ  দ্বর্ঙ্কোররো 
তোট  র্মথবন ডদটর্। েোহ্লোইট  দ্ব  অর্স্থো ডদটখদ্বিলোম ডতোমোর মটন আটি?” 
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“মটন আটি এর্ং রোইখট  আদ্বম ড োটনো ডদোষ দ্বদদ্বে নো। ডেোরোদ্বনউম দ্বনশোয়ো ডথট  
এটর্টি শুিু এই র্যোপোর োই আমোট  েোর্োটে।” 
 
দ্বনরোর্ক্ত েঙ্গীটত  োাঁি নো়েল ের্ব। “ড োটনো এ  েোয়গ্ো ডথট  ডতো ডেোরোদ্বনউমট  
আর্টতই হটর্ আর দ্বনশোয়ো অনযোনয গ্রটহর মটতোই তোর নোগ্দ্বর টদর ও র্োইটর পোদ্বঠটয়টি 
এমন দ্ব  এই ট্রোন টরও।” 
 
“হযোাঁ, দ্ব ন্তু ডতোমোট  ডতো র্টলদ্বি ডে আদ্বম দ্বনশোয়োর র্যোপোটর ডখোাঁে খর্র  টরদ্বি। এমন 
দ্ব  হোইপোর ডস্পর্োল  েোক্টও েোর েনয অটন গুটলো ডক্রদ্বে  ডর্দ্বরটয় ডগ্টি এর্ং 
েুদ্বক্তর্ঙ্গত  োরটণই এই খরচ ো আদ্বম দ্বেপো বটমটে চোেব  রটত পোরর্ নো।” 
 
“ড োটনো লোে হটয়টি?” 
 
“ডর্োিহয়। তুদ্বম ডতো েোটনো ডেোরোদ্বনউম ডিো  ডিো  গ্টল্পর মোিযটম তোর র্ক্তটর্যর তোৎপেব 
তুটল িটর। গ্ল্পগুটলো তোর দ্বনটের গ্রহ দ্বনশোয়োটত প্রচদ্বলত এর্ং েনদ্বপ্রয়। ট্রোন টর এই 
গ্ল্পগুটলো তোর উটেশয পূরটণ েটথষ্ট র্হোয় , ডেটহতু এটত ডর্ দ্বনটেট  েনগ্টণরই 
এ েন, স্বটদশ ডপ্রটম েরপুর এ েন দ্বহটর্টর্ প্রমোণ  রটত পোরটি। এই গ্ল্পগুটলো 
তোর র্ক্তর্য আটরো ডেোরোটলো  টর তুটল। এগুটলো প্রমোণ  টর ডে ডর্ ডিো  এ  গ্রহ 
ডথট  এটর্টি, র়্ে হটয়টি দ্বর্দ্বেন্ন এ  খোমোটরর উনু্মক্ত অদ্বনয়দ্বন্ত্রত প্র ৃদ্বতটত। মোনুষ 
এগুটলো পিন্দ  টর দ্বর্টশষ  টর ট্রোন দ্বরয়োনরো েোরো র্রং মরটর্ দ্ব ন্তু উনু্মক্ত প্র ৃদ্বতটত 
র্োর্  রটর্ নো। অথচ তোরোই আর্োর এই িরটনর গ্ল্প শুনটত পিন্দ  টর।” 
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“ডতো?” 
 
“অদু্ভত র্যোপোর হটে–দ্বনশোয়োর ডে অদ্বফর্োটরর র্োটথ আদ্বম  থো র্টলদ্বি তোর  োটি এই 
গ্ল্পগুটলো পদ্বরদ্বচত নয়।” 
 
“এ ো ডতো গুরুত্বপূণব দ্ব িু নো, হযোদ্বর। হয়টতো ডিোট  , দ্ব ন্তু তোরপটরও ও ো আি এ  ো 
গ্রহ। ডেোরোদ্বনউম ডে অংটশ েটন্মটি ডর্খোটন ডে গ্ল্পগুটলো প্রচদ্বলত ডর্গুটলো। হয়টতো 
ডতোমোর অদ্বফর্োর ডেখোন ডথট  এটর্টি ডর্খোটন ডমোট ই প্রচদ্বলত নয়।” 
 
“নো, নো। ডলো   োদ্বহনী েোই ডহো  নো ড ন ওগুটলো আর্টল দ্বর্শ্বেনীন। তোিো়েো আটরো 
র্যোপোর আটি। ডলো  োর  থো রু্ঝটত আমোর ডর্শ র্মর্যো হটয়টি। গ্যোলো দ্ব   টযোন্ডোেব 
র্যর্হোর  রটলও র্োচনেঙ্গী অদু্ভত। দ্বনদ্বিত হওয়োর েনয আটরো  টয় েন অদ্বফর্োটরর 
র্োটথ  থো র্দ্বল, প্রটতযট র র্োচনেঙ্গী এ ই র ম।” 
 
“তোটত দ্ব ?” 
 
“ডেোরোদ্বনউম এর ডর্ই র্োচনেঙ্গী ডনই। ডর্ েটথষ্ট েোটলো ব্রযোন দ্বরয়োন র্টল। আমোর 
ডচটয়ও েোটলো। এখটনো আদ্বম হযোাঁদ্বল দ্বনয়োন র্োচনেঙ্গী িো়েটত পোদ্বর দ্বন। ডর েব অনুেোয়ী 
ডর্ ট্রোন টর এটর্টি উদ্বনশ র্ির র্য়টর্। েীর্টনর প্রথম উদ্বনশ ো র্ির দ্বনশোয়োর রুক্ষ্ম 
র্োচনেঙ্গী র্যর্হোর  টর ট্রোন টর এটর্ তো পুটরোপুদ্বর েুটল েোটর্, আমোর মটত তো 
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অর্ম্ভর্। ট্রযোন টর েতদ্বদনই র্োর্  রু  নো ড ন দ্ব িু ো হটলও পুরটনো র্োচনেঙ্গীর ডিোাঁয়ো 
ডথট ই েোটর্–রোইখট  ডদটখো, এখটনো মোটঝ মটিয েুল  টর েোহ্ লোই  র্টল ডফটল।” 
 
“ডেোগ্-দ্বর্টয়োগ্  টর দ্ব  ডর্র  রটল তোহটল?” 
 
“দ্ব  ডর্র  রলোম–ডেোগ্ দ্বর্টয়োগ্  রোর েটন্ত্রর মটতো এখোটন র্োরোদ্বদন র্টর্ ডথট  েো ডর্র 
 রলোম তো হটলো–ডেোরোদ্বনউম ডমোট ই দ্বনশোয়ো ডথট  আটর্ দ্বন। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব , 
আমোর মটন হয় দ্বনশোয়োট  ডর্ এই  োরটণই ডর্টি দ্বনটয়টি,  োরণ গ্রহ ো এটতো অনুন্নত, 
অপদ্বরদ্বচত এর্ং এটতো দূটর ডে ড উ অনুর্ন্ধোন  রোর  থো েোর্টর্ নো। ডর্ দ্বনিয়ই 
 দ্বম্পউ োটর অটন  ডখোাঁে খর্র  টর এই গ্রহ োট  ডর্র  টরটি ডেন তোর দ্বমটথয  থো 
িরো নো পট়ে।” 
 
“ডতোমোর মন্তর্য হোর্য র, হযোদ্বর। এই  োে ো ডর্ ড ন  রটর্? এর েনয তোট  দ্বনিয়ই 
অটন  েোল ডর েব ততদ্বর  রটত হটয়টি?” 
 
“এর্ং ডর্ দ্বঠ  তোই  টরটি। দ্বর্দ্বেল র্োদ্বেবটর্ দ্বনিয়ই তোর অটন  অনুর্োদ্বর আটি, ফটল 
ড োটনো র্মর্যো হয় দ্বন। তোর অনুর্োরীরোও র্র্ ফযোনোদ্ব  ।  োটেই মুখ খুলটর্ নো ড উ।” 
 
“দ্ব ন্তু ড ন?” 
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“ োরণ আমোর িোরণো ডেোরোদ্বনউম মোনুষট  েোনোটত চোয় নো ডর্ আর্টল ড োন গ্রহ র্ো 
অঞ্চল ডথট  এটর্টি।” 
 
“ড ন? আইন এর্ং প্রথো অনুেোয়ী এম্পোয়োটরর প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্শ্বই র্মোন।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন নো। ওই র্র্ উচ্চমোটগ্বর দশবন আদ্বম অন্তত  খটনো র্োির্ েীর্টন 
প্রদ্বতফদ্বলত হটত ডদদ্বখ দ্বন।” 
 
“তোহটল ড োটত্থট  এটর্টি? ডতোমোর ড োটনো িোরণো?” 
 
“হযোাঁ, আর ডর্েনযই ডতো আদ্বম চুটলর  থো র্টলদ্বি।” 
 
“খুটল র্ল।” 
 
“ডেোরোদ্বনউটমর র্োটথ র্টর্ থো োর র্ময় ড ন ডেন অস্বদ্বি হদ্বেল। তোর পর। রু্ঝটত 
পোরলোম ডে ওর চুটলর  োরটণ অস্বদ্বি লোগ্টি। ওর চুলগুটলো দ্বিল অটন  ডর্শী প্রোণর্ন্ত, 
উজ্জ্বল আর এটতো ডর্শী দ্বনখুাঁত েো আদ্বম আটগ্  খটনো ডদদ্বখ দ্বন। এর্ং এই  ৃদ্বত্রম চুল 
এমন এ   টরোদ্ব র উপর র্র্োটনো হটয়টি ডে  টরোদ্ব টত ড োটনোদ্বদনই স্বোেোদ্বর্  চুল 
গ্েোয় দ্বন।” 
 
“ড োটনোদ্বদনই গ্েোয় দ্বন?” চ   টর র্র্ রু্টঝ ডফলল ের্ব। “তুদ্বম র্লটত চোও–“ 
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“হযোাঁ। আদ্বম দ্বঠ  তোই র্লটত চোই। ডর্ অতীটত পট়ে থো ো পুরো োদ্বহনী দ্বনেবর 
মোইট োটেন ডর্ক্টর ডথট  এটর্টি। এই র্যোপোর োই ডর্ লুদ্ব টয় রোখোর ডচষ্টো  রটি। 
 
. 
 
১০. 
 
ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল ঠোন্ডো মদ্বিটষ্ক র্যোপোর ো েোর্টত লোগ্ল। এ োই তোর দ্বচন্তো  রোর িরণ। 
ঠোন্ডো।  খটনো অদ্বস্থর হয় নো। 
 
ডচোখ র্ন্ধ  টর মটনোদ্বনটর্শ  রোর ডচষ্টো  রল। আ  র্ির আটগ্ ডর্ আর হযোদ্বর 
মোইট োটেটন দ্বগ্টয়দ্বিল। ডর্শীদ্বদন থোট  দ্বন। আ ৃষ্ট  রোর মটতো দ্ব িু দ্বিল নো। ওখোটন 
এ মোত্র খোর্োর িো়েো। 
 
রুক্ষ,  টঠোর নীদ্বতর্োদ্বগ্শ, পুরুষতোদ্বন্ত্র  র্মোে; অতীতই তোটদর  োটি এ মোত্র িযোন 
িোরণো; ডস্বেোয় েন্ত্রণোদোয়  এ  পদ্ধদ্বতটত শরীটরর র্মি চুল এর্ং ডলোম দ্বনদ্বিহ্ন  টর 
ডফটল ডেন রু্ঝটত পোটর তোরো ড ”; তোটদর দ্ব ংর্দদ্বন্ত; তোটদর সৃ্মদ্বত (অথর্ো  ল্পনো) ডে 
এ  র্ময় তোরো গ্যোলোদ্বক্স শোর্ন  রত, েখন তোরো দ্বিল দী বেীদ্বর্, েখন ডরোর্ট র অদ্বিত্ব 
দ্বিল। 
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ডচোখ ডমটল ের্ব দ্বেটজ্ঞর্  রল, “ড ন, হযোদ্বর?” 
 
“দ্ব  ড ন?” 
 
“ডর্ মোইট োটেন ডথট  এটর্টি এই র্যোপোর ো ড ন লু োটত চোয়?” 
 
ের্ব েোটন ডে তোরটচটয় দ্বনখুাঁতেোটর্ ডর্লেন মোইট োটেটনর র্যোপোরগুটলো স্মরণ  রটত 
পোরটর্ নো। দ্ব ন্তু তোর ডমিোর ডচটয় ডর্লেটনর ডমিো আটরো তীক্ষ্ণ–দ্বেন্ন, ড োটনো র্টন্দহ 
ডনই। ডর্ অটন  ো গ্োদ্বণদ্বত  প্রদ্বক্রয়োর মোিযটম সৃ্মদ্বত ডথট  শুিু প্রটয়োেনীয় তথয ো ডর্র 
 টর আনটত পোটর। দ্ব ন্তু ডর্লেটনর মযোথটমদ্ব  যোল দ্বেেো শটনর প্রটয়োেন হয় নো, র্রং 
র্লো েোয় অপ্রটয়োেনীয় দ্বর্ষয় এদ্ব়েটয় আর্ল তথয ডর্র  টর আনটত পোটর। অটন  ো 
এ  লোটফ েোয়গ্োমটতো ডপৌঁিোটনোর মটতো। ডর্লেন র্র্র্ময়ই প্রমোণ  রোর ডচষ্টো  টরন 
ডে শুিুমোত্র তোর র্হ োরী, ইউটগ্ো এমোদ্বরলই অনুমোন দ্বনেবর  োে  টর। দ্ব ন্তু ের্ব তোটত 
ডর্ো ো র্টন দ্বন। ডর্লেন র্র্র্ময়ই েোন  টরন দ্বতদ্বন েগ্ৎ র্ংর্োর েুটল েোওয়ো এ  
গ্দ্বণতজ্ঞ। দ্ব ন্তু ের্ব তোটতও ডর্ো ো র্টন দ্বন। 
 
“ড ন ডেোরোদ্বনউম প্রমোণ  রটত চোয় ডে ডর্ মোইট োটেন ডথট  আটর্ দ্বন? প্রশ্ন ো 
আর্োর  রল ের্ব। 
 
“ও ো এ  ো রুক্ষ, র্ীমোর্দ্ধ র্মোে,” র্লটলন ডর্লেন। “ওই র্মোটে অটনট ই আটি 
েোরো প্রদ্বতদ্ব   োেব লোপ এমন দ্ব  দ্বচন্তো-েোর্নোর উপর দ্বে ট  রশীপ পিন্দ  টর নো। 
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আর্োর এ োও েোটন ডে পুটরোপুদ্বর এই র্মোটের র্োাঁিন দ্বিাঁট়ে পোলোটত পোরটর্ নো দ্ব ন্তু 
অনযোনয র্মোটের মটতো আটরো ডর্শী স্বোিীনতো ডেোগ্  রটত চোয়। স্বোেোদ্বর্ ।” 
 
“তোই র্োিয হটয় ডদটহ  ৃদ্বত্রম চুল গ্েোটনোর র্যর্স্থো  টর?” 
 
“নো, র্র্োই  টর নো। র্মোে ডথট  েোরো দ্বর্দ্বেন্ন হটয় েোয়–মোইট োটেদ্বনয়োনরো তোটদর 
পিন্দ  টর নো তোরো উইগ্ র্যর্হোর  টর। র্হে দ্ব ন্তু  ম  োেব রী। েোরো র্দ্বতয োর 
অটথবই পুটরোপুদ্বর দ্বর্দ্বেন্ন হটত চোয় তোরোই  ৃদ্বত্রম চুল গ্েোটনোর পদ্ধদ্বত র্যর্হোর  টর। 
প্রদ্বক্রয়ো ো েদ্ব ল এর্ং র্যয়র্হুল দ্ব ন্তু িরোর ড োটনো উপোয় থোট  নো। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর 
গ্দ্বণটতর ডমৌদ্বল  রূ্ত্রগুটলো ততদ্বর  রোর েনয ট্রযোন টরর আ শ ডর্ক্টর দ্বনটয় র্যোপ  
গ্টর্ষণো  টরদ্বি। দুেবোগ্যক্রটম র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর ড োটনো অগ্রগ্দ্বত নো হটলও আদ্বম 
ডেটনদ্বি অটন  দ্ব িু।” 
 
“দ্ব ন্তু ড ন এই দ্বর্দ্বেন্ন হটয় েোওয়ো মোনুষগুটলো তোটদর মোইট োটেদ্বনয়োন পদ্বরদ্বচদ্বত 
লু োটত চোয়? মোইট োটেদ্বনয়োন হটল ড োটনো শোদ্বির দ্বর্িোন আটি র্টল ডতো শুদ্বন দ্বন।”–
“নো, অর্শযই ড োটনো শোদ্বির দ্বর্িোন ডনই। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  মোইট োটেদ্বনয়োনটদর 
খোট ো  টর ডদখোরও ড োটনো প্রর্ণতো ডনই। র্রং   নো তোরটচটয়ও খোরোপ। 
মোইট োটেদ্বনয়োনটদর ড উ গুরুত্বই ডদয় নো। ওরো রু্দ্বদ্ধমোন র্র্োই স্বী োর  টর 
উচ্চদ্বশদ্বক্ষত, আত্মর্মোনী, রুদ্বচশীল, রু্স্বোদু খোর্োর উৎপোদটনর েোদু রী ক্ষমতো, 
দ্বনটেটদর ডর্ক্টটর দ্বর্রোমহীনেোটর্ উন্নয়টনর িোরো অর্যোহত রোখোর দ্বর্স্ময় র দক্ষতো–
তোরপটরও ড উ ওটদরট  গুরুত্ব ডদয় নো। তোটদর দ্বর্শ্বোর্, িযোন িোরণো মোইট োটেটনর 
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র্োইটরর র্মোটের  োটি হোর্য র, অদ্বর্শ্বোর্য ডর্ো োমী। এমন দ্ব  েোরো মোইট োটেন ডথট  
দ্বর্দ্বেন্ন হটয় েোয় তোরোও এ ো দ্বর্শ্বোর্  টর। এ েন মোইট োটেদ্বনয়োন ক্ষমতো দখটলর 
ডচষ্টো  রটি এ ো ডদটখ র্র্োই হোর্টর্। মোনুষ েদ্বদ তোট  েয় পোয় তোটত ড োটনো ক্ষদ্বত 
ডনই, মোনুটষর  ৃণো-অর্জ্ঞো দ্বনটয়ও ড োটনোর টম ডর্াঁটচ থো ো েোটর্। দ্ব ন্তু ডর্ েদ্বদ 
মোনুটষর হোদ্বর্র পোত্র হটয় দোাঁ়েোয় তো র্হয  রো।  দ্বঠন, ডেোরোদ্বনউম ফোটব দ্বমদ্বনটোর 
হটত চোয়,  োটেই তোর মোথোয় চুল থো টত হটর্, এর্ং আটরো দ্বনখুাঁত  রোর েনয তোট  
প্রমোণ  রটত হটর্ ডে ডর্ এমন এ  ো। অপদ্বরদ্বচত গ্রহ ডথট  এটর্টি েো মোইট োটেন 
ডথট  অটন  অটন  দূটর।” 
 
“অটন  মোনুটষর মোথোয় ডতো স্বোেোদ্বর্  েোটর্ই  ো  পট়ে।” 
 
“মোইট োটেদ্বনয়োনরো ডেেোটর্ ডেোর  টর র্ ল দ্বচহ্ন মুটি ডফটল ডর্র ম  খটনোই হয় 
নো। আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলোটত এই দ্বর্ষটয় ড উ মোথো  োমোত নো, দ্ব ন্তু তোর  োরণ আউ োর 
ওয়োর্ল্বগুটলো শুিু মোইট োটেটনর নোম োই েোটন, আর দ্ব িুই েোটন নো। 
মোইট োটেদ্বনয়োনরো দ্বনটেটদরট  এমনেোটর্ গুদ্ব টয় রোটখ, আদ্বম দ্বনদ্বিত ডে তোটদর ড উ 
ড োটনোদ্বদন ট্রোন র ডিট়ে অনয ড োটনো গ্রটহ েোয় দ্বন। দ্ব ন্তু ট্রযোন টর র্যোপোর ো অনযর ম। 
এখোটন ড ট ো মোনুষ অটন  আটি, তোরপটরও র্োমোনয হটলও দ্বচহ্ন থো টর্ই েোটত প্রমোণ 
হটর্ ডে তোরো মোইট োটেদ্বনয়োন নয়। এিো়েোও তোরো দোদ্ব়ে ডগ্োাঁফ রোখটত পোটর। ড োটনো 
র ম অরু্স্থতোর  োরটণ েোরো পুটরোপুদ্বর ড শহীন তোটদরট  হয়টতো প্রমোণ  রোর েনয 
র্োটথ েোক্তোরী র্োদ্ব বদ্বফট   রোখটত হটর্।” 
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“আমোটদর দ্ব  ড োটনো লোে হটে তোটত?” েুরু  ুাঁচট  দ্বেটজ্ঞর্  রল ের্ব। 
 
“দ্বঠ  রু্ঝটত পোরদ্বি নো।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  র্র্োইট  েোদ্বনটয় দ্বদটত পোর নো ডে ডর্ এ েন মোইট োটেদ্বনয়োন?” 
 
“ োে ো  দ্বঠন হটর্, আমোর িোরণো ডর্ তোর ট্রযো  দ্বনখুাঁতেোটর্ লুদ্ব টয় রোখটত ডপটরটি। 
তোিো়েো প্র োশ  রো র্ম্ভর্ হটলও–“ 
 
“হযোাঁ?” 
 
“আদ্বম ডেোর  টর মোনুষট  ডগ্ো়েোমীর দ্বদট  আ ৃষ্ট  রটত চোই নো। ট্রযোন টরর 
র্োমোদ্বে  পদ্বরদ্বস্থদ্বত েীষণ র্োটে, মোনুষ অল্পটতই উটিদ্বেত হটয় পট়ে এর্ং ডর্ ো আদ্বম 
র্ো অনয ড উই র্োমোল দ্বদটত পোরর্ নো। ডেোরোদ্বনউম ডে মোইট োটেদ্বনয়োন তো েদ্বদ প্রমোণ 
 রটতই হয় ডর্ ো হটর্ আমোর ডশষ অস্ত্র।” 
 
“তোহটল ডতোমোরও দ্বমদ্বনমোদ্বলেম দর োর?” 
 
“অর্শযই।” 
 
“ ী  রটত চোও?” 
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“ডেমোরটেটলর র্োটথ ডদখো  রদ্বি। হয়টতো ডর্ েোটন দ্ব   রটত হটর্।” 
 
তীক্ষ দৃদ্বষ্টটত ডর্লেটনর দ্বদট  তো োটলো ের্ব। “হযোদ্বর, প্রদ্বতদ্ব  র্মর্যো র্মোিোটনর েনয 
তুদ্বম দ্ব  ডেমোরটেটলর উপর দ্বনেবরশীল হটয় প়েি?” 
 
“নো, দ্ব ন্তু এই র্মর্যোর র্মোিোন হয়টতো ডর্ দ্বদটত পোরটর্।” 
 
“েদ্বদ নো পোটর?” 
 
“তখন আমোট ই এ  ো পথ ডর্র  টর দ্বনটত হটর্, তোই নো?” 
 
“ডর্ ো দ্ব  র ম?” ডর্লেটনর ডচহোরোয় দ্বর্ষণ্ণতোর িোপ প়েল। “ের্ব, আদ্বম েোদ্বন নো। 
আমোর  োটি 
 
১১. 
 
র্ম্রো  ক্লীয়ন ডেমোরটেলট  র্র্র্ময়ই ডদটখন, দ্ব ন্তু এম্পোয়োটরর েনগ্ণ তোট  ডদখোর 
রু্টেোগ্ র্লটত ডগ্টল পোয়ই নো। এেোটর্ দ্বনটেট  আ়েোল  টর রোখোর অটন   োরণ। 
এ  ো  োরণ হটলো ডে র্ময় অটন  গ্দ্ব়েটয়টি, দ্ব ন্তু তোর ডচহোরোর ড োটনো পদ্বরর্তবন হয় 
দ্বন। 
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প্রোয় র্িরখোটন  হটলো তোর র্োটথ ডর্লেটনর ডদখো র্োক্ষোৎ হয় নো, আর ট্রযোন টর আর্োর 
প্রথম  টয়  ো মোটর্র পর এেোটর্ মুটখোমুখী র্টর্ এ োটন্ত আলোপ  রোর রু্টেোগ্ও হয় 
দ্বন। 
 
লোর্দ্ব ন ডেোরোদ্বনউম এর র্োটথ র্োম্প্রদ্বত  র্োক্ষোটতর পদ্বরটপ্রদ্বক্ষটত ডর্লেন এর্ং 
ডেমোরটেল দুেটনই রু্ঝটত পোটর ডে তোটদর র্ম্প ব ো প্রচোর  রো উদ্বচত হটর্ নো। 
আর্োর ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর র্োটথ হযোদ্বর ডর্লেটনর র্োক্ষোৎ ডগ্োপনও রোখো েোটর্, আর তোই 
দ্বনরোপিোর খোদ্বতটর দুেটনই পযোটলর্ গ্রোউটন্ডর দ্বঠ  র্োইটর ডেোমর্ এে ডহোট টলর েো়েো 
 রো এ  ো দ্বর্লোর্র্হুল  োমরোয় ডদখো  রোর দ্বর্দ্ধোন্ত ডনয়। 
 
ডেমোরটেলট  ডদটখই পুরটনো সৃ্মদ্বতগুটলো এ র্োটথ দ্বে়ে েমোল। এখটনো ডেমোরটেটলর 
ডচহোরো এ ই র ম দ্বর্ষণ্ণ এর্ং গ্ম্ভীর। তোর মুটখর ডর্ই ডপৌরুষ দীপ্ত র্দ্বলটরখো এখটনো 
দ্বর্দযোমোন। এখটনো ডর্ আটগ্র মটতোই লম্বো এর্ং র্দ্বলষ্ঠ, এ ই র ম হোল ো লোল চুল। 
ডর্ দ্বঠ  রু্দশবন নয়, দ্ব ন্তু তোর গ্োম্ভীেব এর্ং র্যদ্বক্তত্ব অদ্বিতীয়। র্োিোরণ মোনুটষর মটন 
এ েন আদশব ফোট দ্বমদ্বনটোটরর ডে িদ্বর্ আাঁ ো আটি ডর্ দ্বঠ  তোই, র্র্োর ডর্রো। 
ডর্লেটনর মটত তোর এই র্যদ্বক্তত্বই র্ম্রোট র উপর অটিব   তৃবত্ব দ্বর্িোর  টর ডরটখটি, 
আর এই  োরটণই ডর্ প্রেূত্ব দ্বর্িোর  টর ডরটখটি ইটম্পদ্বরয়োল ড ো ব, এম্পোয়োটরর 
উপর। 
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ডেমোরটেল তোর দ্বদট  এদ্বগ্টয় এল, মুটখর গ্োম্ভীটেবর র্োমোনযতম দ্বর্চুযদ্বত নো  দ্ব টয়ই মুটখ 
মৃদু এ  ো হোদ্বর্ িটর ডরটখটি। 
 
“হযোদ্বর,” ডর্ র্লল, “ডতোমোট  ডদটখ খুশী হটয়দ্বি। েয় পোদ্বেলোম তুদ্বম হয়টতো আর 
আর্টর্ই নো।” 
 
“আদ্বম আটরো ডর্শী েয় ডপটয়দ্বিলোম। ডেটর্দ্বিলোম হয়টতো আপদ্বন আর্টর্ন নো, ফোটব 
দ্বমদ্বনটোর।” 
 
“ইট ো–েদ্বদ আর্ল নোম র্লটত ডতোমোর র্মর্যো হয়।” 
 
“আদ্বম পোরর্ নো। আমোর মুখ দ্বদটয় ডর্টরোটর্ নো। আপদ্বন েোটনন।” 
 
“ডর্ ো আমোর উপর ডিট়ে দোও। র্ল। ডতোমোর মুখ ডথট  শুনটত েোটলো লোগ্টর্।” 
 
ইতিতুঃ  রটত লোগ্টলন ডর্লেন। দ্বর্শ্বোর্ হটে নো ডে তোর ডঠোাঁ  এর্ং  ণ্ঠ ডথট  
শব্দগুটলো ডর্টরোটর্। “েোনীল,” অর্টশটষ র্লটলন দ্বতদ্বন। 
 
“আর, েোনীল অদ্বলটেো,” ডেমোরটেল র্লল। “হযোাঁ, তুদ্বম আমোর র্োটথ দ্বেনোর  রটর্, 
হযোদ্বর। েদ্বদ আদ্বম ডতোমোর র্োটথ দ্বেনোর  দ্বর তোহটল আমোট  দ্ব িু ডখটত হটর্ নো, েো 
আমোর েনয স্বদ্বিদোয় ।” 
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“আনটন্দর র্োটথ, েদ্বদও এর ম মুহূটতব এ ো দ্বেনোর  রো ো আমোর দ্বঠ  মনুঃপুত নয়। 
র্োমোনয দ্ব িু “ 
 
“েো ডতোমোর েোটলো লোটগ্–“ 
 
“দ্বঠ  আটি। নো  রো েোটর্ নো দ্ব ন্তু েোর্দ্বি এখোটন দুেটনর এ  র্োটথ থো ো ো দ্ব  দ্বঠ  
হটর্।” 
 
“হটর্। ইটম্পদ্বরয়োল আটদশ। দ্বহে ইটম্পদ্বরয়োল মযোটেদ্বট ডচটয়টিন র্টলই আদ্বম 
এটর্দ্বি।” 
 
“ড ন, েোনীল?” 
 
“দুর্ির পটর দশ র্োৎর্দ্বর  গ্দ্বণত র্টমলন ো আর্োর অনুদ্বষ্ঠত হটর্। ডতোমোট  অর্ো  
ডদখোটে। েুটল ডগ্টিো?” 
 
“নো, েুদ্বল দ্বন। তটর্ আদ্বম েোদ্বর্ও দ্বন।” 
 
“এর্োর অংশ ডনটর্ নো? গ্তর্োটরর োয় তুদ্বম র্র্োইট  চমট  দ্বদটয়দ্বিটল।” 
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“হযোাঁ, র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বদটয় দ্ব িু ো চম  ততদ্বর  রটত ডপটরদ্বিলোম।” 
 
“তুদ্বম র্ম্রো ট  আগ্রহী  টর তুটলদ্বিটল। আর ড োটনো গ্দ্বণতদ্বর্দ পোটর দ্বন। 
 
“র্ম্রো  নয়, তুদ্বম আগ্রহী হটয়দ্বিটল। তোরপর আমোট  ইটম্পদ্বরয়োল ডফোর্ব এর  োি ডথট  
পোদ্বলটয় ডর়্েোটত হয় েতক্ষণ পেবন্ত নো ডতোমোট  দ্বনদ্বিত  রটত ডপটরদ্বি ডে আদ্বম অন্তত 
এর্োর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয় গ্টর্ষণো শুরু  রটত পোরর্, তোরপটরই তুদ্বম আমোট  
এখোটন ডগ্োপটন  োে  রোর রু্টেোগ্  টর দোও।” 
 
“গ্দ্বণত দ্বর্েোটগ্র প্রিোন দ্বহটর্টর্ ডতমন ডগ্োপনীয়তো থো টি নো।” 
 
“হযোাঁ, থো টি  োরণ দোদ্বয়ত্ব ো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আ়েোল  টর ডরটখটি।” 
 
“আহ্, খোর্োর চটল এটর্টি। দ্ব িুক্ষটণর েনয পুরটনো র্নু্ধ দ্বহটর্টর্ অনয ড োটনো প্রর্টঙ্গ 
 থো র্লো েো । ের্ব ড মন আটি?” 
 
“চমঙ্কোর। আদশব স্ত্রী। আমোর দ্বনরোপিোর েনয তোর দুুঃদ্বিন্তো দ্বনটয় মৃতুয পেবন্ত আমোর 
র্োটথ থো টর্।” 
 
“ও ো তোর দোদ্বয়ত্ব।” 
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“ থো ো আমোট  ডর্ র্োরর্োরই মটন  দ্বরটয় ডদয়। র্দ্বতয, েোনীল, আমোটদর দুেনট  
এ র্োটথ থো োর রু্টেোগ্  টর ডদয়োর েনয শুিু মুটখ  ৃতজ্ঞতো প্র োশ েটথষ্ট হটর্ নো।” 
 
“িনযর্োদ, হযোদ্বর, তটর্ র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব , ডতোমরো দুেন ডে রু্খী দম্পদ্বত হটত পোরটর্ 
আদ্বম তো অনুমোন  দ্বর দ্বন, দ্বর্টশষ  টর ের্ব 
 
“তোরপটরও ডে উপহোর দ্বদটয়ি ডর্ েনয িনযর্োদ, আর্ল পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বনটয় ডতোমোর আশো 
েতই র্ং ীণব ডহো  নো ড ন।” 
 
“খুশী হলোম। তটর্ আটর  ো পুরস্কোটরর  থো ডর্োিহয় তুদ্বম েুটল ডগ্ি েোর পদ্বরণদ্বত 
আটরো ডর্শী র্টন্দহেোেন–আমোর র্োটথ ডতোমোর র্ম্প ব।” 
 
ডর্লেন ড োটনো ের্োর্ দ্বদটলন নো, তোই ডেমোরটেল তোট  ডখটত শুরু  রোর েনয ইশোরো 
 রল। 
 
দ্ব িুক্ষণ পটর ফ ব দ্বদটয় এ   ু রো মোি উদ্বঠটয় র্লটলন, “দ্বেদ্বনর্ ো দ্ব  আদ্বম রু্ঝটত 
পোরদ্বি নো তটর্ রোন্নো ো মোইট োটেদ্বনয়োন।” 
 
“হযোাঁ, আদ্বম েোদ্বন ডতোমোর খুর্ পিন্দ।” 
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“মোইট োটেদ্বনয়োনটদর অদ্বিত্ব এই  োরটণই আেও দ্ব ট  আটি। এ মোত্র  োরণ। তটর্ 
ডতোমোর  োটি ওটদর এ  ো দ্বর্টশষ গুরুত্ব আটি। আমোর ডর্ ো ডেোলো। উদ্বচত নয়।” 
 
“দ্বর্টশষ গুরুত্ব োও এখন ডশষ হটয় েোটে। ওটদর পূর্বপুরুষ অটন  অটন  দ্বদন আটগ্ 
অটরোরো গ্রটহ র্োর্  রত। ওখোটন তোরো দ্বতনশ র্িটররও ডর্শী র্ময় র্োর্  টর এর্ং 
গ্যোলোদ্বক্সর পঞ্চোশ ো গ্রটহর লেব দ্বিল। এ েন অটরোরোনই প্রথম আমোর দ্বেেোইন  টর 
আমোট  ততদ্বর  টর। আদ্বম েুদ্বল দ্বন; র্র্ পদ্বরষ্কোর মটন আটি ড োটনোর ম দ্বর্ ৃদ্বত িো়েো 
তোটদর র্ংশির মোইট োটেদ্বনয়োনটদর চোইটতও দ্বনখুাঁত েোটর্। দ্ব ন্তু অটন  দ্বদন আটগ্ 
আদ্বম ওটদরট  ডিট়ে চটল আদ্বর্। আদ্বম দ্বনটেই ডর্টি ডনই মোনর্েোদ্বতর েনয ড োন 
পথ ো েোটলো হটর্ এর্ং আেও ডর্ই পথ অনুর্রণ  টর চটলদ্বি, েতদূর র্ম্ভর্।” 
 
ডর্লেন হঠোৎ র্চদ্ব ত হটয় র্লটলন, “আমোটদর আটলোচনো ড উ শুটন ডফলটর্ নো ডতো?” 
 
ডেমোরটেল ড ৌতু  ডর্োি  রল, “এখন ডেটর্ ড োটনো লোে হটর্ নো, অটন  ডদদ্বর হটয় 
ডগ্টি। তটর্ েটয়র দ্ব িু ডনই। আদ্বম র্র্ র ম র্ত বতো অর্লম্বন  টরদ্বি। েখন এটর্ি 
তখন খুর্ ডর্শী মোনুষ ডতোমোট  ডদটখ দ্বন, েোওয়োর র্ময়ও ডদখটর্ নো। েোরো ডদখটর্ 
তোরোও অর্ো  হটর্ নো। গ্দ্বণত দ্বর্ষটয় আমোর আগ্রটহর  থো র্র্োই েোটন। ইটম্পদ্বরয়োল 
ড োট ব েোরো আমোর র্নু্ধ নয় তোরো এই র্যোপোর োটত েীষণ মেো পোয়। েোই ডহো  র্র্োই 
িটর ডনটর্ ডে আদ্বম আগ্োমী দশর্োৎর্দ্বর  র্টমলটনর প্রোথদ্বম  প্রস্তুদ্বত র্োরোর েনযই 
এটর্দ্বি। র্টমলন দ্বনটয়ই আদ্বম ডতোমোর র্োটথ আটলোচনো  রটত চোই।” 
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“মটন হয় নো ডতোমোট  র্োহোেয  রটত পোরর্। শুিুমোত্র এ  ো দ্বর্ষয়ই আদ্বম উপস্থোপন 
 রটত পোরর্–েদ্বদও তো র্ম্ভর্ নয়। অংশ দ্বনটলও তো হটর্ দশব টদর র্োদ্বরটত। নতুন 
ড োটনো গ্টর্ষণো উপস্থোপন  রোর ইেো ডনই।” 
 
“রু্ঝটত ডপটরদ্বি। তোরপটরও এ  ো  থো শুনটল হয়টতো তুদ্বম আগ্রহী হটর্, দ্বহে 
ইটম্পদ্বরয়োল মযোটেদ্বট এখটনো ডতোমোট  মটন ডরটখটিন।” 
 
“ োরণ তুদ্বম তোট  আমোর  থো েুলটত দোও দ্বন।” 
 
“নো, আদ্বম ডর্র ম দ্ব িু  দ্বর দ্বন। তটর্ দ্বহে ইটম্পদ্বরয়োল মযোটেদ্বট মোটঝ মোটঝই 
আমোট  অর্ো   টর ডদন। আগ্োমী র্টমলটনর  থো দ্বতদ্বন েোটনন এর্ং গ্ত র্টমলটন 
তুদ্বম েো  টরি ডর্ োও মটন ডরটখটিন। র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্যোপোটর দ্বতদ্বন এখটনো আগ্রহী। 
আটরো র়্ে দ্ব িুও   টত পোটর, ডতোমোট  েোদ্বনটয় রোখো উদ্বচত। হয়টতো ডতোমোট  
র্োক্ষোটতর েনয েো টর্ন, র্ম্ভোর্নো ো উদ্ব়েটয় ডদয়ো েোয় নো। ড ো ব এ োট  দ্বর্রল র্মোন 
দ্বহটর্টর্ গ্ণয  রটর্–এ  েীর্টন দুদুর্োর র্ম্রোট র র্োক্ষোৎ লোে।” 
 
“ঠোট্টো  রি। র্ম্রোট র ডদখো ডপটয় দ্ব  লোে হটর্?” 
 
“েোই ডহো  নো ড ন, র্োক্ষোটতর েনয েো ো হটল তুদ্বম প্রতযোখযোন  রটত পোরটর্ নো।–
ডতোমোর দুই দ্বশষয ইউটগ্ো আর রোইখ ড মন আটি?” 
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“র্র্ই ডতো েোটনো। আমোর িোরণো আমোর উপর র্র্ র্ময় নের রোখ তুদ্বম।” 
 
“হযোাঁ, তো রোদ্বখ। ডতোমোর দ্বনরোপিোর েনযই দ্ব ন্তু ডতোমোর েীর্টনর খুাঁদ্ব নোদ্ব  র্র্ দ্বর্ষটয়র 
খর্র রোদ্বখ নো। আর্টল  দ্বঠন এ  ো দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটতই র্ময় ফুদ্বরটয় েোয় আর 
আদ্বম র্র্বদ্রষ্টোও নই।” 
 
“ের্ব দ্বরটপো ব  টর নো?” 
 
“র়্ে িরটনর র্মর্যো হটল তটর্ই  টর, অনযথোয়  টর নো। ডর্ তোর মূল দোদ্বয়ত্ব। পোলন 
 রটতই ডর্শী র্টচষ্ট।” 
 
ডর্লেন মুখ দ্বদটয় শব্দ  রটলন। “আমোর ডিটলরো েোটলোই  রটি। ইউটগ্োট । 
র্োমলোটনো দ্বদটন দ্বদটন আটরো  দ্বঠন হটয় প়েটি। ডর্ আমোর চোইটতও ডর্শী, 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন এর্ং র্ম্ভর্ত তোর িোরণো আদ্বম তোট  দ্বপিটন ড টন িটর ডরটখদ্বি। 
আর রোইখ এমন এ  দদ্বর্য ডিটল েোট  েোটলো নো ডর্টর্ পোরো েোয় নো র্র্র্ময়ই তোই 
দ্বিল। েখন ডর্ রোিোর ের্ ুটর ডিো রো দ্বিল তখন ডথট ই ডর্ আমোর ডেহ-মমতো েয় 
 টর ডনয় এর্ং র্র্টচটয় আিটেবর র্যোপোর ডে েটর্বরও মন েয়  টর দ্বনটয়টি। আদ্বম 
র্দ্বতযই দ্বর্শ্বোর্  দ্বর ের্ব েদ্বদ  খটনো আমোর প্রদ্বত দ্বর্রক্ত হটয় পট়ে এর্ং আমোট  ডিট়ে 
চটল ডেটত চোয় শুিুমোত্র এ  ো  োরটণই ডর্ আমোট  ডিট়ে েোটর্ নো–রোইটখর প্রদ্বত তোর 
েোটলোর্োর্ো।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

91 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

র্মদ্বতর েঙ্গীটত মোথো নো়েল ডেমোরটেল আর ডর্লেন আর্োর র্লো শুরু  রটলন, “েদ্বদ 
ওদ্বয়র দ্বরটশদ্বল তোট  পিন্দ নো  রত তোহটল আদ্বম আেট  এখোটন থো তোম নো। 
তখনই মটর ডেতোম-” তোর দৃদ্বষ্টটত অস্বদ্বি ফুট  উঠল। “  নো ো েোর্টত আমোর েোটলো 
লোটগ্ নো, েোনীল। পুটরোপুদ্বর এ  ো দু ব নো এর্ং েোর ড োটনো পূর্বোনুমোন র্ম্ভর্ নয়। 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্ব েোটর্ আমোটদর র্োহোেয  রটর্?” 
 
“তুদ্বমই ডতো র্টলদ্বিটল ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ড র্ল র্ম্ভোর্নো েোচোই  রটত পোরটর্ এর্ং 
েনটগ্োষ্ঠীর আয়তন হটত হটর্ অটন  র়্ে। শুিুমোত্র এ েন র্যদ্বক্তর আচরণ দ্বর্টলষণ 
 রটত পোরটর্ নো।” 
 
“দ্ব ন্তু ডর্ই এ েন র্যদ্বক্ত েদ্বদ গুরুত্বপূণব হটয় দোাঁ়েোয়–“ 
 
“আশো  দ্বর তুদ্বম রু্ঝটত পোরটর্ ডে এ েন মোনুষ  খটনোই গুরুত্বপূণব হটত পোটর নো। 
এমন দ্ব  আদ্বমও নো–তুদ্বমও নো।” 
 
“হয়টতো ডতোমোর  থোই দ্বঠ । এ  ো দ্বেদ্বনর্ অর্শয রু্ঝটত ডপটরদ্বি ডে আদ্বম দ্বনটেট  
 খটনো গুরুত্বপূণব মটন  দ্বর দ্বন, ডর্োি রু্দ্বদ্ধ আেন্ন  টর ডদয়োর মটতো  টর দ্বনটেট  
 খটনো অদ্বতমোনর্ েোদ্বর্দ্বন। দ্ব ন্তু তুদ্বম গুরুত্বপূণব আর এই দ্বর্ষটয়ই আদ্বম  থো র্লটত 
এটর্দ্বি। েতদূর ডখোলোখুদ্বল আটলোচনো  রো েোয় ততই েোটলো। আমোট  েোনটতই হটর্।” 
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“দ্ব  েোনটত হটর্?” ডর্য়োরো এটর্ ড দ্বর্ল পদ্বরষ্কোর  টর দ্বদটয় ডগ্ল। এ ই র্টথ  োমরোর 
আটলোও  টম ডগ্ল। মটন হটলো ডেন ডদয়োলগুটলো আটরো  োটি চটল এটর্টি। দ্বনরোপিোর 
অনুেূদ্বত ো আটরো প্রখর  টর ডতোলোর েনয েটথষ্ট। 
 
“ডেোরোদ্বনউম,” দোাঁটতর ফোাঁ  দ্বদটয় শব্দগুটলো ডর্লেন এমনেোটর্ র্লটলন ডেন শুিু নোম ো 
র্লোই েটথষ্ট। 
 
“ও, হযোাঁ।” 
 
“তুদ্বম ওর  থো েোটনো?” 
 
“অর্শযই। নো েোনটল চলটর্?” 
 
“ডর্শ, আদ্বমও েোনটত চোই।” 
 
“দ্ব  েোনটত চোও?” 
 
“েোনীল, শুিু শুিু র্ময় নষ্ট  টরো নো। ও দ্ব  দ্বর্পৰ্জ্ন ?” 
 
“অর্শযই দ্বর্পৰ্জ্ন । ডতোমোর ড োটনো র্টন্দহ আটি?” 
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“আদ্বম র্লটত চোই ডতোমোর েনয? ডতোমোর ফোটব দ্বমদ্বনটোরদ্বশটপর েনয?” 
 
“আদ্বম দ্বঠ  ডর্ োই ডর্োঝোদ্বে। এই  োরটণই ডর্ দ্বর্পৰ্জ্ন ।” 
 
“এর্ং তুদ্বম তোট  থোমোে নো।” 
 
র্োমটন ঝু ল ডেমোরটেল, ড দ্বর্টলর উপর দুেটনর মোঝখোটন র্োাঁ হোটতর  নুই রোখল। 
“হযোদ্বর, অটন    নোই   োর েনয আমোর অনুমদ্বতর অটপক্ষো  টর নো। এই দ্বর্ষটয় 
আমরো দোশবদ্বন  হটত পোদ্বর। দ্বহে ইটম্পদ্বরয়োল মযোটেদ্বট প্রথম ক্লীয়ন ক্ষমতোয় এটর্টিন 
প্রোয় আঠোর র্ির হটয় ডগ্ল। শুরু ডথট ই আদ্বম দ্বিলোম তোর চীফ অর্ টোফ, তোরপর 
হটয়দ্বি ফোটব দ্বমদ্বনটোর। এর আটগ্ তোর র্োর্োর শোর্নোমটলর ডশষ র্িরগুটলোটতও আদ্বম 
দোদ্বয়টত্ব দ্বিলোম েদ্বদও এত ো র্যোপ েোটর্ তো পোলন  রটত হয় দ্বন। দী ব র্ময় এর্ং 
ড োটনো ফোটব দ্বমদ্বনটোটররই এটতো দী ব র্ময় ক্ষমতোয় দ্ব ট  থো োর নদ্বের ডনই।” 
 
“তুদ্বম র্োিোরণ ড োটনো ফোট দ্বমদ্বনটোর নও, েোনীল, এর্ং  থো ো দ্বনটেও েোটনো। 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর েখন র্োিটর্ পদ্বরণত হওয়োর পটথ ডর্ই র্ময় ডতোমোট  ক্ষমতোয় 
থো টতই হটর্। হোর্টর্ নো, এ োই র্দ্বতয, আমোটদর েখন প্রথম ডদখো হয়, আ  র্ির 
আটগ্, তুদ্বম র্টলদ্বিটল এম্পোয়োটর েোঙ্গন শুরু হটয়টি, ধ্বংর্ হটয় েোটে। ডর্ই মটনোেোর্ 
দ্ব  এখন পোটি ডগ্টি?” 
 
“নো, অর্শযই নো।” 
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“র্রং েোঙ্গন এখন আটরো ডর্শী স্পষ্ট হটয় উটঠটি, দ্বঠ ?” 
 
“হযোাঁ, দ্বঠ , েদ্বদও আদ্বম তো ডঠ োটনোর ডচষ্টো  রদ্বি।” 
 
“এখন তুদ্বমই েদ্বদ নো থোট , তোহটল দ্ব  হটর্? ডেোরোদ্বনউম ডতোমোর দ্বর্রুটদ্ধ এম্পোয়োরট  
ডখদ্বপটয় তুলটি।” 
 
“ট্রযোন র, হযোদ্বর, ট্রযোন র। আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলো এখটনো শোন্ত এর্ং আমোর আটদশ ডমটন 
চলটি। এমন দ্ব  দ্বর্পেবি অথবনীদ্বত এর্ং হ্রোর্প্রোপ্ত র্োদ্বণেয র্টেও।” 
 
“দ্ব ন্তু ট্রযোন টরই ডিো  র়্ে র্র্   নো দ্বহর্োটর্ রোখটত হয়। ট্রযো র ইটম্পদ্বরয়োল ওয়োর্ল্ব 
ডেখোটন আমরো র্োর্  রদ্বি, এম্পোয়োর এর রোেিোনী, র্র্টচটয় গুরুত্বপূণব গ্রহ, প্রশোর্দ্বন  
ড ন্দ্র এর্ং এই গ্রহই ডতোমোট  িুাঁট়ে ডফটল দ্বদটত পোটর। েদ্বদ ট্রযোন র ডতোমোট  
প্রতযোখযোন  টর তোহটল তুদ্বম ড োটনো েোটর্ই ক্ষমতো িটর রোখটত পোরটর্ নো।” 
 
“আদ্বম এ মত।” 
 
“তোহটল তুদ্বম চটল ডগ্টল ড  দোদ্বয়ত্ব ডনটর্ আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলোট  র্োমলোটনোর, ড  
পতটনর গ্দ্বত অপ্রদ্বতটরোিয হটয় উঠো এর্ং এম্পোয়োটর চরম অরোে তো ও দ্বর্শৃঙ্খলোর 
উদ্ভর্ ডঠ োটর্?” 
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“দ্বনুঃর্টন্দটহ দ্বচন্তোর দ্বর্ষয়।” 
 
“ োটেই তুদ্বম দ্বনিয়ই দ্ব িু এ  ো  রি। ইউটগ্োর দৃঢ় দ্বর্শ্বোর্ তুদ্বম েয়ং র দ্বর্পটদর 
মুটখোমুদ্বখ এর্ং দ্বনটের ক্ষমতো িটর রোখটত পোরটর্ নো। ইউটগ্োর অন্তেবোন তোট  এই 
 থো র্লটি। ের্ব দ্বঠ  এ ই  থো র্টলটি এর্ং েুদ্বক্ত দ্বহটর্টর্ আমোট  রু্দ্বঝটয়টি দ্বতন ো 
র্ো চোর ো–চোর ো–“ 
 
“ডরোর্দ্ব ক্স আইন,” ডর্লেটনর মুটখ  থো েুদ্বগ্টয় দ্বদল ডেমোরটেল। 
 
“তরুণ রোইখ ডেোরোদ্বনউটমর আটন্দোলটনর প্রদ্বত আ ৃষ্ট–ডেটহতু ডর্ এ েন েোহুলোই । 
আর আদ্বম–আদ্বম দ্বিিোগ্রি, তোই ডতোমোর  োটি আশ্বোর্ পোর্ র্টল এটর্দ্বি। দ্বনিয়ই 
পদ্বরদ্বস্থদ্বত ডতোমোর দ্বনয়ন্ত্রটণ।” 
 
“তোহটল ডতো দ্বচন্তোর দ্ব িু দ্বিল নো। েোই ডহো  আদ্বম ডতোমোট  আশ্বোর্ দ্বদটত পোরদ্বি নো। 
আদ্বম র্দ্বতযই েয়ং র দ্বর্পটদ আদ্বি।” 
 
“তুদ্বম দ্ব িুই  রি নো?” 
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“নো। আদ্বম েনগ্টণর ডক্ষোে দ্বনয়ন্ত্রটণ রোখোর এর্ং ডেোরোদ্বনউটমর র্ক্তর্য গুরুত্বহীন 
প্রমোটণর ডচষ্টো  রদ্বি। তো নো হটল এতদ্বদটন আমোট  হয়টতো ক্ষমতো ডথট  র্টর দোাঁ়েোটত 
হটতো। দ্ব ন্তু েো  রদ্বি তো েটথষ্ট নয়।” 
 
ডর্লেন খোদ্বন  ো ইতিতুঃ  টর ডশষ পেবন্ত র্টলই ডফলটলন, “আমোর দ্বর্শ্বোর্ 
ডেোরোদ্বনউম আর্টল মোইট োটেদ্বনয়োন।” 
 
“তোই নোদ্ব ?” 
 
“আমোর িোরণো। তথয োট  তোর দ্বর্রুটদ্ধ  োটে লোগ্োর্ ডেটর্দ্বিলোম, দ্ব ন্তু এ  ো 
অন্ধদ্বর্শ্বোটর্ ইন্ধন ডেোগ্োটতও আমোর রুদ্বচটত র্োিটি।” 
 
“তো নো  টর খুর্ই রু্দ্বদ্ধমোটনর  োে  টরি। অটন  পদটক্ষপই ডনয়ো েোয়, দ্ব ন্তু তোর 
পোশোপোদ্বশ ডে দ্বর্রূপ প্রদ্বতদ্বক্রয়ো রৃ্দ্বষ্ট হটর্ ডর্গুটলো আমরো চোই নো। র্দ্বতয  থো র্লটত 
দ্ব , হযোদ্বর, দোদ্বয়ত্ব ডিট়ে দ্বদটত আমোর ড োটনো আপদ্বি ডনই–েদ্বদ উপেুক্ত এ েন 
উিররূ্দ্বর পোওয়ো েোয় ডে দ্বঠ  আমোর মূলনীদ্বতগুটলো অনুর্রণ  টর পতটনর গ্দ্বত োট  
েতদূর র্ম্ভর্ িীর  টর দ্বদটত পোরটর্। অনযদ্বদট  েদ্বদ ডেোরোদ্বনউম আমোর স্থলোদ্বেদ্বষক্ত 
হয় ডর্ ো হটর্ আমোর মটত চরম র্র্বনোশ।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র তোট  থোমোটনোর েনয েো  রর্ তোর র্র্ই দ্বঠ ।” 
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“পুটরোপুদ্বর দ্বঠ  নয়। ডেোরোদ্বনউমট  থোদ্বমটয় আদ্বম ক্ষমতোয় দ্ব ট  থো টলও এম্পোয়োটর 
অরোে তো শুরু হটত পোটর।  োটেই আদ্বম এমন দ্ব িু  রর্ নো েোটত ডেোরোদ্বনউম এর 
আটন্দোলন ডশষ হটয় েোটর্, আদ্বম ক্ষমতো িটর রোখটত পোরর্ দ্ব ন্তু তোর ফটল এম্পোয়োটরর 
পতন ত্বরোদ্বন্বত হটর্। আদ্বম এমন ড োটনো উপোয় এখটনো খুাঁটে পোই দ্বন েোটত ডেোরোদ্বনউম 
ধ্বংর্ হটর্ এর্ং এম্পোয়োটর অরোে তো িদ্ব়েটয় প়েটর্ নো।” 
 
“দ্বমদ্বনমোদ্বলেম,” দ্বফর্ দ্বফর্  টর র্লটলন ডর্লেন। 
 
“মোফ  রটর্?” 
 
“ের্ব র্লদ্বিল তুদ্বম ও দ্বমদ্বনমোদ্বলেম িোরো র্ীমোর্দ্ধ।” 
 
“আর্টলই তোই।” 
 
“তোহটল আেট র র্োক্ষোৎ োর পুটরোপুদ্বর র্যথব, েোনীল।” 
 
“অথবোৎ তুদ্বম আমোর  োটি আশ্বোর্ ডপটত এটর্দ্বিটল দ্ব ন্তু পোও দ্বন।” 
 
“ডর্োিহয় তোই।” 
 
“দ্ব ন্তু আদ্বম ডতোমোর র্োটথ ডদখো  টরদ্বি  োরণ আদ্বমও আশ্বোর্ ডপটত ডচটয়দ্বিলোম।” 
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“আমোর  োি ডথট ?” 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডথট , েো এ  ো দ্বনরোপদ উপোয় ততদ্বর  টর দ্বদটত পোটর, আদ্বম েো 
 রটত পোদ্বর দ্বন।” 
 
র়্ে  টর দী বশ্বোর্ িো়েটলন ডর্লেন। “েোনীল, র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এখটনো ডর্ই পেবোটয় 
ডপৌঁিোয় দ্বন।” 
 
ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর দৃদ্বষ্ট তীক্ষ্ণ হটলো, “তুদ্বম আ  র্ির র্ময় ডপটয়ি, হযোদ্বর।” 
 
“আ  র্ির ড ন আ শ র্ির পটরও হয়টতো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এই পেবোটয় ডপৌঁিোটত 
পোরটর্ নো। এ ো এ  ো দুুঃর্োিয  োে।” 
 
“এ  ো দ্বনখুাঁত ড ৌশল ততদ্বর  টর ডফটলি তো আদ্বম আশো  দ্বর দ্বন, দ্ব ন্তু তুদ্বম হয়টতো 
দ্ব িু প্রোথদ্বম  িোরণো,  োঠোটমো র্ো মূলনীদ্বত ততদ্বর  রটত ডপটরি েো আমোটদর পথ 
প্রদশব  দ্বহটর্টর্  োে  রটর্। হয়টতো দ্বনখুাঁত হটর্ নো দ্ব ন্তু অনুমোটন  োে  রোর ডচটয় 
ডতো েোটলো।” 
 
“আ  র্ির আটগ্ েো দ্বিল তোর ডচটয় এ  ুও ডর্শী নো,”  োতর স্বটর র্লটলন ডর্লেন। 
“র্মর্যো ো এখোটনই। ডতোমোট  ক্ষমতোয় দ্ব ট  থো টত হটর্ এর্ং ডেোরোদ্বনউমট  দমন 
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 রটত হটর্ এমন উপোটয় ডেন এম্পোয়োটরর দ্বস্থদ্বতশীলতো েতদ্বদন র্ম্ভর্ িটর রোখো েোয়। 
ডেন র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েনয আদ্বম পেবোপ্ত র্ময় পোই। এখন র্োইট োদ্বহটটোদ্বর িো়েো এই 
 োে ো  রো েোটর্ নো, তোই দ্ব ?” 
 
“তোই ডতো মটন হটে।” 
 
“তোহটল আমরো এ  ো র্মর্যোর চক্র দ্বনটয় আটলোচনো  রদ্বি। আর এদ্বদট  এম্পোয়োর 
ধ্বংর্ হটয় েোটে।” 
 
“েদ্বদ নো অপ্রতযোদ্বশত দ্ব িু  ট । েদ্বদ নো তুদ্বম অপ্রতযোদ্বশত দ্ব িু   োও।” 
 
“আদ্বম? েোনীল, র্োইট োদ্বহটটোদ্বর িো়েো আদ্বম দ্ব   রর্?” 
 
“আদ্বম েোদ্বন নো, হযোদ্বর।” 
 
চরম হতোশো দ্বনটয় দ্বফটর েোওয়োর েনয উটঠ দোাঁ়েোটলন ডর্লেন। 
 
. 
 
১২. 
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পটরর  টয়  ো দ্বদন দ্বেপো বটমটের  োে ডথট  দ্বর্রত থো টলন হযোদ্বর ডর্লেন। খর্র 
র্গ্রটহর েনয  দ্বম্পউ োর োট  দ্বতদ্বন দ্বনউে গ্যোদোদ্বরং ডমোে এ ডর্   টর রোখটলন। 
 
পাঁদ্বচশ দ্বমদ্বলয়ন গ্রটহর তদদ্বন  খর্রগুটলো র্োমলোটনোর মটতো উন্নত  দ্বম্পউ োটরর র্ংখযো 
খুর্ই  ম। ইটম্পদ্বরয়োল ডহেট োয়ো বোটর অটন গুটলো আটি  োরণ ওখোটন থো ো ো 
েরুরী। অল্প  টয়  ো আউ োর ওয়োটর্ল্বর রোেিোনী গ্রটহ এই িরটনর  দ্বম্পউ োর 
থো টলও ডর্শীরেোগ্ই ট্রোন টরর ড ন্দ্রীয় র্োতবোর্ংস্থোর র্োটথ হোইপোর  োটন শন দ্বনটয়ই 
র্ন্তুষ্ট। 
 
গুরুত্বপূণব গ্দ্বণত দ্বর্েোটগ্র এ  ো  দ্বম্পউ োর েদ্বদ েটথষ্ট আিুদ্বন  হয় তোহটল ডর্ োট  
খর্র র্ংগ্রটহর স্বোিীন উৎটর্ পদ্বরণত  রো ড োটনো র্যোপোর নো এর্ং ডর্লেন অতযন্ত 
ড ৌশটল দ্বনটের  দ্বম্পউ োটর এই র্যর্স্থো ো ততদ্বর  টর দ্বনটয়টিন। তোর 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েনয এ ো প্রটয়োেন, েদ্বদও েথোথব  োরটণই র্যোপোর ো অনযটদর  োি 
ডথট  ডগ্োপন ডরটখটিন দ্বতদ্বন। 
 
এম্পোয়োটরর ড োটনো গ্রটহ অস্বোেোদ্বর্  দ্ব িু   টল  দ্বম্পউ োর ডর্ ো দ্বরটপো ব  রটর্। 
দ্বনষ্প্রে এ  ো র্োংট দ্বত  আটলো জ্বটল উঠটর্ এর্ং ডর্লেন র্হটেই খর্র ো ডর্র  টর 
দ্বনটত পোরটর্ন। র্োংট দ্বত  আটলো ো  োটল েটদ্র হয়টতো এ র্োর জ্বটল উটঠ  োরণ 
‘অস্বোেোদ্বর্ ’ শব্দ োর র্ংজ্ঞো অতযন্ত র্ীদ্বমত  টর রোখো হটয়টি, অথচ অনুর্ন্ধোটনর পদ্বরদ্বি 
অটন  র্যোপ । 
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এই র্যর্স্থো ো নো থো টল ক্রমোগ্ত দ্বর্দ্বেন্ন গ্রটহর খর্রগুটলোটত ডচোখ রু্লোটত হটতো–
অর্শযই পাঁদ্বচশ দ্বমদ্বলয়ন গ্রটহর নো হয়টতো র্ো মোত্র  টয়  েেন গ্রটহর। চরম 
হতোশোেন  এর্ং ে নযর ম দ্বর্রদ্বক্ত র এ  ো  োে,  োরণ এমন এ  োও গ্রহ ডনই 
ডেখোটন প্রতযহ হোেোটরো র টমর   নো   টি নো। অগু্নযৎপোত, র্নযো, ড োননো িরটনর 
অথবধনদ্বত  দ্বর্পেবয় এর্ং অর্শযই দোঙ্গো। গ্ত এ  হোেোর র্িটর এমন এ  ো দ্বদনও ডর্র 
 রো েোটর্ নো ডেদ্বদন  মপটক্ষ এ শ ো র্ো আটরো ডর্শী গ্রটহ দোঙ্গো হয় দ্বন। 
 
স্বোেোদ্বর্  েোটর্ এই দ্বর্ষয়গুটলো দ্বর্টর্চনো নো  রটলও হয়। অগু্নযৎপোত দ্বনটয় মোনুষ 
েত ু ু উদ্বিগ্ন হয় দোঙ্গো দ্বনটয় তোর ডর্শী উদ্বিগ্ন হয় নো ডেটহতু দুট ো   নোই প্রদ্বতদ্ব  গ্রটহ 
দ্বনতোন্তই স্বোেোদ্বর্  র্যোপোর। র্রং েদ্বদ এমন দ্বদন আটর্ ডেদ্বদন এ  ো। গ্রটহও দোঙ্গোর 
ড োটনো খর্র ডনই তোই হটর্ অস্বোেোদ্বর্    নো এর্ং ডর্ োর প্রদ্বতই গ্েীর মনটেোগ্ দ্বদটত 
হটর্। 
 
মনটেোটগ্র র়্ে অেোর্ ডর্োি  রটিন ডর্লেন। আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলোর দুটেবোগ্ এর্ং 
প্রোতযদ্বহ    নো অ  নো শোন্ত মহোর্মুটদ্রর রু্ট  অদ্বত কু্ষদ্র এ  ো ডরোটতর মটতো–তোর 
ডর্শী দ্ব িু নো। গ্ত আ  র্ির ড ন আদ্বশ র্িটরর ইদ্বতহোর্ ড াঁট ও এম্পোয়োর ডেটঙ্গ 
প়েোর ড োটনো রু্স্পষ্ট প্রমোণ ডর্র  রটত পোটরন দ্বন ডর্লেন। অথচ ডেমোরটেল 
(টেমোরটেটলর অনুপদ্বস্থদ্বতটত ডর্লেন তোট  েোনীল নোটম েোর্টত চোন ) র্টল ডে েোঙ্গন 
চলটিই এর্ং এমন এ  ড ৌশলী স্পটশব ডর্ এম্পোয়োটরর নো়েীর স্পন্দন অনুের্  টর 
চটলটি েো ডর্লেন অনু রণ  রটত পোরটর্ন নো। অন্তত েতক্ষণ পেবন্ত নো দ্বতদ্বন 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ততদ্বর  রটত পোরটিন। 
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র্যোপোর ো হয়টতো এমন ডে েোঙ্গটনর গ্দ্বত ো অতযন্ত িীর হওয়োর  োরটণ এ  ো দ্বর্টশষ 
মুহূতব িো়েো তো ডর্োঝো েোটর্ নো। অটন  ো র্লো েোয় ডে এ  ো আর্োর্ স্থল িীটর িীটর 
ক্ষয় হটে অথচ ক্ষটয় েোওয়োর ড োটনো রু্স্পষ্ট লক্ষণ ডনই শুিু এ দ্বদন হঠোৎ  টর ডর্ই 
আর্োর্স্থটলর িোদ ডেটঙ্গ প়েটর্। 
 
আর্োর্স্থটলর িোদ ো  খন ডেটঙ্গ প়েটর্? এ োই হটে আর্ল র্মর্যো এর্ং ডর্লেটনর 
 োটি ড োটনো উির ডনই। 
 
মোটঝ মোটঝ ডর্লেন ট্রযোন টরর খর্রগুটলোটত ডচোখ রু্লোন। এখোটনর খর্রগুটলো র্র্টচটয় 
গুরুত্বপূণব। প্রথম  োরণ, গ্যোলোদ্বক্সটত ট্রোন টরর েনর্ংখযো র্র্টচটয় ডর্শী, চদ্বিশ 
দ্বর্দ্বলয়ন। দ্বিতীয়  োরণ, এই গ্রহ তোর আ শ ডর্ক্টর দ্বনটয় দ্বনটেই এ  ো দ্বমদ্বন 
এম্পোয়োর। তৃতীয়  োরণ, র্র োটরর প্রশোর্দ্বন   োেবোর্লী এর্ং ইটম্পদ্বরয়োল পদ্বরর্োটরর 
 োেবোর্লীর দ্বর্ষটয় অর্শযই নের রোখটত হটর্। 
 
েোই ডহো , ডে খর্র ো ডর্লেটনর দৃদ্বষ্ট আ ষবণ  রল ডর্ ো েোহল ডর্ক্টটরর। েোল ডর্ক্টর 
 োউদ্বিটলর র্র্বটশষ দ্বনর্বোচটন পোাঁচেন ডেোরোমোই  দ্বনর্বোদ্বচত হটয়টি। র্োংর্োদ্বদট র 
েোষযমটত এই প্রথম ডেোরোনুমোই রো ড োটনো ডর্ক্টটরর প্রশোর্দ্বন  ক্ষমতোর অন্তেুবক্ত 
হটলো। 
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অর্ো  হওয়োর দ্ব িু ডনই। েোহল ডেোরোনুমোই টদর এ  নম্বর  োাঁদ্ব । দ্ব ন্তু ডর্লেন উদ্বিগ্ন 
হটলন  োরণ   নো ো উাঁইটফোট়ের মটতো গ্দ্বেটয় উঠো নতুন রোেনীদ্বতদ্বর্টদর ক্রমশ: র্র্ল 
হটয় উঠোর রু্স্পষ্ট দ্বনদশবন। খর্র োর এ  ো মোইটক্রোদ্বচপ ততদ্বর  রোর দ্বনটদবশ দ্বদটলন 
এর্ং র্ন্ধযোয় ডর্ ো দ্বনটয়ই র্োদ্ব়ে দ্বফরটলন। 
 
দ্বতদ্বন ঢু টতই  দ্বম্পউ োর ডথট  ডচোখ র্দ্বরটয় তো োটলো রোইখ এর্ং এ  ো র্যোখযো ডদয়োর 
প্রটয়োেন ডর্োি  রল। “মোটয়র দ্ব িু ডরফোটরি মযোট দ্বরয়োল ততদ্বর  টর দ্বদদ্বেলোম।” ডর্ 
র্লল। 
 
“ডতোমোর দ্বনটের  োটের দ্ব  খর্র?” 
 
“ডশষ, র্োর্ো। র্র্ ডশষ।” 
 
“চমৎ োর।–এ ো ডদখ।” দ্বচপ ো মোইটক্রো প্রটেক্টটর ডঢো োটনোর আটগ্ রোইখট  ডদখোটলন 
দ্বতদ্বন। 
 
ডচোটখর র্োমটন র্োতোটর্ ঝুটল থো ো খর্র ো  টয়  পল  ডদখল রোইখ। তোরপর র্লল, 
“আদ্বম েোদ্বন।” 
 
“তুদ্বম েোটনো?” 
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“অর্শযই। আদ্বম েোহুটলর র্র্ খর্রই রোদ্বখ। হোেোর ডহো  আমোর ডহোম ডর্ক্টর।” 
 
“ডতোমোর দ্ব  মত?” 
 
“আদ্বম অর্ো  হই দ্বন। ট্রযোন টরর র্ো ী র্র্োর িোরণো েোল ডনোংরো আর্েবনো। তোহটল ওরো 
ডেোরোদ্বনউমট  র্মথবন ডদটর্ নো ড ন?” 
 
“তুদ্বমও র্মথবন  র?” 
 
“আর্টল–“ মুখ র্োাঁ ো  টর দ্ব িুক্ষণ েোর্ল রোইখ। “স্বী োর  রদ্বি ডে ডেোরোদ্বনউম এর 
দ্ব িু র্ক্তর্য আমোট  আ ৃষ্ট  টরটি। ডর্ প্রদ্বতদ্ব  মোনুটষর র্মোন অদ্বি োটরর  থো র্টল। 
তোটত ডদোটষর দ্ব  হটলো?” 
 
“দ্ব িুই নো–েদ্বদ ডর্ আর্টলই তো চোয়, েদ্বদ ডর্ এই র্যোপোটর র্ৎ হয়। েদ্বদ নো ডর্ 
শুিুমোত্র ডেো  আদোটয়র েনয এই  থোগুটলো র্টল থোট ।” 
 
“ডতোমোর  থোয় েুদ্বক্ত আটি, র্োর্ো, দ্ব ন্তু অদ্বি োংশ েোহ্ লোই  র্ম্ভর্ত এ োই ডেটর্টি ডে 
: তোটদর হোরোটনোর দ্ব িু ডনই। আইটন র্লো থো টলও এই মুহূটতব তোরো র্মোন অদ্বি োর 
ডেোগ্  রটি নো।” 
 
“র্যোপোর ো আটলোচনো র্োটপক্ষ।” 
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“ডে মোনুষগুটলোর দ্বপঠ ডদয়োটল ডঠট  ডগ্টি তোটদরট  তুদ্বম এই  থো র্টল শোন্ত  রটত 
পোরটর্ নো।” 
 
দ্রুত দ্বচন্তো  রটিন ডর্লেন। খর্র ো ডদখোর পর ডথট ই েোর্টিন। র্লটলন, “রোইখ, 
আমোটদর র্োটথ চটল আর্োর পর তুদ্বম আর  খটনো েোটল েোও দ্বন, দ্বগ্টয়ি?” 
 
“অর্শযই দ্বগ্টয়দ্বি, পোাঁচ র্ির আটগ্ ডতোমোর র্োটথ।” 
 
“হযোাঁ, হযোাঁ,” হোত ডনট়ে র্যোপোর ো উদ্ব়েটয় দ্বদটলন ডর্লেন। “ও ো দ্বহর্োটর্র র্োইটর। 
আমরো এ  ো ইেোরটর্ক্টর ডহোট টল উটঠদ্বিলোম েো ডমোট ই েোহ্ লোই  দ্বিল নো। আর 
েতদূর মটন পট়ে ডতোমোর মো ডতোমোট  এ  মুহূটতবর েনযও রোিোয় ডর্টরোটত ডদয় দ্বন। 
তখন ডতোমোর র্য়র্ দ্বিল পটনর। এখন েোহটল ডেটত ডতোমোর ড মন লোগ্টর্, এ ো, 
পুটরোপুদ্বর দ্বনে দোদ্বয়টত্ব ডতোমোর র্য়র্ এখন দ্বর্শ?” 
 
দ্বেে ডর্র  টর ডঠোাঁ  ডেেোটলো রোইখ। “মো ডেটত ডদটর্ নো।” 
 
“আদ্বমও হোদ্বর্মুটখ  থো ো তোট  র্লটত পোরর্ নো, আর্োর তোর  োটি অনুমদ্বত চোওয়োরও 
ইেো ডনই। প্রশ্ন হটে : তুদ্বম দ্ব  আমোর েনয  োে ো  রটর্?” 
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“অর্শযই। পুরটনো েোয়গ্ো োর এখন দ্ব  অর্স্থো ডর্ ো ডদখো হটর্ আর্োর ড ৌতূহলও দ্বনরৃ্ি 
হটর্।” 
 
“র্ময় ডর্র  রটত পোরটর্? প়েোটলখোর ক্ষদ্বত হটর্ নো?” 
 
“ড োটনো র্মর্যো ডনই। হয়টতো এ  ো র্প্তোহ দ্বমস্  রর্। আর তুদ্বম আমোর েনয 
ডল চোরগুটলো ডর েব  টর রোখটল দ্বফটর এটর্ পুদ্বষটয় দ্বনটত পোরর্। েত েোই ডহো  
আমোর র্োর্ো ফযো োদ্বির র্দর্য–অর্শয েদ্বদ ওরো ডতোমোট  এরইমটিয র্রখোি নো  টর 
থোট ।” 
 
“এখটনো  টর দ্বন। তটর্ আমোর মটন হয় নো এ ো ডতোমোর েনয আনন্দ ভ্রমণ হটর্।” 
 
“ডর্র ম ডেটর্ থো টল আদ্বম র্দ্বতযই অর্ো  হর্। আমোর মটন হয় নো, র্োর্ো, তুদ্বম 
আর্টল েোন আনন্দ ভ্রমণ দ্ব  দ্বেদ্বনর্। শব্দ ো ডে র্টলি তোটতই েীষণ অর্ো  হটয়দ্বি।” 
 
“মশ রো  টরো নো। আদ্বম চোই ওখোটন দ্বগ্টয় তুদ্বম লোর্দ্ব ন ডেোরোদ্বনউটমর র্োটথ ডদখো 
 রটর্।” 
 
রোইটখর দৃদ্বষ্ট ড াঁটপ উঠল। “তো দ্ব   টর র্ম্ভর্। ডর্  খন ড োথোয় থো টর্ আদ্বম 
দ্ব েোটর্ েোনর্।” 
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“ডর্ েোহুটল েোটে। নতুন ডেোরোমোই  র্দর্যটদর দ্বনটয় েোল ডর্ক্টর  োউদ্বিটল র্কৃ্ততো 
ডদয়োর েনয তোট  আমন্ত্রণ েোনোটনো হটয়টি। র্দ্বঠ  দ্বদন তোদ্বরখ ো আমরো ডেটন ডনর্। 
ডতোমোট  তোর দুএ দ্বদন আটগ্ ডগ্টলই চলটর্।” 
 
“তোরপর ওর র্োটথ দ্ব েোটর্ ডদখো  রর্? আমোর ডতো মটন হয় নো ডদখো  রোর রু্টেোগ্ 
ডর্ র্র্োর েনয উনু্মক্ত রোখটর্।” 
 
“আমোরও তো মটন হয় নো, দ্ব ন্তু র্যোপোর ো আদ্বম ডতোমোর উপর ডিট়ে দ্বদদ্বে। এই 
 োেগুটলো দ্ব েোটর্  রটত হয় ডর্ ো র্োটরো র্ির র্য়টর্ খুর্ েোটলো  টরই েোনটত। আশো 
 দ্বর আরোটম ডথট  ডথট  ড ৌশলগুটলো েুটল েোও দ্বন।” 
 
ডহটর্ ডফলল রোইখ। “ডর্োিহয় েুদ্বল দ্বন। েোই ডহো , ডদখো  রটত পোরলোম। তোরপর?” 
 
“েত ু ু পোটরো তথয ডর্র  রটর্। ওর আর্ল পদ্বর ল্পনো দ্ব । দ্ব   রটত চোইটি।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  র্দ্বতযই দ্বর্শ্বোর্  র ডর্ আমোট  র্র্  থো র্লটর্?” 
 
“র্লটল অর্ো  হর্ নো। তুদ্বম এমন এ  র্দমোশ ডিটল ডে খুর্ র্হটেই মোনুটষর দ্বর্শ্বোর্ 
অেবন  রোর ড ৌশল ো েোটননো। এই র্যোপোটরই  থো র্লো েো ।” 
 
দুেটন অটন র্োর পুটরো দ্বর্ষয় ো দ্বনটয় আটলোচনো  রল। 
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দ্বর্ষণ্ণ ডর্োি  রটিন ডর্লেন। রু্ঝটত পোরটিন নো এই পদ্বর ল্পনো তোট  ড োথোয় দ্বনটয় 
েোটর্, দ্ব ন্তু এই দ্বর্ষটয় ইউটগ্ো, ডেমোরটেল র্ো (র্র্টচটয় র়্ে  থো) েটর্বর র্োটথ  থো 
র্লোর ড োটনো ইেো ডনই। তোরো হয়টতো র্োিো ডদটর্। হয়টতো তোট  প্রমোণ  রোর ডচষ্টো 
 রটর্ ডে এই পদটক্ষপ চরম ডর্ো োমী এর্ং দ্বতদ্বন এই প্রমোণ চোন নো। তোর  োটি মটন 
হটে ডে পদ্বর ল্পনো দ্বতদ্বন  টরটিন ডর্ োই দ্বর্পদ ডথট  উদ্ধোটরর এ মোত্র পথ। দ্বতদ্বন 
তোটত ড োটনো র্োিো দ্বর্পদ্বি ডমটন ডনটর্ন নো। 
 
দ্ব ন্তু দ্বর্পদ ডথট  উদ্ধোটরর ড োটনো পথ দ্ব  আর্টলই আটি? ডর্লেটনর দৃঢ় দ্বর্শ্বোর্ 
এ মোত্র রোইখই ডেোরোদ্বনউম এর দ্বর্শ্বোর্ অেবন  টর তোর  োিো োদ্বি ডেটত পোরটর্, দ্ব ন্তু 
রোইখট  দ্বনর্বোচন  রো দ্ব  দ্বঠ  হটয়টি? ডর্ এ েন েোলোই  এর্ং ডেোরোদ্বনউটমর প্রদ্বত 
তোর র্মর্যদনো রটয়টি। তোট  ডর্লেন  তখোদ্বন দ্বর্শ্বোর্  রটত পোরটর্ন? 
 
এগুটলো দ্বতদ্বন দ্ব  েোর্টিন! রোইখ তোর র্ন্তোন এর্ং রোইখট  অদ্বর্শ্বোর্  রোর মটতো 
ড োটনো   নো পূটর্ব  খটনো  ট  দ্বন। 
 
. 
 
১৩. 
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দ্বনে িোরণোর ফলপ্ররূ্তো দ্বনটয় ডর্লেটনর মটন েতই র্টন্দহ থো ু  নো ড ন, েতই েয় 
পোন নো ড ন ডে এটত হয়টতো পদ্বরদ্বস্থদ্বত আটরো ড োলোট  হটয় উঠটর্, রোইটখর দ্বর্শ্বিতো 
দ্বনটয় তোর মটন  ষ্টদোয়  েত র্টন্দহই থো  নো ড ন, এ  ো দ্বর্ষটয় তোর মটন ড োটনো 
র্টন্দহ ডনই–ডর্ ো হটলো ডে  োে ো দ্বতদ্বন  টর ডফটলটিন ডর্ োর র্যোপোটর েটর্বর 
মটনোেোর্। 
 
দ্বতদ্বন হতোশ হটলন নো–ডর্োিহয় এই শব্দ োই তোর মটনর প্র ৃত অনুেূদ্বত প্র োটশর েনয 
র্দ্বঠ । 
 
অনযদ্বদট  দ্ব িু ো হতোশ তোট  হটতই হটলো,  োরণ ের্ব ডরটগ্ চীৎ োর র্ো উগ্র িরটনর 
দ্ব িু  রল নো। ড ন ডেন দ্বতদ্বন িটর দ্বনটয়দ্বিটলন ডে ের্ব হয়টতো দ্বঠ  ডর্র মই দ্ব িু 
 রটর্ এর্ং তোর েনয মটন মটন প্রস্তুদ্বতও দ্বনটয় ডরটখদ্বিটলন। 
 
দ্ব ন্তু দ্বতদ্বন দ্ব েোটর্ েোনটর্ন? ের্ব অনয ডমটয়টদর মটতো নয় এর্ং দ্বতদ্বন তোট   খটনো 
র্দ্বতয োর অটথব রোগ্টত ডদটখন দ্বন। ডর্োিহয় রোগ্ র্লটত ড োটনো র্স্তু তোর ডেতটর ডনই–
অথর্ো তোর ড োন আচরণ োট  দ্বতদ্বন র্দ্বতয োর রোগ্ র্টল িটর ডনটর্ন। 
 
র্রং ডর্ দ্বনচু  টণ্ঠ শীতল দৃদ্বষ্টটত তোর মটনোেোর্ র্যক্ত  রল। “তুদ্বম রোইখট  েোটল 
পোদ্বঠটয়ি? এ ো?” িীটর িীটর, প্রশ্নটর্োি  েঙ্গীটত। 
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শীতল  ণ্ঠস্বটরর র্োমটন মুহূটতবর েনয অপ্রস্তুত হটয় প়েটলন ডর্লেন। তোরপর দৃঢ়তোর 
র্োটথ র্লটলন, “র্োিয হটয়ই পোদ্বঠটয়দ্বি। প্রটয়োেন আটি।” 
 
“আমোট  রু্ঝটত দোও। তুদ্বম ওট  এমন েোয়গ্োয় পোদ্বঠটয়ি ডেখোটন র্র্ ডচোর, গুন্ডো, 
খুটন র্দমোশ, র্র্ দোগ্ী আর্োমী।” 
 
“ের্ব! তুদ্বম েখন এেোটর্  থো র্ল তখন আদ্বম রোগ্ র্োমটল রোখটত পোদ্বর নো। এই 
দ্বর্টশষনগুটলো র্যর্হোর  টর শুিু অন্ধ দ্বর্শ্বোর্ ি়েোটনো েোয়।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  অস্বী োর  রটত পোরটর্ ডে র্ণবনো দ্বদটয়দ্বি েোল তোর ডচটয় েোটলো?” 
 
“অর্শযই। েোহটল দোগ্ী আর্োমী আটি, র্দ্বি আটি। ডর্ ো আদ্বম েোটলো  টরই েোদ্বন। 
আমরো দুেটনই েোদ্বন। দ্ব ন্তু েোটলর র্র্োই ডতো এ  র ম নয়। র্র্ েোয়গ্োটতই 
অপরোিী আর র্দ্বি আটি। এমন দ্ব  ইটম্পদ্বরয়োল ডর্ক্টর আর দ্বিদ্বলংটয়ও।” 
 
“দ্ব ন্তু তোর এ  ো র্ীমো আটি, আটি নো? প্রদ্বতদ্ব  গ্রটহই র্যোপ হোটর অপরোি র্ং দ্ব ত 
হটে, প্রদ্বতদ্ব  ডর্ক্টটরই হটে, এর মটিয েোহল হটে র্র্টচটয় খোরোপ, অস্বী োর  রটত 
পোরটর্?  দ্বম্পউ োটর পদ্বরর্ংখযোন ো তুদ্বম দ্বনটেই ডদটখ দ্বনটত পোর।” 
 
“ড োটনো দর োর ডনই। েোহ্ল ট্রোন টরর দদ্বরদ্রতম ডর্ক্টর। দোদ্বরদ্র, দুটেবোগ্ আর অপরোটির 
মোটঝ  দ্বনষ্ঠ র্ম্প ব রটয়টি। 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

111 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“অথচ ডিটল োট  তুদ্বম এ ো পোদ্বঠটয়ি? তুদ্বম ওর র্োটথ ডেটত পোরটত, আমোট  র্লটত 
পোরটত, ওর সু্কটলর র্নু্ধটদর র্লটত পোরটত। ডিটলগুটলো িুদ্ব   ো োটনোর রু্টেোগ্ ডপটল 
খুদ্বশ হটতো।” 
 
“ডে  োটে ওট  পোদ্বঠটয়দ্বি তোর েনয এ ো েোওয়োই দর োর।” 
 
“দ্ব   োটে পোদ্বঠটয়ি?” 
 
ডর্লেন মুখ ডগ্োম়েো  টর রোখটলন। ের্োর্ দ্বদটলন নো। 
 
“র্যোপোর ো তোহটল ডশষ পেবন্ত এই দোাঁ়েোল? তুদ্বম আর আমোট  দ্বর্শ্বোর্  রটত পোরি 
নো?” 
 
“আদ্বম এ  ো েুয়ো ডখলদ্বি। আমোট  এ োই ঝুাঁদ্ব  দ্বনটত হটর্। ডতোমোট  র্ো অনয  োউট  
এটত ে়েোটনো েোটর্ নো।” 
 
“দ্ব ন্তু তুদ্বম ড োটনো ঝুাঁদ্ব  দ্বনে নো, দ্বনটে রোইখ।” 
 
“ডর্ও ড োটনো ঝুাঁদ্ব  দ্বনটে নো,” দ্বর্রক্ত রু্টর র্লটলন ডর্লেন। “ওর র্য়র্ এখন দ্বর্শ, 
তরুণ, শদ্বক্তশোলী এর্ং গ্োটির গুাঁদ্ব়ের মটতো র্র্ল। আদ্বম এখোটন গ্মু্বটের দ্বনটচ ডে 
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িরটনর দুর্বল গ্োি েন্মোটনো হয় তোর  থো র্লদ্বি নো, র্লদ্বি হযোাঁদ্বল টনর েঙ্গটল ডে 
শদ্বক্তশোলী গ্োি েন্মোয় ডর্গুটলোর  থো এর্ং ডর্ এ েন  ুইটোর।” 
 
“তুদ্বম আর ডতোমোর  ুইদ্বটং,” আটগ্র মটতোই ঠোন্ডো রু্টর র্লল ের্ব। “তুদ্বম দ্ব  মটন  র 
এটতই র্র্ র্মর্যোর র্মোিোন হটয় ডগ্ল। েোহ্ লোই টদর  োটি িুদ্বর থোট । প্রটতযট র 
 োটিই। আমোর ড োটনো র্টন্দহ ডনই ডে ওরো ব্লোটোরও রোটখ।” 
 
“ব্লোটোটরর  থো আদ্বম েোদ্বন নো। এই ডক্ষটত্র আইন অতযন্ত  ়েো। দ্ব ন্তু িুদ্বরর র্যোপোটর 
আদ্বম দ্বনদ্বিত ডে রোইটখর  োটিও এ  ো আটি। ডর্ এমন দ্ব  দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়ও পট ট  
িুদ্বর দ্বনটয় চলোটফরো  টর ডেখোটন আইন আটরো ডর্শী  ়েো। ডতোমোর দ্ব  মটন হয় েোহটল 
েোওয়োর র্ময় ডর্ দ্বনটের  োটি ড োটনো িুদ্বর রোখটর্ নো?” 
 
ের্ব ড োটনো ের্োর্ দ্বদল নো। 
 
ডর্লেন দ্বনটেও দ্ব িুক্ষণ চুপ  টর থো টলন। তোরপর েটর্বর মনগ্লোটনোর ডচষ্টো 
 রটলন। র্লটলন, “ডশোটনো, ডতোমোট  আদ্বম এই ু ুই র্লটত পোদ্বর। ডেোরোদ্বনউম েোহুটল 
েোটে এর্ং আশো  রদ্বি রোইখ তোর র্োটথ ডদখো  রটত পোরটর্।” 
 
“ওহুঃ রোইটখর  োি ডথট  তুদ্বম দ্ব  আশো  র। ডেোরোদ্বনউমট  ভ্রষ্ট রোেনীদ্বত দ্বর্ষটয় 
জ্ঞোন ডদটর্ তোরপর তোট  মোইট োটেটন দ্বফটর ডেটত রোেী  রোটর্?” 
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“ের্ব, এেোটর্ রোগ্  রটল আটলোচনো  রো রৃ্থো।” মুখ  ুদ্বরটয় দ্বনটলন দ্বতদ্বন। েোনোলো 
দ্বদটয় র্োইটর গ্মু্বটের দ্বনটচর িূর্র-নীল আ োটশ ডচোখ রোখটলন। “আদ্বম আশো  দ্বর–“ 
 ণ্ঠস্বর খোদ্বন  ো ম্লোন হটয় ডগ্ল দ্ব িুক্ষটণর েনয–“ডে ডর্ এম্পোয়োর রক্ষো  রটর্।” 
 
“র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  এই  োে ো অটন  র্হে।” 
 
ডর্লেন আর্োর দৃঢ়তো দ্বফটর ডপটলন। “এ োই আদ্বম আশো  দ্বর। ডতোমোর  োটি ড োটনো 
র্মোিোন ডনই, ডেমোরটেটলর  োটি ডনই। র্রং ডর্ দোদ্বয়ত্ব ো আমোর  োাঁটি চোদ্বপটয় 
দ্বদটয়টি। আদ্বম এ  ো র্মোিোন পোওয়োর ডচষ্টো  রদ্বি আর এই  োরটণই রোইখট  েোহুটল 
ডেটত হটয়টি। তুদ্বম ডতো েোটনো খুর্ র্হটেই ডে ড োটনো মোনুটষর ডেহ মমতো এর্ং 
দ্বর্শ্বোর্ অেবন  টর দ্বনটত পোটর রোইখ। ওর এই গুণ ো আমোটদর উপর  োে  টরটি। 
আমোর দৃঢ় দ্বর্শ্বোর্ ডেোরোদ্বনউটমর উপটরও  রটর্। আমোর িোরণো র্দ্বঠ  হটল অদ্বচটরই 
র্র্দ্ব িু আটগ্র মটতো হটয় েোটর্।” 
 
েটর্বর ডচোখদুট ো খোদ্বন  ো র়্ে হটলো। “তোহটল দ্ব  এখন এই  থো র্লটর্ ডে তুদ্বম 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োহোেয দ্বনটয়  োে  রি।” 
 
“নো। ডতোমোট  দ্বমটথয  থো র্লর্ নো। এখটনো আদ্বম র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটয়োটগ্র মোিযটম 
র্মর্যো ডমো োটর্লোর মটতো পেবোটয় ডপৌঁিোই দ্বন, দ্ব ন্তু ইউটগ্ো অনর্রত ইন ুইশন এর  থো 
র্টল এর্ং আমোরও তো আটি।” 
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“ইন ুইশন! ডর্ ো দ্ব ? রু্দ্বঝটয় র্ল।” 
 
“খুর্ র্হে। ইন ুইশন এ  িরটনর দ্বশল্প, এট   মোনুটষর ইন ুইশন এট   র ম 
হয়। মূলত: এ ো এ  ো প্রদ্বক্রয়ো েোর র্োহোটেয অপদ্বরদ্বমত তথয র্ো র্মূ্পণব দ্বর্পথগ্োমী তথয 
ডথট  র্দ্বঠ  দ্বর্দ্ধোটন্ত উপনীত হওয়ো েোয়।” 
 
“তুদ্বম তোই  টরি?” 
 
দৃঢ় আত্মদ্বর্শ্বোটর্র র্োটথ ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন, “হযোাঁ।” 
 
দ্ব ন্তু মটনর ড োটণ ডে আশং ো ততদ্বর হটে ডর্ ো দ্বতদ্বন েটর্বর র্োটথ আটলোচনো  রটত 
র্োহর্ ডপটলন নো। মোনুটষর দ্বর্শ্বোর্ অেবটনর ডে ক্ষমতো রোইটখর আটি েদ্বদ তো নষ্ট হটয় 
েোয়? অথর্ো েদ্বদ র্র্টচটয় খোরোপ োই  ট , ডর্ এ েন েোলোই  এই ডর্োি োই েদ্বদ তোর 
ডেতর প্রর্ল হটয় উটঠ? 
 
. 
 
১৪. 
 
দ্বর্দ্বলর্ টনর তুলনো শুিু দ্বর্দ্বলর্ ন–ডনোংরো, অটগ্োিোটলো, অন্ধ োর,  ুদ্ব লতোপূণব দ্বর্দ্বলর্ ন। 
চোরপোটশ অর্ক্ষটয়র রু্স্পষ্ট প্রমোণ এ ই র্োটথ প্রোণশদ্বক্তটত েরপুর। রোইটখর দ্বর্শ্বোর্ 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

115 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

এমন তর্র্োদৃশয ট্রযোন টরর আর ড োথোও দ্বমলটর্ নো। র্ম্ভর্ত এম্পোয়োটরর আর ড োথোও 
দ্বমলটর্ নো, েদ্বদও ডর্  খটনো ট্রযোন র িো়েো অনয ড োটনো গ্রহ ডদটখ দ্বন। 
 
এই শহর োট  ডশষর্োর ডদটখটি েখন তোর র্য়র্ র্োটরো র্িটরর ডর্শী হটর্ নো, অথচ 
মোনুষগুটলোট  মটন হটে আটগ্র মটতোই আটগ্র মটতোই লোেু  এর্ং ডর্পটরোয়ো; দ্বমটথয 
অহং োর এর্ং এ ই র্োটথ র্ো ী র্র্দ্ব িুর প্রদ্বত চরম অর্জ্ঞো প্র োশ  টর চটলটি; 
পুরুষটদর তর্দ্বশষ্টয  ন  োটলো ডগ্োফ আর ডমটয়টদর র্িোর মটতো এ  িরটনর ডপোষো  েো 
রোইটখর র্তবমোন অদ্বেজ্ঞ ডচোটখ অটন  ডর্শী ডনোংরো মটন হটলো। 
 
এই ডপোষোট  ডমটয়রো ড মন  টর ডিটলটদর আ ৃষ্ট  টর?-ডর্ো োর মটতো প্রশ্ন। মোত্র 
র্োটরো র্ির র্য়টর্ই রোইটখর পদ্বরস্কোর িোরণো দ্বিল ডপোষো গুটলো  ত র্হটে এর্ং দ্রুত 
খুটল ডফলো েোয়। 
 
অলর্ পোটয় ফু পোটতর পোটশ র্োদ্বরর্দ্ধ ডদো োনগুটলোর েোনোলোর র্োমটন দ্বদটয় হোাঁ টি 
রোইখ। দ্বনটেট  ডর্োঝোটনোর ডচষ্টো  রটি এই েোয়গ্ো ো ডর্ দ্বচনত, আটশ পোটশ ডে 
মোনুষগুটলো আটি তোটদরট  হয়টতো ডর্ দ্বচনটত পোরটি েোটদর র্য়র্ আটরো আ  র্ির 
ডর্ট়েটি। এটদর ড উ ড উ হয়টতো তোর ডিো টর্লোর র্নু্ধ দ্বিল, দুএ েটনর নোম ও মটন 
প়েল। আর্ল নোম নয়, প্রটতযট রই এ  ো  টর েো  নোম। ডদয়ো হটতো। ডর্ই 
নোমগুটলো। এ েটনরও আর্ল নোম মটন  রটত পোরল নো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

116 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  তোর সৃ্মদ্বতর র্যর্িোন অটন  দ্বর্শোল। আ  র্ির ডে খুর্ ডর্দ্বশ 
র্ময় তো নয় দ্ব ন্তু তো দ্বর্শ র্ির র্য়র্ী ড োটনো তরুটণর েীর্টনর পোাঁচ েোটগ্র দুই 
অংশ। তোিো়েো দ্বর্দ্বলর্ ন িো়েোর পর েীর্ন ো এমনেোটর্ র্দটল ডগ্টি ডে পুরটনো 
সৃ্মদ্বতগুটলো অটন  দ্বদন আটগ্ ডদখো ড োটনো স্বটের মটতো দ্বর্র্ণব মটন হয়। 
 
তটর্ গ্ন্ধ ো এখটনো আটি। অতযন্ত ডনোংরো এর্ং দ্বনচু মোটনর এ  ো ডর্ োরীর র্োমটন 
থোমল ডর্, র্োতোটর্ ি়েোটনো ড োট োনো -আইদ্বর্ং এর গ্ন্ধ ো প্রোণ েটর উপটেোগ্  রল। 
আর ড োথোও দ্বঠ  এই ঘ্রোণ ো ডর্ পোয় দ্বন, পোটর্ নো। েতই আ ষবণীয় দ্বর্জ্ঞোপন প্রচোর 
 রু  নো ড ন েোটলর মটতো ড োট োনো -আইদ্বর্ং আর ড উ র্োনোটত পোটর নো। 
 
দ্বনটেট  র্োমলোটত পোরল নো রোইখ। দর োরই র্ো দ্ব । তোর  োটি ডক্রদ্বে  আটি এর্ং 
র্োটথ ের্ব ডনই। থো টল হয়টতো ডনোংরো, অস্বোস্থয র, অরুদ্বচ র এর্র্ র্টল মোথো খোরোপ 
 টর দ্বদত। পুরটনো দ্বদনগুটলোটত পদ্বরষ্কোর পদ্বরেনতো দ্বনটয় ড  মোথো  োমোত? 
 
ডদো োটনর ডেতটর দ্বনষ্প্রে আটলো, দ্ব িু ো র্ময় লোগ্ল ডচোখ র্ইটয় দ্বনটত। দ্ব িু দ্বনচু 
ড দ্বর্ল এর্ং ডনোংরো ডচয়োর, চোরপোটশ ি়েোটনো, ড োটনো এ  ো পোনীয় দ্বনটয় খোদ্বন  ো 
অলর্ র্ময়  ো োটনোর উপেুক্ত পদ্বরটর্শ। এ েন মোত্র তরুণ এ  ো ড দ্বর্টল র্টর্ 
আটি, র্োমটন এ  ো খোদ্বল  োপ। পরটন র্োদো দ্ব  শো ব েো এ  র্ময় হয়টতো র্োদো দ্বিল 
এর্ং দ্বনুঃর্টন্দটহ পদ্বরষ্কোর আটলোটত আটরো ডর্শী ডনোংরো মটন হটর্। 
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এ মোত্র  মবচোরী এর্ং র্ম্ভর্ত এই ডলো  োই ডদো োন মোদ্বল  ড োণোর এ   োমরো ডথট  
ডর্দ্বরটয় এটর্ স্থোনীয় প্রচদ্বলত েোষোয় দ্বেটজ্ঞর্  রল, “দ্ব  লোগ্র্?” 
 
“ড ো -আইর্োর,” সৃ্মদ্বত হোতট়ে দ্বঠ  এ ই েোষোয় ের্োর্ দ্বদল রোইখ। (দ্রতো ডদখোটল 
দ্বনটেট  দ্বর্দ্বলর্েনোর দ্বহটর্টর্ প্রমোণ  রটত পোরটর্ নো।) 
 
খোর্োর োর ডে নোম ডর্ র্টলটি তো এখটনো প্রচদ্বলত,  োরণ ডদো োনদোর তোর ডনোংরো হোটত 
র্দ্বঠ  দ্বেদ্বনর্ োই পদ্বরটর্শন  রল। র্োল  রোইখ হয়টতো ডনোংরো হোটতর পদ্বরটর্শটনর 
র্যোপোটর মোথো  োমোত নো দ্ব ন্তু তরুণ রোইখ দ্ব িু ো হটলও অস্বদ্বি ডর্োি  রল। 
 
“র্যোগ্ লোগ্র্?” 
 
“নো, এইহোটনই খোমু,” দোম চুদ্ব টয় দ্বদটয় ডদো োনদোটরর হোত ডথট  দ্বেদ্বনর্ ো দ্বনটয় ডিো  
এ  ো  োম়ে দ্বদল রোইখ, তৃদ্বপ্তটত ডচোখ দুট ো অটিব  রু্টে এল। ডিো  ডর্লোয় এ ো দ্বিল 
তোর র্র্চোইটত পিটন্দর র্স্তু। পট ট  দ্ব িু ডক্রদ্বে  েমো হটলই দ্ব টন ডখত, হঠোৎ 
দ্ব িুক্ষটণর েনয র়্েটলো  হটয় উঠো র্নু্ধর  োি ডথট ও দুএ   োম়ে েোগ্ ডপত, আর 
নয়টতো রু্টেোগ্ ডপটলই চুদ্বর  টর ডখত। এখন ডর্ েতগুটলো ইেো দ্ব টন ডখটত পোরটর্। 
 
“ওই,” এ  ো  ণ্ঠস্বর তোর আটমটে র্োিো দ্বদল। 
 
ডচোখ খুলল রোইখ, ড দ্বর্টলর ডলো  ো তোর দ্বদট  েুরু  ুাঁচট  তোদ্ব টয় আটি। 
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“আমোটর  ইতোি?” 
 
“হ। দ্ব   রর্?” 
 
“ড ো –আইর্োর খোই। তর দ্ব ?” স্বয়ংদ্বক্রয়েোটর্ই রোইটখর মুখ দ্বদটয় দ্বর্দ্বলর্েনোরটদর 
েোষো ডর্দ্বরটয় এল। ড োটনো র্মর্যো িো়েোই। 
 
“দ্বর্দ্বলর্ টন দ্ব   রটত আইির্?” 
 
“এইহোটনই েন্ম, র়্ে হইদ্বি এইহোটন, এই হোটনই দ্বর্িোনোয়  ুমোইদ্বি। তর মটতো রোিোয় 
 ুমোই নোই।” তোর  থো শুটন ড উ রু্ঝটতই পোরটর্ নো ডে ডর্ দ্বর্দ্বলর্েন ডিট়ে চটল 
দ্বগ্টয়দ্বিল। 
 
“তোই?  োপ়ে ডচোপ়ে ডতো দ্বর্দ্বলর্েনোরটদর মটতো নো। খুর্ চম দোর।  োটি ডগ্টল মটন 
অয় ডর্টের গ্ন্ধও পোমু।” ডিো  ডিো  আঙু্গল দ্বদটয় ডর্ দুগ্বন্ধ ঢো োর অঙ্গেঙ্গীও  রল। 
 
“তর গ্োটয়র দুগ্বন্ধ দ্বনয়ো আদ্বম দ্ব িু  মু নো। আদ্বম এইখোন দ্বথ ো র্োইটর চইলো 
ডগ্িলোম।” 
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“র্োইটর চইলো ডগ্িদ্বল? র্োহ্ র্োহ্ র্োহ্।” আটরো দুেন ডলো  ডদো োটন ঢু ল। র্োমোনয 
েুরু  ুাঁচ োটলো রোইখ,  োরণ নতুন দুেন নো  গ্লোটর্ দ্ব নো রু্ঝটত পোরটি নো। ড দ্বর্টল 
র্র্ো ডলো  ো র্লল, “এই র্যো ো অনয েোয়গ্োয় চইলো ডগ্িল।  ইতোটি ডহ নোদ্ব  
দ্বর্দ্বলর্েনোর।” 
 
নতুন আগ্ম্ভ টদর এ েন ঠোট্টো  টর র্যোদ্বলউ   রল ডর্ই র্োটথ হোর্ল দোাঁত ডর্র  টর, 
তোটত ড োটনোর ম আন্তদ্বর তো ডনই। “দ্ব  চমৎ োর তোই নো? এ েন দ্বর্দ্বলর্ নোর 
র়্েটলো গ্র ডদটশ চইলো ডগ্টি হুনটলই েোটলো লোটগ্। ডর্ক্টটরর গ্রীর্ মোনুষগুলোনটর 
র্োহোেয  রোর এ  ো রু্টেোগ্ পোয়। ডেমন ডক্রদ্বে । গ্রীর্ ডদোিটগ্োর লোইগ্ো দ্ব িু ডক্রদ্বে  
ডতো দ্বদয়ো েোইর্ো, দ্বঠ  নো?” 
 
“তর  োটি  ত আটি?” এর্োর দ্বিতীয়েন দ্বেটজ্ঞর্  রল, মুটখর হোদ্বর্ অদৃশয হটয় 
ডগ্টি। 
 
“অই,” ডদো োন মোদ্বল  িম  লোগ্োটলো। “র্র্ র্োইর হ আমোর ডদো োনটত। এইহোটন 
ড োটনো ঝোটমলো  রদ্বর্ নো।” 
 
“ড োটনো ঝোটমলো অইর্ নো,” রোইখ র্লল। “আদ্বম চইলো েোইতোদ্বি।” 
 
েোওয়োর েনয  ুরল ডর্, দ্ব ন্তু র্টর্ থো ো ডলো  ো তোর পটথর উপর এ  ো পো র্োদ্ব়েটয় 
দ্বদল। “েোইঅনো ডদোি। আমরো মটন  ষ্ট পোমু।” 
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(টদো োন মোদ্বল  ঝোটমলোর গ্ন্ধ ডপটয় দ্বপিটনর  োমরোয় ঢুট  ডগ্ল।) 
 
রোইখ হোর্ল। র্লল, “দ্বর্দ্বলর্ টন থো র্োর র্ময় এ র্োর আমোর র্োপ, মো আর আমোটর 
দশ ো গুন্ডো আ  োইদ্বিল। দশ ো, আদ্বম শুইনো ডদখদ্বি। ওটগ্োটর আমরো র্োমলোইদ্বি।” 
 
“র্দ্বতয?” প্রথম গুন্ডোই এখটনো  থো র্লটি। “তর রু়্েো র্োপ দশ ো গুন্ডোটর 
র্োমলোইদ্বিল?” 
 
“আমোর রু়্েো র্োপ? আটর নো। আমোর রু্দ্ব়ে মোটয় র্োমলোইদ্বিল। আদ্বম হোর চোইটত আটরো 
েোটলোেোটর্ র্োমলোইটত পোরমু। আর তরো মোত্র দ্বতনেন।  টেই পথ িোই়েো ডদ।” 
 
“দ্বদমু। ডক্রদ্বে  র্র্গুলো এইহোটন রোইখো েো, আর দ্ব িু  োপ়ে ডচোপ়ে।” ড দ্বর্টল র্র্ো 
ডলো  ো উটঠ দোাঁ়েোল, তোর হোটত এ  ো িুদ্বর ডশোেো পোটে। 
 
“এই ডে,” রোইখ র্লল। “এহন তুই আমোর র্ময় নষ্ট  রতোির্। ড ো  আইর্োর ডশষ 
 টর অটিব   ুরল ডর্। ডচোটখর পলট  র্টর্ প়েল ড দ্বর্টল, েোন পো। দ্বদটয় িুদ্বর হোটত 
ডলো  োর  ুাঁচদ্ব টত ডর্দম ডেোটর আ োত  রল। 
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তীক্ষ্ণ আতবনোদ  টর পট়ে ডগ্ল ডলো  ো। রোইখ িোইে দ্বদটয় দ্বিতীয় গুন্ডোর উপর ঝোাঁদ্বপটয় 
প়েল, ডঠটর্ িরল ডদয়োটলর র্োটথ। এ ই র্োটথ েোন হোটত তৃতীয় েটনর  ণ্ঠনোলীটত 
ডেোটর আ োত  রল। 
 
ডিো  এ  ো  োদ্বশ দ্বদটয় অজ্ঞোন হটয় মোদ্ব টত পট়ে ডগ্ল ডলো  ো। 
 
পুটরো   নোটত র্ময় ডলটগ্টি মোত্র দুই ডর্ট ন্ড। রোইখ দোাঁদ্ব়েটয় আটি অক্ষত অর্স্থোয়, 
তোর দুহোটতই িুদ্বর। দ্বহর্দ্বহদ্বর্টয় র্লল, “আর  োর শখ আটি?” 
 
দ্বতনেটনর দৃদ্বষ্টটতই আগুন ঝটর প়েল দ্ব ন্তু ন়েোর ডচষ্টো  রল নো। “ডর্শ,” রোইখ র্লল, 
“আদ্বম এইর্োর েোমু।” 
 
দ্ব ন্তু ডদো োনদোর র্ম্ভর্ত গ্ো র্োাঁচোটনোর েনয নয়, র্োহোটেযর েনয দ্বপিটনর  োমরোয় চটল 
দ্বগ্টয়দ্বিল।  োরণ র্োটথ আটরো দ্বতনেনট  দ্বনটয় আর্োর দ্বফটর এল ডর্। অনর্রত 
দ্বর়্েদ্বর়্ে  রটি “র্দমোইশ! র্র্গুলো র্দমোইশ!” 
 
নতুন আগ্ন্তু টদর ডপোশো  দ্বনুঃর্টন্দটহ ইউদ্বনফমব–দ্ব ন্তু রোইটখর অটচনো। ট্রোউেোটরর 
দ্বনটচর দ্বদ  ো রু্ট র ডেতর ডগ্োেো, র্রু্ে রং এর দ্বঢলো দ্ব -শো ব ডর্ি দ্বদটয় ড োমটরর 
 োটি আ  োটনো। মোথোয় অদু্ভত ঢং এর অিবরৃ্িো োর  ুদ্বপ। র্র্ দ্বমদ্বলটয় হোর্য র। দ্ব  
শোট বর র্োমটনর দ্বদট  র্োম  োাঁটির উপর ডে এর্ং দ্বে এই দুট ো র্ণব ডলখো। 
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ডলো গুটলো েোলোই  হটলও তোটদর ডগ্োাঁফ েোহ্ লোই টদর মটতো নয়।  োটলো এর্ং  ন 
দ্ব ন্তু দ্বনখুাঁতেোটর্ িো ো। মটন মটন খোদ্বন  ো অর্জ্ঞো প্র োশ  রল রোইখ,  োরণ ওটদর 
ডগ্োাঁফ তোর দ্বনটের োর মটতো প্রর্ল প্রতোপ ি়েোটত পোরটি নো। তটর্ স্বী োর  রটতই 
হটলো ডে ওরো ডর্শ পদ্বরষ্কোর পদ্বরেন্ন। 
 
দ্বতনেটনর ডে ডনতো ডর্ দ্বেটজ্ঞর্  রল, “আদ্বম  টপবোরোল  ুইনর্োর। দ্ব  হটয়টি 
এখোটন?” 
 
পরোদ্বেত দ্বতন দ্বর্দ্বলর্ নোর হোচট়ে পোাঁচট়ে উটঠ দোাঁ়েোল, ের্োর্ ডদয়োর মটতো অর্স্থো ডনই 
 োটরো। এ েন এখটনো ডগ্োেোটে, এ েন গ্লো মোদ্বলশ  রটি আটর েটনর েোর্ ডদটখ 
মটন হটলো তোর  োাঁি ডেটঙ্গ ডগ্টি। 
 
 টপবোরোল আহত দ্বতনেনট  দোশবদ্বন  রু্লে দৃদ্বষ্টটত দ্বনরীক্ষণ  রল, তোর র্ঙ্গী দুেন 
ডর্টরোর্োর দরেো ো পোহোরো দ্বদটে। তোরপর ডর্ এ মোত্র অক্ষত র্যদ্বক্ত রোইটখর দ্বদট  
 ুটর দ্বেটজ্ঞর্  রল, “তুদ্বম দ্বর্দ্বলর্েনোর, ডখো ো?” 
 
“এখোটনই েন্ম। তটর্ গ্ত আ র্ির অনয ডর্ক্টটর র্োর্  রদ্বি। আপনোরো দ্ব  দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  
অদ্বফর্োর? ইউদ্বনফমব ো দ্বচনটত পোরদ্বি নো।” 
 
“আমরো দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর নই। দ্বর্দ্বলর্ টন তুদ্বম ওটদরট  খুাঁটে পোটর্ নো। আমরো 
ডেোরোদ্বনম গ্োেব। এই এলো োর শোদ্বন্ত রক্ষোয় দ্বনটয়োদ্বেত। এই দ্বতন োট  েোটলো  টরই 
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দ্বচদ্বন এর্ং ওটদরট  র্ত বও  টরদ্বিলোম। েোইটহো  ওটদর র্যর্স্থো হটর্। আর্ল র্মর্যো 
তুদ্বম। নোম, ডরফোটরি নোম্বোর।” 
 
নোম এর্ং ডরফোটরি নোম্বোর র্লল রোইখ। 
 
“এখোটন দ্ব  হটয়টি?” 
 
খুটল র্লল রোইখ। 
 
“তুদ্বম এখোটন ড ন এটর্ি?” 
 
“ডদখুন, এেোটর্ প্রশ্ন  রোর অদ্বি োর দ্ব  আপনোর আটি? আপনোরো েদ্বদ দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  
অদ্বফর্োর নো–“ 
 
“ডশোটনো,”  দ্বঠন গ্লোয় র্োিো দ্বদল  টপবোরোল। “অদ্বি োর আটি দ্ব  ডনই ডর্ই প্রশ্ন তুটল 
লোে ডনই। দ্বর্দ্বলর্ টন আমরোই র্র্। ওই দ্বতনেনট  তুদ্বম দ্বপদ্ব টয় ডর্োেো  টর দ্বদটয়ি 
 থো ো দ্বর্শ্বোর্  দ্বর। দ্ব ন্তু তুদ্বম আমোটদর দ্ব িু  রটত পোরটর্ নো। েদ্বদও র্োটথ ব্লোটোর 
রোখোর দ্বনয়ম ডনই–“  থো ডশষ নো  টরই পট   ডথট  এ  ো ব্লোটোর ডর্র  টর আনল 
ডর্। 
 
“এর্োর র্ল, এখোটন ড ন এটর্ি?” 
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দী বশ্বোর্ ডফলল রোইখ। েদ্বদ র্রোর্দ্বর ডর্ক্টর হটল চটল ডেত ডর্ োই হটতো উদ্বচত  োে, 
েদ্বদ দ্বর্দ্বলর্ ন এর্ং ড ো -আইর্োর দ্বনটয় সৃ্মদ্বত োতর হটয় নো প়েত 
 
“আদ্বম এ  ো গুরুত্বপূণব দ্বর্ষয় দ্বনটয় দ্বম. ডেোরোদ্বনউম এর র্োটথ ডদখো  রটত এটর্দ্বি। 
ডেটহতু আপনোরো তোর র্ংগ্ঠটনর “ 
 
“দ্বলেোর এর র্োটথ ডদখো  রটত এটর্ি?” 
 
“হযোাঁ,  টপবোরোল।” 
 
“র্োটথ দুট ো িুদ্বর দ্বনটয়?” 
 
“আত্মরক্ষোর েনয। দ্বম. ডেোরোদ্বনউম এর র্োটথ ডদখো  রোর র্ময় ওগুটলো র্োটথ রোখতোম 
নো।” 
 
“শুিু মুটখর  থোয় হটর্ নো। ডতোমোট  ডগ্রপ্তোর  রো হটলো। আর্ল   নো ো আমরো ডর্র 
 রর্। হয়টতো র্ময় লোগ্টর্, দ্ব ন্তু ডর্র  রর্ দ্বঠ ই।” 
 
“দ্ব ন্তু আপনোটদর ডর্ই অদ্বি োর ডনই। আপনোরো তর্ি–“ 
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“পোরটল দ্বগ্টয় অদ্বেটেোগ্  র। তোর আগ্ পেবন্ত তুদ্বম আমোটদর র্ন্দী।” 
 
. 
 
১৫. 
 
হটলোগ্রোটফ ডে ডপো বটট্রই  ফুদ্ব টয় ডতোলো হটয়টি, ক্লীয়নট  এখন আর ডর্ইর ম তরুণ 
রু্দশবন রোেপুরুষ র্লো েোটর্ নো। হয়টতো হটলোগ্রোটফ–দ্বতদ্বন আটগ্র মটতোই আটিন–দ্ব ন্তু 
তোর আয়নো ো অনয  থো র্লটি। তোর র্োম্প্রদ্বত  েন্মদ্বদন ো পোদ্বলত হটয়টি এ ই র ম 
আনন্দ উৎর্র্ আর েো েমট র মোিযটম, দ্ব ন্তু ডর্ ো দ্বিল তোর চদ্বিশতম েন্মদ্বদন। 
 
চদ্বিশ র্িটর পো ডদয়ো র্ম্রোট র মটত ডদোটষর দ্ব িু নয়, তোর স্বোস্থয চমৎ োর। ডদটহর 
ওেন খোদ্বন  ো ডর্ট়েটি। হয়টতো মুটখ র্য়টর্র িোপও পট়েটি। 
 
ক্ষমতোয় র্টর্টিন আঠোর র্ির হটয় ডগ্ল–েো এরই মটিয পদ্বরণত হটয়টি এই শতোব্দীর 
র্র্টচটয় দী ব শোর্ন োলগুটলোর এ  োয় এর্ং আটরো চদ্বিশ র্ির শোর্ন  োেব পদ্বরচোলনোয় 
ড োটনো র্মর্যো ডদখটিন নো দ্বতদ্বন, ফলশ্রুদ্বতটত হয়টতো তোর শোর্ন োল োই ইটম্পদ্বরয়োল 
ইদ্বতহোটর্র র্র্টচটয় দী ব শোর্ন োটল পদ্বরণত হটর্। 
 
পুনরোয় আয়নোর দ্বদট  তোদ্ব টয় তোর মটন হটলো ডে দ্বত্রমোদ্বত্র  প্রদ্বতদ্বর্ম্ব দ্বনখুাঁত নো  টর 
তুলটল র্রং আটরো েোটলো ডদখোটর্। 
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ডেমোরটেটলর  থো িরো েো  দ্বর্শ্বি, দ্বনেবরটেোগ্য,  োটের ডলো , অপ্রদ্বতটরোিয 
ডেমোরটেল। তোর ড োটনো পদ্বরর্তবন ডনই। ডর্ এখটনো আটগ্র মটতোই আটি এর্ং ক্লীয়ন 
েতদূর েোটনন তোর ডচহোরোটতও ড োটনো মোইটক্রো অযোেেোটটমে  রো হয় দ্বন। অর্শয 
ডেমোরটেল র্র্ র্যোপোটরই  থো  ম র্টল। আর ডর্ ডর্োিহয়  খটনো তরুণ দ্বিল নো। 
ক্লীয়ন েখন দ্বিটলন র্োল  ইটম্পদ্বরয়োল দ্বপ্রি তখন তোর র্োর্োর অিীটনও  োে  টরটি 
ডেমোরটেল। তখটনো তোর ডচহোরোটত তোরুটণযর ড োটনো দ্বনদশবন দ্বিল নো, এখটনো ডনই। 
েদ্বর্ষযটত ড োটনো র ম পদ্বরর্তবন নো হটয় শুরু ডথট ই ডচহোরোটত র্য়টর্র িোপ থো ো োই 
দ্ব  েোটলো? 
 
পদ্বরর্তবন। 
 
এই শব্দ োই তোট  মটন  দ্বরটয় দ্বদল ডে ডেমোরটেলট  দ্বতদ্বন ডেট টিন এর্ং র্ম্রো  
েতক্ষণ সৃ্মদ্বত ডরোমন্থন  রটর্ন ততক্ষণ ডর্ হয়টতো আ়েোটলই দোাঁদ্ব়েটয় থো টর্। পুরটনো 
দ্বদটনর দ্বনদশবন এইর্র্ নীদ্বতগুটলো ডেমোরটেল েীষণেোটর্ ডমটন চটল। 
 
“ডেমোরটেল,” দ্বতদ্বন েো  দ্বদটলন। 
 
“র্োয়োর?” 
 
“ডেোরোদ্বনউম, এই ডলো  োর  থো শুনটত শুনটত আদ্বম ক্লোন্ত।” 
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“আপনোট  র্র্  থো শুনটত হটর্ তোর ড োটনো প্রটয়োেন ডনই, র্োয়োর। ডর্ হটে এমন 
এ  ো   নো েো দ্ব িুদ্বদটনর েনয র্ংর্োটদর দ্বশটরোনোম হয়, তোরপর অদৃশয হটয় েোয়।” 
 
“দ্ব ন্তু এখটনো অদৃশয হয় দ্বন।” 
 
“ খটনো  খটনো র্ময় লোটগ্, র্োয়োর।” 
 
“ওর র্যোপোটর ডতোমোর দ্ব  িোরণো, ডেমোরটেল?” 
 
“দ্বর্পৰ্জ্ন  এর্ং খোদ্বন  ো েনদ্বপ্রয়তো রটয়টি। আর্টল ওর েনদ্বপ্রয়তো োই দ্বর্পদ আটরো 
র্োদ্ব়েটয় তুটলটি।” 
 
“েদ্বদ ডতোমোর  োটি ওট  দ্বর্পৰ্জ্ন  মটন হয়, আমোর  োটি মটন হয় দ্বর্রদ্বক্ত র, 
তোহটল অটপক্ষো  রদ্বি ড ন? ড ন ডলো  োট  ডগ্রপ্তোর  রদ্বি নো, দ্বর্চোর  টর শোদ্বি 
দ্বদদ্বে নো?” 
 
“ট্রযোন টরর রোেধনদ্বত  পদ্বরদ্বস্থদ্বত, র্োয়োর, েীষণ েদ্ব ল–“ 
 
“র্র্র্ময়ই দ্বিল। তুদ্বম আমোট   খন র্টলি ডে েদ্ব ল দ্বিল নো?” 
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“আমরো এ  ো েদ্ব ল র্ময় পোর হদ্বে, র্োয়োর। ওর দ্বর্রুটদ্ধ  টঠোর ড োটনো পদটক্ষপ 
দ্বনটল েদ্ব লতো আটরো রৃ্দ্বদ্ধ পোটর্।” 
 
“আমোর পিন্দ হটে নো। আদ্বম হয়টতো খুর্ ডর্শী প়েোটশোনো  দ্বর নো–এ েন র্ম্রোট র 
অটতো র্ময় থোট  নো। দ্ব ন্তু ইটম্পদ্বরয়োল ইদ্বতহোর্ ডর্শ েোটলো  টরই েোদ্বন। ইদ্বতহোটর্ 
ডর্শ অটন গুটলো প্রমোণ আটি ডে এই র ম হঠোৎ গ্দ্বেটয় উঠো েনদ্বপ্রয় মোনুষগুটলো 
তৎ োলীন র্ম্রো টদর ক্ষমতো র্ং ুদ্বচত  টর দ্বদটয় তোটদরট  শুিুমোত্র দ্বফগ্োরটহটে 
পদ্বরণত  টরদ্বিল। আদ্বম ডর্র ম দ্বফগ্োরটহে হটত চোই নো, ডেমোরটেল।” 
 
“আপদ্বন তো হটর্ন ডর্ ো অ ল্পনীয়, র্োয়োর।” 
 
“তুদ্বম েদ্বদ দ্ব িু নো  র তখন আর অ ল্পনীয় থো টর্ নো।” 
 
“আদ্বম ডচষ্টো  রদ্বি, র্োয়োর, দ্ব ন্তু ডর্শ র্ত বতোর র্োটথ  োে  রটত হটে।” 
 
“আমোর েোনো মটত অন্তত এ েন আটি ডে র্ত বতোর িোর িোটর নো ডমোট ই। এ মোর্ 
র্ো তোর ডর্শ দ্ব িুদ্বদন আটগ্, দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র এ  প্রটফর্র–এ েন প্রটফর্র–এ োই 
এ  ো র্ম্ভোর্য ডেোরোমোই  রোয়  থোদ্বমটয় দ্বদটয়দ্বিল।” 
 
“দ্বে, র্োয়োর। আপদ্বন  োর  োটি শুটনটিন?” 
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“ োরণ এই প্রটফর্টরর র্যোপোটর আদ্বম আগ্রহী। তুদ্বম আমোট  েোনোও দ্বন ড ন?” 
 
ডেমোরটেল অদ্বতদ্বরক্ত র্মোন প্রদশবন  টর ের্োর্ দ্বদল, “গুরুত্বহীন দ্বর্ষয়গুটলোও দ্ব  
আপনোট  েোনোটনো দ্বঠ  হটতো, র্োয়োর?” 
 
“গুরুত্বহীন? ওই ডলো  ো দ্বিল হযোদ্বর ডর্লেন।” 
 
“ও োই তোর নোম।” 
 
“এর্ং নোম ো পদ্বরদ্বচত। ডর্ র্র্বটশষ গ্দ্বণত র্টমলটন তোর গ্টর্ষণো পত্র উপস্থোপন 
 টরদ্বিল েো আমোটদর আগ্রহী  টর ডতোটল, দ্বঠ ?” 
 
“দ্বে, র্োয়োর।” 
 
ক্লীয়ন খুশী হটলন। “ োটেই, রু্ঝটত পোরি ডে আমোরও অটন  দ্ব িু মটন থোট । 
র্র্দ্ব িুর েনয আমোট   মবচোরীটদর উপর দ্বনেবর  রটত হয় নো। আদ্বম এই ডর্লেটনর 
র্োটথ তোর গ্টর্ষণো পত্র দ্বনটয়  থো র্টলদ্বিলোম, তোই নো?” 
 
“আপনোর সৃ্মদ্বতশদ্বক্ত পুটরোপুদ্বর দ্বনেুবল, র্োয়োর।” 
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“ওর ডর্ই িোরণো োর দ্ব  হটলো? র্ম্ভর্ত েোগ্য গ্ণনোর ড োটনো এ  িরটনর ড ৌশল। ডর্ 
ড ৌশল োর দ্ব  নোম র্টলদ্বিল তো মটন ডনই।” 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বর, র্োয়োর। দ্বঠ  েোগ্য গ্ণনোর ড ৌশল নয় র্রং মোনর্ েোদ্বতর েদ্বর্ষযৎ 
ইদ্বতহোটর্র র্োিোরণ গ্দ্বতপথ অনুমোন  রোর তে।” 
 
“ তদূর অগ্রগ্দ্বত হটয়টি?” 
 
“দ্ব িুই নো, র্োয়োর। তখন েোই র্টল থোদ্ব  নো ড ন, আর্টল িোরণো ো অর্োির্ প্রমোদ্বণত 
হটয়টি। চমৎ োর িোরণো দ্ব ন্তু অ োেব র।” 
 
“অথচ ডর্ এ  ো র্ম্ভোর্য দোঙ্গো থোমোটত র্ক্ষম। েদ্বদ আটগ্ ডথট ই নো েোনত ডে ডর্ 
র্ফল হটর্ তোহটল দ্ব  এই  োে  রোর র্োহর্ তোর হটতো? এটতই দ্ব  প্রমোণ হয় নো ডে–
দ্ব  ডেন র্টল?–র্োইট োদ্বহটটোদ্বর  োে  রটি?” 
 
“শুিু এ োই প্রমোণ হয় ডে হযোদ্বর ডর্লেন ডেদী প্র ৃদ্বতর মোনুষ। এমন দ্ব  
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর িোরণো র্োির্ হটলও তোর র্োহোটেয মোত্র এ েন মোনুষ র্ো মোত্র এ  ো 
 োটের ফলোফল দ্বর্টলষণ  রো েোটর্ নো।” 
 
“তুদ্বম গ্দ্বণতদ্বর্দ নও, ডেমোরটেল। হযোদ্বর ডর্লেন গ্দ্বণতদ্বর্দ। ডর্োিহয় ওর র্োটথ আর্োর 
 থো র্লোর র্ময় এটর্টি। তোিো়েো আগ্োমী র্টমলটনরও খুর্ ডর্শী ডদদ্বর ডনই।” 
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“ডর্ ো অপ্রটয়োেনীয়–“ 
 
“ডেমোরটেল, এ ো আমোর ইেো। র্যর্স্থো  র।” 
 
“দ্বে, র্োয়োর।” 
 
১৬. 
 
প্রচে দ্বর্রদ্বক্ত দ্বনটয় শুনটি রোইখ েদ্বদও ডচহোরোয় তো প্র োশ হটত দ্বদল নো। তোট  িটর 
এটন নতুন ততদ্বর  রো এ  ো ডর্টল র্দ্বর্টয় রোখো হটয়টি। অর্ংখয অদ্বলগ্দ্বলর ডেতর 
দ্বদটয় এটর্টি েদ্বদও ড োটনো োই দ্বচনটত পোটর দ্বন। (রোইখ, ডে দ্ব নো এ র্ময় 
দ্বর্দ্বলর্ টনর গ্দ্বল, তর্য গ্দ্বল দ্বনটের হোটতর তোলুর মটতোই দ্বচনত, মুহূটতবর মটিয ডে 
ড োটনো অনুর্রণ োরীট  হদ্ব টয় দ্বদটত পোরত। 
 
গ্োটেবর পরটন র্রু্ে রটের ডেোরোনুমোই  ইউদ্বনফমব। ডলো  ো হয় এ েন দ্বমশনোরী, 
অথর্ো মোনুটষর মদ্বিষ্ক ডিোলোই তোর  োে অথর্ো ডর্শী  থো র্লো তোর অেযোর্। েোই ডহো  
ডলো  ো দ্বনটেট  র্যোন্ডোর নী র্টল ড োষণো  রল এর্ং হোল ো েোহ্ লোই  র্োচনেঙ্গীটত 
দী ব র্কৃ্ততো শুরু  রল। পদ্বরষ্কোর ডর্োঝো েোয় েোহলোই  র্োচনেঙ্গী ডর্ পদ্বরশ্রম  টর রপ্ত 
 টরটি। 
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“েদ্বদ েোহুটলর েনগ্ণ র্মোন অদ্বি োর ডেোগ্  রটত চোয় তোহটল প্রমোণ  রটত হটর্ ডে 
তোরো এর উপেুক্ত। র্দ্বঠ  দ্বনয়ম, েদ্র আচরণ, রুদ্বচশীল দ্বর্টনোদন এগুটলোই হটে ডর্ই 
প্রমোণ। ঝগ়্েো দ্বর্র্োদ, িুদ্বর হোটত ল়েোই  রো এই র্যোপোরগুটলোই অনযটদর রু্টেোগ্  টর 
দ্বদটয়টি আমোটদর অর্জ্ঞো  রোর। আমোটদরট  ডেমন  থোয় র্ৎ থো টত হটর্, ডতমদ্বন–“ 
 
র্োিো দ্বদল রোইখ। “ডতোমোর র্োটথ আদ্বম এ মত, গ্োেবর্টমন নী, ডতোমোর প্রদ্বতদ্ব  শব্দ 
আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর। দ্ব ন্তু দ্বম. ডেোরোদ্বনউম এর র্োটথ আমোট  ডদখো  রটতই হটর্।” 
 
“র্ম্ভর্ হটর্ নো। অনুমদ্বত র্ো দ্বনটদনপটক্ষ এ  ো অযোপটয়েটমে ডতো লোগ্টর্ই।” 
 
“ডশোটনো, আদ্বম দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র নোম রো এ  অিযোপট র ডিটল, গ্দ্বণটতর 
অিযোপ ।” 
 
“আদ্বম ড োটনো অিযোপ ট  দ্বচদ্বন নো। দ্ব ন্তু আদ্বম ডেটর্দ্বিলোম তুদ্বম েোহ্ লোই ।” 
 
“অর্শযই েোহ্ লোই ।  থো শুটন রু্ঝটত পোরি নো?” 
 
“অথচ ডতোমোর র্োর্ো দ্বর্খযোত এ  দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র অিযোপ ? দ্বঠ  দ্বমলটি নো।” 
 
“আর্টল উদ্বন আমোর পোল  দ্বপতো।” তথয ো হেম  রল গ্োেবর্টমন, তোরপর দ্বেটজ্ঞর্ 
 রল, “েোহটল  োউট  ডচন তুদ্বম?” 
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“মোদোর দ্বর ো, উদ্বন আমোট  দ্বচনটর্ন।” (েখন তোট  দ্বচনত তখনই মোদোর দ্বর োর অটন  
র্য়র্। এখন হয়টতো এট র্োটরই অথর্ব হটয় ডগ্টি হয়টতো র্ো মোরোই ডগ্টি।) 
 
“ খটনো নোম শুদ্বন দ্বন।” 
 
(আর ড  আটি? এমন ড োটনো মোনুষট  ডর্  খটনোই দ্বচনত নো েোর নোম শুনটল র্োমটন 
দোাঁ়েোটনো দ্বনটর্বোি ডলো  োট  ডর্োঝোটনো েোটর্। ডে ডিটল োর র্োটথ র্র্চোইটত ডর্শী 
 দ্বনষ্ঠতো দ্বিল ডর্ও দ্বিল তোরই মটতো ের্ ুটর। নোম সৃ্মদ্বে–অন্তত এই নোটমই ডর্ 
পদ্বরদ্বচত দ্বিল। র্তবমোন পদ্বরদ্বস্থদ্বত ডথট  মুদ্বক্ত ডপটত রোইখ েতই মদ্বরয়ো ডহো  নো ড ন 
তোরপটরও ডর্ র্লটত পোরল নো, “তুদ্বম দ্ব  রু্দ্বে নোটম  োউট  ডচন, র্য়র্ আমোর 
র্মোন?”) 
 
ডশষ পেবন্ত র্লল, “ইউটগ্ো এমোদ্বরল।” 
 
নোম ো শুটনই ডর্োিহয় নীর দৃদ্বষ্টটত খোদ্বন  ো উজ্জ্বলতো ফুট  উটঠই দ্বমদ্বলটয় ডগ্ল। “ড ?” 
 
“ইউটগ্ো এমোদ্বরল,” রোইটখর মটন আশো েোগ্টত শুরু  টরটি। দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় ডর্ আমোর 
পোল  র্োর্োর অিীটন  োে  টর।” 
 
“ডর্ও েোহ্লোই ুঃ দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র র্র্োই দ্ব  েোলোই  নোদ্ব ?” 
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“মোত্র দুেন। ডর্ আর আদ্বম। ডর্ দ্বিল দ্বহ দ্বর্ঙ্কোর।” 
 
“দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় দ্ব   রটি?” 
 
“আমোর র্োর্ো আ  র্ির আটগ্ ওট  দ্বহ দ্বর্ঙ্ক ডথট  ডর্র  টর দ্বনটয় েোয়।” 
 
“ডর্শ– োউট  পোঠোদ্বে আদ্বম।” 
 
অটপক্ষো িো়েো আর ড োটনো উপোয় ডনই। এখোন ডথট  পোলোটলও ড োটনো লোে হটর্ নো। 
িরো নো পট়ে দ্বর্দ্বলর্ টনর এই েদ্ব ল ডগ্োল িোাঁিোয়  তক্ষণ ডর্ মুক্ত থো টত পোরটর্?” 
 
দ্বর্শ দ্বমদ্বন  পোর হটয় ডগ্ল। তোরপর ডে  টপবোরোল রোইখট  ডগ্রপ্তোর  টরদ্বিল তোট  
দ্বনটয় দ্বফটর এল নী। আশোদ্বন্বত হটলো রোইখ।  টপবোরোটলর  ট  খোদ্বন  ো হটলও রু্দ্বদ্ধ 
আটি। 
 
“ড োন েোলোই ট  তুদ্বম ডচন?” দ্বেটজ্ঞর্  রল  টপবোরোল। 
 
“ইউটগ্ো এমোদ্বরল,  টপবোরোল, এ েন দ্বহ দ্বর্ষ্কোর েোর র্োটথ আমোর র্োর্োর এই েোহটল 
ডদখো হয় এর্ং আমোর র্োর্ো তোট  দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় দ্বনটয় েোন।” 
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“ড ন?” 
 
“আমোর র্োর্ো ডেটর্ ডনন ডে ইউটগ্ো দ্বহ দ্বর্টঙ্ক  োে  রোর ডচটয় আটরো র়্ে  োে  রোর 
উপেুক্ত,  টপবোরোল।” 
 
“ডেমন?” 
 
“গ্দ্বণত। ডর্–“ 
 
 টপবোরোল হোত তুটল র্োিো দ্বদল। “ড োন দ্বহ দ্বর্টঙ্ক  োে  রত ডর্?” 
 
দ্ব িুক্ষণ েোর্ল রোইখ। “তখন খুর্ ডিো  দ্বিলোম আদ্বম, তটর্ মটন হয় দ্বর্  ু।” 
 
“ োিো োদ্বি। দ্বর্-দ্বি।” 
 
“তোহটল আপদ্বন ওর  থো েোটনন,  টপবোরোল?” 
 
“পদ্বরচয় ডনই, তটর্ গ্ল্প ো দ্বহ দ্বর্টঙ্কর র্র্োই েোটন আর আদ্বমও ওখোটন  োে  টরদ্বি। 
তুদ্বমও হয়টতো ডলো মুটখ শুটনি। ইউটগ্ো এমোদ্বরলট  ডে ডচন ডর্র ম ড োটনো প্রমোণ 
ডদখোটত পোরটর্?” 
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“শুনুন। আদ্বম দ্ব   রটত পোদ্বর ডর্ ো আপনোট  র্দ্বল। এ  ো  োগ্টে আমোর নোম, 
আমোর র্োর্োর নোম আর এ  ো শব্দ দ্বলটখ দ্বদদ্বে। ডেেোটর্ পোটরন দ্বম. ডেোরোদ্বনউম এর 
দটলর ড োটনো অদ্বফর্োটরর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্  রুন–দ্বম. ডেোরোদ্বনউম আগ্োমী োল এখোটন 
আর্টিন–আমোর নোম, আমোর র্োর্োর নোম আর ডে শব্দ ো দ্বলটখ ডদর্ ডর্ ো তোর  োটি 
ডপৌঁিোটনোর র্যর্স্থো  রুন। েদ্বদ দ্ব িু নো  ট  তোহটল পটচ গ্টল ডশষ নো হওয়ো পেবন্ত 
এখোটন অটপক্ষো  রর্, েদ্বদও আমোর মটন হয় নো তোর আর দর োর হটর্। র্রং আমোর 
দৃঢ় দ্বর্শ্বোর্ দ্বতন ডর্ট টন্ডর মটিয দ্বতদ্বন আমোট  এখোন ডথট  ডর্র  টর দ্বনটয় েোটর্ন 
এর্ং র্ময়মটতো তথয ো ডপৌঁটি ডদয়োর েনয আপনোর পটদোন্নদ্বত হটর্। েদ্বদ নো  টরন, 
তোহটল েখন ওরো েোনটর্ ডে আদ্বম এখোটন, েোনটর্ ডতো অর্শযই, তখন আপদ্বন েয়োন  
দ্বর্পটদ প়েটর্ন। মটন রোখটর্ন ইউটগ্ো এমোদ্বরল এ  ক্ষমতোর্োন গ্দ্বণতদ্বর্টদর র্োটথ 
এখোন ডথট  চটল দ্বগ্টয়দ্বিল এর্ং ডর্ই ক্ষমতোর্োন গ্দ্বণতদ্বর্দ আমোর র্োর্ো। নোম হযোদ্বর 
ডর্লেন।” 
 
 টপবোরোটলর ডচহোরো ডদটখ ডর্োঝো ডগ্ল নোম ো তোর অপদ্বরদ্বচত নয়। 
 
“তুদ্বম ডে শব্দ ো দ্বলটখ ডদটর্ ডর্ ো দ্ব ?” 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বর।” 
 
েুরু ড োাঁচ োটলো  টপবোরোল। “ও ো আর্োর দ্ব  দ্বেদ্বনর্?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

137 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

“ডর্ ো ড োটনো র্যোপোর নো। শুিু খর্র ো ডপৌঁটি দ্বদন। তোরপর ডদখুন দ্ব   ট ।”  টপবোরোল 
ডনো রু্  ডথট  এ  ো পোতো দ্বিাঁট়ে দ্বদল। “দ্বঠ  আটি, দ্বলটখ দোও। ডদদ্বখ দ্ব   ট ।” 
 
ডলখোর র্ময় হোত  োাঁপটত লোগ্ল রোইটখর। ডর্ও অিীর হটয় আটি দ্ব   ট  তো ডদখোর 
েনয। দ্বনেবর  রটি  টপবোরোল খর্র ো  োর  োটি ডপৌঁিোয় তোর উপর এর্ং এই শব্দ োর 
েোদু রী ক্ষমতো  তখোদ্বন। 
 
. 
 
১৭. 
 
ইটম্পদ্বরয়োল গ্রোউন্ড  োটরর েোনোলোয় রৃ্দ্বষ্টর ডফোাঁ ো ডদটখ হযোদ্বর ডর্লেটনর মটন আ  র্ির 
আটগ্র সৃ্মদ্বতগুটলো দ্বে়ে েমোটত শুরু  রল। 
 
এই দ্বনটয় দ্বিতীয়র্োর দ্বতদ্বন ট্রোন টরর এ মোত্র উনু্মক্ত অঞ্চটল র্ম্রোট র র্োটথ ডদখো  রোর 
দ্বনটদবশ ডপটলন এর্ং দুইর্োরই আর্হোওয়োর অর্স্থো দ্বিল েীষণ খোরোপ। প্রথমর্োর, 
ট্রযোন টর আর্োর দ্ব িুদ্বদন পটরই, খোরোপ আর্হোওয়ো তোট  র্োমোনযই দ্বর্রক্ত  রটত 
ডপটরদ্বিল। এটত দ্বতদ্বন ড োটনো দ্বর্টশষ মোহোত্ম খুাঁটে পোন দ্বন। তোর দ্বনটের গ্রহ হযোাঁদ্বল টন 
প্রোয়ই ঝ়ে রৃ্দ্বষ্ট হয়, দ্বর্টশষ  টর দ্বতদ্বন ডেখোটন র্োর্  রটতন ডর্ই অঞ্চটল। 
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দ্ব ন্তু গ্ত আ  র্ির দ্বতদ্বন র্োর্  রটিন এ  ো ততদ্বর  রো আর্হোওয়োয়, ডেখোটন দ্বনয়দ্বমত 
র্যর্িোটন  দ্বম্পউ োটরর ততদ্বর  রো ডমট র র্োহোটেয র্হনীয় ঝ়ে ততদ্বর  রো। হয়। 
মোনুটষর  ুমোটনোর র্ময়গুটলোটত র্র্র্ময়ই হোল ো রৃ্দ্বষ্টপোত হয়। ডেোরোটলো র্োতোটর্র 
পদ্বরর্টতব মৃদুমন্দ পদ্বিমো র্োতোর্ র্টয় চটল আর চরম ঠোেো র্ো চরম গ্রম  খটনোই 
অনুেূত হয় নো। শুিুই অদ্বত র্োমোনয এ  ু পদ্বরর্তবন েোর  োরটণ ড র্ল শোট বর দ্বেপোর 
এ  ু নোদ্বমটয় রোখটত হয় র্ো র়্েটেোর হোল ো েযোট   ো খুটল ডফলটত হয়। অথচ 
র্োমোনয এই পদ্বরর্তবন দ্বনটয়ও অটন  অদ্বেটেোগ্ শুটনটিন ডর্লেন। 
 
দ্ব ন্তু এখন দ্বতদ্বন ডদখটিন ঠোন্ডো আ োশ ডথট  ডনটম আর্ো র্দ্বতয োটরর রৃ্দ্বষ্টর ডফোাঁ ো–
অটন দ্বদন এই দৃশয ডদটখন দ্বন। তোর েোটলো লোগ্ল। হযোাঁদ্বল টনর  থো, তরুণ র্য়র্ আর 
তুলনোমূল েোটর্ েোর্টলশহীন দ্বদনগুটলোর  থো েোর্টলন। েোর্টলন চোল ট  র্লটর্ন ডে 
পথ দ্বদটয় ডগ্টল ডর্শী ড োরো হয় ডর্ই পথ দ্বদটয় ডেটত। 
 
অর্ম্ভর্। র্ম্রো  তোট  ডদখো  রটত র্টলটিন, এর্ং ট্রোদ্বফ হীন ডর্োেো পথ িরটলও 
গ্রোউন্ড  োটরর েনয প্রোর্োদ অটন  দূটরর পথ। র্ম্রো  দ্বনিয়ই তোর েনয অটপক্ষো  টর 
র্টর্ থো টর্ন নো। 
 
আ  র্ির আটগ্ ডর্লেন ডে ক্লীয়নট  ডদটখদ্বিটলন তোর র্োটথ এই ক্লীয়টনর ড োটনো দ্বমল 
ডনই। শরীটরর ওেন  টমটি প্রোয় দশ পোউন্ড, মুটখ েোদ্বরদ্বি েোর্ চটল এটর্টি। েদ্বদও 
ডচোটখর চোরপোটশ এর্ং দ্বচরু্ট র  োটি চোম়েো  ুাঁচ োটনো, অটন র্োর মোইটক্রো 
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অযোেেোটটমের ফল। ক্লীয়টনর েনয দুুঃখ ডর্োি  রটলন ডর্লেন প্রর্ল প্রতোপ এর্ং 
ঐশ্বেব থো োর পটরও র্মটয়র  োটি স্মো  পরোদ্বেত। 
 
এর্োরও এ ো ডদখো  রটলন ক্লীয়ন–এ ই র ম র্োিোদ্বর্টি  োমরো। রীদ্বত অনুেোয়ী 
অটপক্ষো  রটিন ডর্লেন। 
 
খোদ্বন ক্ষণ ডর্লেনট  খুাঁদ্ব টয় ডদটখ র্ম্রো  স্বোেোদ্বর্  গ্লোয় র্লটলন, “ডতোমোট  ডদটখ 
খুশী হলোম, প্রটফর্র। প্রথম র্োক্ষোটতর মটতো এর্োরও আনুষ্ঠোদ্বন তো র্োদ।” 
 
“জ্বী, র্োয়োর,  োষ্ঠ গ্লোয় র্লটলন ডর্লেন। র্ম্রো  অনুমদ্বত ডদয়োর পটরও র্র্র্ময় 
আনুষ্ঠোদ্বন তো র্োদ ডদয়ো র্ম্ভর্ নয়, দ্বর্টশষ  টর এই র্মটয়। 
 
র্ম্রো  এ  ু ইশোরো দ্বদটতই  োমরোর ডেতর প্রোণচোঞ্চলয শুরু হটলো। স্বয়ংদ্বক্রয়েোটর্ 
ড দ্বর্ল এর্ং খোর্োটরর পোত্র আর্টত শুরু  টরটি। দ্বর্ভ্রোন্ত হটয় প়েটলন ডর্লেন, 
  নো োয় মনটেোগ্ দ্বদটত পোরটলন নো। 
 
“তুদ্বম আমোর র্োটথ দ্বেনোর  রটর্?” প্রটশ্নর মটতো ডশোনোটলও এ ো এ  ো আটদশ। 
 
“এ ো আমোর েনয দ্বর্রল র্মোন, র্োয়োর।” ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। র্ত ব দৃদ্বষ্টটত 
তো োটলন চোরপোটশ। েোটলো  টরই েোটনন র্ম্রো ট   খটনো প্রশ্ন  রো েোয় নো, দ্ব ন্তু 
িটর রোখটত পোরটলন নো দ্বনটেট , দ্বেটজ্ঞর্  টরই ডফলটলন। অর্শয েতদূর র্ম্ভর্ ডচষ্টো 
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 রটলন ডেন প্রটশ্নর মটতো নো ডশোনোয়। “ফোট দ্বমদ্বনটোর আমোটদর র্োটথ দ্বেনোর  রটর্ন 
নো?” 
 
“নো, ওর অনয  োে আটি। তোিো়েো আদ্বম ডতোমোর র্োটথ এ ো  থো র্লটত চোই।” 
 
দ্ব িুক্ষণ নীরটর্ খোওয়ো দোওয়ো  রটলন দুেন, ক্লীয়ন এ দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় আটিন তোর 
দ্বদট  আর দ্বতদ্বন এ  ু পরপরই দ্বর্ব্রত েঙ্গীটত হোর্টিন। দোদ্বয়ত্বজ্ঞোনহীনতো র্ো দ্বনষু্ঠরতোর 
ড োটনো দুনবোম ক্লীয়টনর ডনই। দ্ব ন্তু ইটে  রটলই দ্বতদ্বন ডর্লেনট  নগ্ণয ড োটনো 
অদ্বেটেোটগ্ ডগ্রপ্তোর  রটত পোটরন, আর র্ম্রো  েদ্বদ তোর প্রেোর্ খো োন তোহটল দ্বর্নো 
দ্বর্চোটরই শোদ্বি হটয় েোটর্। তোই র্ম্রোট র দৃদ্বষ্ট এদ্ব়েটয় থো োই দ্বনরোপদ। দ্ব ন্তু এই মুহূটতব 
ডর্লেন তো পোরটিন নো। 
 
দ্বনুঃর্টন্দটহ আ  র্ির আটগ্ পদ্বরদ্বস্থদ্বত আটরো খোরোপ দ্বিল  োরণ তখন র্শস্ত্র গ্োেব িটর 
দ্বনটয় এটর্দ্বিল তোট –েদ্বদও দ্বচন্তো ো ডর্লেনট  আশ্বি  রটত পোরল নো। 
 
আটলোচনো শুরু  রটলন ক্লীয়ন। “ডর্লেন,” দ্বতদ্বন র্লটলন, “ফোট দ্বমদ্বনটোর আমোর 
র্র্টচটয় র়্ে হোদ্বতয়োর, তোরপটরও মোটঝ মোটঝ আমোর মটন হয় ডে েনগ্ণ মটন  টর 
আমোর রু্দ্বদ্ধ দ্বর্টর্চনো দ্ব িু ডনই। ডতোমোরও দ্ব  তোই মটন হয়?” 
 
“ খটনোই নো, র্োয়োর।” এর ডর্শী প্রদ্বতর্োদ  রো উদ্বচত মটন হটলো নো। 
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“দ্বর্শ্বোর্ হটলো নো। েোই ডহো , রু্দ্বদ্ধ আমোর আটি এর্ং মটন আটি ডে তুদ্বম প্রথম েখন 
ট্রোন টর আর্ তখন র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয় এ  ো ডখলো শুরু  টরদ্বিটল।” 
 
“আমোর দ্বর্শ্বোর্ এই  থো োও আপনোর মটন আটি, র্োয়োর,” মৃদু গ্লোয় র্লটলন ডর্লেন, 
“ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আর্টল এ  ো গ্োদ্বণদ্বত  তে েোর ড োটনো র্োির্ প্রটয়োগ্ ডনই।” 
 
“হযোাঁ, র্টলদ্বিটল। এখটনো দ্ব  তোই র্লটর্?” 
 
“জ্বী, র্োয়োর।” 
 
“তোরপর দ্বর্ষয় ো দ্বনটয় আর  খটনো  োে  টরি?” 
 
“মোটঝ মোটঝ। ড োটনো লোে হয় দ্বন। র্ময় ো এটতো ডর্শী দ্বর্শৃঙ্খল আর ডপ্রদ্বে দ্ব দ্বর্দ্বলদ্ব  
আর্টল–“ 
 
র্োিো দ্বদটলন ক্লীয়ন। “আদ্বম চোই তুদ্বম শুিু এ  ো দ্বনদ্বদবষ্ট র্মর্যোর র্মোিোন  টর দোও।–
ডেেো ব নোও, ডর্লেন, েোটলো লোগ্টর্।” 
 
“ড োটনো র্মর্যো, র্োয়োর?” 
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“ডেোরোদ্বনউম। ডেমোরটেল র্টলটি–হযোাঁ, ডর্শ নরম রু্টরই র্টলটি–ডে আদ্বম তোট  ডগ্রপ্তোর 
 রটত পোরর্ নো, আমবে ডফোর্ব দ্বদটয় তোর অনুর্োরীটদর দমোটত পোরর্ নো।  োরণ এটত 
নোদ্ব  পদ্বরদ্বস্থদ্বত আটরো খোরোপ হটর্।” 
 
“ফোটব দ্বমদ্বনটোর েদ্বদ এই  থো র্টল থোট ন, তোহটল আমোরও তোই মটন হয়।” 
 
“দ্ব ন্তু আদ্বম ডেোরোদ্বনউম নোটমর এই র্মর্যো ো চোই নো… ড োটনো অর্স্থোটতই আদ্বম তোর 
হোটতর পুতুল হটত চোই নো। ডেমোরটেলও দ্ব িু  রটি নো।” 
 
“আমোর দ্বর্শ্বোর্ দ্বতদ্বন তোর েথোর্োিয ডচষ্টো  রটিন, র্োয়োর।” 
 
“ রটলও, দ্বনুঃর্টন্দটহ আমোট  েোনোয় দ্বন।” 
 
“হটত পোটর, র্োয়োর। আপনোট  র্ ল দ্বর্তট বর ঊটধ্বব রোখোর েনযই হয়টতো েোনোয়দ্বন। 
হয়টতো ফোটব দ্বমদ্বনটোর মটন  রটিন েদ্বদ ডেোরোদ্বনউম–েদ্বদ–“ 
 
“ক্ষমতো দ্বিদ্বনটয় দ্বনটত পোটর,” র্ীমোহীন দ্বর্তৃষ্ণো দ্বনটয় ক্লীয়ন র্লটলন। 
 
“জ্বী, র্োয়োর। তখন ডচষ্টো  রটত হটর্ ড উ ডেন রু্ঝটত নো পোটর ডে আপদ্বন 
র্যদ্বক্তগ্তেোটর্ তোর দ্বর্রুটদ্ধ দ্বিটলন। এম্পোয়োটরর দ্বস্থদ্বতশীলতোর েনয আপনোট  দ্বনরটপক্ষ 
থো টত হটর্।” 
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“ডেোরোদ্বনউমট  িো়েো এম্পোয়োটরর দ্বস্থদ্বতশীলতো আদ্বম আটরো েোটলোেোটর্ িটর রোখটত 
পোরর্। ডতোমোর দ্ব  পরোমশব, ডর্লেন?” 
 
“আমোর, র্োয়োর?” 
 
“ডতোমোর, ডর্লেন,” অধিেব রু্টর র্লটলন ক্লীয়ন। “ডশোটনো, র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এ  ো 
গ্োদ্বণদ্বত  িোাঁিো ডতোমোর এই  থো আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর দ্বন। ডেমোরটেল ডতোমোর র্োটথ 
দ্বনয়দ্বমত ডেোগ্োটেোগ্ ডরটখটি। দ্ব  মটন  র আমোট ? আদ্বম এটতোই ডর্ো ো ডে এই 
 থো ো েোনর্ নো। ডর্ ডতোমোর  োটি এ  ো দ্ব িু চোয়। ডর্ ডতোমোর  োটি 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর চোয় আর ডেটহতু আদ্বম ডর্ো ো নই আদ্বমও তো চোই।–ডর্লেন, তুদ্বম দ্ব  
ডেোরোদ্বনউটমর পটক্ষ? র্দ্বতয  থো র্ল।” 
 
“নো, র্োয়োর। আদ্বম ডেোরোদ্বনউটমর পটক্ষ নই, র্রং তোট  এম্পোয়োটরর েনয েয়োন  
হুমদ্ব  র্টল মটন  দ্বর।” 
 
“ডর্শ, দ্বর্শ্বোর্  রদ্বি। দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় তুদ্বম এ োই র্ম্ভোর্য ডেোরোমোই  দোঙ্গো থোদ্বমটয় 
দ্বদটয়দ্বিটল।” 
 
“আদ্বম আর্টল ড োটনোদ্ব িু নো ডেটর্ই  টরদ্বিলোম, র্োয়োর।” 
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“ড োটনো ডর্ো ো মোনুষট   থোগুটলো র্লল, আমোট  নো। তুদ্বম র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োহোটেয 
আটগ্ই র্মোিোন  টর ডরটখদ্বিটল।” 
 
“র্োয়োর!” 
 
“অস্বী োর  টরো নো। ডেোরোদ্বনউটমর র্যোপোটর দ্ব   রি তুদ্বম? এম্পোয়োটরর পটক্ষ থো টল 
অর্শযই দ্ব িু এ  ো  রি।” 
 
“র্োয়োর,” র্ত বেোটর্ র্লটলন ডর্লেন, আর্টল র্ম্রো   ত ু ু েোটনন তো ডর্োঝোর ডচষ্টো 
 রটিন। “আদ্বম আমোর ডিটলট  েোল ডর্ক্টটর পোদ্বঠটয়দ্বি ডেোরোদ্বনউটমর র্োটথ ডদখো 
 রোর েনয।” 
 
“ড ন?” 
 
“আমোর ডিটল এ েন েোহ্ লোই  এর্ং দ্বর্চক্ষণ। আমোটদর  োটে লোগ্টত পোটর এমন 
ড োটনো তথয হয়টতো ডর্ ডর্র  টর আনটত পোরটর্।” 
 
“হয়টতো?” 
 
“হয়টতো, র্োয়োর।” 
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“েখন ডে তথয পোটর্ র্োটথ র্োটথ আমোট  েোনোটর্?” 
 
“জ্বী, র্োয়োর।” 
 
“আর, ডর্লেন,  খটনো র্লটর্ নো ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এ  ো গ্োদ্বণদ্বত  ডখলো, ও োর 
ড োটনো অদ্বিত্ব ডনই। এই  থোগুটলো আর শুনটত চোই নো। আদ্বম চোই ডেোরোদ্বনউমট  
থোমোটনোর েনয তুদ্বম দ্ব িু  র। দ্ব   রটর্, দ্ব েোটর্  রটর্ আদ্বম েোদ্বন নো, দ্ব ন্তু ওট  
থোমোও। আর নয়টতো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আদ্বম পোর্ নো। এর্োর তুদ্বম ডেটত পোর।” 
 
আর্োর র্ময় ডে পদ্বরমোণ দুুঃদ্বিন্তো দ্বিল তোর দ্বিগুণ দুুঃদ্বিন্তো মোথোয় দ্বনটয় দ্বিদ্বলং 
দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় দ্বফটর এটলন ডর্লেন। ক্লীয়টনর  থোটত এ  ো দ্বর্ষয় পদ্বরষ্কোর ডে র্যথবতো 
দ্বতদ্বন ডমটন ডনটর্ন নো। 
 
র্র্ এখন দ্বনেবর  রটি রোইটখর উপর। 
 
. 
 
১৮. 
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এ  ো র্র োরী ের্টনর দশবনোথবী  টক্ষ র্টর্ আটি রোইখ। আটগ্  খটনো এখোটন আটর্দ্বন 
এর্ং েোটল থো টল মটন হয় নো এখোটন পো ডদয়োর রু্টেোগ্ ড োটনোদ্বদন হটতো। র্দ্বতয  থো 
র্লটত দ্ব  অস্বদ্বি ডর্োি  রটি ডর্, দ্বনটেট  মটন হটে অনুপ্রটর্শ োরী। 
 
দ্বনটেট  প্রশোন্ত, দ্বর্শ্বোর্ী আর দ্বপ্রয়পোত্র  টর ডতোলোর ডচষ্টো  রল। 
 
র্োর্ো র্টলটি এই গুণগুটলো তোর চদ্বরটত্ররই অদ্বর্টেদয অংশ, েদ্বদও ডর্  খটনো ড র পোয় 
দ্বন। েো তোর চদ্বরটত্রর র্োটথ দ্বমটশ আটি তো ডেোর  টর ফুদ্ব টয় তুলটত ডগ্টল দ্বহটত 
দ্বর্পরীত হটত পোটর। 
 
দ্বনটেট  শোন্ত  রোর ডচষ্টো  রল ডর্ এ ই র্োটথ নের রোখল ডেটস্ক  দ্বম্পউ োর দ্বনটয় 
 োটে র্যি অদ্বফর্োটরর দ্বদট । অদ্বফর্োর েোহ্ লোই  নয়, ডর্ হটে গ্যোম্বল দ্বেন নোমোদ্বত্র। 
 
নোমোদ্বত্র দ্ব িুক্ষণ পরপরই দ্বর্টিষপূণব দৃদ্বষ্টটত রোইটখর দ্বদট  তো োটে। রোইখ তোর 
চদ্বরটত্রর মোিুেব দ্বদটয় নোমোদ্বত্রর মন েয়  রটত পোরটি নো এ ো পদ্বরষ্কোর। 
 
মিুর হোদ্বর্ দ্বদটয় নোমোদ্বত্রর দ্বর্টিটষর ডমো োটর্লো  রোর ডচষ্টো  রল নো রোইখ। ডর্ ো েোন 
মটন হটত পোটর। শুিু অটপক্ষো  রটত লোগ্ল। অটন  দূর আর্টত ডপটরটি ডর্। েদ্বদ 
ডেোরোদ্বনউম আটর্, আশো  রটি আর্টর্। তখন হয়টতো  থো র্লোর রু্টেোগ্ পোটর্। 
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ডশষ পেবন্ত ডেোরোদ্বনউম এল, দৃঢ় পদটক্ষটপ, মুটখ মন ডেোলোটনো উষ্ণ হোদ্বর্। নোমোদ্বত্র হোত 
তুলটতই থোমল ডেোরোদ্বনউম। দুেটন দ্বনচু গ্লোয়  থো র্লটত লোগ্ল। রোইখ রু্ঝটত 
পোরটি নোমোদ্বত্র তোর র্োটথ ডদখো  রোর র্যোপোটর ডেোরোদ্বনউমট  দ্বনটষি  রটি। খোদ্বন  ো 
দটম ডগ্ল ডর্। 
 
তোরপর ডেোরোদ্বনউম রোইটখর দ্বদট  তো োল, হোর্ল, নোমোদ্বত্রট  ডঠটল র্দ্বরটয় দ্বদল 
এ পোটশ। হঠোৎ রোইটখর মটন হটলো নোমোদ্বত্র েদ্বদও দটলর মদ্বিষ্ক, আর্ল  যোদ্বরশমো 
রটয়টি ডেোরোদ্বনউটমর। 
 
ডেোরোদ্বনউম তোর দ্বদট  এদ্বগ্টয় এল, চদ্বর্বর্হুল, খোদ্বন  ো ডেেো হোত র্োদ্ব়েটয় দ্বদল। “ডর্শ, 
ডর্শ। প্রটফর্র ডর্লেটনর ডিটল। ড মন আটিো?” 
 
“চমৎ োর, িনযর্োদ, র্যোর।” 
 
“রু্ঝটত পোরদ্বি, এখোটন আর্টত ডতোমোর অটন  র্মর্যো হটয়টি।” 
 
“ডতমন দ্ব িু নো, র্যোর।” 
 
“এর্ং আমোর দ্বর্শ্বোর্ তুদ্বম ডতোমোর র্োর্োর  োি ডথট  রু্র্ংর্োদ দ্বনটয় এটর্ি। আশো  দ্বর 
দ্বতদ্বন তোর দ্বর্দ্ধোন্ত পুনুঃ দ্বর্টর্চনো  টরটিন এর্ং এখন ডথট  মহৎ েুটদ্ধ আমোট  র্োহোেয 
 রটর্ন।” 
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“মটন হয় নো, র্যোর।” 
 
েুরু  ুাঁচ োটলো ডেোরোদ্বনউম। “তুদ্বম দ্ব  তোট  নো েোদ্বনটয়ই এটর্ি?” 
 
“নো, র্যোর। দ্বতদ্বনই আমোট  পোদ্বঠটয়টিন।” 
 
“তোই।–কু্ষিোতব?” 
 
“দ্বে নো, র্যোর।” 
 
“আদ্বম েদ্বদ খোই তুদ্বম দ্ব িু মটন  রটর্ নো ডতো? আর্টল েীর্টনর ডমৌদ্বল  চোদ্বহদোগুটলো 
পুরণ  রোর র্ময় পোই নো।” গ্োল েরো হোদ্বর্ দ্বদটয় র্লল ডর্। 
 
“আমোর ড োটনো র্মর্যো ডনই, র্যোর।” দুেটন ড দ্বর্টল দ্বগ্টয় র্র্ল। র্যোন্ডউইটচর ডমো়ে  
খুটল  োম়ে র্র্োটলো ডেোরোদ্বনউম। মুটখ খোর্োর দ্বনটয়ই দ্বেটজ্ঞর্  রল, “ডতো, দ্বতদ্বন 
ডতোমোট  ড ন পোদ্বঠটয়টিন?” 
 
“র্োর্ো েোর্টিন আদ্বম ড োটনো তথয ডর্র  রটত পোরর্ েো দ্বতদ্বন আপনোর দ্বর্রুটদ্ধ  োটে 
লোগ্োটর্ন। আর্টল দ্বতদ্বন মটন প্রোটণ ফোটব দ্বমদ্বনটোরট  র্মথবন  টরন।” 
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“তুদ্বম  র নো?” 
 
“নো, র্যোর। আদ্বম এ েন েোহ্ লোই ।“ 
 
“েোদ্বন, দ্বম. ডর্লেন। দ্ব ন্তু তোটত দ্ব  ডর্োঝো ডগ্ল?” 
 
“ডর্োঝো ডগ্ল ডে আদ্বম ডশোদ্বষত, তোই আদ্বম আপনোট  র্মথবন  দ্বর এর্ং আপনোট  
র্োহোেয  রটত চোই। দ্ব ন্তু ডর্ ো র্োর্োট  েোনোটত চোই নো।” 
 
“েোনোটনোর ড োটনো  োরণও ডনই। দ্ব েোটর্, আমোট  র্োহোেয  রটর্?” দ্রুত এ র্োর 
নোমোদ্বত্রর দ্বদট  তো োটলো ডর্। “র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্যোপোটর দ্ব িু েোটনো তুদ্বম?” 
 
“নো, র্যোর। র্োর্ো  খটনো এই দ্বর্ষটয় আমোর র্োটথ  থো র্টলন নো। আর র্লটলও 
রু্ঝতোম নো দ্ব িুই। তটর্ মটন হয় দ্বতদ্বন র্ফল হটত পোরটিন নো।” 
 
“তুদ্বম দ্বনদ্বিত?” 
 
“আদ্বম দ্বনদ্বিত। র্োর্োর র্হ োরী ইউটগ্ো এমোদ্বরল, ডর্ও এ েন েোহ্ লোই , মোটঝ মোটঝ 
এই দ্বর্ষটয় আমোর র্োটথ  থো র্টল। ড োটনো র্টন্দহ ডনই ডে তোটদর গ্টর্ষণো র্যথব।” 
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“আহ্! ডতোমোর দ্ব  মটন হয়, এই ইউটগ্ো এমোদ্বরটলর র্োটথ আদ্বম  খটনো ডদখো  রটত 
পোরর্?” 
 
“অর্ম্ভর্, ইউটগ্ো হয়টতো ডেমোরটেলট  পিন্দ  টর নো, দ্ব ন্তু আমোর র্োর্োট  
েোটলোর্োটর্, শ্রদ্ধো  টর। তোর র্োটথ দ্বর্শ্বোর্ োত তো  রটর্ নো।” 
 
“দ্ব ন্তু তুদ্বম  রটর্?” 
 
মুখ  োটলো  টর ডফলল রোইখ, দ্ব ন্তু দৃঢ় গ্লোয় র্লল, “আদ্বম এ েন েোলোই ।” 
 
গ্লো পদ্বরষ্কোর  রল ডেোরোদ্বনউম। “তোহটল আর্োর দ্বেটজ্ঞর্  রদ্বি। তুদ্বম দ্ব েোটর্ 
আমোটদর র্োহোেয  রটর্, ইয়ং মযোন?” 
 
“আমোর  োটি এ  ো তথয আটি। ডশোনোর পর আপদ্বন দ্বর্শ্বোর্ নোও  রটত পোটরন।” 
 
“তোই? র্ল। দ্বর্শ্বোর্ নো হটল, র্দ্বতয  থোই র্লর্ ডতোমোট ।” 
 
অস্বদ্বি দ্বনটয় চোরপোটশ তো োটলো রোইখ, “ড উ আমোটদর  থো শুটন ডফলটর্ নো ডতো?” 
 
“শুিু আদ্বম আর নোমোদ্বত্র।” 
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“দ্বর্ষয় ো ফোটব দ্বমদ্বনটোর ইট ো ডেমোরটেলট  দ্বনটয়।” 
 
“র্ল।” 
 
“দ্বঠ  আটি, শুনুন। ডেমোরটেল আর্টল মোনুষ নয়। ডর্ এ  ো ডরোর্ ।” 
 
“দ্ব !” দ্বর্স্মটয় চীৎ োর  টর উঠল ডেোরোদ্বনউম। 
 
র্যোখযো  রো প্রটয়োেন মটন  রল রোইখ। “ডরোর্  আর্টল েোদ্বন্ত্র  মোনর্, র্যোর। 
রক্তমোংটর্র মোনুষ নয়। ওগুটলো র্র্ েন্ত্র।” 
 
র্যি হটয় র্োিো দ্বদল নোমোদ্বত্র। “ডেো-ডেো, এইর্র্ হোর্য র  থো দ্বর্শ্বোর্  টরো নো।” 
 
দ্ব ন্তু ডেোরোদ্বনউম আটদটশর েঙ্গীটত এ  ো হোত উাঁচু  রল। তোর ডচোখগুটলো জ্বল জ্বল 
 রটি। “দ্ব েোটর্ রু্ঝটল?” 
 
“আমোর র্োর্ো দ্ব িুদ্বদন মোইট োটেটন দ্বিটলন। উদ্বন আমোট  র্র্ র্টলটিন। 
মোইট োটেটনর র্োদ্বর্ন্দোরো ডরোর্ট র র্যোপোটর অটন  দ্ব িু েোটন।” 
 
“হযোাঁ, আদ্বম েোদ্বন। মোটন শুটনদ্বি আর দ্ব ।” 
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“মোইট োটেদ্বনয়োনরো দ্বর্শ্বোর্  টর তোটদর পূর্বপুরুষটদর র্মোটে ডরোর্  স্বোেোদ্বর্  এ  ো 
র্যোপোর দ্বিল, দ্ব ন্তু পটর ওগুটলোট  দ্বনদ্বিহ্ন  টর ডদয়ো হয়।” 
 
“দ্ব ন্তু তুদ্বম ড মন  টর রু্ঝটল ডে ডেমোরটেল ডরোর্ ?” ডচোখ র্রু  টর দ্বেটজ্ঞর্  রল 
নোমোদ্বত্র। “আদ্বম েতদূর শুটনদ্বি, ডরোর্  িোতুর ততদ্বর, তোই নো?” 
 
“দ্বঠ  তোই,” আগ্রটহর র্োটথ র্লল রোইখ। “দ্ব ন্তু আদ্বম শুটনদ্বি ডে হোটত ডগ্োনো  টয়  ো 
ডরোর্  দ্বিল ডদখটত এট র্োটরই মোনুটষর মটতো, এর্ং ওগুটলোর  োেবক্ষমতো দ্বিল 
অদ্বর্নশ্বর অথবোৎ ওগুটলো অমর–“ 
 
ডেোটর ডেোটর মোথো নো়েল নোমোদ্বত্র। “দ্ব ংর্দদ্বন্ত। হোর্য র দ্ব ংর্দদ্বন্ত। ডেো-ডেো, ড ন 
এগুটলো শুনদ্বি–“ 
 
দ্ব ন্তু ডেোরোদ্বনউম তোট  মোঝপটথ থোদ্বমটয় দ্বদল। “নো, দ্বে. দ্বে.। ডশোনো দর োর। এই 
দ্ব ংর্দদ্বন্তগুটলো আদ্বমও শুটনদ্বি।” 
 
“দ্ব ন্তু এগুটলো হোর্য র।” 
 
“নো ডেটর্ই ড োটনোদ্ব িু হোর্য র’ র্টল উদ্ব়েটয় দ্বদও নো। আর হটলই র্ো দ্ব , েনগ্ণ 
দ্বঠ ই দ্বর্শ্বোর্  রটর্।–র্ল, ইয়ং মযোন, ড ন ডতোমোর মটন হটলো ডেমোরটেল এ  ো 
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ডরোর্ । িরো েো  ডরোর্ট র অদ্বিত্ব আটি। ড ন ডতোমোর মটন হটলো ডেমোরটেল ডরোর্ । 
ও ডতোমোট  র্টলটি?” 
 
“নো, র্যোর।” 
 
“ডতোমোর র্োর্ো র্টলটি?” 
 
“নো, র্যোর। এ ো আমোর িোরণো। তটর্ আদ্বম দ্বনদ্বিত।” 
 
“ড ন? ড ন তুদ্বম এটতো দ্বনদ্বিত?” 
 
“ওট  ডদখটল ড মন এ  ো অনুেূদ্বত হয়। তোর ড োটনো পদ্বরর্তবন ডনই। তোর র্য়র্ 
র্োট়ে নো। আটর্গ্ র্ো েোটর্র ড োটনো প্র োশ ডনই। ডদখটল ড ন ডেন মটন হয় ডর্ িোতুর 
ততদ্বর।” 
 
ডহলোন দ্বদটয় র্টর্ অটন ক্ষণ রোইখট  পেবটর্ক্ষণ  রল ডেোরোদ্বনউম। তোর মোথোর 
ডেতটর দ্ব  দ্বচন্তোর ঝর র্ইটি ডর্ ো ডর্োঝো অর্োিয। 
 
তোরপর র্লল, “িরো েো  ডর্ এ  ো ডরোর্ , ইয়ং মযোন। তোটত ডতোমোর দ্ব ? দ্ব  আটর্ 
েোয় ডতোমোর?” 
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“অর্শযই আটর্ েোয়। আদ্বম মোনুষ। আদ্বম চোই নো ড োটনো ডরোর্  এম্পোয়োটরর েোগ্য 
দ্বনয়ন্ত্রণ  টর।” 
 
অনুটমোদটনর েঙ্গীটত নোমোদ্বত্রর দ্বদট  তোদ্ব টয় মোথো নো়েল ডেোরোদ্বনউম। “শুটনি, দ্বে-দ্বে? 
আদ্বম মোনুষ। আদ্বম চোই নো ড োটনো ডরোর্  এম্পোয়োটরর েোগ্য দ্বনয়ন্ত্রণ  টর। ওট  
হটলোেশটনর র্োমটন দোাঁ়ে  দ্বরটয় ওর মুখ দ্বদটয় এই  থোগুটলো র্লোও। র্োরর্োর প্রচোর 
 র। েতক্ষণ পেবন্ত নো এই  থোগুটলো ট্রোন টরর প্রটতয  ো মোনুটষর  োটন ঢোট র শটব্দর 
মটতো র্োেটত থোট ।” 
 
“ডহই,” র্োিো দ্বদল রোইখ। “অর্ম্ভর্। তোহটল আমোর র্োর্ো ডেটন েোটর্–“ 
 
“নো, অর্শযই নো,” দ্রুত র্লল ডেোরোদ্বনউম। “ডর্ ো হটত ডদয়ো েোটর্ নো। শুিু ডতোমোর 
এই র্ো য ো র্যর্হোর  রর্। অনয ড োটনো েোলোই ট  খুাঁটে ডনর্। প্রটতয  ডর্ক্টর ডথট ই 
এ েনট  ডর্টি ডনর্। হটলোেশটনর র্োমটন দোাঁদ্ব়েটয় েোর েোর র্োচনেঙ্গীটত শুিু এই 
 থোগুটলোই র্লটর্ : আদ্বম চোই নো ড োটনো ডরোর্  এম্পোয়োটরর েোগ্য দ্বনয়ন্ত্রণ  টর।” 
 
“আর েখন ডেমোরটেল প্রমোণ  রটর্ ডে ডর্ ডরোর্  নয়, তখন দ্ব  হটর্?” দ্বেটজ্ঞর্ 
 রল নোমোদ্বত্র। 
 
“তোই নোদ্ব ? দ্ব েোটর্ প্রমোণ  রটর্? ডর্ ো তোর েনয অর্ম্ভর্। র্োইট োলদ্বে যোদ্বল 
অর্ম্ভর্। দয ডগ্র  ডেমোরটেল, ক্ষমতোর দ্বপিটনর মূল ক্ষমতো, ডে ডলো  ো প্রথম ক্লীয়নট  
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দদ্ব়েটত র্োিো পুতুটলর মটতো নোচোটে, তোর আটগ্ নোদ্বচটয়দ্বিল ক্লীয়টনর র্োর্োট ? এখন দ্ব  
ডর্ রোিোয় ডনটম এটর্ র্র্োইট  র্লটর্ ডে ডর্ মোনুষ? এই  োে  রটত ডগ্টল ডর্ ধ্বংর্ 
হটয় েোটর্। ডর্ ডরোর্  তো প্রমোণ হটলও ধ্বংর্ হটয় েোটর্। খলনোয়  োট  আমরো এর্োর 
র্োটগ্ ডপটয়দ্বি এর্ং তোর পুটরো  ৃদ্বতত্ব এই তরুটণর।” 
 
প্রশংর্ো শুটন লৰ্জ্োয় লোল হটয় ডগ্ল রোইখ। 
 
“ডতোমোর নোম রোইখ, তোই নো?” ডেোরোদ্বনউম র্লল। “আমোটদর দল ক্ষমতোয় েোওয়োর 
পর েোহটলর প্রদ্বত দ্বর্টশষ নের ডদয়ো হটর্। ডতোমোট ও দটল এ  ো েোটলো। পদ ডদয়ো 
হটর্। হয়টতো এ দ্বদন তুদ্বমই হটর্ েোহুটলর ডর্ক্টর লীেোর। েো  টরটি তোর েনয  খটনো 
অনুতোপ  রটত হটর্ নো। নোদ্ব  ডতোমোর অনুতোপ হটে?” 
 
“ডমোট ই নো, র্যোর।” অনুগ্ত  টণ্ঠ র্লল রোইখ। 
 
“তোহটল দ্বফটর েোও। ডেেোটর্ খুদ্বশ ডর্েোটর্ ডতোমোর র্োর্োট  ডর্োঝও ডে আমরো তোর 
ড োটনো ক্ষদ্বত  রর্ নো, র্রং আমরো তোট  েটথষ্ট মূলয ডদই। আর েদ্বদ তুদ্বম এমন 
ড োটনো তথয পোও েো আমরো  োটে লোগ্োটত পোরর্–দ্বর্টশষ  টর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
র্যোপোটর, আমোট  ডর্ ো েোনোও।” 
 
“আপদ্বন ড োটনো দ্বচন্তো  রটর্ন নো, র্যোর। দ্ব ন্তু আপদ্বন র্দ্বতযই েোহুটলর েনয দ্ব িু 
 রটর্ন?” 
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“অর্শযই। প্রটতয  ডর্ক্টটরর েনয র্মোন অদ্বি োর, মোই র্য়। প্রটতয  গ্রটহর েনয র্মোন 
রু্দ্বর্িো। আমরো নতুন এ  ো এম্পোয়োর গ্ট়ে তুলর্ ডেখোটন মুদ্বষ্টটময় দ্ব িু মোনুটষর েনয 
দ্বর্টশষ রু্দ্বর্িো এর্ং ডেদোটেদ র্টল দ্ব িু থো টর্ নো।” 
 
প্রচন্ড ডর্টগ্ মোথো নো়েল রোইখ। “ডর্ োই আদ্বম চোই।” 
 
. 
 
১৯. 
 
ক্লীয়ন, গ্যোলোদ্বক্সর র্ম্রো , তোর ডিো  প্রোর্োটদর শয়ন ক্ষ ডথট  ডর্দ্বরটয় দ্বখলোন ঢো ো পথ 
দ্বদটয় দ্রুত ডর্টগ্ ডহাঁট  চটলটিন  মবচোরীটদর রু্দ্বর্শোল অদ্বফটর্র দ্বদট । এই  মবচোরীরো 
ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলটর্রই দ্বর্দ্বেন্ন অংটশ র্োর্  টর। এ োই এম্পোয়োটরর নোেব ডর্েোর। 
 
র্যদ্বক্তগ্ত র্হ োরীরো দুুঃদ্বিন্তো এর্ং ডচহোরোয় হতচদ্ব ত েোর্ দ্বনটয় তোর দ্বপিন দ্বপিন 
আর্টত লোগ্ল। র্ম্রো  ডহাঁট   খটনো ড োটনো  মবচোরীর  োটি েোন নো। দ্বতদ্বন শুিু ইশোরো 
 টরন, র্র্োই তোর  োটি ডপৌঁটি েোয়। হোাঁ টলও দ্বতদ্বন  খটনো ডচহোরোয় দুুঃদ্বিন্তো র্ো 
আটমোদ দ্ব িুই প্র োশ  টরন নো। দ্ব েোটর্ই র্ো  রটর্ন? দ্বতদ্বন র্ম্রো , এর্ং র্র্গুটলো 
গ্রটহর  োটিই দ্বতদ্বন মোনুষ নন এ  ো প্রতী । 
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অথচ এখন তোট  মোনুষই মটন হটে। অধিেব েঙ্গীটত েোন হোত ডনট়ে র্র্োইট  র্টর 
ডেটত র্লটলন। তোর র্ো হোটত এ  ো চ চট  হটলোগ্রোম। 
 
“ফোটব দ্বমদ্বনটোর,” দী ব অনুশীলটনর পর ততদ্বর  রো পদ্বরদ্বশলীত রোে ীয়  টণ্ঠ নয়, 
র্রং গ্লো দ্ব টপ িরটল ডেমন  ণ্ঠ ডর্টরোয় ডর্র ম শ্বোর্ রুদ্ধ র  টণ্ঠ দ্বেটজ্ঞর্  রটলন 
দ্বতদ্বন, “ড োথোয় ডর্?” 
 
অতযন্ত উাঁচু পটদর  টয় েন  মবচোরী হোত র্োদ্ব়েটয় তোট  থোমোটনোর ডচষ্টো  রল দ্ব ন্তু 
র্ফল হটলো নো। র্র্োইট  িোিো দ্বদটয় র্দ্বরটয় দ্বদটলন দ্বতদ্বন। র্র্োরই মটন হটলো তোরো 
এ  ো দুুঃস্বে ডদখটি। 
 
অর্টশটষ ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর অদ্বফটর্ ডপৌঁিটলন। আটি  টর দরেো খুলটলন, এর্ং 
চীৎ োর  রটলন–আক্ষদ্বর  অটথবই চীৎ োর  রটলন–“ডেমোরটেল!” 
 
দ্বর্দ্বস্মত হটলো ডেমোরটেল। দ্রুত উটঠ দোাঁ়েোটলো,  োরণ র্ম্রোট র র্োমটন ড উ র্র্টত 
পোটর নো। 
 
র্ম্রো  ডেমোরটেটলর ডেটস্ক হটলোগ্রোম ো িুাঁট়ে ডফলটলন “এ ো দ্ব ? আমোট  এ  ু রু্দ্বঝটয় 
র্লটর্?” 
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মোথো নোদ্বমটয় র্ম্রোট র ডদয়ো দ্বেদ্বনর্ ো ডদখল ডেমোরটেল। চমৎ োর এ  ো হটলোগ্রোম, 
ঝ ঝট , েীর্ন্ত। র্োচ্চো ডিটল ো–র্ম্ভর্ত দশ র্ির হটর্–দ্ব  র্লটি র্র্োই পদ্বরষ্কোর 
শুনটত পোরটর্। এ ই র্োটথ দ্বশটরোনোমও প্রদদ্বশবত হটে : “আদ্বম চোই নো ড োটনো ডরোর্  
এম্পোয়োটরর েোগ্য দ্বনয়ন্ত্রণ  টর।” 
 
“র্োয়োর, আদ্বমও এ ো ডপটয়দ্বি।” শোন্ত রু্টর র্লল ডেমোরটেল। “আর ড  ড  ডপটয়ি?” 
 
“র্োয়োর, আদ্বম েতদূর রু্ঝটত ডপটরদ্বি এ ো এ  ো গুের্ এর্ং অতযন্ত দ্রুতগ্দ্বতটত 
ট্রযোন টর িদ্ব়েটয় পট়েটি।” 
 
“হযোাঁ, আর তুদ্বম দ্ব  রু্ঝটত পোরি ওই ডিো রো  োর দ্বদট  তোদ্ব টয় আটি?” দ্বতদ্বন 
রোে ীয় তেবনী তুটল ডদখোটলন। “ডতোমোর দ্বদট , তোই নয় দ্ব ?” 
 
“দ্বমল ো র্দ্বতযই দ্বর্স্ময় র, র্োয়োর।” 
 
“েদ্বদ অনুমোন  টর ডনই ডে ডতোমোর এই তথো দ্বথত গুেটর্র উটেশয হটে ডতোমোট  
ডরোর্  দ্বহটর্টর্ অদ্বেেুক্ত  রো তোহটল দ্ব  আমোর েুল হটর্?” 
 
“ওটদর ডর্র মই উটেশয মটন হটে, র্োয়োর।” 
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“ডর্শ, আমোর ড োথোও েুল হটল থোদ্বমটয় দ্বদও, দ্ব ন্তু ডরোর্  হটে দ্ব ংর্দন্তীর েোদ্বন্ত্র  
মোনর্ েো শুিু দ্বিলোর আর ডিো টদর গ্টল্পই পোওয়ো েোয়, দ্বঠ ?” 
 
“এ ো মোইট োটেদ্বনয়োনটদর দ্বর্শ্বোটর্র মূল দ্বেদ্বি। ডরোর্ –“ 
 
“মোইট োটেদ্বনয়োনটদর দ্বর্শ্বোর্ দ্বনটয় আমোর মোথো র্যথো ডনই। ওরো ডতোমোট  ডরোর্  
দ্বহটর্টর্ অদ্বেেুক্ত  রটি ড ন?” 
 
“দ্বনুঃর্টন্দটহ এ  ো রূপ  দ্বহটর্টর্ র্যর্হোর  রটি, র্োয়োর। ওরো ডর্োঝোটত চোইটি আমোর 
হৃদয় র্টল দ্ব িু ডনই। আমোর দৃদ্বষ্টেঙ্গী–েটন্ত্রর দ্বনরোটর্গ্ দ্বহর্োটর্র মটতো।” 
 
“তোরটচটয়ও ডর্শী দ্ব িু, ডেমোরটেল। আদ্বম ডর্ো ো নই।” আর্োরও হটলোগ্রোম োর উপর 
ড ো ো দ্বদটলন দ্বতদ্বন। “ওরো মোনুষট  ডর্োঝোটনোর ডচষ্টো  রটি তুদ্বম আর্টলই এ  ো 
ডরোর্ ।” 
 
“মোনুষ েদ্বদ এই গুের্ দ্বর্শ্বোর্  রটত চোয় তোহটল আমরো তো ডঠ োটত পোরর্ নো, 
র্োয়োর।” 
 
“ড োটনো ঝুাঁদ্ব  ডনয়ো েোটর্ নো। এ ো ডতোমোর মেবোদো কু্ষণ্ণ  টরটি। তোরটচটয়ও খোরোপ এ ো 
র্ম্রোট র মেবোদো কু্ষণ্ণ  টরটি। এটত প্রমোণ হয় ডে আদ্বম–আদ্বম ফোটব দ্বমদ্বনটোর দ্বহটর্টর্ 
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এ  ো েন্ত্র ডর্টি দ্বনটয়দ্বি। র্যোপোর ো ড োটনো অর্স্থোটতই ডমটন ডনয়ো েোয় নো। ডশোটনো, 
ডেমোরটেল, র্ম্রোট র  মবচোরীটদর মোনহোদ্বনর দ্বর্রুটদ্ধ এ  ো আইন আটি, তোই নো?” 
 
“জ্বী, র্োয়োর, আটি– দ্বঠন এ  ো আইন। অটন  প্রোচীন। আরু্রোদ্বমর্ এর ততদ্বর  রো 
র্র্টচটয় েোটলো আইনগুটলোর এ  ো।” 
 
“এর্ং র্ম্রোট র মোনহোনী  রো এ  ো েয়ং র অপরোি, তোই নো?” 
 
“মৃতুযদন্ডই এ মোত্র শোদ্বি, র্োয়োর, জ্বী।” 
 
“ডর্শ, এটত শুিু ডতোমোরই মোনহোদ্বন হয় দ্বন, আমোরও মোনহোদ্বন হটয়টি। ডে  টরটি তোর 
এই মুহূটতব শোদ্বি হওয়ো দর োর। এর্ং এই অপ টমবর মূল ডহোতো ডেোরোদ্বনউম।” 
 
“ড োটনো র্টন্দহ ডনই, র্োয়োর। দ্ব ন্তু প্রমোণ  রো  দ্বঠন হটর্।” 
 
“ডর্ো ো! েটথষ্ট প্রমোন আটি। এই মুহূটতব ওট  শোদ্বি দ্বদটত চোই আদ্বম।” 
 
“র্মর্যো হটে, র্োয়োর, আইন ো  খটনো ডর্েোটর্ প্রটয়োগ্  রো হয়দ্বন। এই শতোব্দীটত ডতো 
নয়ই।” 
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“আর তোই র্মোটের আেট  এই অর্স্থো, র্ম্রোট র এটতো অর্মোন। আইনগুটলো এখটনো 
র্োদ্বতল হয় দ্বন।  োটেই প্রটয়োগ্  র।” 
 
“ডেটর্ ডদখুন, র্োয়োর, ডর্ ো  রো রু্দ্বদ্ধমোটনর  োে হটর্ দ্ব  নো। এর ফটল আপদ্বন দ্বনষু্ঠর 
রক্তটলোপ শোর্  দ্বহটর্টর্ পদ্বরদ্বচত হটর্ন। দয়োলু এর্ং দ্বর্টর্চ  শোর্  দ্বহটর্টর্ আপদ্বন 
র্ফল–“ 
 
“হযোাঁ, এর্ং ডদখ  ী লোে হটয়টি তোটত। তোর ডচটয় আমোট  েোটলোর্োর্োর র্দটল এখন 
ডথট  েয় ডপটত শুরু  রু । এ  ো পদ্বরর্তবন আর্টর্।” 
 
“এখটনো র্লর্  োে ো  রো উদ্বচত হটর্ নো। হয়টতো এ োই ডিো  এ  ো সু্ফদ্বলঙ্গ েো 
দোর্োনটলর মটতো দ্বর্টদ্রোহ িদ্ব়েটয় ডদটর্।” 
 
“দ্ব   রটর্ তোহটল? মোনুটষর  োটি দ্বগ্টয় র্লটর্, “ডদটখো আমোট , আদ্বম ডরোর্  নই।” 
 
“নো, র্োয়োর। এটত আমোর র্মোন কু্ষণ্ণ হটর্। র্র্টচটয় র়্ে  থো আপনোর মেবদোহোদ্বন 
  টর্।” 
 
“তোহটল?” 
 
“রু্ঝটত পোরদ্বি নো, র্োয়োর। এখটনো দ্বঠ মটতো ডেটর্ ডদদ্বখ দ্বন।” 
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“ডেটর্ ডদটখো দ্বন।–ডর্লেটনর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্  র।” 
 
“র্োয়োর?” 
 
“আমোর আটদশ রু্ঝটত এটতো র্মর্যো হটে ড ন? ডর্লেটনর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্  র?” 
 
“আপদ্বন চোন ওট  আদ্বম প্রোর্োটদ ডেট  আদ্বন।” 
 
“অটতো র্ময় ডনই। তুদ্বম দ্বনিয়ই ওর র্োটথ  থো র্লোর েনয দ্বনরোপদ ডেোগ্োটেোগ্ 
লোইটনর র্যর্স্থো  রটত পোরটর্ েো ড উ আদ্ব়ে ডপটত শুনটত পোরটর্ নো।” 
 
“অর্শযই, র্োয়োর।” 
 
“তোহটল  র। এখদ্বন।” 
 
. 
 
২০. 
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ডেমোরটেটলর মটতো িীর দ্বস্থর থো টত পোটরন নো ডর্লেন  োরণ দ্বতদ্বন রক্ত মোংটর্র 
ততদ্বর মোনুষ। অদ্বফটর্র স্ক্রযোম্বলোর ো ডর্টে উঠটতই রু্ঝটলন ডে অস্বোেোদ্বর্  দ্ব িু এ  ো 
হটয়টি। দ্বনরোপদ ডেোগ্োটেোগ্ লোইটন আটগ্ও  থো র্টলটিন দ্ব ন্তু উাঁচু পেবোটয়র 
ইটম্পদ্বরয়োল দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব র অদ্বেজ্ঞতো  খটনো হয় দ্বন। 
 
িটর দ্বনটয়দ্বিটলন ডে ডেমোরটেটলর র্দটল ড োটনো র্র োরী  মব তবো তোর র্োটথ 
ডেোগ্োটেোগ্  রটর্, দ্বর্ষয় ো অর্শযই ডরোর্  দ্বনটয় গুের্, এর ডর্শী দ্ব িু দ্বতদ্বন আশো 
 টরন দ্বন। 
 
দ্ব ন্তু েো ডদখটলন ডর্ োও দ্বতদ্বন আশো  টরন দ্বন। েখন স্ক্রযোম্বলোর দ্বফটর্ল্র মোঝখোটন স্বয়ং 
র্ম্রোট র প্রদ্বতেদ্বর্ তোর অদ্বফটর্ পো দ্বদল দ্বতদ্বন দ্বর্স্মটয় হতর্ো  হটয় ডগ্টলন। উটঠ 
দোাঁ়েোটনোর ডচষ্টো  রটলন। 
 
দ্বর্রক্ত েঙ্গীটত হোত ডনট়ে তোট  র্টর্ থো টত র্লটলন ক্লীয়ন। “দ্ব    টি ডর্ ো ডতোমোর 
েোনো দর োর।” 
 
“ডরোর্  গুেটর্র  থো র্লটিন, র্োয়োর?” 
 
“দ্বঠ । দ্ব   রো েোয়?” 
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র্টর্ থো োর আটদশ র্টেও ডশষ পেবন্ত উটঠ দোাঁ়েোটলন ডর্লেন। “আটরো খর্র আটি, 
র্োয়োর। ডেোরোদ্বনউম ডরোর্  ইরু্য দ্বনটয় পুটরো ট্রযোন টর র যোদ্বলর আটয়োেন  রটি। অন্তত 
দ্বনউে োটট তোই শুটনদ্বি।” 
 
“আমোট  এখটনো েোনোটনো হয় দ্বন। অর্শযই নো। র্ম্রো ট  েোনোটনোর দর োর দ্ব ।” 
 
“খর্র ো র্ম্রো ট  েোনোটনোর মটতো গুরুত্বপূণব দ্ব িু নয়, র্োয়োর। আদ্বম দ্বনদ্বিত ডে ফোটব 
দ্বমদ্বনটোর–“ 
 
“ফোটব দ্বমদ্বনটোর দ্ব িুই  রটি নো। এমন দ্ব  আমোট  দ্ব িু েোনোয়ও নো। তুদ্বম আর 
ডতোমোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরই েরর্ো। র্ল দ্ব   রো েোয়?” 
 
“র্োয়োর?” 
 
“ডখলো  রোর র্ময় ডনই। আ  র্ির তুদ্বম র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়  োে  রি। ফোটব 
দ্বমদ্বনটোর র্লটি ডেোরোদ্বনউটমর দ্বর্রুটদ্ধ দ্ব িু  রো েোটর্ নো। তোহটল দ্ব   রর্?” 
 
ডতোতলোটত লোগ্টলন ডর্লেন। “র্য-র্োয়োর। দ্ব িুই নো।” 
 
“ডতোমোর ড োটনো পরোমশব ডনই?” 
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“নো, র্োয়োর, আদ্বম তো র্লদ্বি নো। আপদ্বন দ্ব িুই  রটর্ন নো। দ্ব িুই নো। ফোট দ্বমদ্বনটোর 
দ্বঠ ই র্টলটিন। এটত পদ্বরদ্বস্থদ্বত আটরো খোরোপ হটর্।” 
 
“ডর্শ। দ্ব   রটল পদ্বরদ্বস্থদ্বত েোটলো হটর্?” 
 
“আপদ্বন দ্ব িু নো  রটল। ফোটব দ্বমদ্বনটোর দ্ব িু নো  রটল। ডেোরোদ্বনউমট  তোর 
ইেোমটতো চলটত দ্বদটল।” 
 
“দ্ব  লোে হটর্ তোটত?” 
 
ডর্লেন তোর গ্লোর ডর্পটরোয়ো েোর্ ো লু োটনোর ডচষ্টো  টর র্লটলন, “খুর্ তো়েোতোদ্ব়েই 
রু্ঝটত পোরটর্ন।” 
 
হঠোৎ  টরই শোন্ত হটয় ডগ্টলন র্ম্রো , মটন হটলো তোর র্মি দুুঃদ্বিন্তো আর রোগ্ 
দ্বনটমটষই উটর্ ডগ্টি। “আহ! রু্ঝটত ডপটরদ্বি। পদ্বরদ্বস্থদ্বত ডতোমোর দ্বনয়ন্ত্রটণ।” 
 
“র্োয়োর! আদ্বম তো র্দ্বল দ্বন–“ 
 
“র্লোর দর োর ডনই। পদ্বরদ্বস্থদ্বত ডতোমোর দ্বনয়ন্ত্রটণ রটয়টি, দ্ব ন্তু আদ্বম ফলোফল চোই। 
ইটম্পদ্বরয়োল গ্োেব আর আমবে ডফোর্ব এখটনো আমোর অনুগ্ত। প্রটয়োেন হটল এ  ুও দ্বিিো 
 রর্ নো। দ্ব ন্তু ডতোমোট  রু্টেোগ্ দ্বদটত চোই।” 
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র্ম্রোট র ইটমে অদৃশয হটয় ডগ্ল আর ডর্লেন ফোাঁ ো দৃদ্বষ্টটত ডর্দ্বদট  তোদ্ব টয় রইটলন। 
 
. 
 
২১. 
 
পটরর দুইদ্বদন ডেোরোদ্বনউম আক্ষদ্বর  অটথবই ট্রযোন টর ঝ়ে র্ইটয় দ্বদল। আংদ্বশ  দ্বনটে, 
আংদ্বশ  তোর ডলফট নযোেটদর মোিযটম, েটর্বর  োটি তোর র্োমদ্বর  দক্ষতোর প্রশংর্ো 
 রটলন ডর্লেন। “পুরটনো েুটগ্ ডর্ এ েন দক্ষ ওয়োর এযোেদ্বমরোল হটত পোরত।” 
র্লটলন দ্বতদ্বন। “রোেনীদ্বতটত ঢুট  ডর্ তোর প্রদ্বতেো নষ্ট  রটি।” 
 
“নষ্ট  রটি।” র্লল ের্ব। “ডে েোটর্ এটগ্োটে তোটত এ  র্প্তোটহর মটিযই ডর্ ফোটব 
দ্বমদ্বনটোর হটর্। চোইটল দুই র্প্তোটহর মটিয র্ম্রো । শুটনদ্বি ডে এরই মটিয  টয়  ো 
দ্বমদ্বল োদ্বর গ্যোদ্বরর্ন তোট  দ্বনটয় আনন্দ উিোর্ শুরু  টরটি।” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “ডর্শীদ্বদন থো টর্ নো, ের্ব।” 
 
“ড োন ো? ডেোরোদ্বনউটমর পোদ্ব ব নো এম্পোয়োর?” 
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“ডেোরোদ্বনউটমর পোদ্ব ব। ডরোর্ট র গ্ল্প এ  ো ঝ়ে ততদ্বর  টরটি দ্বঠ ই, এ  ু শোন্ত 
হটলই, ঠোন্ডো মোথোয় দ্বচন্তো  রটলই েনগ্ণ রু্ঝটত পোরটর্ এ ো  ত হোর্য র অদ্বেটেোগ্।” 
 
“দ্ব ন্তু হযোদ্বর, আমোর র্োটথ অদ্বেনয়  রোর দর োর ডনই। এ ো হোর্য র ড োননো গ্ল্প নয়। 
ডেোরোদ্বনউম দ্ব েোটর্ েোনল ডে ডেমোরটেল এ  ো ডরোর্ ।” 
 
“ড ন রোইখ র্টলটি।” 
 
“রোইখ!” 
 
“হযোাঁ। ডর্ তোর দোদ্বয়ত্ব দ্বঠ মটতো পোলন  টরটি এর্ং দ্বনরোপটদ দ্বফটর এটর্টি। ডর্ই 
র্োটথ প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বনটয় এটর্টি ডে ডর্ এ দ্বদন েোহুটলর ডর্ক্টর লীেোর হটর্। র্র্োই ওট  
দ্বর্শ্বোর্  টরটি। আদ্বম েোনতোম  রটর্।” 
 
“অথবোৎ তুদ্বম রোইখট  র্দ্বতয  থো ো র্টল দ্বদটয়ি ডেন ডর্ ডেোরোদ্বনউমট  েোনোটত 
পোটর।” েটর্বর ডচহোরোয় আতং । 
 
“নো, ডর্ ো অর্ম্ভর্। তুদ্বম েোটনো আদ্বম রোইখট  র্ো অনয  োউট  ড োটনোদ্বদন র্লটত 
পোরর্ নো ডে ডেমোরটেল ডরোর্ । র্রং ওট  উটিো োই রু্দ্বঝটয়দ্বি। দ্ব ন্তু র্টলদ্বি ডে 
ডেোরোদ্বনউমট  ডেন েোনোয় ডে ডেমোরটেল এ  ো ডরোর্ । রোইখ দ্বর্শ্বোর্  টর ডে ডর্ 
ডেোরোদ্বনউমট  দ্বমটথয  থো র্টলটি।” 
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“দ্ব ন্তু ড ন, হযোদ্বর? ড ন?” 
 
“এ ো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর নয়। র্ম্রোট র মটতো তুদ্বমও েোর্টত শুরু  টরো নো ডে আদ্বম েোদু 
েোদ্বন। শুিু ডচটয়দ্বিলোম ডে ডেোরোদ্বনউম ডেন দ্বর্শ্বোর্  টর ডেমোরটেল এ  ো ডরোর্ । 
েন্মরূ্টত্র ডর্ এ েন মোইট োটেদ্বনয়োন।  োটেই দ্বর্শ্বোর্ ডর্  রটর্ই এর্ং িটর ডনটর্ ডে 
েনগ্ণও দ্বর্শ্বোর্  রটর্।” 
 
“ডর্শ, তোই ডতো  টরটি।” 
 
“নো। প্রথম িোিো ো ড ট  ডগ্টলই েনগ্ণ রু্ঝটত পোরটর্ ডে এগুটলো র্র্ পোগ্টলর 
প্রলোপ–অন্তত ডর্েোটর্ই েোর্টত শুরু  রটর্। ডেমোরটেলট  আদ্বম রোদ্বে  দ্বরটয়দ্বি। র্োর্ 
ইথোদ্বর  হটলোেশটন র্োক্ষোৎ োর ডদয়োর েনয। এই র্োক্ষোৎ োর এম্পোয়োর এর গুরুত্বপূণব 
দ্ব িু অংটশ এর্ং পুটরো ট্রোন টর প্রচোর  রো হটর্। অটন  দ্বর্ষটয়ই  থো র্লটর্ ডর্, 
 োরণ র্মর্যোর ডতো ডশষ ডনই। শুিু ডরোর্ট র গুের্ র্োদ দ্বদটয়। এট র্োটর ডশটষ তোট  
এই দ্বর্ষটয় প্রশ্ন  রো হটর্। তোট  ড োটনো উির দ্বদটত হটর্ নো। শুিু এ  ু হোর্টত 
হটর্।” 
 
“হোর্টর্? ডেমোরটেলট   খটনো হোর্টত ডদদ্বখ দ্বন। ও  খটনো হোটর্ দ্বন।” 
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“এর্োর, ের্ব, ডর্ হোর্টর্। ডরোর্ট র দ্বর্ষটয় এই এ  ো দ্বর্ষয় মোনুষ  খটনো  ল্পনো  টর 
নো। হটলোগ্রোদ্বফ  ফযোেোদ্বর্টত তুদ্বম ডরোর্  ডদটখি, তোই নো? র্র্ র্ময় ডদখোটনো হয় 
ডরোর্  আটর্গ্হীন, অমোনদ্বর্ ।–মোনুষ র্োিটর্ও দ্বঠ  তোই আশো  রটর্।  োটেই 
ডেমোরটেলট  শুিু হোর্টত হটর্। তোিো়েো র্োনমোটোর ডফোরদ্ব ন এর  থো ডতোমোর মটন 
আটি?” 
 
“আটি। আটর্গ্হীন, অমোনদ্বর্ ।  খটনো হোটর্ নো।” 
 
“এর্োরও হোর্টর্ নো। দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় র্মোটর্শ ো পন্ড  রোর পর ডেোরোদ্বনউটমর র্যোপোটর 
আদ্বম েটথষ্ট ডখোাঁে খর্র  টরদ্বি। এখন আদ্বম েোদ্বন ওর আর্ল নোম, ড োথোয় েটন্মটি, 
ড োথোয় ডট্রদ্বনং ডপটয়টি। র্র্ প্রমোণ আটি। ওগুটলো র্োনমোটোর এর  োটি পোদ্বঠটয় 
দ্বদটয়দ্বি। মটন হয় নো র্োনমোটোর দল তযোগ্ীটদর পিন্দ  টর।” 
 
“দ্ব ন্তু আমোর িোরণো দ্বিল তুদ্বম ড োটনো িরটনর অন্ধদ্বর্শ্বোর্ ি়েোটনোর দ্বর্পটক্ষ।” 
 
“তো  রদ্বিও নো। েদ্বদ হটলোেশটন প্রচোর  রতোম তোহটল অন্ধদ্বর্শ্বোর্ ি়েোটনো হটতো। 
তথযগুটলো শুিু েোয়গ্োমটতো পোদ্বঠটয় দ্বদটয়দ্বি। র্োনমোটোটরর  োটি।” 
 
“ডর্ এখন অন্ধদ্বর্শ্বোর্ ি়েোটর্।” 
 
“নো, পোরটর্ নো। র্োনমোটোটরর  থো ড উ দ্বর্শ্বোর্  রটর্ নো।” 
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“তোহটল দ্ব    টর্?” 
 
“ডদখো েো  দ্ব   ট । আমোর  োটি ড োটনো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল এযোনোলোইদ্বর্র্ ডনই, 
আটদৌ র্ম্ভর্ দ্ব  নো তোও েোদ্বন নো। শুিু আশো  রদ্বি আমোর দ্বর্চোর দ্বর্টলষণ ডেন েুল নো 
হয়।” 
 
. 
 
২২. 
 
হোর্ল ডেমোরটেল। এ োদ্বি  র্োর। হযোদ্বর ডর্লেন এর্ং ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বলদ্বর র্োটথ এ  ো 
দ্বনরোপদ  োমরোয় র্টর্ আটি। দ্ব িুক্ষণ পর পর ডর্লেটনর ইশোরো ডপটয় ডর্ হোর্টি। 
মোটঝ মোটঝ ডহলোন দ্বদটয় গ্লো ডিট়ে হোর্টি। দ্ব ন্তু ডর্লেন মোথো ডনট়ে র্লটলন, “এটত 
মোনুটষর মন গ্লটর্ নো।” 
 
 োটেই ডেমোরটেল হোর্ল। প্রচে র্যদ্বক্তত্বশোলী মোনুটষর মটতো হোর্ল। মুখ র্ো োটলন 
ডর্লেন। “আদ্বম পোগ্ল হটয় েোর্। ডতোমোট  হোদ্বর্র গ্ল্প র্টল ড োটনো লোে ডনই। 
ডতোমোট  শব্দ ো মটন রোখটত হটর্।” 
 
“হটলোগ্রোদ্বফ  লোফটট্র  র্যর্হোর  রটল ড মন হয়?” দ্বেটজ্ঞর্  রল ের্ব। 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

171 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“নো, ডর্ ো ডেমোরটেটলর হোদ্বর্ হটর্ নো। শুিু ডর্ো ো মোনুটষরোই তোটত দ্বর্শ্বোর্  রটর্, 
আদ্বম তো চোই নো। আর্োর ডচষ্টো  র ডেমোরটেল।” 
 
আর্োর ডচষ্টো  রল ডেমোরটেল েতক্ষণ পেবন্ত নো ডর্লেন র্লটলন “দ্বঠ  আটি। শব্দ ো 
মটন রোখটর্ এর্ং প্রশ্ন ো  রোর পর এ োট ই দ্বরটপ্রোদ্বেউর্  রটর্। ডেোটর হোর্টর্ নো, 
েতদূর র্ম্ভর্ গ্ম্ভীর থো টর্। ডিো  এ  ু হোদ্বর্, খুর্ই ডিো । মুটখর ড োণোগুটলো এ  ু 
র্োাঁ ো  র।” িীটর িীটর ডেমোরটেটলর মুটখ মুচদ্ব  হোদ্বর্ ফুট  উঠল। “খোরোপ নয়। 
দৃদ্বষ্টটত খোদ্বন  ো জ্বল জ্বটল েোর্ আনটত পোরটর্?” 
 
“জ্বল জ্বটল র্লটত দ্ব  ডর্োঝোে?” দ্বর্রক্ত রু্টর দ্বেটজ্ঞর্  রল ের্ব। “ড উ তোর ডচোখ 
জ্বল জ্বটল  টর তুলটত পোটর নো। ও ো এ  ো  োল্পদ্বন  অনুেূদ্বত।” 
 
“অটন   োরটণই মোনুটষর ডচোটখ পোদ্বন আটর্–দুুঃখ,  ষ্ট, আনন্দ, দ্বর্স্ময় েোই। ডহো –
আর ডর্ই তরটলর উপর আটলো প্রদ্বতফদ্বলত হটয়ই জ্বল জ্বল েোর্ ো ততদ্বর হয়।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  ডেমোরটেলট  ডচোটখ পোদ্বন আনটত র্লি?” 
 
ডেমোরটেল দ্বনরোটর্গ্ রু্টর র্লল, “আমোর ডচোটখ স্বয়ংদ্বক্রয়েোটর্ই মোটঝ মোটঝ পোদ্বন 
আটর্। দ্ব ন্তু খুর্  ম পদ্বরমোটণ, শুিু ডচোখগুটলোট  পদ্বরষ্কোর রোখোর েনয।” 
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“ডর্শ, ডচষ্টো  র। 
 
 োটেই আটলোর গ্দ্বতটত ডেমোরটেটলর র্ক্তর্য িদ্ব়েটয় প়েল দূর দূরোটন্ত। দোদ্বয়ত্বর্োন 
প্রশোর্ট র মটতো গ্ম্ভীর, র্োহুলয র্েবন  টর তথযর্হুল র্ক্তর্য ডপশ  রল ডর্। 
র্োক্ষোৎ োর পটর্ব ডরোর্  র্োটদ আর র্র্দ্ব িুর আটলোচনোই দ্বিল–র্র্টশটষ ডেমোরটেল 
র্রোর্দ্বর প্রটশ্নর উির ডদয়োর েনয ততদ্বর হটলো। 
 
ডর্শীক্ষণ অটপক্ষো  রটত হটলো নো। প্রথম প্রশ্ন োই দ্বিল, “দ্বম. ফোটব দ্বমদ্বনটোর, আপদ্বন 
দ্ব  ডরোর্ ?” 
 
শোন্ত েোটর্ শুিু তোদ্ব টয় রইল ডেমোরটেল, র্র্োর মোটঝ ড নশন ডর্ট়ে উঠটত দ্বদল। 
তোরপর ডর্ হোর্ল, তোর ডদহ ড াঁটপ উঠল খোদ্বন  ো, ডর্ হোর্ল। ডর্ ো উধচ্চস্বটরর হোদ্বর্ 
দ্বিল নো, র্রং তো দ্বিল মেবোদোর্োন মোনুটষর আমুটদ হোদ্বর্। ডিোাঁয়োটচ ডরোটগ্র মটতো র্র্োইট  
আক্রোন্ত  টর ডফলল, দশব টদর র্র্োই ডহটর্ উঠল তোর র্োটথ। 
 
আটরো দ্ব িুক্ষণ অটপক্ষো  রল ডেমোরটেল, তোরপর র্লল, “উির দ্ব  দ্বদটতই হটর্? তোর 
দ্ব  ড োটনো প্রটয়োেন আটি?” স্ক্রীটণর আটলো দ্বনটে েোওয়োর র্ময়ও ডর্ হোর্দ্বিল। 
 
. 
 
২৩. 
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“আদ্বম দ্বনদ্বিত ডে  োে হটয়টি,” ডর্লেন র্লটলন। “এখদ্বন র্র্ দ্বঠ  হটয় েোটর্ নো, 
তটর্ র্দ্বঠ  পটথ আর্টত শুরু  টরটি। দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় নোমোদ্বত্র েখন েোষণ দ্বদদ্বেল তখন 
িোত্র িোত্রীরো প্রথম দ্বদট  তোর পটক্ষই দ্বিল। দ্ব ন্তু আদ্বম প্রদ্বতর্োদ  রোটত এর্ং আর্ল 
র্তয ো রু্দ্বঝটয় দ্বদটতই র্র্োই পক্ষ তযোগ্  রটত শুরু  টর।” 
 
“এ োও দ্ব  ডতোমোর  োটি অনুরূপ র্মোিোন র্টল মটন হয়।” র্টন্দটহর গ্লোয় দ্বেটজ্ঞর্ 
 রল ের্ব।” 
 
“অর্শযই। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর নো থো টলও আদ্বম এযোনোলদ্বগ্ র্যর্হোর  রটত পোদ্বর–ডর্ই 
র্োটথ েটন্মর র্ময় র্োটথ দ্বনটয় আর্ো রু্দ্বদ্ধ। আমোর মটত চোরপোশ ডথট  অদ্বেটেোটগ্র 
স্বী োর ফোট দ্বমদ্বনটোর শুিু এ  ু হোদ্বর্ দ্বদটয়ই র্মি অদ্বেটেোটগ্র ডমো োটর্লো  রল। 
তোর হোদ্বর্ োই দ্বিল ের্োর্। ফটল তোর প্রদ্বত র্র্োর র্মর্যদনো েোগ্টত শুরু  টর, ড উ তো 
থোমোটত পোরত নো। তটর্ এ ো মোত্র শুরু। আমোটদরট  এখটনো র্োনমোটোর এর ের্োটর্র 
েনয অটপক্ষো  রটত হটর্। 
 
“এই র্যোপোটরও দ্ব  তুদ্বম আশোর্োদী?” 
 
“দ্বনিয়ই।” 
 
. 
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২৪. 
 
ড দ্বনর্ হযোদ্বরর দ্বপ্রয় ডখলো। তটর্ দশবট র আর্টন র্টর্ ডদখটত নয় র্রং দ্বনটে ডখলটতই 
ডর্শী পিন্দ  টরন।  োটেই র্ম্রো  ক্লীয়টনর ডখলো ডদটখ দ্বতদ্বন অধিেব হটয় পরটলন। 
এ ো মূল ডখলোর এ  ো ইটম্পদ্বরয়োল েোর্বন,  োরণ এই ডখলো র্ম্রোট রও েীষণ দ্বপ্রয়। 
এ  ো  দ্বম্পউ োরোইেে র যোট   র্যর্হোর  রটিন র্ম্রো  েোর হোতটল চোপ প্রটয়োগ্  টর 
এযোটঙ্গল র্োমোনয পোিোটনো েোয়। ডর্লেন এই র যোট ট  অেযি হওয়োর ডচষ্টো  রটিন 
দ্ব ন্তু ডর্েনয প্রচুর অনুশীলটনর প্রটয়োেন। আর হযোদ্বর ডর্লেটনর র্ময় অতযন্ত মূলযর্োন। 
 
দোরুণ এ  ো শ  ডমটর ডখলোয় দ্বেটত ডগ্টলন ক্লীয়ন। দশব টদর দ্বনয়দ্বন্ত্রত  রতোদ্বলর 
মটিয ড দ্বনর্ ড ো ব ডথট  ডর্দ্বরটয় এটলন দ্বতদ্বন। “অদ্বেনন্দন, র্োয়োর।” ডর্লেন র্লটলন, 
“চমৎ োর ডখটলটিন।” 
 
“ডতোমোর তোই মটন হয়, ডর্লেন?” দ্বনরোর্ক্ত গ্লোয় ের্োর্ দ্বদটলন ক্লীয়ন। “ওরো র্র্োই 
ড ৌশটল আমোট  দ্বেদ্বতটয় ডদয়। এটত ড োটনো আনন্দ ডনই।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র, র্োয়োর, প্রদ্বতপক্ষট  দ্বনয়মমটতো ডখলোর আটদশ দ্বদটত পোটরন আপদ্বন।” 
 
“তোটতও লোে হটর্ নো। অনয ড োটনো ড ৌশটল ওরো দ্বঠ ই ডহটর েোটর্। তোিো়েো 
অথবহীনেোটর্ ডেতোর মোটঝ ডেমন আনন্দ ডনই ডতমদ্বন ডহটর েোওয়োটতও আনন্দ ডনই। 
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র্ম্রো  হওয়োর মূলয ডতো দ্বদটতই হটর্। ডেোরোদ্বনউম ডর্ ো ড র ডপত হোট়ে হোট়ে–েদ্বদ 
এতদূর আর্টত পোরত ডর্।” 
 
র্যদ্বক্তগ্ত ডগ্োর্লখোনোয় ঢু টলন দ্বতদ্বন। ডর্দ্বরটয় এটলন দ্ব িুক্ষণ পটরই পদ্বরেন্ন এর্ং 
অদ্বত র্োিোরণ ডপোশো  পটর। 
 
“এর্োর, ডর্লেন,” হোত ডনট়ে পদ্বরষদটদর দূটর থো টত র্লটলন দ্বতদ্বন। “ড দ্বনর্ ড ো ব 
প্রোণ খুটল  থো র্লোর েনয উপেুক্ত, তোিো়েো আর্হোওয়োও চমৎ োর।  োটেই ডেতটর 
েোওয়োর প্রটয়োেন ডনই। মোইট োটেটনর র্োনমোটোর ডফোরদ্ব ন এর পোঠোটনো র্োতবো আদ্বম 
পট়েদ্বি। এটত  োে হটর্?” 
 
“অর্শযই, র্োয়োর। ডেোরোদ্বনউমট  দলতযোগ্ী এর্ং েয়ং র িমবটদ্রোহী ড োষণো  টরটি 
মোইট োটেন।” 
 
“ডলো  ো তোহটল ডশষ হটয় ডগ্টি?” 
 
“এটত তোর গুরুত্ব  টম ডগ্টি মোরোত্ম েোটর্, র্োয়োর। ফোটব দ্বমদ্বনটোর ডরোর্  এই 
 থো ো এখন আর ড উ দ্বর্শ্বোর্  টর নো। তোিো়েো র্র্োই ডেটন ডফটলটি ডে ডেোরোদ্বনউম 
দ্বমথযোর্োদী এর্ং  প  আর  প তো  রটত দ্বগ্টয় ডর্ িরো পট়ে ডগ্টি।” 
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“িরো পট়ে ডগ্টি,” দ্বচদ্বন্ততেোটর্ র্লটলন ক্লীয়ন। “অথবোৎ তোর িুতবোমী আর িলনো ডগ্োপন 
থো টলই র্র্োই তোট  পিন্দ  রত, দ্ব ন্তু ডেটহতু প্র োশ হটয় ডগ্টি। তোর প্রদ্বত মোনুটষর 
আর র্মথবন ডনই।” 
 
“দ্বঠ ই র্টলটিন র্োয়োর।” 
 
“তোহটল ডেোরোদ্বনউম আমোটদর েনয আর ড োটনো দ্বর্পদ নয়।” 
 
“ডর্ ো দ্বনদ্বিত  টর র্লোর উপোয় ডনই, এখটনো ডর্ দ্বর্পেবয়  োদ্ব টয় উঠটত পোটর। তোর 
র্ংগ্ঠন এখটনো আটি, অনুর্োরীরো এখটনো তোর অনুগ্ত। ইদ্বতহোটর্ অটন  নর নোরীর 
 থো র্লো হটয়টি েোরো এর ডচটয়ও র়্ে দ্বর্পেবয়  োদ্ব টয় উটঠ প্রদ্বতটরোি গ্ট়ে তুলটত 
ডপটরদ্বিল এর্ং র্ফল হটয়দ্বিল।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র ওর মৃতুযদন্ড  োেব র  রদ্বি নো ড ন, ডর্লেন?” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “এই  োে  রোর পরোমশব  খটনোই আপনোট  ডদর্ নো। 
ডেোরোদ্বনউমট  দ্ব  আপদ্বন শহীদ দ্বর্প্ল্র্ী র্োনোটত চোন, নোদ্ব  দ্বনটেট  রক্তটলোলুপ প্রমোণ 
 রটত চোন?” 
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েুরু  ুাঁচ োটলন ক্লীয়ন। “ডেমোরটেটলর মটতো  থো র্লি। েখনই আদ্বম ক্ষমতো প্রটয়োগ্ 
 রটত চোই ডর্ আমোট  েয় ডদখোয় ডে আদ্বম দ্বনষু্ঠর শোর্  দ্বহটর্টর্ পদ্বরদ্বচত হর্। আমোর 
আটগ্ অটন  র্ম্রো ই শদ্বক্ত প্রটয়োগ্  টর প্রশংদ্বর্ত হটয়টিন এর্ং র্ফল হটয়টিন।” 
 
“দ্বনুঃর্টন্দটহ, র্োয়োর, দ্ব ন্তু আমরো েদ্ব ল র্মটয় র্োর্  রদ্বি। মৃতুযদটন্ডর ড োটনো। 
প্রটয়োেন ডনই। আপদ্বন এমনেোটর্ উটেশয হোদ্বর্ল  রটত পোরটর্ন েোটত  টর আপনোট  
দ্বর্চক্ষণ এর্ং র্দয় মটন হটর্।” 
 
“দ্বর্চক্ষণ মটন হটর্?” 
 
“আপনোর দ্বর্চক্ষণতো আটরো ফুট  উঠটর্, র্োয়োর। আদ্বম েুল র্টলদ্বি। ডেোরোদ্বনউটমর 
মৃতুযদন্ড আর্টল প্রদ্বতটশোি ডনয়ো, ডর্ ো হয়টতো ড উ েোটলো ডচোটখ ডদখটর্ নো। র্ম্রো  
দ্বহটর্টর্ আপনোট  প্রটতয  ো মোনুটষর দ্বর্শ্বোটর্র প্রদ্বত দয়োলু ডক্ষত্র দ্বর্টশটষ দ্বপতৃরু্লে 
মটনোেোর্ ডপোষণ  রটত হটর্। আপদ্বন ড োটনো ডেদোটেদ  রটত পোরটর্ন নো  োরণ 
আপদ্বন তোটদর র্ম্রো ।” 
 
“দ্ব  ডর্োঝোটত চোও তুদ্বম?” 
 
“অথবোৎ, র্োয়োর, মোইট োটেটন েন্ম দ্বনটয় ডর্ই র্মোটের দ্বনয়মনীদ্বত েঙ্গ  টরটি 
ডেোরোদ্বনউম, তোর ডর্ই অপরোটি আপদ্বন মমবোহত। আপদ্বন তোট  মোইট োটেটনর হোটত 
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তুটল নো দ্বদটয় আর দ্ব   রটত পোটরন। এই দ্বর্চক্ষণতোর েনয আপদ্বন আটরো ডর্শী ডর্শী 
প্রশংদ্বর্ত হটর্ন।” 
 
“তোহটল মোইট োটেদ্বনয়োনরোই ওর মৃতুযদন্ড ডদটর্।” 
 
“হয় ডতো র্োয়োর। ওটদর আইটন িমবটদ্রোহীতোর শোদ্বি েীষণ  ়েো।  ম  টর হটলও র্শ্রম 
েোর্ৰ্জ্ীর্ন  োরোদন্ড।” 
 
হোর্টলন ক্লীয়ন। “চমৎ োর, দ্বর্চক্ষণতোর েনয আদ্বম পোর্ প্রশংর্ো আর ডনোংরো  োে ো 
 টর ডদটর্ ওরো।” 
 
“ রটর্, র্োয়োর, েদ্বদ আপদ্বন র্দ্বতয র্দ্বতয ডেোরোদ্বনউমট  ওটদর হোটত তুটল ডদন। 
তোটতও ডর্ শহীদ দ্বর্প্ল্র্ীর মেবোদো পোটর্।” 
 
“এর্োর তুদ্বম আমোট  িটন্ধর মটিয ডফটল দ্বদে। তুদ্বম আর্টল আমোট  দ্বদটয় দ্ব   রোটত 
চোও?” 
 
“ডেোরোদ্বনউমট  ডর্টি ডনয়োর রু্টেোগ্ দ্বদন। র্লুন এম্পোয়োটরর খোদ্বতটর আপনোর উদ্বচত 
তোট  দ্বর্চোটরর েনয মোইট োটেটনর হোটত তুটল ডদয়ো। দ্ব ন্তু মোনর্তো ডর্োি আপনোট  
ডর্ ো  রটত র্োিো দ্বদটে।  োরণ মোইট োটেন দ্বনষু্ঠর শোদ্বির পদটক্ষপ ডনটর্।  োটেই 
দ্বর্ ল্প দ্বহটর্টর্ ডর্ চটল ডেটত পোটর দ্বনশোয়োটত। ডে অনুন্নত গ্রহ ডথট  এটর্টি র্টল ডর্ 
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দোর্ী  রদ্বিল এতদ্বদন। র্ো ী েীর্ন ো ওখোটন দ্বনেৃটত এর্ং শোদ্বন্তটত  োদ্ব টয় ডদটর্। 
আপদ্বন অর্শযই তোট  পোহোরো দ্বদটয় রোখোর র্যর্স্থো  রটর্ন।” 
 
“এটত র্মোিোন হটর্?” 
 
“অর্শযই। মোইট োটেটন দ্বফটর েোওয়োর দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটল ডেোরোদ্বনউম আর্টল আত্মহতযো 
 রটর্ আর তোট  ডর্র ম র্োহর্ী মটন হয় দ্বন আমোর  োটি। ডর্ অর্শযই দ্বনশোয়ো ডর্টি 
ডনটর্।  োে ো েুদ্বক্তর্ঙ্গত হটলও এ ই র্োটথ  োপুরুটষোদ্বচত। দ্বনশোয়োটত দ্বনর্বোদ্বর্ত 
থো ো োলীন এম্পোয়োটরর শীষব ক্ষমতোয় ডপৌঁিোটনোর মটতো র়্ে ড োটনো আটন্দোলন ডর্ ততদ্বর 
 রটত পোরটর্ নো। তোর র্ংগ্ঠন ো ডেটঙ্গ েোটর্। এ েন শহীদ দ্বর্প্ল্র্ীট  আন্তদ্বর তোর 
র্োটথ অনুর্রণ  রো েোয় দ্ব ন্তু এ েন  োপুরুষট  অনুর্রণ  রো র্দ্বতযই অর্ম্ভর্।” 
 
“চমৎ োর! এমন এ  ো পদ্বর ল্পনো দ্ব েোটর্  রটল, ডর্লেন।” ক্লীয়টনর  টণ্ঠ প্রশংর্ো। 
 
“আর্টল আমোর মটন হটয়টি–“ 
 
“র্োদ দোও,” র্োিো দ্বদটলন ক্লীয়ন। “েোদ্বন তুদ্বম আমোট  র্র্ খুটল র্লটর্ নো, র্লটলও 
রু্ঝর্ নো। তটর্ এ  ো  থো ডতোমোট  েোনোটনো দর োর। ডেমোরটেল দোদ্বয়ত্ব ডিট়ে 
দ্বদটে। র্র্বটশষ ক্রোইদ্বর্র্ ো প্রমোণ  টরটি ডে ডর্ আর দোদ্বয়ত্ব পোলন  রোর মটতো দক্ষ 
নয়। আদ্বমও এ মত ডে এর্োর তোর অর্র্র ডনয়ো উদ্বচত। দ্ব ন্তু ফোটব দ্বমদ্বনটোর িো়েো 
আদ্বম চলটত পোরর্ নো। এই মুহূতব ডথট  তুদ্বম ডর্ই দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটর্।” 
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“র্োয়োর!” দ্বর্স্ময় এর্ং আতং  দ্বমদ্বশ্রত  টণ্ঠ চীৎ োর  রটলন ডর্লেন। 
 
“ফোটব দ্বমদ্বনটোর হযোদ্বর ডর্লেন,” শোন্ত রু্টর র্লটলন ক্লীয়ন, “এ ো র্ম্রোট র ইেো।” 
 
. 
 
২৫. 
 
“অর্ো  হটয়ো নো,” ডেমোরটেল র্লল। “পরোমশব ো আমোর। অটন দ্বদন হটয় ডগ্ল এখোটন 
আদ্বি আর ক্রোইদ্বর্র্ ো এমন এ  পেবোটয় ডপৌঁটিদ্বিল ডে ডরোর্দ্ব টক্সর দ্বতন আইন আমোট  
পঙু্গ  টর ডদয়। তুদ্বমই েথোথব উিররূ্দ্বর।” 
 
“আদ্বম েথোথব উিররূ্দ্বর নই,” উমো প্র োশ  রটলন ডর্লেন। “এম্পোয়োর চোলোটনোর আদ্বম 
দ্ব  েোদ্বন? র্ম্রো  ডর্ো োর মটতো দ্বর্শ্বোর্  টর র্টর্ আটিন ডে এই ক্রোইদ্বর্র্ ো আদ্বম 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বদটয় র্মোিোন  টরদ্বি। অর্শযই আদ্বম তো  দ্বর দ্বন।” 
 
“তোটত দ্ব িু আটর্ েোয় নো, হযোদ্বর। ডর্ েদ্বদ দ্বর্শ্বোর্  টর ডতোমোর  োটি র্োইট োদ্বহটটোদ্বর 
আটি দ্বনটের আগ্রটহই ডর্ ডতোমোট  অনুর্রণ  রটর্। এেোটর্ই তুদ্বম েোটলো এ েন 
ফোটব দ্বমদ্বনটোর হটয় উঠটর্।” 
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“আমোট  অনুর্রণ  টর ডর্ হয়টতো ধ্বংর্ হটয় েোটর্।” 
 
“আদ্বম মটন  দ্বর ডতোমোর অনুেূদ্বত অথর্ো অন্তেবোন–ডতোমোট  র্দ্বঠ  পটথ পদ্বরচোদ্বলত 
 রটর্… র্োইট োদ্বহটটোদ্বর থো ু  র্ো নো থো ুন।” 
 
“দ্ব ন্তু ডতোমোট  িো়েো আদ্বম দ্ব   রর্–েোনীল?” 
 
“ওই নোটম েো োর েনয িনযর্োদ। আদ্বম আর ডেমোরটেল নই, শুিু েোনীল। আর আমোট  
িো়েো দ্ব   রটর্–ডেোরোদ্বনউটমর িোরণোগুটলো  োটে পদ্বরণত  রটত পোটরো। ডর্ হয়টতো 
ড োটনোদ্বদন  রত নো, শুিু মোনুটষর মন েয়  রোর েনযই র্টলটি। দ্ব ন্তু িোরণোগুটলো 
চমৎ োর। এেোটর্ রোইখট ও র্োহোেয  রো হটর্। ডেোরোদ্বনউটমর িোরণোগুটলো র্মথবন 
 রোর পটরও ডর্ ডতোমোট  র্োহোেয  টরটি। দ্বনটেট  হয়টতো ডর্ দ্বর্শ্বোর্ োত  মটন 
 রটি। তুদ্বম প্রমোণ দোও ডে আর্টল ডর্ তো নয়। তোিো়েো তুদ্বম এখন আটরো দ্বনরোপটদ 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়  োে  রটত পোরটর্ ডেটহতু র্ম্রো  স্বয়ং ডতোমোট  র্মথবন দ্বদটয় 
েোটর্।” 
 
“দ্ব ন্তু তুদ্বম দ্ব   রটর্, েোনীল?” 
 
“গ্যোলোদ্বক্সটত আটরো অটন  দ্বর্ষয় আটি ডেখোটন আমোর মনটেোগ্ ডদয়ো উদ্বচত। তোিো়েো 
দ্বেটরোটয়থ ল এখটনো দ্বর্দযমোন এর্ং আমোট  মোনর্তোর েনয েো েোটলো তোই  টর ডেটত 
হটর্। তোিো়েো, হযোদ্বর–“ 
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“র্ল, েোনীল।” 
 
“ের্ব এখটনো ডতোমোর র্োটথ আটি।” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “হযোাঁ, ের্ব এখটনো আমোর র্োটথ আটি।” েোনীটলর মেরু্ত 
হোত ো িটর এ  ু দ্বর্রদ্বত দ্বনটলন দ্বতদ্বন। “দ্বর্দোয়, েোনীল।” 
 
“দ্বর্দোয়, হযোদ্বর।” েোনীল ের্োর্ দ্বদল। 
 
তোরপর  ুটর পযোটলটর্র হলওটয়টত অদৃশয হটয় ডগ্ল ডরোর্ , ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর েোরী 
আলখোিো তোর হোাঁ োর র্োটথ ডমটঝটত  ষ োটত লোগ্ল। 
 
েোনীল চটল েোওয়োর পরও দোাঁদ্ব়েটয় রইটলন ডর্লেন। হোদ্বরটয় ডগ্টিন গ্েীর দ্বচন্তোয়। 
হঠোৎ  টরই দ্বতদ্বন ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর  োমরোর দ্বদট  হোাঁ টত শুরু  রটলন। েোনীলট  
এ  ো  থো এখটনো র্লো হয় দ্বন। র্র্টচটয় গুরুত্বপূণব  থো। 
 
ডেতটর ডঢো োর আটগ্ হলওটয়র মৃদু আটলোটত দ্ব িুক্ষণ দ্বিিো  রটলন ডর্লেন।  োমরো 
খোদ্বল।  োটলো আলখোিো এটলোটমটলো হটয় পট়ে আটি এ  ো ডচয়োটরর উপর। ডরোর্ট র 
উটেটশয র্লো হযোদ্বর ডর্লেটনর  থোগুটলো ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর ডচম্বোটর প্রদ্বতধ্বদ্বন তুলল: 
“দ্বর্দোয় র্নু্ধ।” চটল ডগ্টি ইট ো ডেমোরটেল, অদৃশয হটয় ডগ্টি আর. েোনীল অদ্বলটেো। 
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সিতীয় পর্ড : প্রথম ক্লীয়ন 
 
প্রথম ক্লীয়ন… েদ্বদও র্র্বটশষ র্ম্রো  দ্বহটর্টর্ দ্বতদ্বন র্হুল আটলোদ্বচত েোর অিীটন প্রথম 
গ্যোলো দ্ব   এম্পোয়োর র্দ্বতয োর অটথবই র্ংগ্দ্বঠত এর্ং উন্নদ্বতর দ্বশখটর ডপৌঁটিদ্বিল, 
তথোদ্বপ প্রথম ক্লীয়টনর দ্বর্দ্ব  শতোব্দীর শোর্ন  োল দ্বিল অনর্রত পতটনর েুগ্। এটত 
অর্শয তোর র্রোর্দ্বর ড োটনো দোয় দোদ্বয়ত্ব দ্বিল নো ডেটহতু এম্পোয়োটরর পতটনর দ্বপিটন ডে 
রোেধনদ্বত  এর্ং অথবধনদ্বত  উপোদোনগুটলো দ্বিল ডর্গুটলো দ্বিল অতযন্ত শদ্বক্তশোলী েো ওই 
র্মটয়  োটরো পটক্ষই দ্বনয়ন্ত্রটণ রোখো র্ম্ভর্ দ্বিল নো। ফোটব দ্বমদ্বনটোর দ্বনর্বোচটন দ্বতদ্বন 
দ্বিটলন েোগ্যর্োন। ইট ো ডেমোরটেল এর্ং পটর হযোদ্বর ডর্লেন, েোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
উপর র্ম্রো   খটনো দ্বর্শ্বোর্ হোরোন দ্বন। ক্লীয়ন এর্ং ডর্লেন ডেোরোনুমোই  ষ়েেটন্ত্রর 
 
— এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো 
 
. 
 
১. 
 
মযোটন্ডল গ্রুর্োর এ েন রু্খী মোনুষ। অন্তত হযোদ্বর ডর্লেটনর তোই মটন হয়। র্ োটলর 
 োে থোদ্বমটয় ডর্লেন তোট  ডদখটত লোগ্টলন। 
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গ্রুর্োর, র্ম্ভর্ত চদ্বিটশোিব, ডর্লেটনর ডচটয়  টয়  র্িটরর ডিো , ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ 
গ্রোউটন্ড  োে  রোর রু্র্োটদ খোদ্বন  ো ডপশীর্হুল। তটর্ চমৎ োর  োমোটনো হোদ্বর্খুদ্বশ মুখ, 
পোতলো র্োলু রটের চুল তোর ডগ্োলোপী  ো  ডঢট  রোখটত পোটর দ্বন। ডিো  উদ্বদ্ভদ 
ঝো়েগুটলোটত ডপো োর আক্রমণ হটয়টি দ্ব  নো ডর্ ো ডদখটত ডদখটত আপন মটনই দ্বশর্ 
র্োেোল। 
 
ডর্ অর্শয চীফ গ্োটেবনোর নয়। ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটন্ডর চীফ গ্োটেবনোর অতযন্ত উাঁচু 
এ  ো পদ, এই দ্বর্শোল পযোটলর্  মটপ্ল্টক্স দ্বনেস্ব রোে ীয় অদ্বফর্ রটয়টি তোর। েোর 
অিীটন নোরী পুরুটষর দ্বর্শোল এ  ডর্নোর্োদ্বহনী  োে  টর। ডর্ হয়টতো র্িটর দুই 
এ র্োর পযোটলর্ গ্রোউন্ড পেবটর্ক্ষণ  রোর রু্টেোগ্ পোয়। 
 
গ্রুর্োর ডর্ই দ্বর্শোল  মবীদটলরই এ েন। ডর্লেটনর েোনোমটত তোর পদর্ী গ্োটেবনোর 
ফোটব ক্লোর্। দ্বত্রশ র্িটরর দ্বর্শ্বি ডর্র্োর দ্বর্দ্বনমটয় েটথষ্ট েোটলো মেুরী পোয় ডর্। 
 
নুদ্ব়ে দ্বর্িোটনো চমৎ োর মরৃ্ণ পথ দ্বদটয় ডহাঁট  েোওয়োর র্ময় ডর্লেন তোট  েো টলন, 
“চমৎ োর দ্বদন, গ্রুর্োর।” 
 
র্োটরর দৃদ্বষ্ট উজ্জ্বল হটয় উঠল। “অর্শযই, ফোটব দ্বমদ্বনটোর। আর েোরো ডেতটর র্টর্ 
আটি তোটদর েনয আদ্বম দুুঃদ্বখত।” 
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“ডেমন আদ্বম।” 
 
“আপনোর মটতো মোনুটষর র্যোপোটর দ্ব িু র্লোর ডনই, ফোটব দ্বমদ্বনটোর, তটর্ এমন 
চমৎ োর এ  ো দ্বদটন আপদ্বন েদ্বদ ওই ের্নগুটলোর িোটদর নীটচ হোদ্বরটয় েোন তোহটল 
আমোটদর মটতো েোগ্যর্োন  টয় েন আপনোর েনয দুুঃখ ডর্োি  রটতই পোটর।” 
 
“ডতোমোর র্মটর্দনোর েনয িনযর্োদ, রুর্োর। দ্ব ন্তু তুদ্বম েোটনো গ্মু্বেগুটলোর নীটচ চদ্বিশ 
দ্বর্দ্বলয়ন মোনুষ র্োর্  টর। তুদ্বম দ্ব  ওটদর েনযও দুুঃখ ডর্োি  র?” 
 
“অর্শযই। ট্রযোন দ্বরয়োন নই র্টল আদ্বম খুদ্বশ, ডর্েনযই গ্োটেবনোর দ্বহর্োটর্ দ্বনর্বোদ্বচত 
হটয়দ্বি। এই গ্রটহ অল্প  টয় েনই আটি েোরো এই উনু্মক্ত প্রোন্তটর  োে  রটত পোটর। 
আদ্বম ডর্ই অল্প  টয় েন েোগ্যর্োনটদর এ েন।” 
 
“আর্হোওয়ো র্র্র্ময় এমন চমৎ োর থোট  নো।” 
 
“র্দ্বতয  থো। আদ্বম প্রচন্ড রৃ্দ্বষ্ট, ঠোন্ডো, ঝট়েো র্োতোটর্ও এখোটন  োে  টরদ্বি। উপেুক্ত 
ডপোশো  পটর রোখটল… ডদখুন–“ মুটখর হোদ্বর্র মটতো হোত দুট োট ও দুপোটশ ি়েোটলো ডর্ 
ডেন দ্বর্শোল প্রোন্তর োট  েদ্ব়েটয় িরটর্। “আমোর অটন  র্নু্ধ আটি–গ্োি, লটনর  োর্, 
 ী  পতঙ্গ আর পশুপোদ্বখগুটলো আমোট  র্ঙ্গ ডদয় এর্ং েযোদ্বমদ্বত  নক্সো ো দ্বঠ  রোখটত 
আমোট  র্োহর্ ডেোগ্োয়, এমন দ্ব  শীত োটলও। গ্রোউটন্ডর েযোদ্বমদ্বত  নক্সো ো  খটনো 
ডদটখটিন ফোটব দ্বমদ্বনটোর?” 
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“এখন ডর্দ্বদট ই তোদ্ব টয় আদ্বি, তোই নো?” 
 
“আদ্বম র্লদ্বি পুটরো ো এ র্োটথ  খটনো ডদটখটিন–চমৎ োর পদ্বর ল্পনো। ততদ্বর 
 টরদ্বিটলন  যোপোর র্োেোন্ড, প্রোয় এ শ র্ির আটগ্, তোরপর ডথট  খুর্ এ  ো পদ্বরর্তবন 
হয় দ্বন।  যোপোর দ্বিল খুর্ র়্ে মোটপর হদ্ব ব োলচোদ্বরট, র্র্োর ডর্রো–এর্ং ডর্ এটর্দ্বিল 
আমোর গ্রহ ডথট ।” 
 
“এযোনোক্রন, তোই নো?” 
 
“হযোাঁ, অটন  দূটরর এ  ো গ্রহ, প্রোয় গ্যোলোদ্বক্সর ডশষ প্রোটন্ত এর্ং ওখোটন আ োশ আর 
প্র ৃদ্বত এখটনো উনু্মক্ত। ট্রযোন টর েখন আদ্বর্ আদ্বম তখন ডিো  র্োচ্চো, র্তবমোন চীফ 
গ্োটেবনোর েখন আটগ্র র্ম্রোট র অিীটন তোর দোদ্বয়ত্ব গ্রহণ  টর। এখন আর্োর 
গ্রোউন্ড োট  নতুন  টর র্োেোটনোর  থো চলটি।” দী বশ্বোর্ ডফটল মোথো নো়েল গ্রুর্োর। 
“েুল হটর্  োে ো। এখন ডেেোটর্ আটি তোর ডচটয় েোটলো আর দ্ব িু হটত পোটর নো। 
চমৎ োর দ্বর্নযোর্, র্দ্বঠ  েোরর্োময, দৃদ্বষ্ট এর্ং মটনর েনয উপোটদয়। অর্শয আটগ্ও 
 টয় র্োর গ্রোউটন্ডর ন শো পোিোটনো হটয়টি। র্ম্রো রো পুরটনো দ্বেদ্বনর্ ডদখটত ডদখটত 
ক্লোন্ত হটয় পটরন, র্র্র্ময় নতুন দ্বেদ্বনর্ চোন। ডেন নতুন দ্ব িু হটলই ডর্ ো েোটলো হটর্। 
র্তবমোন র্ম্রো , তোর দী বেীর্ন  োমনো  দ্বর, চীফ গ্োটেবনোটরর র্োটথ ন শোর পদ্বরর্তবন 
দ্বনটয় আটলোচনো  টরটিন। আদ্বম এইর মই শুটনদ্বি আরদ্ব ।” ডশষ মন্তর্য ো দ্রুত ডেোগ্ 
 রল ডর্, ডেন প্রোর্োটদ গুের্ ি়েোটনোর েনয লদ্বৰ্জ্ত। 
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“ডর্র ম দ্ব িু হয়টতো হটর্ নো।” 
 
“আদ্বমও আশো  দ্বর ডে হটর্ নো, ফোটব দ্বমদ্বনটোর। দমর্ন্ধ  রো  োে ডথট  এ  ু 
অর্র্র ডপটল র্োগ্োটন এটর্ দ্ব িুক্ষণ ডর়্েোটর্ন। এ ো দুলবে এ  ডর্ৌন্দেব। ড োথোও 
ড োটনো দ্বর্চুযদ্বত পোটর্ন নো। গ্োটির পোতো, ফুল, খরটগ্োর্, র্র্দ্ব িু দ্বনখুাঁতেোটর্ খোটপ খোটপ 
র্র্োটনো।” 
 
হোর্টলন ডর্লেন। “তুদ্বম র্দ্বতয োটরর এ েন দ্বনটর্দ্বদত  মবী, গ্রুর্োর। এ দ্বদন চীফ 
গ্োটেবনোর হটল আদ্বম অর্ো  হর্ নো।” 
 
“েোগ্য র্হোয় ডহো । চীফ গ্োটেবনোর  খটনো দ্বর্শুদ্ধ র্োযু় ডর্র্ন  টরন নো, ড োটনো 
প্রো ৃদ্বত  দৃশয ডদটখন নো, প্র ৃদ্বতর  োি ডথট  েো দ্বশটখটিন র্র্ েুটল ডগ্টিন। দ্বতদ্বন 
র্োর্  টরন ওখোটন-” দ্বর্তৃষ্ণো দ্বনটয় আঙু্গল তুটল ডদখোল র্োর। “আমোর মটন হয় নো দ্বতদ্বন 
দ্বনটে ডথট  র্োগ্োটনর ড োটনো অংশ দ্বচনটত পোরটর্ন, অিীনিটদর ড উ েদ্বদ তোট  
ডদদ্বখটয় নো ডদয়।” 
 
“ডতোমোর র্োটথ  থো র্টল েোটলো লোগ্ল, গ্রুর্োর। দ্বদটনর  োে ডশটষ েদ্বদ র্ময় পোই 
তোহটল মোটঝ মোটঝ ডতোমোর েীর্ন দশবন শুনটত েোটলোই লোগ্টর্।” 
 
“ফোটব দ্বমদ্বনটোর, আদ্বম দোশবদ্বন  নই। আদ্বম ডলখোপ়েো দ্বশদ্বখ দ্বন।” 
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“দোশবদ্বন  হওয়োর েনয ডলখোপ়েো দ্বশখটত হয় নো। ডেোলো মন আর েীর্টনর র্যোপ  
অদ্বেজ্ঞতোই েটথষ্ট। দ্বনটের েে দ্বনও, গ্রুর্োর। আদ্বম ডতোমোর পটদোন্নদ্বতর র্যর্স্থো  টর 
ডদর্।” 
 
“আপদ্বন চোইটলই পোরটর্ন, ফোটব দ্বমদ্বনটোর, দ্ব ন্তু আদ্বম ডেমন আদ্বি ডতমন থো টত 
দ্বদটলই আপনোর প্রদ্বত  ৃতজ্ঞ থো র্।” 
 
ড োরোর র্ময়ও হোর্দ্বিটলন ডর্লেন, দ্ব ন্তু র্তবমোন র্মর্যো ো মটন প়েটতই মুটখর হোদ্বর্ 
মুটি ডগ্ল। দশ র্ির হটয় ডগ্ল ফোট দ্বমদ্বনটোটরর দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটিন গ্রুর্োর েদ্বদ 
েোনত ডে দোদ্বয়ত্ব ো দ্ব  েীষণ ক্লোদ্বন্ত র তোহটল তোর র্মটর্দনো আটরো ডর্ট়ে ডেত। 
গ্রুর্োর দ্ব  রু্ঝটত পোরটর্ ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর অগ্রগ্দ্বত ডথট  ডর্লেন এ  ো মোরোত্ম  
উেয় র্ং   পদ্বরদ্বস্থদ্বতর আেোর্ পোটেন। 
 
. 
 
২. 
 
র্োগ্োটন ডর্লেটনর দ্বচদ্বন্তত পোয়চোদ্বর ডদটখ মটন হটর্ দ্বতদ্বন েীষণ শোদ্বন্তটত আটিন। 
দ্বর্ষয় ো র্দ্বতযই অদ্বর্শ্বোর্য ডে র্ম্রোট র র্োর্স্থোটনর এই অংশ ু ু িো়েো পুটরো গ্রহ োই 
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িোতুর ততদ্বর গ্মু্বে িোরো আেোদ্বদত। এখোটন, দ্বঠ  এইখোটন এটলই মটন হয় দ্বতদ্বন ডেন 
তোর দ্বনে গ্রহ হযোাঁদ্বল ন অথর্ো এর্োটরর গ্রহ এযোনোক্রটনর মোদ্ব টত দোাঁদ্ব়েটয় আটিন। 
 
েদ্বদও মটনর শোদ্বন্ত এ  ো  ল্পনো মোত্র, র্োগ্োটনর চোরপোটশই গ্োেব,  ়েো দ্বনরোপিোর 
র্যর্স্থো। 
 
এ  র্ময়, প্রোয় হোেোর র্ির আটগ্, ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউন্ড এটতো ো রোে ীয় দ্বিল 
নো, গ্রটহর অনযোনয অংটশর র্োটথ পোথব য দ্বিল নো খুর্ ডর্শী। দ্ব িু দ্ব িু অঞ্চটল গ্মু্বে 
দ্বনমবোণ র্টর্ মোত্র শুরু হটয়টি তখন। এই অংশ ো দ্বিল র্ টলর েনয উনু্মক্ত। র্ম্রো  
ড োটনো ডদহরক্ষী িো়েোই প্রোর্োটদর শোন র্োাঁিোটনো পটথ ডহাঁট  ডর়্েোটতন, প্রেোটদর উটেটশয 
মোথো নো়েটতন। 
 
র্ময় র্দটল ডগ্টি। এখন চোরপোটশ  ়েো দ্বনরোপিোর র্যর্স্থো এর্ং ট্রোন টরর  োটরো 
পটক্ষই ডর্ ো ডেদ  রো র্ম্ভর্ নয়। তোটত দ্বর্পদ  টম দ্বন েদ্বদও,  োরণ দ্বর্পদ েদ্বদ আটর্ 
তো আর্টর্ অর্ম্ভষ্ট ড োটনো রোে মবচোরী এর্ং দুনবীদ্বি তর্দ্বন টদর  োি ডথট ই। আর্টল 
এই পযোটলর্ গ্রোউটন্ডই র্ম্রো  এর্ং তোর দ্বর্শ্বি  মবচোরীরো র্র্র্ময় দ্বর্পটদর মটিয 
থোট ন। দশ র্ির আটগ্ দ্ব  হটতো, েদ্বদ ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল নো থো ত ডর্লেটনর র্োটথ? 
 
ডর্ ো দ্বিল তোর ফোটব দ্বমদ্বনটোরশীটপর প্রথম র্ির। এর্ং দ্বতদ্বন েোনটতনই ডে এই পটদ 
তোর দ্বনটয়োগ্ ইটম্পদ্বরয়োল ড োট বর অটনট ই েোটলো ডচোটখ ডদখটর্ নো।  োরণ তোরো 
অটন  ডর্শী প্রদ্বশদ্বক্ষত, অদ্বেজ্ঞ এর্ং দী বদ্বদন ডথট ই র্ম্রোট র ডর্র্ো  রটি। তোরো। 
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রোগ্োদ্বন্বত হটর্ ডর্ োই স্বোেোদ্বর্ । তোরো ডতো আর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর  থো েোটন নো, েোটন 
নো স্মো  এই দ্বর্জ্ঞোটনর উপর  তখোদ্বন দ্বনেবর  রটিন।  োটেই তোরো ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর 
ডদহরক্ষীটদর এ েনট  ডলোে ডদদ্বখটয় হোত  টর ডফলল। 
 
ের্ব দ্বনিয়ই আটরো অটন গুন ডর্শী র্ত ব দ্বিল। অথর্ো দৃশযপ  ডথট  ডেমোরটেটলর 
অন্তিবোটনর পর ডর্লেটনর দ্বনরোপিোর দ্বর্ষয় ো তোর  োটি আটরো ডর্শী গুরুত্বপূণব হটয় 
দোাঁ়েোয়। েোই ডহো , র্দ্বতয  থো ো হটলো, ফোটব দ্বমদ্বনটোরশীটপর প্রথম  টয়  ো র্ির ের্ব 
তোর র্োটথ িোয়োর মটতো  ুরত। 
 
চমৎ োর ডরৌদ্র টরোজ্জ্বল দ্বদটনর প়েন্ত ডর্লোয় অিগ্োমী রূ্টেবর আটলোর ঝল োদ্বন ডচোটখ 
প়েল েটর্বর–দ্ব ন্তু ট্রোন টরর গ্মু্বটের দ্বনটচ ডতো রূ্েব থো োর  থো নয় আর্টল তো দ্বিল 
ব্লোটোটরর উপর আটলোর প্রদ্বতফলন। 
 
“শুটয় পট়েো, হযোদ্বর!” হঠোৎ চীৎ োর  টর র্লল ডর্, তোরপর  োটর্র উপর দ্বদটয় ডদৌ়ে 
দ্বদল র্োটেবেট  লক্ষয  টর। 
 
“ব্লোটোর ো আমোর হোটত দোও র্োটেবে।” দ্বহর্দ্বহদ্বর্টয় র্লল ডর্। 
 
র্ম্ভোর্য খুনী প্রথটম খোদ্বন  ো হতেম্ব হটয় ডগ্ল,  োরণ এ  ো ডমটয় তোর দ্বদট  িুট  
আর্টর্ এ ো ডর্ আশো  টর দ্বন। তটর্ র্োমটল দ্বনল দ্রুত, ব্লোটোর তুলটত লোগ্ল। 
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দ্ব ন্তু ের্ব এরই মটিয ডপৌঁটি ডগ্টি। র্োটেবটের েোন হোত মুচট়ে খোদ্বন  ো উপটর তুলল। 
দোাঁটত দোাঁত ডচটপ দ্বনটদবশ দ্বদল, “ডফটল দোও।” 
 
হোত িো়েোটত দ্বগ্টয় র্যথোয় র্োটেবটের মুখ দ্বর্ ৃত হটয় ডগ্ল। 
 
“ডচষ্টো  টর লোে ডনই, র্োটেবে। আমোর হো ু ডতোমোর  ুাঁচদ্ব  ডথট  মোত্র দ্বতন। ইদ্বঞ্চ 
দূটর, তুদ্বম ডচোটখর পল  ডফলটলও এমন গুটতো মোরর্ ডে দ্বনটেট  আর পুরুষ। র্টল 
পদ্বরচয় দ্বদটত পোরটর্ নো।  োটেই েটম েোও। চমঙ্কোর। দ্বঠ  আটি, এর্োর হোত ডখোটলো। 
এই মুহূটতব ব্লোটোর ডফটল নো দ্বদটল আদ্বম ডতোমোর হোত ডেটঙ্গ ডদর্।” 
 
গ্োটেবনোরটদর এ েন লম্বো এ  ো দ্বন়েোদ্বন দ্বনটয় ডদৌট়ে এল দ্ব ন্তু হোটতর ইশোরোয় তোট  
দূটর থো টত র্লল ের্ব। র্োটেবে ব্লোটোর মোদ্ব টত ডফটল দ্বদটয়টি। 
 
ডর্লেনও এটর্ ডপৌঁিটলন, “আমোর হোটত ডিট়ে দোও, ের্ব।” 
 
“ডমোট ই নো। ব্লোটোর দ্বনটয় ঐ গ্োিগুটলোর আ়েোটল চটল েোও। আটরো অটনট  েদ্ব়েত 
থো টত পোটর–ততদ্বর থো টর্।” 
 
ের্ব হোটতর র্োাঁিন এ  ুও দ্বশদ্বথল  টর দ্বন। র্লল, “এর্োর, র্োটেবে, ফোটব দ্বমদ্বনটোরট  
হতযো  রোর দ্বনটদবশ ডতোমোট  ড  দ্বদটয়টি–আর ড  ড  েদ্ব়েত এই চক্রোটন্ত তোটদর 
প্রটতযট র নোম।” 
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র্োটেবে ের্োর্ দ্বদল নো। 
 
“ডর্ো োমী  টরো নো।  থো র্ল!” হোটত আটর  ু ডমোচ়ে দ্বদটতই হো ু ডগ্ট়ে র্টর্ প়েল 
র্োটেবে। তোর গ্লোর উপর পো ডরটখ ের্ব র্লল, “েদ্বদ ডর্োর্ো ডর্টে থো  তোহটল আদ্বম 
ডতোমোর  ণ্ঠনোলী ডেটঙ্গ ডফলর্, র্োরো েীর্টনর েনয ডর্োর্ো হটয় েোটর্। অর্শয তোর। 
আটগ্ এ  ো এ  ো  টর শরীটরর প্রটতয  ো হো়ে েোের্।  থো র্লটলই েোটলো হটর্।” 
 
মুখ খুলল র্োটেবে। 
 
ডর্লেন পটর তোট  র্টলদ্বিটলন, “তুদ্বম পোরটত, ের্ব? আমোর দ্বর্শ্বোর্ হয় নো তুদ্বম এটতো 
দয়ো মোয়োহীন।” 
 
“আদ্বম ডলো  োট  ডতমন আ োত  দ্বর দ্বন, হযোদ্বর।” ঠোন্ডো স্বটর ের্োর্ দ্বদটয়দ্বিল ের্ব। 
“হুমদ্ব  োই েটথষ্ট দ্বিল। েোই ডহো  ডতোমোর দ্বনরোপিো অনয র্র্দ্ব িুর ডচটয় গুরুত্বপূণব।” 
 
“আমোর হোটত ডিট়ে দ্বদটত পোরটত।” 
 
“ড ন? ডপৌরুষ ডদখোটনোর েনয? প্রথমত তুদ্বম দ্রুত এয শটন ডেটত পোরটত নো। 
দ্বিতীয়ত: তুদ্বম পুরুষ, ডতোমোর  োি ডথট  ডর্ ওর ম নৃশংর্তোই আশো  রত। আদ্বম 
নোরী আর প্রচদ্বলত দ্বর্শ্বোর্ হটে ডে নোরীরো পুরুটষর মটতো দ্বহংর এর্ং র্র্ল নয়। গ্ল্প ো 
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িদ্ব়েটয় প়েটর্ এর্ং র্র্োই আমোট  েয়  রটর্। আমোর েটয়ই ড উ ডতোমোর ক্ষদ্বত  রোর 
 থো দ্বচন্তো  রটর্ নো।” 
 
“ডতোমোর েটয় এর্ং মৃতুযদটন্ডর েটয়। তুদ্বম েোটনো, র্োটেবে আর তোর র্ঙ্গীটদর মৃতুযদে 
ডদয়ো হটয়টি।” 
 
এই  থোয় েটর্বর স্বেোর্েোত দ্বনদ্বর্ব োর মুটখও অস্বদ্বির িোয়ো প়েল, ডেন মৃতুযদটন্ডর 
 থোটত ডর্ মমবোহত। েদ্বদও র্োটেবে দ্বিতীয়র্োর দ্বচন্তো নো  টরই তোর দ্বপ্রয় হযোদ্বরট  খুন 
 রত। 
 
“ডমটর ডফলোর দ্ব  দর োর। দ্বনর্বোর্নই ডতো েটথষ্ট।” দ্বর্দ্বস্মত হটয় র্লল ডর্। 
 
“নো, েটথষ্ট নয়,” ডর্লেন র্লটলন। “অটন  ডদরী হটয় ডগ্টি। ক্লীয়ন মৃতুযদন্ড িো়েো 
আর দ্ব িু মোনটর্ন নো।” 
 
“তুদ্বম র্লটত চোও র্ম্রো  এরই মটিয দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটয় ডফটলটিন?” 
 
“র্োটথ র্োটথই। আদ্বম দ্বনর্বোর্ন অথর্ো েোর্ৰ্জ্ীর্টনর  থো র্টলদ্বিলোম, দ্ব ন্তু দ্বতদ্বন 
র্টলটিন, এ ো তোর প্রোর্োদ, তোর দ্বনরোপিো রক্ষী। এটদর আনুগ্টতযর উপরই তোর 
দ্বনরোপিো দ্বনেবর  রটি।  োটেই অর্োিযতোর শোদ্বি মৃতুযদন্ড। নো দ্বদটল এমন   নো 
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  টতই থো টর্। তটর্ আমোর অনুটরোটি এ  ো ডলো টদখোটনো দ্বর্চোটরর র্যর্স্থো হটয়টি। 
পদ্বরষ্কোর রু্দ্বঝটয় দ্বদটয়টিন মৃতুযদন্ড িো়েো অনয দ্ব িু দ্বতদ্বন র্রদোি  রটর্ন নো।” 
 
“তুদ্বম ডর্শ স্বোেোদ্বর্  েোটর্ই র্যোপোর ো গ্রহণ  টরি। এটত ডতোমোরও র্মদ্বত আটি?” 
 
অস্বদ্বির র্োটথ মোথো নো়েটলন ডর্লেন “হযোাঁ, আটি।” 
 
“ োরণ ডতোমোর েীর্টনর উপর আ োত এটর্দ্বিল। প্রদ্বতটশোি নো ডনয়োর লক্ষয ডথট  তুদ্বম 
র্টর এটর্ি?” 
 
“ের্ব, আদ্বম প্রদ্বতদ্বহংর্ো পরোয়ণ মোনুষ নই। দ্ব ন্তু শুিু আমোর েীর্ন র্ো র্ম্রোট র েীর্ন 
ঝুাঁদ্ব র মুটখ পট়েদ্বিল তো েোর্র্োর মটতো ড োটনো দ্বর্ষয় নয়। এম্পোয়োটরর র্োম্প্রদ্বত  
ইদ্বতহোর্ শুিু এ  ো দ্বর্ষটয়ই আমোটদর পদ্বরষ্কোর িোরণো দ্বদটত পোটর, আর তো হটলো 
র্ম্রো রো আটর্ আর েোয়। মূল  থো হটে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর অর্শযই রক্ষো  রটত হটর্। 
দ্বনুঃর্টন্দটহ, েদ্বদ আমোর দ্ব িু হটয় েোয় তোরপটরও র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এ দ্বদন গ্ট়ে 
উঠটর্। দ্ব ন্তু এম্পোয়োর দ্রুত ডেটে েোটে, অটপক্ষো  রোর র্ময় ডনই এর্ং এ মোত্র 
আদ্বমই র্ময়মটতো প্রটয়োেনীয় ড ৌশলগুটলো ততদ্বর  রোর ডক্ষটত্র অটন দূর অগ্রর্র হটত 
পোরর্।”। 
 
“তোহটল তুদ্বম েো েোটনো তো অনযটদর দ্বশদ্বখটয় দোও।” গ্ম্ভীর রু্টর র্লল ের্ব। 
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“তোই  রদ্বি। ইউটগ্ো এমোদ্বরল আমোর েথোথব উিররূ্দ্বর। তোিো়েো এ দল প্রট ৌশলীট  
প্রদ্বশক্ষণ দ্বদদ্বে। এ দ্বদন তোরোও  োটে আর্টর্। দ্ব ন্তু তোটদর ড উই–“ থোমটলন দ্বতদ্বন। 
 
“তোটদর ড উই ডতোমোর মটতো দক্ষ নয়–ডমিোর্ী নয়, ডেোগ্য নয়? র্দ্বতযই?” 
 
“আদ্বম তোই মটন  দ্বর,” ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। “তোিো়েো আদ্বম মোনুষ। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর 
আমোর এর্ং েদ্বদ তো ড োটনোদ্বদন গ্ট়ে উটঠ, পুটরো  ৃদ্বতত্ব োই আদ্বম দ্বনটত চোই।” 
 
“হোয়টর মোনুষ, প্রোয় দ্বর্ষণ্ণ েঙ্গীটত মোথো ডনট়ে দী বশ্বোর্ ডফলল ের্ব। 
 
েথোর্মটয়ই শোদ্বির  োে র্ম্পন্ন হটলো। গ্ত এ  শতোব্দীটত এমন নদ্বেরদ্বর্হীন দ্বর্চোর 
ড উ ডদটখ দ্বন। দুইেন মন্ত্রী, পোাঁচ েন দ্বনম্নপদস্থ  মবচোরী, হোমলো োরী র্োটেবে র্হ 
চোরেন তর্দ্বনট র মৃতুযদে  োেব র হটলো দ্বর্নো র্োিোয়। ডে র্ ল গ্োেব তদন্ত োরীটদর 
র্ম্ভষ্ট  রটত পোরল নো তোটদরট  তৎক্ষণোৎ দোদ্বয়ত্ব ডথট  অর্যোহদ্বত দ্বদটয় প্রতযন্ত 
আউ োর ওয়োটর্ল্ব দ্বনর্বোর্ন ডদয়ো হটলো। 
 
তোরপর ডথট ই অর্োিযতোর  থো ড উ স্বটেও েোটর্দ্বন আর ফোট দ্বমদ্বনটোটরর 
দ্বনরোপিোর র্যোপোটর র্ীমোহীন  ়েো দ্ব়ে আটরোপ  রো হটলো। ের্ব, ডর্ই েয়ং র মদ্বহলো–
আ়েোটল র্র্োই তোট  েো টত শুরু  টর দয  োইগ্োর ওটমন ‘–প্রদ্বতদ্ব  মুহূতব ডর্লেটনর 
র্োটথ িোয়োর মটতো  ুটর ডর়্েোটনোর অেযোর্  দ্বমটয় আনল,  োরণ তোর অদৃশয 
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অনুপদ্বস্থদ্বতই ডর্লেটনর েনয অপ্রদ্বতটরোিয দ্বনরোপিো ডর্ষ্টদ্বন হটয় উটঠ। র্ম্রো  ক্লীয়নও 
গ্ত প্রোয় দশ ো র্ির র্ীমোহীন দ্বনরোপিোয় এর্ং দ্বনদ্বর্বটে শোর্ন োেব চোদ্বলটয় আর্টিন। 
 
েোইটহো , র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এখন ডর্ই পেবোটয় ডপৌঁটিটি ডেখোটন ড োটনো এ  িরটনর 
েদ্বর্ষযিোণী র্ম্ভর্ হটত পোটর। ডর্লেন তোর অদ্বফর্ (ফোটব দ্বমদ্বনটোর) ডথট  
গ্টর্ষণোগ্োটর (র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন) েোওয়োর র্মটয় এই ডেটর্ আতংদ্ব ত হটয় প়েটলন 
ডে শোদ্বন্তর েুগ্ ডর্োিহয় ডশষ হটত েোটে। 
 
. 
 
৩. 
 
েোই ডহো , দ্বনটের গ্টর্ষণোগ্োটর ডঢো োর র্ময় আত্মতৃদ্বপ্তর েোর্ ো লুদ্ব টয় রোখটত 
পোরটলন নো ডর্লেন। 
 
দ্ব  েোটর্ র্র্ পোটি ডগ্টি। 
 
শুরু হটয়দ্বিল দ্বর্শ র্ির আটগ্ দ্ব িু এটলোটমটলো িোরণো আর পুরটনো এ  ো হযোাঁদ্বল দ্বনয়োন 
 দ্বম্পউ োর দ্বদটয়। ডর্ োই দ্বিল  োলক্রটম অদ্বর্শ্বোর্য েদ্ব ল গ্দ্বণটত পদ্বরণত হওয়োর প্রথম 
হোল ো আেোর্। ডমট র আাঁ়েোল ডথট  রূ্েব ডেমন হঠোৎ হঠোৎ উাঁদ্ব  ডদয় দ্বঠ  ডর্েোটর্ই 
িোরণো ো তোর মোথোয় আর্টত থোট । 
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তোরপর অটন গুটলো র্ির ড ট টি দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়। দ্বতদ্বন আর ইউটগ্ো এমোদ্বরল 
এ র্োটথ  োে  টরটিন। র্মী রণগুটলো র্রলী রটণর ডচষ্টো  টরটিন, অপ্রটয়োেনীয় 
ইনদ্বফদ্বনদ্ব গুটলো দূর  রোর ডচষ্টো  টরটিন, চরম দ্বর্শৃঙ্খলোর প্রেোর্ ডথট  ডর্দ্বরটয় আর্োর 
উপোয় খুাঁটে ডর্র  টরটিন। অর্শয র্োফটলযর পদ্বরমোণ খুর্ই  ম। 
 
দ্ব ন্তু এখন, দশ র্ির ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর দোদ্বয়ত্ব পোলটনর র্টদৌলটত, দ্বর্শোল এ  
অদ্বফটর্ অতযোিুদ্বন   দ্বম্পউ োর দ্বনটয় অগ্দ্বণত  মবী দ্বর্দ্বেন্ন র্মর্যো র্মোিোটনর  োে  টর 
চটলটি। 
 
প্রটয়োেটনর খোদ্বতটরই তোর  মবীটদর ড উই। অর্শয ইউটগ্ো আর দ্বতদ্বন র্োটদ তোটদর 
উপর অদ্বপবত দোদ্বয়ত্ব িো়েো আর ডর্শী দ্ব িু েোটন নো। তোরো শুিু পোহোট়ের মটতো দ্বর্শোল 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর ডিো  এ  ো দ্বগ্দ্বরখোত র্ো ডঝোাঁপঝো়েপূণব এ  ো ঢোলু পথ দ্বনটয়  োে 
 রটি। শুিু ডর্লেন আর এমোদ্বরলই পুটরো পোহো়ে োট  েোটনন, েদ্বদও তোরো দ্বনটেরোও 
েোটলো েোটর্ েোটনন নো। এই পোহোট়ের শীষব এখটনো ডমট র আ়েোটল ঢো ো, ঢোলু 
পথগুটলো এখটনো  ুয়োশোেন্ন। 
 
ের্ব দ্বঠ ই র্টলটি। এখন ডথট ই র্োিোই  রো  মবীটদর িীটর িীটর এই দ্বর্শোল 
 মবেটজ্ঞর র্োটথ পদ্বরদ্বচত  টর ডতোলো উদ্বচত। দুেন মোনুটষর পটক্ষ পুটরো ড ৌশল ো 
র্োমলোটনো এখন অটন   দ্বঠন হটয় পট়েটি। তোিো়েো ডর্লেটনর র্য়র্ হটে। দ্বতদ্বন 
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হয়টতো আটরো দশ-দ্বর্শ র্ির র্োাঁচটর্ন দ্ব ন্তু দ্বনুঃর্টন্দটহ ডেৌর্টনর উদযম আর  মবসৃ্পহো 
হোদ্বরটয় ডফলটর্ন। 
 
এমন দ্ব   টয়  মোটর্র ডেতটরই এমোদ্বরল ঊনচদ্বিটশ পো ডদটর্। দ্বঠ  রু্ট়েো র্লো েোটর্ 
নো আর্োর গ্দ্বণতদ্বর্দ হওয়োর মটতো তরুণও নয়। হয়টতো তোর নতুন এর্ং র্যদ্বতক্রমী 
উদ্ভোর্নী ক্ষমতো ো আর থো টর্ নো। 
 
তোট  ঢু টত ডদটখ এমোদ্বরল এদ্বগ্টয় এল। ডেটহর দৃদ্বষ্টটত ডর্লেন তোট  ডদখটত 
লোগ্টলন। রোইটখর মটতো এমোদ্বরলও েোলোই  দ্বিল। দ্ব ন্তু এখন খোট ো দ্ব ন্তু র্র্ল 
ডদহোর্য়র্ থো ো র্টেও এমোদ্বরলট  ড উ েোলোই  র্লটর্ নো। তোর। ডগ্োাঁফ ডনই, 
েোহ্ লোই  র্োচনেঙ্গী ডনই, তোর দ্বচন্তো িোরণো েোহ্ লোই টদর মটতো নয়। ডেো-ডেো-
ডেোরোদ্বনউটমর মতর্োদও তোট  প্রেোদ্বর্ত  রটত পোটর দ্বন, অথচ প্রটতয  ো েোহ্ লোই  
ডেোরোদ্বনউটমর েনয মৃতুযর্রণ  রটত পেবন্ত ততদ্বর দ্বিল। 
 
ড োটনো ডর্ক্টর, ড োটনো গ্রহ র্ো এমন দ্ব  ইটম্পদ্বরয়োম এর েনযও এমোদ্বরটলর ড োটনো 
মমতো ডনই। তোর এ মোত্র েোটলোর্োর্ো–দ্বনটেট  ডর্ র্মূ্পণব এর্ং পুটরোপুদ্বর উৎর্গ্ব 
 টরটি–র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েনয। 
 
খোদ্বন  ো অপূণবতো ডর্োি  রটলন ডর্লেন। দ্বতদ্বন ডে হযোাঁদ্বল দ্বনয়োন এ ো  খটনো েুলটত 
পোটরন নো। মোটঝ মোটঝ েয় পোন এটত তোর  োটের ড োটনো ক্ষদ্বত হটে দ্ব  নো।  োরণ 
দ্বনখুাঁতেোটর্ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনয়ন্ত্রণ  রটত হটল শুিু দ্বর্শ্বর্মূহ এর্ং ডর্ক্টরর্মূটহর 
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উটধ্বব উটঠ মোনর্তো এর্ং ডচোটখ ডদখো েোয় নো এমন র্র্  োঠোটমো দ্বনটয়  োে  রটত 
হটর্–আর এমোদ্বরল দ্বঠ  তোই  রটি। 
 
দ্ব ন্তু ডর্লেন তো  রটত পোরটিন নো, নীরর্ দী বশ্বোর্ ডফটল স্বী োর  রটলন দ্বতদ্বন। 
 
“অগ্রগ্দ্বত হটে, হযোদ্বর। মটন হয়।” এমোদ্বরল র্লল। 
 
“মটন হয়, ইউটগ্ো? শুিুই মটন হয়।” 
 
“ডস্পর্ রু্য  নো পট়ে আদ্বম মহো োটশ ঝোাঁপ দ্বদটত চোই নো,” গুরুটত্বর র্োটথই  থোগুটলো 
র্লল ডর্। (তোর ডে ডর্ি-অর্-দ্বহউমোর র্লটত দ্ব িু ডনই এ ো েোটনন ডর্লেন।  থো 
র্লটত র্লটত দুেটন র্যদ্বক্তগ্ত অদ্বফটর্ ঢু টলন।  োমরো ো ডিো  দ্ব ন্তু দ্বনরোপদ।) 
 
পোটয়র উপর পো তুটল র্র্ল এমোদ্বরল। “দ্বর্শৃঙ্খলোর  োিো োদ্বি ডপৌঁিোটনোর েনয নতুন ডে 
পদ্বর ল্পনো  টরি ডর্ ো হয়টতো আংদ্বশ   োে  রটর্। দ্ব ন্তু তোর ফটল তীক্ষ্ণতো র্ো়েটর্ 
অটন খোদ্বন।” 
 
“অর্শযই। র্রোর্দ্বর পদ্ধদ্বতটত আমরো েো অেবন  দ্বর, দ্বফরদ্বত পটথ ডর্ ো আর্োর হোদ্বরটয় 
েোয়। মহোদ্বর্শ্ব এেোটর্ই  োে  টর। ডেেোটর্ই ডহো  আমোটদরট  এ ো দ্বনয়ন্ত্রণ  রটত 
হটর্।” 
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“দ্ব িু ো দ্বনয়ন্ত্রণ  রটত পোরর্, অটন  ো  ষো  োাঁটচর ডেতর দ্বদটয় ডদখোর মটতো।” 
 
“র্োমটন ডথট  ডদখোর ডচষ্টোয় ডে র্িরগুটলো নষ্ট  টরদ্বি তোর ডচটয় ডতো েোটলো।” 
 
আপন মটনই দ্ব  ডেন দ্বর়্েদ্বর়্ে  রল এমোদ্বরল, তোরপর র্লল, “আমরো আটলো আাঁিোদ্বর 
িরটত পোরর্।” 
 
“রু্দ্বঝটয় র্ল।” 
 
“পোরর্ নো, তটর্ প্রোইম ডরদ্বেয়যোে ততদ্বর হটয়টি, ও োর ডপিটন এটতো ডখট দ্বি, 
এট র্োটর—এট র্োটর–“ 
 
“লযোটমে এর  থো র্লটত পোর। েোরর্োহী পশু–হযোাঁদ্বল টন ডদখো েোয়। ট্রযোন টর ডনই।” 
 
“েদ্বদ লযোটমে অতযোদ্বি   টঠোর পদ্বরশ্রমী প্রোণী হটয় থোট  তোহটল প্রোইম ডরদ্বেয়যোটের 
েনয আমোর পদ্বরশ্রমও ও োর মটতো দ্বিল।” 
 
ডেটস্কর দ্বনরোপিো ডর্োম ডচটপ ডগ্োপন িয়োর খুলল এমোদ্বরল। স্বে এ  ো দ্ব উর্ ডর্র 
 টর আনল। অতযন্ত আগ্রহ দ্বনটয় র্স্তু ো পরীক্ষো  রটত লোগ্টলন ডর্লেন। প্রোইম 
ডরদ্বেয়যোটের মূল র্োদ্ব ব  এর্ং েন্ত্রপোদ্বতগুটলো দ্বতদ্বন দ্বনটে ততদ্বর  টরটিন, দ্ব ন্তু ডর্গুটলো 
 োেব রী  টর তুটলটি এমোদ্বরল। এই  োটে ডর্ র্র্োর ডর্রো। 
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 োমরো ো অন্ধ োর হটয় ডগ্ল। র্মী রণ আর র্হর্ম্বন্ধগুটলো ডেটর্ উঠল র্োতোটর্। তোর 
নীটচই ডেটর্ উঠল অর্ংখয র্ংখযো, ডেটস্কর পৃষ্ঠটদটশর দ্বঠ  উপটরই ঝুটল আটি, ডেন 
অদৃশয ড োটনো তোর ওগুটলোট  িটর ডরটখটি। 
 
“চমঙ্কোর।” র্লটলন ডর্লেন। ড োটনো এ দ্বদন, েদ্বদ ততদ্বদন ডর্াঁটচ থো টত পোদ্বর, এই 
প্রোইম ডরদ্বেয়যোে অর্ংখয গ্োদ্বণদ্বত  প্রতী  ততদ্বর  রটর্ ডেখোটন ফুট  উঠটর্ অতীত 
এর্ং েদ্বর্ষযৎ ইদ্বতহোর্। এখোটনই আমরো গ্দ্বতপথ এর্ং র্যদ্বতক্রমগুটলো খুাঁটে পোর্ এর্ং 
ডর্গুটলো র্ংটশোিন  রটত পোরর্ এর্ং প্রতযোদ্বশত পটথ দ্বফদ্বরটয় আনটত পোরর্।” 
 
“হযোাঁ,” শু টনো’ গ্লোয় র্লল এমোদ্বরল, “েদ্বদ আমরো র্টর্বোিম মঙ্গটলর েনয ডে পথ ডর্টি 
দ্বনটয়দ্বি তোর ফলোফল র্র্টচটয় দ্বন ৃষ্ট নো হটয় পট়ে।” 
 
“দ্বর্শ্বোর্  র, এমোদ্বরল, আদ্বম প্রদ্বতদ্বদন এই দুুঃদ্বিন্তো দ্বনটয়ই  ুমোটত েোই। েদ্বদও এখটনো 
ওই পেবোটয় আমরো ডপৌঁিোই দ্বন।  রটত ডপটরদ্বি শুিু এই ু ুই েো ডতোমোর মটত  ষো 
 োাঁটচর ডেতর দ্বদটয় আটলো আর আাঁিোদ্বর ডদখো।” 
 
“ থো ো র্দ্বতয।” 
 
“দ্ব  ডদখি তুদ্বম, ইউটগ্ো?” ডর্লেন আটরো তীক্ষ্ণ েোটর্ এমোদ্বরলট  পেবটর্ক্ষণ  রটিন, 
খোদ্বন  ো গ্ম্ভীর। এমোদ্বরটলর ওেন ডর্ট়েটি, শরীটর চদ্বর্ব েটমটি। প্রদ্বতদ্ব  মুহূতব 
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 দ্বম্পউ োটরর র্োমটন র্টর্  োে  টর ডর্ (আর এখন প্রোইম ডরদ্বেয়যোে দ্বনটয়) শোরীদ্বর  
পদ্বরশ্রম হয় এমন ড োটনো  োে ডর্  টর নো। েদ্বদও দুএ েন ডমটয়ট  তোর র্োটথ 
 দ্বনষ্ঠেোটর্ ডমলোটমশো  রটত ডদখো ডগ্টি, দ্ব ন্তু ডর্লেন েোটনন ডে ডর্ দ্বর্টয়  টর। দ্বন। 
মোরোত্ম  েুল! র্ঙ্গীট  র্ময় ডদয়োর েনয, র্ন্তোটনর েে ডনয়োর েনয এমনদ্ব   োে 
পোগ্ল এ েন মোনুষও খোদ্বন  ো অর্র্র  ো োটত র্োিয হয়। 
 
ডর্লেন এখটনো রু্ঠোম ডদহী এর্ং ডমদহীন। ের্ব তোট  শরীর দ্বঠ  রোখোর েনয প্রদ্বতদ্ব  
মুহূতব র্োহোেয  রটি। 
 
“দ্ব  ডদখদ্বি আদ্বম?” এমোদ্বরল র্লল। “এম্পোয়োর েদ্ব ল র্মর্যোয় পট়েটি।” 
 
“এম্পোয়োর র্র্র্ময় র্মর্যোর মটিযই দ্বিল।” 
 
“হযোাঁ, দ্ব ন্তু র্তবমোন র্মর্যো ো অটন  ডর্শী দ্বনদ্বদবষ্ট। ড টন্দ্র হওয়োর র্ম্ভোর্নোই অটন  
ডর্শী।” 
 
‘ট্রোন টর?” 
 
“মটন হয়। অথর্ো ডপদ্বরটফদ্বরটত। হয়টতো এখোটন এ  ো খোরোপ অর্স্থোর রৃ্দ্বষ্ট হটর্–খুর্ 
র্ম্ভর্ত গৃ্হেুদ্ধ অথর্ো  োিো োদ্বি আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলো দ্বর্দ্বেন্ন হটয় েোওয়োর ডচষ্টো 
 রটর্।” 
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“এই র্ম্ভোর্নো ডর্র  রোর েনয র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর দর োর ডনই।” 
 
“মেোর র্যোপোর হটে দুট ো র্ম্ভোর্নোর মটিয রু্ন্দর এ  ো ডর্োঝোাঁপ়েো আটি। দুট ো 
এ র্োটথ   োর র্ম্ভোর্নো খুর্ই  ম। এ ো ডদটখো! ডতোমোর দ্বনটের ততদ্বর  রো র্মী রণ। 
েোটলো  টর ডদটখো।” 
 
দুেটনই প্রোইম ডরদ্বেয়যোটের উপর ঝুাঁট  থো ল অটন ক্ষণ। 
 
তোরপর ডর্লেন র্লটলন, “রু্ঝটত পোরদ্বি নো দুট োর মোটঝ ড মন  টর ডর্োঝোাঁপ়েো 
থো টত পোটর।” 
 
“আদ্বমও রু্ঝটত পোদ্বর দ্বন, হযোদ্বর, দ্ব ন্তু আমরো েো ডদখটত চোই ডর্ োই েদ্বদ প্রমোদ্বণত হয় 
তোহটল র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর মূলয থো ল  ই। এ ো এমন দ্বেদ্বনর্ প্রমোণ  রটি েো আমরো 
ডদখর্ নো। এ ো ডথট  প্রমোণ হটে নো ড োন দ্বর্ ল্প পথ র্র্টচটয় েোটলো হটর্, এর্ং 
দ্বিতীয়  থো হটলো দ্ব েোটর্ র্র্টচটয় েোটলো পথ োট  র্র্ল  টর খোরোপ োট  দুর্বল  টর 
ডতোলো েোটর্।” 
 
ডর্লেন ডঠোাঁ  র্োাঁ ো  রটলন, তোরপর িীটর িীটর র্লটলন, “আদ্বম র্লটত পোদ্বর ড োন ো 
র্র্টচটয় েোটলো হটর্। ডপদ্বরটফদ্বর ডিট়ে দ্বদটয় ট্রযোন র িটর রোখটত হটর্।” 
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“তোই?” 
 
“ড োটনো দ্বিমত ডনই। প্রিোন  োরণ আমরো এখোটন আদ্বি।” 
 
“আমোটদর দ্বনরোপিো দ্বনিয়ই প্রিোন দ্বর্টর্চয দ্বর্ষয় নয়।” 
 
“নো, দ্ব ন্তু র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর দ্বনরোপিো অর্শযই দ্বনদ্বিত  রটত হটর্। েদ্বদ ট্রযোন টরর 
পদ্বরদ্বস্থদ্বত আমোটদরট  র্োিয  টর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর গ্টর্ষণো র্ন্ধ  টর দ্বদটত তোহটল 
ডপদ্বরটফদ্বর িটর ডরটখ  ী লোে? র্লদ্বি নো ডে আমোটদরট  ডমটর ডফলো হটর্। দ্ব ন্তু 
আমোটদর  োে র্ন্ধ হটয় ডেটত পোটর। র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর অগ্রগ্দ্বতর উপরই আমোটদর 
েোগ্য দ্বনেবর  রটি। এম্পোয়োটরর ডক্ষটত্র র্লটত পোদ্বর ডে ডপদ্বরটফদ্বরটত হয়টতো েোঙ্গন 
শুরু হটর্ দ্ব ন্তু দী ব র্ময় লোগ্টর্ ড টন্দ্র ডপৌঁিটত। 
 
“ডতোমোর  থো র্দ্বঠ  হটলও ট্রোন রট  দ্বস্থদ্বতশীল রোখোর েনয দ্ব   রো েোয়?” 
 
“ডেটর্ ডদখটত হটর্।” 
 
খোদ্বন  দ্বর্রদ্বতর পর ডর্লেন র্লটলন, “দ্বচন্তো  রটত আমোর  খটনোই েোটলো লোটগ্ নো। 
িটরো েদ্বদ এমন হয় ডে এম্পোয়োর েুল পটথ চলটি এর্ং হয়টতো শুরু ডথট ই েুল পটথ 
দ্বিল? র্োটরর র্োটথ েতর্োর  থো র্দ্বল ততর্োরই আমোর এই  থো মটন হয়।” 
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“গ্রুর্োর ড ?” 
 
“ডমটন্ডল গ্রুর্োর। গ্োটেবনোর।” 
 
“ও, ডতোমোর উপর হোমলোর র্ময় ডে ডতোমোট  রক্ষো  রটত এদ্বগ্টয় এটর্দ্বিল?” 
 
“হযোাঁ। এই েনয আদ্বম ওর প্রদ্বত  ৃতজ্ঞ। ওর হোটত দ্বিল শুিু এ  ো দ্বন়েোদ্বন ডেখোটন 
র্ম্ভোর্য খুনীটদর হোটত দ্বিল ব্লোটোর। এ োই হটলো আনুগ্তয। ওর র্োটথ  থো র্লো দ্বর্শুদ্ধ 
র্োযু় ডর্র্ন  রোর মটতো। র্র্র্ময় ডতো ড ো ব অদ্বফদ্বশয়োল আর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োনটদর 
র্োটথ  থো র্লো েোয় নো।” 
 
“িনযর্োদ।” 
 
“তুদ্বম েোটনো আদ্বম দ্ব  ডর্োঝোটত চোইদ্বি। গ্রুর্োর ডেোলো েোয়গ্ো পিন্দ  টর। ডর্ র্োতোর্, 
রৃ্দ্বষ্ট, হুল ডফোাঁ োটনো ঠোন্ডো আর নগ্ন প্র ৃদ্বতটত েো পোওয়ো েোয় তোর র্র্দ্ব িুই পিন্দ  টর। 
মোটঝ মোটঝ আদ্বমও এই দ্বেদ্বনর্গুটলোর অেোর্ ডর্োি  দ্বর।” 
 
“আদ্বম  দ্বর নো। ডেোলো েোয়গ্োয়  ুটর ডর়্েোটনোর ড োটনো শখ আমোর ডনই।” 
 
“তুদ্বম ডর্ট়ে উটঠি গ্মু্বটের নীটচ–দ্ব ন্তু েদ্বদ অদ্বত র্োিোরণ আর দ্বশল্প দ্বর্হীন গ্রহ। দ্বনটয় 
এম্পোয়োর ততদ্বর হটতো, ডেখোটন েনর্ংখযো অতযন্ত  ম, প্রচুর খোদ্বল েোয়গ্ো রটয়টি, 
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পশুপোলন আর  ৃদ্বষ োেই মূল ডপশো। আমরো তোহটল আটরো েোটলোেোটর্ থো টত 
পোরতোম নো?” 
 
“শুটনই আমোর গ্োটয়  োাঁ ো দ্বদটে।” 
 
“অর্র্র র্মটয় দ্বর্ষয় ো আদ্বম এ  ু ডেটর্ ডদটখদ্বি। আমোর মটন হটয়টি এ ো আর্টল 
অদ্বস্থদ্বতশীল েোরর্োময অর্স্থো। স্বল্প েনর্ংখযোর ডে গ্রটহর  থো র্টলদ্বি। ডর্গুটলো হয় 
দদ্বরদ্রতর এর্ং মৃতপ্রোয় হটয় প়েটর্–পশুর েীর্ন িটর পদ্বতত হটর্ অথর্ো দ্বশটল্পোন্নয়টন 
মটনোদ্বনটর্শ  রটর্। গ্রহ ো দোাঁদ্ব়েটয় থো টর্ পোতলো এ  ো দদ্ব়ের উপর। ডে ড োটনো 
দ্বদট ই মুখ থুর্ট়ে প়েটত পোটর। এর্ং প্রোয় ডক্ষটত্রই গ্যোলোদ্বর অদ্বি োংশ গ্রহ 
দ্বশটল্পোন্নয়টনর দ্বদট  ঝুাঁট  পট়ে।” 
 
“ োরণ ডর্ োই েোটলো।” 
 
“হয়টতো। দ্ব ন্তু র্োরোেীর্ন এেোটর্ চলটত পোটর নো। এ দ্বদট  ডর্শী রু্ট । প়েোর 
ফলোফল আমরো ডদখটত পোদ্বে। এম্পোয়োর আর ডর্শীদ্বদন দ্ব  টর্ নো।  োরণ–অদ্বতদ্বরক্ত 
উিপ্ত হটয় পট়েটি। এরটচটয় েোটলো ড োটনো শব্দ আমোর মোথোয়। আর্টি নো। তোরপটর 
দ্ব  হটর্ আমরো েোদ্বন নো। েদ্বদ র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর মোিযটমই েোঙ্গন ডঠ োটনো েোয়, অথর্ো 
এই  থো র্লোই ডর্োিহয় েথোেথ হটর্ ডে েোঙ্গন পরর্তবী পুনরুদ্ধোটরর র্যর্স্থো  রো েোয়, 
ডর্ ো দ্ব  আটর  ো অদ্বি  উিপ্ত পদ্বরদ্বস্থদ্বত রৃ্দ্বষ্টর রূ্ত্রপোত হটর্? এ োই দ্ব  মোনর্েোদ্বতর 
েদ্বর্ষযত? দ্বর্দ্বর্পোর্ এর মটতো দ্বর্শোল এ  পোথর ডঠটল ডঠটল পোহোট়ের চূ়েোয় দ্বনটয় 
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েোর্োর পর অর্হোটয়র মটতো তোদ্ব টয় তোদ্ব টয় ডদখো পোথর ো আর্োর পোহোট়ের পোদটদটশ 
গ্দ্ব়েটয় ডনটম েোটে?” 
 
“দ্বর্দ্বর্পোর্ ড ?” 
 
“প্রোধগ্দ্বতহোদ্বর্  পুরো োদ্বহনীর এ  ো চদ্বরত্র। ইউটগ্ো, ডতোমোর আটরো ডর্শী ডর্শী প়েো 
উদ্বচত।” 
 
“ডেন দ্বর্দ্বর্পোর্ ড  তো েোনটত পোদ্বর। ড োটনো দর োর ডনই। হয়টতো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর 
আমোটদরট  র্মূ্পণব নতুন এ  র্মোের্যর্স্থো গ্ট়ে ডতোলোর পথ ডদখোটর্, েো হটর্ 
আমোটদর েোনো এর্ং ডদখো র্র্দ্ব িু ডথট  দ্বেন্ন, অটন  ডর্শী। দ্বস্থদ্বতশীল এর্ং েথোেথ।” 
 
“আদ্বমও আশো  দ্বর, দী বশ্বোর্ ডফটল র্লটলন ডর্লেন। “আদ্বমও আশো  দ্বর দ্ব ন্তু ড োটনো 
আটলো ডদখদ্বি নো। অদূর েদ্বর্ষযটতর েনয আমোটদরট  শুিু ডপদ্বরটফদ্বরগুটলোর দ্বর্দ্বেন্ন 
হটয় েোওয়োর র্যর্স্থো  রোটতই মনটেোগ্ দ্বদটত হটর্। এ োই হটর্ গ্যোলো দ্ব   এম্পোয়োটরর 
পতটনর রূ্ত্রপোটতর দ্বনদশবন।” 
 
. 
 
৪. 
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“দ্বঠ  এই  থোগুটলোই র্টলদ্বি আদ্বম,” র্লটলন হযোদ্বর ডর্লেন। “এ োই হটর্ গ্যোলো দ্ব   
এম্পোয়োটরর পতটনর রূ্ত্রপোটতর দ্বনদশবন, এর্ং তোই হটর্, ের্ব।” 
 
মনটেোগ্ দ্বদটয় শুনটি ের্ব। ডর্লেটনর ফোটব দ্বমদ্বনটোরশীপ ডর্ দ্বঠ  ডর্ই েোটর্ই ডমটন 
দ্বনটয়টি ডেেোটর্ অনযর্র্ দ্ব িু ডমটন ডনয়–শোন্ত েোটর্। তোর এ মোত্র দোদ্বয়ত্ব। ডর্লেন 
এর্ং র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর দ্বনরোপিো, দ্ব ন্তু ডর্ েোটন এই  োে ো আটরো  দ্বঠন হটয় পট়েটি 
ডর্লেটনর নতুন গুরু দোদ্বয়টত্বর  োরটণ। র্র্টচটয় েোটলো দ্বনরোপিো হটে ডলো চকু্ষর 
আ়েোটল থো ো এর্ং, মহো োশেোন আর নক্ষত্র দ্বচহ্ন–এম্পোয়োটরর প্রতী –েতদ্বদন 
ডর্লেটনর  োাঁটি জ্বলজ্বল  রটর্, েত  ়েো দ্বনরোপিোই থো ু  নো ড ন ডর্ দ্বনদ্বিত হটত 
পোরটর্ নো। 
 
এখন তোরো দ্বর্লোদ্বর্তোর মটিয র্োর্  রটি–স্পোই র্ীম ডথট  রক্ষোর েনয র্ত ব শীর্ল্, 
ডদহরক্ষী; তোর দ্বনটের গ্টর্ষণোর েনয পেবোপ্ত তহদ্বর্ল এর্ং রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িো তোট  র্ন্তুষ্ট 
 রটত পোটর দ্বন। দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র পুরটনো ড োয়ো বোটরর দ্বর্দ্বনমটয় এই র্র্ দ্ব িু ডর্ 
খুদ্বশ মটন ডিট়ে দ্বদটত রোেী। অথর্ো আটরো েোটলো হয় েদ্বদ অটচনো ড োটনো ডর্ক্টটর চটল 
ডেটত পোটর ডেখোটন ড উ তোটদরট  দ্বচনটর্ নো।” 
 
“খুর্ েোটলো  থো, হযোদ্বর।” ডর্ র্লল, “দ্ব ন্তু এই ু ুই েটথষ্ট নয়।” 
 
“দ্ব  েটথষ্ট নয়?” 
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“ডে তথয আমোট  দ্বদে। তুদ্বম র্লি হয়টতো ডপদ্বরটফদ্বরর দ্বনয়ন্ত্রণ আমোটদর হোত ডথট  
চটল েোটর্। দ্ব েোটর্? ড ন?” 
 
মৃদু হোর্টলন ডর্লেন। “ডর্ ো েোনটল  ত েোটলোই নো হটতো। দ্ব ন্তু র্োইট োদ্বহটটোদ্বর 
এখটনো ডর্ই পেবোটয় ডপৌঁিোয় দ্বন।” 
 
“তোহটল ডতোমোর িোরণো ড োটনো গ্েনবর উচ্চোদ্বেলোষী হটয় দ্বনটেট  স্বোিীন ড োষণো  রটত 
পোটর?” 
 
“ডর্ ো অর্শযই দ্বর্টর্চয। অতীটত এমন   নো  ট টি–আমোর ডচটয় তুদ্বমই েোটলো েোটনো–
তটর্ দ্ব  টত পোটর দ্বন। এর্োর মটন হটে স্থোয়ী হটর্।” 
 
“ োরণ এম্পোয়োর দুর্বল হটয় পট়েটি?” 
 
“হযোাঁ,  োরণ র্োদ্বণেয এখন অতীটতর তুলনোয় অটন   ম অর্োি,  োরণ অতীটত 
ডেোগ্োটেোগ্ েত ো দ্বনয়ন্ত্রণহীন দ্বিল এখন তো ডনই,  োরণ ডপদ্বরটফদ্বরর গ্েনবররো এখন 
অতীটতর তুলনোয় আটরো ডর্শী স্বোিীন। েদ্বদ তোরো উচ্চোদ্বেলোষী হটয় উটঠ “ । 
 
“তুদ্বম র্লটত পোরটর্ ড োন ডপদ্বরটফদ্বর হটত পোটর?” 
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“ডমোট ই নো। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডথট  এই মুহূটতব আমরো দ্বনদ্বিত  টর শুিু এই ু ুই 
দ্বনণবয়  রটত পোরর্ ডে েদ্বদ ড োটনো ডর্পটরোয়ো গ্েনবর উচ্চোদ্বেলোষী পদটক্ষপ দ্বনটত চোয় 
তখন ডর্ ডদখটর্ ডে পোদ্বরপোদ্বশ্বব  অর্স্থো তোর উটেশয পূরটণর েনয অতীটতর তুলনোয় 
র্তবমোটন অটন  ডর্শী র্হোয় । অনযর মও হটত পোটর র্যোপ  আ োটরর ড োটনো 
প্রো ৃদ্বত  দুটেবোগ্ অথর্ো দূরর্তবী ড োটনো আউ োর ওয়োর্ল্ব ড োয়োদ্বলশটনর মোটঝ গৃ্হেুদ্ধ। 
দ্ব    টর্ তো এই মুহূটতব দ্বনদ্বদবষ্ট  টর র্লো র্ম্ভর্ নয়, তটর্ এ ো র্লো েোয় ডে েোই   ু  
নো ড ন তোটত দ্বর্পটদর ঝুাঁদ্ব  অতীটতর তুলনোয় এখন অটন  গুণ ডর্শী।” 
 
“দ্ব ন্তু েদ্বদ দ্বনদ্বদবষ্ট  টর নো র্লটত পোটরো ডপদ্বরটফদ্বরটত দ্ব    টর্ তোহটল দ্ব েোটর্ 
  নোর্মূহট  এমন পটথ পদ্বরচোদ্বলত  রটর্ েোটত ট্রোন  র্োটদ ডপদ্বরটফদ্বরগুটলোর দ্বর্দ্বেন্ন 
হটয় েোওয়ো দ্বনদ্বিত  রো েোয়?” 
 
“উেয় দ্বদট  লক্ষয রোখটত হটর্, ট্রোন টরর দ্বস্থদ্বতশীলতো র্েোয় রোখোর ডচষ্টো  টর এর্ং 
ডপদ্বরটফদ্বরটত দ্বস্থদ্বতশীলতো িটর রোখোর প্রয়োর্ ডিট়ে দ্বদটয়। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্ব েোটর্ 
 োে  টর দ্বর্শদেোটর্ তো নো ডেটনই আমরো আশো  রটত পোদ্বর নো ডে এ ো স্বয়ংদ্বক্রয় 
েোটর্ই   নো র্োদ্বেটয় ডদটর্।  োটেই আমোটদরট  মযোনুয়োল  টরোল র্যর্হোর  রটত 
হটর্। আগ্োমী দ্বদটন হয়টতো ড ৌশল ো আটরো উন্নত হটর্ এর্ং মযোনুয়োল  টরোটলর 
প্রটয়োেনীয়তো হ্রোর্ পোটর্।” 
 
“দ্ব ন্তু ডর্ ো েদ্বর্ষযটতর  থো, তোই নো?” 
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“দ্বঠ । এর্ং শুিু আশো  রদ্বি ডে হটর্।” 
 
“আর ট্রযোন টর দ্ব  িরটনর অদ্বস্থদ্বতশীলতো ততদ্বর হটত পোটর–েদ্বদ আমরো ডপদ্বরটফদ্বর িটর 
রোখটত চোই?” 
 
“এ ই র ম–অথবধনদ্বত  এর্ং র্োমোদ্বে , প্রো ৃদ্বত  দ্বর্পেবয়, উচ্চোদ্বেলোষী পদস্থ 
অদ্বফর্োরটদর দ্বর্টদ্রোহ। এর্ং আটরো ডর্শী দ্ব িু। ইউটগ্োট  আদ্বম উদোহরণ দ্বদটয় র্টলদ্বি 
ডে এম্পোয়োর অদ্বতদ্বরক্ত উিপ্ত এর্ং তোর মোটঝ ট্রযোন র র্র্টচটয় ডর্শী উিপ্ত। মটন হয় 
গ্রটহর র্র্দ্ব িু ডেটঙ্গ প়েটি।  োঠোটমো–পোদ্বন র্রর্রোহ, তোপ র্ঞ্চোলন, র্েবয দ্বনষ্কোষন, 
জ্বোলোনী র্রর্রোহ, র্র্দ্ব িু মটন হয় র্র্খোটনই অস্বোেোদ্বর্  র্মর্যো শুরু হটয়টি। গ্ত 
 টয় দ্বদন ডথট  এই দ্বর্ষয়গুটলোটতই অদ্বি  মনটেোগ্ দ্বদদ্বে আদ্বম।” 
 
“র্ম্রো  মোরো ডেটত পোটরন?” 
 
দুপোটশ হোত ি়েোটলন ডর্লেন। “ডর্ ো ডতো হটতই পোটর, দ্ব ন্তু ক্লীয়টনর স্বোস্থয চমৎ োর। 
র্য়র্ আমোর র্মোন, খুর্ ডর্শী রৃ্দ্ধ হন দ্বন। তোর ডিটল এখটনো উপেুক্ত হয় ওটঠ দ্বন। 
দ্ব ন্তু দোর্ীদোর আটরো আটি, র্মর্যো ততদ্বর  রোর েনয েটথষ্ট পদ্বরমোটনই আটি। দ্ব ন্তু 
ডর্ ো র়্ে দ্ব িু নো অন্তত ঐদ্বতহোদ্বর্  দৃদ্বষ্টট োণ ডথট ।” 
 
“েদ্বদ তোট  হতযো  রো হয়?” 
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ডর্লেনট  শংদ্ব ত ডদখোল। “এই  থো র্লল নো। শীর্ল্ আটি েদ্বদও তোরপটরও শব্দ ো 
র্যর্হোর নো  রোই েোটলো।” 
 
“হযোদ্বর, ডর্ো োর মটতো  থো র্টলো নো। এই দ্বর্ষয় ো আমোটদর দ্বর্টর্চনো  রটতই হটর্। 
ডেোরোমোই রো এ র্ময় ক্ষমতো দখটলর  োিো োদ্বি ডপৌঁটি দ্বগ্টয়দ্বিল। তোরো র্ফল হটল 
র্ম্রো  ড োটনো নো ড োটনো েোটর্-” 
 
“মটন হয় নো। দ্বফগ্োরটহে দ্বহটর্টর্ তোট  আটরো ডর্শী  োটে লোগ্োটনো ডেত। েোই ডহো  
র্যোপোর ো েুটল ডেটত পোর। ডেোরোদ্বনউম দ্ব িুদ্বদন আটগ্ দ্বনশোয়োটত মোরো ডগ্টি, েোগ্যহীন 
এ  ডলো ।” 
 
“তোর অনুর্োরী আটি।” 
 
“অর্শযই। র্র্োরই অনুর্োরী আটি। তুদ্বম ডতো ইদ্বতহোর্ দ্বনটয় গ্টর্ষণো  র।  খটনো 
হযোাঁদ্বল টনর ডলোর্োদ্বলট পোদ্ব বর  থো শুটনি?”। 
 
“নো, শুদ্বন দ্বন। ডতোমোর মটন  ষ্ট দ্বদটত চোইদ্বন, হযোদ্বর। দ্ব ন্তু হযোাঁদ্বল ন ইদ্বতহোটর্ গুরুত্বপূণব 
ড োটনো অর্দোন রোখটত ডপটরটি ডতমন ড োটনো প্রমোণ আদ্বম  খটনো পোইদ্বন।” 
 
“দুুঃখ পোওয়োর দ্ব িু ডনই, ের্ব। আদ্বম র্র্র্ময়ই র্দ্বল–ডে দ্বর্টশ্বর ড োটনো ইদ্বতহোর্ ডনই 
তোরোই র্র্টচটয় রু্খী। েোই ডহো , প্রোয় দুই হোেোর চোরশ র্ির আটগ্ হযোাঁদ্বল টন এ দল 
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মোনুষ প্রচোর  রটত শুরু  টর ডে মহোদ্বর্টশ্ব হযোাঁদ্বল নই এ মোত্র র্র্দ্বত গ্রহ। হযোাঁদ্বল নই 
মহোদ্বর্শ্ব এর্ং এর চোরপোটশ রটয়টি নীটর  ডম ির আর অর্ংখযো কু্ষদ্র কু্ষদ্র নক্ষত্র।” 
 
“এই  থো মোনুষ দ্ব েোটর্ দ্বর্শ্বোর্  রল। গ্রহ ো তখনই এম্পোয়োটরর অংশ দ্বিল।” 
 
“হযোাঁ, দ্ব ন্তু ডলোর্োদ্বলটরো ডর্োঝোটত শুরু  রল ডে এম্পোয়োটরর অদ্বিটত্বর েত প্রমোণ আটি 
তোর র্র্ই  ল্পনো অথর্ো র্োেোটনো নো  । ইটম্পদ্বরয়োল প্রশোর্  এর্ং অদ্বফর্োররো র্র্ 
হযোাঁদ্বল দ্বনয়োন েোরো ড োটনো উটেশয পূরটণর েনয এই র্োেোটনো নো ট  অদ্বেনয়  রটি।” 
 
“তোরপর?” 
 
“েোর্টত র্র্র্ময়ই েোটলো লোটগ্ ডে ডতোমোর দ্বনটের গ্রহ োই মহোদ্বর্টশ্বর এ মোত্র গ্রহ। 
ডলোর্োদ্বলটরো খুর্ র্ম্ভর্ত ডমো  েনর্ংখযোর ১০ পোটর্বেট  তোটদর িোরণোয় দ্বর্শ্বোর্ 
 রোটত ডপটরদ্বিল। মোত্র ১০ পোটর্বে, দ্ব ন্তু কু্ষদ্র এই দল োই র্ংখযোগ্দ্বরষ্ঠটদর হদ্ব টয় 
ক্ষমতো দখটলর পেবোটয় ডপৌঁটি েোয়।” 
 
“দ্বনিয়ই র্ফল হয়দ্বন। তোই নো?” 
 
“নো, হয় দ্বন। ডলোর্োদ্বলেম এর  োরটণ ইটম্পদ্বরয়োল র্োদ্বণেয হ্রোর্ পোয়, হযোাঁদ্বল টনর 
অথবনীদ্বতটত দ্বর্শোল চোপ পট়ে। তোটদর দ্বর্শ্বোর্ েখন েনগ্টণর আয় উপোেবটন র্োিো রৃ্দ্বষ্ট 
 রটত শুরু  টর তখনই তো র্মথবন হোরোটত থোট । তোটদর উত্থোন এর্ং পতটনর 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

214 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  নো ো ডর্ই র্মটয় দ্বর্স্মটয়র রৃ্দ্বষ্ট  টরদ্বিল। দ্ব ন্তু র্োইট োদ্বহটটোদ্বর, আমোর দ্বর্শ্বোর্ 
প্রমোণ  রটর্ ডে এর ড োটনো দ্বর্ ল্প ডনই।” 
 
“রু্ঝলোম। দ্ব ন্তু, হযোদ্বর, এই গ্ল্প র্লোর উটেশয দ্ব । আমোর িোরণো ডে দ্বর্ষটয় আটলোচনো 
 রদ্বিলোম তোর র্োটথ এই গ্টল্পর ড োটনো নো ড োটনো র্ম্প ব আটি।” 
 
“র্ম্প ব ো হটে আর্টল এই ডেেত হোর্য রই ডহো  নো ড ন এই িরটনর আটন্দোলন 
 খটনোই পুটরোপুদ্বর দ্বনুঃটশষ হয় নো। হযোাঁদ্বল টন এখটনো ডলোর্োদ্বলটরো আটি। র্ংখযোয় খুর্ 
ডর্শী নো, দ্ব ন্তু প্রোয়ই র্ির ডথট  আদ্বশেন র্দ্বমদ্বলত হয় েোর নোম তোরো দ্বদটয়টি 
ডলোর্োল  ংটগ্রর্। ওই র্টমলটন তোরো পরস্পটরর র্োটথ ডর্শ আনটন্দর র্োটথ 
ডলোর্োদ্বলেম দ্বনটয় আটলোচনো  টর। মোত্র দশ র্ির আটগ্ ডেোরোমোই  আটন্দোলন এই 
গ্রটহর েনয েয়োন  হুম ী হটয় ডদখো দ্বদটয়দ্বিল। তোটদর দ্ব িু অংশ এখটনো দ্ব ট  নো 
থো ো োই অর্ো  র্যোপোর। হয়টতো এ  হোেোর র্ির পটর ও থো টর্।” 
 
“ডে অংশ ো এখটনো দ্ব ট  আটি ডর্ ো দ্বর্পৰ্জ্ন  হটত পোটর?” 
 
“এই র্যোপোটর আমোর র্টন্দহ আটি। ডেো–ডেো’র র্যদ্বক্তত্বই মূলত: এই আটন্দোলন োট  
দ্বর্পৰ্জ্ন   টর তুটলদ্বিল–ডর্ মোরো ডগ্টি। তোর মৃতুয ো দ্বর্টরোদ্বচত ডগ্োটির দ্ব িু হয় দ্বন; 
অনুর্োরীটদর দ্বর্পটদ ডফটল ডর্ পোদ্বলটয় েোয় এর্ং পলোত  অর্স্থোটতই তোর মৃতুয হয়।” 
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উটঠ  োমরোর অপর প্রোটন্ত চটল ডগ্ল ের্ব। হোত দুট ো মুদ্বষ্ঠর্দ্ধ  টর ডরটখটি। দ্বফটর 
এটর্ দোাঁ়েোল ডর্লেটনর র্োমটন। 
 
“হযোদ্বর,” ডর্ র্লল, “আমোর মটনর  থো ো ডতোমোট  র্লদ্বি। েদ্বদ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর র্লটত 
পোটর ডে ট্রযোন টর ড োটনো এ  ো র্মর্যো হটত েোটে, তোহটল ডেোরোমোই রো েদ্বদ এখটনো 
থোট , তোরোই র্ম্ভর্ত র্ম্রো ট  হতযো  রোর পদ্বর ল্পনো  রটি।” 
 
শদ্বঙ্কত েঙ্গীটত হোর্টলন ডর্লেন। “ের্ব, তুদ্বম িোয়ো ডদটখই েয় পোে। শোন্ত হও।” 
 
দ্ব ন্তু দুদ্বিন্তো ো দ্বতদ্বন মন ডথট  দূর  রটত পোরটলন নো।” 
 
. 
 
৫. 
 
এযোেোন রোের্ংটশর র্র্বটশষ উিরপুরুষ র্ম্রো  প্রথম ক্লীয়ন। আর এই রোের্ংটশর 
দ্বর্টরোদ্বিতো  রো ওদ্বয় ডর্ক্টটরর এ  ো প্রথোয় পদ্বরণত হটয়টি। প্রোয় দুই শতোব্দী িটর 
এম্পোয়োর শোর্ন  রটি এযোেোন রোের্ংশ। দ্বর্টরোদ্বিতো শুরু হয় র্হু আটগ্ েখন ওদ্বয়র 
ডময়রটদর এ েন র্ম্রো  দ্বহটর্টর্ অদ্বেদ্বষক্ত হটয়দ্বিটলন। ওদ্বয়য়োন রোের্ংশ দী বেীর্ী 
হয়দ্বন, র্ফল ও হয়দ্বন, দ্ব ন্তু ওদ্বয়র শোর্  এর্ং েনগ্টনর পটক্ষ এই  থো ডেোলো র্দ্বতয 
 দ্বঠন ডে তোরো এ র্ময়–তো েতই র্যথব এর্ং ক্ষণস্থোয়ী ডহো  নো ড ন–ক্ষমতোর শীটষব 
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দ্বিল। স্বট োদ্বষত ডময়র দ্বরটশদ্বল, ডে প্রোয় আঠোর র্ির আটগ্ এম্পোয়োরট  চযোটলঞ্জ 
 টরদ্বিল, তোর ক্ষণস্থোয়ী শোর্ন  োল ওদ্বয়র অহং োর এর্ং হতোশো দুট োই র্োদ্ব়েটয় ডদয়। 
 
 োটেই ষ়েেন্ত্র োরীরো ডে ট্রযোন টরর অনযোনয ডর্ক্টটরর ডচটয় ওদ্বয়টতই ডর্শী দ্বনরোপদ 
ডর্োি  রটর্ ডর্ োই স্বোেোদ্বর্ । 
 
ডর্ক্টটরর দদ্বরদ্রতম অংটশর ড োটনো এ   টর ড দ্বর্ল দ্ব টর পোাঁচেন ডলো  র্টর্ আটি। 
আর্র্োর্পটত্র দোদ্বরটদ্রর ডিোাঁয়ো থো টলও  োমরো ো েটথষ্ট দ্বনরোপদ। 
 
পোাঁচদ্ব  ডচয়োটরর মটিয এ দ্ব  ডচয়োটরর গুণগ্ত মোন এর্ং  োরু োেব অনযগুটলোর তুলনোয় 
খোদ্বন  ো েোটলো। ওই আর্টন ডে ডলো দ্ব  র্টর্ আটি তোট  ডদটখই রু্টঝ ডনয়ো েোটর্ ডে 
ডর্ই দটলর ডনতো। ডলো দ্ব র মুখ র্রু, গ্োটয়র রং ফযো োটশ, এর্ং প্রশি মুখ, ডঠোাঁ  
এটতো ডর্শী ফযো োটশ ডে ডচোটখই পট়ে নো। চুটলর রং িূর্র হটত শুরু  টরটি, দ্ব ন্তু 
তোর ডচোখ দুট ো র্োরোক্ষণই েীষণ রোটগ্ জ্বলটি। 
 
তোদ্ব টয় আটি দ্বর্পরীত দ্বদট  দ্বঠ  মুটখোমুদ্বখ র্র্ো র্দটর্যর দ্বদট  এই ডলো দ্ব  রৃ্দ্ধ, 
মোথোর চুল র্র্ র্োদো, েখন  থো র্টল তখন র্য়টর্র েোটর ঝুটল প়েো ডচোয়োটলর মোংর্ 
ড াঁটপ ড াঁটপ উটঠ। 
 
“ডতো?” িোরোটলো গ্লোয় দ্বেটজ্ঞর্  রল ডনতো। “পদ্বরষ্কোর ডর্োঝো েোটে ডে তুদ্বম দ্ব িুই 
 রদ্বন। র্যোখযো  র।” 
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“আদ্বম এ েন র্য়স্ক ডেোরোনুমোই , নোমোদ্বত্র,” রৃ্দ্ধ ের্োর্ দ্বদল। “আমোট  ের্োর্দ্বদদ্বহ 
 রটত হটর্ ড ন?” 
 
গ্যোম্বল েীন নোমোদ্বত্র, এ র্ময় দ্বিল লোর্দ্ব ন “ডেো-ডেো” ডেোরোদ্বনউম এর েোনহোত, 
র্লল, “র্য়স্ক ডেোরোমোই  অটন  আটি। তোটদর ড উ অক্ষম, ড উ নরম হটয় পট়েটি, 
ড উ েুটল ডগ্টি। রৃ্দ্ধ ডেোরোনুমোই  হওয়োর অথব রু্ট়েো েোম িো়েো আর দ্ব িু নো।” 
 
ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটয় র্র্ল রৃ্দ্ধ। “তুদ্বম আমোট  রু্ট়েো েোম র্লি? আমোট ?  োর্পোল 
 োর্পোলে ড ? আদ্বম েখন ডেোরোদ্বনউটমর র্োটথ দ্বিলোম তুদ্বম তখটনো দটল ডেোগ্ দোওদ্বন, 
রোিোয় ফযো ফযো  টর  ুটর ডর়্েোটত।” 
 
“আদ্বম ডতোমোট  রু্ট়েো েোম র্লদ্বি নো।” িোরোটলো গ্লোয় র্লল নোমোদ্বত্র। “শুিু র্টলদ্বি ডে 
রৃ্দ্ধ ডেোরোনুমোই টদর অটনট ই রু্ট়েো েোম। তুদ্বম এ  ো রু্টেোগ্ ডপটয়ি প্রমোণ  রোর ডে 
তুদ্বম তো নও।” 
 
“ডেো-ডেোর র্োটথ আমোর র্ম্প ব–” 
 
“েুটল েোও। ডর্ মোরো ডগ্টি।” 
 
“দ্ব ন্তু তোর আদশব ডর্াঁটচ থো টর্।” 
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“এই দ্বর্শ্বোর্ েদ্বদ আমোটদর ল়েোইটয় র্োহোেয  টর তোহটল তোর আদশব অর্শযই ডর্াঁটচ 
থো টর্। দ্ব ন্তু অনযটদর  োটি আমোটদর  োটি নো। আমরো েোদ্বন ডর্ েুল।  টরদ্বিল।” 
 
“আদ্বম মোদ্বন নো।” 
 
“েুল  টরদ্বিল এমন এ  র্োিোরণ ডলো ট  র্ীরপুরুষ প্রমোণ  রোর ডচষ্টো  টরো নো। ডর্ 
ডেটর্দ্বিল শুিুমোত্র র্োগ্ো়েম্বর  টরই এম্পোয়োটরর দ্বেত নোদ্ব়েটয় দ্বদটত পোরটর্, শুিু  থো 
দ্বদটয়-” 
 
“ইদ্বতহোটর্ প্রমোণ আটি ডে অতীটত অটনট ই  থো দ্বদটয়ই পর্বত পেবন্ত নোদ্ব়েটয় দ্বদটত 
ডপটরদ্বিল।” 
 
“দ্ব ন্তু ডেোরোদ্বনউটমর  থোয় ডর্ই ডেোর দ্বিল নো,  োরণ ডর্ েুল  টরদ্বিল। ডর্ তোর 
মোইট োটেদ্বনয়োন পদ্বরদ্বচদ্বত ডর্ো োর মটতো ডগ্োপন  রোর ডচষ্টো  টর। র্র্টচটয় খোরোপ, ডর্ 
ফোাঁটদ পো দ্বদটয় ডেমোরটেলট  ডরোর্  র্টল অদ্বেেুক্ত  টর। আদ্বম দ্বনটষি  টরদ্বিলোম দ্ব ন্তু 
আমোর  থোয় ডর্  োন ডদয়দ্বন–আর দ্বনরু্বদ্বদ্ধতোই তোট  ডশষ  টর ডদয়। এখন আমরো 
নতুনেোটর্ শুরু  রর্, দ্বঠ ? ডেোরোদ্বনউটমর সৃ্মদ্বত েনতোর েনয তুটল রোটখো। আমরো 
ডর্ ো দ্বনটয় মোথো  োমোর্ নো।” 
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দ্বনপ র্টর্ আটি  োর্পোলে। র্ো ী দ্বতনেন নোমোদ্বত্র আর  োর্পোলটের দ্বদট  পোলো  টর 
তো োটে র্োর র্োর, নোমোদ্বত্রট  আটলোচনো চোদ্বলটয় েোওয়োর রু্টেোগ্  টর দ্বদটে। 
 
“দ্বনশোয়োটত ডেোরোদ্বনউম দ্বনর্বোদ্বর্ত হওয়োর  োরটণ ডেোরোমোই  আটন্দোলন স্থদ্বর্র হটয় পট়ে 
এর্ং মটন হদ্বেল পুটরোপুদ্বরই ডশষ হটয় েোটর্।”   বশ গ্লোয় র্লল নোমোদ্বত্র। “দ্বঠ ই 
ডশষ হটয় ডেত, হয়দ্বন  োরণ আদ্বম। এ  ু এ  ু  টর, দ্বতল দ্বতল  টর আদ্বম আর্োর 
এই আটন্দোলন োট  পুনরুৰ্জ্ীদ্বর্ত  টরদ্বি, পুটরো ট্রোন টর এ  ো ডন ওয়ো ব গ্ট়ে 
তুটলদ্বি। আশো  দ্বর এ ো তুদ্বম েোটনো?” 
 
“আদ্বম েোদ্বন, চীফ,” দ্বর়্ে দ্বর়্ে  টর র্লল  োর্পোলে। র্টম্বোিটনই পদ্বরষ্কোর হটয় ডগ্ল ডে 
ডর্ র্ংটশোিটনর উপোয় খুাঁেটি। 
 
 দ্বঠনেোটর্ হোর্ল নোমোদ্বত্র। এইেোটর্ র্টম্বোিন  রোর  থো ডর্ র্টল ডদয়দ্বন, দ্ব ন্তু 
উপটেোগ্  টর। ডর্ র্লল, “তুদ্বম এই ডন ওয়োট বর অংশ এর্ং ডতোমোর দ্ব িু দোদ্বয়ত্ব 
আটি।” 
 
এ  দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় আটি  োর্পোলে। পদ্বরষ্কোর ডর্োঝো েোয় ডলো  ো দ্বনটের র্োটথ ত ব 
 রটি। তোরপর র্লল, “চীফ, ডেোরোদ্বনউমট  তুদ্বম পরোমশব দ্বদটয়দ্বিটল ডেন ফোটব 
দ্বমদ্বনটোর এ  ো ডরোর্  এই অদ্বেটেোগ্ নো তুটল। এ োও র্টলি ডে ডর্ ডতোমোর  থো 
শুটনদ্বন। দ্ব ন্তু তুদ্বম অন্তত ডতোমোর মতোমত প্র োশ  রটত ডপটরদ্বিটল। ডর্ই এ ই 
রু্টেোগ্ দ্ব  আমোট  ডদটর্? রু্দ্বঝটয় র্লটত পোদ্বর ড ন আদ্বম মটন  রদ্বি ডে েুল হটে, 
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ডেোরোদ্বনউটমর মটতো তুদ্বম দ্ব  আমোর  থো শুনটর্, েদ্বদও েোদ্বন ডে দ্বঠ  তোর মটতোই 
আমোর পরোমশব তুদ্বম মোনটর্ নো?” 
 
“অর্শযই, তুদ্বম র্লটত পোর,  োর্পোলে। ডর্েনযই ডতোমোট  এখোটন েো ো হটয়টি।” 
 
“চীফ, আমোটদর নতুন পদ্বর ল্পনোগুটলোই েুল। ওগুটলো র্যোপ  ক্ষয়ক্ষদ্বত ডেট  আনটর্।” 
 
“অর্শযই! ডর্ োই ডতো উটেশয।” ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটয় র্র্ল নোমোদ্বত্র। রোগ্ র্োমলোটনোর 
েনয  দ্বঠন পদ্বরশ্রম  রটত হটে তোট । “ডেোরোদ্বনউম ডর্োঝোটনোর ডচষ্টো  টরদ্বিল, লোে 
হয়দ্বন। আমরো ড ৌশল দ্বদটয় ট্রযোন রট  র্টশ আনর্।” 
 
“দ্ব ন্তু  তদ্বদন এইেোটর্ চলটর্? দ্ব  পদ্বরমোণ ক্ষয়ক্ষদ্বতর দ্বর্দ্বনমটয়?” 
 
“েতদ্বদন প্রটয়োেন হটর্ ততদ্বদন এর্ং র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  খুর্ অল্প পদ্বরমোণ ক্ষয়ক্ষদ্বতর 
দ্বর্দ্বনমটয়। ড োথোও শদ্বক্ত র্রর্রোহ ডথটম েোটর্, ড োথোও পোদ্বন র্রর্রোহ র্ন্ধ হটয় েোটর্, 
ড োথোও পয়ুঃদ্বনষ্কোষণ র্যর্স্থো দুর্বল হটয় প়েটর্, ড োথোও এয়োর  দ্বন্ডশদ্বনং ডথটম েোটর্। 
মোনুটষর প্রোতযদ্বহ  েীর্টন র্মর্যো এর্ং অস্বদ্বি ততদ্বর  রো এ োই মূল উটেশয।” 
 
মোথো নো়েল  োর্পোলে। “এই দ্বেদ্বনর্গুটলো ক্রমশই পুদ্বঞ্জেুত হটত থোট ।” 
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“দ্বনিয়ই  োর্পোলে, এর্ং আমরো চোই ডে মোনুটষর মটনও ডক্ষোে আর ডক্রোি পুদ্বঞ্জেুত 
হটয় েটম উঠু । ডশোটনো,  োর্পোলে, এম্পোয়োর ধ্বংর্ হটয় েোটে।  থো ো র্র্োই েোটন। 
রু্দ্বদ্ধ দ্বর্টর্চনো আটি এমন প্রদ্বতদ্ব  মোনুষই েোটন। আমরো দ্ব িু নো  রটলও এই 
প্রেুদ্বক্তগুটলো আটি আটি ডথটম েোটর্। আমরো শুিু এ  ু র্োহোেয  রদ্বি।” 
 
“দ্বর্পৰ্জ্ন  চীফ। ট্রযোন টরর অর্ োঠোটমো অর্ম্ভর্ র টমর েদ্ব ল। অর্ত ব এ  ো 
িোিোই পুটরোপুদ্বর ধ্বংর্ ডেট  আনটর্। েুল রু্তোটত  োন প়েটলই তোটর্র  টরর মটতো 
ডেটঙ্গ প়েটর্ ট্রোন র।” 
 
“ডর্র ম দ্বর্পৰ্জ্ন  এখটনো হয়দ্বন।” 
 
“েদ্বর্ষযটত হটত পোটর। আর মোনুষ েদ্বদ েোনটত পোটর ডে এর দ্বপিটন আমোটদর হোত 
রটয়টি? আমোটদরট  দ্বিাঁট়ে  ু টরো  ু টরো  টর ডফলটর্। দ্বনরোপিো র্োদ্বহনী র্ো আমবে 
ডফোর্ব েো টত হটর্ নো। েনতোই ওটদর হটয়  োে ো  টর ডদটর্।” 
 
“মোনুষ দ্ব েোটর্ েোনটর্? ওটদর ডক্ষোে আর  ৃণোর লক্ষয হটর্ প্রশোর্ন–র্ম্রোট র 
উপটদষ্টোগ্ণ। এর ডর্শী দ্ব িু ওটদর মোথোটত আর্টর্ নো।” 
 
“আর দ্বনটের দ্বর্টর্ট র  োটি আমরো দ্ব  ের্োর্ ডদর্?” দ্বফর্দ্বফর্  টর প্রশ্ন ো  রল 
রৃ্দ্ধ, র্ীমোহীন আটর্গ্ িোরো পদ্বরচোদ্বলত হটে ডর্। ড দ্বর্টলর অনযদ্বদট  র্র্ো ডনতোর দ্বদট  
প্রোয় অনুনটয়র দৃদ্বষ্টটত তো োটলো। এই মোনুষ োর  োটি ডর্ তোর আনুগ্তয প্র োশ 
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 টরটি।  োে ো ডর্  টরটি এই দ্বর্শ্বোটর্ ডে নোমোদ্বত্র র্দ্বতয োর অটথবই ডেো-ডেো 
ডেোরোদ্বনউটমর র্োমযর্োদী র্মোে র্যর্স্থো  োটয়ম  রটর্; দ্ব ন্তু এখন ডর্ দ্বিিোয় পট়ে 
ডগ্টি–ডেোরোদ্বনউম দ্ব  এই প্রদ্বক্রয়োয় তোর মতর্োদ প্রদ্বতষ্ঠোর স্বে ডদটখদ্বিল? 
 
নোমোদ্বত্র দ্বেে দ্বদটয় চু  চু  শব্দ  রল, অটন  ো অরু্ঝ র্োচ্চোর দ্বেদ ডদটখ র্োর্ো মো 
ডেেোটর্ দ্বর্রদ্বক্ত প্র োশ  টর ডর্েোটর্। 
 
“ োর্পোলে, আটর্গ্ দ্বদটয় ড োটনো  োে হয় নো, হয় দ্বন? ক্ষমতোয় েোওয়োর পর 
দ্বর্টটমগুটলো আমরো নতুন  টর গ্ট়ে তুলর্। প্রদ্বতদ্বনদ্বিত্বমূল  প্রশোর্ন এর্ং প্রশোর্টন 
েনগ্টণর অদ্বি তর অংশগ্রহণ–ডেোরোদ্বনউটমর এই ডলো দ্বপ্রয় উদ্বক্তগুটলো েনগ্ণট  
এ মটঞ্চ র্ংগ্দ্বঠত  রোর র্যোপোটর র্োহোেয  রটর্, েোটলোমটতো ক্ষমতোয়। র্র্োর পর 
আমরো এ  ো দক্ষ এর্ং শদ্বক্তশোলী র্র োর র্যর্স্থো গ্ট়ে তুলর্। তখন ট্রযোন র হটয় 
উঠটর্ আটরো উন্নত আর এম্পোয়োর হটয় উঠটর্ আটরো দ্বস্থদ্বতশীল, ডখোলোখুদ্বল মত প্র োটশর 
এ  ো র্যর্স্থো গ্ট়ে তুলর্ ডেখোটন অনযোনয দ্বর্টশ্বর প্রদ্বতদ্বনদ্বিরো পূটর্বর তুলনোয় স্বোিীনেোটর্ 
তোটদর মটতো প্র োশ  রটত পোরটর্। দ্ব ন্তু মূল দ্বনয়ন্ত্রণ থো টর্ আমোটদর হোটত।” 
 
 োর্পোলে অরু্টঝর মটতো র্টর্ই রইল। 
 
দ্বনদবয় েঙ্গীটত হোর্ল নোমোদ্বত্র। “ডতোমোর দ্বর্শ্বোর্ হটে নো? ড োটনোদ্ব িুই আমোটদর রুখটত 
পোরটর্ নো। র্র্দ্ব িুই আমোটদর প্রতযোশো অনুেোয়ী হটে এর্ং এেোটর্ই হটত থো টর্। 
র্ম্রো  েোটনই নো দ্ব    টি, র্োমোনয িোরণোও ডনই। তোর ফোটব দ্বমদ্বনটোর এ েন 
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গ্দ্বণতদ্বর্দ। র্দ্বতয  থো ডে ডর্ নোমোদ্বত্রট  ডশষ  টর দ্বদটয়দ্বিল, দ্ব ন্তু তোরপর আর 
উটিখটেোগ্য দ্ব িু  রটত পোটরদ্বন।” 
 
“তোর  োটি এ  ো দ্বর্জ্ঞোন আটি। নোম–নোম—” 
 
“েুটল েোও। ডেোরোদ্বনউম এই র্যোপোর োটত অটন  ডর্শী গুরুত্ব দ্বদটয়দ্বিল, র্ম্ভর্ত 
মোইট োটেদ্বনয়োন র্টলই, অটন  ো তোর ডরোর্  মযোদ্বনয়োর মটতো। এই গ্দ্বণতদ্বর্টদর  োটি 
দ্ব িুই ডনই।” 
 
“দ্বহটটোদ্বর যোল র্োইট ো এযোনোলোইদ্বর্র্ র্ো এিরটনরই দ্ব  ডেন এ  ো দ্বর্ষয়। 
ডেোরোদ্বনউমট  র্লটত শুটনদ্বিলোম-” 
 
“েুটল েোও। শুিু দ্বনটের দোদ্বয়ত্ব ু ু পোলন  র। তুদ্বম এযোদ্বনটমোদ্বরয়ো ডর্ক্টটরর র্োযু় 
র্ঞ্চোলন র্যর্স্থো দ্বনয়ন্ত্রটণর দোদ্বয়টত্ব আি, তোই নো? ডর্শ এমন দ্ব িু  র ডেন র্োযু় 
র্ঞ্চোলন র্যর্স্থোয় র্মর্যো ডদখো ডদয়। ডতোমোর ডেেোটর্ খুদ্বশ  রটত পোর। পুটরোপুদ্বর র্ন্ধ 
 টর দ্বদটত পোর, অথর্ো এমন দ্ব িু  র ডেন  ়েো গ্ন্ধ িদ্ব়েটয় পট়ে অথর্ো েোইটহো  
এ  ো দ্ব িু  র। এটত  োটরো মৃতুয হটর্ নো  োটেই ডতোমোট ও র্োরোেীর্ন অণুতোপ 
 রটত হটর্ নো। তুদ্বম শুিু মোনুটষর প্রোতযদ্বহ  নোগ্দ্বর  েীর্টনর রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িোগুটলোর 
দ্ব িু ডক্ষটত্র র্মর্যো ততদ্বর তোটদর মটনর ডক্ষোে র্োদ্ব়েটয় তুলটর্। আমরো ডতোমোর উপর 
দ্বনেবর  রটত পোদ্বর?” 
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“দ্ব ন্তু তরুণ এর্ং রু্স্থ র্র্ল মোনুষগুটলো হয়টতো র্োমটল দ্বনটত পোরটর্। অরু্স্থ, রৃ্দ্ধ আর 
র্োচ্চোটদর দ্ব  হটর্?” 
 
“তুদ্বম দ্ব  র্লটত চোও এ েটনরও ড োটনো ক্ষদ্বত হটর্ নো?” 
 
দ্বর়্ে দ্বর়্ে  টর দ্ব  ডেন র্লল  োর্পোলে। 
 
“এ েন মোনুটষরও ড োটনো ক্ষদ্বত হটর্ নো এমন দ্বনিয়তো দ্বদটয় ড োটনো  োে  রো 
অর্ম্ভর্। তুদ্বম শুিু ডতোমোর দোদ্বয়ত্ব পোলন  র। এমনেোটর্  র ডেন েতদূর . র্ম্ভর্  ম 
মোনুটষর ক্ষদ্বত হয় দ্ব ন্তু  োে ো ডশষ  র।” 
 
“আমোর আটর  ো  থো র্লোর আটি, চীফ।” 
 
“র্ল, ক্লোন্তরু্টর অনুমদ্বত দ্বদল নোমোদ্বত্র। 
 
“অর্ োঠোটমোগুটলোটত ডখোাঁচো ডমটর আমরো র্িটরর পর র্ির  োদ্ব টয় দ্বদটত পোদ্বর। দ্ব ন্তু 
এ  ো র্ময় আর্টর্ েখন মোনুটষর পুদ্বঞ্জেূত ডক্ষোে র্যর্হোর  টর র্র োটরর পতন 
  োটত হটর্। তুদ্বম দ্ব েোটর্ ডর্ ো  রটর্?”। 
 
“খুদ্ব নোদ্ব  র্র্ েোনটত চোও?” 
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“হযোাঁ। েত তো়েোতোদ্ব়ে আ োত  রটত পোরর্, ক্ষদ্বতর পদ্বরমোণ তত  ম হটর্।” 
 
িীটর িীটর ের্োর্ দ্বদল নোমোদ্বত্র। “এখটনো দ্বঠ   দ্বরদ্বন। র্ময়মটতো র্র্ র্যর্স্থো হটর্। তোর 
আগ্ পেবন্ত তুদ্বম ডতোমোর দোদ্বয়ত্ব পোলন  টর েোটর্?” 
 
হোল ডিট়ে ডদয়োর েঙ্গীটত মোথো নো়েল  োর্পোলে, “হযোাঁ, চীফ।” 
 
“েোও তোহটল,” হোত ডনট়ে আটলোচনো ডশষ হওয়োর ইদ্বঙ্গত দ্বদল নোমোদ্বত্র। 
 
উটঠ দোাঁ়েোল  োর্পোলে,  ুরল, তোরপর ডর্দ্বরটয় ডগ্ল  োমরো ডথট । তোর চটল েোওয়ো 
ডদখল নোমোদ্বত্র। েোনপোটশর ডলো  োট  র্লল, “ োর্পোলেট  দ্বর্শ্বোর্  রো েোয় নো। ডর্ 
দ্বর্দ্বক্র হটয় ডগ্টি আর তোই আমোটদর েদ্বর্ষযত পদ্বর ল্পনো েোনটত ডচটয়দ্বিল। ওর র্যর্স্থো 
 র।” 
 
মোথো নো়েল ডলো  ো। নোমোদ্বত্রট   োমরোয় এ ো ডরটখ চটল ডগ্ল দ্বতনেটনই। রু্ইচ দ্ব টপ 
ওয়োল পযোটনটলর আটলো দ্বনদ্বেটয় দ্বদল নোমোদ্বত্র, িোটদ চোরট োণো ডিো  এ  ো অংটশর 
আটলো জ্বলটি ডেন তোট  পুটরোপুদ্বর অন্ধ োটর র্টর্ থো টত নো হয়। 
 
ডর্ েোর্টি : প্রদ্বত ো দ্বশ টলই দ্ব িু দুর্বল আং ো আটি, ওগুটলো খুটল ডফটল দ্বদটত হটর্। 
অতীটত এমন  দ্বঠন দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটত ডপটরদ্বি র্টলই আেট  এ  ো অর্ম্ভর্ শদ্বক্তশোলী 
র্ংগ্ঠন দোাঁ়ে  রোটত ডপটরদ্বি। 
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দ্বনষু্ঠর এ  ু টরো হোদ্বর্ ফুট  উঠল নোমোদ্বত্রর মুটখ, অস্পষ্ট আটলোটত ডর্ ো আটরো েয়ং র 
ডদখোল। েত েোইটহো  তোর ডন ওয়ো ব প্রোর্োটদও ডপৌঁটিটি–ডতমন মেরু্ত নয়, ডতমন 
দ্বর্শ্বিও নয়, দ্ব ন্তু ডপৌঁিটত ডপটরটি। এর্ং দ্ব িুদ্বদটনর মটিয তো শদ্বক্তশোলী হটয় উঠটর্। 
 
. 
 
৬. 
 
ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউে–গ্রটহর এ মোত্র ডে অংশ িোতর্ গ্মু্বে িোরো আেোদ্বদত নয় 
ডর্ই অংটশর আর্হোওয়ো আেট  উষ্ণ এর্ং ডরৌদ্র টরোজ্জ্বল। 
 
এমন আর্হোওয়ো খুর্ এ  ো ডদখো েোয় নো। হযোদ্বরর মটন আটি ের্ব র্টলদ্বিল দ্ব েোটর্ 
প্রচে শীত এর্ং রৃ্দ্বষ্টর্হুল এই অংশ ু ু ডর্টি ডনয়ো হয়। 
 
“আর্টল দ্বঠ  ডর্টি ডনয়ো হয়দ্বন,” ের্ব র্টলদ্বিল। “দ্ব ংেম অর্ ট্রযোন টরর প্রোথদ্বম  েুটগ্ 
এই অংশ ো দ্বিল ডমোরোদ্বেয়োন পদ্বরর্োটরর র্যদ্বক্তগ্ত র্ম্পদ্বি। দ্ব ংেম েখন এম্পোয়োটর 
পদ্বরণত হটে তখন র্ম্রো টদর অর্ংখয র্োর্স্থোন ততদ্বর হটত থোট  গ্রীষ্ম োলীন র্োর্স্থোন, 
শীত োলীন র্োর্স্থোন, ডস্পো বর্ লে, তর্ ত। েখন পুটরো গ্রটহ গ্মু্বে আ ৃদ্বতর িোতর্ িোদ 
ততদ্বরর প্রদ্বক্রয়ো শুরু হয় তখন তৎ োলীন র্ম্রো  এখোটন র্োর্  রদ্বিটলন। েোয়গ্ো ো তোর 
েীষণ পিন্দ হটয় েোয় আর তোই শুিু এই অংটশই গ্মু্বটের িোদ ততদ্বর  রো হয়দ্বন, ফটল 
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েোয়গ্ো ো এ  ো দ্বর্টশষত্ব লোে  টর–র্র্ দ্ব িু ডথট  আলোদো–এই দ্বর্টশষ তর্দ্বশষ্টয 
পরর্তবী র্ম্রো ট  আ ৃষ্ট  টর… তোর পরর্তবী… তোর পরর্তবী… এেোটর্ই চলটত থোট , 
এ  ো ঐদ্বতহয গ্ট়ে উটঠ।” 
 
এই িরটনর  থো শুনটল ডর্লেন র্র্র্ময়ই েোটর্ন : র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্ব েোটর্ এই 
দ্বর্ষয় ো র্োমলোটর্? এই দ্বর্জ্ঞোন দ্ব  র্লটত পোরটর্ ডে ড োটনো এ  ো অংশ গ্মু্বটের িোদ 
দ্বদটয় ডঢট  ডফলো হটর্ নো অথচ দ্বনদ্বিত  টর র্লটত পোরটর্ নো দ্বঠ  ড োন অংশ? 
দ্বর্ষয় ো দ্ব  আটরো েদ্ব ল হটয় উঠটর্? এর র্োহোটেয দ্ব  অনুমোন  রো েোটর্ ডে এ োদ্বি  
অংশ থো টর্ গ্মু্বেদ্বর্হীন অথর্ো ড োটনো োই নো–এর্ং েুল হটর্? ক্রোদ্বন্তলটগ্ন ডে র্ম্রো  
ক্ষমতোয় থোট , ডখয়োটলর র্টশ মুহূটতবর মটিয দ্বর্দ্ধোন্ত ডনয় ডর্ই র্ম্রোট র র্যদ্বক্তগ্ত পিন্দ 
অপিন্দ দ্ব েোটর্ দ্বর্টর্চনোয় আনো েোটর্? এটত শুিু দ্বর্ভ্রোদ্বন্ত ততদ্বর হয়–এ ো পোগ্লোমী। 
 
দ্বনুঃর্টন্দটহ প্রথম ক্লীয়ন চমৎ োর আর্হোওয়ো ো উপটেোগ্  রটিন। 
 
“আদ্বম রু্ট়েো হটয় েোদ্বে, ডর্লেন,” দ্বতদ্বন র্লটলন। “অর্শয ডতোমোট  র্লোর দর োর 
ডনই। আমরো র্মর্য়র্ী। তুদ্বম আর আদ্বম। তটর্ এ ো দ্বনুঃর্টন্দটহ র্য়টর্র লক্ষণ ডেটহতু 
এখন আর আদ্বম ড দ্বনর্ ডখলো র্ো মোি দ্বশ োটর ড োটনো উৎর্োহ পোই নো। েদ্বদও ওরো 
ডল  োট  নতুনেোটর্ মোটির চোষ  টর েদ্বরটয় তুটলটি। দ্ব ন্তু আমোর এই র্োগ্োটনর 
পটথই হোাঁ টত েোটলো লোটগ্। 
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 থো র্লটত র্লটত দ্বতদ্বন র্োদোম খোটেন। দ্বেদ্বনর্ ো ডদখটত ডর্লেটনর দ্বনে গ্রহ 
হযোাঁদ্বল টনর  ুমট়েো দ্বর্দ্বচর মটতো, তটর্ ওগুটলো দ্বিল আটরো র়্ে এর্ং রু্স্বোদু। ক্লীয়ন 
দ্বনপুণ েোটর্ দুপোদ্ব  দোাঁটতর মোটঝ ডরটখ ডখোর্ো ডেটে ডেতটরর শোর্ ডখটয় েোটেন। 
 
ডর্লেন স্বোদ ো পিন্দ  টরন নো, তোরপরও র্ম্রোট র র্ো়েোটনো হোত ডথট  দ্ব িু তুটল 
দ্বনটলন, দুএ  ো মুটখও দ্বদটলন। 
 
র্ম্রোট র হোটত অটন গুটলো ডখোর্ো েমো হটয়টি। চোরপোটশ তো োটলন আর্েবনো দ্বেেটপোে 
 রোর েটন্ত্রর ডখোাঁটে। ডপটলন নো, দ্ব ন্তু ডখয়োল  রটলন দ্ব িু দূটর র্শ্রদ্ধেোটর্ মোথো 
নুইটয় (র্ম্রোট র উপদ্বস্থদ্বতটত এ োই দ্বনয়ম) এ েন গ্োটেবনোর দোাঁদ্ব়েটয় আটি। 
 
“গ্োটেবনোর!” ক্লীয়ন েো  দ্বদটলন। 
 
দ্রুত এদ্বগ্টয় এল গ্োটেবনোর। “র্োয়োর!” 
 
“ডখোর্োগুটলো দ্বনটয় দ্বেেটপোে  র,” ডখোর্োগুটলো দ্বতদ্বন গ্োটেবনোটরর হোটত দ্বদটলন। 
 
“জ্বী, র্োয়োর।” 
 
ডর্লেন র্লটলন, “আমোরগুটলোও দ্বনটয় েোও, গ্রুর্োর।” 
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হোত র্ো়েোটলো গ্রুর্োর। প্রোয় লদ্বৰ্জ্ত রু্টর র্লল, “জ্বী, ফোটব দ্বমদ্বনটোর।” 
 
গ্োটেবনোর চটল ডগ্ল আর র্ম্রো  ড ৌতূহলী দৃদ্বষ্টটত তোট  ডদখটিন। “তুদ্বম ওট  ডচন, 
ডর্লেন?”। 
 
“জ্বী, র্োয়োর। পুরটনো র্নু্ধ।” 
 
“গ্োটেবনোর ডতোমোর পুরটনো র্নু্ধ? দ্ব  ডর্? র্হ মবী গ্দ্বণতদ্বর্দ হঠোৎ  টর দোরুণ অথব টষ্ট 
পট়েটি?” 
 
“নো, র্োয়োর। হয়টতো আপনোর মটন আটি। েখন-” গ্লো পদ্বরষ্কোর  টর দ্বনটলন, ড ৌশটল 
  নো ো মটন  দ্বরটয় ডদয়োর উপোয় খুাঁেটত লোগ্টলন–“আপনোর মহোনুের্তোয় আদ্বম 
র্তবমোন পটদ দ্বনটয়োগ্ পোই, এ  র্োটেবে আমোট  দ্বর্পটদ ডফলোর ডচষ্টো  টরদ্বিল।” 
 
আ োটশর দ্বদট  তো োটলন ক্লীয়ন, ডেন ওখোন ডথট  তিেব িরোর শদ্বক্ত পোটর্ন। 
“ডতোমোট  হতযো  রটত ডচটয়দ্বিল। রু্ঝটত পোদ্বর নো ড ন র্র্োই এই শব্দ ো র্লটত েয় 
পোয়।” 
 
“র্ম্ভর্ত,” অনেযি ডতোষোমুদ্বদর রু্টর র্লটলন ডর্লেন, “আপনোর দ্ব িু হওয়ো র্ো হওয়ো 
দ্বনটয় আপদ্বন দ্বনটে েত ো উদ্বিগ্ন তোর ডচটয় ডর্শী উদ্বিগ্ন আমরো।” 
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ক্লীয়টনর ডঠোাঁট  ডলষোত্ম  হোদ্বর্ ফুট  উঠল। “মটন হয় নো। েোই ডহো , ওই   নোর র্োটথ 
গ্রুর্োটরর র্ম্প ব দ্ব ? এ োই ডতো ওর নোম?” 
 
“জ্বী র্োয়োর। মযোনটেল গ্রুর্োর। আমোর দ্বর্শ্বোর্ এ  ু  ষ্ট  টর সৃ্মদ্বত হোত়েোটল আপনোর 
মটন প়েটর্ ডে র্োটেবটের আটগ্নয়োটস্ত্রর মুখ ডথট  আমোট  র্োাঁচোটনোর েনয গ্োটেবনোরটদর 
এ েন লম্বো দ্বন়েোদ্বন হোটত ডদৌট়ে এটর্দ্বিল।” 
 
“ও হযোাঁ। এই ডর্ই গ্োটেবনোর?” 
 
“এই ডর্ই ডলো , র্োয়োর। তোরপর ডথট ই ওট  আদ্বম র্নু্ধ মটন  দ্বর এর্ং েখনই 
র্োগ্োটন আদ্বর্ ওর র্োটথ ডদখো  টর েোই। মটন হয় আমোর প্রদ্বত ডর্ লক্ষয রোটখ, আমোর 
প্রদ্বত দ্ব িু ো অদ্বি োরটর্োিও হয়টতো েটন্মটি তোর। আর আদ্বম ওর র্োটথ র্দয় আচরণ 
 রোর ডচষ্টো  দ্বর।” 
 
“ডতোমোট  ডদোষ ডদয়ো েোয় নো। েোই ডহো , দ্বর্ষয় ো েখন উঠলই ে. ডেনোদ্বর্দ্বল ড মন 
আটি? অটন দ্বদন ডদদ্বখ নো।” 
 
“ডর্ এ েন ইদ্বতহোর্দ্বর্দ, র্োয়োর, অতীত দ্বনটয় েুটর্ থোট ।” 
 
“ডতোমোট  ডর্ েয় পোওয়োটত পোটরদ্বন। আমোট  ডপটরটি। র্োটেবেট  ডেেোটর্ র্োমটলদ্বিল 
তো শুটন র্োটেবটের েনয আমোর দুুঃখই হটয়টি।” 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

231 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“আমোর দ্বনরোপিোর র্যোপোটর ডর্ েীষণ র ম নোটিো়ে র্োন্দো, েদ্বদও পটর আর ডতমন 
রু্টেোগ্ খুর্ এ  ো পোয়দ্বন। পদ্বরদ্বস্থদ্বত এখন অটন  শোন্ত।” 
 
গ্োটেবনোটরর গ্মনপটথর দ্বদট  তোদ্ব টয় র্ম্রো  দ্বেটজ্ঞর্  রটলন, “এই আনুগ্টতযর েনয 
আমরো ওট  পুরসৃ্কত  টরদ্বি?” 
 
“আদ্বম ডচষ্টো  টরদ্বি, র্োয়োর। ওর স্ত্রী এর্ং দুই ডমটয় আটি। দুই ডমটয়র দ্বশক্ষোর খরচ 
িো়েোও আলোদো দ্ব িু অথব পোওয়োর র্যর্স্থো  টর দ্বদটয়দ্বি।” 
 
“চমৎ োর। দ্ব ন্তু ওর পটদোন্নদ্বত হওয়ো দর োর। আমোর মটন হয়–গ্োটেবনোর দ্বহটর্টর্ 
ড মন ডর্?” 
 
“প্রথম ডশ্রণীর, র্োয়োর।” 
 
“চীফ গ্োটেবনোর মযোলট োম্বোর–এ োই ওর নোম দ্ব নো মটন প়েটি নো–অর্র্র দ্বনটত েোটে। 
তোর র্য়র্ র্িটরর উপর। ডতোমোর দ্ব  মটন হয় র্োর এই দোদ্বয়ত্ব দ্বনটত পোরটর্?” 
 
“পোরটর্ তোটত আমোর ড োটনো র্টন্দহ ডনই, র্োয়োর। দ্ব ন্তু র্তবমোন দোদ্বয়টত্বই ডর্ খুদ্বশ। 
এটত ডর্ ডে ড োটনো আর্হোওয়োটতই ডখোলো প্রোন্তটর  ুটর ডর়্েোটত পোটর।” 
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“চো দ্বরর েনয অদু্ভত রু্পোদ্বরশ। আমোর দ্বর্শ্বোর্ ডর্ দ্রুত প্রশোর্দ্বন   োটে দ্বনটেট  খোপ 
খোইটয় দ্বনটত পোরটর্, তোিো়েো নতুন েোটর্ র্োগ্োটনর পুনদ্বর্বনযোটর্র েনয এ েন দক্ষ 
ডলো  দর োর। ডতোমোর র্নু্ধ গ্রুর্োরই হয়টতো ডর্ই ডলো ।–েোটলো  থো, র্র্দ্ব িুই এখন 
শোন্ত র্টল তুদ্বম দ্ব  ডর্োঝোটত ডচটয়ি?” 
 
“ডর্োঝোটত ডচটয়দ্বি, র্োয়োর, ডে ইটম্পদ্বরয়োল ড োট ব এখন ড োটনো মত দ্বর্টরোি ডনই। 
ষ়েেটন্ত্রর মটনোেোর্ও এখন র্র্বদ্বনম্ন পেবোটয়।” 
 
“তুদ্বম র্ম্রো  হটল আর এই  থো র্লটত নো, ডর্লেন, অদ্বফর্োরটদর হোেোর র ম 
অদ্বেটেোগ্ও শুনটত হটতো নো। প্রদ্বত র্প্তোটহই দ্বর্দ্বেন্ন স্থোন ডথট  েনটর্র্োমূল  
খোতগুটলোর মুখ থুর্ট়ে প়েোর খর্র আর্টি। তুদ্বম দ্ব েোটর্ র্লি র্র্দ্ব িু শোন্ত?” 
 
“এগুটলো ডতো   টর্ই।” 
 
“দ্ব ন্তু আটগ্  খটনো এটতো দ্রুত আর ডর্শী  ট টি র্টল আমোর মটন প়েটি নো।” 
 
“র্ম্ভর্ত এই  োরটণ ডে আটগ্  খটনো এমন  ট দ্বন, র্োয়োর। র্মটয়র র্োটথ র্োটথ 
অর্ োঠোটমোগুটলো পুরটনো হটে। পেবোপ্ত ডমরোমটতর েনয দর োর র্ময়, শ্রম এর্ং 
অদ্বর্শ্বোর্য পদ্বরমোণ অথব। দ্ব ন্তু এই মুহূটতব অদ্বতদ্বরক্ত  র েনগ্ণ ডমটন ডনটর্ নো। 
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“ খটনোই ডমটন ডনয় নো। রু্ঝটত পোরদ্বি এই দ্বর্পেবটয়র  োরটণ মোনুষট  অটন  দুটেবোগ্ 
ডপোহোটত হটে। এই দুটেবোগ্ থোমোটত হটর্ এর্ং ডর্ ো  রটত হটর্ ডতোমোট ই, ডর্লেন। 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্ব  র্টল?” 
 
“দ্বঠ  তোই র্লটি স্বোেোদ্বর্  রু্দ্বদ্ধ দ্বর্টর্চনো েো র্টল, র্র্দ্ব িু পুরটনো হটে।” 
 
“ডর্শ, চমৎ োর দ্বদন ো মোদ্ব  হটয় ডগ্ল। র্যোপোর ো ডতোমোর হোটত ডিট়ে দ্বদলোম, 
ডর্লেন।” 
 
“জ্বী, র্োয়োর।” 
 
চটল ডগ্টলন র্ম্রো  আর ডর্লেন মটন মটন েোর্টলন ডে তোরও দ্বদন ো মোদ্ব  হটয় ডগ্টি। 
দ্বর্ ল্প দ্বহটর্টর্ ড টন্দ্র ড োটনো দ্বর্পেবয় দ্বতদ্বন চোনদ্বন। দ্ব ন্তু দ্বতদ্বন দ্ব েোটর্ ডঠ োটর্ন আর 
ক্রোইদ্বর্র্ োট  ডপদ্বরটফদ্বরটত ডঠটল ডদটর্ন? 
 
র্োইট োদ্ব টটোদ্বর ড োটনো ের্োর্ দ্বদটত পোটর দ্বন। 
 
. 
 
৭. 
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রোইখ ডর্লেন েীষণ খুশী,  োরণ ডর্শ অটন  দ্বদন পটর ডে দুেন মোনুষট  র্োর্ো-মো 
দ্বহটর্টর্ েোটন তোটদর র্োটথ দ্বেনোর  রটত পোরটি। পুটরোপুদ্বর এ  ো পোদ্বরর্োদ্বর  দ্বেনোর। 
েোটলো  টরই েোটন এই দুেটনর র্োটথ তোর রটক্তর র্ম্প ব ডনই, দ্ব ন্তু ডর্ ো ড োটনো 
র্যোপোর নয়। 
 
পদ্বরটর্শ ো তোটদর দ্বিদ্বলং-এর ডিো  র্োদ্ব়ে োর মটতো আন্তদ্বর  নয়। ডর্ ো দ্বিল 
দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র রু্দ্বর্শোল আর্োদ্বর্  েঙ্গটল ডিো  এ  ো স্বগ্ব। আর এখন ফোটব 
দ্বমদ্বনটোটরর রোে ীয় ডপোশো  ড োটনোেোটর্ই আ়েোল  রর উপোয় ডনই। 
 
মোটঝ মোটঝ আয়নোয় তোদ্ব টয় রোইখ অর্ো  হটয় েোটর্ দ্ব েোটর্ র্র্ র্দটল ডগ্ল। লম্বো 
নয় ডর্, মোত্র ১৬৩ ডর্দ্বেদ্বম োর, র্োর্ো মো দুেটনর ডচটয়ই খোট ো। ডপশীর্হুল নয়, এ  ু 
গ্োট্টোটগ্োট্টো িরটনর–তটর্ ডদটহ চদ্বর্ব ডনই।  োটলো চুল এর্ং েোহলোই  তর্দ্বশটষ্টযর ডগ্োাঁফ, 
অর্ম্ভর্  োটলো আর  ন। 
 
আয়নোয় তোদ্ব টয় এখটনো ডর্ অর্ম্ভর্ েোগ্যর্োন দ্বহটর্টর্ হযোদ্বর এর্ং েটর্বর র্োটথ পদ্বরচয় 
হওয়োর আটগ্র ডর্ই দ্বেদ্বখদ্বর ডিটল োট  খুাঁটে পোয়। ডর্লেটনর র্য়র্ তখন আটরো  ম 
দ্বিল। তোর র্তবমোন অর্য়টর্ ডর্োঝো েোয় ডে ডর্লেন তখন ডে র্য়টর্র দ্বিটলন রোইখ 
এখন ডর্ই র্য়টর্ পো ডরটখটি। আিটেবর র্যোপোর হটলো েটর্বর ড োটনো পদ্বরর্তবন হয়দ্বন। 
ডর্ এখটনো দ্বঠ  ডর্ইর মই আটি রোইখ েখন তোট  আর হযোদ্বরট  মোদোর দ্বর োর র্ো়েী 
দ্বচদ্বনটয় দ্বদটয়দ্বিল তখন োর মটতো। আর ডর্, রোইখ, েোর েন্ম দোদ্বরদ্র আর দুুঃখ  টষ্টর 
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মোটঝ ডর্ এখন পোর্দ্বল  র্োদ্বেবটর্র এ েন র্দর্য, েনর্ংখযো দ্বনয়ন্ত্রণ মন্ত্রণোলটয়র 
ডিো খো  এ েন হতবো তবো। 
 
“মন্ত্রণোলটয়র দ্ব  অর্স্থো, রোইখ? ড োটনো অগ্রগ্দ্বত?” ডর্লেন দ্বেটজ্ঞর্  রটলন। 
 
“দ্ব িু দ্ব িু, র্োর্ো। আইনগুটলোর অনুটমোদন হটয় ডগ্টি, আদোলটতর দ্বর্দ্ধোন্তও হটয় ডগ্টি। 
খুদ্ব নোদ্ব  র্র্ ড োষণো  টর ডদয়ো হটয়টি। তোরপটরও মোনুষট  ডর্োঝোটনো র্ো রোেী  রোটনো 
 দ্বঠন। ভ্রোতৃত্ব ডর্োি দ্বনটয় র্র্োই র্কৃ্ততো ডদয় দ্ব ন্তু র্োির্টক্ষটত্র ড উই আর  োউট  েোই 
মটন  টর নো। আর আদ্বম েো রু্ঝটত ডপটরদ্বি তোটত মটন হয় েোলোই রোই ডর্শী খোরোপ। 
তোরো র্মোন অদ্বি োটরর  থো র্টল, ডর্ ো তোটদর ডদয়োও হটয়টি, দ্ব ন্তু এ  ু রু্টেোগ্ 
ডপটলই আর অনযটদর র্মোন অদ্বি োর ডদয়োর ড োটনো আগ্রহ ওটদর মোটঝ ডদখো েোয় 
নো।” 
 
ের্ব র্লল, “মোনুটষর মন এর্ং অেযোর্ পদ্বরর্তবন  রো অর্ম্ভর্, রোইখ। ডচষ্টো  রো এর্ং 
র্ম্ভর্ হটল র্র্টচটয় দ্বন ৃষ্ট অদ্বর্চোরগুটলো দূর  রটত পোরোই েটথষ্ট।” 
 
“র্মর্যো হটে,” ডর্লেন র্লটলন, “মোনর্র্েযতোর শুরু ডথট  আে পেবন্ত এই দ্বর্ষটয় 
ড উ মনটেোগ্ ডদয়দ্বন। আদ্বমই র্র্োর ডর্রো, এই আনন্দদোয়  দ্ব ন্তু দ্বর্পৰ্জ্ন  ডখলো 
চোদ্বলটয় ডেটত মোনুষট   খটনো র্োিো ডদয়ো হয়দ্বন। এই আর্েবনো দূর  রো র্হে  োে 
নয়। হোেোর হোেোর র্ির িটরই আমরো েদ্বদ   নোর্মূহট  তোটদর দ্বনেস্ব গ্দ্বতপটথ 
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চলটত থো োর রু্টেোগ্ ডদই, তোহটল এই িরো েো  মোত্র এ শ র্িটরর পদ্বরশ্রম িোরো অদ্বত 
র্োমোনয অগ্রগ্দ্বত হটলও আমোটদর অদ্বেটেোগ্  রো উদ্বচত নয়।” 
 
“মোটঝ মোটঝ মটন হয়, র্োর্ো,” রোইখ র্লল, “তুদ্বম আমোট  শোদ্বি ডদয়োর েনয এই 
 োে ো দ্বদটয়ি।” 
 
েুরু  ুাঁচ োটলন ডর্লেন। “ডতোমোট  শোদ্বি ডদর্ ড ন?” 
 
“র্র্ ডর্ক্টটরর র্মোন অদ্বি োর এর্ং প্রশোর্টন েনগ্টণর অদ্বি তর অংশগ্রহণ 
ডেোরোদ্বনউটমর এই  মবরূ্চীর প্রদ্বত আ ৃষ্ট হওয়োর  োরটণ।” 
 
“ডর্েনয আদ্বম ডতোমোট   খটনো ডদোষ ডদইদ্বন। পরোমশবগুটলো েোটলো, দ্ব ন্তু তুদ্বম েোটনো 
ডেোরোদ্বনউম আর তোর অনুর্োরীরো এই ডলোগ্োনগুটলো ক্ষমতো দখটলর হোদ্বতয়োর দ্বহটর্টর্ 
র্যর্হোর  রদ্বিল। পটর”। 
 
“ডেোরোদ্বনউটমর মতর্োটদর প্রদ্বত আদ্বম আ ৃষ্ট, তোরপটরও ডলো  োট  ফোাঁটদ ডফলোর েনয 
তুদ্বম আমোট ই পোদ্বঠটয়দ্বিটল।” 
 
“ডর্ ো আমোর েনয দ্বিল েীষণ  দ্বঠন এ  ো  োে।” 
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“আর এখন তুদ্বম আমোট  ডেোরোদ্বনউটমর  মবরূ্চী র্োির্োয়টনর দোদ্বয়ত্ব দ্বদটয়ি, শুিু 
ডদখোটনোর েনয  োে ো র্োিটর্ আর্টল  ত  দ্বঠন।” 
 
ের্বট  র্লটলন ডর্লেন, “ড মন লোগ্টি ডতোমোর, ের্ব? ডিটল ো আমোর উপর ে নয 
িূতবতোর অদ্বেটেোগ্ আনটি। েো আমোর চদ্বরটত্রই ডনই।” 
 
“দ্বনিয়ই,” ডচোটখ পট়ে নো এমন এ  িরটনর েুতুটর হোদ্বর্ ডঠোাঁট  ফুদ্ব টয় ের্ব র্লল, 
“তুদ্বম ডতোমোর র্োর্োর উপর এমন ড োটনো অদ্বেটেোগ্  রি নো।” 
 
“নো। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব , র্োরোেীর্টন আদ্বম ডতোমোর মটতো স্পষ্টেোষী ডলো  দ্বিতীয় 
আটর েন ডদদ্বখদ্বন, র্োর্ো। দ্ব ন্তু েদ্বদ প্রটয়োেন হয় তোহটল খুর্ েোটলো  টরই েোটনো ডে 
তুরুটপর তোর্ দ্বনটের হোটত ড টন দ্বনটত পোরটর্। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডতোমোর এই  োে ো 
আটরো র্হে  টর তুলটর্ র্টল আশো  রি, তোই নো?” 
 
দ্বর্ষণ্ণ রু্টর ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। ডমো োমুদ্ব  তোই। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়। দ্ব িুই 
 রটত পোদ্বর দ্বন।” 
 
“খুর্ খোরোপ  থো। আদ্বম র্র্র্ময় দ্বনটেট  র্লতোম ডে মোনুটষর অন্ধদ্বর্শ্বোর্ দূর :  রোর 
েনয র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল র্মোিোন পোওয়ো েোটর্ই।” 
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“হয়টতো আটি, দ্ব ন্তু আদ্বম এখটনো পোইদ্বন।” দ্বেনোর ডশষ হওয়োর পর ডর্লেন র্লটলন, 
“আদ্বম আর তুদ্বম, রোইখ, এর্োর দ্ব িু আটলোচনো  রর্।” 
 
“অর্শযই?” ের্ব র্লল। “িটর দ্বনদ্বে ডর্খোটন আমোর ড োটনো অংশ ডনই।” 
 
“মন্ত্রণোলটয়র  োে, ের্ব।” 
 
“মন্ত্রণোলটয়র  োে নো  চু, হযোদ্বর। তুদ্বম আর্টল র্োচ্চো ডিটল োট  এমন ড োটনো  োে 
 রটত র্লটর্ েো আদ্বম ওট  দ্বদটয়  রোটত চোই নো।” 
 
দৃঢ় গ্লোয় র্লটলন ডর্লেন, “আদ্বম ওট  দ্বদটয় এমন ড োটনো  োে  রোর্ নো েো ডর্ 
 রটত চোয় নো।” 
 
“দ্বঠ  আটি, মো,” রোইখ র্লল। “র্োর্োর র্োটথ আটলোচনো  রটত দোও।  থো দ্বদদ্বে পটর 
ডতোমোট  র্র্ েোনোটর্ো।” 
 
মোথো উাঁচু নো  টরই শুিু ডচোখ নোদ্ব়েটয় উপটর তো োটলো ের্ব। “দুেটনই র্লটর্ ডে রোটের 
ডগ্োপন র্যোপোর। আদ্বম েোদ্বন।” 
 
“র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব ,” এর্োটরো দৃঢ় গ্লোয় র্লটলন ডর্লেন, “দ্বঠ  ডর্র ম দ্বর্ষটয়ই 
আটলোচনো  রর্, এর্ং তো প্রথম ডশ্রণীর গুরুত্বপূণব দ্বর্ষয়।” 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

239 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
দোাঁ়েোটলো ের্ব, দুই ডঠোাঁ  দৃঢ়েোটর্ ডর্াঁট  ডরটখটি। চটল েোওয়োর আটগ্ ডশষর্োটরর মটতো 
র্লল, “ডিটল োট  ডন ট়ের মুটখ ডিট়ে দ্বদও নো, হযোদ্বর।” 
 
এর্ং ডর্ চটল েোওয়োর পর শোন্ত রু্টর ডর্লেন র্লটলন, “ডতোমোট  হয়টতো র্দ্বতয র্দ্বতয 
ডন ট়ের মুটখ ডিট়ে দ্বদটত হটর্, রোইখ।” 
 
. 
 
৮. 
 
ডর্লেটনর অদ্বফর্  ক্ষ, প্রোয়শই দ্বতদ্বন র্টলন “েোর্নো র, এখোটনই দ্বতদ্বন  ণ্টোর পর 
 ণ্টো  োদ্ব টয়টিন অতীত খুট়ে এর্ং ইটম্পদ্বরয়োল আর ট্রযোন দ্বরয়োন প্রশোর্টনর েদ্ব লতোয় 
পথ খুাঁটে। 
 
“প্ল্যোটন দ্বর র্োদ্বেবর্গুটলো ডে অচল হটয় প়েটি এই খর্র ো দ্ব  তুদ্বম েোটনো, রোইখ?” 
দ্বতদ্বন দ্বেটজ্ঞর্  রটলন। 
 
“হযোাঁ,” রোইখ র্লল, “দ্ব ন্তু দ্ব  েোটনো র্োর্ো, আমোটদর গ্রহ ো পুরটনো হটয় ডগ্টি। এখন েো 
 রটত হটর্ তো হটলো প্রটতয  ো মোনুষট  অনয েোয়গ্োয় র্দ্বরটয় দ্বনটত হটর্, পুরটনো র্র্ 
দ্ব িু ডফটল দ্বদটয় গ্ট়ে তুলটত হটর্ নতুনেোটর্, র্র্বোিুদ্বন   দ্বম্পউ োরোইেে প্রেুদ্বক্ত 
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র্যর্হোর  রটত হটর্, তোরপর আর্োর র্র্োইট  দ্বফদ্বরটয় আনটত হটর্ র্ো মোত্র অটিব । 
ট্রযোন র আটরো ডর্শী র্োর্টেোগ্য হটয় উঠটর্ েদ্বদ েনর্ংখযো মোত্র দ্বর্শ দ্বর্দ্বলয়ন হয়।” 
 
“ড োন দ্বর্শ দ্বর্দ্বলয়ন?” হোদ্বর্ মুটখ র্লটলন ডর্লেন। 
 
“েদ্বদ েোনতোম,” ডগ্োম়েো মুটখ ের্োর্ দ্বদল রোইখ। “র্মর্যো হটে পুটরো গ্রহ ো আমরো 
র্দটল ডফলটত পোরর্ নো,  োটেই ডেো়েো তোদ্বল দ্বদটয়ই চলটত হটর্।” 
 
“আমোরও তোই মটন হয়, রোইখ, দ্ব ন্তু এখন েো   টি তোর মটিয অদু্ভত দ্ব িু র্যোপোর 
আটি। আদ্বম চোই দ্বর্ষয় ো তুদ্বম শুিু অনুর্ন্ধোন  টর ডদখ। ডমো োমুদ্ব  এ  ো পদ্বর ল্পনো 
 টর ডরটখদ্বি।” 
 
পট   ডথট  দ্বতদ্বন এ  ো ডিো  ডগ্োলো োর র্স্তু ডর্র  টর আনটলন। 
 
“দ্ব  এ ো?” 
 
“ট্রোন টরর মোনদ্বচত্র, র্ত বেোটর্ ডপ্রোগ্রোম  রো। এ  ো  োে  র, রোইখ ড দ্বর্টলর উপর 
ডথট  র্র্ দ্বেদ্বনর্ র্দ্বরটয় ডফল।” 
 
ডগ্োলো োর র্স্তু োট  ড দ্বর্টলর প্রোয় মোঝখোটন র্র্োটলন ডর্লেন। ডচয়োটরর হোতটলর  ী 
পযোটের উপর হোত ডরটখ রু্ট়েো আঙু্গল দ্বদটয়  টরর ডেতটরর আটলো দ্বনদ্বেটয় দ্বদটলন। 
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প্রোয় এ  ডর্দ্বেদ্বম োর গ্েীর ডমোলোটয়ম র্োদো আটলোয় ড দ্বর্টলর উপর ো আটলোদ্ব ত হটয় 
উঠল। ডগ্োলো োর অর্য়র্ ো চযোপ্টো হটয় িদ্ব়েটয় প়েল ড দ্বর্টলর প্রোন্তর্ীমো পেবন্ত। 
 
িীটর িীটর আটরো গ্ম্ভীর হটয় দ্বর্নু্দর রূপ দ্বনল আটলো ো। এ  ো পযো োনব ততদ্বর হটলো। 
প্রোয় দ্বতদ্বরশ ডর্ট ে পটর দ্বর্দ্বস্মত রু্টর রোইখ র্লল, “ট্রোন টরর মোনদ্বচত্র।” 
 
“হযোাঁ, ডতোমোট  ডতো র্ললোমই। ডে ড োটনো ডর্ক্টর মটলই এই দ্বেদ্বনর্ দ্ব নটত পোরটর্। 
তটর্ এ ো ডর্নোর্োদ্বহনীর র্যর্হৃত দ্বেদ্বনর্, আটরো উন্নত। এখোটন ট্রোন ট  রৃ্িো োরেোটর্ 
উপস্থোপন  রো হটয়টি, অর্শয আদ্বম েো ডদখোটত চোই তোর েনয র্মতল প্রটে শন 
হটলই েোটলো হটতো।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  ডদখোটত চোও, র্োর্ো?” 
 
“গ্ত দুই দ্বতন র্িটর অটন  দ্ব িু অচল হটয় পট়েটি। ডতোমোর মটত গ্রটহর র্র্দ্ব িুই 
পুরটনো হটে তোই এ ো স্বোেোদ্বর্ , দ্ব ন্তু   নোগুটলো খুর্ দ্রুত আর িোরোর্োদ্বহ  েোটর্ 
  টি এর্ং প্রদ্বতদ্ব  ডক্ষটত্রই   টি মোনুটষর েুটলর  োরটণ।” 
 
“স্বোেোদ্বর্ , তোই নো?” 
 
“হযোাঁ, দ্বনিয়ই। দ্ব ন্তু র্ীমো থো ো দর োর। এমনদ্ব  েূদ্বম টম্পর ডক্ষটত্রও  থো ো র্দ্বতয ।” 
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“েূদ্বম ম্প? ট্রোন টর?” 
 
“ডমটন দ্বনদ্বে ডে ট্রযোন র পুটরোপুদ্বর েূ- ম্পনহীন গ্রহ–এর্ং তোটত েোটলো হটয়টি,  োরণ 
গ্মু্বে দ্বদটয় পুটরো গ্রহ ডঢট  ডফলোর পর র্িটর দুই দ্বতনর্োর েদ্বদ ডর্ই গ্মু্বটের নোনো 
েোয়গ্ো ডেটঙ্গ চুটর েোয় ডর্ ো হটতো আটরো ক্ষদ্বত র। ডতোমোর মো র্টলটি অনযোনয দ্বর্শ্ব 
র্োদ দ্বদটয় ট্রোন রট  ইটম্পদ্বরয়োল রোেিোনী দ্বহটর্টর্ ডর্টি ডনয়োর মূল  োরণ গ্রহ ো েূ-
তোদ্বে েোটর্ মৃত। দ্ব ন্তু হয়টতো মৃতপ্রোয়, পুটরোপুদ্বর মৃতুয  ট দ্বন। মোটঝ মোটঝই ডিো খোট ো 
েূদ্বম ম্প হয়–গ্ত দুই র্িটরই দ্বতন ো হটয়টি।” 
 
“আদ্বম ড র পোইদ্বন, র্োর্ো।” 
 
“র্লটত ডগ্টল ড উই পোয়দ্বন। গ্মু্বে ডতো আর এ  ো নো, শত শত ডর্ শটন িদ্ব়েটয় 
আটি। েূদ্বম ম্প হটল ডে ড োটনো গ্মু্বটের মুখ খুটল ডেতটরর চোপ ডর্র  টর ডদয়ো েোয়। 
ডেটহতু েূদ্বম ম্প স্থোয়ী হয় মোত্র দশ ডর্ট ে ডথট  এ  দ্বমদ্বন  তোই মোত্র  টয়  
ডর্ট টন্দ্রর েনয গ্মু্বটের মুখ খুলটলই হয়। এটতো দ্রুত র্যোপোর ো  ট  ডে দ্বনটচ 
র্র্র্োর্ োরী ট্রযোন দ্বরয়োনরো দ্ব িুই ড র পোয় নো। গ্মু্বটের ডখোলো এর্ং র্ন্ধ হওয়োর 
চোইটত তোরো র্রং ততের্পটত্রর ঝনঝনোদ্বন, হোল ো ঝোাঁ ুদ্বন আর উপটরর উনু্মক্ত 
আর্হোওয়ো দ্ব িু ো ড র পোয়।” 
 
“চমৎ োর, তোই নো?” 
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“হযোাঁ। পুটরো োই  দ্বম্পউ োরোইেে। ড োথোও েূদ্বম ম্প হটল ওই ডর্ শটনর গ্মু্বে ডখোলো 
এর্ং র্ন্ধ  রোর দ্বনয়ন্ত্রণ র্যর্স্থো স্বয়ংদ্বক্রয়েোটর্  োে শুরু  টর ডেন দ্বর্ধ্বংর্ী হটয় উঠোর 
আটগ্ই  ম্পন ো ডর্র হটয় েোয়।” 
 
“আটরো েোটলো।” 
 
“দ্ব ন্তু গ্ত দুই র্িটর র্ং দ্ব ত দ্বতন ো েূদ্বম টম্পর ডক্ষটত্রই, গ্মু্বটের দ্বনয়ন্ত্রণ র্যর্স্থো র্যথব 
হয়। গ্মু্বে ডখোলো েোয়দ্বন এর্ং প্রদ্বতদ্ব  ডক্ষটত্রই ডমরোমটতর দর োর হটয়টি। এর েনয 
র্ময় ডলটগ্টি, অথব র্যয় হটয়টি এর্ং ডর্শ এ  ো দী ব র্ময়ই আর্হোওয়ো দ্বনয়ন্ত্রণ র্যর্স্থো 
দ্বিল স্বোেোদ্বর্ট র ডচটয় দ্বনম্নমোটনর। দ্বতনর্োরই েন্ত্রপোদ্বত নষ্ট হটয় েোটর্ এমন র্ম্ভোর্নো 
 ত ু ু, রোইখ?” 
 
“ডর্শী নো।” 
 
“ডমোট ই ডর্শী নো। এ শ েোটগ্র এ  েোটগ্রও  ম। মটন  রো ডেটত পোটর ডে ড উ 
হয়টতো েূদ্বম টম্পর আটগ্ই দ্বনয়ন্ত্রণ র্যর্স্থো চোলু  টর দ্বদটয়দ্বিল। শতোব্দীর র্র্বরৃ্হৎ 
দ্বর্পেবয় এ ো, েো র্োমলোটনো র্দ্বতযই  দ্বঠন হটতো এর্ং র্ময়মটতো দ্বর্ষয় ো নেটর নো 
আর্টল দ্ব    ত তো েোর্টতই আমোর েয় লোটগ্। েোই ডহো  েোগ্যক্রটম ডতমন দ্ব িু 
 ট দ্বন,   ো উদ্বচত নয়। দ্ব ন্তু গ্ত দুই র্িটর দ্বর্দ্বেন্ন স্থোটন ডে অচলোর্স্থো মহোমোরীর 
মটতো িদ্ব়েটয় পট়েটি তোর েনয দোয়ী মোনুটষর েুল ত্রুদ্ব , েদ্বদও  োর েুল র্ো ডদোষ ডর্ ো 
আমরো ডর্র  রটত পোদ্বর দ্বন।” 
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“ োরণ র্র্োই দ্বনটের গ্ো র্োাঁদ্বচটয় চটল।” 
 
“দ্বঠ ই র্টলি। এ ো আমলোতটন্ত্রর তর্দ্বশষ্টয এর্ং ট্রযোন র ইদ্বতহোটর্র র্র্বরৃ্হৎ 
আমলোতোদ্বন্ত্র –দ্ব ন্তু ডলোট শনগুটলো ডদটখ ডতোমোর দ্ব  মটন হয়?” 
 
মোনদ্বচটত্র  তগুটলো উজ্জ্বল লোল র্টণবর দ্বর্নু্দ ফুট  উঠল, ডদটখ মটন হয় ট্রযোন টরর 
র্মতটল অর্ংখয ফুর্ ুাঁদ্ব়ে। 
 
“ডর্শ,” র্োর্িোটন ের্োর্ দ্বদল রোইখ, “ডদটখ মটন হয় দ্বনয়দ্বমত র্যর্িোটন ি়েোটনো।” 
 
“দ্বঠ –আর এ োই হটে মেোর র্যোপোর। র্র্োই আশো  রটর্ ডে ট্রযোন টরর পুরটনো 
অংশর্মূহ–র্র্টচটয় দী ব গ্মু্বেওয়োলো ডর্ শনগুটলোর অর্ োঠোটমোই ডর্শী নষ্ট হটয়টি, 
ডর্ই ডক্ষটত্র মোনুষট  দ্রুত দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটত হয় েোর ফটল েুল হটতই পোটর। মোনদ্বচটত্র 
ট্রোন টরর পুরটনো অংশর্মূহ নীল রটে ফুদ্ব টয় তুলদ্বি। ডখয়োল  টর ডদটখো নীল 
অংশগুটলোটত দ্বনয়ন্ত্রণ র্যর্স্থো অচল হটয় প়েোর   নো এটতো  ন  ন হয়দ্বন।” 
 
“ডতো?” 
 
“ডতো, রোইখ, আদ্বম েো েোর্দ্বি তোর অথব হটলো এই ডে এগুটলো ড োটনো আ দ্বস্ম  দু ব নো 
নয় র্রং ইটে  টরই   োটনো এর্ং এইেোটর্ িদ্ব়েটয় ডদয়ো হটয়টি ডেন েত ডর্শী র্ম্ভর্ 
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মোনুষট  অদ্বত প্রটয়োেনীয় নোগ্দ্বর  রু্দ্বর্িো ডথট  র্দ্বঞ্চত  রো েোয়। এেোটর্ই তোটদর 
মটনর অর্টন্তোষ েতদূর র্ম্ভর্ তীব্র  টর ডতোলো েোটর্।” 
 
“স্বোেোদ্বর্  মটন হয় নো।” 
 
“মটন হয় নো? দ্বঠ  আটি, স্থোনটেটদ নো ডদটখ এ  ো   নোর র্োটথ আটর  ো   নোর 
র্মটয়র র্যর্িোন ডখয়োল  র।” 
 
নীল অঞ্চল এর্ং লোল দ্বর্নু্দগুটলো অদৃশয হটয় ডগ্ল, দ্ব িুক্ষটণর েনয মোনদ্বচটত্র ড োটনো 
দ্বচহ্নই থো ল নো–তোরপর আর্োর দ্বচহ্নগুটলো এ  োর পর এ  ো ফুট  উটঠই দ্বমদ্বলটয় 
ডেটত লোগ্ল, এখোটন ডর্খোটন। 
 
“লক্ষয  র,” ডর্লেন র্লটলন, “এ ই র্মটয় এ োদ্বি  আটলো জ্বলটি নো। প্রথটম 
এ  ো, তোরপর আটর  ো, তোরপর আটর  ো। দ্বনখুাঁত িন্দ। 
 
“ডতোমোর দ্ব  মটন হয় এইগুলোও ড উ ইেো  ইরো  রটি?” 
 
“এিো়েো আর ড োটনো ের্োর্ ডনই। ডেই  টর থো ু  তোর উটেশয অল্প পদ্বরশ্রটম েতদূর 
র্ম্ভর্ ডর্শী ক্ষদ্বত  রো, তোই এ র্োটথ দুট ো   নো   োটল লোে হটর্ নো  োরণ এ  ো 
  নো আটর  ো   নোর গুরুত্ব ম্লোন  টর ডদটর্ এর্ং মোনুষও মনটেোগ্ী হটর্ নো। প্রদ্বতদ্ব  
  নো ডথট  এ শ েোগ্ ফোয়দো দ্বনটত হটর্।” 
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মোনদ্বচত্র ো র্ং ুদ্বচত হটয় পূটর্বর ডগ্োলো োর অর্স্থোয় দ্বফটর এল। ডর্লেন দ্বেদ্বনর্ ো 
পট ট  ডরটখ দ্বদটলন। 
 
“এই   নোগুটলোর ডপিটন  োর হোত আটি?” দ্বেটজ্ঞর্  রল রোইখ। 
 
দ্বচদ্বন্তত রু্টর ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন, “দ্ব িুদ্বদন আটগ্ ওদ্বয় ডর্ক্টটর এ  ো খুটনর দ্বরটপো ব 
ডপটয়দ্বি।” 
 
“অস্বোেোদ্বর্  দ্ব িু নো। েদ্বদও ওদ্বয়র আইনশৃঙ্খলো পদ্বরদ্বস্থদ্বত েটথষ্ট েোটলো, তোরপটরও 
দ্বনিয় ডর্খোটন প্রদ্বতদ্বদন অর্ংখয খুটনর   নো  ট ।” 
 
“শত শত,” মোথো ডনট়ে র্লটলন ডর্লেন। “এমনও দ্বদন ডগ্টি েখন ট্রযোন টর 
র্দ্বহংর্তোয় মৃতুযর   নো লোটখর উপটর দ্বিল। প্রটতয  অপরোিী র্ো খুনীট  িরো অর্ম্ভর্। 
মৃত র্যদ্বক্তর নোম ো পদ্বরর্ংখযোটনর র্ইটয় েোয়গ্ো  টর ডনয়। দ্ব ন্তু এই   নো ো 
অস্বোেোদ্বর্ । ডলো  োট  িুদ্বর দ্বদটয় মোরো হটয়টি–অদক্ষেোটর্। তোট  েখন পোওয়ো েোয় 
তখটনো ডর্ েীদ্বর্ত দ্বিল। মৃতুযর আটগ্ শুিু এ  ো  থোই র্টল ডেটত ডপটরটি, তো হটলো, 
‘চীফ। 
 
“এ োই ড ৌতূহল েোগ্োয় এর্ং তদন্ত  টর ডলো  োর পদ্বরচয় ডর্র  রো হয়। ডর্ 
এযোদ্বনটমোদ্বরয়ো ডর্ক্টটর  োে  রত দ্ব ন্তু ওদ্বয় ডর্ক্টটর দ্ব   রদ্বিল তো েোনো েোয়দ্বন। 
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নোটিো়ের্োন্দো এ েন অদ্বফর্োর তদটন্তর মোিযটম ডর্র  টর ডে ডর্ দ্বিল পুরটনো 
ডেোরোনুমোই । লোর্দ্ব ন ডেোরোদ্বনউটমর অতযন্ত  দ্বনষ্ঠ র্হ মবী।” 
 
েুরু ড োাঁচ োটলো রোইখ, “ডতোমোর দ্ব  মটন হয় আটর  ো ডেোরোনুমোই  ষ়েেন্ত্র, র্োর্ো? 
ডেোরোনুমোই টদর আর ড োটনো অদ্বিত্ব ডনই।” 
 
“দ্ব িুদ্বদন আটগ্ ডতোমোর মোও আমোট  দ্বেটজ্ঞর্  টরদ্বিল ডে ডেোরোনুমোই রো এখটনো 
র্দ্বক্রয়  থো ো আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর দ্ব নো। আদ্বম ের্োর্ দ্বদটয়দ্বিলোম ডে এই িরটনর অদু্ভত 
দ্বর্শ্বোর্গুটলো  খটনো পুটরোপুদ্বর দ্বনদ্বিহ্ন হয় নো। মোটঝ মোটঝ শতোব্দীর পর শতোব্দী দ্ব ট  
থোট । ডতমন উটিখটেোগ্য দ্ব িু থোট  নো, র়্েটেোর ডিো  এ  ো উপদল। েোই ডহো , 
ডেোরোমোই টদর এ  ো র্ংগ্ঠন এখটনো থো টত পোটর, তোরো েটথষ্ট শদ্বক্তশোলী হটত পোটর, 
হয়টতো এ েন দ্বর্শ্বোর্ োত ট  খুন  রোর ক্ষমতো তোটদর আটি এর্ং হয়টতোর্ো ক্ষমতো 
দখটলর প্রোথদ্বম  পদ্বর ল্পনো দ্বহটর্টর্ এই অচলোর্স্থোগুটলো তোরোই রৃ্দ্বষ্ট  রটি।” 
 
“র্োর্ো, ডতোমোর র্ক্তটর্য অটন গুটলো দ্বর্রদ্বক্ত র েদ্বদ’ আটি।” 
 
“েোদ্বন। আমোর েুলও হটত পোটর। খুন ো হটয়টি ওদ্বয়টত এর্ং এখন পেবন্ত ডর্খোটন 
ড োটনো িরটনর অচলোর্স্থোর রৃ্দ্বষ্ট হয়দ্বন।” 
 
“তোটত দ্ব  প্রমোণ হয়?” 
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“প্রমোণ  রো ডেটত পোটর ডে ষ়েেন্ত্র োরীটদর আিোনো ওদ্বয়টত এর্ং তোরো দ্বনটেটদরট  
ড োটনো র ম অরু্দ্বর্িোয় ডফলটত চোয় নো। এ োও প্রমোণ হটত পোটর ডে ডেোরোনুমোই রো 
নয় আর্টল ওদ্বয়র শোর্  পদ্বরর্োর আর্োটরো এম্পোয়োটরর শীষব ক্ষমতো দখটলর স্বে 
ডদখটি।” 
 
“ওহ, র্োর্ো, তুদ্বম ডিো  রূ্ত্র ডথট  অটন  র়্ে দ্ব িু প্রমোণ  রোর ডচষ্টো  রি।” 
 
“েোদ্বন। িটরো এ ো ডেোরোনুমোই  ষ়েেন্ত্র। ডেোরোদ্বনউটমর েোন হোত দ্বিল গ্যোম্বল েীন 
নোমোদ্বত্র। নোমোদ্বত্রর মৃতুযর ড োটনো খর্র আমরো পোইদ্বন, ট্রযোন র ডিট়ে চটল ডগ্টি এই 
তথযও পোইদ্বন, গ্ত দশ র্িটর ডর্ ড োথোয় দ্ব   টরটি তোর দ্ব িুই েোদ্বন ন। এটত অর্ো  
হওয়োরও দ্ব িু ডনই। চোরশ ড োদ্ব  মোনুটষর মোটঝ হোদ্বরটয় েোওয়ো র্হে  োে। এ র্োর 
আদ্বমও ডচষ্টো  টরদ্বিলোম, অর্শয নোমোদ্বত্র মোরো ডেটত পোটর। র্র্টচটয় র্হে র্যোখযো। দ্ব ন্তু 
মোরো নোও ডতো ডেটত পোটর।” 
 
“এখন দ্ব   রটত চোও?” 
 
দী বশ্বোর্ ডফলটলন ডর্লেন। “র্র্টচটয় েোটলো হটর্ দ্বর্ষয় ো দ্বনরোপিো  মবীটদর হোটত 
ডিট়ে দ্বদটল, দ্ব ন্তু তো র্ম্ভর্ নয়। ডেমোরটেটলর ক্ষমতো আমোর ডনই। ডর্ মোনুষট  দ্বদটয় 
ইেোমটতো  োে  দ্বরটয় দ্বনটত পোরত, আদ্বম পোদ্বর নো। তোর র্যদ্বক্তত্ব। দ্বিল অর্োিোরণ, 
আদ্বম শুিু এ েন গ্দ্বণতদ্বর্দ। আমোর ফোটব দ্বমদ্বনটোর হওয়ো ডমোট ই উদ্বচত হয়দ্বন; আদ্বম 
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এর ডেোগ্য নই। হটত পোরতোমও নো–েদ্বদ র্ম্রো  র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর উপর েো প্রোপয তোর 
ডচটয়ও ডর্শী গুরুত্ব নো দ্বদটতন।” 
 
“দ্বনটের উপর তুদ্বম খোদ্বন  ো অদ্বর্চোর  রতোি, তোই নো, র্োর্ো?” 
 
“হয়টতো, দ্ব ন্তু আদ্বম দ্বনরোপিো মবীটদর  োটি ডগ্টল দ্ব  হটর্ তোর এ  ো পদ্বরষ্কোর িদ্বর্ 
মটনর ডেতর ততদ্বর হটয় আটি। ডেমন িটরো, মোনদ্বচটত্র এইমোত্র ডতোমোট  েো ডদখোলোম”–
ফোাঁ ো ড দ্বর্টলর দ্বদট  দ্বনটদবশ  রটলন দ্বতদ্বন–“দ্বগ্টয় র্ললোম ডে আমরো এ  ো অেোনো 
অটচনো দ্বর্পটদর র্মুখীন। ওরো মন দ্বদটয় আমোর  থো শুনটর্। আদ্বম চটল আর্োর পর 
‘পোগ্লো গ্দ্বণতদ্বর্দ’ড  দ্বনটয় হোর্োহোদ্বর্  রটর্–তোরপর দ্ব িুই  রটর্ নো।” 
 
“তোহটল আমরো দ্ব   রর্?” মূল প্রর্টঙ্গ দ্বফটর এল রোইখ। 
 
“তুদ্বম  রটর্, রোইখ। আমোর আটরো প্রমোণ দর োর, ডর্ ো তুদ্বম এটন ডদটর্। ডতোমোর 
মোট  পোঠোটত পোরতোম, দ্ব ন্তু ড োটনো অর্স্থোটতই আমোট  ডফটল ডর্ েোটর্ নো। আদ্বমও 
এই মুহূটতব পযোটলর্ গ্রোউে ডিট়ে ডেটত পোরর্ নো। র্ো ী রইটল তুদ্বম, েোট  আদ্বম দ্বর্শ্বোর্ 
 রটত পোদ্বর। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  ের্ব এর্ং দ্বনটের চোইটতও ডর্শী দ্বর্শ্বোর্  দ্বর। তুদ্বম 
এখটনো তরুণ, শদ্বক্তশোলী, আমোর ডচটয়ও দক্ষ হযোাঁদ্বল দ্বনয়োন  ুযইটোর এর্ং তুদ্বম 
রু্দ্বদ্ধমোন। 
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“তটর্ এ  ো  থো মটন রোখটর্, আদ্বম চোই নো তুদ্বম েীর্টনর ঝুাঁদ্ব  নোও। নোয়  হওয়োর 
ডচষ্টো  রটর্ নো, ডর্পটরোয়ো  োে  রটর্ নো। খোরোপ দ্ব িু হটয় ডগ্টল ডতোমোর মোর র্োমটন 
আদ্বম দোাঁ়েোটত পোরর্ নো। েো পোর খুাঁটে ডর্র  র। হয়টতো েোনটত পোরটর্ ডে ওদ্বয়র 
শোর্  পদ্বরর্োর এখটনো ষ়েেন্ত্র পো োটে–অথর্ো তো নয়। তথযগুটলোর ডে ড োটনো এ  োই 
েটথষ্ট  োটের–দ্ব ন্তু অপদ্বরহোেব নয়। ডতোমোর  োটি আদ্বম েো চোই ডর্ ো হটলো েোনোর ডচষ্টো 
 র আমোর অনুমোন র্দ্বঠ  দ্ব নো অথবোৎ এই অচলোর্স্থোগুটলো মোনুটষর ততদ্বর দ্ব নো। 
তোরটচটয়ও গুরুত্বপূণব দ্বর্ষয় েো ডতোমোট  ডর্র  টর আনটত হটর্ ডর্ ো হটলো েদ্বদ এগুটলো 
ইেো ৃতেোটর্   োটনো হটয় থোট  তোহটল ষ়েেন্ত্র োরীটদর পদ্বর ল্পনো দ্ব । আমোর িোরণো 
তোরো র়্ে িরটনর অেুযত্থোন   োটনোর ডচষ্টো  রটর্। েদ্বদ তোই হয় ডর্ ো দ্ব  িরটনর, 
 টর্,  খন, ড োথোয় দ্ব েোটর্   টর্ আদ্বম েোনটত চোই।” 
 
“দ্ব েোটর্ শুরু  রমু ডতোমোর ড োটনো পদ্বর ল্পনো আটি?” দ্বেটজ্ঞর্  রল রোইখ। 
 
“অর্শযই। আদ্বম চোই  োর্পোল  োর্পোলে ওদ্বয়র ডে অঞ্চটল খুন হটয়টি তুদ্বম ডর্খোটন 
েোও। র্ম্ভর্ হটল েোনোর ডচষ্টো  র ডলো  ো র্দ্বক্রয় ডেোরোনুমোই  দ্বিল দ্ব নো এর্ং তুদ্বম 
দ্বনটে ডেোরোনুমোই টদর ড োটনো এ  ো দটল ডেোগ্ দ্বদটত পোটর দ্ব  নো।” 
 
“পটরর  োে ো হয়টতো র্হটেই হটয় েোটর্। আদ্বম র্র্র্ময়ই েোন  দ্বর ডে আদ্বম এ েন 
ডেোরোনুমোই  দ্বিলোম। অর্শয ডেোরোদ্বনউম েখন তোর মতর্োদ প্রচোর  রদ্বিল তখন আমোর 
র্য়র্ আটরো  ম দ্বিল। দ্ব ন্তু আদ্বম তোর র্ক্তটর্য আ ৃষ্ট হটয়দ্বিলোম। এ ো র্দ্বতয  থো,” 
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“হযোাঁ, দ্ব ন্তু এ  ো গুরুত্বপূণব দ্বর্ষয় েুটল েোে। র্র্োই ডতোমোট  দ্বচটন ডফলটর্। হোেোর 
ডহো , তুদ্বম ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর ডিটল। েখন তখন হটলোেশটন ডদখোটনো হয়। 
 
প্রদ্বত ডর্ক্টটরর র্মোন অদ্বি োর দ্বনটয় ডতোমোর ইেোরদ্বেউ ডনয়ো হটয়টি অটন  র্োর।” 
 
“দ্বনিয়, দ্ব ন্তু—” 
 
“ড োটনো দ্ব ন্তু নয়, রোইখ। উাঁচু দ্বহটলর েুতো প়েটল ডতোমোর উচ্চতো দ্বতন ডর্দ্বেদ্বম োর 
ডর্ট়ে েোটর্। এ েন ডলোট র র্যর্স্থো  টর ডদর্ ডে ডতোমোট  দ্বশদ্বখটয় ডদটর্ দ্ব েোটর্ 
েুরুর আ ৃদ্বত র্দলোটত হয়, মুখ েরো  রোখটত হয়,  ণ্ঠস্বর পদ্বরর্তবন  রটত হয়।” 
 
হোল ডিট়ে ডদয়োর েঙ্গীটত  োাঁি নো়েল রোইখ। “অেথো হোেোর হোেোর ঝোটমলো ডপোহোটত 
হটর্।” 
 
“এর্ং,”  টণ্ঠ অদু্ভত এ  ো  ম্পন তুটল ডর্লেন র্লটলন, “তুদ্বম ডগ্োাঁফ ডফটল ডদটর্।” 
 
রোইটখর ডচোখ দ্বর্স্ফোদ্বরত হটয় ডগ্ল, আতংদ্ব ত হটয় দ্বনুঃশটব্দ র্টর্ রইল অটন ক্ষণ। 
ডশষ পেবন্ত দ্বফর্দ্বফর্  টণ্ঠ র্লল, “ডগ্োাঁফ  োদ্বমটয় ডফলটত হটর্?” 
 
“এট র্োটর পদ্বরষ্কোর  টর ডফলটত হটর্। ডগ্োাঁফ িো়েো ডতোমোট  ড উ দ্বচনটর্ নো।” 
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“অর্ম্ভর্। ডগ্োাঁফ ডফটল ডদয়ো মোটন–মোটন–পুরুষত্বহীন হটয় েোওয়ো।” 
 
হতোশ েঙ্গীটত মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “এ ো শুিু এ  ো র্োমোদ্বে  দ্বর্শ্বোর্। ইউটগ্ো 
এমোদ্বরল এ েন েোলোই  দ্ব ন্তু তোর ডগ্োাঁফ ডনই।” 
 
“ইউটগ্ো এ  ো পোগ্ল। গ্দ্বণত িো়েো দ্ব িু ডর্োটঝ নো। ডর্ ডর্াঁটচ আটি দ্ব নো আমোর 
র্টন্দহ হয়।” 
 
“ডর্ গ্দ্বণতদ্বর্দ দ্বহটর্টর্ র্র্বটশ্রষ্ঠটদর এ েন এর্ং তোর ডগ্োাঁফহীনতো তোটত ড োটনো 
প্রদ্বতর্ন্ধ তো ততদ্বর  টর দ্বন। আর এ ো পুরুষত্বহীনতো নয়। দুই র্প্তোটহর ডেতটরই 
আর্োর ডগ্োাঁফ গ্েোটর্।” 
 
“দুই র্প্তোহ! দুই র্ির লোগ্টর্ এই–এই–“ হোত দ্বদটয় মুখ আ়েোল  রল ডেন র্োটির 
ডগ্োাঁফ রক্ষো  রটত চোয়। 
 
নরম হটলন নো ডর্লেন। “রোইখ, এই আত্মতযোগ্ ডতোমোট   রটতই হটর্। ডগ্োাঁফ র্হ 
আমোর গুপ্তচর দ্বহটর্টর্  োে  রটত ডগ্টল ডতোমোর দ্বর্পদ হটত পোটর। ডর্ই ঝুাঁদ্ব  আদ্বম 
দ্বনটত পোরর্ নো।” 
 
“র্রং েোন দ্বদটয় ডদর্,” দ্বহংর  টণ্ঠ র্লল রোইখ। 
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“নো    টরো নো,”  দ্বঠন রু্টর র্লটলন ডর্লেন। “তুদ্বম েোন ডদটর্ নো র্রং ডগ্োাঁফ 
 োমোটর্। েোইটহো -” এ  ু ইতিতুঃ  রটলন–“ডতোমোর মোট  এই র্যোপোটর দ্ব িু র্লোর 
দর োর ডনই। েো র্লোর আদ্বম র্লর্।” 
 
হতোশ হটয় র্োর্োর দ্বদট  তো োটলো রোইখ, তোরপর ডগ্োম়েো মুটখ র্লল, “দ্বঠ  আটি, 
র্োর্ো।” 
 
“ডতোমোট  র্োহোেয  রোর েনয এ েনট  পোদ্বঠটয় দ্বদদ্বে। ওদ্বয়টত েোটর্ এয়োর ডেট  
 টর। পোিো ডতোল, রোইখ, এখটনো ড য়োমত আটর্ দ্বন।” 
 
দ্বনটিেেোটর্ হোর্ল রোইখ, এ রোশ দুুঃদ্বিন্তো দ্বনটয় তোর চটল েোওয়ো ডদখটলন ডর্লেন। 
ডগ্োাঁফ ডফটল দ্বদটল আর্োর গ্েোটর্ দ্ব ন্তু ডিটল হোরোটল আর পোটর্ন নো। ডর্লেন খুর্ 
েোটলো  টরই েোটনন ডে রোইখট  দ্বতদ্বন েয়োন  দ্বর্পটদর মুটখ ডঠটল দ্বদটেন। 
 
. 
 
৯. 
 
আমোটদর র্র্োরই ডিো  র়্ে  ল্পনো আটি আর ক্লীয়ন–গ্যোলোদ্বক্সর র্ম্রো , ট্রোন টরর রোেো, 
দ্বর্দ্বেন্ন অনুষ্ঠোটন এগুটলো র্হ আটরো অর্ংখয উপোদ্বি তোর নোটমর র্োটথ রু্র  টর 
উধচ্চুঃস্বটর ড োষণো  রো হয়–দৃঢ়েোটর্ দ্বর্শ্বোর্  টরন ডে দ্বতদ্বন গ্ণতোদ্বন্ত্র  মটনর মোনুষ। 
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র্যোপোর ো তোট  প্রোয়ই রোদ্বগ্টয় ডতোটল েখন ড োটনো এ  ো  োে  রটত ডগ্টলই 
ডেমোরটেল (অথর্ো ডর্লেন) তোট  এই র্টল র্োিো ডদয় ডে  োে ো হটর্ “তস্বরোচোরী” 
অথর্ো “রক্তটলোলুপ” আচরণ। 
 
ক্লীয়ন ডমোট ই তস্বরোচোরী র্ো রক্তটলোপ নন, এই র্যোপোটর দ্বতদ্বন দ্বনদ্বিত; দ্বতদ্বন শুিু দৃঢ় 
দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটত চোন। 
 
দ্বতদ্বন প্রোয়ই ডর্ইর্র্ দ্বদটনর সৃ্মদ্বত ডরোমন্থন  টরন েখন র্ম্রো রো তোটদর প্রেোটদর র্োটথ 
খুর্ র্হটেই দ্বমশটত পোরটতন। দ্ব ন্তু এখন র্দ্বহংর্ উপোটয় ক্ষমতো দখটলর প্রটচষ্টো আর 
গুপ্তহতযো ইদ্বতহোটর্র অদ্বর্টেদয অংশ হটয় দোাঁদ্ব়েটয়টি। তোই প্রটয়োেটনর খোদ্বতটরই 
র্ম্রো ট  র্ো ী দ্বর্শ্ব ডথট  দ্বর্দ্বেন্ন হটয় থো টত হয়। 
 
এই দ্বর্ষটয় েটথষ্ট র্টন্দহ রটয়টি ডে ক্লীয়ন, ডে র্যদ্বক্ত ড োটনোদ্বদনই  ়েো আনুষ্ঠোদ্বন তো 
িো়েো মোনুটষর র্োটথ ডদখো  টরন দ্বন, অপদ্বরদ্বচত মোনুটষর র্োটথ হঠোৎ  থো র্লোর র্ময় 
স্বদ্বি ডর্োি  রটত পোরটর্ন, দ্ব ন্তু দ্বতদ্বন র্র্র্ময়ই  ল্পনো  টরন ডে দ্বর্ষয় ো তোর েনয 
উপটেোগ্য হটর্। আর তোই গ্রোউটঞ্জ দ্বনচু ডশ্রণীর এ েন  মবচোরীর র্োটথ  থো র্লোর 
দুলবে রু্টেোগ্ ডপটয় দ্বতদ্বন েীষণ উচ্ছ্বদ্বর্ত হটলন। দ্বতদ্বন মটন  টরন খোদ্বন ক্ষটণর েনয 
ইটম্পদ্বরয়োল দ্বনয়ম  োনুন ডঝট়ে ডফটল এ েন র্োিোরণ মোনুষ হটয় ডেটত পোরো ো অটন  
ডর্শী গ্ণতোদ্বন্ত্র । 
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ডর্লেন ডে গ্োটেবনোটরর  থো র্টলটি, এ  ু ডদরী  টর হটলও তোর র্োহদ্বর্ তো ও 
আনুগ্টতযর েনয তোট  পুরসৃ্কত  রো উদ্বচত এর্ং  োে ো অিীনিটদর হোটত ডিট়ে নো 
দ্বদটয় দ্বনটের হোটত  রোটত আটরো ডর্শী আনন্দ পোটেন দ্বতদ্বন। 
 
চমৎ োর এ  ো ডগ্োলোপ র্োগ্োটন গ্োটেবনোটরর র্োটথ র্োক্ষোটতর র্যর্স্থো  রটত র্লটলন। 
ডর্ োই েোটলো হটর্, ক্লীয়ন মটন  টরন, দ্ব ন্তু অর্শযই গ্োটেবনোরট  আটগ্ দ্বনটয় আর্টত 
হটর্। র্ম্রো ট  অটপক্ষো  দ্বরটয় রোখো অদ্বচন্তযনীয় র্যোপোর। এ দ্বদ  দ্বদটয় দ্বতদ্বন 
গ্ণতোদ্বন্ত্র  আর্োর অনযদ্বদট  দ্বনটের অরু্দ্বর্িোও  রটত চোন নো। 
 
এ রোশ প্রসু্ফদ্ব ত ডগ্োলোটপর মোটঝ দোাঁদ্ব়েটয় তোর েনয অটপক্ষো  রদ্বিল গ্োটেবনোর, দৃদ্বষ্ট 
দ্বর্স্ফোদ্বরত, ডঠোাঁ   োাঁপটি, ক্লীয়ন িটর দ্বনটলন আেট র র্োক্ষোটতর  োরণ ড উ তোট  
েোনোয়দ্বন। ডর্শ, দ্বতদ্বন তোট  র্হৃদয় র্যর্হোর িোরো আশ্বি  রটত পোরটর্ন। শুিু এ  োই 
র্মর্যো, ডলো  োর নোম েুটল ডগ্টিন। 
 
পোটশ দোাঁ়েোটনো অদ্বফর্োরট  দ্বেটজ্ঞর্  রটলন, “গ্োটেবনোটরর নোম দ্ব ?” 
 
“র্োয়োর, মযোটন্ডল গ্রুর্োর। দ্বত্রশ র্ির িটর গ্োটেবনোটরর দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটি।” 
 
মোথো ডনট়ে র্ম্রো  র্লটলন, “আহ্, গ্রুর্োর। র্ৎ এর্ং পদ্বরশ্রমী এ েন গ্োটেবনোটরর ডদখো 
ডপটয় আদ্বম েীষণ খুশী হটয়দ্বি।” 
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“র্োয়োর,” ডতোতলোটে গ্রুর্োর, দোাঁটত দোাঁটত র্োদ্ব়ে ডখটয় ঠ  ঠ  শব্দ হটে। “আদ্বম 
দ্বনতোন্তই র্োিোরণ মোনুষ, তটর্ মহোনুেটর্র র্ন্তুদ্বষ্টর েনয েথোর্োিয ডচষ্টো  রদ্বি।” 
 
“দ্বনিয়ই, দ্বনিয়ই,” র্ম্রো  দ্বঠ  রু্ঝটত পোরটিন নো র্োমটন দোাঁ়েোটনো ডলো  ো তোট  
র্ো বোটর্র েোর মটন  রটি দ্ব নো। দ্বনচু ডশ্রণীর এই মোনুষগুটলোর আর্টল রূ্ক্ষ্ম ও 
পদ্বরমোদ্বেবত রুদ্বচটর্োি ডনই। পদ্বরশীদ্বলত মোদ্বেবত আচরণই রুদ্বচটর্োি গ্ট়ে ডতোটল, অর্শয 
এ োই আর্োর গ্ণতোদ্বন্ত্র  চচবো  দ্বঠন  টর ডতোটল। 
 
ক্লীয়ন র্লটলন, “আমোর ফোট দ্বমদ্বনটোটরর  োটি শুটনদ্বি ডতোমোর আনুগ্তয এর্ং 
র্োহদ্বর্ তোর  থো, আটরো শুটনদ্বি ডে অতযন্ত দক্ষতোর র্দ্বহত তুদ্বম এই র্োগ্োন োট  
র্োদ্বেটয় তুটলি। ফোটব দ্বমদ্বনটোর আমোট  র্টলটিন ডে ডতোমরো দুেন খুর্ েোটলো র্নু্ধ।” 
 
“র্োয়োর, ফোট দ্বমদ্বনটোর আমোর উপর অটন  ডর্শী র্দয়, দ্ব ন্তু আমোর অর্স্থোন। েোদ্বন। 
দ্বতদ্বন দ্বনটে ডথট  দ্ব িু নো র্লটল আদ্বম  খটনো আগ্ র্োদ্ব়েটয়  থো র্দ্বলদ্বন।” 
 
“চমৎ োর, গ্রুর্োর। এ ো ডতোমোর মোদ্বেবত রুদ্বচর পদ্বরচয় র্হন  টর। দ্ব ন্তু ফোটব 
দ্বমদ্বনটোর, আমোর মটতোই গ্ণতটন্ত্র দ্বর্শ্বোর্ী এর্ং মোনুটষর র্যোপোটর তোর দ্বর্চোর দ্বর্টলষটণর 
উপর আদ্বম আস্থো রোদ্বখ।” 
 
গ্রুর্োর  ুদ্বনবশ  রল। 
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র্ম্রো  র্লটলন, “তুদ্বম েোটনো, গ্রুর্োর, চীফ গ্োটেবনোটরর র্য়র্ হটয়টি এর্ং অর্র্র ডনয়োর 
 থো েোর্টিন। দোদ্বয়টত্বর ডর্োঝো তোর েনয ডর্শী হটয় ডগ্টি।” 
 
“র্োয়োর, চীফ গ্োটেবনোরট  আমরো র্ টলই অর্ম্ভর্ শ্রদ্ধো  দ্বর। আশো  দ্বর দ্বতদ্বন আটরো 
দী বদ্বদন দোদ্বয়ত্ব পোলন  টর েোটর্ন ডেন আমরো গ্োটেবনোররো তোর অদ্বেজ্ঞতো এর্ং জ্ঞোটনর 
িোরো উপ ৃত হটত পোদ্বর।” 
 
“চমৎ োর র্টলি, গ্রুর্োর,” দ্বনরোর্ক্ত েঙ্গীটত র্লটলন র্ম্রো , “দ্ব ন্তু তুদ্বম েোটলো  টরই 
েোটনো এগুটলো র্র্ অথবহীন  থো। দ্বতদ্বন আর দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটত পোরটর্ন 
 
, অন্তত এই পটদর েনয ডে র্োমথবয আর মোনদ্বর্  দ্বক্ষপ্রতো প্রটয়োেন ডর্ ো তোর ডনই। 
দ্বতদ্বন দ্বনটেই অর্র্টর েোওয়োর আটর্দন  টরটিন এর্ং আদ্বমও তো মঞু্জর।  টরদ্বি। 
এখন তোর ডেোগ্য উিররূ্দ্বর দ্বনর্বোচন  রো প্রটয়োেন।” 
 
“ওহ, র্োয়োর, এই রু্দ্বর্শোল র্োগ্োটন  মপটক্ষ পঞ্চোশেন নোরী পুরুষ রটয়টি েোরো 
প্রটতযট ই চীফ গ্োটেবনোর হওয়োর ডেোগ্য।” 
 
“হয়টতোর্ো আটি,” র্ম্রো  র্লটলন, “দ্ব ন্তু আমোর দৃদ্বষ্টটত র্র্টচটয় ডেোগ্য র্যদ্বক্ত তুদ্বম।” 
উদোর েঙ্গীটত হোর্টলন র্ম্রো । এই মুহূতব োর েনযই অটপক্ষো  রদ্বিটলন দ্বতদ্বন। গ্রুর্োর 
এখনই হোাঁ ু ডগ্ট়ে এই দুলবে ডর্ৌেোটগ্যর েনয তোর  োটি  ৃতজ্ঞতো প্র োশ  রটর্। 
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দ্ব ন্তু ডতমন দ্ব িুই হটলো নো আর র্ম্রো  েুরু  ুাঁচ োটলন। গ্রুর্োর র্লল, “র্োয়োর, এই 
র্মোন আমোর েনয অটন  ডর্শী হটয় েোয়–আদ্বম এর ডেোগ্য নই।” 
 
“ডর্ো ো,” তোর দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটয় প্রশ্ন ডতোলো হটয়টি র্টল খোদ্বন  ো ডরটগ্ ডগ্টলন ক্লীয়ন। 
“ডতোমোর ডেোগ্যতো রু্ঝটত র্ময় ডলটগ্টি। দ্ব ন্তু এখন আর ডতোমোট  র্োরোর্ির র্োইটরর 
নগ্ন আর্হোওয়োয়  ষ্ট  রটত হটর্ নো। চীফ গ্োটেবনোটরর অদ্বফর্ ো ডতোমোট  ডদয়ো হটর্, 
চমৎ োর অদ্বফর্, ডতোমোর েনয নতুন  টর র্োদ্বেটয় ডদর্, এর্ং তুদ্বম ডতোমোর পদ্বরর্োর 
দ্বনটয় ওখোটন থো টত পোরটর্। ডতোমোর পদ্বরর্োর আটি, তোই নো, গ্রুর্োর?” 
 
“জ্বী, র্োয়োর। স্ত্রী, দুই ডমটয়। আর র়্ে ডমটয়র েোমোই।” 
 
“খুর্ েোটলো। তুদ্বম আরোটম থো টত পোরটর্ এর্ং নতুন েীর্ন ো উপটেোগ্  রটর্, গ্রুর্োর। 
তুদ্বম ডেতটর থো টর্, গ্রুর্োর, নগ্ন আর্হোওয়োর িরোটিোাঁয়োর র্োইটর, র্দ্বতয োর এ েন 
ট্রযোন দ্বরয়োটনর মটতো।” 
 
“র্োয়োর, আদ্বম ডর্ট়ে উটঠদ্বি এযোনোক্রটন, ডেটর্ ডদখুন 
 
“ডেটর্ ডদটখদ্বি, গ্রুর্োর। র্ম্রোট র  োটি প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্শ্বই র্মোন। আমোর দ্বর্দ্ধোন্তই চূ়েোন্ত। 
এই র্মোন ডতোমোর প্রোপয।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

259 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

মোথো ঝোাঁদ্ব টয় চটল ডগ্টলন ক্লীয়ন। উদোরতোর এই প্রদশবনী  রটত ডপটর েীষণ খুদ্বশ। 
অর্শয ডলো  োর  োি ডথট  আটরো ডর্শী  ৃতজ্ঞতো এর্ং প্রশংর্ো আশো।  টরদ্বিটলন, 
তটর্ েোই ডহো   োে ো দ্বতদ্বন  রটত ডপটরটিন। 
 
এর্ং গ্রটহর স্থোপনোগুটলোটত ডে অচলোর্স্থো রৃ্দ্বষ্ট হটে ডর্ ো র্োমলোটনোর ডচটয় এই  োে ো 
অটন  র্হেেোটর্ হটয়টি। 
 
ক্লীয়ন ড োষণো  টরদ্বিটলন ডে এই   নোগুটলোর দ্বপিটন দোয়ী র্যদ্বক্তট  দ্বচদ্বহ্নত  রো ডগ্টল 
তোর অপরোি প্রমোদ্বণত ডহো  র্ো নো ডহো  তোট  মৃতুযদে ডদয়ো হটর্। 
 
“মোত্র দুই দ্বতন ো  দ্বঠন শোদ্বি, ক্লীয়ন র্টলদ্বিটলন, “ডদখটর্ র্র্োই ড মন ডর্োেো হটয় 
েোয়।” 
 
“আমোর মটত, র্োয়োর,” ডর্লেন র্টলদ্বিটলন, “এিরটনর  টঠোর আচরণ আপনোর 
মটনোর্োর্নো পূণব  রটর্ নো। এর ফটল শ্রদ্বম রো িমব    রটর্–আপদ্বন েদ্বদ র্ল প্রটয়োগ্ 
 টর তোটদরট   োটে দ্বফটর ডেটত র্োিয  টরন, তখন দ্বর্টদ্রোহ ডদখো। ডদটর্–আর আপদ্বন 
েদ্বদ শ্রদ্বম টদর স্থটল তর্দ্বন টদর দ্বদটয়  োে  রোটত চোন তখন ডদখটর্ন ডে তর্দ্বন রো 
েোটনই নো েন্ত্রপোদ্বতগুটলো দ্ব েোটর্ দ্বনয়ন্ত্রণ  রটত হয়, ফটল র্র্দ্ব িু আটরো দ্রুত অচল 
হটয় প়েটর্।” 
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 োটেই ক্লীয়ন স্বোিীনেোটর্ চীফ গ্োটেবনোর দ্বনটয়োগ্  রটত ডপটর ডে খুদ্বশ হটয়টিন তোটত 
অর্ো  হওয়োর দ্ব িু ডনই। 
 
আর গ্রুর্োর অপরৃ্য়মোন র্ম্রোট র দ্বদট  র্ীমোহীন এ  ঠোেো আতং  দ্বনটয় তোদ্ব টয় 
আটি। মুক্ত র্োযু় ডর্র্ন  রোর অদ্বি োর তোর  োি ডথট  দ্বিদ্বনটয় ডনয়ো হটে, র্ন্দী হটত 
েোটে চোর ডদয়োটল। দ্ব ন্তু র্ম্রো ট  প্রতযোখযোন  রটর্ ড মন  টর? 
 
. 
 
১০. 
 
ওদ্বয়র েরোেীণব এ  ডহোট টল উটঠটি রোইখ, উটেশয দ্বনটেট  হতদদ্বরদ্র প্রমোণ  রো। 
আয়নোর দ্বদট  তো োল ডর্। েো ডদখল ডর্ ো তোর েোটলো লোগ্ল নো। পদ্বরষ্কোর  টর ডগ্োাঁফ 
 োমোটনো; েুলদ্বফ ড ট  ডিো   টর ডফলো হটয়টি; মোথোর চুল পোটশ এর্ং দ্বপিটন দ্বক্লপ 
দ্বদটয় আ  োটনো। 
 
তোট  ডদখোটে–অদু্ভত। 
 
র্র্টচটয় খোরোপ র্যোপোর। খোদ্বন  পদ্বরর্তবটনর  োরটণ তোর ডচহোরো ো হটয় উটঠটি আটরো 
র্োল  রু্লে। 
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ে নয। 
 
তোিো়েো  োটেরও ড োটনো অগ্রগ্দ্বত হয় দ্বন। ডর্লেন তোট   োর্পোল  োর্পোলটের খুটনর 
তদন্ত দ্বরটপো ব দ্বদটয়দ্বিটলন, পুটরো োই টোদ্বে  টরটি ডর্। ডর্শী তথয পোয় দ্বন। শুিু 
এই ু ুই ডে  োর্পোলে খুন হটয়টি এর্ং স্থোনীয় দ্বনরোপিো  মবীরো এই খুটনর র্যোপোটর 
 োটে লোগ্োটনোর মটতো ড োটনো তথয পোয়দ্বন। পদ্বরষ্কোর ডর্োঝো। েোয় ডে দ্বনরোপিো  মবীরো 
এই খুটনর র্যোপোটর র্োমোনয র্ো এট র্োটরই গুরুত্ব ডদয় দ্বন। 
 
অর্ো  হওয়োর দ্ব িু ডনই। গ্ত শতোব্দী ডথট ই অদ্বি োংশ দ্বর্টশ্ব অপরোটির মোত্রো 
উটিখটেোগ্য হোটর ডর্ট়েটি। দ্বনরোপিো মবীরো ড োথোও র্ফল হটত পোরটি নো। র্র্টচটয় 
র়্ে  থো প্রোয় র্র্খোটনই দ্বনরোপিো র্যর্স্থো র্ংখযো এর্ং দক্ষতোয়  মোটত হটয়টি এর্ং 
(েদ্বদও প্রমোণ  রো  দ্বঠন) আটরো ডর্শী দুনবীদ্বতগ্রি হটয় পট়েটি।  োরণ েীর্ন েোত্রোর 
র্যটয়র র্োটথ তোটদর স্বল্প ডর্তন তোল দ্বমদ্বলটয় চলটত পোরটি নো। প্রশোর্টন দ্বনেুক্ত 
 মবচোরীটদর র্ততো র্েোয় রোখটত হটল তোটদরট  পেবোপ্ত ডর্তন দ্বদটত হটর্। তো নো 
 রটত পোরটল  মবচোরীরো উপোেবটনর অধর্ি উপোয় খুাঁটে ডনটর্ই। 
 
গ্ত  টয়  র্ির িটরই ডর্লেন এই দ্বর্ষটয় ডেোর প্রচোরণো চোদ্বলটয় েোটেন। ড োটনো 
লোে হয় দ্বন।  র নো র্োদ্ব়েটয় মেুরী র্ো়েোটনোর দ্বর্ ল্প উপোয় ডনই আর েনগ্ণ  র রৃ্দ্বদ্ধ 
ড োটনোেোটর্ই ডমটন দ্বনটত রোেী নয়। 
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এগুটলো র্র্ই (টর্লেন র্টলদ্বিটলন) ইটম্পদ্বরয়োল র্মোটের র্োমদ্বগ্র  অর্ক্ষটয়র লক্ষণ েো 
গ্ত দুই শতোব্দী িটর স্পষ্ট হটয় উঠটি। 
 
ডর্শ, রোইখ দ্ব   রটত পোটর? ডর্ ডে ডহোট টল উটঠটি খুন হওয়োর দ্বঠ  আটগ্র দ্বদন 
 োর্পোলে এখোটনই দ্বিল। ডহোট টলর ড োথোও ড উ এ েন আটি ডে এই   নোর র্োটথ 
েদ্ব়েত অথর্ো েদ্ব়েত র্যদ্বক্তট  ডর্ ডচটন। 
 
রোইটখর মটন হটে দ্বনটের গ্দ্বতদ্বর্দ্বি র্টন্দহেন   টর ডতোলো দর োর।  োর্পোলটর 
মৃতুযর র্যোপোটর তোর আগ্রহ প্র োশ  রো উদ্বচত, ফটল ড উ এ েন তোর। প্রদ্বত আগ্রহী 
হটর্, তোট  িটর দ্বনটয় েোটর্। দ্বর্পদ হটত পোটর, দ্ব ন্তু ডর্ েদ্বদ দ্বনটেট  ডর্ো ো প্রমোন 
 রটত পোটর তোহটল হয়টতো র্োটথ র্োটথ ড োটনো ক্ষদ্বত  রটর্ নো। 
 
ডতো— দ্বনটচর র্োটর, হয়টতো র্র্োই দ্বেনোর পূর্বর্তবী পোনউৎর্টর্ ডমটত আটি। ডর্ও তোটদর 
র্োটথ ডেোগ্ দ্বদটয় দ্ব িু   োর অটপক্ষো  রটত পোটর–েদ্বদ আটদৌ দ্ব িু  ট । 
 
১১. 
 
দ্ব িু দ্ব িু ডক্ষটত্র, ওদ্বয়  টঠোর নীদ্বত পরোয়ণ। (র্র্ ডর্ক্টটরর ডর্লোয়ই  থো ো র্দ্বতয, তটর্ 
ডর্ক্টর ডেটদ মোত্রো ো  ম ডর্শী হটয় থোট )। এখোটন উটিে  পোনীয়টত এযোলট োহল 
থোট  নো, তটর্ ডদহ-মন চোঙ্গো  রোর েনয অনয িরটনর  ৃদ্বত্রম উপোদোন ডমশোটনো হয়। 
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স্বোদ পিন্দ হটলো নো রোইটখর, তটর্ রু্দ্বর্িো এই ডে লোটর্ ডিো  ডিো  চুমু  দ্বদটয় র্ময় 
 ো োটত পোরটর্ এর্ং চোরপোটশ লক্ষয রোখটত পোরটর্। 
 
 টয়  ড দ্বর্ল পটর এ  তরুণীর ডচোটখ ডচোখ আ ট  ডগ্ল তোর। দৃদ্বষ্ট দ্বফদ্বরটয় দ্বনটত 
 ষ্ট হটলো। ডমটয় ো েটথষ্ট রু্ন্দরী। পদ্বরষ্কোর ডর্োঝো ডগ্ল র্র্ ডক্ষটত্র ওদ্বয় নীদ্বত পরোয়ণ 
নয়। 
 
দ্ব িুক্ষণ পটর ডমটয় ো মৃদু ডহটর্ উটঠ দোাঁ়েোল। এদ্বগ্টয় আর্টত লোগ্ল রোইটখর ড দ্বর্টলর 
দ্বদট  আর রোইখ র্টন্দটহর দৃদ্বষ্টটত তোট  ডদখটত লোগ্ল। (দ্বর্রক্ত হটয় েোর্ল রোইখ) 
এই মুহূটতব অনয ড োটনো দ্বর্ষটয় ে়েোটত পোরটর্ নো। 
 
রোইটখর ড দ্বর্টলর  োটি এটর্ এ  ু থোমল ডমটয় ো। তোরপর র্ংেুক্ত ডচয়োটর র্র্ল। 
 
“হযোটলো,” ডমটয় ো র্লল। “ডতোমোট  আটগ্  খটনো ডদদ্বখদ্বন।” হোর্ল রোইখ। “নো ডদখোরই 
 থো। এখোটন েোরো দ্বনয়দ্বমত আটর্ তোটদর র্র্োইট  তুদ্বম ডচন?” 
 
“ডমো োমুদ্ব ,” দ্বর্ব্রত নো হটয়ই ের্োর্ দ্বদল ডমটয় ো। “আমোর নোম মোনীলো। ডতোমোর?” 
 
রোইখ র্ম্ভর্ত দ্বনটের উপর এটতো  রুণো ডর্োি  টরদ্বন  খটনো। ডমটয় ো েটথষ্ট লম্বো, 
রোইখ উাঁচু দ্বহটলর েুতো পটরটি তোরপটরও ডমটয় ো লম্বোয় তোট  িোদ্ব়েটয় েোটর্ লম্বো ডমটয় 
রোইটখর র্র্র্ময়ই পিন্দ–ফর্বো গ্োটয়র রং, ডঢউ ডখলোটনো লম্বো মরৃ্ণ চুল, তোটত লোলটচ 
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ডিোাঁয়ো। ডপোশো  আশোট  ডতমন আদ্বেেোতয ডনই তটর্ এ  ু ডচষ্টো  রটলই গ্োটয় ডখট  
খোওয়ো ডশ্রণীর নয় র্রং ডমো োমুদ্ব  অদ্বেেোত মদ্বহলো দ্বহটর্টর্ দ্বনটেট  প্রদ্বতদ্বষ্ঠত  রটত 
পোরটর্। 
 
“নোম ডেটন দ্ব  হটর্,” রোইখ র্লল। “আমোর  োটি ড োটনো ডক্রদ্বে  ডনই।” 
 
“ওহ, খুর্ খোরোপ।” হতোশ হটলো মোনীলো। “ডেোগ্ো়ে  রটত পোরটর্ নো?” 
 
“ রটত ডতো চোই।  োে দর োর। ডতোমোর  োটি ড োটনো ডখোাঁে আটি?” 
 
“দ্ব  িরটনর  োে?” 
 
 োাঁি নো়েল রোইখ। “ডতমন ড োটনো অদ্বেজ্ঞতো ডনই, তটর্ ডে ড োটনো দ্ব িু হটলই 
চলটর্।” 
 
মোনীলো তোর দ্বদট  দ্বচদ্বন্তত দৃদ্বষ্টটত তো োটলো। “ডশোটনো েনোর্ নোমহীন। মোটঝ মোটঝ 
ডক্রদ্বে  িো়েোও  োে হয়।” 
 
েটম ডগ্ল রোইখ। ডমটয়টদর র্যোপোটর তোর েোগ্য ো র্রোর্রই েোটলো, দ্ব ন্তু ডর্ ো তোর 
ডগ্োাঁটফর  োরটণ–ডগ্োাঁফ। তোর র্োল  রু্লে ডচহোরোয় এই ডমটয় ো দ্ব  ডপটয়টি? 
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ডর্ র্লল, “আর্টল আমোর এ  র্নু্ধ ওদ্বয়টত থো ত।  টয়  র্প্তোহ আটগ্ও দ্বিল, দ্ব ন্তু 
এটর্ আর তোট  খুাঁটে পোদ্বে নো। ডেটহতু এখোটন েোরো দ্বনয়দ্বমত আটর্ তোটদর প্রোয় 
র্র্োইট  তুদ্বম ডচন, হয়টতো র্লটত পোরটর্। আমোর র্নু্ধর নোম  োর্পোলে।” গ্লো র্োমোনয 
চ়েোল রোইখ, “ োর্পোল  োর্পোলে।” 
 
মোনীলো শূনয দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় মোথো নো়েল। “এই নোটমর  োউট  দ্বচদ্বন নো।” 
 
“খুর্ খোরোপ, ডর্ ডেোরোমোই  দ্বিল, আদ্বমও।” আর্োরও শূনয দৃদ্বষ্ট। “ডেোরোমোই  দ্ব  তুদ্বম 
েোন?” 
 
মোথো নো়েল ডর্। “নো, শব্দ ো শুটনদ্বি দ্ব ন্তু অথব েোদ্বন নো। ড োটনো িরটনর  োে?” 
 
হতোশো দ্ব টর িরল রোইখট । “র্যোখযো  রটত অটন  র্ময় লোগ্টর্।” 
 
আটলোচনো ডশষ  রোর রু্টর র্লল রোইখ। দ্ব িুক্ষণ অদ্বনিয়তোর পর মোনীলো চটল ডগ্ল। 
েোওয়োর র্ময় তোর মুটখ হোদ্বর্ দ্বিল নো এর্ং রোইখ এ  ো র্যোপোর লক্ষয  টর অর্ো  
হটলো ডে ডর্ েতক্ষণ ডচটয়টি মোনীলো দ্বঠ  ততক্ষণই দ্বিল। 
 
(টর্শ, ডর্লেন ডতো র্টলটিনই মোনুষট  আ ৃষ্ট  টর রোখোর ক্ষমতো আটি। রোইটখর–
দ্ব ন্তু ডর্ ো দ্বনিয়ই এই িরটনর র্যর্র্োদ্বয়  ডমটয়টদর ডর্লোয় খোট  নো।  োরণ ওটদর 
 োটি পোওনো রু্টঝ ডনয়ো োই আর্ল  থো।)। 
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দ্বনটের অেোটন্তই তোর দৃদ্বষ্ট মোনীলোট  অনুর্রণ  রটত লোগ্ল। আটর  ো ড দ্বর্টলর 
র্োমটন ডথটমটি ডর্। ওই ড দ্বর্টলর ডলো  ো মোত্র মিয র্য়টর্ পো দ্বদটয়টি, চুটলর রং 
মোখন হলুদ, খো়েো দ্বপঠ। মরৃ্ণ  োমোটনো মুখ তটর্ রোইটখর মটত ডলো  োর র্ম্ভর্ত দোদ্ব়ে 
দ্বিল  োরণ থুতদ্বনর এটলোটমটলো  োঠোটমো প্র  । 
 
এই ডলো  োর র্োটথও মোনীলোর েোগ্য খুলল নো। দুই এ  ো র্ো য দ্বর্দ্বনমটয়র পটরই ডর্ 
চটল ডগ্ল। তটর্ হতোশ হওয়োর দ্ব িু ডনই,  োরণ ডমটয় ো দ্বনুঃর্টন্দটহ আ ষবণীয়। 
 
গ্েীর দ্বচন্তোয় েুটর্ ডগ্ল রোইখ, হঠোৎ ড র ডপল র্োমটনর ডচয়োটর ড উ র্টর্টি। এর্োর 
এ েন পুরুষমোনুষ। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  এ ডর্ই ডলো  েোর র্োটথ মোনীলো এ  ু 
আটগ্  থো র্টলটি। 
 
ডলো  োর দৃদ্বষ্টটত ড ৌতূহল। “এ  ু আটগ্ তুদ্বম আমোর এ  র্নু্ধর র্োটথ  থো র্লদ্বিটল।” 
 
দ্বর্নো প্রটচষ্টোটতই হোর্টত পোরল রোইখ। “খুর্ েোটলো ডমটয়।” 
 
“হযোাঁ এর্ং আমোর খুর্ েোটলো এ েন র্নু্ধ। ডতোমোটদর র্র্  থো শুটনদ্বি।” 
 
“আশো  দ্বর ড োটনো েুল  দ্বর দ্বন।” 
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“ডমোট ই নো, দ্ব ন্তু দ্বনটেট  তুদ্বম এ েন ডেোরোমোই  র্টল দোর্ী  রি।” । 
 
রোইটখর হৃৎদ্বপে লোদ্বফটয় উঠল। মোনীলোট  র্লো  থোগুটলো ডশষ পেবন্ত েোয়গ্োমটতো 
আ োত  টরটি। ডর্ ডে  থোগুটলো র্টলটি মোনীলোর  োটি তো অথবহীন দ্ব ন্তু তোর র্নু্ধর 
 োটি মটন হয় েটথষ্ট অথব র্হন  টর। 
 
তোর মোটন দ্ব  এই ডে, ডর্ এ  ো পথ খুাঁটে ডপটয়টি? নোদ্ব  র্মর্যো মোত্র শুরু হটলো? 
 
. 
 
১২. 
 
র্োমটন র্র্ো আগ্ম্ভ ট  ডর্োঝোর ডচষ্টো  রটি রোইখ, তটর্ দ্বনটের ডচহোরোয় ড োটনো েোর্ 
ফুট  উঠটত দ্বদল নো। ডলো  োর তীক্ষ্ণ র্রু্ে ডচোখ আর েোনহোত ো দ্বর্পৰ্জ্ন  েঙ্গীটত 
মুদ্বষ্ঠর্দ্ধ  টর ড দ্বর্টলর উপর ডফটল ডরটখটি। 
 
গ্ম্ভীরেোটর্ অটপক্ষো  রটি রোইখ। 
 
ডলো  ো আর্োর দ্বেটজ্ঞর্  রল, “দ্বনটেট  তুদ্বম ডেোরোনুমোই  র্লি।” 
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ডচহোরোয় অস্বদ্বি ফুট  উঠটত দ্বদল রোইখ। পদ্বরদ্বস্থদ্বতর  োরটণ খুর্ এ  ো  ষ্ট হটলো নো। 
“ড ন দ্বেটজ্ঞর্  রি, দ্বমটোর?” 
 
“ োরণ, আমোর মটন হয় নো ডতোমোর র্য়র্ খুর্ ডর্শী।” 
 
“আমোর েটথষ্ট র্য়র্ হটয়টি। ডেোরোদ্বনউটমর েোষণ আদ্বম হটলোেশটন র্র্র্ময়ই 
শুনতোম।” 
 
“দুই এ  ো ডশোনোটত পোরটর্?” 
 
 োাঁি ঝোাঁ োল রোইখ। “নো, দ্ব ন্তু মূল র্ক্তর্য ো রু্ঝটত ডপটরদ্বি।” 
 
“ডতোমোর র্োহর্ খুর্ ডর্শী, দ্বনটেট  ডখোলোখুদ্বল ডেোরোনুমোই  র্টল পদ্বরচয় দ্বদে। 
অটনট ই তোটদরট  পিন্দ  টর নো।” 
 
“শুটনদ্বি ওদ্বয়টত অটন  ডেোরোমোই  আটি।” 
 
“হটত পোটর। ডর্েনযই এখোটন এটর্ি?” 
 
“আদ্বম  োে খুাঁেদ্বি। আর হয়টতো এ েন ডেোরোমোই ই আমোট  র্োহোেয  রটত 
পোরটর্।” 
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“েোহুটলও অটন  ডেোরোনুমোই  আটি। তুদ্বম ড োটত্থট  এটর্ি?” দ্বনুঃর্টন্দটহ রোইটখর 
র্োচনেঙ্গী দ্বচনটত ডপটরটি ডর্। লুদ্ব টয় রোখো অর্ম্ভর্। 
 
“েটন্মদ্বি দ্বমদ্বলমোরুটত, তটর্ র্ো়েন্ত র্য়টর্র অদ্বি োংশ র্ময় ড ট টি েোহটল।” 
 
“দ্ব   রটত?” 
 
“ডতমন দ্ব িুই নো। দ্ব িুদ্বদন সু্কটল দ্বগ্টয়দ্বিলোম।” 
 
“আর তুদ্বম ড ন ডেোরোমোই ?”। 
 
দ্বনটেট  খোদ্বন  ো উটিদ্বেত হটত দ্বদল রোইখ। দোদ্বরদ্র পীদ্ব়েত, েোগ্যর্দ্বঞ্চত েোহটলর 
অদ্বির্োর্ী র্টলই ডর্ ডেোরোমোই  এ ো ডে র্দ্বতয নয় তো প্রমোণ  রোর েনয র্লল, “ োরণ 
আদ্বম মটন  দ্বর এম্পোয়োটরর শোর্ন র্যর্স্থো হওয়ো উদ্বচত আটরো প্রদ্বতদ্বনদ্বিত্বমূল , 
েনগ্টণর অদ্বি তর অংশগ্রহণ এর্ং প্রদ্বতদ্ব  ডর্ক্টর আর দ্বর্টশ্বর র্মোন অদ্বি োর দ্বনদ্বিত 
 রো। দ্বর্টর্চ  প্রদ্বতদ্ব  মোনুষই দ্ব  এেোটর্ দ্বচন্তো  রটর্ নো?” 
 
“এর্ং তুদ্বম র্ম্রোট র শোর্টনর অর্র্োন চোও?” 
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থম োল রোইখ। দ্বনটের ডখয়োল খুদ্বশ মটতো অটন   থোই র্লটত পোটর ডে ড উ দ্ব ন্তু 
র্ম্রোট র দ্বর্রুটদ্ধ দ্ব িু র্লো ো দ্বনুঃর্টন্দটহ র্ো়েোর্োদ্ব়ে হটয় েোটর্। ডর্ র্লল, “এমন দ্ব িু 
ডতো  ই নোই। র্ম্রো টর আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর, দ্ব ন্তু এতর়্ে এ  ো এম্পোয়োর চোলোটনো 
এ েন মোনুটষর েইনয  দ্বঠন।” 
 
“এ েন মোনুষ ডতো চোলোটে নো। পুটরো এ  ো ইটম্পদ্বরয়োল আমলোতন্ত্র রটয়টি। ফোট 
দ্বমদ্বনটোর হযোদ্বর ডর্লেটনর দ্বর্ষটয় ডতোমোর দ্ব  িোরণো?” 
 
“ড োটনো িোরণো ডনই। ওর র্যোপোটর দ্ব িুই েোদ্বন নো।” 
 
“শুিু েোন ডে প্রশোর্ন চোলোটনোর েনয েনমটতর উপর আটরো ডর্শী গুরুত্ব ডদয়ো উদ্বচত, 
দ্বঠ  নো?” 
 
ডচহোরোয় দ্বিিোগ্রিতো ফুট  উঠটত দ্বদল রোইখ। “ডেো-ডেো-ডেোরোদ্বনউম এই  থোগুটলোই 
র্লত। তুদ্বম এ োট  দ্ব  র্লটর্ আদ্বম েোদ্বন নো। অটনট ই এ োট  র্টল ‘গ্ণতন্ত্র, দ্ব ন্তু 
আদ্বম এর অথব েোদ্বন নো।” 
 
“অটন  দ্বর্শ্বই গ্ণতন্ত্র ডচষ্টো  টর ডদটখটি। অটন  দ্বর্শ্ব এখটনো ডচষ্টো  রটি। আদ্বম 
েোদ্বন নো ওই দ্বর্শ্বগুটলো অনযোনয দ্বর্শ্ব ডথট  েোটলোেোটর্ চলটত পোরটি দ্ব নো। ডতো তুদ্বম 
এ েন গ্ণতন্ত্রী?” 
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“তোহটল এ োট  তুদ্বম র্লি গ্ণতন্ত্র?” এর্োর দ্বনটেট  গ্েীর দ্বচন্তোয় েুটর্ ডেটত দ্বদল 
রোইখ। “তটর্ ডেোরোনুমোই  দ্বহটর্টর্ই আদ্বম অটন  ডর্শী স্বদ্বি ডর্োি  দ্বর।” 
 
“অর্শযই এ েন েোলোই –” 
 
“ওখোটন আদ্বম অল্প দ্ব িুদ্বদন দ্বিলোম।” 
 
“–তুদ্বম মোনুটষর র্মোন অদ্বি োটর দ্বর্শ্বোর্  র। েোহ্ লোই রো র্দ্বঞ্চত েনটগ্োষ্ঠী হওয়োর 
 োরটণ স্বোেোদ্বর্ েোটর্ই এইর্র্ উাঁচুদটরর মতর্োটদ দ্বর্শ্বোর্  টর।” 
 
“শুটনদ্বি ওদ্বয়টত ডেোরোনুমোই  মতর্োদ অতযন্ত েনদ্বপ্রয়। তোরো ডতো র্দ্বঞ্চত নয়।” 
 
“দ্বেন্ন  োরটণ। ওদ্বয়র পুরটনো ডময়ররো র্র্োই র্ম্রো  হটত ডচটয়দ্বিল।  থো ো তুদ্বম 
েোটনো?” 
 
মোথো নো়েল রোইখ। 
 
“আঠোর র্ির আটগ্, ডময়র দ্বরটশদ্বল এ  ো অেুযত্থোটনর মোিযটম লটক্ষযর প্রোয়  োিো োদ্বি 
ডপৌঁটি দ্বগ্টয়দ্বিল।  োটেই ওদ্বয়য়োনরো আর্টল দ্বর্টদ্রোহী, শুিুমোত্র ক্লীয়টনর দ্বর্টরোিীতো 
 রোর েনযই ডেোরোমোই ।” 
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“এইগুলোন আদ্বম  খটনো শুদ্বননোই। আদ্বম র্ম্রোট র দ্বর্পটক্ষ নো।” 
 
“দ্ব ন্তু তুদ্বম েনগ্টণর প্রদ্বতদ্বনদ্বিটত্ব দ্বর্শ্বোর্  র, তোই নো? ডতোমোর দ্ব  মটন হয় এ  ো 
দ্বনর্বোদ্বচত র্ংর্দ রোেধনদ্বত  ড োন্দল আর দলীয় স্বোথব িো়েো গ্যোলো দ্ব   এম্পোয়োর 
চোলোটত পোরটর্?” 
 
“হোহ? দ্ব িুই রু্ঝটত পোরদ্বি নো।” 
 
“ডতোমোর দ্ব  মটন হয় প্রটয়োেটনর মুহূটতব অটন গুটলো মোনুষ দ্রুত দ্বর্দ্ধোটন্ত ডপৌঁিোটত 
পোরটর্? নোদ্ব  তোরো র্টর্ র্টর্ ত ব দ্বর্ত ব  রটর্?” 
 
“আদ্বম েোদ্বন নো। দ্ব ন্তু মোত্র অল্প  টয় েন মোনুটষর হোটত র্র্গুটলো দ্বর্টশ্বর েোগ্য 
দ্বনিবোরটণর দোদ্বয়ত্ব থো টর্ ডর্ োও দ্বঠ  মটন হয় নো।” 
 
“এই দ্বর্শ্বোর্ রক্ষো  রোর েনয তুদ্বম ল়েোই  রটত পোরটর্? নোদ্ব  তুদ্বম শুিু এগুটলো দ্বনটয় 
 থো র্লটতই পিন্দ  র?” 
 
“ড উ আমোট   খটনো দ্ব িু  রটত র্টল দ্বন।” 
 
“িটরো ডতোমোট  র্লো হটলো। গ্ণতন্ত্র অথর্ো ডেোরোমোই  দশবন–এই দ্বর্শ্বোর্গুটলো ডতোমোর 
 োটি  তখোদ্বন গুরুত্বপূণব র্টল মটন হয়?” 
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“আদ্বম এর েনয ল়েোই  রর্–েদ্বদ রু্ঝটত পোদ্বর ডে তোটত ড োটনো লোে হটর্।” 
 
“ডতোমোর র্োহর্ আটি। তোহটল ওদ্বয়টত এটর্ি দ্বনটের দ্বর্শ্বোটর্র পটক্ষ ল়েোই  রোর 
েনয?” 
 
“নো,” অস্বদ্বির র্োটথ র্লল রোইখ। “এইেোটর্ র্লো ো দ্বঠ  হটর্ নো।  োটের ডখোাঁটে 
এটর্দ্বি। এই র্মটয়  োে খুইেো পোওয়ো ো  দ্বঠন–আর আমোর  োটি ডক্রদ্বে  ডনই। 
মোনুষটর র্োাঁচটত হয়।” 
 
“আদ্বম এ মত। ডতোমোর নোম দ্ব ?” 
 
পূর্ব র্ত বতো িো়েোই প্রশ্ন ো  রো হটলো দ্ব ন্তু প্রস্তুত দ্বিল রোইখ। “আমোর নোম প্ল্যোনটচ ।” 
 
“প্রথম নো ডশষ নোম?” 
 
“এ  োই নোম আমোর।” 
 
“ডতোমোর  োটি ড োটনো ডক্রদ্বে  ডনই এর্ং র্ম্ভর্ত খুর্ ডর্শী দ্বশদ্বক্ষতও নও।” 
 
“হযোাঁ।” 
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“দ্বর্টশষ িরটনর  োে  রোর ড োটনো অদ্বেজ্ঞতো ডনই?” 
 
“ োটের ডতমন রু্টেোগ্ পোইদ্বন, তটর্ আদ্বম আগ্রহী।” 
 
“দ্বঠ  আটি, প্ল্যোনটচ । র্যর্স্থো হয়টতো  রটত পোরর্।” ডলো  ো পট   ডথট  দ্বতন ড োণো 
এ  ো র্স্তু ডর্র  টর এমনেোটর্ চোপল ডেন ও োটত ড োটনো ডলখো িোপোটে। তোরপর 
ও োর উপর রু্ট়েো আঙু্গল রু্দ্বলটয় থোদ্বমটয় দ্বদল। “ড োথোয় ডেটত হটর্ র্টল দ্বদদ্বে। এ ো 
র্োটথ রোখ, হয়টতো  োটের এ  ো র্যর্স্থো হটয় েোটর্।” 
 
 োেব ো হোটত দ্বনটয় ডদখল রোইখ। ডলখোগুটলো র্ম্ভর্ত ফু্ল্টরোটর্ে, প়েো েোটে নো। 
ক্লোন্তেোটর্ ডলো  োর দ্বদ  তো োল, “ড উ েদ্বদ মটন  টর ডে আদ্বম এ ো চুদ্বর  টরদ্বি?” 
 
“এই  োেব চুদ্বর  রো েোটর্ নো। আমোর দ্বর্গ্টনচোর ডদয়ো আটি আর ডতোমোর নোম দ্বলটখ 
দ্বদটয়দ্বি।” 
 
“েদ্বদ ডতোমোর র্যোপোটর দ্বেটজ্ঞর্  টর?” 
 
“ রটর্ নো।–ডতোমোর  োে দর োর। এ োই ডতোমোর রু্টেোগ্, েদ্বদও এ শেোগ্ দ্বনিয়তো 
দ্বদটত পোরর্ নো” আটর  ো  োেব ডর্র  টর দ্বদল ডর্,”ড োথোয় ডেটত হটর্ এখোটন ডলখো 
আটি।” এই ডলখোগুটলো রোইখ প়েটত পোরল। 
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“িনযর্োদ।” 
 
হোটতর ইশোরোয় দ্বর্ষয় ো উদ্ব়েটয় ডদয়োর েঙ্গী  রল ডলো  ো। 
 
চটল েোওয়োর েনয উঠল রোইখ–রু্ঝটত পোরটি নো ড োথোয় ঝোাঁদ্বপটয় প়েটত েোটে। 
 
. 
 
১৩. 
 
উঠটি র্র্টি। উঠটি র্র্টি। উঠটি র্র্টি। 
 
ডলর্ এটেোদ্বরন অটন ক্ষণ ডথট ই গ্যোম্বল েীন নোমোদ্বত্রর ক্লোদ্বন্ত র পোয়চোরী ডদখটি। 
দ্বনুঃর্টন্দটহ ডেতটরর দ্বহংর অদ্বস্থরতো তোট  দ্বস্থর হটয় র্র্টত দ্বদটে নো। 
 
এটেোদ্বরন েোর্টি : নোমোদ্বত্র এম্পোয়োটরর র্র্টচটয় র্যদ্বক্তত্বর্ম্পন্ন মোনুষ এই  থো ড উ 
ড োটনোদ্বদন র্লটর্ নো, এমনদ্ব  তোটদর আটন্দোলটনও ডর্ অটন খোদ্বন র্যদ্বক্তত্বহীন, ডর্ 
র্দটমেোেী এর্ং েুদ্বক্ত দ্বদটয় দ্বচন্তো  রটত পোটর নো। খুর্ র্হটেই তোট  থোমোটনো ডেটত 
পোটর। দ্ব ন্তু ডর্ আমোটদর র্ো ী র্র্োর ডচটয় অটন  ডর্শী নোটিো়ের্োন্দো। অমরো হোল 
ডিট়ে ডদর্, দ্ব ন্তু ডর্ িো়েটর্ নো। িোিো ডমটর ড টনদ্বহাঁচট়ে, লোদ্বথ ডমটর র্োমটনর র্োিো 
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ডেটঙ্গ এদ্বগ্টয় েোটর্। হয়টতো আমোটদর এমন মোনুষই দর োর। হয়টতো নয়, অর্শযই 
দর োর আর নয়টতো দ্ব িুই অদ্বেবত হটর্ নো। 
 
নোমোদ্বত্র থোমল, রু্ঝটত পোরটি এটন্ডোদ্বরটনর দৃদ্বষ্ট তোর দ্বপটঠ আঠোর মটতো ডলটগ্ আটি। 
 ুটর র্লল, “ োর্পোলটের দ্বর্ষটয় েদ্বদ আর্োর ডল চোর ডদয়োর ইটে থোট  তোহটল েুটল 
েোও। শুিু শুিু  ষ্ট  টরো নো।” 
 
হোল ো দ্বনরোর্ক্ত েঙ্গীটত  োাঁি ঝোাঁ োল এটন্ডোদ্বরন। “ডল চোর দ্বদটয় আর দ্ব  হটর্? েো 
হর্োর তো হটয় ডগ্টি। ক্ষদ্বত েো হটত পোটর তোও হটয় ডগ্টি।” 
 
“দ্ব টর্র ক্ষদ্বত, এটেোদ্বরন? দ্ব টর্র ক্ষদ্বত? এই পদটক্ষপ নো দ্বনটল ডর্ই আমোটদর ক্ষদ্বত 
 রত। ডলো  ো দ্বর্শ্বোর্ োত তো  রটত শুরু  টরদ্বিল। এ  মোটর্র মটিযই ডর্—” 
 
“েোদ্বন। আদ্বমও দ্বিলোম ওখোটন। দ্ব  র্টলটি শুটনদ্বি।” 
 
“ োটেই তুদ্বম রু্ঝটত পোরি ডে ড োটনো উপোয় দ্বিল নো। ড োটনো উপোয় দ্বিল নো। তুদ্বম 
দ্বনিয় দ্বর্শ্বোর্  র ডে পুরটনো এ েন  মটরেট  খুন  টর আমোর খুর্ েোটলো লোগ্টি? 
আর্টল আমোর ড োটনো উপোয় দ্বিল নো।” 
 
“রু্ঝলোম। ডতোমোর ড োটনো উপোয় দ্বিল নো।” 
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আর্োর পোয়চোরী শুরু  রল নোমোদ্বত্র। আর্োর থোমল,  ুটর দ্বেটজ্ঞর্  রল, “এটেোদ্বরন, 
তুদ্বম ঈশ্বটর দ্বর্শ্বোর্  র?” 
 
প্রশ্ন ো রু্ঝটত নো ডপটর তোদ্ব টয় রইল এটেোদ্বরন। “দ্ব  দ্বর্শ্বোর্  দ্বর?” 
 
“ঈশ্বর।” 
 
“ড োটনোদ্বদন শুদ্বনদ্বন। দ্ব  দ্বেদ্বনর্?” 
 
“শব্দ ো গ্যোলো দ্ব   টযোন্ডোেব নয়। অদ্বতপ্রো ৃদ্বত  শদ্বক্ত। এই শব্দ ো ড মন?” 
 
“ও, অদ্বত প্রো ৃদ্বত  শদ্বক্ত। আটগ্ র্লদ্বন ড ন? নো, এগুটলো আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো। 
র্োিোরণত: প্র ৃদ্বতর দ্বনয়টমর র্োইটর দ্ব িু থো টল ডর্ োট ই অদ্বতপ্রো ৃদ্বত  শদ্বক্ত দ্বহটর্টর্ 
র্ংজ্ঞোদ্বয়ত  রো হয়, দ্ব ন্তু আর্টল ড োটনোদ্ব িুই প্র ৃদ্বতর দ্বনয়টমর র্োইটর নয়। তুদ্বম দ্ব  
আিযোদ্বত্ম তোয় দ্বর্শ্বোর্  রটত শুরু  টরি?” প্রশ্ন ো এমন েোটর্  রল ডেন ঠোট্টো  রটি 
দ্ব ন্তু তোর ডচোটখর েোষো দ্বিল অনযর ম। 
 
নোমোদ্বত্র তোট  ডচোখ নোদ্বমটয় দ্বনটত র্োিয  রল। ওই অর্ম্ভর্ িোরোটলো দৃদ্বষ্টর র্োমটন ড উই 
দ্ব  টত পোটর নো। “ডর্ো োর মটতো  থো র্টলো নো। আদ্বম দ্বর্ষয় ো দ্বনটয় প়েোটশোনো  রদ্বি। 
ড োদ্ব  ড োদ্ব  মোনুষ অদ্বতন্দ্রীয় ক্ষমতোয় দ্বর্শ্বোর্  টর।” 
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“েোদ্বন। র্র্র্ময়ই  রত।” 
 
“মোনুষ এগুটলো দ্বর্শ্বোর্  টর আর্টি ইদ্বতহোর্ শুরু হওয়োরও অটন  আটগ্ ডথট । ঈশ্বর’ 
শব্দ োর উৎপদ্বি অেোনো। প্রোধগ্দ্বতহোদ্বর্  ড োটনো েোষো ডথট  এটর্টি েোর উৎর্ ড োথোয় 
আমরো েোদ্বন নো, শুিু শব্দ ো েোদ্বন। তুদ্বম েোটনো দ্বর্দ্বেন্নর ম  তগুটলো ঈশ্বর দ্বর্শ্বোর্ 
প্রচদ্বলত আটি? 
 
“আমোর অনুমোন গ্যোলোদ্বক্সটত েতগুটলো ডর্ো ো আটি দ্বঠ  ততগুটলো।” 
 
মন্তর্য ো এদ্ব়েটয় ডগ্ল নোমোদ্বত্র। “অটনট র মটত শব্দ োর উৎপদ্বি ডর্ই র্মটয় েখন র্মগ্র 
মোনর্েোদ্বত এ  ো মোত্র গ্রটহ র্োর্  রত।” 
 
“এ ো দ্বনটেই এ  ো ডপৌরোদ্বণ  িোরণো। অদ্বতন্দ্রীয় ক্ষমতোয় দ্বর্শ্বোটর্র মটতোই আটর  ো 
পোগ্লোমী। মোনুটষর আদ্বদগ্রহ  খটনোই এ  ো হটত পোটর নো।” 
 
“হটতই হটর্, এটন্ডোদ্বরন, দ্বর্রক্ত রু্টর র্লল নোমোদ্বত্র। “দ্বেন্ন দ্বেন্ন গ্রটহ দ্বর্র্দ্বতবত হটল 
মোনর্েোদ্বত এ  ো এ   প্রেোদ্বত দ্বহটর্টর্ গ্ট়ে উঠটত পোরত নো।” 
 
“তোরপটরও, ওই িরটনর ড োটনো গ্রহ খুাঁটে পোওয়ো েোটর্ নো, র্ংজ্ঞোদ্বয়ত  রো েোটর্ নো, 
েুদ্বক্তর্হ োটর র্যোখযো  রো েোটর্ নো,  োটেই র্লো েোয় ওই িরটনর ড োটনো গ্রহ ডনই।” 
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“এই ঈশ্বররো,” নোমোদ্বত্র তোর েোর্নো নো পোদ্বিটয়ই র্টল ডেটত লোগ্ল, “মোনর্েোদ্বতট  
রক্ষো  রত, দ্বনরোপটদ রোখত অথর্ো অন্তত ডর্ই মোনুষগুটলো দ্বনরোপটদ থো ত েোরো েোনত 
ঈশ্বরটদর দ্ব েোটর্ র্যর্হোর  রটত হয়। ডর্ই র্মটয় েখন মোনুষ মোত্র এ  ো গ্রটহই র্োর্ 
 রত, তখন তোটদর দোদ্বয়ত্ব দ্বিল মোত্র এ  ো গ্রহ এর্ং ডর্ই গ্রটহর অল্প  টয় েন 
মোনুষট  রক্ষো  রো ডেন ওরো দ্বিল র়্ে েোই র্ো অংশীদোর।” 
 
“দ্ব  দয়োলু দ্বিল ওরো। পুটরো এম্পোয়োর দ্ব েোটর্ র্োমলোয় আদ্বম তো ডদখটত চোই।” 
 
“েদ্বদ পোটর? েদ্বদ ওটদর র্ংখযো হয় অগ্দ্বণত?” 
 
“েদ্বদ নক্ষত্রগুটলো েটম র্রফ হটয় েোয়? এতগুটলো েদ্বদ র্যর্হোর  টর দ্ব  লোে?” 
 
“আদ্বম শুিু এ  ু দ্বহর্োর্ দ্বন োশ  রদ্বি। েোর্দ্বি। তুদ্বম দ্ব   খটনো দ্বচন্তোেোর্নো প্রর্োদ্বরত 
 র নো? র্র্র্ময়ই মটন লোগ্োম ডর্াঁটি রোখ?” 
 
“আমোর মটত লোগ্োম িটর রোখো োই র্র্টচটয় দ্বনরোপদ। ডতোমোর লোগ্োমহীন মন ডতোমোট  
দ্ব  র্লল, চীফ?” 
 
নোমোদ্বত্রর ডচোখ জ্বটল উঠল, িটর দ্বনটয়টি তোট  দ্বনটয় ঠোট্টো  রো 
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নোমোদ্বত্র র্লল, “আমোর মন েো র্লটি তো হটলো–েদ্বদ ঈশ্বর র্টল দ্ব িু ডথট ই থোট , তোরো 
আমোটদর পটক্ষ আটি।” 
 
“চমৎ োর।–েদ্বদ র্দ্বতয হয়। দ্ব  প্রমোণ আটি?” 
 
“প্রমোণ? ঈশ্বর নো থো টল, আমোর মটত পুটরো োই এ  ো ড ো-ইদ্বিটেি, তটর্ অতযন্ত 
চমৎ োর।” আচম ো হোই তুটল র্টর্ প়েল নোমোদ্বত্র, তোট  েীষণ পদ্বরশ্রোন্ত ডদখোটে। 
 
েোটলো, এটন্ডোদ্বরন েোর্ল। খযোপোট  ডলো  ো এ  ু শোন্ত হটয়টি, এখন হয়টতো েুদ্বক্তর 
র্োটথ  থো র্লটত পোটর। 
 
“ট্রযোন টরর অর্ োঠোটমোটত ডে অেযন্তরীণ অচলোর্স্থো চলটি-” অতযন্ত নীচু গ্লোয় র্লল 
নোমোদ্বত্র। 
 
এটেোদ্বরন তোট  র্ক্তর্য ডশষ  রটত নো দ্বদটয় র্লল, “চীফ,  োর্পোলে আর্টল পুটরোপুদ্বর 
েুল র্টল দ্বন। েত ডর্শীদ্বদন এই ডখলো আমরো চোদ্বলটয় েোর্ ইটম্পদ্বরয়োল ডফোটর্বর মূল 
 োরণ ো ডর্র  টর ডফলোর র্ম্ভোর্নোও তত ডর্শী। এ দ্বদন নো এ দ্বদন এই প্রটেক্ট 
আমোটদর মুটখর উপরই দ্বর্স্ফোদ্বরত হটর্।” 
 
“পদ্বরদ্বস্থদ্বত এখটনো ডর্ই পেবোটয় ডপৌঁিোয়দ্বন, এখটনো এর দোয় ইটম্পদ্বরয়োলটদর উপরই 
প়েটি। ট্রোন টরর পুদ্বঞ্জেূত অর্টন্তোষ আদ্বম ড র পোদ্বে।” হোত তুটল আঙু্গটলর ফোাঁট  
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আঙু্গল ঢুদ্ব টয় র্র্ল। “আদ্বম অনুের্  রটত পোরদ্বি। এর্ং আমরো র্দ্বঠ  পটথই 
এটগ্োদ্বে। পরর্তবী পদটক্ষপ ডনয়োর েনয ততদ্বর।” 
 
রর্ ষহীন েঙ্গীটত হোর্ল এটেোদ্বরন। “আদ্বম ডতোমোর  োি ডথট  দ্বর্িোদ্বরত েোনটত চোই 
নো, চীফ।  োর্পোলে রু্ঝটত পোটর দ্বন তোর পদ্বরণদ্বত দ্ব  হটর্। আদ্বম  োর্পোলে নই।” 
 
“র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  তুদ্বম  োর্পোলে নও র্টলই ডতোমোট  আদ্বম র্লটত পোদ্বর। তোিো়েো 
এখন আদ্বম েো েোদ্বন তখন ডর্ ো েোনতোম নো।” 
 
“আমোর িোরণো, দ্বনটের মুটখ েো র্লটি তোর অটিব ও দ্বর্শ্বোর্  টর নো এটন্ডোদ্বরন, “তুদ্বম 
ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটে হোমলো  রোর  থো েোর্ি।” 
 
“অর্শযই। আর দ্ব   রোর আটি? অর্শয গ্রোউটে অনুপ্রটর্শ  রো ো এ  ো র্মর্যো। খর্র 
পোঠোটনোর েনয ওখোটন আমোর ডলো  আটি, দ্ব ন্তু ওরো র্োিোরণ গুপ্তচর। ওখোটন এ েন 
দক্ষ ডলো  দর োর।” 
 
“গ্যোলোদ্বক্সর র্র্চোইটত  দ্বঠন দ্বনরোপিোটর্দ্বটত অঞ্চটল দ্বনটেটদর এ েন দক্ষ এটেেট  
অনুপ্রটর্শ  রোটনো র্হে নয়।” 
 
“অর্শযই নয়। এখন পেবন্ত এ োই দ্বিল আমোর মোথোর্যথো–তখনই ঈশ্বররো নো  
গ্লোটলন।” 
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নরম রু্টর এটেোদ্বরন র্লল, (দ্বর্রদ্বক্তর েোর্ ো লুদ্ব টয় রোখোর েনয আপ্রোণ ডচষ্টো  রটত 
হটলো তোট ), “ঐশ্বদ্বর  দশবন দ্বনটয় আটলোচনো  রোর ড োটনো প্রটয়োেন আটি র্টল 
আমোর মটন হয় নো। দ্ব   ট টি ডর্ ো র্ল–ঈশ্বরটদর আটলোচনো এখন থো ।” 
 
“আমোর প্রোপ্ত তথয অনুেোয়ী র্ টলর দ্বপ্রয় এর্ং মহোনুের্ র্ম্রো  প্রথম ক্লীয়ন এ েন 
নতুন চীফ গ্োটেবনোর দ্বনটয়োটগ্র দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটয়টিন। দ্বর্দ্ব  শতোব্দীর মোটঝ এই প্রথম।” 
 
“তোটত দ্ব  হটয়টি?” 
 
“দ্ব িুই রু্ঝটত পোরি নো?” 
 
দ্ব িুক্ষণ েোর্ল এটন্ডোদ্বরন। “আদ্বম ডর্োিহয় ঈশ্বরটদর দ্বপ্রয় পোত্র নই। দ্ব িুই রু্ঝটত 
পোরদ্বি নো।” 
 
“েদ্বদ তুদ্বম নতুন চীফ গ্োটেবনোর দ্বনটয়োগ্  র, এটন্ডোদ্বরন, পদ্বরদ্বস্থদ্বত অনয ডে ড োটনো 
উচ্চপদস্থ প্রশোর্  দ্বনটয়োটগ্র মটতোই–নতুন ফোটব দ্বমদ্বনটোর র্ো নতুন র্ম্রো  ক্ষমতোয় 
র্র্টল ডে পদ্বরদ্বস্থদ্বত হয় দ্বঠ  ডর্র ম। নতুন চীফ গ্োটেবনোর অর্শযই তোর দ্বনটের 
পিটন্দর ডলো টদর দ্বনটয়োগ্  রটর্। পুরটনো েোটদরট  তোর মটন হটর্ অট টেো তোটদরট  
অর্র্র দ্বনটত র্োিয  রটর্ এর্ং তরুণ আর উদযমী নতুনটদর দ্বনটয়োগ্ ডদটর্।” 
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“হটত পোটর।” 
 
“হটত পোটর নো, এর মই হয়। র্তবমোন চীফ গ্োটেবনোর দোদ্বয়ত্ব ডনয়োর র্ময় হটয়টি, তোর 
পূর্বরূ্দ্বরর ডর্লোয়ও হটয়টি, এেোটর্ই হটয় আর্টি। আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলো ডথট  শটয় 
শটয়  মবী–” 
 
“আউ োর ওয়োর্ল্ব ডথট  ড ন?” 
 
“রু্দ্বদ্ধ খো োও, এটন্ডোদ্বরন–েদ্বদ থোট । র্োগ্োটনর র্যোপোটর দ্ব  েোটন ট্রযোন দ্বরয়োনরো? তোরো 
র্োরোেীর্ন র্োর্  টর গ্মু্বটের ডেতটর,  ৃদ্বত্রম উপোটয় ততদ্বর  রো গ্োিপোলো, দ্বচদ্ব়েয়োখোনো, 
শর্যটখত আর ফটলর গ্োি ডদটখ েীর্ন  োদ্ব টয় ডদয়। রু্টনো প্র ৃদ্বতর র্যোপোটর দ্ব  েোটন 
তোরো?” 
 
“আেো। এর্োর রু্ঝটত পোরদ্বি।” 
 
“র্োিোই প্রদ্বক্রয়োর রু্র্োটদ প্রচুর নতুন ডলো  গ্রোউটে ডঢো োর রু্টেোগ্ পোটর্। অর্শযই র্র্োর 
র্যোপোটর দ্বনখুাঁতেোটর্ ডখোাঁেখর্র  রো হটর্, তটর্ ট্রযোন দ্বরয়োনটদর। ডর্লোয় েত ো  রো 
হটতো অনযটদর ডর্লোয় তো হটর্ নো। তোর মোটন আমোটদর দ্ব িু  মবী িদ্ম পদ্বরচটয় 
অনুপ্রটর্শ  রটত র্ক্ষম হটর্। দ্ব িু হয়টতো িরো প়েটর্, দুএ েন। দ্বঠ ই ফোাঁ  গ্টল 
ঢুট  ডেটত পোরটর্ ড োটনো র্টন্দহ ডনই। ফোটব দ্বমদ্বনটোর ডর্লেন। (থুতু ডফলোর মটতো 
 টর নোম ো উচ্চোরণ  রল ডর্) দোদ্বয়টত্ব আর্োর পর ডে র্যথব প্রটচষ্টো চোলোটনো হটয়দ্বিল, 
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তোরপর ডে  দ্বঠন দ্বনরোপিো র্যর্স্থো ততদ্বর হটয়টি তো র্টেও আমোটদর দ্ব িু এটেে 
অনুপ্রটর্শ  রটত পোরটর্।” 
 
এর্োর এটেোদ্বরন ক্লোন্ত ডর্োি  রল, তোর মটন হটে ডর্ এ  ো পযোাঁটচর মটিয পট়ে ডগ্টি 
ডেখোন ডথট  আর ডর্টরোটত পোরটি নো। হয়টতো আমোর মুটখ  থোগুটলো অদু্ভত ডশোনোটর্, 
চীফ, দ্ব ন্তু এই ‘ঈশ্বরটদর’ ডর্োিহয় আর্টলই দ্ব িু ো হোত আটি,  োরণ ডতোমোট  ডে 
 থো ো র্লটত এটর্দ্বিলোম মটন হটে তো ডতোমোর পদ্বর ল্পনোয় দ্বনখুাঁত েোটর্ দ্বমটল েোটর্।” 
 
নোমোদ্বত্রর দৃদ্বষ্টটত র্টন্দহ ফুট  উঠল, তোরপর  োমরোর চোরপোটশ তো োল ডেন হঠোৎ 
 টরই দ্বনরোপিো দ্বনটয় দ্বচদ্বন্তত হটয় পট়েটি। দ্ব ন্তু অমুল  েয়।  োমরো ো পুরটনো এ  
আর্োদ্বর্   মটপ্ল্টক্সর অটন  ডেতটর এর্ং দ্বনখুাঁতেোটর্ শীর্ল্  রো। র্োইটরর ড উ 
তোটদর  থো শুনটত পোরটর্ নো, র্মূ্পণব দ্বদ  দ্বনটদবশনো থো টলও ড উ র্হটে খুাঁটে পোটর্ 
নো র্ো ডপটলও র্ংগ্ঠটনর ডস্বেোটর্র্ টদর দ্বনদ্বেদ্র দ্বনরোপিো ডর্ষ্টনী ডেদ  টর আর্টত 
পোরটর্ নো।” 
 
“খুটল র্ল।” নোমোদ্বত্র র্লল। 
 
“ডতোমোর  োটে লোগ্টর্ এমন এ েনট  খুাঁটে ডপটয়দ্বি। র্য়টর্ তরুণ অদ্বশদ্বক্ষত, 
র্োিোদ্বর্িো। ডতোমোর পিন্দ হটর্, ডদখটলই মটন হটর্ এট  দ্বর্শ্বোর্  রো েোয়। েো র্লোর তো 
র্রোর্দ্বর র্টল। েোটল র্োর্  রত, র্মোন অদ্বি োটরর দ্বর্ষয় ো দ্বনটয় েীষণ উৎর্োহী। তোর 
মটত েোহ্ লোই  ড ো -আইর্োটরর পটর ডেোরোদ্বনউমই র্র্টচটয় আ ষবণীয় র্স্তু; এর্ং 
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আমোর ড োটনো র্টন্দহ ডনই ডে এই আদটশবর  থো র্টল তোট  দ্বদটয় েো ইটে তোই 
 রোটনো েোটর্।” 
 
“আদশব?” নোমোদ্বত্র র্লল। তোর র্টন্দহ এ  দ্বর্নু্দও  টম দ্বন। “ডর্ দ্ব  আমোটদর 
এ েন?” 
 
“র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব , ডর্ আর্টল ড োটনোদ্ব িুর র্োটথই েদ্ব়েত নয়। ডর্ শুিু এই ু ুই 
েোটন ডে ডেোরোদ্বনউম র্র্ ডর্ক্টটরর র্মোন অদ্বি োটরর  থো প্রচোর  টরদ্বিল।” 
 
“ও ো তোর  ল্পনো, ড োটনো র্টন্দহ ডনই।” 
 
“ ল্পনো আমোটদরও দ্ব ন্তু ডিটল ো এগুটলো দ্বর্শ্বোর্  টর। র্মোন অদ্বি োর এর্ং প্রশোর্টন 
েনগ্টণর অদ্বি  অংশ গ্রহণ দ্বনটয় আমোর র্োটথ  থো র্টলটি। এমনদ্ব  গ্ণতটন্ত্রর  থোও 
ডর্ েোটন।” 
 
 ৃণোয় নো   ুাঁচ োল নোমোদ্বত্র। “দ্বর্শ হোেোর র্িটর গ্ণতন্ত্র  খটনোই র্দ্বঠ েোটর্ র্যর্হৃত 
হয়দ্বন।” 
 
“হযোাঁ, দ্ব ন্তু ডর্ ো আমোটদর মোথোর্যথো নো। এই দ্বেদ্বনর্গুটলোই ডিটলদ্ব র চোদ্বল ো শদ্বক্ত এর্ং 
আদ্বম ডতোমোট  র্দ্বতয  থো র্লদ্বি, চীফ, তোট  ডদটখই রু্ঝটত ডপটরদ্বি ডে দর োরী অস্ত্র ো 
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আমরো ডপটয়দ্বি দ্ব ন্তু রু্ঝটত পোরদ্বিলোম নো দ্ব েোটর্ র্যর্হোর  রো েোটর্। এখন েোদ্বন। 
তোট  আমরো গ্োটেবনোর দ্বহর্োটর্ ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটে ঢুদ্ব টয় দ্বদটত পোরর্। 
 
“দ্ব েোটর্? গ্োটেবদ্বনং এর দ্ব িু েোটন ডর্?” 
 
“নো, দ্ব িুই েোটন নো। দক্ষ শ্রটমর ড োটনো  োে  খটনোই ডর্  টরদ্বন। এই মুহূটতব এ  ো 
হলোর চোলোটনোর দোদ্বয়ত্ব ডদয়ো হটয়টি এর্ং আমোর িোরণো দ্ব েোটর্ চোলোটত হয় তোও 
দ্বশদ্বখটয় দ্বদটত হটয়টি। তোরপটরও ডিটল োট  েদ্বদ ড োটনোেোটর্ গ্োটেবনোটরর র্হ োরী 
দ্বহটর্টর্ও ডঢো োটনো েোয়, তোহটলই আমোটদর  োে হটয় েোটর্।” 
 
“দ্ব   োে হটর্?” 
 
“আমরো ডে র্যদ্বক্তট   োটগ্ব   রর্ তোর  োিো োদ্বি ডেটত পোরটর্–ড োটনোর ম র্টন্দহ নো 
েোদ্বগ্টয়ই–আ োত  রোর মটতো  োটি ডেটত পোরটর্। চীফ, দ্বনটেট  ডর্ মহোন দ্বর্প্ল্র্ী 
মটন  টর, এই আদশবগুটলোই ডর্ো ো ডিটল োট  আত্মদ্বর্শ্বোর্ী  টর তুটলটি।” 
 
“আমরো েো  রটত র্লর্ তোই  রটর্ ডর্?” 
 
“দ্বনুঃর্টন্দটহ।” 
 
“ওর র্োটথ ডতোমোর ডদখো হটলো দ্ব েোটর্?” 
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“আর্টল মোনীলো ওট  খুাঁটে ডর্র  টরটি।” 
 
“ড ?” 
 
“মোনীলো। মোনীলো েুর্োন ুয়ো।” 
 
“ও, ডতোমোর ডর্ই র্োন্ধর্ী।” দ্বর্রদ্বক্তটত মুখ র্োাঁ ো  রল নোমোদ্বত্র। 
 
“মোনীলো অটনট রই র্নু্ধ।” ডর্োঝটনোর রু্টর র্লল এটেোদ্বরন। “আর তোই ডতো ডর্ অটন  
 োে  টর দ্বদটত পোটর। ডে ড োটনো মোনুষট  দ্বর্চোর  রোটত তোর েুদ্ব়ে ডনই। ডিটল োট  
ডদটখ আ ৃষ্ট হটয়দ্বিল র্টলই ডর্ ডেটচ পট়ে আলোপ  টর দ্বর্শ্বোর্  র, মোনীলো  খটনো 
শুিু র্োইটরর ডচহোরো ডদটখ আ ৃষ্ট হয় নো।  োটেই রু্ঝটত পোরি এই ডিটল োর মোটঝ 
দ্বনিয়ই ড োটনো গুণ আটি। 
 
নোমোদ্বত্র হোল ো রু্টর র্লল, “এ র্োর ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটে ডঢো োর পর ডতোমোর 
এই চমৎ োর হোদ্বতয়োর দ্ব   রটত পোরটর্ র্টল ডতোমোর মটন হয়, এটেোদ্বরন?” 
 
এটেোদ্বরন লম্বো দম দ্বনল। “আর দ্ব   রটর্? আমোটদর দ্বপ্রয় র্ম্রো  প্রথম ক্লীয়নট  পথ 
ডথট  র্দ্বরটয় ডদটর্।” 
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রোটগ্ ডফট  প়েল নোমোদ্বত্র। “দ্ব ? পোগ্ল হটয়ি? ক্লীয়নট  খুন  রর্ ড ন? ওর মোিযটম 
প্রশোর্টন ঢু র্ আমরো। ডর্ আমোটদর আ়েোল ডদটর্, আমরো তোর দ্বপিটন। ডথট  শোর্ন 
 রর্। ডর্ আমোটদর ক্ষমতোয় েোওয়োর পোর্টপো ব, ডতোমোর রু্দ্বদ্ধশুদ্বদ্ধ ড োথোয় ডগ্ল? তোট  
এ েন দ্বফগ্োরটহে দ্বহটর্টর্ আমোটদর প্রটয়োেন। ডর্ আমোটদর  োটে নো  গ্লোটর্ নো 
আর তোর  োরটণই আমরো আটরো শদ্বক্তশোলী হটয় উঠর্।” 
 
লোল    ট  হটয় উঠল এটন্ডোদ্বরটনর ফর্বো মুখ, েদ্রতোর মুটখোর্ খটর্ প়েল ডচহোরো 
ডথট , চীৎ োর  টর র্লল, “তোহটল দ্ব   রটত চোও তুদ্বম? দ্ব  পদ্বর ল্পনো  টরি? 
র্োরর্োর অনুমোন  টর আদ্বম ক্লোন্ত।” 
 
হোত তুলল নোমোদ্বত্র। “দ্বঠ  আটি। দ্বঠ  আটি। শোন্ত হও। এ  ু ডেটর্ ডদখ। 
ডেোরোদ্বনউমট  দমন  টরদ্বিল ড ? দশ র্ির আটগ্ আমোটদর স্বে িুদ্বলর্যোৎ  টরদ্বিল 
ড ? ডর্ই গ্দ্বণতদ্বর্দ। এর্ং ডর্ই এখন র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর প্রলোপ র্ট  এম্পোয়োর শোর্ন 
 রটি। ক্লীয়ন দ্ব িুই নো। হযোদ্বর ডর্লেনট  আমোটদর পথ ডথট  র্রোটত হটর্। আদ্বম 
ডচষ্টো  রদ্বি ডে অচলোর্স্থো চলটি তোর দোয় ডর্লেটনর  োাঁটি চোপোটনোর েনয। েনগ্টণর 
দুটেবোটগ্র েনয তোট  দোয়ী  রো হটর্। র্র্োই এ োট  িটর ডনটর্। তোর র্যথবতো এর্ং 
অটেোগ্যতো দ্বহটর্টর্।” 
 
 থোর ডতোট়ে নোমোদ্বত্রর মুটখর ড োণো দ্বদটয় খোদ্বন  ো থুতু ডর্দ্বরটয় প়েল। “ডর্ খুন হটল 
আনটন্দর র্নযো র্টয় েোটর্ এম্পোয়োটর এমন দ্ব   োে ো ড   টরটি তো নো। েোনটলও 
চলটর্। র্োরর্োর এই খর্র প্রচোর  রো হটর্ প্রদ্বত ো হটলোেশন চযোটনটল। র্র্োই আমোটদর 
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ডমটন ডনটর্ ত্রোণ তবো দ্বহটর্টর্।” হোত তুটল এমন েোটর্ নোদ্বমটয় আনল ডেন  োটরো রু্ট  
িুদ্বর র্র্োটে। “ডতোমোর তরুণ তর্দ্বন  দ্ব  হযোদ্বর ডর্লেনট  খুন  রটত পোরটর্?” 
 
অন্তত র্োদ্বহয েোটর্ হটলও দ্বনটেট  র্োমটল দ্বনল এটন্ডোদ্বরন। 
 
“অর্শযই পোরটর্। র্ম্রোট র েনয তোর হয়টতো এ  ু হটলও শ্রদ্ধোটর্োি আটি; র্ম্রো  তোর 
 োটি রহর্যময় পদ্বর্ত্র র্যদ্বক্ত। ডর্লেটনর েনয তোর ডতমন শ্রদ্ধোটর্োি ডনই।” 
 
দ্ব ন্তু ডেতটর ডেতটর ডখটপ ডগ্টি এটন্ডোদ্বরন। এ ো ডর্ চোয়দ্বন। তোর র্োটথ 
দ্বর্শ্বোর্ োত তো  রো হটয়টি। 
 
. 
 
১৪. 
 
মোনীলো ডচোটখর উপর ডথট  চুল র্দ্বরটয় রোইটখর দ্বদট  তোদ্ব টয় হোর্ল। “র্টলদ্বিলোম নো, 
ডতোমোট  ড োটনো ডক্রদ্বে  খরচ  রটত হটর্ নো।” 
 
ডচোখ দ্বপ দ্বপ   রল রোইখ, নগ্ন  োাঁি চুল োল। “দ্ব ন্তু এখন দ্বনিয়ই চোইটর্?” 
 
 োাঁি ডনট়ে আ ষবণীয় েঙ্গীটত হোর্ল মোনীলো। “ড ন চোইর্?” 
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“ড ন নয়?” 
 
“ োরণ মোটঝ মোটঝ আমোর দ্বনটেরও আনটন্দর প্রটয়োেন হয়।” 
 
“আমোর র্োটথ?” 
 
“আর ড উ ডতো ডনই এখোটন।” 
 
দী বক্ষটণর নীরর্তোর পর র্োন্ত্বনোর রু্টর মোনীলো র্লল, “তোিো়েো ডতোমোর  োটি অত 
ডক্রদ্বে  ডনই।  োে ড মন চলটি?” 
 
“মেুরী ডর্শী নো তয় দ্ব িু নো থো োর চোইটত েোটলো। অটন  েোটলো। তুদ্বম ওই 
ডলো  োট  আমোর েনয  োটের র্যর্স্থো  টর দ্বদটত র্টলদ্বিটল?” 
 
িীটর িীটর মোথো নো়েল মোনীলো। “ডলর্ এটন্ডোদ্বরটনর  থো র্লি? আদ্বম ওট  দ্ব িুই 
র্দ্বলদ্বন। শুিু র্টলদ্বিলোম ডে ডতোমোট  হয়টতো তোর েোটলো লোগ্টর্।” 
 
“ডর্ দ্ব  রোগ্  রটর্ আমোর আর ডতোমোর এই-” 
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“ড ন রোগ্  রটর্? ওর ড োটনো র্যোপোর নো এ ো। ডতোমোরও মোথো  োমোটনোর দর োর 
ডনই।” 
 
“ডর্ দ্ব   টর? মোটন দ্ব   োে  টর?” 
 
“ড োটনো  োে  টর র্টল মটন হয় নো। িনী ডলো । পুরটনো ডময়রটদর আত্মীয়।” 
 
“ওদ্বয়র ডময়র?”। 
 
“হযোাঁ। ইটম্পদ্বরয়োল গ্েনবমযোে ডর্ পিন্দ  টর নো। অর্শয আটগ্র ডময়রটদর ড উই 
 রত নো। ডর্ র্টল ক্লীয়ন—” 
 
আচম ো মুটখর লোগ্োম  োনল ডর্, তোরপর র্লল, “ডর্শী  থো র্লদ্বি আদ্বম।  োউট  
র্টলো নো।” 
 
“আদ্বম? আদ্বম দ্ব িুই শুদ্বন দ্বন।  োউট ই র্লর্ নো।” 
 
“দ্বঠ  আটি।” 
 
“দ্ব ন্তু এটন্ডোদ্বরটনর দ্বর্ষয় ো দ্ব ? ডর্ ডেোরোনুমোই টদর উাঁচুপটদর ডনতো? গুরুত্বপূণব 
র্যদ্বক্ত?” 
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“আদ্বম েোদ্বন নো।” 
 
“ খটনো এই দ্বর্ষটয়  থো র্টল দ্বন?” 
 
“আমোর র্োটথ র্টলদ্বন।” 
 
“ও, দ্বর্রদ্বক্ত ডগ্োপন  রল রোইখ। 
 
তোর দ্বদট  র্রু ডচোটখ তো োল মোনীলো। “ডতোমোর এটতো আগ্রহ ড ন?” 
 
“আদ্বম ওটদর র্োটথ  োে  রটত চোই। এেোটর্ই অটন  উপটর উঠটত পোরর্। েোটলো 
চো রী। অটন  ডক্রদ্বে ।” 
 
“হয়টতো এটেোদ্বরন র্োহোেয  রটত পোরটর্। আদ্বম েোদ্বন ডর্ ডতোমোট  পিন্দ  টর।” 
 
“আমোট  েোটত আটরো ডর্শী পিন্দ  টর ডর্ই র্যর্স্থো  রটত পোরটর্ তুদ্বম?” 
 
“ডচষ্টো  টর ডদখটত পোদ্বর। ডতোমোট  পিন্দ নো  রোর ডতো ড োটনো  োরণ ডদদ্বখ নো। আদ্বম 
ডতোমোট  পিন্দ  দ্বর। এটন্ডোদ্বরনট  েত ো  দ্বর ডতোমোট  তোর ডচটয় ডর্শী  দ্বর।” 
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“িনযর্োদ, মোনীলো। আদ্বমও ডতোমোট  পিন্দ  দ্বর। অটন ।” মোনীলোর ডদটহর দ্বনটচর 
অংটশ হোত ডর্োলোটত লোগ্ল ডর্। আশো  রল ডেন র্তবমোন এযোর্োইনটমটের ডচটয় 
ডমটয় োর দ্বদট ই মনটেোগ্ ডর্শী দ্বদটত পোটর। 
 
. 
 
১৫. 
 
“ডলর্ এটন্ডোদ্বরন, ক্লোন্ত রু্টর র্লটলন ডর্লেন। দুহোটত ডচোখ েলটিন। 
 
“ড ?” দ্বেটজ্ঞর্  রল ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল। তোর আচরণ এখটনো রোইখ চটল েোওয়োর দ্বদন 
ডথট  ডেমন শীতল দ্বিল দ্বঠ  ডতমন। 
 
“নোম ো শুটনদ্বি মোত্র দ্ব িুদ্বদন আটগ্, চোরশ ড োদ্ব  মোনুটষর এ  ো দ্বর্শ্ব চোলোটনোর এই 
এ  র্মর্যো। তুদ্বম  খটনোই  োটরো  থো শুনটর্ নো, েতক্ষণ নো ডর্ই র্যদ্বক্ত দ্বনটেট  
প্র োশ  রটর্।  দ্বম্পউ োটর দ্বর্টশ্বর র্র্ তথয থো োর পরও ট্রোন টরর েনগ্ণ নোম 
পদ্বরচয়হীন মোনুষ। ডরফোটরি নোম্বোর এর্ং পদ্বরর্ংখযোটনর র্োহোটেয ডে  োউট ই খুাঁটে 
ডনয়ো েোটর্, দ্ব ন্তু প্রশ্ন হটে ড োন মোনুষ োট  খুাঁেটত হটর্। তোর র্োটথ েদ্বদ পাঁদ্বচশ 
দ্বমদ্বলয়ন গ্রহ ডেোগ্ দোও তোহটল র্দ্বতয অর্ো  হটর্ ডে গ্যোলো দ্ব   এম্পোয়োর হোেোর 
হোেোর র্ির িটর অর্যোহত গ্দ্বতটত এদ্বগ্টয় চটলটি। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  আমোর মটন 
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হয় এম্পোয়োর দ্ব ট  থো োর মূল  োরণ আর্টল এ ো চলটি দ্বনটে দ্বনটেই। আর এখন 
ডশষ পেবন্ত তোর পতন   টত চটলটি।” 
 
“দশবন েটথষ্ট হটয়টি, হযোদ্বর। এটন্ডোদ্বরন ড ?” 
 
“এমন এ েন েোর র্যোপোটর আমোর আটরো আটগ্ই েোনো উদ্বচত দ্বিল। দ্বনরোপিো  মবীটদর 
রোেী  দ্বরটয়দ্বি ওর র্যোপোটর তথয ডদয়োর েনয। আমোট  এ  ো ফোইল দ্বদটয়টি। ওদ্বয়র 
ডময়র পদ্বরর্োটরর র্দর্য গুরুত্বপূণব এ েন র্দর্য–আর তোই দ্বনরোপিো মবীরো ওর 
র্যোপোটর তথয র্ংগ্রহ  টর ডরটখটি। ওটদর মটত ডলো  োর উচ্চো োিো অটন  ডর্শী। 
ডপ্ল্র্য়  োইটপর র্টল ডতমন এ  ো গুরুত্ব ডদয়দ্বন।” 
 
“ডর্ দ্ব  ডেোরোনুমোই টদর র্োটথ েদ্ব়েত?” 
 
অদ্বনদ্বিত েঙ্গীটত হোত নো়েটলন ডর্লেন। “আদ্বম েতদূর রু্ঝটত ডপটরদ্বি, দ্বনরোপিো মবীরো 
ডেোরোমোই টদর র্যোপোটর দ্ব িুই েোটন নো। তোর অথব হয়টতো এই ডে ডেোরোমোই টদর 
ড োটনো অদ্বিত্ব ডনই অথর্ো এমনও হটত পোটর ডে অদ্বিত্ব থো টলও ডর্ ো উটিখটেোগ্য 
দ্ব িু নো। এ োও হটত পোটর ডে দ্বনরোপিো  মবীরো আর্টল এই র্যোপোটর আগ্রহী নয়। 
তোটদরট  আগ্রহী  টর ডতোলোর ড োটনো  োয়দোও আমোর েোনো ডনই। অদ্বফর্োররো েদ্বদ 
দ্ব িু তথয আমোট  ডদয় তোহটলই  ৃতজ্ঞ থো ো উদ্বচত। তটর্ আদ্বম ফোটব দ্বমদ্বনটোর।” 
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“হয়টতো র্ো তুদ্বম েোটলো ফোটব দ্বমদ্বনটোর নও?”  োঠটখোট্টো গ্লোয় র্লল ের্ব। “ডর্ ো 
র্ম্ভোর্নোর ডচটয়ও অটন  ডর্শী। র্ম্ভর্ত এই পটদর েনয আমোর চোইটত অটেোগ্য র্যদ্বক্ত 
আর ড উ ডনই। দ্ব ন্তু এর র্োটথ দ্বনরোপিো দ্বর্েোটগ্র ড োটনো র্ম্প ব ডনই। এই দ্বর্েোগ্ 
প্রশোর্টনর র্র্চোইটত স্বোিীন অংশ। এমনদ্ব  ক্লীয়ন দ্বনটেও তোর এই দ্বর্েোটগ্র র্যোপোটর 
ডতমন দ্ব িু েোটনন দ্ব নো আমোর র্টন্দহ আটি, েদ্বদও  োগ্টে  লটম অদ্বফর্োররো তোটদর 
পদ্বরচোলট র মোিযটম র্ম্রোট র  োটি দ্বরটপো ব  রটত র্োিয। দ্বর্শ্বোর্  র দ্বনরোপিো 
দ্বর্েোটগ্র  োটের িোরো েদ্বদ আমরো ডেটন ডফদ্বল তোহটল ওটদরট  র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
র্মী রণ দ্বদটয় ডর্াঁটি রোখোর ডচষ্টো  রর্, তোর ডচটয় ডেমন আটি ডতমনই থো ।” 
 
“দ্বনরোপিো মবীরো আমোটদর পটক্ষ আটি ডতো?” 
 
“মটন হয় আটি দ্ব ন্তু এ শেোগ্ দ্বনিয়তো দ্বদটত পোরর্ নো।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  ডেন নোম র্লটল–এই ডলো  োর র্যপোটর এটতো আগ্রহী ড ন?” 
 
“ডলর্ এটন্ডোদ্বরন।  োরণ রোইটখর  োি ডথট  র্ংর্োদ ডপটয়দ্বি।” 
 
েটর্বর ডচোখ উজ্জ্বল হটয় উঠল। “আটগ্ র্লদ্বন ড ন? ড মন আটি রোইখ?” 
 
“েোটলো, তটর্ আশো  দ্বর র্ংর্োদ পোঠোটনোর ডচষ্টো র্ন্ধ  টর ডদটর্। িরো প়েটল। আর 
েোটলো থো টর্ নো। েোই ডহো  ডর্ এটন্ডোদ্বরটনর র্োটথ এ  ো ডেোগ্োটেোগ্ ততদ্বর  টরটি।” 
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“এর্ং ডেোরোনুমোই টদর র্োটথও?” 
 
“আমোর তো মটন হয় নো। এই দুই ডশ্রণীর এ  হটয়  োে  রো ো অস্বোেোদ্বর্ । 
ডেোরোমোই  আটন্দোলন র্মোটের এট র্োটর নীচু ডশ্রণীর েনটগ্োষ্ঠীর মোটঝ আর্দ্ধ 
র্র্বহোরোটদর আটন্দোলন। আর এটেোদ্বরন অদ্বেেোতটদর চোইটতও অদ্বেেোত। 
ডেোরোমোই টদর র্োটথ ডর্ দ্ব   রটর্?” 
 
“ডেটহতু ডর্ ওদ্বয়য়োন ডময়র পদ্বরর্োটরর র্দর্য, হয়টতো ডর্ ইটম্পদ্বরয়োল ক্ষমতো দখটলর 
ডচষ্টো  রটি, তোই নয় দ্ব ?” 
 
“ওরো র্ংশ পরম্পরোয় ডচষ্টো  টর েোটে। আশো  দ্বর দ্বরটশদ্বলর  থো ডতোমোর মটন আটি। 
ডর্ এটন্ডোদ্বরটনর ফুপু।” 
 
“তোহটল ডতোমোর দ্ব  মটন হয় নো ডর্ ডেোরোনুমোই টদর দ্বনটের স্বোথব হোদ্বর্টলর দ্বর্াঁদ্ব়ে 
দ্বহটর্টর্ র্যর্হোর  রটি?” 
 
“েদ্বদ তোটদর অদ্বিত্ব থোট । এর্ং েদ্বদ এটন্ডোদ্বরন ওটদরট  দ্বর্াঁদ্ব়ে দ্বহটর্টর্ র্যর্হোর  টর– 
আমোর মটত ডর্ এ  দ্বর্পৰ্জ্ন  ডখলোয় ডমটতটি। ডেোরোমোই টদর েদ্বদ এখটনো তোটদর 
অদ্বিত্ব থোট –দ্বনেস্ব পদ্বর ল্পনো থো টত পোটর এর্ং এটন্ডোদ্বরটনর মটতো ডলো  হয়টতো 
ডশটষ ডদখটর্ ডে দ্বগ্রদ্ব র দ্বপটঠ চট়ে র্টর্টি 
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“দ্বগ্রদ্ব  দ্ব ?” 
 
“দ্বর্লুপ্ত হটয় েোওয়ো দ্বহংর পশু। হযোাঁদ্বল টনর এ  ো প্রচদ্বলত প্রর্োদ। তুদ্বম েদ্বদ দ্বগ্রদ্ব র 
দ্বপটঠ চোপ তোহটল আর নোমটত পোরটর্ নো। তখন পশু ো ডতোমোট  ডখটয় ডফলটর্।” 
 
দ্বর্রদ্বত দ্বনটলন ডর্লেন। “আটর  ো  থো। র্ম্ভর্ত এ  ো ডমটয়র র্োটথ রোইটখর  দ্বনষ্ঠতো 
হটয়টি। এই ডমটয় ো এটন্ডোদ্বরটনর পদ্বরদ্বচত এর্ং রোইখ আশো  রটি তোর মোিযটম অটন  
গুরুত্বপূণব তথয ডর্র  রটত পোরটর্।” 
 
েুরু  ুাঁচ োটলো ের্ব। “ডমটয়।” 
 
“হযোাঁ, এমন এ েন ডে অটন  পুরুষমোনুষট  ডচটন েোরো অতযন্ত  দ্বনষ্ঠ মুহূটতব অর্ত ব 
হটয় অটন  ডর্ফোাঁর্  থো র্টল ডফটল।” 
 
“ওই িরটনর ডমটয়।”  ুাঁচ োটনো েুরু ডেো়েো আটরো  ুাঁচট  ডগ্ল “আদ্বম েোর্টতই পোরদ্বি 
নো।” 
 
“শোন্ত হও। শোন্ত হও। রোইটখর র্য়র্ দ্বত্রশ এর্ং দ্বনুঃর্টন্দটহ অদ্বেজ্ঞ। এই ডমটয় োট  র্ো 
ডে ড োটনো ডমটয়ট ই–তুদ্বম দ্বনদ্বিটন্ত রোইটখর হোটত ডিট়ে দ্বদটত পোর।” েটর্বর দ্বদট  
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 ুরটলন দ্বতদ্বন। দৃদ্বষ্টটত অর্হোয়ত্ব আর ক্লোদ্বন্ত ফুট  উঠল। . “ডতোমোর দ্ব  মটন হয় 
এগুটলো  রটত আমোর েোটলো লোগ্টি?” 
 
ের্ব ড োটনো ের্োর্ দ্বদটত পোরল নো। 
 
. 
 
১৬. 
 
গ্যোম্বল েীন নোমোদ্বত্র,  খটনোই এমনদ্ব  েখন তোর মন ডমেোে েোটলো থোট  তখটনো 
ডর্ৌেনযমূল  েদ্র এর্ং আন্তদ্বর  আচরণ  টরটি এমন নদ্বের ডনই–আর দশ র্িটরর 
পদ্বর ল্পনো েতই র্মোদ্বপ্তর দ্বদট  এদ্বগ্টয় েোটে ততই তোর আচরণ আটরো ডর্শী উগ্র এর্ং 
অর্হয হটয় প়েটি। 
 
অদ্বস্থর হটয় ডচয়োর ডিট়ে উটঠ দোাঁ়েোল ডর্। “অটন  ডদরী  টরি, এটেোদ্বরন।” 
 
“দ্ব ন্তু আদ্বম এটর্দ্বি।”  োাঁি ডনট়ে এটেোদ্বরন র্লল। “ডতোমোর ডর্ই ডিটল ো ড োথোয় 
ডতোমোর অতযোিেব হোদ্বতয়োর। ড োথোয় ডর্?” 
 
“দ্বচন্তো  টরো নো, ডর্ও আর্টর্।” 
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“এখন আটর্ দ্বন ড ন?” 
 
এটন্ডোদ্বরন মোথো দ্বনচু  রল, দ্বচন্তো  টর এ  ো দ্বর্দ্ধোন্ত ডনয়োর ডচষ্টো  রটি। তোরপর  ো ো 
 ো ো রু্টর র্লল, “দ্বনটের অর্স্থোন েোটলোমটতো নো রু্টঝ ওট  এখোটন আনটত চোই দ্বন।” 
 
“তোর মোটন?” 
 
“ডর্োেো, র্রল গ্যোলো দ্ব   টযোন্ডোেব। হযোদ্বর ডর্লেনট  পথ ডথট  র্রোটনোর পদ্ব ল্পনো 
 তদ্বদন ডথট   রি?”। 
 
“এট র্োটর প্রথম ডথট ই। এ ো ডর্োঝো দ্ব  খুর্ ডর্শী  দ্বঠন? ডেো-ডেোর র্োটথ ডর্ েো 
 টরটি তোর প্রদ্বতটশোি আমোটদর দ্বনটত হটর্। ডর্ েদ্বদ দ্ব িু নোও  রত ডেটহতু ডর্ ফোটব 
দ্বমদ্বনটোর আমোটদর পথ ডথট  তোট  র্রোটতই হটর্।” 
 
“দ্ব ন্তু আর্টল ক্লীয়ন–ক্লীয়নট  পথ ডথট  র্রোটত হটর্। প্রটয়োেন হটল তোর র্োটথ ফোট 
দ্বমদ্বনটোরট ।” 
 
“এ েন দ্বফগ্োরটহে ডতোমোট  েোদ্বর্টয় তুটলটি ড ন?” 
 
“মোত্র গ্ত োলট ই ডতোমোর েন্ম হয় দ্বন দ্বনিয়ই? এই পদ্বর ল্পনোয় আমোর অংশ ু ু 
 খটনো র্যোখযো  রোর প্রটয়োেন মটন  দ্বরদ্বন  োরণ িটর দ্বনটয়দ্বিলোম নো ডর্োঝোর মটতো 
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ডর্ো ো নও। েদ্বদ ইটম্পদ্বরয়োল দ্বর্ংহোর্টনর পদ্বরর্তবন নো  ট  তোহটল ডতোমোট  ড ন 
র্োহোেয  রর্?” 
 
শব্দ  টর হোর্ল নোমোদ্বত্র। “অর্শযই। আদ্বম প্রথম ডথট ই েোদ্বন ডে তুদ্বম আমোট  উপটর 
উঠোর দ্বর্াঁদ্ব়ে ডেটর্ দ্বনটয়ি, ইটম্পদ্বরয়োল দ্বর্ংহোর্টন র্র্োর মই দ্বহটর্টর্ র্যর্হোর  রি।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  অনয দ্ব িু আশো  টরদ্বিটল?” 
 
“ডমোট ই নো। পদ্বর ল্পনো  রর্ আদ্বম, ঝুাঁদ্ব  ডনর্ আদ্বম, তোরপর র্র্দ্ব িু হটয় ডগ্টল 
পুরস্কোর ডনটর্ তুদ্বম। দ্ব  চমৎ োর তোই নো?” 
 
“হযোাঁ, চমৎ োর,  োরণ পুরস্কোটরর অংশীদোর হটর্ তুদ্বমও। তুদ্বম হটর্ ফোট দ্বমদ্বনটোর, 
তোই নো? এমন এ  নতুন র্ম্রোট র র্হটেোগ্ীতো পোটর্ ডে ডতোমোর প্রদ্বত  ৃতজ্ঞ।”–র্লোর 
র্ময় ঠোট্টোর েঙ্গীটত মুখ র্োাঁ ো  রল ডর্–“আদ্বম হর্ নতুন দ্বফগ্োরটহে।” 
 
“তুদ্বম তোহটল দ্বফগ্োরটহে হটত চোও?” 
 
“আদ্বম র্ম্রো  হটত চোই। ডতোমোর ডক্রদ্বে  দ্বিল নো, আদ্বম তোর র্যর্স্থো  টর দ্বদটয়দ্বি। 
র্ ল উপ রটণর ডেোগ্োন দ্বদটয়দ্বি। ওদ্বয়টত দ্বর্শোল এ  ো র্ংগ্ঠন গ্ট়ে ডতোলোর েনয েো 
প্রটয়োেন তোর র্র্ আদ্বম র্রর্রোহ  টরদ্বি। েো দ্বদটয়দ্বি তোর র্র্ই দ্বফদ্বরটয় দ্বনটত পোদ্বর।” 
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“আমোর তো মটন হয় নো।” 
 
“তুদ্বম ঝুাঁদ্ব  দ্বনটত চোও?  োর্পোলটের র্োটথ েো  টরি আমোর র্োটথ ডর্র ম  রোর  থো 
স্বটেও ডেটর্ো নো। আমোর দ্ব িু হটল ডতোমোর এর্ং ডতোমোটদর ওদ্বয়টত র্োর্  রো অর্ম্ভর্ 
হটয় প়েটর্ এর্ং অনয ড োটনো ডর্ক্টর ডতোমোর েো প্রটয়োেন তো দ্বদটত পোরটর্ নো।” 
 
দী বশ্বোর্ ডফলল নোমোদ্বত্র। “তোহটল র্ম্রো ট  খুন  রোর পরোমশব দ্বদে তুদ্বম।” 
 
“আদ্বম খুন  রোর  থো র্দ্বল দ্বন। র্টলদ্বি পথ ডথট  র্দ্বরটয় ডদয়োর  থো। দ্ব েোটর্  রটর্ 
ডর্ ো ডতোমোর দোদ্বয়ত্ব।” আটলোচনো ডশষ  রোর েঙ্গীটত হোত ডনট়ে এমনেোটর্ র্লল ডেন 
ডর্ ইটম্পদ্বরয়োল দ্বর্ংহোর্টন র্টর্ আটি। 
 
“তোরপর তুদ্বম র্ম্রো  হটর্?” 
 
“হযোাঁ।” 
 
“নো, ডতোমোর স্বে অপূণবই ডথট  েোটর্। র্ম্রো  খুন হটল তুদ্বমও মোরো েোটর্। তটর্ আমোর 
হোটত নো। এটেোদ্বরন, েীর্টনর  দ্বঠন দ্ব িু র্োির্ ডতোমোট  দ্বশদ্বখটয় ডদই। ক্লীয়ন খুন হটল 
প্রথটমই উিরোদ্বি োটরর দ্বর্ষয় ো প্রোিোনয পোটর্, গৃ্হেুদ্ধ এ়েোটনোর েনয ইটম্পদ্বরয়োল গ্োেব 
র্োদ্বহনী ওদ্বয়য়োন ডময়র পদ্বরর্োটরর র্ ল র্দর্যট  খুাঁটে ডর্র  টর হতযো  রটর্–র্র্োর 
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আটগ্ হতযো  রটর্ ডতোমোট । অনয দ্বদট  শুিু েদ্বদ ফোটব দ্বমদ্বনটোরট  খুন  দ্বর তুদ্বম 
দ্বনরোপদ থো টর্।” 
 
“ড ন?” 
 
“ফোটব দ্বমদ্বনটোর শুিুই ফোটব দ্বমদ্বনটোর। তোরো আটর্ আর েোয়। এমনও হটত পোটর ডে 
ক্লীয়ন দ্বনটেই দ্বর্রক্ত হটয় তোট  এ দ্বদন ডমটর ডফলোর র্যর্স্থো  রল। অর্শযই র্যোপোর ো 
আমরো ডর্েোটর্ই প্রচোর  রর্। ইটম্পদ্বরয়োল গ্োেব প্রথটম দ্বিিো  রটলও ডশষ পেবন্ত 
আমোটদরট ই নতুন র্র োর গ্ঠটনর রু্টেোগ্ ডদটর্। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  ডর্লেটনর 
হোত ডথট  িো়েো ডপটয় আমোর মটন হয় ওরো র্রং খুদ্বশই হটর্।” 
 
“নতুন র্র োর দোদ্বয়ত্ব ডনয়োর পর আদ্বম দ্ব   রর্? অটপক্ষো  রর্? র্োরোেীর্ন?” 
 
“নো, আদ্বম ফোটব দ্বমদ্বনটোর হটত পোরটল ক্লীয়নট  র্োমলোটনোর অটন  উপোয় ডর্র  রো 
েোটর্। হয়টতো ইটম্পদ্বরয়োল গ্োেব–এমন দ্ব  দ্বনরোপিো দ্বর্েোগ্ট  হোত  টর আমোর 
ইেোমটতো চোলোটত পোরর্। তখন ক্লীয়নট  র্দ্বরটয় তোর েোয়গ্োয় ডতোমোট  র্র্োটনো 
অটন  র্হে হটর্।” 
 
রোটগ্ ডফট  প়েল এটেোদ্বরন। “ড ন  রটর্?” 
 
“ড ন  রটর্ মোটন?” 
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“ডর্লেটনর উপর ডতোমোর র্যদ্বক্তগ্ত আটক্রোশ রটয়টি। ডর্ চটল ডগ্টল ড ন তুদ্বম 
অ োরটণ র্টর্বোচ্চ পেবোটয়র ঝুাঁদ্ব  ডনটর্? ক্লীয়টনর র্োটথ এ  ো র্মটঝোতো  টর ডনটর্ তুদ্বম 
আর আদ্বম র্োরোেীর্টনর স্বে অপূণব ডরটখ অর্র্র দ্বনটয় দ্বফটর েোর্। এর্ং র্ম্ভর্ত 
দ্বনটেট  দ্বনরোপদ  রোর েনয আমোট  তুদ্বম খুন  রটর্।” 
 
“নো! ক্লীয়ন দ্বর্ংহোর্টন র্র্োর ডেোগ্যতো দ্বনটয়ই েটন্মটি। ডর্ প্রোচীণ এযোেোন রোের্ংটশর 
র্ন্তোন তোর পূর্বপুরুষরো র্র্োই র্ম্রো । তোট  র্োমটল রোখো অর্ম্ভর্ এ  ো  োে। 
অনযদ্বদট  তুদ্বম দ্বর্ংহোর্টন র্র্টর্ নতুন এ  রোের্ংটশর র্দর্য দ্বহটর্টর্, েোর র্োটথ 
ঐদ্বতটহযর ড োটনো র্ম্প ব ডনই। দ্বনিয়ই স্বী োর  রটর্ ডে পূর্বর্তবী ওদ্বয়য়োন র্ম্রো রো 
ড উই ডতমন পদ্বরদ্বচত নয়। ডদোদুলযমোন পদ্বরদ্বস্থদ্বতটত দ্বর্ংহোর্টন র্র্টর্ তুদ্বম, ডতোমোর 
র্মথবটনর প্রটয়োেন হটর্–আদ্বম। আমোরও এমন এ েনট  দর োর ডে আমোর উপর 
দ্বনেবরশীল এর্ং েোট  আদ্বম র্োমলোটত পোরর্। তুদ্বম। ডশোটনো, এটেোদ্বরন, আমরো 
পরস্পরট  েোটলোটর্টর্ দ্বর্টয়র র্ম্প ব গ্ট়ে তুদ্বল দ্বন, ডে র্ম্প ব র্মটয়র র্োটথ র্োটথ 
দ্বফট  হটত থো টর্। র্রং আমরো পোরস্পদ্বর  রু্দ্বর্িোর েনয দ্বর্টয়র র্ম্প ব গ্ট়ে তুটলদ্বি 
ডে র্ম্প ব আমরো েতদ্বদন ডর্াঁটচ থো র্। ততদ্বদন দ্ব  টর্। পরস্পটরর উপর দ্বর্শ্বোর্ 
রোখটল দুেটনই লোের্োন হর্।” 
 
“প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদে ডে আদ্বম র্ম্রো  হর্।” 
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“আমোর মুটখর  থো দ্বর্শ্বোর্ নো  রটল প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদটয় দ্ব  হটর্? তোরপটরও র্লদ্বি েত 
তো়েোতোদ্ব়ে র্ম্ভর্ আদ্বম ডতোমোট  ক্লীয়টনর স্থলোদ্বেদ্বষক্ত  রর্। এর্োর ডতোমোর ডলোট র 
র্োটথ আমোট  পদ্বরচয়  দ্বরটয় দোও। 
 
“দ্বঠ  আটি। ডিটল ো অনয র্র্োর ডচটয় ড ন আলোদো ডর্ ো আটগ্ শুটন রোটখো। উাঁচু দটরর 
আদশবর্োদী ডর্ নয়। েো  রটত র্লটর্ তোই  রটর্, দ্বর্পদ দ্বনটয় মোথো  োমোটর্ নো, 
দ্বিতীয়র্োর েোর্টর্ নো। আর ডদখোর র্োটথ র্োটথই তোর উপর দ্বর্শ্বোর্ েন্মোটর্ এমনদ্ব  
হোটত এ  ো ব্লোটোর থো টলও।” 
 
“দ্বর্শ্বোর্ হটে নো।” 
 
“অটপক্ষো  র। ডদখটলই রু্ঝটর্।” 
 
. 
 
১৭. 
 
ডচোখ নোদ্বমটয় রোখল রোইখ। দ্রুত এ র্োর তোদ্ব টয়ই র্র্ রু্টঝ ডফটলটি। দশ র্ির আটগ্ 
েখন ডেোরোদ্বনউমট  ফোাঁটদ ডফলোর েনয তোট  পোঠোটনো হয় তখন এই ডলো  োট  ডর্ 
ডদটখদ্বিল। 
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।দশ র্িটর নোমোদ্বত্র দ্বর্টশষ এ  ো র্দলোয় দ্বন। রোগ্ আর  ৃণো তোর চদ্বরটত্রর প্রিোন 
তর্দ্বশষ্টয এ ো তোট  ডদটখ ডে ড উই র্লটত পোরটর্–অন্তত রোইটখর রু্ঝটত ড োটনো 
অরু্দ্বর্টি হটলো নো। 
 
রোইখ দৃদ্বষ্ট র্দ্বরটয় রোখল,  োরণ ডর্ েোটন নোমোদ্বত্র এমন মোনুষ ডে র্রোর্দ্বর তোর ডচোটখর 
দ্বদট  তো োটনো ো পিন্দ  টর নো। 
 
তীক্ষ দৃদ্বষ্টটত রোইটখর দ্বদট  তো োল নোমোদ্বত্র। ডঠোাঁট র ড োণোয় দ্বর্দ্রুটপর হোদ্বর্। 
 
এটন্ডোদ্বরন এ  ড োণোয় ে়ের়্ে হটয় দোাঁদ্ব়েটয় আটি। তোট  উটেশয  টর নোমোদ্বত্র প্রশ্ন 
 রল, “এর  থোই র্টলদ্বিটল তোহটল?” র্লোর েঙ্গীটত মটন হটলো ডেন েোট  দ্বনটয় এটতো 
আটলোচনো ডর্ এখোটন উপদ্বস্থত ডনই। 
 
মোথো নো়েল এটন্ডোদ্বরন, দ্বনুঃশটব্দ ডঠোাঁ  ডনট়ে র্লল, “হযোাঁ, চীফ।” 
 
 োঠটখোট্টো গ্লোয় রোইখট  দ্বেটজ্ঞর্  রল নোমোদ্বত্র, “ডতোমোর নোম?” 
 
“প্ল্যোনটচ , র্যোর।” 
 
“তুদ্বম আমোটদর আদটশব দ্বর্শ্বোর্  টরো?” 
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“জ্বী, র্যোর, এটন্ডোদ্বরটনর পরোমশব অনুেোয়ী র্োর্িোটন  থো র্লটি ডর্। “আদ্বম এ েন 
গ্ণতন্ত্রী এর্ং প্রশোর্টন েনগ্টণর অদ্বি  অংশগ্রহটণর দ্বনিয়তো চোই।” 
 
এটন্ডোদ্বরটনর দ্বদট  দ্রুত দৃদ্বষ্ট ডফটল নোমোদ্বত্র র্লল, “র্কৃ্ততোর্োে।” আর্োর রোইটখর দ্বদট  
 ুরল, “আদশব রক্ষোর েনয ঝুাঁদ্ব  দ্বনটত পোরটর্?” 
 
“ডে ড োটনো ঝুাঁদ্ব , র্যোর।” 
 
“েো র্লর্ তোই  রটর্? ড োটনো প্রশ্ন  রটর্ নো?  খটনো দ্বপি পো হটর্ নো?” 
 
“আদ্বম আটদশ পোলন  রর্।” 
 
“গ্োটেবদ্বনং এর র্যোপোটর দ্ব িু েোটনো?” ইতিতুঃ  রল রোইখ, “নো, র্যোর।” 
 
“তুদ্বম তোহটল ট্রযোন দ্বরয়োন? গ্মু্বটের দ্বনটচ েটন্মি?” 
 
“েটন্মদ্বি দ্বমদ্বলমোরুটত, র্যোর। র়্ে হটয়দ্বি েোহুটল।” 
 
“চমৎ োর, তোরপর এটন্ডোদ্বরনট  র্লল, “দ্বনটয় েোও ওট । র্োইটর দোাঁ়েোটনো ডলো  োর 
 োটি দ্বদটয় আর্োর এখোটন আর্টর্। ডতোমোর র্োটথ  থো আটি।” 
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দ্বফটর এটর্ নোমোদ্বত্রর ডচহোরোয় অদ্বর্শ্বোর্য পদ্বরর্তবন লক্ষয  রল এটেোদ্বরন। তোর 
ডচোখগুটলোটত অনয র ম এ  আটলো, মুটখ েয়োল দশবন মুচদ্ব  হোদ্বর্। 
 
“র্টলদ্বিলোম নো, ডলো  ো আমোটদর  োটের উপেুক্ত।” 
 
“তুদ্বম েো ডেটর্ি তোর ডচটয় অটন  ডর্শী উপেুক্ত। ডতোমোর মটন আটি আমোটদর 
প্রোণদ্বপ্রয় ফোটব দ্বমদ্বনটোর হযোদ্বর ডর্লেন ডেোরোদ্বনউমট  ফোাঁটদ ডফলোর েনয তোর ডিটল–
অথর্ো পোল  ডিটলট  পোদ্বঠটয়দ্বিল। 
 
“হযোাঁ,” ক্লোন্ত েঙ্গীটত মোথো নো়েল এটেোদ্বরন। “গ্ল্প ো আদ্বম েোদ্বন।” 
 
“ডিটল োট  আদ্বম মোত্র এ র্োর ডদটখদ্বিলোম, দ্ব ন্তু ওর ডচহোরো মটনর মোটঝ ডগ্াঁটথ আটি। 
ডতোমোর দ্ব  মটন হয় দশ র্িটরর পদ্বরর্তবন, ন ল দ্বহল, আর ডগ্োাঁফ ডফটল দ্বদটয় আমোট  
ডর্ো ো র্োনোটত পোরটর্? ডতোমোর এই প্ল্যোনটচ ই হযোদ্বর ডর্লেটনর পোল  ডিটল রোইখ।” 
 
দম র্ন্ধ হটয় ডগ্ল এটন্ডোদ্বরটনর, মুখ ডথট  রক্ত র্টর ডগ্টি। “তুদ্বম দ্বনদ্বিত, চীফ?” 
 
“তুদ্বম আমোর র্োমটন দোাঁদ্ব়েটয় আি এই র্যোপোটর ডেমন দ্বনদ্বিত দ্বঠ  ডর্র ম। তুদ্বম 
শত্রুট  হোটত িটর আমোটদর  টরর ডেতটর দ্বনটয় এটর্ি।” 
 
“আমোর ড োটনো িোরণো-” 
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“েটয়র দ্ব িু ডনই। আমোর মটন হয় র্োরোেীর্টন এই প্রথম এ  ো েোটলো  োে তুদ্বম 
 রটত পোরটল। েথোেথেোটর্ পোলন  টরি ঈশ্বরটদর দ্বনিবোরণ  টর ডদয়ো েূদ্বম ো। েদ্বদ 
আদ্বম দ্বচনটত নো পোরতোম তোহটল ডর্ তোর উটেশয পূরণ  টর চটল ডেটত পোরত। দ্ব ন্তু 
এখন আর তো হটর্ নো। র্দ্বতয থো র্লটত দ্ব  তুরুটপর তোর্ এখন আমোটদর হোটত।” 
হোটত হোত  ষল নোমোদ্বত্র, এ  ু থম োল, ডেন রু্ঝটত পোরটি আচরণ ো তোর চদ্বরটত্রর 
র্োটথ খোপ খোয় নো, মুচদ্ব  হোর্ল–তোরপর গ্লো ডিট়ে ডহটর্ উঠল। 
 
. 
 
১৮. 
 
“আমোটদর ডর্োিহয় আর ডদখো হটর্ নো, প্ল্যোনটচ ।” মোনীলো র্লল। 
 
ডগ্োর্ল  টর গ্ো শু োটে রোইখ। “ড ন?” 
 
“ডলর্ এটন্ডোদ্বরন চোইটি নো আদ্বম ডতোমোর র্োটথ ডদখো  দ্বর।” 
 
“ড ন চোইটি নো?” 
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 োাঁি নো়েল মোনীলো। “ও র্টলটি ডতোমোট  গুরুত্বপূণব  োে  রটত হটর্, আমোর র্োটথ 
ডমলোটমশো  টর র্ময় নষ্ট  রো েোটর্ নো। হয়টতো ডর্ ডর্োঝোটত চোয় তুদ্বম আটরো েোটলো 
 োে পোটর্।” 
 
ডদহ শক্ত হটয় ডগ্ল রোইটখর। “দ্ব  িরটনর  োে দ্বনদ্বদবষ্ট  টর দ্ব িু র্টলটি?” 
 
“নো, তটর্ র্টলটি ডে ইটম্পদ্বরয়োল ডর্ক্টটর েোটর্।” 
 
“তোই? ডতোমোট  র্র্ েোনোয়?” 
 
“তুদ্বম ডতো েোনই, প্ল্যোনটচ , পুরুষ মোনুষরো দ্বর্িোনোয় অটন   থোই র্টল।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন,” ের্োর্ দ্বদল রোইখ, ডর্ দ্বনটে অর্শয এই র্যোপোটর েীষণ র্ত ব থোট । 
“আর দ্ব  র্টলটি?” 
 
“এটতো প্রশ্ন  রি ড ন?” েুরু র্োমোনয র্োাঁ ো  রল মোনীলো। “ডর্ও প্রোয়ই ডতোমোর  থো 
দ্বেটজ্ঞর্  টর। পুরুষটদর এই র্যোপোর ো আদ্বম লক্ষয  টরদ্বি। ড ন?” 
 
“আমোর র্যোপোটর দ্ব  র্টলি?” 
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“ডর্শী দ্ব িু নো। শুিু র্টলদ্বি ডে তুদ্বম চমৎ োর েদ্রটলো । এ ো ডতো আর র্লটত পোদ্বর নো 
ডে ডতোমোট  ওর ডচটয় ডর্শী পিন্দ  দ্বর। তোহটল মটন  ষ্ট পোটর্ আমোরও ক্ষদ্বত হটর্।” 
 
ডপোশো  প়েটি রোইখ। “তোহটল দ্বর্দোয়।” 
 
“আমোর মটত র্োমদ্বয়  দ্বর্দোয়। ডলর্ মত পোিোটত পোটর। আদ্বমও ইটম্পদ্বরয়োল ডর্ক্টটর 
ডেটত চোই–মোটন েদ্বদ র্োটথ ডনয় আর দ্ব ।  খটনো ওখোটন েোই দ্বন।” 
 
মুখ ফর্ট  প্রোয় র্টলই ডফটলদ্বিল রোইখ,  োদ্বশ দ্বদটয় র্োমটল দ্বনল। “আদ্বমও েোই দ্বন।” 
 
“ওখোটন আটি র়্ে র়্ে দোলোটনট োঠো, রু্ন্দর রু্ন্দর ডর়্েোটনোর েোয়গ্ো, চমৎ োর 
ডরটুটরে আর পয়র্োওয়োলোরো র্র্ ওখোটনই থোট । র়্েটলো টদর র্োটথ পদ্বরদ্বচত হটত 
চোই আদ্বম–ডলর্ িো়েো।” 
 
“আমোর  োি ডথট  ডতো তুদ্বম দ্ব িুই পোও নো।” 
 
“ডতোমোর  থো আলোদো। র্র্র্ময় ডক্রদ্বেট র  থো েোর্টল চটল নো, দ্ব ন্তু মোটঝ মোটঝ 
েোর্টতই হয়। দ্বর্টশষ  টর েখন মটন হটে ডে ডলর্ আমোট  দ্বনটয় ক্লোন্ত।” 
 
“ডতোমোট  দ্বনটয় ড উ ক্লোন্ত হটত পোটর নো।” রোইখ র্লল এর্ং রু্ঝটত পোরল ডে  থো ো 
ডর্ মটন প্রোটণ দ্বর্শ্বোর্  টর। 
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“পুরুষরো র্র্র্ময় এই  থোই র্টল। েোই ডহো , ডতোমোর র্োটথ র্ময় ো েোটলোই 
ড ট টি। দ্বনটের দ্বদট  ডখয়োল ডরটখো, র্লো েোয় নো আমোটদর আর্োর ডদখো হটতও 
পোটর।” 
 
মোথো নো়েল রোইখ, র্লোর মটতো ড োটনো শব্দ খুাঁটে ডপল নো। মটনর অনুেূদ্বত প্র োশ 
 রোর উপোয় তোর েোনো ডনই। 
 
মন োট  অনযদ্বদট   ুদ্বরটয় দ্বনল। নোমোদ্বত্র আর তোর দটলর পদ্বর ল্পনো েোনটত হটর্। 
মোনীলোর  োি ডথট  তোট  পৃথ   রোর অথব হটলো নো ট র ের্দ্বন োপোত   টত 
চটলটি। শুিু গ্োটেবদ্বনং এর র্যোপোর ো এখটনো রু্ঝটত পোরটি নো। 
 
ডর্লেটনর  োটিও ড োটনো র্ংর্োদ পোঠোটত পোটরদ্বন। নোমোদ্বত্রর র্োটথ ডদখো  রোর পর 
ডথট ই তোট   ়েো নেটর রোখো হটয়টি, ডেোগ্োটেোটগ্র র্ ল উপোয় র্ন্ধ নো ট র ডশষ 
অটঙ্কর আটর  ো প্রমোণ। 
 
দ্ব ন্তু দ্ব    টত চটলটি তো েদ্বদ  ট  েোওয়োর পটরই েোনটত পোটর আর ডর্লেনট  
েোনোয় তখন দ্ব  লোে হটর্। 
 
. 
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১৯. 
 
হযোদ্বর ডর্লেটনর র্ময় েোটলো েোটে নো। প্রথমর্োর ডেোগ্োটেোটগ্র পর রোইটখর  োি ডথট  
আর ড োটনো খর্র পোন দ্বন; দ্ব  হটে ডর্ই র্যোপোটর ড োটনো িোরণোই ডনই। 
 
রোইটখর েনয দুুঃদ্বিন্তো িো়েোও (েয়োন  দ্ব িু   টল দ্বতদ্বন দ্বনিয়ই খর্র ডপটতন) 
শত্রুপটক্ষর পদ্বর ল্পনো দ্বনটয়ও অস্বদ্বিটত েুগ্টিন। 
 
দ্বনখুাঁত হটত হটর্। প্রোর্োটদ র্রোর্দ্বর আক্রমণ অর্ম্ভর্। ওখোটন দ্বনরোপিো র্যর্স্থো দুটেবদয। 
তোরপটরও েদ্বদ তোটদর ডর্র মই পদ্বর ল্পনো থোট  ডর্ ো দ্ব  িরটনর হটত পোটর? 
 
এই দ্বচন্তো তোট  রোটত  ুমোটত ডদয়দ্বন, দ্বদটনর  োটে মন র্র্োটত দ্বদটে নো। 
 
দ্বর্গ্নযোল র্োদ্বত জ্বটল উঠল। 
 
“ফোট দ্বমদ্বনটোর। দুট োর র্ময় আপনোর এ  ো এযোপটয়েটমে আটি, র্যোর-” 
 
“ড োন এযোপটয়েটমে?” 
 
“মযোটন্ডল গ্রুর্োর, গ্োটেবনোর।” 
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মটন প়েল ডর্লেটনর। “হযোাঁ, পোদ্বঠটয় দোও।” 
 
এখন র্োটরর র্োটথ  থো র্লোর র্ময় নয়। দ্ব ন্তু এ  দুর্বল মুহূটতব আেট  ডদখো  রটর্ন 
র্টল  থো দ্বদটয়দ্বিটলন তোট  ডলো  ো পুটরোপুদ্বর দ্বর্ধ্বি হটয় পট়েটি। ফোটব দ্বমদ্বনটোরট  
 খটনো দুর্বল হটল চলটর্ নো, দ্ব ন্তু ডর্লেন ফোটব দ্বমদ্বনটোর হওয়োর অটন  আটগ্ 
ডথট ই ডর্লেন। 
 
“এটর্ো, গ্রুর্োর।” আন্তদ্বর  েঙ্গীটত র্লটলন দ্বতদ্বন। 
 
দ্বর্দ্বস্মত হটয় চোরপোটশ ডদখটত লোগ্ল গ্রুর্োর। ডর্লেটনর ড োটনো র্টন্দহ ডনই ডে এমন 
চম দোর অদ্বেেোত অদ্বফর্ গ্োটেবনোর  খটনো ডদটখ দ্বন। র্লটত ইটে হটলো : “ডতোমোর 
পিন্দ হটয়টি? তোহটল দ্বনটয় েোও। আদ্বম চোই নো।” 
 
দ্ব ন্তু শুিু র্লটলন, “দ্ব  হটয়টি, এর্োর? এমন ডদখোটে ড ন?” 
 
র্োটথ র্োটথ ড োটনো ের্োর্ পোওয়ো ডগ্ল নো। প্রোণহীন এ   ু টরো হোদ্বর্ ফু ল এর্োটরর 
ডঠোাঁট । 
 
“র্টর্ো। ওই ডচয়োর োটত।” 
 
“নো, ফোট দ্বমদ্বনটোর। েোটলো ডদখোটর্ নো। ডনোংরো হটয় েোটর্।” 
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“ডনোংরো হটল পদ্বরষ্কোর  রো েোটর্। েো র্লদ্বি তোই  র–েোলল! এখন এ  ু র্টর্ ডতোমোর 
দ্বচন্তোগুটলোট  গুদ্বিটয় নোও। তোরপর র্ল দ্ব  র্যোপোর।” 
 
দ্বনুঃশটব্দ দ্ব িুক্ষণ র্টর্ থো ল গ্রুর্োর, তোরপর র্োি েোঙ্গো ডরোটতর মটতো তোর মুখ দ্বদটয় 
 থোগুটলো ডর্দ্বরটয় এল, “ফোটব দ্বমদ্বনটোর। আমোট  চীফ গ্োটেবনোর র্োনোটনো হটয়টি। 
মহোনুের্ র্ম্রো  দ্বনটের মুটখ র্টলটিন।” 
 
“হযোাঁ, শুটনদ্বি, দ্ব ন্তু এই র্যোপোর ো দ্বনিয়ই ডতোমোট  েোর্োটে নো। ডতোমোর নতুন পদ 
অদ্বেনন্দন পোওয়োর ডেোগ্য এর্ং আদ্বম ডতোমোট  অদ্বেনন্দন েোনোদ্বে। এর দ্বপিটন হয়টতো 
আমোরও দ্ব িু অর্দোন আটি। আমোর প্রোণ রক্ষোর েনয তুদ্বম েো।  টরদ্বিটল ডর্ ো আদ্বম 
েুদ্বলদ্বন এর্ং র্ম্রো ট  দ্বর্ষয় ো র্োরর্োর েোদ্বনটয়দ্বি। তুদ্বম েো  টরি তোর েনয এর ডচটয় 
েোটলো পুরস্কোর আর দ্ব িুই হটত পোটর নো।  োটেই এ ো ড োটনো দুুঃদ্বিন্তোর দ্বর্ষয় নয়, 
আর্ল  থো খুটল র্ল।” 
 
“ফোটব দ্বমদ্বনটোর, নতুন পদ এর্ং পটদোন্নদ্বতই আমোর দুুঃদ্বিন্তোর দ্বর্ষয়। আদ্বম র্োমলোটত 
পোরর্ নো, ডর্ই ডেোগ্যতো ডনই।” 
 
“আমোটদর দ্বর্শ্বোর্ ডতোমোর ডর্ই ডেোগ্যতো আটি।” 
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অদ্বস্থর হটয় প়েল গ্রুর্োর। “আমোট  অদ্বফটর্ র্র্টত হটর্। মুক্ত র্োযু়টত  োে  রটত 
পোরর্ নো, গ্োিপোলো আর পশুপোদ্বখটদর র্োটথ  োে  রটত পোরর্ নো। ডেলখোনোয় র্ন্দী 
হটয় থো টত হটর্, ফোটব দ্বমদ্বনটোর।” 
 
দ্বর্দ্বস্মত হটলন ডর্লেন। “ডর্র ম দ্ব িু হটর্ নো, গ্রুর্োর। তুদ্বম র্োরোক্ষণ অদ্বফটর্ র্টর্ 
থো টর্ ড ন। ইেোমটতো ডেোলো েোয়গ্োয়  ুটর ডর়্েোটর্।  োে  মব ডদখটর্। ডতোমোট  
আর  োদ্বয়  পদ্বরশ্রম  রটত হটর্ নো, র্যর্।” 
 
“আদ্বম  োদ্বয়  পদ্বরশ্রম  রটত চোই, ফোট দ্বমদ্বনটোর। আর মটন হয় নো ওরো আমোট  
ডর্টরোটত ডদটর্। র্তবমোন চীফ গ্োটেবনোরট  ডদটখদ্বি। ইেো থো টলও অদ্বফর্ ডিট়ে 
ডর্টরোটত পোরটতন নো। প্রশোর্দ্বন   োে আর দ্বহর্োর্ দ্বন োশ দ্বনটয়ই র্যি। থো টতন। 
দ্ব িু েোনোটত হটল আমরোই তোর অদ্বফটর্ ডেতোম। র্র্দ্ব িু ডদখটতন হটলোেশটন”–প্রচে 
রোগ্ দ্বনটয়  থোগুটলো র্লল ডর্–“ডেন িদ্বর্ ডদটখই প্র ৃদ্বত রু্ঝটত পোরটর্ন। আমোট  
দ্বদটয় এই  োে হটর্ নো, ফোটব দ্বমদ্বনটোর।” 
 
“শোন্ত হও, গ্রুর্োর। র্যোপোর ো এটতো খোরোপ নো। তুদ্বম অেযি হটয় েোটর্। আটি আটি 
র্র্ গুদ্বিটয় ডনটর্ দ্বনটের মটতো  টর।” 
 
মোথো নো়েল গ্রুর্োর। “প্রথম  থো–র্র্টচটয় প্রথম  থো আমোট  নতুন গ্োটেবনোরটদর দ্বনটয় 
 োে  রটত হটর্। আমোট  েীর্ন্ত  র্র ডদয়ো হটে।” তোরপর হঠোৎ মদ্বরয়ো হটয় র্লল, 
“এই দোদ্বয়ত্ব আদ্বম চোই নো এর্ং আমোর পোওয়ো উদ্বচত নয়, ফোটব দ্বমদ্বনটোর।” 
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“গ্রুর্োর, এখন হয়টতো চোও নো, দ্ব ন্তু তুদ্বম এ ো নও। এই মুহূটতব আমোর মটন হটে 
আদ্বম ফোটব দ্বমদ্বনটোর নো হটলই েোটলো হটতো। দোদ্বয়ত্ব ো আমোর েনয অটন  ডর্শী। মোটঝ 
মোটঝ মটন হটয়টি র্ম্রো  দ্বনটেও ইটম্পদ্বরয়োল দোদ্বয়ত্ব ডিট়ে দ্বদটত পোরটল স্বদ্বি ডর্োি 
 রটতন। দ্ব ন্তু গ্যোলোদ্বক্সর র্ লট ই েোর েোর দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটত হটর্ এর্ং ডর্ ো 
র্র্র্ময় আনন্দদোয়  হয় নো।” 
 
“রু্ঝটত ডপটরদ্বি, ফোটব দ্বমদ্বটোর, দ্ব ন্তু র্ম্রো ট  দ্বর্ংহোর্টন র্র্টতই হটর্  োরণ দ্বতদ্বন 
র্ম্রো  হটয়ই েটন্মটিন। আপনোট  ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটতই হটর্  োরণ 
এই পটদর েনয ডেোগ্যতর র্যদ্বক্ত আর ড উ ডনই। দ্ব ন্তু আমোর ডক্ষটত্র, আমরো  থো 
র্লদ্বি চীফ গ্োটেবনোটরর পদ দ্বনটয়। পঞ্চোশেন গ্োটেবনোর এখোটন  োে  টর। তোটদর 
অটনট ই এই পটদর েনয আমোর ডচটয় ডেোগ্য এর্ং তোরো ড উই অদ্বফটর্র চোর ডদয়োটল 
র্ন্দী হটত আপদ্বি  রটর্ নো। আপদ্বন র্টলটিন ডে র্ম্রো ট  আপদ্বন আমোর  থো 
েোদ্বনটয়টিন। আপদ্বন দ্ব  দয়ো  টর তোট  আটর র্োর রু্দ্বঝটয় র্লটর্ন ডে েদ্বদ আমোট  
পুরসৃ্কত  রটতই হয় তোহটল আদ্বম ডেমন আদ্বি ডতমন থো টত ডদয়ো োই হটর্ র্র্টচটয় 
র়্ে পুরস্কোর।” 
 
ডচয়োটর ডহলোন দ্বনটয় র্র্টলন ডর্লেন। গ্ম্ভীর গ্লোয় র্লটলন, “র্োর, েদ্বদ র্ম্ভর্ হটতো 
তোহটল অর্শযই  রতোম। তটর্ এ  ো দ্বর্ষয় র্যোখযো  টর র্লদ্বি ডতোমোট , আশো  দ্বর 
তুদ্বম রু্ঝটর্। র্ম্রো , আমরো র্র্োই েোদ্বন এম্পোয়োটরর এ েত্র অদ্বিপদ্বত। র্োি ডর্ দ্ব ন্তু 
খুর্  ম ডক্ষটত্রই দ্বতদ্বন তোর  তৃবত্ব প্রটয়োগ্  রটত পোটরন। মূলত এম্পোয়োর চোলোদ্বে 
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আদ্বম, দ্ব ন্তু আদ্বমও আমোর  তৃবত্ব প্রটয়োগ্  রটত পোদ্বর নো। র্র োটরর দ্বর্দ্বেন্ন িটর লোখ-
লোখ, ড োদ্ব -ড োদ্ব   মবচোরী দোদ্বয়ত্ব পোলন  টর চটলটি, র্র্োই দ্বনটের মটতো  টর দ্বর্দ্ধোন্ত 
দ্বনটে, র্র্োই েুল  রটি, ড উ  োে  রটি র্ীটরর মটতো, ড উ েীরু  োপুরুটষর মটতো। 
তোটদর উপর ড োটনো দ্বনয়ন্ত্রণ ডনই। রু্ঝটত পোরি?” 
 
“পোরদ্বি দ্ব ন্তু আমোর র্মর্যোর র্োটথ এর দ্ব  র্ম্প ব। 
 
“ োরণ এ  ো েোয়গ্োটত দ্বতদ্বন প্র ৃত অটথবই র্টর্বর্র্বো। আর ডর্ ো হটলো ইটম্পদ্বরয়োল 
পযোটলর্ গ্রোউে। এখোটন তোর  থোই আইন এর্ং অিীনি  মবচোরী  মব তবোটদর র্ংখযো 
 ম র্টল র্োমলোটনো র্হে। ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটের র্যোপোটর তোর ডনয়ো ড োটনো 
দ্বর্দ্ধোন্ত পদ্বরর্তবটনর  থো র্লটল ডর্ োট  দ্বতদ্বন িটর ডনটর্ন তোর দুটেবদয দুটগ্ব 
অনুপ্রটর্টশর   নো দ্বহটর্টর্। আদ্বম েদ্বদ তোট  র্দ্বল, দয়ো  টর গ্রুর্োরট  নতুন দোদ্বয়ত্ব নো 
দ্বদটয় আটগ্র মটতো থো টত ডদয়োর দ্বর্ষয় ো এ  ু দ্বর্টর্চনো  রটর্ন, ইওর ইটম্পদ্বরয়োল 
মযোটেদ্বট, তোহটল দ্বতদ্বন তোর দ্বর্দ্ধোন্ত নো পোদ্বিটয় র্রং আমোট  দোদ্বয়ত্ব ডথট  অর্যোহদ্বত 
ডদটর্ন। তোটত আদ্বম খুদ্বশ হর্ দ্ব ন্তু ডতোমোর ড োটনো লোে হটর্ নো।” 
 
“ড োটনো উপোয়ই ডনই তোহটল?” 
 
“দ্বঠ  এই  থো োই আদ্বম ডতোমোট  ডর্োঝোটনোর ডচষ্টো  রদ্বি। তটর্ দ্বচন্তো  টরো নো, র্োর, 
আদ্বম েতদূর পোদ্বর ডতোমোট  র্োহোেয  রর্। দুুঃদ্বখত, আর র্ময় দ্বদটত পোরদ্বি নো 
ডতোমোট ।” 
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উটঠ দোাঁ়েোল গ্রুর্োর, র্োগ্োটন  োে  রোর  ুদ্বপ ো দুহোটত ডমোচ়েোটে, ডচোটখ পোদ্বন। 
“িনযর্োদ, ফোটব দ্বমদ্বনটোর। আদ্বম েোদ্বন আপদ্বন আমোট  র্োহোেয  রটর্ন। আপদ্বন আপদ্বন 
এ েন েোটলো মোনুষ, ফোটব দ্বমদ্বনটোর।” 
 
দুুঃখ েোরোক্রোন্ত মন দ্বনটয় চটল ডগ্ল ডর্। 
 
হতোশ েঙ্গীটত মোথো নো়েটলন ডর্লেন। র্োটরর দুদবশোট  এ  ড োয়োদ্বিদ্বলয়ন দ্বদটয় গুণ 
 রটল পোওয়ো েোটর্ এম্পোয়োটরর পাঁদ্বচশ দ্বমদ্বলয়ন গ্রটহর প্রদ্বত ো মোনুটষর 
 
র্দ্বমদ্বলত দুদবশো আর দ্বতদ্বন ডর্লেন দ্ব েোটর্ এই মোনুষগুটলোট  রক্ষো  রটর্ন। ডেখোটন 
দ্বতদ্বন মোত্র এ েন মোনুটষর দুদবশো দূর  রটত পোটরন নো? 
 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এ েন মোনুষট  রক্ষো  রটত পোটর নো, ড োয়োদ্বিদ্বলয়ন মোনুষট  রক্ষো 
 রটত পোরটর্? 
 
আর্োরও মোথো নো়েটলন, পরর্তবী এযোপটয়েটমে  খন এর্ং দ্ব  দ্বর্ষটয় ডদখটলন, 
তোরপর দ্বস্থর হটয় ডগ্টলন মূদ্বতবর মটতো। ডেোগ্োটেোগ্ েটন্ত্রর র্োমটন দ্বগ্টয় স্বেোর্দ্বর্রুদ্ধ 
হটয় চীৎ োর  টর র্লটলন, “গ্োটেবনোরট  দ্বফদ্বরটয় আটনো! এই মুহূটতব তোট  এখোটন 
আর্োর দ্বনটয় এটর্ো!” 
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. 
 
২০. 
 
“নতুন গ্োটেবনোরটদর দ্বর্ষয় ো দ্ব ?” চীৎ োর  টর দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। এর্োর আর 
গ্রুর্োরট  র্র্টত র্লটলন নো। 
 
অনর্রত ডচোখ দ্বপ দ্বপ   রটি র্োর। আর্োর ডেট  আনোয় েীষণ েয় ডপটয়টি। “-নতুন 
গৃ্-গ্োটেবনোর?” ডতোতলোটত লোগ্ল ডর্। 
 
“তুদ্বম র্টলদ্বিটল, র্র্ নতুন গ্োটেবনোর। দ্বঠ  এই  থোগুটলোই র্টলদ্বিটল। ড োন নতুন 
গ্োটেবনোর?” 
 
অর্ো  হটলো গ্রুর্োর। “নতুন চীফ গ্োটেবনোর দোদ্বয়ত্ব ডনয়োর র্ময় নতুন গ্োটেবনোর দ্বনটয়োগ্ 
ডদয়ো হয়। এ োই দ্বনয়ম।” 
 
“আদ্বম  খটনো শুদ্বন দ্বন।” 
 
“ডশষর্োর েখন চীফ গ্োটেবনোর পটদ রদর্দল র্দল হয় তখন আপদ্বন ফোট দ্বমদ্বনটোর 
দ্বিটলন নো। র্ম্ভর্ত ট্রোন টরই দ্বিটলন নো।” 
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“দ্ব ন্তু দ্বর্ষয় ো দ্ব  দ্বনটয়?” 
 
“গ্োটেবনোরটদর  খটনো অর্যোহদ্বত ডদয়ো হয় নো। ড উ মোরো েোয়, ড উ র্য়টর্র  োরটণ 
অর্র্র ডনয়। নতুন চীফ গ্োটেবনোর েখন দোদ্বয়ত্ব গ্রহণ  টর ডর্ই র্মটয় প্রোয় অটিব  
গ্োটেবনোর রু্ট়েো হটয় েোয়। তোটদরট  দ্বর্পুল অটঙ্কর ডপনশন দ্বদটয় অর্র্র ডদয়ো হয় আর 
ডর্ই েোয়গ্োয় নতুন গ্োটেবনোরটদর দ্বনটয়োগ্ ডদয়ো হয়।” 
 
“তরুণ  মবীর েনয?” 
 
“আংদ্বশ , তোিো়েো র্োগ্োন োট  নতুনেোটর্ র্োেোটনোর েনয নতুন ডমিো আর নতুন 
িোরণোর প্রটয়োেন হয়। এখোটন পোাঁচশ র্গ্ব দ্ব টলোদ্বম োটরর মটতো র্োগ্োন আর পো ব আটি। 
পুটরো এলো ো ো দ্বচনটত ডে ড োটনো মোনুটষর  মপটক্ষ এ  র্ির লোগ্টর্। আমোর দোদ্বয়ত্ব 
হটর্ র্র্দ্ব িু তেোর্িোন  রো। প্ল্ীে, ফোট দ্বমদ্বনটোর, আপদ্বন ডচষ্টো  রটল মহোমোনয 
র্ম্রো ট  দ্বর্দ্ধোন্ত র্দলোটত রোেী  রোটত পোরটর্ন।” 
 
গুরুত্ব দ্বদটলন নো ডর্লেন। গ্েীর দ্বচন্তোর  োরটণ তোর  পোটল অটন গুটলো েোে 
পট়েটি। “নতুন গ্োটেবনোররো ড োটত্থট  আর্টর্?” 
 
“প্রদ্বতদ্ব  গ্রটহই পরীক্ষো হটর্– মবীর অেোর্ হয় নো  খটনো। প্রদ্বতর্োটর এ  েেন র্যোচ 
আর্টর্। প্রদ্বত র্যোটচ থো টর্ এ শ েন। আমোর অন্তত এ  র্ির লোগ্টর্ 
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“ড োটত্থট  আর্টর্? ড োটত্থট ?” 
 
“পাঁদ্বচশ দ্বমদ্বলয়ন গ্রটহর ডে ড োটনো ো ডথট ই আর্টত পোটর। আমোটদর হটর  র টমর 
হদ্ব ব োলচোরোল জ্ঞোন দর োর। এম্পোয়োটরর ডে ড োটনো নোগ্দ্বর  আটর্দন  রটত 
পোরটর্।” 
 
‘ট্রোন র ডথট ও?” 
 
“নো, ট্রযোন র ডথট  নো। এই র্োগ্োটন ট্রোন টরর ড উ ডনই।”  টণ্ঠ রোগ্ ফুট  উঠল। 
“ট্রযোন টর ড োটনো গ্োটেবনোর ডনই। গ্মু্বটের দ্বনটচ ওটদর ডে পো ব আটি ডর্গুটলোট  
র্োগ্োন র্লো েোটর্ নো।  টর্ লোগ্োটনো গ্োি আর খোাঁচোর ডেতটর পশুপোদ্বখ। ট্রোন দ্বরয়োনরো 
মুক্ত র্োযু়, ডরোতস্বীদ্বন নদী, প্র ৃদ্বতর েোরর্োময দ্ব িুই েোটন নো।” 
 
“দ্বঠ  আটি গ্রুর্োর। ডতোমোট  এ  ো  োে দ্বদদ্বে। আগ্োমী  টয়  র্প্তোটহ েত নতুন 
গ্োটেবনোর এখোটন আর্োর েনয দ্বনর্বোদ্বচত হটয়টি ডতোমোর দোদ্বয়ত্ব তোটদর র্ টলর নোম 
আমোট  েোনোটনো। নোম, গ্রহ, ডরফোটরি নোম্বোর, দ্বশক্ষো, অদ্বেজ্ঞতো, র্র্দ্ব িু। র্র্ তথয 
আদ্বম আমোর ডেটস্ক চোই েত তো়েোতোদ্ব়ে র্ম্ভর্। ডতোমোট  র্োহোেয  রোর েনয ডলো । 
পোঠোর্। েন্ত্রপোদ্বত র্হ। তুদ্বম দ্ব  িরটনর  দ্বম্পউ োর র্যর্হোর  র?” 
 
“র্োিোরণ মোটনর। উদ্বদ্ভদ আর পশুপোদ্বখ দ্বচদ্বহ্নত  টর রোখোর েনয।” 
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“দ্বঠ  আটি। ডে ডলো গুটলোট  পোঠোর্ তোরো তুদ্বম  রটত পোরটর্ নো এমন ডে ড োটনো 
 োে  রটত পোরটর্। দ্বর্ষয় ো ডে  ত গুরুত্বপূণব ডতোমোট  রু্দ্বঝটয় র্লটত পোরর্ নো।” 
 
“আদ্বম েদ্বদ  োে ো  টর ডদই-” 
 
“র্োর, এখন দর  ষো দ্বষর র্ময় নয়। আদ্বম র্যথব হটল ডতোমোট  আর চীফ গ্োটেবনোর 
হটত হটর্ নো। র্রং ডপনশন িো়েোই ডতোমোট  র্রখোি  রো হটর্।” 
 
আর্োর এ ো হটলন ডর্লেন। দ্বদটনর র্ো ী র্র্ অযোপটয়েটমে র্দ্বতল  রোর দ্বনটদবশ 
দ্বদটলন। 
 
ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটয় প্রোয় শুটয় প়েটলন দ্বতদ্বন, পঞ্চোশ র্িটরর ডদটহর প্রদ্বতদ্ব  স্পন্দন 
অনুের্  রটিন, অনুের্  রটিন মোথো র্যথো ো ক্রমশ র্ো়েটি। র্িটরর পর র্ির িটর, 
দশট র পর দশ  িটর ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটেত্র চোরপোটশ দ্বনরোপিো ডর্ষ্টদ্বন ততদ্বর 
 রো হটয়টি, ক্রমশই ডর্ ো দ্বনদ্বর়্ে হটয়টি, দ্বনখুাঁত হটয়টি, এ  িটরর উপর আটরোপ 
 রো হটয়টি আটর  ির, নতুন নতুন আদ্বর্ষৃ্কত েন্ত্রপোদ্বত র্যর্হোর  রো হটয়টি। 
 
–দ্ব ন্তু র্হুদ্বদন পটর হোেোর হোেোর আগ্ন্তু ট  দ্বর্নো র্োিোয় এখোটন ঢু টত ডদয়ো হটর্। 
র্ম্ভর্ত “তুদ্বম দ্ব  র্োগ্োটনর  োে েোটনো?” এ ো িো়েো আর ড োটনো প্রশ্নই  রো হটর্ নো। 
 
ডর্ো োদ্বমর এ  ো র্ীমো থো ো দর োর। 
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আর েোগ্যক্রটম দ্বতদ্বন ডর্ ো র্ময়মটতো িরটত পোরটলন। আর্টলই ডপটরটিন দ্ব ? নোদ্ব  
এরই মটিয ডদরী হটয় ডগ্টি? 
 
. 
 
২১. 
 
ডলর্ এটন্ডোদ্বরন আিটর্োেো ডচোটখ নোমোদ্বত্রর দ্বদট  তোদ্ব টয় আটি। ডলো  োট   খটনোই 
পিন্দ  টর দ্বন তটর্  টয় র্োর এমন মুহূতবও এটর্দ্বিল েখন ডর্ ডলো  োট  র্োিোরণত 
েো  টর তোরটচটয় ডর্শী পিন্দ  টরদ্বিল, এর্ং এখন ডর্র মই এ  ো মুহূতব। এটন্ডোদ্বরন, 
েোর শরীটর রটয়টি ওদ্বয়র র্র্টচটয় অদ্বেেোত পদ্বরর্োটরর রক্ত ডর্ ড ন উট়ে এটর্ েুটর 
র্র্ো এই উন্মোদ ডলো  োট  এটতো পোিো ডদটর্। 
 
 োরণ ো এটন্ডোদ্বরন েোটন র্টলই র্হয  রটি  ষ্ট  টর এমনদ্ব  েখন ডর্ রু্ঝটত পোরটি 
নোমোদ্বত্র দশ র্ির  োম ঝদ্বরটয় দ্বতল দ্বতল  টর দ্ব েোটর্ র্ংগ্ঠন োট  নটহ। 
 
আেট র পেবোটয় দ্বনটয় এটর্টি ডর্ই গ্ল্প আর্োর শুরু  রটত েোটে। গ্ল্প ো দ্ব  র্র্োইট  
র্োরর্োর ডশোনোয়? নোদ্ব  শুিু তোট ই লক্ষয দ্বহটর্টর্ ডর্টি দ্বনটয়টি? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

324 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

েয়োন  এ  উিোর্ ফুট  উঠল নোমোদ্বত্রর ডচহোরোয়। অদু্ভত এ ট টয় রু্টর র্লো শুরু 
 রল ডর্, “র্িটরর পর র্ির, আদ্বম লটক্ষয দ্বস্থর ডথট  অমোনুদ্বষ  পদ্বরশ্রম  টরদ্বি, হঠোৎ 
হঠোৎ মটন হটয়টি দ্ব িুই অদ্বেবত হটর্ নো। তোরপটরও র্ংগ্ঠন ো গ্ট়ে তুটলদ্বি, প্রশোর্টনর 
দ্বর্রুটদ্ধ েনগ্ণট  ডখদ্বপটয় তুটলদ্বি। র্যোংদ্ব ং র্যর্স্থোর র্মর্যোর র্ময়-” 
 
হঠোৎ ডথটম ডগ্ল ডর্। “ডতোমোট  অটন র্োর র্টলদ্বি আর তুদ্বমও শুটন শুটন ক্লোন্ত, তোই 
নো? 
 
প্রোণহীন শুষ্ক ডিো  এ  হোদ্বর্টত এটেোদ্বরটনর ডঠোাঁ  র্োাঁ ো হটলো। ডর্ ডে দ্ব  পদ্বরমোণ 
দ্বর্রক্ত তো নো ডর্োঝোর মটতো ডর্ো ো নয় নোমোদ্বত্র। দ্ব ন্তু দ্বর্রক্ত নো হটয় দ্ব   রটর্ ডর্। 
“তুদ্বম আমোট  অটন র্োর র্টলি।” র্লল ডর্। র্ো ী অংশ ু ুর ের্োর্ নো দ্বদটয় ঝুদ্বলটয় 
রোখল। উির ো ডতো েোনোই আটি। র্রোর্দ্বর র্লোর ড োটনো দর োর ডনই। 
 
নোমোদ্বত্রর ফযো োটশ মুখ অপমোটন খোদ্বন  ো লোল হটলো। “েোই ডহো , হয়টতো এেোটর্ই 
চলত আেীর্ন–র্ংগ্ঠন গ্ট়ে ডতোলো, েনগ্ণট  ডখদ্বপটয় ডতোলো েদ্বদ র্দ্বঠ  অস্ত্র খুাঁটে নো 
ডপতোম–এর্ং ড োটনো র ম প্রটচষ্টো িো়েোই ডর্ ো আমোর হোটত এটর্টি।” 
 
“ঈশ্বররো ডতোমোর হোটত প্ল্যোনটচ ট  তুটল দ্বদটয়টি।” 
 
“দ্বঠ । আগ্োমী  টয় দ্বদটনর মটিযই এ দল গ্োটেবনোর ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটে 
ঢু টত েোটে।” এ  ু ডথটম দ্বচন্তোগুটলো গুদ্বিটয় দ্বনল নোমোদ্বত্র। “নোরী এর্ং পুরুষ, 
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আমোটদর  মবীটদর আ়েোল  টর রোখোর েনয েটথষ্ট। তোটদর মোটঝ থো টর্ তুদ্বম–এর্ং 
প্ল্যোনটচ । তটর্ পোথব য এই ডে ডতোমোটদর র্োটথ ব্লোটোর থো টর্।” 
 
“দ্বনিয়ই,” এটন্ডোদ্বরন তোর দ্বর্টিষ লু োটনোর ডচষ্টো  রল নো, “ডঢো োর মুটখ দরেোটতই 
আমোটদর আ  োটনো হটর্, প্রশ্ন  রোর েনয র্ন্দী  রটর্। পযোটলর্ গ্রোউটে ব্লোটোর দ্বনটয় 
ডঢো ো-” 
 
“ডতোমোটদর ড উ আ  োটর্ নো।” নোমোদ্বত্র র্লল। এটন্ডোদ্বরটনর  টণ্ঠর দ্বর্টিষ ডর্ িরটত 
পোটর দ্বন। “ডতোমোটদর ড উ তিোশী  রটর্ নো। ডর্ই র্যর্স্থো  রো হটয়টি। প্রোর্োটদর 
ড োটনো  মব তবো ডতোমোটদর স্বোগ্ত েোনোটর্। আদ্বম েোদ্বন নো দোদ্বয়ত্ব ো র্োিোরণত  োর 
উপর নযি  রো হয়–খুর্ র্ম্ভর্ত  োর্ এর্ং পোতোর দোদ্বয়টত্ব দ্বনটয়োদ্বেত থোেব এযোদ্বর্র্ট ে 
ডচম্বোরটলইন–তটর্ এই ডক্ষটত্র ডর্লেন দ্বনটে আর্টর্। ডর্লেন ডতোমোটদর গ্রোউটন্ড স্বোগ্ত 
েোনোটনোর েনয অটপক্ষো  রটর্।” 
 
“আশো  দ্বর এই র্যোপোটর তুদ্বম দ্বনদ্বিত।” 
 
“অর্শযই। র্র্ র্যর্স্থো  রো হটয়টি। এট র্োটর ডশষ মুহূটতব ডর্ েোনটত পোরটর্ ডে তোর 
পোল  ডিটল নতুন গ্োটেবনোরটদর র্োটথ গ্রোউটে ঢু টি। তখন ড উ তোট  আ ট  
রোখটত পোরটর্ নো। ডর্ ডর্দ্বরটয় এটলই প্ল্যোনটচ  ব্লোটোর তুলটর্। আমোটদর  মবীরো 
এ টেোটগ্ ডলোগ্োন তুলটর্, ‘দ্বর্শ্বর্ োত । এই তহ-হট্টটগ্োটলর মোটঝ প্ল্যোনটচ  ডর্লেনট  
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খুন  রটর্’ আর তুদ্বম খুন  রটর্ প্ল্যোনটচ ট । তোরপর তুদ্বম ব্লোটোর ডফটল দ্বদটয় চটল 
আর্টর্। ওখোটন আমোটদর ডলো  আটি েোরো ডতোমোট  পোদ্বলটয় আর্টত র্োহোেয  রটর্।” 
 
“প্ল্যোনটচ ট  খুন  রো দ্ব  েরুরী?” 
 
েুরু  ুাঁচ োটলো নোমোদ্বত্র। “ড ন? এ েনট  খুন  রটর্ আটর েনট  খুন  রটত 
ডতোমোর আপদ্বি ড ন? তুদ্বম দ্ব  চোও প্ল্যোনটচ  রু্স্থ হটয় আমোটদর র্যোপোটর েো েোটন র্র্ 
 তৃবপক্ষট  েোদ্বনটয় দ্বদ ? তোিো়েো   নো োট  আমরো পোদ্বরর্োদ্বর   লটহর ডের দ্বহটর্টর্ 
প্রচোর  রোর র্যর্স্থো  রর্। েুটল ডেটয়ো নো প্ল্নট ই আর্টল রোইখ ডর্লেন। র্র্োই মটন 
 রটর্ দুেন এ র্োটথ গুদ্বল  টরটি–অথর্ো ডর্লেন দ্বনটেই। দ্বনটদবশ দ্বদটয় ডরটখটি ডে 
েদ্বদ তোর ডিটল ড োটনো প্র োর র্দ্বহংর্ আচরণ  টর তোট  ডেন র্োটথ র্োটথ গুদ্বল  রো 
হয়। পোদ্বরর্োদ্বর   লহ ো ডেন অদ্বি  গুরুত্ব পোয় আমরো ডর্ই দ্বর্ষটয় লক্ষয রোখর্। 
অতযোচোরী র্ম্রো  মযোটনোটয়ল এর েয়োর্হ দ্বদনগুটলোর পুনরোরৃ্দ্বি   টর্। এই ে নয 
  নোর প্রদ্বতর্োটদ ডক্ষোটে ডফট  প়েটর্ ট্রযোন টরর েনগ্ণ। েনেীর্টন দী বদ্বদন ডথট  ডে 
দ্বর্পেবি অচলোর্স্থো চলটি ডর্ই অর্টন্তোটষর র্োটথ এই   নোর ডের দ্বমটল েয়োর্হ অর্স্থো 
ততদ্বর হটর্, নতুন র্র োটরর দোর্ী তুলটর্ েনগ্ণ–এর্ং ড উ তোটদরট  দদ্বমটয় রোখটত 
পোরটর্ নো, র্ম্রো  ডতো নয়ই। দ্বঠ  তখনই আমরো প্র োটশয মোটঠ নোমর্।” 
 
“এটতো র্হে?” 
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“নো, এটতো র্হে নো।  ল্পনোর েগ্টত র্োর্  দ্বর নো আদ্বম। এ  ো অন্তর্তবী র্র োর 
গ্ঠন  রো হটর্, দ্ব ন্তু তোরো র্যথব হটর্। তোটদরট  র্যথব  টর ডদয়োর দোদ্বয়ত্বও আমোটদর। 
তখন আমরো প্র োটশয মোটঠ নোমর্, ডেোরোদ্বনউটমর িোরণোট  দ্বেদ্বি  টর েনগ্ণট  
এ দ্বত্রত  রর্–েো ট্রোন দ্বরয়োনরো  খটনো েুটল দ্বন। এর্ং র্ময়মটতো খুর্ ডর্শী ডদরী হটর্ 
নো–আদ্বম হর্ ফোটব দ্বমদ্বনটোর।” 
 
“আর আদ্বম?” 
 
“র্ম্রো ।” 
 
“র্ফল হর্োর র্ম্ভোর্নো খুর্ই  ম। এই র্যর্স্থো হটয়টি, ওই র্যর্স্থো হটয়টি। র্র্গুটলোই 
এ দ্বত্রত হটত হটর্ এর্ং দ্বনখুাঁতেোটর্ দ্বমলোটত হটর্, নয়টতো র্র্ ডেটি েোটর্। ড োথোও নো 
ড োথোও েুল হটর্ই। অর্ম্ভর্ এ  ো ঝুাঁদ্ব ।” 
 
“অর্ম্ভর্?  োর েনয? ডতোমোর েনয?”। 
 
“অর্শযই। তুদ্বম চোইি প্ল্যোনটচ  ডেন তোর র্োর্োট  খুন  টর এর্ং তোরপর আমোর হোটত 
তোর মৃতুয হয় এই র্যোপোর ো দ্বনদ্বিত  দ্বর, আদ্বম ড ন? আটরো অটনট ই  োে ো  রটত 
পোটর। আদ্বম ঝুাঁদ্ব  নো দ্বনটলও চটল।” 
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“হযোাঁ, দ্ব ন্তু অনযটদর দ্বদটয়  োে ো  রোটনো মোটন র্যথবতো দ্বনদ্বিত  রো। এই দ্বমশটন তুদ্বম 
িো়েো আর ড  আটি, েোট  আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  রটত পোদ্বর। অনযরো ডশষ মুহূটতব দ্বপদ্বিটয় 
ডেটত পোটর।” 
 
“ঝুাঁদ্ব র পদ্বরমোণ র্ীমোহীন।” 
 
“ডর্ ো দ্ব  েুদ্বক্তর্ঙ্গত নয়? তুদ্বম ইটম্পদ্বরয়োল দ্বর্ংহোর্টনর আশোয়  োে  রি।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  ঝুাঁদ্ব  দ্বনে, চীফ? এখোটন র্টর্ থো টর্, দ্বনরোপটদ, রু্খর্টরর আশোয়।” 
 
ডঠোাঁ  র্োাঁ ো  রল নোমোদ্বত্র। “তুদ্বম ডে এটতো ডর্ো ো আদ্বম েোনতোম নো, এটন্ডোদ্বরন। ড মন 
র্ম্রো  হটর্ তুদ্বম ডতোমোর দ্ব  মটন হয় এখোটন থো র্ র্টল আদ্বম ড োটনো ঝুাঁদ্ব  দ্বনদ্বে নো? 
েদ্বদ েুয়োয় ডহটর েোই, পদ্বর ল্পনো ডেটি েোয়, েদ্বদ দটলর  মবীটদর ড উ িরো পট়ে, 
ডতোমোর দ্ব  মটন হয় ওরো মুখ র্ন্ধ রোখটর্। েদ্বদ তুদ্বম িরো প়ে, তোহটল দ্ব  ইটম্পদ্বরয়োল 
গ্োেবটদর েোমোই আদটরর ডঠলোয় মুখ নো খুটল পোরটর্? 
 
“আর এ  ো র্যথব অেুযত্থোটনর পর, ডতোমোর দ্ব  মটন হয় নো ডে আমোট  িরোর েনয ওরো 
ট্রযোন টর দ্বচরুণীর মটতো আচ়েোটনো শুরু  রটর্। ডতোমোর দ্ব  মটন হয় ওরো আমোট  
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িটর থোমটর্? িরো প়েটল ওরো দ্ব  আমোট  মোথোয় তুটল নোচটর্?–ঝুাঁদ্ব ? এখোটন চুপচোপ 
র্টর্ ডথট ই আদ্বম ডতোমোটদর র্র্োর ডচটয় ডর্শী ঝুাঁদ্ব  দ্বনদ্বে। আদ্বম ফু ন্ত  ়েোই এর 
উপর র্টর্ আদ্বি, এটন্ডোদ্বরন। তুদ্বম র্ম্রো  হটত চোও নোদ্ব  চোও নো।” 
 
খোট ো গ্লোয় ের্োর্ দ্বদল এটন্ডোদ্বরন। “আদ্বম র্ম্রো  হটত চোই।” 
 
আর এেোটর্ই   নোর চো ো  ুরটত শুরু  রল। 
 
. 
 
২২. 
 
তোট  ডে এ  ু দ্বর্টশষ খোদ্বতর েে  রো হটে এ ো রু্ঝটত রোইটখর ড োটনো অরু্দ্বর্িো 
হটলো নো। র্ম্ভোর্য গ্োটেবনোরটদর পুটরো দল োই ইটম্পদ্বরয়োল ডর্ক্টটরর এ  ডহোট টল 
উটঠটি। অর্শযই র্িোদটরর ডহোট ল। 
 
গ্োটেবনোরটদর দল ো অদু্ভত এ  ো দল, পঞ্চোশ ো দ্বর্দ্বেন্ন গ্রহ ডথট  এটর্টি, দ্ব ন্তু তোটদর 
র্োটথ  থো র্লোর রু্টেোগ্ হয়দ্বন রোইটখর। এটেোদ্বরন রু্ট ৌশটল তোট  অনয র্র্োর  োি 
ডথট  আলোদো  টর ডরটখটি। 
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রোইখ ডেটর্ পোটে নো ড ন। হতোশোয় েুগ্টি ডর্। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  ওদ্বয় ডিট়ে 
আর্োর পর ডথট ই হতোশোয় েুগ্টি। দ্বঠ মটতো েোর্টত পোরটি নো। এই অর্স্থো 
 ো োটনোর ডচষ্টো  রটি। দ্ব ন্তু র্ফল হটত পোরটি নো। 
 
এটন্ডোদ্বরন র্িো ডপোশো  পট়েটি, আচরণ  রটি শ্রদ্বম টদর মটতো। এই ‘নো ট ’ 
গ্োটেবনোর দ্বহটর্টর্ ডর্ও এ  ো েূদ্বম োয় অদ্বেনয়  রটি–ডর্ ো েোই ডহো । 
 
রোইটখর অস্বদ্বির আটরো এ  ো র়্ে  োরণ এই নো ট র প্র ৃদ্বত ডর্ এখটনো রু্ঝটত পোটর 
দ্বন। র্র্োই তোট  র্র্বক্ষণ দ্ব টর থো টি এর্ং ডেোগ্োটেোটগ্র রু্টেোগ্ র্ন্ধ  টর ডরটখটি 
আর তোই র্োর্োট ও দ্ব িু েোনোটত পোটর দ্বন। হয়টতো প্রটতয  ট্রযোন দ্বরয়োটনর েনযই এই 
দ্বনয়ম, অদ্বতদ্বরক্ত র্ত বতো। রোইটখর দ্বহর্োটর্ তোটদর র্োটথ আটরো  মপটক্ষ এ  েেন 
ট্রযোন দ্বরয়োন আটি, র্র্োই নোমোদ্বত্রর  মবী, নোরী এর্ং পুরুষ। 
 
ডে দ্বর্ষয় ো তোট  র্র্টচটয় ডর্শী দ্বিিোয় ডফটল দ্বদটয়টি তো হটলো এটন্ডোদ্বরটনর মিুর 
র্যর্হোর। প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্ষটয় তোর প্রদ্বত ডখয়োল রোখটি, র্োটথ দ্বনটয় ডখটত র্র্টি। অনয র্র্োর 
ডথট  তোর র্োটথ ডর্শী েোটলো আচরণ  রটি। 
 
 োরণ ো দ্ব  এই ডে তোরো দুেটনই মোনীলোট  ডশয়োর  টরটি? ওদ্বয়র র্োমোদ্বে  
রীদ্বতনীদ্বতর ডতমন দ্ব িুই েোটন নো রোইখ,  োটেই র্লটত পোরটর্ নো তোটদর র্মোটে 
েখন দুেন পুরুষ এ ই ডমটয়র র্োটথ র্ম্প ব ততদ্বর  টর তখন দ্ব  তোটদর মোটঝ এ  ো 
ভ্রোতৃত্ব ততদ্বর হয়? এ  ো র্ন্ধন ততদ্বর হয়? 
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রোইটখর েোনো ডনই। ট্রযোন টরর র্োমোদ্বে  রীদ্বতনীদ্বতই ডর্ েোটন নো গ্যোলো দ্ব   র্মোটের 
অগ্দ্বণত রীদ্বতনীদ্বত ডতো দূটরর  থো। 
 
মোনীলোর  থো মটন প়েটতই আটরো অদ্বস্থর হটয় প়েল। ডমটয় োর অেোর্ অনুের্  রটি 
ডর্। হয়টতো এ োই তোর হতোশোর  োরণ। দ্ব ন্তু র্দ্বতয র্লটত দ্ব  এটন্ডোদ্বরটনর র্োটথ 
র্তবমোন লোঞ্চ ডশষ  রোর পর তোর আটরো ে নয মটন হটত লোগ্ল–েদ্বদও এর ড োটনো 
 োরণ রু্ঝটত পোরটি নো। 
 
মোনীলো! 
 
ডমটয় ো র্টলদ্বিল ইটম্পদ্বরয়োল ডর্ক্টর ডদখটত চোয় এর্ং এটন্ডোদ্বরনট  হয়টতো র্ো রোেী 
 রোটত পোরটর্। ডর্ো োর মটতো প্রশ্ন  রো ডথট  দ্বনটেট  ডর্ দ্বর্রত রোখটত পোরল নো। 
“দ্বম, এটন্ডোদ্বরন, ডেটর্ পোদ্বে নো দ্বমর্ েুর্োন ুয়োট  ইটম্পদ্বরয়োল ডর্ক্টটর দ্বনটয় এটলন নো 
ড ন?” 
 
দ্বনখোদ দ্বর্স্ময় ফুট  উঠল এটন্ডোদ্বরটনর ডচহোরোয়। “মোনীলো? ওট   খটনো গ্োটেবদ্বনং এর 
 োে  রটত ডদটখি? র্ো  রটত পোটর র্টল মটন হটয়টি? নো, নো, মোনীলো ডর্ই িরটনর 
ডমটয় েোট  শুিু আমোটদর আনটন্দর েনযই রৃ্দ্বষ্ট  রো হটয়টি। তোিো়েো এখোটন ওর 
ড োটনো  োে ডনই। হঠোৎ এই প্রশ্ন  রটল ড ন, প্ল্যোনটচ ?” 
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 োাঁি নো়েল রোইখ। “েোদ্বন নো। এখোটন র্র্দ্ব িু ড মন এ ট টয়। হয়টতো-”  ণ্ঠস্বর 
িীটর িীটর দ্বনটিে হটয় প়েল। 
 
র্ত ব দৃদ্বষ্টটত পেবটর্ক্ষণ  রটি এটন্ডোদ্বরন। তোরপর র্লল, “দ্বনিয়ই এই থো র্লটর্ নো 
ডে ড োন ডমটয়র র্োটথ র্ম্প ব রোখি ডর্ ো ডতোমোর  োটি অতযন্ত গুরুত্বপূণব? দ্বর্শ্বোর্  র 
মোনীলো  তেন পুরুটষর র্োটথ র্ম্প ব রোখটি ডর্ ো দ্বনটয় ডমোট ই েোটর্ নো। হোটতর 
 োে ডশষ হটল অনয ডমটয় খুাঁটে দ্বনটত পোরটর্। অটন  ডমটয়।” 
 
“ খন ডশষ হটর্?” 
 
“ডশষ হটত আর ডর্শী ডদদ্বর হটর্ নো। এর্ং তুদ্বম অতযন্ত গুরুত্বপূণব এ  ো েূদ্বম ো পোলন 
 রটর্।” র্রু দৃদ্বষ্টটত রোইখট  ডদখটি এটন্ডোদ্বরন। 
 
“ তখোদ্বন গুরুত্বপূণব? আদ্বম শুিুই গ্োটেবনোর হর্–তোই নো?” রোইটখর গ্লো ো ড মন ফোাঁ ো 
ডশোনোল এর্ং ডচষ্টো  রল খোদ্বন  ো আগ্রটহর রু্র ডমশোটত। 
 
“আটরো র়্ে দ্ব িু হটর্, প্ল্যোনটচ । ডতোমোর র্োটথ ব্লোটোর থো টর্।” 
 
“দ্ব  থো টর্?” 
 
“ব্লোটোর।” 
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“আদ্বম  খটনো ব্লোটোর িদ্বরদ্বন। েীর্টনও নো।” 
 
“ডতমন  দ্বঠন দ্ব িু নো। তুলটর্, দ্বনশোনো  রটর্, দ্বট্রগ্োর চোপটর্ এর্ং ড উ এ েন মোরো 
েোটর্।” 
 
“আদ্বম  োউট  খুন  রটত পোরর্ নো।” 
 
“ডেটর্দ্বিলোম তুদ্বম আমোটদরই এ েন, আদটশবর েনয র্র্দ্ব িু  রটত পোরটর্।” 
 
“আদ্বম খুন  রোর  থো র্দ্বল দ্বন।” রোইখ গুদ্বিটয় েোর্টত পোরটি নো। তোট  ড ন খুন 
 রোর মটতো ে নয  োে  রটত হটর্? এই ডলো গুটলো তোট  দ্বনটয় দ্ব  পদ্বর ল্পনো  টর 
ডরটখটি? এর্ং হতযো োে   োর আটগ্ই দ্ব েোটর্ ইটম্পদ্বরয়োল গ্োেবটদর র্ত ব  রো েোয়? 
 
হঠোৎ  টরই এটেোদ্বরটনর ডচহোরো  দ্বঠন হটয় ডগ্ল, র্নু্ধত্বপূণব  ণ্ঠস্বর পোটি ডগ্ল তোর, 
 তৃবত্বপরোয়ণ দৃঢ় রু্টর দ্বর্দ্ধোন্ত েোদ্বনটয় দ্বদল, “তুদ্বম অর্শযই খুন  রটর্?” 
 
র্মি শদ্বক্ত এ দ্বত্রত  টর ের্োর্ দ্বদল রোইখ, “নো, আদ্বম  োউট ই খুন  রমু। । 
এইেোই ডশষ  থো।” 
 
“প্ল্যোনটচ , ডতোমোট  েো র্লর্ তুদ্বম তোই  রটর্।” 
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“খুন র্োটদ।” 
 
“এমনদ্ব  খুনও  রটর্।” 
 
“আপদ্বন আমোটর দ্বদয়ো  যোমটন  রোইটর্ন?” 
 
“ডতোমোট  শুিু  োে ো  রটত র্লর্।” ক্লোন্ত ডর্োি  রটি রোইখ। এটন্ডোদ্বরন এটতো 
আত্মদ্বর্শ্বোর্ী ড ন? মোথো নো়েল ডর্। “নো।” 
 
“ডতোমোট  আমরো েোটলো খোওয়োদ্বে, প্ল্যোনটচ , ওদ্বয় ডিট়ে আর্োর পর ডথট ই। র্র্র্ময় 
ডখয়োল ডরটখদ্বি তুদ্বম ডেন আমোর র্োটথ খোও। আদ্বম ডতোমোর খোর্োরদোর্োটরর তেোর্িোন 
 টরদ্বি, দ্বর্টশষ  টর এই মুহূটতব েো ডখটল।” 
 
দ্বনটের ডেতটর এ  ো প্রর্ল আতং  ডর্ট়ে উঠটি, ড র ডপল রোইখ। হঠোৎ র্র্ তোর 
 োটি পদ্বরষ্কোর হটয় ডগ্ল। “ডের্পোটরি!” 
 
“দ্বঠ । তুদ্বম েীষণ চোলো , প্ল্যোনটচ ।” 
 
“ োে ো ডর্-আইনী।” 
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“অর্শযই। খুনও তোই।” 
 
ডের্পোটরটির  থো েোটন রোইখ। দ্বেদ্বনর্ ো এ  ো দ্বনটদবোষ ট্রযোং ুইলোইেোটরর রোর্োয়দ্বন  
েোটর্ পদ্বরর্দ্বতবত উপোদোন। উপোদোন ো মোনুষট  র্ংজ্ঞোহীন নো  টর র্রং হতোশোগ্রি  টর 
ডতোটল। মোইন্ড  টরোল  রো েোয় র্টল এ োর র্যর্হোর আইন  টর দ্বনদ্বষদ্ধ  রো হটয়টি 
েদ্বদও গুের্ ডশোনো েোয় ডে ইটম্পদ্বরয়োল গ্োেবরো এই উপোদোন র্যর্হোর  টর। 
 
এটন্ডোদ্বরন এমন রু্টর  থো র্লল ডেন ডর্ রোইটখর মটনর  থো র্র্ প়েটত পোরটি। “এর 
নোম ডের্পোটরি  োরণ এ ো এ  ো প্রোচীন শব্দ েোর অথব তনরোশয। আমোর িোরণো তুদ্বম 
েীষণ দ্বনরোশ ডর্োি  রি।” 
 
 ট োটনো ের্ো, মটন েোটন? 
 
“ খটনোই নো।” দ্বফর্ দ্বফর্  টর র্লল রোইখ। 
 
“তুদ্বম েীষণ শক্ত, দ্ব ন্তু ড দ্বম যোটলর দ্বর্রুটদ্ধ দ্ব   রটর্? তুদ্বম েত হতোশ ডর্োি  রটর্ 
িোগ্র্ ো তত ডর্শী  োেব রী হটয় উঠটর্।” 
 
“ড োটনো র্ম্ভোর্নো ডনই।” 
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“ডেটর্ ডদটখো, প্ল্যোনটচ । ডদখোর র্োটথ র্োটথই নোমোদ্বত্র ডতোমোট  দ্বচনটত ডপটরটি, ডগ্োাঁফ 
িো়েোই। ডর্ েোটন তুদ্বম রোইখ ডর্লেন এর্ং আমোর দ্বনটদবটশ তুদ্বম ডতোমোর র্োর্োট  খুন 
 রটর্।” 
 
“তোর আটগ্ ডতোট  খুন  রর্।” দ্বর়্ে দ্বর়্ে  টর র্লল রোইখ। 
 
ডচয়োর ডিট়ে উটঠ দোাঁ়েোল ডর্। এই  োে ো  রটত তোর ডমোট ই ড োটনো র্মর্যো হটর্ নো। 
এটন্ডোদ্বরন হয়টতো লম্বো, দ্ব ন্তু ডর্ হোল ো পোতলো, ডপশীর্হুল নয় ডমোট ই। রোইখ এ  
হোটতই তোট  দু ু টরো  টর ডফলটত পোরটর্। দ্ব ন্তু উটঠ দোাঁ়েোটতই তোর ডদহ  টল 
উঠল। মোথো ঝোাঁ োল দ্ব ন্তু ঝোপর্ো েোর্ ো দূর হটলো নো। 
 
এটন্ডোদ্বরনও উটঠ দোাঁদ্ব়েটয়টি, দ্বপদ্বিটয় ডগ্ল  টয়   দম। পট   ডথট  হোত ডর্র  টর 
আনল। এখন ডর্খোটন ডশোেো পোটে এ  ো অস্ত্র। 
 
আমুটদ গ্লোয় র্লল ডর্, “আদ্বম ততদ্বর হটয়ই এটর্দ্বি। শুটনদ্বি তুদ্বম দক্ষ হযোাঁদ্বল দ্বনয়োন 
 ুইটোর। দ্ব ন্তু হোতোহোদ্বত ল়েোইটয়র ড োটনো ইেো ডনই।” 
 
এর্োর হোটত িরো অটস্ত্রর দ্বদট  তো োল। “এ ো ব্লোটোর নয়।” ডর্ র্লল। “ োে ডশষ 
হওয়োর আটগ্ ডতোমোট  মোরর্ নো। এ ো দ্বনউটরোদ্বন  হুইপ। আটরো ডর্শী মোরোত্ম । 
ডতোমোর র্োম  োাঁটি মোরর্। দ্বর্শ্বোর্  র, ডে েয়ং র র্যথো পোটর্ তো মহোদ্বর্টশ্বর 
ড োটনোদ্ব িু দ্বদটয়ই উপশম  রো েোটর্ নো।” 
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িীটর িীটর এটগ্োদ্বেল রোইখ। ডহোাঁচ  ডখটয় ডথটম ডগ্ল। মোত্র র্োটরো র্ির র্য়টর্ই 
দ্বনউটরোদ্বন  হুইটপর আ োত র্হয  রটত হটয়টি তোট । ডিো  এ  ো আ োত। ড উ েদ্বদ 
এ র্োর এই অটস্ত্রর আ োত পোয় তোহটল েতদ্বদন ডর্াঁটচ থো টর্, েীর্ন েত   নোর্হুলই 
ডহো  নো ড ন–র্যথো ো  খটনো েুলটত পোরটর্ নো। 
 
এটন্ডোদ্বরন র্লল, “তোিো়েো, আদ্বম পূণব শদ্বক্তটত আ োত  রর্। র্োাঁ হোটতর েোযু়টত প্রথটম 
অর্হয র্যথো ততদ্বর হটর্, তোরপর অট টেো হটয় েোটর্। েীর্টন আর ড োটনোদ্বদন র্োাঁ হোত 
র্যর্হোর  রটত পোরটর্ নো। েোন হোটতর দ্ব িু  রর্ নো,  োরণ ওই হোটত ডতোমোট  
ব্লোটোর চোলোটত হটর্। েদ্বদ শোন্ত হটয় র্টর্ থো , র্র্দ্ব িু ডমটন নোও, তোহটল দুই হোতই 
র্োাঁচোটত পোরটর্। এিো়েো অনয ড োটনো উপোয় ডনই। অর্শয ডতোমোট  আর্োর ডখটত হটর্ 
ডেন ডের্পোটরি ডলটেল রৃ্দ্বদ্ধ পোয়।” 
 
রোইখ ড র পোটে িোগ্র্ এর প্রেোটর্ হতোশো তোট  দৃঢ়েোটর্ আ ট়ে িরটি। ডচোটখর 
র্োমটন প্রটতয  ো র্স্তুই ডদখটি দুট ো  টর। মোথো ঠোেো  টর েোর্টত পোরটি নো। 
 
রোইখ শুিু েোটন ডে এটন্ডোদ্বরটনর  থো তোট  মোনটতই হটর্। এই ডখলোয় ডর্ ডহটর 
ডগ্টি। “নো,” প্রোয় মোরমুখী হটয় র্লটলন ডর্লেন। “তুদ্বম ওখোটন ডেটত পোরটর্ নো, 
ের্ব।” 
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েটর্বর দৃদ্বষ্টটতও দ্বঠ  এ ই র ম দৃঢ়তো ফুট  উঠল। “তোহটল ডতোমোট ও ডেটত ডদর্ 
নো, হযোদ্বর।” 
 
“আমোট  ডেটতই হটর্।” 
 
“ োে ো ডতোমোর নয়। নতুনটদর অেযথবনো েোনোটনোর দোদ্বয়ত্ব প্রথম ডশ্রণীর গ্োটেবনোটরর।” 
 
“হযোাঁ। দ্ব ন্তু গ্রুর্োর পোরটর্ নো। ডর্ েীষণ মুষট়ে পট়েটি।” 
 
“দ্বনিয়ই তোর র্হ োরী আটি। অথর্ো রৃ্দ্ধ চীফ গ্োটেবনোরট ই  োে ো  রটত র্ল। এই 
র্িটরর ডশষ নোগ্োদ ডর্ দোদ্বয়টত্ব থো টর্।” 
 
“চীফ গ্োটেবনোর অরু্স্থ। তোিো়েো-” ইতিতুঃ  রটিন ডর্লেন।–“গ্োটেবনোরটদর ডেতর 
গুঞ্জন শুরু হটয়টি। ট্রোন দ্বরয়োনর্। ড োটনো  োরটণ ওরোও আর্টি। প্রটতযট র নোম আদ্বম 
েোদ্বন। 
 
“র্র্োইট   োটদ্বেটত দ্বনটয় েোও। প্রটতয ট । র্হে র্যোপোর। তুদ্বম শুিু শুিু । 
র্যোপোর োট  এটতো েদ্ব ল  টর তুলি ড ন?” 
 
“ োরণ আমরো েোদ্বন নো ওরো ড ন এটর্টি। র্োর েন গ্োটেবনোর দ্বমটল দ্ব   রটত পোরটর্ 
আদ্বম রু্ঝটত পোরদ্বি নো, দ্ব ন্তু নো, র্ংটশোিন  টর র্লদ্বি ওরো দ্ব   রটত পোটর তোর 
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েেন খোটন  অনুমোন আমোর আটি, দ্ব ন্তু েোদ্বন নো ড োন ো  রোর পদ্বর ল্পনো ওটদর। 
অর্শযই ওটদরট   োটদ্বেটত ডনর্ দ্ব ন্তু তোর আটগ্ েোটলোমটতো ডেটন দ্বনটত হটর্। 
 
“ষ়েেটন্ত্রর র্োটথ েদ্ব়েত প্রটতয ট ই িরটত হটর্। দলটনতো র্হ এট র্োটর দ্বনচু র্োদ্বরর 
 মবী পেবন্ত। ওটদর আর্ল পদ্বর ল্পনো দ্ব  রু্ঝটত হটর্ ডেন েথোেথ শোদ্বির র্যর্স্থো  রো 
েোয়। হোর্য র অদ্বেটেোটগ্ র্োটরো েন নোরী পুরুষট  আদ্বম ডগ্রপ্তোর  রটত চোই নো। ওরো 
র্লটর্ ডে র্োিয হটয়ই এটর্টি  োরণ  োে দর োর। র্রং পোিো অদ্বেটেোগ্ তুলটর্ ডে 
ট্রযোন দ্বরয়োনটদর র্োদ ডদয়ো ো অনুদ্বচত। প্রচুর র্মথবনও পোটর্ আর আমোটদর ডর্ো ো র্নটত 
হটর্। দ্ব িু এ  ো  রোর রু্টেোগ্ দ্বদটত হটর্ ডেন ওটদর দ্বর্রুটদ্ধ অদ্বেটেোগ্ দোাঁ়ে  রোটত 
পোদ্বর। তোিো়েো-” 
 
শীতল গ্লোয় দ্বেটজ্ঞর্  রল ের্ব, “তোিো়েো দ্ব ?” 
 
দ্বনচু গ্লোয় র্লটলন ডর্লেন, “দল োর র্োটথ রোইখও আটি, প্ল্যোনটচ  িদ্মনোটম।” 
 
“দ্ব ?” 
 
“অর্ো  হে ড ন? তোট  ওদ্বয়টত পোদ্বঠটয়দ্বিলোম ডেোরোমোই  আটন্দোলটনর ডেতটর ঢুট  
খর্র ডর্র  টর আনোর েনয। দ্ব িু এ  ো ডতো ডর্র  রটত ডপটরটি। দল োর র্োটথ ডর্ 
েখন আর্টি ডেটন শুটনই আর্টি। দ্বনিয়ই ওর ড োটনো পদ্বর ল্পনো আটি। দ্ব ন্তু আদ্বমও 
ওখোটন থো টত চোই। র্ম্ভর্ হটল ওট  র্োহোেয  রটত চোই।” 
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“েদ্বদ র্দ্বতযই র্োহোেয  রটত চোও তোহটল গ্োটেবনোরটদর দুপোটশ পঞ্চোশেন গ্োেবট   োাঁটি 
 োাঁি দ্বমদ্বলটয় দোাঁ়ে  দ্বরটয় দোও।” 
 
“নো। তোটতও ড োটনো লোে হটর্ নো। ইটম্পদ্বরয়োল গ্োেব থো টর্। দ্ব ন্তু আ়েোটল। 
গ্োটেবনোরটদর মটন ড োটনো র্টন্দহ েোগ্োটনো েোটর্ নো। রু্ঝটত দ্বদটত হটর্ ডে তোটদর 
পদ্বর ল্পনো আমরো ড র পোইদ্বন। দ্ব িু  রোর আটগ্ই, দ্ব ন্তু ওরো ডে দ্ব িু এ  ো  রটত 
চোয় এর্ং দ্ব   রটত চোয় তো ডর্োঝোর পর র্র্োইট  র্ন্দী  রো হটর্।” 
 
“ঝুাঁদ্ব পূণব। রোইটখর েনয অটন  ডর্শী ঝুাঁদ্ব ” 
 
“ঝুাঁদ্ব  আমোটদর দ্বনটতই হটর্। এ েন মোনুটষর েীর্টনর চোইটত আমোটদর লক্ষয অটন  
ডর্শী গুরুত্বপূণব।” 
 
“দ্বনদবটয়র মটতো  থো র্লটল।” 
 
“ডতোমোর িোরণো আমোর ড োটনো দয়োমোয়ো ডনই। নো থো টলও আমোর এ মোত্র দ্বচন্তো 
র্োইট ো-”। 
 
“আর র্লল নো,” মুখ  ুদ্বরটয় দ্বনল ের্ব। 
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“রু্টঝদ্বি,” ডর্লেন র্লটলন। “দ্ব ন্তু তুদ্বম ওখোটন থো টত পোরটর্ নো। ডতোমোর উপদ্বস্থদ্বত 
এটতো ডর্শী ডচোটখ প়েটর্ ডে ষ়েেন্ত্র োরীরো িটর ডনটর্ আমরো র্র্ েোদ্বন। তখন তোরো 
পদ্বর ল্পনো র্োদ ডদটর্। আদ্বম ডর্ ো চোই নো।” 
 
এ  ু থোমটলন, তোরপর নরম রু্টর র্লটলন, “ের্ব, তুদ্বমই র্টলি ডতোমোর দোদ্বয়ত্ব। 
আমোট  রক্ষো  রো। রোইখট  দ্বনরোপিো ডদয়োর আটগ্ই ডতোমোট  ডর্ ো েোর্টত হটর্। 
আদ্বম  খটনো র্দ্বল দ্বন দ্ব ন্তু আমোট  রক্ষো  রোর মোটন র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এর্ং র্মগ্র মোনর্ 
েোদ্বতট  রক্ষো  রো। র্র্বপ্রথম ডতোমোট  এই  থোই েোর্টত হটর্। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর 
আমোট  েো র্লটি তো হটলো আদ্বম, আমোট ই ডে ড োটনো মূটলয ড ন্দ্র রক্ষো  রটত হটর্ 
এর্ং আদ্বম তোই  রোর ডচষ্টো  রদ্বি।–রু্টঝি?” 
 
“রু্টঝদ্বি।” 
 
আশো  দ্বর আমোর ড োটনো েুল হয়দ্বন। ডর্লেন েোর্টলন। 
 
েদ্বদ েুল হয়, ের্ব তোট  ড োটনোদ্বদন ক্ষমো  রটর্ নো। তোরটচটয়ও খোরোপ দ্বতদ্বন দ্বনটেই 
দ্বনটেট  ড োটনোদ্বদন ক্ষমো  রটত পোরটর্ন নো–র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডহো  র্ো নো ডহো । 
 
. 
 
২৪. 
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চমৎ োর র্োদ্বরর্দ্ধ হটয় দোাঁদ্ব়েটয়টি র্র্োই, পো িদ্ব়েটয়, হোত দ্বপিটমো়েো। র্র্োর পরটন  ন 
র্রু্ে ইউদ্বনফমব, দ্বঢলোঢোলো, র়্ে পট  । নোরী পুরুষ আলোদোেোটর্ ডচনোর উপোয় ডনই 
তটর্ অনুমোন  টর ডনয়ো েোয় ডে খর্বো ৃদ্বতর দুই এ েন হয়টতো ডমটয়। হুে মোথোর চুল 
ডঢট  ডরটখটি, অর্শয নোরী-পুরুষ দ্বনদ্বর্বটশটষ র্র্ গ্োটেবনোরট ই মোথোর চুল ডিো  রোখটত 
হয় এর্ং দোদ্ব়ে ডগ্োাঁফ রোখো েোটর্ নো। 
 
ড ন  রটত হটর্, ড উ েোটন নো। প্রথো’ এই শব্দ োই র্র্ ডঢট  ডদটর্, ডেমদ্বনেোটর্ 
আটরো অটন  দ্ব িুই ডঢট  ডরটখটি। ড োন ো  োটের ড োটনো ো অ োটের। 
 
র্র্োর মুটখোমুখী দোাঁদ্ব়েটয় আটি গ্রুর্োর, দুপোটশ দুেন র্হ োরী। র্োরো শরীর  োাঁপটি 
র্োটরর। িলিল  রটি দ্বর্স্ফোদ্বরত ডচোখগুটলো। 
 
হযোদ্বর ডর্লেটনর ডঠোাঁ  দৃঢ়েোটর্ ডচটপ র্র্ল। গ্রুর্োর েদ্বদ  ষ্ট  টর এ ু ুই র্লটত পোটর, 
“র্ম্রোট র গ্োটেবনোরগ্ণ, ডতোমোটদর স্বোগ্তম।” ডর্ োই েটথষ্ট। তোরপটরর দোদ্বয়ত্ব ডনটর্ন 
দ্বতদ্বন। 
 
নতুন দল োর উপর দৃদ্বষ্ট  ুটর ডর়্েোটত লোগ্ল তোর। রোইখট  ডদখটত ডপটলন। 
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হৃৎস্পন্দন ডর্ট়ে ডগ্ল। ডগ্োাঁফদ্বর্হীন রোইখ এট র্োটর র্োমটনর র্োদ্বরটত, অনয র্র্োর ডচটয় 
অটন  ডর্শী আ়েষ্ট েঙ্গীটত দোাঁ়েোটনো, র্রোর্দ্বর র্োমটনর দ্বদট  তোদ্ব টয় আটি। দৃদ্বষ্ট 
 ুদ্বরটয় ডর্লেটনর ডচোটখর দ্বদট  তো োল নো ডর্। 
 
েোটলো, ডর্লেন েোর্টলন। ড োটনোেোটর্ই তোটদর দুেটনর পদ্বরচয় আটি রু্ঝটত ডদয়ো 
েোটর্ নো। 
 
গ্রুর্োর দ্বর়্ে দ্বর়্ে  টর স্বোগ্ত েোনোল আর ডর্লেন  োে শুরু  রটলন। 
 
র্োর্লীল পদটক্ষটপ র্োমটন র্ো়েটলন দ্বতদ্বন, গ্রুর্োটরর দ্বঠ  র্োমটন দোাঁদ্ব়েটয় র্লটলন, 
“িনযর্োদ, গ্োটেবনোর ফোটব ক্লোর্। পুরুষ এর্ং নোরীগ্ণ, র্ম্রোট র গ্োটেবনোরগ্ণ, অতযন্ত 
গুরুত্বপূণব দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটত হটর্ ডতোমোটদর। আমোটদর এই মহোন ট্রযোন র, 
এম্পোয়োটরর রোেিোনীর এ মোত্র উনু্মক্ত প্রোন্তটরর ডর্ৌন্দেব এর্ং রক্ষণোটর্ক্ষটণর দোদ্বয়ত্ব 
ডতোমোটদর। ডতোমোটদর প্রমোণ  রটত হটর্ ডে পুটরো গ্রহ ো গ্মু্বে িোরো আরৃ্ত থো টলও 
আমোটদর এমন এ  মূলযর্োন রে আটি েো এম্পোয়োটরর র্র্দ্ব িু ডথট  ডর্শী দুযদ্বতময়। 
 
“ডতোমরো মযোটন্ডল গ্রুর্োটরর অিীটন  োে  রটর্। অল্প  টয় দ্বদন পটরই ডর্ চীফ 
গ্োটেবনোটরর দোদ্বয়ত্ব ডনটর্। প্রটয়োেন হটল ডর্ আমোর  োটি দ্বরটপো ব  রটর্, আদ্বম 
র্ম্রোট র  োটি। তোর মোটন, র্র্োই রু্ঝটত পোরি ডে, স্বয়ং র্ম্রোট র  োি ডথট  মোত্র দ্বতন 
ির দূটর থো টর্ এর্ং র্র্বক্ষণ তোর  ৃপোদৃদ্বষ্ট লোে  রটর্। আদ্বম েোদ্বন, এমনদ্ব  এই 
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মুহূটতবও দ্বতদ্বন এর ডিো  প্রোর্োদ তোর র্োর্ের্ন ডথট  আমটদর ডদখটিন, েোন দ্বদট র 
র্দ্বণবল গ্মু্বেঅলো ের্ন ো–এর্ং ডদটখ দ্বতদ্বন অতযন্ত খুদ্বশ হটয়টিন। 
 
“ োে শুরু  রোর আটগ্ ডতোমোটদর র্র্োইট  প্রদ্বশক্ষণ ডদয়ো হটর্ ডেন ডতোমরো পুটরো 
এলো ো এর্ং তোর প্রটয়োেটনর র্োটথ পদ্বরদ্বচত হটত পোর। ডতোমরো-” 
 
এর মটিয দ্বতদ্বন র্রোর্দ্বর রোইটখর দৃদ্বষ্ট র্রোর্র এটর্ দোাঁ়েোটলন। দ্ব ন্তু রোইখ এখটনো 
মূদ্বতবর মটতো দোাঁদ্ব়েটয় আটি, পল হীন। 
 
পুত্রটেহ ডেন ডচহোরোয় ফুট  নো উটঠ ডর্ই ডচষ্টো  রটলন ডর্লেন, দ্ব ন্তু রোইটখর দ্বপিটন 
দোাঁ়েোটনো ডচহোরো ো ডদটখ েুরু র্োমোনয  ুাঁচট  ডগ্ল। ডলো  োট  হয়টতো ডর্লেন দ্বচনটত 
পোরটতন নো, েদ্বদ তোর হটলোগ্রোম ডদখো নো থো ত। ওদ্বয়র ডগ্নর্ এটন্ডোদ্বরন? এর্ং ওদ্বয়টত 
রোইটখর আশ্রয়দোতো? ডর্ দ্ব   রটি এখোটন? 
 
ডর্লেটনর হঠোৎ েোর্োন্তর দ্বনিয়ই এটেোদ্বরটনর ডচোটখ পট়েটি,  োরণ ডঠোাঁ  ফোাঁ  নো 
 টরই দ্বর়্ে দ্বর়্ে  টর দ্ব  ডেন র্লল ডর্। দ্বপিন ডথট  েোন হোত র্োমটন দ্বনটয় এল 
রোইখ, হোটত এ  ো ব্লোটোর। এটেোদ্বরটনর হোটতও তোই। 
 
ডর্লেটনর উপর ডেন র্জ্রপোত হটলো। গ্রোউটের ডেতর ব্লোটোর দ্বনটয় ঢু ল দ্ব েোটর্? 
হতরু্দ্বদ্ধ র অর্স্থোর  োরটণ দ্বর্শ্বোর্ োত !” শব্দ ো তোর  োটন ঢু ল নো। হঠোৎ প্রচে 
ডগ্োলমোল আর হুট়েোহুট়েোর দ্ব িুই ড র ডপটলন নো। 
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ওই মুহূটতব তোর মোথোটত শুিু এ  ো দ্বচন্তোই  ুরপো  খোদ্বেল, রোইটখর ব্লোটোটরর দ্বনশোনো 
র্রোর্দ্বর দ্বতদ্বন এর্ং রোইটখর দৃদ্বষ্টটত পদ্বরচটয়র ড োটনো দ্বচহ্নই ডনই। প্রচে আতং  দ্বনটয় 
রু্ঝটত পোরটলন ডে দ্বনটের র্ন্তোটনর হোটত খুন হটত েোটেন দ্বতদ্বন। মৃতুযর মুখ ডথট  
মোত্র  টয়  ডর্ট ে দূটর দোাঁ়েোটনো। 
 
. 
 
২৫. 
 
ব্লোটোর, নোম েোই ডহো ,  োটের ডক্ষটত্র এই অস্ত্র ড োটনো র্স্তুট  ব্লোট  টর নো। র্রং 
ডদটহর অেযন্তটর ড োটনো অংশ র্োটে পদ্বরণত  টর এর্ং–অন্তুঃদ্বর্টস্ফোরণ   োয়। 
দী বশ্বোটর্র মটতো এ  ো শব্দ হয়। 
 
হযোদ্বর ডর্লেন শব্দ ো ডশোনোর আশো  টরন দ্বন। শুিু মৃতুয আশো  টরদ্বিটলন। অথচ 
র্ীমোহীন দ্বর্স্মটয়র র্োটথ দ্বতদ্বন শব্দ ো শুনটত ডপটলন। দ্রুত ডচোখ দ্বপ দ্বপ   রটত  রটত 
হো  টর তো োটলন দ্বনটের দ্বদট । 
 
দ্বতদ্বন ডর্াঁটচ আটিন? (মন্তর্য নয়, র্রং প্রটশ্নর মটতো  টর েোর্টলন।) 
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রোইখ এখটনো দোাঁদ্ব়েটয় আটি, ব্লোটোর র্োমটনর দ্বদট  দ্বনশোনো  রো,  োাঁটচর মটতো স্বে 
ডচোটখর দৃদ্বষ্ট, দ্বনষ্প্রোণ মূদ্বতবর মটতো, ডেন তোর চলৎশদ্বক্ত ড ট়ে ডনয়ো হটয়টি। 
 
তোর দ্বপিটনই পট়ে আটি এটন্ডোদ্বরটনর ডদোম়েোটনো ডমো়েোটনো ডদহ, দ্বনটের রটক্ত েোর্টি 
আর তোর পোটশই দোাঁ়েোটনো, হোটত ব্লোটোর, আটর েন গ্োটেবনোর। মোথোর হুে র্টর ডগ্টি; 
গ্োটেবনোর এ েন ডমটয়, হয়টতো র্ো মোত্র এ দ্বদন আটগ্ই চুল ড ট  ডিো   টরটি। 
 
ডমটয় ো দ্রুত এ র্োর ডর্লেটনর দ্বদট  তো োল, র্লল, “আপনোর ডিটল আমোট  মোনীলো 
েুর্োন ুয়ো নোটম ডচটন। আদ্বম এ েন দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর। আমোর ডরফোটরি নোম্বোর 
েোনটত চোন, ফোটব দ্বমদ্বনটোর?” 
 
“দর োর ডনই,” দুর্বল গ্লোয় র্লটলন ডর্লেন। ইটম্পদ্বরয়োল গ্োেবটদর দ্রুত   নোস্থটল 
হোদ্বের হটত ডদখো ডগ্ল। “আমোর ডিটল! দ্ব  হটয়টি ওর?” 
 
“ডের্পোটরি, আমোর িোরণো,” মোনীলো র্লল। “শরীর ডথট  ডর্র  টর ডনয়ো েোটর্, 
অরু্দ্বর্িো হটর্ নো।” র্োমটন এদ্বগ্টয় এটর্ রোইটখর হোত ডথট  ব্লোটোর ো দ্বনল ডর্। 
“দুুঃদ্বখত, আটরো আটগ্ই দ্ব িু  রটত পোদ্বর দ্বন। ওটদর পদটক্ষটপর েনয অটপক্ষো  রটত 
হটয়টি। আর্ল উটেশয ো েখন রু্ঝটত পোদ্বর, েীষণ হতচদ্ব ত হটয় েোই।” 
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“আমোরও এ ই র্মর্যো। রোইখট  পযোটলর্ হর্দ্বপ োটল দ্বনটয় ডেটত হটর্।” হঠোৎ ডিো  
প্রোর্োদ ডথট  দ্বিিোগ্রি তহ-তচ ডশোনো ডগ্ল। ডর্লেটনর মটন হটলো র্ম্রো  পুটরো   নো োই 
ডদটখটিন এর্ং অতযন্ত কু্রদ্ধ হটয়টিন। 
 
“আমোর ডিটলর দ্বদট  ডখয়োল রোটখো, দ্বমর্, েুর্োন ুয়ো।” ডর্লেন র্লটলন। “র্ম্রো ট  
আটগ্ র্োমলোটত হটর্।” 
 
পদমেবোদো েুটল েীট়ের মোঝ দ্বদটয় দ্বর্শোল লটনর উপর দ্বদটয় ডদৌ়ে দ্বদটলন। ড োটনোর ম 
আনুষ্ঠোদ্বন তোর িোর নো ডিটরই ডিো  প্রোর্োটদ ঢুট  প়েটলন। ক্লীয়টনর দ্বনিয়ই এখন 
এ ো দ্বনটয় মোথো  োমোটনোর অর্ োশ ডনই। 
 
এর্ং অটন গুটলো, হতেম্ব, আতংদ্ব ত দৃদ্বষ্টর র্মুটখ অিবরৃ্িো োর দ্বর্াঁদ্ব়ের মোঝখোটন দ্বহে 
ইটম্পদ্বরয়োল মযোটেদ্বট প্রথম ক্লীয়টনর মৃতটদহ পট়ে আটি, ডদোম়েোটনো, ডচনোর ড োটনো 
উপোয় ডনই। মূলযর্োন ইটম্পদ্বরয়োল আলখোিোই তোর  োফটনর  োে  রটি। ডদয়োটলর 
ড োণোয় েট়েোর্ট়েো হটয় দোাঁদ্ব়েটয় ডর্ো োর মটতো দৃদ্বষ্টটত চোরপোশ ডথট  দ্ব টর থো ো 
আতংদ্ব ত মুখগুটলো ডদখটি, মযোটন্ডল গ্রুর্োর। 
 
ডর্লেটনর মটন হটলো দ্বতদ্বন আর র্হয  রটত পোরটর্ন নো। র্োটরর পোটয়র  োটি পট়ে 
থো ো ব্লোটোর ো তুটল দ্বনটলন। দ্বতদ্বন দ্বনদ্বিত অস্ত্র ো এটন্ডোদ্বরটনর। অদ্বর্শ্বোর্য র ম নরম 
রু্টর র্লটলন, “র্োর, দ্ব   টরি তুদ্বম?” 
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গ্রুর্োর তোর দ্বদট  তোদ্ব টয় হ়ের়্ে  টর র্লটত লোগ্ল, “র্র্োই চীৎ োর আর তহ তচ 
 রদ্বিল। েোর্লোম, ড  রু্ঝটত পোরটর্? র্র্োই িটর ডনটর্ অনয ড উ র্ম্রো ট  খুন 
 টরটি। দ্ব ন্তু তোরপর আদ্বম আর ডদৌট়ে পোলোটত পোদ্বর দ্বন।” 
 
“দ্ব ন্তু, গ্রুর্োর। ড ন?” 
 
“তোহটল আমোট  আর চীফ গ্োটেবনোটরর অদ্বফটর্ র্র্টত হটতো নো।” র্টলই অটচতন হটয় 
পট়ে ডগ্ল ডর্। 
 
অটচতন র্োটরর দ্বদট  তোদ্ব টয় দ্বর্ষণ্ণ মটন মোথো নো়েটলন ডর্লেন। 
 
পদ্বর ল্পনো ো  রো হটয়টি অটন  দ্বহর্োর্  টর। ড োটনো দ্বর্ ল্প দ্বিল নো দ্ব ন্তু ঝুাঁদ্ব  দ্বিল। 
দ্বতদ্বন দ্বনটে ডর্াঁটচ আটিন, রোইখ ডর্াঁটচ আটি। এটন্ডোদ্বরন মৃত এর্ং ডেোরোনুমোই  
ষ়েেন্ত্র োরীটদর ে়েশুদ্ধ উপট়ে ডফলো হটর্। এ েনও র্োাঁচটর্ নো। 
 
ড ন্দ্র িটর রোখো েোটর্, র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডেমন দ্বনটদবশনো দ্বদটয়দ্বিল। 
 
এর্ং ডর্ই মুহূটতবই, এ েন মোত্র মোনুষ, দ্বর্টলষটণর অটেোগ্য হোর্য র  োরটণ, র্ম্রো ট  
হতযো  রল। 
 
এখন, দ্বতক্ত মটন েোর্টলন ডর্লেন, দ্ব   রর্? দ্ব  হটর্ এরপর? 
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তৃতীয় পর্ড : র্িড ডভনাসর্সল 
 
ডেনোদ্বর্দ্বল, ের্ব–হযোদ্বর ডর্লেটনর পুটরো েীর্ন োই অদ্বনিয়তো আর অর্ংখয ডলৌদ্ব   
উপোখযোটন েরপুর, আর এই  োরটণই তোর এমন এ  ো েীর্নী ততদ্বর  রোর র্ম্ভোর্নো 
অতযন্ত ক্ষীণ ডে েীর্নীটত র্োির্ তথয র্ং দ্বলত  রো েোটর্। র্ম্ভর্ত ডর্লেটনর েীর্টনর 
র্র্চোইটত দুটর্বোিয অংশ হটে, ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বলর র্োটথ তোর র্ম্প ব। ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বলর 
র্ম্পট ব দ্বর্িোদ্বরত ড োটনো তথয পোওয়ো েোয়দ্বন। শুিু এই ু ুই েোনো ডগ্টি ডে তোর েন্ম 
দ্বর্নোয়, ইদ্বতহোর্ দ্বর্েোটগ্র অিযোপনো  রোর েনয দ্বিদ্বলং-এ আটর্। দ্ব িুদ্বদন পটরই হযোদ্বর 
ডর্লেটনর র্োটথ তোর ডদখো হয় এর্ং আঠোশ র্ির ডর্লেটনর র্দ্বঙ্গনী দ্বহটর্টর্ র্োর্ 
 টর। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  তোর েীর্ন োও ডর্লেটনর েীর্টনর মটতো দ্ব ংর্দন্তীময়। 
তোর গ্দ্বত এর্ং শোরীদ্বর  শদ্বক্ত দ্বনটয় অর্ংখয গ্ল্প দূর দূরোন্ত পেবন্ত িদ্ব়েটয় আটি। তোট  
আাঁ়েোটল েো ো হটতো, “দয  োইগ্োর ওটমন।” তোর চটল েোওয়ো ো আটরো ডর্শী দুটর্বোিয 
এর্ং রহর্যময়।  োরণ এ  ো দ্বনদ্বদবষ্ট র্ময় পটর ডর্ অদৃশয হটয় েোয় এর্ং দ্ব   ট টি 
ডর্ই র্যোপোটর দ্বর্নু্দমোত্র তথযও ডনই। ইদ্বতহোর্দ্বর্দ দ্বহটর্টর্ তোর ডেোগ্যতোর প্রমোণ পোওয়ো 
েোয় 
 
–এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো 
 
. 
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১. 
 
ওয়োনেোর র্য়র্ এখন প্রোয় আ , গ্যোলো দ্ব   টযোন্ডোেব অনুেোয়ী–র্র্োর ডক্ষটত্রই এেোটর্ 
দ্বহর্োর্  রো হয়। ইদ্বতমটিযই ডর্ ডর্শ আ ষবণীয় হটয় উটঠটি, র্ংেত আচরণ, মরৃ্ণ লম্বো 
হোল ো র্োদোমী চুল। ডচোটখর রং নীল হটলও ক্রমশই তো গ্োঢ় র্ণব িোরণ  রটি এর্ং ডশষ 
পেবন্ত হয়টতো তোর র্োর্োর মটতো র্োদোমীটত দ্বগ্টয় ডঠ টর্। 
 
গ্েীর দ্বচন্তোয় মগ্ন হটয় র্টর্ আটি ওয়োনেো।–ষো । 
 
এই র্ংখযো োই তোর মন আেন্ন  টর ডরটখটি।  টয় দ্বদন পটরই দোদুর েন্মদ্বদন এর্ং 
ডর্ ো হটর্ ষো তম–ষো  অটন  র়্ে র্ংখযো। র্যোপোর ো তোট  েোর্োটে  োরণ এই দ্বনটয় 
ডর্ খোরোপ এ  ো দুুঃস্বে ডদটখটি। 
 
মোট  খুাঁেটত লোগ্ল। দ্বেটজ্ঞর্  রো দর োর। 
 
মোট  খুাঁটে পোওয়ো খুর্ এ  ো  দ্বঠন হটলো নো। দোদুর র্োটথ  থো র্লটি দ্বনিয়ই 
েন্মদ্বদটনর র্যোপোটর। ইতিতুঃ  রটত লোগ্ল ওয়োনেো। দোদুর র্োমটন দ্বেটজ্ঞর্  রো দ্বঠ  
হটর্ নো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

351 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ওয়োনেো ডে দ্ব িু এ  ো দ্বনটয় দ্বচদ্বন্তত ডর্ ো রু্ঝটত তোর মোটয়র ড োটনো র্মর্যো। হটলো 
নো। ডর্ র্লল, “এ  দ্বমদ্বন , হযোদ্বর, আটগ্ ডদদ্বখ ওয়োনেো এমন  রটি ড ন। দ্ব  হটয়টি, 
ডর্োনো?” 
 
ওয়োনেো মোটয়র হোত ড টন িরল। “এখোটন নো, মো। র্যদ্বক্তগ্ত।” 
 
হযোদ্বর ডর্লেটনর দ্বদট   ুরল মোনীলো। “ডদখটলন  ত তো়েোতোদ্ব়ে শুরু হটয় েোয়? 
র্যদ্বক্তগ্ত েীর্ন। র্যদ্বক্তগ্ত র্মর্যো। দ্বনিয়ই, ওয়োনেো। ডতোমোর  টর ডগ্টল ড মন হয়?” 
 
“হযোাঁ, মো।” ওয়োনেোর ডচহোরোয় স্বদ্বি ফুট  উঠল। 
 
হোত িরোিদ্বর  টর দুেন চটল ডগ্ল। তোরপর মোনীলো দ্বেটজ্ঞর্  রল, “এর্োর র্ল 
র্মর্যো ো দ্ব , ওয়োনেো?” 
 
“র্যোপোর ো দোদুট  দ্বনটয়, মো।” 
 
“দোদু! ডতোমোট  দ্বর্রক্ত  রোর মটতো দ্ব িু  রটত পোটরন দ্বতদ্বন আমোর তো মটন হয় নো।” 
 
“দ্ব ন্তু  টরটিন।” হঠোৎ  টরই ওয়োনেোর দুটচোখ পোদ্বনটত েটর উঠল। “দোদু দ্ব  মোরো 
েোটেন?” 
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“ডতোমোর দোদু? এই দ্বচন্তো ো ডতোমোর মোথোয় ড  ডঢো োল?” 
 
“র্য়র্ ষো  হটে। অটন  রু্ট়েো।” 
 
“নো। র্য়র্  ম নো এ ো দ্বঠ  আর্োর রু্ট়েোও র্লো েোটর্ নো। মোনুষ আদ্বশ, নব্বই এমনদ্ব  
এ শ র্িরও র্োাঁটচ–আর ডতোমোর দোদু েটথষ্ট রু্স্থ র্র্ল। দ্বতদ্বন আটরো ডর্শীদ্বদন 
র্োাঁচটর্ন।” 
 
“র্দ্বতয?” নো  দ্বদটয় শ্বোর্  োনল ডর্। 
 
মোনীলো তোর ডমটয়র দুি শক্ত  টর িটর র্রোর্দ্বর ডচোটখর দ্বদট  তো োল, “আমরো র্র্োই 
এ দ্বদন মোরো েোর্, ওয়োনেো। র্যোপোর ো ডতোমোট  আদ্বম রু্দ্বঝটয় র্টলদ্বি। েোই ডহো , ডর্ই 
এ দ্বদন ো নো আর্ো পেবন্ত আমরো মোথো  োমোর্ নো। তুদ্বম র়্ে হটয় দ্বনটের র্োচ্চো  োচ্চো নো 
হওয়ো পেবন্ত ডতোমোর দোদু ডর্াঁটচ থো টর্ন। ডদটখ দ্বনও। এর্োর চলল আমোর র্োটথ। আদ্বম 
চোই তুদ্বম দোদুর র্োটথ  থো র্লটর্।” 
 
আর্োটরো নো   োনল ওয়োনেো। 
 
অর্ীম ডেহ দ্বনটয় র্োচ্চো ডমটয় োর দ্বদট  তো োটলন ডর্লেন। র্লটলন, “দ্ব  হটয়টি, 
ওয়োনেো? মন খোরোপ ড ন?” 
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ওয়োনেো মোথো নো়েল। 
 
ডমটয়র মোটয়র দ্বদট  তো োটলন ডর্লেন। “দ্ব  হটয়টি, মোনীলো?” 
 
মোনীলোও মোথো নো়েল। “ও দ্বনটেই আপনোট  র্লটর্।” 
 
র্র্টলন ডর্লেন। ড োটলর উপর হোল ো চোপ়ে ডমটর র্লটলন, “এটর্ো, ওয়োনেো। 
এখোটন র্টর্ ডতোমোর র্মর্যো আমোট  র্ল।” 
 
ডমটন দ্বনল ডর্, দ্বখলদ্বখল  টর এ  ু হোর্ল ও, “আদ্বম েয় ডপটয়দ্বি।” 
 
“রু্ট়েো দোদু থো টত েটয়র দ্ব িু ডনই।” 
 
মুখ র্োাঁ ো  রল মোনীলো। “েুল শব্দ।” 
 
তোর দ্বদট  দৃদ্বষ্ট ডফরোটলন ডর্লেন। “দোদু!” 
 
“নো। রু্ট়েো।” 
 
এই  থোটতই ডর্োিহয় র্োি ডেটঙ্গ প়েল। ডেোটর ড াঁটদ উঠল ওয়োনেো। “তুদ্বম রু্ট়েো হটয় 
ডগ্ি, দোদু।” 
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“তোই ডতো মটন হয়, আমোর র্য়র্ এখন ষো ।” মোথো নোদ্বমটয় ওয়োনেোর  োটন  োটন 
র্লটলন, “আমোরও পিন্দ হটে নো, ওয়োনেো। ডর্েনযই আদ্বম খুদ্বশ ডে ডতোমোর র্য়র্ 
মোত্র র্োত ডথট  আ  হটত চটলটি।” 
 
“ডতোমোর র্র্ চুল র্োদো, দোদু।” 
 
“র্র্র্ময় এমন দ্বিল নো। মোত্র দ্ব িুদ্বদন আটগ্ র্োদো হটয়টি।” 
 
“র্োদো চুটলর অথব তুদ্বম মোরো েোে দোদু।” 
 
ডর্লেনট  মমবোহত ডদখোল। মোনীলোট  দ্বেটজ্ঞর্  রটলন, “দ্ব  র্লটি এর্র্?” 
 
“আদ্বম েোদ্বন নো, হযোদ্বর। র্র্ োই ওর দ্বনটের িোরণো।” 
 
“আদ্বম এ  ো দুুঃস্বে ডদটখদ্বি।” ওয়োনেো র্লল। 
 
ড টশ গ্লো পদ্বরষ্কোর  রটলন ডর্লেন। “আমরো র্র্োই েখন তখন দুুঃস্বে ডদদ্বখ, েোটলো 
ডে আমরো ডদদ্বখ। দুুঃস্বে আমোটদর দুুঃদ্বিন্তোগুটলোট  দূর  টর ডদয় র্টলই ডতো আমরো 
ডর্াঁটচ থো টত পোদ্বর।” 
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“স্বে ো দ্বিল ডতোমোর মৃতুয দ্বনটয়, দোদু।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন। আদ্বম েোদ্বন। মৃতুয দ্বনটয় দুুঃস্বে হটতই পোটর দ্ব ন্তু ডর্ োট  গুরুত্ব ডদয়োর 
দর োর ডনই। আমোট  ডদখ। ডদখি নো আদ্বম ড মন রু্স্থ–হোদ্বর্খুদ্বশ আর হোর্দ্বি? ডদটখ 
দ্ব  মটন হয় আদ্বম মোরো েোদ্বে? র্ল।” 
 
“ন -নো।” 
 
“এইটতো রু্ঝটত ডপটরি। এখন দ্বগ্টয় ডখলো  র আর পুটরো র্যোপোর ো েুটল েোও। 
 টয় দ্বদন পটরই আমোর েন্মদ্বদন। র্র্োই অটন  আনন্দ  রটর্। েোও।” 
 
উৎফুি মন দ্বনটয় চটল ডগ্ল ওয়োনেো, দ্ব ন্তু মোনীলোট  থো োর েনয ইশোরো  রটলন 
ডর্লেন। 
 
. 
 
২. 
 
ডর্লেন দ্বেটজ্ঞর্  রটলন, “ডতোমোর দ্ব  মটন হয়, এই িোরণো ো ওয়োনেো ড োথোয় 
ডপটয়টি?” 
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“র্োদ দ্বদন, হযোদ্বর। ওর এ  ো র্োলেোদ্বনয়োন দ্ব  দ্ব দ্ব  দ্বিল, ডর্ ো মটর ডগ্টি, মটন 
আটি? তোর এ  র্নু্ধর র্োর্ো দু ব নোয় মোরো েোয় আর হটলোেশটন র্র্র্ময়ই মৃতুয 
ডদখটি। আে োল র্োচ্চোটদর  োি ডথট  মৃতুযর র্যোপোর ো লুদ্ব টয় রোখো অর্ম্ভর্। আর 
আদ্বম ডর্ ো চোইও নো। মৃতুয েীর্টনরই অদ্বর্টেদয অংশ; এ ো তোট  রু্ঝটত হটর্।” 
 
“আদ্বম র্র্োর মৃতুযর  থো র্লদ্বি নো, মোনীলো। আদ্বম আমোর দ্বনটের মৃতুযর  থো র্লদ্বি। 
এই দ্বচন্তো ো ওর মোথোয় ঢু ল দ্ব েোটর্?” 
 
ইতিতুঃ  রটত লোগ্ল মোনীলো। হযোদ্বর ডর্লেনট  ডর্ েীষণ পিন্দ  টর। ডর্ েোর্ল, ড  
পিন্দ নো  টর,  োটেই  থো ো  ীেোটর্ র্দ্বল। 
 
আর্োর নোইর্ো র্টল  ীেোটর্?  োটেই র্লল, “হযোদ্বর, আপদ্বন দ্বনটেই ওর মোথোয় দ্বচন্তো ো 
ঢুদ্ব টয়টিন।” 
 
“আদ্বম?” 
 
“অর্শযই, গ্ত এ মোর্ িটর অনর্রত র্লটিন ডে আপনোর র্য়র্ ষো  হটয় ডগ্টি আর 
র্র্োইট  শুদ্বনটয় শুদ্বনটয় অদ্বেটেোগ্  রটিন ডে রু্ট়েো হটয় ডগ্টিন। শুিুমোত্র এই  োরটণই 
র্র্োই দ্বমটল পদ্ব বর র্যর্স্থো  রটি, আপনোট  খুদ্বশ  রোর েনয।” 
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“ষো  র্িটর পো ডদয়ো ো হোদ্বর্র ড োটনো র্যোপোর নয়,” ডর্লেন রোটগ্র রু্টর র্লটলন। 
“অটপক্ষো  র! অটপক্ষো  র! দ্বনটেই রু্ঝটর্।” 
 
“রু্ঝর্–েদ্বদ েোটগ্য থোট । অটন  মোনুষই ষো  র্ির পেবন্ত ডপৌঁিোটত পোটর নো। েোইটহো , 
র্র্র্ময়ই েদ্বদ ষো  র্িটরর  থো আর রু্ট়েো হটয় ডগ্দ্বি র্টলন তোহটল র্োচ্চো এ  ো ডমটয় 
ডতো েয় পোটর্ই।” 
 
দী বশ্বোর্ ডফলটলন ডর্লেন। দ্বচদ্বন্তত ডদখোটে তোট । “দুুঃদ্বখত। দ্ব ন্তু ডমটন ডনয়ো  দ্বঠন। 
আমোর হোটতর দ্বদট  ডদখ। েোে পট়ে েোটে, এর্ং দ্ব িুদ্বদটনর মোটঝই দ্বশরো-উপদ্বশরো 
ডর্দ্বরটয় প়েটর্। এখন আর আটগ্র মটতো খোদ্বল হোটত মোরোমোদ্বর  রটত পোদ্বর নো। ডে 
ড োটনো র্োচ্চোই আমোট   োরু্  টর ডফলটত পোরটর্।” 
 
“অনযোনয ষো  র্ির র্য়র্ীটদর র্োটথ আপনোর পোথব য ো ড োথোয়? দ্ব ন্তু অন্তত আপনোর 
মোথো ডতো এখটনো  োে  রটি। আপদ্বন দ্বনটেই  তর্োর র্টলটিন ডে ও োই আর্ল 
র্যোপোর।” 
 
“েোদ্বন। দ্ব ন্তু আদ্বম আমোর পুরটনো শরীর ো খুর্ দ্বমর্  রদ্বি।” 
 
মোনীলো র্োমোনয এ  ু ঠোট্টোর রু্র দ্বমদ্বশটয় র্লল, “দ্বর্টশষ  টর ডেখোটন েটর্বর। র্য়র্ 
র্ো়েটি নো ডমোট ই।” 
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“তোই হটর্ ডর্োিহয়-” অস্বদ্বির র্োটথ র্লটলন ডর্লেন। দৃদ্বষ্ট  ুদ্বরটয় দ্বনটলন। পদ্বরষ্কোর 
রু্দ্বঝটয় দ্বদটলন এই র্যোপোটর  থো র্লটত নোরোে। 
 
শ্বশুটরর দ্বদট  তোদ্ব টয় আটি মোনীলো। র্মর্যো হটে মোনুষ ো র্োচ্চোটদর র্যোপোটর দ্ব িুই 
েোটন নো–অথর্ো র্লো েোটলো ডে মোনুটষর র্যোপোটরই দ্ব িু েোটন নো। দ্বর্শ্বোর্  রো  দ্বঠন 
ডে আটগ্র র্ম্রোট র অিীটন দ্বতদ্বন দশ র্ির ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর দোদ্বয়ত্ব পোলন  টরটিন 
অথচ মোনর্ চদ্বরটত্রর দ্ব িুই েোটনন নো। 
 
অর্শয তোর িযোনিোরণো েুট়ে রটয়টি র্োইট োদ্বহটটোদ্বর েো ড োয়োদ্বিদ্বলয়ন মোনুষ দ্বনটয়  োে 
 টর, এ  দ্বহর্োটর্ েোর অথব দোাঁ়েোয় দ্বতদ্বন আর্টল ড োটনো মোনুষ দ্বনটয়  োে  টরন নো। 
অন্তত এ  েোটর্। আর র্োচ্চোটদর র্যোপোর ো দ্বতদ্বন দ্ব েোটর্ রু্ঝটর্ন ডেখোটন রোইখ িো়েো 
তোর ড োটনো র্ন্তোন ডনই। তোিো়েো রোইটখর র্োটরো র্ির র্য়টর্ দ্বতদ্বন তোট  ডপোষয 
দ্বনটয়দ্বিটলন। এখন ডদখটিন ওয়োনেোট , ডে তোর  োটি দ্বর্শোল এ  রহর্য–হয়টতো তোই 
ডথট  েোটর্। 
 
অর্ীম মমতো দ্বনটয়  থোগুটলো েোর্ল মোনীলো। চোরপোটশর ডে েগ্িোট  রু্ঝটত পোটরন নো 
ডর্ই েগ্ৎ ডথট  ডর্লেনট  রক্ষো  রোর এ  ো অদময আ োক্ষো রটয়টি তোর। এই 
এ  ো ডক্ষটত্রই তোর এর্ং শ্বোশু়েী, ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বলর দ্বমল এর্ং র্ং োত হযোদ্বর ডর্লেনট  
রক্ষো  রোর আ োিো। 
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দশ র্ির আটগ্ মোনীলো ডর্লেটনর েীর্ন র্োাঁদ্বচটয়দ্বিল। অদু্ভত র্যোপোর, ের্ব   নো োট  
িটর দ্বনটয়দ্বিল তোর এ েত্র আদ্বিপটতযর উপর হিটক্ষপ এর্ং মোনীলোট  ড োটনোদ্বদনই 
ক্ষমো  টর দ্বন। 
 
প্রদ্বতদোন দ্বহটর্টর্ মোনীলোর েীর্ন র্োাঁদ্বচটয়টিন ডর্লেন। ডচোখ র্ন্ধ  রটতই পুটরো দৃশয ো 
পদ্বরষ্কোর ফুট  উঠল। ডেন তোর র্োমটন এই মুহূটতবই   নোগুটলো   টি। 
 
. 
 
৩. 
 
ক্লীয়ন হতযো োটের পটরর র্প্তোহ–ে নয এ  র্প্তোহ। পুটরো ট্রোন টরর অরোে তো দ্বিল 
র্ীমোর র্োইটর। 
 
হযোদ্বর ডর্লেন তখটনো ফোটব দ্বমদ্বনটোর দ্বহটর্টর্ অদ্বফটর্ র্র্টিন, তটর্ তোর ড োটনো 
ক্ষমতো দ্বিল নো। মোনীলো েুর্োন ুয়োট  এ দ্বদন অদ্বফটর্ েো টলন। 
 
“আমোর এর্ং রোইটখর েীর্ন র্োাঁচোটনোর েনয ডতোমোট  িনযর্োদ েোনোটত চোই। রু্টেোগ্ 
 টর উঠটত পোদ্বর দ্বন।” তোরপর দী বশ্বোর্ ডফটল র্লটলন, “আর্টল গ্ত র্প্তোটহ ড োটনো 
দ্ব িু  রোরই রু্টেোগ্ দ্বিল নো আমোর।” 
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“পোগ্ল গ্োটেবনোটরর েোটগ্য দ্ব   ট টি?” দ্বেটজ্ঞর্  রল মোনীলো। 
 
“ডমটর ডফলো হটয়টি! র্োটথ র্োটথ! দ্বর্নো দ্বর্চোটর! ডলো  ো পোগ্ল এই  থো র্টল র্োাঁচোটনোর 
ডচষ্টো  টরদ্বিলোম। দ্ব ন্তু পদ্বরদ্বস্থদ্বত ডর্র ম দ্বিল নো। েদ্বদ ডর্ অনয দ্ব িু  রত, অনয 
ড োটনো অপরোি  রত, তোর পোগ্লোমী প্রমোণ  রো ডেত এর্ং হয়টতো ডর্াঁটচ থো ত। দ্ব ন্তু 
র্ম্রো ট  খুন  রো–“ দ্বর্ষণ্ণ েঙ্গীটত মোথো নো়েটলন ডর্লেন। 
 
“এখন দ্ব  হটর্, ফোট দ্বমদ্বনটোর?” 
 
“আমোর িোরণো ো ডতোমোট  র্দ্বল। এযোন োন রোের্ংশ ডশষ হটয় ডগ্টি। ক্লীয়টনর ডিটল 
ক্ষমতোয় র্র্টত রোেী হটর্ নো ডর্োিহয়। দ্বনটেও খুন হটয় েোওয়োয় েয় পোটে। ডর্েনয 
তোট  ডদোষ ডদয়ো েোয় নো। তোর েনয র্র্টচটয় েোটলো হটর্ আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলোর ড োটনো 
এ  োয় পোদ্বরর্োদ্বর  েদ্বমদোরীটত দ্বনরুপদ্রর্ েীর্ন  ো োটনো। ইটম্পদ্বরয়োল হোউটের র্দর্য 
র্টল তোর ড োটনো র্মর্যো হটর্ নো। ডতোমোর আর আমোর েোগ্য অত ো েোটলো নোও হটত 
পোটর।” 
 
মোনীলো েুরু ড োাঁচ োটলো। “ড ন, র্যোর?” 
 
ড টশ গ্লো পদ্বরষ্কোর  টর দ্বনটলন ডর্লেন। “এমন এ  ো  থো উঠোর র্ম্ভোর্নো আটি ডে, 
তুদ্বম ডেটহতু ডলর্ এটেোদ্বরনট  হতযো  টরি ডর্ তোর ব্লোটোর ডফটল ডদয় এর্ং মযোটন্ডল 
র্োটরর েনয তো র্হেলেয হটয় উটঠ। ওই এ ই অস্ত্র দ্বদটয়ই র্োর র্ম্রো ট  খুন  টর। 
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 োটেই অপরোি ো   োর দ্বপিটন ডতোমোরও র়্ে এ  ো অর্দোন রটয়টি এর্ং এমনদ্ব  এই 
 থোও র্লো হটত পোটর ডে পুটরো   নো োই দ্বিল পূর্বপদ্বর দ্বল্পত।” 
 
“দ্ব ন্তু ডর্ ো হোর্য র। আদ্বম দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  এটোর্দ্বলশমযোটের র্দর্য, শুিু দোদ্বয়ত্ব পোলন 
 টরদ্বি–েো আটদশ ডদয়ো হটয়টি তোই  টরদ্বি।” 
 
দ্বর্ষণ্ণ েঙ্গীটত হোর্টলন ডর্লেন। “তুদ্বম েুদ্বক্তর্হ োটর  থো র্লি দ্ব ন্তু আগ্োমী 
অটন দ্বদন েুদ্বক্ত ড োটনো  োটে আর্টর্ নো। তর্ি উিরোদ্বি োরীর অনুপদ্বস্থদ্বতটত এখন েো 
  টর্ তো হটলো র্োমদ্বর  শোর্ন প্রদ্বতদ্বষ্ঠত হটত র্োিয।” 
 
(পরর্তবী র্িরগুটলোটত, েখন মোনীলো র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর  োেব পদ্ধদ্বত দ্ব িু ো রু্ঝটত 
দ্বশটখটি, অর্ো  হটয় ডেটর্টি ডে দ্ব    টত চটলটি তো ডর্োঝোর েনয ডর্লেন এই 
ড ৌশল ো র্যর্হোর  টরদ্বিটলন দ্ব নো,  োরণ র্দ্বতযই র্োমদ্বর  শোর্ন েোদ্বর হয়। েদ্বদও 
ওই মুহূটতব দ্বর্ষয় ো দ্বনটয় দ্বতদ্বন এ  ো  থোও র্টলন দ্বন।) 
 
“েদ্বদ র্োমদ্বর  শোর্ন েোদ্বর হয়,” দ্বতদ্বন র্টল েোটেন, “তখন খুর্ দ্রুত  দ্বঠন শোর্ন 
র্যর্স্থো  োটয়ম  রোর দর োর হটর্। ডে ড োটনো িরটনর অর্টন্তোষ শক্ত হোটত দমন 
 রটত হটর্, দৃঢ় মটনোর্ল এর্ং দ্বনষু্ঠরতোর পদ্বরচয় দ্বদটত হটর্, েুদ্বক্তটর্োি এর্ং নযোয় 
দ্বর্চোটরর পদ্বরপন্থী হটলও। ওরো েদ্বদ ডতোমোট  র্ম্রো ট  খুন  রোর চক্রোটন্ত েদ্ব়েত র্টল 
অদ্বেেুক্ত  টর, ডতোমোট  মৃতুযদে ডদয়ো হটর্। নযোয় দ্বর্চোটরর স্বোটথব নয় র্রং েয় ডদদ্বখটয় 
েনগ্ণট  দদ্বমটয় রোখোর েনয। 
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“এ ইেোটর্ ওরো এই  থো র্লটত পোটর ডে আদ্বমও ষ়েেটন্ত্রর র্োটথ েদ্ব়েত। হোেোর 
ডহো , গ্োটেবনোরটদর স্বোগ্ত েোনোটত আদ্বম উপদ্বস্থত দ্বিলোম, েদ্বদও দোদ্বয়ত্ব ো আমোর দ্বিল 
নো। েদ্বদ নো ডেতোম, আমোট  হতযো  রোর ড োটনো প্রটচষ্টো হটতো নো, ডতোমোট  পোিো 
আ োত  রটত হটতো নো, এর্ং র্ম্রো  হয়টতো ডর্াঁটচ থো টতন রু্ঝটত ডপটরি দ্ব  র্লদ্বি?” 
 
“দ্বর্শ্বোর্ই হটে নো ওরো এমন  রটর্।” 
 
“ রটর্ নো হয়টতো। আদ্বম এ  ো প্রিোর্ ডদর্ েো আমোর দৃঢ় দ্বর্শ্বোর্ ওরো প্রতযোখযোন 
 রটত পোরটর্ নো।” 
 
“দ্ব  ডর্ ো?” 
 
“আদ্বম ফোট দ্বমদ্বনটোটরর পদ ডথট  ইিফো ডদয়োর প্রিোর্ ডদর্। আমোট  ওটদর দর োর 
ডনই,  োটেই আদ্বম চটল েোর্। তটর্  থো হটে, ইটম্পদ্বরয়োল ড োট ব আমোর র্মথবন 
র্যোপ , আউ োরওয়োর্ল্বগুটলোর েনগ্ণ আমোট  পিন্দ  টর। েদ্বদ ইটম্পদ্বরয়োল গ্োটেবর 
র্দর্যরো আমোট  পদতযোটগ্ র্োিয  টর, তোরপর েদ্বদ ওরো আমোর মৃতুযদে নোও ডদয়, 
তরু্ও দ্বর্পটদ প়েটর্। দ্ব ন্তু েদ্বদ আদ্বম ডস্বেোয় পদতযোগ্  দ্বর এর্ং দ্বর্রৃ্দ্বত দ্বদটয় র্দ্বল ডে 
এখন আর্টল ট্রযোন র এর্ং এম্পোয়োটরর েনয র্োমদ্বর  শোর্নই উিম তোহটল র্রং 
ওটদর উপ োরই  রর্।” 
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তোরপর খোদ্বন  ো আমুটদ রু্টর র্লটলন, “তোিো়েো র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্যোপোর ো আটি।” 
 
(এই প্রথমর্োটরর মটতো শব্দ ো শুনল মোনীলো।) 
 
“ডর্ ো দ্ব  দ্বেদ্বনর্?” 
 
“দ্বর্ষয় ো দ্বনটয় আদ্বম গ্টর্ষণো  রদ্বি। র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর ক্ষমতোর উপর ক্লীয়টনর দ্বিল 
র্ীমোহীন দ্বর্শ্বোর্–র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  আমোর ডচটয়ও ডর্শী এর্ং ইটম্পদ্বরয়োল ড োট বর 
অটনট ই মটন  টর ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর হটে র্ো হটত পোটর প্রচে  োেব রী এ  
হোদ্বতয়োর েো র্র োটরর অনু ূটল র্যর্হোর  রো েোটর্–ডর্ ো ডে িরটনর র্র োরই ডহো  নো 
ড ন। 
 
“এই দ্বর্জ্ঞোটনর দ্বর্িোদ্বরত নো েোনো ো ড োটনো দ্বর্ষয় নয়। আদ্বম েোনোটত চোইও নো। 
জ্ঞোটনর স্বল্পতোই পদ্বরদ্বস্থদ্বতর উপর অন্ধদ্বর্শ্বোর্ ততদ্বর  রটর্। আর তোই ওরো আমোট  
গ্টর্ষণো চোদ্বলটয় ডেটত ডদটর্। অন্তত আদ্বম তোই আশো  দ্বর। আর এখোটনই ডতোমোর  থো 
আমোর মটন প়েল।” 
 
“আমোর ড োন  থো?” 
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“ওটদর র্োটথ চুদ্বক্তর শতব হটর্ এ োই ডে ডতোমোট  দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  এটোর্দ্বলশমযোে ডথট  
পদতযোগ্  রটত দ্বদটত হটর্ এর্ং হতযো োটন্ডর র্োটথ র্ংদ্বলষ্ট  টর ডতোমোর দ্বর্রুটদ্ধ 
ড োটনো র্যর্স্থো ডনয়ো েোটর্ নো। এ ো আদ্বম আদোয়  টর দ্বনটত পোরর্।” 
 
“দ্ব ন্তু আপদ্বন েো র্লটিন তোটত আমোর  যোদ্বরয়োর ডশষ হটয় েোটর্।” 
 
“ডতোমোর  যোদ্বরয়োর, ডেেোটর্ই ডহো , ডশষ হটয় ডগ্টি। িরো েো  ইটম্পদ্বরয়োল গ্োেব 
ডতোমোর দ্বর্রুটদ্ধ শোদ্বিমূল  র্যর্স্থো দ্বনল নো, দ্ব ন্তু তুদ্বম দ্ব  মটন  র ডে ওরো ডতোমোট  
দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োটরর দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটত ডদটর্?” 
 
“তোহটল আদ্বম দ্ব   রর্? েীর্ন চলটর্ ড মন  টর?” 
 
“ডর্ই দোদ্বয়ত্ব আমোর, দ্বমর্, েুর্োন ুয়ো। আদ্বম দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় দ্বফটর েোর্ তোটত 
ড োটনো র্টন্দহ ডনই। দ্বর্পুল পদ্বরমোটণর আদ্বথব  র্হোয়তো পোর্ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর গ্টর্ষণোর 
েনয। ডতোমোর এ  ো র্যর্স্থো  টর ডদয়ো ড োটনো র্মর্যোই নো।” 
 
দ্বর্স্ফোদ্বরত দৃদ্বষ্টটত মোনীলো দ্বেটজ্ঞর্  রল, “আপদ্বন ড ন-” 
 
ডর্লেন র্লটলন, “তুদ্বম ডে প্রশ্ন ো  টরি আমোর দ্বর্শ্বোর্ই হটে নো। তুদ্বম রোইটখর এর্ং 
আমোর েীর্ন র্োাঁদ্বচটয়ি। ড মন  টর েোর্টল ডে ডর্ই ঋণ আদ্বম ডশোি  রোর ডচষ্টো  রর্ 
নো?” 
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দ্বতদ্বন ডেমন র্টলদ্বিটলন ডর্েোটর্ই হটলো র্র্ দ্ব িু। েো েমট র র্োটথ দশ র্ির িটর 
পোলন ৃত দোদ্বয়ত্ব ডথট  ইিফো দ্বদটলন ডর্লেন। র্টর্মোত্র গ্দ্বঠত র্োমদ্বর  র্র োর–
আমবে ডফোর্ব এর্ং ইটম্পদ্বরয়োল গ্োটেবর দ্বর্টশষ দ্ব িু অদ্বফর্োটরর র্মন্বটয় গ্দ্বঠত েোন্তোর 
 োি ডথট  দ্বর্শোল এ  প্রশংর্োপত্রও ডপটলন। দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় দ্বফটর এটলন দ্বতদ্বন 
এর্ং মোনীলো েুর্োন ুয়ো, দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োটরর দোদ্বয়ত্ব ডথট  অর্যোহদ্বত ডপটয় ডর্লেন 
আর তোর পদ্বরর্োটরর র্োটথ এল। 
 
. 
 
৪. 
 
রোইখ  োমরোয় ঢু ল, গ্রম দ্বনশ্বোর্ দ্বদটয় হোত উষ্ণ  রোর ডচষ্টো  রটি। আদ্বম র্র্র্ময়ই 
তর্দ্বচত্রযময় আর্হোওয়োর পটক্ষ। গ্মু্বটের ডেতটর পদ্বরটর্শ র্র্র্ময় এ র ম থো টল 
দ্বনিয়ই  োটরো েোটলো লোগ্টর্ নো। েদ্বদও আেট  ওরো এ  ু ঠোেো এর্ং র্োযু় প্রর্োহ 
দ্বনিবোরণ  টরটি। আমোর মটন হয় আর্হোওয়ো দ্বনয়ন্ত্রণ দ্বনটয় অদ্বেটেোগ্ ডতোলো ো র্মটয়র 
র্যোপোর মোত্র।” 
 
“আদ্বম দ্বঠ  দ্বনদ্বিত নই এ ো আর্হোওয়ো দ্বনয়ন্ত্রটণর ডদোষ দ্ব নো।” ডর্লেন র্লটলন। 
“আর্টল র্র্দ্ব িুই এখন দ্বনয়ন্ত্রটণর র্োইটর চটল ডগ্টি।” 
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“আদ্বম েোদ্বন। অর্ক্ষয়,” হোটতর উটিোদ্বপঠ দ্বদটয় ডগ্োাঁফ আাঁচ়েোল রোইখ।  োে ো ডর্ 
প্রোয়ই  টর। র্ম্ভর্ত  টয় দ্বদন ওদ্বয়টত ডগ্োাঁফদ্বর্হীন থো ো ো েুলটত পোরটি নো। শরীটরর 
মিযেোগ্ খোদ্বন  ো স্ফীত হটয়টি রোইটখর। র্র্ দ্বমদ্বলটয় মিযদ্বর্ি পদ্বরর্োটরর রু্খী 
গৃ্হ তবো। এমনদ্ব  তোর েোল র্োচনেঙ্গীও দূর হটয় ডগ্টি। 
 
পোতলো  েোরঅল খুলটত খুলটত দ্বেটজ্ঞর্  রল, “ওর্ল্ র্োথবটে র্য়, ড মন আি?” 
 
“ডেোটলোর ডচষ্টো  রদ্বি। অটপক্ষো  র, মোই র্ন। দ্ব িুদ্বদটনর মটিযই ডতোমোর চদ্বিশতম 
েন্মদ্বদন। ডদখর্ র্যোপোর ো ডতোমোর ড মন লোটগ্।” 
 
“ষো  র্ির হওয়োর মটতো মেোর হটর্ নো।” 
 
“ফোেলোমী রোটখো।” মোনীলো র্লল,  টষ  টষ রোইটখর হোত গ্রম  রোর ডচষ্টো  রটি ডর্। 
 
ডর্লেন দুহোত িদ্ব়েটয় র্লটলন, “আমরো েুল  রদ্বি, রোইখ। ডতোমোর স্ত্রীর মটত ষো  
র্ির দ্বনটয় আমোর মোত্রোদ্বতদ্বরক্ত অদ্বেটেোটগ্র  োরটণই ওয়োনেোর মোথোয় আমোর মৃতুযর 
দ্বচন্তো ঢুট টি।” 
 
“তোই নোদ্ব ? এই   নো। আমোট  ডদটখ দ্ব িু দ্বেটজ্ঞর্  রোর আটগ্ই হ়ের়্ে  টর 
এ  ো দুুঃস্বটের  থো র্লদ্বিল। ও ো ডতোমোর মৃতুয দ্বনটয় দ্বিল?” 
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“দ্বনুঃর্টন্দটহ।” 
 
“েোই ডহো , িীটর িীটর রু্ঝটত দ্বশখটর্। দুুঃস্বে র্ন্ধ  রোর ড োটনো উপোয় ডনই।” 
 
“আদ্বম এটতো র্হটে উদ্ব়েটয় দ্বদটত পোরদ্বি নো।” মোনীলো র্লল। “ডমটয় ো অনর্রত দুুঃস্বে 
দ্বনটয়ই েোর্টি। শরীর খোরোপ  রটর্। আদ্বম পুটরো দ্বর্ষয় ো খদ্বতটয় ডদখটত চোই।” 
 
“তুদ্বম েো র্ল, মোনীলো।” র্মদ্বতর রু্টর ের্োর্ দ্বদল রোইখ। “তুদ্বম আমোর দ্বপ্রয়তমো স্ত্রী, 
তুদ্বম েো র্লটর্–দ্বর্টশষ  টর ওয়োনেোর র্যোপোটর তোটত ড োটনো দ্বিমত থো টত পোটর নো।” 
এর্ং ডর্ পুনরোয় ডগ্োাঁফ আাঁচ়েোল। 
 
তোর দ্বপ্রয়তমো স্ত্রী। মোনীলোট  দ্বপ্রয়তমো স্ত্রী র্োনোটনো এটতো র্হে হয় দ্বন। রোইটখর এখটনো 
মটন আটি  থো ো শুটনই মোটয়র আচরণ ড মন হটয়দ্বিল। অটনযরো দুুঃস্বটের দ্ব  েোটন। 
েটর্বর প্রচে রোটগ্র  থো মটন প়েটলই এখটনো মোটঝ মোটঝ দুুঃস্বে ডদটখ আতংদ্ব ত 
হটয় পট়ে ডর্। 
 
. 
 
৫. 
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ডের্পোটরি এর প্রেোর্ ডথট  মুক্ত হটয় প্রথম ডে সৃ্মদ্বত ো রোইটখর মটন আটি ডর্ ো 
হটলো দোদ্ব়ে  োমোটনো। 
 
দ্বচরু্ট  েোইটব্রোটরেটরর স্পশব ড র ডপটয় দুর্বল গ্লোয় র্লল, “নোদ্বপত দ্বময়ো, উপটরর 
ডঠোাঁট  ড োথোও ডেন নো  োট । আদ্বম আমোর ডগ্োাঁফ ডফরত চোই।” 
 
ডর্লেন আটগ্ই নোদ্বপতট  পদ্বরষ্কোর রু্দ্বঝটয় দ্বদটয়টিন র্র্। আশ্বি  রোর েনয মুটখর 
র্োমটন এ  ো আয়নো তুটল িরল ডর্। 
 
ের্ব পোটশই র্টর্দ্বিল। র্লল, “ওট   োে  রটত দোও, রোইখ, খোটমোখো উটিদ্বেত হটয়ো 
নো।” 
 
রোইটখর দৃদ্বষ্ট দ্ব িুক্ষণ পরপরই েটর্বর উপর প়েটত লোগ্ল। তটর্ দ্ব িু র্লল নো। 
নোদ্বপত চটল েোওয়োর পর ের্ব দ্বেটজ্ঞর্  রল, “এখন ড মন লোগ্টি, রোইখ?” 
 
“ে নয।” দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর ের্োর্ দ্বদল ডর্। “এটতো ডর্শী হতোশ ডর্োি  রদ্বি। আর র্হয 
হটে নো।” 
 
“ডের্পোটরটির  োরটণ। এ  ু র্ময় লোগ্টর্। তটর্ দ্বঠ  হটয় েোটর্।” 
 
“দ্বর্শ্বোর্ই হটে নো।  তদ্বদন হটলো?” 
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“র্োদ দোও। র্ময় লোগ্টর্, ডতোমোর ডদটহ পূণবমোত্রোয় ডঢো োটনো হটয়দ্বিল।” 
 
দ্বর্রোমহীনেোটর্ তোর দৃদ্বষ্ট চোরপোটশ  ুটর ডর়্েোটত লোগ্ল। “মোনীলো আমোট  ডদখটত 
এটর্দ্বিল?” 
 
“ওই ডমটয় ো?” (মোনীলোট  এই নোটম এর্ং এই রু্টর েটর্বর র্টম্বোিটন রোইখ অেযি 
হটয় পট়ে িীটর িীটর।) “নো। তুদ্বম এখটনো রু্স্থ হও দ্বন র্টল  োউট  আর্টত ডদয়ো হটে 
নো।” 
 
রোইটখর দৃদ্বষ্টর অথব রু্ঝটত ডপটর দ্রুত ডেোগ্  রল ের্ব, “আমোর  থো আলোদো  োরণ 
আদ্বম ডতোমোর মো, রোইখ। েোইটহো , ওই ডমটয় োট  ড ন ডদখটত চোও?  োটরো র্োটথ 
ডদখো  রোর অর্স্থো ডতোমোর ডনই।” 
 
“র্রং এ োই ওর র্োটথ ডদখো  রোর র্র্টচটয় র়্ে  োরণ,” দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর র্লল রোইখ। 
“েীর্টনর র্র্টচটয় খোরোপ মুহূটতবও আদ্বম তোট  পোটশ চোই।” তোরপর দ্বনটিে 
 
েঙ্গীটত পোশ দ্বফরল। “আদ্বম  ুমোর্।” 
 
হতোশ েঙ্গীটত মোথো নো়েল ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল। ওইদ্বদনই পটর এ র্ময় ডর্লেনট  র্লল 
ডর্, “রোইখট  দ্বনটয় দ্ব   রর্ রু্ঝটত পোরদ্বি নো, হযোদ্বর। দ্ব িুই রু্ঝটত চোইটি নো।” 
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“ডর্ অরু্স্থ, ের্ব,” ডর্লেন র্লটলন। “ডিটল োট  এ  ু র্ময় দোও।” 
 
“র্োরোক্ষণ শুিু ওই ডমটয় োর  থোই র্লটি। নোম েুটল ডগ্দ্বি।” 
 
“মোনীলো েুর্োন ুয়ো। মটন রোখোর েনয খুর্ এ  ো  দ্বঠন নোম নয়।” 
 
“আমোর িোরণো রোইখ ডমটয় োট  দ্বর্টয়  রটত চোয়, র্ংর্োর  রটত চোয়।” 
 
“রোইটখর র্য়র্ দ্বত্রশ–দ্বনটের পিন্দমটতো দ্বর্দ্ধোন্ত ডনয়োর েনয েটথষ্ট র্য়র্।” 
 
“দ্বনিয়ই ওর র্োর্ো মো দ্বহটর্টর্ আমোটদরও দ্ব িু র্লোর থো টত পোটর।” 
 
দী ব দ্বনুঃশ্বোর্ িো়েটলন হযোদ্বর। এর্ং আমোর দ্বর্শ্বোর্, েো র্লোর তুদ্বম দ্বঠ ই র্টলি, ের্ব। 
এর্ং এ োও দ্বনদ্বিত ডে, র্টলই েখন ডফটলি রোইখ তোর ইটেমটতোই  োে  রটর্।” 
 
“এই ডতোমোর ডশষ  থো। রোইখ ওইর ম এ  ো ডমটয়ট  দ্বর্টয়  রটর্ আর তুদ্বম র্টর্ 
র্টর্ ডদখটর্। দ্ব িুই র্লটর্ নো।” 
 
“তুদ্বম আমোর  োটি দ্ব  আশো  র, ের্বুঃ মোনীলো রোইটখর েীর্ন র্োাঁদ্বচটয়টি।  থো ো দ্ব  
আদ্বম েুটল েোর্। ডর্ আমোরও েীর্ন র্োাঁদ্বচটয়টি।” 
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এই  থোগুটলো র্ম্ভর্তুঃ ের্বট  আটরো রোদ্বগ্টয় তুলল। “তুদ্বমও তোর েীর্ন র্োাঁদ্বচটয়ি। 
র্মোন র্মোন।” 
 
“আদ্বম আর্টল দ্ব িুই  দ্বর দ্বন-” 
 
“অর্শযই  টরি। ডতোমোর পদতযোগ্ এর্ং র্মথবন ডর্নোর্োদ্বহনীর র্দমোশগুটলোর  োটি 
দ্বর্দ্বক্র নো  রটল ওরো তোট  খুন  রত।” 
 
“আদ্বম েদ্বদও আর্টল দ্ব িু  রটত ডপটরদ্বি র্টল মটন হয় নো, তোরপটরও িটর দ্বনলোম ডে 
প্রদ্বতদোন দ্বদটয়দ্বি, রোইখ ডতো ডদয়দ্বন। তোিো়েো দ্বপ্রয়, ের্ব, র্র োটরর দ্বর্রুটদ্ধ   ু মন্তর্য 
 রোর র্ময় আদ্বম আটরো র্ত ব থো তোম। র্তবমোন র্ময় ো ক্লীয়টনর শোর্ন আমটলর 
মটতো র্হে হটর্ নো। তুদ্বম েো র্লটর্ ডর্ ো ওটদর  োটন ডপৌঁটি ডদয়োর েনয চোরপোটশ 
অটন  গুপ্তচর িদ্ব়েটয় আটি।” 
 
“ডর্ ো দ্বনটয় মোথো  োদ্বমও নো। ওই ডমটয় োট  আদ্বম পিন্দ  দ্বর নো। আশো  দ্বর তোটত 
ড উ র্োিো ডদটর্ নো।” 
 
“অর্শযই র্োিো ডদটর্ নো। দ্ব ন্তু ড োটনো লোেও হটর্ নো।” 
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দৃদ্বষ্ট নোদ্বমটয় ডমটঝর দ্বদট  তোদ্ব টয় রইটলন ডর্লেন। গ্েীর দ্বচন্তোয় মগ্ন। েটর্বর  োটলো 
ডচোখ দুট ো রোটগ্ গ্নগ্ন  রটি। ডচোখ তুলটলন দ্বতদ্বন। 
 
“আদ্বম েোনটত চোই, ের্ব, ড ন? ড ন তুদ্বম মোনীলোট  এটতো অপিন্দ  র। ডর্ আমোর 
আর রোইটখর েীর্ন র্োাঁদ্বচটয়টি। ডর্ র্ময়মটতো পদটক্ষপ নো দ্বনটল আমরো দুেটনই মোরো 
ডেতোম।” 
 
এ ই র ম ডতটের র্োটথ ের্োর্ দ্বদল ের্ব, “দ্বনিয়ই, হযোদ্বর।  থো ো আদ্বম অনয র্র্োর 
ডচটয় েোটলোেোটর্ েোদ্বন। ডর্ েদ্বদ ওখোটন নো থো ত, ডতোমোটদর র্োাঁচোটনোর েনয আদ্বম 
দ্ব িুই  রটত পোরতোম নো। দ্বনুঃর্টন্দটহ তুদ্বম মটন  র ডে আমোর  ৃতজ্ঞ থো ো উদ্বচত। 
দ্ব ন্তু েতর্োরই ওই ডমটয় োট  ডদদ্বখ, দ্বনটের র্যথবতোর  থো মটন পট়ে। েোদ্বন এই 
আচরণ েুদ্বক্তহীন–দ্ব ন্তু আদ্বম রু্দ্বঝটয় র্লটত পোরর্ নো।  োটেই ওট  পিন্দ  রোর  থো 
র্টলো নো আমোট । পোরর্ নো।” 
 
দ্ব ন্তু পটরর দ্বদন ের্বট ও দ্বপদ্বিটয় ডেটত হটলো েখন েোক্তোর র্লল, “আপনোর ডিটল 
মোনীলো নোটমর এ  ডমটয়র র্োটথ ডদখো  রটত চোয়।” 
 
“ োটরো র্োটথ ডদখো  রোর মটতো অর্স্থো ডনই ওর,”  ়েো িম  লোগ্োল ের্ব। 
 
“র্রং উটিো োই র্দ্বতয। ডর্ এখন রু্স্থ। দ্রুত উন্নদ্বত হটে। তোিো়েো েীষণ ডেদ  রটি। 
আমোর মটন হয় নো তোট  র্োিো ডদয়ো দ্বঠ  হটর্।” 
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অগ্তযো মোনীলোট  আর্টত ডদয়ো হটলো এর্ং হোর্পোতোটল আর্োর পর এই প্রথম আনটন্দর 
আেোর্ ফু ল রোইটখর ডচহোরোয়। 
 
পদ্বরষ্কোর ের্বট  চটল েোওয়োর ইদ্বঙ্গত  রল ডর্। মুখ  দ্বঠন  টর চটল ডগ্ল। 
 
এর্ং রোইখ এ দ্বদন র্দ্বতয র্দ্বতয র্লল, “ডর্ আমোট  গ্রহণ  রটত রোেী হটয়টি, মো।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  আশো  টরদ্বিটল আদ্বম অর্ো  হর্, ডর্ো ো ডিটল?” ের্ব র্লল। “অর্শযই ডর্ 
ডতোমোট  গ্রহণ  রটর্। তুদ্বম তোর এ মোত্র রু্টেোগ্, ডেটহতু ডর্ এখন অর্হোয়, 
চো রীচুযত…” 
 
“মো, তুদ্বম েদ্বদ আমোট  হোরোটত চোও তোহটল দ্বঠ  পটথই এটগ্োট ে। এেোটর্  থো র্লটর্ 
নো।” 
 
“ডতোমোর েোটত েোটলো হয় আদ্বম তোই দ্বচন্তো  রদ্বিলোম।” 
 
“দ্বনটের েোটলো দ্বনটেই দ্বচন্তো  রর্, িনযর্োদ। আদ্বম  োটরো উপটর উঠোর দ্বর্াঁদ্ব়ে নই–এই 
দ্বচন্তো ো তুদ্বম মোথো ডথট  ডর্র  টর দ্বদটত পোর। আদ্বম রু্দশবন নই। ডর্ট । র্োর্ো এখন 
আর ফোটব দ্বমদ্বনটোর নন। আমোর  থোর্োতবো দ্বনম্ন ডশ্রণীর মোনুটষর মটতো। আমোট  দ্বনটয় 
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অহং োর  রোর দ্ব  আটি। আটরো েোটলো  োউট  খুাঁটে দ্বনটত পোরটর্, দ্ব ন্তু ডর্ আমোট  
চোয়। এর্ং ডতোমোট  র্দ্বতয  থো র্লদ্বি আদ্বমও তোট  চোই।” 
 
“দ্ব ন্তু তুদ্বম ডতো েোন ডর্ দ্ব ?” 
 
“অর্শযই েোদ্বন। মোনীলো ডর্ই ডমটয় েোট  আদ্বম েোটলোর্োদ্বর্। মোনীলো ডর্ই ডমটয় ডে 
আমোট  েোটলোর্োটর্। এর ডর্শী দ্ব িু েোনোর দর োর ডনই।” 
 
“ডতোমোর ডপ্রটম প়েোর আটগ্ দ্ব  দ্বিল ডর্? ওদ্বয়টত আন্ডোর েোটর থো োর র্ময় ডর্ দ্ব  
 রত তোর দ্ব িু ো তুদ্বম েোটনো–তুদ্বম দ্বিটল তোর ‘এযোর্োইনটমে।’ এমন আটরো  তগুটলো 
এযোর্োইনটমে দ্বিল? অতীত েোনোর পটরও তুদ্বম ওর র্োটথ র্োর্  রটত পোরটর্, দোদ্বয়ত্ব 
পোলটনর নোটম েো  টরটি ডর্ ো েোনোর পটরও? এখন তুদ্বম আদশব ডদখোটত পোরি। দ্ব ন্তু 
 টয় দ্বদন পটরই ডতোমোটদর প্রথম ঝগ়্েো হটর্–অথর্ো দ্বিতীয় অথর্ো উদ্বনশতম–এর্ং 
তিেব হোদ্বরটয় তুদ্বম দ্বঠ ই র্লটর্, “ডর্!” 
 
রোটগ্ দ্বদটশহোরো হটয় ডগ্ল রোইখ, “চুপ  র। েখন ঝগ়্েো হটর্, আদ্বম তোট  ডর্ো ো, 
দ্বিচ োদুটন, অরু্ঝ, দ্বনষ্কমবো পদ্বরদ্বস্থদ্বত অনুেোয়ী এমন হোেোটরো নোটম েো র্। আমোট  
র্লোর মটতো অটন  শব্দও ডর্ খুাঁটে দ্বনটত পোরটর্। দ্ব ন্তু তোর র্র্ই হটর্ র্ংেত এর্ং 
রোগ্ পট়ে ডগ্টল র্র্ই েুটল ডেটত পোরর্।” 
 
“এখন মটন হটে–দ্ব ন্তু র্ময় আর্টল দ্বঠ ই রু্ঝটর্।” 
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রোইটখর ডচহোরো ফযো োটশ হটয় ডগ্টি। র্লল, “মো, তুদ্বম র্োর্োর র্োটথ প্রোয় দ্বর্শ র্ির িটর 
র্োর্  রি। র্োর্োট  র্োমলোটনো র্দ্বতয  দ্বঠন। মোটঝ মোটঝ ডতোমোটদর ত ব হটয়টি আদ্বম 
শুটনদ্বি। এই দ্বর্শ র্িটর র্োর্ো দ্ব  ডতোমোট  এমন ড োটনো  থো র্টলটি। েোটত ডতোমোর 
অর্মোন হয়? আদ্বম র্টলদ্বি? তোহটল দ্ব েোটর্ আশো  রটল এখন। র্লর্–েত রোগ্ই 
ডহো ।” 
 
দ্বনটেট  র্োমলোটনোর ডচষ্টো  রটি ের্ব। রোইখ র্ো ডর্লেটনর মুটখ ডেেোটর্ আটর্গ্ ফুট  
উটঠ তোর ডচহোরোয় দ্বঠ  ডর্র মেোটর্ আটর্গ্ ফুট  উটঠ নো। েদ্বদও এ ো পদ্বরষ্কোর ডে ডর্ 
র্ো য হোরো হটয় ডগ্টি। 
 
“র্র্টচটয় র়্ে  থো, রু্টেোগ্  োটে লোগ্োল রোইখ (েদ্বদও  োে ো  রটত তোর খোরোপ 
লোগ্ল) “তুদ্বম আর্টল মোনীলোট  দ্বহংর্ো  র  োরণ ডর্ র্োর্োর েীর্ন র্োাঁদ্বচটয়টি। তুদ্বম 
চোওনো এই  োে ো অনয ড উ  টর। দ্ব ন্তু ডতোমোর ড োটনো রু্টেোগ্ দ্বিল নো। তুদ্বম দ্ব  
ডচটয়দ্বিটল মোনীলো ডেন এটন্ডোদ্বরনট  খুন নো  টর র্োর্ো ডেন মোরো েোয়? আদ্বমও?” 
 
ের্ব দ্বনটিে রু্টর র্লল, “ডর্ এ ো ডেটত ডচটয়দ্বিল। আমোট  ড োটনো অর্স্থোটতই র্োটথ 
দ্বনত নো।” 
 
“দ্ব ন্তু ডর্ ো ডতো মোনীলোর ডদোষ নয়।” 
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“এই  োরটণই তুদ্বম ওট  দ্বর্টয়  রটত চোও?  ৃতজ্ঞতো?” 
 
“নো। েোটলোর্োর্ো।” 
 
এর্ং দ্বর্টয় ো হটয় ডগ্ল, দ্ব ন্তু অনুষ্ঠোন ডশটষ রোইখট  র্লল মোনীলো, “হয়টতো ডতোমোর 
অনুটরোটি ডতোমোর মো এটর্টিন, দ্ব ন্তু মোটঝ মোটঝ গ্মু্বটের দ্বনটচ ডে ঝট়েো, ডম  ওরো 
ততদ্বর  টর তোর ডচহোরো ো দ্বঠ  ডর্র মই ডদখোটে।” 
 
ডহটর্ ডফলল রোইখ। “এ ো ডতোমোর  ল্পনো।” 
 
“ডমোট ই নো। ড মন  টর মোনোর্?” 
 
“তিেব ির। র্র্ দ্বঠ  হটয় েোটর্।” 
 
দ্ব ন্তু ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল ড োটনোদ্বদনই ক্ষমো  টর দ্বন। 
 
দ্বর্টয়র দুর্ির পটর ওয়োনেোর েন্ম হয়। র্োচ্চো োর প্রদ্বত েটর্বর আচরণ রোইখ আর 
মোনীলোর আশোর ডচটয়ও ডর্শী ফুট  উঠল, দ্ব ন্তু ওয়োনেোর মো রোইটখর মোটয়র  োটি 
“ওই ডমটয় ো হটয়ই রইল। 
 
. 
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৬. 
 
হযোদ্বর ডর্লেন দ্বর্ষণ্ণতো ডঝট়ে ডফলোর ডচষ্টো  রটিন। তোট  পোলোক্রটম ের্ব, রোইখ এর্ং 
মোনীলোর েোষণ শুনটত হটয়টি। র্র্োই তোট  ডর্োঝোটনোর ডচষ্টো  টরটি ডে র্য়র্ ষো  
হওয়ো মোটনই রু্ট়েো হটয় েোওয়ো নয়। 
 
আর্টল ওরোই রু্ঝটত পোরটি নো। র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর িোরণো ো প্রথম েখন তোর মোথোয় 
আটর্ তখন তোর র্য়র্ দ্বত্রশ। র্দ্বত্রশ, েখন দ্বতদ্বন দ্বেটর্দ্বনয়োল  নটেনশটন দ্বর্খযোত 
র্কৃ্ততো উপস্থোপন  টরন, পটরর   নোগুটলো এখটনো তোর  োটি মটন হয় ডেন মুহূটতবর 
মটিয  ট  দ্বগ্টয়দ্বিল। ক্লীয়টনর র্োটথ র্ংদ্বক্ষপ্ত র্োক্ষোৎ োটরর পর তোট  পুটরো ট্রযোন টর 
পোদ্বলটয় ডর়্েোটত হয়, ডদখো পোন ডেমোরটেল, ের্ব, ইউটগ্ো এর্ং রোইটখর। মোইট োটেন, 
েোল আর ওদ্বয়র মোনুষগুটলোর  থো নো হয় র্োদই থো ল। 
 
র্য়র্ দ্বিল চদ্বিশ েখন দ্বতদ্বন ফোট দ্বমদ্বনটোর হন এর্ং পঞ্চোশ েখন ডর্ই দোদ্বয়ত্ব ডিট়ে 
ডদন, এখন তোর র্য়র্ ষো । 
 
দ্বত্রশ র্ির দ্বতদ্বন র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়  োদ্ব টয়টিন। আর  ত র্ির লোগ্টর্? আর  ত 
র্ির দ্বতদ্বন র্োাঁচটর্ন? র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেক্ট অর্মোপ্ত ডরটখ দ্বতদ্বন মোরো েোটর্ন? 
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আর্টল মটর েোওয়ো ো ড োটনো র্যোপোর নয়, দ্বনটেট  ডর্োঝোটলন দ্বতদ্বন। আর্ল দুুঃদ্বিন্তো 
হটে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেক্ট অর্মোপ্ত ডরটখ েোওয়ো। 
 
ইউটগ্ো এমোদ্বরটলর  োটি ডগ্টলন দ্বতদ্বন। র্োম্প্রদ্বত  র্িরগুটলোটত তোরো দুেন খোদ্বন  ো 
দ্বর্দ্বেন্ন হটয় পট়েটিন, ডেটহতু র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্টর আয়তন ক্রটমই র়্ে হটে। 
দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র প্রথম দ্বদ  োর র্িরগুটলোটত শুিু দ্বতদ্বন আর এমোদ্বরল  োে 
 রটতন–আর ড উ দ্বিল নো। দ্ব ন্তু এখন 
 
এমোদ্বরটলর র্য়র্ এখন পঞ্চোটশর  োিো োদ্বি–তরুণ র্য়র্ নয় ডমোট ই–এর্ং তোর 
প্রোণচোঞ্চলয ডথটম ডগ্টি পুটরোপুদ্বরই। র্োরোেীর্টন র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর উন্নয়ন িো়েো অনয 
ড োটনো দ্বর্ষটয়ই আ ষবণ ডর্োি  টর দ্বন ডর্ : ডমটয়মোনুষ, র্ঙ্গী-র্োথী, শখ র্ো আটমোদ 
প্রটমোটদর অনয ড োটনো উপোদোন, ড োটনো দ্ব িুই নো।” 
 
ডচোখ দ্বপ  দ্বপ   টর ডর্লেটনর দ্বদট  তো োটলো এমোদ্বরল, আর ডর্লেন পুরটনো র্োথীর 
পদ্বরর্তবনগুটলো লক্ষয নো  টর পোরটলন নো। আংদ্বশ   োরণ হয়টতো এই ডে এমোদ্বরলট  
তোর ডচোখগুটলো নতুন  টর ততদ্বর  রোটত হটয়টি। এখন ডদখটত ড োটনো অরু্দ্বর্িো হয় নো 
দ্ব ন্তু পোপদ্ব়ে ডফটল ডর্শ িীটর িীটর, মটন হয়  ুম  োতুটর এ েন মোনুষ। 
 
“দ্ব  মটন হয়, ইউটগ্ো?” দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। “আশোর আটলো ডদখো েোটে?” 
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“আশোর আটলো? হযোাঁ, ডর্োিহয়। নতুন ডে ডিটল ো এটর্টি,  োমউইল ইলোর, তুদ্বম ডতো 
ওট  ডচন?” 
 
“অর্শযই। আদ্বমই ওর দ্বনটয়োগ্ দ্বদটয়দ্বিলোম। ডর্পটরোয়ো, দৃঢ় মটনোর্টলর অদ্বি োরী। ড মন 
 োে  রটি?” 
 
“ও র্োটথ থো টল ডে আদ্বম স্বদ্বি ডর্োি  দ্বর নো, হযোদ্বর, এই  থো হলপ  টর র্লো েোয়। 
ডিটল োর দ্বর্   হোদ্বর্ আমোট  নোেবোর্  টর ডতোটল। দ্ব ন্তু ডর্ ডমিোর্ী। র্মী রটণর নতুন 
পদ্ধদ্বত ো রু্ন্দরেোটর্ প্রোইম ডরদ্বেয়যোটে র্টর্ ডগ্টি এর্ং মটন হয় ওগুটলো দ্বর্ভ্রোদ্বন্ত র 
র্মর্যোর  োিো োদ্বি ডপৌঁিোটনো র্ম্ভর্  টর তুলটর্।” 
 
“মটন হয়? নোদ্ব  হটর্?” 
 
“এখনই র্লো েোটর্ নো, তটর্ আদ্বম আশোর্োদী। অটন গুটলো দ্বর্ষয় দ্বনটয় ডচষ্টো  টর 
ডদটখদ্বি, ওগুটলো মূলযহীন হটল নতুন র্মী রণগুটলো ডেটঙ্গ ডেত। দ্ব ন্তু তো হয় দ্বন র্রং 
নতুন র্মী রণগুটলো দ্ব ট  ডগ্টি। আদ্বম ওগুটলোট  ‘অধনরোেয  র্মী রণ দ্বহটর্টর্ 
েোর্টত শুরু  টরদ্বি।” 
 
“র্মী রণগুটলোর দ্বনখুাঁত ড োটনো প্রতযক্ষ প্রমোণ আমরো ডপটয়দ্বি র্টল ডতো মটন হয় নো।” 
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“নো, পোইদ্বন, েদ্বদও িয়েনট  দোদ্বয়ত্ব দ্বদটয়দ্বি, তোটদর মটিয ইলোর আটি অর্শযই।” 
এমোদ্বরল তোর প্রোইম ডরদ্বেয়যোটের দ্বদট   ুরল–ডর্লেটনর দ্বনটের োর মটতোই উন্নত আর 
েদ্ব ল র্োতোটর্ আাঁ োর্োাঁ ো হটয় ঝুটল থো ো উজ্জ্বল র্মী রণগুটলো ডদখটি ডর্–এটতো 
ডিো , এটতো  ন ডে পদ্বরর্িবন িো়েো প়েো অর্ম্ভর্। “নতুন র্মী রণগুটলো েুক্ত  রটল 
আমরো হয়টতো েদ্বর্ষযিোণী শুরু  রটত পোরর্।” 
 
“এখন েতর্োরই প্রোইম ডরদ্বেয়যোে ো ডদদ্বখ,” দ্বচদ্বন্তত রু্টর র্লটলন ডর্লেন, “ততর্োরই 
অর্ো  হটয় েোদ্বর্ ইটল টট্রো ক্লযোদ্বরফোয়োর দ্ব  অর্োিয র্োিন  টরটি, েদ্বর্ষযটতর র্রল 
পথ এর্ং আাঁ োর্োাঁ ো গ্দ্বলপটথ দ্ব  দ্বনদ্বর়্েেোটর্ র্ ল উপোদোন িোরণ  রটত ডপটরটি। 
এ োও ইলোটরর আইদ্বেয়ো, তোই নো?” 
 
“হযোাঁ। ডর্ আর দ্বর্নেো ডমোদ্বন েন্ত্র োর দ্বেেোইন ততদ্বর  টর দ্বদটয় র্োহোেয  টরটি।” 
 
“প্রটেটক্ট নতুন নতুন ডমিোর্ী ডিটল ডমটয়টদর দ্বনটয়োগ্ ডদয়ো ো র্দ্বতযই েোটলো হটয়টি। 
আমোর েুলগুটলো ওরো েদ্বর্ষযটত র্ংটশোিন  টর দ্বনটত পোরটর্।” 
 
“ডতোমোর িোরণো ইলোটরর মটতো ড উ এ েন েদ্বর্ষযটত প্রটেটক্টর ডনতৃত্ব ডদটর্?” 
দ্বেটজ্ঞর্  রল এমোদ্বরল, এখটনো প্রোইম ডরদ্বেয়যোে ডদখটি। 
 
“হয়টতো। তুদ্বম আর আদ্বম অর্র্র ডনয়োর পর অথর্ো আমোটদর মৃতুযর পর।” 
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এই মন্তটর্য স্বদ্বি ডপল এমোদ্বরল। েন্ত্র ো র্ন্ধ  টর র্লল, “অর্র্র ডনয়োর আটগ্ র্ো মোরো 
েোওয়োর আটগ্ আদ্বম  োে ো ডশষ  টর ডেটত চোই।” 
 
“আদ্বমও চোই, ইউটগ্ো, আদ্বমও চোই।” 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বর গ্ত দশ র্িটর আমোটদর েোটলোই পথ দ্বনটদবশ দ্বদটয়টি।” 
 
 থো ো র্দ্বতয, দ্ব ন্তু ডর্লেন েোটনন এ ো দ্বনটয় দ্বর্েটয়োিোর্  রোর দ্ব িু ডনই।   নোগুটলো 
র়্ে ড োটনো চম  িো়েোই দ্বনরর্দ্বেন্নেোটর্  ট  ডগ্টি। 
 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েদ্বর্ষযিোণী দ্বিল ক্লীয়টনর মৃতুযর পর ডেেোটর্ই ডহো  ড টন্দ্রর দ্বনয়ন্ত্রণ 
িটর রোখটত হটর্–ডর্ই েদ্বর্ষযিোণীও দ্বিল ঝোপর্ো এর্ং অদ্বনদ্বিত। দ্ব ন্তু ড টন্দ্রর দ্বনয়ন্ত্রণ 
িটর রোখো ডগ্টি। ট্রযোন র এখন েটথষ্ট শোন্ত। এমনদ্ব  এ  ো হতযো োে এর্ং এ  ো 
রোের্ংশ দ্বনদ্বিহ্ন হটয় েোওয়োর পটরও, ড টন্দ্রর দ্বনয়ন্ত্রণ দ্বশদ্বথল হয় দ্বন। 
 
র্ম্ভর্ হটয়টি র্োমদ্বর  শোর্টনর  োরটণ–েোেোর র্যোপোটর ের্ব েখন র্টল ওই দ্বমদ্বল োদ্বর 
হোরোমেোদোগুটলো দ্বঠ ই র্টল। তোর আটরো অটন  অদ্বেটেোগ্ই র্দ্বতয র্টল প্রমোদ্বণত হটর্। 
েোই ডহো , তোরো এম্পোয়োটরর প্রদ্বতদ্ব  অংটশর দ্বনয়ন্ত্রণ িটর রোখটত ডপটরটি এর্ং আটরো 
অটন দ্বদন পোরটর্। অন্তত ততদ্বদন, প্রতযোদ্বশত   নোপ্রর্োটহ র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েূদ্বম ো 
শুরু  রোর েনয েো েটথষ্ট। 
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ইউটগ্ো গ্ত দ্ব িুদ্বদন িটরই ফোউটেশন স্থোপটনর র্ম্ভোর্নো দ্বনটয়  থো র্লটি পৃথ , 
দ্বর্দ্বেন্ন, এম্পোয়োর ডথট  স্বোিীন–আন্ন অন্ধ োর েুটগ্র ধ্বংর্িূপ ডথট  অগ্রগ্দ্বত এর্ং 
আটরো উন্নত নতুন এম্পোয়োর গ্ট়ে ডতোলোর রূ্দ্বত োগ্োর দ্বহটর্টর্ েো েূদ্বম ো পোলন  রটর্। 
ডর্লেন প্রটয়োেনীয় দ্বর্ষয়গুটলো দ্বনটয়  োে  রটিন। 
 
দ্ব ন্তু তোর র্মটয়র েীষণ অেোর্, এর্ং রু্ঝটত পোরটিন (দ্বতক্ত মটন) তোরুটণযর উদযম 
ড োথোয় ডেন হোদ্বরটয় ডগ্টি। তোর রু্দ্বদ্ধমিো েদ্বদও এখটনো েটথষ্ট তীক্ষ্ণ এর্ং দ্বক্রয়োশীল, 
দ্ব ন্তু আটগ্র মটতো  োে  রোর ক্ষমতো এর্ং রৃ্দ্বষ্টশীলতো ডনই। এর্ং েোটনন ডে র্ময় 
েতই গ়্েোটর্ ততই আটরো  মটত থো টর্। 
 
হয়টতো তরুণ এর্ং ডমিোর্ী ইলোটরর হোটতই র্র্দ্ব িু ডিট়ে ডদয়ো উদ্বচত। ডর্লেনট  
স্বী োর  রটতই হটলো এর্ং লদ্বৰ্জ্ত হটলন  োরণ েোর্নো ো ড োটনোেোটর্ই তোর মনুঃপুত 
হটলো নো। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বতদ্বন এই েনয আদ্বর্ষ্কোর  টরন দ্বন ডে তোর রু্ফল এর্ং 
খযোদ্বত হঠোৎ উট়ে এটর্ েুট়ে র্র্ো ড উ ডেোগ্  রটর্। র্র্টচটয় খোরোপ  থো হটে, 
ইলোরট  দ্বতদ্বন দ্বহংর্ো  টরন এর্ং রু্ঝটত পোরটিন এর েনয লদ্বৰ্জ্ত হওয়ো উদ্বচত। 
 
তোরপটরও, অনুেূদ্বত েতই অটেৌদ্বক্ত  ডহো  নো ড ন, তরুণটদর উপর তোট  দ্বনেবর 
 রটতই হটর্–অস্বদ্বি হটলও দ্ব িু  রোর ডনই। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এখন আর তোর এর্ং 
এমোদ্বরটলর মোটঝ র্ীমোর্দ্ধ ডনই। দ্বতদ্বন ফোটব দ্বমদ্বনটোর থো ো োলীন র্মটয় এই  োেবক্রম 
পদ্বরণত হটয়টি র্র্বরৃ্হৎ র্র োরী অনুদোনপুষ্ট এর্ং দ্বর্শোল র্োটেট র প্রটেটক্ট, র্র্টচটয় 
অর্ো  র্যোপোর দ্বতদ্বন পদতযোগ্  টর দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় দ্বফটর আর্োর পটরও এর 
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আয়তন ক্রমশুঃ ডর্ট়েই চটলটি। দ্বর্শোল েো েম পূণব নোম ো মটন  টর মুচদ্ব  হোর্টলন 
হযোদ্বর–দয ডর্লেন র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেক্ট অযো  দ্বিদ্বলং ইউদ্বনেোদ্বর্বদ্ব । দ্ব ন্তু অদ্বি োংশ 
মোনুষ এ োট  র্টল শুিুই প্রটেক্ট। 
 
দ্বনুঃর্টন্দটহ র্োমদ্বর  েোন্তো প্রটেক্ট োট  ডদখটি র্ম্ভোর্য রোেধনদ্বত  হোদ্বতয়োর দ্বহটর্টর্, 
এর্ং েতদ্বদন তো ডদখটর্, ফোন্ড ড োটনো র্মর্যোই নো। র্নযোর মটতো ডক্রদ্বে  আর্টি। 
দ্বর্দ্বনমটয় এ  ো র্োৎর্দ্বর  প্রদ্বতটর্দন েমো দ্বদটত হয়, ডর্ োও ডতমন েদ্ব ল দ্ব িু নো। 
শুিু অনোদ্বথব  দ্বর্ষয়গুটলোই ডদখোটত হয়। েোন্তোর র্দর্যটদর গ্দ্বণত ডতমন আ ৃষ্ট  টর 
নো। 
 
পুরটনো র্হ মবীর  োি ডথট  দ্বর্দোয় দ্বনটয় চটল আর্োর র্ময় দ্বতদ্বন রু্ঝটত পোরটলন ডে 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডেেোটর্ এটগ্োটে তোটত অন্তত এমোদ্বরল র্ন্তুষ্ট দ্ব ন্তু ডর্লেন অনুের্ 
 রটলন ডে আর্োরও হতোশোর  োটলো চোদর দ্ব টর িরটি তোট । 
 
িটর দ্বনটলন ডে আর্ন্ন েটন্মোৎর্র্ োই তোট  দ্বর্রক্ত  টর মোরটি। র্র্োর  োটি এ ো 
আনন্দ উৎর্র্, দ্ব ন্তু হযোদ্বর তোটত ড োটনো র্োন্ত্বনো খুাঁটে পোটেন নো। শুিু তোর রু্ট়েো 
র্য়র্ োই র্র্োইট  েোনোটনো হটে। 
 
তোিো়েো, এ ো তোর তদনদ্বন্দন রুদ্ব ন র্যহত  রটি। হযোদ্বর অেযোটর্র দোর্। তোর অদ্বফর্ 
এর্ং র্ংলগ্ন অটন গুটলো  োমরো খোদ্বল  টর ডফলো হটয়টি। ডর্শ অটন দ্বদন হটলো দ্বতদ্বন 
স্বোেোদ্বর্   োে  মব  রটত পোরটিন নো। তোর মূল অদ্বফর্ োট ই র্ম্ভর্ত উৎর্টর্র ড ন্দ্র 
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র্োনোটনো হটর্। তোরপর আর্োর  োে মব শুরু  রোর মটতো পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বফটর আর্টত আটরো 
ডর্শ  টয়  ো দ্বদন লোগ্টর্। শুিুমোত্র এমোদ্বরটলর  োটি ড উ পোিো পোয়দ্বন। ডর্ তোর 
অদ্বফর্ িটর রোখটত ডপটরটি। 
 
ডর্লেন রু্ঝটত পোরটিন নো রু্দ্বদ্ধ ো  োর। েটর্বর নয়।  োরণ তোর পিন্দ অপিটন্দর 
র্যোপোর ো েোটন ের্ব। এমোদ্বরল এর্ং রোইটখরও নয়। ওই দুেন ডতো দ্বনটেটদর 
েন্মতোদ্বরখ োই মটন রোখটত পোটর নো। তোর র্টন্দহ রু্দ্বদ্ধ ো মোনীলোর। 
 
দ্ব ন্তু দ্বেটজ্ঞর্  রোর পর মোনীলো েোনোল ডর্ নয়, রু্দ্বদ্ধ ো দ্বদটয়টি  োমউইল ইলোর। 
 
ডর্ই ডমিোর্ী ডিটল ো, েোর্টলন ডর্লেন। র্র্ দ্বর্ষটয়ই ডমিোর্ী। 
 
দী বশ্বোর্ ডফলটলন। ঝোটমলো ো তো়েোতোদ্ব়ে ডশষ হটলই র্োাঁটচন। 
 
. 
 
৭. 
 
দরেোর ফোাঁ  দ্বদটয় শুিু মোথো ঢুদ্ব টয় দ্বেটজ্ঞর্  রল ের্ব, “আর্টত পোদ্বর।” 
 
“নো, ডমোট ই নো। ড ন ডতোমোট  আর্টত ডদর্?” 
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“এ ো ডতো ডতোমোর  োে  রোর েোয়গ্ো নো।” 
 
“েোদ্বন,” দী বশ্বোর্ ডফলটলন ডর্লেন। “আমোট  আমোর  োটের েোয়গ্ো ডথট  তোদ্ব়েটয় 
ডদয়ো হটয়টি েন্মদ্বদটনর উৎর্টর্র েনয।  টর্ ডে ডশষ হটর্।” 
 
“ডদখটল ডতো। ওই ডমটয় োর মোথোয় এ  ো দ্ব িু ঢু টলই হটলো,  টরই িো়েটর্।” 
 
র্োটথ র্োটথ দল র্দলোটলন ডর্লেন। “ওটতো েোটলোর েনযই  রটি।” 
 
“রটক্ষ  র। েোইটহো , আদ্বম অনয দ্বর্ষটয়  থো র্লটত এটর্দ্বি। েরুরী।” 
 
“র্ল, দ্ব  র্লটত চোও?” 
 
“ওয়োনেোর স্বে ো দ্বনটয় আদ্বম ওর র্োটথ  থো র্লদ্বিলোম-” ইতিত  রটত লোগ্ল ডর্। 
 
গ্লোর ডেতর ডথট  গ্োগ্বল  রোর মটতো এ  ো শব্দ ডর্র  টর আনটলন ডর্লেন। “আদ্বম 
দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো। র্োদ দোও।” 
 
“নো। স্বে োর র্যোপোটর দ্বর্িোদ্বরত েোনটত ডচটয়ি  খটনো?” 
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“ড ন র্োচ্চো ডমটয় োট   ষ্ট ডদর্?” 
 
“রোইখ র্ো মোনীলোও দ্বেটজ্ঞর্  টর দ্বন।  োটেই দোদ্বয়ত্ব ো আমোর  োাঁটিই এটর্ পট়ে।” 
 
“খোটমোখো প্রশ্ন  টর ড ন ডমটয় োট   ষ্ট দ্বদে?” 
 
“ োরণ আমোর মন র্লটি  রো উদ্বচত,” গ্ম্ভীর রু্টর র্লল ের্ব। “প্রথমতুঃ স্বে ো েখন 
ডদটখটি তখন ডর্ তোর দ্বনটের  টর দ্বিল নো।” 
 
“তোহটল ড োথোয় দ্বিল?” 
 
“ডতোমোর অদ্বফটর্।” 
 
“আমোর অদ্বফটর্ দ্ব   রদ্বিল?” 
 
“উৎর্র্ ো ড োথোয় হটর্ ডদখটত দ্বগ্টয়দ্বিল। দ্ব ন্তু  োমরো ো দ্বিল খোদ্বল। শুিু ডতোমোর 
ডচয়োর ো দ্বিল। লম্বো দ্বপঠঅলো েোঙ্গো ডচয়োর ো–ডে ো তুদ্বম আমোট  র্দলোটত দোও দ্বন।” 
 
র্হুদ্বদটনর পুরটনো এ  ো দ্বর্ষয় তুটল আনোয় দী বশ্বোর্ িো়েটলন হযোদ্বর। “ও ো েোটে দ্বন। 
আমোর নতুন আটর  ো দর োর ডনই। র্টল েোও।” 
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“ডতোমোর ডচয়োটর র্টর্ ওর মটন হয় ডে তুদ্বম হয়টতো উৎর্র্ ো উপটেোগ্  রটত পোরটর্ 
নো। তোটত ওর মন খোরোপ হটয় েোয়। তোরপর দ্বনটেই আমোট  র্টলটি ডে ডর্ ডর্োিহয় 
 ুদ্বমটয় পট়েদ্বিল  োরণ দ্ব িুই পদ্বরষ্কোর মটন ডনই, শুিু এই ু ুই র্লটত ডপটরটি। ডে 
স্বটে দুেন পুরুষট   থো র্লটত শুটনটি ডর্–মদ্বহলো নয়, এই দ্বর্ষটয় দ্বনদ্বিত।” 
 
“দ্ব  র্লদ্বিল ওরো?” 
 
“পদ্বরষ্কোর দ্ব িু র্লটত পোরটি নো। ডর্োঝই ডতো এই র ম পদ্বরদ্বস্থদ্বত মটন রোখো ওর েনয 
 ত  দ্বঠন। ওর মটত ডলো  দুেন মৃতুয দ্বনটয়  থো র্লদ্বিল এর্ং ডর্ িটর ডনয় মৃতুয ো 
ডতোমোর  োরণ তুদ্বম রু্ট়েো হটয় ডগ্ি। দুট ো শব্দ পদ্বরষ্কোর মটন রোখটত ডপটরটি। ডর্ ো 
হটলো, ডলমটনে ডেথ।” 
 
“দ্ব ?” 
 
“ডলমটনে ডেথ।” 
 
“অথব দ্ব ?” 
 
“েোদ্বন নো। েোই ডহো , আটলোচনো ডশষ  টর ডলো  দুেন চটল েোয় আর ডর্ প্রচে েয় 
ডপটয় ওখোটনই অটন ক্ষণ র্টর্ থোট । এরপর ডথট ই তোর মন ো এখটনো দ্বর্ষণ্ণ হটয় 
আটি।” 
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েটর্বর  থোগুটলো দ্বনটয় দ্ব িুক্ষণ েোর্টলন ডর্লেন। তোরপর র্লটলন, “ড ন আমরো 
র্োচ্চো এ  ো ডমটয়র স্বেট  এটতো গুরুত্ব দ্বদদ্বে?” 
 
“প্রথটম আমোটদর দ্বনটেটদরট ই প্রশ্ন  রো উদ্বচত, হযোদ্বর, ডে ও ো আর্টলই স্বে দ্বিল দ্ব  
নো।” 
 
“দ্ব  র্লটত চোও?” 
 
“ওয়োনেো দ্ব ন্তু র্রোর্দ্বর  খটনোই র্টলদ্বন ডে ও ো স্বে দ্বিল। র্োরর্োরই র্লটি ডে, হয়টতো 
 ুম এটর্ দ্বগ্টয়দ্বিল। দ্বঠ  এই  থোগুটলোই র্টলটি ডর্।  খটনোই র্টল দ্বন  ুদ্বমটয় 
পট়েদ্বিলোম, র্টলটি হয়টতো  ুম এটর্ দ্বগ্টয়দ্বিল।” 
 
“ডতো, ডেোগ্ দ্বর্টয়োগ্  টর দ্ব  ডপটল?” 
 
“ওর হয়টতো খোদ্বন  ো  ুম  ুম েোর্ এটর্দ্বিল আর ওই অর্স্থোটতই দুেন পুরুষট  
র্দ্বতয োর দুেন পুরুষ, স্বে নয়– থো র্লটত শুটন।” 
 
“র্দ্বতয োর মোনুষ? ডলমটনে ডেথ দ্বদটয় আমোট  খুন  রোর  থো র্লদ্বিল?” 
 
“হযোাঁ, ডর্ইর মই দ্ব িু।” । 
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“ের্ব,” িমট র রু্টর র্লটলন ডর্লেন, “আদ্বম েোদ্বন তুদ্বম আমোর েনয র্র্র্ময়ই 
চোরপোটশ দ্বর্পদ ডদখটত পোও, দ্ব ন্তু এ ো এ  ু ডর্শী র্ো়েোর্োদ্ব়ে হটয় েোটে। আমোট  
ড উ খুন  রটত চোইটর্ ড ন?” 
 
“এর আটগ্ও দুর্োর ডচষ্টো  রো হটয়টি।” 
 
“হটয়টি, দ্ব ন্তু পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বচন্তো  টর ডদখ। প্রথম ডচষ্টো হটয়দ্বিল ক্লীয়ন আমোট  ফোটব 
দ্বমদ্বনটোর পটদ দ্বনটয়োগ্ ডদয়োর দ্ব িুদ্বদন পটরই। স্বোেোদ্বর্  েোটর্ই আমোর দ্বনটয়োগ্ 
ইটম্পদ্বরয়োল ড োট বর অটনট ই ডমটন দ্বনটত পোটর দ্বন। তোটদরই দ্ব িু ডেটর্দ্বিল আমোট  
র্দ্বরটয় দ্বদটত পোরটল তোরো দ্বনটেরোই র্র্দ্ব িু েোটলোেোটর্ র্োমটল দ্বনটত পোরটর্। দ্বিতীয় 
প্রটচষ্টো হয় েখন ডেোরোমোই রো ক্ষমতো দখটলর ডচষ্টো  টর। ওরো ডেটর্দ্বিল আদ্বম ওটদর 
পটথর  োাঁ ো–তোিো়েো নোমোদ্বত্রর প্রদ্বতটশোি ডনয়োর স্বে োও দ্বিল। 
 
“ডর্ৌেোগ্যক্রটম ড োটনো প্রটচষ্টোই র্ফল হয় দ্বন, দ্ব ন্তু এখন তৃতীয় প্রটচষ্টো ড ন হটর্? 
আদ্বম এখন আর ফোট দ্বমদ্বনটোর নই। র্য়স্ক এ  গ্দ্বণতদ্বর্দ, দ্ব িুদ্বদন পটরই অর্র্র 
ডনর্ এর্ং দ্বনুঃর্টন্দটহ আমোর  োি ডথট   োটরো েটয়র দ্ব িু ডনই। ডেোরোনুমোই টদর 
ে়েশুদ্ধ উপট়ে ডফলো হটয়টি, নোমোদ্বত্রর মৃতুযদে  োেব র হটয়টি র্হুদ্বদন আটগ্ই। 
আমোট  খুন  রোর ড োটনো ডমোদ্ব ে ডনই। 
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“ োটেই, ের্ব শোন্ত হও। েখন আমোট  দ্বনটয় খুর্ ডর্শী েোর্ তখন ডতোমোর মোথো 
এটলোটমটলো হটয় েোয় আর তোটত আটরো ডর্শী নোেবোর্ হটয় প়ে। আদ্বম ডর্ ো চোই নো।” 
 
উটঠ দোাঁ়েোল ের্ব, “হযোদ্বর” ডেটস্ক দুহোটত ের দ্বদটয় র্োমটন ঝুাঁট  র্লল, “ডতোমোর েনয 
র্লো ো খুর্ র্হে, দ্ব ন্তু আর্টল ড োটনো ডমোদ্ব ে দর োরও ডনই। এই মুহূটতব আমোটদর 
প্রশোর্ন দোদ্বয়ত্বজ্ঞোনহীন এর্ং তোরো চোইটল–“ 
 
“থোটমো!”  ়েো আটদশ দ্বদটলন ডর্লেন। তোরপর েীষণ শোন্ত রু্টর র্লটলন, “আর 
এ  োও  থো নো, ের্ব। প্রশোর্টনর দ্বর্রুটদ্ধ আর এ  োও  থো র্লটর্ নো। তোহটল তুদ্বম 
ডে দ্বর্পটদর আশং ো  রি ডর্ োই র্োির্ হটর্।” 
 
“আদ্বম শুিু ডতোমোর র্োটথ  থো র্লদ্বি, হযোদ্বর।” 
 
“এই মুহূটতব আমোর র্োটথই  থো র্লি, দ্ব ন্তু ডর্ো োর মটতো  থো র্লোর অেযোর্ েদ্বদ হটয় 
েোয় তোহটল অনযটদর র্োমটনও ড োটনোদ্বদন মুখ ফর্ট  র্টল ডফলটর্ তোটদর ড উ খর্র ো 
ডপৌঁটি ডদটর্ েোয়গ্োমটতো। রোেধনদ্বত  মন্তর্য  রো ডথট  দ্বর্রত থো টত ডশখ, 
প্রটয়োেটনর খোদ্বতটরই।” 
 
“আদ্বম ডচষ্টো  রর্, হযোদ্বর,” ের্ব র্লল,  টণ্ঠর দ্বর্রদ্বক্ত েোর্ ো ডগ্োপন রোখটত পোরল নো। 
ডর্দ্বরটয় ডগ্ল ডর্। 
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তোর চটল েোওয়ো ডদখটলন ডর্লেন। েটর্বর ডচহোরোয় র্য়টর্র িোপ পট়েটি খুর্ই  ম। 
এটতোই  ম ডে মটন হয় র্য়র্ র্োট়ে দ্বন ডমোট ই। েদ্বদও ডর্ মোত্র দুর্িটরর ডিো  
ডর্লেটনর ডথট । আঠোশ র্িটর ডর্লেটনর ডচহোরোর অটন  পদ্বরর্তবন হটয়টি দ্ব ন্তু তোর 
হয় দ্বন। 
 
েটর্বর ড শরোদ্বে িূর্র হটয় ডগ্টি, দ্ব ন্তু তোরুটণযর ঔজ্জ্বলয ম্লোন হয় দ্বন। গ্োটয়র রং 
ফযো োটশ হটয় ডগ্টি অটন খোদ্বন;  ণ্ঠস্বটর েোদ্বরদ্বি েোর্ এটর্টি এর্ং অর্শযই পদ্বরিোন 
 টর মিযর্য়র্ী নোরীটদর ডপোশো । দ্ব ন্তু তোর গ্দ্বত এখটনো আটগ্র মটতোই তীক্ষ্ণ এর্ং 
দ্বক্ষপ্র। ডেন প্রটয়োেটনর র্ময় হযোদ্বরট  রক্ষো  রোর ক্ষমতো তোর  োি ডথট  ড ট়ে দ্বনটত 
পোরটর্ নো ড উ। 
 
দী বশ্বোর্ িো়েটলন হযোদ্বর। ইটের দ্বর্রুটদ্ধ এেোটর্ র্র্বক্ষণ দ্বনরোপিোর ডর়্েোেোটল আর্দ্ধ 
হটয় থো ো মোটঝ মোটঝ র্দ্বতযই ডর্োঝো হটয় দোাঁ়েোয়। 
 
. 
 
৮. 
 
প্রোয় র্োটথ র্োটথই মোনীলো এটর্ ঢু ল ডর্লেটনর র্োটথ ডদখো  রোর েনয। 
 
“দুুঃদ্বখত, হযোদ্বর, ের্ব দ্ব  র্লদ্বিল?” 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

392 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
মোথো তুলটলন ডর্লেন।  োটের মোঝখোটন শুিু র্োিো আর র্োিো। 
 
“ডতমন গুরুত্বপূণব দ্ব িু নো। ওয়োনেোর স্বটের র্যোপোর ো।” 
 
“আদ্বম েোনতোম। ওয়োনেো র্লদ্বিল ডে ের্ব তোট  এই দ্বর্ষটয় অটন  প্রশ্ন  রটি। 
ডমটয় োট  দ্বতদ্বন শোদ্বন্তটত থো টত দ্বদটেন নো ড ন? েোর্ ডদটখ মটন হটে ডে দুুঃস্বে 
ডদখো এ  ো েয়ং র অপরোি।” 
 
“আর্টল,” আশ্বি  রোর রু্টর র্লটলন ডর্লেন, “স্বটের এ  ো অংশ ওয়োনেোর মটন 
পট়েটি। র্ম্ভর্তুঃ ডতোমোট  র্টল দ্বন। স্বটে ডর্ ডলমটনে ডেথ’ র্টল এ  ো  থো 
শুটনটি।” 
 
“হুমম!” দ্ব িুক্ষণ েোর্ল মোনীলো, তোরপর র্লল, “এ ো ডতো মোথো  োমোটনোর মটতো ড োটনো 
দ্বর্ষয় নয়। ওয়োনেো ডলমটনটের েনয পোগ্ল এর্ং আশো  রটি পোদ্ব বটত প্রচুর ডখটত 
পোরটর্। আদ্বমও তোট   থো দ্বদটয়দ্বি ডে মোইট োটেদ্বনয়োন িপ ডমশোটনো দ্ব িু ডলমটনে 
ডখটত ডদর্।” 
 
“ োটেই ডলমটনটের  োিো োদ্বি ড োটনো শব্দ শুনটলই মটন মটন ডর্ োট  ডলমটনে র্টলই 
মটন  রটর্।” 
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“হযোাঁ। ডর্র মই ডতো হওয়োর  থো, তোই নো?” 
 
“েোর্টত হটর্ ডে আর্টল ডর্ দ্ব  শুটনদ্বিল? েুল র্যোখযো  রোর েনয দ্বনিয়ই ড োটনো 
এ  ো শব্দ তোর  োটন ঢুট টি?” 
 
“আমোর তো মটন হয় নো। দ্ব ন্তু র্োচ্চো এ  ো ডমটয়র স্বে দ্বনটয় আমরো রু্ট়েোরো এটতো 
মোথো  োমোদ্বে ড ন? প্ল্ীে, আদ্বম চোই নো এই দ্বর্ষটয় ওর র্োটথ ড উ আর  থো র্টল। 
তোটত ওর মন আটরো খোরোপ হটর্।” 
 
“আদ্বম এ মত। ের্বট  ডর্োঝোর্ ডেন ডর্ এই দ্বর্ষটয়  থো আর নো র্টল অন্তত 
ওয়োনেোর র্োটথ।” 
 
“দ্বঠ  আটি। দ্বতদ্বন ওয়োনেোর দোদী, হযোদ্বর, তোটত আমোর ড োটনো মোথো র্যথো ডনই। আদ্বম 
ডমটয়র মো, এর্ং আমোর ইেো োই প্রিোন।” 
 
“দ্বনিয়ই,” র্লটলন ডর্লেন, তোরপর অপরৃ্য়মোন মোনীলোর দ্বদট  তোদ্ব টয় রইটলন। এই 
আটর  র্মর্যো–দুই নোরীর দ্বচরোয়ত িন্দ্ব। 
 
. 
 
৯. 
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 োমউইল ইলোটরর র্য়র্ িদ্বত্রশ। চোর র্ির আটগ্ ঊধ্ববতন গ্দ্বণতদ্বর্দ দ্বহটর্টর্ ডর্লেন 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্ট ডেোগ্ ডদয়। েটথষ্ট লম্বো ডর্, অনর্রত ডচোখ দ্বপ  দ্বপ   রো তোর 
মুদ্রোটদোষ এর্ং আত্মটেোলো মোনুষ। 
 
চুটলর রং র্োদোমী, খোদ্বন  ো ডঢউ ডখলোটনো, ডর্শী নের  োট়ে  োরণ ডর্ চুল লম্বো রোটখ। 
হোদ্বর্র েঙ্গী ো অদু্ভত, দ্ব ন্তু তোর গ্োদ্বণদ্বত  দক্ষতো দ্বনটয় ড োটনো দ্বিমত ডনই। 
 
ইলোর এটর্টি ওটয়ট মযোনেোনে ইউদ্বনেোদ্বর্বদ্ব  ডথট । তোর দ্বনটয়োগ্ দ্বনটয় এমোদ্বরল ডে 
দ্ব  পদ্বরমোণ র্দ্বন্দহোন হটয় পট়েদ্বিল তো মটন প়েটল ডর্লেন এখটনো মুচদ্ব  হোটর্ন। 
অর্শয এমোদ্বরল র্র্দ্ব িুটতই র্টন্দহপ্রর্ণ। ডর্ দৃঢ়েোটর্ দ্বর্শ্বোর্  টর (টর্লেন দ্বনদ্বিত) 
ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর তোর আর হযোদ্বরর র্যদ্বক্তগ্ত র্ম্পদ্বি। 
 
দ্ব ন্তু এখন এমনদ্ব  এমোদ্বরলও স্বী োর  টর দ্বনটয়টি ডে ইলোটরর দ্বনটয়োটগ্র ফটল তোর 
দ্বনটের  োে অটন খোদ্বন র্হে হটয় ডগ্টি। ইউটগ্োর মটত, “তোর দ্বর্শৃঙ্খলো এ়েোটনোর 
ড ৌশল র্দ্বতযই অদ্বিতীয় এর্ং চমৎ োর। প্রটেটক্টর আর  োটরো মোথোয় এই িোরণো আটর্ 
দ্বন। আমোর মোথোয় আটর্ দ্বন। ডতোমোর মোথোটতও আটর্ দ্বন, হযোদ্বর।” 
 
“আর্টল,” রুষ্ট স্বটর র্টলদ্বিটলন ডর্লেন, “আমোর র্য়র্ হটয় ডগ্টি।” 
 
“শুিু েদ্বদ,” এমোদ্বরল ের্োর্ দ্বদটয়দ্বিল, “ডর্ ওর ম দ্বর্  েোটর্ নো হোর্ত।” 
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“হোদ্বর্ অেযোটর্র র্যোপোর। ওখোটন মোনুটষর ড োটনো হোত ডনই। দ্ব ন্তু ডর্লেন দ্বনটেই 
ইলোরট  পুটরোপুদ্বর ডমটন দ্বনটত পোরটিন নো। ইলোটরর র্মী রণগুটলোট  এখন র্লো হটে 
“অধনরোেয  র্মী রণ।” এ ো ডর্লেটনর েনয খোদ্বন  ো অপমোনেন  ডে দ্বতদ্বন  খটনো 
এই িরটনর র্মী রটণর  োিো োদ্বিও ডপৌঁিটত পোটরন দ্বন। ইটল টট্রো ক্লযোদ্বরফোয়োটরর 
মূলনীদ্বতগুটলো ততদ্বর  রটত পোটরন দ্বন র্টল  খটনো দ্বর্ব্রতটর্োি  টরন দ্বন ডর্লেন। ও ো 
তোর দ্বর্ষয় নয়। দ্ব ন্তু অধনরোেয  র্মী রণ, এই দ্বর্ষটয় তোর অন্তত েোর্ো উদ্বচত দ্বিল–
র্ো অন্তত  োিো োদ্বি ডপৌঁিোটনো উদ্বচত দ্বিল। 
 
েুদ্বক্ত দ্বদটয় দ্বনটেট  ডর্োঝোটনোর ডচষ্টো  রটলন দ্বতদ্বন। ডর্লেন পুটরো র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
দ্বেদ্বি ততদ্বর  টর দ্বদটয়টিন এর্ং অধনরোেয  র্মী রণ এই দ্বেদ্বির উপর ের  টরই 
ততদ্বর হটয়টি। দ্বতন দশ  আটগ্ ডর্লেন েো  টরটিন ইলোর দ্ব  ডর্ ো  রটত পোরত? 
ডর্লেন মটন  টরন ডে পোরত নো। এর্ং মূল দ্বেদ্বি ো ততদ্বর  টর ডদয়োর পর ইলোর 
অধনরোেযর্োটদর মূলনীদ্বতগুটলো ততদ্বর  রটত ডপটরটি, এ ো দ্বনটয় খুর্ ডর্শী তহ তচ  রোর 
দ্ব  ড োটনো দর োর আটি? 
 
 থোগুটলো দ্বনুঃর্টন্দটহ ডেৌদ্বক্ত  এর্ং র্তয, তোরপটরও ইলোটরর মুটখোমুদ্বখ দোাঁদ্ব়েটয় দ্ব িু ো 
অস্বদ্বি ডর্োি  রটত লোগ্টলন ডর্লেন। খোদ্বন  ো ড োণঠোর্ো। র্মটয়র দী ব পথ পোদ্ব়ে 
দ্বদটয় ক্লোন্ত রৃ্দ্ধ োল মুটখোমুখী হটয়টি  গ্র্টগ্ তোরুটণযর। 
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র্য়টর্র র্যর্িোন ডর্োঝোটনোর মটতো আচরণ  খটনো ইলোর  টর দ্বন। ডর্লেনট  র্র্র্ময়ই 
পূণব র্মোন ডদদ্বখটয়টি এর্ং  খটনোই ডর্োঝোটনোর ডচষ্টো  টর দ্বন ডে রৃ্দ্ধ মোনুষ ো তোর 
েীর্টনর ডর্রো র্ময় পোর হটয় এটর্টি। 
 
ইলোর আর্ন্ন উৎর্র্ দ্বনটয় েীষণ উৎর্োহী এর্ং ডর্লেন েোনটত ডপটরটিন ডে েন্মদ্বদন 
পোলন  রোর প্রিোর্ ো ইলোরই দ্বদটয়টি। (এ ো দ্ব  ডর্লেন রু্ট়েো হটয় ডগ্টিন তো 
ডর্োঝোটনোর এ  ো ডনোংরো ড ৌশল? র্ম্ভোর্নো ো র্োটথ র্োটথই র্োদ্বতল  টর দ্বদটলন। েদ্বদ 
এই  থো দ্বতদ্বন দ্বর্শ্বোর্  টরন তোহটল র্লটত হটর্ ডে েটর্বর মটতো দ্বতদ্বনও র্টন্দহ প্রর্ণ 
হটয় প়েটিন।)। 
 
ইলোর তোর দ্বদট  এদ্বগ্টয় এটর্ র্লল, “মোটিো–“ ডচোখ মুখ  ুাঁচ োটলন ডর্লেন, 
প্রটেটক্টর পদস্থ র্দর্যটদর  োি ডথট  হযোদ্বর নোম শুনটতই ডর্শী পিন্দ  টরন। দ্ব ন্তু এই 
নগ্ণয দ্বর্ষয় দ্বনটয় ত ব  রোর ইটে হটলো নো। “মোটিো,” ইলোর র্লল, “র্র্োই েোটন ডে 
আপনোট  ডেনোটরল  যোনোটরর র্োটথ ডদখো  রোর েনয েো ো হটয়টি।” 
 
“হযোাঁ। ডর্ েোন্তোর র্তবমোন প্রিোন এর্ং আমোর িোরণো ডর্ আর্টল র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর  থো 
েোনটত চোয়। ক্লীয়ন এর্ং ডেমোরটেটলর আমল ডথট ই ওরো আমোর  োটি 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্যোপোটর প্রশ্ন  রটি।” (নতুন প্রিোন। েোন্তো আর্টল ড দ্বলটেোটস্কোটপর 
মটতো। দ্বনয়দ্বমত র্যর্িোটন শীষব স্থোনীয় ডনতোটদর পতন  ট  এর্ং নতুন ড উ আচম ো 
র্োমটনর র্োরীটত চটল আটর্।) 
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“দ্ব ন্তু আদ্বম েতদূর রু্ঝটত পোরদ্বি ডে ডর্ এখনই ডদখো  রটত চোইটি। েন্মদ্বদটনর 
উৎর্টর্র মোঝখোটন।” 
 
“ডর্ ো ড োটনো র্যোপোর নো। আমোট  িো়েোও ডতোমরো আনন্দ  রটত পোরটর্।” 
 
“নো, পোরর্ নো, মোটিো। আশো  দ্বর আপদ্বন দ্ব িু মটন  রটর্ন নো, দ্ব ন্তু আমরো 
 টয় েন প্রোর্োটদ ডেোগ্োটেোগ্  টর র্োক্ষোৎ োটরর তোদ্বরখ ো দ্বপিোটনোর েনয র্টলদ্বি।” 
 
“দ্ব ?” েীষণ দ্বর্রক্ত হটলন ডর্লেন। “ডর্ো োর মটতো  োে  টরি ডতোমরো দ্বর্পদ হটত 
পোরত।” 
 
“খুর্ র্হটেই হটয় ডগ্টি। ডমটন দ্বনটয়টি ওরো আর এই র্ময় ো আপনোর দর োর।” 
 
“ড ন?” 
 
ইতিতুঃ  রটি ইলোর। “আদ্বম ডখোলোখুদ্বল  থো র্লটত পোদ্বর, মোটিো?” 
 
“দ্বনিয়ই। আদ্বম  খটনো নো  টরদ্বি।” 
 
লৰ্জ্ো ডপল ইলোর, ফর্বো ডচহোরো খোদ্বন  ো লোল হটলো, দ্ব ন্তু  ণ্ঠস্বর দৃঢ়। “েো র্লটত চোই 
ডর্ ো র্লো তত র্হে নো, মোটিো। গ্দ্বণটতর ডক্ষটত্র আপদ্বন র্র্ব োটলর র্র্বটশ্রষ্ঠ। এই 
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প্রটেটক্টর  োটরো মটনই এই র্যোপোটর ড োটনো দ্বিমত ডনই। এমনদ্ব  এম্পোয়োটরর  োটরো 
মটনও েদ্বদ তোটদর েোনো থোট  আপদ্বন ড  এর্ং েদ্বদ তোরো গ্দ্বণত ডর্োটঝ–র্ম্ভর্ত ড োটনো 
দ্বিমত ডনই। েোইটহো , আপনোট  র্র্ব োটলর র্র্বটশ্রষ্ঠ গ্দ্বণতদ্বর্দ দ্বহটর্টর্ স্বী ৃদ্বত ডদয়োর 
ড োটনো রু্টেোগ্ তোটদরট  ডদয়ো হয় দ্বন।” 
 
“ থো ো আদ্বমও েোদ্বন, ইলোর।” 
 
“আপদ্বন ডে েোটনন তোটত আমোর ড োটনো র্টন্দহ ডনই। দ্ব ন্তু র্োিোরণ মোনুষটদর 
র্োমলোটনোর ড োটনো দক্ষতো আপনোর ডনই। র্রং র্লো উদ্বচত ডর্ো ো মোনুষটদর। আপদ্বন 
িল চোতুরী েোটনন নো, প্রটশ্নর ের্োর্ এ়েোটনোর ড ৌশল েোটনন নো, এর্ং আপদ্বন েদ্বদ 
এমন এ  মোনুটষর মুটখোমুখী হন ডে এ ই র্োটথ ক্ষমতোর্োন এর্ং ডর্ো ো তখন অদ্বত 
র্হটেই প্রটেটক্টর েনয দ্বর্পদ ডেট  আনটর্ন ডর্ই র্োটথ দ্বনটের েীর্টনর েনযও, 
 োরণ আপদ্বন অতযন্ত র্হে র্রল মোনুষ।” 
 
“দ্ব  হটে এর্র্? আদ্বম দ্ব  ডিো  র্োচ্চো? আদ্বম দী বদ্বদন রোেনীদ্বতদ্বর্দটদর র্োমটলদ্বি। 
দ্বনিয় ডতোমোর মটন আটি ডে আদ্বম দশ র্ির ফোটব দ্বমদ্বনটোর দ্বিলোম।” 
 
“মোফ  রটর্ন, মোটিো, ডর্ ো ডতমন উটিখটেোগ্য দ্বিল নো। ফোটব দ্বমদ্বনটোর ইট ো 
ডেমোরটেটলর র্োটথ আপদ্বন  োে  টরটিন, েোর দ্বিল র্র্ দ্বর্ষটয়ই তীক্ষ্ণ রু্দ্বদ্ধ, র্ম্রো  
ক্লীয়টনর র্োটথ ডে দ্বিল আপনোর র্নু্ধ। এখন আপনোট  ডমো োটর্লো  রটত হটর্ র্োমদ্বর  
ডলো টদর েোরো রু্দ্বদ্ধমোনও নয় র্নু্ধও নয়–র্মূ্পণব দ্বেন্ন এ  ো র্যোপোর।” 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

399 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“র্োমদ্বর  ডলো টদরও আদ্বম েোটলোেোটর্ র্োমটলদ্বি।” 
 
“তোটদর ড উ ডেনোটরল েুগ্োল  যোনোটরর মটতো দ্বিল নো। আদ্বম তোট  দ্বচদ্বন। ডর্ 
অনযর ম।” 
 
“তুদ্বম ডচন? ডদখো হটয়টি?” 
 
“র্যদ্বক্তগ্তেোটর্ দ্বচদ্বন নো, দ্ব ন্তু ডর্ মযোনেোনে ডথট  এটর্টি। আপদ্বন েোটনন আদ্বমও ওই 
ডর্ক্টর ডথট ই এটর্দ্বি। েোন্তোর র্োটথ ডেোগ্ দ্বদটয় শীষবপটদ উঠোর আটগ্ ডর্ ওখোন োর 
ক্ষমতোির র্যদ্বক্ত দ্বিল।” 
 
“দ্ব  েোটনো ওর র্ম্বটন্ধ?” 
 
“মূখব,  ুর্ংস্কোরোেন্ন, র্দরোগ্ী। এই ডলো  োট  আপদ্বন র্হটে র্োমলোটত পোরটর্ন নো–র্ো 
দ্বনরোপটদ। দ্ব  েোটর্ দ্ব   রো েোয় তোর এ  ো পদ্বর ল্পনোর েনয র্প্তোহ ো আপদ্বন  োটে 
লোগ্োটত পোটরন।” 
 
দ্বনটচর ডঠোাঁ   োমট়ে িরটলন ডর্লেন। ইলোটরর  থোয় েুদ্বক্ত আটি। দ্বনটের মটতো এ  ো 
পদ্বর ল্পনো ততদ্বর  টর ডরটখটিন দ্বতদ্বন। দ্ব ন্তু েোটনন ডে তোরপটরও প্রচে ক্ষমতোির 
অথচ ডর্ো ো, আত্মম্ভরী এর্ং র্দরোগ্ী এ েনট  র্োমলোটনো র্হে হটর্ নো। 
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. অস্বদ্বির র্োটথ র্লটলন, “অরু্দ্বর্িো হটর্ নো। র্োমদ্বর  েোন্তোর অর্স্থো ট্রোন টর এই 
মুহূটতব র্র্চোইটত ন়ের্ট়ে। ওরো প্রটয়োেটনর অটন  ডর্শী র্ময় দ্ব ট  আটি।” 
 
“আমরো দ্ব  ডর্ ো পরীক্ষো  টর ডদটখদ্বি। র্োমদ্বর  েোন্তোর স্থোদ্বয়ত্ব দ্বর্ষটয় আমরো ড োটনো 
দ্বর্দ্ধোটন্ত ডপৌঁিটত ডপটরদ্বি র্টল ডতো আমোর মটন প়েটি নো।” 
 
“ডতোমোর অধনরোেয  র্মী রণ র্যর্হোর  টর এমোদ্বরল দ্ব িু দ্বহর্োর্ দ্বন োশ  টরটি।” 
খোদ্বন  দ্বর্রদ্বত দ্বদটয় র্লটলন, “েোটলো  থো, আদ্বম শুটনদ্বি ডে  টয়  ো উপদ্বর্দ্ধোন্ত এখন 
ইলোর র্মী রণ নোটম র্যর্হোর  রো হটে।” 
 
“আদ্বম  দ্বর দ্বন, মোটিো।” 
 
“আশো  দ্বর তুদ্বম দ্ব িু মটন  রটর্ নো, দ্ব ন্তু আদ্বম চোই ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
উপোদোনগুটলো  োেব োরীতোর দ্বেদ্বিটত পদ্বরদ্বচদ্বত পো , র্যদ্বক্তগ্ত নোম েুক্ত হটলই দ্বতক্ততোর 
রৃ্দ্বষ্ট হটর্।” 
 
“রু্ঝটত ডপটরদ্বি এর্ং আদ্বম আপনোর র্োটথ এ মত, মোটিো।” 
 
“র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব ,” এ  িরটনর অপরোিটর্োি দ্বনটয়  থোগুটলো র্লটলন ডর্লেন, 
“েখন র্র্োই র্টল ডর্দ্বর্  ডর্লেন ই ুটয়শি অর্ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর তখন আমোর েোটলো 
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লোটগ্ নো। দ্ব ন্তু র্মর্যো হটলো ডে এই নোম ো এট র্োটর শুরু ডথট ই চটল আর্টি, এখন 
পদ্বরর্তবন  রো ো েুদ্বক্তর্ঙ্গত হটর্ নো।” 
 
“আশো  দ্বর আপদ্বন আমোর িৃষ্টতো ক্ষমো  রটর্ন, মোটিো, আপনোর  থো র্মূ্পণব দ্বেন্ন। 
আমোর মটত, এমন ড োটনো র্যদ্বক্ত ডনই ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বর্জ্ঞোন আদ্বর্ষ্কোটরর পুটরো 
 ৃদ্বতত্ব আপনোট  দ্বদটত দ্বিিো ডর্োি  রটর্। েোই ডহো , আপদ্বন অনুমদ্বত দ্বদটল আমরো 
আর্োর ডেনোটরল  যোনোটরর আটলোচনোয় দ্বফটর আর্টত পোদ্বর।” 
 
“আর দ্ব  র্লোর আটি?” 
 
“েোর্দ্বি েদ্বদ আপদ্বন তোর র্োটথ ডদখো নো  টরন। ড োটনো আটলোচনো নো  টরন।” 
 
“ডর্ আটদশ  রটল দ্ব েোটর্ তো এ়েোটনো েোটর্?” 
 
“তোট  েোনোটত পোটরন ডে আপদ্বন অরু্স্থ এর্ং দ্বনটে নো দ্বগ্টয় অনয  োউট  পোঠোটত 
পোটরন।” 
 
“ োট ” 
 
ইলোর ের্োর্ দ্বদল নো দ্ব ন্তু তোর দ্বনরর্তোই পদ্বরষ্কোর রু্দ্বঝটয় দ্বদল ডর্  োর  থো েোর্টি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

402 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ডর্লেন র্লটলন, “িটর দ্বনদ্বে তুদ্বম দ্বনটে েোওয়োর  থোই েোর্ি।” 
 
“ডর্ োই দ্ব  েোটলো হটর্ নো? আদ্বম ডেনোটরটলর দ্বনটের ডর্ক্টটরর নোগ্দ্বর । এ ো খোদ্বন  ো 
হটলও গুরুত্ব র্হন  রটর্। আপদ্বন র্যি মোনুষ, র্য়র্ হটয়টি, পুটরোপুদ্বর রু্স্থ নন এই 
 থো তোট  ডর্োঝোটনো েোটর্ র্হটেই। েদ্বদ আপনোর র্দটল আদ্বম ডদখো  দ্বর–মোফ 
 রটর্ন, মোটিো–আদ্বম আপনোর চোইটত দক্ষ ড ৌশটল আটলোচনো চোদ্বলটয় ডেটত পোরর্।” 
 
“অথবোৎ দ্বমটথয  থো র্লটর্।” 
 
“েদ্বদ প্রটয়োেন হয়।” 
 
“ডতোমোট  েয়োন  দ্বর্পটদর ঝুাঁদ্ব  দ্বনটত হটর্।” 
 
“খুর্ ডর্শী নো। মটন হয় নো আমোট  ডমটর ডফলোর আটদশ ডদটর্, েদ্বদও  োে ো তোর 
েনয খুর্ই র্হে,  োটেই শোদ্বি মও ুটফর আটর্দন  রোর রু্টেোগ্ থো টর্। অথর্ো 
আমোর হটয় আপদ্বন তোর  োটি আটর্দন  রটত পোটরন ডে অল্প র্য়র্ এর্ং অনদ্বেজ্ঞতোর 
 থো দ্বচন্তো  টর ডেন আমোট  ক্ষমো  রো হয়। েোই ডহো , আদ্বম দ্বর্পটদ প়েটলও ডর্ ো 
আপদ্বন দ্বর্পটদ প়েোর ডচটয়  ম ক্ষদ্বত র হটর্। আদ্বম প্রটেটক্টর  থো দ্বচন্তো  রদ্বি, েো 
আমোট  িো়েো অটন  দ্ব িুই  রটত পোরটর্ দ্ব ন্তু আপনোট  িো়েো এ  পোও এটগ্োটত 
পোরটর্ নো।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

403 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

েুরু  ুাঁচট  ডর্লেন র্লটলন, “ডতোমোর ডপিটন গ্োঢো ো দ্বদটয় আত্মরক্ষো  রোর ড োটনো 
ইেো আমোর ডনই, ইলোর। ডলো  ো েদ্বদ আমোর র্োটথ ডদখো  রটত চোয় তোহটল আমোর 
র্োটথই ডদখো হটর্। েয় ডপটয় দ্বপদ্বিটয় েোর্ আর আমোর র্দটল অনয ড উ ঝুাঁদ্ব  ডনটর্ 
আদ্বম ডর্র ম মোনুষ নই। আমোট  তুদ্বম দ্ব  মটন  র, ইলোর?” 
 
“র্হে র্রল এর্ং র্ৎ মোনুষ–অথচ প্রটয়োেন এ েন চতুর মোনুটষর।” 
 
“আদ্বম চতুর হওয়োর ডচষ্টো  রর্–েদ্বদ প্রটয়োেন হর। দয়ো  টর আমোট  খোট ো  টর 
ডদটখোনো ইলোর।” 
 
অর্হোয় েঙ্গীটত  োাঁি নো়েল ইলোর, “ডর্শ। আপনোর র্োটথ ডর্শী ত ব  রোর র্োহর্ 
আমোর ডনই।” 
 
“তোিো়েো, ইলোর, দ্বমদ্ব ং এর তোদ্বরখ ডপিোটনো ডতোমোর উদ্বচত হয় দ্বন। েন্মদ্বদন র্োদ দ্বদটয়ই 
আদ্বম ডেনোটরটলর র্োটথ ডদখো  রতোম। উৎর্টর্র পদ্বর ল্পনো ও আমোর নো।” ডশটষর 
 থোগুটলো আটরো গ্ম্ভীরেোটর্ র্লটলন। 
 
“আদ্বম দুুঃদ্বখত।” ের্োর্ দ্বদল ইলোর। 
 
“ডর্শ,” হতোশ েঙ্গীটত র্লটলন ডর্লেন। “ডদখো েো  দ্ব  হয়।” 
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ইলোরট  ডরটখ চটল এটলন দ্বতদ্বন। মোটঝ মোটঝ মটন হয় ডে তোর আটরো  টঠোর হওয়ো 
উদ্বচত দ্বিল ডেন অিীনিরো আটদটশর র্োইটর েোওয়োর র্োহর্ নো পোয়। দ্ব ন্তু ডর্েনয 
প্রটয়োেন প্রচুর র্ময়, প্রচুর শ্রম এর্ং তখন হয়টতো আর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়  োে 
 রোর র্ময়ই ডপটতন নো। আর তোিো়েো, ডতমন মটনোরৃ্দ্বিও তোর ডনই। 
 
দী বশ্বোর্ ডফলটলন দ্বতদ্বন। এমোদ্বরটলর র্োটথ  থো র্লটত হটর্। 
 
. 
 
১০. 
 
ড োটনোর ম র্ো়েোশব্দ নো দ্বদটয়ই এমোদ্বরটলর অদ্বফটর্ ঢু টলন ডর্লেন। 
 
“ইউটগ্ো,”   বশ রু্টর র্লটলন দ্বতদ্বন, “ডেনোটরল  যোনোটরর র্োটথ দ্বমদ্ব ং ো দ্বপদ্বিটয় ডদয়ো 
হটয়টি।” দ্বর্ধ্বি েঙ্গীটত এ  ো ডচয়োটর র্র্টলন। 
 
অেযোর্র্শত  োে ডথট  মনটেোগ্ র্রোটত  টয়  মুহূতব র্ময় লোগ্ল এমোদ্বরটলর। ডশষ 
পেবন্ত মুখ তুটল দ্বেটজ্ঞর্  রল, “দ্ব   োরণ ডদদ্বখটয়টি?” 
 
“ডর্ র্োদ ডদয় দ্বন।  টয় েন িোত্র দ্বমটল তোদ্বরখ ো ডপিোটনোর র্যর্স্থো  টরটি ডেন 
েন্মদ্বদটনর উৎর্র্ ো েথোেথ েোটর্ পোলন  রো েোয়। আদ্বম দ্বর্রক্ত হটয়দ্বি।” 
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“তুদ্বম ওটদরট   রটত দ্বদটল ড ন?” 
 
“আমোর অনুমদ্বতর েনয র্টর্ থোট  দ্বন। দ্বনটেরোই র্র্ র্যর্স্থো  টর ডফটলটি।” হতোশ 
েঙ্গীটত  োাঁি নো়েটলন ডর্লেন, “আমোরই ডদোষ। আদ্বম ডিটলমোনুটষর মটতো ষো  র্ির 
দ্বনটয় অদ্বেটেোগ্  টরদ্বি র্টলই র্র্োই দ্বঠ   টরটি এ  ো উৎর্র্  টর আমোট  উতুযলু 
 রো উদ্বচত।” 
 
“অর্শয, র্প্তোহ ো আমরো  োটে লোগ্োটত পোরর্।” এমোদ্বরল র্লল। র্োমটন ঝু টলন 
ডর্লেন। র্ত ব হটয় উটঠটিন। “খোরোপ দ্ব িু  ট টি?” 
 
“নো। আদ্বম দ্ব িু পোই দ্বন, তটর্ আটরো পরীক্ষো দ্বনরীক্ষো  রটল ডতো ক্ষদ্বত ডনই। ডদখ, 
হযোদ্বর, দ্বত্রশ র্িটরর ডেতর এই প্রথম র্োইট োদ্বহটটোদ্বর েদ্বর্ষযিোণী  রোর পেবোটয় 
ডপৌঁটিটি। খুর্ ডর্শী দ্ব িু নো–মোনর্ েোদ্বতর অদ্বর্শ্বোর্য দ্বর্শোল মহোর্োগ্টরর অদ্বত কু্ষদ্র 
এ  দ্বর্নু্দ–দ্ব ন্তু এখন পেবন্ত এ োই আমোটদর র্র্বটশ্রষ্ঠ প্রোদ্বপ্ত। দ্বঠ  আটি। আমরো 
রু্টেোগ্ ো দ্বনটত চোই, রু্ঝটত চোই দ্ব েোটর্  োে  টর, দ্বনটেটদর  োটি প্রমোণ  রটত চোই 
ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বঠ  তোই েো আমরো ডেটর্দ্বি : আ ডপ্রদ্বে দ্ব ে র্োইি।  োটেই 
ড োটনো দ্ব িুই আমোটদর র্মী রণ ডথট  র্োদ পট়ে দ্বন তো আর্োর দ্বনদ্বিত  রোটত ক্ষদ্বত 
ডতো হটর্ নো। এমন দ্ব  অদ্বত কু্ষদ্র এই েদ্বর্ষযিোণী োও েীষণ েদ্ব ল এর্ং আটরো এ  
র্প্তোহ আদ্বম খুদ্বশ হটয়ই এ ো পরীক্ষো  টর ডদখর্।” 
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“দ্বঠ  আটি তোহটল। ডেনোটরটলর র্োটথ ডদখো  রটত েোওয়োর আটগ্ আদ্বম আর্োর 
ডতোমোর র্োটথ  থো র্লর্ েদ্বদ ডশষ মুহূটতব ড োটনো পদ্বরর্তবটনর প্রটয়োেন হয়। এর মোটঝ, 
ইউটগ্ো, এই র্যোপোটর ড োটনো তথয ডেন অনযটদর  োটি নো েোয়– োটরো  োটিই নো। েদ্বদ 
র্যথব হই, আদ্বম চোই নো প্রটেটক্টর র্দর্যরো হতোশ হটয় পট়ে। তুদ্বম আর আদ্বম ডমটন দ্বনটয় 
ডচষ্টো চোদ্বলটয় েোর্।” 
 
এমোদ্বরটলর মুটখ দ্বর্ষণ্ণ এ  ু টরো হোদ্বর্ ফুট  উঠল। “তুদ্বম আর আদ্বম। ডতোমোর মটন 
আটি েখন আমরো দুেটনই দ্বিলোম তখন দ্ব েোটর্  োে  রতোম?”। 
 
“আমোর েোটলোেোটর্ই মটন আটি এর্ং ডেটর্ো নো ডে ওই দ্বদনগুটলোর অেোর্ আদ্বম ডর্োি 
 দ্বর নো। আমোটদর তখন দ্ব িুই দ্বিল নো”। 
 
“ইটল টট্রো ক্লযোদ্বরফোয়োরই দ্বিল নো, প্রোইম ডরদ্বেয়যোে ডতো দূটরর  থো।” 
 
“দ্ব ন্তু দ্বদনগুটলো দ্বিল রু্টখর।” 
 
“রু্টখর,” মোথো ডনট়ে এমোদ্বরল র্লল। 
 
১১. 
 
দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র ডচহোরোই পোটি ডগ্টি আর হযোদ্বর ডর্লেন উৎফুি নো হটয় পোরটলন নো। 
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প্রটেক্ট  মটপ্ল্টক্সর মূল  োমরো ো হঠোৎ পদ্বরপূণব হটয় উঠল হোেোটরো রং আর আটলোটত, 
ডর্ই র্োটথ শূটনয ততদ্বর হটলো হটলোগ্রোদ্বফ, হযোদ্বর ডর্লেটনর দ্বর্দ্বেন্ন র্য়টর্র দ্বত্রমোদ্বত্র  
প্রদ্বতেদ্বর্। ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বলও আটি, হোদ্বর্মুখ, দ্ব িু ো  ম র্য়র্ী ডদখোটে দ্ব টশোর রোইখ, 
তখটনো ডচহোরোর উগ্রতো দূর হয় দ্বন–ডর্লেন এর্ং এমোদ্বরল, দ্বর্শ্বোর্ই হটত চোয় নো ডে 
দুেন এ র্ময় তরুণ দ্বিল,  দ্বম্পউ োটরর উপর ঝুাঁট   োে  রটি। ইট ো 
ডেমোরটেলট ও ক্ষদ্বণট র েনয ডদখো ডগ্ল, পুরটনো র্নু্ধর েনয রু্  ো হোহো োর  টর 
উঠল ডর্লেটনর ডর্ইর্োটথ ডেমোরটেল অদৃশয হটয় েোওয়োর পূটর্ব ডে দ্বনরোপিোটর্োি দ্বিল 
তো আর্োর অনুের্  রটলন। 
 
হটলোগ্রোদ্বফক্স-এর ড োথোও র্ম্রো  ক্লীয়নট  ডদখো ডগ্ল নো। এমন নয় ডে তোর ড োটনো 
হটলোগ্রোফ ডনই, আর্টল েোন্তোর শোর্টনর  োরটণ েনগ্ণট  দ্বর্গ্ত ইটম্পদ্বরয়োটমর  থো 
মটন  দ্বরটয় ডদয়ো ো রু্দ্বদ্ধমোটনর  োে হটর্ নো। 
 
মূল  োমরো ডথট  র্োইটরর দ্বদট  িদ্ব়েটয় প়েল, র্নযোর ডতোট়ের মটতো েদ্বরটয় দ্বদল 
 টক্ষর পর  ক্ষ, ের্টনর পর ের্ন। পুটরো দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় রূপোন্তদ্বরত হটয়টি এ  ো 
দ্বের্টপ্ল্টত। এমন ো ডর্লেন আটগ্  খটনো ডদটখন দ্বন র্ো  ল্পনোও  টরন দ্বন। এমনদ্ব  
গ্মু্বটের আটলো  দ্বমটয়  ৃদ্বত্রম রোত ততদ্বর  রো হটয়টি ডেন আগ্োমী দ্বতনদ্বদন 
দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় উজ্জ্বল নক্ষটত্রর মটতো ফুট  থোট । 
 
“দ্বতন দ্বদন!” ডর্লেন র্লটলন, দ্ব িু ো দ্বর্স্ময় দ্ব িু ো আতং  দ্বনটয়। 
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“দ্বতন দ্বদন,” ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল ের্োর্ দ্বদল, মোথো ডনট়ে। “দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় এর  টম দ্ব িুটতই 
মোনটত রোেী হয় দ্বন।” 
 
“খরচ! শ্রম!” েুরু  ুাঁচট  দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। 
 
“অটন   ম, তুদ্বম দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র েনয েো  টরি ডর্ই তুলনোয়। আর শ্রম পুটরো োই 
ডস্বেোপ্রটণোদ্বদত। দ্বশক্ষোথবীরো ডস্বেোয় র্র্ দোদ্বয়ত্ব দ্বনটের  োাঁটি তুটল দ্বনটয়টি।” 
 
এর্োর উপর ডথট  ডতোলো দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র পযোনোটরোদ্বম  দৃশয ফুট  উঠল। ডেোর  টর 
মুটখ হোদ্বর্ ফুদ্ব টয় তো ডদখটিন ডর্লেন। 
 
“তুদ্বম খুদ্বশ হটয়ি,” ের্ব র্লল। “রু্ট়েো হওয়োর েনয ড োটনো উৎর্র্  রটত চোও নো। এই 
দ্বনটয় গ্ত  টয়  মোর্ নোদ্ব   োন্নো িো়েো আর দ্ব িু  টরো দ্বন। আর এখন ডতোমোট  
ডদখটল ড  র্লটর্।” 
 
“হযোাঁ, চমৎ োর হটয়টি। ওরো এমন দ্ব িু  রটর্ আমোর িোরণোই দ্বিল নো।” 
 
“ড ন নয়? তুদ্বম র্র্োর  োটি আই ন। পুটরো দ্বর্শ্ব–পুটরো এম্পোয়োর–ডতোমোর  থো 
েোটন।” 
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“েোটন নো,” ডেোটর ডেোটর মোথো ডনট়ে র্লটলন ডর্লেন। “প্রদ্বত এ  দ্বর্দ্বলয়ন মোনুটষর 
এ েনও আমোর  থো েোটন নো এর্ং অর্শযই র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর  থো েোটন নো। 
প্রটেটক্টর র্োইটর এ েনও েোটন নো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আর্টল  ী, প্রটেটক্টর ডেতটরর 
র্র্োর  োটিও িোরণো ো পদ্বরষ্কোর নয়।” 
 
“ডর্ ো ড োটনো র্যোপোর নয়, হযোদ্বর। র্র্টচটয় মূলযর্োন হটল তুদ্বম। এমন দ্ব  ড োয়োদ্বিদ্বলয়ন 
মোনুটষর এ েন মোনুষও েদ্বদ ডতোমোর র্যোপোটর, ডতোমোর  োটের র্যোপোটর নোও েোটন এই 
 থো েোটলোেোটর্ই েোটন ডে তুদ্বম এম্পোয়োটরর র্র্বটশ্রষ্ঠ গ্দ্বণতদ্বর্দ।” 
 
“ডর্শ,” চোরদ্বদট  ডচোখ রু্দ্বলটয় ডর্লেন র্লটলন, “ থো ো এখন আমোর দ্বনটেরও দ্বর্শ্বোর্ 
হটত শুরু  টরটি। দ্ব ন্তু দ্বতন দ্বদন, দ্বতন রোত! অটন  ক্ষদ্বত হটয় েোটর্।” 
 
“নো, দ্ব িুই হটর্ নো। ডর েবগুটলো র্দ্বরটয় রোখো হটয়টি।  দ্বম্পউ োর এর্ং অনযোনয 
েন্ত্রপোদ্বতগুটলো দ্বনরোপটদ রোখো হটয়টি। দ্বশক্ষোথবীরো এ  িরটনর েোরচুয়োল দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  
ডফোর্ব ততদ্বর  টরটি। ফটল ড োটনোদ্ব িুরই ক্ষদ্বত হটর্ নো।” 
 
“র্র্দ্ব িুই তুদ্বম তেোর্িোন  টরটি, তোই নো, ের্ব?” েোটলোর্োর্ো ডমশোটনো হোদ্বর্র র্োটথ 
দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। 
 
“আমরো অটনট  দ্বমটল  টরদ্বি। আমোর এ োর পটক্ষ র্ম্ভর্ হটতো নো। ডতোমোর র্হ মবী 
 োমউইল ইলোর অর্ম্ভর্ পদ্বরশ্রম  টরটি।” 
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েুরু  ুাঁচ োটলন ডর্লেন। 
 
“ইলোটরর ডদোষ ো দ্ব ?” 
 
“ডর্ আমোট  মোটিো েোট ।” 
 
“মোরোত্ম  অপরোি।” 
 
রদ্বর্ তোয় পোিো দ্বদটলন নো ডর্লেন। “আর ডর্ তরুণ।” 
 
“আটরো খোরোপ। ডশোটনো, হযোদ্বর, র্য়র্ হটে এ ো ডতোমোট  ডমটন দ্বনটত হটর্ এর্ং প্রথম 
 থো ডতোমোট  ডদখোটত হটর্ ডে উৎর্র্ ো তুদ্বম উপটেোগ্  রি। তোটত অনযরো খুদ্বশ হটর্, 
তোটদর আনন্দ র্ো়েটর্ এর্ং দ্বনিয়ই তুদ্বম ডর্ ো চোও। েোও,  ুটর ডর়্েোও। এখোটন আমোর 
র্োটথ র্টর্ ডথট ো নো। র্র্োর র্োটথ  থো র্ল। তোটদর  ুশল দ্বেটজ্ঞর্  র। হোর্। আর 
মটন রোখটর্ র্যোন ুটয়ট র পর ডতোমোট  র্কৃ্ততো দ্বদটত হটর্।” 
 
“র্যোন ুটয়  আদ্বম পিন্দ  দ্বর নো আর র্কৃ্ততো আমোর দ্বিগুণ অপিন্দ।” 
 
“উপোয় ডনই, এখন েোও।” 
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নো  ীয় েঙ্গীটত দী বশ্বোর্ িো়েটলন ডর্লেন। তটর্ েটর্বর  থো শুনটলন। দোাঁদ্ব়েটয় আটিন 
ডমইন হটল েোওয়োর আচবওটয়র উপর, অর্োিোরণ র্যদ্বক্তটত্বর প্রেো দ্বনটয়। ফোটব 
দ্বমদ্বনটোটরর দ্বর্শোল আলখোিো আর ডনই, তরুণ র্য়টর্ ডে হযোাঁদ্বল দ্বনয়োন ডপোশো  পিন্দ 
 রটতন তোও এখন আর র্যর্হোর  টরন নো। র্তবমোন র্োমোদ্বে  মেবোদোর র্োটথ মোনোনর্ই 
ডপোশো  পট়েটিন। হোল ো  ুদ্বচ ডদয়ো দ্বনেোে পযোে, চমৎ োর দ্ব উদ্বন , রু্ট র উপর 
রূপোদ্বল রু্তোর এম্ব্রয়েোদ্বর  রো ইনদ্বশগ্দ্বনয়ো : ডর্লেন র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেক্ট অযো  
দ্বিদ্বলং ইউদ্বনেোদ্বর্বদ্ব ।  োই োদ্বনয়োটমর মটতো িূর্র ডপোশোট র উপর রূপোদ্বল  োরু োেব 
র্ী ন আটলোর মটতো উজ্জ্বল হটয় ফুট  আটি। র্দ্বলটরখো পূণব মুখোর্য়টর্র মোটঝ 
হোটর্যোজ্জ্বল দুট ো ডচোখ। অর্ংখয র্দ্বলটরখো আর পিট শ রু্দ্বঝটয় দ্বদটে দ্বতদ্বন আর্টলই 
ষো  র্িটরর রৃ্দ্ধ। 
 
প্রথটমই ঢু টলন র্োচ্চোরো ডে  োমরোয় খোনোদ্বপনো  রটি ডর্খোটন। ডেতটরর আর্র্োর্পত্র 
র্দ্বরটয় ডফটল শুিু খোর্োটরর ডট্রগুটলো রোখো হটয়টি। তোট  ডদটখ র্োচ্চোরো িুট  এটর্ দ্ব টর 
িরল, রু্টঝ দ্বনটয়টি এই রু্ট়েো মোনুষ োর েনযই আেট র এই ডেোে–আর ডর্লেন 
তোটদর এট ো হোতগুটলো এদ্ব়েটয় থো োর ডচষ্টো  রটলন। 
 
“র্োচ্চোরো, দোাঁ়েোও। দোাঁ়েোও। দ্বপিটন েোও।” 
 
পট   ডথট  ডিো  এ  ো  দ্বম্পউ োরোইেে ডরোর্  ডর্র  টর ডমটঝটত রোখটলন। 
ডরোর্ দ্বর্হীন এম্পোয়োটর এই েন্ত্র ো ডে র্র্োইট  অর্ো   রটর্ দ্বতদ্বন েোটনন। ডিো  
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ডলোমশ েম্ভর আ ৃদ্বত, দ্ব ন্তু আগ্োম র্ংট ত নো দ্বদটয়ই আ ৃদ্বত পদ্বরর্তবন  রটত পোটর 
(উতুয স্বটর চীৎ োর  টর উঠল র্োচ্চোরো) এ ই র্োটথ শব্দ এর্ং গ্দ্বতও পোিোটত পোটর। 
 
“ডদটখো এ ো, ডখটলো এ ো দ্বনটয়, দ্ব ন্তু নষ্ট  রটর্ নো। পটর ডতোমোটদর র্র্োইট  এ  ো 
 টর ডদয়ো হটর্।” 
 
ডমইন হটল েোওয়োর হলওটয়টত দ্বফটর এটলন দ্বতদ্বন এর্ং ড র ডপটলন ওয়োনেো তোর 
দ্বপিন দ্বপিন আর্টি। 
 
“দোদু, ওয়োনেো েো ল। 
 
অর্শযই ওয়োনেোর  থো আলোদো। দ্বনচু হটয় তোট  শূটনয তুটল দ্বনটলন, মোথোর উপটর 
তুটল আর্োর নোদ্বমটয় আনটলন। 
 
“আনন্দ  রি, ওয়োনেো?” 
 
“হযোাঁ। দ্ব ন্তু ওই  র োটত ডেটয়ো নো।” 
 
“ড ন, ওয়োনেো? ও ো আমোর  র। আমোর অদ্বফর্, ওখোটনই আদ্বম  োে  দ্বর।” 
 
“ওখোটনই আদ্বম খোরোপ স্বে ো ডদটখদ্বিলোম।” 
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“েোদ্বন, ওয়োনেো, দ্ব ন্তু ও ো ডতো ডশষ হটয় ডগ্টি, তোই নো?” এ  ু দ্বিিো  রটলন। 
তোরপর ওয়োনেোট  দ্বনটয় ডদয়োল ড াঁটষ রোখো ডচয়োরগুটলোর দ্বদট  এটগ্োটলন। ডচয়োটর 
র্টর্ ওয়োনেোট  ড োটলর উপর র্র্োটলন। 
 
“ওয়োনেো, তুদ্বম দ্বনদ্বিত ডে ও ো আর্টল স্বেই দ্বিল?” 
 
“আমোর মটন হয় স্বে দ্বিল।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  আর্টলই  ুমোদ্বেটল?” 
 
“মটন হয়।” 
 
এই দ্বর্ষটয় তোর  থো র্লটত ডর্োিহয় েোটলো লোগ্টি নো, তোই ডর্লেন র্োদ ডদয়োর 
দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটলন। শুিু শুিু ডেোর খোাঁদ্ব টয় দ্ব  লোে। 
 
“ডর্শ, স্বে ডতো  নো ডহো , ওখোটন দুট ো ডলো  ডলমটনে ডেথ দ্বনটয়  থো র্লদ্বিল, তোই 
নো?” 
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অদ্বনেু  েঙ্গীটত মোথো নো়েল ওয়োনেো। “তুদ্বম দ্বনদ্বিত ওরো ডলমটনটের  থো র্টলদ্বিল?” 
আর্োর ও মোথো নো়েল। “হয়টতো ওরো অনয দ্ব িু র্টলদ্বিল আর তুদ্বম িটর দ্বনটয়ি 
ডলমটনে?” 
 
“ডলমটনেই র্টলদ্বিল।” 
 
ডমটন দ্বনটলন ডর্লেন। “দ্বঠ  আটি, েোও মেো  র, ওয়োনেো। স্বটের  থো েুটল েোও।” 
 
“দ্বঠ  আটি, দোদু।” দ্বর্ষয় ো র্োদ ডদয়োটত র্োটথ র্োটথ উৎফুি হটয় উঠল ওয়োনেো! 
ডদৌট়ে চটল ডগ্ল র্ঙ্গীটদর র্োটথ ডেোগ্ ডদয়োর েনয। 
 
মোনীলোট  খুাঁেটত লোগ্টলন ডর্লেন। অটন  র্ময় লোগ্ল  োরণ প্রদ্বত পটদ তোট  
থোমটত হটলো, র্ম্ভোষটণর ের্োর্ দ্বদটত হটলো, দুদন্ড  থো র্লটত হটলো। 
 
ডশষপেবন্ত ডর্শ দ্ব িু ো দূটর পুত্রর্িূট  ডদখটত ডপটলন। “মোফ  রটর্ন–মোফ  রটর্ন–
আমোট  এ েটনর র্োটথ–মোফ  রটর্ন-” দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর এই  থোগুটলো র্লটত র্লটত 
প্রচে েুদ্ধ  টর পথ  টর দ্বনটত হটলো তোট । 
 
“মোনীলো,” েো  দ্বদটয় পুত্রর্িূট  এ পোটশ র্দ্বরটয় আনটলন দ্বতদ্বন। 
 
“দ্ব  হটয়টি, হযোদ্বর?” 
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“ওয়োনেোর স্বটের র্যোপোর ো।” 
 
“এখটনো ডর্ ওই দ্বর্ষটয়  থো র্লটি?” 
 
“হযোাঁ, এখটনো ডর্ েোর্টি। ডশোটনো, পোদ্ব বটত ডলমটনটের র্যর্স্থো  রো হটয়টি, তোই নো?” 
 
“অর্শযই, র্োচ্চোরো এই দ্বেদ্বনর্ ো েীষণ পিন্দ  টর। আদ্বম দ্বর্দ্বেন্ন র ম 
মোইট োটেদ্বনয়োন স্বোটদর ততদ্বর  টরদ্বি। র্োচ্চোরো এ  োর পর এ  ো ডখটয় ডদখটি 
ড োন ো ডর্শী রু্স্বোদু। র়্েরোও খোটে। আদ্বম ডখটয়দ্বি। আপদ্বনও ডখটয় ডদটখন। েোটলো 
লোগ্টর্।” 
 
“েোর্দ্বি। েদ্বদ এ ো আর্টল স্বে নো হয়, র্োচ্চো ডমটয় ো েদ্বদ র্দ্বতয র্দ্বতয দুট ো ডলোট র 
মুটখ ডলমটনে ডেথ  থো ো শুটন থোট -” ডথটম ডগ্টলন ডেন েীষণ লদ্বৰ্জ্ত। 
 
“আপদ্বন েোর্টিন ডে ডলমটনটের র্োটথ দ্বর্ষ ডমশোটনো হটয়টি? অর্ম্ভর্। তোহটল 
র্োচ্চোগুটলো হয় অরু্স্থ হটয় প়েত অথর্ো মোরো ডেত।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন,” দ্বর়্ে দ্বর়্ে  টর র্লটলন দ্বতদ্বন। “আদ্বম েোদ্বন।” 
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এটতো োই আনমনো হটয় হোাঁ দ্বিটলন দ্বতদ্বন ডে ের্বট  ডদখটতই পোন দ্বন। ের্বই  নুই িটর 
তোট  থোমোল। 
 
“মুখ ো এমন  টর ডরটখি ড ন? দ্বচদ্বন্তত ডদখোটে।” 
 
“আদ্বম ওয়োনেোর ডলমটনে ডেথ এর  থো েোর্দ্বিলোম।” 
 
“আদ্বমও েোর্দ্বি দ্ব ন্তু এখটনো দ্ব িু ডর্র  রটত পোদ্বর দ্বন।” 
 
“দ্বর্ষ ডমশোটনোর র্ম্ভোর্নো ো উদ্ব়েটয় দ্বদটত পোরদ্বি নো।” 
 
“অর্ম্ভর্। আমোর  থো দ্বর্শ্বোর্  র, প্রদ্বত ো খোর্োর পুঙ্খোনুপুঙ্খেোটর্ পরীক্ষো  রো হটয়টি। 
তুদ্বম েোর্টত পোর ডে আদ্বম শুিু শুিু েয় পোই। দ্ব ন্তু আমোর দোদ্বয়ত্ব ডতোমোট  রক্ষো  রো 
এর্ং ড োটনো দ্ব িুই আমোট  এই দোদ্বয়ত্ব ডথট  র্দ্বরটয় রোখটত পোরটর্ নো।” 
 
“র্র্দ্ব িুই-” 
 
“দ্বর্ষ ডমশোটনো হয় দ্বন। দ্বর্শ্বোর্  র।” 
 
ডর্লেন মুচদ্ব  হোর্টলন। “ডর্শ, স্বদ্বি ডপলোম। আমোরও আর্টল মটন হয় নো–“ 
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“েোই ডহো ,” শুষ্ক  টণ্ঠ র্লল ের্ব, “খোর্োটর দ্বর্ষ ডমশোটনোর গুেটর্র ডচটয় আদ্বম ডে 
দ্বর্ষয় ো দ্বনটয় ডর্শী দ্বচদ্বন্তত ডর্ ো হটলো, শুটনদ্বি তুদ্বম  টয় দ্বদন পটরই র্দমোশ  যোনোটরর 
র্োটথ ডদখো  রটত েোে।” 
 
“র্োর্িোন হও, ের্ব, চোরপোটশ অটন   োন আর মুখ আটি।” 
 
দ্রুত  ণ্ঠস্বর নোদ্বমটয় ডফলল ের্ব। “দ্বঠ ই র্টলি। ডদটখো চোরদ্বদট । এই ডে 
হোদ্বর্মুখগুটলো–অথচ ড  র্লটত পোরটর্ ডে এই র্নু্ধটদরই এ েন আগ্োমী োল র্ োটল 
দ্বগ্টয় প্রিোন র্ো তোর অনুগ্ত  মব তবোটদর  োটি দ্বরটপো ব  রটর্ নো? হোয়টর, মোনুষ! 
হোেোর শতোব্দী পোর হটয় ডগ্টলও দ্বর্শ্বোর্ োত তোর অেযোর্ িো়েটত পোরল নো। আমোর 
 োটি অপ্রটয়োেনীয় মটন হয়। অথচ েোদ্বন দ্ব  েীষণ ক্ষদ্বত হটয় ডেটত পোটর। আর তোই 
আদ্বম ডতোমোর র্োটথ েোর্, হযোদ্বর।” 
 
“অর্ম্ভর্, ের্ব। তোটত আমোর েনয আটরো েদ্ব লতো ততদ্বর হটর্। আদ্বম এ োই েোর্। 
ড োটনো র্মর্যো হটর্ নো।” 
 
“ডেনোটরলট  দ্ব েোটর্ র্োমলোটত হটর্ ডতোমোর ড োটনো িোরণোই ডনই।” 
 
গ্ম্ভীর হটয় ডগ্টলন ডর্লেন। “ডতোমোর আটি? ইলোটরর মটতো  থো র্লি। ডর্ও মটন 
 টর আদ্বম এ  ো ডর্ো ো রু্ট়েো। ডর্ও আমোর র্োটথ ডেটত ডচটয়দ্বিল। ডেটর্ পোদ্বে নো 
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এই ট্রযোন টরর  তেন মোনুষ আমোর দোদ্বয়ত্ব ো দ্বনটত চোয়। তোরপর পদ্বরষ্কোর র্যঙ্গোত্ম  
রু্টর ডেোগ্  রটলন, “এ  েেন? এ  দ্বমদ্বলয়ন?” 
 
. 
 
১২. 
 
দশ র্ির এম্পোয়োর চলটি ড োটনো র্ম্রোট র শোর্ন িো়েোই, দ্ব ন্তু ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ 
গ্রোউটের  োে টমব তো ডর্োঝো েোয় নো। র্হর র্িটরর ঐদ্বতহয এ েন র্ম্রোট র 
অনুপদ্বস্থদ্বতট  অথবহীন  টর তুটলটি। 
 
আর্টল এখন আর ডে ড োটনো িরটনর আনুষ্ঠোদ্বন তোয় রোে ীয় আলখোিো পদ্বরদ্বহত 
ড োটনো র্যদ্বক্ত র্ ল মনটেোটগ্র ড ন্দ্রদ্বর্নু্দ হটয় উটঠ নো। ড োটনো রোে ীয়  ণ্ঠস্বর 
আটদশ ডদয় নো; ড োটনো রোে ীয় ইেো আইন হটয় ডচটপ র্টর্; ড োটনো রোে ীয় অনুগ্রহ 
র্ো ডক্রোি অনুের্  রো েোয় নো; র্ম্রোট র ড োটনো আনন্দই ড োটনো প্রোর্োদট  উিপ্ত  টর 
ডতোটল নো; ড োটনো র্ম্রোট র অরু্স্থতো েনগ্ণট  দ্বর্শ্ন  টর ডতোটল নো। ডিো  প্রোর্োটদ 
র্ম্রোট র দ্বনেস্ব  োমরোগুটলো শূনয–ড োটনো রোে পদ্বরর্োটরর অদ্বিত্ব ডনই। 
 
তোরপটরও গ্োটেবনোরটদর দ্বর্শোল  মবীদল র্োগ্োটনর েে ডনয় দ্বনয়দ্বমত। দ্বর্শোল  মবীর্োদ্বহনী 
প্রদ্বতদ্ব  ের্টনর রক্ষনোটর্ক্ষণ  টর চটলটি দ্বনয়মমোদ্বফ । র্ম্রোট র শেযো ডেখোটন র্হুদ্বদন 
ড উ শয়ন  টর দ্বন–প্রদ্বতদ্বদন তোটত নতুন চোদর পোতো হয়;  োমরোগুটলো প্রদ্বতদ্বদন 
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পদ্বরষ্কোর  রো হয়; নীরটর্ র্ ল  োে হটয় েোটে দ্বঠ  আটগ্ ডেেোটর্ হটত; র্টর্বোচ্চ পদ 
ডথট  র্র্দ্বনম্ন পটদর প্রদ্বতদ্ব  ইটম্পদ্বরয়োল  মবী পূটর্বর মটতোই দোদ্বয়ত্ব পোলন  টর 
চটলটি।  মব তবোরো ডর্েোটর্ই আটদশ দ্বদটয় েোটে র্ম্রো  ডর্াঁটচ থো টল ডেেোটর্ দ্বদত, 
এর্ং তোরো েোটন ডে র্ম্রো  দ্বঠ  এই আটদশ োই দ্বদত। অদ্বি োংশ ডক্ষটত্রই, দ্বর্টশষ  টর 
শীষবপটদ ডর্ইর্র্  মব তবোরোই এখটনো র্হোল আটি ক্লীয়টনর আমটল েোরো দোদ্বয়ত্ব পোলন 
 রদ্বিল। নতুন েোটদরট  ডনয়ো হটয়টি তোটদরট  প্রদ্বশক্ষণ দ্বদটয় এই ঐদ্বতটহযর র্োটথ 
দ্বমদ্বশটয় ডদয়ো হটয়টি। 
 
মটন হয় ডে র্ম্রোট র শোর্টন অেযি এম্পোয়োর এ দ্বত্রত রোখোর েনয এমন এ  ো 
“ডেৌদ্বত  শোর্ন” দর োর। 
 
েোন্তো  থো ো েোটন–অথর্ো, নো েোনটলও দ্ব িু ো হয়টতো অনুের্  টরটি। গ্ত দশ র্িটর 
ডে র্োমদ্বর  ডলো গুটলো এম্পোয়োর দ্বনয়ন্ত্রণ  টরটি তোটদর ড উই প্রোর্োটদ থোট  দ্বন। এই 
মোনুষগুটলো আর েোই ডহো  তোটদর শরীটর রোেরক্ত ডনই এর্ং তোরো েোটন ডে প্রোর্োটদ 
থো োর ড োটনো অদ্বি োর তোটদর ডনই। েনগ্টণর এ  ো অংশ মটন  টর তোটদর 
স্বোিীনতো খর্ব  রো হটয়টি এর্ং তোরো র্ম্রোট র প্রদ্বত অর্মোন ড োটনো েোটর্ই ডমটন ডনটর্ 
নো। ডর্ই র্ম্রো  েীদ্বর্ত র্ো মৃত েোই ডহো  নো ড ন। 
 
এমনদ্ব  ডেনোটরল  যোনোরও প্রোর্োটদ থো োর ডদৌরোত্ম ডদখোটত র্োহর্ পোয় দ্বন ডে প্রোর্োদ 
এ  ো দী ব র্ময় দ্বিল  টয়  েেন দ্বর্দ্বেন্ন রোে র্ংটশর র্ম্রো টদর র্োর্স্থোন। পযোটলর্ 
গ্রোউটের র্দ্বহুঃপ্রোটন্তর এ  ের্টন ডর্ তোর র্োর্স্থোন এর্ং অদ্বফর্ ততদ্বর  টরটি দৃদ্বষ্টনন্দন 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

420 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দ্ব ন্তু এ  ো দুগ্ব। দী ব এ  ো অর্টরোি ডঠদ্ব টয় ডদয়োর মটতো ক্ষমতোর্ম্পন্ন, চোরপোটশ 
দ্ব টর থো ো ের্নগুটলোটত অগ্দ্বণত তর্দ্বনট র র্র্র্োটর্র র্যর্স্থো  রো হটয়টি। 
 
 যোনোর ডর্ট  দ্ব ন্তু ডপশীর্হুল, ডগ্োাঁফ আটি। েোহলোই টদর মটতো রু্টনো ডগ্োাঁফ নয় র্রং 
েে  টর িো ো পদ্বরমোদ্বেবত ডগ্োাঁফ। খোদ্বন  ো লোলটচ। ঠোেো নীল ডচোখ। তরুণ র্য়টর্ 
ডলো  ো দ্বনুঃর্টন্দটহ রু্দশবন দ্বিল দ্ব ন্তু এখন তোর মুখ ো থলথটল এর্ং তোর দৃদ্বষ্টটত শুিু 
রোগ্ই প্র োশ পোয়। 
 
লক্ষ লক্ষ দ্বর্টশ্বর এ েত্র অদ্বিপদ্বত হটয়ও ডে মোনুষ ো দ্বনটেট  র্ম্রো  র্টল েোদ্বহর 
 রটত পোটর নো তোর ডক্ষোটে ডফট  প়েোই স্বোেোদ্বর্ । তোই ডর্ প্রচে রোগ্ দ্বনটয় দ্বহন্ডোর 
দ্বলনট  র্লল, “আদ্বম দ্বনটের এ  ো রোের্ংশ ততদ্বর  রটত পোদ্বর।” েুরু  ুাঁচট  
চোরপোটশ তো োল। “মোটোর অর্ দয এম্পোয়োটরর েনয এই স্থোন নয় উপেুক্ত।” 
 
নরম রু্টর দ্বলন র্লল, “মোটোর হওয়ো োই র্র্টচটয় র়্ে  থো।  োটঠর পুতুল নো হটয় 
 ুাঁট়ে টর ডথট  মোটোর হওয়োই েোটলো।” 
 
“তোরটচটয়ও েোটলো প্রোর্োটদ ডথট  মোটোর হওয়ো। তোই নো?” 
 
দ্বলটনর পদর্ী  টণবল, দ্ব ন্তু পদ্বরষ্কোর ডর্োঝো েোয় ডে ডর্  খটনোই ডর্নোর্োদ্বহনীটত দ্বিল নো। 
তোর মূল দোদ্বয়ত্ব হটে  যোনোরট  ডর্ই  থোগুটলো র্লো েো শুনটল ডর্ খুদ্বশ হটর্ এর্ং 
ড োটনো পদ্বরর্তবন নো  টর  যোনোটরর আটদশ অনযটদর  োটি ডপৌঁটি ডদয়ো। মোটঝ মোটঝ–
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েদ্বদ দ্বনরোপদ মটন হয় তোহটল  যোনোরট  ডর্ আটরো দুুঃর্োহদ্বর্   োটে উৎর্োদ্বহত  রোর 
ডচষ্টো  টর। 
 
ডর্ েোটন আ়েোটল র্র্োই তোট  “ যোনোটরর চোমচো” র্টল েোট । এ ো দ্বনটয় তোর ড োটনো 
মোথো র্যথো ডনই। চোমচো র্টলই ডর্ দ্বনরোপদ–আর ডে মোনুষগুটলো চোমচো হটত আপদ্বি 
েোদ্বনটয়টি তোটদরট  ডর্ ডচোটখর র্োমটন ডশষ হটয় ডেটত ডদটখটি। 
 
দ্বনুঃর্টন্দটহ ডর্ই র্ময় আর্টর্–েখন  যোনোরও দ্বনয়ত পদ্বরর্তবনশীল র্োমদ্বর  েোন্তোর 
ড োলোহটল হোদ্বরটয় েোটর্। দ্বলন মটনপ্রোটণ দ্বর্শ্বোর্  টর ডর্ই র্ময় ো আর্োর অটন  
আটগ্ই রু্ঝটত ডপটর দ্বনটেট  র্োাঁচোটত পোরটর্–অথর্ো হয়টতো পোরটর্ নো। ডর্শ, র্র্দ্ব িুর 
েনযই মূলয দ্বদটত হয়। 
 
“আপদ্বন দ্বনুঃর্টন্দটহ এ  ো েোইনযোদ্বট ততদ্বর  রটত পোরটর্ন, ডেনোটরল,” দ্বলন র্লল। 
“দী ব েুটগ্র ইটম্পদ্বরয়োল ইদ্বতহোটর্ অটনট ই তো  টরটি। দ্ব ন্তু ডর্েনয র্ময় দর োর। 
মোনুষ নতুন এ  ো রোের্ংশ িীটর িীটর গ্রহণ  টর। র্োিোরণত দ্বিতীয় র্ো তৃতীয় 
প্রেন্ম োট  পুটরোপুদ্বর র্ম্রো  দ্বহটর্টর্ ডমটন দ্বনত।” 
 
“দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো। দ্বনটেট  র্ম্রো  ড োষণো  টর দ্বদটলই হটর্।  োর র্োহর্ হটর্ আমোট  
র্োিো ডদয়োর? আমোর হোটত অটন  ক্ষমতো।” 
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“অর্শযই, ডেনোটরল। ট্রযোন র এর্ং ইনোর ওয়োর্ল্বগুটলোটত আপনোর ক্ষমতো দ্বনটয় ড োটনো 
প্রশ্ন ডনই, দ্ব ন্তু দূরর্তবী আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলো–অন্তত এই মুহূটতব নতুন এ  ো 
ইটম্পদ্বরয়োল েোইনযোদ্বট ডমটন ডনটর্ নো।” 
 
“ইনোর ওয়োর্ল্ব অথর্ো আউ োর ওয়োর্ল্ব–ডর্নোর্োদ্বহনীই দ্বনয়ন্ত্রণ  টর র্র্দ্ব িু। প্রোচীন 
ইটম্পদ্বরয়োল অনুদ্বমদ্বত।” 
 
“এর্ং েটথষ্ট েোটলো অনুদ্বমদ্বত। দ্ব ন্তু র্তবমোটন অটন  প্রটদটশরই দ্বনেস্ব র্শস্ত্র র্োদ্বহনী 
আটি, তোরো ডর্গুটলো আপনোর পটক্ষ র্যর্হোর নোও  রটত পোটর। র্ময় ো এখন েদ্ব ল।” 
 
“তুদ্বম তোহটল র্োর্িোন হটত র্লি।” 
 
“আদ্বম র্র্র্ময়ই তোই র্দ্বল।” 
 
“এ দ্বদন হয়টতো র্র্ দ্বর্ষটয়ই র্লটর্।” 
 
মোথো ডনোয়োল দ্বলন। “আদ্বম শুিু ডর্ই পরোমশবই ডদই েো আমোর মটত আপনোর েনয 
উপ োরী, ডেনোটরল।” 
 
“ডেমন, তুদ্বম আমোট   ন  ন হযোদ্বর ডর্লেটনর  থো র্লি।” 
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“ডর্ই আপনোর েনয র্র্টচটয় র়্ে দ্বর্পদ, ডেনোটরল।” 
 
“র্টলি তুদ্বম দ্ব ন্তু আদ্বম রু্ঝটত পোরদ্বি নো। ডর্ ডতো এ েন অিযোপ ।” 
 
“হযোাঁ, অিযোপ  দ্ব ন্তু এ র্ময় ফোট দ্বমদ্বনটোর দ্বিল।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন, দ্ব ন্তু ডর্ ো ক্লীয়ন আমটল। তোরপটর ডর্ দ্ব   টরটি? এমন এ  ো  দ্বঠন 
র্মটয় েখন প্রোটদদ্বশ  গ্েনবররো ক্রমশই মোথো চো়েো দ্বদটয় উঠটি তখন। এ েন র্োমোনয 
অিযোপ  আমোর েনয র্র্টচটয় র়্ে দ্বর্পদ হটর্ ড ন?” 
 
“অটন  র্ময় আমরো েুল  দ্বর,” র্ত ব  টণ্ঠ র্লল দ্বলন ( োরণ ডেনোটরলট  দ্ব িু 
ডর্োঝোটত হটল র্োর্িোন থো টত হয়), “এই ডেটর্ ডে এ েন শোন্ত দ্বশষ্ট মোনুষ দ্বর্পটদর 
 োরণ হটর্ নো। দ্ব ন্তু েোটদর দ্বর্রুটদ্ধ লোটগ্ তোটদর েনয ডর্লেন র্দ্বতয োটরর হুমদ্ব । 
দ্বর্শ র্ির আটগ্ ডেোরোনুমোই  আটন্দোলন ক্লীয়টনর শদ্বক্তশোলী। ফোটব দ্বমদ্বনটোর ইট ো 
ডেমোরটেলট  ড োনঠোর্ো  টর ডফটলদ্বিল।” 
 
মোথো নো়েল  যোনোর, দ্ব ন্তু   নো ো মটন  রটত পোরল নো। 
 
“ডর্লেন ডেোরোদ্বনউমট  দমন  টর। তোরপর ফোটব দ্বমদ্বনটোর দ্বহটর্টর্ ডেমোরটেটলর 
স্থলোদ্বেদ্বষক্ত হয়। ডেোরোমোই  আটন্দোলন তোরপটরও ডগ্োপটন চলটত থোট , দ্ব ন্তু ডর্লেন 
ড ৌশটল তোও পুটরোপুদ্বর ডশষ  টর ডদয় েদ্বদও ক্লীয়টনর হতযো োে ডঠ োটত পোটর দ্বন।” 
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“দ্ব ন্তু ডর্লেটনর ড োটনো শোদ্বি হয় দ্বন, তোই নো?” 
 
“দ্বঠ ই র্টলটিন, ডর্লেন পোর ডপটয় েোয়।” 
 
“অদু্ভত। র্ম্রোট র হতযো োে ডঠ োটত র্যথব হওয়োর মোটন ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর মৃতুযদে।” 
 
“ডর্ ো হওয়োই উদ্বচত দ্বিল। েোইটহো , েোন্তো তোট  ডিট়ে ডদয়।  োরণ তোই দ্বিল র্দ্বঠ  
দ্বর্দ্ধোন্ত।” 
 
“ড ন?” 
 
মটন মটন দী বশ্বোর্ ডফলল দ্বলন। “র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর  োরটণ, ডেনোটরল।” 
 
“এই দ্বর্ষটয় আদ্বম দ্ব িু েোদ্বন নো।” 
 
র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব , অস্পষ্টেোটর্  যোনোটরর মটন প়েটি ডে এই অদু্ভত শব্দ ো দ্বনটয় 
দ্বলন অটন র্োরই  থো র্লোর ডচষ্টো  টরটি। ডর্  খটনো শুনটত চোয়দ্বন আর দ্বলনও র্োহর্ 
 টর ডেোর ডদয় দ্বন। দ্ব ন্তু এই মুহূটতব দ্বলটনর  টণ্ঠর আ ুদ্বত ড র ডপটয়  যোনোর দ্বর্দ্ধোন্ত 
দ্বনল শুনটলই েোটলো হটর্। 
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“আর্টল ড উই েোটন নো,” দ্বলন র্লল, “শুিু দ্বর্টশষ ডশ্রণীর দ্ব িু মোনুষ—আহ-রু্দ্বদ্ধেীর্ী 
মোনুষরো এ োর প্রদ্বত আগ্রহী।” 
 
“দ্বেদ্বনর্ ো দ্ব ?” 
 
“েদ্ব ল এ  গ্োদ্বণদ্বত  পদ্ধদ্বত।” 
 
মোথো নো়েল  যোনোর। “র্োদ দোও। আদ্বম আমোর দ্বমদ্বল োদ্বর দ্বেদ্বেশনগুটলো গুনটত পোদ্বর। 
এর ডর্শী গ্দ্বণত েোনোর দর োর ডনই।” 
 
“গ্ল্প ো হটে ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর হয়টতো েদ্বর্ষযত র্টল ডদয়ো র্ম্ভর্  টর তুলটর্।” 
 
ডেনোটরটলর দৃদ্বষ্ট দ্বর্স্ফোদ্বরত হটলো। তোর মোটন ডর্লেন এ েন েদ্বর্ষযত র্ক্তো।” 
 
“দ্বঠ  প্রচদ্বলত অটথব েদ্বর্ষযত র্ক্তো নয়। এই ডক্ষটত্র র্যোপোর ো পুটরোপুদ্বর তর্জ্ঞোদ্বন ।” 
 
“আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো।” 
 
“দ্বর্শ্বোর্  রো  দ্বঠন। দ্ব ন্তু ডর্লেন ট্রযোন টর–এর্ং আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলোর দ্বর্টশষ এ  
ডশ্রণীর  োটি আিযোদ্বত্ম  মহোপুরুটষ পদ্বরণত হটয়টি। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর–েদ্বদ ড ৌশল োট  
েদ্বর্ষযত অনুমোটন র্যর্হোর  রো েোয় অথর্ো েদ্বদ মোনুষ শুিু িটর ডনয় ডে র্যর্হোর  রো 
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েোটর্ প্রশোর্টনর েনয প্রচে শদ্বক্তশোলী হোদ্বতয়োর হটয় উঠটর্। আদ্বম েোদ্বন র্যোপোর ো 
আপদ্বন ইদ্বতমটিয রু্টঝ ডফটলটিন, ডেনোটরল। ড োটনো এ েনট  শুিু প্রচোর  রটত হটর্ 
ডে আমোটদর শোর্ন এম্পোয়োটরর েনয শোদ্বন্ত এর্ং অগ্রগ্দ্বত র্টয় আনটর্। মোনুটষর দ্বর্শ্বোর্ 
স্বয়ংদ্বক্রয়েোটর্ই এই েদ্বর্ষযিোণী র্োিটর্ পদ্বরণত  রটর্। অনযদ্বদট  ডর্লেন েদ্বদ উটিো ো 
চোয়, ডর্ তখন গৃ্হেুদ্ধ আর ধ্বংটর্র  থো প্রচোর  রটর্। মোনুষ তোও দ্বর্শ্বোর্  রটর্ এর্ং 
আমোটদর শোর্ন দুর্বল হটয় প়েটর্।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র,  টণবল, আমোটদরট  দ্বনদ্বিত  রটত হটর্ ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েদ্বর্ষযিোণী 
আমরো ডেমন চোই দ্বঠ  ডেন ডতমন হয়।” 
 
“হয়টতো ডর্লেনট ই মতর্োদগুটলো প্রচোর  রটত হটর্ দ্ব ন্তু ডর্ আমোটদর র্নু্ধ নয়। 
 োটেই গুরুত্বপূণব হটে দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনখুাঁতেোটর্ গ্ট়ে ডতোলোর 
ডে প্রটেক্ট চলটি তোর ডথট  ডর্লেনট  পৃথ   রো। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আমোটদর েনয 
অতযন্ত  োেব রী হটয় উঠটর্ েদ্বদ ডর্লেন িো়েো অনয ড উ এর দোদ্বয়ত্ব ডনয়।” 
 
“দোদ্বয়ত্ব ডনয়োর মটতো ড উ আটি?” 
 
“অর্শযই, শুিু ডর্লেটনর হোত ডথট  আমোটদর িো়েো ডপটত হটর্।” 
 
“তোটত র্মর্যো দ্ব ? মোত্র এ  ো আটদশ–ডর্লেন অদৃশয হটয় েোটর্।” 
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“ডেনোটরল, র্র োর এই   নোয় র্রোর্দ্বর র্মৃ্পক্ত নো হটলই েোটলো হটর্।” 
 
“র্যোখযো  র।” 
 
“আপনোর র্োটথ ডর্লেটনর এ  ো র্োক্ষোটতর র্যর্স্থো  টরদ্বি। তখন আপদ্বন আপনোর 
ড ৌশল প্রটয়োগ্  টর রু্ঝটত পোরটর্ন আমোর পদ্বর ল্পনো  োটে লোগ্টর্ দ্ব  নো।” 
 
“র্োক্ষোঙ্কোর ো  খন হটর্?” 
 
“হওয়োর  থো দ্বিল  টয় দ্বদন আটগ্ই দ্ব ন্তু প্রটেটক্টর প্রদ্বতদ্বনদ্বিরো তোদ্বরখ ো ডপিোটনোর 
আটর্দন  টর  োরণ ডর্লেটনর েটন্মোৎর্র্ পোদ্বলত হটে–ষো তম।  োটেই এ  র্প্তোহ 
ডপিোটনোর অনুমদ্বত ডদয়ো োই উদ্বচত র্টল মটন হটয়টি।” 
 
“ড ন?” দোপট র র্োটথ দ্বেটজ্ঞর্  রল  যোনোর। “আদ্বম ড োটনো িরটনর দুর্বলতো প্র োশ 
 রো পিন্দ  দ্বর নো।” 
 
“দ্বঠ , ডেনোটরল, দ্বঠ । আপনোর দ্বর্দ্ধোন্ত র্রোর্রই র্দ্বঠ । দ্ব ন্তু আমোর মটন হটয়টি েন্ম 
উৎর্র্ ো দ্ব েোটর্ পোদ্বলত হটে ডর্ ো পেবটর্ক্ষণ  রো দর োর।” 
 
“ড ন?” 
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“ডে ড োটনো তথযই প্রটয়োেনীয়। আপদ্বন দ্ব  দয়ো  টর উৎর্টর্র দ্ব িু ডর েব  রো অংশ 
ডদখোর  ষ্ট স্বী োর  রটর্ন?” 
 
ডেনোটরল  যোনোটরর মুখ ডথট  রোটগ্র েোর্ দূর হটলো নো। “ডদখো ো দ্ব  খুর্ েরুরী?” 
 
“আমোর মটন হয় আপদ্বন আগ্রহী হটর্ন, ডেনোটরল।” 
 
ডর েব ৃত অংটশর দৃশয এর্ং শব্দ দ্বিল দ্বনখুাঁত, ঝ ঝট  এর্ং খোদ্বন ক্ষটণর েনয হটলও 
েন্ম উৎর্টর্র আনন্দ আটমে ডেনোটরটলর দ্বনষ্প্রোণ  োমরো োট  েদ্বরটয় তুলল। 
 
দ্বলন িোরোেোষয দ্বদটয় ডেটত লোগ্ল। “মূল উৎর্র্ ো অনুদ্বষ্ঠত হটে, ডেনোটরল, প্রটেক্ট 
 মটপ্ল্টক্স, দ্ব ন্তু দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র ড োটনো অংশই র্োদ েোয় দ্বন। দ্বর্শোল এলো ো েুট়ে 
পোদ্বলত হটে। এর্ং েদ্বদও এখোটন ডদখোটত পোরদ্বি নো, দ্ব ন্তু ট্রোন টরর অনযোনয অটন  
ডর্ক্টটরর দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয়গুটলোটতও প্রতীদ্ব  উৎর্র্ পোদ্বলত হটে। চলটর্ আরও এ দ্বদন।” 
 
“তুদ্বম র্লটত চোও এই উৎর্র্ পুটরো ট্রোন টরই পোদ্বলত হটে?” 
 
“খোদ্বন  ো তোই। েদ্বদও দ্বর্টশষ  টর রু্দ্বদ্ধেীর্ী ডশ্রণীর মোনুষরোই এ ো পোলন  রটি দ্ব ন্তু 
দ্বর্স্ময় রেোটর্ িদ্ব়েটয় প়েটি। এমন দ্ব  অনযোনয দ্বর্টশ্বও।” 
 
“এই ডর েব তুদ্বম ড োথোয় ডপটয়ি?” 
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মুচ ী হোর্ল দ্বলন। “প্রটেটক্ট আমোটদর হোত েটথষ্ট মেরু্ত, তথয পোর্োর দ্বর্শ্বোর্টেোগ্য 
উৎর্ রটয়টি। 
 
“ডতো, দ্বলন, এই র্যোপোটর ডতোমোর পরোমশব দ্ব ?” 
 
“আমোর দ্বর্শ্বোর্, ডেনোটরল, এর্ং দ্বনুঃর্টন্দটহ আপদ্বনও দ্বর্শ্বোর্  টরন ডে হযোদ্বর ডর্লেন 
দ্বর্শোল এ  েনটগ্োষ্ঠীর  োটি মহোমোনর্। র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োটথ দ্বনটেট  ডর্ 
এমনেোটর্ েদ্ব়েটয় ডরটখটি ডে আমরো েদ্বদ র্রোর্দ্বর তোট  অপর্োরণ  দ্বর তোহটল আমরো 
দ্বর্জ্ঞোটনর শত্রু হটয় দোাঁ়েোর্। তখন এই দ্বর্জ্ঞোন আমোটদর  োটে লোগ্টর্ নো। 
 
“অনযদ্বদট , ডেনোটরল, ডর্লেন রু্ট়েো হটে এর্ং অনয ড উ তোর স্থলোদ্বেদ্বষক্ত হওয়ো ো 
অস্বোেোদ্বর্  দ্ব িু নয় : এমন  োউট  আমরো ডর্টি দ্বনটত পোদ্বর ডে তরুণ এর্ং আমোটদর 
র্মথবন  রটর্। েদ্বদ ডর্লেনট  এমন ড োটনো উপোটয় র্রোটনো েোয় েো র্র্োর  োটিই 
স্বোেোদ্বর্  মটন হটর্, তোহটল আর ড োটনো র্মর্যো ডনই।” 
 
“এর্ং তুদ্বম ডর্লেটনর র্োটথ র্োক্ষোত  রটত র্লি?” দ্বেটজ্ঞর্  রল ডেনোটরল। 
 
“হযোাঁ, তোট  ডর্োঝোর েনয এর্ং দ্ব   রর্ ডর্ই দ্বর্দ্ধোন্ত ডনয়োর েনয। তটর্ আমোটদরট  
র্ত ব থো টত হটর্।  োরণ ডর্লেন অর্ম্ভর্ েনদ্বপ্রয়।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

430 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

“েনদ্বপ্রয় মোনুষটদর আদ্বম আটগ্ও র্োমটলদ্বি,” গ্ম্ভীর রু্টর র্লল  যোনোর। 
 
. 
 
১৩. 
 
“হযোাঁ,” ক্লোন্ত রু্টর র্লটলন হযোদ্বর ডর্লেন, “দোরুণ এ  ো উৎর্র্ হটয়টি। চমৎ োর র্ময় 
ড ট টি আমোর। র্ির র্িটর পো ডদয়োর েনয আর তর র্ইটি নো, তোহটল আর্োর এ  ো 
উৎর্র্ উপটেোগ্  রটত পোরর্। তটর্ র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  আদ্বম এট র্োটর দ্বনুঃটশষ 
হটয় ডগ্দ্বি।” 
 
“তোহটল চমৎ োর এ  ো  ুম দোও, র্োর্ো,” হোদ্বর্ মুটখ র্লল রোইখ। “র্র্ দ্বঠ  হটয় 
েোটর্।” 
 
“দ্ব েোটর্ দ্বনদ্বর্বটে  ুমোর্ ডেটহতু  টয় দ্বদন পটরই দ্বপ্রয় ডেনোটরটলর র্োটথ ডদখো  রটত 
ডেটত হটর্।” 
 
“তুদ্বম এ ো ডেটত পোরটর্ নো,” গ্ম্ভীর রু্টর র্লল ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল। 
 
েুরু  ুাঁচ োটলন ডর্লেন, “র্োরর্োর এ ই  থো র্লটর্ নো, ের্ব। আমোট  এ োই ডেটত 
হটর্।” 
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“ডতোমোট  এ ো িো়েটল এ  ো নো এ  ো ঝোটমলো হটর্ই। দশ র্ির আটগ্ দ্ব  হটয়দ্বিল 
মটন আটি। নতুন গ্োটেবনোরটদর অেযথবনো েোনোটত তুদ্বম এ ো দ্বগ্টয়দ্বিটল, আমোট  র্োটথ 
নোও দ্বন।” 
 
“েুটল ডতো ড োটনো লোে ডনই ডেটহতু তুদ্বম আমোট  র্প্তোটহ দুর্োর  টর মটন  দ্বরটয় দোও, 
ের্ব। েোইটহো , এর্োটরও আদ্বম এ ো েোর্। ডর্ েোটন ডে আদ্বম দ্বনরীহ রৃ্দ্ধমোনুষ। আমোর 
ড োটনো ক্ষদ্বত  রোর  থো েোর্টর্ ড ন ডর্? আদ্বম ডতো েোর্ শুিু েোনটত ডে ডেনোটরল 
আমোর  োটি দ্ব  চোয়।” 
 
“দ্ব  চোইটত পোটর ডতোমোর  োটি?” আঙু্গটলর গ্োাঁ   োম়েোটত  োম়েোটত দ্বেটজ্ঞর্  রল 
রোইখ। 
 
“আমোর িোরণো ডর্ তোই চোইটর্ ক্লীয়ন আমোর  োটি েো র্র্র্ময় ডচটয়দ্বিল। দ্বনিয়ই ডর্ 
েোনটত ডপটরটি ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ড োটনো নো ড োটনো উপোটয় েদ্বর্ষযৎ র্লটত পোরটর্ 
এর্ং ড ৌশল োট  ডর্ দ্বনটের স্বোটথব র্যর্হোর  রটত চোয়। দ্বত্রশ র্ির আটগ্ ক্লীয়নট  
র্টলদ্বিলোম ডে আমোর এই দ্বর্জ্ঞোন এখটনো  োেব রী ড োটনো পেবোটয় ডপৌঁটি দ্বন এর্ং ফোটব 
দ্বমদ্বনদ্বটোটরর দোদ্বয়ত্ব পোলন োলীন র্মটয় র্োরর্োর এ ই  থো র্টলদ্বি–আর এখন 
ডেনোটরল  যোনোরট ও আমোর এ ই  থো র্লটত হটর্।” 
 
“ডতোমোর  থো দ্বর্শ্বোর্  রটর্?” প্রশ্ন  রল রোইখ। 
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“তোট  দ্বর্শ্বোর্  রোটনোর ড োটনো এ  ো উপোয় ডর্র  টর ডনর্।” 
 
“আদ্বম চোই নো তুদ্বম এ ো েোও।” ের্ব র্লল। 
 
“ডতোমোর চোওয়ো নো চোওয়োটত দ্ব িু েোয় আটর্ নো, ের্ব।” 
 
আটলোচনোর এই পেবোটয়  োমউইল ইলোর নো  গ্লোল। র্লল, “এখোটন এ মোত্র আদ্বমই 
পদ্বরর্োটরর র্োইটরর ডলো । রু্ঝটত পোরদ্বি নো আমোর ড োটনো পরোমশব শুনটত আপনোরো 
আগ্রহী হটর্ন দ্ব  নো। 
 
“র্ল,” অনুমদ্বত দ্বদটলন ডর্লেন। “র্র্োই র্ল।” 
 
“আদ্বম এ  ো র্মটঝোতোর পরোমশব দ্বদটত চোই। আমরো  টয় েন মোটিোর র্োটথ ডগ্টল 
ড মন হয়। অল্প  টয় েন। আমরো তোর ভ্রমণ র্ঙ্গীর অদ্বেনয়  রটত পোদ্বর, েন্মদ্বদটনর 
এ  ো চূ়েোন্ত উৎর্টর্র র্ঙ্গী। দোাঁ়েোন, র্লদ্বি নো ডে র্র্োই দ্বমটল ডেনোটরটলর অদ্বফটর্ 
েোর্ এমনদ্ব  ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটে ডঢো োর  থোও র্লদ্বি নো। গ্রোউটের র্োইটরর 
ড োটনো ডহোট টল  োমরো েো়েো  রর্–ডেোমর্ এে ডহোট লই েোটলো হটর্। আর এ দ্বদটনর 
িুদ্ব  দ্বনটয় এ  ু ফুদ্বতব  রো েোটর্।” 
 
“এ োই র্ো ী দ্বিল,” নো  দ্বর্ ট  র্লটলন ডর্লেন। “ োে র্োদ দ্বদটয় ফুদ্বতব  রো।” 
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“আপদ্বন নো, মোটিো,” র্োটথ র্োটথ ের্োর্ দ্বদল ইলোর। “আপদ্বন ডেনোটরটলর র্োটথ ডদখো 
 রটত েোটর্ন। র্ো ী আমরো র্র্োই ইটম্পদ্বরয়োল ডর্  টর আপনোর েনদ্বপ্রয়তোর  থো 
প্রচোর  রর্–এর্ং হয়টতো ডেনোটরটলর  োটনও  থোগুটলো েোটর্। আর েদ্বদ ডর্ রু্ঝটত 
পোটর ডে আমরো আপনোর দ্বফটর আর্োর অটপক্ষো  রদ্বি তখন হয়টতো ক্ষদ্বত  রোর র্োহর্ 
পোটর্ নো।” 
 
অটন ক্ষণ  োটরো মুটখ ড োটনো  থো ডনই। তোরপর রোইখ র্লল, “র্যোপোর ো ডলো  
ডদখোটনো হটয় েোটর্। র্োর্োর ইটমটের র্োটথ দ্বমলটর্ নো।” 
 
দ্ব ন্তু ের্ব র্লল, “হযোদ্বরর ইটমে দ্বনটয় আমোর ড োটনো মোথোর্যথো ডনই। আমোর দ্বচন্তো 
হযোদ্বরর দ্বনরোপিো দ্বনটয়। ডেটহতু আমরো ডেনোটরটলর র্োমটন র্ো ইটম্পদ্বরয়োল গ্রোউটে 
ডেটত পোরদ্বি নো ডর্টহতু ডেনোটরটলর েত ো  োটি থো ো েোয় তোটত লোে হটত পোটর। 
িনযর্োদ, ে. ইলোর, চমৎ োর এ  ো পরোমটশবর েনয।” 
 
“আমোর পিন্দ হটে নো,” ডর্লেন র্লটলন। 
 
“আমোর হটয়টি,” ের্োর্ দ্বদল ের্ব, “আর এেোটর্ই েদ্বদ ডতোমোর  োিো োদ্বি থো ো েোয় 
তোহটল আমোট  ড উ র্োিো দ্বদটত পোরটর্ নো।” 
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মোনীলো এতক্ষণ নীরটর্ র্র্োর  থো শুনদ্বিল। এর্োর র্লল, “ডেোমর্ এে ডহোট টল 
থো ো ো ডর্শ আনটন্দর হটর্।” 
 
“আদ্বম আনন্দ দ্বনটয় েোর্দ্বি নো,” ের্ব র্লল, “দ্ব ন্তু ডতোমোর মতোমত োট  আদ্বম পটক্ষ 
ডেো  দ্বহটর্টর্ িটর দ্বনদ্বে।” 
 
আর ড োটনো ওের আপদ্বি দ্ব  ল নো। পটরর দ্বদন র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্টর ঊধ্ববতন 
দ্বর্শেন র্দর্য ডেোমর্ এে ডহোট টলর উটেটশয রওয়োনো দ্বদল। আটগ্ই অটন গুটলো 
 োমরো েো়েো  টর রোখো হটয়টি, ডে  োমরোগুটলোর স্বে িোটদর ডেতর দ্বদটয় ইটম্পদ্বরয়োল 
পযোটলর্ গ্রোউটঞ্জ অ ৃদ্বত্রম উনু্মক্ত আ োশ ডদখো েোয়। 
 
তোরপটরর দ্বদন র্ন্ধযোয় ডেনোটরটলর র্শস্ত্র রক্ষীরো ডর্লেনট  দ্বনটয় ডগ্ল র্োক্ষোৎ োটরর 
েনয। 
 
দ্বঠ  এ ই র্মটয় ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বলও অদৃশয হটয় ডগ্ল, দ্ব ন্তু তোর অনুপদ্বস্থদ্বত অটন ক্ষণ 
 োটরো ডচোটখ প়েল নো। েখন প়েল তখন হোল ো উৎর্টর্র আটমে ো দ্রুত পদ্বরণত 
হটলো উৎ ণ্ঠোয়। 
 
. 
 
১৪. 
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দশ ো র্ির ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটে র্োর্  টরটি। ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর 
স্ত্রী হওয়োর র্টদৌলটত ডর্ েখন তখন গ্রোউটে র্ো গ্মু্বে ডথট  ডখোলো প্রোন্তটর ঢু টত 
পোরত, আঙু্গটলর ডিোাঁয়োই দ্বিল তোর পোর্। 
 
ক্লীয়টনর হতযো োটের পরর্তবী দ্বর্শৃঙ্খলোটত তোর পোর্ ডমোিো হয় দ্বন, এর্ং ডর্ই েয়ং র 
দ্বদন োর অটন দ্বদন পর ডর্ আর্োর দ্বনদ্বর্বটে গ্মু্বে ডথট  গ্রোউটের উনু্মক্ত প্রোন্তটর ঢুট  
প়েল। 
 
ডর্ েোটন ডে মোত্র এ র্োরই  োে ো  রটত পোরটর্,  োরণ িরো প়েোর র্োটথ র্োটথই তোর 
পোর্ র্োদ্বতল হটয় েোটর্। দ্ব ন্তু তোর এ র্োরই দর োর। 
 
ডখোলো প্রোন্তটর ডর্রটনোর র্োটথ র্োটথ আ োশ োট  আটরো  োটলো মটন হটলো, তোপমোত্রোও 
 টম ডগ্ল খোদ্বন  ো। গ্মু্বটের দ্বনটচর েগ্টত রোটতর ডর্লোয় আটলো খোদ্বন  ো  দ্বমটয় 
রোখো হয় আর দ্বদটনর ডর্লোয় খোদ্বন  ো র্োদ্ব়েটয় রোখো হয়। এর্ং অর্শযই তোপমোত্রো থোট  
র্োইটরর ডচটয় অটন  ডর্শী উপটেোগ্য। 
 
অদ্বি োংশ ট্রযোন দ্বরয়োনই র্যোপোর ো েোটন নো  োরণ তোটদর র্োরো ো েীর্ন গ্মু্বটের 
ডেতটরই  োট । েটর্বর  োটি এ ো প্রতযোদ্বশত তোই মোথো  োমোল নো। 
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ডেোমর্ এে ডহোট ল ডে গ্মু্বটের ডেতর ডর্ ো ডথট  ডর্দ্বরটয় প্রিোন র়্ে  িটর হোাঁ ো 
শুরু  রল ডর্। রোিো ো চমৎ োরেোটর্ আটলোদ্ব ত আর তোই অন্ধ োর আ োশ োট  আর 
অন্ধ োর র্টল মটন হটলো নো। 
 
ের্ব েোটন ডে িরো নো পট়ে ডর্ এ শ দ্বম োরও এটগ্োটত পোরটর্ নো। দ্বর্টশষ  টর। েোন্তো 
এখন ডে পদ্বরমোণ আতংট  আটি তোটত তোর অধর্ি অনুপ্রটর্শ র্োটথ র্োটথ িরো প়েটর্। 
 
তোর িোরণো র্োিটর্ পদ্বরণত হটলো। ডিো  এ  ো গ্রোউে  োর এদ্বগ্টয় এল। েোনোলো দ্বদটয় 
চীৎ োর  টর দ্বেটজ্ঞর্  রল গ্োেব, “ড  তুদ্বম? ড োথোয় েোে?” 
 
ের্ব ড োটনো ের্োর্ দ্বদল নো হোাঁ োও থোমোল নো। 
 
গ্োেব আর্োর চীৎ োর  রল, “হি।” তোরপর গ্োদ্ব়ে থোদ্বমটয় মোদ্ব টত নোমল, আর দ্বঠ  
এ োই চোইদ্বিল ের্ব। 
 
অলর্ েঙ্গীটত হোটত ব্লোটোর িটর ডরটখটি গ্োেব, র্যর্হোর  রোর েনয নয় শুিু ডদখোটনোর 
েনয। “ডতোমোর ডরফোটরি নোম্বোর।” 
 
“ডতোমোর গ্োদ্ব়ে ো আমোর দর োর।” ের্োর্ দ্বদল ের্ব। 
 
“দ্ব !” রোটগ্ চীৎ োর  রল গ্োেব। “ডরফোটরি নোম্বোর। েলদ্বদ!” 
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“আমোর ডরফোটরি নোম্বোর ডতোমোর দর োর ডনই।” শোন্ত রু্টর র্লল ের্ব। তোরপর গ্োটেবর 
দ্বদট  হোাঁ ো শুরু  রল। 
 
এ  পো দ্বপদ্বিটয় ডগ্ল গ্োেব। “তুদ্বম েদ্বদ নো থোটমো আর ডরফোটরি নোম্বোর নো র্ল, আদ্বম 
ডতোমোট  ব্লোট  রর্।”। 
 
“নো! ব্লোটোর ডফটল দোও।” 
 
গ্োটেবর ডঠোাঁ  শক্ত হটয় ডচটপ র্র্ল। দ্ব ন্তু  েোটক্টর উপর আঙু্গল ডচটপ র্র্োর আটগ্ই 
িরোশোয়ী হটয় ডগ্ল ডর্।–দ্ব   ট দ্বিল তো ডর্  খটনোই র্দ্বঠ েোটর্ র্লটত পোটর দ্বন। শুিু 
এ োই র্লটত ডপটরদ্বিল ডে, “আদ্বম দ্ব েোটর্ েোনর্ ডে ডর্  োইগ্োর ওটমন।” (এ  ো 
র্ময় আর্টর্ েখন এই   নো দ্বনটয় ডর্ গ্র্ব ডর্োি  রটর্।) “ডর্ এটতো দ্রুত আক্রমণ 
 টরটি ডে আদ্বম দ্ব িু ডদখটতই পোই দ্বন। আদ্বম তোট  ব্লোট  রোর ডচষ্টো  রলোম–িটর 
দ্বনটয়দ্বিলোম ডর্ ড োটনো পোগ্লোট  ডমটয় মোনুষ দ্ব ন্তু মুহূটতবর মটিয েো  ট দ্বিল তো 
অদ্বর্শ্বোর্য।” 
 
ের্ব র্জ্র আ ুদ্বনটত ডচটপ িরল গ্োেবট । ব্লোটোর িরো হোত োট  চোপ দ্বদটয় উপটর তুটল 
র্লল, “ব্লোটোর ডফটল দোও নইটল ডতোমোর হোত ডেটে ডদর্। 
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গ্োেব ড র ডপল তোর রু্ট  এ  ো েগ্েল পোথর ডচটপ র্টর্টি। শ্বোর্ দ্বনটত পোরটি নো। 
রু্ঝটত পোরল ড োটনো উপোয় ডনই। ব্লোটোর ডফটল দ্বদল। 
 
তোট  ডিট়ে দ্বদল ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল। দ্ব ন্তু পোিো দ্ব িু  রোর আটগ্ই েটর্বর হোটত িরো তোর 
দ্বনটেরই ব্লোটোটরর মুটখোমুখী আদ্বর্ষ্কোর  রল দ্বনটেট । 
 
ের্ব র্লল, “আশো  দ্বর ডতোমোর দ্বেট   রগুটলো েোয়গ্োমটতোই আটি। এখদ্বন দ্বরটপো ব 
 রোর দর োর ডনই। আটগ্ই ডেটর্ রোটখো উধ্বতটনর  োটি দ্ব  র্লটর্। র্দ্বতয  থো হটে 
ডে এ েন দ্বনরস্ত্র ডমটয়মোনুষ ডতোমোর গ্োদ্ব়ে আর ব্লোটোর ড ট়ে দ্বনটয়টি এ ো ডশোনোর 
পর েোন্তোর  োটি ডতোমোর প্রটয়োেন ডশষ হটয় েোটর্।” 
 
গ্োদ্ব়ে চোলু  টর প্রিোন র়্ে  িটর িু ল ের্ব। দশ র্ির এখোটন র্োর্  রোর ফটল ডর্ 
ড োথোয় েোটে তো েোটলো  টরই েোটন। গ্োদ্ব়ে ো অদ্বফদ্বশয়োল গ্রোউে  োর–অটচনো 
অনুপ্রটর্শ োরী নয় এর্ং ড উ থোমোটর্ নো। েদ্বদও গ্দ্বত দ্বনটয় এ  ু দুুঃদ্বিন্তো আটি দ্ব ন্তু 
তোট  দ্রুত গ্ন্তটর্য ডপৌঁিটত হটর্। তোই  ণ্টোয় দুশ দ্ব টলোদ্বম োর ডর্টগ্ চোলোটত লোগ্ল। 
 
মনটেোগ্ আ ৃষ্ট হটলো ডশষ পেবন্ত। ডরদ্বেওর চীৎ োর োট  পোিো দ্বদল নো আর দ্বেট ক্টর 
েোদ্বনটয় দ্বদল দ্বপিটন আটর  ো গ্রোউে  োর তোট  িোওয়ো  রটি। 
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েোটন ডে খর্র পোদ্বঠটয় ডদয়ো হটয়টি, র্োমটন আটরো গ্রোউে  োর অটপক্ষো  রটর্, দ্ব ন্তু 
তোর ড োটনো ক্ষদ্বত  রটত পোরটর্ নো, ব্লোট  টর তোট  উদ্ব়েটয় ডদয়োর ডচষ্টো  রটর্–
অর্ম্ভর্, আটরো তদন্ত নো  টর এই  োে তোরো  রটর্ নো। 
 
ডে ের্ন োর উটেটশয িুট  এটর্টি ডর্খোটন ডপৌঁটি ডদখল আটরো দুট ো গ্রোউে  োর 
অটপক্ষো  রটি তোর েনয। দ্রুত দ্বনটের  োর ডথট  ডনটম প্রটর্শ পটথর দ্বদট  এদ্বগ্টয় 
ডগ্ল ডর্। 
 
দুেন গ্োেব তোর পটথ র্োিো হটয় দোাঁ়েোল, প্রচে গ্দ্বতটত িুট  আর্ো গ্োদ্ব়ের চোল  
ডর্র্োমদ্বর  ডপোশোট র এ  মদ্বহলো ডদটখ দ্বনুঃর্টন্দটহ অর্ো  হটয়টি তোরো। 
 
“এখোটন দ্ব   রি তুদ্বম? এটতো তো়েোহুট়েো দ্ব টর্র?” 
 
“ টণবল দ্বহর্ল্োর দ্বলটনর েনয েরুরী র্ংর্োদ দ্বনটয় এটর্দ্বি,” শোন্তরু্টর র্লল ের্ব। 
 
“তোই নোদ্ব ?” গ্োটেবর  ণ্ঠ   বশ। এখন তোর আর প্রটর্শ পটথর মোঝখোটন চোরেন গ্োেব 
দোাঁদ্ব়েটয় আটি। “ডরফোটরি নোম্বোর।” 
 
“আমোট  ডদরী  দ্বরটয় দ্বদও নো।” 
 
“ডরফোটরি নোম্বোর।” 
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“তুদ্বম আমোর র্ময় নষ্ট  রি।” 
 
হঠোৎ এ  গ্োেব র্লল, “ওর ডচহোরো ো  োর মটতো েোটনো? আটগ্র ফোট দ্বমদ্বনটোটরর স্ত্রী 
ে. ডেনোদ্বর্দ্বলর মটতো। দয  োইগ্োর ওটমন।” 
 
হতচদ্ব ত হটয় চোরেনই  টয়  পো দ্বপদ্বিটয় ডগ্ল, দ্ব ন্তু এ েন র্লল, “ডতোমোট  
ডগ্রপ্তোর  রো হটলো।” 
 
“তোই নোদ্ব ?” ের্ব র্লল। “আদ্বমই  োইগ্োর ওটমন,  োটেই ডতোমরো েোটনো ডে আদ্বম 
ডতোমোটদর চোরেটনর ডচটয় ডর্শী শদ্বক্তশোলী আর আমোর দ্বরটফ্ল্ক্স অটন  ডর্শী দ্রুত। 
রু্তরোং আমোর পরোমশব হটে, রু্টর্োি র্োলট র মটতো ডতোমরো আমোট  ডেতটর দ্বনটয় 
েোও, তোরপর ডদখো েো   টণবল দ্বলন দ্ব  র্টল।” 
 
“ডতোমোট  ডগ্রপ্তোর  রো হটলো,” এ ই  থোর পুনরোরৃ্দ্বি এর্ং ডর্ই র্োটথ চোর ো ব্লোটোর 
েটর্বর দ্বদট  িরো হটলো। 
 
“ডর্শ, ডতোমরো আমোট  র্োিয  রটল।” 
 
দ্বর্দুযৎ ডর্টগ্ আ োত  রল ডর্, দুেন গ্োেব িরোশোয়ী হটয় মোদ্ব টত পট়ে ডগ্ল, র্যথোয় 
 োত়েোটে, দ্ব ন্তু ের্ব অক্ষত অর্স্থোয় দোাঁদ্ব়েটয় আটি, তোর দুহোটত দুট ো ব্লোটোর। 
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“আদ্বম আ োত  রটত চোই দ্বন, দ্ব ন্তু মটন হটে ওটদর দুেটনর  দ্বি ডেটঙ্গ ডগ্টি। র্ো ী 
রইটল ডতোমরো দুেন আর আদ্বম ডতোমোটদর ডচটয় দ্রুত শুু্ে   রটত। পোরর্। ডতোমোটদর 
ড উ েদ্বদ এ চুল ন়ে–এ চুলও ন়ে–তোহটল েীর্টন  খটনো ডে  োে ো  দ্বর দ্বন ডর্ োই 
 রটত হটর্। ডতোমোটদর খুন  রটত হটর্। আদ্বম তো  রটত চোই নো এর্ং ডতোমোটদর 
অনুটরোি  রদ্বি আমোট  র্োিয  টরো নো।” 
 
দুই গ্োেব ড োটনো ের্োর্ দ্বদল নো, দোাঁদ্ব়েটয় আটি পোথটরর মূদ্বতবর মটতো। 
 
“আমোর পরোমশব ডশোটনো। ডতোমরো দুেন আমোট   টণবটলর  োটি দ্বনটয় েোও তোরপর 
দ্বফটর এটর্ আহত র্ঙ্গী দুেটনর দ্বচদ্ব ৎর্োর র্যর্স্থো  র। 
 
পরোমশব োর দর োর দ্বিল নো।  টণবল দ্বলন তোর অদ্বফর্ ডথট  ডর্দ্বরটয় এটর্টি। “দ্ব  
হটে এখোটন? দ্ব –“ 
 
ের্ব তোর দ্বদট   ুরল। “আহ্! প্রথটম আমোর পদ্বরচয় ডদই। আদ্বম ে, ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল, 
প্রটফর্র হযোদ্বর ডর্লেটনর স্ত্রী। অতযন্ত েরুরী এ  ো দ্বর্ষটয় আপনোর র্োটথ  থো র্লোর 
েনয এটর্দ্বি। এই চোরেন আমোট  র্োিো ডদয়োর ডচষ্টো  টর, ফটল দুেন মোরোত্ম  আহত 
হয়। ওটদর চটল ডেটত র্লুন। তোরপর আমরো এ  ু  থো র্দ্বল। আদ্বম আপনোর ড োটনো 
ক্ষদ্বত  রর্ নো।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

442 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দ্বলন পোলোক্রটম চোর গ্োেব এর্ং েটর্বর দ্বদট  তো োল। তোরপর র্লল, “আমোর ড োটনো 
ক্ষদ্বত  রটর্ন নো র্লটিন? চোরেন গ্োেব েদ্বদও আপনোট  থোমোটত পোটর দ্বন। দ্ব ন্তু আদ্বম 
র্লোমোত্রই চোর হোেোর গ্োেব চটল আর্টর্।” 
 
“েো ুন তোটদর। দ্ব ন্তু েত দ্রুতই এখোটন আরু্  নো ড ন ডর্ ো আপনোট  রক্ষো  রোর 
েনয েটথষ্ট নয়, েদ্বদ আদ্বম আপনোট  খুন  রটত চোই। গ্োেবটদর চটল ডেটত র্লুন 
তোরপর আরু্ন আমরো েদ্রটলোট র মটতো  থো র্দ্বল।” 
 
গ্োেবটদর চটল েোওয়োর দ্বনটদবশ দ্বদটয় দ্বলন র্লল, “ডর্শ। ডেতটর চলুন।  থো র্দ্বল। তটর্ 
এ  ো  থো মটন রোখটর্ন, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল–আদ্বম র্হটে দ্ব িু েুদ্বল নো।” 
 
“আদ্বমও নো,” ের্োর্ দ্বদল ের্ব। দুেটন এ র্োটথ দ্বলটনর ড োয়ো বোটর প্রটর্শ  রল। 
 
. 
 
১৫. 
 
েীষণ মোদ্বেবত েঙ্গীটত দ্বলন দ্বেটজ্ঞর্  রল, “র্লুন ে. ডেনোদ্বর্দ্বল, ড ন আপদ্বন এখোটন 
এটর্টিন?” 
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েটর্বর হোদ্বর্টত ড োটনো কু্রঢ়তো দ্বিল নো। আর্োর তোটত র্নু্ধটত্বর ড োটনো আহ্বোনও ডনই। 
প্রথমত: আদ্বম এখোটন এটর্দ্বি শুিু আপনোট  ডদখোটনোর েনয ডে আদ্বম এখোটন আর্টত 
পোদ্বর।” 
 
“আহ?” 
 
“হযোাঁ। এ  ো অদ্বফদ্বশয়োল গ্রোউে  োটর উদ্বঠটয় র্শস্ত্র রক্ষীরো আমোর স্বোমীট  দ্বনটয় 
এটর্টি ডেনোটরটলর র্োটথ দ্বমদ্ব ং-এর েনয। দ্বঠ  এ ই র্মটয় আদ্বমও ডহোট ল ডিট়ে 
ডর্র হই, পোটয় ডহাঁট  এর্ং দ্বনরস্ত্র অর্স্থোয় এর্ং আদ্বম এখোটন ডপৌঁটিদ্বি এর্ং আমোর দৃঢ় 
দ্বর্শ্বোর্ ডে তোর আটগ্ই ডপৌঁটিদ্বি। পোাঁচেন গ্োেবট  ডমো োটর্লো  টর এখোটন আর্টত 
হটয়টি আমোট , ডে গ্োটেবর গ্োদ্ব়ে দ্বিনতোই  টরদ্বি তোট  র্হ। পঞ্চোশেন গ্োেব 
ডমো োটর্লো  রটত হটলও র্মর্যো হটতো নো।” 
 
র্মথবটনর েঙ্গীটত মোথো নো়েল দ্বলন, “রু্ঝটত পোরদ্বি ড ন আপনোট   োইগ্োর ওটমন 
েো ো হয়।” 
 
“আমোট  ওই নোটমই েো ো হয়। েোইটহো  এখোটন ডপৌঁিোটনোর পর প্রথম  োে হটে 
আমোর স্বোমীর ডেন ড োটনো ক্ষদ্বত নো হয় ডর্ ো দ্বনদ্বিত  রো। আমোর স্বোমী এখন 
ডেনোটরটলর  েোয়–এর্ং আদ্বম চোই ওখোন ডথট  ডর্ দ্বনরোপটদ এর্ং দ্বনদ্বর্বটে ডর্দ্বরটয় 
আর্টর্।” 
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“েতদূর েোদ্বন এই দ্বমদ্ব ং-এর  োরটণ আপনোর স্বোমীর ড োটনো ক্ষদ্বত হটর্ নো। দ্ব ন্তু 
আপনোর এটতো দুুঃদ্বিন্তো হটল আমোর  োটি এটর্টিন ড ন? র্রোর্দ্বর ডেনোটরটলর  োটি 
েোন দ্বন ড ন?” 
 
“ োরণ আমোর মটত, দুেটনর মটিয আপনোর মোথোটতই রু্দ্বদ্ধ আটি।” 
 
খোদ্বন  দ্বনিুপ ডথট  দ্বলন র্লল, “দ্বর্পৰ্জ্ন  এ  ো মন্তর্য হটত পোটর–েদ্বদ ড উ শুটন 
ডফটল।” 
 
“আমোর ডচটয় আপনোর েনযই ডর্শী দ্বর্পৰ্জ্ন ।  োটেই ড উ ডেন শুনটত নো পোটর 
ডর্ই র্যর্স্থো আপনোট ই  রটত হটর্। আপদ্বন েদ্বদ ডেটর্ থোট ন আমোট  এ  ু আশ্বি 
 রটলই চটল েোর্, তোরপর আমোর স্বোমীট  র্ন্দী  টর রোখটর্ন, মৃতুযদে ডদটর্ন, আর 
আদ্বম দ্ব িুই  রটত পোরর্ নো, তোহটল ডর্ ো আপনোর দ্বদর্োস্বে।” 
 
ড দ্বর্টলর উপর পট়ে থো ো ব্লোটোর দুট ো ডদখোল ডর্। “গ্রোউটে প্রটর্শ  টরদ্বি। খোদ্বল 
হোটত। আপনোর  োিো োদ্বি েখন ডপৌঁিোই তখন আমোর হোটত দুট ো ব্লোটোর। ব্লোটোর নো 
থো টলও িুদ্বর থো ত, িুদ্বর চোলোটনোটত আদ্বম েীষণ দক্ষ। এমনদ্ব  ব্লোটোর র্ো িুদ্বর িো়েোও 
আদ্বম েীষণ দ্বর্পৰ্জ্ন । আমরো ডে ড দ্বর্টল র্টর্ আদ্বি তো িোতুর ততদ্বর–দ্বনুঃর্টন্দটহ 
মেরু্ত।” 
 
“হযোাঁ।” 
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হোত উপটর তুলল ের্ব, আঙু্গলগুটলো ি়েোটনো, ডেন ডর্ ডে দ্বনরস্ত্র এ োই প্রমোণ  রটি। 
 রতল দ্বনম্নমুখী  টর ড দ্বর্টলর র্োরটফটর্ হোত রোখল। 
 
তোরপর আলটতো েঙ্গীটত হোত উপটর তুটল ঝ   টর আ োত  রল ড দ্বর্টলর উপর। 
প্রচে শব্দ হটলো, অটন  ো িোতুর র্োটথ িোতুর র্ং টষবর   বশ শটব্দর মটতো। 
 
“আমোর দ্ব িু হয় দ্বন,” ের্ব র্লল, “এ  ুও র্যথো পোই দ্বন। দ্ব ন্তু ডদখুন ডেখোটন আ োত 
 টরদ্বি ড দ্বর্টলর ডর্ই েোয়গ্ো ো র্োাঁ ো হটয় ডগ্টি। এইর ম এ  ো আ োত েদ্বদ এ ই 
র ম শদ্বক্তটত ড োটনো র্যদ্বক্তর মোথোর উপর পট়ে তটর্ তোর মোথোর খুদ্বল পোউেোটরর মটতো 
গুট়েো হটয় েোটর্। আদ্বম এই িরটনর নৃশংর্  োে  খটনো  দ্বর দ্বন; র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  
আদ্বম  খটনো মোনুষ হতযো  দ্বর দ্বন, েদ্বদও আহত  টরদ্বি অটন ট । েোইটহো , েদ্বদ 
প্রটফর্র ডর্লেটনর ড োটনো ক্ষদ্বত হয়–“ 
 
“আপদ্বন এখটনো হুমদ্ব  দ্বদটেন।” 
 
“আদ্বম প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদদ্বে। েদ্বদ প্রটফর্র ডর্লেন অক্ষত থোট ন তোহটল আদ্বম দ্ব িুই 
 রর্ নো। অনযথোয়,  টণবল দ্বলন, আদ্বম আপনোট  পঙু্গ  রটত র্ো খুন  রটত র্োিয হর্ 
এর্ং আর্োরও প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদদ্বে–ডেনোটরল  যোনোটররও এ ই অর্স্থো  টর িো়ের্।” 
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“আপদ্বন েত র়্ে র্োদ্ব নীই হন নো ড ন, পুটরো এ  ো ডর্নোর্োদ্বহনীর দ্বর্রুটদ্ধ আপদ্বন 
দ্ব িুই  রটত পোরটর্ন নো।” 
 
“গ্ল্প ি়েোয়, েোলপোলো র্হ োটর ি়েোয়। র্োদ্ব নীর মটতো দ্ব িুই  দ্বর দ্বন আদ্বম, অথচ 
আমোট  দ্বনটয় অটন  গ্ল্প িদ্ব়েটয়টি েোর অদ্বি োংশই র্দ্বতয নয়। আমোট  দ্বচনটত ডপটরই 
আপনোর গ্োেবরো েয় ডপটয় েোয়। ওরোই র্তয দ্বমথযো দ্বমদ্বশটয় ি়েোটর্ ড মন  টর আদ্বম 
আপনোর  োটি ডপৌঁটিদ্বি। এমনদ্ব  হয়টতো ডর্নোর্োদ্বহনীও আমোট  মোরটত  রটত েয় 
পোটর্,  টণবল দ্বলন। তোরপটরও েদ্বদ ওরো আমোট  হতযো  রটত র্ফল হয়, েনগ্টণর 
ডক্ষোটের  থো ো মোথোয় রোখটর্ন। েোন্তো হয়টতো এখটনো ক্ষমতো িটর ডরটখটি দ্ব ন্তু ডর্ ো 
খুর্ ন়ের্ট়ে। আপদ্বন দ্বনিয়ই পদ্বরদ্বস্থদ্বত আটরো নোেু   টর তুলটত চোন নো। তোই 
এট র্োটর র্হে দ্বর্ ল্প ো দ্বনটয় মোথো  োমোন। খুর্ই র্হে। শুিু প্রটফর্র ডর্লেটনর 
ড োটনো ক্ষদ্বত  রটর্ন নো।” 
 
“ক্ষদ্বত  রোর ড োটনো ইেো আমোটদর ডনই।” 
 
“তোহটল এই র্োক্ষোঙ্কোর ড ন?” 
 
“এখোটন ডতো ড োটনো রহর্য ডনই? ডেনোটরল র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্যোপোটর আগ্রহী। 
র্র োরী ডর েব আমোটদর েনয উনু্মক্ত। র্ম্রো  ক্লীয়ন আগ্রহী দ্বিল। ফোট দ্বমদ্বনটোর থো ো 
 োলীন ডেমোরটেল আগ্রহী দ্বিল। তোহটল আমরো ড ন আগ্রহী হর্ নো? র্রং আটরো 
ডর্শী।” 
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“ডর্শী ড ন?” 
 
“ োরণ অটন  র্ময় পোর হটয়টি। েতদূর েোদ্বন র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েন্ম হয় প্রটফর্র 
ডর্লেটনর মোথোর ডেতর ডিো  এ  ো িোরণোর মটতো। দ্বতদ্বন দ্বর্ষয় ো দ্বনটয়  োে 
 রটিন। দ্বদটন দ্বদটন এর পদ্বরদ্বি ডর্ট়েটি, ডলো র্ল ডর্ট়েটি, প্রোয় দ্বত্রশ র্ির। পুটরো োই 
দ্বতদ্বন  টরটিন র্র োরী আদ্বথব  র্হোয়তোয়। এই দ্বদ  দ্বদটয় তোর আদ্বর্ষ্কোটরর এ মোত্র 
দোর্ীদোর র্র োর। আমরো তোর  োি ডথট  র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর  থো েোনটত চোই, েো 
এতদ্বদটন অটন  অগ্রর্র হটয়টি অন্তত ডেমোরটেল এর্ং ক্লীয়টনর আমটল েো দ্বিল তোর 
ডচটয় ডর্শী, এর্ং আমরো আশো  দ্বর দ্বতদ্বন আমোটদর র্র্ েোনোটর্ন।  োটরো দৃদ্বষ্টর র্োমটন 
ঝুলন্ত আ োর্ো ো র্মী রণ চোই নো আমরো, র্রং আটরো র্োির্ দ্ব িু চোই। আমোর  থো 
রু্ঝটত পোরটিন। 
 
“হযোাঁ,” েুরু  ুাঁচট  ের্োর্ দ্বদল ের্ব। 
 
“আটর  ো  থো। েোর্টর্ন নো ডে ড র্ল র্র োরই আপনোর স্বোমীর ক্ষদ্বত  রটত চোয় র্ো 
তোর ড োটনো ক্ষদ্বত হটলই আমোটদরট  দোয়ী  টর প্রদ্বতটশোি ডনটর্ন। র্রং আমোর িোরণো 
প্রটফর্র ডর্লেটনর র্যদ্বক্তগ্ত শত্রু থো টত পোটর। েদ্বদও ড োটনো তথয ডনই, তটর্ 
থো ো ো অর্ম্ভর্ নয়।” 
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“ থো ো আদ্বম মটন রোখর্। দ্ব ন্তু এখন আদ্বম চোই আটলোচনো চলো োলীন আদ্বম ডেন 
আমোর স্বোমীর পোটশ থো টত পোদ্বর আপদ্বন ডর্ই র্যর্স্থো  রটর্ন। শুিু মুটখর  থো নয় 
আদ্বম দ্বনটের ডচোটখ ডদখটত চোই ডে দ্বতদ্বন দ্বনরোপটদ আটিন।” 
 
“র্যর্স্থো  রো  দ্বঠন এর্ং অটন  র্ময় লোগ্টর্। আটলোচনোর মোঝখোটন র্োিো ডদয়ো 
অর্ম্ভর্, দ্ব ন্তু আপদ্বন েদ্বদ অটপক্ষো  টরন–“ 
 
“েত র্ময় লোটগ্ লোগু , আপদ্বন র্যর্স্থো  টরন। আমোট  ডিো ো দ্বদটয় ডর্াঁটচ থো টত 
পোরটর্ন ডর্ই আশো  রটর্ন নো।” 
 
. 
 
১৬. 
 
ডেনোটরল  যোনোর দ্বর্রূপ দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় আটি ডর্লেটনর দ্বদট  আর আঙু্গটলর েগ্ো 
দ্বদটয় ডেটস্কর উপর তর্লো র্োেোটে। 
 
“দ্বত্রশ র্ির,” ডর্ র্লল, “দ্বত্রশ র্ির পোর  রোর পটরও তুদ্বম র্লি ডে আমোট  ডদয়োর 
মটতো দ্ব িু ডনই ডতোমোর  োটি।” 
 
“আর্টল, ডেনোটরল, আঠোশ র্ির।” 
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মন্তর্য ো আমটল দ্বনল নো ডেনোটরল। “আর র্র্দ্ব িুই হটয়টি র্র োদ্বর খরটচ। তুদ্বম 
েোটনো, প্রটফর্র,  ত দ্বর্দ্বলয়ন ডক্রদ্বে  ডতোমোর এই প্রটেটক্ট ঢোলো হটয়টি?” 
 
“র্দ্বঠ  র্ংখযো ো র্লটত পোরর্ নো, ডেনোটরল, দ্ব ন্তু ডর েব আটি, ডর্খোন ডথট  এ  
ডর্ট টেই আপনোর প্রটশ্নর উির ডর্র  রো েোটর্।” 
 
“আমোটদর  োটিও আটি। র্র োর, প্রটফর্র, অফুরন্ত তহদ্বর্টলর উৎর্ নয়। র্ময় পোটি 
ডগ্টি। ক্লীয়টনর মটতো অথবোয়টনর ডক্ষটত্র নমনীয় মটনোেোর্ আমরো ডদখোটত পোদ্বর নো।  র 
র্ো়েোটনো এ   থোয় অর্ম্ভর্ অথচ েরুরী অটন  প্রটয়োেটনই। আমোটদর ডক্রদ্বে  
দর োর। ডতোমোট  ডেট  এটনদ্বি এই আশোয় ডে তুদ্বম হয়টতো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বদটয় 
আমোটদর র্োহোেয  রটত পোরটর্। েদ্বদ নো পোটরো তোহটল র্লটত র্োিয হদ্বে, র্রোর্দ্বরই 
র্লটত হটে ডে এই প্রটেটক্ট অথব র্রর্রোহ র্ন্ধ  টর ডদয়ো হটর্। েদ্বদ র্র োদ্বর 
পৃষ্ঠটপোষ তো িো়েোই গ্টর্ষণো চোদ্বলটয় ডেটত পোর, তোহটল চোদ্বলটয় েোও অনযথোয় আমোট  
এমন দ্ব িু ডদখোও েোটত এই দ্বর্পুল পদ্বরমোণ র্যয় োট  েথোথব র্টল মটন হয়।” 
 
“ডেনোটরল, আপদ্বন আমোর  োটি এমন এ  ো দোর্ী তুটলটিন েো আদ্বম পুরণ  রটত 
পোরর্ নো, দ্ব ন্তু আপদ্বন েদ্বদ র্র োরী র্হোয়তো র্ন্ধ  টর ডদন তোহটল আপদ্বন েদ্বর্ষযত 
িুাঁট়ে ডফটল ডদটর্ন। আমোট  র্ময় দ্বদন এর্ং দ্বনিয় এ দ্বদন–“ 
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“অটন  র্র োরই ডতোমোর মুখ ডথট  এই দ্বনিয়ই ‘এ দ্বদন’  থো ো দশট র পর দশ  
র্োরর্োর শুটনটি। এই  থো ো দ্ব  র্দ্বতয ডে ডতোমোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর েদ্বর্ষযিোণী  টরটি 
েোন্তোর দ্বেদ্বি অদ্বস্থদ্বতশীল, আমোর র্র োটরর অর্স্থো অদ্বস্থদ্বতশীল, দ্ব িুদ্বদটনর মটিযই 
আমোর র্র োটরর পতন   টর্?” 
 
েুরু ড োাঁচ োটলন ডর্লেন। “আমোর ড ৌশল ো এখটনো ডর্ইর ম পদ্বরপি হয় দ্বন েোর 
র্োহোটেয র্লটত পোরর্ ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বঠ  এইর মই েদ্বর্ষযিোণী  টরটি।” 
 
“আদ্বম র্লদ্বি ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এইর মই েদ্বর্ষযিোণী  টরটি এর্ং ডতোমোর প্রটেটক্ট 
এ ো প্রচদ্বলত িোরণো।” 
 
“নো,” ডরটগ্ ডগ্টলন ডর্লেন। “এর ম দ্ব িুই ডনই। হয়টতো আমোটদরই  টয় েন দ্ব িু 
র্মী রটণর ডেোগ্রূ্ত্রট  এইেোটর্ র্যোখযো  টরটি ডে েোন্তো অদ্বস্থদ্বতশীল র্র োর র্যর্স্থো, 
দ্ব ন্তু আটরো অটন  র্মী রণ আটি ডেগুটলো দ্বদটয় র্যোখযো  রো েোটর্ ডে এ ো দ্বস্থদ্বতশীল। 
আর এই  োরটণই আমোটদরট   োে চোদ্বলটয় ডেটত হটর্। এই মুহূটতব অপেবোপ্ত তথয এর্ং 
দ্বরেদ্বনং এর মোিযটম অর্মূ্পণব উপর্ংহোটর ডপৌঁিোটনো র্হে।” 
 
“দ্ব ন্তু তুদ্বম েদ্বদ এইেোটর্ দ্বর্দ্ধোন্ত ো র্যোখযো  র ডে র্র োর অদ্বস্থদ্বতশীল এর্ং 
র্োইট োদ্বহটোদ্বর তো প্রমোণ  টরটি-তখন প্র ৃত অর্স্থো েোই ডহো  নো ড ন আমোটদর 
অর্স্থোন অদ্বস্থদ্বতশীল  টর তুলটর্ নো?” 
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“তোই হটর্, ডেনোটরল, এর্ং আমরো েদ্বদ ড োষণো  দ্বর ডে র্র োর দ্বস্থদ্বতশীল, তখন 
অর্শযই দ্বস্থদ্বতশীলতো ততদ্বর হটর্। এই  থো ো আদ্বম র্হুর্োর র্ম্রো  ক্লীয়নট  রু্দ্বঝটয় 
র্টলদ্বি। র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োহোটেয ড ৌশটল েনগ্টণর আটর্গ্ দ্বনয়ন্ত্রণ  টর স্বল্পটময়োদী 
র্ফলতো অেবন র্ম্ভর্। দ্ব ন্তু দী ব ডময়োটদ প্রদ্বতদ্ব  েদ্বর্ষযিোণী অর্মূ্পণব এর্ং েুল প্রমোদ্বণত 
হটর্। তখন র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর আর ড োটনো গ্রহণটেোগ্যতো থো টর্ নো। পুটরোপুদ্বর দ্বর্লুপ্ত 
হটয় েোটর্।” 
 
“েটথষ্ট হটয়টি। আমোট  র্রোর্দ্বর র্ল। ডতোমোর মটত র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আমোর র্র োটরর 
র্যোপোটর দ্ব  প্রমোণ  টরটি?” 
 
“প্রমোণ  টরটি, আমোটদর িোরণো অনুেোয়ী, আপনোর র্র োটর অদ্বস্থদ্বতশীলতোর উপোদোন 
দ্বর্দযমোন দ্ব ন্তু আমরো দ্বনদ্বিত নই–এর্ং দ্বনদ্বিত হটতও পোরর্ নো–দ্বঠ  দ্ব েোটর্ পদ্বরদ্বস্থদ্বত 
আটরো খোরোপ র্ো েোটলো  টর ডতোলো েোটর্।” 
 
“অনয  থোয় র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডতোমোট  তোই র্টলটি েো র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োহোেয 
িো়েোই র্লো েোয়, আর এই অপ্রটয়োেনীয় খোটত র্র োর র্িটরর পর র্ির দ্বর্পুল পদ্বরমোণ 
ডক্রদ্বে  দ্বর্দ্বনটয়োগ্  টরটি।” 
 
“র্ময় এ দ্বদন আর্টর্ ডেদ্বদন র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আমোটদরট  ডর্ই  থোই র্লটর্ েো এর 
র্োহোেয িো়েো র্লো র্ম্ভর্ নয়, তখন এই দ্বর্দ্বনটয়োগ্ হোেোর হোেোর গুণ হটয় দ্বফটর 
আর্টর্।” 
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“ডর্ই র্ময় আর্টত আর  তদ্বদন লোগ্টর্?” 
 
“আশো  দ্বর আর ডর্শীদ্বদন লোগ্টর্ নো। গ্ত  টয়  র্িটর আমোটদর র্টন্ত দ্বষেন  
অগ্রগ্দ্বত হটয়টি।” 
 
 যোনোর আর্োর ডেটস্ক তর্লো র্োেোটনো শুরু  রল। “েটথষ্ট নয়। এই মুহূটতব আমোর 
র্োহোটেয আর্টর্ ডর্ই র ম দ্ব িু র্ল।  োটের দ্ব িু।” 
 
দ্ব িুক্ষণ েোর্টলন ডর্লেন, তোরপর র্লটলন, “আদ্বম আপনোট  এ  ো দ্বর্িোদ্বরত দ্বরটপো ব 
ততদ্বর  টর দ্বদটত পোদ্বর, দ্ব ন্তু তোর েনয র্ময় লোগ্টর্।” 
 
“অর্শযই র্ময় লোগ্টর্। দ্বদন, মোর্, র্ির। দ্ব ন্তু দ্বরটপো ব আর ড োটনোদ্বদনই ততদ্বর হটর্ 
নো। আমোট  ডর্ো ো ডপটয়ি?” 
 
“অর্শযই নো, ডেনোটরল। দ্ব ন্তু আদ্বমও ডর্ো ো নই। আপনোট  এ  ো র্যোখযো দ্বদটত পোদ্বর। 
েো র্লর্ তোর পুটরো দোয়দোদ্বয়ত্ব আমোর। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর গ্টর্ষণোয় দ্বর্ষয় ো আদ্বম লক্ষয 
 টরদ্বি। দ্ব ন্তু েো ডদটখদ্বি তোর ডে র্যোখযো ডদর্ ডর্ ো আমোর েুলও হটত পোটর। দ্ব ন্তু 
আপদ্বন েখন র্লটিন–“ 
 
“হযোাঁ, র্লদ্বি।” 
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“আপদ্বন দ্ব িুক্ষণ আটগ্  টরর  থো র্টলটিন। আপদ্বন র্টলটিন ডে  র র্ো়েোটনো  দ্বঠন। 
দ্বনুঃর্টন্দটহ। র্র্র্ময়ই  দ্বঠন দ্বিল। প্রদ্বতদ্ব  র্র োরট ই এ েোটর্ নো এ েোটর্ র্ম্পদ 
র্ংগ্রহ  টর  োেব দ্বনর্বোহ  রটত হয়। ডে দুট ো মোত্র উপোটয় প্রটয়োেনীয় ডক্রদ্বে  র্ংগ্রহ 
 রো েোয় ডর্গুটলো হটে, এ , প্রদ্বতটর্শীটদর উপর লু পো  চোদ্বলটয় অথর্ো দুই, র্র োর 
তোর েনগ্ণট  ডস্বেোয়, শোদ্বন্তপূণবেোটর্ প্রটয়োেনীয় ডক্রদ্বে  র্রর্রোটহর েনয আগ্রহী  টর 
তুলটত পোটর। 
 
“ডেটহতু আমরো এ  ো গ্যোলো দ্ব   এম্পোয়োর গ্ট়ে তুটলদ্বি ডে এম্পোয়োর হোেোর হোেোর 
র্ির িটর র্মোন অদ্বি োটরর দ্বেদ্বিটত পদ্বরচোদ্বলত হটয় আর্টি। এই অর্স্থোয় 
প্রদ্বতটর্শীটদর উপর লু পো  চোলোটনো অর্ম্ভর্, শুিুমোত্র ড োটনো িরটনর দ্বর্টদ্রোহ র্ো 
েনঅর্টন্তোটষর   নো িো়েো। দ্ব ন্তু ডর্ই িরটনর   নো ডতো প্রোয়ই  ট  নো েো দ্বদটয় 
প্রটয়োেনীয় তহদ্বর্ল র্ংগৃ্হীত হটর্। আর েদ্বদ দ্বনয়দ্বমত  ট  তোহটল র্র োর এটতো ডর্শী 
অদ্বস্থদ্বতশীল হটয় প়েটর্ ডে ডর্শীদ্বদন দ্ব  টর্ নো।” 
 
গ্েীর দ্বনুঃশ্বোর্ দ্বনটয় ডর্লেন তোর র্ক্তর্য চোদ্বলটয় ডেটত লোগ্টলন। “ োটেই, র্র োটরর 
হোটত র্ম্পটদর দ্ব িু অংশ তুটল ডদয়োর েনয েনগ্ণট  অনুটরোি েোদ্বনটয়ই ডক্রদ্বে  
র্ংগ্রহ  রটত হটর্। 
 
“অনুটরোি ো েুদ্বক্তর্ঙ্গত হটলও এর্ং দ্বস্থদ্বতশীল, দক্ষ র্র োর র্যর্স্থো দ্ব দ্ব টয় রোখোর েনয 
দ্বনয়দ্বমত  র ডদয়ো েনগ্টণর উদ্বচত হটলও তোরো ডর্ ো ডস্বেোয়  রটত চোয় নো। তোটদর 
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এই অনীহো দূর  রোর েনয র্র োরট  প্রমোণ  রটত হয় ডে তোরো অদ্বতদ্বরক্ত ডক্রদ্বে  
আদোয়  রটি নো এর্ং প্রদ্বতদ্ব  নোগ্দ্বরট র অদ্বি োর ও রু্দ্বর্িোর প্রদ্বত তোরো র্টচতন। 
অথবোৎ, স্বল্প আটয়র উপর  ম হোটর  র আটরোপ,  র দ্বনিবোরটণর র্ময় দ্বর্দ্বেন্ন র ম  র 
ডরয়োটতর র্যর্স্থো রোখো এর ম অটন  ড ৌশল অর্লম্বন  রো। 
 
“র্মটয়র র্োটথ র্োটথ, প্রদ্বতদ্ব  গ্রহ, প্রদ্বতদ্ব  গ্রটহর অেযন্তরস্থ প্রদ্বতদ্ব  ডর্ক্টর, প্রদ্বতদ্ব  
অথবধনদ্বত  দ্বর্েোেটনর চোদ্বহদো এর্ং ডেটহতু তোরো দ্বর্টশষ রু্দ্বর্িো দোর্ী  টর,  র র্যর্স্থো 
দ্বদটন দ্বদটন েদ্ব ল ডথট  েদ্ব লতর হটয় উঠটর্। ফলশ্রুদ্বতটত র্র োটরর  র আদোয় 
শোখোর আয়তন এর্ং েদ্ব লতো এটতো ডর্ট়ে েোটর্ ডে তো দ্বনয়ন্ত্রণহীন হটয় প়েটর্। 
এ েন র্োিোরণ নোগ্দ্বর  রু্ঝটতই পোরটর্ নো ডর্ ড ন এর্ং দ্ব  পদ্বরমোণ  র দ্বদটে। 
র্র োর এর্ং  র আদোয় োরী র্ংস্থোরও এ ই অর্স্থো হটর্। 
 
“র্র্টচটয় র়্ে  থো, ডে ফোে র্ংগৃ্হীত হটর্ তোর দ্বর্শোল অংশ র্যয়  রটত হটর্ রু্দ্বর্শোল 
 র আদোয় োরী র্ংস্থোর ডপিটনই–ডর েব রোখো,  মবচোরীটদর ডর্তন রু্তরোং েোই  দ্বর নো 
ড ন র্দ্বতয োর েোটলো এর্ং  োেব রী উটেটশযর েনয পেবোপ্ত ফোে  খটনোই পোওয়ো েোটর্ 
নো। 
 
“পদ্বরটশটষ,  র র্যর্স্থো হটয় প়েটর্ অথবহীন। েনগ্টণর ডেতর অর্টন্তোষ এর্ং দ্বর্টদ্রোহ 
ততদ্বর হটর্। ইদ্বতহোর্ েদ্বদও এর েনয দোয়ী  টর ডলোেী র্যর্র্োয়ী, রোেনীদ্বতদ্বর্দ, নৃশংর্ 
ডর্নোপদ্বত, উচ্চো োিী েোইর্রয়–দ্ব ন্তু এই র্যদ্বক্তরো শুিুমোত্র অদ্বতদ্বরক্ত েদ্ব ল  র 
র্যর্স্থোর রু্টেোগ্ দ্বনটয় লোের্োন হয়।” 
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“তুদ্বম র্লটত চোও আমোটদর  র র্যর্স্থো অতযোদ্বি  েদ্ব ল।”   বশ রু্টর র্লল 
ডেনোটরল। 
 
“েদ্বদ নো হয়, তোহটল আদ্বম র্লর্ ডে ইদ্বতহোটর্ এ োই এ মোত্র  র র্যর্স্থো েোর ড োটনো 
েদ্ব লতো ডনই। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আমোর  োটি েদ্বদ ড োটনোদ্ব িু স্পষ্ট  টর প্রমোণ  টর 
থোট  ডর্ ো হটে অদ্বতদ্বরক্ত েদ্ব ল  র র্যর্স্থো।” 
 
“এই র্যোপোটর দ্ব   রো েোয়?” 
 
“ডর্ ো আদ্বম র্লটত পোরর্ নো। আর ডর্ই েনযই দ্বরটপো ব ততদ্বর  রটত চোই দ্ব ন্তু র্ময় 
লোগ্টর্।” 
 
“দ্বরটপোট বর  থো েুটল েোও।  র র্যর্স্থো অতযদ্বি  েদ্ব ল, তোই নো? এ োই ডতো র্লি 
তুদ্বম?” 
 
“র্ম্ভর্ত তোই।” র্োর্িোটন ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। 
 
“আর এ ো র্ংটশোিটনর েনয,  র র্যর্স্থোট  র্রল  রটত হটর্–েতদূর র্রল  রো 
েোয়।” 
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“আমোট  আটরো গ্টর্ষণো–“ 
 
“ডর্ো ো। অতযদ্বি  েদ্ব লতোর উটিো োই হটে অতযদ্বি  র্রলতো। এ ো র্লোর েনয 
ড োটনো দ্বরটপো ব দর োর ডনই।” 
 
“আপদ্বন েো র্টলন, ডেনোটরল।” দ্বঠ  ডর্ই মুহূটতবই ডেনোটরল হঠোৎ র্চদ্ব ত হটয় উঠল, 
ডেন তোট  ড উ েো টি–আর্টলই েো টি। হোত মুটঠো  রল ডর্ আর আচম ো  টণবল 
দ্বলন এর্ং ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বলর হটলোেীশন প্রদ্বতেদ্বর্  োমরোর ডেতর ফুট  উঠল। 
 
র্জ্রোহটতর মটতো চীৎ োর  রটলন ডর্লেন। “ের্ব! তুদ্বম এখোটন দ্ব   রি?” 
 
ডেনোটরল দ্ব িু র্লল নো। দ্ব ন্তু তোর েুরু েয়ং র েঙ্গীটত র্োাঁ ো হটয় ডগ্টি। 
 
. 
 
১৭. 
 
ডেনোটরটলর রোত ো েোটলো  োট  দ্বন, দ্বলটনরও এ ই অর্স্থো, দুেটন মুটখোমুদ্বখ দোাঁদ্ব়েটয় 
আটি–পেবদি। 
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“ডমটয় ো দ্ব   টরটি আর্োর র্ল আমোট ।” ডেনোটরল র্লল। দ্বলনট  ডদটখ মটন হটে 
তোর  োাঁটি এ  ো দ্বর্শোল ডর্োঝো চোপোটনো। এই ডমটয় োই  োইগ্োর ওটমন। মোনুষ তোট  
এই িদ্ম নোটমই েোট । তোট  দ্বঠ  মোনুষ র্টল মটন হয় নো, অস্বোেোদ্বর্  প্রদ্বশক্ষণ পোওয়ো 
অযোথটল , অর্ম্ভর্ আত্মদ্বর্শ্বোর্, এর্ং ডেনোটরল, ডর্ র্দ্বতয েয় পোওয়োর মটতো।” 
 
“ডর্ ডতোমোট  েয় পোইটয়টি? এ  ো ডমটয়মোনুষ?” 
 
“আপনোট  র্লদ্বি ডর্ দ্ব   টরটি এর্ং তোর র্যোপোটর আটরো দুএ  ো  থো শুটন দ্বনন। 
গ্ল্পগুটলো  তখোদ্বন র্দ্বতয আদ্বম েোদ্বন নো দ্ব ন্তু গ্ত র্ন্ধযোয় েো  টরটি ডর্ ো 
 
র্দ্বতয এর্ং তোটত ড োটনো র্টন্দহ ডনই।” 
 
গ্ল্প ো ডর্ আর্োর র্লল। 
 
 “খুর্ খোরোপ। আমরো দ্ব  পদটক্ষপ দ্বনটয়দ্বি?” 
 
“দ্ব   রটত হটর্ ডর্ ো আমোটদর র্োমটন পদ্বরষ্কোর। আমরো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর চোই । 
 
“হযোাঁ, চোই। ডর্লেন আমোট   র র্যর্স্থোর র্যোপোটর–র্োদ দোও। ডর্ ো এই। মুহূটতব 
গুরুত্বপূণব নয়। তুদ্বম র্টল েোও।” 
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দ্বর্দ্বক্ষপ্ত মোনদ্বর্  অর্স্থোর  োরটণ দ্বলটনর ডচহোরোয় খোদ্বন  ো অর্দ্বহষু্ণতো ফুট  উঠল। “েো 
র্লদ্বিলোম, আমরো ডর্লেনট  র্োদ দ্বদটয়ই র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডপটত চোই। ডর্ ডমো োমুদ্ব  
ফুদ্বরটয় েোওয়ো মোনুষ। ডলো  োট  েতই ডদখদ্বি ততই মটন হটে ডর্ এ েন রৃ্দ্ধ পদ্বেত 
ডে তোর অতীত র্োফটলয রু্াঁদ হটয় আটি। দ্বত্রশ র্ির র্ময় ডপটয়ও র্ফল হটত পোটর দ্বন। 
তোট  র্োদ দ্বদটয় নতুন  োটরো ডনতৃটত্ব র্োইট োদ্বহটটোদ্বর হয়টতো আটরো দ্রুত অগ্রর্র 
হটর্।” 
 
“হযোাঁ, আদ্বম এ মত। এখোটন ডমটয় ো এল ড োটত্থট ?” 
 
“ডর্শ, এ োই আর্ল র্মর্যো। আমরো তোট  ডগ্োনোয় িদ্বর দ্বন  োরণ ডর্ দ্বনটেট  র্র্র্ময় 
আ়েোল  টর রোটখ। দ্ব ন্তু এখন আমোর দৃঢ় দ্বর্শ্বোর্ েন্মোটে ডে ডর্ ডর্াঁটচ থো টল নীরটর্ 
এর্ং র্র োটরর র্রোর্দ্বর হিটক্ষপ িো়েো ডর্লেনট  এই প্রটেক্ট ডথট  র্রোটনো  দ্বঠন, 
এ   থোয় অর্ম্ভর্।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  র্দ্বতযই দ্বর্শ্বোর্  র ডে ডর্ ডতোমোট  আর আমোট  র্দ্বতয র্দ্বতযই ডমটর ডফলত–
েদ্বদ তোর পুরুষমোনুটষর ড োটনো ক্ষদ্বত  রতোম?” ডেনোটরটলর ডঠোাঁট র ড োণো র্যঙ্গোত্ম  
েঙ্গীটত র্োাঁ ো হটয় রটয়টি। 
 
“আদ্বম র্দ্বতযই দ্বর্শ্বোর্  দ্বর এর্ং ডর্ এ  ো দ্বর্টদ্রোটহর রূ্ত্রপোত  রত–দ্বঠ  এই 
হুমদ্ব গুটলোই দ্বদটয়দ্বিল।” 
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“তুদ্বম এ  ো  োপুরুষ।” 
 
“ডেনোটরল, প্ল্ীে। আদ্বম দ্বর্চোররু্দ্বদ্ধ  োটে লোগ্োটনোর ডচষ্টো  রদ্বি। দ্বপদ্বিটয় েোওয়ো র্ো 
হোল ডিট়ে দ্বদদ্বে নো। এই  োইগ্োর ওটমটনর র্যোপোটর দ্ব িু এ  ো  রটতই হটর্ 
আমোটদর।” দ্বর্রদ্বত দ্বনটয় এ  ু দ্বচন্তো  রল। “আর্টল আমোর ডর্োর্ব আমোট  এই 
 থোগুটলো র্টলটি এর্ং আদ্বমও র্যোপোর ো গুরুটত্বর র্োটথ দ্বনটয়দ্বি।” 
 
“দ্ব েোটর্ তুদ্বম এই ডমটয় োট  র্রোটর্?” 
 
“আদ্বম েোদ্বন নো, তোরপর িীটর িীটর র্লল, “দ্ব ন্তু ড উ হয়টতো েোটন।” 
 
. 
 
১৮. 
 
ডর্লেটনর রোত ো েোটলো  োট  দ্বন। নতুন দ্বদন োও ডে েোটলো েোটর্ ডতমন ড োটনো 
র্ম্ভোর্নোও ডদখটিন নো। েটর্বর উপর রোগ্  টরটিন হযোদ্বর ডর্লেন এমন   নো মোত্র 
হোটত ডগ্োনো  টয় র্োর  ট টি। দ্ব ন্তু এর্োর দ্বতদ্বন অর্ম্ভর্ ডরটগ্টিন। 
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“ডর্ো োর মটতো এ  ো  োে। র্র্োই ডেোমর্ এে ডহোট টল থো টল দ্ব  এমন ক্ষদ্বত হটতো? 
আতংদ্ব ত র্োমদ্বর  শোর্ট র মটন ষ়েেটন্ত্রর েয় ডঢো োটনোর েনয ডর্ োই দ্ব  েটথষ্ট দ্বিল 
নো?” 
 
“দ্ব েোটর্, হযোদ্বর? আমরো র্র্োই িুদ্ব   ো োটত দ্বগ্টয়দ্বিলোম, ডতোমোর েটন্মোৎর্টর্র চূ়েোন্ত 
পেবোয়। আমরো ড োটনোর ম হুমদ্ব  প্রদশবন  দ্বর দ্বন।” 
 
“হযোাঁ, তোরপর তুদ্বম পযোটলর্ গ্রোউটে অধর্ি অনুপ্রটর্শ  রটল। ক্ষমোর অটেোগ্য অপরোি। 
ডেনোটরটলর র্োটথ আমোর আটলোচনোয় র্োিো ডদয়োর েনয পযোটলটর্ িুট  ডগ্টল। অথচ 
ডতোমোট  হোেোরর্োর র্টলদ্বি ডে–তুদ্বম েোটর্ নো। আমোর দ্বনটেরও দ্ব িু পদ্বর ল্পনো দ্বিল।” 
 
“ডতোমোর ইেো, ডতোমোর আটদশ, ডতোমোর পদ্বর ল্পনো আর্টর্ পটর, র্র্বোটগ্র ডতোমোর 
দ্বনরোপিো। আমোর প্রিোন  োেই হটে ডর্ ো।” 
 
“আমোর ড োটনো দ্বর্পদ হটতো নো।” 
 
“এই দ্বর্ষটয় আদ্বম  খটনোই ঝুাঁদ্ব  দ্বনটত পোরর্ নো। ডতোমোর েীর্টনর উপর দুর্োর হোমলো 
হটয়টি। ড ন েোর্ি তৃতীয়র্োর হটর্ নো?” 
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“দুট ো প্রটচষ্টোই হটয়দ্বিল েখন আদ্বম দ্বিলোম ফোট দ্বমদ্বনটোর। তখন র্ম্ভর্ত আমোট  
হতযো  টর অটনট ই লোের্োন হটতো। দ্ব ন্তু এখন রৃ্দ্ধ এ  গ্দ্বণতদ্বর্দট  ড  মোরটত 
চোইটর্?” 
 
“ডর্ োই আদ্বম েোনটত চোই এর্ং থোমোটত চোই। প্রটেটক্টর র্র্োইট  ডেরো  টরই  োে ো 
শুরু  রটত হটর্।” 
 
“নো। ওটদরট  শুিু শুিু দ্বর্রক্ত  রটর্, ওটদরট   োে  রটত দোও।” 
 
“আদ্বম পোরর্ নো। হযোদ্বর, আমোর  োে ডতোমোট  রক্ষো  রো এর্ং আঠোশ র্ির িটর তো 
 রদ্বি। এখন তুদ্বম আমোট  থোমোটত পোরটর্ নো।” 
 
তোর দৃদ্বষ্ট পদ্বরষ্কোর রু্দ্বঝটয় দ্বদল, ডর্লেটনর ইেো র্ো আটদশ েোই ডহো  নো ড ন, ের্ব 
তোর দ্বনটের দ্বর্দ্ধোন্ত মটতোই  োে  রটর্। 
 
ডর্লেটনর দ্বনরোপিো র্র্োর আটগ্। 
 
. 
 
১৯. 
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“ডতোমোট  এ  ু দ্বর্রক্ত  রটত পোদ্বর, ইউটগ্ো?” 
 
“দ্বনিয়ই,” গ্োলেরো হোদ্বর্র র্োটথ ের্োর্ দ্বদল ইউটগ্ো এমোদ্বরল। “তুদ্বম আর্টল আদ্বম 
 খটনোই দ্বর্রক্ত হই নো। দ্ব   রটত পোদ্বর ডতোমোর েনয।” 
 
“আদ্বম  টয়  ো তথয ডর্র  রোর ডচষ্টো  রদ্বি, ইউটগ্ো, েোর্লোম তুদ্বম হয়টতো র্োহোেয 
 রটত পোরটর্।” 
 
“র্ম্ভর্ হটল  রর্।” 
 
“প্রটেটক্ট ডতোমরো এ  ো নতুন দ্বেদ্বনর্ ততদ্বর  টরি। প্রোইম ডরদ্বেয়যোে।  ন নই এ োর 
 থো শুনদ্বি। হযোদ্বরও ডর্শ উচ্ছ্বদ্বর্ত, দ্বেদ্বনর্ ো অযো দ্ব টে   রোর পর ড মন ডদখোটর্ 
র্র্োর মুটখ শুটন তোর এ  ো িদ্বর্ মটন মটন ততদ্বর  টরদ্বিলোম, দ্ব ন্তু র্োিটর্ 
 
আদ্বম  খটনো ডদদ্বখ দ্বন। ডদখটত চোই।” 
 
এমোদ্বরটলর ডচহোরোয় অস্বদ্বি ফুট  উঠল। “প্রোইম ডরদ্বেয়যোে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্টর 
র্র্চোইটত ডগ্োপনীয় এর্ং দ্বনরোপিো ডর্দ্বষ্টত দ্বর্ষয়। ডে র্দর্যটদর এই েন্ত্র র্যর্হোর  রোর 
অনুমদ্বত আটি তোটদর নোটমর তোদ্বল োয় ডতোমোর নোম ডনই।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন, দ্ব ন্তু ডতোমোর আর আমোর পদ্বরচয় আঠোশ র্িটরর–“ 
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“এর্ং তুদ্বম হযোদ্বরর স্ত্রী। এ ো এ  ো পটয়ে। আমোটদর মোত্র দুট ো স্বয়ংর্মূ্পণব প্রোইম 
ডরদ্বেয়যোে রটয়টি। এ  ো হযোদ্বরর অদ্বফটর্ আটর  ো এখোটন। ওই ডে।” 
 
ডেটস্কর উপর র্র্োটনো  োটলো দ্ব উর্ ো ডদটখ অর্ো  হটলো ের্ব। ডতমন অর্োিোরণ দ্ব িু 
মটন হটলো নো। এ োই।” 
 
“এ োই। এর ডেতটরই আটি র্মী রণগুটলো ডে র্মী রণ েদ্বর্ষযৎ র্ণবনো  রটর্।“ 
 
“র্মী রণগুটলো তুদ্বম ডদখটর্ দ্ব েোটর্?” 
 
এ  ো ডর্োতোটম চোপ দ্বদল এমোদ্বরল।  োমরো ো অন্ধ োর হটয়ই আর্োর প্রোণর্ন্ত হটয় 
উঠল। েটর্বর চোরপোটশ প্রতী , তীর দ্বচহ্ন, লোইন, হোেোর িরটনর গ্োদ্বণদ্বত  দ্বচহ্ন। 
অনর্রত ডদৌ়েোটে,  ুরপো  খোটে, এ  োর র্োটথ আটর  ো পযোদ্বচটয় েোটে, দ্ব ন্তু েখন 
ডর্ দ্বনদ্বদবষ্ট এ  ো অংটশর দ্বদট  দ্বস্থর দৃদ্বষ্টটত তো োটে মটন হটলো ডর্ই অংশ ো দ্বস্থর হটয় 
দোাঁদ্ব়েটয় েোটে। 
 
“এ োই তোহটল েদ্বর্ষযৎ?” 
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“হয়টতো র্ো,” েন্ত্র ো র্ন্ধ  টর ের্োর্ দ্বদল এমোদ্বরল। “আদ্বম র্মূ্পণব পদ্বরর্দ্বিবত  টর 
দ্বদটয়দ্বিলোম ডেন তুদ্বম প্রতী গুটলো ডদখটত পোও। এিো়েো ড উ খোদ্বল ডচোটখ প়েটত 
পোরটর্ নো, শুিু আটলো আর অন্ধ োটরর পযো োনব ডদখটর্।” 
 
“আর র্মী রণগুটলো ডদটখ ডতোমরো র্লটত পোরটর্ েদ্বর্ষযটত আমোটদর েনয দ্ব  অটপক্ষো 
 রটি?” 
 
“অন্তত তোদ্বে েোটর্,” ের্োর্ দ্বদল এমোদ্বরল।  োমরো ো আর্োর আটগ্র মটতো আটলোদ্ব ত 
হটয় উটঠটি। তটর্ দুট ো র্মর্যো আটি।” 
 
“তোই? দ্ব  র্মর্যো?” 
 
“প্রথমত: ড োটনো মোনর্ মদ্বিষ্ক র্রোর্দ্বর এই র্মী রণগুটলো ততদ্বর  টর দ্বন। দশট র পর 
দশ  আমরো শুিু অদ্বি  শদ্বক্তর্ম্পন্ন  দ্বম্পউ োর ডপ্রোগ্রোম ততদ্বর  টরদ্বি, আর ওই 
েন্ত্রগুটলোই র্মী রণগুটলো ততদ্বর  টরটি, দ্ব ন্তু আমরো র্লটত পোরদ্বি নো এগুটলো তর্ি 
দ্ব নো এর্ং ড োটনো অথব আটি দ্ব  নো। পুটরোপুদ্বর দ্বনেবর  রটি আমোটদর ততদ্বর  রো 
ডপ্রোগ্রোমগুটলো  তখোদ্বন তর্ি এর্ং অথবর্হ তোর উপর।” 
 
“তোহটল র্র্গুটলোই েুল হটত পোটর?” 
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“হটত পোটর,” ডচোখ েলল এমোদ্বরল। তোর েনয মমতো ডর্োি  রল ের্ব।  ত রু্ট়েো হটয় 
ডগ্টি ডর্, অথচ হযোদ্বরর ডচটয়  মপটক্ষ র্োটরো র্িটরর ডিো । দ্ব ন্তু তোট ই ডর্শী র্য়স্ক 
ডদখোয়। 
 
“অর্শয,” ক্লোন্ত রু্টর র্লটত লোগ্ল এমোদ্বরল, “আমরো দ্বর্শ্বোর্  দ্বর র্র্গুটলো েুল হয় দ্বন 
আর এখোটনই দ্বিতীয় র্মর্যোর শুরু। আদ্বম আর হযোদ্বর প্রথম ডথট ই র্মী রণগুটলো র্োর 
র্োর পরীক্ষো  টর মদ্বেফোই  টরদ্বি, দ্ব ন্তু ওগুটলোর অটথবর র্যোপোটর  খটনোই দ্বনদ্বিত হটত 
পোদ্বর দ্বন।  দ্বম্পউ োর এগুটলো ততদ্বর  টরটি,  োটেই আমরো িটর দ্বনটয়দ্বি অথব এ  ো 
আটিই–দ্ব ন্তু দ্ব  ডর্ ো? আমোটদর দ্বর্শ্বোর্ দ্ব িু অংশ আমরো রু্ঝটত ডপটরদ্বি। র্দ্বতয  থো 
র্লটত দ্ব  এই মুহূটতব আদ্বম ডর্ শন এ-২৩ দ্বনটয়  োে  রদ্বি, র্মী রটণর এ  ো 
দ্বর্টশষ িরটনর েদ্ব ল অংশ। এখন পেবন্ত র্োির্ মহোদ্বর্টশ্বর র্োটথ দ্বমদ্বলটয় ডদখটত পোদ্বর 
দ্বন। তটর্ প্রদ্বতদ্ব  র্িটরই আমোটদর র্টন্ত দ্বষেন  অগ্রগ্দ্বত হটে। আমোর দৃঢ় দ্বর্শ্বোর্ 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর অদ্বচটরই েদ্বর্ষযত দ্বনিবোরটণর এ মোত্র ড ৌশল দ্বহটর্টর্ প্রদ্বতদ্বষ্ঠত হটর্।” 
 
“প্রোইম ডরদ্বেয়যোে  তেন র্যর্হোর  রটত পোটর?” 
 
“প্রটেটক্টর প্রটতয  গ্দ্বণতদ্বর্দই পোটর, দ্ব ন্তু ডর্ ো তোটদর ইেোমটতো নয়। প্রথটম 
আটর্দন  রটত হয়, তোরপর দ্বনদ্বদবষ্ট র্ময় র্রোে  রো হয়, প্রোইম ডরদ্বেয়যোে এমনেোটর্ 
এযোেেোট  টর ডদয়ো হয় ডেন শুিুমোত্র আটর্দন ৃত র্মী রণগুটলোই ডদখটত পোটর। 
র্মর্যো হয় েখন র্র্োই এ র্োটথ র্যর্হোর  রটত চোয়। এখন অর্শয আটর্দটনর র্ংখযো 
 ম, ডর্োিহয় হযোদ্বরর েটন্মোৎর্টর্র ডরশ  োট  দ্বন।” 
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“আটরো প্রোইম ডরদ্বেয়যোে ততদ্বরর ড োটনো পদ্বর ল্পনো আটি?” 
 
“হযোাঁ, এর্ং নো। আটর  ো ততদ্বর  রটল েোটলোই হয় দ্ব ন্তু ডর্ োর দোদ্বয়ত্ব ডতো এ েনট  
দ্বদটত হটর্। র্র্োর েনয উনু্মক্ত রোখো েোটর্ নো। আদ্বম  োমউইল ইলোটরর  থো র্টলদ্বি–
ইলোরট  তুদ্বম ডচন–“ 
 
“হযোাঁ, দ্বচদ্বন।” 
 
“ইলোরট ই তৃতীয় প্রোইম ডরদ্বেয়যোে-এর দোদ্বয়ত্ব ডদয়ো উদ্বচত। তোর অধনরোেয  
র্মী রণ এর্ং ইটলটরো ক্লযোদ্বরফোয়োর তোট  প্রটেটক্টর দ্বতন নোম্বোর গুরুত্বপূণব র্দটর্য 
পদ্বরণত  টরটি–হযোদ্বর এর্ং আমোর পটর। হযোদ্বর দ্বিিো  রটি।” 
 
“ড ন দ্বিিো  রটি? তুদ্বম েোন দ্ব িু?” 
 
“ইলোর দোদ্বয়ত্ব ডপটল র্রোর্দ্বরই প্রটেটক্টর দ্বতন নম্বর র্যদ্বক্তটত পদ্বরণত হটর্, র্য়স্ক 
গ্দ্বণতদ্বর্দ েোরো দী বদ্বদন ডথট  প্রটেটক্টর উচ্চ পটদ দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটি তোটদর  পট  
তোটদরই মোথোর উপর র্র্টর্ ডর্। তখন অেযন্তরীণ ড োন্দল, মটনোমোদ্বলনয ততদ্বর হটত 
পোটর। আমোর মটত এইর্র্ ডিো  খোট ো দ্বর্ষয় দ্বনটয় র্ময় নষ্ট  রোর দর োর ডনই, দ্ব ন্তু 
হযোদ্বর–তুদ্বম ডতো হযোদ্বরট  ডচনই। 
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“হযোাঁ, দ্বচদ্বন। তটর্ দ্বলন প্রোইম ডরদ্বেয়যোে ডদটখটি।” 
 
“দ্বলন?” 
 
“ টণবল দ্বহর্ল্োর দ্বলন,  যোনোটরর চোমচো।” 
 
“অর্ম্ভর্, ের্ব।” 
 
“ডর্ আমোট  পযোচোটনো র্মী রটণর  থো র্টলদ্বিল আর আদ্বম এইমোত্র প্রোইম ডরদ্বেয়যোটে 
দ্বঠ  ডর্ োই ততদ্বর হটত ডদখলোম। েোদ্বন নো দ্ব েোটর্ দ্ব ন্তু আমোর িোরণো ডর্ এখোটন এটর্ 
প্রোইম ডরদ্বেয়যোটের  োে  রোর ড ৌশল ডদটখ ডগ্টি।” 
 
মোথো নো়েল এমোদ্বরল। “আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো ড উ েোন্তোর ড োটনো র্দর্যট  হযোদ্বরর 
অদ্বফটর্ দ্বনটয় আর্টর্–অথর্ো আমোর অদ্বফটর্।” 
 
“এই প্রটেটক্টর ড  েোন্তোর র্োটথ হোত দ্বমলোটত পোটর?” 
 
“ড উ নো,” তৎক্ষণোৎ এর্ং দৃঢ় আত্মদ্বর্শ্বোটর্র র্োটথ ের্োর্ দ্বদল এমোদ্বরল। “ডর্ ো 
অ ল্পনীয়। র্ম্ভর্ত দ্বলন প্রোইম ডরদ্বেয়যোে  খটনো ডদটখ দ্বন র্রং ড উ তোট  র্টলটি।” 
 
“ড  র্লটত পোটর?” দ্ব িুক্ষণ দ্বচন্তো  টর ের্োর্ দ্বদল এমোদ্বরল, “ড উ নো।” 
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“ডর্শ, এ  ু আটগ্ তুদ্বম র্টলি ইলোরট  তৃতীয় প্রোইম ডরদ্বেয়যোটের দোদ্বয়ত্ব দ্বদটল 
প্রটেটক্ট অন্তিবন্দ্ব শুরু হটর্। দ্ব ন্তু এমন এ  ো প্রটেটক্ট ডেখোটন শত শত ডলো   োে 
 টর ডর্খোটন প্রদ্বতমুহূটতবই ঝগ়্েো-দ্বর্র্োদ, ত ব-দ্বর্ত ব হটে।” 
 
“অর্শযই। হযোদ্বর প্রোয়ই আমোট  এই র্যোপোটর অদ্বেটেোগ্  টর। তোট ই এগুটলো 
র্োমলোটত হয় এর্ং এ ো ডে তোর েনয  ত র়্ে মোথোর্যথো রু্ঝটত পোদ্বর আদ্বম।” 
 
“এই ঝগ়্েো দ্বর্র্োদ দ্ব  প্রটেটক্টর ক্ষদ্বত  রোর মটতো খোরোপ?” 
 
“ডমোট ই নো।” 
 
“এমন ড উ আটি েোরো অনযটদর ডচটয় ডর্শী ঝগ়্েোট , ডর্শী দ্বহংরু্ট । েোটদরট  র্োদ 
দ্বদটল, মোত্র ৫ ডথট  ৬ পোটর্বে  মবী িো োই  টর ৯০ পোটর্বে অন্তিবন্দ্ব  দ্বমটয় দ্বদটত 
পোরটর্?” 
 
এমোদ্বরল েুরু র্োাঁ ো  রল। “চমৎ োর আইদ্বেয়ো, দ্ব ন্তু আদ্বম েোদ্বন নো  োটদর র্োদ ডদয়ো 
েোটর্। আদ্বম আর্টল  খটনো অেযন্তরীণ রোেনীদ্বতটত নো  গ্লোই দ্বন। েোদ্বন  খটনো 
থোমোটনো েোটর্ নো, তোই এদ্ব়েটয় চলোই েোটলো।” 
 
“অদু্ভত। এইেোটর্ তুদ্বম র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর প্রদ্বত দোদ্বয়ত্ব এদ্ব়েটয় েোে নো?” 
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“দ্ব েোটর্?” 
 
“ডেখোটন তুদ্বম দ্বনটের  টরর অন্তিবন্দ্বই দ্বঠ মটতো দ্বর্টলষণ  রটত পোরি নো ডর্খোটন তুদ্বম 
ড মন  টর ডর্ই পেবোটয় ডপৌঁিোটনোর আশো  র ডেখোটন র্টর্ তুদ্বম েদ্বর্ষযত দ্বনিবোরণ এর্ং 
তো পদ্বরচোলনো  রটর্?” 
 
মুখ দ্ব টপ হোর্ল এমোদ্বরল। অস্বোেোদ্বর্ ,  োরণ ডর্  খটনো রদ্বর্ তো  টর নো র্ো হোটর্ 
নো। “ের্ব, তুদ্বম এমন এ  ো র্মর্যোর  থো তুলটল েো আমরো ডমো োমুদ্ব  র্মোিোন  টর 
ডফটলদ্বি। ডর্শ  টয়  র্ির আটগ্ই হযোদ্বর দ্বনটে র্মী রণগুটলো ততদ্বর  টরটি েো দ্বদটয় 
র্যদ্বক্তগ্ত িন্দ্বগুটলো প্র োশ  রো েোয় আর আদ্বম গ্ত র্িটরই তো চূ়েোন্ত  টরদ্বি। 
 
“আদ্বম ডদটখদ্বি ডে র্মী রণগুটলোট  পদ্বরর্তবন  রোর উপোয় আটি েোর মোিযটম র্যদ্বক্তগ্ত 
িন্দ্ব  মোটনোর ড ৌশল পোওয়ো েোটর্। দ্ব ন্তু এ দ্বদট  িন্দ্ব  মোটনোর অথব হটে 
আটর দ্বদট  রৃ্দ্বদ্ধ পোওয়ো। দী বদ্বদন র্ংদ্বলষ্ট ড োটনো দটলর ডক্ষটত্র  খটনোই িন্দ্ব পুটরোপুদ্বর 
 টম নো র্ো পুটরোপুদ্বর র্োট়ে নো–অথবোৎ ডেখোটন পুরটনো র্দর্যরো দল তযোগ্  টর নো এর্ং 
নতুন র্দটর্যর অন্তেুবদ্বক্ত হয় নো। ইলোটরর অধনরোেয  র্মী রণ র্যর্হোর  টর আদ্বম 
প্রমোণ  টর ডদদ্বখটয়দ্বি ডে আমরো ডে পদটক্ষপই ডনই নো ড ন  থো ো র্দ্বতয। হযোদ্বর এই 
র্মী রটণর নোম দ্বদটয়টি, দয ল অর্  নেোটেবশন অর্ পোরটর্োনযোল প্রটব্লম। 
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“এ ডথট ই আমরো রু্ঝটত পোদ্বর ডে র্োমোদ্বে  গ্দ্বতশীলতোয়ও পদোথব দ্বর্জ্ঞোটনর মটতো 
 নেোটেবশন ল  োে  টর এর্ং র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  এই দ্বর্দ্বিগুটলো আমোটদরট  
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্র্বোদ্বি  গুরুত্বপূণব র্মর্যো র্মোিোটনর র্টর্বোৎ ৃষ্ট ড ৌশল উদ্ভোর্টনর 
পথ ডদদ্বখটয়টি।” 
 
“চমৎ োর, দ্ব ন্তু েদ্বদ ডদখো েোয় ডে দ্ব িুই র্দলোয় দ্বন, অথবোৎ খোরোপ েো দ্ব িু দ্বিল তোর 
র্র্ই ডথট  ডগ্ল, অথবোৎ এম্পোয়োর এ েোটর্ রক্ষো  রটত দ্বগ্টয় অনযেোটর্ তোর পতন 
তরোদ্বন্বত  রটল? 
 
“অটনট ই এমন মতোমত দ্বদটয়টি দ্ব ন্তু আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর দ্বন।” 
 
“ডর্শ, এর্োটর র্োির্ র্মর্যো দ্বনটয়  থো র্দ্বল। এমন ড োটনো র্যদ্বক্তগ্ত িন্দ্ব আটি েো 
হযোদ্বরর েনয হুমদ্ব ? আদ্বম শোরীদ্বর  ক্ষদ্বতর  থো র্লদ্বি।” 
 
“হযোদ্বরর শোরীদ্বর  ক্ষদ্বত? অর্ম্ভর্। এ ো তুদ্বম েোর্টল দ্ব   টর?” 
 
“হয়টতো এমন ড উ আটি ডে হযোদ্বরট   ৃণো  টর তোর এ টরোখো, ডেদী, আত্মট দ্বন্দ্র  
স্বেোর্ এর্ং র্ ল  ৃদ্বতত্ব এ ো ডেোগ্  রোর মোনদ্বর্ তোর েনয? অথর্ো এগুটলোর 
ড োটনো োই নো শুিুমোত্র দী বদ্বদন প্রটেটক্টর ডনতৃটত্ব রটয়টি র্টলই  ৃণো  টর?” 
 
“ োটরো মুটখ হযোদ্বরর র্ম্বটন্ধ এই িরটনর ড োটনো মন্তর্য  খটনো শুদ্বন দ্বন।” 
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অর্ম্ভষ্ট ডদখোল ের্বট । “এইর্র্  থো ড উ ডতোমোট  শুদ্বনটয় শুদ্বনটয় র্লটর্ র্টল আমোর 
মটন হয় নো। েোই ডহো , ইউটগ্ো, িনযর্োদ আমোট  র্োহোেয  রোর েনয এর্ং ডতোমোর 
মূলযর্োন র্ময় ডদয়োর েনয।” 
 
তোর গ্মনপটথর দ্বদট  তোদ্ব টয় রইল এমোদ্বরল। দ্ব িু ো অস্বদ্বি ডর্োি  রটি, দ্ব ন্তু আর্োর 
 োে শুরু  রটতই েোগ্দ্বত  র্র্ র্মর্যো মুটি ডগ্ল তোর মন ডথট । 
 
. 
 
২০. 
 
 োে ডথট  হযোদ্বর ডর্লেটনর িুদ্ব  ডনয়োর এ  ো পথ হটে (টর্র ম পথ মোত্র  টয়  ো) 
রোইখট  ডদখটত েোওয়ো। দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র দ্বঠ  র্োইটর এ  ো অযোপো বটমটে থোট  রোইখ। 
এই  োে ো দ্বতদ্বন  টরন পোল  পুটত্রর প্রদ্বত অর্ম্ভর্ ডেহ ডথট । আটরো অটন   োরণ 
আটি। রোইখ েোটলো, ডেোগ্য, র্োিয–দ্ব ন্তু র্র্ িোদ্বপটয় রটয়টি মোনুটষর  োি ডথট  
েোটলোর্োর্ো এর্ং দ্বর্শ্বোর্ অেবন  রোর অদু্ভত ডর্ই ক্ষমতো। 
 
র্যোপোর ো হযোদ্বর আদ্বর্ষ্কোর  টরটিন ডর্ েখন রোিোয়  ুটর ডর়্েোটনো র্োটরো র্িটরর 
দ্ব টশোর। দ্ব েোটর্ ডেন রোইখ তোর আর েটর্বর মন েয়  টর ডনয়। হযোদ্বরর মটন আটি 
রোইখ দ্ব েোটর্ দ্বরটশদ্বলর–ওদ্বয়র প্রোক্তন ডময়র–মন েয়  টর দ্বনটয়দ্বিল। হযোদ্বরর মটন 
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আটি ডেোরোদ্বনউম দ্ব েোটর্ রোইখট  দ্বর্শ্বোর্  টর এর্ং এই দ্বর্শ্বোর্ই তোট  ধ্বংর্  টর 
ডদয়। এমনদ্ব  রোইখ ড মন  টর ডেন মোনীলোর মটতো রু্ন্দরী এ  ো ডমটয়র হৃদয় েয় 
 টর ডনয়। হযোদ্বর  খটনোই রোইটখর এই দ্বর্টশষ গুণ োট  রু্ঝটত পোটরন দ্বন দ্ব ন্তু পোল  
র্ন্তোটনর র্োটথ র্ময়  ো োটত দ্বতদ্বন অর্ম্ভর্ পিন্দ  টরন। 
 
স্বেোর্রু্লে, “র্র্ েোটলো ডতো,” র্লটত র্লটত অযোপো বটমটে ঢু টলন দ্বতদ্বন। রোইখ 
হটলোগ্রোদ্বফ  মযোট দ্বরয়োলগুটলো পোটশ ডরটখ উটঠ দোাঁ়েোল। “র্র্ েোটলো, র্োর্ো।” 
 
“ওয়োনেোর র্ো়েোশব্দ পোদ্বে নো।” 
 
“ওর মোটয়র র্োটথ র্োেোটর ডগ্টি।” 
 
আরোম  টর র্র্টলন ডর্লেন। হোদ্বর্মুটখ তো োটলন িূপ  টর রোখো ডরফোটরি 
মযোট দ্বরয়োটলর দ্বদট । “র্ই এর  োে ড মন এটগ্োটে?” 
 
“েোটলোই। আদ্বম হয়টতো ডর্াঁটচ থো র্ নো।” দী বশ্বোর্ ডফলল ডর্। দ্ব ন্তু এই প্রথম, 
েোহুটলর র্মর্যোর প্রদ্বত র্রোর্দ্বর আটলো পোত  রো হটলো। ওই ডর্ক্টর দ্বনটয় ড উ  খটনো 
র্ই ডলটখ দ্বন,  থোেো ডতোমোর দ্বর্শ্বোর্ অয়?” 
 
ডর্লেন লক্ষয  টরটিন, রোইখ েখনই তোর ডহোম ডর্ক্টর দ্বনটয়  থো র্টল তখনই 
েোহ্ লোই  র্োচনেঙ্গী আর্োর ডর্দ্বরটয় পট়ে। 
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“তুদ্বম ড মন আি, র্োর্ো? উৎর্র্ ো ডশষ হটয়টি র্টল দ্বনিয়ই খুদ্বশ?” 
 
“েীষণ খুদ্বশ। প্রদ্বত ো দ্বমদ্বন  আমোর ে নয ডলটগ্টি।” 
 
“ড উ রু্ঝটত পোটর দ্বন।” 
 
“ডশোটনো, আদ্বম এ  িরটনর মুটখোশ পট়েদ্বিলোম। চোই দ্বন র্ো ী র্র্োর আনন্দ মোদ্ব  
ডহো ।” 
 
“আর মো েখন ডতোমোর দ্বপিু দ্বপিু পযোটলর্ গ্রোউটে ঢুট দ্বিল তখন দ্বনিয়ই েীষণ রোগ্ 
 টরদ্বিটল। আমোর পদ্বরদ্বচত র্র্োই   নো ো েোটন।” 
 
“অর্শযই রোগ্  টরদ্বিলোম। ডতোমোর মো, রোইখ, এই মহোদ্বর্টশ্বর র্র্টচটয় চমৎ োর মোনুষ, 
দ্ব ন্তু তোট  দ্ব িু ডর্োঝোটনো অর্ম্ভর্। ডর্ হয়টতো আমোর পদ্বর ল্পনো ো মোদ্ব   টর 
দ্বদটয়টি।” 
 
“দ্ব  পদ্বর ল্পনো, র্োর্ো?” 
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ডহলোন দ্বদটয় র্র্টলন ডর্লেন। েোট  দ্বতদ্বন দ্বর্শ্বোর্  টরন অথচ র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
র্যোপোটর দ্ব িু েোটন নো তোর র্োটথ  থো র্লো র্র্র্ময়ই আনন্দদোয় । “ডতোমোর র্োদ্ব়ে ো 
শীটর্ল্ে?” 
 
“র্র্র্ময়ই।” 
 
“েোটলো। আদ্বম আর্টল ডেনোটরলট  নতুন লোইটন দ্বচন্তো  রটত উৎর্োদ্বহত  টরদ্বি।” 
 
“ড োন লোইটন?” 
 
“ র র্যর্স্থো দ্বনটয় আটলোচনো হটয়টি আমোটদর, এর্ং আদ্বম রু্দ্বঝটয় দ্বদটয়দ্বি ডে দ্বনখুাঁত  র 
র্যর্স্থো ততদ্বরর েতই ডচষ্টো  রর্ ততই ডর্ ো েদ্ব ল, দ্বনয়ন্ত্রণহীন, র্যয়র্হুল হটয় উঠটর্, 
এ  মোত্র উপোয় হটে  র র্যর্স্থোর র্রলী রণ।” 
 
“েুদ্বক্ত র্ঙ্গত  থো।” 
 
“খোদ্বন  ো। দ্ব ন্তু আমোটদর এই ডিো  আটলোচনোর পদ্বরটপ্রদ্বক্ষটত ডেনোটরল হয়টতো 
অদ্বতর্রলী রটণর ডচষ্টো  রটর্। দুই ডক্ষটত্রই  র র্যর্স্থোর  োেব োরীতো নষ্ট হটয় েোয়। 
অদ্বতদ্বরক্ত েদ্ব ল হটল েনগ্ণ নো রু্টঝই অদ্বত দ্বর্শোল এর্ং র্যয়র্হুল  র আদোয় োরী 
র্ংস্থোর  োটি অদ্বেবত র্ম্পটদর এ  ো অংশ তুটল ডদয়। অদ্বত র্রল হটল তোরো ডর্ োট  
পক্ষপোতমূল  মটন  টর এর্ং ডক্ষোটের র্োটথ প্রতযোখযোন  টর। র্র্ ডচটয় র্রল  র 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

475 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

র্যর্স্থো হটে মোথোদ্বপিু  র। এই র্যর্স্থোয় প্রটতয  নোগ্দ্বর ট  র্মোন হোটর  র দ্বদটত 
হয়, দ্ব ন্তু এটত িনী এর্ং গ্রীর্ট  এ ই পদ্বরমোণ  র দ্বদটত হয় র্টল, এই 
পক্ষপোতমূল  র্যর্স্থো র্হটেই নেটর প়েটর্।” 
 
“আর তুদ্বম ডর্ ো ডেনোটরলট  রু্দ্বঝটয় র্ল দ্বন?” 
 
“আদ্বম আর্টল রু্টেোগ্ পোই দ্বন।” 
 
“ডতোমোর দ্ব  মটন হয় ডেনোটরল এখন মোথোদ্বপিু  র আটরোপ  রটর্।” 
 
“আমোর িোরণো  রটর্। েদ্বদ  টর তোহটল ড োটনো নো ড োটনোেোটর্ খর্র ফোর্ হটর্। আর 
দোঙ্গো র্োিোটনোর েনয তোই েটথষ্ট। র্র োটরর অর্স্থোন আটরো ন়ের্ট়ে হটয় প়েটর্।” 
 
“আর তুদ্বম উটেশয দ্বনটয়ই  োে ো  টরি, তোই নো, র্োর্ো?” 
 
“অর্শযই।” 
 
হতোশ েঙ্গীটত মোথো নো়েল রোইখ। “আদ্বম ডতোমোট  রু্ঝটত পোদ্বর নো, র্োর্ো। র্যদ্বক্তগ্ত 
েীর্টন তুদ্বম এম্পোয়োটরর আর দশ ো মোনুটষর মটতোই র্হে র্রল। দ্ব ন্তু ঠোেো মোথোয় 
তুদ্বম এমন পদ্বরদ্বস্থদ্বত ততদ্বর  রোর পদ্বর ল্পনো  রি েোটত দোঙ্গো-ফযোর্োদ, র্ং োত আর 
র্যোপ  রক্তপোত   টর্। অটন  ক্ষদ্বত হটর্, র্োর্ো, র্যোপোর ো তুদ্বম ডেটর্ ডদটখি?” 
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দ্বর্ষণ্ণ রু্টর ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। এিো়েো অনয দ্ব িু েোদ্বর্ দ্বন আদ্বম, রোইখ। প্রথম েখন 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়  োে শুরু  দ্বর তখন দ্বর্ষয় োট  এ োটেদ্বম  দ্বরর্োচব িো়েো আর 
দ্ব িু মটন হয় দ্বন।  খটনোই মটন হয় দ্বন এ  ো তর্জ্ঞোদ্বন  ড ৌশল দ্বহটর্টর্ এ ো গ্ট়ে 
উঠটর্ র্ো উঠটলও  োেবটক্ষটত্র প্রটয়োগ্  রো েোটর্। দ্ব ন্তু এ  োর পর এ  ো দশ  েোটে 
আর আমরো অটন  দ্ব িু দ্বশখদ্বি, তোরপরই এ োট  প্রটয়োটগ্র আর্দ্বশয তো ডদখো ডদয়।” 
 
“ডেন অটন  মোনুষ মোরো েোয়?” 
 
“নো, ডেন অল্প মোনুষ মোরো েোয়। েদ্বদ আমোটদর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল দ্বর্টলষণ র্দ্বঠ  
হয়, তোহটল েোন্তো আর  টয়  র্িটরর ডর্শী দ্ব  টর্ নো এর্ং অটন  উপোটয়ই এর 
পতন   টত পোটর। প্রদ্বতদ্ব ই র্মোন র্দ্বহংর্ এর্ং র্যোপ  রক্তপোত   োটর্। এই 
পদ্ধদ্বতটত  র ড ৌশটল তো হটর্ অনযগুটলোর ডচটয় অটন  শোন্ত এর্ং রক্তপোতহীন েদ্বদ 
আর্োরও র্লদ্বি–আমোটদর দ্বর্টলষণ র্দ্বঠ  হয়।“ 
 
“েদ্বদ নো হয়, তখন?” 
 
“ডর্টক্ষটত্র, আমরো েোদ্বন নো দ্ব    টর্। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডর্ই পেবোটয় ডপৌঁটিটি ডেখোটন 
আমরো ড ৌশল োট  র্যর্হোর  রটত পোরর্। অটন  র্ির িটরই আমরো রু্টেোগ্ 
খুাঁেদ্বিলোম। ডে   নোগুটলোট  আমরো দ্বনদ্বিত  টরদ্বি ডর্গুটলো অনযোনয দ্বর্ টল্পর তুলনোয় 
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অদ্বি  গ্রহণটেোগ্য দ্ব নো তো পরীক্ষো  টর ডদখোর। আর্টল  র ড ৌশল হটে র্র্বপ্রথম 
র্যোপ  র্োইট োদ্বহটটোদ্বর  এক্সটপদ্বরমযোে।” 
 
“আমোর  োটি েীষণ র্রল মটন হটে।” 
 
“ডমোট ই নো। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্ব  পদ্বরমোণ েদ্ব ল ডতোমোর ড োটনো িোরণোই ডনই। 
মোথোদ্বপিু  র দ্বনিবোরটণর ড ৌশল অতীত োল ডথট ই র্যর্হৃত হটয় আর্টি।  খটনোই 
েনদ্বপ্রয় দ্বিল নো এর্ং ড োটনো নো ড োটনোেোটর্ েনগ্ণট  প্রদ্বতর্োদী  টর তুলত, দ্ব ন্তু 
তোর ফটল  খটনোই ড োটনো র্র োটরর র্দ্বহংর্ পতন  ট  দ্বন। হয় র্র োটরর দমননীদ্বত 
দ্বিল অতযন্ত  টঠোর অথর্ো মোনুষ শোদ্বন্তপূণব ড োটনো উপোটয় প্রদ্বতর্োদ েোনোত। মোথোদ্বপিু 
 র র্যর্স্থো েদ্বদ দুই এ র্োরও র্দ্বহংর্   নোর েন্ম দ্বদত তোহটল ড োটনো র্র োরই এই 
পদ্ধদ্বত প্রটয়োগ্  রোর ডচষ্টো  রত নো। র্দ্বহংর্ নয় র্টলই র্োরর্োর পদ্ধদ্বত ো প্রটয়োগ্  রো 
হটে। দ্ব ন্তু ট্রোন টরর পদ্বরদ্বস্থদ্বত স্বোেোদ্বর্  নয়। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল দ্বর্টলষটণ পদ্বরষ্কোর 
দ্ব িু অদ্বস্থদ্বতশীলতো ফুট  উটঠটি, েোর ফটল আমোটদর মটন হটে এই ডক্ষটত্র তীব্র 
আটন্দোলন হটর্ এর্ং র্র োটরর দমননীদ্বত হটর্ তুলনোমূল েোটর্ দুর্বল।” 
 
রোইটখর র্লোর েঙ্গীটত র্টন্দহ ফুট  উঠল। “আশো  দ্বর  োে হটর্, র্োর্ো, দ্ব ন্তু ডতোমোর 
দ্ব  মটন হয় নো ডেনোটরল র্লটর্ ডে ডর্ র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর দ্বেদ্বিটত  োে  টরটি এর্ং 
দ্বনটের র্োটথ র্োটথ ডতোমোট ও ধ্বংর্  রটর্?” 
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“র্ম্ভর্ত ডেনোটরল আমোটদর আটলোচনো ডর েব  টরটি, দ্ব ন্তু েদ্বদ প্রচোর  টর তোহটল 
র্র্োই ডদখটর্ ডে আদ্বম তোট  অনুটরোি  টরদ্বিলোম ডেন পদ্বরদ্বস্থদ্বত আটরো দ্বনখুাঁতেোটর্ 
দ্বর্টলষণ  রো পেবন্ত অটপক্ষো  টর। দ্ব ন্তু ডর্ অনুটরোি রোটখ দ্বন।” 
 
“মো এই র্যোপোটর দ্ব  েোর্টি?” 
 
“তোর র্োটথ আদ্বম এই র্যোপোর দ্বনটয়  থো র্দ্বল দ্বন। এই মুহূটতব ডর্ অনয  োটে র্যি।” 
 
“তোই নোদ্ব ?” 
 
“ডর্ এখন প্রটেটক্টর ডেতটরই ষ়েেন্ত্র খুাঁটে ডর়্েোটে। আমোর দ্বর্রুটদ্ধ। তোর িোরনো 
প্রটেটক্টর অটনট ই আমোট  অপর্োরণ  রটত পোরটল খুশী।” দী বশ্বোর্ ডফলটলন 
ডর্লেন। র্ম্ভর্ত আদ্বমও তোটদরই এ েন। প্রটেটক্টর পদ্বরচোলট র পদ ডিট়ে দ্বদটয় 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর দ্বর্শোল দোয়দোদ্বয়ত্ব অটনযর  োাঁটি তুটল দ্বদটত পোরটল ডর্াঁটচ ডেতোম।” 
 
“আর্টল মোট  ওয়োনেোর স্বে ো এখটনো েোর্োটে। েোনই ডতো ডতোমোর দ্বনরোপিো দ্বনটয় মো 
 তখোদ্বন উদ্বিগ্ন থোট । র্োেী িটর র্লটত পোদ্বর তুদ্বম মটর ডগ্ি এমন এ  ো 
 
স্বে ডদখটলও ডর্ েোর্টত শুরু  রটর্ ডে ডতোমোট  খুন  রোর চক্রোন্ত চলটি।” 
 
“আশো  দ্বর ডতমন স্বে ড উ ডদটখ দ্বন।” 
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দুেটনই গ্লো ডিট়ে ডহটর্ উঠল। 
 
২১. 
 
ইটলটরো-ক্লযোদ্বরদ্বফট শন এর ডিো  লযোর্টর দ্বরর তোপমোত্রো স্বোেোদ্বর্ট র ডচটয়  ম। ড ন 
 ম র্টর্ র্টর্ ডর্ ো দ্বনটয়ই অলর্ দ্বচন্তো  টর র্ময়  ো োটে ের্ব। তিেব িটর অটপক্ষো 
 রটি লযোর্ এর এ মোত্র  মবীর হোটতর  োে ডশষ হওয়োর েনয। 
 
ডমটয় োট  খুদ্ব টয় ডদখটি ের্ব। হোল ো পোতলো গ়্েন, লম্বোট  মুখ। রু্ন্দরী নয়, পোতলো 
ডঠোাঁ , গ্টতব ডঢো ো ডচোয়োল, দ্ব ন্তু গ্েীর র্োদোমী ডচোটখ অর্ম্ভর্ রু্দ্বদ্ধমিোর দুযদ্বত। ডেটস্কর 
ডনমটপ্ল্ট  জ্বল জ্বল  রটি : দ্বর্নেো মুটনই। 
 
 োে ডশষ  টর েটর্বর দ্বদট  দ্বফরল ডর্। “মোফ  রটর্ন, ে, ডেনোদ্বর্দ্বল।  োে ো 
গুরুত্বপূণব দ্বিল, তোই এমনদ্ব  পদ্বরচোলট র স্ত্রীর েনযও মোঝপটথ থোদ্বমটয় দ্বদটত পোদ্বর 
দ্বন।” 
 
“আমোর েনয  োে র্ন্ধ  রটলই র্রং হতোশ হতোম। ডতোমোর অটন  প্রশংর্ো শুটনদ্বি।” 
 
“শুটন খুদ্বশ হলোম। ড  প্রশংর্ো  টরটি?” 
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“অল্প  টয় েন। শুটনদ্বি তুদ্বম প্রটেটক্টর র্র্টচটয় দক্ষ এর্ং ডমিোর্ী 
ননমযোথটমদ্ব দ্বশয়োন।” 
 
মুখ দ্বর্ ৃত  রল মুটনই। “আমোটদরট  গ্দ্বণটতর েগ্ত ডথট  আলোদো  টর রোখোর 
এ  ো প্ররৃ্দ্বি চলটি। আমোর মটত, আদ্বম দক্ষ এর্ং ডমিোর্ী হটল এই প্রটেটক্টরই দক্ষ 
এর্ং ডমিোর্ী র্দর্য। ননমযোথটমদ্ব দ্বশয়োন হওয়োটত দ্ব িু েোয় আটর্ নো।” 
 
“অতযন্ত েুদ্বক্তর্ঙ্গত  থো, আদ্বম এ মত। প্রটেটক্ট তুদ্বম  তদ্বদন ডথট  আি?” 
 
“আ়েোই র্ির। তোর আটগ্ দ্বিদ্বলং এ ডরদ্বেয়যোশনোল পদোথব দ্বর্জ্ঞোটন গ্রযোেুটয়শন  টরদ্বি, 
ওই র্মটয়ই দ্বশক্ষোনর্ীশ দ্বহটর্টর্ প্রটেটক্ট  টয়  র্ির  োে  টরদ্বিলোম।” 
 
“শুটনদ্বি প্রটেটক্ট তুদ্বম েটথষ্ট েোটলো  টরি।” 
 
“দুর্োর পটদোন্নদ্বত হটয়টি, ে, ডেনোদ্বর্দ্বল।” 
 
“এখোটন তুদ্বম ড োটনো র্মর্যোয় পট়েি, ে. মুটনই?–ডতোমোর মন্তর্য ডগ্োপন থো টর্।” 
 
“ োেগুটলো  দ্বঠন, দ্বনুঃর্টন্দটহ, দ্ব ন্তু আপদ্বন েদ্বদ র্োমোদ্বে  র্মর্যোর  থো রু্দ্বঝটয় 
থোট ন তোহটল আমোর ের্োর্ হটে নো। অন্তত এমন দ্বর্শোল আর েদ্ব ল এ  ো প্রটেটক্ট 
েো স্বোেোদ্বর্  তোর ডর্শী দ্ব িু নো।” 
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“ডতোমোর এই  থোর অথব?” 
 
“ডিো খোট ো ঝগ়্েো, ত ব-দ্বর্ত ব। আমরো র্র্োই মোনুষ।” 
 
“ডতমন মোরোত্ম  দ্ব িু নো।” 
 
মোথো নো়েল মুটনই। “ডতমন মোরোত্ম  দ্ব িু নো।” 
 
“আদ্বম আটরো শুটনদ্বি, ে. মুটনই, ডে তুদ্বম প্রোইম ডরদ্বেয়যোটের েনয এ  ো েন্ত্র ততদ্বর 
 টরি। এই েন্ত্র োর েনযই প্রোইম ডরদ্বেয়োটে দ্বর্পুল পদ্বরমোণ তথয িোরণ র্ম্ভর্ হটয়টি।” 
 
উজ্জ্বল হোদ্বর্ িদ্ব়েটয় প়েল মুটনই এর মুটখ। 
 
“আপদ্বন শুটনটিন?–হযোাঁ, ইটলটরো ক্লযোদ্বরফোয়োর। ওই েন্ত্র ো আদ্বর্ষ্কোটরর পরই প্রটফর্র 
ডর্লেন এই লযোর্টর দ্বর ততদ্বর  টর আমোট  দোদ্বয়ত্ব ডদন।” 
 
“অর্ো  হদ্বে এই ডেটর্ ডে এতর়্ে এ  ো অগ্রগ্দ্বতর পটরও তুদ্বম প্রটেটক্টর আটরো শীষব 
পদ পোও দ্বন ড ন।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

482 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

“আর্টল, দ্বর্ব্রত েঙ্গীটত ের্োর্ দ্বদল মুটনই, “পুটরো  ৃদ্বতত্ব ো আদ্বম এ ো দ্বনটত চোই নো। 
আমোর  োে ো দ্বিল এ েন প্রট ৌশলীর–তটর্ আদ্বম মটন  দ্বর অতযন্ত দক্ষ এর্ং 
উদ্ভোর্নী ক্ষমতোর্ম্পন্ন প্রট ৌশলী।” 
 
“ডতোমোর র্োটথ আর ড   োে  টরটি?” 
 
“আপদ্বন েোটনন নো?  োমউইল ইলোর। তোদ্বে  দ্বর্ষয়গুটলো ডর্-ই ততদ্বর  টর দ্বদটয়টি। 
আদ্বম দ্বেেোইন এর্ং মূল েন্ত্র ো ততদ্বর  টরদ্বি।” 
 
“তোর মোটন পুটরো  ৃদ্বতত্ব োই ডর্ দ্বনটয়টি, ে. মুটনই।” 
 
“নো। নো। আপনোর িোরণো েুল। ে. ইলোর ডর্ই িরটনর মোনুষ নন। আদ্বম েত ু ু  টরদ্বি 
তোর েনয পুটরো  ৃদ্বতত্ব আমোট  দ্বদটয়টিন। দ্বতদ্বন েন্ত্র োর নোম দ্বদটত ডচটয়দ্বিটলন 
আমোটদর নোটম আমোটদর দুেটনর নোটম। দ্ব ন্তু পোটরন দ্বন।” 
 
“ড ন?” 
 
“প্রটফর্র ডর্লেটনর ততদ্বর  রো দ্বনয়ম। প্রদ্বতদ্ব  েন্ত্র এর্ং র্মী রণ তোটদর 
 োেব োদ্বরতোর দ্বেদ্বিটত পদ্বরদ্বচত হটর্,  োটরো র্যদ্বক্তগ্ত নোম েুক্ত  রো েোটর্ নো–ঈষবো এর্ং 
দ্বর্টিষ এ়েোটনোর েনয। তোই েন্ত্র ো শুিুই ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর। েখন এ র্োটথ  োে 
 টরদ্বি তখন েন্ত্র োর নোম আমোটদর দুেটনর নোটমর র্োটথ দ্বমদ্বলটয় ডরটখদ্বিলোম, দ্বর্শ্বোর্ 
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 রুন, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল, চমৎ োর ডশোনোত। হয়টতো এ দ্বদন প্রটেটক্টর র্দর্যরো দ্বনটেটদর 
নোম র্যর্হোর  রটত পোরটর্, আশো  দ্বর।” 
 
“আদ্বমও আশো  দ্বর। ডতোমোর  থোয় মটন হটে ে, ইলোর চমৎ োর এ েন মোনুষ।” 
 
“দ্বনুঃর্টন্দটহ। তোর র্োটথ  েো  টর আনন্দ পোওয় েোয়। এই মুহূটতব আদ্বম েন্ত্র োর উন্নত 
র্ংস্করণ ততদ্বরর ডচষ্টো  রদ্বি, েো হটর্ আটরো ডর্শী শদ্বক্তশোলী দ্ব ন্তু আদ্বম রু্ঝটত পোরদ্বি 
নো। অথবোৎ েন্ত্র ো দ্ব   োটে লোগ্টর্। দ্বতদ্বন অর্শয আমোট  িীটর িীটর রু্দ্বঝটয় দ্বদটেন।” 
 
“ড মন অগ্রগ্দ্বত হটে?” 
 
“েোটলোই। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  ে. ইলোরট  আদ্বম এ  ো ডপ্রোট ো োইপ ততদ্বর  টর 
দ্বদটয়দ্বি। উদ্বন ডর্ ো পরীক্ষো  টর ডদখটর্ন। র্র্ দ্বঠ  থো টল  োে আটরো এদ্বগ্টয় দ্বনটয় 
েোর্।” 
 
“চমৎ োর। েদ্বদ প্রটফর্র ডর্লেন অর্র্র ডনন এই প্রটেটক্টর দ্ব  হটর্। এই দ্বর্ষটয় 
ডতোমোর দ্ব  িোরণো? েদ্বদ তোট  অর্র্র দ্বনটতই হয়?” 
 
অর্ো  হটলো মুটনই। “প্রটফর্র অর্র্টরর  থো েোর্টিন?” 
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“আদ্বম ডর্র ম দ্ব িু শুদ্বন দ্বন। ডতোমোর র্োমটন এ  ো হোইটপোদ্বথদ্ব  যোল র্মর্যো তুটল 
িরলোম। িরো েো  দ্বতদ্বন অর্র্র দ্বনটলন। তোর ডেোগ্য উিররূ্দ্বর ড  হটর্? ডতোমোর মুটখ 
েো শুনলোম তোটত িটর দ্বনদ্বে তুদ্বম ে. ইলোরট ই নতুন পদ্বরচোল  দ্বহটর্টর্ র্মথবন 
 রটর্।” 
 
“হযোাঁ,”  ষ্ট র দ্বিিোিটন্দ্বর পর ের্োর্ দ্বদল মুটনই। “নতুনটদর মটিয ডর্-ই র্র্টচটয় ডর্শী 
ডমিোর্ী এর্ং আদ্বম মটন  দ্বর এই প্রটেক্ট ডর্ ডেোগ্যতোর র্োটথ চোদ্বলটয় দ্বনটত পোরটর্। 
র্মর্যো হটলো, তোর র্য়র্  ম। পুরটনো আর রৃ্দ্ধ অটনট ই আটি–তোরো তরুণ এ েটনর 
ডনতৃত্ব ডমটন ডনটর্ নো।” 
 
“পুরটনোটদর মোটঝ দ্বর্টশষ  োটরো নোম র্লটত পোরটর্? মটন ডরটখো ডতোমোর র্ক্তর্য ডগ্োপন 
থো টর্।” 
 
“হোটত ডগ্োনো  টয় েন দোদ্বয়ত্ব ডনয়োর মটতো ডেোগ্য, দ্ব ন্ত ে. এমোদ্বরল র্র্টচটয় ডেোগ্য 
উিররূ্দ্বর।” 
 
“রু্ঝটত ডপটরদ্বি,” উটঠ দোাঁ়েোল ের্ব। “ডতোমোর র্োহোটেযর েনয িনযর্োদ।” 
 
ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর আর এমোদ্বরটলর  থো েোর্টত েোর্টত ডর্ চটল ডগ্ল। 
 
. 
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২২. 
 
“আর্োর এটর্ি, ের্ব, ইউটগ্ো এমোদ্বরল র্লল। 
 
“দুুঃদ্বখত, ইউটগ্ো। এই র্প্তোটহ ডতোমোট  দুর্োর দ্বর্রক্ত  রটত এলোম। আর্টল ডতোমোর 
 োটি মোনুষেন খুর্ এ  ো আটর্ নো, তোই নো?” 
 
“আদ্বমই আর্টত ডদই নো।  োটের ক্ষদ্বত হয়, দ্বচন্তো েোর্নো  রটত পোদ্বর নো। তটর্, 
ডতোমোর  থো আলোদো। তুদ্বম আর হযোদ্বর, আমোর েনয ডতোমরো েো  টরি তো এ  মুহূটতবর 
েনযও েুলটত পোদ্বর নো।” 
 
উদ্ব়েটয় ডদয়োর েঙ্গীটত হোত নো়েল ের্ব। “র্োদ দোও, ইউটগ্ো। হযোদ্বরর েনয তুদ্বম  টঠোর 
শ্রম দ্বদটয়ি। আমরো দ্ব িু  টর থো টল তুদ্বম তো দ্বফদ্বরটয় দ্বদটয়ি হোেোরগুণ ডর্শী। 
প্রটেটক্টর  োে ড মন চলটি? হযোদ্বর  খটনো আমোট  র্টল নো।” 
 
এমোদ্বরটলর ডচহোরো উজ্জ্বল হটলো, মটন হটলো তোর ডদটহ নতুন  টর প্রোটণর র্ঞ্চোর 
হটয়টি। “েোটলো, ডর্শ-েোটলো। গ্োদ্বণদ্বত  র্যোখযো িো়েো র্লো  দ্বঠন, দ্ব ন্তু গ্ত দুই র্িটর 
ডে অগ্রগ্দ্বত হটয়টি তো র্দ্বতযই দ্বর্স্ময় র র্লো েোয় আর্ল অগ্রগ্দ্বত োই হটয়টি এই 
র্মটয়। অটন  ো এইর ম ডে অনর্রত হোতুদ্ব়ে মোরটত মোরটত  দ্বঠন ডদয়োল ো েোেটত 
শুরু  টরটি অর্টশটষ।” 
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“শুটনদ্বি ে. ইলোটরর নতুন র্মী রণগুটলো ডতোমোটদর েটথষ্ট র্োহোেয  রটি।” 
 
“অধনরোেয  র্মী রণ? হযোাঁ, েীষণ।” 
 
“ইটলটক্টো-ক্লযোদ্বরফোয়োরও অটন  র্োহোেয  রটি। ডে ডমটয় ো এই েটন্ত্রর দ্বেেোইন ততদ্বর 
 টরটি আদ্বম তোর র্োটথ  থো র্টলদ্বি।” 
 
“দ্বর্নেো মুটনই?” 
 
“হযোাঁ।” 
 
“অর্ম্ভর্ রু্দ্বদ্ধমদ্বত ডমটয়। আমোটদর ডর্ৌেোগ্য ডে এমন এ েন  মবী ডপটয়দ্বি।” 
 
“তুদ্বম ডর্শীরেোগ্ র্ময়ই প্রোইম ডরদ্বেয়যোে দ্বনটয়  োে  র, তোই নো?” 
 
“প্রোয় র্োরোক্ষণই এ ো টোদ্বে  দ্বর।” 
 
“তখন ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর র্যর্হোর  র?” 
 
“দ্বনিয়ই।” 
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“তুদ্বম  খটনো িুদ্ব  ডনয়োর  থো ডেটর্ি, ইউটগ্ো?” 
 
 ুম ুম দৃদ্বষ্টটত েটর্বর দ্বদট  তো োল এমোদ্বরল, িীটর িীটর ডচোখ দ্বপ  দ্বপ   রটি। 
“িুদ্ব ?” 
 
“হযোাঁ। শব্দ ো দ্বনিয়ই তুদ্বম শুটনি। অথবও েোটনো।” 
 
“আদ্বম িুদ্ব  ডনর্ ড ন?” 
 
“ োরণ ডতোমোট  আমোর মটন হটে েীষণ ক্লোন্ত।” 
 
“তো খোদ্বন  ো ক্লোন্ত ডতো র্ট ই। দ্ব ন্তু আদ্বম  োে ডফটল ড োথোও ডেটত চোই নো।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  এখন স্বোেোদ্বর্ট র ডচটয় ডর্শী ক্লোন্ত ডর্োি  র?” 
 
“দ্ব িু ো। র্য়র্ হটে, ের্ব।” 
 
“মোত্র ঊনপঞ্চোশ।” 
 
“ ম র্লো েোটর্ নো।” 
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“দ্বঠ  আটি, র্োদ দোও, ইউটগ্ো। হযোদ্বরর  োে মব ড মন চলটি? তুদ্বম ওর র্োটথ দী বদ্বদন 
ডথট  আি। ওর র্যোপোটর ডতোমোর ডচটয় েোটলো আর ড উ র্লটত পোরটর্ নো। এমনদ্ব  
আদ্বমও নো। অন্তত ওর  োটের র্যোপোটর।” 
 
“েোটলোই  োে  রটি ের্ব। ওর ড োটনো পদ্বরর্তবন আমোর ডচোটখ পটর দ্বন। এই প্রটেটক্ট 
তোর মোথো এখটনো র্র্টচটয় তীক্ষ্ণ এর্ং দ্রুত  োে  টর। র্য়র্ তোর উপর ড োটনো প্রেোর্ 
ডফটল দ্বন।” 
 
“খুদ্বশর খর্র। দ্ব ন্তু তোর দ্বনটের িোরণো ডতোমোর মটতো এটতো েোটলো নো। র্য়র্ োট  ডর্ 
েোটলোেোটর্ ডনয় দ্বন। েন্মদ্বদটনর উৎর্র্ পোলটনর েনয তোট  রোেী  রোটত অটন  
 োঠখ়ে ডপো়েোটত হটয়টি। েোটলো  থো, অনুষ্ঠোটন তুদ্বম দ্বিটল? আদ্বম ডদদ্বখ দ্বন।” 
 
“দ্ব িুক্ষটণর েনয দ্বিলোম। দ্ব ন্তু তুদ্বম ডতো েোনই, এর্র্ পোদ্ব বফোদ্ব ব আমোর েোটলো লোটগ্ 
নো, অস্বদ্বি ডর্োি  দ্বর।” 
 
“ডতোমোর দ্ব  মটন হয় হযোদ্বর ডশষ হটয় ডগ্টি? আদ্বম তোর ডমিো শদ্বক্তর  থো র্লদ্বি নো। 
তোর শোরীদ্বর  র্োমটথবযর  থো র্লদ্বি। ডর্ দ্ব  ক্লোন্ত হটয় প়েটি–এটতো ক্লোন্ত ডে গুরুত্বপূণব 
দোদ্বয়ত্ব পোলন  রটত পোরটর্ নো?” 
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অর্ো  হটলো এমোদ্বরল। “ডেটর্ ডদদ্বখ দ্বন। হযোদ্বর ক্লোন্ত হটত পোটর এমন ো আদ্বম  খটনো 
 ল্পনোও  দ্বর নো।” 
 
“হটতও ডতো পোটর। আমোর মটন হয় ডর্ এখন তরুণ  োটরো হোটত দোদ্বয়ত্ব ডিট়ে ডদয়োর 
 থো প্রোয়ই েোটর্।” 
 
ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটয় র্র্ল এমোদ্বরল। ের্ব ডঢো োর পর ডথট ই এ  ো গ্রোদ্বফক্স টোইলোর্ 
হোটত দ্বনটয় ডদোলোদ্বেল। ডর্ ো নোদ্বমটয় ডরটখ র্লল, “দ্ব ! হোর্য র! অর্ম্ভর্!” 
 
“দ্ব  র্লি তুদ্বম?” 
 
“অর্শযই। আমোর র্োটথ আটলোচনো নো  টর ডর্  খটনোই এমন দ্বর্দ্ধোন্ত ডনটর্ নো। 
ড োটনোদ্বদন ডনয় দ্বন।” 
 
“ডর্োঝোর ডচষ্টো  র, ইউটগ্ো। হযোদ্বর দ্বনুঃটশষ হটয় ডগ্টি, েদ্বদও লুদ্ব টয় রোখোর ডচষ্টো  টর। 
েদ্বদ ডর্ অর্র্র ডনয়? প্রটেটক্টর দ্ব  হটর্? র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর দ্ব  হটর্?” 
 
র্রু ডচোটখ তো োল এমোদ্বরল। “তুদ্বম ঠোট্টো  রি, ের্ব?” 
 
“নো, আদ্বম শুিু েদ্বর্ষযত দ্বনটয় েোর্দ্বি।” 
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“হযোদ্বর অর্র্র দ্বনটল আদ্বম তোর দোদ্বয়ত্ব ডনর্। ডর্ আর আদ্বম এই প্রটেক্ট শুরু  টরদ্বি। 
তখন আর ড উ দ্বিল নো। ড উ নো। শুিু আদ্বম আর ডর্। হযোদ্বরর পটর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
দ্বর্ষটয় আমোর ডচটয় ডর্শী আর ড উ েোটন নো। অর্ো  লোগ্টি আদ্বমই ডে তোর উিররূ্দ্বর 
এ ো ডতোমোর মোথোয় আটর্ দ্বন ড ন।” 
 
“আমোর র্ো অনয  োটরো মটন এই দ্বর্ষটয় ড োটনো র্টন্দহ ডনই ডে তুদ্বমই ডেোগ্য উিররূ্দ্বর 
দ্ব ন্তু তুদ্বম দ্ব  দোদ্বয়ত্ব দ্বনটত চোও? হয়টতো র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্র্ই তুদ্বম েোন, দ্ব ন্তু 
দ্বর্শোল প্রটেটক্টর রোেনীদ্বত এর্ং েদ্ব লতোর মোটঝ দ্বনটেট  েুদ্বর্টয় দ্বদটত চোও তুদ্বম, 
আর্ল  োে র্োদ দ্বদটয়? আর্টল প্রটেক্ট োট  রু্ন্দরেোটর্ চোলোটনোর ডচষ্টোটতই ডশষ হটয় 
ডগ্টি হযোদ্বর। তুদ্বম দ্ব  ডর্ই দোদ্বয়ত্ব দ্বনটত পোরটর্?” 
 
“হযোাঁ, পোরর্ এর্ং এই দ্বর্ষটয় আটলোচনো  রটত চোই নো আদ্বম। ডশোন, ের্ব, তুদ্বম দ্ব  এই 
 থোই র্লটত এটর্ি ডে হযোদ্বর আমোট  ডর্র  টর দ্বদটত চোইটি?” 
 
“দ্বনিয়ই নো! তুদ্বম ড মন  টর েোর্টল? হযোদ্বরট   খটনো ডদটখি র্নু্ধটদর তযোগ্  রটত?” 
 
“ডর্শ, তোহটল এই আটলোচনো র্োদ। দ্ব িু মটন  টরো নো, ের্ব, আমোর র্দ্বতযই অটন  
 োে আটি।” অেটদ্রর মটতোই েটর্বর দ্বদ  ডথট  মুখ দ্বফদ্বরটয় আর্োর  োটে েুটর্ ডগ্ল 
ডর্। 
 
“দ্বনিয়ই। আদ্বম ডতোমোর র্ময় নষ্ট  রটত চোই নো।” 
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. 
 
২৩. 
 
“মো, ডেতটর এর্,” র্লল রোইখ। “ড োটনো অরু্দ্বর্িো ডনই। মোনীলো এর্ং ওয়োনেো র্োইটর 
ডগ্টি।” 
 
ডেতটর ঢু ল ের্ব, র্হেোত প্ররৃ্দ্বি অনুেোয়ী প্রথটম েোটন এর্ং র্োটম তো োল, তোরপর 
র্টর্ প়েল র্র্টচটয়  োটির ডচয়োর োয়। 
 
“িনযর্োদ,” র্লল ডর্। দ্ব িুক্ষণ দ্বনরটর্ র্টর্ই রইল, মটন হটলো ডেন পুটরো এম্পোয়োটরর 
ডর্োঝো তোর  োাঁটি ডচটপটি। 
 
অটপক্ষো  রল রোইখ, তোরপর র্লল, “পযোটলর্ গ্রোউটে ডতোমোর দুুঃর্োহদ্বর্  অদ্বেেোটনর 
 থো দ্বেটজ্ঞর্  রোর রু্টেোগ্ হয় দ্বন। খুর্  ম মোনুটষর মো এমন র্োহর্ী হয়।” 
 
“ওই র্যোপোটর  থো র্লটত আদ্বর্ দ্বন, রোইখ।”–“র্ল তোহটল ডতোমোর মুখ ডদটখ  খটনো 
দ্ব িু ডর্োঝো েোয় নো, তটর্ এখন 
 
ডতোমোট  ডদখোটে েীষণ মনমরো। ড ন?” 
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“দ্বঠ ই র্টলি। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  মনটমেোে েীষণ খোরোপ  োরণ আমোর। মটন 
অতযন্ত গুরুত্বপূণব দ্ব িু দ্বর্ষয়  ুরপো  খোটে অথচ ডতোমোর র্োর্োর র্োটথ এই দ্বর্ষটয়  থো 
র্টল ড োটনো লোে ডনই। ডর্ এই মহোদ্বর্টশ্বর র্র্টচটয় চমৎ োর মোনুষ, দ্ব ন্তু তোট  দ্ব িু 
ডর্োঝোটনো অর্ম্ভর্। ডর্ ড োটনো আগ্রহ ডদখোটর্ নো। এ   থোয় উদ্ব়েটয় ডদটর্। র্লটর্ এ ো 
তোর েীর্টনর দ্বনরোপিো দ্বনটয় আমোর অমুল  েয়–এর্ং তোট  রক্ষো  রোর ডচষ্টো।” 
 
“ডশোটনো, মো, র্োর্োর দ্বনরোপিো দ্বনটয় তুদ্বম র্র্র্ময়ই অ োরণ েয় পোও। ডতোমোর মটন েদ্বদ 
ড োটনো র্টন্দহ থোট , তো েুলও ডতো হটত পোটর।” 
 
“িনযর্োদ। দ্বঠ  ডতোমোর র্োর্োর মটতো  টরই র্টলি। আটরো হতোশ হলোম। পুটরোপুদ্বর 
হতোশ।” 
 
“ডর্শ, র্র্ খুটল র্ল। প্রথম ডথট ।” 
 
“র্যোপোর ো শুরু হটয়টি ওয়োনেোর স্বে দ্বদটয়।” 
 
“ওয়োনেোর স্বে! মো! ডতোমোর আর্টলই এখন থোমো উদ্বচত। রু্ঝটত পোরদ্বি ড ন র্োর্ো 
ডতোমোর  থো শুনটত চোয় নো, র্োচ্চো এ  ো ডমটয়র স্বেট  তুদ্বম ফুদ্বলটয় ফোদ্বপটয় দ্বর্শোল 
র্যোপোটর দোাঁ়ে  রোে। হোর্য র।” 
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“আমোর মটন হয় নো ও ো ড োটনো স্বে দ্বিল। আমোর মটন হয় র্োচ্চো ডমটয় ো ডে 
  নো োট  মটন  টরটি স্বে র্োিটর্ ডর্খোটন র্দ্বতয োটরর দুেন মোনুষ  থো র্লদ্বিল এর্ং 
ডর্ই আটলোচনোট ই ডর্ তোর দোদোর মৃতুয দ্বর্ষয়  ডেটর্ ডনয়।” 
 
“ডর্পটরোয়ো অনুমোন। র্দ্বতয হওয়োর র্ম্ভোর্নো  ত ু ু?” 
 
“িটর নোও ডে র্দ্বতয। ডে  থো ো ডর্ খুর্ েোটলোেোটর্ মটন রোখটত ডপটরটি তো হটলো, 
ডলমটনে ডেথ। দ্বঠ  এ োই স্বটে ডদখল ড ন? আর্টল ডর্ অনয ড োটনো শব্দ শুটনটি 
এর্ং ডিো  রু্দ্বদ্ধটত েত ু ু ডপটরটি শব্দ ো দ্বনটের মটতো র্োদ্বেটয় দ্বনটয়টি ডর্টক্ষটত্র প্রশ্ন 
হটে আর্ল শব্দ ো দ্ব  দ্বিল?” 
 
“আদ্বম র্লটত পোরর্ নো,” ের্োর্ দ্বদল রোইখ, তোর  টণ্ঠ অদ্বর্শ্বোর্। র্যোপোর ো িরটত 
পোরল ের্ব। “ডতোমোর িোরণো এ োও আমোর অরু্স্থ  ল্পনো। দ্ব ন্তু আমোর িোরণো েদ্বদ র্দ্বতয 
হয় তোহটল এই প্রটেটক্টই হযোদ্বরর দ্বর্রুটদ্ধ এ  ো ষ়েেন্ত্র চলটি।” 
 
“এই প্রটেটক্ট? অর্ম্ভর্, র্োচ্চো এ  ো ডমটয়র স্বেট  গুরুত্ব ডদয়োর মটতোই অর্ম্ভর্।” 
 
“প্রদ্বতদ্ব  র়্ে প্রটেক্টই ঈষবো, ডক্ষোে আর ডপশোগ্ত দ্বর্টিটষ েেবদ্বরত।” 
 
“দ্বনিয়ই। দ্বনিয়ই। দ্ব ন্তু ডর্ ো ডতো আর ষ়েেন্ত্র নয়। র্োর্োট  খুন  রোর মটতো দ্ব িু 
নয়।” 
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“পদ্বরমোটণর পোথব য। হয়টতো পোথব য ো খুর্  ম।” 
 
“এই  থো তুদ্বম  খটনো র্োর্োট  দ্বর্শ্বোর্  রোটত পোরটর্ নো। আমোট ও নো।” অদ্বস্থরেোটর্ 
ডহাঁট   োমরোর অপরপ্রোটন্ত চটল ডগ্ল রোইখ, আর্োর দ্বফটর এটর্ র্লল, “আর তুদ্বম এই 
ষ়েেন্ত্র ো ডর্র  রোর ডচষ্টো  রি, তোই নো?” 
 
মোথো নো়েল ের্ব। 
 
“এর্ং র্যথব হটয়ি?” 
 
আর্োরও মোথো ডনট়ে ের্োর্ দ্বদল ের্ব। 
 
“ডতোমোর দ্ব  মটন হয় দ্বন, মো, র্যথব হটয়ি  োরণ ড োটনো ষ়েেন্ত্রই আর্টল ডনই?” 
 
মোথো নো়েল ের্ব। “এখন হয়টতো র্যথব হটয়দ্বি, দ্ব ন্তু তোটত এ  ো ষ়েেন্ত্র ডে আটি 
আমোর এই দ্বর্শ্বোর্  লটর্ নো। আমোর মন র্লটি।” 
 
ডহটর্ ডফলল রোইখ। “ডতোমোর  থো ো আর দশ ো র্োিোরণ ডমটয়র মটতোই ডশোনোল, মো। 
ডতোমোর  োি ডথট , আমোর মন র্লটি, এর ডচটয় আটরো শক্ত মন্তর্য আশো  টরদ্বিলোম, 
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“এ  ো শব্দ আটি েো আমোর মটন হয় দ্বর্ ৃত  রটল ডলমটনে’-এর মটতো ডশোনোয়। 
ডলমযোন-এইটেে।” 
 
“ডলমটনইটেে? এ ো আমোর  ী?” 
 
“ডলমযোন-এইটেে। দুট ো শব্দ। ডলমযোন হটে তোরোই প্রটেটক্টর গ্দ্বণতদ্বর্দরো েোটদরট  
ননমযোথটমদ্ব দ্বশয়োন র্টল।” 
 
“ডতো?”। 
 
“িরো েো , ড উ এ েন ডলমযোন-এইটেে ডেথ’-এর  থো র্টলটি েোর অথব হযোদ্বরট  
এমন এ  উপোটয় খুন  রো হটর্ ডেখোটন এ োদ্বি  ননমযোথটমদ্ব দ্বশয়োন েদ্ব়েত থো টর্। 
এই শব্দ ো হয়টতো ওয়োনেোর  োটন ডলমটনে ডেথ’-এর মটতো শুদ্বনটয়টি। ডেটহতু শব্দ ো 
ডর্ আটগ্ শুটন দ্বন আর্োর অনযদ্বদট  ডর্ ডলমটনে এর েীষণ েক্ত?” 
 
“তুদ্বম র্লটত চোও ডে র্র্ েোয়গ্ো ডিট়ে তোরো র্োর্োর অদ্বফটর্ র্টর্ই  থো র্লদ্বিল–েোটলো 
 থো,  তেন দ্বিল?” 
 
“ওয়োনেো তোর স্বটের র্ণবনো ডদয়োর র্ময় দুেটনর  থো র্টলদ্বিল। আমোর মটত দুেটনর 
এ েন েোন্তোর  টণবল দ্বহন্ডোর দ্বলন। ড উ এ েন তোট  প্রটেটক্ট ডঢো োর রু্টেোগ্  টর 
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ডদয় ওই র্মটয়ই হযোদ্বরট  পথ ডথট  র্রোটনোর পদ্বর ল্পনো দ্বনটয় আটলোচনো  রদ্বিল 
তোরো।” 
 
“ডতোমোর  ল্পনো ক্রটমই আটরো ডর্পটরোয়ো হটয় েোটে, মো।  টণবল দ্বলন এর্ং অনয ড উ 
এ েন র্োর্োর অদ্বফটর্ই খুটনর পদ্বর ল্পনো  রদ্বিল অথচ েোনত নো ডে র্োচ্চো এ  ো 
ডমটয় ডচয়োটর লুদ্ব টয় তোটদর আটলোচনো শুনটি। তোই নো?” 
 
“ডমো োমুদ্ব ।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র, েদ্বদ তোটদর আটলোচনোয় ডলমযোটনর উটিখ থোট  তোহটল  টণবল দ্বলন-এর 
র্োটথর ডলো দ্ব  র্ম্ভর্ত এ েন গ্দ্বণতদ্বর্দ।” 
 
“ডর্র মই মটন হটে।” 
 
“পুটরোপুদ্বরই অর্ম্ভর্। দ্ব ন্তু েদ্বদ র্দ্বতয হয় তোহটল ড োন গ্দ্বণতদ্বর্দট  র্টন্দহ।  রি? 
প্রটেটক্ট পঞ্চোশেটনর মটতো আটি।” 
 
“র্র্োইট  দ্বেজ্ঞোর্োর্োদ  রো র্ম্ভর্ হয় দ্বন।  টয় েন গ্দ্বণতদ্বর্দ আর  টয় েন 
ডলমযোনট  দ্বেজ্ঞোর্োর্োদ  টরদ্বি, দ্ব ন্তু ড োটনো রূ্ত্র পোই দ্বন। অর্শয র্রোর্দ্বর ডতো আর 
প্রশ্ন  রো েোয় নো।” 
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“অথবোৎ েোটদর র্োটথ  থো র্টলি তোটদর ড উই এ  ো েয়ং র ষ়েেটন্ত্রর র্যোপোটর 
ড োটনো রূ্ত্র ডতোমোট  দ্বদটত পোটর দ্বন?” 
 
“নো।” 
 
“অর্ো  হই দ্বন। ওরো ডর্র ম ড োটনো পদ্বর ল্পনো  টর দ্বন,  োরণ,–“ 
 
“ডতোমোর  োরণ ো আদ্বম েোদ্বন, রোইখ। ডতোমোর দ্ব  মটন হয় ডে মোত্র দুই এ  ো প্রশ্ন 
 রটলই অপরোিীরো েয় ডপটয় ষ়েেটন্ত্রর  থো ফোাঁর্  টর ডদটর্? র্ল প্রটয়োগ্  রোর 
ড োটনো উপোয় দ্বিল নো। গ্দ্বণতদ্বর্দটদর দ্বর্রক্ত  রটল ডতোমোর র্োর্ো দ্ব  র্লটর্ তুদ্বম ডতো 
েোনই।” 
 
তোরপর হঠোৎ  ণ্ঠস্বটর েরুরী েোর্ ফুদ্ব টয় ডর্ দ্বেটজ্ঞর্  রল, “রোইখ, এর মোটঝ 
ইউটগ্ো এমোদ্বরটলর র্োটথ ডদখো হটয়টি ডতোমোর?” 
 
“নো। েোনই ডতো, মোনুষ ো র্োমোদ্বে  প্রোণী নয়। ওর  োি ডথট  র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ড ট়ে 
নোও, তোহটল এ তোল শু টনো চোম়েোর মটতো পট়ে থো টর্।” 
 
দৃশয ো  ল্পনো  টর মুখ দ্বর্ ৃত  রল ের্ব। “এই র্প্তোটহ ওর র্োটথ দুর্োর  থো র্টলদ্বি। 
মটন হটয়টি ড মন ডেন গুদ্ব টয় ডগ্টি ও। ক্লোন্ত র্লদ্বি নো, দ্ব ন্তু েগ্ৎ র্ংর্োটরর ড োটনো 
ডখোাঁে খর্রই ডনই।” 
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“হযোাঁ। ইউটগ্ো এমনই।” 
 
“ওর অর্স্থো দ্ব  এখন আটরো খোরোটপর দ্বদট  েোটে?” 
 
দ্ব িুক্ষণ েোর্ল রোইখ। “হটত পোটর। ওর র্য়র্ হটে। আমোটদর র্র্োরই হটে। শুিু 
তুদ্বম র্োটদ, মো।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  র্লটর্ ডে ইউটগ্ো তোর র্োমটথবর র্ীমো ডপদ্বরটয় ডগ্টি এর্ং এখন খোদ্বন  ো 
েোরর্োমযহীন হটয় ডগ্টি?” 
 
“ড ? ইউটগ্ো? েোরর্োময হোরোটনোর মটতো ড োটনো দ্ব িু ডনই ওর। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয় 
ওট  থো টত দোও, নীরটর্ র্ো ী েীর্ন ো পোর  টর ডদটর্?” 
 
“আমোর তো মটন হয় নো। এ  ো দ্বর্ষটয়র প্রদ্বত ডর্ আগ্রহী–েীষণ আগ্রহী। ডর্ ো হটে 
উিরোদ্বি োরীত্ব।” 
 
“দ্ব টর্র উিরোদ্বি োরীত্ব?” 
 
“আদ্বম তোট  র্টলদ্বিলোম ডতোমোর র্োর্ো হয়টতো এ দ্বদন অর্র্র ডনটর্। তোটতই প্র োশ 
ডপল ডে ইউটগ্ো দৃঢ় প্রদ্বতজ্ঞ–েীষণ দৃঢ় প্রদ্বতজ্ঞ–তোর উিররূ্দ্বর হওয়োর েনয।” 
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“অর্ো  হই দ্বন। ড উই দ্বিমত  রটর্ নো ডে ইউটগ্োই অর্শযম্ভোর্ী উিররূ্দ্বর। আমোর 
দ্বর্শ্বোর্ র্োর্োও তোই মটন  টর।” 
 
“দ্ব ন্তু এই ডক্ষটত্র তোট  আমোর দ্বঠ  স্বোেোদ্বর্  মটন হয় দ্বন। ডর্ ডেটর্দ্বিল আদ্বম 
েোনোটত এটর্দ্বি ডে হযোদ্বর তোট  র্োদ দ্বদটয় অনয  োটরো হোটত দোদ্বয়ত্ব ডিট়ে ডদয়োর  থো 
েোর্টি। দ্বচন্তো  রটত পোটরো হযোদ্বরট  দ্বনটয় ড উ এমন েোর্টর্?” 
 
“অদু্ভত–“ গ্েীর দ্বচন্তো দ্বনটয় মোটয়র দ্বদট  অটন ক্ষণ তোদ্ব টয় থো ল রোইখ। তোরপর 
র্লল, “তুদ্বম দ্ব  র্লটত চোও ডে ইউটগ্োই ষ়েেটন্ত্রর মূল ডহোতো। র্োর্োট  হদ্ব টয় দ্বনটেই 
দোদ্বয়ত্ব দ্বনটত চোইটি?” 
 
“ডর্ ো দ্ব  অর্ম্ভর্?”। 
 
“হযোাঁ, অর্ম্ভর্। পুটরোপুদ্বর। ইউটগ্োর র্মর্যো হটে অদ্বতদ্বরক্ত পদ্বরশ্রম, আর দ্ব িু নো। 
র্র্র্ময় র্মী রটণর দ্বদট  তোদ্ব টয় থো টল, র্োরোদ্বদন আর অটিব  রোত, ডে ড উ পোগ্ল 
হটয় েোটর্।” 
 
এ  ঝ  োয় উটঠ দোাঁ়েোল ের্ব। “দ্বঠ ই র্টলি।” 
 
অর্ো  হটলো রোইখ, “দ্ব  র্যোপোর?” 
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“ডতোমোর  থো শুটন আমোর মোথোয় এ  ো রু্দ্বদ্ধ এটর্টি। হয়টতো  োে হটর্।” আর 
ড োটনো  থো নো র্টল চটল ডগ্ল ডর্। 
 
. 
 
২৪. 
 
হযোদ্বর ডর্লেটনর র্োটথ  থো র্লোর র্ময় েটর্বর  টণ্ঠর অর্ম্ভদ্ব  ডগ্োপন থো ল নো। 
“গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত চোরদ্বদন  োদ্ব টয় এটল। ড োটনো ডেোগ্োটেোগ্ ডনই আর এর্োরও 
তুদ্বম আমোট  ডফটল এ ো ডগ্ি।” 
 
স্বোমী স্ত্রী েোর েোর হলস্ক্রীটন পরস্পটরর প্রদ্বতেদ্বর্র দ্বদট  তোদ্ব টয় আটি। হযোদ্বর এ  ো 
গ্টর্ষণোর  োে ডশষ  টর এইমোত্র ইটম্পদ্বরয়োল ডর্ক্টটরর গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররী ডথট  
দ্বফটর এটর্টিন। দ্বফটর আর্োর খর্র েোনোটনোর েনযই প্রটেক্ট অদ্বফর্ ডথট  েটর্বর র্োটথ 
ডেোগ্োটেোগ্  টরটিন। ডরটগ্ ডগ্টলও, েোর্টলন হযোদ্বর, ের্বট  েীষণ রু্ন্দর ডদখোয়। ইটে 
 রটি হোত র্োদ্ব়েটয় তোর দ্বচরু্ট  আদর  রটত। 
 
“ের্ব,” শুরু  রটলন দ্বতদ্বন, খোদ্বন  ো অনুনটয়র রু্টর, “আদ্বম এ ো েোই দ্বন। অটনট ই 
দ্বিল র্োটথ। আর গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররী অনয র্র্ েোয়গ্োর ডচটয় স্কলোরটদর েনয অটন  
ডর্শী দ্বনরোপদ। এখন ডথট  আমোট  প্রোয়ই লোইটব্ররীটত ডেটত হটর্।” 
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“আর তুদ্বম আমোট  নো েোদ্বনটয়ই ডেটত থো টর্?” 
 
“ের্ব, আমোর দ্বনরোপিো দ্বনটয় ডতোমোর ডে েয় তোর র্োটথ আদ্বম র্োরোক্ষণ র্োর্  রটত 
পোরর্ নো। এ োও চোই নো ডে তুদ্বম আমোর র্োটথ দ্বগ্টয় লোইটব্ররীয়োনটদর দ্বর্রক্ত  টর 
ডতোল। ওরো ডতো আর েোন্তোর র্দর্য নয়। ওটদরট  আমোর প্রটয়োেন এর্ং ওটদরট  
আদ্বম রোগ্োটত চোই নো। এ  ো  োে অর্শয  রোর  থো েোর্দ্বি আমরো– োিো োদ্বি এ  ো 
অযোপো বটমে েো়েো দ্বনটত পোদ্বর।” 
 
ডচহোরোর গ্োম্ভীেব দূর হটলো েটর্বর। মোথো ডনট়ে দ্বর্ষয় পদ্বরর্তবন  রল, “তুদ্বম দ্ব  েোন 
গ্ত  টয় দ্বদটন ইউটগ্োর র্োটথ আদ্বম দুর্োর  থো র্টলদ্বি?” 
 
“চমঙ্কোর। আদ্বম খুদ্বশ হটয়দ্বি। র্োইটরর পৃদ্বথর্ীর র্োটথ ওর এ  ো ডেোগ্োটেোগ্ থো ো 
দর োর।” 
 
“হযোাঁ, এখন আটরো ডর্শী দর োর,  োরণ ওর ডর্োিহয় দ্ব িু এ  ো হটয়টি। এতদ্বদন ডে 
ইউটগ্ো আমোটদর র্োটথ দ্বিল ডর্ আর এখন ডনই। ড মন ডেন অদ্বনিয়তোয় ডেোটগ্, 
দ্বনটের ডেতটর গুদ্ব টয় ডগ্টি আটরো ডর্শী র্র্টচটয় অদু্ভত র্যোপোর–এ  ো ডক্ষটত্র ডর্ 
েীষণ আটর্গ্প্রর্ণ–ডতোমোর অর্র্টরর পর ডতোমোর পটদ অদ্বিদ্বষ্ঠত হওয়ো।” 
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“স্বোেোদ্বর্  েোটর্ই আমোর পটর ডর্-ই হটর্ প্রটেটক্টর পদ্বরচোল –েদ্বদ আমোর আটগ্ই মটর 
নো েোয়।” 
 
“ডর্ ডতোমোর ডচটয় ডর্শীদ্বদন র্োাঁচটর্ এ ো তুদ্বম আশো  র নো?” 
 
“আমোর ডচটয় ডর্ এগ্োটরো র্িটরর ডিো , দ্ব ন্তু পদ্বরদ্বস্থদ্বতর উত্থোন পতন—” 
 
“তুদ্বম রু্ঝটত ডপটরি ইউটগ্োর অর্স্থো েোটলো নয়। তোট  ডতোমোর ডচটয় র্য়স্ক ডদখোয়, 
এর্ং মটন হটে পদ্বরর্তবন ো ইদোনীং হটয়টি। ডর্ দ্ব  অরু্স্থ?” 
 
“শোরীদ্বর েোটর্? আমোর তো মটন হয় নো। ডর্ দ্বনয়দ্বমত ডচ আপ  রোয়। েদ্বদও স্বী োর 
 রদ্বি ডে তোট  অটন  দ্বনুঃটশদ্বষত ডদখোয়। তোট  আদ্বম িুদ্ব  ডনয়োর  থো র্টলদ্বিলোম, 
 টয়  মোর্–চোইটল র্র্ রু্টেোগ্রু্দ্বর্িোর্হ এ  র্িটরর। র্টলদ্বিলোম ডেন ট্রযোন র ডথট  
দূটর ড োথোও চটল েোয়, ডেন প্রটেক্ট ডথট  েতদূর র্ম্ভর্ দূটর থো টত পোটর। দ্বেট োদ্বরন-
এ ডেটত পোরত–খুর্ ডর্শী আটলো র্ষব দূটর নো। চমৎ োর এ  ো দ্বরর্ ব ওয়োর্ল্ব। খরচ 
দ্বনটয়ও েোর্টত হটতো নো।” 
 
অধিেব েঙ্গীটত মোথো নো়েল ের্ব। “দ্বনিয়ই ডর্ প্রতযোখযোন  টরটি। আদ্বমও র্টলদ্বিলোম 
দ্ব ন্তু এমন েোর্  রল ডেন িুদ্ব  শব্দ োর অথবই ডর্ েোটন নো। এ   থোয় নো  টর 
দ্বদল।” 
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“আমরো দ্ব   রটত পোদ্বর?” দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। 
 
“এ  ু ডেটর্ ডদখটত পোদ্বর। পাঁদ্বচশ র্ির িটর এই প্রটেটক্ট  োে  রটি ইউটগ্ো। 
এতদ্বদন ড োটনো র্মর্যো হয় দ্বন দ্ব ন্তু মটন হটে এখন হঠোৎ  টরই ডর্ অদ্বতদ্বরক্ত দুর্বল 
হটয় ডগ্টি। র্য়টর্র  োরটণ এ ো হটত পোটর নো। এখটনো পঞ্চোশই হয় দ্বন।” 
 
“তুদ্বম দ্ব  অনয দ্ব িু র্টন্দহ  রি?” 
 
“হযোাঁ। তুদ্বম আর ইউটগ্ো ডতোমোটদর প্রোইম ডরদ্বেয়যোটে  তদ্বদন ডথট  ইটলটরো 
ক্লযোদ্বরফোয়োর র্যর্হোর  রি?” 
 
“প্রোয় দুর্ির–ডর্শীও হটত পোটর।” 
 
“আমোর িোরণো েোরো প্রোইম ডরদ্বেয়যোে দ্বনটয়  োে  টর তোরোই ইটলটরো ক্লযোদ্বরফোয়োর দ্বনটয় 
 োে  টর।” 
 
“দ্বঠ ।” 
 
“অথবোৎ তুদ্বম আর ইউটগ্োই র্র্টচটয় ডর্শী?” 
 
“হযোাঁ।” 
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“আর ইউটগ্ো ডতোমোর ডচটয় ডর্শী?” 
 
“ডর্ তোর  োটের পুটরো র্ময় োই প্রোইম ডরদ্বেয়যোে আর এর অন্তেুবক্ত র্মী রণ দ্বনটয় 
র্যি থোট । দুেবোগ্যক্রটম আমোট  প্রশোর্দ্বন   োটেই ডর্শী র্যি থো টত হয়।” 
 
“মোনুটষর শরীটর ইটলটক্টো-ক্লযোদ্বরফোয়োর দ্ব  িরটনর প্রেোর্ ডফটল?” 
 
অর্ো  হটলন ডর্লেন। “ডতমন উটিখটেোগ্য ড োটনো প্রেোর্ ডফটল র্টল শুদ্বন দ্বন।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র এ  ো দ্বর্ষয় আমোট  রু্দ্বঝটয় দোও, হযোদ্বর। ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োটরর র্যর্হোর 
শুরু হটয়টি দুর্ির হটলো। এই র্মটয়র মোটঝ তুদ্বম হটয় ডগ্ি অদ্বর্শ্বোর্যর ম ক্লোন্ত, 
েুদ্বক্তহীন এর্ং খোদ্বন  ো আনমনো। ড ন?” 
 
“আমোর র্য়র্ হটে ের্ব।” 
 
“র্োটে  থো। ড  র্টলটি ডতোমোট  ডে ষো  র্ির হটলই মোনুষ পোগ্ল হটয় েোয়? 
র্য়র্ োট  তুদ্বম এ  ো অেুহোত দ্বহটর্টর্ দোাঁ়ে  রোে। ইউটগ্ো, েদ্বদও তোর র্য়র্ আটরো 
 ম, ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োটরর র্োমটন ডতোমোর ডচটয় আটরো দী ব র্ময়  ো োয়, ফলশ্রুদ্বতটত 
ডর্ হটয় পট়েটি আটরো ডর্শী ক্লোন্ত, েুদ্বক্তহীন, এর্ং আমোর মটত অর্ম্ভর্ আনমনো। আর 
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উিরোদ্বি োদ্বরত্ব দ্বনটয় ডিটলমোনুটষর মটতো ডেদ িরটত শুরু  টরটি। ডতোমোর  োটি 
র্যোপোর ো গুরুত্বপূণব মটন হয় নো?” 
 
“র্য়র্ আর অতযোদ্বি  পদ্বরশ্রম। এ োই গুরুত্বপূণব।” 
 
“নো, আর্ল  োরণ ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর ডতোমোটদর দুেটনর উপর দী বস্থোয়ী ক্ষদ্বত র 
প্রেোর্ ডফলটি।” 
 
দ্ব িুক্ষণ নীরর্ ডথট  ডর্লেন র্লটলন, “ডতোমোর মন্তর্য োট  েুল প্রমোণ  রটত পোরর্ 
নো ের্ব, রু্ঝটতও পোরদ্বি নো। ইটল টট্রো-ক্লযোদ্বরফোয়োর এমন এ  েন্ত্র েো অস্বোেোদ্বর্  
দ্বর্দুযৎ ডক্ষত্র ততদ্বর  টর, ডে িরটনর দ্বর্দুযৎ ডক্ষটত্রর মোটঝ মোনুষ প্রদ্বতদ্বনয়তই র্র্র্োর্ 
 রটি। তোটত ড োটনোর ম অস্বোেোদ্বর্  ক্ষদ্বত হয় নো। েোই ডহো  এই েন্ত্র র্যর্হোর নো 
 টর পোরো েোটর্ নো। এ ো িো়েো প্রটেটক্টর অগ্রগ্দ্বত অর্যোহত রোখোর ড োটনো উপোয় ডনই।” 
 
“হযোদ্বর, ডতোমোট  এ  ো অনুটরোি  রর্, রোখটতই হটর্। আমোট  নো র্টল তুদ্বম প্রটেটক্টর 
র্োইটর ড োথোও েোটর্ নো, দ্ব িু  রটর্ নো। রু্ঝটত ডপটরি?” 
 
“ডতোমোর এই  থো ো ড মন  টর রোখর্, ের্ব? তুদ্বম ডতো আমোর হোত পো ডর্াঁটি ডফলি।” 
 
“মোত্র দ্ব িুদ্বদটনর েনয,  টয় দ্বদন র্ো এ  র্প্তোহ।” 
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“ টয় দ্বদন র্ো এ র্প্তোটহ দ্ব  হটর্?” 
 
“দ্বর্শ্বোর্ রোখ আমোর উপর। র্র্ দ্বঠ   টর ডদর্।” 
 
. 
 
২৫. 
 
পুরটনো র্োংট দ্বত  েঙ্গীটত দরেোয় শব্দ  রটলন হযোদ্বর ডর্লেন। ডচোখ তুটল তো োল 
ইউটগ্ো এমোদ্বরল। “হযোদ্বর, ডতোমোট  ডদটখ েোটলো লোগ্টি।” 
 
“আর্টল  ন  ন আর্ো উদ্বচত। আটগ্ তুদ্বম আর আদ্বম র্োরোক্ষণই এ  র্োটথ থো তোম। 
এখন শত শত মোনুটষর  থো দ্বচন্তো  রটত হয়। এখোটন, ডর্খোটন র্র্ 
 
েোয়গ্োটত আর ওরো ডতোমোর আমোর মোঝখোটন র্োিো হটয় দোাঁদ্ব়েটয়টি। খর্র শুটনি? 
 
“ড োন খর্র?” 
 
“েোন্তো মোথোদ্বপিু  র আটরোপ  রটত েোটে। ট্রযোন র েীশটন আগ্োমী োল ড োষণো ডদয়ো 
হটর্। এখন শুিু ট্রযোন টর, আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলোট  অটপক্ষো  রটত হটর্ আটরো 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

507 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দ্ব িুদ্বদন। খোদ্বন  ো হতোশ হটয়দ্বি। ডেটর্দ্বিলোম পুটরো এম্পোয়োটর এ র্োটথ প্রটয়োগ্  রো 
হটর্। আদ্বম অর্শয ডেনোটরলট  র্র্ রু্দ্বঝটয় র্লটত পোদ্বর দ্বন।” 
 
‘ট্রযোন রই েটথষ্ট। আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলো রু্ঝটর্ ডে তোটদর পোলো আর্টত ডদরী ডনই।” 
 
“দ্ব   ট  তো ডদখোর েনয আমোটদর অটপক্ষো  রটত হটর্।” 
 
“েো   টর্ তো হটলো ড োষণো ডদয়োর র্োটথ র্োটথ তোৎক্ষদ্বণ  দ্বর্টক্ষোে এর্ং দোঙ্গো, নতুন 
 র র্যর্স্থো  োে শুরু  রোর আটগ্ই।” 
 
“তুদ্বম দ্বনদ্বিত?” 
 
এমোদ্বরল র্োটথ র্োটথ প্রোইম ডরদ্বেয়যোে চোলু  টর দ্বনদ্বদবষ্ট অংশ োট  পদ্বরর্দ্বিবত  টর 
তুলল। “দ্বনটের ডচোটখই ডদখ, হযোদ্বর। এই র্যোখযো েুল হটত পোটর নো। দ্বর্দযমোন দ্বনদ্বদবষ্ট 
অর্স্থোর পদ্বরটপ্রদ্বক্ষটত এ োই আমোটদর ডপ্রদ্বে শন। েদ্বদ তো নো  ট  তোহটল িটর দ্বনটত 
হটর্, ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আমরো ততদ্বর  টরদ্বি ডর্ ো েুল, দ্ব ন্তু আদ্বম তো মোদ্বন নো।” 
 
“আদ্বম মটনোর্ল িটর রোখোর ডচষ্টো  রর্,” হোদ্বর্মুটখ র্লটলন ডর্লেন। “তুদ্বম ড মন 
আি, ইউটগ্ো?”। 
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“েোটলো। েটথষ্ট েোটলো।–তুদ্বম ড মন আি? শুনলোম অর্র্র ডনয়োর  থো েোর্ি। ের্বও 
এ ই  থো র্টলটি।” 
 
“েটর্বর  থোয়  োন দ্বদও নো। তোর মোথোয় এ  ো ডপো ো ঢুট টি ডে প্রটেটক্ট এ  ো 
দ্বর্পদ  দ্বনটয় আর্টি।” 
 
“দ্ব  দ্বর্পদ?” 
 
“দ্বেটজ্ঞর্ নো  রোই েোটলো। তোর ডর্ই পুরটনো ডরোগ্।” 
 
এমোদ্বরল র্লল, “ডদখটল ডতো, আদ্বম এ ো র্টল  ত রু্দ্বর্িো?” তোরপর গ্লো নোদ্বমটয় 
দ্বেটজ্ঞর্  রল, “েদ্বদ অর্র্র নোও তোহটল েদ্বর্ষযত পদ্বর ল্পনো দ্ব  হটর্?” 
 
“তুদ্বম দোদ্বয়ত্ব ডনটর্। আর দ্ব  পদ্বর ল্পনো থো টত পোটর?” 
 
হোদ্বর্ ফু ল এমোদ্বরটলর মুটখ। 
 
. 
 
২৬. 
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মূল ের্টনর ডিো   নফোটরি রুটম  োমউইল ইলোর দ্বিিোদ্বন্বত দৃদ্বষ্ট আর ডচহোরোয় রোগ্ 
দ্বনটয় ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বলর  থো শুনটি। অর্টশটষ প্রচে ডেোটর চীৎ োর  রল ডর্, “অর্ম্ভর্!” 
 
ডচোয়োটল এ র্োর হোত  টষ র্োর্িোটন র্লটত লোগ্ল ডর্, “আদ্বম আপনোর র্োটথ দুর্বযর্হোর 
 রটত চোই দ্বন, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল, দ্ব ন্তু আপনোর মন্তর্য হোর্য র–র্দ্বঠ  হটত পোটর নো। এই 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্টর  োটরো মটনই এিরটনর েয়ং র পদ্বর ল্পনো ডনই। আপনোর 
র্টন্দহ অমূল । থো টল আদ্বম রু্ঝটত পোরতোম এর্ং অর্শযই আপনোট  েোনোতোম।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন আটি,” ডেদী রু্টর র্লল ের্ব, “এর্ং আদ্বম প্রমোণ ডর্র  রটত পোরর্।” 
 
“েোদ্বন নো আপনোট  অর্ন্তুষ্ট নো  টর এই  থো ো দ্ব েোটর্ র্লো েোটর্ ে. ডেনোদ্বর্দ্বল, দ্ব ন্তু 
চতুর এ েন মোনুষ েদ্বদ ড োটনো দ্ব িু প্রমোণ  রটত দৃঢ় প্রদ্বতজ্ঞ হয় তোহটল ডর্ ডে 
ড োটনো এদ্বেটেি ডেোগ্ো়ে  রটত পোরটর্–অথর্ো িটর ডনটর্ ডে। এদ্বেটেি ডর্ ডপটয়টি।” 
 
“ডতোমোর দ্ব  মটন হয় আদ্বম আতংদ্ব ত হটয় পট়েদ্বি?” 
 
“মোটিোর দ্বনরোপিো দ্বনটয় আপনোর ডে দ্বর্টর্চনো–এই  োে োটত আদ্বম র্র্র্ময়ই আপনোর 
র্োটথ আদ্বি–র্লো েোয় আপদ্বন অটন  ো র্ো়েোর্োদ্ব়ে  টরন।” 
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ইলোটরর মন্তর্য ো দ্বনটয় দ্ব িুক্ষণ েোর্ল ের্ব। “এ  ো  থো তুদ্বম দ্বঠ ই র্টলি। চতুর 
এ েন মোনুষ ডে ড োটনো এদ্বেটেি ডেোগ্ো়ে  টর দ্বনটত পোরটর্। ডেমন, আদ্বম ডতোমোর 
দ্বর্রুটদ্ধও এ  ো অদ্বেটেোগ্ দোাঁ়ে  রোটত পোদ্বর।” 
 
ইলোটরর দৃদ্বষ্ট দ্বর্স্মটয় প্রশি হটয় ডগ্ল। আমোর দ্বর্রুটদ্ধ? র্লুন দ্ব  অদ্বেটেোগ্ দোাঁ়ে 
 রোটর্ন?” 
 
“র্লদ্বি। েন্মদ্বদটনর উৎর্টর্র পদ্বর ল্পনো দ্বিল ডতোমোর, তোই নো?” 
 
“আদ্বম ডেটর্দ্বিলোম, হযোাঁ, দ্ব ন্তু র্টন্দহ ডনই ডে অনযরোও ডেটর্দ্বিল। র্য়র্ দ্বনটয় মোটিো 
ডেেোটর্ দ্বর্ষণ্ণ হটয় পট়েন, মটন হটয়দ্বিল এ  ো উৎর্টর্র মোিযটম তোর মন েোটলো  টর 
ডদয়ো েোটর্।” 
 
“দ্বনুঃর্টন্দটহ, অনয অটনট ই ডেটর্দ্বিল, দ্ব ন্তু তুদ্বমই উটদযোগ্ী হটয় মোটঠ নোমটল এর্ং 
আমোর পুত্রর্িূট ও প্রচে উৎর্োদ্বহত  টর ডতোল। দ্ব েোটর্ ডেন তোট  এ  ো দ্বর্শোল 
উৎর্র্ আটয়োেটন রোেী  দ্বরটয় ডফলটল।” 
 
“েোদ্বন নো তোট   তখোদ্বন প্রেোদ্বর্ত  রটত ডপটরদ্বি,  রটলও ড োটনো েুল হটয়টি দ্ব ?” 
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“উৎর্র্ পোলন  রোটত ড োটনো েুল হয় দ্বন, দ্ব ন্তু র্যোপ  এর্ং দী বস্থোয়ী উৎর্টর্র 
মোিযটম আমরো দ্ব  আর্টল েোন্তোর  মব তবোটদর ডর্োঝোটনোর ডচষ্টো  দ্বর দ্বন ডে হযোদ্বর 
ডর্লেন অর্ম্ভর্ েনদ্বপ্রয় এর্ং তোটদর েনয হুমদ্ব ?” 
 
“আমোর মোথোয় এই িরটনর ড োটনো পদ্বর ল্পনো দ্বিল এ ো ড উ দ্বর্শ্বোর্  রটর্ নো।” 
 
“আদ্বম ড র্ল র্ম্ভোর্নোর  থো র্লদ্বি। উৎর্টর্র পদ্বর ল্পনো  রোর র্ময় র্টলদ্বিটল মূল 
অদ্বফর্ ের্ন খোদ্বল  টর ডফলটত হটর্–“ 
 
“র্োমদ্বয় েোটর্।  োরণ দ্বিল।” 
 
“–এর্ং দ্ব িুদ্বদটনর েনয র্র্  োে র্ন্ধ থো টর্। ওই র্মটয় আর্টলই ড উ  োে  টর 
দ্বন–ইউটগ্ো এমোদ্বরল িো়েো।” 
 
“মটন  টরদ্বিলোম উৎর্টর্র আটগ্ মোটিো এ  ু দ্বর্শ্রোম দ্বনটল েোটলো হটর্। দ্বনিয়ই শুিু 
এই  োরটণ আপদ্বন আমোট  অদ্বেেুক্ত  রটত পোরটর্ন নো।” 
 
“দ্ব ন্তু তোর অথব এই ডে ফোাঁ ো অদ্বফটর্ তুদ্বম ডে  োটরো র্োটথ আটলোচনো  রটত পোরটর্, 
ড উ েোনটর্ নো,  োরণ অদ্বফর্গুটলো েোটলোমটতোই শীর্ল্  রো।” 
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“অর্শযই আটলোচনো  টরদ্বি আপনোর পুত্রর্িূর র্োটথ,  যো োরোর এর র্োটথ, র্োপ্ল্োয়োর এর 
র্োটথ, আটরো অটনট র র্োটথ। প্রটয়োেন দ্বিল র্টলই  টরদ্বি। আপনোর দ্ব  মটন হয়?” 
 
“এর্ং েোটদর র্োটথ আটলোচনো  টরি তোটদর এ েন েদ্বদ হয় েোন্তোর র্দর্য?” 
 
ইলোটরর ডচহোরো ডদটখ মটন হটলো ের্ব তোট   টষ এ  ো চ়ে ডমটরটি। “আদ্বম ডমটন 
দ্বনটত পোরলোম নো, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল। আপদ্বন আমোট  দ্ব  মটন  টরন?” 
 
র্রোর্দ্বর ের্োর্ দ্বদল নো ের্ব। র্লল, “ডেনোটরল  যোনোটরর র্োটথ দ্বমদ্ব ং এর র্যোপোটর তুদ্বম 
ে, ডর্লেনট  র্টলদ্বিটল–প্রচে আগ্রটহর র্োটথই র্টলদ্বিটল–ডে তোর র্দটল তুদ্বম দ্বনটে 
ডেটত চোও। দ্ব ন্তু ে. ডর্লেন রোেী হন দ্বন, র্রং দ্বর্রক্ত হটয়দ্বিটলন। দ্বঠ  এ োই তুদ্বম 
চোইদ্বিটল।” 
 
ডিো  এ  ু টরো নোেবোর্ হোদ্বর্ ফু ল ইলোটরর মুটখ, “আপনোট  আদ্বম র্মোন  দ্বর 
তোরপটরও র্লটত র্োিয হদ্বে ডে, আপনোর  থোগুটলো অটহতু  েয় পোওয়ো এ েন 
মোনুটষর মটতোই ডশোনোটে, েক্টর।” 
 
“তোরপর উৎর্টর্র পটর তুদ্বমই পরোমশব দ্বদটয়দ্বিটল ডেন ে. ডর্লেটনর র্োটথ আমরো 
আটরো  টয় েন ডেোমর্ এে ডহোট টল েোই, তোই নো?” 
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“হযোাঁ, এর্ং আমোর মটন আটি ডে আপদ্বন এ োট  এ  ো েোটলো পরোমশব র্টল মন্তর্য 
 টরদ্বিটলন।” 
 
“হয়টতো েোন্তোট  ডখদ্বপটয় ডতোলোর েনযই পরোমশব ো ডদয়ো হটয়দ্বিল ডেটহতু পুটরো 
প্রটচষ্টোই দ্বিল হযোদ্বরর েনদ্বপ্রয়তো ফুদ্ব টয় ডতোলো? হয়টতো পরোমশব ো দ্বিল পযোটলর্ গ্রোউটে 
আমোট  ঢু টত র্োিয  রোর েনয?” 
 
“আদ্বম আপনোট  থোমোটত পোরতোম?” তোর অদ্বর্শ্বোর্ী মটনোেোর্ এখন রোটগ্ পদ্বরণত 
হটে। এই র্যোপোটর আপদ্বন আটগ্ই দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটয় ডরটখদ্বিটলন।” 
 
“এর্ং তুদ্বম আশো  টরদ্বিটল ডে পযোটলর্ গ্রোউটে ঢু টলই েোন্তো হযোদ্বরর উপর আটরো 
ডর্শী দ্বক্ষপ্ত হটর্।” 
 
“দ্ব ন্তু ড ন, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল? ড ন আদ্বম এমন  রর্?” 
 
“ে. ডর্লেনট  অপর্োরটণর েনয। তোট  হদ্ব টয় প্রটেক্ট পদ্বরচোলট র পদ দখল  রোর 
েনয।” 
 
“এই  থো আপদ্বন েোর্টলন ড মন  টর? দ্বর্শ্বোর্ হটে নো ডে আপদ্বন র্দ্বতয দ্বর্দ্বরয়োর্। 
আর্টল আটলোচনোর শুরুটত েো র্টলদ্বিটলন দ্বঠ  তোই  রটিন–আমোট  ডদখোটত চোইটিন 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

514 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ডে এ েন চতুর মোনুষ  োটরো দ্বর্রুটদ্ধ প্রমোণ ডেোগ্োর  রটত চোইটল দ্ব  নো  রটত 
পোটর।” 
 
“দ্বঠ  আটি, অনয দ্বর্ষটয়  থো র্লো েো । আদ্বম র্টলদ্বি ডে ফোাঁ ো অদ্বফটর্ েোন্তোর ড োটনো 
এ  র্দটর্যর র্োটথ ডগ্োপন শলোপরোমশব  রোর রু্টেোগ্ দ্বিল ডতোমোর।” 
 
“ থো ো অস্বী োর  রটতও আমোর  ৃণো হটে।” 
 
“দ্ব ন্তু ডতোমোটদর আটলোচনো ড উ এ েন শুটন ডফটল। র্োচ্চো এ  ো ডমটয় ওই  টক্ষরই 
এ  ো ডচয়োটর শুটয়দ্বিল, ডতোমরো ডদখটত পোও দ্বন। ডর্ ডতোমোটদর র্র্  থো শুটন 
ডফটল।” 
 
েুরু ড োাঁচ োটলো ইলোর। “দ্ব  শুটনটি?” 
 
“তোর র্ক্তর্য অনুেোয়ী দুেন মোনুষ  োটরো মৃতুয দ্বনটয়  থো র্লদ্বিল। র্োচ্চো র্টলই 
দ্বর্িোদ্বরত র্র্ র্লটত পোটর দ্বন, দ্ব ন্তু দুট ো শব্দ তোর মটন ডগ্াঁটথ েোয়, আর তো হটলো, 
‘ডলমটনে ডেথ।” 
 
“এখন মটন হটে আপনোর  ল্পনো মন্তর্য োর েনয ক্ষমো  রটর্ন–পোগ্লোমীটত পদ্বরণত 
হটে। ডলমটনে ডেথ’  থো োর অথব দ্ব  আর এর র্োটথ আমোর দ্ব  র্ম্প ব?” 
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“আমোর প্রথম দ্বচন্তো দ্বিল  থো োর ড োটনো অথব ডনই। র্োচ্চো ডমটয় ো ডলমটনটের েীষণ 
েক্ত, অনুষ্ঠোটনও প্রচুর পদ্বরমোটণ দ্বিল, দ্ব ন্তু তোটত দ্বর্ষ ডমশোটনো হয় দ্বন।” 
 
“দ্ব িু ো রু্স্থতোর পদ্বরচয় ডদয়োর েনয িনযর্োদ।” 
 
“তোরপর আদ্বম রু্ঝটত পোদ্বর র্োচ্চো ডমটয় ো আর্টল অনযদ্ব িু শুটনদ্বিল দ্ব ন্তু ডেটহতু তোর 
েোষোজ্ঞোন এখটনো গ্ট়ে উটঠদ্বন এর্ং পোনীয় ো তোর অর্ম্ভর্ দ্বপ্রয়, ডর্ শব্দ োট  দ্বর্ ৃত 
 টর ডলমটনে’ মটন  টর ডনয়।” 
 
“আর আপদ্বন মূল শব্দ োও আদ্বর্ষ্কোর  টরটিন? নো  মুখ  ুাঁচট  ইলোর র্লল। 
 
“আমোর মটন হটত থোট  শব্দ ো ডলমযোন-এইটেে-ডেথ হটত পোটর।” 
 
“অথব দ্ব ?” 
 
“ডলমযোন র্ো ননমযোথটমদ্ব দ্বশয়োন িোরো র্ং দ্ব ত হতযো োে।” 
 
 থো থোদ্বমটয় েুরু  ুাঁচ োল ের্ব। হোত দ্বদটয় রু্  খোমটচ িরল। 
 
র্যদ্বতর্যি হটয় প়েল ইলোর। “দ্ব  হটয়টি, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল।” 
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“দ্ব িু নো,” ের্োর্ দ্বদল ের্ব। মটন হটলো ঝোাঁ ুদ্বন দ্বদটয় অস্বদ্বি ডঝট়ে ডফলোর ডচষ্টো  রটি। 
 থো র্লটি নো। 
 
 োদ্বশ দ্বদটয় গ্লো পদ্বরষ্কোর  টর দ্বনল ইলোর। তোর ডচহোরোয় হোদ্বর্ খুদ্বশ েোর্ ো ডনই। আর 
এখন। র্লল, “আপনোর  থোর্োতবো, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল, ক্রটমই আটরো ডর্শী অথবহীন হটয় 
উঠটি এর্ং আপদ্বন রোগ্  রটলও দ্ব িু আটর্ েোয় নো, আদ্বম শুনটত শুনটত ক্লোন্ত ডর্োি 
 রদ্বি। আটলোচনো ো দ্ব  এর্োর ডশষ  রো েোয়?” 
 
“প্রোয় ডশষ, ে. ইলোর। ডলমযোন-এইটেে হয়টতো আর্টলই অথবহীন। আদ্বম দ্বনটেও 
ডেটর্দ্বি।–ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর ততদ্বরটত ডতোমোর আংদ্বশ  অর্দোন আটি।” 
 
রু্  দ্বচদ্বতটয় গ্টর্বর র্োটথ ের্োর্ দ্বদল ইলোর, “পুটরো অর্দোনই আমোর।” 
 
“দ্বনিয়ই পুটরো ো নয়। আদ্বম েোদ্বন দ্বর্নেো মুটনই েন্ত্র োর দ্বেেোইন ততদ্বর  টরটি।” 
 
“শুিুই দ্বেেোইন। তোও আর্োর আমোর দ্বনটদবশ অনুেোয়ী।” 
 
“ডলমযোন। ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর হটে এ  ো ডলমযোন এইটেে দ্বেেোইর্।” 
 
“শব্দ ো আদ্বম আর শুনটত চোই নো। আটর র্োর র্লটল আটলোচনো এখোটনই ডশষ।” 
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ের্ব থোমল নো, মটন হটলো ইলোটরর হুম ী শুনটতই পোয় দ্বন। এখন তোট   ৃদ্বতত্ব দ্বদে নো 
দ্ব ন্তু র্োমনোর্োমদ্বন দ্বঠ ই দ্বদটয়দ্বিটল–র্ম্ভর্ত তোট   োটে আগ্রহী  টর ডতোলোর েনয। 
এমনদ্ব  তুদ্বম নোদ্ব  েন্ত্র োর নোম ডতোমোর আর তোর নোটমর র্োটথ দ্বমদ্বলটয় দ্বদটত 
ডচটয়দ্বিটল। দ্ব ন্তু লোে হয় দ্বন।” 
 
“অর্শযই। েন্ত্র োর নোম ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর।” 
 
“দ্বর্নেো এই  থোও র্টলটি ডে এখন েন্ত্র োর আটরো উন্নত দ্বেেোইন দ্বনটয়  োে  রটি 
ডর্–এর্ং পরীক্ষো  রোর েনয ডতোমোট  এ  ো ডপ্রোট ো- োইপও ততদ্বর  টর দ্বদটয়টি।” 
 
“এর্র্  থো আর্টি ড ন?” 
 
“ডেটহতু ে. ডর্লেন এর্ং ে. এমোদ্বরল ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর দ্বনটয়  োে  টরন, ডর্টহতু 
তোটদর প্রোণশদ্বক্ত ড মন ডেন দ্বনুঃটশদ্বষত হটয় প়েটি। ইউটগ্ো ডর্শী র্ময় এই েন্ত্র দ্বনটয় 
 োে  টর র্টল ক্ষদ্বত ো তোরই হটে ডর্দ্বশ।” 
 
“ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর ড োটনো েোটর্ই মোনুটষর ক্ষদ্বত  টর নো।” 
 
মুখ দ্বর্ ৃত  টর  পোটল হোত রোখল ের্ব। “আর এখন তুদ্বম আটরো শদ্বক্তশোলী ইটলটরো-
ক্লযোদ্বরফোয়োর ততদ্বর  টরি েো ক্ষদ্বত  রটর্ আটরো ডর্শী, িীটর িীটর নো  টর দ্রুত খুন 
 রটর্।” 
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“পোগ্টলর প্রলোপ।” 
 
“এর্োর েটন্ত্রর নোটমর র্যোপোটর আর্ো েো , ডে নোম দ্বর্নেোর মটত শুিু তুদ্বমই র্যর্হোর 
 রটত। আমোর মটত ডর্ ো হটে ইলোর-মুটনই ক্লযোদ্বরফোয়োর।” 
 
“আমোর মটন প়েটি নো।” অস্বদ্বির র্োটথ ের্োর্ দ্বদল ইলোর। 
 
“অর্শযই মটন প়েটি। আর নতুন শদ্বক্তশোলী ইলোর-মুটনই ক্লযোদ্বরফোয়োর দ্বদটয় এমন েোটর্ 
খুন  রো েোটর্ ডে  োউট ই ডদোষী র্োর্যি  রো েোটর্ নো। র্র্োই িটর ডনটর্ নতুন 
অপদ্বরক্ষীত েন্ত্র র্যর্হোটরর দু ব নো। এ ো হটর্ ইলোর-মুটনই ডেথ’ আর র্োচ্চো ডমটয় ো 
শুটনটি ‘ডলমটনে ডেথ’।” 
 
েটর্বর দুই হোত ডদটহর দুপোটশ অর্হোটয়র মটতো ঝুটল প়েল। 
 
“আপদ্বন অরু্স্থ, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল।” নরম রু্টর র্লল ইলোর। 
 
“আমোর দ্ব িু হয় দ্বন। েো র্টলদ্বি তো র্দ্বঠ ?”। 
 
“ডদখুন, আপদ্বন ড োন শব্দট  দ্বর্ ৃত  টর ডলমটনে র্লটিন ডর্ ো ড োটনো র্যোপোর নয়। 
র্োচ্চো ডমটয় ো দ্ব  শুটনটি ড  েোটন? দ্ব ন্তু র্র্ দ্ব িুর মূটল আর্টি ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর। 
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আমোট  আদোলটত দ্বনটয় েোন অথর্ো দ্বর্টশষজ্ঞটদর তদন্ত  দ্বমদ্ব  ততদ্বর  রুন–তোরো 
ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োটরর প্রেোর্ পরীক্ষো  টর ডদখু , এমনদ্ব  অদ্বি  ক্ষমতোর্ম্পন্ন নতুন 
েন্ত্র োও মোনুটষর ড োটনো ক্ষদ্বত  টর নো।” 
 
“আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো,” দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর র্লল ের্ব। হোত আর্োর  পোটল ডরটখটি, ডচোখ 
র্ন্ধ। দ্ব িু ো  লটি। 
 
“ড োটনো র্টন্দহ ডনই আপদ্বন অরু্স্থ, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল। তোর মোটন হয়টতো এর্োর আমোর 
র্লোর পোলো। র্লর্?” 
 
ের্ব ডচোখ খুটল শুিু তোদ্ব টয়ই রইল। 
 
“আপনোর ডমৌনতোট ই র্মদ্বত র্টল িটর দ্বনলোম, েক্টর। ে. ডর্লেন এর্ং ে. 
এমোদ্বরলট  হদ্ব টয় প্রটেক্ট পদ্বরচোলট র পদ দখল  রোর ডচষ্টো  টর দ্ব  হটর্? আপদ্বন 
আমোর র্ ল প্রটচষ্টো র্যথব  টর ডদটর্ন এর্ং আপনোর িোরণো এই মুহূটতবও তোই 
 রটিন। আর্োর আদ্বম দুই মহোমোনর্ট  র্দ্বরটয় শীষব পদ ো দখল  রটলই র্ো দ্ব  হটতো, 
আপদ্বন আমোট   ু টরো  ু টরো  টর ডফলটতন। আপদ্বন অস্বোেোদ্বর্  এ  মদ্বহলো–
শদ্বক্তশোলী এর্ং অদ্বর্শ্বোর্য র ম গ্দ্বতশীল এর্ং েতদ্বদন আপদ্বন ডর্াঁটচ থো টর্ন, মোটিো 
দ্বনরোপদ।” 
 
“হযোাঁ।” 
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“েোন্তোর র্দর্যট  আদ্বম এই  থোগুটলো র্টলদ্বি।–ড ন তোরো প্রটেটক্টর র্যোপোটর আমোর 
র্োটথ  থো র্টল নো? ওরো র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর প্রদ্বত আগ্রহী। হটতই হটর্। আপনোর 
র্যোপোটর েো র্টলদ্বি তোর দ্ব িুই দ্বর্শ্বোর্  টর দ্বন–পযোটলর্ গ্রোউটে আপনোর অদ্বেেোটনর 
আগ্ পেবন্ত। তোরপর ওরো দ্বর্শ্বোর্  টর এর্ং আমোর পদ্বর ল্পনো ডমটন ডনয়।” 
 
“এই ডতো আর্ল  থোয় এটর্ি,” দুর্বল রু্টর র্লল ের্ব। 
 
“আপনোট  র্টলদ্বি ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর মোনুটষর ক্ষদ্বত  টর নো। আর্টলই  টর নো। 
এমোদ্বরল এর্ং আপনোর দ্বপ্রয় হযোদ্বর রু্ট়েো হটয়টি–েদ্বদও আপদ্বন মোনটত চোন নো। তোটত 
দ্ব । ওরো র্র্ল–পুটরোপুদ্বর মোনুষ। তেদ্বর্  র্স্তুর উপর ইটলটরো ক্লযোদ্বরফোয়োর ড োটনো 
প্রেোর্ ডফটল নো দ্ব ন্তু ইটলটরো মযোগ্টনদ্ব   েন্ত্রপোদ্বতর মোরোত্ম  ক্ষদ্বত  টর, েদ্বদ এমন 
এ  মোনুটষর  থো  ল্পনো  রো েোয় েো িোতু এর্ং ইটলরদ্বনক্স দ্বদটয় ততদ্বর, তখন তোরও 
ক্ষদ্বত হটত পোটর। এিরটনর  ৃদ্বত্রম মোনুটষর অটন  গ্ল্প ডশোনো েোয়। এই গ্ল্পগুটলোই 
মোইট োটেদ্বনয়োনটদর িমব দ্বর্শ্বোটর্র দ্বেদ্বি এর্ং এই র্স্তু োট  ওরো র্টল ‘ডরোর্ । েদ্বদ 
ডরোর্  র্টল র্োিদ্বর্ ই দ্ব িু থোট  তোহটল ডর্ ো; হটর্ র্োিোরণ মোনুটষর ডচটয় অটন  
ডর্শী শদ্বক্তশোলী, গ্দ্বতশীল, অস্বোেোদ্বর্  দ্ব িু গুণোর্লী থো টর্, র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব , 
আপনোর মোটঝ ডে গুণোর্লীগুটলো আটি, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল। শদ্বক্তশোলী ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর 
দ্বদটয় ডতমন এ  ো ডরোর্  থোমোটনো েোটর্, আহত  রো েোটর্, পুটরোপুদ্বর ধ্বংর্  রো েোটর্। 
আমোর  োটি দ্বঠ  ডর্র মই এ  ো ইটলটরো-ক্লযোদ্বরফোয়োর আটি েো আপদ্বন আর্োর পর 
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ডথট ই অল্পমোত্রোর শদ্বক্তটত চলটি। তোই আপদ্বন অরু্স্থ ডর্োি  রটিন, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল–
এর্ং র্ম্ভর্ত আপনোর অদ্বিটত্ব এই প্রথমর্োর।” 
 
দ্ব িু র্লল নো ের্ব, শুিু মোনুষ োর দ্বদট  তোদ্ব টয় থো ল। িীটর িীটর র্র্ল ডচয়োটর। 
 
হোদ্বর্মুটখ আর্োর শুরু  রল ইলোর, “আপদ্বন চটল ডগ্টল মোটিো আর এমোদ্বরল। ড োটনো 
র্মর্যোই নো। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  মটনর দুুঃটখ মোটিী হয়টতো দ্বনটেই পদতযোগ্ 
 রটর্ন। আর এমোদ্বরল ডতো দ্বশশু। দুেটনর  োউট ই খুন  রটত হটর্ নো। এতদ্বদন পটর 
ডগ্োপনীয়তো ফোাঁর্ হটয় েোওয়োয় ড মন লোগ্টি ে, ডেনোদ্বর্দ্বল? এতদ্বদন ড উ আপনোট  
দ্বচনটত পোটর দ্বন এ ো র্দ্বতযই দ্বর্স্ময় র। স্বী োর  রটতই হটর্ ডে আপদ্বন ডর্শ চতুর। 
দ্ব ন্তু আদ্বমও রু্দ্বদ্ধমোন গ্দ্বণতদ্বর্দ, পেবটর্ক্ষ , দ্বচন্তোদ্বর্দ, ডেোগ্দ্বর্টয়োটগ্র ডখলোয় পোরদশবী। 
অর্শয হঠোৎ হঠোৎ আপনোর অদ্বত মোনদ্বর্  ক্ষমতো প্র োশ নো  রটল আদ্বমও িরটত 
পোরতোম নো। 
 
“দ্বর্দোয়, ে. ডেনোদ্বর্দ্বল। েন্ত্র োট  পুটরোমোত্রোয় চোলু  টর দ্বদটলই আপনোর ডখলো ডশষ।” 
 
অর্দ্বশষ্ট শদ্বক্ত এ দ্বত্রত  টর উটঠ দোাঁ়েোল ের্ব। ে়েোটনো গ্লোয় র্লল, “হয়টতো তুদ্বম েো 
েোর্ি আমোর প্রদ্বতরক্ষো র্যর্স্থো তোর ডচটয়ও দ্বনখুাঁত” তোরপর এ  ো অসু্ফ  শব্দ  টর 
ইলোটরর উপর ঝোাঁদ্বপটয় প়েল। 
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দ্বর্স্ফোদ্বরত দৃদ্বষ্টটত দ্বপদ্বিটয় েোওয়োর ডচষ্টো  রল ইলোর। দ্ব ন্তু তোর আটগ্ই আ োত  রল 
ের্ব। দ্বর্দুযৎ ডর্টগ্ হোত চোলোল গ্লো লক্ষয  টর। র্োটথ র্োটথ মোরো ডগ্ল ইলোর। 
 
ডর্োেো হটয় দোাঁ়েোল ের্ব। ডহোাঁচ  ডখটত ডখটত এটগ্োল দরেোর দ্বদট । হযোদ্বরর  োটি ডেটত 
হটর্। েোনোটত হটর্ দ্ব   ট টি। 
 
. 
 
২৭. 
 
প্রচে আতং  দ্বনটয় উটঠ দোাঁ়েোটলন হযোদ্বর ডর্লেন। ের্বট  এই অর্স্থোয়  খটনো ডদটখন 
দ্বন, তোর মুখ দ্বর্ ৃত হটয় আটি, ডদহ র্ো ো, হোাঁ োর র্ময় মোতোটলর মটতো  লটি। 
 
“ের্ব! দ্ব  হটয়টি।” 
 
িুট  দ্বগ্টয় েটর্বর ড োম়ে েদ্ব়েটয় িরটলন দ্বতদ্বন, তোর হোটতর উপর এদ্বলটয় প়েল ের্ব। 
তোট  পোাঁেোট োলো  টর তুলটলন (েটর্বর ওেন গ়্ে পরতো ডমটয়টদর তুলনোয় ডর্শী, 
দ্ব ন্তু ডর্লেন ডখয়োল  রটলন নো) দ্বর্িোনোয় শুইটয় দ্বদটলন। 
 
“দ্ব  হটয়টি?” দ্বেটজ্ঞর্  রটলন। 
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খুটল র্লল ের্ব, হোর্ফোর্  রটত  রটত, মোটঝ মোটঝই তোর  ণ্ঠস্বর ডেটঙ্গ েোটে, আর 
তোট  েদ্ব়েটয় িটর শুনটলন ডর্লেন, ডেোর  টর েো  ট টি তো দ্বনটেট  দ্বর্শ্বোর্ 
 রোটনোর ডচষ্টো  রটিন। 
 
“ইলোর মোরো ডগ্টি,” ের্ব র্লল। “ডশষ পেবন্ত আদ্বম মোনুষ খুন  রলোম প্রথমর্োর আটরো 
খোরোপ হটলো।” 
 
“ডতোমোর েযোটমে  ত খোরোপ, ের্ব?” 
 
“খোরোপ। ইলোর েন্ত্র ো চোলু  টর দ্বদটয়দ্বিল পুটরো মোত্রোয় আদ্বম েখন ওর উপর ঝোাঁদ্বপটয় 
পদ্ব়ে।” 
 
“ডতোমোট  দ্বরঅযোেেোট  রো েোটর্।” 
 
“দ্ব েোটর্? ট্রোন টর–ড উ ডনই–ডে েোটন দ্ব েোটর্। আমোর েোনীলট  দর োর।” 
 
েোনীল। ডেমোরটেল। হযোদ্বর ডর্লেন দ্বঠ ই েোনটতন। তোর র্নু্ধ এ  ো ডরোর্ –তোট  
এ েন রক্ষো োরী দ্বদটয় ডগ্টি–এ  ো ডরোর্ –র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এর্ং ফোউটেশন ডেন 
দ্বর্ে হটত অঙু্কটরোদগ্টমর রু্টেোগ্ পোয়। র্মর্যো দ্বিল এ  োই, হযোদ্বর ডর্লেন তোর 
রক্ষো োরীট  েোটলোটর্টর্ ডফটলন–এ  ো ডরোর্ ট । এখন র্র্ রু্ঝটত পোরটিন। র্র্ 
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র্টন্দহ আর প্রটশ্নর ের্োর্ দ্বতদ্বন ডপটয় ডগ্টিন। দ্ব ন্তু তোটত দ্ব িু আটর্ েোয় নো। দ্বতদ্বন 
শুিু ের্বট  চোন। 
 
“ডতোমোট  এেোটর্ ডশষ হটয় ডেটত ডদর্ নো।” 
 
“ড োটনো উপোয় ডনই।” দৃদ্বষ্ট ডমটল ডর্লেটনর দ্বদট  তো োল ের্ব। “অর্শযই। ডতোমোট  
রক্ষো  রোর ডচষ্টো  টরদ্বি, দ্ব ন্তু র্যথব–েোই োলপটয়ে-এখন ডতোমোট  ড  রক্ষো  রটর্?” 
 
ডর্লেন পদ্বরষ্কোর দ্ব িু ডদখটত পোরটিন নো। ডচোটখ দ্ব  ডেন হটয়টি। আমোট  দ্বনটয় 
ডেটর্ো নো। ডতোমোর  থো েোর্–ডতোমোর  থো–“ 
 
“নো। তুদ্বম, হযোদ্বর। মোনীলোট  র্লটর্–মোনীলো–আদ্বম তোট  ক্ষমো  টর দ্বদটয়দ্বি। ডর্ আমোর 
ডচটয় েোটলো। ওয়োনেোট  রু্দ্বঝটয় র্লটর্। তুদ্বম আর রোইখ দুেন দুেনট  ডদখটর্।” 
 
“নো, নো, নো।” ডর্লেন র্োরর্োর মোথো র্োমটন দ্বপিটন ঝোাঁ োটেন। “তুদ্বম এমন  রটত 
পোটরো নো। র্হয  র, ের্ব। প্ল্ীে, প্ল্ীে।” 
 
দুর্বলেোটর্ মোথো নো়েল ের্ব, তোরটচটয়ও দুর্বলেোটর্ হোর্ল। “দ্বর্দোয়, হযোদ্বর। মটন ডরটখো 
আমোর েনয েো  টরি।” 
 
“আদ্বম ডতোমোর েনয দ্ব িুই  দ্বর দ্বন।” 
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“তুদ্বম আমোট  েোটলোটর্টর্ি আর ডতোমোর েোটলোর্োর্ো আমোট   টরটি মোনুষ।” 
 
েটর্বর ডচোখ ডখোলোই রইল দ্ব ন্তু তোর র্ ল  মবক্ষমতো ডথটম ডগ্টি। 
 
ঝট়ের ডর্টগ্ ডর্লেটনর অদ্বফটর্ ঢু ল ইউটগ্ো। “হযোদ্বর, দোঙ্গো শুরু হটয় ডগ্টি। েো আশো 
 টরদ্বিলোম তোর ডচটয়ও দ্রুত এর্ং েয়োর্হ–“ 
 
তোরপর ের্ব এর্ং ডর্লেটনর দ্বদট  দৃদ্বষ্ট প়েল তোর। দ্বফর্ দ্বফর্  টর দ্বেটজ্ঞর্  রল, 
“দ্ব  হটয়টি?” 
 
প্রচে ডশো  দ্বনটয় মোথো তুলটলন ডর্লেন, “দোঙ্গো! এখন আর দোঙ্গো দ্বনটয় মোথো  োদ্বমটয় দ্ব  
হটর্?–এখন আর অনয দ্বর্ষয় দ্বনটয় মোথো  োদ্বমটয় দ্ব  হটর্?” 
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িতুথড পর্ড : ওয়ানর্া ডিলর্ন 
 
ডর্লেন, ওয়োনেো-… েীর্টনর ডশষ দ্বনুঃর্ঙ্গ র্িরগুটলোটত হযোদ্বর ডর্লেন তোর নোতনী 
ওয়োনেো ডর্লেটনর র্োটথই ডর্শী  দ্বনষ্ঠ (আর্টল পুটরোপুদ্বর দ্বনেবরশীল) হটয় পট়েন। 
ডিো  ডর্লোটতই র্োর্ো মোট  হোদ্বরটয় ওয়োনেো ডর্লেন তোর দ্বপতোমহ হযোদ্বর ডর্লেটনর 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্ট দ্বনটের র্ো ী েীর্ন ো উৎর্গ্ব  টর ডদয়, ইউটগ্ো এমোদ্বরটলর 
মৃতুযর পর ডে শূনযস্থোন ততদ্বর হয় তো পূরণ  টর ডর্… র্োইট োদ্বহটটোদ্বর গ্ট়ে ডতোলোর 
ডক্ষটত্র ওয়োনেো ডর্লেটনর মূল দোদ্বয়ত্ব দ্ব  দ্বিল তোর পুটরো োই রহর্যোরৃ্ত  োরণ ডর্ 
গ্টর্ষণো  রত পুটরোপুদ্বর এ ো। মোত্র ডে দুেন র্যদ্বক্ত তোর গ্টর্ষণোগ্োটর প্রটর্শ  রটত 
পোরত তোরো হটলন হযোদ্বর দ্বনটে এর্ং টযোদ্ব ন পোলেোর (তোরই এ  র্ংশির প্রীম 
পোলেোটরর হোটত চোরশ র্ির পটর মহোদ্বর্পেবটয়র ধ্বংর্িূপ ডথট  ট্রোন টরর পুনেবন্ম হয় 
[৩০০ এফ. ই]) … েদ্বদও ফোউটেশটন ওয়োনেো ডর্লেটনর অর্দোটনর র্যোপোটর দ্বর্িোদ্বরত 
দ্ব িু েোনো েোয় দ্বন, দ্ব ন্তু দ্বনুঃর্টন্দটহ তো দ্বিল অতযন্ত র়্ে মোটপর… 
 
–এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো 
 
. 
 
১. 
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ডহাঁট  গ্যোলো দ্ব   লোইটব্রদ্বরটত প্রটর্শ  রটলন হযোদ্বর ডর্লেন (এখন আর ডর্োেো হটয় 
হোাঁ টত পোটরন নো, এ  ু ডখোাঁ়েোন)। তোর লক্ষয ডদয়োল ড টষ দোাঁ়ে  রোটনো দ্বস্ক োরগুটলো। 
এই দ্বর্শোল  মটপ্ল্টক্সর অন্তহীন  দ্বরটেোটর চলোচটলর েনয এই র্োহনগুটলো র্যর্হোর হয়। 
 
দ্বতন তরুণট  ডদটখ এ  ু থোমটলন। দ্বতনেনই গ্যোল ট োগ্রোটফ পুটরো গ্যোলোদ্বক্সর 
দ্বত্রমোদ্বত্র  প্রদ্বতেদ্বর্ ততদ্বর  টর র্টর্ আটি। ডদখো েোটে প্রদ্বতদ্ব  গ্রহ েোনদ্বদ  ডথট  
ড ন্দ্রট  আর্তবন  রটি। 
 
ডেখোটন দোাঁদ্ব়েটয়টিন ডর্খোন ডথট ই ডদখটত ডপটলন র্ীমোটন্তর এযোনদ্বক্রয়ন প্রটদশ উজ্জ্বল 
লোল র্টণব জ্বল জ্বল  রটি। এই প্রটদশ গ্যোলোদ্বক্সর ডশষ প্রোটন্ত এর্ং দ্বর্শোল এলো ো দ্বনটয় 
দ্বর্িৃত ঐদ্বতহয র্ো িন র্ম্পটদর েনয প্রদ্বর্দ্ধ নয় র্রং প্রদ্বর্দ্ধ ট্রযোন র ডথট  দূরটত্বর 
 োরটণ। প্রোয় দশ হোেোর পোরটর্  দূটর। 
 
ড ৌতূহটলর র্টশই, দ্বতনেটনর  োিো োদ্বি এ  ো  দ্বম্পউ োর  নটর্োটলর র্োমটন র্টর্ 
প়েটলন ডর্লেন,  দ্বম্পউ োটর র যোনেম র্োচব শুরু  রটলন েো দ্বতদ্বন েোটনন ডে ডশষ 
হটত দী ব র্ময় লোগ্টর্। তোর মন র্লটি এযোনোদ্বক্রয়টনর প্রদ্বত এই প্রর্ল আগ্রটহর  োরণ 
দ্বনুঃর্টন্দটহ রোেধনদ্বত –গ্যোলোদ্বক্সটত অর্স্থোটনর  োরটণই এই প্রটদশ র্তবমোন ইটম্পদ্বরয়োল 
শোর্টনর র্র্টচটয় দুর্বল অংটশ পদ্বরণত হটয়টি। তোর দৃদ্বষ্ট স্ক্রীটণর উপর দ্ব ন্তু  োন খো়েো 
 টর শুনটিন তোটদর আটলোচনো। লোইটব্ররীটত রোেধনদ্বত  আটলোচনো ডশোনো েোয় নো। 
 োরণ তো দ্বনদ্বষদ্ধ। 
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দ্বতনেটনর এ েনট ও ডচটনন নো ডর্লেন। দ্বর্দ্বস্মত হওয়োর দ্ব িু ডনই। হোটত ডগ্োনো ডে 
দুএ েন দ্বনয়দ্বমত এখোটন আটর্ তোটদর অটন ট ই ডচহোরোয় ডচটনন দুএ েটনর র্োটথ 
 থোও র্টলটিন–দ্ব ন্তু লোইটব্ররী র্র্ নোগ্দ্বরট র েনয উনু্মক্ত। ডেোগ্যতোর ড োটনো র্যোপোর 
ডনই। ডে ড উই আর্টত পোটর এর্ং রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িোগুটলো র্যর্হোর  রটত পোটর। (তটর্ 
দ্বনদ্বদবষ্ট র্মটয়র েনয। দ্বনর্বোদ্বচত  টয় েন, ডেমন ডর্লেন, এখোটন দ্বনটেটদর ডদো োন 
র্োদ্বেটয় র্র্োর অনুমদ্বত পোন। এ  ো অদ্বফর্ র্রোে ডদয়ো হটয়টি এখোটন ডর্লেনট  
এর্ং দ্বতদ্বন লোইটব্ররীর র্ ল রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িো। ইটেমোদ্বফ  র্যর্হোর  রটত পোটরন।) 
 
দ্বতনেটনর এ েন (েথোথব  োরটণই ডর্লেন তোর নোম দ্বদটয়টিন র্ো়েোদ্বশ নো ) দ্বনচু 
আতবস্বটর  থো র্লটি। 
 
“র্োদ দোও,” ডর্ র্লল। “র্োদ দোও। এই প্রটদশ িটর রোখোর েনয পুটরো এ  ো 
ডর্নোর্োদ্বহনী ডমোতোটয়ন  টর রোখটত হটে। র্ফল হটলই র্ো দ্ব  লোে। ডর্নোর্োদ্বহনী 
েতদ্বদন থো টর্ ততদ্বদন র্র্ দ্বঠ , ডর্নোর্োদ্বহনী চটল আর্টল অর্স্থো আর্োর আটগ্র 
মটতো।” 
 
ড োন দ্বর্ষটয় আটলোচনো হটে ডর্লেন রু্ঝটত পোরটলন। খর্র ো দ্বতনদ্বদন আটগ্ ট্রযোন র 
েীশটন প্রচোর  রো হয়। এযোনদ্বক্রয়টনর ডর্য়োরো গ্েনবরট  শোটয়িো  রোর েনয শদ্বক্ত 
প্রদশবটনর দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটয়টি প্রশোর্ন। ডর্লেটনর দ্বনেস্ব র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল 
অযোনোলোইদ্বর্র্ প্রমোণ  টরটি ডে তো হটর্ এ  ো অথবহীন পদটক্ষপ। দ্ব ন্তু র্র োর েখন 
আটর্গ্তোদ্ব়েত হটয় পট়ে তখন আর েুদ্বক্ত দ্বদটয় ডর্োঝোটনো েোয় নো। র্ো়েোদ্বশ নোট র মুটখ 
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দ্বনটের মটনর  থো শুটন আপন মটনই হোর্টলন দ্বতদ্বন। আর তরুণ  থোগুটলো র্টলটি 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োহোেয িো়েোই। 
 
র্ো়েোদ্বশ নো  এখটনো  থো র্লটি। “এযোনদ্বক্রয়ন ডিট়ে দ্বদটল দ্ব  ক্ষদ্বত হটর্? গ্রহ ো 
তোরপটরও ওখোটনই থো টর্ র্র্র্ময় ডেখোটন দ্বিল, এম্পোয়োটরর ডশষ প্রোটন্ত। ড উ তুটল 
ও োট  এযোটরোদ্বমেোয় ডরটখ আর্টত পোরটর্ নো, পোরটর্?  োটেই আমোটদর র্োটথ তোর 
র্োদ্বণেয  রটতই হটর্। ওরো র্ম্রো ট  র্মোন  রল দ্ব   রল নো তোটত দ্ব  আটর্ েোয়? 
পোথব য ো  খটনোই র্লো েোটর্ নো।” 
 
দ্বিতীয় র্যদ্বক্ত, আটরো েথোথব  োরটণ ডর্লেন েোর নোম দ্বদটয়টিন ড ট ো, র্লল, “এ  োটত 
ডতো ডশষ হটর্ নো। এযোনদ্বক্রয়ন ডিট়ে দ্বদটল অনয র্ীমোন্তর্তবী প্রটদশগুটলো ডিট়ে দ্বদটত 
হটর্। ডেটঙ্গ েোটর্ এম্পোয়োর।” 
 
“তোটত দ্ব ?” প্রচে ডক্ষোে দ্বনটয় দ্বফর্ দ্বফর্  টর র্লল র্ো়েোদ্বশ নো । “এম্পোয়োর আর 
 খটনোই ড োটনোেোটর্ই আ োদ্বিত পটথ চলটত পোরটর্ নো। এর আয়তন অদ্বত দ্বর্শোল। 
 োটেই র্ীমোন্তর্তবী প্রটদশগুটলো ডিট়ে ডদয়োই েোটলো পোরটল দ্বনটেটদর র্যর্স্থো ওরো 
দ্বনটেরোই  রু । ইনোর ওয়োর্ল্বগুটলো তোরপটরও শদ্বক্তশোলী এর্ং রু্র্ংগ্দ্বঠত থো টর্। 
র্ীমোটন্তর প্রটদশগুটলো রোেধনদ্বত  েোটর্ নো হটলও অথবধনদ্বত  দ্বদ  দ্বদটয় আমোটদর 
দখটল থো টর্ দ্বঠ ই।” 
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এর্োর তৃতীয় র্যদ্বক্ত (টগ্োলোদ্বপ গ্োল) র্লল, “আশো  দ্বর ডতোমোর  থোই দ্বঠ  দ্ব ন্তু আমোর 
মটত   নো ডর্েোটর্ এটগ্োটর্ নো। েদ্বদ র্ীমোটন্তর প্রটদশগুটলো স্বোিীনতো ডপটয় েোয় তোরো 
প্রথম ডে  োে ো  রটর্ তো হটলো দ্বনটেটদর ক্ষমতো র্ো়েোটনোর ডচষ্টো। এর্ং ডর্েনয 
প্রদ্বতটর্শীটদর উপর চ়েোও হটর্। র্ীমো িোদ্ব়েটয় েোটর্ েুদ্ধ আর রক্তপোত, র্ম্রো  হওয়োর 
স্বে ডদখটর্ প্রটতয  গ্েনবর। অর্স্থো দোাঁ়েোটর্ দ্ব ংেম অর্ ট্রোন টরর পূর্বর্তবী র্র্বর েুটগ্র 
মটতো–ডে র্র্বর েুটগ্র স্থোদ্বয়ত্ব হটর্ হোেোর হোেোর র্ির।” 
 
ড ট ো র্লল, “দ্বনিয়ই পদ্বরদ্বস্থদ্বত এত খোরোপ হটর্ নো। এম্পোয়োর হয়টতো ডেটঙ্গ েোটর্, 
দ্ব ন্তু দ্রুত আর্োর এ দ্বত্রত হটর্ েখন েনগ্ণ রু্ঝটত পোরটর্ ডে দ্বর্দ্বেন্ন হওয়ো মোটনই 
েুদ্ধ আর প্রোণহোদ্বন। অদ্বর্দ্বেন্ন এম্পোয়োটরর স্বণবোলী দ্বদনগুটলোর  থো মটন  টরই আর্োর 
র্র্ দ্বঠ  হটয় েোটর্। আমরো ডতো আর র্র্বর নই। ড োটনো নো ড োটনো পথ দ্বঠ ই পোওয়ো 
েোটর্।” 
 
“দ্বনুঃর্টন্দটহ।” র্লল র্ো়েোদ্বশ নো । মটন রোখটত হটর্ ডে এম্পোয়োর শুরু ডথট ই র্োরর্োর 
ক্রোইদ্বর্টর্র মুটখ পট়েটি আর র্োরর্োরই তো র্োমোল দ্বদটত ডপটরটি।” 
 
দ্ব ন্তু ডগ্োলোদ্বপ গ্োল মোথো ডনট়ে র্লল, “এ ো শুিু নতুন এ  ো ক্রোইদ্বর্র্ নয় র্রং আটরো 
খোরোপ।  টয়  প্রেন্ম আটগ্ই এম্পোয়োটর েোঙ্গন শুরু হটয়টি। েোন্তোর দশ র্িটরর 
শোর্টন অথবনীদ্বত ধ্বংর্ হটয় ডগ্টি পুটরোপুদ্বর, েোন্তোর পতটনর পর নতুন র্ম্রোট র আমটল 
এম্পোয়োর এতই দুর্বল হটয় পট়েটি ডে ডপদ্বরটফদ্বরর গ্েনবরটদর দ্ব িুই  রটত হটর্ নো, 
দ্বনটের ওেটনই মুখ থুর্ট়ে প়েটর্।” 
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“দ্ব ন্তু র্ম্রোট র প্রদ্বত আনুগ্তয–“ র্ো়েোদ্বশ নো  শুরু  রল। 
 
“দ্ব টর্র আনুগ্তয?” র্লল ডগ্োলোদ্বপ গ্োল। “ক্লীয়টনর হতযো োটের পর দী ব অটন গুটলো 
র্ির আমরো র্ম্রো  িো়েোই চটলদ্বি এর্ং র্যোপোর ো দ্বনটয় মোথো  োমোই দ্বন। আর নতুন 
র্ম্রো  ডতো  োটঠর পুতুল। ডর্ দ্ব িুই  রটত পোরটর্ নো। ড উই পোরটর্ নো। এ ো নতুন 
ড োটনো ক্রোইদ্বর্র্ নয়। এ ো র্মোদ্বপ্ত।” 
 
র্ো ী দুেন েুরু  ুাঁচট  ডগ্োলোদ্বপ গ্োটলর দ্বদট  তোদ্ব টয় আটি। ড ট ো র্লল, “তুদ্বম 
র্দ্বতযই  থোগুটলো দ্বর্শ্বোর্  র! ইটম্পদ্বরয়োল গ্েনবটমে হোত গুদ্ব টয় র্টর্ থো টর্, দ্ব িুই 
 রটর্ নো?” 
 
“হযোাঁ, ডতোমোটদর দুেটনর মটতোই ওরোও র্োির্ রু্ঝটত চোইটি নো। েখন রু্ঝটর্ তখন 
অটন  ডদরী হটয় েোটর্।” 
 
“েদ্বদ দ্বর্শ্বোর্  টর তোহটল ডতোমোর মটত ওটদর দ্ব   রো উদ্বচত?” ড ট ো দ্বেটজ্ঞর্  রল। 
 
ডগ্োলোদ্বপ গ্োল এ দৃটষ্ট তোদ্ব টয় আটি গ্যোলোটক্টোগ্রোটফর দ্বদট , ডেন ওখোন ডথট ই প্রটশ্নর 
উির পোটর্। “আদ্বম েোদ্বন নো। ডদটখো, েখন র্ময় হটর্ আদ্বম মোরো েোর্; হয়টতো পদ্বরদ্বস্থদ্বত 
তখটনো খোরোপ হটয় উঠটর্ নো। পরর্তবীটত েখন খোরোপ হটর্ তখন অনযরো মোথো  োমোটর্। 
আদ্বম ডতো আর থো র্ নো। আটগ্র ডর্ই রু্টখর দ্বদনগুটলোও থো টর্ নো। হয়টতো দ্বচরতটরই 
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হোদ্বরটয় েোটর্। আর শুিু আদ্বম এ োই এই  থো েোর্দ্বি নো। হযোদ্বর ডর্লেটনর নোম 
শুটনি?” 
 
“দ্বনিয়ই,” র্োটথ র্োটথ ের্োর্ দ্বদল র্ো়েোশী নো । “ক্লীয়টনর ফোট দ্বমদ্বনটোর দ্বিটলন, 
তোই নো?” 
 
“হযোাঁ,” র্লল ডগ্োলোদ্বপ গ্োল, “দ্বর্জ্ঞোনী।  টয়  মোর্ আটগ্ তোর র্কৃ্ততো শুটনদ্বি। এম্পোয়োর 
ডে ডেটঙ্গ েোটে এই  থো আদ্বম িো়েো আটরো অটনট ই দ্বর্শ্বোর্  টর। ডর্ র্টলটি–“ 
 
“র্র্দ্ব িু ধ্বংর্ হটয় েোটে তোরপর দ্বচরস্থোয়ী অন্ধ োর েুগ্ শুরু হটর্?” মোঝখোটন নো  
গ্লোল ড ট ো।” 
 
“দ্বঠ  এইেোটর্ র্টল দ্বন,” ডগ্োলোদ্বপ গ্োল র্লল। “ডলো  ো ডর্শ র্োর্িোনী। ডর্ র্টলটি ডে 
হটত পোটর, দ্ব ন্তু েুল র্টলটি। হটর্ই।” 
 
েটথষ্ট শুটনটিন ডর্লেন। ডখোাঁ়েোটত ডখোাঁ়েোটত দ্বতনেটনর দ্বদট  এদ্বগ্টয় ডগ্টলন। ডগ্োলোদ্বপ 
গ্োটলর  োাঁটি হোত রোখটলন। 
 
“র্যোর,” র্লটলন দ্বতদ্বন, “ডতোমোর র্োটথ  থো র্লো েোটর্?” 
 
এ  ু চমট  মোথো তুলল ডগ্োলোদ্বপ গ্োল, র্লল, “ডহই, আপদ্বন প্রটফর্র ডর্লেন নো?” 
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“র্র্র্ময়ই দ্বিলোম,” িদ্বর্ লোগ্োটনো ডরফোটরি  োইল ডর্র  টর ডদখোটলন। “পরশুদ্বদন 
দ্বর্ োল চোর োয় আমোর লোইটব্ররী অদ্বফটর্ এটর্ো। র্ম্ভর্?” 
 
“ োে আটি।” 
 
“অরু্স্থতোর  থো র্টল িুদ্ব  নোও। দ্বর্ষয় ো গুরুত্বপূণব।” 
 
“ থো দ্বদটত পোরদ্বি নো, র্যোর।” 
 
“আর্টতই হটর্। েদ্বদ ড োটনো র্মর্যো হয় আদ্বম ডদখর্। েোই ডহো , গ্যোলোদ্বক্স দ্বর্মুটলশন ো 
দ্ব িুক্ষণ ডদখটল ডতোমরো দ্ব িু মটন  রটর্ নো ডতো। ডশষর্োর ডদটখদ্বি তোও অটন দ্বদন 
হটয় ডগ্ল।” 
 
নীরটর্ মোথো নো়েল দ্বতনেটনই, প্রোক্তন ফোটব দ্বমদ্বনটোটরর উপদ্বস্থদ্বতটত দ্ব িু ো দ্বর্ব্রত 
ডর্োি  রটি। এট  এট  দ্বপদ্বিটয় দ্বগ্টয় ডর্লেনট  গ্যোলো ট োগ্রোটফর  টরোল িরোর 
রু্টেোগ্  টর দ্বদল। 
 
এ  ো  টরোল চোপটতই এযোনদ্বক্রয়ন প্রটদশট  দ্বচদ্বহ্নত  টর রোখো লোল আটলো ো দ্বনটে 
ডগ্ল। এখন আর গ্যোলোদ্বক্সর ড োটনো দ্বর্টশষ অংশ দ্বচদ্বহ্নত ডনই, শুিু দ্বঠ  ড টন্দ্র ডগ্োল 
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আ ৃদ্বতর হোল ো  ুয়োশো িীর গ্দ্বতটত আর্দ্বতবত হটে, তোর দ্বপিটনই রটয়টি গ্যোলো দ্ব   
 ৃষ্ণ গ্হ্বর। 
 
দৃশয ো পদ্বরর্দ্বিবত নো  রটল প্রদ্বতদ্ব  নক্ষত্র পৃথ েোটর্ ডর্োঝো েোটর্ নো, দ্ব ন্তু তখন শুিু 
গ্যোলোদ্বক্সর ডে ড োটনো এ  ো অংশ ফুদ্ব টয় ডতোলো েোটর্ স্ক্রীটণ আর ডর্লেন পুটরো োই 
ডদখটত চোন–ডে রু্দ্বর্শোল এম্পোয়োর ডেটঙ্গ েোটে তোর র্র্ োই। 
 
এ  ো  েোক্ট চোপটলন দ্বতদ্বন। গ্যোলো দ্ব   ইটমটে িোরোর্োদ্বহ  অটন গুটলো হলুদ দ্বর্নু্দ 
ফুট  উঠল। এগুটলো র্র্ই র্োর্টেোগ্য গ্রহ–পাঁদ্বচশ দ্বমদ্বলয়ন। গ্যোলোদ্বক্সর প্রোন্তর্ীমো দ্বনটদবশ  
হোল ো  ুয়োশোর মোটঝ পৃথ  দ্বর্নু্দ দ্বহটর্টর্ দ্বচদ্বহ্নত  রো েোটে। ড টন্দ্রর  োিো োদ্বি 
গ্রহগুটলো আটরো দ্বনদ্বর়্েেোটর্ র্দ্বন্নদ্বর্ষ্ট। দ্বনখোদ এ  ো হলুদ ডর্ি (েদ্বদও দৃশয োট  
পদ্বরর্দ্বিবত  রটল প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্নু্দই পৃথ েোটর্ ডচোটখ প়েটর্) ড টন্দ্রর উজ্জ্বলতোট  দ্ব টর 
ডরটখটি। ড টন্দ্রর উজ্জ্বলতো এখটনো র্োদো এর্ং ওই অংটশ ড োটনো গ্রহ র্ো নক্ষত্র দ্বচদ্বহ্নত 
হয় দ্বন। স্বোেোদ্বর্ । ড টন্দ্রর র্ীমোহীন শদ্বক্তটক্ষটত্রর মোটঝ ড োটনো র্োর্টেোগ্য গ্রহ থো টত 
পোটর নো। 
 
হলুদ দ্বর্নু্দর আদ্বি য র্টেও ডর্লেন েোটনন ডে প্রদ্বত দশ হোেোর নক্ষটত্রর মোটঝ এ  ো 
নক্ষত্রট  দ্ব টর প্রদদ্বক্ষণরত গ্রহগুটলোর ড োটনো এ  ো র্োর্টেোগ্য হটত পোটর। তর্দ্বর এ  ো 
গ্রহট  পদ্বরর্তবন  টর র্োর্টেোগ্য  টর ডতোলোর ক্ষমতো মোনুটষর থো োর পটরও আে 
পেবন্ত গ্যোলদ্বক্সর র্র্গুটলো প্রটচষ্টো িোরোও অদ্বি োংশ গ্রহট ই র্োর্টেোগ্য  টর ডতোলো েোয় 
দ্বন। 
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হলুদ দ্বর্নু্দগুটলো মুটি দ্বদটলন ডর্লেন, তোর র্দটল কু্ষদ্র এ  ো অঞ্চল নীল রটে 
আটলোদ্ব ত হটলো : ট্রযোন র এর্ং এই গ্রটহর উপর র্রোর্দ্বর দ্বনেবরশীল অনযোনয গ্রহ। 
ড টন্দ্রর র্র্টচটয়  োটি এর্ং র্োিোরণত: এই গ্রটহর অর্স্থোটনর র্যোপোটর র্লো হটয় থোট  
“ডর্েোর অর্ দয গ্যোলোদ্বক্স,” েদ্বদও তো র্দ্বতয নয়। স্বোেোদ্বর্ েোটর্ই অর্ো  হটত হয় ডে 
দ্বর্শোল মহোদ্বর্টশ্বর মোটঝ ট্রযোন র  ত কু্ষদ্র এ  ো দ্বর্নু্দ অথচ এখোটনই গ্ট়ে উটঠটি 
মোনর্ ইদ্বতহোটর্র নদ্বেরদ্বর্হীন র্ম্পটদর েোেোর, ঐদ্বতহয এর্ং অদ্বর্শ্বোর্য েদ্ব ল 
প্রশোর্দ্বন   োঠোটমো। 
 
আর ডর্ োও এখন ধ্বংটর্র িোরপ্রোটন্ত। 
 
মটন হটলো ডেন দ্বতনেটনই ডর্ল়েটনর মটনর  থো প়েটত ডপটরটি অথর্ো তোর মুটখর 
দ্বর্ষণ্ণ েোর্ ডদটখ র্র্ আাঁচ  টরটি। 
 
“এম্পোয়োর দ্ব  আর্টলই ধ্বংর্ হটয় েোটে?” নরম রু্টর দ্বেটজ্ঞর্  রল ড ট ো। 
 
তোরটচটয়ও নরম রু্টর ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন, “হটত পোটর। হটত পোটর। অটন  দ্ব িুই 
হটত পোটর।” 
 
দ্বতনেটনর উটেটশয এ  ু ডহটর্ দ্বনটের গ্ন্তটর্য রওয়োনো দ্বদটলন দ্বতদ্বন, দ্ব ন্তু তোর মটনর 
ডেতর চলটি আতবচীৎ োর : ধ্বংর্ হটর্ই! ধ্বংর্ হটর্ই! 
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২. 
 
ডদয়োল ড াঁটষ র্োদ্ব়ের্দ্ধেোটর্ অটন গুটলো দ্বস্ক োর দোাঁ়ে  রোটনো। এ  ো ডর্টি দ্বনটলন 
ডর্লেন। দী বশ্বোর্ ডফলটলন। এ  ো র্ময় দ্বিল, মোত্র  টয় র্ির আটগ্ই, েখন দ্বতদ্বন 
লোইটব্ররীর অন্তহীন  দ্বরটেোরগুটলোটত খুদ্বশমটনই ডহাঁট  ডর়্েোটতন। মনট  প্রটর্োি দ্বদটতন 
এই র্টল ডে ষোট োধ্বব র্য়টর্ও দ্বতদ্বন অটন  পদ্বরশ্রম  রটত পোটরন। 
 
দ্ব ন্তু এখন, র্ির র্ির র্য়টর্, তোর পো আর ডদটহর ডর্োঝো র্ইটত চোয় নো।  মর্য়র্ীরো 
দ্বস্ক োর র্যর্হোর  টর  োরণ এই র্োহন তোটদর র্মর্যো  মোয়, আর ডর্লেন র্যর্হোর 
 টরন  োরণ দ্বতদ্বন দ্বনরুপোয়–এখোটনই পোথব য। 
 
গ্ন্তর্য পোঞ্চ  টর এ  ো ডর্োতোটম চোপ দ্বদটলন ডর্লেন, দ্বস্ক োর ো ডমটঝ ডথট  এ  
ইদ্বঞ্চর ডচটয়ও  ম উপটর উটঠ মোঝোদ্বর মরৃ্ণ গ্দ্বতটত এর্ং দ্বনুঃশটব্দ চলটত শুরু  রল। 
ডহলোন দ্বদটয় র্টর্  দ্বরটেোটরর ডদয়োল, অনয দ্বস্ক োরগুটলো এর্ং দুএ েন পদব্রেীট  
ডদখটিন দ্বতদ্বন। 
 
অটন  লোইটব্ররীয়োনট ও ডদখটলন এর্ং এতগুটলো র্ির পটরও তোটদরট  ডদখটল নো 
ডহটর্ পোটরন নো। ওরো হটে এম্পোয়োটরর র্র্চোইটত প্রোচীন র্ং , েোটদর রটয়টি 
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র্র্চোইটত পদ্বর্ত্র ঐদ্বতহয, এর্ং এমন এ  েীর্ন িোরো পোলন  টর েো  টয়  শতোব্দী 
পূটর্ব প্রচদ্বলত দ্বিল–হয়টতো র্ো র্হরোব্দ পূটর্ব। 
 
তোটদর ডপোশো  ডরশটমর ততদ্বর এর্ং হোল ো র্োদো রটের। এত োই ডঢোলো ডে অটন  ো 
গ্োউটনর মটতো ডদখোয়,  োট়ের দ্বনচ ডথট  এ র্োটথ পুটরো োই পোটয়র ডগ্ো়েোদ্বল পেবন্ত 
ডনটম এটর্টি। 
 
পুরুষটদর ডক্ষটত্র অনযোনয গ্রটহর মটতো, ট্রযোন রও দোদ্ব়ে ডগ্োাঁফ রোখো এর্ং দোদ্ব়ে ডগ্োাঁফ 
পদ্বরষ্কোরেোটর্  োদ্বমটয় ডফলো এই দুই দটল দ্বর্েক্ত। ট্রযোন টরর মোনুষ অথর্ো এই গ্রটহর 
প্রোয় র্ ল ডর্ক্টটরর মোনুষ দোদ্ব়ে ডগ্োাঁফ  োদ্বমটয় অেযি। দ্বনয়ম ো তোরো পোলন  টর 
আর্টি ড োন প্রোচীন  োল ডথট  তোর ড োটনো দ্বহর্োর্ ডনই। দ্ব িু র্যদ্বতক্রম অর্শযই 
আটি, ডেমন েোলোই টদর ডগ্োাঁফ, তোর পোল  পুত্র রোইটখর মটতো। 
 
লোইটব্ররীয়োনরো প্রোচীন োল ডথট ই দোদ্ব়ে রোখোর দ্বনয়ম পোলন  টর আর্টি। প্রটতয  
লোইটব্ররীয়োনই ডিো  এর্ং রু্ন্দরেোটর্ িো ো দোদ্ব়ে রোটখ। এ   োটনর নীচ ডথট  শুরু 
হটয় আটর   োটনর নীটচ দ্বগ্টয় ডশষ হটয়টি। ডঠোাঁট র উপটর দ্ব িু ডনই। এই এ  ো 
দ্বেদ্বনর্ই তোটদর পৃথ ত্ব ডর্োঝোটনোর েনয েটথষ্ট। এ  দঙ্গল লোইটব্ররীয়োটনর মোটঝ দ্বনখুাঁত 
 োমোটনো মুখ মেল দ্বনটয় ডর্লেন দ্ব িু ো অস্বদ্বিই ডর্োি  রটত লোগ্টলন। 
 
দ্ব ন্তু তোটদর র্র্টচটয় উটিখটেোগ্য র্স্তু হটে তোরো ডে  ুদ্বপ মোথোয় পট়ে (টর্লেটনর 
িোরণো ডে র্ম্ভর্ত  ুমোটনোর র্ময়ও ডখোটল নো)। র্গ্বো োর মখমল েোতীয় র্স্তু দ্বদটয় ততদ্বর, 
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চোর ো পৃথ  অংশ, চূ়েোয় এ  ো ডর্োতোটমর র্োহোটেয আ ট  রোখো হয়।  ত হোেোটরো 
রটের  ুদ্বপ আটি তোর ড োটনো দ্বহর্োর্ ডনই এর্ং প্রদ্বতদ্ব  রটেরই রটয়টি পৃথ  অথব। 
লোইটব্ররীয়োন র্মোটের র্োটথ পদ্বরচয় থো টল  ুদ্বপর রং ডদটখই এ েন লোইটব্ররীয়োন 
 তদ্বদন এই ডপশোয় আটি, ড োন দ্বর্ষটয় তোর পোদ্বেতয, দ্ব  তোর অর্দোন ইতযোদ্বদ আটরো 
অটন  দ্ব িু র্হটেই র্টল ডদয়ো েোটর্। এ েন। লোইটব্ররীয়োন আটর েন 
লোইটব্ররীয়োটনর  ুদ্বপর দ্বদট  এ  পল  তোদ্ব টয়ই র্টল দ্বদটত পোরটর্ ডর্ র্মোন পোওয়োর 
ডেোগ্য দ্ব নো (হটলও  তখোদ্বন) নোদ্ব  তোর উপর  তৃবত্ব খো োটনো েোটর্ (এর্ং  তখোদ্বন)। 
 
গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররী ট্রযোন টরর র্র্বরৃ্হৎ এ    োঠোটমো (র্ম্ভর্ত পুটরো গ্যোলোদ্বক্সটতই 
র্র্বরৃ্হৎ), এমন দ্ব  আয়তটন ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলটর্র চোইটতও অটন  অটন  র়্ে, 
দ্বর্শোলটত্বর অহং োর এর্ং আদ্বেেোটতযর দীদ্বপ্তটত র্র্বদো ঝলমল  রত। দ্ব ন্তু এখন তো 
হটয় পট়েটি এম্পোয়োটরর মটতোই দ্বর্র্ণব আর িূর্র। ডেন এ  র্ম্ভ্রোন্ত রৃ্দ্ধো এমন এ  
ডদটহ চো দ্বচ যময় অলং োর িোরণ  টর ডরটখটি ডে ডদহ শীণব আর দীণব হটয় ডগ্টি র্হু 
র্ির আটগ্ই। 
 
চীফ লোইটব্ররীয়োটনর অলং ৃত দরেোর র্োমটন দ্বস্ক োর ডথটম দোাঁ়েোল। 
 
হোদ্বর্ মুটখ ডর্লেনট  আমন্ত্রণ েোনোল লযোর্ দ্বেটনো। “এটর্ো, মোই ডফ্রে,” রু্টরলো উচ্চ 
 টণ্ঠ র্লল ডর্। (টর্লেটনর েোনোর েীষণ আগ্রহ ডে ডলো  ো তরুণ র্য়টর্  খটনো র্প্ত 
রু্টর র্ঙ্গীত চচবো  টরটি দ্ব নো, েদ্বদও প্রশ্ন  রোর র্োহর্ হয় দ্বন। চীফ লোইটব্ররীয়োটনর 
পদ অতযন্ত র্মোনেন  এ  ো পদ। এই িরটনর প্রশ্ন অপমোনেন  হটত পোটর।) 
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“অদ্বেনন্দন,” ডর্লেন র্লটলন। দ্বেটনোর দোাঁদ্ব়ে িূর্র র্টণবর, তটর্ প্রোয় র্োদো হটত 
চটলটি, আর তোর  ুদ্বপ পুটরোপুদ্বর র্োদো। ড োটনো র ম র্যোখযো িো়েোই র্যোপোর ো রু্ঝটত 
ডপটরটিন ডর্লেন। র্মূ্পণব দ্বর্পরীত প্রদশবনী। রে এর অনুপদ্বস্থদ্বতর অথব র্টর্বোচ্চ 
পদমেবোদো। 
 
হোটত হোটত  ষল দ্বেটনো, ডেতটরর খুদ্বশ খুদ্বশ েোটর্র র্দ্বহ:প্র োশ। “ডতোমোট  ডেট দ্বি, 
হযোদ্বর,  োরণ ডতোমোর েনয রু্র্ংর্োদ আটি।–আমরো ডপটয়দ্বি।” 
 
“অথবোৎ–“ 
 
“উপেুক্ত এ  ো গ্রহ। তুদ্বম অটন  দূটর ডচটয়দ্বিটল। র্ম্ভর্ত আমরো আদশব এ  ো গ্রহ 
খুাঁটে ডপটয়দ্বি।” মুটখর হোদ্বর্ আটরো দ্বর্িৃত হটলো। “লোইটব্ররীর হোটত দোদ্বয়ত্ব ডিট়ে দোও, 
হযোদ্বর। েো চোও তোই ডর্র  টর দ্বদটত পোরর্।” 
 
“ডর্ই র্যোপোটর আমোর ড োটনো র্টন্দহ ডনই। গ্রহ োর র্যোপোটর র্ল।” 
 
“প্রথটম ডতোমোট  অর্স্থোন ডদখোই।” ডদয়োটলর দ্ব িু অংশ এ পোটশ র্টর ডগ্ল। দ্বনেু 
দ্বনেু হটয় ডগ্ল  োমরোর আটলো, তোর মোটঝ ফুট  উঠল গ্যোলোদ্বক্সর দ্বত্রমোদ্বত্র  প্রদ্বতেদ্বর্। 
এখোটনও লোল র্ণব িোরো এযোনদ্বক্রয়ন প্রটদশ দ্বচদ্বহ্নত হটয় আটি, ফটল দ্বতন তরুটণর র্োটথ 
এ  ু আটগ্র আলোপচোদ্বরতো আর্োর মটন প়েল। 
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তোরপর এযোনদ্বক্রয়ন প্রটদটশর র্ীমোনোর র্োইটর নীল র্টণবর এ  ো দ্বর্নু্দ ফুট  উঠল। 
“এ োই,” দ্বেটনো র্লল। “পুটরোপুদ্বর উপেুক্ত। দ্বনখুাঁত আয়তন, পেবোপ্ত পোদ্বন, চমৎ োর 
অদ্বক্সটেন র্োযু়মন্ডল, উদ্বদ্ভদ। তর্দ্বচত্রযপূণব দ্বর্-লোইফ। ততদ্বর হটয়ই আটি শুিু দ্বগ্টয়  োে 
শুরু  রটলই হটর্। ড োটনোর ম প্ল্যোটন  ডমোদ্বর্ল্ং* র্ো ড রোফদ্বমবং** এর প্রটয়োেন ডনই–
র্র্র্োটর্র েনয এট র্োটর ডতদ্বর হটয়ই আটি।” 
 
“এই গ্রটহ মোনুষ র্োর্  টর নো, লযোর্?” 
 
“নো, এ েনও নো।” 
 
“দ্ব ন্তু ড ন–অথবোৎ গ্রহ ো েদ্বদ এতই আদশব হয়? আমোর িোরণো ওই গ্রটহও অনুর্ন্ধোন 
চোলোটনো হটয়দ্বিল। তোহটল  টলোদ্বন ততদ্বর  রো হয়দ্বন ড ন?” 
 
“অনুর্ন্ধোন চোলোটনো হটয়দ্বিল, দ্ব ন্তু মনুষযদ্বর্হীন ডেোর্ এর র্োহোটেয। আর  টলোদ্বন স্থোপন 
 রো হয়দ্বন।  োরণ র্ম্ভর্ত দূরত্ব। গ্রহ ো এমন এ  নক্ষত্র প্রদদ্বক্ষণ  টর েো ড টন্দ্রর 
 ৃষ্ণ গ্হ্বর ডথট  অনযোনয গ্রহ র্োিোরণত: েত দূটর তোর ডচটয়ও অটন  অটন  দূটর–
 ল্পনোতীত দূটর। দ্ব ন্তু আমোর মটন হয় ডতোমোর েনয অটন  দূটর নয়। তুদ্বম র্টলদ্বিটল, 
েত দূটর, ততই েোটলো।” 
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“হযোাঁ,” মোথো ডনট়ে র্লটলন ডর্লেন। “এখটনো তোই র্লর্। গ্রহ োর ড োটনো নোম আটি 
নোদ্ব  শুিু র্ণব অর র্ংখযোর র্মদ্বষ্ট?” 
 
“দ্বর্শ্বোর্  র আর নো-ই  র, নোম এ  ো আটি। েোরো ডপোর্ পোদ্বঠটয়দ্বিল তোরোই গ্রহ োর 
নোম দ্বদটয়টি  োদ্বমবনোর্, অদ্বত প্রোচীন এ  ো শব্দ েোর অথব ‘ডশষ প্রোন্ত। এর্ং আর্টলই 
তোই।” 
 
“গ্রহ ো দ্ব  এযোনদ্বক্রয়ন প্রটদটশর অন্তেুবক্ত?” 
 
“নো, লক্ষয  টর ডদটখো,  োদ্বমবনোটর্র নীল দ্বর্নু্দ এযোনোদ্বক্রয়টনর র্ীমোনো দ্বনটদবশ োরী লোল 
ডরখো ডথট  দ্ব িু ো দূটর–আর্ল দ্বহর্োটর্ পঞ্চোশ আটলো র্ষব দূটর।  োদ্বমবনোর্  োটরোরই 
নো। এমনদ্ব  এম্পোয়োটররও অংশ নো। 
 
“দ্বঠ ই র্টলি, লযোর্, ডর্োিহয় এইর ম এ  ো গ্রহই আমোর দর োর।” 
 
দ্বেটনো আর্োটরো হোত  ষল। “দ্ব  চমৎ োর পদ্বর ল্পনো। অটন  অটন  দূটর, র্ো ী 
মহোদ্বর্শ্ব ডথট  দ্বর্দ্বেন্ন হটয় পুটরোপুদ্বর দ্বনুঃর্ঙ্গ অর্স্থোয় আনট োরো নতুন এ  গ্রটহ দ্বর্শোল 
এ  প্রটেক্ট শুরু  রো ডেন র্িটরর পর র্ির এর্ং দশট র পর দশ  র্োিনো  টর 
মোনর্েোদ্বতর েোর্তীয় জ্ঞোটনর এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো ততদ্বর  রো েোয়। এই লোইটব্ররীটত েো 
আটি তোর র্োর র্ংটক্ষপ। র্য়র্ আটরো  ম হটল আদ্বমও এই অদ্বেেোটন ডেোগ্ দ্বদতোম।” 
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“ডতোমোর র্য়র্ আমোর ডচটয় দ্বর্শ র্ির  ম।” দ্বর্ষণ্ণ  টণ্ঠ র্লটলন ডর্লেন। (প্রোয় 
র্র্োই র্য়টর্ আমোর ডচটয় তরুণ, তটতোদ্বি  দ্বর্ষণ্ণ মটন  থো ো েোর্টলন।) 
 
“ও, হযোাঁ, শুটনদ্বি র্ির র্ির পোর হটয় এটর্ি। আশো  দ্বর উৎর্র্ উপটেোগ্  টরি।” 
 
“আদ্বম েন্মদ্বদন পোলন  দ্বর নো।” 
 
“ড ন, আদ্বম ডতোমোর ষো তম েন্মদ্বদটনর  থো শুটনদ্বি। দ্বর্খযোত   নো।” 
 
প্রচে দুুঃখটর্োটি আেন্ন হটলন ডর্লেন, এত োই গ্েীর ডেন তোর েীর্টনর র্র্টচটয় 
দ্বর্টয়োগ্োন্ত    নো ো মোত্র গ্ত োলই  ট টি। দয়ো  টর এই র্যোপোটর ড োটনো  থো র্লল 
নো।” 
 
দ্বেটনো লৰ্জ্ো ডপল। “দুুঃদ্বখত। অনয প্রর্টঙ্গ  থো র্দ্বল।–তুদ্বম ডে িরটনর গ্রহ খুাঁেি েদ্বদ 
ডর্ ো  োদ্বমবনোর্ হয়, তোহটল আমোর মটত ডতোমোর এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো প্রটেটক্টর প্রোথদ্বম  
 োটের পদ্বরমোণ দ্বিগুণ হটয় ডগ্ল। মটন ডরটখো, লোইটব্ররী ডতোমোট  র্র্র ম র্হটেোগ্ীতো 
দ্বদটত প্রস্তুত।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন, লযোর্। ডতোমোর প্রদ্বত আমোর  ৃতজ্ঞতোর ডশষ ডনই।” 
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উটঠ দোাঁ়েোটলন দ্বতদ্বন। দশ র্ির আটগ্র েন্মদ্বদটনর উৎর্টর্র  থো মটন হওয়োটত ডে 
প্রচে দুুঃখটর্োটি আেন্ন হটয়টি ডর্ েনয মুটখ হোদ্বর্ ফুদ্ব টয় তুলটত পোরটলন নো। 
র্লটলন, “আদ্বর্,  োে চোদ্বলটয় ডেটত হটর্।” 
 
দ্বতদ্বন েো  রটিন ডর্েনয দ্ব িু ো দ্বর্টর্ট র তো়েনো ডর্োি  রটলন।  োরণ তোর আর্ল 
উটেশয দ্ব  ডর্ই র্যোপোটর লযোর্ দ্বেটনোর দ্বর্নু্দমোত্র িোরণো ডনই। 
 
—— 
* প্ল্যোটন  ডমোদ্বর্ল্ং–েীর্ন িোরটণর অনুপটেোগ্ী ড োটনো গ্রহট  রূপোন্তদ্বরত  টর র্োর্ ডেোগ্য 
 টর ডতোলো। 
 
**ট রোফদ্বমবং েীর্ন িোরটনর অনুপটেোগ্ী পদ্বরটর্শট  র্োর্টেোগ্য  টর ডতোলো। 
 
. 
 
৩. 
 
ডিো   োমরো দ্ব ন্তু আরোমদোয় । এ োই গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত হযোদ্বর ডর্লেটনর 
অদ্বফর্। গ্ত  টয়  র্ির ডথট  এখোটনই দ্বতদ্বন তোর অদ্বি োংশ র্ময়  োটে র্যি 
থোট ন। লোইটব্ররীর মটতো এই  োমরোর অর্য়র্ও দ্বর্র্ণব িূর্র, ক্লোন্ত মটন হয় ড োটনো 
এ  ো র্স্তু দী বদ্বদন এ  েোয়গ্োটতই পট়ে আটি। ডর্লেন েোটনন র্স্তু ো তোরপটরও 
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এখোটনই থো টর্, এ ই েোয়গ্োটত, আটরো এ শ র্ির অথর্ো প্রটয়োেনীয় ডমরোমত  টর 
দ্বনটল আটরো এ  হোেোর র্ির। 
 
এখোটন দ্বতদ্বন দ্ব েোটর্ এটলন? 
 
র্োর র্োর, অতীটতর সৃ্মদ্বত তোর মটন ডদোলো ডদয়, েীর্টনর উত্থোন-পতন, রু্খ দুুঃখ, হোদ্বর্-
 োন্নো মটনর অদ্বলটত গ্দ্বলটত দ্বনরন্তর প্রর্োদ্বহত হটয় চটল। ড োটনো র্টন্দহ ডনই রু্ট়েো 
হটেন র্টলই এমন সৃ্মদ্বত  োতরতো। অতীটত  ত দ্ব িু দ্বিল, েদ্বর্ষযটত দ্ব িুই ডনই, 
আর তোই র্োমটনর অদ্বনিয়তো ডথট  মুখ দ্বফদ্বরটয় েো হোদ্বরটয় ডগ্টি তোর মোটঝ মন 
দ্বনরোপিো ডপটত চোয়। 
 
েদ্বদও তোর ডক্ষটত্র দ্ব িু ো র্যদ্বতক্রম। প্রোয় দ্বত্রশ র্ির িটর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর ডে অগ্রগ্দ্বত 
হটয়টি ডর্ োট  র্রল ডরখোর র্োটথ তুলনো  রো েোয়। অগ্রগ্দ্বত দ্বিল িীর, দ্ব ন্তু 
িোরোর্োদ্বহ  েোটর্ র্রল পটথ এদ্বগ্টয়টি। তোরপর িয় র্ির আটগ্ ডর্োেো পথ ো েোনদ্বদট  
ডমো়ে ডনয়। এট র্োটর অপ্রতযোদ্বশত েোটর্। 
 
ডর্লেটনর মটন আটি দ্ব েোটর্ তো হটয়দ্বিল। দ্ব েোটর্  তগুটলো   নোর র্মন্বটয় তো 
র্ম্ভর্ হটয়দ্বিল। 
 
ওয়োনেো, ডর্লেটনর নোতনী। ডচোখ র্ন্ধ  টর ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটলন দ্বতদ্বন। িয় র্ির 
আটগ্র   নোগুটলোর িদ্বর্ এট  এট  পদ্বরষ্কোর মোনিটক্ষ ফুট  উঠল। 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

545 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
ওয়োনেো তখন র্োটরো র্িটরর দ্ব টশোরী, তখন খোদ্বন  ো দ্বনুঃর্ঙ্গ, র্ঙ্গী হোরো হটয় 
পট়েদ্বিল। তোর মো, মোনীলো নতুন এ  দ্বশশুর েন্ম দ্বদটয়টি। এর্োরও ডমটয়, নোম রোখো 
হটয়টি ডর্দ্বলর্। অর ওই র্ময় নতুন দ্বশশুই র্র্োর মনটেোটগ্র ড ন্দ্রদ্বর্নু্দ হটয় দোাঁ়েোয়। 
 
তোর র্োর্ো, রোইখ, ডহোম ডর্ক্টর েোটলর উপর র্ই দ্বলটখ ডশষ  টরটি। র্ই ো ডমো োমুদ্ব  
র্ো়েো েোদ্বগ্টয় তুটল, দ্বনটেও ডিো খোট ো ডর্দ্বলদ্বব্রদ্ব টত পদ্বরণত হয়। অটন  েোয়গ্োটত 
তোট  র্োক্ষোৎ োটরর েনয েো ো হটত থোট , দ্বর্ষয় োটত ডর্ এত ডর্শী র্যি হটয় পট়ে 
ডে, ফলশ্রুদ্বতটত অদ্বি োংশ র্ময়ই তোট  র্োদ্ব়ের র্োইটর থো টত হটতো। র্োদ্ব়েটত 
থো টলও নতুন দ্বশশুট ই পুটরো র্ময় দ্বদত। 
 
আর ের্ব–চটল ডগ্টি দ্বচরতটর–ডর্লেটনর েনয ডর্ই আ োত এখনও দগ্দটগ্ তোেো। 
দ্বতদ্বন এ  ো অস্বোেোদ্বর্  আচরণ শুরু  রটলন। ওয়োনেোর স্বে ডথট ই   নোর শুরু েোর 
র্মোদ্বপ্ত েটর্বর দ্বর্দোয়। 
 
ওয়োনেোর এখোটন ড োটনো ডদোষ ডনই–ডর্লেন েোটলো  টরই েোটনন। তোরপটরও দ্বতদ্বন 
র্োচ্চো ডমটয় োট  দূটর ডঠটল দ্বদটলন। নতুন দ্বশশু েন্ম ডনয়োটত তোর ডে দ্বনুঃর্ঙ্গতো ততদ্বর 
হয় তোটত দ্বতদ্বন ড োটনো র্োহোেয  রটত পোরটলন নো। 
 
আর ওয়োনেো দ্বর্ষণ্ণ মন দ্বনটয় ডর্ই মোনুষ োর  োটি ডগ্ল ডে মোনুষ ো তোট  ডদখটল 
েীষণ খুদ্বশ হয়, ডে মোনুষ োট  ডর্ েীষণ পিন্দ  টর। আর ডর্ হটে। ইউটগ্ো এমোদ্বরল, 
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র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডেটেলপমযোটে হযোদ্বর ডর্লেটনর পটরই তোর অর্স্থোন দ্ব ন্তু এই 
অগ্রগ্দ্বতটত দ্বদন রোত ডে শ্রম ডর্ দ্বদটয়টি তোটত হযোদ্বর ডর্লেনট ও িোদ্ব়েটয় ডগ্টি। হযোদ্বর 
ডর্লেটনর দ্বিল ের্ব, আটি রোইখ, দ্ব ন্তু র্োইট োদ্বহটটোদ্বরই ইউটগ্োর েীর্ন, তোর স্ত্রী 
ডনই, র্ন্তোন ডনই। তোই ওয়োনেো েখনই আটর্ দ্ব টর্র ডেন এ  ো অেোর্ ডর্োি  টর 
ডর্। র্োচ্চো ডমটয় োর প্রদ্বত অর্ম্ভর্ েোটলোর্োর্োর এ োই হয়টতো মূল  োরণ। ওয়োনেোট  ডর্ 
ডিো খো  র্য়স্ক মোনুষ মটন  টর, ওয়োনেোও র্যোপোর ো পিন্দ  টর। 
 
িয় র্ির আটগ্ ওয়োনেো এটর্দ্বিল ইউটগ্োর অদ্বফটর্। ইউটগ্ো তোর নতুন র্ংস্থোদ্বপত 
ডচোটখ  ুম  ুম দৃদ্বষ্ট দ্বনটয় তো োল, অেযোর্র্শত দ্ব িু ো র্ময় লোগ্ল দ্বচনটত। 
 
তোরপর র্লল, “আটর আমোর ডিো  র্নু্ধ, ওয়োনেো–দ্ব ন্তু মন এটতো খোরোপ ড ন?” 
 
ওয়োনেোর দ্বনটচর ডঠোাঁ   োাঁপটত লোগ্ল। র্লল, “ড উ আমোট  েোটলোর্োটর্ নো।” 
 
“দ্ব  র্লি, এ ো র্দ্বতয নয়।” 
 
“র্র্োই নতুন র্োচ্চো োট  েোটলোর্োটর্, আমোট  নো।” 
 
“আদ্বম ডতোমোট  েোটলোর্োদ্বর্।” 
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“তোহটল, আঙ্কল ইউটগ্ো, শুিু তুদ্বমই,” ডেটহতু এখন আর ডিো টর্লোর মটতো ইউটগ্োর 
ড োটল চট়ে র্র্টত পোটর নো, তোই তোর  োাঁটি মোথো ডরটখ  োাঁদটত লোগ্ল ওয়োনেো। 
 
এইর ম পদ্বরদ্বস্থদ্বতটত দ্ব   রটত হয় এমোদ্বরটলর ড োটনো িোরণো ডনই। ওয়োনেোট  
দুহোটত েদ্ব়েটয় র্লটত লোগ্ল, “ড াঁটদো নো। ড াঁটদো নো।” প্রচে ডেটহ তোর মন ো আদ্রব 
হটয় ডগ্ল। ডেটহতু  োাঁদর্োর মটতো   নো তোর েীর্টন র্লটত ডগ্টল ডনই, ড র ডপল ডে 
তোর ডচোটখর পোদ্বনও গ্োল ডর্টয় নোমটি। 
 
হঠোৎ উৰ্জ্ীদ্বর্ত হটয় র্লল, “ওয়োনেো, মেোর এ  ো দ্বেদ্বনর্ ডদখটর্?” 
 
“দ্ব ?” ডফোাঁপোটত ডফোাঁপোটত দ্বেটজ্ঞর্  রল ওয়োনেো। 
 
এমোদ্বরল শুিু এ  ো দ্বর্ষয়ই েোটন আর মহোদ্বর্শ্ব র্দ্বতযই রু্ন্দর। “তুদ্বম  খটনো প্রোইম 
ডরদ্বেয়যোে ডদটখি?” 
 
“নো। ও ো দ্ব ?” 
 
“দ্বেদ্বনর্ ো দ্বনটয় ডতোমোর দোদু আর আদ্বম  োে  দ্বর। ডদটখি? ওই ডে ওখোটন।” 
 
ডেটস্কর উপর  োটলো ডিো  দ্বত্রট োণ র্স্তু ো ডদটখ মুখ র্োাঁদ্ব টয় ওয়োনেো র্লল, “রু্ন্দর 
নো।” 
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“এখন রু্ন্দর ডদখোটে নো, এ মত হটলো এমোদ্বরল। “দ্ব ন্তু ডদখ নো চোলু  রটল দ্ব  
হয়।” 
 
অন্ধ োর হটয় ডগ্ল  োমরো ো। নোনো রটের আটলোর দ্বর্নু্দ আর ঝল োদ্বন ফুট  উঠল। 
“ডদটখি? এখন আমরো এ োট  পদ্বরর্দ্বিবত  রর্। তোহটল দ্বর্নু্দগুটলো গ্োদ্বণদ্বত  দ্বচটহ্ন 
পদ্বরণত হটর্।” 
 
মটন হটলো অটন গুটলো র্স্তু এ টেোটগ্ তোটদর দ্বদট  িুট  আর্টি, চোরপোটশ শূটনয ঝুটল 
আটি হোেোটরো র টমর দ্বচহ্ন, র্ণব, র্ংখযো, তীরদ্বচহ্ন, আ ৃদ্বত, েীর্টন এগুটলো  খটনো 
ডদটখ দ্বন ওয়োনেো। 
 
“রু্ন্দর নো?” এমোদ্বরল দ্বেটজ্ঞর্  রল। 
 
“হযোাঁ, রু্ন্দর,” ের্োর্ দ্বদল ওয়োনেো। তীক্ষ্ণ দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় আটি র্মী রণগুটলোর দ্বদট । 
েদ্বদও ডর্ েোনত নো ডে এই র্মী োরণগুটলোই র্ম্ভোর্য েদ্বর্ষযত ততদ্বর  রটর্। এ ো আমোর 
পিন্দ হটে নো। মটন হয় েুল।” তোর েোন দ্বদট র এ  ো র্দ্বণবল র্মী রটণর দ্বদট  
আঙু্গল তুলল ডর্। 
 
“েুল? েুল মটন হটে ড ন?” েুরু  ুাঁচট  দ্বেটজ্ঞর্  রল এমোদ্বরল। 
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“ োরণ এ ো… রু্ন্দর নো। আদ্বম অনযেোটর্  রতোম।” 
 
গ্লো পদ্বরষ্কোর  রল এমোদ্বরল। “দ্বঠ  আটি। আদ্বম দ্বঠ   রোর ডচষ্টো  রর্।”  োটি 
এদ্বগ্টয় র্মী রণ োর দ্বদট   ুম  ুম ডচোটখ তোদ্ব টয় রইল। 
 
“িনযর্োদ, আঙ্কল ইউটগ্ো, রু্ন্দর এ  ো দ্বেদ্বনর্ ডদখোটনোর েনয। হয়টতো এ দ্বদন আদ্বম 
এগুটলোর অথবও রু্ঝটত পোরর্।” 
 
“দ্বঠ  আটি। আশো  দ্বর এখন ডতোমোর েোটলো লোগ্টি।” 
 
“দ্ব িু ো, িনযর্োদ।” চ   টর এ  ু ডহটর্ চটল ডগ্ল ডর্। 
 
মটন  ষ্ট দ্বনটয় দোাঁদ্ব়েটয় আটি এমোদ্বরল, প্রোইম ডরদ্বেটয়টের উপোদোন দ্বনটয় ড োটনো 
িরটনর র্মোটলোচনো তোর র্হয হয় নো। আর ডর্ ো েদ্বদ হয় র্োটরো র্িটরর দ্বশশুর  োি 
ডথট  তোহটল ডতো  থোই ডনই। 
 
দ্ব ন্তু ডর্ রু্ঝটতই পোরল নো ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল দ্বর্প্ল্র্ শুরু হটয় ডগ্টি। 
 
. 
 
৪. 
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ওইদ্বদন দুপুটর এমোদ্বরল ডর্লেটনর দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় অদ্বফটর্ ডগ্ল। অর্ো   রোর 
মটতো   নো,  োরণ এমোদ্বরল  খটনো দ্বনটের অদ্বফর্ ডথট  ডর্টরোয় নো, এমনদ্ব  পোটশর 
 োমরোয় েোওয়োর েনযও নো। 
 
“হযোদ্বর,” েুরু  ুাঁচ োটনো, ডচহোরোয় এ  ো দ্বিিোগ্রিতো। “অস্বোেোদ্বর্  এ  ো   নো 
 ট টি। খুর্ই অদু্ভত।” 
 
এমোদ্বরলট  ডদটখ ডর্লেন আটরো দ্বর্ষণ্ণ হটয় ডগ্টলন। মোত্র দ্বতপ্পোন্ন র্ির র্য়টর্ই ড মন 
রু্ট়েো হটয় ডগ্টি ডর্, হোাঁ োর র্ময়  ুাঁটেো হটয় হোাঁট , শুদ্ব টয়  ং োলর্োর হটয় ডগ্টি। 
ডেোর  রটল মোটঝমোটঝ দ্বচদ্ব ৎর্ট র  োটি েোয়। দ্বচদ্ব ৎর্ রো র্টলটি ডে তোট  
দ্ব িুদ্বদটনর েনয  োে ডথট  (দুএ েন র্টলটি পুটরোপুদ্বর) িুদ্ব  দ্বনটত হটর্, তটর্ই 
স্বোটস্থযর উন্নদ্বত হটত পোটর, অনযথোয় হতোশ েঙ্গীটত মোথো ডনট়েটিন ডর্লেন। “ োে 
ডথট  র্দ্বরটয় দ্বনটল আটরো তো়েোতোদ্ব়েই মোরো েোটর্ এর্ং মটন  ষ্ট দ্বনটয় মরটর্। আমোটদর 
ড োটনো উপোয় ডনই।” 
 
তোরপর ডখয়োল  রটলন ডে দ্বতদ্বন আর্টল এমোদ্বরটলর  থো শুনটিন নো। 
 
“দুুঃদ্বখত, ইউটগ্ো। এ  ু আনমনো হটয় পট়েদ্বিলোম। আর্োর র্ল।” 
 
“আদ্বম র্লদ্বি ডে অস্বোেোদ্বর্  এ  ো   নো  ট টি। খুর্ই অদু্ভত।” 
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“দ্ব  হটয়টি, ইউটগ্ো?” 
 
“ওয়োনেো। আমোর র্োটথ ডদখো  রটত এটর্দ্বিল–েীষণ মন খোরোপ, দ্বর্ষণ্ণ।” 
 
“ড ন?” 
 
“নতুন র্োচ্চো োর  োরটণ।” 
 
“ও হযোাঁ,” অপরোিটর্োি ঝট়ে প়েল ডর্লেটনর  টণ্ঠ। 
 
“আমোর  োাঁটি মোথো ডরটখ  োন্নো োদ্ব   রল–আদ্বমও এ  ু ড াঁটদদ্বি, হযোদ্বর। তোরপর 
েোর্লোম ওর মন েোটলো  রোর েনয প্রোইম ডরদ্বেয়যোে ডদখোই।” এই পেবোটয় এমোদ্বরল 
খোদ্বন  ো ইতিতুঃ  রটত লোগ্ল, পটরর  থোগুটলো দ্ব েোটর্ র্লটর্ েোর্টি। 
 
“র্ল, ইউটগ্ো। দ্ব  হটয়দ্বিল?”। 
 
“আটলোর দ্বর্নু্দ ডদটখ ডর্ ডর্শ খুদ্বশ হয়। আদ্বম এ  ো অংশ পদ্বরর্দ্বিবত  দ্বর। আর্টল 
ও ো দ্বিল ডর্ শন ৪২ R ২৫৪। তুদ্বম র্মী রণ োর র্োটথ পদ্বরদ্বচত?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

552 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

মুচদ্ব  হোর্টলন ডর্লেন। “নো, ইউটগ্ো। ডতোমোর মটতো  টর আদ্বম র্মী রণগুটলো মটন 
রোখটত পোদ্বর নো।” 
 
“পোরো উদ্বচত,” দ্বর্রক্ত হটয় র্লল এমোদ্বরল। “েোটলো  োে দ্ব েোটর্  রটর্ েদ্বদ েোই ডহো  
র্োদ দোও। আদ্বম েো র্লটত চোইদ্বি ডর্ ো হটলো ওয়োনেো এ  ো অংশ ডদদ্বখটয় র্লল এ ো 
েোটলো নো। রু্ন্দর নো।” 
 
“র্লটতই পোটর। আমোটদর র্র্োরই র্যদ্বক্তগ্ত পিন্দ অপিন্দ আটি।” 
 
“অর্শযই আটি, দ্ব ন্তু পটর আদ্বম ওই র্মী রণ ো পরীক্ষো  টর ডদটখদ্বি, হযোদ্বর, এর্ং 
ওখোটন আর্টলই দ্ব িু র্মর্যো আটি। ডপ্রোগ্রোদ্বমং দ্বনখুাঁত নয় আর ওয়োনেো দ্বঠ  ডে অংশ ো 
ডদদ্বখটয়দ্বিল তো আর্টলই েোটলো নো। এর্ং র্দ্বতযই রু্ন্দর নো।” 
 
ডর্োেো হটয় র্র্টলন ডর্লেন, েুরু  ুাঁচট  ডফটলটিন। “দ্বঠ মটতো রু্ঝটত দোও ইউটগ্ো। 
এটলোপোতোদ্ব়েেোটর্ ডর্ এ  ো দ্ব িু ডদদ্বখটয় র্লল এ ো েোটলো নো আর তোর  থোই র্দ্বতয 
হটলো?” 
 
“হযোাঁ, ডর্ ডদদ্বখটয় দ্বদটয়টি, দ্ব ন্তু এটলোপোতোদ্ব়েেোটর্ নয়; দ্বনদ্বিত হটয় ডদদ্বখটয়টি।” 
 
“অর্ম্ভর্।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

553 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

“দ্ব ন্তু তোই হটয়টি। আদ্বম ওখোটন দ্বিলোম।”                                                   
 
“ ট  দ্বন ডে তো ডতো র্দ্বল দ্বন। র্লদ্বি ডে পুটরো োই এ  ো ডর্পটরোয়ো ড ো ইদ্বিটেি।” 
 
“তোই? র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্ ল জ্ঞোন এ দ্বত্রত  টর র্লটতো নতুন  তগুটলো 
র্মী রটণর দ্বদট  এ  পল  তোদ্ব টয়ই তুদ্বম র্টল দ্বদটত পোরটর্ এই অংশ ো েোটলো 
নো।” 
 
“দ্বঠ  আটি, ইউটগ্ো, র্মী রণ ডথট  দ্বঠ  ওই অংশ োই পদ্বরর্দ্বিবত  রটল ড ন তুদ্বম? 
ড ন ডর্টি দ্বনটল?” 
 
 োাঁি নো়েল ইউটগ্ো। “চোইটল তুদ্বম ড ো-ইদ্বিটেি র্লটত পোর।” 
 
“ও ো ড ো-ইদ্বিটেি হটতই পোটর নো।” দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর র্লটলন ডর্লেন। দ্বচন্তোয় েুটর্ 
ডগ্টলন। তোরপর ডে প্রশ্ন ো  রটলন তোটতই ওয়োনেোর শুরু  রো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল 
দ্বর্প্ল্টর্র চো ো  ুরটত শুরু  রল। 
 
দ্বতদ্বন দ্বেটজ্ঞর্  রটলন, “ইউটগ্ো, এই র্মী রণগুটলো দ্বনটয় ডতোমোর মটন আটগ্ ড োটনো 
র্টন্দহ দ্বিল? ড োটনো  োরটণ দ্বর্শ্বোর্  রটত ওগুটলোটত র্মর্যো আটি?” 
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দ্ব িু ো দ্বর্ব্রত েঙ্গীটত ইউটগ্ো তোর ডপোশোট র দ্ব নোরো খু টি। “হযোাঁ, মটন হয় দ্বিল। 
তুদ্বম–“ 
 
“মটন হয় দ্বিল?” 
 
“অর্শযই র্টন্দহ দ্বিল। নতুন র্মী রণ–ডর্ আটপর র্ময় আদ্বম দ্বিলোম। এখন মটন 
প়েটি ওই র্ময় দ্বঠ  মটন হটলও আমোর র্টন্দহ দ্বিল ড োটনো এ  ো ডগ্োলমোল আটি। 
অনয  োটের চোটপ আর্োর পরীক্ষো  টর ডদখটত েুটল েোই। দ্ব ন্তু ওয়োনেো দ্বঠ  ওই 
অংশ ো ডদদ্বখটয় ডদয়োয় আদ্বম পরীক্ষো  টর ডদদ্বখ–অনযথোয় হয়টতো র্োচ্চো মোনুটষর মন্তর্য 
িটর দ্বনটয় েুটল ডেতোম।” 
 
“আর তুদ্বম ওয়োনেোট  ডদখোটনোর েনয দ্বঠ  ওই র্মী রণ োই ডর্র  টর আনটল। ডেন 
ডতোমোর অর্টচতন মটন এ ো দ্বিল।” 
 
এমোদ্বরল  োাঁি নো়েল। “ড  েোটন?” 
 
“আর তোর এ  ু আটগ্ই ডতোমরো খুর্  োিো োদ্বি দ্বিটল। পরস্পরট  েদ্ব়েটয় িটর দ্বিটল, 
 োাঁদদ্বিটল। 
 
আর্োটরো  োাঁি নো়েল এমোদ্বরল, আটরো ডর্শী দ্বর্ব্রত ডদখোটে তোট । 
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“আদ্বম রু্টঝ ডফটলদ্বি, ইউটগ্ো, দ্ব  হটয়টি। ওয়োনেো ডতোমোর মোইন্ড দ্বরে  টরটি।” 
 
লোফ দ্বদটয় উঠল এমোদ্বরল ডেন ড উ তোট  আ োত  টরটি। “অর্ম্ভর্!” 
 
িীটর িীটর ডর্লেন র্লটলন, “এ র্ময় আদ্বম এ েনট  দ্বচনতোম েোর এই িরটনর 
ডমেোল পোওয়োর দ্বিল-” ইট ো ডেমোরটেল (অথর্ো েোনীল, ডে ডগ্োপন নোম ো শুিু 
ডর্লেনই েোটনন) এর  থো মটন প়েল।–“ডর্ আর্টল মোনুষ দ্বিল নো। দ্ব ন্তু মোনুটষর 
মোইন্ড ডর্োঝো, তোটদর ডেতটরর দ্বচন্তো অনুের্  রো, তোটদরট  দ্বনদ্বদবষ্ট পটথ পদ্বরচোদ্বলত 
 রো–এগুটলো র্র্ই ডমেোল এযোদ্বর্দ্বলদ্ব । আমোর িোরণো ওয়োনেো ড োটনোেোটর্ ডর্ই 
এযোদ্বর্দ্বলদ্ব  দ্বনটয় েটন্মটি।” 
 
“আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো।” 
 
“আদ্বম  দ্বর। দ্ব ন্তু েোদ্বন নো দ্ব   রর্।” হোল োেোটর্ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল গ্টর্ষণোয় 
এ  ো তর্প্ল্দ্বর্  পদ্বরর্তবন দ্বতদ্বন ড র পোটেন– দ্ব ন্তু েীষণ হোল োেোটর্। 
 
. 
 
৫. 
 
“র্োর্ো,” দুুঃদ্বিন্তোর রু্টর র্লল রোইখ, “ডতোমোট  ক্লোন্ত ডদখোটে।” 
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“হযোাঁ,” ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। “ক্লোন্ত। ডতোমোর দ্ব  খর্র?” রোইটখর র্য়র্ এখন 
চুয়োদ্বিশ। চুল িূর্র হটত শুরু  টরটি। তটর্ তোর ডগ্োাঁফ এখটনো েোলোই টদর মটতোই  ন 
আর  োটলো। ডর্লেটনর িোরণো  লপ র্যর্হোর  টর, দ্ব ন্তু দ্বেটজ্ঞর্  রো দ্বঠ  হটর্ নো। 
 
“ডল চোটরর েনয আর্োটরো দূটর ড োথোও েোটর্?” দ্বেটজ্ঞর্  রটরন দ্বতদ্বন। 
 
“হযোাঁ, ডর্শী দ্বদটনর েনয নো। র্োদ্ব়ে দ্বফটর ডর্দ্বলর্, মোনীলো আর ওয়োনেোট  ডদখটল েীষণ 
েোটলো লোটগ্। আর ডতোমোট ।” 
 
“িনযর্োদ। দ্ব ন্তু ডতোমোর েনয খর্র আটি, রোইখ। ডল চোর র্োদ। এখোটন ডতোমোট  
আমোর প্রটয়োেন।” 
 
েুরু  ুাঁচ োটলো রোইখ। “ড ন?” এর আটগ্ও দুইর্োর েদ্ব ল দ্বমশটন ডেটত হটয়টি তোট । 
দ্ব ন্তু তখন দ্বিল ডেোরোমোই  আটন্দোলটনর েুগ্। েতদূর েোটন এখন ডতমন ড োটনো 
ঝোটমলো ডনই, দ্বর্টশষ  টর েোন্তোর পতন এর্ং তুলনোমূল েোটর্ দুর্বল নতুন র্ম্রোট র 
ক্ষমতোয় আটরোহন। 
 
“র্যোপোর ো ওয়োনেোট  দ্বনটয়,” র্লটলন ডর্লেন। 
 
“ওয়োনেোট  দ্বনটয়? দ্ব  হটয়টি ওর?” 
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“দ্ব িুই হয় দ্বন, দ্ব ন্তু ওর এ  ো  মদ্বপ্ল্  ডেটনোম* ততদ্বর  রটত চোই–ডর্ই। র্োটথ 
ডতোমোর এর্ং মোনীলোর এর্ং নতুন র্োচ্চো োরও।” 
 
“ডর্দ্বলটর্র েনযও? দ্ব  হটে এর্র্?” 
 
ইতিতুঃ  রটিন ডর্লেন। “রোইখ, তুদ্বম েোটনো আদ্বম আর ডতোমোর মো দ্বর্শ্বোর্  দ্বর 
ডতোমোর মোটঝ অদু্ভত দ্ব িু গুণোর্লী আটি। এমন এ  ো গুণ েো র্হটেই মোনুটষর দ্বর্শ্বোর্ 
আর েোটলোর্োর্ো অেবটন র্ক্ষম।” 
 
“েোদ্বন, অটন র্োরই আমোট  র্টলি, দ্বর্টশষ  টর েখন  দ্বঠন ড োটনো  োে  দ্বরটয় 
ডনয়োর দর োর হয়। দ্ব ন্তু র্দ্বতয র্লদ্বি, আদ্বম  খটনো অনুের্  দ্বর দ্বন।” 
 
“নো, প্রথম দ্বদনই তুদ্বম আমোর আর… েটর্বর (চোর র্ির হটয় ডগ্ল ের্ব ধ্বংর্ হটয়টি, 
দ্ব ন্তু এখটনো এই নোম ো উচ্চোরণ  রটত ডগ্টল েীষণ  ষ্ট হয় ডর্লেটনর) দ্বর্শ্বোর্ অেবন 
 টর ডফল। দ্বরটশলীর মন েয়  রটত র্ক্ষম হও। ডেোরোদ্বনউম। মোনীলো। এগুটলোর 
র্যোখযো ডদটর্ দ্ব েোটর্?” 
 
“রু্দ্বদ্ধ এর্ং আ ষবণীয় র্যদ্বক্তত্ব।” দোাঁত ডর্র  রো হোদ্বর্ দ্বদটয় রোইখ র্লল। “ খটনো মটন 
হটয়টি তুদ্বম আর্টল ওটদর–আমোটদর মোইন্ড স্পশব  টরি?” 
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“নো,  খটনো মটন হয় দ্বন। দ্ব িু মটন  টরো নো, র্োর্ো, েো র্লটল তো আমোর  োটি 
হোর্য র মটন হয়।” 
 
“েদ্বদ র্দ্বল ডে ওয়োনেো এ  ো র্মর্যোর মুহূটতব ইউটগ্োর মোইন্ড প়েটত ডপটরদ্বিল?” 
 
“আদ্বম র্লর্ ড ো-ইদ্বিটেি এর্ং  ল্পনো।” 
 
“রোইখ, আদ্বম এ েনট  দ্বচনতোম ডে মোনুটষর মোইন্ড  টরোল  রটত পোরত ডেেোটর্ 
আদ্বম আর তুদ্বম ডে ড োটনো আটলোচনোর গ্দ্বত র্হটেই দ্বনয়ন্ত্রণ  রটত পোদ্বর।” 
 
“ড ?” 
 
“র্লো েোটর্ নো। দ্ব ন্তু আমোর  থো দ্বর্শ্বোর্  র।” 
 
“ডর্শ–” রোইটখর  টণ্ঠ র্টন্দটহর রু্র। 
 
“গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত ডখোাঁে খর্র  টর ড ৌতূহল েোগ্োটনোর মটতো এ  ো   নো 
েোনটত ডপটরদ্বি। দ্বর্শ হোেোর র্িটরর পুরটনো গ্ল্প, তখটনো হোইপোরটস্পশোল ট্রোটেল শুরু 
হয় দ্বন। ওয়োনেোর র্য়র্ী এ  ডমটয়র গ্ল্প। ডমটয় ো ডনটমদ্বর্র্ নোটমর এ  নক্ষত্র 
প্রদদ্বক্ষণরত পুটরো এ  ো গ্রটহর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্  রটত পোরত।” 
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“দ্বনুঃর্টন্দটহ রূপ থো।” 
 
“হযোাঁ, এর্ং অর্মূ্পণব গ্ল্প। দ্ব ন্তু ওয়োনেোর র্োটথ তোর দ্বমল ো অর্ো   রোর মটতো।” 
 
“র্োর্ো, দ্ব   রটত চোইি তুদ্বম?” 
 
“েোদ্বন নো, রোইখ। ডেটনোটম দ্ব  পোওয়ো েোয় ডদদ্বখ। ওয়োনেোর মটতো আটরো েোরো আটি 
তোটদরট  খুাঁটে ডর্র  রটত চোই। আদ্বম েোদ্বন এই িরটনর ডমেোল এযোদ্বর্দ্বলদ্ব  দ্বনটয় দ্বশশু 
েন্মোটে–র্ংখযোয় হয়টতো  ম। ক্ষমতো ো তোটদর েনয র্মর্যো ততদ্বর  টর র্টল তোরো এ ো 
লুদ্ব টয় রোখটত দ্বশটখ। র্য়র্ র্ো়েোর র্োটথ র্োটথ তোটদর এই ক্ষমতো, ডমিো মটনর গ্হীটন 
চোপো পট়ে েোয় অটন  ো অর্টচতন েোটর্ আত্মরক্ষোর প্রটচষ্টোর মটতো। দ্বনিয়ই 
এম্পোয়োটর র্ো শুিু ট্রযোন টরর চোরশ ড োদ্ব  মোনুটষর মোটঝ ওয়োনেোর মটতো আটরো 
অটনট ই আটি। ওয়োনেোর ডেটনোম ডপটল ওটদরট  খুাঁটে ডর্র  রো র্হে হটর্।” 
 
“খুাঁটে পোওয়োর পর ওটদরট  দ্বনটয় দ্ব   রটর্?” 
 
“আমোর মটন হটে র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর পরর্তবী অগ্রগ্দ্বতর েনয এই মোনুষগুটলোট ই 
দর োর।” 
 
“আর প্রথটমই খুাঁটে ডপটল ওয়োনেোট  এর্ং তোট  তুদ্বম র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন র্োনোটত 
চোও?” 
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“হয়টতো।” 
 
“ইউটগ্োর মটতো।–নো, র্োর্ো!” 
 
“ড ন?” 
 
“আদ্বম চোই ওয়োনেো গ্যোলোদ্বক্সর আর দশ ো র্োিোরণ মোনুটষর মটতো ডর্ট়ে উঠটর্। 
দ্বদনরোত প্রোইম ডরদ্বেয়যোটের র্োমটন র্টর্ ডথট  র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল গ্দ্বণটতর েীর্ন্ত 
সৃ্মদ্বতটর্ৌি হটয় উঠু  তো চোই নো।” 
 
“ডর্র ম নোও হটত পোটর, রোইখ, দ্ব ন্তু ওয়োনেোর ডেটনোম ততদ্বর  রটতই হটর্। তুদ্বম 
ডতো েোনই হোেোর র্ির িটর প্রদ্বতদ্ব  মোনুটষর ডেটনোম ফোইল ততদ্বর  রোর  থো র্লো 
হটে। শুিুমোত্র অতযদ্বি  খরটচর  োরটণই র্যোপ হোটর প্রচলন  রো েোটে নো; দ্ব ন্তু এর 
প্রটয়োেনীয়তো দ্বনটয়  োটরো মটন র্টন্দহ ডনই। রু্দ্বর্িো ডে  ত তুদ্বমও রু্ঝটত পোরি। 
অস্বোেোদ্বর্  দ্ব িু নো ডপটলও, দ্বর্দ্বেন্ন র ম মোনদ্বর্  পদ্বরদ্বস্থদ্বতটত ওয়োনেোর আচরণ 
ড মন হটর্ ডর্ ো আমরো েোনটত পোরর্। েদ্বদ ইউটগ্োর ডেটনোম ততদ্বর  টর রোখতোম 
তোহটল আমোর দ্বর্শ্বোর্ ডর্ এেোটর্ মৃতুযর দ্বদট  এদ্বগ্টয় ডেটত পোরত নো। 
 
“হয়টতো, র্োর্ো, দ্ব ন্তু র্োেী িটর র্লটত পোদ্বর ডে মোনীলো আমোর ডচটয়ও ডর্শী র্োিো 
ডদটর্।” 
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“দ্বঠ  আটি। দ্ব ন্তু মটন ডরখ, আগ্োমী দ্ব িুদ্বদন দূটর ড োথোও ডেটত পোরটর্ নো। এখোটন 
ডতোমোট  আমোর প্রটয়োেন।” 
 
“ডদখো েোটর্,” এই  থো ো র্টলই চটল ডগ্ল রোইখ। 
 
দ্ব ং তবর্যদ্বর্মুঢ় হটয় র্টর্ দ্বিটলন ডর্লেন। এ েনট ই দ্বতদ্বন দ্বচনটতন–ইট ো 
ডেমোরটেল–ডে মোইন্ড হযোন্ডল  রটত পোরত। ডর্  োটি থো টল এখন র্টল দ্বদটত পোরত 
দ্ব   রো উদ্বচত। ের্ব তোর অমোনর্ীয় জ্ঞোন িোরো র্টল দ্বদটত পোরত এখন দ্ব   রো উদ্বচত। 
 
আর দ্বতদ্বন, হোল ো  ুয়োশোর মটতো ঝোপর্ো এ  ো িদ্বর্ মটনর মোটঝ ততদ্বর হটে রু্ঝটত 
পোরটিন–শুিুই ঝোপর্ো এ  ো িদ্বর্–নতুন এ  র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর িোরণো। 
 
—- 
* ডেটনোম–দ্বপতো মোতোর  োি ডথট  র্ন্তোটনর ডদটহ পদ্বরর্োদ্বহত গুণোর্লীর দ্বর্িোদ্বরত 
ডেটনদ্ব   দ্বর্র্রণী ততদ্বর  রোর প্রদ্বক্রয়ো। দ্বর্টশষ  টর ডক্রোটমোর্ম দ্বর্টলষণ। 
 
. 
 
৬. 
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ওয়োনেোর  মদ্বপ্ল্  ডেটনোম ততদ্বর  রো ো র্হে দ্বিল নো। প্রথমত: ডেটনোম  রোর 
প্রটয়োেনীয় র্র্ েন্ত্রপোদ্বত আটি এমন র্োটয়োদ্বফদ্বেদ্বর্ট এর র্ংখযো হোটত ডগ্োনো মোত্র 
 টয় েন। েোরো আটি তোরোও অর্ম্ভর্ র্যি থোট । 
 
আর্োর র্োটয়োদ্বফদ্বেদ্বর্টরো ডেন ডর্শী ড ৌতূহলী নো হয় ডর্েনয তোর মূল প্রটয়োেটনর 
 থো ো র্রোর্দ্বর র্লোও র্ম্ভর্ দ্বিল নো। ডর্লেন অনুের্  রটিন ডে  োরটণ দ্বতদ্বন 
ওয়োনেোর ডমেোল পোওয়োটরর র্যোপোটর আগ্রহী তো গ্যোলোদ্বক্সর র্র্োর  োটি ডগ্োপন রোখো 
অতযন্ত েরুরী। 
 
আর েদ্বদ অনয ড োটনো  োরটণর দর োর হয় ডর্ ো হটলো পুটরো প্রদ্বক্রয়ো ো অর্ম্ভর্ 
র্যয়র্হুল। 
 
র্োটয়োদ্বফদ্বেদ্বর্ট এর নোম দ্বময়োন এন্ডটলদ্ব । ডর্লেন মোথো ডনট়ে দ্বেটজ্ঞর্  রটলন, “এত 
র্যয়র্হুল ড ন ে, এন্ডটলদ্ব ? েদ্বদও আদ্বম এই ডক্ষটত্র দ্বর্টশষজ্ঞ নই, তটর্ েতদূর েোদ্বন 
ডে পুটরো প্রদ্বক্রয়ো ো  দ্বম্পউ োরোইেে। ত্বট র এ  ো ড োষ ডর্র  টর দ্বনটত পোরটল 
ডেটনোম র্ম্পন্ন  টর দ্বর্টলষণ  রো এ দ্বদটনর র্যোপোর।” 
 
“ থো ো র্দ্বতয। দ্ব ন্তু দ্বেঅদ্বক্সরোইটর্ো দ্বনউদ্বক্লদ্বয়  এদ্বর্ে অনুগুটলো েখন লোখ লোখ 
দ্বনউদ্বক্লও োইের্ এ দ্বর্েোদ্বেত হয় তখন প্রদ্বতদ্ব  দ্বপউদ্বরং এর্ং দ্বপদ্বরদ্বমেোইন েোয়গ্োমটতো 
রোখো অর্ম্ভর্ র্যোপোর। এখোটনই ডশষ নয়, প্রটফর্র ডর্লেন। তোরপর প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্টলষণ 
 টর এ  ো মোপ োদ্বঠর র্োটথ তুলনো  রটত হয়। 
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“এর্োর ডেটর্ ডদখুন, েদ্বদও  মদ্বপ্ল্  ডেটনোটমর ডর েব আমোটদর আটি দ্ব ন্তু ডর্ ো 
র্োিটর্ ডে পদ্বরমোণ ডেটনোম আটি তোর কু্ষদ্র এ  ো অংশ মোত্র।  োটেই দ্বনদ্বিত হটয় 
র্লো েোটর্ নো এই মোপ োদ্বঠ  তখোদ্বন দ্বর্শ্বোর্টেোগ্য।” 
 
“এত  ম ড ন?” 
 
“অটন   োরটণ। অতযদ্বি  র্যয় এ  ো  োরণ। অতযন্ত েরুরী প্রটয়োেন নো হটল খুর্  ম 
ডলো ই এই র্যয় র্হন  রটত চোয়। আর ডতমন ড োটনো  োরণ নো থো টলও েটয়ই 
অটন  র্ময়  রটত চোয় নো। েদ্বদ মোরোত্ম  ড োটনো ত্রুদ্ব  িরো পট়ে। আপদ্বন র্দ্বতযই 
আপনোর নোতনীর ডেটনোম  রটত চোন?” 
 
“হযোাঁ, চোই। েরুরী।” 
 
“ড ন? তোর মোটঝ দ্ব  অস্বোেোদ্বর্  ড োটনো পদ্বরর্তবন লক্ষয  টরটিন?” 
 
“নো, র্রং উটিো ো। তোর চদ্বরটত্রর তর্দ্বশষ্ট র্োিোরণ মোনুষ ডথট  আলোদো এর্ং আদ্বম 
েোনটত চোই ড ন।” 
 
“ড োনদ্বদ  দ্বদটয় আলোদো?” 
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“ডমেোদ্বল, দ্বঠ  র্যোখযো  টর র্লটত পোরর্ নো ডেটহতু আদ্বম দ্বনটেই েোটলোমটতো রু্ঝটত 
পোরদ্বি নো। হয়টতো ডেটনোম হটল র্লটত পোরর্।” 
 
“র্য়র্  ত?” 
 
“র্োটরো। দ্ব িুদ্বদন পটরই ডতরটত পো ডদটর্।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র তোর র্োর্ো মোর অনুমদ্বত লোগ্টর্।” 
 
 োদ্বশ দ্বদটয় গ্লো পদ্বরষ্কোর  টর দ্বনটলন ডর্লেন। “ডর্ ো এ  ু  দ্বঠন হটর্। আদ্বম ওর 
দোদো। আমোর অনুমদ্বত েটথষ্ট নয়? 
 
“আমোর েনয েটথষ্ট। দ্ব ন্তু আদ্বম আইটনর  থো র্লদ্বি। লোইটর্ি হোরোটত চোই নো।” 
 
র্োিয হটয় ডর্লেন আর্োরও রোইটখর িোরস্থ হটলন। এর্োর ডর্ আটরো ডর্শী আপদ্বি 
েোনোল তোর র্োটথ ডেোগ্ দ্বদল মোনীলো। তোটদর এ   থো। ওয়োনেো স্বোেোদ্বর্  মোনুটষর 
মটতোই র়্ে হটর্। েদ্বদ ডেটনোটম অস্বোেোদ্বর্  দ্ব িু ডর্র হটয় পট়ে? েদ্বদ তোট  র্োর্ো মোর 
 োি ডথট  আলোদো  টর লযোটর্র রীটত গ্টর্ষণোর উপোদোন দ্বহটর্টর্ র্যর্হোর  রো হয়? 
েদ্বদ ডর্লেন তোট  র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্ট অন্তেুবক্ত  টর এমন এ  েীর্টন ডঠটল 
ডদন ডেখোটন দ্বদনরোত শুিু  োে, অনয ড োটনো আনন্দ ডনই, েদ্বদ তোট  র্মর্য়র্ী র্ঙ্গী 
র্োথীটদর  োি ডথট  আলোদো  টর ডদয়ো হয়? দ্ব ন্তু ডর্লেন দ্বিটলন নোটিো়ের্োন্দো। 
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“দ্বর্শ্বোর্  র, রোইখ। ওয়োনেোর ক্ষদ্বত হটত পোটর এমন  োে আদ্বম  খটনোই  রর্ নো। 
দ্ব ন্তু ওয়োনেোর ডেটনোম আমোট  েোনটতই হটর্। ওয়োনেোর তর্দ্বশষ্টয আমোট  েোনটতই 
হটর্। েদ্বদ আমোর র্টন্দহ র্দ্বঠ  হয় তোহটল আমরো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর নতুন এ  পটথ 
পদ্বরচোদ্বলত  রটত পোরর্, ডর্ই র্োটথ গ্যোলোদ্বক্সর েদ্বর্ষযত।” 
 
 োটেই রোইখট  রোেী হটত হটলো। মোনীলোট ও রোেী  দ্বরটয় ডফলল ডর্। র্য়স্ক 
দ্বতনেন দ্বমটল ওয়োনেোট  দ্বনটয় ডগ্ল ে. এেটলদ্ব র অদ্বফটর্। 
 
দরেোটতই হোদ্বর্মুটখ তোটদর অেযথবনো েোনোল দ্বময়োন এন্ডটলদ্ব । তোর চুল র্র্গুটলোই 
র্োদো দ্ব ন্তু ডচহোরোয় র্য়টর্র ড োটনো িোপ ডনই। 
 
ওয়োনেো ড ৌতূহলী দৃদ্বষ্টটত চোরপোটশ ডদখটত ডদখটত ডেতটর ঢু ল, েটয়র ড োটনো দ্বচহ্ন 
ডনই তোর ডচহোরোয়। 
 
তোর দ্বদট  এ র্োর তোদ্ব টয় ে. এন্ডটলদ্ব  র্লল, “র্োর্ো, মো এর্ং দোদো–দ্বঠ  র্টলদ্বি?” 
 
“ড োটনো েুল হয় দ্বন।” ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। রোইটখর ডচহোরোয় এ  ো লোেু  েোর্। 
মোনীলো েীষণ গ্ম্ভীর, ডচোখ দুট ো লোল আর ক্লোন্ত ডদখোটে তোট । 
 
“ডতোমোর নোম,” েোক্তোর শুরু  রটলন, “ওয়োনেো, তোই নো?” 
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“হযোাঁ, মযোম,” পদ্বরষ্কোর  টণ্ঠ ের্োর্ দ্বদল ওয়োনেো। 
 
“ডর্শ, ডতোমোর র্ো র্োহুটত এযোটনটস্থদ্বশয়ো ডে  রর্। ঠোেো র্োতোটর্র মটতো লোগ্টর্। র্যর্। 
তোরপর র্োমোনয এ  ু চোম়েো ড ট  ডনর্ খুর্ই র্োমোনয। র্যথো পোটর্ নো, রক্ত ডর্র হটর্ 
নো, পটর ড োটনো দোগ্ও থো টর্ নো। মোত্র  টয়  দ্বমদ্বন  লোগ্টর্। দ্বঠ  আটি?” 
 
“দ্বনিয়ই,” ের্োর্ ডদয়োর র্োটথ র্োটথ হোত র্োদ্ব়েটয় দ্বদল ওয়োনেো। 
 
 োে ডশষ  টর ে. এন্ডটলদ্ব  র্লল, “এর্োর এ োট  মোইটক্রোটস্কোটপর নীটচ রোখর্ 
উপেুক্ত এ  ো ড োষ ডর্টি ডনয়োর েনয, তোরপর প্রদ্বতদ্ব  দ্বনওদ্বক্লও োইে দ্বচদ্বহ্নত  রোর 
েনয  দ্বম্পউ োরোইেে দ্বেন অযোনোলোইেোটর ডঢো োর্, দ্ব ন্তু দ্বনওদ্বক্লও োইটের র্ংখযো দশ 
লোটখরও ডর্শী। র্োরোদ্বদন েোটর্ শুিু এই  োটেই। অর্শয পুটরো প্রদ্বক্রয়ো ো স্বয়ংদ্বক্রয়, 
 োটেই আমোট  এখোটন র্টর্ থো টত হটর্ নো আপনোটদরও থো োর দর োর ডনই। 
 
“ডেটনোম ততদ্বর হটয় ডগ্টল ডর্ ো দ্বর্টলষণ  রটত র্ময় লোগ্টর্ আটরো ডর্শী। েদ্বদ র্মূ্পণব 
দ্বরটপো ব চোন তোহটল দুই ডথট  দ্বতন র্প্তোহ লোগ্টত পোটর। এই  োরটণই এত র্যয়র্হুল। 
 োে ো  দ্বঠন এর্ং র্ময়র্োটপক্ষ। ততদ্বর হটল আদ্বম আপনোট  খর্র ডদর্।”  থো ডশষ 
 টর  ুরল ডর্, ডেন পুটরো পদ্বরর্োর োট ই দ্বর্দোয় েোনোল, র্যি হটয় প়েল দ্বর্দ্বেন্ন র ম 
েন্ত্রপোদ্বত দ্বনটয়। 
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ডর্লেন র্লটলন, “েদ্বদ অস্বোেোদ্বর্  দ্ব িু পোন তোহটল র্োটথ র্োটথ আমোট  েোনোটর্ন? 
মোটন র্লটত চোইদ্বি েদ্বদ শুরুটতই দ্ব িু ডপটয় েোন তোহটল আর র্মূ্পণব দ্বর্টলষটণর েনয 
অটপক্ষো  রোর দর োর ডনই।” 
 
“শুরুটতই দ্ব িু পোওয়োর র্ম্ভোর্নো প্রোয় শূনয, তটর্  থো দ্বদদ্বে, প্রটফর্র ডর্লেন, 
প্রটয়োেন হটল আদ্বম র্োটথ র্োটথ আপনোর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্  রর্।” 
 
ওয়োনেোর হোত িটর দ্বর্েয়ীর েঙ্গীটত ডর্দ্বরটয় ডগ্ল মোনীলো, তোর পোটয় পোটয় ডগ্ল 
রোইখ। ডর্লেন আটর  ু অটপক্ষো  টর র্লটলন, “আপদ্বন েো েোর্টিন র্যোপোর ো 
তোরটচটয় অটন  ডর্শী গুরুত্বপূণব, ে. এন্ডটলদ্ব ।” 
 
“ োরণ েোই ডহো , প্রটফর্র, আদ্বম আমোর র্োিযমটতো ডচষ্টো  রর্।” 
 
ডর্লেনও ডর্দ্বরটয় প়েটলন। ডঠোাঁ  দুট ো পরস্পটরর র্োটথ ডেোটর ডচটপ ডরটখটিন। দ্বতদ্বন 
ডে ড ন ডেটর্দ্বিটলন মোত্র পোাঁচ দ্বমদ্বনট ই ডেটনোম ততদ্বর হটয় েোটর্ এর্ং পরর্তবী পোাঁচ 
দ্বমদ্বনট ই র্র্ প্রটশ্নর ের্োর্ ডপটয় েোটর্ন, র্লটত পোরটর্ন নো। এখন দ্ব  পোওয়ো েোটর্ 
ডর্ ো নো ডেটনই তোট  দুই ডথট  দ্বতন র্প্তোহ অটপক্ষো  রটত হটর্। 
 
দোাঁটত দোাঁত  ষটলন। তোর নর্তর ডব্রইন চোইর্ল্, দ্বিতীয় ফোউটেশন,  খটনো দ্ব  প্রদ্বতষ্ঠো 
 রো েোটর্, নোদ্ব  এ ো এমনই এ  স্বে েো ড োটনোদ্বদনই পূরণ হটর্ নো। 
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৭. 
 
মুটখ উদ্বিগ্ন হোদ্বর্ দ্বনটয় ে. এেটলদ্ব র অদ্বফটর্ ঢু টলন হযোদ্বর ডর্লেন। 
 
“আপদ্বন র্টলদ্বিটলন দুই দ্বতন র্প্তোহ লোগ্টর্, েক্টর। দ্ব ন্তু এ  মোটর্র ডর্শী হটয় 
ডগ্টি।” 
 
মোথো নো়েল ে. এন্ডটলদ্ব । “দুুঃদ্বখত, প্রটফর্র ডর্লেন। দ্ব ন্তু আপদ্বন র্র্ দ্ব িু দ্বনখুাঁত 
েোটর্ ডচটয়টিন আর আদ্বম তোই  রোর ডচষ্টো  রদ্বি।” 
 
“ডর্শ,” ডর্লেটনর ডচহোরো ডথট  উৎ ণ্ঠো দূর হটলো নো। “দ্ব  ডপটয়টিন আপদ্বন?” 
 
“এ শ র্ো তোর দ্ব িু ডর্শী ত্রুদ্ব পূণব দ্বেন।” 
 
“দ্ব ? ত্রুদ্ব পূণব দ্বেন? আপদ্বন র্দ্বতয র্লটিন, েক্টর?” 
 
“অর্শযই। নো হওয়োর দ্ব  আটি? এমন ড োটনো ডেটনোম ডনই ডেখোটন  মপটক্ষ এ শ 
ত্রুদ্ব পূণব দ্বেন থোট  নো। র্োিোরণত: আটরো ডর্শী থোট ।  থো ো শুনটত েত ো খোরোপ 
ডশোনোয় আর্টল দ্ব ন্তু তত ো খোরোপ নয়, আপদ্বনও েোটনন।” 
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“নো। েোদ্বন নো। আদ্বম নই, এই ডক্ষটত্র আপদ্বনই দ্বর্টশষজ্ঞ।” 
 
দী বশ্বোর্ ডফটল দ্বনটের ডচয়োটর দ্বপঠ ডর্োেো  টর র্র্ল ে, এন্ডটলদ্ব । “আপদ্বন আর্টল 
ডেটনদ্ব   এর র্যোপোটর দ্ব িুই েোটনন নো, তোই নো, প্রটফর্র?” 
 
“নো। েোদ্বন নো। এ েন মোনুষ ডতো আর র্র্ েোনটত পোটর নো।” 
 
“দ্বঠ ই র্টলটিন। আদ্বমও আপনোর দ্ব  ডেন নোম?–র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর দ্ব িুই েোদ্বন নো। 
েদ্বদ ড োটনো এ  ো অংশ ডর্োঝোটত চোন তোহটল প্রথম ডথট  শুরু  রটত হটর্। 
তোরপটরও হয়টতো রু্ঝর্ নো। ডেটনদ্ব   এর ডক্ষটত্র–“ 
 
“ডর্শ?” 
 
“ক্রদ্ব পূণব দ্বেন ডতমন ড োটনো র্মর্যো নয়। তটর্ মোটঝ মোটঝ হঠোৎ এমন দ্ব িু ত্রুদ্ব পূণব 
দ্বেন পোওয়ো েোয়–এত ডর্শী ত্রুদ্ব পূণব েো র্দ্বতয োর অটথবই ক্ষদ্বত র। তটর্ এমন   নোও 
খুর্ দুলবে। ডর্শীর েোগ্ ত্রুদ্ব পূণব দ্বেটনর ডক্ষটত্র র্লো েোয় ডে ওগুটলো শুিু দ্বনখুাঁত েোটর্ 
 োে  টর নো। অটন  ো েোরর্োমযহীন চো োর মটতো। আমোটদর গ্োদ্ব়ে চলটর্, ঝোাঁ ুদ্বন 
লোগ্টর্, দ্ব ন্তু র্োমটন এদ্বগ্টয় েোটর্ দ্বঠ ই।” 
 
“ওয়োনেোর ডেটনোটম শুিু এই পোওয়ো ডগ্টি?” 
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“হযোাঁ। আর্টল প্রদ্বতদ্ব  দ্বেন েদ্বদ দ্বনখুাঁত হটতো তোহটল প্রদ্বতদ্ব  মোনুটষর ডচহোরো হটতো 
এ ইর ম, আচরণ হটতো এ ইর ম। দ্বেটনর  োরটণই মোনুটষ মোনুটষ এত পোথব য।” 
 
“র্য়র্ র্ো়েোর র্োটথ র্োটথ এগুটলো আটরো খোরোপ হটয় উঠটর্ নো?” 
 
“হযোাঁ। রু্ট়েো হটল আমোটদর র্র্োরই নোনোর ম শোরীদ্বর  র্মর্যো ততদ্বর হয়। আপনোট  
আদ্বম খুাঁদ্ব়েটয় হোাঁ টত ডদটখদ্বি। ড ন?” 
 
“দ্বনতম্ব আর ঊরুর মোংর্টপশীটত র্যথো,” দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। 
 
“র্োরোেীর্নই দ্ব  এমন দ্বিল?” 
 
“অর্শযই নো।” 
 
“তোর  োরণ র্য়র্ র্ো়েোর র্োটথ র্োটথ আপনোর দ্ব িু দ্বেন আটরো খোরোপ হটয় ডগ্টি আর 
তোই এখন ডখোাঁ়েোটেন।” 
 
“ওয়োনেোর ডর্লোয় দ্ব  হটর্?” 
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“েোদ্বন নো। আদ্বম েদ্বর্ষযত র্লটত পোদ্বর নো, প্রটফর্র। ও ো আপনোর দ্বর্টশষত্ব। তটর্ েদ্বদ 
 ষ্ট  টর অনুমোন  রটত হয়, তোহটল র্লর্, ওয়োনেোর ডতমন দ্ব িুই হটর্ নো–অন্তত 
ডেটনদ্ব  যোদ্বল–শুিু রৃ্দ্ধ র্য়টর্র গ্তোনুগ্দ্বত  র্মর্যো িো়েো।” 
 
“আপদ্বন দ্বনদ্বিত?” 
 
“আমোর  থো দ্বর্শ্বোর্  রটত পোটরন। ওয়োনেোর ডেটনোম  রোটত দ্বগ্টয় আপদ্বন ঝুাঁদ্ব  
দ্বনটয়টিন। এমন দ্ব িু ডেটন ডফটলটিন েো আর্টল েোনো উদ্বচত দ্বিল নো। েোই ডহো , 
আমোর মটত ওয়োনেোর ডতমন ড োটনো েয়োন  র্মর্যো ততদ্বর হটর্ নো।” 
 
“ত্রুদ্ব পূণব দ্বেনগুটলো–ওগুটলো দ্ব  র্োদ্বরটয় ডতোলো উদ্বচত? র্োদ্বরটয় ডতোলো েোটর্?” 
 
“নো। প্রথম  োরণ অতযন্ত র্যয়র্হুল। দ্বিতীয়  োরণ র্োদ্বরটয় তুলটলই ডে দ্বঠ  থো টর্ তোর 
ড োটনো দ্বনিয়তো ডনই। এর্ং ডশষ  োরণ, েনগ্ণ এর দ্বর্রুটদ্ধ।” 
 
“দ্ব ন্তু ড ন?” 
 
“ োরণ র্র্োই এখন দ্বর্জ্ঞোটনর দ্বর্রুটদ্ধ। এই  থো ো অনয র্র্োর ডচটয় আপনোরই েোটলো 
েোনো উদ্বচত, প্রটফর্র। দ্বর্টশষ  টর ক্লীয়টনর মৃতুযর পর, দ্বমদ্বটদ্বর্েম ডেোরোটলোেোটর্ 
আর্ন ডগ্ট়ে র্টর্টি। মোনুষ এখন দ্বর্জ্ঞোটনর র্োহোটেয নয় র্রং আিযোদ্বত্ম  উপোটয় 
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ত্রুদ্ব েুক্ত দ্বেন র্োদ্বরটয় তুলটত চোয়। র্দ্বতয র্লদ্বি, আমোটদর এখন  োে চোদ্বলটয় েোওয়ো 
 দ্বঠন হটয় পট়েটি। পেবোপ্ত আদ্বথব  র্োহোেয পোওয়ো েোটে নো।” 
 
এ মত হটয় মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “আদ্বমও েোদ্বন। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এই পদ্বরদ্বস্থদ্বত 
র্যোখযো  টরটি, দ্ব ন্তু আদ্বম  খটনোই দ্বর্শ্বোর্  দ্বর দ্বন ডে পদ্বরদ্বস্থদ্বত এত দ্রুত গ্দ্বতটত 
এত ো খোরোপ হটয় উঠটর্। আমোর  োটের িরন োই এমন ডে চোরপোটশর র্মর্যোগুটলোর 
দ্বদট  লক্ষয রোখো।” দী বশ্বোর্ ডফলটলন দ্বতদ্বন। “দ্বত্রশ ো র্ির ডথট  ডদখদ্বি গ্যোলো দ্ব   
এম্পোয়োর িীটর িীটর ডেটঙ্গ েোটে–আর এখন েোঙ্গটনর গ্দ্বত আটরো দ্রুত হটয়টি। আদ্বম 
েোদ্বন নো দ্ব েোটর্ এ ো ডঠ োটনো েোটর্।” 
 
“আপদ্বন ডঠ োটনোর ডচষ্টো  রটিন?” ে. এেটলদ্ব র ডচহোরো ডদটখ মটন হটলো ডর্ মেো 
ডপটয়টি। 
 
“হযোাঁ, ডচষ্টো  রদ্বি।” 
 
“আপনোর ডর্ৌেোগ্য  োমনো  দ্বর।–আপনোর শরীটরর দ্বনম্নোংটশ ডে র্যথো, পঞ্চোশ র্ির 
আটগ্ তো র্হটেই দ্বনরোময়  রো ডেত। এখন র্ম্ভর্ নো।” 
 
“ড ন?” 
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“ডে িরটনর েন্ত্রপোদ্বত র্যর্হৃত হটতো ডর্গুটলো আর ডনই। েোরো ডর্গুটলো চোলোত তোরো 
এখন অনয  োে  টর। ওষুি আর আটগ্র মটতো উৎপোদ্বদত হয় নো।” 
 
“র্ো ী র্র্দ্ব িুর মটতো,” ডর্লেনও মেো ডপটলন এই  থোয়।–েোই ডহো , ওয়োনেোর 
দ্বর্ষটয় দ্বফটর আর্ো েো । আদ্বম মটন  দ্বর ওয়োনেো দ্ব িু ো র্যদ্বতক্রম এর্ং তোর মদ্বিষ্ক 
অনয র্র্োর ডচটয় আলোদো। ওর দ্বেন ডথট  মদ্বিটষ্কর র্যোপোটর ড োটনো তথয ডপটয়টিন?” 
 
ে. এেটলদ্ব  তোর ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটয় র্র্ল। “প্রটফর্র ডর্লেন, আপদ্বন দ্ব  েোটনন, 
 তগুটলো দ্বেন মদ্বিটষ্কর দ্বক্রয়ো লোটপর র্োটথ েদ্ব়েত?” 
 
“নো।” 
 
“আপনোট  মটন  দ্বরটয় দ্বদটত চোই, মোনর্ ডদটহর র্ ল  োেব লোটপর মটিয মদ্বিটষ্কর 
 োেব লোপই র্র্টচটয় েদ্ব ল। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব , আমোটদর েোনো মটত মহোদ্বর্টশ্ব আর 
ড োটনো উপোদোন ডনই েো মোনর্ মদ্বিটষ্কর মটতো েদ্ব ল।  োটেই আপদ্বন অর্ো  হটর্ন নো 
েদ্বদ র্দ্বল ডে  টয়  হোেোর দ্বেন মদ্বিটষ্কর দ্বক্রয়ো লোপ দ্বনয়ন্ত্রণ  টর।” 
 
“ টয়  হোেোর?” 
 
“হযোাঁ। এর্ং মদ্বিটষ্ক র্যদ্বতক্রমী দ্ব িু আটি দ্ব নো তো ডর্র  রোর েনয প্রদ্বতদ্ব  দ্বেন পরীক্ষো 
 টর ডদখো অর্ম্ভর্। ওয়োনেোর র্যোপোটর আপনোর  থো আদ্বম ডমটন দ্বনদ্বে। ডর্ দ্ব িু ো 
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র্যদ্বতক্রমী, তোর মদ্বিষ্ক অনয র্র্োর ডচটয় আলোদো, দ্ব ন্তু তোর দ্বেটন আদ্বম এমন দ্ব িু পোই 
দ্বন।” 
 
“এমন মোনুষটদর আপদ্বন খুাঁটে ডর্র  রটত পোরটর্ন েোটদর মোনদ্বর্  দ্বক্রয়ো লোটপর 
দ্বেনগুটলো ওয়োনেোর মটতো, এ ই র ম ডব্রইন পযো োনব?” 
 
“আমোর র্টন্দহ আটি। অনয  োটরো মদ্বিষ্ক তোর মটতো হটলও, দ্বেটন র্যোপ  পোথব য 
থো টর্। দ্বমল খুাঁটে লোে ডনই। প্রটফর্র, ওয়োনেোর মোটঝ এমন দ্ব  আটি েোর েনয 
আপদ্বন তোট  র্যদ্বতক্রমী েোর্টিন।” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “দুুঃদ্বখত। র্লটত পোরর্ নো।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র, র্লটত র্োিয হদ্বে, আদ্বমও দ্ব িু ডর্র  টর দ্বদটত পোরর্ নো। দ্ব েোটর্ আপদ্বন 
রু্ঝটত পোরটলন ডে তোর মদ্বিষ্ক অনযটদর ডচটয় দ্বেন্নর ম–ডে র্যদ্বতক্রম আপদ্বন আমোর 
র্োটথ আটলোচনো  রটত পোরটিন নো।” 
 
“দু ব নোক্রটম,” দ্বর়্ে দ্বর়্ে  টর র্লটলন ডর্লেন। “পুটরো োই দু ব নো।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র ওয়োনেোর মটতো অনযটদরও খুাঁটে ডর্র  রটত হটর্–দু ব নোক্রটম। আর ড োটনো 
উপোয় ডনই।” 
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নীরর্তো ডনটম এল দুেটনর মোটঝ। তোরপর ডর্লেন র্লটলন, “আমোট  আর দ্ব িু র্লোর 
আটি আপনোর?” 
 
“নো, দ্ব িু র্লোর ডনই। দ্বর্ল পোদ্বঠটয় ডদর্।” 
 
 ষ্ট  টর উটঠ দোাঁ়েোটলন ডর্লেন। র্যথো ো তোট  েীষণ ডেোগ্োটে। “দ্বঠ  আটি, িনযর্োদ, 
েক্টর। দ্বর্ল পোদ্বঠটয় ডদটর্ন। আদ্বম ডপটমে  টর ডদর্।” 
 
এখন দ্ব   রটর্ন এই েোর্নো ো মোথোয় দ্বনটয় েোক্তোটরর অদ্বফর্ ডথট  ডর্দ্বরটয় এটলন 
দ্বতদ্বন। 
 
. 
 
৮. 
 
আর র্র্ পদ্বেত র্যদ্বক্তটদর মটতোই হযোদ্বর ডর্লেনও গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীর র্ ল রু্টেোগ্ 
রু্দ্বর্িোর পূণব র্িযর্হোর  টর চটলটিন। অদ্বি োংশ  োেই  টরন দ্বনটের অদ্বফটর্ র্টর্ 
 দ্বম্পউ োটরর মোিযটম, তটর্ মোটঝ মোটঝ র্শরীটর চটল আটর্ন। তোর মূল  োরণ, 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্টর দ্বর্শোল চোপ ডথট  দ্ব িু র্মটয়র মুদ্বক্ত। তোিো়েো ডেটহতু 
ওয়োনেোর মটতো আটরো অটন ট  খুাঁটে ডর্র  রোর পদ্বর ল্পনো  টরটিন, তোই 
লোইটব্ররীটতই ডিো  এ  ো অদ্বফর্ দ্বনটয়টিন ডেন প্রটয়োেন হটলই লোইটব্ররীর দ্বর্শোল তথয 
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েোেোর র্যর্হোর  রো েোয়। এমনদ্ব  পোশ্ববর্তবী ডর্ক্টটরর গ্মু্বটের দ্বনটচ এ  ো 
অযোপো বটমেও েো়েো দ্বনটয়টিন। েদ্বদ দ্বিদ্বলং-এ দ্বফটর েোওয়োর মটতো র্ময় নো থোট  
তখন ওই অযোপো বটমটে দ্বগ্টয় থোট ন। খুর্ ডর্শী দূটর নো। ডহাঁট ই লোইটব্ররীটত আর্ো 
েোওয়ো  রটত পোটরন। 
 
েোইটহো , তোর পদ্বর ল্পনো নতুন দ্বদট  ডমো়ে দ্বনটয়টি, তোই লযোর্ দ্বেটনো’র র্োটথ ডদখো 
 রটর্ন র্টল মনদ্বস্থর  রটলন। এই প্রথমর্োর তোর র্োটথ র্োমনোর্োমদ্বন ডদখো হটর্। 
 
গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীর চীফ লোইটব্ররীয়োটনর র্োটথ ডদখো  রো খুর্ এ  ো র্হে নয়। 
 োরণ এই পদ এর্ং দোদ্বয়ত্ব গ্যোলোদ্বক্সর মটিয র্র্টচটয় মেবোদোপূণব। ডশোনো েোয় ডে, 
এমনদ্ব  র্ম্রোট র দ্বনটেরও েদ্বদ চীফ লোইটব্ররীয়োটনর র্োটথ ড োটনো পরোমটশবর প্রটয়োেন 
ডদখো ডদয়, তোট  র্শরীটর লোইটব্ররীটত এটর্ তোর পোলো নো আর্ো পেবন্ত অটপক্ষো  রটত 
হয়। 
 
ডর্লেটনর অর্শয ড োটনো র্মর্যো হটলো নো। দ্বেটনো তোট  েোটলোেোটর্ই ডচটন েদ্বদও 
র্োমনোর্োমদ্বন ডদখো হয় দ্বন  খটনো। “দ্বর্রল র্মোন, ফোটব দ্বমদ্বনটোর।” এেোটর্ই অেযথবনো 
েোনোল ডর্। 
 
মুচদ্ব  হোর্টলন ডর্লেন। “দ্বনিয়ই েোটনন ডে ডষোল র্ির আটগ্ই আদ্বম এই পদ ডথট  
অর্র্র দ্বনটয়দ্বি।” 
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“র্মোন ো এখটনো আপনোর প্রোপয। তোিো়েো েোন্তো েখন র্োরর্োর জ্ঞোন চচবোর স্বোিীনতোয় 
হিটক্ষপ  রটত ডচটয়টি, তখন আপদ্বন আমোটদর অটন  উপ োর  টরটিন।” 
 
(আেো, এই  োরটণই তোহটল ডদখো  রোর েনয র্হটে রোেী হটয়টি।) 
 
“শুিুই গুের্,” র্লটলন দ্বতদ্বন। 
 
“র্লুন,” র্লল দ্বেটনো, চ   টর আ়ে ডচোটখ এ র্োর  োইম র্যোটের দ্বদট  তো োল, 
“আপনোর েনয দ্ব   রটত পোদ্বর?”, 
 
“চীফ লোইটব্ররীয়োন, আদ্বম েো চোই তো খুর্ এ  ো র্হে দ্ব িু নো। লোইটব্ররীটত আটরো র়্ে 
অদ্বফর্ দর োর আমোর। আমোর  টয় েন র্হ মবীট  স্থোয়ীেোটর্ এখোটন দ্বনটয় আর্োর 
অনুমদ্বত চোই। দ্বর্শোল, র্ময়র্োটপক্ষ এর্ং র্ীমোহীন গুরুত্বপূণব এ   মবরূ্চী র্োির্োয়টনর 
অনুমদ্বত চোই।” 
 
দ্বেটনোর ডচহোরোয় খোদ্বন  ো দ্বর্রদ্বক্ত ফুট  উঠল। “অটন  দ্ব িু চোইটিন। েোনটত পোদ্বর 
গুরুত্বপূণব দ্বর্ষয় ো দ্ব ?” 
 
“দ্বনিয়ই। এম্পোয়োর ডেটঙ্গ েোটে।” 
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দী ব র্মটয়র নীরর্তো। তোরপর দ্বেটনো র্লল, “আপনোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর গ্টর্ষণোর  থো 
শুটনদ্বি। শুটনদ্বি ডে এই নতুন দ্বর্জ্ঞোন েদ্বর্ষযত পদ্বরগ্ণনো  রটত পোরটর্। েো র্লটলন 
ডর্ ো দ্ব  র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল পদ্বরগ্ণনো?” 
 
“নো। এখটনো ডর্ই পেবোটয় ডপৌঁিোই দ্বন ডেখোটন র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োহোটেয দ্বনদ্বিত 
েদ্বর্ষযত র্লো েোটর্। দ্ব ন্তু এম্পোয়োর ডে ডেটঙ্গ েোটে ডর্ ো ডর্োঝোর েনয 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর প্রটয়োেন ডনই আপনোর। চোরপোটশ অের প্রমোণ রটয়টি।” 
 
দী বশ্বোর্ িো়েল দ্বেটনো। “এত  োটে র্যি থো টত হয়, তোই আর অনয ড োটনো দ্বর্ষটয় 
মনটেোগ্ দ্বদটত পোদ্বর নো। রোেনীদ্বত আর র্মোেনীদ্বতর দ্বর্ষটয় আদ্বম দ্বশশু।” 
 
“ইটে হটল আপদ্বন এই লোইটব্ররী ডথট ই তথয র্ংগ্রহ  রটত পোটরন। পুটরো 
গ্যোলো দ্ব   এম্পোয়োটরর র্ ল তথয এখোটন েমো হয়।” 
 
“র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  আদ্বম েোনটত পোদ্বর র্র্োর পটর।” দ্বর্ষণ্ণ েদ্বঙ্গটত হোর্ল দ্বেটনো। 
“প্রোচীন প্রর্োদ ো আপদ্বন েোটনন : মুদ্বচর ডিটল  খটনো েুটতো পটর নো। তটর্ আদ্বম 
ডেটর্দ্বিলোম এম্পোয়োর আর্োর র্ংগ্দ্বঠত হটে ডেটহতু নতুন র্ম্রো  দোদ্বয়ত্ব দ্বনটয়টিন।” 
 
“নোটম মোত্র, র্ম্রো , চীফ লোইটব্ররীয়োন। অদ্বি োংশ র্ীমোন্তর্তবী প্রটদটশ প্রথোগ্ত দ্ব িু 
অনুষ্ঠোটনই শুিু র্ম্রোট র নোম উচ্চোদ্বরত হয়, দ্ব ন্তু তোটদর  োেব লোটপ র্ম্রোট র ড োটনো 
েূদ্বম ো ডনই। আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলো চলটি আপন মদ্বেবটত, র্র্টচটয় র়্ে  থো, স্থোনীয় 
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আমবে ডফোর্বগুটলো তোরো দ্বনয়ন্ত্রণ  টর, েো র্ম্রোট র  তৃবটত্বর র্োইটর। ইনোর ওয়োর্ল্বগুটলোর 
র্োইটর ড োথোও েদ্বদ র্ম্রো   তৃবত্ব খো োটনোর ডচষ্টো  টরন দ্বনুঃর্টন্দটহ র্যথব হটর্ন। আমোর 
িোরণো আগ্োমী দ্বর্শ র্িটরর মটিয আউ োর ওয়োর্ল্বগুটলো দ্বনটেটদর স্বোিীন ড োষণো 
 রটর্।” 
 
আর্োর দী বশ্বোর্ িো়েল দ্বেটনো। “আপনোর  থো র্দ্বতয হটল, এম্পোয়োটর এখন র্র্টচটয় 
খোরোপ র্ময় চলটি। দ্ব ন্তু আটরো র়্ে অদ্বফর্ এর্ং আটরো র্হ মবীটদর এখোটন দ্বনটয় 
আর্টত চোওয়োর র্োটথ এর দ্ব  র্ম্প ব?” 
 
“েদ্বদ এম্পোয়োর ডেটঙ্গ পট়ে তোহটল গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীও হয়টতো ডর্ই দ্বর্পেবয় ডথট  
রক্ষো পোটর্ নো।” 
 
“ডপটতই হটর্,” আন্তদ্বর  রু্টর র্লল দ্বেটনো। “খোরোপ র্ময় আটগ্ও এটর্টি, দ্ব ন্তু 
র্র্র্ময়ই এ  ো দ্বর্ষটয় র্র্োই লক্ষয ডরটখটি, ট্রযোন টরর গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররী, 
মোনর্েোদ্বতর অদ্বেবত র্মুদয় জ্ঞোটনর েোেোর, ডেন এ োর ড োটনো ক্ষদ্বত নো হয়। 
েদ্বর্ষযটতও তোই হটর্।” 
 
“নোও হটত পোটর। আপদ্বনই র্টলটিন ডে েোন্তো অটন র্োরই লোইটব্ররীর র্যোপোটর হিটক্ষপ 
 রোর ডচষ্টো  টরটি।” 
 
“ডতমন ক্ষদ্বত র দ্ব িু দ্বিল নো।” 
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“পটরর র্োর ক্ষদ্বত র হটত পোটর। মোনর্েোদ্বতর জ্ঞোনেোেোর আমরো ধ্বংর্ হটত দ্বদটত 
পোদ্বর নো।” 
 
“এখোটন আপনোর র্দ্বিবত উপদ্বস্থদ্বত ডর্ ো দ্ব েোটর্ ডঠ োটর্?” 
 
“আমোর উপদ্বস্থদ্বত ডঠ োটর্ নো। দ্ব ন্তু আদ্বম ডে প্রটেক্ট দ্বনটয় েোর্দ্বি ডর্ ো ডঠ োটর্। আদ্বম 
এ  ো দ্বর্শোল এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো ততদ্বর  রটত চোই, েোর অন্তেুবক্ত থো টর্ ডর্ইর্র্ জ্ঞোন 
েো পুনরোয় র্েযতো গ্ট়ে ডতোলোর েনয মোনর্েোদ্বতর প্রটয়োেন হটর্–আপদ্বন এ োট  র্লটত 
পোটরন এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো। লোইটব্ররীটত ডে তথয আটি তোর র্র্ আমোটদর 
দর োর ডনই। অদ্বি োংশই গুরুত্বহীন। প্রোটদদ্বশ  লোইটব্ররীগুটলো হয়টতো ধ্বংর্ হটয় েোটর্, 
েদ্বদ নো হয় তোহটল গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীর র্োটথ  দ্বম্পউ োরোইেে র্ংটেোটগ্র  োরটণ 
অদ্বি োংশ স্থোনীয় তথয র্ংগ্রহ  রো েোটর্। রু্তরোং আমোর উটেশয হটে স্বোিীনেোটর্ শুিু 
ডর্ই তথযগুটলো ডর্টি ডনয়ো, েতদূর র্ম্ভর্ র্ংদ্বক্ষপ্ত আ োটর, েো মোনর্েোদ্বতর প্রটয়োেন 
হটর্।” 
 
“েদ্বদ ডর্ োও ধ্বংর্ হটয় েোয়?” 
 
“আশো  দ্বর হটর্ নো। এখোন ডথট  অটন  অটন  দূটর, গ্যোলোদ্বক্সর ডশষ প্রোটন্ত এ  ো 
গ্রহ খুাঁটে ডর্র  টর আমোর এনর্োইটক্লোটপদ্বেটটদর ডর্খোটন পোদ্বঠটয় ডদর্। ডর্খোটন ওরো 
দ্বনদ্বর্বটে  োে  রটত পোরটর্। দ্ব ন্তু ডর্ইর ম এ  ো গ্রহ নো পোওয়ো পেবন্ত আদ্বম চোইদ্বি 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

581 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

এখোন ডথট ই  োে শুরু ডহো । লোইটব্ররীর রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িো র্যর্হোর  টর 
এনর্োইটক্লোটপদ্বেটরো দ্বঠ   টর রোখু  ড োন ড োন তথয প্রটেটক্টর েনয প্রটয়োেন হটর্।” 
 
গ্ম্ভীর হটয় ডগ্ল দ্বেটনো। “আপনোর উটেশয রু্ঝটত ডপটরদ্বি, প্রটফর্র ডর্লেন, দ্ব ন্তু 
ড োটনো র্োহোেয হয়টতো  রটত পোরর্ নো।” 
 
“ড ন, চীফ লোইটব্ররীয়োন?” 
 
“ োরণ চীফ লোইটব্ররীয়োন হটলও র্র্ দ্বর্দ্ধোন্ত আদ্বম এ ো দ্বনটত পোদ্বর নো। অটন  র়্ে 
এ  ো পদ্বরচোলনো পদ্বরষদ আটি–নীদ্বত দ্বনিবোর   দ্বমদ্ব – োটেই েোর্টর্ন নো ডে আপনোর 
এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো প্রটেটক্ট আদ্বম র্োহোেয  রটত পোরর্।” 
 
“অর্ো  হলোম।” 
 
“আদ্বম আর্টল েনদ্বপ্রয় চীফ লোইটব্ররীয়োন নই। ডর্োেব গ্ত  টয়  র্ির ডথট ই 
লোইটব্ররীটত প্রটর্শোদ্বি োর র্ীদ্বমত  রোর দ্বর্ষটয় আমোর উপর চোপ রৃ্দ্বষ্ট  টর। চটলটি। 
আদ্বম এখটনো র্োিো দ্বদটয় েোদ্বে। আপনোট  ডিো  অদ্বফর্ র্রোে  রোর েনযও ওরো আমোর 
উপর মনুঃকু্ষণ্ণ।” 
 
“প্রটর্শোদ্বি োর র্ীদ্বমত  টর ডদটর্ন?” 
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“দ্বঠ  তোই। েদ্বদ ড োটনো র্যদ্বক্তর ড োটনো তটথযর প্রটয়োেন হয়, তখন ডর্ এ েন 
লোইটব্ররীয়োটনর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্  রটর্। ওই লোইটব্ররীয়োনই তোট  প্রটয়োেনীয় তথয ো 
ডর্র  টর ডদটর্। ডর্োেব চোইটি নো মোনুষ েখন তখন লোইটব্ররীটত ঢুট  ইটেমটতো 
 দ্বম্পউ োর র্যর্হোর  টর। তোটদর মটত  দ্বম্পউ োর এর্ং লোইটব্ররীর অনযোনয েন্ত্রপোদ্বত 
র্যর্হোর উপটেোগ্ী রোখোর খরচ দ্বদটন দ্বদটন অর্ম্ভর্ হটয় প়েটি।” 
 
“দ্ব ন্তু ডর্ ো অর্ম্ভর্। গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররী র্র্োর েনয উনু্মক্ত থো টর্ এ ো হোেোর 
র্িটরর দ্বনয়ম।” 
 
“েোদ্বন দ্বনয়ম ো অটন  প্রোচীন োল ডথট ই ডমটন আর্ো হটে, দ্ব ন্তু র্তবমোটন লোইটব্ররীটত 
প্রটদয় আদ্বথব  র্হটেোদ্বগ্তো িোটপ িোটপ শুিু  মটিই। প্রটয়োেনীয় তহদ্বর্ল আমরো পোদ্বে 
নো। েন্ত্রপোদ্বতগুটলো চোলু রোখো অর্ম্ভর্ হটয় দোাঁ়েোটে।” 
 
ডচোয়োল  ষটলন ডর্লেন। “দ্ব ন্তু তহদ্বর্ল হ্রোর্ ডপটল আপনোট  দ্বনিয়ই  মবীটদর ডর্তন 
 মোটত হটয়টি, অটন ট  িো োই  রটত হটয়টি–অথর্ো অন্তত নতুন ডলো  দ্বনটয়োগ্ র্ন্ধ 
 রটত হটয়টি।” 
 
“পুটরোপুদ্বরই দ্বঠ  র্টলটিন।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র, র্ীদ্বমত  মবীটদর দ্বদটয় মোনুটষর দ্বর্পুল চোদ্বহদো ডমোতোটর্  তথয র্রর্রোহ 
 রটর্ন দ্ব েোটর্?” 
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“এ  ু ড ৌশল অর্লম্বন  টর। মোনুষ ডে তথযগুটলো চোইটর্ তোর র্র্ই আমরো ডদর্ নো, 
ডদর্ শুিু ডর্ইগুটলোই েো আমোটদর  োটি গুরুত্বপূণব র্টল মটন হটর্।” 
 
“তোর মোটন শুিু ডে লোইটব্ররীটত প্রটর্শ র্ন্ধ  রটিন তোই নয়, আর্টল পুটরো 
লোইটব্ররী োই র্ন্ধ  টর দ্বদটেন?” 
 
“আমোরও তোই মটন হয়।” 
 
“দ্বর্শ্বোর্ই হটে নো ডে ড োটনো লোইটব্ররীয়োন এ ো চোইটত পোটর।” 
 
“দ্বেনোররো মোটমদ্বরট  আপদ্বন ডচটনন নো, প্রটফর্র ডর্লেন।” ডর্লেটনর ফোাঁ ো দৃদ্বষ্ট 
ডদটখ দ্বেটনো  থো চোদ্বলটয় ডেটত লোগ্ল। “েোর্টিন ড  ডর্? ডর্োটেবর ডে অংশ। লোইটব্ররী 
র্ন্ধ  টর দ্বদটত চোয় ডর্ই অংটশর ডনতো। দ্বদটন দ্বদটন তোর দল েোরী হটে। আমোর 
ক্ষমতোর্টল েদ্বদ আপনোট  এর্ং আপনোর র্হ মবীটদর এখোটন  োে  রোর রু্টেোগ্ 
র্োদ্ব়েটয় ডদই, তোহটল এতদ্বদন েোরো মোটমদ্বরর পটক্ষ দ্বিল নো তোরোও মদ্বরয়ো হটয় 
লোইটব্ররীর অংশদ্বর্টশষ র্দ্বহরোগ্তটদর দ্বনয়ন্ত্রটণ ডিট়ে ডদয়োর দ্বর্রুটদ্ধ ডেো  ডদটর্ এর্ং 
তোর দটল ডেোগ্ ডদটর্। পদতযোগ্  রটত র্োিয হর্ আদ্বম।” 
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“শুনুন, হঠোৎ প্রোণশদ্বক্তটত উৰ্জ্ীদ্বর্ত হটয় র্লটলন ডর্লেন। “লোইটব্ররী র্ন্ধ  টর ডদয়ো, 
প্রটর্শোদ্বি োর র্ীদ্বমত  রো, তথয র্রর্রোটহ অস্বী ৃদ্বত, ক্রমহোর্মোন অথবোয়ন র্র্দ্ব িুই 
হটে এম্পোয়োর ডেটঙ্গ প়েোর প্রমোণ। আপদ্বন রু্ঝটত পোরটিন নো?” 
 
“এেোটর্ েোর্টল হয়টতো আপনোর  থোই দ্বঠ ।” 
 
“তোহটল আমোট  ডর্োটেবর র্োমটন  থো র্লটত দ্বদন। েদ্বর্ষযটত দ্ব  আটি ডর্ ো র্যোখযো 
 টর র্লোর রু্টেোগ্ দ্বদন। আশো  দ্বর আপনোট  ডেমন ডর্োঝোটত ডপটরদ্বি ওটদরট ও 
পোরর্।” 
 
দ্ব িুক্ষণ েোর্ল দ্বেটনো, “আপনোট  রু্টেোগ্ দ্বদটত আমোর আপদ্বি ডনই দ্ব ন্তু িটর দ্বনন ডে 
ড োননো লোে হটর্ নো।” 
 
“ডচষ্টো  টর ডদদ্বখ। দয়ো  টর র্যর্স্থো  রুন এর্ং আমোট  েোনোন  টর্,  খন এর্ং 
ড োথোয় ডর্োটেবর র্োটথ ডদখো  রো েোটর্।” 
 
দ্বেটনোট  অস্বদ্বির মোটঝ ডরটখ চটল ডগ্টলন এটর্দ্বিটলন। চীফ লোইটব্ররীয়োনট  েো 
র্টলটিন তোর র্র্ই র্দ্বতয–এর্ং গুরুত্বহীন। লোইটব্ররী র্যর্হোর  রটত চোওয়োর আর্ল 
উটেশয দ্বতদ্বন ডগ্োপন  টরটিন। 
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আংদ্বশ   োরণ দ্বতদ্বন দ্বনটেই এখটনো পদ্বরষ্কোর েোটনন নো। ইউটগ্ো এমোদ্বরটলর দ্বর্িোনোর 
পোটশ র্টর্ আটিন হযোদ্বর ডর্লেন–তিেব র্হ োটর দ্বর্ষণ্ণ মটন। ইউটগ্ো পুটরোপুদ্বর ডশষ হটয় 
ডগ্টি। ডর্ চোইটলও এখন আর ড োটনো দ্বচদ্ব ৎর্োটতই  োে হটর্ নো, অর্শয ডর্ চোইটিও 
নো। 
 
মোত্র পঞ্চোন্ন র্ির র্য়র্। ডর্লেন ডিষদ্বট্ট র্ির র্য়টর্ও এখটনো েটথষ্ট রু্স্থ র্র্ল, শুিু 
দ্বনতম্ব আর উরুর র্যথো ো তোট  মোটঝ মোটঝ পঙু্গ  টর ডদয়। 
 
ডচোখ খুলল এমোদ্বরল। “এখটনো আি, হযোদ্বর?” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “আদ্বম ডতোমোট  ডিট়ে েোর্ নো।” 
 
“মৃতুয নো হওয়ো পেবন্ত?” 
 
“হযোাঁ।” তোরপর প্রচে ডশো  দ্বনটয় র্লটলন, “ড ন এমন  রটল, ইউটগ্ো। এ  ু েে 
দ্বনটল হয়টতো আটরো দ্বর্শ ডথট  দ্বত্রশ র্ির র্োাঁচটত।” 
 
দুর্বল এ  ু হোর্ল এমোদ্বরল। “েে দ্বনটয় র্োাঁচো? অথবোৎ  োে ডথট  খোদ্বন  দ্বর্রদ্বত? 
অর্ োশ ড টন্দ্র েোওয়ো? নোনো র ম আটমোদ প্রটমোদ  রো?” 
 
“হযোাঁ। হযোাঁ।” 
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“তখন হয় আমোর মন ো  োটে দ্বফটর আর্োর েনয অদ্বস্থর হটয় থো ত অথর্ো র্ময় নষ্ট 
 রো দ্বশখতোম, আর ডে অদ্বতদ্বরক্ত দ্বর্শ-দ্বত্রশ র্িটরর  থো র্লি, ডর্ই র্মটয় আদ্বম ডর্শী 
দ্ব িু  রটত পোরতোম নো। ডতোমোর অর্স্থো ডতো ডদখদ্বি।” 
 
“আমোর ড োন অর্স্থো?” 
 
“দশ র্ির তুদ্বম ক্লীয়টনর ফোটব দ্বমদ্বনটোর দ্বিটল, ওই র্মটয় দ্বর্জ্ঞোটনর  োে  ত ু ু 
 টরি তুদ্বম?” 
 
“আমোর েীর্টনর চোর েোটগ্র এ  অংশ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর গ্টর্ষণোয়  োদ্ব টয়দ্বি।” 
ডমোলোটয়ম রু্টর র্লটলন ডর্লেন। 
 
“র়্েোই  টরো নো। আদ্বম নো থো টল র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর অগ্রগ্দ্বত অটন  আটগ্ই ডথটম 
ডেত।” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “দ্বঠ  র্টলি, ইউটগ্ো, ডর্েনয আদ্বম  ৃতজ্ঞ।” 
 
“আর েখন দ্বদটনর অদ্বি োংশ র্ময় োটত প্রশোর্দ্বন   োটে র্যি থো টত তখন ড  
 রত–আর্ল  োেগুটলো? হযোাঁ?” 
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“তুদ্বম, ইউটগ্ো।” 
 
“অর্শযই।” আর্োর ডচোখ রু্েল ডর্। 
 
ডর্লেন র্লটলন, “দ্ব ন্তু আমোর মৃতুযর পর তুদ্বম র্রোর্রই এই প্রশোর্দ্বন  দোদ্বয়ত্ব দ্বনটত 
ডচটয়ি।” 
 
“নো। আদ্বম প্রটেটক্টর ডনতৃত্ব দ্বদটত ডচটয়দ্বিলোম ডেন তো র্দ্বঠ  পটথ এদ্বগ্টয় চটল, তটর্ 
প্রশোর্দ্বন   োেগুটলোও আদ্বম র্োমলোটত পোরতোম।” 
 
দ্বনুঃশ্বোর্ দ্বনটত  ষ্ট হটে এমোদ্বরটলর, ডচোখ ডমটল র্রোর্দ্বর তো োল ডর্লেটনর দ্বদট । 
“আদ্বম চটল ডগ্টল র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর দ্ব  হটর্? ডেটর্ি দ্ব িু?” 
 
“হযোাঁ, ডেটর্দ্বি। এই দ্বর্ষটয় ডতোমোর র্োটথ  থো র্লটত চোই। তুদ্বম খুদ্বশ হটর্। ইউটগ্ো, 
আমোর দ্বর্শ্বোর্ র্োইট োদ্বহটটোদ্বরটত তর্প্ল্দ্বর্  পদ্বরর্তবন হটত েোটে।” 
 
র্োমোনয েুরু  ুাঁচ োল এমোদ্বরল। “ড মন  টর? আমোর পিন্দ হটে নো।” 
 
“ডশোটনো। রু্দ্বদ্ধ ো ডতোমোরই দ্বিল।  টয়  র্ির আটগ্ তুদ্বমই র্টলদ্বিটল ডে দুট ো 
ফোউটেশন ততদ্বর  রো উদ্বচত। আলোদোেোটর্–র্র্ দ্ব িু ডথট  দ্বর্দ্বেন্ন এর্ং দ্বনরোপদ ডেন 
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ওগুটলোই র্ম্ভোর্য দ্বিতীয় গ্যোলো দ্ব   এম্পোয়োটরর দ্বনউদ্বক্লয়োর্ দ্বহটর্টর্  োে  রটত পোটর। 
মটন আটি?” 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বর  র্মী রণ–“ 
 
“আদ্বম েোদ্বন। র্মী রণ প্রমোণ  টরটি। এখন আদ্বম এই  োটেই র্যি, ইউটগ্ো। 
গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত এ  ো অদ্বফটর্র র্যর্স্থো  টরদ্বি–“ 
 
“গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররী,” এমোদ্বরটলর  ুাঁচ োটনো েুরু আটরো গ্ম্ভীর হটলো। “ওটদরট  
আদ্বম পিন্দ  দ্বর নো। অহং োরী ডর্ো োর দল।” 
 
“চীফ লোইটব্ররীয়োন লযোর্ দ্বেটনো অত খোরোপ নয়, ইউটগ্ো।” 
 
“মোটমদ্বর নোটমর লোইটব্ররীয়োটনর র্োটথ ডদখো হটয়টি ডতোমোর? দ্বেনোররো মোটমদ্বর?” 
 
“নো, তটর্ শুটনদ্বি ওর  থো।” 
 
“খো োশ  োইটপর ডলো । আমোর র্োটথ ডলটগ্ দ্বগ্টয়দ্বিল এ র্োর। র্টলদ্বিল ডে আদ্বম নোদ্ব  
লোইটব্ররীটত দ্বেদ্বনর্পত্র এটলোটমটলো  টর রোখদ্বি, অথচ ওর ম দ্ব িুই  দ্বর দ্বন। মোথো 
গ্রম হটয় েোয়। মটন হটয়দ্বিল ডেন আর্োর েোটল দ্বফটর ডগ্দ্বি। েোল এ  ো ডক্ষটত্র েীষণ 
র্মৃদ্ধ, হযোদ্বর, ডর্ ো হটে গ্োদ্বল। ডর্খোন ডথট  র্োিো র্োিো দ্ব িু গ্োদ্বল ডঝট়ে দ্বদটয় র্দ্বল ডে 
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তুদ্বম র্োইট োদ্বহটটোদ্বরটত নো  গ্লোে এর্ং ইদ্বতহোটর্ তুদ্বম খলনোয়  দ্বহটর্টর্ দ্বচদ্বহ্নত 
হটর্। অর্শয দ্বঠ  খলনোয় ’ র্দ্বল দ্বন। র্যো ো এট র্োটর ডর্োর্ো হটয় েোয়।” 
 
হঠোৎ  টরই ডর্লেন রু্ঝটত পোরটলন ড ন মোটমদ্বর র্দ্বহরোগ্ত দ্বর্টশষ  টর 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর উপর এত ডখটপ আটি–দ্ব ন্তু দ্ব িু র্লটলন নো। 
 
“আর্ল  থো হটে, ইউটগ্ো, তুদ্বম দুট ো ফোউটেশন ডচটয়দ্বিটল ডেন এ  ো র্যথব হটল 
আটর  ো  োে চোদ্বলটয় ডেটত পোটর। দ্ব ন্তু এখন আমরো আটরো র়্ে দ্ব িু  রটত 
চোইদ্বি।” 
 
“ডেমন?” 
 
“মটন আটি দুইর্ির আটগ্ ওয়োন্ডো ডতোমোর মোইন্ড দ্বরে  টর ডদদ্বখটয়দ্বিল ডে প্রোইম 
ডরদ্বেয়যোটের এ  ো র্মী রটণর অংশদ্বর্টশটষ খুত আটি?” 
 
“হযোাঁ, মটন আটি।” 
 
“ডর্শ, ওয়োনেোর মটতো আটরো অটন ট  খুাঁটে ডর্র  রর্। এ  ো ফোউটেশন ততদ্বর 
 রর্ র্স্তুর্োদী দ্বর্জ্ঞোনীটদর দ্বনটয়, তোরো মোনর্েোদ্বতর র্মুদয় জ্ঞোন র্ংরক্ষণ  রটর্ এর্ং 
দ্বিতীয় এম্পোয়োটরর দ্বনউদ্বক্লয়োর্ দ্বহটর্টর্  োে  রটর্। দ্বিতীয় ফোউটেশন হটর্ শুিুমোত্র 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োনটদর দ্বনটয়–ডমেোদ্বলট, মোইে  োদ্বচং র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন–েোরো র্হুদ্বর্দ 
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মননশীল পদ্ধদ্বতটত র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়  োে  রটর্ এর্ং এ   দ্বচন্তোদ্বর্টদর ডচটয় 
র্হুগুণ দ্রুত অগ্রগ্দ্বত  রটত পোরটর্। তোরো  োে  রটর্ দলর্দ্ধ হটয়। মূল দোদ্বয়ত্ব হটর্ 
ইদ্বতহোটর্র গ্দ্বতপটথ দ্বনখুাঁত র্মন্বয় র্োিন। র্র্র্ময় পদবোর অন্তরোটল থো টর্, লক্ষয 
রোখটর্। তোরো হটর্ এম্পোয়োটরর অদ্বেেোর্ ।” 
 
“চমৎ োর!” দুর্বল গ্লোয় র্লল এমোদ্বরল। “চমৎ োর। ডদটখি, মরোর েনয েোটলো এ  ো 
র্ময় ডর্টি দ্বনটয়দ্বি আদ্বম। আমোর আর দ্ব িু  রোর র্ো ী ডনই।” 
 
“এেোটর্ র্টলো নো, ইউটগ্ো।” 
 
“মন খোরোপ  রটর্ নো, হযোদ্বর। আদ্বম েীষণ ক্লোন্ত, আর দ্ব িু  রোর র্োমথব ডনই। 
িনযর্োদ–িনযর্োদ আমোট  র্লোর েনয।”  ণ্ঠস্বর আটরো দুর্বল হটয় প়েল তোর “এই 
দ্বর্প্ল্টর্র  থো। আদ্বম খুদ্বশ। “ 
 
এই দ্বিল ইউটগ্ো এমোদ্বরটলর েীর্টনর ডশষ র্ো য। 
 
মোথো দ্বনচু  টর র্টর্ রইটলন ডর্লেন। ডচোটখর পোদ্বন গ্োল ডর্টয় গ্দ্ব়েটয় প়েটি। 
 
আটর েন পুরটনো র্নু্ধ চটল ডগ্ল। ডেমোরটেল, ক্লীয়ন, ের্ব, আর এইমোত্র ইউটগ্ো… 
দ্বতদ্বন রু্ট়েো হটেন আর তোট  আটরো দ্বনুঃর্ঙ্গ  টর দ্বদটয় এট  এট  র্র্োই চটল েোটে। 
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আর ডে দ্বর্প্ল্টর্র  থো মৃতুযর পূটর্ব এমোদ্বরটলর মুটখ হোদ্বর্ ফুদ্ব টয়টি তো দ্ব  আটদৌ র্ম্ভর্ 
হটর্। দ্বতদ্বন দ্ব  গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররী র্যর্হোর  রটত পোরটর্ন? ওয়োনেোর মটতো আটরো 
অটন ট  খুাঁটে ডর্র  রটত পোরটর্ন? র্র্টচটয় র়্ে  থো,  ত র্ময় লোগ্টর্?” 
 
ডর্লেটনর র্য়র্ এখন ডিষদ্বট্ট। েদ্বদ র্দ্বত্রশ র্ির র্য়টর্, েখন দ্বতদ্বন ব্রযোন টর আটর্ন, 
তখন এই দ্বর্প্ল্র্ শুরু  রটত পোরটতন… 
 
এখন হয়টতো অটন  ডদদ্বর হটয় ডগ্টি। 
 
. 
 
১০. 
 
দ্বেনোটরো মোটমদ্বর তোট  অটপক্ষো  রোটেন। ইেো ৃত অেদ্রতো, এমনদ্ব  অপমোনেন , 
হযোদ্বর ডর্লেন শোন্ত থো টলন। 
 
হোেোর ডহো  মোটমদ্বরট  তোর েীষণ প্রটয়োেন। লোইটব্ররীয়োটনর উপর রোগ্  রটল 
দ্বনটেরই ক্ষদ্বত। তোর রোগ্ ডদটখ মোটমদ্বরও খুদ্বশ হটর্। 
 
অর্টশটষ মোটমদ্বরর ডদখো পোওয়ো ডগ্ল। ডর্লেন তোট  আটগ্ও ডদটখটিন–তটর্ দূর 
ডথট । এই প্রথম র্োমনোর্োমদ্বন  থো র্লটর্ন। 
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মোটমদ্বর ডর্ট  এর্ং ডমো ো, ডগ্োলো োর মুখ, গ্োঢ় রটের ডিো  দোদ্ব়ে। মুটখ হোদ্বর্, দ্ব ন্তু 
ডর্লেটনর িোরণো এই অথবহীন হোদ্বর্ ো তোর মুটখ স্থোয়ী হটয় ডগ্টি। মোটমদ্বরর দোাঁটতর রং 
হলুদ,  ুদ্বপর রংও হলুদ, হোল ো র্োদোমী রংও আটি, মটন হয় ডেন পযোদ্বচটয় িটরটি 
র্োটপর মটতো। 
 
ডর্লেটনর গ্ো গুদ্বলটয় উঠল। মটন হটলো মোটমদ্বরট  তোর পিন্দ হটর্ নো, ড োটনো  োরণ 
িো়েোই। 
 
ড োটনো র ম েূদ্বম ো িো়েোই মোটমদ্বর র্লল, “ডতো, প্রটফর্র, দ্ব   রটত পোদ্বর আপনোর 
েনয?” আ়ে ডচোটখ ডদয়োটল ডঝোলোটনো  োইমদ্বিটপর দ্বদট  তো োল, দ্ব ন্তু ডদরীর েনয 
দুুঃখ প্র োশ  রল নো। 
 
“লোইটব্ররীটত আমোর  োে চোদ্বলটয় েোওয়োর র্যোপোটর আপদ্বন ডে দ্বর্টরোদ্বিতো  রটিন, 
আদ্বম ডর্ ো থোমোটনোর অনুটরোি  রদ্বি।” 
 
দুপোটশ হোত ি়েোল মোটমদ্বর। “দুর্ির হটয় ডগ্ল এখোটন  োে  রটিন। ড োন 
দ্বর্টরোদ্বিতোর  থো র্লটিন?” 
 
“আপদ্বন ডর্োটেবর ডে অংটশর প্রদ্বতদ্বনদ্বিত্ব  রটিন এর্ং েোরো আপনোর মটত দ্বর্শ্বোর্ী তোরো 
এখন পেবন্ত ডেো োেুদ্ব র মোিযটম চীফ লোইটব্ররীয়োনট  পদতযোটগ্ র্োিয  রটত পোটরন দ্বন, 
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দ্ব ন্তু শুনলোম আগ্োমী মোটর্ আটর  ো দ্বমদ্ব ং এর্ং লযোর্ দ্বেটনো আমোট  েোদ্বনটয়টিন ডে 
ফলোফটলর র্যোপোটর দ্বতদ্বন দ্বনদ্বিত নন।” 
 
“আদ্বমও দ্বনদ্বিত নই। আপনোর লীে–েদ্বদ র্যোপোর োট  আমরো এইেোটর্ ডদদ্বখ–হয়টতো 
নর্োয়ন  রো েোটর্।” 
 
“দ্ব ন্তু আমোর আটরো ডর্শী র্োহোেয প্রটয়োেন, লোইটব্ররীয়োন মোটমদ্বর। আদ্বম  টয় েন 
র্হ মবীট  এখোটন দ্বনটয় আর্টত চোই। ডে প্রটেক্ট দ্বনটয়  োে  রদ্বি এ  ো দ্বর্টশষ 
এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো ততদ্বরর প্রোথদ্বম  প্রস্তুদ্বত–এ েটনর  োে নয় ডর্ ো।” 
 
“আপনোর র্হ মবীরো ডেখোটন খুদ্বশ ডর্খোটন  োে  রটত পোটর। ট্রযোন র রু্দ্বর্শোল এ  
দ্বর্শ্ব।” 
 
“আমোটদরট  লোইটব্ররীটতই  োে  রটত হটর্। আদ্বম রৃ্দ্ধ মোনুষ, র্যোর।  োেগুটলো 
আমোট  দ্রুত ডশষ  রটত হটর্।” 
 
“র্মটয়র হোত ডথট  ড  র্োাঁচটত পোটর? আমোর মটন হয় নো ডর্োেব আপনোর র্হ মবীটদর 
র্যোপোটর অনুমদ্বত ডদটর্। আপনোর ডিো  দোর্ী পরর্তবীটত অটন  র়্ে আ োর িোরণ 
 রটত পোটর, প্রটফর্র।” 
 
(হযোাঁ, দ্বনিয়ই, ডর্লেন মটন মটন েোর্টলন। দ্ব ন্তু মুটখ দ্ব িু র্লটলন নো) 
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মোটমদ্বর র্লল, “আপনোট  আদ্বম লোইটব্ররী ডথট  দূটর রোখটত পোদ্বর দ্বন। দ্ব ন্তু আশো  দ্বর 
আপনোর র্হ মবীটদর দূটর রোখটত পোরর্।” 
 
ড োটনো লোে হটে নো রু্ঝটত পোরটলন ডর্লেন।  টণ্ঠ আটরো আন্তদ্বর তো দ্বমদ্বশটয় 
র্লটলন, “লোইটব্ররীয়োন মোটমদ্বর, আমোর প্রদ্বত আপনোর দ্বর্টিষ দ্বনিয়ই র্যদ্বক্তগ্ত দ্ব িু 
নয়। আশো  দ্বর আমোর  োটের গুরুত্ব আপদ্বন রু্ঝটত ডপটরটিন।” 
 
“অথবোৎ, র্োইট োদ্বহটটোদ্বর। দ্বত্রশ র্ির গ্টর্ষণো  টর দ্ব  ফল ডপটয়টিন?” 
 
“ থো ডতো ডর্খোটনই। এখন হয়টতো ফলোফল ডপটত পোদ্বর।” 
 
“তোহটল ডর্ ো দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় র্টর্ই  রুন। গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত  রটত হটর্ 
ড ন?” 
 
“লোইটব্ররীয়োন মোটমদ্বর, আপদ্বন লোইটব্ররী র্র্বর্োিোরটণর েনয র্ন্ধ  টর দ্বদটত চোইটিন। 
প্রোচীন এ  ঐদ্বতহযট  আপদ্বন ডশষ  টর দ্বদটত চোইটিন। ডর্ই র্োহর্ আপনোর আটি?” 
 
“প্রশ্ন ো র্োহটর্র নয়। অটথবর, চীফ লোইটব্ররীয়োন দ্বনিয়ই আমোটদর দুর্বলতোর  থোগুটলো 
র্লোর র্ময় আপনোর  োাঁটি মোথো ডরটখ ডচোটখর পোদ্বনও ডফটলটি। আদ্বথব  র্োহোেয  টম 
ডগ্টি, ডর্তন  মোটত হটয়টি, প্রটয়োেনীয় র্ংস্কোর এর্ং ডমরোমত হয় 
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র্হুদ্বদন। দ্ব   রটত পোদ্বর আমরো? ডে ডর্র্ো দ্বদটত পোরতোম তো অটিবট  নোদ্বমটয় আনটত 
হটয়টি। এই অর্স্থোয় আপনোট  এর্ং আপনোর র্হ মবীটদর অদ্বফর্ এর্ং েন্ত্রপোদ্বত দ্বদটয় 
র্হোয়তো অর্যোহত রোখো অর্ম্ভর্।” 
 
“র্ম্রো ট  েোদ্বনটয়টিন?” 
 
“আপদ্বন স্বে ডদখটিন, প্রটফর্র। এম্পোয়োর ডেটঙ্গ েোটে এর্ং আপনোর 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরই ডর্ ো র্টলটি, তোই নো? শুটনদ্বি আপনোট  েো ো হয় র যোটেন ডর্লেন, 
প্রোচীন েুটগ্র এ  অশুে পোদ্বখ।” 
 
“এই  থো র্দ্বতয ডে আমরো এ  ো খোরোপ র্মটয়র ডেতর প্রটর্শ  রটত েোদ্বে।” 
 
“আপনোর দ্ব  িোরণো লোইটব্ররী ডর্ই দুটেবোগ্ ডথট  রক্ষো পোটর্? প্রটফর্র, লোইটব্ররী 
আমোর েীর্ন এর্ং আদ্বম এ োট  চোদ্বলটয় দ্বনটয় ডেটত চোই, দ্ব ন্তু তো অর্ম্ভর্ েদ্বদ 
প্রটয়োেনীয় তহদ্বর্ল নো পোওয়ো েোয়। অথচ আপদ্বন আটরো অদ্বি  রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িোর দোর্ী 
দ্বনটয় এটর্টিন। র্ম্ভর্ নো, প্রটফর্র। ড োটনোেোটর্ই র্ম্ভর্ নো।” 
 
“েদ্বদ আদ্বম আপনোর েনয ডক্রদ্বেট র র্যর্স্থো  টর দ্বদটত পোদ্বর?” মদ্বরয়ো হটয় র্লটলন 
ডর্লেন। 
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“তোই। দ্ব েোটর্?” 
 
“েদ্বদ র্ম্রো ট  অনুটরোি  দ্বর? আদ্বম প্রোক্তন ফোটব দ্বমদ্বনটোর এর্ং দ্বতদ্বন আমোর অনুটরোি 
রোখটতও পোটরন।” 
 
“আপদ্বন তোর  োি ডথট  আদ্বথব  র্োহোেয আনটর্ন?” অট্টহোদ্বর্র র্োটথ মোটমদ্বর র্লল। 
 
“েদ্বদ পোদ্বর, েদ্বদ আদ্বথব  র্োহোটেযর পদ্বরমোণ র্ো়েোটত পোদ্বর, তোহটল আমোর র্হ মবীরো 
এখোটন এটর্  োে  রটত পোরটর্?” 
 
“প্রথটম ডক্রদ্বে  দ্বনটয় আরু্ন। তোরপর ডদখর্ দ্ব   রো েোয়। তটর্ মটন হয় নো 
পোরটর্ন।” 
 
মোটমদ্বরট  ডর্শ আত্মদ্বর্শ্বোর্ী মটন হটলো এর্ং ডর্লেন অর্ো  হটলন এই ডেটর্ ডে 
গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররী এরই মটিয  তর্োর র্ম্রোট র  োটি র্োহোটেযর অনুটরোি েোদ্বনটয় 
র্যথব হটয়টি। 
 
আর তোর দ্বনটের আটর্দটনও দ্ব  ড োটনো লোে হটর্। 
 
১১. 
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র্ম্রো  ডষো়েশ এদ্বের্, এ ো তোর আর্ল নোম নয়। দ্বর্ংহোর্টন অদ্বেদ্বষক্ত হওয়োর পর এই 
নোম ো দ্বতদ্বন ডর্টি ডনন এদ্বের্ পদ্বরর্োটরর র্োটথ এ  ো ক্ষীণ ডেোগ্োটেোগ্ ডর্োঝোটনোর 
েনয। এই পদ্বরর্োর দুহোেোর র্ির পূটর্ব এম্পোয়োর শোর্ন  রত, তোটদর অদ্বি োংশই দ্বিল 
র্ফল র্ম্রো –দ্বর্টশষ  টর ষষ্ঠ এদ্বের্, তোর ডর্য়োদ্বিশ র্িটরর শোর্ন োটল এম্পোয়োর 
েটথষ্ট উন্নদ্বত  টর অথচ ডর্ রক্তটলোলুপ তস্বরশোর্  দ্বিল নো ডমোট ই। 
 
পুরটনো এদ্বের্টদর  োটরো র্োটথই ডষো়েশ এদ্বেটর্র ড োটনো দ্বমল ডনই–েদ্বদ হটলোগ্রোদ্বফ  
ডর টেবর র্দ্বতয োর ড োটনো মূলয ডথট  থোট । আর্োর র্দ্বতয  থো ো নো র্লটলই নয়, 
েনগ্টণর মোটঝ ডে হটলোগ্রোফ দ্বর্তরণ  রো হটয়টি তোর র্োটথও ডষো়েশ এদ্বেটর্র ড োটনো 
দ্বমল ডনই। 
 
র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  ডর্লেটনর মটত, অর্ংখয ডদোষ এর্ং দুর্বলতো থো ো র্টেও র্ম্রো  
ক্লীয়ন দ্বনুঃর্টন্দটহ প্রতোপশোলী রোেদ্বর্  র্যদ্বক্তটত্বর অদ্বি োরী দ্বিটলন। 
 
ড ো়েশ এদ্বের্ ডমোট ই তো নন। ডর্লেন তোট  এত  োি ডথট  আটগ্ ডদটখন দ্বন এর্ং 
ডে  টয়  ো মোত্র হটলোগ্রোফ ডদটখটিন ডর্গুটলোও অদ্বতরদ্বঞ্জত। ইটম্পদ্বরয়োল হটলোগ্রোফোর 
তোর  োে েোটলোই েোটন এর্ং  টরটিও দ্বনখুাঁতেোটর্। 
 
ড ো়েশ এদ্বের্ ডর্ট , অনো ষবণীয় ডচহোরো, খোদ্বন  ো ডফোলো ডচোখ এর্ং তোটত রু্দ্বদ্ধমিোর 
ড োটনো িোপ ডনই। দ্বর্ংহোর্টন র্র্োর েনয তোর এ মোত্র ডেোগ্যতো হটলো দ্বতদ্বন ক্লীয়টনর 
দূর র্ম্পট বর আত্মীয়। 
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এ  ো  ৃদ্বতত্ব অর্শয তোট  দ্বদটতই হটর্, দ্বতদ্বন  খটনো প্রর্ল প্রতোপশোলী দয়োলু র্ম্রো  
দ্বহটর্টর্ দ্বনটেট  েোদ্বহর  রোর ডচষ্টো  টরন দ্বন। দ্বতদ্বন “েনগ্টণর র্ম্রো ” হটত চোন। 
ইটম্পদ্বরয়োল প্রট ো ল আর ইটম্পদ্বরয়োল গ্োটেবর র্োিোর  োরটণই দ্বতদ্বন প্রোর্োদ ডথট  
ডর্দ্বরটয় গ্মু্বটের নীটচ ট্রযোন টরর রোিোয় ডহাঁট  ডর়্েোটত পোটরন নো। র্র্োই েোটন দ্বতদ্বন 
প্রদ্বতদ্ব  নোগ্দ্বরট র র্োটথ হোত দ্বমলোটত চোন, র্যদ্বক্তগ্তেোটর্ তোটদর প্রদ্বতদ্ব  র্মর্যোর  থো 
শুনটত চোন। 
 
 ুদ্বনবশ  টর দ্বর়্েদ্বর্দ্ব়েটয় ডর্লেন র্লটলন, “র্োক্ষোটতর অনুমদ্বত ডদয়োয় আদ্বম  ৃতজ্ঞ, 
র্োয়োর।” 
 
ডেো়েশ এদ্বেটর্র  ণ্ঠস্বর পদ্বরষ্কোর এর্ং আ ষবণীয়, শোরীদ্বর   োঠোটমোর র্োটথ ডর্মোনোন। 
“এ েন ফোটব দ্বমদ্বনটোর র্র্র্ময়ই দ্ব িু দ্বর্টশষ রু্দ্বর্িো ডপটয় থোট ন, েদ্বদও  ৃদ্বতত্ব ো 
আমোর দ্বনটেট ই ডদয়ো উদ্বচত ডতোমোর র্োটথ ডদখো  রোর অর্ম্ভর্ র্োহটর্র েনয।” 
 
তোর  ণ্ঠস্বটর তীক্ষ্ণ রর্টর্োি এর্ং ডর্লেন অনুিোর্ন  রটলন ডে ডচহোরোয় রু্দ্বদ্ধমিোর 
িোপ থো টলও এ েন মোনুষ রু্দ্বদ্ধমোন হটত পোটর। 
 
“র্োহর্, র্োয়োর?” 
 
“দ্বনিয়ই। ডতোমোট  র্র্োই র যোটেন ডর্লেন র্টল, তোই নো?” 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

599 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“মোত্র গ্ত োলট ই নোম ো শুটনদ্বি, র্োয়োর।” 
 
“দ্বনুঃর্টন্দটহ ডতোমোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর উটেটশযই এই অপর্োদ, েো এম্পোয়োটরর পতটনর 
েদ্বর্ষযিোণী  টর চটলটি।” 
 
“শুিুমোত্র র্ম্ভোর্নোই দ্বনণবয়  টরটি, র্োয়োর–“ 
 
“তোই ডপৌরোদ্বণ  েুটগ্র দুেবোগ্য ডেট  আনোর অশুে পোদ্বখর র্োটথ ডতোমোট  তুলনো  রো 
হটে। তটর্ আমোর মটত তুদ্বম দ্বনটেই ডর্ই অশুে র্ংট ত।” 
 
“মটন হয় নো, র্োয়োর।” 
 
“ডর েব র্র্ পদ্বরষ্কোর। ক্লীয়টনর প্রথম ফোটব দ্বমদ্বনটোর ইট ো ডেমোরটেল ডতোমোর  োটে 
আগ্রহী দ্বিল, দ্ব   ট টি তোর তোট  র্রখোি  টর দ্বনর্বোর্ন ডদয়ো হয়। র্ম্রো  ক্লীয়ন 
দ্বনটেও আগ্রহী দ্বিল এর্ং তোর দ্ব  হটয়টি– োতট র হোটত খুন হয়। র্োমদ্বর  েোন্তো 
ডতোমোর  োটে আগ্রহী দ্বিল। দ্ব  হটয়টি তোটদর িুলোয় দ্বমটশ েোয়। এমনদ্ব  র্লো হটয় 
থোট  ডেোরোমোই রোও নোদ্ব  ডতোমোর  োটে আগ্রহী দ্বিল এর্ং তোরো পুটরোপুদ্বর দ্বনদ্বিহ্ন 
হটয় েোয়। আর এখন র যোটেন ডর্লেন, তুদ্বম আমোর র্োটথ ডদখো  রটত এটর্ি। আদ্বম 
দ্ব  আশো  রটত পোদ্বর।” 
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“দুেবোগ্যেন  দ্ব িুই নো, র্োয়োর।” 
 
“আদ্বমও ডর্ োই আশো  দ্বর।  োরণ েোটদর  থো র্ললোম, আদ্বম তোটদর মটতো ডতোমোর 
 োটে আগ্রহী নই। এখন র্ল তুদ্বম আমোর  োটি দ্ব  চোও?” 
 
র্যোখযো  টর র্লটলন ডর্লেন। েদ্বদ েয়ং র দুটেবোগ্  ট ই েোয় তোহটল মোনর্েোদ্বতর 
র্মুদয় জ্ঞোন র্ংরক্ষটণর েনয এ  ো এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো ততদ্বর  রটর্ন দ্বতদ্বন, এর্ং 
প্রোথদ্বম  প্রস্তুদ্বত র্ম্পন্ন  রোর েনয র্ম্রোট র র্োহোেয প্রটয়োেন। মনটেোগ্ দ্বদটয় এর্ং 
মোঝখোটন ড োটনো প্রশ্ন র্ো মন্তর্য নো  টরই শুনটলন র্ম্রো । 
 
“আেো,” ড ো়েশ এদ্বের্ র্লটলন, “তুদ্বম তোহটল র্দ্বতযই দ্বর্শ্বোর্  র ডে এম্পোয়োর ডেটঙ্গ 
েোটে।” 
 
“ডেোরোটলো র্ম্ভোর্নো, র্োয়োর এর্ং ডর্ ো দ্বর্টর্চনো নো  টর উপোয় ডনই। ডেেোটর্ই ডহো  
আদ্বম তো ডঠ োটত চোই, েদ্বদ র্ম্ভর্ হয় র্ো অন্তত পরর্তবী দুটেবোটগ্র পদ্বরমোণ  দ্বমটয় 
আনটত চোই।” 
 
“র যোটেন ডর্লেন, েদ্বদ এেোটর্ প্রচোর  রটত থো  তোহটল এম্পোয়োর ধ্বংর্ হটর্ই, 
ড োটনোদ্ব িুই তো ডঠ োটত পোরটর্ নো।” 
 
“নো, র্োয়োর। আদ্বম শুিু  োে চোদ্বলটয় েোওয়োর েনয আপনোর অনুমদ্বত চোই।” 
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“ডর্ই অনুমদ্বত ডতোমোর আটি, দ্ব ন্তু রু্ঝটত পোরদ্বি নো আমোর  োটি তুদ্বম দ্ব  চোও। 
এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়োর  থো আমোট  র্লি ড ন?” 
 
“ োরণ, আদ্বম গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত  োে  রটত চোই, র্োয়োর, র্ো র্দ্বঠ  েোটর্ র্লটত 
ডগ্টল, আমোর র্হ মবীটদরও লোইটব্ররীটত দ্বনটয় আর্টত চোই।” 
 
“দ্বনদ্বিত থোট ো আদ্বম তোটত র্োিো ডদর্ নো।” 
 
“এই ু ুই েটথষ্ট নয়, র্োয়োর। আদ্বম আপনোর র্োহোেয চোই।” 
 
“দ্ব  র্োহোেয, প্রোক্তন ফোটব দ্বমদ্বনটোর।” 
 
“আদ্বথব  র্োহোেয। পেবোপ্ত তহদ্বর্টলর অেোটর্ লোইটব্ররী র্র্বর্োিোরটণর েনয র্ন্ধ হটয় েোটে 
এর্ং আমোট ও ডর্র  টর ডদয়ো হটর্।” 
 
“ডক্রদ্বে র্!” র্ম্রোট র  টণ্ঠ দ্বর্স্ময়। “তুদ্বম আমোর  োটি ডক্রদ্বে  এর েনয এটর্ি?” 
 
“দ্বজ্ব, র্োয়োর।” 
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ড ো়েশ এদ্বের্ অদ্বস্থর েঙ্গীটত উটঠ দোাঁ়েোটলন। ডর্লেনও র্োটথ র্োটথ দোাঁদ্ব়েটয় প়েটলন। 
দ্ব ন্তু এদ্বের্ হোত ডনট়ে তোট  র্টর্ থো টত র্লটলন। 
 
“র্টর্ো। আমোট  এত র্মোন ডদখোটনোর দর োর ডনই। আদ্বম র্ম্রো  নই। এই দোদ্বয়ত্ব 
আদ্বম চোই দ্বন, দ্ব ন্তু ওরো আমোট  র্োিয  রল। আদ্বমই ইটম্পদ্বরয়োল পদ্বরর্োটরর র্র্টচটয় 
দ্বন  তম র্স্তু আর র্র্োই দ্বমটল আমোট  ডর্োঝোল এম্পোয়োটর এ েন র্ম্রো  প্রটয়োেন। 
আদ্বম র্োিয হলোম আর ওটদরও অটন  উপ োর হটলো। 
 
“ডক্রদ্বে ! তুদ্বম আমোর  োটি ডক্রদ্বে  চোইি। তুদ্বমই প্রচোর  রি ডে এম্পোয়োর ডেটঙ্গ 
েোটে। দ্ব েোটর্ েোেটর্? তুদ্বম দ্ব  েোর্ি দ্বর্টদ্রোহ? গৃ্হ েুদ্ধ? দ্বর্শৃঙ্খলো? 
 
“নো। র্রং েোর্র্ো ডক্রদ্বে  এর  থো। তুদ্বম দ্ব  েোটনো আদ্বম এম্পোয়োটরর অটিবট র ডর্শী 
প্রটদশ ডথট  ড োটনো  র আদোয়  রটত পোদ্বর নো। ওগুটলো এখটনো এম্পোয়োটরর অংশ–
‘ইটপদ্বরয়োম দী বেীদ্বর্ ডহো !’ 
 
“র্ম্রো ট  র্োলোম!–দ্ব ন্তু ওরো  র ডদটর্ নো এর্ং তো আদোয়  রোর প্রটয়োেনীয় ডলো র্ল 
আমোর হোটত ডনই। আর েদ্বদ ওটদর  োি ডথট  ডক্রদ্বে  আদোয় নো  রো েোয় তোহটল 
ওরো ডতো এম্পোয়োটরর অংশ নয়, তোই নো?” 
 
“ডক্রদ্বে র্! এম্পোয়োর িোরোর্োদ্বহ েোটর্ প্রটয়োেনীয় তহদ্বর্টলর অেোটর্ েুগ্টি। আমোর 
 োটি ডদয়োর মটতো দ্ব িু ডনই। তুদ্বম দ্ব  েোটনো ডে ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ গ্রোউটঞ্জ 
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রক্ষণোটর্ক্ষটণর েনযও পেবোপ্ত অথব ডনই? গ্রোউে োট  ডিো   টর ডফলটত হটর্। প্রোর্োদ 
ধ্বংর্ হটয় েোটর্। ডলো  র্ংখযো  মোটত হটর্। অনয ড োটনো উপোয় ডনই। 
 
“প্রটফর্র ডর্লেন, তুদ্বম েদ্বদ ডক্রদ্বে  চোও, আমোর  োটি দ্ব িু ডনই। লোইটব্ররীর েনয 
প্রটয়োেনীয় আদ্বথব  র্োহোেয আদ্বম ড োথোয় পোর্। ওটদর র্রং  ৃতজ্ঞ থো ো উদ্বচত এই 
 োরটণ ডে প্রদ্বতর্ির অদ্বত র্োমোনয হটলও, এ  ো র্যর্স্থো আদ্বম  টর দ্বদটত পোরদ্বি।”  থো 
ডশষ  টর র্ম্রো   রতল ঊধ্ববমুখী  টর ইটম্পদ্বরয়োল ড োষোগ্োটরর শূনযতো আটরো পদ্বরষ্কোর 
রু্দ্বঝটয় দ্বদটলন। 
 
ডর্লেন দ্বর্মূঢ়। র্লটলন, “েোইটহো , র্োয়োর আপনোর  োটি ডক্রদ্বে  নো থো টলও 
ইটম্পদ্বরয়োল র্মোন এখটনো আটি। আপদ্বন দ্বনিয়ই লোইটব্ররীট  আটদশ দ্বদটত পোরটর্ন 
ডেন আদ্বম আমোর অদ্বফর্ িটর রোখটত পোদ্বর এর্ং র্হ মবীটদর দ্বনটয় আর্টত পোদ্বর?” 
 
আর্োর র্র্টলন ডষো়েশ এদ্বের্, ডেন ডক্রদ্বেট র আটলোচনো ডথটম ডেটতই তোর অদ্বস্থরতোও 
দূর হটয় ডগ্টি। 
 
“গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররী স্বোিীন েোটর্ দ্বনটেটদর পদ্বরচোলনো  টর। ইটম্পদ্বরয়োল প্রেোর্ 
ডথট  র্মূ্পণব স্বোিীন। রু্প্রোচীন ঐদ্বতহয এ ো। তোরো দ্বনটেরোই দ্বনটেটদর আইন  োনুন 
ততদ্বর  টর এর্ং এই দ্বনয়ম পোলন  টর আর্টি ষষ্ঠ এদ্বেটর্র আমল ডথট ”–মুচদ্ব  
হোর্টলন র্ম্রো –“লোইটব্ররী দ্বনয়ন্ত্রণ  রোর ডচষ্টো  টর র্যথব হটয়দ্বিটলন ষষ্ঠ এদ্বের্। 
ডতোমোর দ্ব  মটন হয় আদ্বম র্ফল হটর্ো?” 
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“আদ্বম আপনোট  শদ্বক্ত প্রটয়োগ্  রটত র্লদ্বি নো, র্োয়োর। শুিু এ  ু দ্রেোটর্ আপনোর 
ইেো ো প্র োশ  রটত র্লদ্বি। েদ্বদ লোইটব্ররীর গুরুত্বপূণব দ্বর্দ্ধোটন্ত প্রেোর্ নো ডফটল 
তোহটল তোরো খুদ্বশ হটয়ই র্ম্রোট র ইেো পোলন  রটর্।” 
 
“প্রটফর্র ডর্লেন, লোইটব্ররীর র্যোপোটর তুদ্বম আর্টল দ্ব িুই েোন নো। শুিু ইেো প্র োশ 
 রর্। ডর্ ো েতই নম্র আর দ্বর্নীত ডহো  নো ড ন, ওরো  রটর্ দ্বঠ  উটিো ো। 
ইটম্পদ্বরয়োল দ্বনয়ন্ত্রটণর র্োমোনয আেোর্ ডপটলও ডখটপ উঠটর্। এই দ্বর্ষটয় ওরো েীষণ 
স্পশব োতর।” 
 
“তোহটল আদ্বম দ্ব   রর্?” 
 
“আদ্বম র্টল দ্বদটত পোদ্বর দ্ব   রটর্। রু্দ্বদ্ধ ো এইমোত্র মোথোয় এল। আদ্বম েনগ্টণরই 
এ েন এর্ং ইটে হটলই গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত ডেটত পোদ্বর। ডেটহতু লোইটব্ররী ো 
পযোটলর্ গ্রোউটর ডেতটর ডর্টহতু আদ্বম ওখোটন ডগ্টল প্রট ো লও েোেটর্ নো। তুদ্বম থো টর্ 
আমোর র্োটথ। আমরো দুেন  দ্বনষ্ঠ র্নু্ধর মটতো আচরণ  রর্। আদ্বম ওটদর  োটি দ্ব িুই 
চোইর্ নো, দ্ব ন্তু ওরো েদ্বদ আমোটদর দুেনট   োাঁটি হোত ডরটখ ডহাঁট  ডেটত ডদটখ তখন 
হয়টতো ডর্োটেবর অদ্বি োংশ র্দর্য ডতোমোর প্রদ্বত র্দয় হটর্। দ্ব ন্তু এর ডর্শী দ্ব িু আদ্বম 
 রটত পোরর্ নো।” 
 
হতোশ ডর্লেন দ্বনদ্বিত হটত পোরটলন নো এটত  ত ু ু লোে হটর্। 
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. 
 
১২. 
 
লযোর্ দ্বেটনোর  টণ্ঠ দ্বনুঃর্টন্দটহ র্ষবম। “আদ্বম েোনতোম নো আপদ্বন র্ম্রোট র  দ্বনষ্ঠ র্নু্ধ, 
প্রটফর্র ডর্লেন।” 
 
“র্ম্রো  হটলও দ্বতদ্বন েটথষ্ট আন্তদ্বর । তোিো়েো দ্বতদ্বন আমোর অদ্বেজ্ঞতোট  মূলয ডদন। 
ডেটহতু আদ্বম ক্লীয়টনর ফোটব দ্বমদ্বনটোর দ্বিলোম।” 
 
“এই   নো আমোটদর র্র্োর উপর গ্েীর প্রেোর্ ডফটলটি। র্হুদ্বদন আমোটদর হলগুটলোটত 
ড োটনো র্ম্রোট র পদিূদ্বল পট়ে দ্বন। র্োিোরণত: লোইটব্ররীর ড োটনো র্োহোেয র্ম্রোট র 
প্রটয়োেন হটল 
 
“আদ্বম েোদ্বন। দ্বতদ্বন ডর্ ো েোনোন এর্ং েদ্রতো দ্বহটর্টর্ তোট  ডর্ ো ডপৌঁটি ডদয়ো হয়।” 
 
“এ র্োর এ  ো প্রিোর্ উটঠদ্বিল,” ডখোশ গ্টল্পর রু্টর দ্বেটনো র্লল, “র্ম্রো ট  
 দ্বম্পউ োরোইেে প্রটয়োেনীয় েন্ত্রপোদ্বত ততদ্বর  টর ডদয়ো হটর্ েো র্রোর্দ্বর লোইটব্ররীর 
দ্বর্টটটমর র্োটথ েুক্ত থো টর্। ডেন ড োটনো দ্ব িু প্রটয়োেন হটল তোট  অটপক্ষো।  রটত 
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নো হয়। তখন দ্বিল রু্টখর দ্বদন েখন ডক্রদ্বে  ড োটনো র্যোপোর দ্বিল নো। দ্ব ন্তু েোটনন, 
প্রিোর্ ো পোর্ হয় দ্বন।” 
 
“তোই? ড ন?” 
 
“র্র্োই এর দ্বর্রুটদ্ধ ডেো  দ্বদটয়দ্বিল। র্র্োই মটন  টরদ্বিল এটত র্ম্রো  লোইটব্ররীর র্োটথ 
ডর্শী েুক্ত হটয় প়েটর্ন এর্ং লোইটব্ররীর স্বোিীনতো কু্ষণ্ণ হটর্।” 
 
“আর এই ডর্োেব, েোরো র্ম্রো ট  পেবন্ত মোথো নুইটয় র্মোন  টর নো, তোরো দ্ব  আমোট  
এখোটন  োে  রটত ডদটর্?” 
 
“এই মুহূটতব, হযোাঁ, র্র্োর মটনই আশোর র্ঞ্চোর হটে–আদ্বমও ডর্ োট  র্োদ্ব়েটয় ডতোলোর 
ডচষ্টো  রদ্বি–েদ্বদ আমরো র্ম্রোট র  দ্বনষ্ঠ র্নু্ধট  র্হোয়তো  দ্বর তোহটল হয়টতো আদ্বথব  
র্োহোেয র্ো়েোর র্ম্ভোর্নো আটি।” 
 
“অথবোৎ ডক্রদ্বে –ডক্রদ্বেট র র্োমোনয র্ম্ভোর্নোই– থো র্লটর্।” 
 
“আমোরও তোই মটন হয়।” 
 
“আদ্বম র্হ মবীটদর দ্বনটয় আর্টত পোদ্বর?” 
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দ্বেটনোট  দ্বর্ব্রত ডদখোল। “ডর্োিহয় নো। র্ম্রো ট  আমরো আপনোর  োাঁটি হোত ডরটখ 
হোাঁ টত ডদটখদ্বি–আপনোর র্হ মবীটদর র্োটথ নয়। দুুঃদ্বখত, প্রটফর্র।” 
 
অর্হোয় েঙ্গীটত  োাঁি নো়েটলন ডর্লেন। হতোশো আটরো ডর্শী  টর আাঁ ট়ে িরল তোট । 
র্হ মবীটদর দ্বতদ্বন দ্বনটয় আর্টত পোরটর্ন নো। ওয়োনেোর মটতো অনযটদর খুাঁটে ডর্র  রোর 
ডচষ্টো  টর র্যথব হটয়টিন। পেবোপ্ত অনুর্ন্ধোটনর েনয তোর দ্বনটেরও দ্বর্পুল পদ্বরমোণ ডক্রদ্বে  
প্রটয়োেন। এর্ং তোর  োটিও দ্ব িু ডনই। 
 
. 
 
১৩. 
 
আ দ্বত্রশ র্ির আটগ্ হযোাঁদ্বল টনর হযোদ্বর ডর্লেন হোইপোরদ্বশপ ডথট  ট্রযোন টর পো 
ডরটখদ্বিটলন। তোরপর ডথট  এম্পোয়োটরর রোেিোনী, দ্বর্শ্ব-নগ্রী ট্রযোন টরর র্যোপ  
পদ্বরর্তবন হটয়টি। র্োরংর্োর মোনিটক্ষ ট্রযোন টরর পুরটনো ডেৌলুর্ ফুট  উঠো দ্ব  রৃ্দ্ধ 
এ েন মোনুটষর সৃ্মদ্বত  োতরতো। অথর্ো এ ো হয়টতো তোর তরুণ র্য়টর্র উচ্ছ্বোর্ 
হযোাঁদ্বল টনর মটতো প্রোটদদ্বশ  আউ োর ওয়োর্ল্ব ডথট  আগ্ত এ  তরুণ ট্রযোন টরর 
চ চট   োওয়োর, ঝলমটল গ্মু্বে, র্হুর্টণবর েনর্মুদ্র ডদটখ হতচদ্ব ত নো হটয় দ্ব  
পোরটর্। 
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আর এখন, পদ্বরপূণব দ্বদটনর আটলোটতও রোিোয় ড োটনো মোনুষ ডনই। গুেো র্দমোশরোই 
শহটরর দ্বর্দ্বেন্ন অংশ দ্বনয়ন্ত্রণ  টর, দখলদোদ্বরত্ব র্ো়েোটনোর েনয দ্বনটেটদর ডেতটর 
মোরোমোদ্বর  টর। দ্বনরোপিো র্যর্স্থোর দ্ব িুই অর্দ্বশষ্ট ডনই। েো আটি তোরোও ড ন্দ্রীয় 
অদ্বফটর্ হোেোর হোেোর অদ্বেটেোগ্ র্োমলোটত র্যি। েরুরী প্রটয়োেটন দ্বনরোপিো  মবীটদর 
পোঠোটনো হয় দ্ব ন্তু তো অপরোি  ট  েোওয়োর পটর–ট্রযোন টরর নোগ্দ্বর টদর রক্ষো  রোর 
নূযনতম আগ্রহ তোটদর আর ডনই। ড উ েদ্বদ রোিোয় ডর্টরোয় ডর্ ো দ্বনটের ঝুাঁদ্ব টত 
 রটত হটর্ এর্ং তো েয়োন  ঝুাঁদ্ব । তোরপটরও ডর্লেন ঝুাঁদ্ব  ো দ্বনটলন, ডেন েোরো তোর 
দ্বপ্রয় এম্পোয়োর ধ্বংর্  রটি তোটদর প্রদ্বত চযোটলঞ্জ িুাঁট়ে দ্বদটলন। 
 
খুাঁদ্ব়েটয় খুাঁদ্ব়েটয় হোাঁ টিন ডর্লেন–আর েোর্টিন। 
 
ড োটনো েোটর্ই লোে হটে নো। ড োটনো েোটর্ই নো। ওয়োনেোর ডেটনদ্ব   পযো োনব দ্বতদ্বন 
পৃথ   রটত পোটরন দ্বন এর্ং এ ো িো়েো তোর মটতো অনযটদর খুাঁটে ডর্র  রোও র্ম্ভর্ 
নয়। 
 
ইউটগ্ো এমোদ্বরটলর প্রোইম ডরদ্বেয়যোটে ত্রুদ্ব  িদ্বরটয় ডদয়োর পর গ্ত িয় র্িটর ওয়োনেোর 
মোইন্ড দ্বরদ্বেং ক্ষমতো আটরো তীক্ষ্ণ হটয়টি। তোর দ্বর্টশষত্ব অটন র ম। েখনই ডর্ রু্ঝটত 
ডপটরটি ডে তোর ডমেোল এযোদ্বর্দ্বলদ্ব  অনযটদর ডথট  আলোদো ডর্। দৃঢ় প্রদ্বতজ্ঞ হটয় 
উটঠটি এই দ্বর্টশষ পদ্বরপূণবেোটর্ ডর্োঝোর েনয, এই শদ্বক্ত োট  হোটতর মুটঠোয় ডনয়োর 
েনয, দ্বনয়ন্ত্রণ  রোর েনয। ত টশোর োল ডপটরোটনোর র্ময় আটরো প্রোপ্তর্য়স্ক হটয় উঠটি 
ডর্। তোর র্োদ্বল ো র্য়টর্র দ্বখল দ্বখল হোদ্বর্ েীষণ পিন্দ  রটতন ডর্লেন। এখন আর 
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ডর্ই হোদ্বর্ র়্ে এ  ো ডদখো েোয় নো। ডর্ হযোদ্বর ডর্লেটনর আটরো ডর্শী দ্বপ্রয় হটয় উটঠটি 
প্র ৃদ্বত প্রদি “উপহোর” িোরো তোট  র্োহোেয  রোর দৃঢ় প্রদ্বতজ্ঞোর েনয।  োরণ হযোদ্বর 
ডর্লেন ওয়োনেোট  ডর্ট ে ফোউটেশটনর পদ্বর ল্পনোর  থো র্টলটিন এর্ং ওয়োনেো 
দ্বনটেট ই প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদটয়টি এই লক্ষয অেবটন ডর্ হযোদ্বর ডর্লেনট  র্োহোেয  রটর্। 
 
আেট  হযোদ্বর ডর্লেটনর মন ো আটরো ডর্শী খোরোপ। দ্বতদ্বন উপর্ংহোটর ডপৌঁটিটিন ডে 
ওয়োনেোর ডমেোদ্বল  এযোদ্বর্দ্বলদ্ব  তোট  ড োথোও দ্বনটয় েোটে নো।  োে চোদ্বলটয় েোওয়োর 
মটতো পেবোপ্ত ডক্রদ্বে  তোর ডনই–ওয়োনেোর মটতো অনযটদর খুাঁটে ডর্র  রোর মটতো ডক্রদ্বে  
তোর ডনই, দ্বিদ্বলং-এ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্ট  মবীটদর ডর্তন ডদয়োর মটতো ডক্রদ্বে  
তোর ডনই, গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত র্র্বোদ্বি  গুরুত্বপূণব এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো প্রটেক্ট শুরু 
 রোর মটতো ডক্রদ্বে  তোর ডনই। 
 
দ্ব  হটর্ এখন? 
 
গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীর উটেটশয হোাঁ টত লোগ্টলন। েদ্বদও এ  ো গ্রযোদ্বে যোর্ দ্বনটত 
পোরটতন, দ্ব ন্তু হোাঁ োই পিন্দ  রটলন দ্বতদ্বন দ্বচন্তো  রোর েনয র্ময় দর োর তোর। 
 
এ  ো চীৎ োর শুনটলন–“ওই ডে র্যো ো েোটে!” দ্ব ন্তু আগ্রহ ডদখোটলন নো। 
 
আর্োর শুনটলন। “ওই ডে র্যো ো েোটে! র্োইট োদ্বহটটোদ্বর!” 
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শব্দ ো তোট  ডচোখ তুলটত র্োিয  রল।–র্োইট োদ্বহটটোদ্বর। 
 
এ দল তরুণ চোরপোটশ দ্ব টর তোর  োটি এদ্বগ্টয় আর্টি। 
 
স্বয়ংদ্বক্রয়েোটর্ ডর্লেন ডদয়োটল দ্বপঠ ডঠদ্ব টয় িদ্ব়ে উাঁদ্বচটয় িরটলন। “দ্ব  চোও ডতোমরো?” 
 
র্র্োই ডহটর্ উঠল। “ডক্রদ্বে , রু়্েো দ্বময়ো। ডতোমোর  োটি ডক্রদ্বে  আটি?” 
 
“থো টত পোটর, দ্ব ন্তু আমোর  োটি চোইি ড ন? ডতোমরো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর র্টলি। েোটনো 
আদ্বম ড ?” 
 
“দ্বনিয়ই, তুদ্বম র যোটেন ডর্লেন,” ডনতো ডগ্োটির তরুণ র্লল। তোট  আত্মদ্বর্শ্বোর্ী এর্ং 
খুদ্বশ মটন হটলো। 
 
“তুদ্বম এ  ো উন্মোদ,” চীৎ োর  টর র্লল আটর েন। 
 
“ডক্রদ্বে  নো দ্বদটল ডতোমরো দ্ব   রটর্?” 
 
“ডতোমোট  দ্বপদ্ব টয় ড ট়ে ডনর্,” ডনতো ের্োর্ দ্বদল। 
 
“আর েদ্বদ ডক্রদ্বে  ডদই?” 
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“তোরপটরও দ্বপ োর্!” ডহটর্ উঠল র্র্োই। 
 
হযোদ্বর ডর্লেন িদ্ব়ে ো আটরো উাঁচু  রটলন। “র্টর েোও। র্র্োই।” 
 
এর মটিয দ্বতদ্বন গুটণও ডফটলটিন। আ েন। 
 
দ্বনরোশ হটয় প়েটলন। এ র্োর দ্বতদ্বন, ের্ব আর রোইখ দশেন গুেোর পোিোয় পট়েদ্বিটলন। 
তখন ওটদরট  র্োমলোটত ড োটনো অরু্দ্বর্িো হয় দ্বন। তোর র্য়র্ দ্বিল র্দ্বত্রশ আর ের্ব 
েটর্বর ডতো ড োটনো তুলনোই দ্বিল নো। 
 
এখন পদ্বরদ্বস্থদ্বত অনযর ম। িদ্ব়ে নো়েটলন দ্বতদ্বন। 
 
গুেোটদর ডনতো র্লল, “ডহই, রু়্েো আমোটদর মোরটত আর্টি। দ্ব   রর্ আমরো?” 
 
দ্রুত চোরপোটশ তো োটলন ডর্লেন। দ্বনরোপিো মবীটদর  োউট ই ডদখো েোটে নো, র্মোে 
র্যর্স্থো ডেটঙ্গ পরোর আটর  ো উদোহরণ। দুএ েন পথচোরীট  ডদখটলন। দ্ব ন্তু ওটদরট  
ডেট  লোে ডনই। র্র্োই দ্রুত পোদ্বলটয় েোটে। দ্বনটের প্রোটণর উপর ঝুাঁদ্ব  ডনয়োর ড োটনো 
ইটে ডনই। 
 
“ডে র্োমটন আর্টর্ তোরই মোথো ফোদ্ব টয় ডদর্।” ডর্লেন র্লটলন। 
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“তোই?” দ্রুত র্োমটন ডর্ট়ে িদ্ব়ে ো িটর ডফলল ডনতো। দ্ব িুক্ষণ ল়েোই  টর হোর 
মোনটলন ডর্লেন। ডনতো ডর্ ো এ পোটশ িুাঁট়ে ডফটল দ্বদল। 
 
“এর্োর দ্ব   রটর্, রু়্েো দ্বময়ো?” 
 
ডদয়োটলর র্োটথ আটরো ডঠটর্ দোাঁ়েোটলন ডর্লেন। আ োটতর অটপক্ষো  রটিন। র্র্োই 
দ্বমটল তোট  দ্ব টর ডফটলটি, প্রটতযট রই হোত দ্বনশদ্বপশ  রটি মোরোর েনয। তোটদরট  
র্োিো ডদয়োর েনয আত্মরক্ষোর েঙ্গীটত হোত তুলটলন। এখটনো দ্বতদ্বন খোদ্বল হোটত র্োিো 
দ্বদটত পোরটর্ন–খোদ্বন  ো হটলও। েদ্বদ শক্র মোত্র এ েন র্ো দুেন হটতো তোহটল দ্বতদ্বন 
হয়টতো শরীর র্োাঁদ্ব টয় আ োত এদ্ব়েটয় ডেটত পোরটতন, পোিো আ োত  রটত পোরটতন। 
দ্ব ন্তু আ েটনর দ্বর্রুটদ্ধ অর্ম্ভর্। 
 
ডচষ্টো  রটলন এ  পোটশ র্টর দ্বগ্টয় আ োত এ়েোটনোর দ্ব ন্তু েোন পোটয়র অক্ষমতোর 
 োরটণ পট়ে ডগ্টলন। রু্ঝটলন এর্োর আর দ্ব িু  রোর ডনই। 
 
তখন আটর  ো চীৎ োর শুনটলন। “দ্ব  হটে এখোটন? েোগ্, র্দমোটশর দল। নইটল খুন 
 টর ডফলর্।” 
 
“আটর  রু্ট়েো দ্বময়ো।” ডনতো র্লল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

613 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

“অত রু্ট়েো নই,” ের্োর্ দ্বদল আগ্ন্তু । হোটতর উটিো দ্বপঠ দ্বদটয় ডনতোর মুটখ ডেোরোটলো 
আ োত হোনল, র্োটথ র্োটথ মুখ রক্তোক্ত হটয় ডগ্ল। 
 
“রোইখ, তুদ্বম,” দ্বর্দ্বস্মত হটয় র্লটলন ডর্লেন। 
 
“র্টর েোও, র্োর্ো। র্টর েোও।” এখটনো হোত চোলোটে রোইখ। 
 
ডচোয়োল  ষটত  ষটত ডনতো র্লল, “ডতোমোট  উদ্বচত দ্বশক্ষো ডদর্।” 
 
“নো, তুদ্বম দ্ব িুই  রটর্ নো,” র্লল রোইখ, লম্বো ফলোর চ চট  দুট ো িুদ্বর ডর্র  টর 
র্োদ্বগ্টয় িরল। 
 
“এখটনো র্োটথ িুদ্বর রোটখো, রোইখ?” দুর্বল গ্লোয় দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। 
 
“র্র্র্ময়ই। ড োটনোদ্ব িুই আমোট  থোমোটত পোরটর্ নো।” 
 
“আদ্বম থোমোর্,” ডনতো র্লল, তোর হোটত ব্লোটোর। 
 
ডচোটখর পলট র ডচটয়ও দ্রুত, রোইটখর এ  ো িুদ্বর র্োতোটর্ ডেটর্ ডর্োেো দ্বগ্টয় ডনতোর 
গ্লোয় দ্বর্িল। এ  ো অসু্ফ  আতবনোদ আর গ্রগ্র শব্দ  টর মোদ্ব টত পট়ে ডগ্ল ডর্। 
র্োদ্ব  র্োতেন   নো ো ডদখটি। 
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“আমোর িুদ্বর ডফরত চোই,” র্লটত র্লটত র্োমটন এটগ্োল রোইখ। গুেো োর গ্লো ডথট  
িুদ্বর ডর্র  টর তোরই ডপোশোট  রক্ত মুটি দ্বনল এ ইর্োটথ ব্লোটোর ো তুটল ঢুদ্ব টয় রোখল 
পট ট । 
 
“আদ্বম ব্লোটোর পিন্দ  দ্বর নো,” র্ো ীটদর উটেটশয র্লল রোইখ।  োরণ ব্লোটোর আমোর 
দ্বমর্ হটত পোটর। দ্ব ন্তু িুদ্বর  খটনো দ্বমর্ হয় নো।  খটনোই নো। এই র্যো ো মটর ডগ্টি। 
ডতোমরো র্োতেন দোাঁদ্ব়েটয় আি। দোাঁদ্ব়েটয় থো টর্ নো েোগ্টর্?” 
 
“ির, র্যো োট ,” চীৎ োর  টর র্লল গুেোটদর এ েন। হোমলো  রোর েনয র্োতেনই 
িুট  এল এ  র্োটথ। 
 
এট  এট  রোইটখর দুই িুদ্বরই ঝলট  উঠল, আটরো দুই গুেো পট়ে ডগ্ল মোদ্ব টত। 
দুেটনরই ডপট  িুদ্বর দ্বর্টি আটি। 
 
“আমোর িুদ্বর দ্বফদ্বরটয় দোও,” র্লল রোইখ,  ো োর েঙ্গীটত দুেটনর ডপ  ডথট  িুদ্বর ডর্র 
 টর রক্ত মুটি দ্বনল। 
 
“এই দুেন এখটনো ডর্াঁটচ আটি, দ্ব ন্তু ডর্শীক্ষণ থো টর্ নো। র্ো ী থো টল ডতোমরো 
পোাঁচেন। মোরোমোদ্বর  রোর শখ আটি নো েোগ্টর্?”। 
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পোলোটনোর েনয  ুরল গুেোদল। দ্বপিন ডথট  রোইখ র্লল, “র্ঙ্গীটদর দ্বনটয় েোও। ওটদর 
আমোর দর োর ডনই।” 
 
দ্বতন র্ঙ্গীর মৃতটদহ  োাঁটি তুটল ডলে গুদ্ব টয় পোলোল গুেোর্োদ্বহনী। 
 
মোদ্ব  ডথট  ডর্লেটনর িদ্ব়ে ো তুটল দ্বনল রোইখ। “হোাঁ টত পোরটর্, র্োর্ো?” 
 
“মটন হয় পোরর্ নো। পো মচট  ডগ্টি।” 
 
“দ্বঠ  আটি, আমোর গ্োদ্ব়েটত উটঠো, দ্ব ন্তু তুদ্বম ডহাঁট  েোদ্বেটল ড ন?” 
 
“র্মর্যো দ্ব ? আমোর ডতো  খটনো দ্ব িু হয় দ্বন।” 
 
“তোই দ্ব িু   োর েনয অটপক্ষো  রদ্বিটল। গ্োদ্ব়েটত উটঠো। ডতোমোট  দ্বিদ্বলং-এ দ্বনটয় 
েোই।” 
 
শোন্ত েঙ্গীটত গ্রোউে  োর ডপ্রোগ্রোম  রল রোইখ, তোরপর র্লল, “ের্ব আমোটদর র্োটথ 
ডনই। মো এ োই পোাঁচ দ্বমদ্বনট র মটিয র্র্গুটলোট  ডমটর ডফলত।” 
 
ডচোখ দ্বেটে উঠল ডর্লেটনর। “আদ্বম েোদ্বন, রোইখ। আদ্বম েোদ্বন। আদ্বমও তোর অেোর্ 
েীষণেোটর্ ডর্োি  দ্বর।” 
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“দুুঃদ্বখত,” দ্বনচু গ্লোয় র্লল রোইখ। 
 
“আদ্বম দ্বর্পটদ পট়েদ্বি তুদ্বম েোনটল দ্ব েোটর্?” 
 
“ওয়োনেো র্টলটি। ডর্ এটর্ র্লল ডে দ্ব িু খোরোপ ডলো  ডতোমোর েনয ওত ডপটত র্টর্ 
আটি, ড োথোয় ডর্ই েোয়গ্ো োও ডদদ্বখটয় ডদয়। র্োটথ র্োটথ আদ্বম িুট  আদ্বর্।” 
 
“ডতোমোর ড োটনো র্টন্দহ হয় দ্বন?” 
 
“ডমোট ই নো। আমরো এখন েোটলো  টরই েোদ্বন ডে ডতোমোর মোইে এর্ং ডতোমোর 
আটশপোটশর র্স্তুগুটলোর র্োটথ ওয়োনেোর ড োটনো নো ড োটনো েোটর্ ডেোগ্োটেোগ্ আটি।” 
 
“ তেন দ্বিল ডর্ ো র্টলটি?” 
 
“নো, শুিু র্টলটি  টয় েন।” 
 
“আর তুদ্বম এ োই চটল এটর্ি, তোই নো, রোইখ?” 
 
“এ  ো পদ্বর্ দ্বনটয় আর্োর মটতো র্ময় আমোর হোটত দ্বিল নো। তোিো়েো আদ্বম এ োই 
েটথষ্ট।” 
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“হযোাঁ, েটথষ্ট। িনযর্োদ, রোইখ।” 
 
. 
 
১৪. 
 
এ  ো নরম গ্দ্বদর উপর পো তুটল আরোম  টর র্টর্টিন ডর্লেন। দ্বিদ্বলং-এ দ্বফটর 
এটর্টিন দ্ব িুক্ষণ আটগ্। 
 
রোইটখর দৃদ্বষ্ট গ্ম্ভীর। “র্োর্ো, এখন ডথট  তুদ্বম ট্রোন টরর রোিোয় এ ো ডর্র হটর্ নো।” 
 
েুরু  ুাঁচ োটলন ডর্লেন। “ড ন? এ  ো   নোর েনযই?” 
 
“এ  ো   নোই েটথষ্ট। এখন আর তুদ্বম দ্বনটেট  রক্ষো  রটত পোরটর্ নো। ডতোমোর র্য়র্ 
র্ির। প্রটয়োেটনর মুহূটতব েোন পো ড োটনো  োটেই আর্টর্ নো। তোিো়েো ডতোমোর অটন  
শত্রু–“ 
 
“শত্রু?” 
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“হযোাঁ। ওই র্দমোশগুটলো ড োটনো পথচোরীর উপর রু্টেোগ্ ডনয়োর অটপক্ষোয় দ্বিল । 
ডতোমোট  ডদটখই ওরো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর’ র্টল চীৎ োর  টর উটঠ। ডতোমোট  র্টলটি 
উন্মোদ। ড ন?” 
 
“আদ্বম েোদ্বন নো ড ন?” 
 
“ োরণ তুদ্বম ডতোমোর দ্বনটের দুদ্বনয়োটত র্োর্  র, র্োর্ো, এর্ং েোন নো ট্রোন টর দ্ব  হটে। 
তুদ্বম দ্ব  িটর দ্বনটয়ি ট্রোন দ্বরয়োনরো েোটন নো ডে তোটদর র্োেোটনো দ্বর্শ্ব দ্রুত গ্দ্বতটত 
ধ্বংর্ হটয় েোটে? তুদ্বম দ্ব  িটর দ্বনটয়ি ডে ওরো েোটন নো ডতোমোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দী ব 
দ্বদন িটরই এই  থো প্রচোর  রটি? ডতোমোর দ্ব  মটন হয় দ্বন ডে এর েনয তোরো 
র্োতবোর্োহ ট ই ডদোষ ডদটর্? েদ্বদ পদ্বরদ্বস্থদ্বত খোরোপ হটয় উটঠ–আর র্োিদ্বর্ ই খোরোপ 
হটে–অটনট ই মটন  টর এর েনয তুদ্বমই দোয়ী।” 
 
“আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো।” 
 
“ড ন গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীর এ  ো অংশ ডতোমোট  তো়েোটত চোয়?  োটেই তুদ্বম আর 
এ ো র্োইটর ডেটত পোরটর্ নো। র্োটথ আদ্বম থো র্ অথর্ো ডদহরক্ষী। এ োই ডশষ  থো, 
র্োর্ো।” 
 
েয়ং র র ম দ্বর্ষণ্ণ হটয় প়েটলন ডর্লেন। 
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রু্র নরম  টর রোইখ র্লল, “দ্ব ন্তু ডর্শীদ্বদটনর েনয নয়, র্োর্ো, আদ্বম এ  ো নতুন 
চো রী ডপটয়দ্বি।” 
 
ডচোখ তুলটলন ডর্লেন। “নতুন চো রী?” 
 
“দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র দ্বশক্ষ তো।” 
 
“ড োন দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয়?” 
 
“র্োন্তোদ্বন।” 
 
ডঠোাঁ   োাঁপল ডর্লেটনর। “র্োন্তোদ্বন! ট্রযোন র ডথট  নয় হোেোর পোরটর্  দূটর। গ্যোলোদ্বক্সর 
অপর প্রোটন্ত এ  ো প্রোটদদ্বশ  দ্বর্শ্ব।” 
 
“দ্বঠ , ডর্েনযই আদ্বম ওখোটন ডেটত চোইদ্বি। র্োরোেীর্ন ট্রযোন টর  োদ্ব টয়দ্বি, র্োর্ো, এখন 
আদ্বম দ্বর্রক্ত। এম্পোয়োটরর আর ড োটনো দ্বর্শ্ব ট্রোন টরর মটতো এত দ্রুত হোটর দ্বর্পেবি 
হটে নো। অপরোটির স্বগ্বরোেয এর্ং আমোটদর রক্ষো  রোর েনয ড উ ডনই। অথবনীদ্বত 
ধ্বটর্ পট়েটি, প্রেুদ্বক্ত ডপৌঁটি ডগ্টি প্রোধগ্দ্বতহোদ্বর্  েুটগ্। অনযদ্বদট  র্োন্তোদ্বন এখটনো 
েটথষ্ট র্েয। আদ্বম ওখোটন মোনীলো, ওয়োনেো আর ডর্দ্বলর্ট  দ্বনটয় নতুন েীর্ন শুরু 
 রটত চোই। দুমোটর্র মটিযই আমরো র্র্োই ওখোটন চটল েোদ্বে।” 
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“র্র্োই!” 
 
“এর্ং তুদ্বম, র্োর্ো। এর্ং তুদ্বম। আমোটদর র্োটথ তুদ্বমও র্োন্তোদ্বন েোে।” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “অর্ম্ভর্, রোইখ। তুদ্বম েোটনো।” 
 
“ড ন অর্ম্ভর্?” 
 
“ োরণ ো তুদ্বম েোটনো। প্রটেক্ট। আমোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর। আমোর র্োরোেীর্টনর র্োিনো 
আর শ্রম তযোগ্  রটত র্লি?” 
 
“ড ন নয়? র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডতোমোট  তযোগ্  টরটি।” 
 
“তুদ্বম পোগ্ল।” 
 
“নো, আদ্বম পোগ্ল নই। এই গ্টর্ষণো ডতোমোট  ড োথোয় দ্বনটয় েোটর্? ডতোমোর ডক্রদ্বে র্ 
ডনই। পোটর্ও নো। ট্রোন টরর ড উ আর ডতোমোট  র্মথবন ডদটর্ নো।” 
 
“প্রোয় চদ্বিশ র্ির–“ 
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“স্বী োর  রদ্বি। দ্ব ন্তু এত দী ব র্ময় র্োিনো  টরও তুদ্বম র্যথব হটয়ি। র্যথব হওয়ো ো 
অপরোি নয়। তুদ্বম ডচষ্টো  টরি, অটন  তযোগ্ স্বী োর  টরি। ডতোমোট  এ  ো মৃত 
অথবনীদ্বত আর ধ্বংটর্োখ এম্পোয়োটর  োে  রটত হটর্। দী বদ্বদন ডথট  তুদ্বম এই  থোই 
প্রচোর  রি আর এ োই ডতোমোট  ডশষ পেবন্ত থোদ্বমটয় ডদটর্।  োটেই–“ 
 
“নো, আদ্বম থোমর্ নো। ডেেোটর্ই ডহো   োে চোদ্বলটয় েোর্।” 
 
“দ্বঠ  আটি, র্োর্ো, এতই েদ্বদ ডেদ ির, তোহটল র্োইট োদ্বহটটোদ্বরও র্োটথ দ্বনটয় চল। 
র্োন্তোদ্বনটত দ্বগ্টয় নতুনেোটর্ শুরু  রটর্। ওখোটন ডক্রদ্বে র্ হয়টতো র্মর্যো হটর্ নো–
হয়টতো অটন  র্মথবনও পোটর্।” 
 
“আর ডে মোনুষগুটলো এতদ্বদন আমোর েনয দ্বর্শ্বিতোর র্োটথ  োে  রল, তোটদর দ্ব  
হটর্?” 
 
“ডগ্োিোয় েো  ওরো র্র্। র্োর্ো, ওরো ডতোমোট  ডিট়ে চটল েোটে  োরণ তুদ্বম ওটদর 
ডর্তন দ্বদটত পোরটর্ নো। র্োরোেীর্ন এখোটন থো টল এ ো হটয় েোটর্। ডর্োঝোর ডচষ্টো  র। 
ডতোমোর র্োটথ এেোটর্  থো র্লটত দ্ব  আমোর েোটলো লোগ্টি, র্োর্ো? আর্টল ড উ 
 খটনোই চোয় দ্বন–আর্টল  োটরোরই দ্বর্শ্বোর্  রোর র্োহর্ দ্বিল নো। এই  োরটণই ডতোমোর 
র্তবমোন দুদবশো। আমোটদর দুেটনর  োটি পদ্বরদ্বস্থদ্বত পদ্বরষ্কোর হটয় েোওয়ো উদ্বচত। শুিুমোত্র 
হযোদ্বর ডর্লেন র্টলই ডতোমোর উপর েখন আক্রমণ হয়, তখন ডতোমোর দ্ব  মটন হয় নো 
ডে এখন র্ময় এটর্টি র্োির্ ডমটন ডনয়োর?” 
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“র্োির্ দ্বনটয় মোথো  োমোটনোর দর োর ডনই। আদ্বম ট্রোন র ডিট়ে ড োথোও েোদ্বে নো।” 
 
মোথো নো়েল রোইখ। “আদ্বম েোনতোম তুদ্বম রোেী হটর্ নো, র্োর্ো। মত পোিোটনোর েনয 
দুমোর্ র্ময় আটি। এ  ু ডেটর্ ডদখটর্?” 
 
. 
 
১৫. 
 
হযোদ্বর ডর্লেন হোর্টত েুটল ডগ্টিন। গ্তোনুগ্দ্বত েোটর্ই প্রটেটক্টর  োে  টর চটলটিন : 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর র্োমটন এদ্বগ্টয় দ্বনটয় েোওয়োর অদ্বর্রোম প্রটচষ্টো, ফোউটেশটনর পদ্বর ল্পনো 
 রো, প্রোইম ডরদ্বেয়যোে পেবটর্ক্ষণ, র্র্ই  রটিন। 
 
দ্ব ন্তু দ্বতদ্বন হোটর্ন নো। েো  রটিন তো হটলো দ্বর্রোমহীন  োে, র্োফটলযর প্রতযোশো নো 
 টরই। র্রং র্যথবতো ডমটন দ্বনটয়টিন। 
 
এই মুহূটতব েখন দ্বতদ্বন দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় দ্বনটের অদ্বফটর্ র্টর্ আটিন, ওয়োনেো 
এটর্ ঢু ল। তোট  ডদটখই ডর্লেটনর মন েোটলো হটয় ডগ্ল। ওয়োনেো র্র্র্ময়ই দ্বিল 
অনযর ম। ডর্লেন মটন  রটত পোটরন নো দ্বঠ   খন ডথট  দ্বতদ্বন এর্ং অনয র্ টলই 
ওয়োনেোর উপদ্বস্থদ্বতটত অস্বোেোদ্বর্  স্বদ্বি ডর্োি  রো শুরু  টরন; র্র্র্ময়ই তোই হটতো। 
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অটন  ডিো টর্লোটতই অস্বোেোদ্বর্  গুণ িোরো ডর্লেটনর েীর্ন র্োাঁচোয় ডর্ এর্ং তোর 
ডিো টর্লোটতই ড মন  টর র্র্োই ডেন রু্টঝ ডফটল ডে ডর্ অনযটদর ডচটয় আলোদো। 
 
েদ্বদও ে, এন্ডটলদ্ব র মটত ওয়োনেোর ডেটনোম পুটরোপুদ্বরই স্বোেোদ্বর্ , ডর্লেন দ্বনদ্বিত ডে 
তোর নোতনীর ডমেোল এযোদ্বর্দ্বলদ্ব  আর র্র্ মোনুষটদর ডচটয় অটন  গুণ ডর্শী। এর্ং দ্বতদ্বন 
এই দ্বর্ষটয়ও দ্বনদ্বিত ডে গ্যোলোদ্বক্সটত ওয়োনেোর মটতো আটরো অটনট ই আটি–এমনদ্ব  
ট্রোন টরও। েদ্বদ এই ডমেোদ্বল টদর দ্বতদ্বন খুাঁটে ডর্র  রটত পোরটতন, ফোউটেশটন 
তোটদর অর্দোন হটতো অ ল্পনীয়। আর ডর্ই দ্বর্শোল র্ম্ভোর্নোর ড ন্দ্রদ্বর্নু্দ হটতো তোর 
নোতনী। দরেোর ডফ্রটম দোাঁদ্ব়েটয় থো ো ওয়োনেোর দ্বদট  তো োটলন দ্বতদ্বন। রু্  ো হোহো োর 
 টর উঠল। আর  টয় দ্বদন পটরই ডর্ চটল েোটর্। 
 
ড মন  টর র্হয  রটর্ন? চমৎ োর এ  ো ডমটয়–আঠোর র্ির র্য়র্। লম্বো ডর্োনোলী চুল, 
দ্ব িু ো প্রশি মুখ, মটন হয় ডেন এখনই ডহটর্ উঠটর্। এই মুহূটতব র্োিদ্বর্ ই হোর্টি। 
স্বোেোদ্বর্ । র্োন্তোদ্বনটত নতুন এ  েীর্ন শুরু  রটত েোটে ডর্। 
 
“ডতো, ওয়োনেো, আর মোত্র  টয়  ো দ্বদন।” র্লটলন দ্বতদ্বন। 
 
“নো, দোদু, আমোর তো মটন হয় নো।” 
 
অর্ো  দৃদ্বষ্টটত তো োটলন ডর্লেন। “দ্ব ?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

624 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ওয়োনেো এদ্বগ্টয় এটর্ দুহোটত গ্লো েদ্ব়েটয় িরল। “আদ্বম র্োন্তোদ্বন েোদ্বে নো।” 
 
“ডতোমোর র্োর্ো মো দ্বর্দ্ধোন্ত পোটিটি?” 
 
“নো, তোরো েোটে।” 
 
“দ্ব ন্তু তুদ্বম েোে নো? ড ন? তুদ্বম ড োথোয় েোটর্?” 
 
“আদ্বম এখোটনই থো দ্বি। ডতোমোর র্োটথ।” ডর্লেনট  েদ্ব়েটয় িরল ডর্। 
 
“দ্ব ন্তু আদ্বম দ্ব িু রু্ঝটত পোরদ্বি নো। ড ন? ওরো রোেী হটর্?” 
 
“মোটন র্োর্ো মো। র্হটে রোেী হয় দ্বন। পুটরো র্প্তোহ ওটদর র্োটথ ত ব  টরদ্বি, ডশষ পেবন্ত 
আদ্বমই দ্বেটতদ্বি। রোেী হটর্ নো ড ন, দোদু? ওরো দুেন দুেটনর েনয রটয়টি এর্ং 
ডর্দ্বলর্ও ওটদর র্োটথ থো টি। দ্ব ন্তু আদ্বম েদ্বদ ডতোমোট  এখোটন ডফটল চটল েোই, 
ডতোমোর র্োটথ ড  থো টর্। আদ্বম এ ো র্হয  রটত পোরর্ নো।” 
 
“ওটদর  রোেী  রোটল দ্ব েোটর্?” 
 
“তুদ্বম ডতো েোনই ডেোর দ্বদটয়দ্বি।” 
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“মোটন?” 
 
“আমোর মোইন্ড। ডতোমোর এর্ং অনযটদর মোইটন্ড দ্ব  আটি আদ্বম ডদখটত পোদ্বর । র্ময় 
েতই গ়্েোটে ডদখোর ক্ষমতো আটরো পদ্বরষ্কোর হটে। এর্ং আদ্বম েো চোই তো  রোর েনয 
ডেোর প্রটয়োগ্  রটত পোদ্বর।” 
 
“দ্ব েোটর্  র?” 
 
“েোদ্বন নো। দ্ব িু র্ময় পটরই ওরো ক্লোন্ত হটয় পট়ে এর্ং আমোর দ্বর্দ্ধোটন্ত রোেী হটয় 
েোয়।  োটেই আদ্বম ডতোমোর র্োটথ থো দ্বি।” 
 
“চমৎ োর, ওয়োনেো। দ্ব ন্তু ডর্দ্বলর্-” 
 
“ডর্দ্বলর্ট  দ্বনটয় দ্বচন্তো  টরো নো। ওর মোইন্ড আমোর মটতো নো।” 
 
“তুদ্বম দ্বনদ্বিত,” নীটচর ডঠোাঁ   োমট়ে িরটলন ডর্লেন। 
 
“পুটরোপুদ্বর। তোিো়েো র্োর্ো মোর র্োটথও ডতো এ েনট  থো টত হটর্।” 
 
খুদ্বশটত ডনটচ উঠটত ইটে হটলো ডর্লেটনর দ্ব ন্তু উিোর্ ো ডগ্োপন রোখটলন। দ্বতদ্বন। 
রোইখ এর্ং মোনীলোর  থোও েোর্টত হটর্। 
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“ওয়োনেো, ডতোমোর র্োর্ো মোর দ্ব  হটর্? ওটদর র্োটথ এত দ্বনষু্ঠর হটত পোরটর্ তুদ্বম?” 
 
“আদ্বম দ্বনষু্ঠর নই। ওরো ডমটন দ্বনটয়টি। রু্ঝটত ডপটরটি ডে আমোট  ডতোমোর র্োটথই 
থো টত হটর্।” 
 
“দ্ব েোটর্ র্যর্স্থো  রটল?” 
 
“ডেোর দ্বদটয়দ্বি, স্বোেোদ্বর্  রু্টর ওয়োনেো র্লল। “আর ওরো আমোর মটতো েোর্টত শুরু 
 টর।” 
 
“তুদ্বম  রটত পোর?” 
 
“র্হে নো।” 
 
“আর  টরি  োরণ–“ দ্বর্রদ্বত দ্বদটলন ডর্লেন। 
 
“ োরণ আদ্বম ডতোমোট  েোটলোর্োদ্বর্। এর্ং  োরণ–“ 
 
“হযোাঁ?” 
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“আদ্বম র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বশখটত চোই। অটন  দ্ব িু এরই মোটঝ দ্বশটখদ্বি।” 
 
“দ্ব েোটর্?” 
 
“ডতোমোর মোইন্ড ডথট । প্রটেটক্টর অনযটদর মোইন্ড ডথট , দ্বর্টশষ  টর আঙ্কল ইউটগ্ো। 
দ্ব ন্তু তোর র্র্ োই এটলোটমটলো, িো়েো িো়েো। আদ্বম পুটরো ো দ্বশখটত চোই, দোদু। আদ্বম 
দ্বনটের েনয এ  ো প্রোইম ডরদ্বেয়যোে চোই।” প্রচে উৎর্োটহ তোর মুখ এর্ং ডচোটখ অদু্ভত 
আটলো জ্বটল উঠল। “র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আদ্বম দ্বর্িোদ্বরত েোনটত চোই। ডতোমোর র্য়র্ 
হটয়টি এর্ং ক্লোন্ত। আদ্বম তরুণ এর্ং আগ্রহী। েতদূর পোদ্বর দ্বশখটত চোই ডেন  োে 
এদ্বগ্টয় দ্বনটয় ডেটত পদ্বর েখন–“ 
 
“ডর্শ, চমৎ োর হটর্–েদ্বদ দ্বশখটত পোর। দ্ব ন্তু  োটরো  োি ডথট ই আদ্বথব  র্োহোেয 
পোওয়ো েোটে নো। আদ্বম েো েোদ্বন র্র্ই ডতোমোট  ডশখোর্, দ্ব ন্তু আমরো দ্ব িুই  রটত 
পোরর্ নো।” 
 
“ডদখো েোটর্, দোদু। ডদখো েোটর্।” 
 
. 
 
১৬. 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

628 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

রোইখ, মোনীলো আর ডর্দ্বলর্ অটপক্ষো  রটি ডস্পর্টপোট ব। 
 
উড্ডয়টনর প্রস্তুদ্বত দ্বনটে হোইপোরদ্বশপ। তোটদর মোলপত্র আটগ্ই ডতোলো হটয়টি। 
 
“র্োর্ো, চল আমোটদর র্োটথ।” রোইখ র্লল। 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “পোরর্ নো।” 
 
“েদ্বদ  খটনো দ্বর্দ্ধোন্ত পোিোও, মটন ডরখ আমরো র্র্র্ময় ডতোমোর েনয এ  ো  োমরো 
আলোদো  টর ডরটখ ডদর্।” 
 
“েোদ্বন রোইখ। চদ্বিশ ো র্ির আমরো এ  র্োটথ  োদ্ব টয়দ্বি রু্টখর দ্বদন ড ট টি 
আমোটদর। আদ্বম আর ের্ব েোগ্যর্োন র্টলই ডতোমোট  ডপটয়দ্বিলোম।” 
 
“েোগ্যর্োন আর্টল আদ্বম।” রোইটখর ডচোখ অশ্রুর্েল হটয় উঠল। “মোর  থো আমোর 
র্র্র্ময় মটন পট়ে।” 
 
অনযদ্বদট  তো োটলন ডর্লেন। ডর্দ্বলর্ট  দ্বনটয় ডখলদ্বিল ওয়োনেো। এমন র্ময় েোত্রীটদর 
হোইপোর দ্বশটপ উঠোর ড োষণো ডদয়ো হটলো। 
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ডচোটখ পোদ্বন দ্বনটয় ওয়োনেোট  ডশষর্োর আদ্বলঙ্গন  টর তোর র্োর্ো মো হোইপোরদ্বশটপ উঠল। 
ডশষ মুহূটতব  ুটর হোত নো়েল রোইখ। ডচষ্টো  রল মুটখ হোদ্বর্ ফুদ্ব টয় ডতোলোর। 
 
ডর্লেনও হোত নো়েটলন আটর  হোটত ওয়োনেোট  েদ্ব়েটয় িরটলন। 
 
তোর এ মোত্র র্ন্ধন। এই দী ব েীর্টন েোরো তোর র্নু্ধ দ্বিল, েোটদরট  দ্বতদ্বন প্রচে 
েোটলোর্োর্টতন তোরো র্র্োই এট  এট  তোট  ডিট়ে চটল েোটে। ডেমোরটেল চটল ডগ্টি 
আর দ্বফটর আটর্ দ্বন; র্ম্রো  ক্লীয়ন; দ্বপ্রয়তমো ের্ব; দ্বর্শ্বি র্নু্ধ ইউটগ্ো এমোদ্বরল; আর 
এ মোত্র র্ন্তোন রোইখ। 
 
র্ো ী থো ল শুিু ওয়োনেো। 
 
. 
 
১৭. 
 
“র্োইটর দ্ব  চমৎ োর এ  ো র্ন্ধযো।” হযোদ্বর ডর্লেন র্লটলন। “ডেটহতু গ্মু্বটের দ্বনটচ 
র্োর্  দ্বর, আমোর মটন হয় প্রদ্বত ো দ্বদনই এমন চমৎ োর হওয়ো উদ্বচত।” 
 
“এ ট টয় লোগ্টর্, দোদু,” অদ্বের্যদ্বক্তহীন রু্টর ের্োর্ দ্বদল ওয়োনেো, “েদ্বদ র্র্র্ময় রু্ন্দর 
থোট । প্রদ্বতদ্বদন খোদ্বন  ো পদ্বরর্তবন আমোটদর েনয েোটলো।” 
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“ডতোমোর েনয, ওয়োনেো,  োরণ ডতোমোর র্য়র্  ম। ডতোমোর র্োমটন অটন গুটলো র্ন্ধযো 
পট়ে আটি। আমোর তো ডনই। আদ্বম এমন চমৎ োর র্ন্ধযো আটরো ডর্শী ডর্শী চোই।” 
 
“ডশোন, দোদু, তুদ্বম এখটনো রু্ট়েো হও দ্বন। ডতোমোর পোটয়র অর্স্থো এখন েটথষ্ট েোটলো আর 
ডতোমোর মোই আটগ্র মটতোই তীক্ষ্ণ। আদ্বম েোদ্বন।” 
 
“দ্বনিয়ই। আটরো র্ল। আমোর মন োট  েোটলো  টর দোও।” তোরপর খোদ্বন  ো দ্বর্রক্ত 
রু্টর র্লটলন, “আদ্বম হোাঁ টত চোই। এই ডিো   টরর চোর ডদয়োটল আমোর দম র্ন্ধ হটয় 
আর্টি। ডহাঁট  লোইটব্ররীটত ডেটত চোই। চমৎ োর র্ন্ধযো ো উপটেোগ্  রটত চোই।” 
 
“লোইটব্ররীটত দ্বগ্টয় দ্ব   রটর্?” 
 
“দ্ব িুই নো। শুিু হোাঁ টত চোই। দ্ব ন্তু–“ 
 
“দ্ব ন্তু দ্ব ?” 
 
“রোইখট   থো দ্বদটয়দ্বি ডে র্দ্বেগ্োেব িো়েো ট্রযোন টরর রোিোয় এ ো ডর্র হর্ নো।” 
 
“রোইখ এখোটন ডনই।” 
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“েোদ্বন,” দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর র্লটলন ডর্লেন। “দ্ব ন্তু  থো দ্বদটল তো রোখটত হয়।” 
 
“ডর্ ডতো আর র্টল দ্বন ড  হটর্ র্দ্বেগ্োেব। ততদ্বর হটয় নোও। আদ্বমই ডতোমোর র্দ্বেগ্োেব।” 
 
“তুদ্বম?” দোাঁত ডর্র  টর হোর্টলন ডর্লেন। 
 
“হযোাঁ, আদ্বম। ডতোমোর ডর্র্োয় দ্বনটয়োদ্বেত। ততদ্বর হটয় নোও।” 
 
েীষণ খুদ্বশ হটলন ডর্লেন। তোর মটনর অটিব  অংশ র্লটি িদ্ব়ে র্োটদই হোাঁ টত ডেটত। 
 োরণ পোটয়র র্যথো ো এখন র্লো েোয় পুটরোপুদ্বরই ডর্টর ডগ্টি। দ্ব ন্তু অনয অংশ র্লটি 
নতুন িদ্ব়ে ো দ্বনটয় ডর্র হটত। এ োর হোতটলর ডেতর দ্বশর্ো ডঢো োননো। ফটল নতুন 
িদ্ব়ে ো পুরটনো োর ডচটয় অটন  ডর্শী মেরু্ত আর েোরী। ডেটহতু ওয়োনেো র্োটথ থো টি 
ডর্টহতু নতুন িদ্ব়ে োই হোটত রোখো উদ্বচত র্টল মটন হটলো তোর। 
 
র্োন্ধয ভ্রমণ ো েীষণ েোটলো লোগ্টি ডর্লেটনর, দ্বর্রদ্বক্ত দূর হটয় েোওয়োটত ডর্শ খুদ্বশও 
হটলন–অন্তত এ  ো দ্বনদ্বদবষ্ট েোয়গ্োটত নো ডপৌঁিোটনো পেবন্ত। 
 
িদ্ব়ে উাঁচু  টর ডদখোটলন ডর্লেন। রোগ্ এর্ং অর্হোয়ত্ব ডমশোটনো এ র ম রু্টর র্লটলন, 
“ওই ডদখ।” 
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মোথো উাঁচু  টর উপটর তো োল ওয়োনেো। গ্মু্বটে উজ্জ্বল রদ্বক্তম আেো, প্রদ্বতদ্বদটনর মটতোই, 
ডগ্োিূদ্বল ডর্লো ডর্োঝোটনোর েনয। েতই রোত র্োট়ে রদ্বক্তমোেো ক্রমশই গ্োঢ়তর হটত থোট । 
 
ডর্লেন েো ডদখোটলন তো হটলো, গ্মু্বটের লম্বো এ  ো অংশ অন্ধ োর। ওই অংটশর লোই  
নষ্ট হটয় ডগ্টি। 
 
“আদ্বম েখন প্রথম ট্রযোন টর আদ্বর্ তখন এই অর্স্থো দ্বিল অ ল্পনীয়। লোই গুটলো 
রক্ষণোটর্ক্ষটণর েনয পেবোপ্ত  মবী দ্বনটয়োদ্বেত থো ত। পুটরো শহর োই  োে  রত আর 
এখন তো এইেোটর্ আটি আটি ডশষ হটয় েোটে। আমোর অর্ো  লোটগ্ এ ো দ্বনটয়  োটরো 
ড োটনো মোথোর্যথো ডনই। ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলটর্ প্রদ্বতর্োদ েোনোটনো হটে নো ড ন? ড ন 
র্র্োই এ টেো  হটয় প্রদ্বতর্োদ  রটি নো? মটন হয় ডেন ট্রোন টরর েনগ্ণ এই শহটরর 
ধ্বংর্ ডমটনই দ্বনটয়টি আর তোটদর ডক্ষোে ঢোলটি আমোর উপর।  োরণ আদ্বমই তোটদরট  
ডচোটখ আঙু্গল দ্বদটয় ডদদ্বখটয় দ্বদটয়দ্বি।” 
 
“দোদু, আমোটদর দ্বপিটন দুেন ডলো ।” মৃদু  টণ্ঠ র্লল ওয়োনেো। 
 
গ্মু্বটের েোঙ্গো লোই গুটলোর দ্বনটচর িোয়োয় এটর্ দোাঁ়েোটলন দুেন। “ওরো দ্ব  শুিু । 
হোাঁ টি?” দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। 
 
“নো।” ওয়োনেো ওটদর দ্বদট  তো োয় দ্বন, প্রটয়োেনও ডনই। “ওরো ডতোমোর দ্বপিটন 
ডলটগ্টি।” 
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“থোমোটত পোরটর্–ডেোর দ্বদটত পোরটর্?” 
 
“ডচষ্টো  রদ্বি। দ্ব ন্তু ওরো দুেন এর্ং ডর্শ আত্মদ্বর্শ্বোর্ী।  োে ো অটন  ো অটন  ো শক্ত 
দ্বনটর  ডদয়োটল িোিো ডদয়োর মটতো।” 
 
“ তদূটর আটি?” 
 
“প্রোয় দ্বতন দ্বম োর।” 
 
“এদ্বগ্টয় আর্টি?” 
 
“হযোাঁ।” 
 
“এ  দ্বম োর দূটর থো টত আমোট  র্লটর্।” িদ্ব়ে োট  উটিো  টর িরটলন ডর্লেন। 
েোরী অংশ ো র্োতোটর্ ঝুদ্বলটয় ডরটখ প্রস্তুত হটয় রইটলন। 
 
“এর্োর, দোদু!” দ্বহর্দ্বহর্  টর ওয়োনেো র্লল।  ুরটলন ডর্লেন, িদ্ব়ে োট   ুদ্বরটয় প্রচে 
আ োত হোনটলন দ্বপিটনর ডলো  োর  োাঁটি। প্রচে চীৎ োর  টর পট়ে ডগ্ল ডর্, 
ডপেমযোটের উপর ি ফ   রটি। 
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“আটর  ো  ই?” দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। 
 
“পোদ্বলটয়টি।” 
 
আহত দুসৃ্কদ্বত োরীর রু্ট র উপর পো তুটল ডর্লেন র্লটলন, “ওর পট ট  ডদখ, 
ওয়োনেো। ড উ নো ড উ ওট  েো়েো  টরটি। ডে  টরটি তোর ডক্রদ্বে  ফোইল হয়টতো 
পোওয়ো েোটর্ পট ট । হয়টতো রু্ঝটত পোরর্ ড োটত্থট  আর্টি।” তোরপর দ্বচদ্বন্তত  টণ্ঠ 
র্লটলন, “আদ্বম মোথোয় মোরটত ডচটয়দ্বিলোম।” 
 
“ডলো  োট  তোহটল খুন  টর ডফলটত দোদু।” 
 
“তোই-ই ডচটয়দ্বিলোম।  োে ো উদ্বচত হটতো নো। েোগ্য েোটলো ডে দ্বমর্  টরদ্বি।” 
 
এ  ো   বশ  ণ্ঠ ডশোনো ডগ্ল। “দ্ব  হটে এখোটন?”  মবোক্ত  টলর্টর ডদৌট়ে এল 
ইউদ্বনফমব পদ্বরদ্বহত দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর। “িদ্ব়ে ো আমোট  দোও।” 
 
“অদ্বফর্োর,” মৃদু  টণ্ঠ র্লটলন ডর্লেন। 
 
“ডতোমোর গ্ল্প পটর ডশোনো েোটর্। আটগ্ এই অর্হোয় ডলো  োর েনয অযোমু্বটলি েো টত 
হটর্।” 
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“অর্হোয়,” ডরটগ্ ডগ্টলন ডর্লেন। “ডলো  ো আমোট  মোরটত েোদ্বেল। আদ্বম শুিু 
আত্মরক্ষো  টরদ্বি।” 
 
“আদ্বম ডদটখদ্বি,” দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর র্লল। “এই ডলো  ো ডতোমোর দ্বদট  আঙু্গলও 
ডতোটল দ্বন। তুদ্বম  ুটরই আ োত  টরি। এ ো আত্মরক্ষো নয় র্রং তুদ্বমই ডলো  োট  ডমটর 
আহত  টরি।” 
 
“অদ্বফর্োর, আদ্বম র্লদ্বি–“ 
 
“আমোট  দ্ব িু র্লোর দর োর ডনই। েো র্লোর আদোলটত র্টলো।” 
 
ওয়োনেো দ্বমদ্বষ্ট রু্টর র্লল, “অদ্বফর্োর, আমোটদর  থো ো এ  ু  ষ্ট  টর শুনটল–” 
 
“তুদ্বম র্োদ্ব়ে েোও, ইয়ং ডলেী।” 
 
“েোর্ নো, অদ্বফর্োর। দোদুট  ডেখোটন দ্বনটয় েোটর্ন আদ্বমও ডর্খোটন েোর্।” তোর। ডচোখ 
রোটগ্ জ্বটল উঠল আর অদ্বফর্োর দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর র্লল “চল তোহটল।” 
 
. 
 
১৮. 
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প্রচে ডরটগ্টিন ডর্লেন। “েীর্টন  খটনো ডেটল ডেটত হয় দ্বন আমোট ।  টয়  মোর্ 
আটগ্ আ েন গুেো আমোর উপর হোমলো  টর। আমোর ডিটল নো থো টল ডর্দ্বদন আর 
ডর্াঁটচ দ্বফরটত পোরতোম নো। দ্ব ন্তু তখন ড োটনো দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর দ্বিল আটশপোটশ? 
রোিোয় আটরো পথচোরী দ্বিল তোরো দ্ব  আমোট  র্োহোেয  রোর েনয এদ্বগ্টয় এটর্দ্বিল? নো। 
আর এর্োর আদ্বম প্রস্তুত হটয়ই দ্বিলোম। ডলো  ো েখন আমোট  মোরটত আটর্ আদ্বম তোট  
প্রদ্বতহত  দ্বর। তখন ড োটনো দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর  োিো োদ্বি দ্বিল? অর্শযই। দ্ব ন্তু 
মদ্বহলো উটিো আমোট ই অদ্বেেুক্ত  টর। আটশ পোটশ আটরো অটন  পথচোরী দ্বিল। তোরো 
এ েন রৃ্দ্ধ মোনুষট  গুেোমীর দোটয় ডগ্রপ্তোর হটত ডদটখ ডর্শ মেো পোয়। ড োন দুদ্বনয়োয় 
র্োর্  রদ্বি আমরো?” 
 
দ্বর্ে ডনোে র, ডর্লেটনর আইনেীর্ী, দী বশ্বোর্ ডফটল শোন্ত  টণ্ঠ র্লল, “নীদ্বতহীন 
দুদ্বনয়োয়, দ্ব ন্তু দ্বচন্তো  টরো নো, ডতোমোর দ্ব িুই হটর্ নো। আদ্বম েোদ্বমটনর র্যর্স্থো  টর 
ডফলর্। দ্ব িুদ্বদন পটর শুনোনীর েনয েুদ্বরটদর র্োমটন দোাঁ়েোটত হটর্। তোরো খুর্ ডর্শী 
হটল আর্োটরো র্লদ্বি খুর্ ডর্শী হটল–দুই এ  ো  ়েো  থো র্টল ডতোমোট  ডিট়ে ডদটর্। 
ডতোমোর র্য়র্ এর্ং রু্নোম–“ 
 
“রু্নোটমর  থো েুটল েোও,” র্লটলন ডর্লেন, রোগ্  টম দ্বন। “আদ্বম এ েন 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন এর্ং র্তবমোটন এ ো অতযন্ত ডনোংরো এ  ো শব্দ। আমোট  ডেটল 
ডঢো োটত পোরটল ওরো খুদ্বশ হটর্।” 
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“নো, হটর্ নো,” ডনোে র র্লল। “মোথো গ্রম দুএ েন আটি েোরো ডতোমোট  পিন্দ 
 রটর্ নো। দ্ব ন্তু আদ্বম ডচষ্টো  রর্ ডেন ওটদর ড উ েুদ্বরর র্দর্য নো হয়।” 
 
“দোদুট  এত ঝোটমলোর মটিয ডফলোর ড োটনো দর োর আটি?” ওয়োনেো দ্বেটজ্ঞর্  রল। 
“উদ্বন রৃ্দ্ধ মোনুষ। র্রোর্দ্বর মযোদ্বেটিট র র্োমটন েোওয়ো েোয় নো? 
 
“েদ্বদ ডতোমোটদর মোথোয় ডগ্োলমোল ডদখো ডদয় তোও  রো েোটর্। মযোদ্বেটি রো র্র্ ক্ষমতোর 
দোপ  ডদখোটনঅলো অধিেব মোনুষ।  থো ডশোনোর আটগ্ই তোরো মোনুষট  ডেটল ঢুদ্ব টয় 
ডদয়। মযোদ্বেটিট র র্োমটন ড োটনো উচ্চর্োচয  রো েোয় নো।” 
 
“আমোর মটন হয় ডচষ্টো  টর ডদখো উদ্বচত।” 
 
“দ্বঠ  আটি, ওয়োনেো, আমোর মটন হয় দ্বর্টের  থো ডশোনো উদ্বচত।” ডর্লেন র্লটলন। 
দ্ব ন্তু ডেতটর ডেতটর উিদ্বর্ত হটলন। রু্ঝটত পোরটিন ওয়োনেো তোর “ডেোর প্রটয়োগ্ 
 রটি। র্লটলন, “ডর্শ, দ্বর্ে–তুদ্বম েখন র্লি।” 
 
“এই  োে আদ্বম ডতোমোট   রটত ডদর্ নো,” আইনেীর্ী র্লল। 
 
“আমোর দোদু আপনোর মটিল। দ্বতদ্বন ডেেোটর্ চোন আপনোট  ডর্েোটর্ই  রটত হটর্।” 
 
“আদ্বম ইটে হটল তোর  োে ডিট়ে দ্বদটত পোদ্বর।” 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

638 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“তোহটল চটল েোন,” িোরোল  টণ্ঠ র্লল ওয়োনেো। “মযোদ্বেটিট র  োটি আমরো এ োই 
েোর্।” 
 
দ্ব িুক্ষণ দ্বচন্তো  টর ডনো র র্লল, “দ্বঠ  আটি, ডতোমরো েখন এত  টর চোইি। দী বদ্বদন 
হযোদ্বরর  োে  রদ্বি এখন তোট  ডিট়ে েোওয়ো ো েোটলো ডদখোয় নো। দ্ব ন্তু এ  ো  থো 
র্টল রোখদ্বি ডে ডেল দ্বনদ্বিত এর্ং তো ডথট  মুক্ত  রোর েনয 
 
আমোট  অর্ম্ভর্ট  র্ম্ভর্  রোর ডচষ্টো  রটত  টর্–েদ্বদ র্ম্ভর্ হয়।” 
 
“ডর্ ো দ্বনটয় আদ্বম েোর্দ্বি নো,” ওয়োনেো র্লল। 
 
আইনেীর্ী ডর্লেটনর দ্বদট   ুটর র্লল, “তুদ্বম দ্ব  েোর্ি? ওয়োনেোর র্োটথ এ মত?” 
 
দ্ব িুক্ষণ দ্বচন্তোর পর আইনেীর্ীট  অর্ো   টর ডর্লেন র্লটলন, “হযোাঁ, আদ্বম এ মত।” 
 
. 
 
১৯. 
 
দ্বর্রক্ত দৃদ্বষ্ট দ্বনটয় ডর্লেটনর র্ক্তর্য শুনল মযোদ্বেটি । 
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তোরপর দ্বেটজ্ঞর্  রল, “দ্ব েোটর্ রু্ঝটলন, ডে ডলো  োট  আহত  টরটিন ডর্ আপনোট  
মোরোর েনযই এটর্দ্বিল? ডর্ দ্ব  আপনোর গ্োটয় হোত দ্বদটয়টি? আপনোট । হুমদ্ব  
দ্বদটয়টি? শোরীদ্বর  ক্ষদ্বত  রোর েয় ডদদ্বখটয়টি?” 
 
“আমোর নোতনী ওট  ডদটখই রু্ঝটত পোটর ডে ডর্ আমোট  মোরটত আর্টি।” 
 
“দ্বনিয়ই, রু্ঝটত পোরটিন, র্যোর, প্রমোণ দ্বহটর্টর্ এই ু ু েটথষ্ট নয়। রোয় ডদয়োর আটগ্ 
আপনোর আর দ্ব িু র্লোর আটি?” 
 
“এ  ু র্ময় দ্বদন,” অধিেব হটয় র্লটলন ডর্লেন। “এত দ্রুত রোয় ডদটর্ন নো।  টয়  
মোর্ আটগ্ আ েন দুসৃ্কদ্বত োরী আমোর উপর হোমলো  টর। আমোর ডিটলর র্োহোটেয 
তখন ওটদর হোত ডথট  ডর্াঁটচ েোই।  োটেই রু্ঝটত পোরটিন ডে আর্োটরো হোমলোর 
স্বী োর হটত পোদ্বর এমন েয় পোওয়োর দ্বপিটন  োরণ আটি।” 
 
মযোদ্বেটি  র্োমটনর  োগ্েগুটলো শোফল  রল। “আ েন হোমলো  টরদ্বিল? আপদ্বন 
দ্বরটপোট  ব  টরদ্বিটলন?” 
 
“ োিো োদ্বি ড োটনো দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর দ্বিল নো। এ েনও নো।” 
 
“পটর দ্বরটপো ব  টরদ্বিটলন?” 
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“নো, র্যোর।” 
 
“ড ন?” 
 
“প্রথম  োরণ, দী বস্থোয়ী আইনী প্রদ্বক্রয়োয় ডেটত চোই দ্বন। ডেটহতু আ  ো গুেোট  আমরো 
তোদ্ব়েটয় দ্বদটত ডপটরদ্বিলোম এর্ং দ্বনটেরোও দ্বনরোপদ দ্বিলোম, তখন আর অটহতু  
ঝোটমলোয় ে়েোটত চোই দ্বন।” 
 
“আ েন গুেোর ডমো োদ্বর্লো দ্ব েোটর্  রটলন আপদ্বন আপদ্বন আর আপনোর ডিটল।” 
 
ইতিত  রটলন ডর্লেন, “আমোর ডিটল এখন র্োন্তোদ্বনটত এর্ং ট্রোন দ্বরয়োন দ্বনয়ন্ত্রটণর 
র্োইটর। ওর  োটি েোহুলোই  িুদ্বর দ্বিল এর্ং ডর্ ওগুটলো র্যর্হোটর েীষণ দক্ষ। এ েন 
গুেোট  ডর্ খুন  টর, দুেনট  মোরোত্ম েোটর্ আহত  টর। র্ো ীরো মৃত এর্ং আহত 
র্ঙ্গীটদর দ্বনটয় পোদ্বলটয় েোয়।” 
 
“দ্ব ন্তু এ  ো খুন এর্ং দুেনট  আহত  রোর   নো আপদ্বন দ্বরটপো ব  টরন দ্বন?” 
 
“নো, র্যোর।  োরণ ো আটগ্ই র্টলদ্বি। আর আমরো েো  টরদ্বি তোর পুটরো োই আত্মরক্ষো। 
েদ্বদ মৃত এর্ং আহত দ্বতনেটনর ডখোাঁে ডনন তোহটল আপদ্বন প্রমোণ পোটর্ন ডে আমোটদর 
উপর হোমলো  রো হটয়দ্বিল।” 
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“এ েন মৃত এর্ং দুেন আহত নোমহীন, পদ্বরচয়হীন ট্রযোন দ্বরয়োটনর ডখোাঁে ডনর্? 
আপদ্বন দ্ব  েোটনন ডে প্রদ্বতদ্বদন ট্রযোন টর  মপটক্ষ দুহোেোর মোনুষ খুন হটে শুিু িুদ্বরর 
আ োটত। েদ্বদ এই   নোগুটলো দ্বরটপো ব নো  রো হয় তোহটল আমরো অর্হোয়। আটগ্ও 
এ র্োর হোমলো হটয়টি আপনোর এই গ্টল্প  োে হটর্ নো। রু্তরোং আেট র   নো োই 
দ্বর্টর্চনো  রটত হটর্, েো দ্বরটপো ব  রো হটয়টি এর্ং তোর র্োক্ষী এ েন দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  
অদ্বফর্োর। 
 
“রু্তরোং আটর র্োর প্রথম ডথট  শুরু  রো েো । ড ন ডেটর্দ্বিটলন ডে ডলো  ো 
আপনোট  আ োত  রটর্? শুিুমোত্র এই  োরটণ ডে আপদ্বন রোিোয় হোাঁ দ্বিটলন?  োরণ 
আপদ্বন রৃ্দ্ধ এর্ং অর্হোয়?  োরণ আপনোর  োটি অটন  ডক্রদ্বে  দ্বিল? ড ন?” 
 
“র্ম্ভর্ত, মযোদ্বেটি ,  োরণ ো আমোর পদ্বরদ্বচদ্বত।” 
 
হোটত িরো  োগ্ে ো ডদখল মযোদ্বেটি । “আপদ্বন হযোদ্বর ডর্লেন, প্রটফর্র এর্ং গ্টর্ষ । 
শুিু এই  োরটণই আপনোর উপর হোমলো হটর্ ড ন?” 
 
“ োরণ আমোর দ্বর্শ্বোর্, মতর্োদ।” 
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“আপনোর দ্বর্শ্বোর্।” আটরো  টয়  ো  োগ্ে ডনট়ে ডচট়ে ডদখল মযোদ্বেটি । হঠোৎ ডথটম 
তীক্ষ্ণ ডচোটখ ডর্লেটনর দ্বদট  তো োল। “দোাঁ়েোন–হযোদ্বর ডর্লেন। আপদ্বন ডর্ই 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন, তোই নো?” 
 
“হযোাঁ, মযোদ্বেটি ।” 
 
“দুুঃদ্বখত। আদ্বম এই দ্বর্ষটয় ডতমন দ্ব িু েোদ্বন নো। শুিু েোদ্বন ডে এম্পোয়োর ধ্বংর্ হটয় 
েোটে র্ো এমনই দ্ব িু এ  ো প্রচোর  রটিন।” 
 
“দ্বঠ  এইেোটর্ র্দ্বল দ্বন দ্ব ন্তু আমোর মতর্োদ মোনুষট  ডখদ্বপটয় তুলটি  োরণ দ্বদটন দ্বদটন 
তো র্োিটর্ পদ্বরণত হটে। তোই আমোর িোরণো ডে অটনট ই আমোট  খুন  রটত চোয়। 
অটনট ই েো়েোট  খুদ্বন লোদ্বগ্টয়টি আমোর ডপিটন।” 
 
দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োরট  েো ল মযোদ্বেটি । “আহত ডলো  োর র্যোপোটর ডখোাঁে দ্বনটয়ি? 
তোর পুরটনো ডর েব আটি?” 
 
“জ্বী, র্যোর। দ্বিনতোই রোহোেোদ্বনর েনয ডর্ অটন র্োর ডগ্রপ্তোর হটয়টি।” 
 
“অথবোৎ দোগ্ী আর্োমী, তোই নো? আর প্রটফর্টরর ড োটনো পুরটনো ডর েব আটি?” 
 
“নো, র্যোর।” 
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“অথবোৎ রৃ্দ্ধ এর্ং দ্বনটদবোষ এ েন মোনুষ পদ্বরদ্বচত এ  দুসৃ্কদ্বত োরীর হোত ডথট  
আত্মরক্ষোর ডচষ্টো  টরটি আর তুদ্বম দ্বনটদবোষ মোনুষ োট ই ডগ্রপ্তোর  টরি, তোই নো?” 
 
দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর ের্োর্ দ্বদল নো। “আপদ্বন ডেটত পোটরন প্রটফর্র।” 
 
“িনযর্োদ, র্যোর। আমোর িদ্ব়ে ো ডফরত পোর্?” 
 
মযোদ্বেটি  আঙু্গল তুটল আটদশ  রটতই দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর িদ্ব়ে ো ডর্লেনট  
দ্বফদ্বরটয় দ্বদল। 
 
“দ্ব ন্তু এ  ো  থো, প্রটফর্র,” মযোদ্বেটি  র্লল, “িদ্ব়ে ো েদ্বদ আর্োর র্যর্হোর  টরন, 
তোহটল লক্ষয রোখটর্ন ডেন প্রমোণ  রটত পোটরন ডে তো দ্বিল আত্মরক্ষো। অনযথোয়–“ 
 
“জ্বী, র্যোর,” ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। তোরপর িদ্ব়ের উপর ের দ্বদটয় দ্ব ন্তু মোথো উাঁচু 
 টর ডর্দ্বরটয় এটলন মযোদ্বেটিট র অদ্বফর্ ডথট । 
 
. 
 
২০. 
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ড াঁটদ ডচোখমুখ লোল  টর ডফটলটি ওয়োনেো। দ্বপটঠ হোত রু্দ্বলটয় তোট  র্োন্ত্বনো দ্বদটেন 
ডর্লেন। 
 
“দোদু, আদ্বম র্যথব, দ্ব িুই  রটত পোদ্বর নো। মটন  টরদ্বিলোম মোনুটষর উপর ডেোর প্রটয়োগ্ 
 রটত পোরর্–পোদ্বর েদ্বদ তোরো দ্ব িু মটন নো  টর, ডেমন র্োর্ো, মো–দ্ব ন্তু তোটতও অটন  
র্ময় লোটগ্। আদ্বম দশ মোত্রোর এ  ো ডরদ্ব ং দ্বর্টটমও ততদ্বর  টরদ্বি। অটন  ো ডমেোল 
পুদ্বশং পোওয়োর ডগ্ে এর মটতো। ডর্োিহয় এ  ু ডর্শীই অনুমোন  টর ডফটলদ্বিলোম। মটন 
হটয়দ্বিল ডে আমোর মোত্রো দশ র্ো অন্তত নয়। দ্ব ন্তু এখন রু্ঝটত পোরদ্বি ডে তো র্োত এর 
ডর্শী নয়।” 
 
ওয়োনেোর  োন্নো থোমটলও মোটঝ মোটঝ ডফোাঁপোটে। তোর হোটত আলটতো পরশ ডর্োলোটেন 
ডর্লেন। র্োিোরণত:–র্োিোরণত:–ড োটনো র্মর্যো হয় নো, েদ্বদ এ  ু মনটেোগ্ ডদই তোহটল 
মোনুটষর দ্বচন্তো শুনটত পোদ্বর এর্ং চোইটল তোটদরট  ইটেমটতো চোলোটত পোদ্বর। দ্ব ন্তু ওই 
গুেোগুটলো ওটদর মটনর দ্বচন্তো আদ্বম রু্ঝটত পোদ্বর দ্বঠ ই দ্ব ন্তু ডেোর খোাঁদ্ব টয় তো়েোটত পোদ্বর 
দ্বন।” 
 
“তুদ্বম েটথষ্ট  টরি, ওয়োনেো।” 
 
“দ্ব িুই  দ্বর দ্বন। আদ্বম স্বে ডদখদ্বিলোম। ডেটর্দ্বিলোম ড উ ডতোমোর ক্ষদ্বত  রটত আর্টল 
আদ্বম প্রচে ডেোর প্রটয়োগ্  টর তোটদরট  তোদ্ব়েটয় ডদর্। এেোটর্ই ডতোমোট  আদ্বম রক্ষো 
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 রটত ডচটয়দ্বিলোম। ডতোমোর র্দ্বেগ্োেব হটত ডচটয়দ্বিলোম। দ্ব ন্তু পোদ্বর দ্বন। ওই দুই গুেোট  
থোমোটনোর েনয দ্ব িু  রটত পোদ্বর দ্বন।” 
 
“ টরি। প্রথম ডলো  োট  তুদ্বম দ্বিিোগ্রি  টর দোও আর তোই আদ্বম  ুটর আ োত  রোর 
েটথষ্ট র্ময় পোই।” 
 
“নো, নো। এখোটন আমোর ড োটনো  ৃদ্বতত্ব ডনই। আদ্বম শুিু ডতোমোট  র্ত ব  টর ডদই। 
র্ো ী ো তুদ্বম  টরি।” 
 
“দ্বিতীয় ডলো  ো পোদ্বলটয় েোয়।” 
 
“ োরণ প্রথম েনট  তুদ্বম আহত  টর মোদ্ব টত শুইটয় দোও। এখোটনও আমোর ড োটনো 
 ৃদ্বতত্ব ডনই।” আর্োটরো  োন্নোয় ডেটঙ্গ প়েল ডর্। “তোরপর মযোদ্বেটিট র  োটি েোওয়োর 
পরোমশব দ্বিল আমোর। ডেটর্দ্বিলোম আদ্বম এ  ু ডেোর প্রটয়োগ্  রটলই ডর্ ডতোমোট  র্োটথ 
র্োটথ ডিট়ে ডদটর্।” 
 
“আমোট  ডিট়ে ডদয় ডর্ এর্ং র্লো েোয় র্োটথ র্োটথই।” 
 
“নো, িরোর্োিো অটন  প্রদ্বক্রয়োর মটিয দ্বদটয় ডেটত র্োিয  টর ডতোমোট । শুিুমোত্র ডতোমোর 
পদ্বরচয় পোওয়োর পটরই ডর্ মূল র্তয ো রু্ঝটত পোটর। র্র্টক্ষটত্রই আদ্বম র্যথব। ডতোমোর 
আটরো র়্ে দ্বর্পদ হটত পোরত।” 
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“আদ্বম মোনটত পোরলোম নো, ওয়োনেো। ডতোমোর ডেোর  োে  টর দ্বন তোর  োরণ ডতোমোট  
েরুরী অর্স্থোয় দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটত হটয়টি। এখোটন ডতোমোর ড োটনো ডদোষ ডনই। ওয়োনেো, 
আদ্বম এ  ো রু্দ্বদ্ধ  টরদ্বি।” 
 
তোর  টণ্ঠর উটিেনো লক্ষয  টর মুখ তুলল ওয়োনেো। “দ্ব  রু্দ্বদ্ধ, দোদু?” 
 
“তুদ্বম হয়টতো েোন ডে আমোর প্রচুর ডক্রদ্বে  প্রটয়োেন। এিো়েো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আর 
এটগ্োটত পোরটর্ নো আর আদ্বমও ডমটন দ্বনটত পোরর্ নো ডে এতগুটলো র্িটরর  দ্বঠন 
পদ্বরশ্রম র্র্ র্যথব হটয় েোটর্।” 
 
“আদ্বমও মোনটত পোরর্ নো। দ্ব ন্তু ডক্রদ্বেট র র্যর্স্থো হটর্ দ্ব েোটর্?” 
 
“আদ্বম র্ম্রোট র র্োটথ আটর র্োর ডদখো  রোর অনুমদ্বত চোইর্। আটগ্ও ডদখো  টরদ্বি। 
েোটলো মোনুষ, আদ্বম তোট  পিন্দ  দ্বর। দ্ব ন্তু তোর  োটিও আমোট  র্োহোেয  রোর মটতো 
ডক্রদ্বে  ডনই। েোই ডহো , তুদ্বম েদ্বদ র্ম্রোট র উপর ডতোমোর ডেোর প্রটয়োগ্  র–
ডমোলোটয়মেোটর্–ডর্ হয়টতো আমোট  ডক্রদ্বে  র্ংগ্রটহর অনয ড োটনো উৎটর্র  থো র্লটত 
পোরটর্। তখন নতুন ড োটনো পথ নো পোওয়ো পেবন্ত দ্ব িুদ্বদন  োে চোদ্বলটয় দ্বনটত পোরর্।” 
 
“ডতোমোর দ্ব  মটন হয় এেোটর্  োে হটর্?” 
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“ডতোমোট  িো়েো হটর্ নো। দ্ব ন্তু তুদ্বম র্োটথ থো টল হটতও পোটর। ডচষ্টো  রটত ডদোষ 
দ্ব ?” 
 
হোদ্বর্ ফু ল ওয়োনেোর মুটখ। “ডতোমোর েনয আদ্বম র্র্  রটত পোদ্বর, দোদু। তোিো়েো এ োই 
আমোটদর ডশষ আশো।” 
 
. 
 
২১. 
 
র্ম্রোট র র্োটথ ডদখো  রো ো খুর্ এ  ো  দ্বঠন হটলো নো। ডচোটখ হোদ্বর্র দুযদ্বত দ্বনটয় 
ডর্লেনট  অেযথবনো েোনোটলন দ্বতদ্বন। “দ্ব  খর্র, র্নু্ধ। আমোর েনয দুেবোগ্য র্টয় 
এটনি?” 
 
“মটন হয় নো,” ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। 
 
দ্বর্শোল আলখোিো খুটল ক্লোন্ত েঙ্গীটত িুাঁট়ে ডফলটলন  টরর এ  ড োটণ। র্লটলন, “দ্বমটথয 
 থো।” 
 
ডর্লেটনর দ্বদট  তোদ্ব টয় মোথো নো়েটলন। “এই দ্বেদ্বনর্ ো আদ্বম  ৃণো  দ্বর। এ ো পোটপর 
মটতো েোরী, আগুটনর মটতো উিপ্ত। অপ্রটয়োেনীয় র্র্  োরটণ এই ডপোশো  আমোট  
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পরটত হয়। েয়ং র। ক্লীয়ন এই ডপোশো  পদ্বরিোটনর ডেোগ্যতো দ্বনটয়ই েটন্মদ্বিল, তোর 
ডর্ই র্যদ্বক্তত্বও দ্বিল। আমোর ডনই। দুেবোগ্যেন  হটলও র্দ্বতয ডে আদ্বম তোর মোটয়র 
দ্বদট র  োদ্বেন আর তোই র্ম্রো  হওয়োর ডেোগ্যতো অেবন  দ্বর। অদ্বত র্োমোনয মূলয ডপটলই 
এই পদ আদ্বম দ্বর্ক্রী  টর ডদর্। তুদ্বম স্মো  হটত চোও, হযোদ্বর?” 
 
“নো। স্বটেও আদ্বম এই  থো েোদ্বর্ নো,  োটেই আপদ্বনও ডর্শী আশো  রটর্ন নো,” 
হোর্টত হোর্টত ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। 
 
“ডতোমোর র্োটথ এই অর্ম্ভর্ রূপর্তী ডমটয়দ্ব  ড ?” 
 
লৰ্জ্ো ডপল ওয়োনেো। র্ম্রো  আটরো ডর্ৌেটনযর র্োটথ র্লটলন, “ডতোমোট  দ্বর্ব্রত  রোর 
রু্টেোগ্ আমোট  ডদয়ো উদ্বচত নো, মোই দ্বেয়োর। র্ম্রোট র ক্ষমতোগুটলোর এ  ো হটে েো 
খুদ্বশ তোই র্লো। ড উ প্রদ্বতর্োদ র্ো ত ব  রটর্ নো। শুিু র্লটর্, “জ্বী, র্োয়োর। েোই ডহো  
ডতোমোর  োি ডথট  আদ্বম র্োয়োর’ শুনটত চোই নো। এই শব্দ ো আদ্বম  ৃণো  দ্বর। শুিু 
এদ্বের্ র্লটর্। েদ্বদও এ ো আমোর আর্ল নোম নয়। আমোর ইটম্পদ্বরয়োল নোম এর্ং এই 
নোটম আমোট  অেযি হটত হটর্। ডতো… ড মন চলটি, হযোদ্বর। ডশষর্োর ডদখো হওয়োর পর 
দ্ব  দ্ব   ট টি?” 
 
“আমোর উপর দুর্োর হোমলো হটয়টি।” র্ংদ্বক্ষপ্ত ের্োর্ দ্বদটলন হযোদ্বর। রদ্বর্ তো দ্ব নো 
রু্ঝটত পোরটলন নো র্ম্রো । “দুর্োর? তোই নোদ্ব ?” 
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ডর্লেটনর মুটখ   নোর র্ণবনো শুনটত শুনটত গ্ম্ভীর হটয় ডগ্টলন র্ম্রো । “আ েন গুপ্তো 
েখন ডতোমোট  হোমলো  টর দ্বনিয়ই আটশ পোটশ ড োটনো দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর দ্বিল নো।” 
 
“এ েনও নো।” 
 
উটঠ দোাঁ়েোটলন র্ম্রো  দ্ব ন্তু র্ো ী দুেনট  র্টর্ থো োর ইশোরো  রটলন। পোয়চোরী শুরু 
 রটলন, ডেন রোগ্  মোটনোর ডচষ্টো  রটিন। তোরপর ডর্লেটনর মুটখোমুখী দোাঁ়েোটলন। 
 
“হোেোর হোেোর র্ির িটর,” শুরু  রটলন দ্বতদ্বন, “এই িরটনর ড োটনো   নো   টল 
মোনুষ ডশোরটগ্োল তুলত, র্ম্রোট র  োটি অদ্বেটেোগ্  রো হটে নো ড ন? অথর্ো, ‘র্ম্রো  
দ্ব িু  রটিন নো ড ন? ফলশ্রুদ্বতটত র্ম্রো  দ্ব িু এ  ো প্রদ্বত োর  রটত পোরটতন এর্ং 
 রটতনও, েদ্বদও র্র্র্ময় তো রু্দ্বদ্ধমোটনর মটতো হটতো নো। দ্ব ন্তু আদ্বম… হযোদ্বর, আদ্বম 
ক্ষমতোহীন। পুটরোপুদ্বর ক্ষমতোহীন। 
 
“ও হযোাঁ, তথো দ্বথত  দ্বমশন অর্ পোর্দ্বল  ডর্ফদ্ব  রটয়টি, তোরো েনগ্টণর দ্বনরোপিোর 
ডচটয় আমোর দ্বনরোপিো দ্বনটয়ই ডর্শী উদ্বিগ্ন। আমোটদর ডে আেট  ডদখো হটয়টি ডর্ ো 
অর্ো   রোর মটতো দ্বর্ষয়,  োরণ  দ্বমশটনর  োটি তুদ্বম ডমোট ও েনদ্বপ্রয় নও। 
 
“আদ্বম আর্টল দ্ব িুই  রটত পোদ্বর নো। তুদ্বম েোন র্ম্রোট র মেবোদো ড োথোয় দ্বগ্টয় 
দোাঁদ্ব়েটয়টি। েোন্তোর পতটনর পর–হোহ? ইটম্পদ্বরয়োল পোওয়োর?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

650 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

“ডর্োিহয়।” 
 
“র্োেী িটর র্লটত পোদ্বর তুদ্বম েোন নো–পুটরো ো। এখন আমরো গ্ণতন্ত্র ডপটয়দ্বি। গ্ণতন্ত্র 
দ্ব  তুদ্বম েোন?” 
 
“দ্বনিয়ই।” 
 
েুরু  ুাঁচ োটলন এদ্বের্। “র্োেী িটর র্লটত পোদ্বর তুদ্বম দ্বর্শ্বোর্  র এ ো েোটলো পদ্ধদ্বত।” 
 
“আদ্বম দ্বর্শ্বোর্  দ্বর পদ্ধদ্বত ো েোটলো হটত পোটর।” 
 
“ডর্শ, এখোটনই ডতোমোর িোরণো েুল। ডমোট ই েোটলো পদ্ধদ্বত নয়। র্রং এম্পোয়োরট  
আটরো দ্বর্পেবি  টর তুলটি। 
 
“মটন  টরো, আদ্বম ট্রযোন টরর রোিোয় আটরো দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োর দ্বনটয়োগ্  রোর আটদশ 
দ্বদটত চোই। আটগ্র দ্বদটন, ইটম্পদ্বরয়োল ডর্টক্র োরীর ততদ্বর  টর ডদয়ো এ   ু টরো 
 োগ্টে র্ই  টর দ্বদটলই হটতো–আমোর আটদশ র্োির্োদ্বয়ত হটতো তৎক্ষণোৎ। 
 
“এখন আদ্বম ডর্র ম দ্ব িু  রটত পোদ্বর নো। দ্বর্ষয় ো আমোর পদ্বরষটদর র্োমটন উপস্থোপন 
 রটত হটর্। র্োট়ে র্োত হোেোর নোরী পুরুষ তৎক্ষণোৎ র্ীমোহীন আটলোচনোয় র্র্টর্। 
প্রথমত: ফোে আর্টর্ ড োটত্থট । দশ হোেোর নতুন দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োটরর েনয 
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ডতোমোট  অন্তত দশ হোেোর ডক্রদ্বে  ডর্তন র্ো়েোটত হটর্। দ্বনটয়োটগ্র র্যোপোটর র্র্োই 
এ মত হটলও র্মর্যো ডথট  েোয়। ড  নতুন অদ্বফর্োরটদর র্োিোই  রটর্? ড  তোটদর 
দ্বনয়ন্ত্রণ  রটর্? 
 
“পদ্বরষটদর র্দর্যরো আটলোচনো  রটর্, ত ব  রটর্, এট  অপরট  ডদোষোটরোপ  রটর্, 
উিপ্ত হটয় উঠটর্, এর্ং ডশষ পেবন্ত দ্ব িুই হটর্ নো। এমনদ্ব  গ্মু্বটের েোঙ্গো লোই  
ডমরোমত  রোর মটতো র্োমোনয এ  ো  োেও আদ্বম  রটত পোদ্বর নো।  ত খরচ হটর্? ড  
দোদ্বয়ত্ব ডনটর্? লোই গুটলো ডমরোমত হটর্ দ্বঠ ই, দ্ব ন্তু দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটত দ্বনটতই ডপদ্বরটয় েোটর্ 
 টয়  মোর্। এই হটলো গ্ণতন্ত্র।” 
 
“আমোর মটন আটি র্ম্রো  ক্লীয়নও অদ্বেটেোগ্  টর র্লটতন ডে দ্বতদ্বন দ্বনটের ইটেমটতো 
দ্ব িু  রটত পোটরন নো।” 
 
“র্ম্রো  ক্লীয়ন,” অধিেব রু্টর র্লটলন এদ্বের্, “অতযন্ত রু্দ্বদ্ধমোন দুেন ফোট দ্বমদ্বনটোর 
ডপটয়দ্বিটলন–ডেমোরটেল এর্ং তুদ্বম–ডতোমরো দুেন ক্লীয়নট  ডর্ো োর মটতো ড োটনো  োে 
 রটত দোও দ্বন। আমোর র্োট়ে র্োত হোেোর ফোটব দ্বমদ্বনটোর। তোটদর প্রটতযট ই পো 
ডথট  মোথো পেবন্ত ডর্ো ো। দ্ব ন্তু, হযোদ্বর, তুদ্বম দ্বনিয়ই হোমলোর র্যোপোটর আমোর  োটি 
অদ্বেটেোগ্  রটত আর্ দ্বন।” 
 
“নো। র্রং আটরো খোরোপ দ্বর্ষয় দ্বনটয় এটর্দ্বি। র্োয়োর–এদ্বের্–আমোর ডক্রদ্বে  প্রটয়োেন।” 
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র্ম্রো  দ্বস্থর দৃদ্বষ্টটত ডর্লেটনর দ্বদট  তোদ্ব টয় রইটলন। “এত দ্ব িু র্লোর পটরও, হযোদ্বর? 
আমোর  োটি ডক্রদ্বে  ডনই। ও হযোাঁ, এই এটোর্দ্বলশমযোে চোলোটনোর েনয দ্ব িু ডক্রদ্বে  
আটি। দ্ব ন্তু তো ডপটত হটল পদ্বরষটদর র্োট়ে র্োত হোেোর র্দটর্যর প্রটতযট র  োটি িনবো 
দ্বদটত হটর্। তুদ্বম েদ্বদ ডেটর্ থো  ডে ওটদরট  দ্বগ্টয় র্ললোম, ‘আমোর র্নু্ধ হযোদ্বর 
ডর্লেটনর েনয দ্ব িু ডক্রদ্বে  চোই,’ এর্ং র্োটথ র্োটথ তো ডপটয় েোর্, তোহটল ডতোমোর 
মোথোয় ডদোষ আটি, ড োটনোদ্বদনই হটর্ নো।” 
 
অর্হোয় েঙ্গীটত  োাঁি ডনট়ে নরম রু্টর র্লটলন, “আমোট  েুল রু্টঝো নো, হযোদ্বর। আদ্বম 
ডতোমোট  র্োহোেয  রটত চোই। ডতোমোর নোতনীর খোদ্বতটর েত ডক্রদ্বে  প্রটয়োেন তোর 
র্র্ োই দ্বদতোম–দ্ব ন্তু আদ্বম দ্বনরুপোয়। 
 
“এদ্বের্, ফোে নো ডপটল র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডশষ হটয় েোটর্–প্রোয় চদ্বিশ র্ির পদ্বরশ্রটমর 
পর।” 
 
“চদ্বিশ র্িটর ড োটনো ফল পোও দ্বন। তোহটল েোর্ি ড ন?” 
 
“এখন আর থোমোর উপোয় ডনই, এদ্বের্। আমোর উপর হোমলোর মূল  োরণ আদ্বম 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন। মোনুষ আমোট  মটন  টর ধ্বংটর্র র্োতবোর্োহ ।” 
 
“তুদ্বম আর্টলই অপয়ো, র যোটেন ডর্লেন। আটগ্ই র্টলদ্বি।” 
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“ড োটনো উপোয় ডনই তোহটল?” দ্বনরোশ ডর্লেন উটঠ দোাঁ়েোটলন। ওয়োনেো দোাঁদ্ব়েটয় আটি 
পোটশ। লম্বোয় ডর্ দ্বপতোমটহর  োাঁি র্রোর্র। দ্বস্থর দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় আটি র্ম্রোট র দ্বদট । 
 
দ্বফটর েোওয়োর েনয ডর্লেন  ুরটলন, র্ম্রো  র্লটলন, “দোাঁ়েোও। দোাঁ়েোও। অটন দ্বদন 
আটগ্ এ  ো  দ্বর্তো পট়েদ্বিলোম : 
 
“েখন অশুটে ডিটয় েোয় মোদ্ব  হটনয হটয় খুাঁটে ডর়্েোয় দ্বশ োর ডেখোটন গ্ট়ে উটঠ 
র্ম্পটদর পোহো়ে আর ক্ষটয় েোয় মনুষযত্ব।” 
 
“অথব দ্ব ?” হতোশ ডর্লেন দ্বেটজ্ঞর্  রটলন। 
 
“অথবোৎ অর্যহত গ্দ্বতটত ডেটঙ্গ প়েটি এম্পোয়োর, দ্ব ন্তু তোটত মুদ্বষ্টটময়  টয় েন 
ডলোট র িনী হওয়ো ডথটম থোট  দ্বন। র্ম্পদশোলী র্যর্র্োয়ীটদর  োটি র্োহোেয চোইটল 
ড মন হয়? ওটদর ড োটনো পদ্বরষদ ডনই। ইটে  রটলই ডতোমোট  
 
এ  ো ডক্রদ্বে  েোউচোর র্ই  টর দ্বদটত পোরটর্।” 
 
“ডচষ্টো  টর ডদখর্।” ডর্লেন র্লটলন। 
 
. 
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২২. 
 
“দ্বম. দ্বর্নদ্বির্,” হযোাঁেটশট র েনয হোত র্োদ্ব়েটয় দ্বদটলন ডর্লেন। “র্ময় ডদয়োর েনয 
আদ্বম  ৃতজ্ঞ।” 
 
“ড ন নয়?” উৎফুি স্বটর র্লল ড টরপ দ্বর্নদ্বির্। “আপনোট  আদ্বম দ্বচদ্বন। অথর্ো র্লো 
েোটলো ডে আপনোর  থো েোদ্বন।” 
 
“আমোর ডর্ৌেোগ্য। তোহটল িটর দ্বনদ্বে আপদ্বন র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর  থোও েোটনন?” 
 
“দ্বনিয়ই। দ্বশদ্বক্ষত মোনুষ মোত্রই েোটন। েদ্বদও আদ্বম দ্ব িুই রু্দ্বঝ নো। আপনোর র্োটথ এই 
েদ্রমদ্বহলোদ্ব  ড ?” 
 
“আমোর নোতনী, ওয়োনেো।” 
 
“আ ষবণীয় তরুণী, ড ন ডেন মটন হটে এই রু্শ্রী মদ্বহলোর  োটি আদ্বম নরম  োদোর 
মটতো।” 
 
“আপদ্বন আর্টল র্োদ্ব়েটয় র্লটিন, র্যোর।” ওয়োনেো র্লল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

655 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

“নো, র্দ্বতয র্লদ্বি। র্রু্ন দয়ো  টর। র্লুন দ্ব   রটত পোদ্বর আপনোর েনয।” হোত িদ্ব়েটয় 
 োরু োেবময় দ্বর্শোল দুট ো ডচয়োর ডদখোল ডর্। তোর অলং ৃত ডেস্ক, ডচয়োর, তীক্ষ্ণ 
র্ো ওয়োলো লোইদ্বেং ডেোর, েো ডঢো োর র্ময় দ্বনুঃশটব্দ খুটল আর্োর র্ন্ধ হটয় েোয়, দ্বর্শোল 
অদ্বফটর্র  োটলো চ চট  ডমটঝ, র্র্দ্ব িুই ডর্রো মোটনর। দ্ব ন্তু েদ্বদও প্রদ্বতদ্ব  র্স্তুই 
আ ষবণীয় এর্ং র্ীমোহীন প্রোচুটেব েরপুর–দ্বর্নদ্বির্ দ্বনটে দ্ব ন্তু ডমোট ও ডর্র ম নয়। 
প্রথম দশবটন ড উ দ্বর্শ্বোর্ই  রটর্ নো ডে দ্বর্নটয় দ্বর্গ্দ্বলত এই ডিো খোট ো মোনুষ োই 
ট্রোন টরর র্র্টচটয় িনর্োন র্যদ্বক্ত। 
 
“র্ম্রোট র পরোমটশব আপনোর  োটি এটর্দ্বি, র্যোর।” 
 
“র্ম্রো ?” 
 
“দ্বতদ্বন আমোটদর র্োহোেয  রটত পোরটিন নো, দ্ব ন্তু আশো  রটিন ডে আপনোর মটতো 
এ েন র্যদ্বক্ত আমোটদর র্োহোেয  রটত পোরটর্ন। দ্বর্ষয় ো অর্শযই ডক্রদ্বে । দ্বর্নদ্বিটর্র 
মুটখর হোদ্বর্ দপ  টর দ্বনটে ডগ্ল। “ডক্রদ্বে ুঃ রু্ঝটত পোরদ্বি নো।” 
 
“প্রোয় চদ্বিশ র্ির র্োইট োদ্বহটটোদ্বর র্র োরী পৃষ্ঠটপোষ তো ডপটয় আর্টি। দ্ব ন্তু র্ময় 
পোটি ডগ্টি এর্ং এম্পোয়োরও আটগ্র অর্স্থোয় ডনই।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন।” 
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“আমোটদর র্মথবন  রোর মটতো ডক্রদ্বে  র্ম্রোট র  োটি ডনই, থো টলও পদ্বরষদট  
দ্বেদ্বেটয় দ্বতদ্বন ডর্ ো আমোটদর দ্বদটত পোরটিন নো। তোই পরোমশব দ্বদটয়টিন আমরো ডেন 
নোম রো র্যর্র্োয়ীটদর র্োটথ ডদখো  দ্বর। প্রথম  োরণ, র্যর্র্োয়ীটদর হোটত প্রচুর ডক্রদ্বে  
আটি। দ্বিতীয়  োরণ, তোরো চোইটলই আমোট  ডক্রদ্বে  েোউচোর দ্বলটখ দ্বদটত পোটর।” 
 
দী ব নীরর্তোর পর দ্বর্নদ্বদ্রর্ র্লল, “র্লটত র্োিয হদ্বে, র্ম্রো  র্যর্র্োটয়র দ্ব িুই ডর্োটঝন 
নো।–আপনোর  ত ডক্রদ্বে  প্রটয়োেন?” 
 
“দ্বম. দ্বর্নদ্বদ্রর্,  োে ো রু্দ্বর্শোল। আমোর দ্বমদ্বলয়ন দ্বমদ্বলয়ন ডক্রদ্বে  দর োর।” 
 
“দ্বমদ্বলয়ন, দ্বমদ্বলয়ন!” 
 
“জ্বী, র্যোর।” 
 
েুরু ড োাঁচ োটলো দ্বর্নদ্বির্। “আপদ্বন িোর চোইটিন?  তদ্বদটন ডফরত দ্বদটত পোরটর্ন?” 
 
“র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব . দ্বম. দ্বর্নদ্বদ্রর্, মটন হয় নো ড োটনোদ্বদন ডফরত দ্বদটত পোরর্। আদ্বম 
আর্টল অনুদোন চোইদ্বি।” 
 
“আদ্বম আপনোট  ডক্রদ্বে  দ্বদটত চোইটলও–এর্ং স্বী োর  রদ্বি ডে ড োটনো এ  অদু্ভত 
 োরটণ আপনোট  র্োহোেয  রটত আদ্বম েীষণ আগ্রহী দ্ব ন্তু আদ্বম দ্বনরুপোয়। র্ম্রোট র 
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রটয়টি পদ্বরষদ আর আমোর আটি ডর্োেব ডমম্বোর। ডর্োটেবর অনুমদ্বত িো়েো এত র়্ে অনুদোন 
আদ্বম  রটত পোরর্ নো এর্ং তোরো রোেীও হটর্ নো।” 
 
“ড ন? আপনোর ফোমব অর্ম্ভর্ র্ম্পদশোলী। র্োমোনয  টয়  দ্বমদ্বলয়ন আপনোর  োটি 
দ্ব িুই নো।” 
 
“শুনটত েোটলো লোটগ্, দ্ব ন্তু ফোটমবর অর্স্থো এখন েোটলো নো। েয়োন  নো হটলও আমোটদর 
দুুঃদ্বিন্তোয় ডফলোর েনয েটথষ্ট। এম্পোয়োর ডেটহতু ডেটঙ্গ েোটে ডর্টহতু এর ড োটনো 
অংশই েোঙ্গটনর হোত ডথট  রক্ষো পোটর্ নো।  টয়  দ্বমদ্বলয়ন ডক্রদ্বে  উপহোর ডদয়োর 
মটতো অর্স্থো আমোটদর ডনই। আদ্বম দুুঃদ্বখত।” 
 
চুপ  টর র্টর্ রইটলন ডর্লেন আর দ্বর্নদ্বদ্রর্ট  মটন হটলো দ্বর্রক্ত। মোথো ডনট়ে ডর্ 
র্লল, “ডদখুন, প্রটফর্র ডর্লেন, আদ্বম র্দ্বতয আপনোট  র্োহোেয  রটত চোই। দ্বর্টশষ 
 টর এই তরুণীর খোদ্বতটর। দ্ব ন্তু আমোর র্োমথব ডনই। েোই ডহো , ট্রযোন টর আমরোই 
এ মোত্র ফোমব নই। অনযটদর  োটি ডচষ্টো  টর ডদখটত পোটরন। েোটগ্য ডলটগ্ও ডেটত 
পোটর।” 
 
“ডর্শ,” অর্ম্ভর্ পদ্বরশ্রম  টর উটঠ দোাঁ়েোটলন ডর্লেন, “ডচষ্টো  টর ডদখর্।” 
 
. 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

658 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

২৩. 
 
ওয়োনেো  োাঁদটি, দুুঃটখ নয়, রোটগ্। 
 
“আদ্বম রু্ঝটত পোরদ্বি নো, দোদু। দ্ব িুটতই রু্ঝটত পোরদ্বি নো। চোর ো ফোটমব ডগ্লোম। 
এ  োর ডচটয় আটর  ো ডর্শী দুর্বযর্হোর  টরটি। চতুথব ফোমব ডতো আমোটদর প্রোয় গ্লো 
িোিো দ্বদটয়ই ডর্র  টর দ্বদল। তোরপর আর ড োটনো োটতই ঢু টত পোদ্বর দ্বন।” 
 
“এখোটন ড োটনো রহর্য ডনই, ওয়োনেো। আর্ল উটেশয েোনোর আগ্মুহূতব পেবন্ত দ্বর্নদ্বদ্রর্ 
আমোটদর র্োটথ েোটলো র্যর্হোর  টরটি। ডক্রদ্বেট র  থো তুলটতই তোর আচরণ পোটি 
েোয়। র্ম্ভর্ত আমোটদর উটদযটশযর  থো র্র্োই ডেটন ডফটলটি। তোই আর ড উ ডদখো 
 রটত চোইটি নো। ড ন  রটর্? ডক্রদ্বে  তোরো আমোটদরট  ডদটর্ নো,  োটেই র্ময় নষ্ট 
 রটর্ ড ন?” 
 
ওয়োনেোর রোগ্ এর্োর দ্বনটের উপর এটর্ প়েল। “আর আদ্বম দ্ব   টরদ্বি। র্টর্ থো ো 
িো়েো।” 
 
“মোনটত পোরলোম নো। দ্বর্নদ্বির্ ডতোমোর িোরো প্রেোদ্বর্ত হয়। আমোর মটন হটয়দ্বিল ডর্ 
ডক্রদ্বে  দ্বদটয় ডদটর্, প্রিোন  োরণ তুদ্বম। তুদ্বম ডেোর প্রটয়োগ্  রদ্বিটল এর্ং দ্ব িু এ  ো 
হদ্বেল।” 
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“েটথষ্ট নয়। তোিো়েো আদ্বম আ ষবণীয় শুিু এই  থো োই েোর্দ্বিল ডর্।” 
 
“শুিু আ ষবণীয় নও,” দ্বর়্ে দ্বর়্ে  টর র্লটলন ডর্লেন, “রু্ন্দর। েীষণ রু্ন্দর।” 
 
“এখন দ্ব  হটর্, দোদু? এতগুটলো র্িটরর র্োিনোর পর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডশষ হটয় 
েোটর্।” 
 
“ডর্র মই মটন হটে। চদ্বিশ র্ির িটর আদ্বম প্রচোর  রদ্বি ডে এম্পোয়োর ডেটঙ্গ েোটে। 
এখন আর্টলই েোেটি ডর্ই র্োটথ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর।” 
 
“দ্ব ন্তু র্োইট োদ্বহটটোদ্বরই এম্পোয়োর রক্ষো  রটর্। অন্তত আংদ্বশ ।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন  রটর্, দ্ব ন্তু এটগ্োটনোর পথ পোদ্বে নো।” 
 
“তুদ্বম এম্পোয়োর ধ্বংর্ হটয় ডেটত ডদটর্?” মোথো নো়েটলন ডর্লেন। “আদ্বম র্োাঁচোটনোর 
ডচষ্টো  রর্ দ্ব ন্তু স্বী োর  রদ্বি ডে েোদ্বন নো দ্ব েোটর্ তো হটর্।” 
 
“আমোট  আটরো অনুশীলন  রটত হটর্,” ওয়োনেো র্লল। “আমোর ডেোর আটরো 
শদ্বক্তশোলী  টর ডতোলোর ড োটনো উপোয় দ্বনিয় আটি, মোনুষট  দ্বনটের ইটেমটতো 
চোলোটনোর  োে ো র্হে  রোর েনয।” 
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“আশো  দ্বর তুদ্বম পোরটর্।” 
 
“তুদ্বম দ্ব   রটর্, দোদু?” 
 
“ টয় দ্বদন আটগ্ গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত দ্বতনেন তরুটণর র্োটথ আমোর ডদখো হয়। 
ওরো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়  থো র্লদ্বিল। ড ন েোদ্বন নো তোটদর এ েন আমোট  েীষণ 
আ ৃষ্ট  টরটি। আে দ্বর্ট টল ডর্ ডদখো  রটত রোেী হটয়টি। আমোর অদ্বফটর্।” 
 
“তুদ্বম ওট  প্রটেটক্ট  োে  রটত র্লটর্?” 
 
“ইেো দ্বিল–েদ্বদ ডর্তন ডদয়োর মটতো ডক্রদ্বে  আমোর  োটি থো ত। দ্ব ন্তু  থো র্লটত 
ডদোষ দ্ব । অন্তত আমোর ডতো হোরোটনোর দ্ব িু ডনই।” 
 
. 
 
২৪. 
 
দ্বঠ  চোর দ্ব . এর্. দ্ব টত (ট্রযোন দ্বরয়োন টযোেোেব  োইম) তরুণ হোদ্বের হটলো। ডর্লেন 
খুদ্বশ হটলন। র্মটয়র মূলয ডদয় ডের্র্ মোনুষ তোটদরট  দ্বতদ্বন পিন্দ  টরন। ডেটস্ক ের 
দ্বদটয় দোাঁ়েোটনোর েনয উদযত হটতই তরুণ র্লল, “প্ল্ীে, প্রটফর্র, আপনোর পোটয়র 
অর্স্থো েোটলো নয়। দোাঁ়েোটত হটর্ নো।” 
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“িনযর্োদ, ইয়ং মযোন। েোই ডহো , তোর মোটন এই নো ডে তুদ্বম র্র্টত পোরটর্ নো। র্টর্ো।” 
 
তরুণ তোর েযোট   খুটল র্র্ল। ডর্লেন র্লটলন, “প্রথটমই ক্ষমো ডচটয় দ্বনদ্বে। ডর্দ্বদন 
ডতোমোর নোম েোনো হয় দ্বন…” 
 
“টযোদ্ব ন পোলেোর।” 
 
“আহ্। পোলেোর! পোলেোর। পদ্বরদ্বচত মটন হটে।” 
 
“হওয়ো উদ্বচত। আমোর দোদো আপনোট  দ্বচনটতন এর্ং এ ো দ্বনটয় র্র্র্ময় গ্র্ব।  রটতন 
দ্বতদ্বন।” 
 
“ডতোমোর দোদো। তোর মোটন ডেোরোদ্বমর্ পোলেোর। র্ম্ভর্ত আমোর ডচটয় দুর্িটরর ডিো  
দ্বিল। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্ট তোট  ডনয়োর েনয অটন  ডচষ্টো  টরদ্বি, দ্ব ন্তু ডর্ রোেী 
হয় দ্বন। র্লত ডে এই প্রটেটক্ট  োে  রোর মটতো েটথষ্ট গ্দ্বণত ডর্ ড োটনোদ্বদনই আয়ত্ব 
 রটত পোরটর্ নো। ড মন আটি ডর্?” 
 
“রু্ট়েো মোনুষটদর ডে পটথ ডেটত হয় ডেোরোদ্বমর্ও ডর্ই পটথ চটল ডগ্টি। মোরো ডগ্টি।” 
গ্ম্ভীর েঙ্গীটত ের্োর্ দ্বদল পোলেোর। 
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দুুঃখ ডপটলন ডর্লেন। তোর ডচটয় দুর্িটরর ডিো  দ্ব ন্তু মোরো ডগ্টি। পুরটনো র্নু্ধ অথচ 
ডেোগ্োটেোগ্ এমনেোটর্ দ্বিন্ন হটয় েোয় ডে মৃতুয র্ংর্োদ োও পোন দ্বন। দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর 
র্লটলন, “আদ্বম দুুঃদ্বখত।” 
 
“েীর্ন ো দ্বতদ্বন উপটেোগ্  টরটিন।”  োাঁি ডনট়ে ের্োর্ দ্বদল তরুণ। 
 
“আর তুদ্বম, ইয়ং মযোন, ড োথোয় প়েোটলখো  টরি?” 
 
“লযোঙ্গোটনো দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয়।” 
 
েুরু  ুাঁচ োটলন ডর্লেন। “লযোঙ্গোটনো? ট্রযোন টরর ড োটনো দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় নয় এ ো, তোই 
নো?” 
 
“নো। আদ্বম অনয ড োটনো দ্বর্টশ্ব ডেটত ডচটয়দ্বিলোম। আপদ্বন েোটলো  টরই েোটনন ডে 
ট্রোন টরর দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয়গুটলোটত দ্বে়ে অটন  ডর্শী। এমন ড োথোও ডেটত ডচটয়দ্বি ডেখোটন 
দ্বনদ্বরদ্বর্দ্বলটত প়েোটলখো  রটত পোরর্।” 
 
“ড োন দ্বর্ষয় দ্বনটয় পট়েি?” 
 
“ডতমন দ্ব িু নো। ইদ্বতহোর্। এমন ড োটনো েোটলো ফলোফলও  দ্বর দ্বন েোটত র্মোনেন  
এ  ো  োে পোওয়ো েোয়।” 
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(এর্োর আটগ্র ডচটয় ডর্শী দুুঃখ ডপটলন ডর্লেন,  োরণ ের্ব ডেনোদ্বর্দ্বল দ্বিল 
ইদ্বতহোর্দ্বর্দ।)। 
 
“দ্ব ন্তু ট্রোন টর দ্বফটর এটর্ি ড ন?” 
 
“ডক্রদ্বে । চো রী।” 
 
“ইদ্বতহোর্দ্বর্টদর চো রী?” 
 
হোর্ল পোলেোর। “মোথো খোরোপ। েোরী র্স্তু উঠোটনো নোমোটনোর এ  ো েন্ত্র চোলোই। ডতমন 
উাঁচুদটরর ড োটনো  োে নয়।” 
 
দ্ব িু ো ঈষবো দ্বনটয় পোলেোটরর দ্বদট  তো োটলন ডর্লেন। শোট বর উপর দ্বদটয়ই তোর প্রশি 
রু্  এর্ং র্র্ল র্োহুর অদ্বিত্ব ডর্োঝো েোটে। ডপশীর্হুল। ডর্লেন  খটনোই এত 
ডপশীর্হুল দ্বিটলন নো। 
 
“তুদ্বম ডর্োিহয় দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র র্দ্বক্সং  ীটম দ্বিটল।” 
 
“ড , আদ্বম?  খটনোই নো। আদ্বম এ েন  ুযইটোর।” 
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“ ুযইটোর!” উচ্ছ্বদ্বর্ত হটলন ডর্লেন। “তুদ্বম হযোাঁদ্বল ন ডথট  এটর্ি?” 
 
পদ্বরষ্কোর রোটগ্র র্োটথ ের্োর্ দ্বদল তরুণ, “েোটলো  ুইটোর হওয়োর েনয হযোাঁদ্বল ন ডথট  
আর্োর দর োর ডনই।” 
 
নো, তো দর োর ডনই। েোর্টলন ডর্লেন। দ্ব ন্তু ওখোন োর  ুযইটোররোই র্র্োর ডর্রো। 
 
অর্শয এই প্রর্টঙ্গ ড োটনো  থো নো র্টল দ্বেটজ্ঞর্  রটলন, “ডর্শ, ডতোমোর দোদো আমোর 
র্োটথ  োে  রটত রোেী হয় দ্বন। তুদ্বম  রটর্?” 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বর?” 
 
“ডর্দ্বদন তুদ্বম ডর্শ রু্দ্বদ্ধমোটনর মটতোই র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বনটয়  থো র্লদ্বিটল।  োে 
 রটর্ আমোর র্োটথ?” 
 
“আটগ্ই র্টলদ্বি, প্রটফর্র, আদ্বম এ  ো  োে  রদ্বি।” 
 
“মোল  োনোর  োে। এ ো ড োটনো  োে হটলো।” 
 
“ডর্তন েোটলো।” 
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“ডক্রদ্বে ই র্র্দ্ব িু নয়।” 
 
“তোরপটরও অটন  দ্ব িু। অনযদ্বদট  আপদ্বন েোটলো ডর্তন দ্বদটত পোরটর্ন নো। আদ্বম 
দ্বনদ্বিত ডে আপদ্বন ডর্শ েোটলোর ম আদ্বথব  র্মর্যোয় আটিন।” 
 
“এই  থো ড ন মটন হটলো?” 
 
“অনুমোন  রদ্বি। দ্ব ন্তু, আমোর েুল হটয়টি দ্ব ?” 
 
“নো, েুল হয় দ্বন। দুুঃদ্বখত। আমোটদর আটলোচনো তোহটল এখোটনই ডশষ।” 
 
“দোাঁ়েোন, দোাঁ়েোন। এত দ্রুত ডশষ  টর ডদটর্ন নো। আপনোর র্োটথ  োে  রটল আমোট  
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ডশখোটর্ন, দ্বঠ ?” 
 
“দ্বনিয়ই।” 
 
“ডর্টক্ষটত্র, ডক্রদ্বে  আর্টলই র্র্দ্ব িু নয়। আদ্বম আপনোর র্োটথ এ  ো চুদ্বক্ত  রটত 
চোই। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আপদ্বন েো েোটনন তোর র্র্ আমোট  ডশখোটর্ন এর্ং ডর্তন েখন 
েো পোটরন ডদটর্ন। ড মন ডশোনোটে?” 
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“এর ডচটয় েোটলো চুদ্বক্ত আর হটতই পোটর নো।” উফুি  টণ্ঠ ডর্লেন র্লটলন। “আর 
এ  ো র্যোপোর।” 
 
“দ্ব ?” 
 
“মোত্র  টয় দ্বদটনর র্যর্িোটন আমোর উপর দুর্োর হোমলো হটয়টি। প্রথমর্োর আমোর ডিটল 
আমোট  রক্ষো  টর। দ্ব ন্তু তোরপর ডর্ র্োন্তোদ্বনটত চটল েোয়। দ্বিতীয়র্োর আদ্বম আমোর 
েোরী িদ্ব়ে ো র্যর্হোর  দ্বর। ফলশ্রুদ্বতটত দ্বহংর্োত্ম   োেব লোটপর দোটয় আমোট  
মযোদ্বেটিট র র্োমটন হোদ্বের হটত–“ 
 
“হোমলো হটয়দ্বিল ড ন?” মোঝখোটন র্োিো দ্বদল পোলেোর। 
 
“আদ্বম েনদ্বপ্রয় নই। দী বদ্বদন ডথট ই এম্পোয়োর ধ্বংটর্র  থো প্রচোর  রদ্বি। আর 
ডেটহতু এখন তো র্োিটর্ পদ্বরণত হটে র্র্োই ডদোষ দ্বদটে আমোট ।” 
 
“রু্ঝলোম। দ্ব ন্তু এর র্োটথ আপনোর ডর্ই আটর  ো র্যোপোটরর দ্ব  র্ম্প ব?” 
 
“ডতোমোট  আমোর র্দ্বেগ্োেব দ্বহটর্টর্ চোই। তুদ্বম তরুণ, শদ্বক্তশোলী, এর্ং র্র্টচটয় র়্ে 
 থো, তুদ্বম এ েন  ুযইটোর। দ্বঠ  ডতোমোট ই আমোর প্রটয়োেন।” 
 
“আমোর মটন হয় তোটত ড োটনো র্মর্যো হটর্ নো,” হোদ্বর্মুটখ ের্োর্ দ্বদল পোলেোর। 
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২৫. 
 
“ডদখ, টযোদ্ব ন,” র্লটলন ডর্লেন। 
 
দুেটনই দ্বিদ্বলং ডর্ক্টটরর  োিো োদ্বি এ  ো আর্োদ্বর্  এলো োয় তর্ োদ্বল  পদভ্রমটণ 
ডর্দ্বরটয়টি। ডর্লেন রোিোয় পট়ে থো ো দ্ব িু পদ্বরতযক্ত েন্ত্রোংশ ডদখোটলন। ড োটনো গ্রোউে-
 োর ডথট  খুটল পট়ে ডগ্টি–অথর্ো অর্ত ব ড োটনো পথচোরী ডফটল ডগ্টি। “আটগ্ এমন 
ড োটনো দ্ব িু ডচোটখই প়েত নো। দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োররো  ়েো নের রোখত আর 
ডপৌরর্েোর  মবীরো দ্বদন রোত আর্োদ্বর্  এলো োগুটলোর রক্ষণোটর্ক্ষণ  রত। র্র্টচটয় র়্ে 
 থো হটে ড োটনো মোনুষই এেোটর্ রোিোয় ডনোংরো ডফলোর  থো স্বটেও েোর্ত নো। 
ট্রযোন র আমোটদর র্োর্স্থোন; এই গ্রহ দ্বনটয় আমরো গ্র্ব  রতোম। আর এখন–“ দ্বর্ষণ্ণ 
এর্ং হোল ডিট়ে ডদয়ো েঙ্গীটত মোথো ডনট়ে দী বদ্বনুঃশ্বোর্ িো়েটলন ডর্লেন–“এ ো–“ 
আচম ো ডথটম ডগ্টলন। 
 
“এই ডিটল!” ডরোগ্ো এ  ডিটলর উটেটশয চীৎ োর  রটলন দ্বতদ্বন। ডিটল ো দ্ব িুক্ষণ 
আটগ্ই উটিো দ্বদট  ডথট  তোটদরট  অদ্বতক্রম  টর েোয়। ড োটনো এ  ো খোদযদ্রর্য মুটখ 
দ্বদটয় ডমো়েোটনো রোংতো  োগ্ে ো ডফটলটি রোিোয়। “ োগ্ে ো তুটল েোয়গ্োমটতো দ্বেেটপোে 
 র।” আটদশ দ্বদটলন দ্বতদ্বন। 
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ডিটল ো রোগ্ত দৃদ্বষ্টটত ডচোটখ ডচোখ ডরটখ র্লল, “আপটন তুটলন।” তোরপর চটল ডগ্ল 
দ্বনদ্বর্ব োর দ্বচটি। 
 
“র্মোে র্যর্স্থো ডেটঙ্গ প়েোর আটর  ো উদোহরণ, আপনোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর েো 
েদ্বর্ষযিোণী  টরদ্বিল, প্রটফর্র ডর্লেন।” মন্তর্য  রল পোলেোর। 
 
“হযোাঁ, টযোদ্ব ন। আমোটদর চোরপোটশ এম্পোয়োর ডেটঙ্গ প়েটি, এ  ু এ  ু  টর। র্দ্বতয 
 থো র্লটত দ্ব  পুটরোপুদ্বর ধ্বংর্ হটয় ডগ্টি। এখন আর ডমরোমটতর ড োটনো উপোয় ডনই। 
উদোর্ীনতো, অর্ক্ষয়, ডলোে এ দো ডগ্ৌরর্োদ্বন্বত এম্পোয়োর ধ্বংটর্র েনয তোটদর েূদ্বম ো 
েথোেথেোটর্ পোলন  টরটি। দ্ব  হটর্ এখন? ড ন–“ 
 
পোলেোটরর মুটখর দ্বদট  তোদ্ব টয় ডথটম ডগ্টলন ডর্লেন। তরুণ মটন হটলো গ্েীর 
মনটেোগ্ দ্বদটয় দ্ব িু ডশোনোর ডচষ্টো  রটি–ডর্লেটনর  থো নয়, অনয দ্ব িু। এ  ো দ্বনদ্বদবষ্ট 
দ্বদট  মোথো  ুদ্বরটয় ডরটখটি, রু্দূটর হোদ্বরটয় েোওয়োর মটতো মুখেঙ্গী। ডেন পোলেোর এমন 
ড োটনো শব্দ ডশোনোর ডচষ্টো  রটি েো অনযটদর  োটন ডপৌঁিটর্ নো। 
 
আচম ো র্তবমোটন দ্বফটর এল ডর্। দ্রুত চোরপোটশ তো োল, ডর্লেটনর র্োহু িটর পোলেোর 
র্লল, “হযোদ্বর, েলদ্বদ, আমোটদর র্টর প়েটত হটর্। এটর্ পট়েটি…।” আর দ্বঠ  তখনই 
অগ্রর্রমোন পোটয়র শটব্দ র্ন্ধযোর দ্বনুঃিব্ধতো ডেটঙ্গ ডগ্ল। দ্রুত এ  ো চির দ্বদটলন 
ডর্লেন আর পোলেোর, দ্ব ন্তু ডদরী হটয় ডগ্টি। এ দল গুেো দ্ব টর ডফটলটি তোটদর। 
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ততদ্বর দ্বিটলন ডর্লেন, িদ্ব়ে ো তুটল রৃ্িো োটর ড োরোটলন। আক্রমণ োরীরো দুইেন ডিটল, 
এ েন ডমটয়–তোটত ডহটর্ উঠল। 
 
“র্হটে িরো দ্বদটর্ন নো, তোইটল, রু়্েো দ্বমঞো?” গুেোদটলর ডনতো র্লল। প্রটতযট রই 
র্য়র্  ম, র্টর্ ত টশোর ডপদ্বরটয়টি। “আদ্বম আর আমোর র্ঙ্গীরো দ্বমলযো দুই ডর্ট টে 
আপনোটর ডশোয়োইয়ো ফোলোমু। আমরো-” দলটনতো হঠোৎ মোদ্ব টত পট়ে ডগ্ল, ডপট  
ডেো়েোটলো এ  লোদ্বথর স্বী োর। আক্রমণোত্ম  েঙ্গী দ্বনল র্ো ী দুেন। দ্ব ন্তু পোলেোর 
আটরো ডর্শী দ্রুত। দ্ব টর্র আ োত তো ডর্োঝোর আটগ্ই মোদ্ব টত শুটয় প়েল তোরোও। 
 
িদ্ব়ের উপর ডদটহর পুটরো েোর চোদ্বপটয় এ পোটশ দোাঁদ্ব়েটয় আটিন ডর্লেন,  তর়্ে 
দ্বর্পদ ডথট  র্োাঁচটলন েোর্টিন তোই। পোলেোর উটিেনোয় এ  ু হোাঁপোটে, পদ্বরদ্বস্থদ্বত 
পেবটর্ক্ষণ  রটি।  ণোয়মোন অন্ধ োর গ্মু্বটের দ্বনটচ েনশূনয ফু পোটত অটচতন শুটয় 
আটি হোমলো োরী দ্বতনেন। 
 
“চলুন, েলদ্বদ এখোন ডথট  ড ট  পদ্ব়ে!” তোগ্োদো দ্বদল পোলেোর। অর্শয হোমলো োরীটদর 
েটয় পোলোটত চোইটি নো। 
 
“টযোদ্ব ন, আমরো ডেটত পোরর্ নো,” আপদ্বি  রটলন ডর্লেন। অটচতন দ্বতনেনট  
ডদদ্বখটয় র্লটলন “এরো র্োচ্চো ডিটল ডমটয়। মোরো েোটে। এই অর্স্থোয় ডফটল ডরটখ 
দ্ব েোটর্ েোই।  োে ো অমোনদ্বর্ –আর মোনর্তো রক্ষোর েনযই আদ্বম র্োরো েীর্ন  োে 
 টরদ্বি।” র্ক্তটর্যর ডেোর ডর্োঝোটনোর েনয ডমটঝটত িদ্ব়ে ঠু টলন ডর্লেন। 
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“ডর্োঝোর ডচষ্টো  রুন,” দ্বর্রক্ত রু্টর র্লল পোলেোর। “এই গুেোগুটলো আপনোর মটতো 
দ্বনরীহ নোগ্দ্বর টদর ডে অতযোচোর  রটি তোই অমোনদ্বর্ । ওরো আপনোট  রু্টেোগ্ দ্বদত? 
ডপট  িুদ্ব়ে ঢুদ্ব টয় র্র্ ডক্রদ্বে  দ্বনটয় ডেত–েোওয়োর র্ময় আপনোর মৃত ডদটহ লোদ্বথ ডমটর 
ডেত! দ্ব িুই হটর্ নো ওটদর। জ্ঞোন দ্বফরটল দ্বনটেটদর দ্বচদ্ব ৎর্োর র্যর্স্থো  রটর্ দ্বনটেরোই 
অথর্ো ড উ ওটদরট  এই অর্স্থোয় ডদটখ ডর্রোল অদ্বফটর্ খর্র ডদটর্। 
 
“দ্ব ন্তু, হযোদ্বর, দ্বচন্তো  রোর র্ময় ডনই। গ্তর্োর েো হটয়টি, আর্োর মোরোমোদ্বরর দোটয় 
অদ্বেেুক্ত হটল আর র্োাঁচটর্ন নো। প্ল্ীে, হযোদ্বর, আমোটদরট  দ্রুত পোলোটত হটর্।” 
ডর্লেটনর র্োহু খোমটচ িরল পোলেোর আর ডর্লেন ডশষর্োটরর মটতো দ্বপিটন তোদ্ব টয় 
পোলেোটরর র্র্ল হোটত দ্বনটেট  ডিট়ে দ্বদটলন। 
 
তোটদর পোটয়র শব্দ দূটর দ্বমদ্বলটয় ডেটতই গ্োটির আ়েোল ডথট  এ  ো িোয়ো ডর্দ্বরটয় এল। 
দ্বনটেই দ্বনটের দ্বপঠ চোপট়ে রোগ্ত ডচোটখর ডিটল ো দ্বর়্েদ্বর়্ে  টর র্লল, “আমোটর 
অটন  েোটলোমন্দ দ্বশখোইটিন, প্রটফর্র।” তোরপর দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োরটদর ডেট  
আনোর েনয িু ল ডর্। 
 
. 
 
২৬. 
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“অেবোর! অেবোর।” গুরুগ্ম্ভীর  টণ্ঠ দ্বর্চোর  ড েোন পপটেি লী আটদশ দ্বদটলন। 
প্রটফর্র র যোটেন ডর্লেন এর্ং তোর তরুণ র্হ মবী টযোদ্ব ন পোলেোটরর দ্বর্রুটদ্ধ আনীত 
অদ্বেটেোটগ্র শুনোনী ট্রোন টরর েনগ্টণর মোটঝ র্যোপ  র্ো়েো ডফটলটি। এই মোনুষদ্ব ই 
দী বদ্বদন ডথট  এম্পোয়োর ধ্বংটর্র এর্ং র্েযতোর পতটনর েদ্বর্ষযিোণী  টর চটলটি, এই 
মোনুষদ্ব ই র্র্োইট  র্েযতোর স্বণবেুগ্ ডথট  মুখ দ্বফদ্বরটয় দ্বনটত র্দ্বনর্বন্ধ অনুটরোি েোদ্বনটয় 
আর্টি–এই ডর্ই র্যদ্বক্ত, এ েন প্রতযক্ষদশবীর র্ক্তর্য অনুেোয়ী, ডে দ্বর্নো উস্কোনীটত 
ট্রোন টরর দ্বনরীহ দ্বতনেন তরুণট  নৃশংর্েোটর্ আহত  রোর আটদশ ডদয়। ও হযোাঁ, 
দ্বনুঃর্টন্দটহ এ ো হটর্ েম োটলো এ  ো শুনোনী এর্ং তোরটচটয়ও েম োটলো দ্বর্চোর 
অনুষ্ঠোন। 
 
দ্বর্চোর  তোর ডর্টঞ্চর গ্টতব ডঢো োটনো এ  ো ডর্োম চোপটলন। েনো ীণব আদোলত  টক্ষ 
রু্টরলো  ণ্টোধ্বদ্বন ডর্টে উঠল। “অেবোর,” হঠোৎ থমট  েোওয়ো েনতোট  উটেশয  টর 
র্লটলন দ্বতদ্বন। প্রটয়োেন হটল র্র্োইট  ডর্র  টর ডদয়ো হটর্। দ্বিতীয়র্োর র্োর্িোন  রর্ 
নো আদ্বম।” 
 
দ্বর্চোর  এ েন মদ্বহলো।    ট  লোল র্টণবর আলখোিো তোট  র্দ্বতযই তর্দ্বশষ্টযমদ্বেত 
 টর তুটলটি। তোর েন্ম দ্বলটটদ্বনয়োয়, গ্োত্রর্ণব হোল ো নীলোে, েখন র্যোয়োম  টরন তখন 
গ্োটয়র রং আটরো গ্োঢ় আ োর িোরণ  টর, আর েখন েীষণ ডরটগ্ েোন তখন র্োিদ্বর্ ই 
রক্তর্ণব িোরণ  টর। গুের্ ডশোনো েোয় ডে, দী ব  মবেীর্টন দক্ষ আইনদ্বর্দ দ্বহটর্টর্ রু্নোম 
অেবন  রটলও ইটম্পদ্বরয়োল আইটনর এ েন র্ংগ্ঠ  হওয়োর মটতো ডেোগ্যতো ডর্ 
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 খটনোই অেবন  রটত পোটর দ্বন, লীর র্রু্েোে নীল মরৃ্ণ ত্বট র র্োটথ গ্োঢ় লোল র্টণবর 
আলখোিো শুিুই অর্োর র্দ্বহুঃপ্র োশ। 
 
তো র্টেও, ইটম্পদ্বরয়োল আইনেঙ্গ োরীটদর শোটয়িো  রোর র্যোপোটর লীর রু্নোম আটি; ডর্ 
অর্দ্বশষ্ট হোটত ডগ্োনো  টয় েন দ্বর্চোরট র এ েন েোরো এখটনো দ্বর্দ্বেল ড োে র্েোয় 
রোখোর েনয র্র্বদো র্টচষ্ট। 
 
“আপনোর  থো আদ্বম শুটনদ্বি, প্রটফর্র ডর্লেন, এর্ং আমোটদর অদ্বনর্োেব ধ্বংর্ দ্বনটয় 
আপনোর তে। ডর্ই মযোদ্বেটিট র র্োটথও  থো র্টলদ্বি েোর  োটি আটর  ো   নোর 
শুনোনী হটয়দ্বিল। আ েন গুেোর হোত ডথট  আপনোর ডিটল আপনোট  র্োাঁদ্বচটয় আটন 
তোও শুটনদ্বি। আমোর ডেোগ্য র্হ মবীটদর আপদ্বন ডর্োঝোটত র্ক্ষম হটয়দ্বিটলন ডে র্র্ই 
দ্বিল দ্বনখোদ আত্মরক্ষো। এর্োর, প্রটফর্র ডর্লেন, আপনোট  আটরো ডেোরোটলো প্রমোণ 
হোদ্বের  রটত হটর্।” 
 
ডে দ্বতন গুেো ডর্লেন এর্ং পোলেোটরর দ্বর্রুটদ্ধ অদ্বেটেোগ্ এটনটি তোরো র্োদীর আর্টন 
র্টর্ আটি। আেট  তোটদর ডচহোরো এট র্োটরই অনযর ম। ডিটল দুেটনর পরটন দ্বঢলো 
ইউদ্বন , ডমটয় ো পট়েটি  ুাঁদ্বচ ডদয়ো দ্ব উদ্বন । প্রথম দশবটন র্র্োই তোটদরট  ট্রযোন দ্বরয়োন 
তোরুটণযর উজ্জ্বল প্রতী  িটর ডনটর্। 
 
ডর্লেটনর আইনেীর্ী দ্বর্ে ডনোে র (পোলেোটরর েনযও  োে  রটি ডর্) র্োমটন 
এদ্বগ্টয় এল। “ইওর অনোর, আমোর মটিল ট্রযোন দ্বরয়োন র্মোটের র্মোদ্বনত র্দর্য। 
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স্বনোমিনয প্রোক্তন ফোটব দ্বমদ্বনটোর। মহোমোণয র্ম্রো  ডষো়েশ এদ্বেটর্র  দ্বনষ্ঠ র্নু্ধ। 
তরুণটদর উপর হোমলো  টর তোর দ্ব  লোে? ট্রযোন দ্বরয়োন তরুণটদর রৃ্দ্বষ্টশীল  োটে 
উৎর্োহ দোটন তোর  ণ্ঠ র্র্বদোই ডর্োচ্চোর। তোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্ট র্হু তরুণ 
দ্বশক্ষোথবীর  মবর্ংস্থোটনর র্যর্স্থো হটয়টি; দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র অতযন্ত েনদ্বপ্রয় ফযো োদ্বি 
র্দর্য দ্বতদ্বন। 
 
“তোিো়েো–“ এখোটন এটর্ দ্বর্রদ্বত দ্বদল ডনোে োর, েনো ীণব আদোলটত নের ডর্োলোল, ডেন 
র্লটত চোইটি, আমোর  থো নো ডশোনো পেবন্ত অটপক্ষো  র, তোরপর ডতোমরো দ্বনটেরোই 
লদ্বৰ্জ্ত হটর্। “প্রটফর্র ডর্লেন হোটত ডগ্োণো অল্প  টয় েন মেবোদোর্োন র্যদ্বক্তর 
এ েন, দ্বেদ্বন অদ্বফদ্বশয়োদ্বল গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীর র্োটথ েুক্ত। দ্বর্শোল এ   মবেজ্ঞ 
রু্র্ম্পন্ন  রোর খোদ্বতটর লোইটব্ররীর েোর্তীয় রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িো ইটেমটতো র্যর্হোর  রটত 
পোটরন।  োে ো হটলো এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো ততদ্বরর  োে, ইটম্পদ্বরয়োল 
র্েযতোর েথোথব দ্বর্েয় ইদ্বতহোর্। 
 
“আদ্বম রু্ঝটত পোরদ্বি নো এমন র্মোনী মোনুটষর দ্বর্রুটদ্ধ ে নয অদ্বেটেোগ্ দ্ব েোটর্ উটঠ?” 
 
হোত দ্বদটয় ডনো র দ্বর্র্োদীটদর আর্টনর দ্বদট  ইদ্বঙ্গত  রল, ডেখোটন পোলেোরট  র্োটথ 
দ্বনটয় ডর্লেন র্টর্ আটিন। অস্বদ্বিটত গ্োল লোল হটয় ডগ্টি। এই িরটনর প্রশংর্ো শুটন 
দ্বতদ্বন অেযি নন (তোিো়েো র্োম্প্রদ্বত  র্মটয় তোর নোম র্র্োর মটন শুিু  ৃণোর উটদ্র  
 টরটি)। দ্বর্শ্বি িদ্ব়ের হোতটল মৃদু চোপ়ে মোরটলন। 
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েোে লী তীক্ষ্ণ দৃদ্বষ্টটত তো োটলন, ডনোে টরর র্ক্তটর্য ডমোট ই প্রেোদ্বর্ত হন দ্বন। “দ্ব  
লোে হটত পোটর,  োউটিলর। দ্বনটেট ই অটন র্োর প্রশ্ন ো  টরদ্বি। েুদ্বক্তর্ঙ্গত ের্োটর্র 
ডখোাঁটে গ্তরোটত আদ্বম  ুমোটত পোদ্বর দ্বন। প্রটফর্র ডর্লেটনর মটতো এ েন মোনুষ ড ন 
দ্বর্নো উটেটশয র্ন্ত্রোর্ী  োেব লোটপ দ্বলপ্ত হটর্ন ডেখোটন দ্বতদ্বন আমোটদর র্মোে র্যর্স্থোর 
তথো দ্বথত ‘পতটনর এ দ্বনষ্ঠ প্রচোর । 
 
“তোরপর আচম ো ের্োর্ ডপটয় েোই। ডেটহতু তোর  থো ড উ দ্বর্শ্বোর্  রটি নো তোই 
হতোশোগ্রি ডর্লেন িটর ডনন ডে র্র্বনোশো দ্বর্পেবটয়র েদ্বর্ষযিোণী প্রমোণ  রটত হটর্। এই 
র্যদ্বক্ত র্োরোেীর্ন এম্পোয়োটরর পতটনর  থো প্রচোর  টর আর্টি অথচ প্রমোণ দ্বহটর্টর্ 
দ্বতদ্বন ডদদ্বখটয়টিন গ্মু্বটের দ্ব িু নষ্ট হটয় েোওয়ো লোই , মোটঝ মোটঝ নষ্ট হটয় েোওয়ো দ্ব িু 
পোর্দ্বল  ট্রযোিটপো ব, দুই এ  ো েোয়গ্োয় র্োটেট র  মদ্বত ডতমন উটিখটেোগ্য দ্ব িু নয়। 
দ্ব ন্তু তোর েীর্টনর উপর এ র্োর র্ো দুর্োর আক্রমণ দ্বনুঃর্টন্দটহ দ্বর্টর্চনোর দ্বর্ষয়।” 
 
ডেো়েো হোত র্োমটন ডরটখ ডহলোন দ্বদটয় র্র্টলন লী। ডচহোরোয় র্ম্ভদ্বষ্ট। ড দ্বর্টল পুটরো র 
চোদ্বপটয় উটঠ দোাঁ়েোটলন ডর্লেন। অর্ম্ভর্ পদ্বরশ্রম  টর র্োমটন এটগ্োটলন। হোটতর ডঠলোয় 
আইনেীর্ীট  এ পোটশ র্দ্বরটয় দ্বর্চোরট র  দ্বঠন দ্বস্থর দৃদ্বষ্টর মুটখোমুখী হটলন। 
 
“ইওর অনোর, আত্মপক্ষ র্মথবটনর েনয আমোট  দ্ব িু র্লোর রু্টেোগ্ দ্বদন দয়ো  টর।” 
 
“দ্বনিয়ই, প্রটফর্র ডর্লেন। হোেোর ডহো  এ ো ডতো ড োটনো ট্রোয়োল নয়, এ  ো শুনোনী। 
তথয প্রমোণ দ্বর্টলষণ  টর দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটত হটর্ অদ্বেটেোগ্ োট  ট্রোয়োটলর পেবোটয় ডনয়ো হটর্ 
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দ্ব  হটর্ নো। আদ্বম আমোর এ  ো েুদ্বক্ত উপস্থোপন  টরদ্বি। আপনোর দ্ব  র্লোর আটি তো 
শুনটতও আদ্বম আগ্রহী।” 
 
শুরু  রোর আটগ্ ড টশ গ্লো পদ্বরষ্কোর  টর দ্বনটলন ডর্লেন। “আদ্বম এম্পোয়োটরর েনয 
েীর্ন উৎর্গ্ব  টরদ্বি। দ্বর্শ্বিতোর র্োটথ র্ম্রো টদর ডর্র্ো  টরদ্বি। আমোর আদ্বর্সৃ্কত 
দ্বর্জ্ঞোন ধ্বংটর্র র্োতবোর্োহ  নয়, র্রং পুনগ্বঠটনর প্রদ্বতদ্বনদ্বি। এর র্োহোটেয আমরো দ্বর্দ্ধোন্ত 
দ্বনটত পোরর্ মোনর্র্েযতোট  ড োন পটথ এদ্বগ্টয় ডেটত হটর্। েদ্বদ, আমোর দ্বর্শ্বোর্ 
অনুেোয়ী, এম্পোয়োর েোেটতই থোট , তোহটল পুরটনো এম্পোয়োটরর র্ ল েোটলো 
উপোদোনট  দ্বেদ্বি  টর আটরো উন্নত এ  র্েযতো গ্ট়ে ডতোলোর  োটে আমোর 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর অর্দোন রোখটর্। আমোটদর দ্বর্শ্বগুটলোট  আদ্বম েোটলোর্োদ্বর্; েনগ্ণট  
েোটলোর্োদ্বর্, এম্পোয়োরট  েোটলোর্োদ্বর্–আইন শৃঙ্খলোর ডে অর্নদ্বত প্রদ্বতদ্বদন এর দ্বেদ্বি 
আটরো দুর্বল  টর দ্বদটে তো আটরো র্োদ্ব়েটয় আমোর দ্ব  লোে? 
 
“এই ু ুই র্লোর দ্বিল। শুিু আশো  দ্বর আপদ্বন দ্বর্শ্বোর্  রটর্ন। আদ্বম ডর্োিরু্দ্বদ্ধ, 
র্মী রণ আর দ্বর্জ্ঞোটনর মোনুষ–েো র্লদ্বি তো অন্তর ডথট ই র্লদ্বি।”  ুটর িীর পোটয় 
পোলেোটরর  োটি দ্বনটের আর্টন দ্বফটর এটলন ডর্লেন। র্র্োর র্ময় দশব টদর র্োদ্বরটত 
ওয়োনেোট  খুাঁেটলন। ওয়োনেো ডচোখ দ্বপ  দ্বপ   টর ফযো োটশ েঙ্গীটত হোর্ল। 
 
“অন্তর ডথট  র্লুন আর েোই র্লুন, প্রটফর্র ডর্লেন,   নো ো আমোট  আটরো 
গ্েীরেোটর্ পেবোটলোচনো  রটত হটর্। অদ্বেটেোগ্ োরীটদর র্ক্তর্য আমরো শুটনদ্বি; আপনোর 
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এর্ং দ্বম. পোলেোটরর র্ক্তর্য শুটনদ্বি। আর শুিু এ েটনর স্বী োটরোদ্বক্ত আমোর দর োর। 
দ্বম. দ্বরয়োল দ্বনেোর্,   নো োর এ েন প্রতযক্ষযদশবী।” 
 
দ্বনেোর্ট  ডদটখ ডর্লেন আর পোলেোর র্ত ব দৃদ্বষ্ট দ্বর্দ্বনময়  রটলন। হোমলোর দ্বঠ  পূর্ব 
মুহূটতব এই ডিটল োট ই হযোদ্বর িম  দ্বদটয়দ্বিটলন। 
 
লী এ  ো প্রশ্ন  রটলন। “দ্বম. দ্বনেোর্, আমোটদর এ  ু খুটল র্লটর্ ঐ রোটত দ্বঠ  দ্ব  
ডদটখদ্বিটল তুদ্বম?” 
 
ডর্লেটনর দ্বদট  এ র্োর কু্ষব্ধ দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় দ্বনেোর্ তোর র্ক্তর্য শুরু  রল, “আদ্বম 
দ্বনটের মটন হোাঁ দ্বিলোম, হঠোৎ ওই দুেনট  ডদদ্বখ,”–আঙু্গল তুটল ডর্লেন আর 
পোলেোরট  ডদখোল ডর্–“রোিোর অনয পোশ ডথট  আমোর দ্বদট  এদ্বগ্টয় আর্দ্বিল। 
তোরপর ওই দ্বতনেনট  ডদদ্বখ।” (এর্োর র্োদীর আর্টন র্র্ো দ্বতনেনট  আঙু্গল তুটল 
ডদখোল।) “র়্ে দুেন ওই দ্বতনেটনর দ্বপিটন দ্বিল। আমোট  ডদটখ দ্বন,  োরণ আদ্বম 
রোিোর অনযদ্বদট  দ্বিলোম, তোিো়েো স্বী োটরর প্রদ্বতই ওটদর নের দ্বিল। তোরপর িুম। 
রু্ট়েো ডলো  ো লোদ্বঠ দ্বনটয়  ুটর দোাঁ়েোয় আর  ম র্য়স্ক ডলো  ো লোদ্বথ ডমটর র্র্োইট  
মোদ্ব টত ডফটল ডদয়। তোরপর রু্ট়েো ডলো  ো তোর র্ঙ্গীট  দ্বনটয় চটল েোয়।” 
 
“দ্বমটথয  থো!” চীৎ োর  রটলন ডর্লেন। “ইয়ং মযোন, তুদ্বম আমোটদর েীর্ন দ্বনটয় 
ডখলি!” দ্বনেোর্ দ্বনদ্বর্ব োর েঙ্গীটত তো োল। 
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“েোে,” অনুনটয়র রু্টর র্লটলন ডর্লেন, “আপদ্বন রু্ঝটত পোরটিন নো এ ো দ্বনেবলো 
দ্বমথযো? হোমলোর মোত্র  টয়  দ্বমদ্বন  আটগ্ রোিোয় ডনোহরো ডফলোর েনয ডিটল োট  িম  
দ্বদটয়দ্বিলোম। টযোদ্ব নট  র্টলদ্বিলোমও ডে এ ো র্মোে র্যর্স্থো ডেটঙ্গ প়েোর, েনগ্টণর 
উদোর্ীনতোর আটর  ো উদোহরণ—” 
 
“েটথষ্ট হটয়টি, চোরু্ট র মটতো তীক্ষ্ণ  টণ্ঠ আটদশ দ্বদটলন দ্বর্চোর । “আর চীৎ োর 
 রটল আপনোট  আদোলত ডথট  ডর্র  টর ডদয়ো হটর্। দ্বম. দ্বনেোর্,” র্োক্ষীর দ্বদট   ুটর 
দ্বেটজ্ঞর্  রটলন, “  নো ো   োর র্ময় তুদ্বম দ্ব   রদ্বিটল?” 
 
“আদ্বম, লুদ্ব টয় দ্বিলোম। গ্োটির আ়েোটল। ডদটখ ডফলটল আমোরও ক্ষদ্বত  রত। তোই 
পোদ্বলটয়দ্বিলোম। ওরো চটল েোওয়োর পর ডদৌট়ে দ্বর্দ্ব উদ্বরদ্ব  অদ্বফর্োরটদর ডেট  আদ্বন।” 
 
 োমটত শুরু  টরটি দ্বনেোর্, ইউদ্বনট র  লোটর আঙু্গল ডঢো োটলো। র্োক্ষীর উাঁচু প্ল্যো ফটমব 
দোাঁদ্ব়েটয় আটি ডর্। এ  পো ডথট  আটর  পোটয়র উপর ডদটহর ওেন র্দলোটে 
অনরর্ত। েনতোর দৃদ্বষ্ট ডে তোর উপর এ ো রু্ঝটত ডপটর অস্বদ্বি ডর্োি  রটি; ডচষ্টো 
 রটি দশব টদর দ্বদট  নো তো োটনোর, দ্ব ন্তু দ্ব েোটর্ ডেন তোর ডচোখ র্োমটনর র্োদ্বরটত 
র্র্ো চমৎ োর রু্দশবনো ডর্োনোলী চুটলর এ  ডমটয়র দ্বস্থর দৃদ্বষ্টর উপর আ ট  েোটে। ডেন 
ডমটয় ো তোট  এ  ো প্রশ্ন  টরটি, ের্োটর্র েনয চোপ প্রটয়োগ্  রটি, তোট  দ্বদটয়  থো 
র্লোটত চোইটি। 
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“দ্বম. দ্বনেোর্, প্রটফর্র ডর্লেটনর মন্তটর্যর র্যোপোটর দ্ব  র্লোর আটি ডতোমোর?   নোর 
পূর্ব মুহূটতব র্দ্বতযই ডতোমোর র্োটথ ওটদর  থো হটয়দ্বিল?” 
 
“আহ্, নো। েো র্টলদ্বি… আদ্বম হোাঁ দ্বিলোম এর্ং “ অদ্বেেুক্তটদর দ্বদট  তো োল দ্বনেোর্। 
দ্বর্ষণ্ণ দৃদ্বষ্টটত ডিটল োট  ডদখটলন ডর্লেন ডেন ডর্োঝোটত চোইটলন র্র্ ডশষ হটয় ডগ্টি। 
দ্ব ন্তু ডর্লেটনর র্ঙ্গী শ্বোপটদর দৃদ্বষ্টটত তো োল, চমট  উঠল দ্বনেোর্, ড াঁটপ উঠল শব্দ ো 
শুটন–র্দ্বতয  থো র্ল!–ডেন পোলেোর তোট  দ্বনটদবশ দ্বদটয়টি, দ্ব ন্তু পোলেোর ড োটনো  থো 
র্টল দ্বন। দ্বিিোগ্রি দ্বনেোর্ ঝ   টর ডর্োনোলী চুটলর ডমটয় োর দ্বদট  মোথো ড োরোল; মটন 
হটলো ডমটয় ো তোট  র্লটি–র্দ্বতয  থো র্ল! অথচ ডমটয় ো ড োটনো  থো র্টল দ্বন। 
 
“দ্বম. দ্বনেোর্, দ্বম. দ্বনেোর্,” দ্ব টশোটরর এটলোটমটলো দ্বচন্তো আটরো গুদ্বলটয় দ্বদল দ্বর্চোরট র 
তীক্ষ্ণ  ণ্ঠস্বর। “ডতোমোর র্ক্তর্য অনুেোয়ী প্রটফর্র ডর্লেন এর্ং দ্বম. পোলেোর দ্বিল 
দ্বপিটন, র্োদী দ্বতনেন দ্বিল র্োমটন। এদ্বগ্টয় আর্দ্বিল ডতোমোর দ্বদট । তোহটল র্োদী 
দ্বতনেনট  প্রথটম নো ডদটখ ওই দুেনট  প্রথটম ডদখটল দ্ব েোটর্ তুদ্বম?” 
 
খযোপোট  দৃদ্বষ্টটত আদোলত  টক্ষর চোরপোটশ তো োল দ্বনেোর্। মটন হটলো  োটরো দৃদ্বষ্ট ডথট  
ডর্ পোলোটত পোরটর্ নো, প্রদ্বত ডেো়েো ডচোখ ডেন তোর উটেটশয চীৎ োর  রটি–র্দ্বতয  থো 
র্ল। ডর্লেটনর দ্বদট  তোদ্ব টয় স্বোেোদ্বর্   টণ্ঠ দ্বরয়োল দ্বনেোর্ র্লল, “আদ্বম দুুঃদ্বখত” 
এর্ং েনো ীণব আদোলটতর প্রটতয ট  দ্বর্দ্বস্মত  টর ডচৌে র্িটরর র্োল  ডেটে প়েল 
 োন্নোয়। 
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. 
 
২৭. 
 
চমৎ োর এ  ো দ্বদন, ডর্শী গ্রম নো, ডর্শী ঠোেো নো, ডর্শী উজ্জ্বল নো ডর্শী মদ্বলনও নো। 
েদ্বদও র্হুর্ির আটগ্ই র্মতল রক্ষণোটর্ক্ষটণর র্োটে  র্ন্ধ  টর ডদয়ো হটয়টি, 
গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত ডঢো োর চোরপোটশ আপদ্বন গ্দ্বেটয় উঠো দ্ব িু র্োরটমটর্ উদ্বদ্ভদ 
র্ োল োটত আটরো খুদ্বশর আটমে িদ্ব়েটয় দ্বদটয়টি। (লোইটব্ররী ক্লোদ্বর্ যোল স্থোপতযধশদ্বলটত 
ততদ্বর, র্োমটনর দ্বর্শোল দ্বর্াঁদ্ব়ের িোপগুটলো পুটরো এম্পোয়োটরর মটিয র্র্টচটয় ডর্শী 
েোাঁ েম পূণব, েদ্বদও ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলর্ট  িোদ্ব়েটয় ডেটত পোটর দ্বন। অদ্বি োংশ 
দশবনোথবীই লোইেটরইল র্যর্হোর  রটত ডর্শী পিন্দ  টর) আেট র দ্বদন ো দ্বনটয় প্রচে 
আশোর্োদী ডর্লেন। 
 
তোর আর পোলেোটরর দ্বর্রুটদ্ধ আনীত র্োম্প্রদ্বত  অদ্বেটেোটগ্র র্র্গুটলোই দ্বমটথয প্রমোদ্বণত 
হওয়োয়, দ্বনটেট  তোর নতুন মোনুষ র্টল মটন হটে। অদ্বেজ্ঞতো ো ডর্দনোদোয়  হটলও 
এই   নো মোনুষট  তোর প্রদ্বত দ্ব িু ো হটলও র্হোনুেূদ্বতশীল  টর তুলটর্। েোে ড েোন 
পপটেি লী েদ্বদও ট্রোন টরর র্র্টচটয় প্রেোর্শোলী দ্বর্চোর  নন, দ্ব ন্তু দ্বরয়োল দ্বনেোর্ এর 
আটর্গ্ময় স্বী োটরোদ্বক্তর পটরর দ্বদন তোর ডদয়ো র্ক্তর্য র্যোপ  র্ো়েো ডফটল। 
 
“েখন আমোটদর র্েয র্মোে’ এমন এ  প্রোটন্ত এটর্ দোাঁ়েোয়,” েোে তোর র্ক্তটর্য 
র্টলদ্বিটলন, “েখন শুিুমোত্র দ্বনটের দ্বর্শ্বোর্ এর্ং িযোনিোরণোর  োরটণ প্রটফর্র হযোদ্বর 
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ডর্লেটনর মটতো এ েন র্মোনী নোগ্দ্বর ট  দ্বমটথয অদ্বেটেোটগ্ অপমোদ্বনত হটত হয়, 
তখন র্লটত র্োিয হদ্বে ডে আমোটদর এম্পোয়োটরর েনয তো চরম দুদ্বদবন। স্বী োর  রদ্বি 
ডে আদ্বমও প্রথটম ডেটর্দ্বিলোম হয়টতো দ্বনটের েদ্বর্ষযিোণী র্দ্বতয প্রমোণ  রোর েনয 
প্রটফর্র ডর্লেন এই  ূ  ড ৌশল অর্লম্বন  রটিন। দ্ব ন্তু আদ্বম েুল  টরদ্বিলোম।” 
েুরু  ুাঁচ োটলন েোে, তোর গ্লো এর্ং গ্োটল গ্োঢ় নীল আেো ফুট  উঠল। “আদ্বম প্রটফর্র 
ডর্লেনট  এমন এ  র্মোে র্যর্স্থো ততদ্বর  রোর েনয ডদোষোটরোপ  টরদ্বিলোম ডে 
র্মোের্যর্স্থোয় র্ততো, েদ্রতো এর্ং রু্নোটমর  োরটণ এ েন মোনুষট  খুন হটত হয়, ডে 
র্মোটে নীদ্বতহীনতো আর প্রতোরণোই ডর্াঁটচ থো োর এ মোত্র উপোয়। 
 
“আমরো আমোটদর তনদ্বত তো ডথট   ত দূটর র্টর ডগ্দ্বি। ট্রযোন টরর দ্বপ্রয় নোগ্দ্বর রৃ্ন্দ, 
আমরো েোগ্যর্োন। আমোটদর প্র ৃত স্বরূপ রু্দ্বঝটয় ডদয়োর েনয প্রটফর্র ডর্লেন িনযর্োদ 
পোওনো হটয়টিন; তোর এই অর্দোনট  উদোহরণ দ্বহটর্টর্ র্োমটন ডরটখ আরু্ন আমরো 
র্র্োই এ দ্বত্রত হটয় আমোটদর ডেতটরর অশুে র্েোট  প্রদ্বতহত  দ্বর।” 
 
তোর পরপরই এ  ো হটলো দ্বেটস্ক  টর অদ্বেনন্দন র্োতবো পোঠোন র্ম্রো  এর্ং এই আশোও 
র্যক্ত  টরন ডে এর্োর ডর্লেন তোর প্রটেটক্টর েনয প্রটয়োেনীয় আদ্বথব  র্োহোেয ডপটয় 
েোটর্ন। 
 
লোইে ডরইল উপটর ডতোলোর েঙ্গীটতই র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্তবমোন অর্স্থো দ্বনটয় ডর্লেটনর 
মটনোেোর্ স্পষ্ট হটয় উঠল। তোর  দ্বনষ্ঠ র্নু্ধ–প্রোক্তন চীফ লোইটব্ররীয়োন লযোর্ দ্বেটনো–
অর্র্র দ্বনটয়টিন। দ্বেটনো র্রোর্রই দ্বিটলন ডর্লেটনর  োটের ডেোরোটলো র্মথব , েদ্বদও 
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ডর্োটেবর দ্বর্টরোদ্বিতোর  োরটণ তোর হোত পো র্োিো দ্বিল। দ্ব ন্তু ডর্লেনট  দ্বতদ্বন দ্বনিয়তো 
দ্বদটয়টিন ডে নতুন চীফ লোইটব্ররীয়োন দ্বট্রমো এযো োদ্বনবও তোর মটতোই প্রগ্দ্বতশীল, এর্ং 
ডর্োটেবর অটন  র্দটর্যর  োটি েনদ্বপ্রয়। 
 
“হযোদ্বর, মোই ডফ্রে,” ট্রযোন র ডিট়ে দ্বনটের ডহোম ওয়োর্ল্ব ওদ্বয়নর্দ্বরটত েোওয়োর প্রোিোটল 
দ্বেটনো র্টলদ্বিল, “এযো োদ্বনবও েোটলো মোনুষ, অর্ম্ভর্ জ্ঞোনী এর্ং ডখোলো মটনর। আমোর দৃঢ় 
দ্বর্শ্বোর্ প্রটেক্ট এর্ং ডতোমোট  র্োহোেয  রোর েনয র্র্  রটর্ ডর্। র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এর্ং 
ডতোমোর পুটরো েো ো ফোইল আদ্বম ওর  োটি ডরটখ েোদ্বে। আদ্বম েোদ্বন মোনর্ র্েযতোয় এর 
অর্দোন ডে দ্ব  হটর্ তো ডেটর্ আমোর মটতোই ডর্ও উচ্ছ্বদ্বর্ত হটয় উঠটর্। দ্বনটের প্রদ্বত 
েে দ্বনও, মোই ডফ্রে ডতোমোর  থো আমোর র্র্র্ময় মটন থো টর্।” 
 
এর্ং আেট  প্রথমর্োটরর মটতো নতুন চীফ লোইটব্ররীয়োটনর র্োটথ অদ্বফদ্বশয়োল দ্বমদ্ব ং-এ 
র্র্টিন ডর্লেন। লযোর্ দ্বেটনোর দ্বনিয়তো ডপটয় দ্বতদ্বন েীষণ উফুি এর্ং প্রটেক্ট আর 
এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়োর েদ্বর্ষযৎ পদ্বর ল্পনো খুটল র্লোর েনয অিীর হটয় আটিন। 
 
ডর্লেনট  ডদটখ দ্বট্রমো এযো োদ্বনবও উটঠ দোাঁ়েোল। চীফ লোইটব্ররীয়োটনর অদ্বফটর্ এরই মটিয 
ডর্ দ্বনেস্ব স্ব ীয়তো দ্বনটয় এটর্টি। ডেখোটন দ্বেটনো প্রদ্বতদ্ব  ফোাঁ  ডফো র েটর 
ডরটখদ্বিটলন ট্রযোন টরর দ্বর্দ্বেন্ন ডর্ক্টটরর হল-দ্বেস্ক আর দ্বত্রমোদ্বত্র  েোনবোল দ্বদটয়, তোিো়েো 
দ্বঠ  মোঝখোটন শূটনয ডঝোলোটনো দ্বিল এ  ো দ্বেদ্বেটলোর্, এম্পোয়োটরর প্রদ্বতদ্ব  গ্রহ দ্বচদ্বহ্নত 
 রো থো ত তোটত। এযো োদ্বনবও পোহো়ে প্রমোণ তটথযর ডর্োঝো র্র্ র্দ্বরটয় ডফটলটি। এ  ো 
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ডদয়োটল আদ্বিপতয দ্বর্িোর  টরটি দ্বর্শোল এ  হটলোিীন, ডেখোটন ডর্লেটনর িোরণো 
এযো োদ্বনও ইটে হটলই ডে ড োটনো র্ংস্করণ র্ো র্ম্প্রচোর ডদখটত পোটর। 
 
এযো োদ্বনবও ডর্ট  দ্ব ন্তু রু্স্বোটস্থযর অদ্বি োরী, খোদ্বন  ো  যোরো দৃদ্বষ্ট–ডিো  ডর্লোর ড োটনো 
অপোটরশন হয়টতো েুল পটথ চটল দ্বগ্টয়দ্বিল। ফটল তোর দৃদ্বষ্টটত অর্ম্ভর্ রু্দ্বদ্ধমিো এর্ং 
চোরপোটশর  ট  েোওয়ো প্রদ্বতদ্ব    নোর্লীর উপর র্ীমোহীন র্ত বতো ফুট  উটঠটি। 
 
“আরু্ন, আরু্ন, প্রটফর্র ডর্লেন। র্রু্ন।” ডেটস্কর র্োমটন রোখো এ  ো খো়েো দ্বপটঠর 
ডচয়োর ডদদ্বখটয় র্লল ডর্। “আপদ্বন এই দ্বমদ্ব ং-এর অনুটরোি  টরটিন এ ো আমোর 
ডর্ৌেোগ্য। আদ্বমও ডেটর্ ডরটখদ্বিলোম ডে এ  ু গুদ্বিটয় র্র্োর পর প্রথটমই আপনোর র্োটথ 
ডদখো  রর্।” 
 
মোথো নো়েটলন ডর্লেন। চীফ লোইটব্ররীয়োন এত র্যিতোর মোটঝও তোর দ্বর্ষয় ো মটন 
ডরটখটিন রু্ঝটত ডপটর খুদ্বশ হটলন। 
 
“দ্ব ন্তু আদ্বম প্রথটমই েোনটত চোই, প্রটফর্র ডর্লেন, ড ন আপদ্বন আটগ্ই ডদখো  রটত 
ডচটয়টিন?” 
 
গ্লো পদ্বরষ্কোর  টর র্োমটন ঝু টলন ডর্লেন। “চীফ লোইটব্ররীয়োন, লযোর্ দ্বেটনো দ্বনিয়ই 
আপনোট  েোদ্বনটয়টি এখোটন আমোর  োে এর্ং এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো ততদ্বরর 
পদ্বর ল্পনোর  থো। লযোর্ েটথষ্ট উৎর্োহী দ্বিটলন এর্ং েটথষ্ট র্োহোেয  টরটিন। দ্বতদ্বন 
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আমোট  এ  ো অদ্বফটর্র র্যর্স্থো  টর দ্বদটয়টিন। লোইটব্ররীর প্রদ্বতদ্ব  রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িো 
ইটেমটতো র্যর্হোটরর অনুমদ্বত দ্বদটয়টিন। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো 
প্রটেটক্টর  োাঁদ্ব  ড োথোয় হটর্ ডর্ ো দ্বতদ্বনই খুাঁটে ডর্র  টরটিন।  োদ্বমবনোর্ নোটমর এ  ো 
প্রতযন্ত আউ োর ওয়োটর্ল্ব। 
 
“দ্ব ন্তু এ  ো র্োহোেয লযোর্ আমোট   রটত পোটরন দ্বন। প্রটেটক্টর দ্বশদ্বেউল দ্বঠ  রোখোর 
েনয আমোর  টয় েন র্হ মবীরও এখোটন অদ্বফর্ এর্ং প্রদ্বতদ্ব  রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িোর 
প্রটয়োেনমটতো র্যর্হোটরর অনুমদ্বত দর োর। এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো রু্র্ম্পন্ন  রোর মূল  োে 
শুরুর পূটর্ব প্রদ্বতদ্ব  তথয  দ্বপ  টর  োদ্বমবনোটর্ পোঠোটনো, রু্দ্বর্শোল এ   মবেজ্ঞ। 
 
“লোইটব্ররী ডর্োটেবর মোটঝ লযোর্ দ্বেটনোর েনদ্বপ্রয়তো দ্বিল নো, আপদ্বনও েোটনন। দ্ব ন্তু 
আপনোর আটি। তোই, চীফ লোইটব্ররীয়োন আমোর অনুটরোি : আপদ্বন দ্ব  আমোর 
র্হ মবীটদর এখোটন এটর্  োে  রোর র্যর্স্থো  টর ডদটর্ন?” 
 
এ  দ্বনুঃশ্বোটর্  থোগুটলো র্টল থোমটলন ডর্লেন। গ্তরোটত এই র্ক্তর্য মটন মটন র্োরর্োর 
অনুশীলন  টরটিন এর্ং আশোনুরূপ ফলোফটলর র্যোপোটর দ্বতদ্বন দ্বনদ্বিত। এযো োদ্বনবওর 
ের্োটর্র েনয আত্মদ্বর্শ্বোর্ দ্বনটয় অটপক্ষো  রটিন। 
 
“প্রটফর্র ডর্লেন,” এযো োদ্বনবও শুরু  রল। ডর্লেটনর প্রতযোশোর হোদ্বর্ ো মদ্বলন হটয় 
ডগ্ল। চীফ লোইটব্ররীয়োটনর  টণ্ঠ এমন এ  ো ইদ্বঙ্গত দ্বিল েো ডর্লেন আশো  টরন দ্বন। 
“আমোর শ্রটদ্ধয় পূর্বরূ্রী আপনোর গ্টর্ষণোর র্যোপোটর র্ ল তথয–দ্বর্িোদ্বরত র্যোখযো র্হ 
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আমোট  দ্বদটয় ডগ্টিন। আপনোর  োটের র্যোপোটর দ্বতদ্বন প্রচে আগ্রহী দ্বিটলন। আপনোর 
র্হ মবীটদরও এখোটন এটর্ স্থোয়ীেোটর্  োে  রোর র্যর্স্থো  টর ডদটর্ন র্টল আশ্বোর্ 
দ্বদটয়দ্বিটলন। দ্ব ন্তু আদ্বম, প্রটফর্র ডর্লেন–“ দ্বর্রদ্বত ডনয়োটত ঝ   টর তো োটলন 
ডর্লেন–“প্রথটম আদ্বম দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটয়দ্বিলোম, এ  ো ডস্পশোল দ্বমদ্ব ং ডেট  ডর্খোটন আপদ্বন 
এর্ং আপনোর এনর্োইটক্লোটপদ্বেটটদর েনয র়্ে এ  ো অদ্বফর্ অনুটমোদটনর প্রিোর্ 
 রর্। দ্ব ন্তু প্রটফর্র ডর্লেন, পদ্বরদ্বস্থদ্বত পোটি ডগ্টি।” 
 
“পোটি ডগ্টি। দ্ব েোটর্?” 
 
“র্োম্প্রদ্বত  র্মটয়র র্র্বোদ্বি  আটলোদ্বচত র্দ্বহংর্   নোর আপদ্বন দ্বিটলন প্রিোন 
অদ্বেেুক্ত।” 
 
“দ্ব ন্তু আদ্বম দ্বনটদবোষ প্রমোদ্বণত হটয়দ্বি,” েোঙ্গো গ্লোয় র্লটলন ডর্লেন। “অদ্বেটেোগ্ ো 
এমনদ্ব  দ্বর্চোটরর উপেুক্তও দ্বর্টর্দ্বচত হয় দ্বন।” 
 
“তোরপটরও, প্রটফর্র, র্োম্প্রদ্বত    নো ো আপনোট  প্রমোণ  টরটি–দ্ব েোটর্ র্লো েোয়?–
অশুে র্োতবোর্োহ । হযোাঁ, আপদ্বন অদ্বেটেোগ্ ডথট  অর্যোহদ্বত ডপটয়টিন। দ্ব ন্তু ডর্েনয 
আপনোর নোম, আপনোর অতীত, আপনোর দ্বর্শ্বোর্, আপনোর গ্টর্ষণো িোটপ িোটপ প্রদ্বতদ্ব  
দ্বর্টশ্বর র্োমটন উনু্মক্ত হটয় পট়ে। এ েন প্রগ্দ্বতশীল দ্বর্চক্ষণ দ্বর্চোর  আপনোট  দ্বনটদবোষ 
র্টল রোয় দ্বদটলও লোখ লোখ–র্ম্ভর্ত ড োদ্ব  ড োদ্ব  র্োিোরণ েনতোর দ্ব  হটর্? েনতো 
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ডদটখটি ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েন  তোর র্েযতোর ডগ্ৌরর্ িটর রোখোর েনয র্ংগ্রোম নো 
 টর র্রং উন্মোটদর মটতো দ্বচৎ োর  টর তো ধ্বংটর্র  থো র্লটি। 
 
“আপদ্বন, আপনোর  োটের িোরো এম্পোয়োটরর মূল দ্বেদ্বিটত আ োত  রটিন। আদ্বম 
নোমহীন, পদ্বরচয়হীন, দ্বনষ্প্রোণ, দ্বর্শোল এম্পোয়োটরর  থো র্লদ্বি নো। নো, র্রং এম্পোয়োটরর 
হৃদয় এর্ং আত্মোর  থো র্লদ্বি–এর েনগ্ণ, েখন আপদ্বন র্লটিন ডে এম্পোয়োর ধ্বংর্ 
হটয় েোটে তখন আপদ্বন আর্টল তোটদরই ধ্বংটর্র  থো র্লটিন। এই র্যোপোর ো, মোই 
দ্বেয়োর প্রটফর্র, র্োিোরণ নোগ্দ্বর রো  খটনোই ডমটন দ্বনটত পোরটর্ নো। 
 
“ডর্লেন, পিন্দ ডহো  র্ো নো ডহো , আপদ্বন উপহোটর্র দ্বর্ষয়, র্যঙ্গ-দ্বর্দ্রুটপর র্স্তু এর্ং 
হোর্যস্পটদ পদ্বরণত হটয়টিন।” 
 
“মোফ  রটর্ন, চীফ লোইটব্ররীয়োন, দ্ব ন্তু শুরু ডথট ই আদ্বম  টয়  ডশ্রণীর মোনুটষর  োটি 
হোদ্বর্র দ্বর্ষয়।” 
 
“হযোাঁ,  টয়  ডশ্রণীর মোনুটষর  োটি। দ্ব ন্তু র্োম্প্রদ্বত    নো ো–এর্ং ডেেোটর্ মোনুটষর 
র্োমটন ডখোলোখুদ্বল র্ং দ্ব ত হটয়টি তোটত আপদ্বন প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্টশ্বর  োটি হোদ্বর্র ডখোরোট  
পদ্বরণত হটয়টিন। েদ্বদ আমরো আপনোট  এ  ো অদ্বফর্ র্রোে ডদই তোহটল আপনোর 
 োটে র্রোর্দ্বর র্মথবন ডেোগ্োটনো হটর্। ফলশ্রুদ্বতটত আমরোও হোদ্বর্র ডখোরোট  পদ্বরণত 
হর্। আপনোর িোরণো এর্ং এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো েত গ্েীরেোটর্ই দ্বর্শ্বোর্  দ্বর নো ড ন, 
ট্রযোন টরর গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীর চীফ লোইটব্ররীয়োন দ্বহটর্টর্ 
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আমোট  প্রথটম লোইটব্ররীর  থো েোর্টত হটর্। 
 
“ োটেই, প্রটফর্র ডর্লেন, আপনোর র্হ মবীটদর এখোটন দ্বনটয় আর্োর অনুটরোি 
প্রতযোখযোন  রো হটলো।” 
 
প্রচে আ োটত ঝ   টর ডর্োেো হটয় র্র্টলন ডর্লেন। 
 
“তোিো়েো,” এযো োদ্বনবও তখটনো র্লটি, “আগ্োমী দুই র্প্তোটহর েনয লোইটব্ররীর র্ ল 
রু্টেোগ্ রু্দ্বর্িো র্যর্হোটরর অনুমদ্বত র্োমদ্বয় েোটর্ আপনোর েনয স্থদ্বগ্ত  রো হটলো। 
ডর্োটেবর ডস্পশোল দ্বমদ্ব ং হটর্ দ্ব িুদ্বদটনর মটিযই। ডর্খোটনই আমরো দ্বর্দ্ধোন্ত ডনর্ আপনোর 
র্োটথ চুদ্বক্ত নর্োয়ন  রো হটর্ নো ডশষ  টর ডদয়ো হটর্।” 
 
দ্বর্রদ্বত দ্বনল এযো োদ্বনবও। ডেটস্কর চ চট  পৃষ্ঠটদটশ হোটতর ের দ্বদটয় উটঠ দোাঁ়েোল। “এই 
পেবন্তই, প্রটফর্র ডর্লেন–আপোততুঃ। 
 
হযোদ্বর ডর্লেনও উটঠ দোাঁ়েোটলন, দ্ব ন্তু েঙ্গী ো দ্বট্রমো এযো োদ্বনবওর মটতো র্র্ল এর্ং দ্রুত 
দ্বিল নো। 
 
“ডর্োটেবর র্োমটন  থো র্লোর রু্টেোগ্ পোর্? র্োইট োদ্বহটটোদ্বর এর্ং এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়োর 
গুরুত্ব রু্দ্বঝটয় র্লটত পোরটলই–“ 
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“র্ম্ভর্ নয়, প্রটফর্র,” আন্তদ্বর  রু্টর র্লল এযো োদ্বনবও। লযোর্ দ্বেটনোর র্দ্বণবত মোনুষ োট  
পলট র েনয খুাঁটে ডপটলন ডর্লেন। দ্ব ন্তু আটর্গ্হীন  মব তবো মুহূটতবর মটিযই শীতল 
চোদটর দ্বনটের মটনোেোর্ লুদ্ব টয় ডফলল। দরেো পেবন্ত এদ্বগ্টয় দ্বদল ডর্লেনট । 
 
দরেো ডখোলোর পর এযো োদ্বনবও র্লল, “দুই র্প্তোহ, প্রটফর্র ডর্লেন।” 
 
এখন আদ্বম দ্ব   রর্? প্রচে হতোশোর র্োটথ েোর্টলন ডর্লেন। র্র্ দ্ব  তোহটল এখোটনই 
ডশষ হটয় েোটর্? 
 
. 
 
২৮. 
 
“ওয়োনেো, দ্ব  দ্বনটয় এত র্যি তুদ্বম?” দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় ওয়োনেোর অদ্বফটর্ এটর্টিন 
হযোদ্বর ডর্লেন। এ ো দ্বিল প্রদ্বতেোর্োন গ্দ্বণতদ্বর্দ ইউটগ্ো এমোদ্বরটলর অদ্বফর্। তোর মৃতুয 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর অগ্রগ্দ্বত িব্ধ  টর ডদয়। ডর্ৌেোগ্যক্রটম ইউটগ্োর ততদ্বর  টর েোওয়ো 
শূনযস্থোন পূরণ  রটত র্ক্ষম হয় ওয়োনেো। র্োম্প্রদ্বত  র্িরগুটলোটত ডর্ প্রোইম ডরদ্বেয়যোে 
আটরো দ্বনখুাঁত এর্ং  োেব রী  টর ডতোলোর প্রটচষ্টো চোদ্বলটয় েোটে। 
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“আদ্বম ডর্ শন ৩৩-এইদ্বে১৭-এর র্মী রণগুটলো দ্বনটয়  োে  রদ্বি। ডদখ, নতুন েোটর্ 
র্োদ্বেটয়দ্বি।” মোটঝর ডিো  ডর্গুনী রং-এর অংটশর দ্বদট  ইশোরো  রল ডর্–“প্রচদ্বলত 
েোগ্ফল দ্বর্টর্চনো  টর এর্ং এই ডে! দ্বঠ  েো ডেটর্দ্বিলোম।” দ্বপদ্বিটয় দুহোটত ডচোখ 
েলল। 
 
“দ্ব  এ ো, ওয়োনেো?” র্মী রণ ো ডদখোর েনয হযোদ্বর আটরো  োটি এদ্বগ্টয় ডগ্টলন। “এ ো 
 োদ্বমবনোর্ র্মী রণ অথচ… ওয়োনেো, এ ো  োদ্বমবনোর্ র্মী রটণর দ্বর্পরীত র্মোিোন, তোই 
নো?” 
 
“হযোাঁ, দোদু। র্ংখযোগুটলো  োদ্বমবনোর্ র্মী রটণ দ্বঠ মটতো  োে  রদ্বিল নো ডদখ।” ডদয়োটলর 
এ  ো  েোক্ট চোপটতই  োমরোর অপর প্রোটন্ত দ্বর্দ্বর্ি লোল র্টণবর আটর  ো অংশ েীর্ন্ত 
হটয় উঠল। ডর্লেন আর ওয়োনেো তো ডদখোর েনয ডর্দ্বদট  ডহাঁট  ডগ্টলন। “ডদখ এখন 
ড মন রু্ন্দর েোটর্ দ্বমটল ডগ্টি।  টয়  র্প্তোহ ডলটগ্টি র্মোিোন ো ডর্র  রটত।” 
 
“দ্ব েোটর্  রটল?” র্মোিোন ো খুদ্ব টয় ডদটখ প্রশংর্োর রু্টর দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। 
 
“প্রথটম আদ্বম এই অংটশর উপর মনটেোগ্ ডদই। র্ো ী র্র্গুটলো র্ন্ধ  টর ডদই। 
 োদ্বমবনোর্ট   োটে লোগ্োটত হটল  োদ্বমবনোটর্র উপরই  োে  রটত হটর্–এ োই েুদ্বক্তদ্বর্দ্ধ, 
তোই নো? দ্ব ন্তু তোরপর রু্ঝটত পোদ্বর ডে এই র্মী রণ ো ইটে হটলই প্রোইম ডরদ্বেয়যোটে 
ঢুদ্ব টয় আশো  রটত পোদ্বর নো ডে র্ো ীগুটলোর র্োটথ খোটপ খোটপ দ্বমটল েোটর্। নতুন 
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এ  ো র্ংেুদ্বক্ত মোটন অনয ড োথোও দ্বর্চুযদ্বত। প্রদ্বতদ্ব  ওেটনরই এ  ো দ্বর্পরীত প্রদ্বতদ্বক্রয়ো 
আটি।” 
 
“তুদ্বম ডে িোরণোর  থো র্লি প্রোচীন েুটগ্ র্ম্ভর্ত এ োট ই র্লো হটতো ইন অযোে ইয়োং।” 
 
“হযোাঁ, ডমো োমুদ্ব  তোই, ইন অযোে ইয়োং।  োদ্বমবনোটর্র ইন দ্বনখুাঁত  রোর েনয আমোট  এর 
ইয়োং খুাঁটে ডর্র  রটত হটয়টি। এর্ং তো  টরদ্বি ওখোটন।” অপর প্রোটন্তর ডর্গুনী 
অংটশর  োটি দ্বফটর এল ডর্। “র্ংখযোগুটলো এখোটন র্মন্বয়  রটতই  োদ্বমবনোর্ র্মী রণ 
েোয়গ্োমটতো র্টর্ েোয়। িটন্দর মটতো।” ওয়োনেোট  র্ন্তুষ্ট ডদখোল, ডেন এম্পোয়োটরর 
তোর্ৎ র্মর্যোর র্মোিোন  টর ডফটলটি। 
 
“চমৎ োর। পটর আমোট  রু্দ্বঝটয় র্লটর্ প্রটেটক্ট এই র্মী রটণর তোৎপেব দ্ব  হটত 
পোটর। এখন আমোর র্োটথ হটলোস্ক্রীটণর র্োমটন চল। র্োন্তোনী ডথট  েরুরী র্ংর্োদ 
ডপটয়দ্বি। ডতোমোর র্োর্ো ডেোগ্োটেোগ্  রটত র্টলটি।” 
 
ওয়োনেোর মুটখর হোদ্বর্ মুটি ডগ্ল। র্োন্তোনীর র্োম্প্রদ্বত  ল়েোইটয়র খর্র ডর্ েোটন। 
ইটম্পদ্বরয়োল র্োটে  হ্রোর্  োেব রী হওয়োর র্োটথ র্োটথ, আউ োর ওয়োটর্ল্বর েনগ্ণট ই 
দুটেবোগ্ ডপোহোটত হটে ডর্শী। েনর্হুল র্মৃদ্ধশোলী ইনোর ওয়োটর্ল্ব তোটদর প্রটর্শোদ্বি োর 
র্ীদ্বমত হটয় পট়েটি। তোটদর গ্রটহর উৎপোদ্বদত পটণযর দ্বর্দ্বনমটয় অদ্বত প্রটয়োেনীয় দ্রটর্যর 
আমদোনী র্তবমোটন অটন   দ্বঠন। অল্প  টয়  ো ইটম্পদ্বরয়োল হোইপোরদ্বশপ র্োন্তোদ্বনটত 
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ডেটত পোরটি র্ো র্োতোনী ডথট  আর্টি। দূরর্তবী গ্রহ ো িটর ডনয় ডে এম্পোয়র ডথট  
তোটদরট  দ্বর্দ্বেন্ন  টর ডদয়ো হটয়টি। গ্রটহর স্থোটন দ্বর্টদ্রোহ িদ্ব়েটয় পট়ে। 
 
“দোদু, র্র্ দ্বঠ  আটি ডতো?” ওয়োনেোর  টণ্ঠই তোর মটনর েয় প্র োশ ডপটয় ডগ্ল। 
 
“দুুঃদ্বিন্তো  টরো নো। রোইখ েখন ডেোগ্োটেোগ্  রটত ডপটরটি তোহটল ড োটনো দ্বর্পদ হয় 
দ্বন।” 
 
ডর্লেটনর অদ্বফটর্ হটলোস্ক্রীটণর র্োমটন দোাঁদ্ব়েটয় আটিন দুেটন। স্ক্রীটণর পোটশর  ী 
পযোটে দ্বনদ্বদবষ্ট র্ংখযোগুটলো ডঢো োটলন ডর্লেন। ইেোর গ্যোলো দ্ব   ডেোগ্টেোগ্ স্থোপটনর 
েনয দ্ব িুক্ষণ অটপক্ষো  রটত হটলো। মটন হটলো স্ক্রীণ ো িীটর িীটর ডদয়োটল প্রর্োদ্বরত 
হটে, ডেন ড োটনো  োটনটলর প্রটর্শ পথ। আর ডর্ই  োটনটলর মুটখ প্রথটম ঝোপর্োেোটর্ 
ডিো খোট ো র্র্ল এ  পুরুটষর আ ৃদ্বত ফুট  উঠল। ডেোগ্োটেোগ্ আটরো দ্বনখুাঁত হটতই 
আ ৃদ্বত োও পদ্বরষ্কোর হটলো। ডর্লেন আর ওয়োনেো েখন রোইটখর অদ্বত পদ্বরদ্বচত েোলোই  
ডগ্োাঁফ দ্বচনটত ডপটরটি ততক্ষটণ পুটরো স্ক্রীণ ো েীর্ন্ত হটয় উঠল। 
 
“র্োর্ো! ওয়োনেো!” র্োন্তোদ্বন ডথট  ট্রযোন টর প্রটক্ষদ্বপত রোইটখর দ্বত্রমোদ্বত্র  হটলোগ্রোম র্লল। 
“ডশোন, হোটত ডর্শী র্ময় ডনই।” তোর পুটরো ডদহ ো র্ং ুদ্বচত হটয় ডগ্ল, ডেন প্রচে 
ড োটনো শটব্দ েয় ডপটয়টি। এখোটন অর্স্থো েীষণ খোরোপ। র্র োরট  হদ্ব টয় স্থোনীয় 
এ  ো দ্বর্টদ্রোহী দল ক্ষমতো দখল  টর দ্বনটয়টি। মোনীলো আর ডর্দ্বলর্ট  এযোনোদ্বক্রয়টনর 
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এ  ো হোইপোরদ্বশটপ তুটল দ্বদটয়দ্বি। ওখোটন ডপৌঁটি ডতোমোটদর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্  রটর্, 
দ্বশটপর নোম আট বদ্বেয়ো V11। 
 
“মোনীলোট  েদ্বদ ডদখটত, র্োর্ো। েদ্বদ ডদখটত, র্োর্ো। উন্মোদ হটয় দ্বগ্টয়দ্বিল। শুিুমোত্র 
ডর্দ্বলটর্র দ্বনরোপিোর  থো র্টলই ওট  রোেী  রোটত ডপটরদ্বি। 
 
“আদ্বম েোদ্বন ডতোমরো দ্ব  েোর্ি। র্ম্ভর্ হটল আদ্বমও ডেতোম–দ্ব ন্তু েোয়গ্ো দ্বিল নো। 
মোনীলো আর ডর্দ্বলর্ট  দ্বশটপ উঠোটনোর েনয দ্ব  ডে  টরদ্বি েদ্বদ ডদখটত।” ডঠোাঁ  র্োাঁদ্ব টয় 
ডদটতো হোর্ল রোইখ। তোর এই হোদ্বর্ ো ডর্লেন আর ওয়োনেো েীষণ পিন্দ  টর। 
তোরপর আর্োর শুরু  রল, “তোিো়েো, আদ্বম ডেটহতু এখোটন আদ্বি তখন দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় 
রক্ষোর েনয র্োহোেয  রটত পোরর্–আমরো হয়টতো ইটম্পদ্বরয়োল ইউদ্বনেোদ্বর্বদ্ব  দ্বর্টটটমর 
অংশ দ্ব ন্তু আমরো জ্ঞোন এর্ং দ্বনমবোটণর িোর , ধ্বংটর্র নই। মোথোটমো ো র্োন্তোদ্বন 
দ্বর্টদ্রোহীটদর ড উ েদ্বদ িোটর  োটি আটর্–“ 
 
“র্োর্ো, ডতোমোর ড োটনো দ্বর্পদ হটর্ নো ডতো?” ওয়োনেো দ্বেটজ্ঞর্  রল। 
 
তোটদর  থোগুটলো গ্যোলোদ্বক্সর নয় হোেোর পোরটর্  দূরত্ব পোদ্ব়ে দ্বদটয় েোয়গ্োমটতো ডপৌঁিটত 
র্ময় লোগ্ল দ্ব িু ো। 
 
“আদ্বম–আদ্বম ডতোমোটদর  থো শুনটত পোরদ্বি নো।” হটলোগ্রোম ের্োর্ দ্বদল। “ডিো খোট ো 
ল়েোই চলটি। ডর্শ উটিেনো।” রোইখ আর্োর ডদটতো হোর্ল। “আদ্বম এখনই নোম 
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ডলখোদ্বে। আট বদ্বেয়ো V11 এর দ্ব  হটয়টি ডখোাঁে ডনটর্। েত তো়েোতোদ্ব়ে র্ম্ভর্ আর্োর 
ডেোগ্োটেোগ্  রর্ আদ্বম। মটন রোখটর্, আদ্বম–“ হটলোগ্রোম মুটি ডগ্ল  োরণ ডেোগ্োটেোগ্ র্ন্ধ 
হটয় ডগ্টি। ডর্লেন আর ওয়োনেো তোদ্ব টয় রইটলন ফোাঁ ো ডদয়োটলর দ্বদট । 
 
“দোদু, র্োর্ো দ্ব  র্লটত ডচটয়দ্বিল?” 
 
“রু্ঝটত পোরদ্বি নো। তটর্ এ  ো র্যোপোটর ড োটনো র্টন্দহ ডনই ডে ডতোমোর র্োর্ো দ্বনটেট  
রক্ষো  রটত পোরটর্। ডে দ্বর্টদ্রোহীরো ওর  োিো োদ্বি েোটর্ তোটদর েনয আমোর  রুণো 
হটে! চল, র্মী রণগুটলো আমোট  রু্দ্বঝটয় দোও।  ণ্টোখোটন  পটর দ্বফটর এটর্ 
আট বদ্বেয়ো V11 এর ডখোাঁে ডনর্।” 
 
. 
 
“ মোেোর, ওই দ্বশটপর দ্ব  হটয়টি আপনোর ড োটনো িোরণো ডনই?” আর্োর ইেোর 
গ্যোলো দ্ব   ডেোগ্োটেোগ্ স্থোপন  টরটিন হযোদ্বর ডর্লেন। তটর্ এর্োর এযোনদ্বক্রয়টন 
দোদ্বয়ত্বরত ইটম্পদ্বরয়োল ডনেীর এ েন  মোেোটরর র্োটথ। এই ডেোগ্োটেোটগ্র েনয 
হটলোস্ক্রীটণর র্দটল দ্বেদ্বেস্ক্রীণ র্যর্হোর  রটিন–েো অটন   ম র্োির্র্মত এর্ং অটন  
ডর্শী র্রল। 
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“প্রটফর্র, এযোনদ্বক্রয়ন র্োযু়মেটল ডঢো োর েনয ওই নোটমর ড োটনো দ্বশপ অনুটরোি েোনোয় 
দ্বন। অর্শয র্োন্তোনীর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্ অটন  আটগ্ই র্ন্ধ হটয় ডগ্টি। দ্বশপ ো হয়টতো 
র্োন্তোদ্বন-ডর্েে চযোটনটল ডেোগ্োটেোটগ্র ডচষ্টো  রটি। 
 
“নো, র্রং আমোর মটন হয় আট বদ্বেয়ো V11 গ্ন্তর্য পদ্বরর্তবন  টরটি। হয়টতো ডেোটরগ্ 
অথর্ো র্যোদ্বরপ। ওই দুট ো গ্রটহ ডখোাঁে দ্বনটয়টিন, প্রটফর্র?” 
 
“নো, ক্লোন্ত রু্টর ের্োর্ দ্বদটলন ডর্লেন। “দ্ব ন্তু দ্বশপ ো এযোনোদ্বক্রয়টনর উটেটশয েোত্রো  টর 
ড ন ডর্খোটন েোটর্ নো আমোর মোথোয় আর্টি নো। দ্বশপ োট  খুাঁটে ডর্র  রো আমোর 
েীষণ প্রটয়োেন।” 
 
“হয়টতো,” আগ্ র্োদ্ব়েটয় র্লল  মোেোর, “দ্বশপ ো পোটর দ্বন। মোটন দ্বনরোপটদ ডর্দ্বরটয় 
আর্টত পোটর দ্বন। দ্বর্টদ্রোহীরো  োট  উদ্ব়েটয় দ্বদটে ডর্ ো দ্বনটয় মোথো  োমোটে নো। ডলেোর 
ডর্র  টরই এমন েোর্  রটি ডেন র্ম্রো  এদ্বের্ট  মোরটি। প্রটফর্র, র্ীমোটন্তর েীর্ন 
আর্টলই  দ্বঠন।” 
 
“ওই দ্বশটপ আমোর ডিটলর স্ত্রী আর তোর ডমটয় আটি,  মোেোর।”  দ্বঠন রু্টর র্লটলন 
ডর্লেন। 
 
“ওহ্, আদ্বম দুুঃদ্বখত প্রটফর্র,”  মোেোর লদ্বৰ্জ্ত হটলো। “ড োটনো র্ংর্োদ ডপটল র্োটথ 
র্োটথ আপনোট  েোনোর্।” 
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হতোশ হটয় দ্বেদ্বেঞ্জীণ র্ন্ধ  টর দ্বদটলন ডর্লেন। েীষণ ক্লোন্ত ডর্োি  রটিন। চদ্বিশ র্ির 
িটরই দ্বতদ্বন েোনটতন ডে এমন োই হটর্–এই  থো মটন হওয়োয় খোদ্বন  ো মেোও 
ডপটলন। 
 
দ্বতক্ত চোপো হোদ্বর্ ফু ল মুটখ।  মোেোর হয়টতো ডেটর্টি ডে র্ীমোটন্তর  দ্বঠন েীর্টনর 
 থো র্টল ডর্লেনট  চমট  দ্বদটত ডপটরটি। দ্ব ন্তু র্ীমোটন্তর  থো র্র্ই েোটনন 
ডর্লেন। দ্বনখুাঁত রু্নটনর প্রোটন্ত আলগ্ো রু্তো থো টল ডেমন হয়, রু্তোটত  োন প়েটল 
পুটরো রু্নন োই খুটল েোয়। ডতমদ্বনেোটর্ র্ীমোন্তর্তবী প্রটদশগুটলোর েুদ্ধদ্বর্গ্রহ আটি আটি 
রু্নন খুটল ড ন্দ্র–ট্রযোন টরর দ্বদট  এদ্বগ্টয় আর্টর্। 
 
মৃদু এ  ো শটব্দ র্টচতন হটলন ডর্লেন। ডেোর দ্বর্গ্নযোল। “ড ?” 
 
“দোদু,” ওয়োনেো ডেতটর ঢু লল। “আমোর েয়  রটি।” 
 
“ড ন?” উৎ ণ্ঠো দ্বনটয় প্রশ্ন  রটলন ডর্লেন। এযোনোদ্বক্রয়টনর  মোেোটরর  োি ডথট  েো 
ডেটনটিন–র্ো েোনটত পোটরন দ্বন–তো এখনই ওয়োনেোট  র্লটত চোন নো। 
 
“েদ্বদও ওরো অটন  দূটর থো ত, র্োর্ো, মো আর ডর্দ্বলর্ট  আদ্বম অনুের্  রতোম–অনুের্ 
 রতোম এখোটন”–দ্বনটের মোথোর দ্বদট  ইশোরো  রল–“এর্ং এখোটন”–রু্ট র উপর হোত 
রোখল। “দ্ব ন্তু এখন, আেট , ওটদরট  আদ্বম অনুের্  রটত পোরদ্বি নো–অনুেূদ্বত ো 
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 টম ডগ্টি, মটন হয় ডেন আটি আটি দ্বনটে েোটে, গ্মু্বটের আটলোগুটলোর মটতো। আদ্বম 
এ ো থোমোটত চোই। ওটদরট  দ্বফদ্বরটয় আনটত চোই, দ্ব ন্তু পোরদ্বি নো।”–“ওয়োনেো, এ ো 
পদ্বরর্োরট  দ্বনটয় ডতোমোর দুুঃদ্বিন্তো িো়েো আর দ্ব িু নো। তুদ্বম ডতো েোনই এই িরটনর 
  নো এম্পোয়োটর প্রোয়ই  ট  চটলটি–এ  ো িুটতো ডপটলই হটলো। রোইখ, মোনীলো আর 
ডর্দ্বলটর্র দ্বর্পদ হওয়োর র্ম্ভোর্নো খুর্ই  ম। ডতোমোর র্োর্ো ডে ড োটনোদ্বদন ডেোগ্োটেোগ্ 
 টর র্লটর্ ডে র্র্ দ্বঠ  আটি। মোনীলো আর ডর্দ্বলর্ এযোনদ্বক্রয়টন মেোর িুদ্ব   ো োটর্। 
 পোল খোরোপ আমোটদর এখোটন আমরো গ্লো পেবন্ত  োটে েুটর্ আদ্বি। েোও,  ুমোটত েোও 
আর েোটলো দ্বচন্তো  র। ডদটখো আগ্োমী োল গ্মু্বটের রূ্েবোটলোট  র্র্দ্ব িু অনযর ম মটন 
হটর্।” 
 
“দ্বঠ  আটি, দোদু,”  টণ্ঠই ডর্োঝো ডগ্ল ওয়োনেো আশ্বি হটত পোটর দ্বন। “দ্ব ন্তু 
আগ্োমী োল–েদ্বদ ড োটনো র্ংর্োদ নো পোই–আমোটদরট –“ 
 
“ওয়োনেো, অটপক্ষো িো়েো আর দ্ব   রটত পোদ্বর আমরো?” নরম রু্টর র্লটলন ডর্লেন। 
 
চটল ডগ্ল ওয়োনেো। দুুঃদ্বিন্তোর েোটর তোর  োাঁি ঝুটল পট়েটি। ডর্ চটল েোওয়োর পর 
দ্বনটের উৎ ণ্ঠোয় েুটর্ ডগ্টলন হযোদ্বর। 
 
রোইখ ডেোগ্োটেোগ্  রোর পর দ্বতনদ্বদন ডপদ্বরটয় ডগ্টি। তোরপর আর ড োটনো খর্র ডনই। 
আর আেট  এযোনদ্বক্রয়টনর নযোেোল  মোেোর েোদ্বনটয়টি আট বদ্বেয়ো V11 নোটমর দ্বশটপর 
ড োটনো খর্র পোয় দ্বন ডর্। 
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র্ োটলর দ্বদট  হযোদ্বর  টয় র্োর র্োন্তোদ্বনটত ডেোগ্টেোটগ্র ডচষ্টো  টরটিন। দ্ব ন্তু 
ডেোগ্োটেোগ্ র্যর্স্থো পুটরোপুদ্বর দ্বর্ধ্বি। ডেন র্োন্তোদ্বন আর আট বদ্বেয়ো V11 এম্পোয়োর ডথট  
ঝটর পট়েটি, ফুটলর পোপদ্ব়ের মটতো। 
 
ডর্লেন েোটনন এখন তোট  দ্ব   রটত হটর্। এম্পোয়োর হয়টতো পরোদ্বেত হটয়টি দ্ব ন্তু 
দ্বনদ্বিহ্ন হটয় েোয় দ্বন। তোর ক্ষমতো এখটনো অর্ীম। র্ম্রো  ডষো়েশ এদ্বেটর্র র্োটথ েরুরী 
ডেোগ্োটেোটগ্র ডর্োম চোপটলন দ্বতদ্বন। 
 
. 
 
২৯. 
 
“অর্ো  র্যোপোর–হযোদ্বর!” ডর্লেটনর হটলোস্ক্রীটণর ডেতর ডথট  এদ্বের্ র্লটলন। 
“ডেোগ্োটেোগ্  রোয় আদ্বম খুদ্বশ হটয়দ্বি। েদ্বদও তুদ্বম র্র্র্ময় আটরো ফরমোদ্বল র্োমনোর্োমদ্বন 
ডদখো  রটত চোও। েোই ডহো , ড ৌতূহল র্োদ্ব়েটয় তুটলি। েরুরী দ্বর্ষয় ো দ্ব ?” 
 
“র্োয়োর, আমোর ডিটল তোর স্ত্রী এর্ং ডমটয়ট  দ্বনটয় র্োন্তোদ্বনটত দ্বিল।” 
 
“আহ্, র্োন্তোদ্বন,” র্লোর র্ময় র্ম্রোট র মুখ মদ্বলন হটয় ডগ্ল। “এ দল দ্বর্পথগ্োমী ে নয 
নীচ–“ 
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“র্োয়োর, প্ল্ীে,” ইটম্পদ্বরয়োল ডপ্রোট ো টলর ডতোয়োিো নো  টরই মোঝখোটন র্োিো দ্বদটলন 
ডর্লেন। তোটত র্ম্রো  েত ো নো অর্ো  হটলন দ্বনটে অর্ো  হটলন আটরো ডর্শী। 
“আমোর ডিটল মোনীলো এর্ং ডর্দ্বলর্ট  এ  ো হোইপোরশীটপ তুটল দ্বদটত র্ক্ষম হয়, 
আট বদ্বেয়ো V11, গ্ন্তর্য এযোনদ্বক্রয়ন। ডর্ দ্বনটে র্োন্তোদ্বনটত ডথট  েোয়। এ ো দ্বতনদ্বদন 
আটগ্র খর্র। ওই দ্বশপ এযোনদ্বক্রয়টন এখটনো ডপৌঁিোয় দ্বন। আর আমোর ডিটলরও ড োটনো 
ডখোাঁে পোদ্বে নো। র্োন্তোদ্বনটত ডেোগ্োটেোগ্  টর ড োটনো ের্োর্ পোই দ্বন। আর এখন ডতো 
র্োন্তোদ্বনর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্ র্যর্স্থো পুটরোপুদ্বর ডেটঙ্গ ডগ্টি। 
 
“প্ল্ীে, র্োয়োর, আপদ্বন আমোট  র্োহোেয  রটত পোরটর্ন?” 
 
“হযোদ্বর, অদ্বফদ্বশয়োদ্বল র্োন্তোদ্বনর র্োটথ ট্রোন টরর র্ ল ডেোগ্োটেোগ্ র্ন্ধ। দ্ব ন্তু ওই গ্রটহর 
 টয়  ো ডর্ক্টটর আমোর অনুগ্ত এটেে আটি েোরো এখটনো িরো পট়ে দ্বন। র্রোর্দ্বর 
এটেেটদর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্  রটত পোরদ্বি নো আদ্বম, দ্ব ন্তু ওটদর  োি ডথট  ডে র্ংর্োদ 
পোদ্বে ডতোমোট  েোনোটনো েোয়। েদ্বদও র্ংর্োদগুটলো অদ্বত মোত্রোয় ডগ্োপনীয়, দ্ব ন্তু আমোটদর 
র্নু্ধত্ব এর্ং ডতোমোর অর্স্থো দ্বর্টর্চনো  টর ডতোমোট  ডর্গুটলো েোনোটনোর র্যর্স্থো  রর্। 
 
“এ   ণ্টোর ডেতর আটর  ো র্ংর্োটদর আশো  রদ্বি। ডপৌঁিোটনোর র্োটথ র্োটথ ডতোমোট  
েোনোর্। এর মোটঝ এ েন এইেট  দোদ্বয়ত্ব দ্বদদ্বে গ্ত দ্বতনদ্বদটন র্োন্তোদ্বন ডথট  আর্ো 
র্ ল তথয খুাঁটে ডদখটর্ রোইখ, মোনীলো এর্ং ডর্দ্বলর্ ডর্লেটনর ড োটনো খর্র আটি 
দ্ব নো।” 
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“িনযর্োদ, র্োয়োর। আদ্বম  ৃতজ্ঞ।” র্ম্রোট র প্রদ্বতেদ্বর্ অদৃশয হটয় ডগ্ল হটলোস্ক্রীণ ডথট । 
মোথো গুাঁটে র্টর্ রইটলন ডর্লেন। 
 
“িনযর্োদ, র্োয়োর। আদ্বম  ৃতজ্ঞ।” র্ম্রোট র প্রদ্বতেদ্বর্ অদৃশয হটয় ডগ্ল হটলোস্ক্রীণ ডথট । 
মোথো গুাঁটে র্টর্ রইটলন ডর্লেন। 
 
ষো  দ্বমদ্বন  পটর, হযোদ্বর ডর্লেন তখটনো ডেটস্ক র্টর্ র্ম্রোট র খর্টরর অটপক্ষো  রটিন। 
গ্ত এ   ণ্টো দ্বিল তোর েীর্টনর দ্বিতীয়  দ্বঠনতম মুহূতব। প্রথম ো হটে। ের্ব ধ্বংর্ 
হটয় েোওয়োর পরর্তবী র্ময়। 
 
হটলোস্ক্রীটণ মৃদু এ  ো শব্দ হটলো।  েোক্ট চোপটলন ডর্লেন। এদ্বের্ এর ডচহোরো ডেটর্ 
উঠল। 
 
“হযোদ্বর,” র্ম্রো  শুরু  রটলন।  টণ্ঠ হোল ো দ্বর্ষণ্ণতো ডমশোটনো। “ডতোমোর েনয দুুঃর্ংর্োদ 
দ্বনটয় এটর্দ্বি।” 
 
“আমোর ডিটল।” 
 
“হযোাঁ। র্োন্তোদ্বন দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র উপটর ডর্োমো হোমলোয় আে র্ োটল রোইখ দ্বনহত হয়। 
আমোর ডর্োটর্বর মটত রোইখ েোনত দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় হোমলো হটর্ দ্ব ন্তু দ্বনটের দোদ্বয়ত্ব ডিট়ে 

http://www.bengaliebook.com/


ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

699 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ন়েটত রোেী হয় দ্বন ডর্। দ্বর্টদ্রোহীটদর অদ্বি োংশই দ্বিল দ্বশক্ষোথবী। রোইখ িটর দ্বনটয়দ্বিল 
দ্বশক্ষোথবীরো েদ্বদ রু্ঝটত পোটর ডে ডর্ তখটনো দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র ডেতটর আটি তোহটল 
 খটনোই… দ্ব ন্তু  ৃণো র্ ল েুদ্বক্তটর্োিট  হোদ্বরটয় দ্বদটয়টি। 
 
“দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় দ্বিল ইটম্পদ্বরয়োল। দ্বর্টদ্রোহীরো িটর ডনয় ডে নতুন েোটর্ শুরু  রোর আটগ্ 
ইটম্পদ্বরয়োল র্র্দ্ব িু ধ্বংর্  টর ডফলটত হটর্। ডর্ো ো! ড ন–“ থোমটলন এদ্বের্, হঠোৎ 
রু্ঝটত পোরটলন র্োন্তোদ্বন দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় অথর্ো দ্বর্টদ্রোহীটদর পদ্বর ল্পনো দ্বনটয় ডর্লেটনর 
ড োটনো মোথোর্যথো ডনই। অন্তত এই মুহূটতব। 
 
“হযোদ্বর, এই  থো দ্বচন্তো  টর দ্বনটেট  হয়টতো র্োন্ত্বনো দ্বদটত পোরটর্ ডে ডতোমোর ডিটল 
জ্ঞোন রক্ষো  রটত দ্বগ্টয় মৃতুযর্রণ  টরটি। এম্পোয়োটরর েনয ল়েোই  টর েীর্ন ডদয় দ্বন 
ডর্ র্রং েীর্ন দ্বদটয়টি মোনর্েোদ্বতর েনয।” 
 
 োাঁদটিন ডর্লেন। দুর্বল রু্টর দ্বেটজ্ঞর্  রটলন, “মোনীলো আর ডর্দ্বলর্? ওটদর দ্ব  
হটয়টি? আট বদ্বেয়ো V11 এর ডখোাঁে ডপটয়টিন?” 
 
“ড োটনো ডখোাঁে পোই দ্বন, হযোদ্বর। আট বদ্বেয়ো V11 র্োন্তোদ্বন তযোগ্  টরটি দ্বঠ ই দ্ব ন্তু 
তোরপর অদৃশয হটয় েোয়। হয়টতো দ্বর্টদ্রোহীরো হোইেযো   টরটি অথর্ো র্োিয হটয় অনয 
ড োটনো গ্রটহ চটল ডগ্টি–এই মুহূটতব দ্ব িুই র্লটত পোরদ্বি নো।” 
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মোথো নো়েটলন ডর্লেন। িনযর্োদ, এদ্বের্। েদ্বদও দুুঃর্ংর্োদ দ্বনটয় এটর্টিন দ্ব ন্তু েোই 
ডহো  এ  ো ডখোাঁে দ্বদটত ডপটরটিন। দ্ব িু েোনটত নো পোরো ো আটরো  ষ্ট র। আপদ্বন 
র্দ্বতয োটরর এ েন র্নু্ধ।” 
 
“আর তোই, মোই ডফ্রে,” র্ম্রো  র্লটলন, “ডতোমোট  এ ো ডরটখ েোদ্বে–ডতোমোর ডিটলর 
সৃ্মদ্বতর  োটি।” র্ম্রোট র প্রদ্বতেদ্বর্ স্ক্রীণ ডথট  অদৃশয হটয় ডগ্ল। হোটতর উপর মোথো 
ডরটখ  োন্নোয় ডেটঙ্গ প়েটলন ডর্লেন। 
 
. 
 
৩০. 
 
ইউদ্বনট র ড োমরর্ন্ধনী আটরো শক্ত  টর র্োাঁিল ওয়োনেো। এ  ো হোত দ্বন়েোনী তুটল 
আক্রমণ চোলোল তোর েটের র্োগ্োটন গ্দ্বেটয় উঠো আগ্োিোর উপর। ডিো  র্োগ্োন ো দ্বিদ্বলং-
এর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ের্টনর র্োইটর। র্োিোরণত তোর ডর্শীরেোগ্ র্ময়  োট  দ্বনটের 
অদ্বফটর্ প্রোইম ডরদ্বেয়যোে দ্বনটয়। গ্দ্বণটতর েদ্ব লতোয় ডর্ শোদ্বন্ত খুাঁটে পোয়, এম্পোয়োটরর 
র্তবমোন উমোদনোর মোটঝ র্মী রণগুটলো তোট  আশ্বি  টর। দ্ব ন্তু েখন র্োর্ো, মো আর 
ডিো  ডর্োনট  হোরোটনোর  ষ্ট তোট  অদ্বস্থর  টর তুটল, েখন গ্টর্ষণোর  োেও এই 
অর্হনীয়  ষ্ট েুদ্বলটয় দ্বদটত পোটর নো, ডর্ এখোটন চটল আটর্। দ্ব িু উদ্বদ্ভদ েন্মোটনোটত 
ড োটনোেোটর্, এর্ং অদ্বত র্োমোনয হটলও  ষ্ট দূর  রটত পোটর। 
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ওয়োনেো র্রোর্রই দ্বিল হোল ো পোতলো চমৎ োর ডদহ ডর্ৌষ্ঠটর্র অদ্বি োরী। দ্ব ন্তু এ মোর্ 
আটগ্ র্োর্োর মৃতুয এর্ং মোনীলো আর ডর্দ্বলটর্র অন্তিবোটনর পর ডর্ দ্রুত ওেন হোরোটে। 
হযোদ্বর ডর্লেন প্রোণদ্বপ্রয় নোতনীর এই অনীহোটত হয়টতো উদ্বিগ্ন হটয় উঠটতন দ্ব ন্তু দ্বনটেই 
প্রচে ডশোট  মুহযমোন হটয় থো োটত দ্ব িুই লক্ষয  রটিন নো। 
 
হযোদ্বর এর্ং ওয়োনেো ডর্লেটনর মোটঝ র্যোপ  পদ্বরর্তবন এটর্টি। ডর্ইর্োটথ 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্টর অর্দ্বশষ্ট র্দর্যটদর মোটঝ। হোল ডিট়ে দ্বদটয়টিন হযোদ্বর। 
দ্বিদ্বলং ডর্োলোদ্বরয়োটম এ  ো আমবটচয়োটর র্টর্ র্ময়  ো োন দ্বতদ্বন, উদোর্ হটয় ডচটয় 
থোট ন দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র গ্রোউটঞ্জ দ্বদট , গ্োটয় মোটখন উজ্জ্বল র্োদ্বত ডথট  িদ্ব়েটয় প়েো 
উষ্ণতো। প্রটেটক্টর র্দর্যরো ওয়োনেোট  েোদ্বনটয়টি ডে, তোর ডদহরক্ষী, টযোদ্ব ন পোলেোর 
নোটমর এ  তরুণ প্রোয়ই ডর্লেনট  গ্মু্বটের নীটচ হোাঁ টত েোওয়োর েনয দ্বপ়েোদ্বপদ্ব়ে 
 টর অথর্ো প্রটেটক্টর েদ্বর্ষযৎ দ্বনটয় আটলোচনোয় উৎর্োহী  টর ডতোলোর ডচষ্টো  টর। 
 
ওয়োনেো প্রোইম ডরদ্বেয়যোটের েদ্ব ল র্মী রটণর মোটঝ দ্বনটেট  আটরো গ্েীরেোটর্ 
েুদ্বর্টয় ডরটখটি। ডর্ অনুের্  রটত পোটর তোর দ্বপতোমহ আেীর্ন র্োিনো  টর ডে 
েদ্বর্ষযত দ্বনমবোণ  রটত ডচটয়টিন এখন তো আ ৃদ্বত পোটে এর্ং দ্বপতোমটহর ড োটনো েুল 
হয় দ্বন। এনর্োইটক্লোটপদ্বেটটদর  োদ্বমবনোটর্ই ডেটত হটর্ : ওরোই হটর্ ফোউটেশন। 
 
আর ডর্ শন ৩৩২দ্বে১৭–ওয়োনেো েোটন দ্বিতীয় অথর্ো ডগ্োপন ফোউটেশন র্লটত 
ডর্লেন দ্ব  ডর্োঝোটত ডচটয়টিন। দ্ব ন্তু দ্ব েোটর্? ডর্লেটনর র্দ্বক্রয় অংশগ্রহণ িো়েো 
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ওয়োনেো এই প্রটেক্ট এদ্বগ্টয় দ্বনটয় ডেটত পোরটর্ নো। পদ্বরর্োটরর র্র্োইট  হোরোটনোর 
ডশো  এতই প্রর্ল ডে দ্বনটে উটদযোগ্ী হটয় দ্ব িু  রোর র্োমথব তোর ডনই। 
 
প্রটেটক্টর র্দর্যরো। পঞ্চোশ র্ো তোরও  ম  টয় েন হটর্–েতদূর র্ম্ভর্  োে এদ্বগ্টয় 
দ্বনটয় েোওয়োর ডচষ্টো  রটি। অদ্বি োংশই এনর্োইটক্লোটপদ্বেট।  োদ্বমবনোটর্ েোওয়োর র্ময় 
ড োন উপোদোনগুটলো দ্বনটয় েোটর্ তোর  যো োলগ্ ততদ্বর  রটি। অর্শয েদ্বদ  খটনো 
গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীটত পূণব প্রটর্শোদ্বি োর পোয়। এই মুহূটতব ড র্ল দ্বর্শ্বোটর্র উপর ের 
 টরই  োে  টর েোটে। প্রটফর্র ডর্লেন লোইটব্ররীটত তোর র্যদ্বক্তগ্ত অদ্বফর্ 
হোদ্বরটয়টিন। রু্তরোং অনয ড োটনো র্দর্য দ্বর্টশষ প্রটর্শোদ্বি োর। পোটর্ ডর্ই আশো ডনই 
র্লটত ডগ্টল। 
 
অর্দ্বশষ্ট র্দর্যরো (এনর্োইটক্লোটপদ্বেটটদর র্োদ দ্বদটয়) ইদ্বতহোর্ দ্বর্টলষ  এর্ং গ্দ্বণতদ্বর্দ। 
ইদ্বতহোর্দ্বর্দরো মোনুটষর অতীত এর্ং র্তবমোন আচরণ আর   নো প্রর্োহ দ্বর্টলষণ  টর 
গ্দ্বণতদ্বর্দটদর হোটত তুটল ডদয়। গ্দ্বণতদ্বর্দরো প্রোপ্ত ফলোফল দ্বর্শোল র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল 
র্মী রটণ র্র্োটনোর ডচষ্টো  টর। র্ময় র্োটপক্ষ এর্ং  োমঝরোটনো  দ্বঠন  োে। 
 
ডর্শীরেোগ্ র্দর্য চটল ডগ্টি  োরণ প্রদ্বতদোন অদ্বত র্োমোনয র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োনরো 
ট্রযোন টর উপহোটর্র দ্বর্ষয়। প্রটয়োেনীয় অটথবর অেোটর্ ডর্লেন র্োিয হটয়টিন 
র্যোপ হোটর ডর্তন  মোটত। দ্ব ন্তু ডর্লেটনর র্দ্বক্রয় উপদ্বস্থদ্বত র্র্বদোই র্দর্যটদর আশ্বি 
 রত। দ্বনুঃর্টন্দটহ ডে  টয় েন র্দর্য এখটনো আটি তোরো শুিু এ  ো  োরটণই আটি : 
হযোদ্বর ডর্লেটনর প্রদ্বত তোটদর অর্ম্ভর্ েদ্বক্ত শ্রদ্ধো। 
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থো টর্ই র্ো ড ন? দ্বতক্ত মটন েোর্ল ওয়োনেো। মৃদু র্োতোটর্ ডর্োনোলী চুটলর  টয়  
ডগ্োিো ডচোটখর উপর চটল এটর্টি। আনমটন ডর্গুটলো র্দ্বরটয় আর্োর আগ্োিো ডতোলোর 
 োটে র্যি হটয় প়েল। 
 
“দ্বমর্ ডর্লেন, আপনোর র্োটথ এ  ু  থো র্লটত পোদ্বর?”  ুটর তো োল ওয়োনেো। এ  
তরুণ–অনুমোন  রল দ্বর্টশর ড োঠোয় হটর্ র্য়র্–র্োমটনর শোন। র্োাঁিোটনো পটথ দোাঁদ্ব়েটয় 
আটি। র্োটথ র্োটথই তরুটণর র্দ্বলষ্ঠতো এর্ং অর্ম্ভর্ তীক্ষ্ণ ডমিো অনুের্  রটত পোরল 
ডর্। 
 
“দ্বচনটত ডপটরদ্বি। তুদ্বম দোদুর র্দ্বেগ্োেব, তোই নো? টযোদ্ব ন পোলেোর। 
 
“হযোাঁ, দ্বঠ ই িটরটিন, দ্বমর্ ডর্লেন,” ের্োর্ দ্বদল পোলেোর, তোর গ্োটল লোল আেো ততদ্বর 
হটলো, ডেন এই চমৎ োর ডমটয় ো তোর নোম মটন রোখোয় েীষণ খুদ্বশ হটয়টি ডর্। “দ্বমর্ 
ডর্লেন, আপনোর দোদুর র্যোপোটরই  থো র্লটত চোই। তোট  দ্বনটয় আদ্বম েীষণ দ্বচদ্বন্তত। 
আমোটদর দ্ব িু এ  ো  রটত হটর্।” 
 
“দ্ব   রটত হটর্, দ্বম. পোলেোর? আমোর র্র্ ডশষ হটয় ডগ্টি। র্োর্োর “ র়্ে ডঢো  দ্বগ্লল 
ডর্, মটন হটলো  থো র্লটত  ষ্ট হটে–“মৃতুয এর্ং মো আর ডিো  ডর্োন হোদ্বরটয় েোওয়োর 
পর আদ্বম শুিু প্রদ্বতদ্বদন র্ োটল তোট   ুম ডথট  ডেট  তুলটত পোদ্বর। র্দ্বতয র্লদ্বি, 
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  নো ো আমোট  েীষণেোটর্ মমবোহত  টরটি, রু্ঝটত পোরি, তোই নো?” তরুণ ডে রু্ঝটত 
ডপটরটি ডর্ ো তোর ডচোটখর দ্বদট  তোদ্ব টয়ই দ্বনদ্বিত হটয় ডগ্ল ওয়োনেো। 
 
“দ্বমর্ ডর্লেন, নরম রু্টর র্লল পোলেোর, “আপনোর ডে অপুরণীয় ক্ষদ্বত হটয়টি ডর্েনয 
আদ্বম দুুঃদ্বখত। দ্ব ন্ত আপদ্বন আর ডর্লেন এখটনো ডর্াঁটচ আটিন এর্ং আপনোটদরট ই 
প্রটেক্ট এদ্বগ্টয় দ্বনটয় ডেটত হটর্। প্রটফর্রট  ডদটখ মটন হয় হোল ডিট়ে দ্বদটয়টিন। 
আমোর িোরণো, হয়টতোর্ো আপদ্বন আমরো–দ্বমটল তোর মটন নতুন আশো েোদ্বগ্টয় তুলটত 
পোরর্। র্োমটন এদ্বগ্টয় েোওয়োর েনয ড োটনো অনুটপ্ররণো খুাঁটে দ্বদটত পোরর্। 
 
আহ্, দ্বম. পোলেোর, মটন মটন েোর্ল ওয়োনেো। দোদু হয়টতো দ্বঠ   োে োই  রটিন। 
আমোর মটন হয় নো র্োমটন এটগ্োটনোর আর ড োটনো অনুটপ্ররণো আটি। দ্ব ন্তু মুটখ র্লল, 
“দুুঃদ্বখত, দ্বম. পোলেোর, আমোর মোথোয় ডতমন দ্ব িু আর্টি নো।” দ্বন়েোদ্বনর ইশোরোয় 
গ্রোউটের দ্বদট  ডদখোল। “আমোট  হোটতর  োে ো ডশষ  রটত হটর্।” 
 
“আমোর মটন হয় নো আপনোর দোদু দ্বঠ   োে  রটিন। র্োমটন এটগ্োটনোর েনয ড োটনো 
নো ড োটনো অনুটপ্ররণো অর্শযই আটি। আমোটদরট  শুিু তো খুাঁটে ডর্র  রটত হটর্।” 
 
 থোগুটলো পূণব শদ্বক্তটত ওয়োনেোট  আ োত  রল। ডর্ দ্ব  েোর্দ্বিল তো পোলেোর েোনল 
ড মন  টর? েদ্বদ নো–“তুদ্বম মোইে হযোাঁেল  রটত পোর, তোই নো? প্রশ্ন ো  টরই তোর 
দ্বনুঃশ্বোর্ র্ন্ধ হটয় ডগ্ল, ডেন পোলেোটরর ের্োর্ শুনটত েয় পোটে। 
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“হযোাঁ, পোদ্বর,” ের্োর্ দ্বদল পোলেোর। “ডর্োিহয় র্র্র্ময়ই পোরতোম। অন্তত  খটনো  দ্বর 
দ্বন এমন মটন পট়ে নো। অদ্বি োংশ র্ময়ই আদ্বম র্টচতন েোটর্  দ্বর নো–দ্ব েোটর্ ডেন 
রু্টঝ ডফদ্বল মোনুষ দ্ব  েোর্টি–র্ো ডেটর্দ্বিল। 
 
“মোটঝ মোটঝ,” ওয়োনেোর  োি ডথট  ডর্োিগ্মযতোর ডে প্রর্োহ িুট  আর্টি তো অনুের্ 
 টর দ্বিগুণ উৎর্োটহর র্োটথ র্লটত লোগ্ল ডর্, “আটর েটনর  োি ডথট  এ ই 
তরটঙ্গর এ  ো ঝল  ড র পোই। েদ্বদও র্র্র্ময় েীট়ের মোটঝ থো োর  োরটণ  খটনো 
রু্ঝটত পোদ্বর দ্বন ডর্ ড । তটর্ আদ্বম েোদ্বন আমোর মটতো আটরো অটনট ই আটি–
চোরপোটশ।” 
 
প্রচে উটিেনোয় পোলেোটরর হোত আাঁ ট়ে িরল ওয়োনেো। র্োগ্োটনর েন্ত্রপোদ্বতগুটলো পট়ে 
আটি পোটশ, ড োটনো ভ্রূটক্ষপ ডনই। “তুদ্বম রু্ঝটত পোরি, এর গুরুত্ব  তখোদ্বন? দোদুর 
েনয, র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর েনয? আমোটদর এ েনই অর্োিয র্োিন  রটত পোটর, দুেটন 
এ র্োটথ–“ পোলেোরট  পটথর উপর দোাঁ়ে  দ্বরটয় ডরটখ হন হন  টর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর 
ের্টনর দ্বদট  হোাঁ ো শুরু  রল ডর্। দ্বঠ  প্রটর্শ পটথর  োটি ডপৌঁটি  ুটর র্লল, “এটর্ো, 
দ্বম. পোলেোর। দোদুট  র্র্ েোনোটত হটর্।”  থোগুটলো ওয়োনেো র্লল মুখ নো খুটলই। 
 
“হযোাঁ, আমোরও তোই মটন হয়।” দ্বঠ  এ ই েঙ্গীটত ের্োর্ দ্বদটয় তোর র্োটথ ডেোগ্ দ্বদল 
পোলেোর। 
 
. 
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৩১. 
 
“অথবোৎ ট্রযোন টর পোগ্টলর মটতো েো খুাঁেদ্বি গ্ত  টয় মোর্ িটরই তো আমোটদর র্োটথ 
রটয়টি।” হযোদ্বর ডর্লেন দ্বর্শ্বোর্  রটত পোরটিন নো। হোল ো দ্বনদ্রো ডথট  তুটল ওয়োনেো 
আর পোলেোর দ্বর্স্ময় র তথয ো েোদ্বনটয়টি তোট । 
 
“হযোাঁ, দোদু। ডেটর্ ডদখ। টযোদ্ব টনর র্োটথ আমোর  খটনো ডদখো হয় দ্বন। ডতোমোর র্োটথ 
র্োইটর  ুরত ডর্। আদ্বম র্র্র্ময় দ্বনটের অদ্বফটর্ প্রোইম ডরদ্বেয়যোে দ্বনটয় র্যি থো তোম। 
 খন আমোটদর ডদখো হয়? র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব  েখন আমোটদর দুেটনর পথ 
পরস্পরট  অদ্বতক্রম  টর, ফলোফল দ্বিল তুলনোহীন।” 
 
“ খন?” সৃ্মদ্বত হোতট়ে দ্বেটজ্ঞর্  রটলন ডর্লেন। 
 
“েোে লী’র র্োমটন ডতোমোর ডশষ দ্বহয়োদ্বরং-এর র্ময়।” র্োটথ র্োটথ ের্োর্ দ্বদল ওয়োনেো। 
“মটন আটি, প্রতযক্ষদশবী দ্ব েোটর্ হলফ  টর র্টলদ্বিল তুদ্বম আর টযোদ্ব নই প্রথম হোমলো 
 র? মটন আটি দ্ব েোটর্ ডর্ ডেটঙ্গ পট়ে এর্ং র্তয স্বী োর  টর–েদ্বদও েোনত নো 
ড ন। দ্ব ন্তু আদ্বম আর টযোদ্ব নই তো র্ম্ভর্  টরদ্বি। আমরোই দ্বরয়োল দ্বনেোর্ট  র্তয  থো 
র্লটত র্োিয  টরদ্বি। দ্বনটের মন্তটর্য ডর্ দৃঢ় দ্বিল : শুিু এ েন তোর উপর ডেোর দ্বদটত 
পোরতোম দ্ব নো আমোর র্টন্দহ আটি। দ্ব ন্তু দুেটন দ্বমটল–“ লোেু  ডচোরো চোহনীটত এ  ু 
দূটর দোাঁ়েোটনো পোলেোটরর দ্বদট  তো োল ডর্–“আমোটদর শদ্বক্ত অর্ীম।” 
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দ্বর্ষয় ো আত্মস্থ  রটত এ  ু র্ময় দ্বনটলন ডর্লেন। তোরপর  থো র্লোর েঙ্গী  রটলন। 
দ্ব ন্তু তোর আটগ্ই ওয়োনেো র্লল, “আেট  দ্বর্ োটল আমোটদর ডমেোদ্বল  ক্ষমতো পরীক্ষো 
 রোর পদ্বর ল্পনো  টরদ্বি, পৃথ েোটর্ এর্ং এ র্োটথ। েতদূর রু্ঝটত ডপটরদ্বি টযোদ্ব টনর 
শদ্বক্ত আমোর ডচটয় দ্ব িু ো  ম। আমোর ডরদ্ব ং ডস্কল অনুেোয়ী। হয়টতো পোাঁচ মোত্রোর। দ্ব ন্তু 
ওর পোাঁচ আর আমোর র্োত ডেোগ্  রটল দোাঁ়েোটে র্োটরো। দ্বচন্তো  টর ডদখ, তুলনোহীন।” 
 
“রু্ঝটত পোরটিন, প্রটফর্র?” পোলেোর  থো র্লল। “ওয়োনেো আর আদ্বমই ডর্ই ডব্র  থু 
েো আপদ্বন খুাঁেদ্বিটলন। মহোদ্বর্টশ্বর র্োমটন র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর উপেুক্ততো তুটল িরোর 
 োটে আমরো আপনোট  র্োহোেয  রটত পোরর্; আমোটদর মটতো অনযটদর খুাঁটে ডর্র 
 রোর  োটে র্োহোেয  রটত পোরর্; র্োইট োদ্বহটটোদ্বর র্দ্বঠ  পটথ দ্বফদ্বরটয় আনোর  োটে 
র্োহোেয  রটত পোরর্।” 
 
র্োমটন দেোয়মোন দুই তরুটণর দ্বদট  তো োটলন হযোদ্বর ডর্লেন। তোটদর মুখমেল তোরুণয 
আর উৎর্োটহর আটলোয় জ্বলজ্বল  রটি। রু্ঝটত পোরটলন এই   নো তোর রৃ্দ্ধ হৃদয়ট  
আটন্দোদ্বলত  টরটি। হয়টতো এখটনো র্র্দ্ব িু ডশষ হটয় েোয় দ্বন। েোটর্ন দ্বন ডে র্তবমোন 
দুুঃখেন    নো ো দ্বতদ্বন র্োমটল উঠটত পোরটর্ন, র্ন্তোটনর মৃতুয, পুত্রর্িূ এর্ং নোতনীর 
হোদ্বরটয় েোওয়ো। দ্ব ন্তু এখন রু্ঝটত পোরটিন রোইখ ডর্াঁটচ আটি ওয়োনেোর মোটঝ। 
ওয়োনেো আর পোলেোটরর মোটঝ ডর্াঁটচ আটি ফোউটেশটনর েদ্বর্ষযৎ। 
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“দ্বনিয়ই, দ্বনিয়ই।” প্রচে ডেোটর মোথো ডনট়ে র্লটলন ডর্লেন। “ির আমোট । দোাঁ়ে 
 রোও। অদ্বফটর্ ডেটত হটর্। পরর্তবী পদটক্ষপ দ্বঠ   রটত হটর্।” 
 
. 
 
৩২. 
 
“আরু্ন, প্রটফর্র ডর্লেন।” শীতল  টণ্ঠ আমন্ত্রণ েোনোল চীফ লোইটব্ররীয়োন দ্বট্রমো 
এযো োদ্বনবও। ওয়োনেো আর পোলেোরট  র্োটথ দ্বনটয় েোাঁ েম পূণব অদ্বফটর্ ঢু টলন হযোদ্বর 
ডর্লেন। দ্বর্শোল ডেটস্কর দ্বর্পরীত পোটশ চীফ লোইটব্ররীয়োটনর মুটখোমুদ্বখ র্র্টলন। 
 
“িনযর্োদ, চীফ লোইটব্ররীয়োন। পদ্বরচয়  দ্বরটয় ডদই। আমোর নোতনী ওয়োনেো ডর্লেন 
এর্ং আমোর র্নু্ধ টযোদ্ব ন পোলেোর। ওয়োনেো র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্টর গুরুত্বপূণব 
র্দর্য। তোর দ্বর্টশষত্ব গ্দ্বণত। আর টযোদ্ব ন–আর্টল টযোদ্ব টনর মূল দোদ্বয়ত্ব আমোর 
র্দ্বেগ্োেব। দ্ব ন্তু এর ফোাঁট  ফোাঁট  ডর্ প্রথম ডশ্রণীর ডেনোটরল র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন হটয় 
উঠটি।” আমুটদ েঙ্গীটত মুচদ্ব  হোর্টলন ডর্লেন। 
 
“ডর্শ, শুটন খুদ্বশ হলোম, প্রটফর্র।” এযো োদ্বনবও র্লল, ডর্লেটনর আচরটণ খোদ্বন  ো 
দ্বিিোগ্রি। িোরণো  টরদ্বিল ডে  ো ুদ্বত দ্বমনদ্বত  টর লোইটব্ররীটত দ্বর্টশষ রু্দ্বর্িো প্রোদ্বপ্তর 
অনুটরোি েোনোটর্ আর্োর। 
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“দ্ব ন্তু রু্ঝটত পোরদ্বি নো আপদ্বন ড ন এটর্টিন। আশো  দ্বর রু্ঝটত ডপটরটিন ডে আমরো 
আমোটদর দ্বর্দ্ধোটন্ত অ ল : েনগ্টণর দ্বন   েীষণ র ম অদ্বপ্রয় এমন ড োটনো র্যদ্বক্তট  
আমরো লোইটব্ররীটত  োে  রোর রু্টেোগ্ দ্বদটত পোদ্বর নো। হোেোর ডহো  এ ো এ  ো 
পোর্দ্বল  লোইটব্ররী এর্ং েনগ্টণর অনুেূদ্বতট  মূলয দ্বদটত হটর্।” ডহলোন দ্বদটয় র্র্ল 
এযো োদ্বনবও ডর্োিহয় এর্োর  ো ুদ্বত দ্বমনদ্বত শুরু হটর্। 
 
“রু্ঝটত ডপটরদ্বি ডে আপনোট  আদ্বম ডর্োঝোটত পোদ্বর দ্বন। েোই ডহো  মটন হটলো। ডে 
আপদ্বন েদ্বদ প্রটেটক্টর তরুন র্দর্য–েদ্বর্ষযটতর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োন–তোটদর মুখ ডথট  
ডশোটনন, তখন হয়টতো পদ্বরষ্কোর অনুিোর্ন  রটত পোরটর্ন এই প্রটেক্ট দ্বর্টশষ  টর 
এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো–আমোটদর েদ্বর্ষযটতর েনয  তখোদ্বন গুরুত্বপূণব েূদ্বম ো পোলন  রটর্। 
দয়ো  টর ওয়োনেো আর টযোদ্ব টনর র্ক্তর্য শুনুন।” 
 
শীতল দৃদ্বষ্টটত দুই নর্য র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োটনর দ্বদট  তো োল এযো োদ্বনবও। “ডর্শ, দ্বঠ  
আটি।” ডদয়োটলর  োইমদ্বিটপর দ্বদট  ইশোরো  টর র্লল, “পোাঁচ দ্বমদ্বন । তোর ডর্শী নো। 
আমোট  এ  ো লোইটব্ররী চোলোটত হয়।” 
 
“চীফ লোইটব্ররীয়োন,” ওয়োনেো শুরু  রল, “দ্বনিয়ই আমোর দোদু আপনোর  োটি র্যোখযো 
 টরটি ডে র্োইট োদ্বহটটোদ্বর আমোটদর র্েযতো র্ংরক্ষটণর র্র্টচটয় গুরুত্বপূণব। হোদ্বতয়োর। 
হযোাঁ,” র্ংরক্ষণ শব্দ ো শুটন চীফ লোইটব্ররীয়োটনর দৃদ্বষ্ট দ্ব িু ো প্রশি হওয়োয় পুনরোরৃ্দ্বি 
 রল ডর্। “এম্পোয়োর ধ্বংটর্র উপর অটেৌদ্বক্ত  গুরুত্ব আটরোপ  টর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
র্দ্বতয োর মূলয এদ্ব়েটয় েোওয়ো হটয়টি।  োরণ, র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর র্োহোটেয আমরো ডেমন 
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র্েযতোর অর্শযম্ভোর্ী পতটনর েদ্বর্ষযিোণী  রটত র্ফল হটয়দ্বি ডতমদ্বন তো র্ংরক্ষটণর 
পদটক্ষপ ডনয়োর ডেোগ্যতোও অেবন  টরদ্বি। আর তোই এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো 
ততদ্বর  রটত হটর্। এই  োরটণই আপনোর র্োহোেয আমোটদর প্রটয়োেন এর্ং এই মহোন 
লোইটব্ররীর।” 
 
এযো োদ্বনবও নো ডহটর্ পোরল নো। তরুণীর মোটঝ আলোদো এ  আ ষবণ আটি। েীষণ 
আন্তদ্বর , চমৎ োর  থো র্লোর েঙ্গী। ডর্োনোলী চুলগুটলো দ্বপিন দ্বদট  শক্ত ঝুদ্ব  র্োাঁিো, 
স্কলোরটদর মটত, এটত তোর ডর্ৌন্দেবমদ্বেত র্যদ্বক্তত্ব চোপো নো পট়ে র্রং আটরো প্র োশ 
হটয়টি। র্ক্তর্য োও এখন িীটর িীটর পদ্বরষ্কোর হটে। ডর্ হয়টতো র্মর্যো োট  েুল 
দৃদ্বষ্টট োণ ডথট  দ্বর্চোর  রদ্বিল। দ্বর্ষয় ো েদ্বদ হয় র্ংরক্ষণ, ধ্বংর্ নয়… 
 
“চীফ লোইটব্ররীয়োন,” শুরু  রল টযোদ্ব ন পোলেোর, “এই মহোন লোইটব্ররী র্হরোদ্বি  
র্ির িটর তোর ডগ্ৌরর্ র্মুন্নত ডরটখটি। র্ম্ভর্ত এম্পোয়োটর ইটম্পদ্বরয়োল পযোটলটর্র 
চোইটতও অটন  ডর্শী ক্ষমতোর অদ্বি োরী এই লোইটব্রদ্বর।  োরণ, পযোটলর্ শুিুমোত্র 
এম্পোয়োটরর ডনতোটদর আশ্রয় দ্বদটয়টি, দ্ব ন্তু লোইটব্ররী হটলো এম্পোয়োটরর অদ্বেবত র্মি 
জ্ঞোন, র্ংসৃ্কদ্বত এর্ং ইদ্বতহোটর্র র্ংরক্ষণোগ্োর। এর মূলয অর্ীম। 
 
“এই দ্বর্শোল জ্ঞোনেোেোটরর প্রদ্বত আমোটদর শ্রদ্ধো েোনোটনো উদ্বচত নয় দ্ব ? আর 
এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  োই হটর্ ডেোগ্য প্রদ্বতদোন লোইটব্ররীর ডদয়োলগুটলোর ডেতটর 
িোরণ ৃত জ্ঞোটনর দ্বর্শোল র্োরর্ংটক্ষপ। ডেটর্ ডদখুন।” 
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হঠোৎ  টরই র্র্ পদ্বরষ্কোর হটয় ডগ্ল এযো োদ্বনবওর  োটি। দ্ব েোটর্ ডর্ ডর্োটেবর (দ্বর্টশষ 
 টর মোথোটমো ো দ্বেনোটরো মোটমদ্বরর)  থোয় প্রেোদ্বর্ত হটয় ডর্লেটনর দ্বর্টশষ রু্টেোগ্গুটলো 
র্ন্ধ  টর ডদয়? লযোর্ দ্বেটনো, েোর দ্বর্চোররু্দ্বদ্ধর উপর এযো োদ্বনবওর র্ীমোহীন আস্থো, ডর্ও 
ডর্লেটনর এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়োর ডর্োচ্চোর র্মথব  দ্বিল। 
 
তোর দ্বর্দ্ধোটন্তর অটপক্ষোয়রত দ্বতনেটনর দ্বদট  তো োল ডর্। ডর্লেটনর র্োটথ েোরো  োে 
 রটি এই অল্পর্য়স্ক দুেন েদ্বদ তোটদরই নমুনো হটয় থোট  তোহটল প্রটেটক্টর র্দর্যটদর 
দ্বর্রুটদ্ধ ড োটনো অদ্বেটেোগ্ তুলটত ডর্োেবট  অটন   োঠখ়ে ডপো়েোটত হটর্। 
 
আর্ন ডিট়ে অদ্বফটর্র অপর প্রোটন্ত চটল ডগ্ল। েুরু  ুাঁচ োটনো, েোর্নোগুটলোট  আ ৃদ্বত 
ডদয়োর ডচষ্টো  রটি। দুির্োদো দ্বক্রটোটলর এ  ো র্ল হোটতর তোলুটত মুটঠো  টর িরল। 
 
“ন র,” দ্বচদ্বন্তত  টণ্ঠ শুরু  রল এযো োদ্বনবও। “এম্পোয়োটরর চোলট র আর্ন, পুটরো 
গ্যোলোদ্বক্সর ড ন্দ্র। ডেটহতু আপনোর এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো প্রটেক্ট এখন আমোর র্োমটন নতুন 
আটলোয় উদ্ভোদ্বর্ত”–তরুণ র্দর্য দুেটনর উটেটশয ডিো   টর মোথো নো়েল–“আদ্বম রু্ঝটত 
পোরদ্বি এখোটন আপনোট   োে  রটত ডদয়ো ো  তখোদ্বন গুরুত্বপূণব। এর্ং অর্শযই 
আপনোর র্হ মবীটদরও এখোটন প্রটর্শোদ্বি োর দ্বদটত হটর্।” 
 
 ৃতজ্ঞ ডহটর্ ওয়োনেোর হোটত মৃদু চোপ়ে দ্বদটলন ডর্লেন। 
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“শুিুমোত্র এম্পোয়োটরর ডগ্ৌরটর্র েনযই আদ্বম এই প্রিোর্  রর্ নো, আর্োর র্লো শুরু 
 রল এযো োদ্বনবও। প্রচে উৎর্োহী। “আপদ্বন দ্বর্খযোত, প্রটফর্র ডর্লেন। মোনুষ আপনোট  
উন্মোদ র্ো দ্বেদ্বনয়োর্ েোই েোরু্  নো ড ন, প্রটতযট রই দ্বনেস্ব মতোমত আটি। আপনোর 
মটতো এ েন দ্বর্িোন মোনুষ লোইটব্ররীটত ডেোগ্ দ্বদটল জ্ঞোনী র্মোটে আমোটদর মেবোদো 
র্টর্বোচ্চ পেবোটয় ডপৌঁিটর্। আপনোর র্হটেোগ্ীতোয় আমরো প্রটয়োেনীয় অথব র্ংগ্রহ  রটত 
পোরর্, আমোটদর র্ংগ্রহ র্মৃদ্ধ  রটত পোরর্, প্রটয়োেনীয় ডলো র্ল দ্বনটয়োগ্  রটত পোরর্, 
লোইটব্ররীর দরেো র্র্োর েনয উনু্মক্ত রোখটত পোরর্…। 
 
“আর এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  োর পদ্বরণদ্বত দ্ব  অর্োিোরণ এ  প্রটেক্ট। ডেটর্ 
ডদখুন মোনুষ েখন রু্ঝটত পোরটর্ ডে আমোটদর র্েযতোর মোহোত্ম–ইদ্বতহোটর্র ডগ্ৌরর্, 
অর্োিোরণ অেবন, অদ্বত উন্নত র্ংসৃ্কদ্বত িটর রোখোর এই দ্বর্শোল  মবেটজ্ঞ লোইটব্ররীও েুক্ত 
দ্বিল। আর আদ্বম, চীফ লোইটব্ররীয়োন দ্বট্রমো এযো োদ্বনবও এই  মবেজ্ঞ শুরু  রটত র্োহোেয 
 টরদ্বি।” স্বোদ্বে  দৃদ্বষ্টটত মুটঠোয় িটর রোখো দ্বক্রটোল র্টলর দ্বদট  তো োল এযো োদ্বনবও। 
 
“হযোাঁ, প্রটফর্র ডর্লেন,” ডেোর  টর দ্বনটেট  র্তবমোটন দ্বফদ্বরটয় আনল এযো োদ্বনবও। 
“আপদ্বন এর্ং আপনোর র্হ মবীটদর লোইটব্ররীটত পূণব প্রটর্শোদ্বি োর ডদয়ো হটর্।” 
দ্বক্রটোল র্ল োট  আটগ্র েোয়গ্োয় রোখল। দ্বর্শোল আলখোিোয় ডঢউ তুটল দ্বনটের ডেটস্ক 
এটর্ র্র্ল। 
 
“ডর্োেবট  রোেী  রোটনোর েনয ডিো  দুই এ  ো  োে  রটত হটর্। দ্বচন্তো  রটর্ন নো। 
র্র্ আমোর হোটত ডিট়ে দ্বদন। ওটদরট  রোেী  রোটত পোরর্। 
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ডর্লেন, ওয়োনেো আর পোলেোর এট  অপটরর দ্বদট  দ্বর্েয়ীর দৃদ্বষ্টটত তো োল। 
প্রটতযট র ডঠোাঁট র ড োটণ হোদ্বর্। তোর অিীটন লোইটব্ররী দ্ব  পদ্বরমোণ ডগ্ৌরর্ আর র্মোন 
অেবন  রটর্ ডর্ই স্বটের মোটঝ দ্বট্রমো এযো োদ্বনবওট  ডফটল ডরটখ ডর্দ্বরটয় এল দ্বতনেন। 
 
“দ্বর্স্ময় র,” গ্রোউে োটর উটঠ ডর্লেন র্লটলন। “প্রথম দ্বমদ্ব ং এর র্ময় েদ্বদ ওট  
ডদখটত। অটন   থোই র্টলদ্বিল তখন। আেট  ডতোমোটদর দুেটনর র্োমটন  টয়  
দ্বমদ্বনট র মটিযই–“ 
 
“ডতমন  দ্বঠন দ্ব িু দ্বিল নো, দোদু, গ্রোউে  োর মূল র়্েট  তুটল এটন ওয়োনেো র্লল। 
অট োমযোদ্ব   প্রটপল চোলু  টর ডহলোন দ্বদটয় র্র্ল। গ্ন্তটর্যর ড ো-অদ্বেবটন র্ পোঞ্চ  টর 
দ্বদটয়টি আটগ্ই। “দ্বনটেট  গুরুত্বপূণব প্রমোণ  রোর আ োিো তোর মোটঝ তীব্র। আমরো 
শুিু এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়োর রু্দ্বর্িোগুটলো তুটল িটরদ্বি আর তোর ইটগ্ো র্ো ী  োে  টরটি।” 
 
“আদ্বম আর ওয়োনেো ডঢো োর পরমুহূটতবই ডর্ আমোটদর  েোয় চটল আটর্।” দ্বপিন 
ডথট  র্লল পোলেোর। “আমোটদর দুেটনর দ্বমদ্বলত ডেোটর  োে ো দ্বিল ড    ো োর 
মটতো র্হে।” ওয়োনেোর  োাঁটি হোত রোখল পোলেোর, আর ওয়োনেো মৃদু ডহটর্ পোলেোটরর 
হোত িরল। 
 
“এনর্োইটক্লোটপদ্বেটটদর েত তো়েোতোদ্ব়ে র্ম্ভর্ েোনোটত হটর্। েদ্বদও মোত্র র্দ্বত্রশেন 
আটি। দ্ব ন্তু তোরো র্র্োই চমৎ োর এর্ং দ্বনটর্দ্বদত প্রোণ  মবী। ওটদরট  লোইটব্ররীটত 
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ঢুদ্ব টয় পরর্তবী র্মর্যো দ্বনটয় মোথো  োমোর্–ডক্রদ্বে র্। হয়টতো মোনুষট  ডর্োঝোটনোর েনয 
লোইটব্ররীর র্োটথ আমোর এই নতুন চুদ্বক্ত োই প্রটয়োেন দ্বিল। ড টরপ দ্বর্নদ্বির্ এর র্োটথ 
আর্োর ডেোগ্োটেোগ্  রো দর োর। এর্োর ডতোমোটদর দুেনট  র্োটথ দ্বনটয় েোর্। প্রথটম 
অন্তত ডর্ আমোটদর র্োটথ েোটলো র্যর্হোর  টরটি। তখন র্োহোেয নো  রটলও এখন 
ডতোমোটদর ডঠ োটর্ ড মন  টর। 
 
দ্বিদ্বলং-এর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ের্টনর র্োমটন এটর্ থোমল গ্রোউে  োর। র্োইে পযোটনল 
দ্বপিটল র্টর ডগ্ল, দ্ব ন্তু ডর্লেন র্োটথ র্োটথ নোমটলন নো। ওয়োনেোর দ্বদট   ুরটলন। 
 
“ওয়োনেো, তুদ্বম আর টযোদ্ব ন এযো োদ্বনবওর  োি ডথট  দ্ব  আদোয়  টরি েোটলো  টরই 
েোন; আদ্বম দ্বনদ্বিত ডে  টয় েন িনর্োন র্যদ্বক্তর  োি ডথট  ডতোমরো দ্ব িু ডক্রদ্বে  
আদোয়  টর আনটত পোরটর্। 
 
“আদ্বম েোদ্বন প্রোইম ডরদ্বেয়যোে ডিট়ে ডেটত তুদ্বম পিন্দ  র নো। দ্ব ন্তু এটত ডতোমোটদর 
অনুশীলন হটর্, দক্ষতো র্ো়েটর্, দ্বনটেটদর ক্ষমতো পদ্বরষ্কোর রু্ঝটত পোরটর্।” 
 
“দ্বঠ  আটি দোদু। েদ্বদও আমোর মটন হয় লোইটব্ররীর র্মদ্বত পোওয়োর পর ড উ আর 
ডতোমোট  প্রতযোখযোন  রটত পোরটর্ নো।” 
 
“আটরো এ  ো উটেশয আটি। টযোদ্ব ন, তুদ্বম অটন র্োরই র্টলি ডে মোটঝ মোটঝই 
ডতোমোর মটতো আটর  ো মোইে ‘অনুের্  টরি। দ্ব ন্তু খুাঁটে পোও দ্বন।” 
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“হযোাঁ,” ের্োর্ দ্বদল পোলেোর। “এ  ো ঝলট র মটতো। দ্ব ন্তু প্রদ্বতর্োরই দ্বিলোম েীট়ের 
মোটঝ। এর্ং আমোর চদ্বব্বশ র্িটরর েীর্টন এমন ঝল  মোত্র চোর র্ো পোাঁচর্োর অনুের্ 
 টরদ্বি।” 
 
“দ্ব ন্তু টযোদ্ব ন, প্রদ্বত ঝলট র মোটন ডতোমোর আর ওয়োনেোর মটতো আটর েন র্যদ্বক্তর 
মোইে আটর েন ডমেোদ্বল । ওয়োনেো  খটনো এই ঝল  অনুের্  টর দ্বন।  োরণ 
তোট  আমরো র্র্র্ময় আ়েোল  টর রোখতোম। ডর্  টয় র্োর মোনুটষর েীট়ে এটর্টি। 
তখন হয়টতো আটশ পোটশ ড োটনো ডমেোদ্বল  দ্বিল নো। 
 
“এ ো আটর  ো  োরণ র্ম্ভর্ত ডতোমোটদর দুেনট  মোনুটষর েীট়ে  ুটর ডর়্েোটনোর 
র্র্টচটয় র়্ে  োরণ–আমোর র্োটথ অথর্ো আমোট  িো়েো। আটরো ডমেোদ্বল  আমোটদর 
খুাঁটে ডর্র  রটত হটর্। ডতোমোটদর দুেটনর দ্বমদ্বলত ক্ষমতো এ েন মোনুষট  চোদ্বলত 
 রোর মটতো শদ্বক্তশোলী। ডতোমোটদর পুটরো এ  ো দটলর দ্বমদ্বলত ক্ষমতো এম্পোয়োর চোদ্বলত 
 রোর মটতো শদ্বক্তশোলী হটয় উঠটর্।” 
 
 থো ডশষ  টর গ্রোউে  োর ডথট  নোমটলন ডর্লেন। ওয়োনেো আর পোলেোর েখন 
তোট  খুাঁদ্ব়েটয় খুাঁদ্ব়েটয় র্োইট োদ্বহটটোদ্বর ের্টন উঠটত ডদখটি তখটনো পদ্বরষ্কোর রু্ঝটত 
পোটর দ্বন ডে তোটদর তরুণ  োাঁটি দ্ব  দ্বর্শোল এ  দোদ্বয়ত্ব চোদ্বপটয় দ্বদটয় ডগ্টিন ডর্লেন। 
 
. 
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৩৩. 
 
মোঝ দুপুর। দ্বর্শোল গ্রহ োট  ডঢট  রোখো িোতর্ ত্বট র উপর ট্রযোন দ্বরয়োন রূ্টেবর 
প্রদ্বতফদ্বলত আটলো ডচোখ িোাঁিোটনো উজ্জ্বলতো ততদ্বর  টরটি। দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র 
অর্েোরটে দ্বর ডেট র দ্ব নোরোয় দোাঁদ্ব়েটয় আটিন হযোদ্বর ডর্লেন। হোত দ্বদটয় আ়েোল  টর 
  বশ রূ্েবোটলো  ডথট  ডচোখ দুট ো র্োাঁচোটনোর ডচষ্টো  রটিন। র্হু র্ির হটয় ডগ্ল, 
গ্মু্বটের নীচ ডথট  র্োইটর আর্ো হয় নো। অর্শয পযোটলটর্ েোওয়ো হটয়টি, তোও হোটত 
ডগ্োনো  টয় র্োর। ডর্ ো দ্বহর্োটর্ নো িরটলও চটল।  োরণ পযোটলর্ গ্রোউটেও দ্বনটেট  
আর্দ্ধ মটন হটর্। 
 
ড উ ডস্বেোয় র্ঙ্গী হটত চোইটল আলোদো  থো, তোিো়েো ডর্লেন এখন এ োই  ুটর 
ডর়্েোন। প্রথম  োরণ পোলেোর এখন ডর্শীরেোগ্ র্ময়  ো োয় ওয়োনেোর র্োটথ। প্রোইম 
ডরদ্বেয়যোে দ্বনটয়  োে  টর, ডমেোদ্বল  দ্বরর্োচব এর  োে অথর্ো তোটদর মটতো অনযটদর 
খুাঁটে ডর্র  রোর ডচষ্টো  টর। অর্শয দ্বতদ্বন চোইটল, অনয ড োটনো তরুণট  দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র 
িোত্র র্ো প্রটেটক্টর ড োটনো র্দর্য–র্দ্বেগ্োেব দ্বহটর্টর্ দ্বনটত পোরটতন। 
 
েোইটহো , ডর্লেন েোটলো  টরই েোটনন ডে এখন আর র্দ্বেগ্োটেবর প্রটয়োেন। ডনই। 
ডেটহতু র্হুল আটলোদ্বচত দ্বহয়োদ্বরং এর্ং গ্যোলো দ্ব   লোইটব্ররীর র্োটথ র্ম্প ব পুনুঃস্থোপন, 
এইর্র্  োরটণ  দ্বমশন অর্ পোর্দ্বল  ডর্ফদ্ব  তোর র্যোপোটর দ্বর্টশষ আগ্রহী হটয় উটঠটি। 
ডর্লেন েোটনন ডে প্রদ্বতদ্বনয়ত তোট  অনুর্রণ  রো হটে । গ্ত  টয় মোটর্ ডর্শ 
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 টয় র্োরই অনুর্রণ োরীটদর ডদটখটিন। অদ্বফটর্ দ্বলটর্দ্বনং দ্বেেোইর্ র্র্োটনো হটয়টি 
এই র্যোপোটরও তোর মটন ড োটনো র্টন্দহ ডনই। েরুরী আটলোচনোর র্ময় দ্বতদ্বন অর্শয 
এ  ো টযোদ্ব   দ্বেেোইর্ চোলু  টর ডনন। 
 
ডর্লেন দ্বনদ্বিত নন  দ্বমশন অর্ পোর্দ্বল  ডর্ফদ্ব  তোট  দ্বনটয় দ্ব  েোটর্ র্ম্ভর্ত তোরো 
দ্বনটেরোও দ্বনদ্বিত নয়। তটর্ মহোমোনর্ অথর্ো উন্মোদ েোই েোরু্  নো ড ন, ডর্লেটনর 
প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্ষয় েোনো োই এখন তোটদর প্রিোন  োে। অথবোৎ,  দ্বমশন দ্বর্দ্ধোন্ত নো পোিোটনো 
পেবন্ত দ্বতদ্বন র্র্বক্ষণ দ্বনরোপদ। 
 
মৃদু র্োতোটর্ ইউদ্বনট র উপর ে়েোটনো চোদর আর মোথোর অর্দ্বশষ্ট  টয় গ্োদ্বি র্োদো চুল 
এটলোটমটলো হটয় প়েল। ডরদ্বলং-এর উপর দ্বদটয় নীটচর র্ীমোহীন দ্বর্িৃত িোতর্ চোদটরর 
দ্বদট  তো োটলন, দ্বর্িৃত চোদটরর ড োথোও ড োটনো ডেো়েো ডনই, তোর নীটচই রটয়টি 
অর্ম্ভর্ েদ্ব ল এ  দ্বর্টশ্বর  ল েো। গ্মু্বেগুটলো স্বে হটল ডে ড উ ডদখটত পোরত 
গ্রোউে  োর িু টি, পরস্পর র্ংেুক্ত  ল্পনোতীত েদ্ব ল  োটনটলর দ্বেতর দ্বদটয় হুশ শটব্দ 
িুট  চলো গ্োদ্বে  যোর্। এম্পোয়োটরর প্রদ্বতদ্ব  গ্রটহ পোঠোটনোর েনয হোইপোরদ্বশটপ ডতোলো 
হটে শর্য, রোর্োয়দ্বন  দ্রর্য, মূলযর্োন অলং োর, অথর্ো হোইপোরদ্বশপ ডথট  নোমোটনো হটে 
এম্পোয়োর-এর প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্শ্ব ডথট  আমদোনী  রো পণযদ্রর্য। 
 
চ চট  িোতর্ আর্রটণর নীটচ দ্বনরর্দ্বেন্ন র্টয় চটলটি চদ্বিশ দ্বর্দ্বলয়ন মোনুটষর েীর্ন, 
রু্খ-দুুঃখ, হোদ্বর্- োন্নো, েীর্টনর প্রোতযদ্বহ  নো  ীয়তোর ড োটনো  মদ্বত ডনই। এই িদ্বর্ ো 
দ্বতদ্বন েীষণ েোটলোর্োটর্ন–মোনর্েোদ্বত েো অেবন  রটত ডপটরটি তোর েীর্ন্ত িদ্বর্–এর্ং 
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রু্  ো খচ  টর উটঠ েখন মটন পট়ে ডে আগ্োমী  টয়  শতোব্দীর মোটঝই র্র্দ্ব িু 
পদ্বরণত হটর্ ধ্বংর্িূটপ। দ্বর্শোল গ্মু্বেগুটলো দুমট়ে মুচট়ে েোটর্। িোতর্ আর্রণ তুটল 
ডফটল এ দো এ  অদ্বত উন্নত েোদ্বতর আর্োর্স্থল আর্োর পদ্বরণত হটর্ পদ্বতত েদ্বমটত। 
দ্বর্মষব দ্বচটি মোথো নো়েটলন,  োরণ েোটনন ডে এই ধ্বংর্েজ্ঞ ডঠ োটত পোরটর্ন নো। দ্ব ন্তু, 
গ্মু্বটের ধ্বংর্িূপ ডেমন মোনিটক্ষ ডদখটিন ডর্লেন ডতমদ্বন এ োও েোটনন ডে 
এম্পয়োটরর র্র্বটশষ েুদ্ধ এই গ্রটহর মোদ্ব  উনু্মক্ত  টর দ্বদটলও ডেেোটর্ই ডহো  ট্রযোন র 
নতুন এম্পোয়োটরর র্র্বোদ্বি  গুরুত্বপূণব র্দর্য দ্বহটর্টর্ আর্োর আদ্বর্েূবত হটর্। পদ্বর ল্পনোয় 
দ্বর্ষয় ো দ্বনদ্বিত  রো হটয়টি। 
 
 োিো োদ্বি এ  ো ডর্টঞ্চ র্র্টলন ডর্লেন। পোটয়র র্যথো ো অর্হয ডঠ টি; ভ্রমণ োর েনয 
পদ্বরশ্রম হটয়টি অটন । দ্ব ন্তু আটর র্োর উপর ডথট  ট্রোন টরর দ্বদট  তো োটনো, উনু্মক্ত 
র্োতোর্ অনুের্  রো, মোথোর উপটর র্ীমোহীন আ োশ ডদখোর ডে আনন্দ তোর তুলনোয় এই 
 ষ্ট দ্ব িুই নো। 
 
ওয়োনেোর  থো ডেটর্ মন আটরো খোরোপ হটলো। নোতনীর র্োটথ এখন র্লটত ডগ্টল ডদখোই 
হয় নো। অল্প ডে  টয় র্োর ডদখো হটয়টি র্োটথ তখন পোলেোর দ্বিল। দ্বতনমোর্ আটগ্ 
ওয়োনেো আর পোলেোটরর ডদখো হওয়োর পর দুেনট  আর দ্বর্দ্বেন্ন  রো েোয় দ্বন। 
ওয়োনেো অর্শয র্টলটি ডে প্রটেটক্টর স্বোটথব তোটদর দুেটনর অদ্বি োংশ র্ময় এ র্োটথ 
থো ো ো েরুরী দ্ব ন্তু ডর্লেটনর মটত দ্বর্ষয় ো আটরো গ্েীর। 
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েটর্বর র্োটথ তোর প্রথম দ্বদ  োর আচরটণর  থো েোটলোই মটন আটি। তোটদর দুেটনর 
মোটঝও দ্বতদ্বন ডর্ই এ ই আচরণ লক্ষয  টরটিন। শুিুমোত্র ডমিোর  োরটণই তোটদর মোটঝ 
 দ্বনষ্ঠতো ততদ্বর হয় দ্বন, এখোটন আটর্টগ্রও র্যোপোর আটি। 
 
তোিো়েো, দ্বর্টশষ প্র ৃদ্বতর  োরটণই অনয মোনুটষর র্োদ্বন্নটিযর ডচটয় ওয়োনেো আর পোলেোর 
দ্বনটেটদর র্োদ্বন্নটিযই ডর্শী স্বোেন্দয ডর্োি  টর। র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব , ডর্লেন লক্ষয 
 টরটিন েখন আটশপোটশ ড উ থোট  নো ওয়োনেো আর পোলেোর এমনদ্ব  মুটখও  থো 
র্টল নো। তোটদর ডমেোদ্বল  এতই শদ্বক্তশোলী ডে পোরস্পদ্বর  ডেোগ্োটেোটগ্র েনয শটব্দর 
প্রটয়োেন হয় নো। 
 
প্রটেটক্টর অনয র্দর্যরো ওয়োনেো আর পোলেোটরর এই দ্বর্টশষ গুটণর  থো েোটন নো। 
ডর্লেটনর মটত ডগ্োপন থো োই র্োঞ্চনীয় অন্তত পদ্বর ল্পনোয় তোটদর েূদ্বম ো েথোেথেোটর্ 
র্ংজ্ঞোদ্বয়ত নো হওয়ো পেবন্ত। আর্টল পদ্বর ল্পনো ততদ্বর হটয় ডগ্টি দ্ব ন্তু তো শুিু ডর্লেটনর 
মোথোটতই। আর দু এ  ো দ্বর্ষয় েোয়গ্োমটতো র্র্োটনো হটয় ডগ্টলই ওয়োনেো আর 
পোলেোরট  র্র্ খুটল র্লটর্ন এর্ং েদ্বদ প্রটয়োেন হয়। েদ্বর্ষযটত আটরো দুএ েনট । 
 
িীটর িীটর আ়েষ্ট েঙ্গীটত উটঠ দোাঁ়েোটলন ডর্লেন। এ   ণ্টোর ডেতটর দ্বিদ্বলং এ 
দ্বফরটত হটর্। ওয়োনেো আর পোলেোর আর্টি তোর েনয এ  ো র্োরপ্রোইে দ্বনটয়। হয়টতো 
আটর  ো েদ্ব ল িোাঁিো। ডশষর্োটরর মটতো তো োটলন ট্রোন টরর দ্বদট ।  ুটর গ্রযোদ্বেদ্ব   
দ্বরপোলশন এযোদ্বলটে টরর দ্বদট  এটগ্োটনোর র্ময় মুটখ স্মীত হোদ্বর্ ফুদ্ব টয় গ্েীর মমতোয় 
র্লটলন, “ফোউটেশন।” 
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৩৪. 
 
দ্বনটের অদ্বফটর্ ঢু টলন হযোদ্বর ডর্লেন। ওয়োনেো আর পোলেোর আটগ্ই এটর্টি। র্টর্ 
আটি  নফোটরি ড দ্বর্টলর ডশষ মোথোয়। দুেটনর ডর্লোয় েো স্বোেোদ্বর্ , ড উই  থো 
র্লটি নো। 
 
তোরপর থমট  দোাঁ়েোটলন ডর্লেন।  োমরোয় আটরো এ েন আটি। অর্ো   োে–েদ্রতোর 
খোদ্বতটর ওয়োনেো আর পোলেোর অনয মোনুষটদর র্োমটন প্রচদ্বলত েঙ্গীটত  থো র্টল। 
অথচ এখোটন দ্বতনেনই দ্বনিুপ। 
 
আগ্ন্তু ট  খুদ্ব টয় ডদখটলন ডর্লেন–ডদখটত দ্ব িু ো অদু্ভত, পয়দ্বত্রটশর মত র্য়র্, প্রচুর 
র্ময় প়েোটশোনো  টর  ো োয় এমন মোনুটষর মটতো ক্ষীণদৃদ্বষ্ট ডচোটখ, ডচোয়োটল অদু্ভত 
দৃঢ়তোর আেোর্ নো থো টল ডর্লেন তোট  অদ্বত র্োিোরণ মোনুষ দ্বহটর্টর্ িটর দ্বনটতন, 
দ্ব ন্তু ডর্ ো হটতো মোরোত্ম  েুল। তোর ডচহোরোয় রটয়টি এ ইর্োটথ দৃঢ়তো আর র্হৃদয়তো। 
েরর্ো  রোর মটতো মোনুষ, দ্বর্দ্ধোন্ত দ্বনটলন ডর্লেন। 
 
“দোদু,” চমৎ োর েঙ্গীটত উটঠ দোাঁ়েোল ওয়োনেো। ডর্লেটনর রু্ট র ডেতর ো ডমোচ়ে দ্বদটয় 
উঠল।  টয়  মোর্ আটগ্ পদ্বরর্োটরর র্র্োইট  হোদ্বরটয় অটন  র্দটল ডগ্টি ডর্। আটগ্ 
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েখন তখন দ্বখল দ্বখল  টর ডহটর্ উঠত; দ্ব ন্তু এখন মোদ্বেবত হোদ্বর্টত তোর গ্েীর ডচোখ 
দুট ো উজ্জ্বল হটয় উটঠ। তটর্ আটগ্র মটতোই–এখটনো অর্ম্ভর্ রু্ন্দর এর্ং ড র্লমোত্র 
তোর অর্োিোরণ ডমিোই ডর্ই ডর্ৌন্দেবট  িোদ্বপটয় ডেটত পোটর। 
 
“ওয়োনেো, পোলেোর,” র্লটলন ডর্লেন, প্রথমেটনর গ্োটল চুমু দ্বদটলন, দ্বিতীয়েটনর দ্বপঠ 
চোপট়ে দ্বদটলন। 
 
“হযোটলো,” আগ্ন্তুট র উটেটশয র্লটলন ডর্লেন, “আদ্বম হযোদ্বর ডর্লেন।” 
 
“আপনোর র্োটথ ডদখো হওয়ো আমোর পরম ডর্ৌেোগ্য, প্রটফর্র।” আগ্ন্ত  ের্োর্ দ্বদল। 
“আদ্বম ডর্োর এযোলুদ্বরন।” প্রোধগ্দ্বতহোদ্বর্  েুটগ্র মটতো হোত র্ো়েোল হোত দ্বমলোটনোর েনয। 
 
“ডর্োর এ েন র্োইট োলদ্বেট, হযোদ্বর,” পোলেোর র্লল, “এর্ং আমোটদর  োটের প্রদ্বত 
েীষণ আগ্রহী।” 
 
“আর্ল র্যোপোর হটে, দোদু,” ওয়োনেো র্লল, “ডর্োর আমোটদরই এ েন।” 
 
“ডতোমোটদরই এ েন?” অনুর্ন্ধোনী দৃদ্বষ্টটত পোলোক্রটম দুেটনর দ্বদট  তো োটলন 
ডর্লেন। “অথবোৎ…” তোর দৃদ্বষ্ট উজ্জ্বল হটয় উঠল। 
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“হযোাঁ, দোদু। গ্ত োল আদ্বম আর টযোদ্ব ন ইদ্বর ডর্ক্টটর হোাঁ দ্বিলোম। ডতোমোর পরোমশব 
অনুেোয়ী খুাঁেদ্বিলোম অনযটদর। তোরপর হঠোৎ–িুম!–ওট  খুাঁটে পোই।” 
 
“থ  পযো োনব ো র্োটথ র্োটথই দ্বচনটত পোদ্বর। খুাঁেটত থোদ্ব  আর ডেোগ্োটেোগ্ স্থোপটনর ডচষ্টো 
 দ্বর।” গ্টল্পর ডরশ িরল পোলেোর। “র্োদ্বণদ্বেয  এলো োয় দ্বিলোম, ডস্পর্টপোট বর  োটি। 
ডক্রতো, পেব  , আউ ওয়োটর্ল্বর র্দ্বণট  দ্বগ্ে দ্বগ্ে  রদ্বিল েোয়গ্ো ো। তোল হোরোটনোর 
মটতো অর্স্থো, এমন র্ময় ওয়োনেো ডথটম র্ংট ত ডদয়–ডর্দ্বরটয় এটর্ো আর েীট়ের মোঝ 
ডথট  ডর্োর আমোটদর র্োমটন এটর্ র্ংট ত ডদয়-হযোাঁ?” 
 
“দ্বর্স্ময় র,” ওয়োনেোর দ্বদট  প্রশংর্োর দৃদ্বষ্টটত তো োটলন ডর্লেন। “আর েক্টর–আপদ্বন 
েক্টর, তোই নো?–এযোলুদ্বরন, আপনোর দ্ব  মন্তর্য?”। 
 
“ডর্শ,” দ্বচদ্বন্তত রু্টর  থো শুরু  রল র্োইট োলদ্বেট। “আদ্বম খুদ্বশ। র্র্র্ময়ই দ্বনটেট  
অনযর ম মটন হটতো। এখন েোদ্বন ড ন? এর্ং েদ্বদ আদ্বম ড োটনো র্োহোটেয আর্টত 
পোদ্বর,–“ র্োইট োলদ্বেট ডচোখ নোদ্বমটয় দ্বনল, ডেন হঠোৎ  টরই রু্ঝটত ডপটরটি ডে ডর্শী 
আশোর্োদী হটয় পট়েটি ডর্। “র্লটত চোইদ্বি ওয়োনেো আর পোলেোর েোদ্বনটয়টি ডে আদ্বম 
হয়টতো ড োটনো নো ড োটনোেোটর্ আপনোর র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্ট র্োহোেয  রটত পোরর্, 
প্রটফর্র। আমোর েনয এর ডচটয় খুদ্বশর দ্বর্ষয় আর দ্ব িু হটত পোটর নো। 
 
“দ্বনিয়ই, ওরো র্দ্বতয  থোই র্টলটি ে. এযোলুদ্বরন। আমোর মটত, প্রটেটক্ট আপদ্বন অটন  
র়্ে অর্দোন রোখটত পোরটর্ন–েদ্বদ আপদ্বন  োে  রটত আগ্রহী হন। অর্শয তোর েনয 
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এখন ডে  োে  রটিন ডর্ ো ডিট়ে দ্বদটত হটর্, দ্বশক্ষ তো র্ো প্রোইটে  প্রযো দ্ব র্ েোই 
ডহো  নো ড ন। র্ম্ভর্?” 
 
“অর্শযই, প্রটফর্র। আমোর স্ত্রীট  ডর্োঝোটনো হয়টতো এ  ু  দ্বঠন হটর্-” এই পেবন্ত র্টল 
দ্বর্রদ্বত দ্বনল ডর্, দ্বেে দ্বদটয় ডঠোাঁ  ডেেোল। লোেু  েঙ্গীটত পোলোক্রটম তো োল দ্বতনেটনর 
দ্বদট । তটর্ রোেী  দ্বরটয় ডফলর্।” 
 
“তোহটল র্র্ দ্বঠ  হটয় ডগ্ল,” উিদ্বর্ত  টণ্ঠ র্লটলন ডর্লেন। “আপদ্বন 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর প্রটেটক্ট ডেোগ্ দ্বদটেন।  থো দ্বদদ্বে, এই দ্বর্দ্ধোটন্তর েনয  খটনো 
আপনোট  অনুতোপ  রটত হটর্ নো।” 
 
. 
 
ডর্োর এযোলুদ্বরন চটল ডগ্টি দ্ব িুক্ষণ আটগ্। র্ো ী দুেটনর উটেটশয ডর্লেন র্লটলন, 
“ওয়োনেো, টযোদ্ব ন, চমৎ োর অগ্রগ্দ্বত এ ো।  ত দ্রুত আটরো খুাঁটে ডর্র  রটত পোরটর্ 
ডতোমরো?” 
 
“দোদু, ডর্োরট  খুাঁটে ডর্র  রটত আমোটদর এ মোর্ ডলটগ্টি–ড োন দ্বফ্রট োটয়দ্বিটত 
অনযটদর পোওয়ো েোটর্ আমরো েোদ্বন নো।” 
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“র্দ্বতয  থো র্লটত দ্ব , এেোটর্  ুটর ডর়্েোটনোর  োরটণ আমরো প্রোইম ডরদ্বেয়যোে দ্বনটয় 
 োে  রটত পোরদ্বি নো দ্বঠ মটতো। এটত ক্ষদ্বতও হটে অটন । ডেটহতু এখন।  থো 
র্লোর েনয টযোদ্ব ন আটি, ডমৌদ্বখ  ডেোগ্োটেোগ্ অটন  ডর্শী   বশ, ডেোরোটলো।” 
 
ডর্লেটনর হোদ্বর্ মুটি ডগ্ল। এই েয়ই  রদ্বিটলন দ্বতদ্বন। ডেটহতু ওয়োনেো আর পোলেোর 
তোটদর ডমেোদ্বল  দক্ষতো দ্বনপুণ  টর তুলটত চোইটি র্োিোরণ েীর্টনর উপর তোটদর 
আগ্রহ ক্রটমই হ্রোর্ পোটর্ ডর্ োই স্বোেোদ্বর্ । ডমেোদ্বল  চোদ্বল োশদ্বক্তই তোটদরট  পৃথ  
 টর রোখটর্। 
 
“ওয়োনেো, টযোদ্ব ন, ডর্োিহয় ডতোমোটদরট  এখন র্র্ খুটল র্লো দর োর। র্হুর্ির আটগ্ 
ইউটগ্ো এ  ো িোরণো দ্বদটয়দ্বিল এর্ং ডর্ই িোরণোর উপর দ্বেদ্বি  টর আদ্বম এ  ো 
পদ্বর ল্পনো ততদ্বর  টরদ্বি। এই মুহূটতবর আগ্ পেবন্ত আদ্বম দ্বনটেও দ্বর্িৃতেোটর্ র্লোর েনয 
প্রস্তুত দ্বিলোম নো  োরণ এই মুহূটতবর আগ্ পেবন্ত প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্ষয় েোয়গ্োমটতো দ্বিল নো। 
 
“ডতোমরো ডতো েোনই, ইউটগ্ো দুট ো ফোউটেশন ততদ্বর  রোর  থো র্টলদ্বিল এ  ো 
আটর  োর প্রদ্বতরক্ষো দ্বহটর্টর্  োে  রটর্। এ ো দ্বিল েুগ্োন্ত োরী িোরণো, ডর্াঁটচ থো টল 
ইউটগ্ো ডর্ ো দ্বনিয়ই অনুিোর্ন  রত।” ডথটম দ্বর্ষণ্ণ দী বশ্বোর্ িো়েটলন ডর্লেন। 
 
“অনয প্রর্টঙ্গ চটল ডগ্দ্বি। িয় র্ির আটগ্ েখন দ্বনদ্বিত হই ডে ওয়োনেোর ডমেোদ্বল  
অথর্ো মোইে- োদ্বচং ক্ষমতো আটি, আমোর মটন হয় ফোউটেশন ডে শুিু দুট ো হটর্ তোই 
নয় র্রং তোটদর প্র ৃদ্বতও হটর্ দ্বেন্ন। এ  ো হটর্ দ্বফদ্বে যোল র্োটয়দ্বেটটদর দ্বনটয় 
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 োদ্বমবনোটর্ এনর্োইটক্লোটপদ্বেটরো হটর্ তোটদর অগ্রর্তবী দল। দ্বিতীয় ো ততদ্বর হটর্ 
র্দ্বতয োটরর র্োইট োদ্বহটটোদ্বরয়োনটদর দ্বনটয়;–তুদ্বম। আর ডর্েনযই ডতোমোর মটতো অনযটদর 
খুাঁটে ডর্র  রটত আদ্বম এত আগ্রহী। 
 
“দ্ব ন্তু দ্বিতীয় ফোউটন্ডশটনর অদ্বিত্ব ডগ্োপন থো টর্। তোর মূল শদ্বক্ত হটর্ ডগ্োপনীয়তো 
এর্ং অর্ীম ড দ্বলপযোদ্বথ  ক্ষমতো। 
 
“ টয়  র্ির আটগ্ েখন আমোর র্দ্বেগ্োটেবর প্রটয়োেন ডদখো ডদয় তখনই রু্ঝটত পোদ্বর 
ডে দ্বিতীয় ফোউটেশন হটর্ প্রথম ফোউটেশটনর অর্ীম ক্ষমতোির, নীরর্, ডগ্োপন 
র্দ্বেগ্োেব। 
 
“র্োইট োদ্বহটটোদ্বর অভ্রোন্ত নয়–এর েদ্বর্ষযিোণীর র্র্গুটলোই অদ্বতমোত্রোর র্ম্ভোর্নো। 
ফোউটেশন তোর তশশর্ অর্স্থোয় অর্ংখয শত্রুর র্মুখীন হটর্, ডেমন আমোর র্তবমোটন 
অটন  শত্রু। 
 
“ওয়োনেো, তুদ্বম আর পোলেোর হটর্ দ্বিতীয় ফোউটেশটনর পদ্বথ ৃত,  োদ্বমবনোর্ ফোউটেশটনর 
অদ্বেেোর্ ।” 
 
“দ্ব ন্তু দ্ব েোটর্, দোদু? আমরো মোত্র দুেন–ডর্শ, দ্বতনেন, ডর্োরট  িরটল। পুটরো 
ফোউটেশন রক্ষো  রটত হটল আমোটদর প্রটয়োেন–“ 
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“শত শত হোেোর হোেোর? েতেন প্রটয়োেন খুাঁটে ডর্র  র। তুদ্বম পোরটর্। এর্ং তুদ্বম 
েোন দ্ব েোটর্।” 
 
“ডর্োর এযোলুদ্বরনট  ডে পদ্ধদ্বতটত খুাঁটে ডর্র  রটল তোটত দ্ব িু রু্ঝটত পোর দ্বন? প্রথম 
ডথট ই আদ্বম র্লদ্বিলোম মোনুটষর েীট়ে  ুটর ডর়্েোও, অনযটদর খুাঁটে ডর্র  র। দ্ব ন্তু 
 োে ো ডতোমোর েনয  দ্বঠন, এর্ং েন্ত্রণোদোয় । এখন রু্ঝটত পোরদ্বি ডে। ডতোমোট  আর 
পোলেোরট  আ়েোটল চটল ডেটত হটর্, দ্বিতীয় ফোউটন্ডশটনর দ্বনউদ্বক্লয়োর্ গ্ট়ে ডতোলোর 
েনয। ওখোন ডথট ই র্ীমোহীন দ্বর্শোল মোনর্ র্মুটদ্রর উপর ডতোমরো েোল দ্বর্িোর  টর 
চলটর্।” 
 
“দোদু, দ্ব  র্লি তুদ্বম?” দ্বফর্দ্বফর্  টর দ্বেটজ্ঞর্  রল ওয়োনেো। দ্বনটের আর্ন ডিট়ে 
ডর্লেটনর ডচয়োটরর র্োমটন এটর্ হোাঁ ু ডগ্ট়ে র্র্ল। “তুদ্বম আমোট  চটল ডেটত র্লি?” 
 
“নো, ওয়োনেো,” আটর্টগ্ ডর্লেটনর গ্লো  োাঁপটি। “আদ্বম চোই নো তুদ্বম েোও, দ্ব ন্তু এিো়েো 
অনয ড োটনো পথ ডনই। তুদ্বম আর টযোদ্ব ন অর্শযই ট্রোন টরর র্োির্তো ডথট  দ্বনটেটদর 
দ্বর্দ্বেন্ন  টর ডফলটর্। ডতোমোটদর ডমেোদ্বল  ক্ষমতো েতই শদ্বক্তশোলী হটয় উঠটর্, 
অনযটদর ডতোমরো আ ৃষ্ট  রটত পোরটর্–দ্বনুঃশব্দ এর্ং ডগ্োপন ফোউটেশন ডর্ট়ে উঠটর্ 
িীটর িীটর। 
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“আমোটদর ডেোগ্োটেোগ্ হটর্। অর্শযই মোটঝ মোটঝ। আমোটদর র্র্োর  োটিই প্রোইম 
ডরদ্বেয়যোে থো টর্। তুদ্বম রু্ঝটত ডপটরি, আদ্বম েো র্ললোম তোর প্র ৃত র্তয–অর্শযম্ভোর্ী 
প্রটয়োেনীয়তো, তোই নো?” 
 
“হযোাঁ, ডপটরদ্বি, দোদু। অতযন্ত ডমিোর্ী পদ্বর ল্পনো। এর্োর তুদ্বম দ্বনদ্বিন্ত মটন দ্বর্শ্রোম নোও; 
আমরো ডতোমোট  র্যথব হটত ডদর্ নো।” 
 
“আদ্বম েোদ্বন,” ক্লোন্ত রু্টর র্লটলন ডর্লেন। দ্ব েোটর্ পোরটলন–দ্বপ্রয় নোতনীট  দূটর ডঠটল 
দ্বদটত? রু্টখর দ্বদনগুটলো, ের্ব ইউটগ্ো, এর্ং রোইটখর র্োটথ তোর ডশষ র্ন্ধন। গ্যোলোদ্বক্সটত 
তোর এ মোত্র র্ংশির। 
 
“ডতোমোর  থো আমোর েীষণ মটন প়েটর্, ওয়োনেো,” র্লটলন ডর্লেন। ডচোটখর পোদ্বন 
মরৃ্ণ গ্োল ডর্টয় নোমটি। 
 
“দ্ব ন্তু দোদু,” ওয়োনেো উটঠ দোাঁদ্ব়েটয়টি। পোলেোটরর র্োটথ েোওয়োর প্রস্তুদ্বত দ্বনটে। 
“আমরো ড োথোয় েোর্? ড োথোয় হটর্ দ্বিতীয় ফোউটেশন?” 
 
মোথো তুলটলন ডর্লেন, “প্রোইম ডরদ্বেয়যোে ডতোমোট  র্টলটি, ওয়োনেো।” 
 
ডর্লেটনর দ্বদট  ফোাঁ ো দৃদ্বষ্টটত তোদ্ব টয় সৃ্মদ্বত হোত়েোটত লোগ্ল ওয়োনেো। 
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হোত র্োদ্ব়েটয় নোতনীর হোত স্পশব  রটলন ডর্লেন। 
 
“আমোর মোইে  োচ  র, ওয়োনেো। উির পোটর্।” 
 
ডর্লেটনর মোইটে ডপৌঁটি ওয়োনেোর দৃদ্বষ্ট দ্বর্স্ফোদ্বরত হটয় ডগ্ল। 
 
“ডপটয়দ্বি,” দ্বফর্দ্বফর্  টর র্লল ডর্। 
 
ডর্ শন ৩৩এ২দ্বে১৭। 
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পঞ্চম পর্ড : উপিংহার 
 
আদ্বম প্রটফর্র হযোদ্বর ডর্লেন। র্ম্রো  প্রথম ক্লীয়টনর প্রোক্তন ফোটব দ্বমদ্বনটোর। প্রটফর্র 
অযোদ্বমদ্বর োর্ অর্ র্োইট োদ্বহটটোদ্বর, দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয়, ট্রোন র, পদ্বরচোল , 
র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বরর্োচব প্রটেক্ট। দ্বনর্বোহী র্ম্পোদ , এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো। 
ফোউটেশটনর রষ্টো। 
 
গ্োলেরো র্র্ পদর্ী। আদ্বম েোদ্বন। আদ্বশ র্িটরর েীর্টন অটন   োে  টরদ্বি। এখন 
আদ্বম ক্লোন্ত। দ্বপিটনর েীর্টনর দ্বদট  তোদ্ব টয় মোটঝ মোটঝ মটন হয় দ্ব িু দোদ্বয়ত্ব–েদ্বদ 
দ্বেন্নেোটর্ পোলন  রটত পোরতোম–পোরো উদ্বচত দ্বিল। ডেমন : আদ্বম দ্ব  র্োইট োদ্বহটটোদ্বরর 
দ্বর্শোল ডরোটত এমনেোটর্ মগ্ন দ্বিলোম েোর  োরটণ ডে মোনুষ এর্ং   নোগুটলো আমোর 
েীর্নট  ডিদ  টরটি তোরো গুরুত্বহীন হটয় পট়ে? 
 
হয়টতো এদ্বদ  ডর্দ্বদ  ডিো  দুই এ  ো র্মটঝোতো  রটত আদ্বম র্যথব হটয়দ্বি েো  রটল 
মোনর্েোদ্বতর েদ্বর্ষযটতর উপর ড োটনো প্রেোর্ প়েত নো দ্ব ন্তু আমোর অদ্বত দ্বপ্রয় 
 টয় েন মোনুটষর েীর্ন আটরো রু্ন্দর হটয় উঠত।–ইউটগ্ো, রোইখ… েোদ্বন নো, শুিু 
েোদ্বর্… দ্বপ্রয়তমো ের্বট  রক্ষো  রোর েনয আমোর দ্ব  দ্ব িু  রোর দ্বিল? 
 
গ্তমোটর্ আদ্বম ক্রোইদ্বর্র্ হটলোগ্রোটমর ডর েব ডশষ  টরদ্বি। আমোর র্হ োরী গ্োল েরদ্বন  
ওগুটলো  োদ্বমবনোটর্ দ্বনটয় ডগ্টি। ডর্লেন েটি ওগুটলোর র্ংস্থোপটনর  োে গ্োল দ্বনটে 
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তদোর   রটর্। শুিুমোত্র পেবোয়ক্রদ্বম  ক্রোইদ্বর্টর্র র্ময়ই ডেন েটির দরেো ডখোটল 
তোর র্যর্স্থো  রটর্। 
 
ততদ্বদটন আদ্বম মোরো েোর্। 
 
দ্ব  েোর্টর্ ওরো, েদ্বর্ষযটতর ফোউটেশনোররো েখন আমোট  ডদখটর্ (অথর্ো দ্বনখুাঁত েোটর্ 
র্লটত ডগ্টল, আমোর হটলোগ্রোম ডদখটর্) প্রথম ক্রোইদ্বর্টর্র র্ময়, এখন ডথট  প্রোয় 
পঞ্চোশ র্ির পটর? ওরো দ্ব  এই দ্বনটয় মন্তর্য  রটর্ ডে আদ্বম  ত রৃ্দ্ধ, দ্ব  দুর্বল। 
আমোর  ণ্ঠস্বর,  ত কু্ষদ্র আদ্বম, হুইল ডচয়োটর ে়ে পদোটথবর মটতো র্টর্ আদ্বি? ওরো দ্ব  
রু্ঝটর্–মূলযোয়ন  রটর্–ডে র্োতবো ওটদর েনয ডরটখ েোদ্বে আদ্বম। আহ্, এগুটলো ডেটর্ 
ড োটনো লোে ডনই। প্রোচীন েুটগ্র মোনুটষরো র্লত : মৃতুযটতই মুদ্বক্ত। 
 
গ্ত োল গ্োল-এর  োি ডথট  র্ংর্োদ এটর্টি।  োদ্বমবনোটর্ র্র্ দ্বঠ  ঠো  মটতোই চলটি। 
ডর্োর এযোলুদ্বরন এর্ং প্রটেটক্টর র্দর্যরো দ্বনর্বোর্টন চটল ডগ্টি। র়্েোই  রো উদ্বচত নয়, 
দ্ব ন্তু দুর্ির আটগ্ অহং োরী ডর্ো ো লী ডশযন প্রটেক্ট োট   োদ্বমবনোটর্ দ্বনর্বোর্ন ডদয়োর পর 
তোর ডচহোরোয় ডে আত্মতুদ্বষ্ট ফুট  উটঠদ্বিল ডর্ ো মটন হটল মুচদ্ব  হোদ্বর্ ডঠ োটত পোদ্বর নো। 
েদ্বদও দ্বনর্বোর্টনর নো   ো এখটনো ইটম্পদ্বরয়োল চুদ্বক্তর অিীন (“রোে র্মদ্বথবত তর্জ্ঞোদ্বন  
প্রদ্বতষ্ঠোন এর্ং দ্বহে অগ্োট মযোটেদ্বটর র্যদ্বক্তগ্ত তেোর্িোটন পদ্বরচোদ্বলত”–চীফ  দ্বমশনোর 
আমোটদর তো়েোটত ডচটয়দ্বিটলন দ্বঠ ই দ্ব ন্তু দ্বনয়ন্ত্রণ িো়েটত চোন দ্বন), এখটনো ডগ্োপটন 
আদ্বম আনন্দ পোই এই ডেটর্ ডে লযোর্ দ্বেটনো এর্ং আদ্বম  োদ্বমবনোর্ গ্রহট  ফোউটেশটনর 
র্োর্স্থোন দ্বহটর্টর্ ডর্টি ডনই। 
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লী ডশযন এর উপর আমোর এ  োই ডক্ষোে। এদ্বের্ট  আমরো র্োাঁচোটত পোদ্বর দ্বন। র্ম্রো  
েোটলো মোনুষ দ্বিটলন এর্ং ডেোগ্য ডনতো েদ্বদও নোটম মোত্র ইটম্পদ্বরয়োল দ্বিটলন। তোর ডদোষ 
এ  োই। দ্বনটের উপোদ্বি দ্বতদ্বন দ্বর্শ্বোর্  রটতন এর্ং  দ্বমশন অর্ পোর্দ্বল  ডর্ফদ্ব  তো 
ডমটন দ্বনটত ডমোট ই প্রস্তুত দ্বিল নো। 
 
প্রোয়ই েোদ্বর্ এদ্বের্ট  দ্বনটয় ওরো দ্ব   টরটি প্রতযন্ত ড োটনো আউ োর ওয়োটর্ল্ব দ্বনর্বোর্ন 
দ্বদটয়টি নোদ্ব  ক্লীয়টনর মটতো হতযো  টরটি। 
 
ডে র্োল  পুত্র এখন দ্বর্ংহোর্টন র্টর্টি ডর্ দ্বনখুাঁত পুতুল। লী ডশযন তোর  োটন দ্বফর্দ্বফর্ 
 টর েো র্টল অটন্ধর মটতো তোই ডর্ পোলন  টর এর্ং দ্বনটেট  রোেনোয়   ল্পনো  টর 
উচ্ছ্বদ্বর্ত হয়। প্রোর্োদ এর্ং ইটম্পদ্বরয়োল েীর্টনর প্রদ্বতদ্ব  দ্বর্ষয় আর র্স্তু তোর  োটি 
দ্বর্শোল এ   ল্পনোর রোেয। 
 
এখন আদ্বম দ্ব   রর্? গ্োল চূ়েোন্তেোটর্  োদ্বমবনোর্ গ্রুটপর র্োটথ ডেোগ্ দ্বদটত চটল ডগ্টি, 
আদ্বম পুটরোপুদ্বর এ ো। মোটঝ মোটঝ ওয়োনেোর  োি ডথট  খর্র পোই। টোরর্ অযোটত্র 
 োেও র্দ্বঠ  পটথই চলটি; গ্ত দশ র্িটর ডর্ আর টযোদ্ব ন  মপটক্ষ এ  েেন 
ডমেোদ্বলক্সট  দটল অন্তেুবক্ত  রটত ডপটরটি। দ্বদটন দ্বদটন তোটদর শদ্বক্ত র্ো়েটি। আর্টল 
এই টোরর্ এযোে  দ্বেনটেে আমোর ডগ্োপন ফোউটেশনই এনর্োইটক্লোটপদ্বেটটদর 
 োদ্বমবনোটর্ পোঠোটনোর েনয র্োিয  টরটি লী ডশযনট । 
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ওয়োনেোর অেোর্ আমোট  েীষণ  ষ্ট ডদয়। ডশষর্োর তোট  ডদখোর পর, হোটত হোত ডরটখ 
দ্ব িু র্ময়  ো োটনোর পর অটন গুটলো র্ির ডপদ্বরটয় ডগ্টি। ওয়োনেো ডেদ্বদন চটল েোয়, 
েদ্বদও আদ্বমই ডেটত র্টলদ্বিলোম, মটন হটয়দ্বিল আদ্বম র্োাঁচর্ নো। র্ম্ভর্ত এ ো দ্বিল আমোর 
েীর্টনর  দ্বঠনতম দ্বর্দ্ধোন্ত। ওয়োনেোট   খটনো র্দ্বল দ্বন, আর্োর দ্বর্দ্ধোন্ত ো মোনটতও পোদ্বর 
দ্বন। দ্ব ন্তু ফোউটেশটনর র্ফলতোর েনয ওয়োনেো এর্ং পোলেোটরর টোরর্ অযোটে চটল 
েোওয়ো ো দ্বিল অতযন্ত েরুরী। র্োইট োদ্বহটটোদ্বরই এ ো দ্বনিবোরণ  টর দ্বদটয়টি,  োটেই 
দ্বর্দ্ধোন্ত ো আর্টল আমোর দ্বিল নো। 
 
এখটনো আদ্বম প্রদ্বতদ্বদন এখোটন আদ্বর্, র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বর্দ্বর্ল্ং-এ আমোর অদ্বফটর্। মটন 
পট়ে ের্ন ো এ র্ময় দ্বদন রোত মোনুটষর ড োলোহটল মুখদ্বরত দ্বিল। মোটঝ মোটঝ মটন 
হয় আদ্বম ডেন র্হুদ্বদন আটগ্ হোদ্বরটয় েোওয়ো আমোর পদ্বরর্োর, দ্বশক্ষোথবী, আর র্হ মবীটদর 
ড োলোহল শুনদ্বি–দ্ব ন্তু অদ্বফর্  ক্ষগুটলো ফোাঁ ো, নীরর্। হলওটয়টত আমোর হুইল ডচয়োটরর 
ডমো টরর গুঞ্জন প্রদ্বতধ্বদ্বন তুটল। 
 
ডর্োিহয় ের্ন ো দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয়ট  দ্বফদ্বরটয় ডদয়ো উদ্বচত, তোরো অনয ড োটনো দ্বর্েোটগ্র েনয 
র্রোে দ্বদটত পোটর। দ্ব ন্তু পোরদ্বি নো। হোেোটরো সৃ্মদ্বত েদ্ব়েটয় আটি এখোটন… 
 
এখন আমোর র্ঙ্গী শুিু প্রোইম ডরদ্বেয়যোে। এ োর র্োহোটেযই র্োইট োদ্বহটটোদ্বর দ্বহর্োর্  রো 
েোটর্, আমোর পদ্বর ল্পনোর প্রদ্বতদ্ব  র্মী রণ দ্বর্টলষণ  রো েোটর্। র্র্ই ডেো োটনো আটি 
এই দ্বর্স্ময় র, ডিো   োল দ্ব উটর্র ডেতর। েদ্বদ এ ো আর, েোনীল 
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অদ্বলটেোট  ডদখোটত পোরতোম… 
 
দ্ব ন্তু আদ্বম এ ো, অদ্বফটর্র আটলো  দ্বমটয় দ্বদলোম। ডচয়োটর ডহলোন দ্বদটয় র্র্োর পর 
প্রোইম ডরদ্বেয়যোে চোলু হটলো। আমোর চোরপোটশ দ্বত্রমোদ্বত্র  আ ৃদ্বতটত র্মী রণগুটলো 
িদ্ব়েটয় প়েল র্নযোর ডতোট়ের মটতো। অপ্রদ্বশদ্বক্ষত ডচোটখ এই র্হুর্দ্বণবল ডরোত শুিুই র্ংখযো 
আর দ্বচহ্ন, দ্ব ন্তু আমোর  োটি–ইউটগ্ো, ওয়োনেো, গ্োল এর  োটি এ োই র্োইট োদ্বহটটোদ্বর, 
েীর্ন্ত। 
 
আমোর র্োমটন, দ্বপিটন, চোরপোটশ েো িদ্ব়েটয় আটি তোই মোনর্েোদ্বতর েদ্বর্ষযত। দ্বত্রশ 
হোেোর র্িটরর র্ম্ভোর্য অরোে তো র্ং ুদ্বচত  টর নোদ্বমটয় আনো হটয়টি মোত্র। এ হোেোর 
র্িটর…। 
 
এই দোগ্ ো, দ্বদটন দ্বদটন আটরো উজ্জ্বল হটয় উঠটি, এ ো হটলো  োদ্বমবনোর্ র্মী রণ। আর 
ওই ডে–ডমরোমটতর অটেোগ্য–ট্রযোন র র্মী রণ। দ্ব ন্তু আদ্বম ডদখটত পোরদ্বি… হযোাঁ, আশোর 
আটলো, ডমোলোটয়মেোটর্ প্রজ্বদ্বলত হটয় আটি, ক্রমশই দৃঢ় হটে… টোরর্ এযোে! 
 
এ ো–এ ো আমোর আেীর্টনর র্োিনো। আমোর অতীত–মোনর্েোদ্বতর েদ্বর্ষযৎ। ফোউটেশন। 
দ্ব  রু্ন্দর, প্রোণর্ন্ত। এর্ং ড োটনোদ্ব িুই… 
 
ের্ব! 
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*** 
 
ডর্লেন, হযোদ্বর–… ১২,০৬৯ (১ এফ. ই.) ডত দ্বিদ্বলং দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয়র দ্বনে অদ্বফটর্ মৃত 
অর্স্থোয় পোওয়ো েোয়। দ্বনুঃর্টন্দটহ েীর্টনর ডশষ মুহূতব পেবন্ত র্োইট োদ্বহটটোদ্বর যোল 
র্মী রণ দ্বনটয়  োে  রদ্বিটলন। তোর প্রোইম ডরদ্বেয়যোে চোলু অর্স্থোয় তোর হোটতর 
মুটঠোটত িরো দ্বিল… 
 
ডর্লেটনর দ্বনটদবশ অনুেোয়ী েন্ত্র ো  োদ্বমবনোটর্ তোর র্হ োরী গ্োল েরদ্বনট র  োটি পোদ্বঠটয় 
ডদয়ো হয়…। 
 
ডর্লেটনর ডশষ ইেো অনুেোয়ী তোর মৃতটদহ মহোশূটনয েোদ্বর্টয় ডদয়ো হয়। ট্রযোন টর তোর 
অটন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়ো দ্বিল খুর্ই র্োিোরণ দ্ব ন্তু র্হু মোনুষ তোটত অংশ ডনয়। র্লো র্োহুলয ডে 
ডর্লেটনর পুরটনো র্নু্ধ প্রোক্তন ফোট দ্বমদ্বনটোর ইট ো ডেমোরটেল অটন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়োয় ডেোগ্ 
ডদয়। র্ম্রো  প্রথম ক্লীয়টনর েুটগ্ ডেোরোমোই  ষ়েেটন্ত্রর র্ময় রহর্যেন  অন্তিবোটনর পর 
এই প্রথম ডেমোরটেলট  েনর্মটক্ষ ডদখো ডগ্ল। ডর্লেটনর অটন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়োর পটরর 
 টয় দ্বদটন তোট  র্দ্বন্দ  রোর েনয  দ্বমশন অর্ পোর্দ্বল  ডর্ফদ্ব র র্ ল প্রটচষ্টো র্যথব 
হয়… 
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ওয়োনেো ডর্লেন, হযোদ্বর ডর্লেটনর নোতনী, অটন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়োয় ডেোগ্ ডদয় দ্বন। ডশোনো েোয় ডে 
প্রচে ডশোট র  োরটণ ডর্ মোনুটষর র্োটথ ডেোগ্োটেোগ্ র্ন্ধ  টর দ্বদটয়দ্বিল। ডর্ ড োথোয় 
দ্বিল আে পেবন্ত তো েোনো েোয় দ্বন… 
 
র্লো হটয় থোট  হযোদ্বর ডর্লেন ডেেোটর্ েীর্ন  োদ্ব টয়টিন মৃতুযর্রণ  টরটিন ডর্ইেোটর্, 
 োরণ মৃতুয োটল দ্বনটের ততদ্বর  রো েদ্বর্ষযৎ তোট  দ্ব টর ডরটখদ্বিল চোরপোটশ… 
 
–এনর্োইটক্লোদ্বপদ্বেয়ো গ্যোলো দ্ব  ো। 
 
——- 
 
*** 
 
আইেো  আদ্বর্মে 
 
আইেো  আদ্বর্মে, গ্রযোন্ড মোটোর অর্ র্োইি দ্বফ শন, র্র্ব োটলর র্র্বটশ্রষ্ঠ দ্বর্জ্ঞোন 
 ল্প োদ্বহনী ডলখ  দ্বহটর্টর্ স্বী ৃত। েন্ম ১৯২০ র্োটলর ২ েোনুয়োদ্বর (তোর আর্ল েন্ম 
তোদ্বরখ অেোনো) রোদ্বশয়োর স্মটলনটস্ক। আ  র্ির র্য়টর্ দ্বপতো-মোতোর র্োটথ আটমদ্বর োয় 
চটল আটর্ন। েোদ্বতটত দ্বতদ্বন দ্বিটলন ইহুদ্বদ। ১৯৩৯ র্োটল  লোদ্বম্বয়ো দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় ডথট  
রর্োয়টন গ্রযোেুটয়শন  টরন। ১৯৪৮ র্োটল এ ই দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় দ্বপ. এইচ. দ্বে  রোর 
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েনয অন্তেুবক্ত হন। মোঝখোটন দ্বিতীয় দ্বর্শ্বেুটদ্ধর র্ময় দ্বতন র্ির মোদ্ব বন ডনেীটত  োে 
 টরন। 
 
েক্টটর  র্ম্পন্ন  টর দ্বতদ্বন ডর্োটন দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলটয় র্হ োদ্বর অিযোপ  দ্বহটর্টর্ ডেোগ্ ডদন। 
১৯৫৮ র্োল ডথট  দ্বতদ্বন পুটরোদস্তুর ডলখোটলদ্বখটত মটনোদ্বনটর্শ  টরন। তোর ডলখদ্বনর 
প্রদ্বত র্মোন স্বরূপ ১৯৭৯ র্োটল দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় তোট  অিযোপ  দ্বহটর্টর্ পদটন্নোদ্বত ডদয়। 
দ্বর্শ্বদ্বর্দযোলয় লোইটব্ররীটত ৭১ দ্বম োর লম্বো ডশলটফ ৪৬৪ দ্ব  র্োটক্স তোর রচনোর্মূহ 
র্ংগৃ্হীত আটি। 
 
আদ্বর্মটের র্োর্োর ডিো  এ  ো ডদো োন দ্বিল ডেখোটন পদ্বরর্োটরর র্র্োইট   োে  রটত 
হটতো। ওই ডদো োটন আদ্বর্মে দ্ব িু র্োইি দ্বফ শন মযোগ্োদ্বেন খুাঁটে পোন এর্ং প়েটত 
শুরু  টরন। এগ্োর র্ির র্য়টর্ দ্বতদ্বন গ্ল্প দ্বলখটত শুরু  টরন।  টয়  র্ির পটর ওই 
গ্ল্পগুটলো এ দ্ব  র্িোদটরর পদ্বত্র োয় ডর্চটত থোট ন। ১৯৩৯ র্োল ডথট  দ্বতদ্বন র্োইি 
দ্বফ শন পদ্বত্র োয় ডলখো শুরু  টরন। তোর প্রথম প্র োদ্বশত গ্ল্প “মযোরুনে অর্ দ্বেিো।” 
ওই র্ময় তোর র্য়র্ দ্বিল আঠোর। ১৯৪১ র্োটল প্র োদ্বশত হয় তোর র্দ্বত্রশতম ডিো  গ্ল্প 
“নোই ফল।” প্র োটশর র্োটথ র্োটথই গ্ল্পদ্ব  ক্লোদ্বর্ট র মেবোদো অেবন  টর এর্ং ডলখ  
পদ্বরণত হন দ্ব ংর্দন্তীটত। আে পেবন্ত নোই ফল গ্ল্পদ্ব  দ্বর্টর্দ্বচত হটয় আর্টি র্োইি 
দ্বফ শন ইদ্বতহোটর্র র্র্বটশ্রষ্ঠ ডিো  গ্ল্প দ্বহটর্টর্। 
 
১৯৪২ র্োল ডথট  দ্বতদ্বন ফোউটেশন দ্বর্দ্বরে ডলখো শুরু  টরন। ১৯৫১ র্োটল প্র োদ্বশত 
হয় দ্বর্দ্বরটের প্রথম গ্রন্থ “ফোউটেশন,” ১৯৫২ র্োটল দ্বিতীয় গ্রন্থ “ফোউটেশন এযোন্ড 
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এম্পোয়োর,” ১৯৫৩ র্োটল তৃতীয় গ্রন্থ “ডর্ট ন্ড ফোউটেশন।” পরর্তবীটত এই দ্বতনদ্ব  গ্রন্থ 
এ দ্বত্রত  টর প্র োদ্বশত হয় “ফোউটেশন ট্রলদ্বে।” পোঠ , র্মোটলোচ টদর মটত 
ফোউটেশন দ্বর্দ্বরে অর্োমোনয এই ডলখট র র্র্বটশ্রষ্ঠ  ীদ্বতব। ফোউটন্ডশন ট্রলদ্বে স্বী ৃত 
হটয় আর্টি “ডর্ট অল  োইম দ্বর্দ্বরে,” দ্বহটর্টর্। প্রথম দ্বতনদ্ব  গ্রন্থ ডলখোর পটর দ্বতদ্বন 
ফোউটেশন ডলখো র্ন্ধ  টর ডদন। দ্ব ন্তু পোঠ  এর্ং প্র োশট র অনুটরোটি দী ব প্রোয় দ্বর্শ 
র্ির পটর আর্োর এই দ্বর্দ্বরে দ্বলখটত শুরু  টরন। ১৯৮১ র্োটল প্র োদ্বশত হয় দ্বর্দ্বরটের 
চতুথব গ্রন্থ “ফোউটেশি এে।” এই র্ইদ্ব  দী ব পাঁদ্বচশ র্প্তোহ দ্বনউ ইয় ব  োইমটর্র ডর্ট 
ডর্লোর তোদ্বল োয় অন্তেুবক্ত হটয় থোট  এর্ং হুটগ্ো এযোওয়োেব লোে  টর। পরর্তবীটত 
প্র োদ্বশত হয় “ফোউটেশন অযোন্ড আথব (১৯৮৬),” “দ্বপ্রদ্বলউে  ু ফোউটেশন (১৯৮৮),” 
“ফরওয়োেব দয ফোউটেশন (১৯৯৩)।” 
 
দ্বর্দ্বরটের র্র্বটশষ গ্রন্থ ফরওয়োেব দয ফোউটেশন। তোর মৃতুযর পটরর র্ির প্র োদ্বশত হয়। 
র্ইদ্ব  দ্বর্পুল েনদ্বপ্রয়তো অেবন  টর। এ  র্োক্ষোৎ োটর দ্বতদ্বন ফোউটেশন দ্বর্দ্বরটের 
আটরো অটন গুটলো র্ই দ্বলখোর অদ্বেপ্রোয় র্যক্ত  টরদ্বিটলন। দ্বতদ্বন ডর্টচ থো টল হয়টতো 
পোঠ রো এই দ্বর্দ্বরটের আটরো দ্ব িু র্ই উপটেোগ্  রোর রু্টেোগ্ ডপত। 
 
এিো়েোও দ্বতদ্বন ডরোর্  দ্বর্দ্বরে এর্ং এম্পোয়োর দ্বর্দ্বরে দ্বলটখটিন। এই দুট ো দ্বর্দ্বরটের 
র্োটথ দ্বতদ্বন পরর্তবীটত ফোউটেশন দ্বর্দ্বরটের ডেোগ্রূ্ত্র ততদ্বর  টরটিন। দ্বর্দ্বরে র্যতীত 
আদ্বর্মটের অনযোনয েনদ্বপ্রয় র্ইর্মূহ হটে : নোই ফল; ডনটমদ্বর্র্; দয এযোন্ড অর্ 
ই োরদ্বনদ্ব ; দয পদ্বেট্রদ্বন  মযোন। এিো়েো দ্বতদ্বন অর্ংখয ডিো  গ্ল্প দ্বলটখটিন। দ্বলটখটিন, 
র্োদ্বহতয, িমব প্রেৃদ্বত দ্বর্ষটয় অর্ংখয র্ই। 
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আদ্বর্মে দ্বিটলন মোনর্তোর্োদী। ১৯৮৫ র্োটল আটমদ্বর োন দ্বহউমযোদ্বনট এযোটর্োদ্বর্টয়শটনর 
ডপ্রদ্বর্টেে দ্বনর্বোদ্বচত হন এর্ং আমৃতুয ডর্ই পটদ আর্ীন দ্বিটলন। দ্বতদ্বন দ্বিটলন েুদ্বক্তর্োদী 
এর্ং স্পষ্টেোষী। িমব দ্বনটয় তোর র্ীমোহীন ড ৌতূহল দ্বিল, দ্ব ন্তু িটমবর েুদ্বক্তহীন 
 ুর্ংস্কোরগুটলোর দ্বর্রুটদ্ধ আেীর্ন প্রদ্বতর্োদ  টরটিন। দ্বতদ্বন দ্বিটলন ক্লোটিোফোইল অথবোৎ 
ডিো  এ  ো  োমরোয় দ্বনটেট  আর্দ্ধ  টর রোখটত পিন্দ  রটতন। দ্বতদ্বন দ্বর্মোটন চ়েটত 
েয় ডপটতন। র্োরো েীর্টন র্ম্ভর্ত দুর্োর দ্বর্মোটন চট়েদ্বিটলন। ভ্রমটনর েনয তোর পিন্দ 
দ্বিল েোহোে। 
 
আদ্বর্মটের দ্বনটের মটত তোর ডশ্রষ্ঠ অর্দোন হটে, “ডরোর্দ্ব ক্স এর দ্বতনদ্ব  আইন ততদ্বর 
 রো,” এর্ং ফোউটেশন দ্বর্দ্বরে। তোিো়েো অক্সটফোেব ইংদ্বলশ দ্বে শনোদ্বর “পদ্বেট্রদ্বন  (েো 
ওই র্মটয় দ্বিল মূলতুঃ  োল্পদ্বন  দ্বর্জ্ঞোন),” র্োইট োদ্বহটটোদ্বর (র্তবমোন দ্বর্টশ্ব দ্বর্দ্বেন্ন 
ডক্ষটত্র এই শব্দদ্ব  র্যর্হৃত হটে),” এর্ং “ডরোর্দ্ব ক্স,” এই দ্বতনদ্ব  নতুন শব্দ ইংটরদ্বে 
েোষোয় প্রচদ্বলত  রোর েনয  ৃতজ্ঞতো প্র োশ  টরটি। 
 
১৯৯২ র্োটলর ৬ এদ্বপ্রল আইেো  আদ্বর্মে মৃতুযর্রণ  টরন। পরর্তবীটত েোনো েোয় ডে 
তোর মৃতুযর  োরণ দ্বিল এইের্। ১৯৮৩ র্োটল র্োইপোর্ র্োেবোরীর র্ময় তোর ডদটহ 
এইের্ আক্রোন্ত রক্ত ঢুট  েোয়। পোদ্বরর্োদ্বর  দ্বচদ্ব ৎর্ট র র্োরটণর  োরটণ ওই র্মটয় 
  নোদ্ব  দ্বতদ্বন প্র োশ  টরনদ্বন। দ্বচদ্ব ৎর্  র্টলদ্বিটলন ডে প্র োশ হটল তোর পদ্বরর্োটরর 
ক্ষদ্বত হটত পোটর। মৃতুযর দশ র্ির পটর তোর দ্বিতীয় স্ত্রী েযোটন  আদ্বর্মে   নোদ্ব  
প্র োশ  টরন। 
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