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প্রথম পর্ব : দ্য জজনাণ্ডরল 
উৎসর্ব 

আমাে র্ার্া 
যাে কাছ জথরক জপরয়দ্বছ র্ই পডাে অদ্ময জনশা 

 
. 
 
জেরে পডরছ র্যালাকদ্বিক এম্পায়াে। 
 
এিা দ্বছল কল্পনাতীত সুদ্বর্শাল এম্পায়াে, দ্বরিং-এে মরতা পযাচারনা দ্বমদ্বি ওরয় র্যলাদ্বিে 
এক র্াহু জথরক আরেক র্াহু পযবন্ত দ্বর্সৃ্তত। এে পতনিাও দ্বছল একই েকম সুদ্বর্শাল 
এর্িং দ্ীর্বস্থায়ী। 
 
এই পতরনে প্রদ্বিয়া শুরু হওয়াে পে প্রায় এক শতাব্দী পরে মাত্র একেন মানুষ এ 
র্যাপারে সরচতন হরয় ওরেন। দ্বতদ্বন হযাদ্বে জসলডন, জসই রু্রে ধো সমরয় দ্বতদ্বন একাই 
উদ্ভার্নী শদ্বি এর্িং সৃদ্বিশীলতা দ্বনরয় অদ্বিদ্বশখাে মরতা প্রজ্বদ্বলত হরয় উরেন। দ্বতদ্বনই 
র্রড জতারলন সাইরকাদ্বহরটাদ্বে দ্বর্জ্ঞান এর্িং তাে হারতই এই দ্বর্জ্ঞান শীষব অর্স্থায় 
জপৌঁছায়। 
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সাইরকাদ্বহরটাদ্বে একেন মানুষ নয়, র্েিং দ্লর্দ্ধ অসিংখয মানুষ দ্বনরয় আরলাচনা করে। 
এিা দ্বনদ্বদ্বি উদ্দীপনায় আচেে জকমন হরর্ দ্বনখুুঁতোরর্ তাে েদ্বর্ষযিােী কেরত পারে, 
জযমন প্রচদ্বলত দ্বর্জ্ঞারনে কম গুরুত্বপূেব জকারনা তরেে সাহারযয দ্বনখুুঁতোরর্ র্রল জদ্ওয়া 
সম্ভর্ একিা দ্বর্দ্বলয়াডব র্ল-এ জিাকা দ্বদ্রল জসিা র্দ্বডরয় দ্বর্রয় জকাথায় থামরর্। একেন 
মানুরষে প্রদ্বতদ্বিয়া জকারনা ধেরনে র্দ্বেরতে সাহারযযই র্যাখযা কো সম্ভর্ নয়; দ্বকন্তু 
দ্বর্দ্বলয়ন দ্বর্দ্বলয়ন মানুরষে প্রদ্বতদ্বিয়া দ্বেন্ন র্যাপাে। 
 
জসই সমরয়ে সামাদ্বেক এর্িং অথবননদ্বতক র্দ্বত দ্বর্রেষে করে হযাদ্বে জসলডন পূর্বানুমান 
করে জনন জয অর্যাহত এর্িং দ্রুতর্দ্বতরত ধ্বিংস হরয় যারে সেযতা, এর্িং এই ধ্বিংসপ 
জথরক আরেকিা এম্পায়াে র্রড উোে মাঝখারন শুরু হরর্ দ্বত্রশ হাোে র্ছে স্থায়ী 
অোেকতা এর্িং র্র্বে যুর্। 
 
এই পতন জেকারনাে জকারনা উপায় জনই, কােে জদ্দ্বে হরয় জর্রছ, দ্বকন্তু র্র্বে যুর্িারক 
কদ্বমরয় আনাে সময় এখরনা জপদ্বেরয় যায় দ্বন। হযাদ্বে জসলডন দু্রিা ফাউরেশন ততদ্বে 
করে জসগুরলা স্থাপন করেন “অযাি দ্য অরপাদ্বেি এে অর্ দ্য র্যালাদ্বি” এর্িং জসগুরলাে 
অর্স্থান এমনোরর্ জর্রছ জনওয়া হয় যাে ফরল সহস্রারব্দে র্িনাপ্রর্াহ স্বয়িংদ্বিয়োরর্ 
তারদ্েরক আরো উন্নত, সুসিংর্দ্বেত, শদ্বিশালী এর্িং দ্বনোপদ্ জসরকে এম্পায়াে র্রড 
জতালাে পরথ পদ্বেচাদ্বলত করে। 
 
ফাউরেশন নামক গ্ররে দু্ই ফাউরেশরনে একিাে প্রথম দু্ই শতাব্দীে ইদ্বতহাস র্দ্বেবত 
হরয়রছ। এই ফাউরেশরনে যাত্রা শুরু হয় র্যালাদ্বিে এক স্পাইোল র্াহুে এরকর্ারে 
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জশষ প্রারন্ত অর্দ্বস্থত িাদ্বমবনাস নামক গ্ররহ দ্বফদ্বেকযাল সারয়দ্বিটরদ্ে র্সদ্বত স্থাপরনে 
মাধযরম। এম্পায়াে-এে জকালাহল জথরক অরনক দূ্রে, তাো এনসাইরলারপদ্বডয়া 
র্যালাকদ্বিকা ততদ্বে করে মহাদ্বর্রেে তার্ৎ জ্ঞান সিংগ্রহ করে োখাে কারে শুরু করে, 
দ্বকন্তু োনাতই না জয এেই মরধয মৃত হযাদ্বে জসলডন অনয দ্বকছুে পদ্বেকল্পনা করে 
জেরখদ্বছরলন তারদ্ে েনয। 
 
এম্পায়াে জেরে যাওয়াে কােরে আউিাে দ্বেদ্বেওন-এে দ্বর্েগুরলা স্বাধীন োোরদ্ে 
অধীরন চরল যায়। তাো ফাউরেশরনে েনয দ্বর্পদ্ হরয় জদ্খা জদ্য়। দ্বকন্তু প্রথম জময়ে 
সযালেে হাদ্বডবরনে অধীরন এই র্র্বে দ্বর্েগুরলাে মারঝ দ্বর্রোধ ততদ্বে করে তাো 
দ্বনরেরদ্ে স্বাধীনতা র্োয় োখরত সক্ষম হয়। জযখারন প্রদ্বতরর্শী দ্বর্েগুরলা িমার্ত 
দ্বপদ্বছরয় যাদ্বেল কয়লা এর্িং খদ্বনে জতরলে যুরর্, জসখারন একা ফাউরেশরনে হারত দ্বছল 
এিদ্বমক পাওয়াে। তাো এক অদু্ভত ধেরনে প্রেুত্ব দ্বর্স্তাে করে প্রদ্বতরর্শী োেযগুরলাে 
ধমবীয় তীথবস্থারন পদ্বেেত হয়। 
 
ধীরে ধীরে ফাউরেশন এনসাইরলারপদ্বডটরদ্ে হদ্বিরয় র্দ্বেক অথবনীদ্বত র্রড জতারল। 
তারদ্ে র্দ্বেকরদ্ে কারছ জয সকল ইরলকট্রদ্বনক র্যারেি দ্বছল এম্পায়ােও জসগুরলা ততদ্বে 
কেরত পােত না। র্াদ্বেরেযে উরদ্দরশয তাো চরল জযরত পােত জপদ্বেরফদ্বে জথরক র্হু 
আরলাকর্ষব দূ্ে দূ্োরন্ত। 
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জহার্াে মযারলা, প্রথম র্দ্বেক োেপুত্র, তাে অধীরনই তাো অথবনীদ্বতরক অস্ত্র দ্বহরসরর্ 
র্যর্হারেে জকৌশল আদ্বর্ষ্কাে করে। এই অস্ত্র দ্বদ্রয়ই পোদ্বেত করে দ্বেপার্দ্বলক অর্ 
জকারেল, যদ্বদ্ও জসই দ্বর্ে তখন এম্পায়ারেে এক প্রদ্বেন্স-এে সাহাযয জপত। 
 
দু্শ র্ছে পরেই ফাউরেশন পদ্বেেত হয় র্যালাদ্বিে সর্রচরয় শদ্বিশালী জটি-এ, 
এম্পায়ারেে অর্দ্বশি অিংশ র্াদ্ দ্বদ্রয়। এম্পায়াে-এে অর্দ্বশি অিংশ দ্বর্সৃ্তত দ্বছল দ্বমদ্বি 
ওরয়ে অেযন্তেোরর্, যাে অধীনস্থ দ্বছল এক তৃতীয়ািংশ েনসিংখযা এর্িং মহাদ্বর্রেে এক 
তৃতীয়ািংশ সম্পদ্। 
 
কারেই এিা স্পি হরয় দ্াুঁডায় জয ফাউরেশরনে পের্তবী দ্বর্পদ্ হরয় জদ্খা জদ্রর্ 
মৃতুযপথযাত্রী এম্পায়াে-এে জশষ জছার্ল। 
 
ফাউরেশন এর্িং এম্পায়ারেে মারঝ যুদ্ধ শুরু কোে পথ পদ্বেষ্কাে করে দ্বদ্রত হরর্। 
 
সূদ্বচিম 
 
প্রথম পর্ব : দ্য জেনারেল 
 
১. োদু্করেে সন্ধারন 
 
২. োদু্কে 
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৩. অদৃ্শয হাত 
 
৪. সম্রাি 
 
৫. যুদ্ধ শুরু 
 
৬. দ্য জফোদ্বেি 
 
৭. রু্ষ 
 
৮. ট্রানিরেে পরথ 
 
৯. ট্রানিরেে রু্রক 
 
১০. যুদ্ধ জশষ 
 
. 
 
দ্বিতীয় পর্ব : দ্য দ্বমউল 
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১১. র্ে করন 
 
১২. কযারেন এর্িং জময়ে 
 
১৩. জলফরিনযাি এর্িং লাউন 
 
১৪. দ্য দ্বমউিযাি 
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১৬. সরেলন 
 
১৭. দ্য দ্বেদ্বে জসানাে 
 
১৮. ফাউরেশন-এে পতন 
 
১৯. অনুসন্ধান শুরু 
 
২০. ষডযন্ত্রকােী 
 
২১. মহাকারশ অর্কাশ 
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২২. দ্বনও ট্রানিরে মেে থার্া 
 
২৩. ট্রানিরেে ধ্বিংসসূ্তপ 
 
২৪. কনোিব 
 
২৫. সাইরকালদ্বেরটে মৃতুয 
 
২৬. অনুসন্ধারনে সমাদ্বি 
 
. 
 
প্রথম পর্ব : দ্য জেনারেল 
 
জর্ল দ্বেরয়াে… স্বল্পস্থায়ী কমবেীর্রন দ্বেরয়াে জযার্যতাে সারথ “দ্য লাট অর্ দ্য 
ইরম্পদ্বেয়ালস” উপাদ্বধ অেবন করেন। তাে সামদ্বেক অদ্বেযানগুরলা পযবারলাচনা করে 
সামদ্বেক কলারকৌশরলে জক্ষরত্র তারক দ্বপউদ্বেফয়-এে সমকক্ষ র্রল মরন কো হয়, এর্িং 
সম্ভর্ত তাে জনতৃত্ব দ্ারনে গুোর্দ্বল দ্বছল আরো র্ড মারপে। এম্পায়ারেে পতরনে সময় 
তাে েন্ম হরয়দ্বছল র্রল দ্বপউদ্বেফয়-এে যুদ্ধ েরয়ে ইদ্বতহাস ছাদ্বডরয় যাওয়াে সম্ভার্না 
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দ্বছল কম, তােপরেও ইদ্বতহারসে পাতায় দ্বনরেে নাম অমে করে োখাে সুরযার্ দ্বতদ্বন 
পান, যখন এম্পায়ারেে প্রথম জেনারেল দ্বহরসরর্ দ্বতদ্বন মুরখামুদ্বখ হন ফাউরেশন-এে– 
 
এনসাইরলারপদ্বডয়া র্যালাকদ্বিকা* 
 
[* এনসাইরলারপদ্বডয়া র্যালাকদ্বিকাে সকল উদৃ্ধদ্বত এনসাইরলারপদ্বডয়া র্যালাকদ্বিকা 
পার্দ্বলদ্বশিং জকািং িাদ্বমবনাস-এে আরদ্শিরম ১০২০ এফ.ই.রত প্রকাদ্বশত ১১৬তম সিংখযা 
জথরক জনওয়া হরয়রছ।] 
 
. 
 
১. োদু্করেে সন্ধারন 
 
জর্ল দ্বেরয়াে এসকিব ছাডাই চলাচল করেন। র্যালাকদ্বিক এম্পায়ারেে অগ্রযাত্রায় কু্ষব্ধ 
হরয় আরছ এমন এক জটলাে দ্বসরটরম অর্স্থানেত সামদ্বেক র্হরেে প্রধারনে েনয 
কােিা ইরম্পদ্বেয়াল জকািব এে দ্বনয়ম র্দ্বহেূবত। 
 
দ্বকন্তু জর্ল দ্বেরয়াে তরুে এর্িং উদ্যমী-দ্বনোরর্র্ এর্িং দ্বহরসদ্বর্ োেদ্ের্ারেে দ্বনরদ্বরশ 
মহাদ্বর্রেে জশষ প্রারন্ত ছুরি যাওয়াে মরতা যরথি উদ্যমী-তা ছাডাও দ্বতদ্বন জকৌতূহলী। 
জলাক মুরখ ছডারনা অদু্ভত চমকপ্রদ্ দ্বকছু কাদ্বহনী তাে জকৌতূহল র্াদ্বডরয় তুরলরছ। একিা 
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সামদ্বেক অদ্বেযারনে সম্ভার্না তাে প্রথম তর্দ্বশিয দু্রিারক একদ্বত্রত করেরছ। সর্ দ্বমরল 
দ্বতদ্বন হরয় উরেরছন অপ্রদ্বতরোধয। 
 
পুরোরনা গ্রাউে কাে জথরক জনরম েীেব ের্রনে দ্েোে সামরন অরপক্ষা কেরত 
লার্রলন। দ্েোে ফরিাদ্বনক দৃ্দ্বি েীর্ন্ত হরয় উেল। দ্বকন্তু দ্েো জখালাে পে জদ্খা জর্ল 
জসিা হারত ধো। 
 
রৃ্রদ্ধে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় হাসরলন দ্বেরয়াে। “আদ্বম দ্বেরয়াে-” 
 
“দ্বচনরত জপরেদ্বছ।” দ্বনরেে োয়র্ায় অনড দ্াুঁদ্বডরয় থাকরলন রৃ্দ্ধ। “কী। প্ররয়ােন?” 
 
এক পা সরে আত্মসমপবরেে েদ্বি কেরলন দ্বেরয়াে। “শাদ্বন্ত। যদ্বদ্ আপদ্বন ডুরসম র্াে 
হন, তা হরল একিু কথা র্লাে সুরযার্ চাই।” 
 
ডুরসম র্াে সরে দ্াুঁডারলন একপারশ, র্রেে জদ্য়ালগুরলা আরলাদ্বকত হরয় উেল। 
জেনারেল জযন দ্বদ্রনে আরলায় প্ররর্শ কেরলন। 
 
জেতরেে জদ্য়াল স্পশব করে দ্বতদ্বন আেুরলে দ্বদ্রক তাকারলন। “আপনারদ্ে দ্বসউরয়নায় 
এই দ্বেদ্বনস আরছ?” 
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র্াে-এে মুরখ দ্বচকন হাদ্বস। “সর্াে কারছ জনই। দ্বনরেে হারত যতদূ্ে সম্ভর্ জমোমত 
করে আদ্বম এতদ্বদ্ন দ্বিদ্বকরয় জেরখদ্বছ। দ্েোয় অরপক্ষা কদ্বেরয় োখাে েনয দু্ুঃদ্বখত। 
স্বয়িংদ্বিয় যন্ত্র অদ্বতদ্বথে আর্মন জেদ্বেস্ট্রাে কেরত পােরলও দ্েো খুরল দ্বদ্রত পারে 
না।” 
 
“দ্বেক মরতা জমোমত কেরত পারেনদ্বন?” োট্টাে সুরে র্লরলন জেনারেল। 
 
“যন্ত্রপাদ্বতগুরলা দু্লবে হরয় পরডরছ। র্সুন, সযাে। চা খারর্ন?” 
 
“মাই গুড সযাে, দ্বসযউরয়নায় সামাদ্বেক জমলারমশায় চা না জখরয় পাো যায়?” 
 
সম্ভ্রান্ত রৃ্দ্ধ জলাকদ্বি চরল জর্রলন দ্বনুঃশরব্দ, তাে আরর্ আরস্ত করে মাথা দ্বনচু করে 
অদ্বের্াদ্ন কেরলন। েদ্বিিা দ্বতদ্বন র্ত শতাব্দীে জসানাদ্বল দ্বদ্রনে অদ্বেোত পূর্বপুরুষরদ্ে 
কাছ জথরক উত্তোদ্বধকাে সূরত্র জপরয়রছন। 
 
দ্বেরয়াে তাে জমের্ারনে অপসৃয়মান কাোরমাে দ্বদ্রক অদ্বনদ্বিত েদ্বিরত তাদ্বকরয় 
থাকরলন। দ্বতদ্বন পূেব সামদ্বেক দ্বশক্ষায় দ্বশদ্বক্ষত। অদ্বেজ্ঞতাে ঝুদ্বলও জর্শ োেী। দ্বকন্তু 
তােপরেও একিা প্রাচীন করক্ষে জসরকরল পদ্বেরর্রশ হোৎ করেই িুরয়দ্বিরয়থ দ্বিরিে । 
পাষাে হৃদ্রয়ে জনতা জকমন জযন োো অনুের্ কেরত লার্রলন। 
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জশলরফ সাদ্বে সাদ্বে সাোরনা দ্বনকষ কারলা র্িগুরলারক র্ই র্রল দ্বচনরত পােরলন 
জেনারেল। সর্ অপদ্বেদ্বচত দ্বশরোনাম। র্রেে জকাোয় র্ড একিা যন্ত্ররক দ্বতদ্বন অনুমারন 
ধরে দ্বনরলন দ্বেদ্বসোে যা র্ইগুরলারক শব্দ এর্িং দৃ্রশয পদ্বেেত করে। কীোরর্ কাে করে 
দ্বতদ্বন স্বচরক্ষ কখরনা জদ্রখনদ্বন, তরর্ শুরনরছন। 
 
র্হু আরর্ যখন পুরো র্যালাদ্বি েুরড এম্পায়াে জর্রড উেদ্বছল জসই সময় প্রদ্বত দ্শিাে 
মরধয নয়িা র্াদ্বডরতই এেকম সাদ্বে সাদ্বে র্ই এর্িং দ্বেদ্বসোে থাকত। 
 
দ্বকন্তু সময় পারেরছ। র্ই এখন রৃ্দ্ধ জলারকে সিী। এর্িং জয কাদ্বহনী থারক তাে 
অরধবরকেও জর্দ্বশ কাল্পদ্বনক। 
 
চা এরস জর্রছ, র্সরলন জেনারেল। ডুরসম র্াে দ্বনরেে জপয়ালা তুরল র্লরলন, “আপনাে 
সোরন।” 
 
“ধনযর্াদ্। আপনাে সোরন।” 
 
ডুরসম র্াে র্লরলন, “শুরনদ্বছ আপদ্বন তরুে। পুঁয়দ্বত্রশ?” 
 
“প্রায় কাছাকাদ্বছ। জচৌদ্বত্রশ।” 
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“জসরক্ষরত্র,” হালকা গুরুরত্বে সারথ র্লরলন র্াে “দু্ুঃরখে সারথ োনারত র্াধয হদ্বে 
আদ্বম আপনাে দ্বর্রনাদ্রনে জকারনা র্যর্স্থাই কেরত পােদ্বছ না। পানীয়, ধূমপান র্া 
জকারনা সুন্দেী তরুেীরক আপনাে মরনােঞ্জরনে েনয হাদ্বেে কেরত পাের্ না।” 
 
“এসরর্ে জকারনা প্ররয়ােন জনই, সযাে।” র্লাে সুরে পদ্বেষ্কাে জর্াঝা যায় মো জপরয়রছন 
জেনারেল। “এেকম অনুরোধ দ্বক আপদ্বন অরনক জর্দ্বশ পান?” 
 
“যরথি। দু্েবার্যিরম অজ্ঞ জলারকো স্কলােদ্বশরপে সারথ োদু্দ্বর্দ্যারক গুদ্বলরয় জফরল এর্িং 
মরন করে জয জোর্দ্বর্লারসে েনয অরনক জর্দ্বশ োদু্কেী প্ররলপ প্ররয়ােন।” 
 
“এর্িং জসিাই স্বাোদ্বর্ক। তরর্ আদ্বম দ্বেন্নমত। আমাে মরত স্কলােদ্বশপ েদ্বিল প্ররেে 
সমাধান জর্ে কোে একিা কায়দ্া।” 
 
দ্বসযউরয়দ্বনয়ান র্ম্ভীেোরর্ দ্বকছুক্ষে োর্রলন। “হয়রতা আপদ্বনও তারদ্ে মরতা েুলপরথ 
চলরছন।” 
 
“জসিা পরে জর্াঝা যারর্।” তরুে জেনারেল পুনোয় খাদ্বল কারপ চা জেরল দ্বনরলন, তরর্ 
স্বাদ্ রৃ্দ্বদ্ধকােক কযাপসুল দ্বনরলন না।” র্লুন পযাদ্বট্রদ্বশয়ান, োদু্কে কাো? সদ্বতযকারেে 
োদু্কে?” 
 
র্হুদ্বদ্রনে অর্যর্হৃত উপাদ্বধদ্বি শুরন জকুঁরপ উেরলন র্াে। “জকারনা োদু্কে জনই।” 
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“দ্বকন্তু তারদ্ে কথা মানুরষে মুরখ মুরখ প্রচদ্বলত। দ্বসযউরয়নাে আকারশ র্াতারস তারদ্ে 
কাদ্বহনী ছদ্বডরয় আরছ। তারদ্ে দ্বর্রে একিা কাে ততদ্বে হরয়দ্বছল। আপনাে স্বরদ্শী যাো 
তথাকদ্বথত স্বাধীনতা এর্িং স্বায়ত্তশাসরনে েনয লডাই করেরছ তারদ্ে সারথ এিাে অদু্ভত 
একিা জযার্ারযার্ েরয়রছ। স্বাোদ্বর্কোরর্ই দ্বর্ষয়িা োরেে েনয ক্ষদ্বতকে।” 
 
মাথা নাডরলন রৃ্দ্ধ। “আমারক দ্বেরজ্ঞস কেরছন জকন? আপদ্বন দ্বর্ররারহে র্ন্ধ জপরয়রছন, 
যাে জনতৃত্ব দ্বদ্দ্বে আদ্বম?” 
 
কাুঁধ নাডরলন দ্বেরয়াে। “জমারিই না। জমারিই না। আর্াে সম্ভার্না এরকর্ারে উদ্বডরয় 
জদ্ওয়াও যায় না। আপনাে র্ার্া দ্বছরলন দ্বনর্বাদ্বসত; আপদ্বন দ্বনরে উগ্র স্বরদ্শী। অদ্বতদ্বথ 
দ্বহরসরর্ কথািা আমাে র্লা হয়রতা একিু অরশােন। দ্বকন্তু আদ্বম ষডযরন্ত্রে র্ন্ধ পাদ্বে। 
দ্বতন প্রেন্ম পরেও দ্বসউরয়নাে সাহদ্বসকতা করমদ্বন।” 
 
প্রদ্বতউত্তে দ্বদ্রত একিু সমসযা হল রৃ্রদ্ধে। “জমের্ান দ্বহরসরর্ কথািা র্লা আমাে েনযও 
অরশােন। আপনারক মরন কদ্বেরয় দ্বদ্রত চাই অরনক আরর্ একেন োইসেয় দ্বেক 
আপনাে মরতাই দ্বসউরয়দ্বনয়ানরদ্ে পদ্ানত োখাে কথা দ্বচন্তা করেদ্বছল। জসই একই 
োইসেরয়ে দ্বনরদ্বরশই আমাে র্ার্া পলাতক এর্িং কপদ্বকশূরনয পদ্বেেত হন, আমাে োই 
হন শহীদ্, আত্মহতযা করে আমাে জর্ান। আর্াে এই পোধীন দ্বসযউরয়দ্বনয়ানরদ্ে হারতই 
জসই োইসেয় নৃশিংসোরর্ মৃতুযর্েে করে।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

15 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

“ও হযাুঁ, আে এখারন একিা কথা আমারক র্লরতই হরে। দ্বতন র্ছে আরর্ই জসই 
োইসেরয়ে মৃতুযেহসয আদ্বম সমাধান করেদ্বছ। তরুে এক তসদ্বনরকে আচেে দ্বছল 
জকৌতূহলউদ্দীপক। আপদ্বন জসই তসদ্বনক। আমাে মরন হয় না দ্বর্স্তাদ্বেত র্লাে প্ররয়ােন 
আরছ।” 
 
শান্ত হরয় জর্রলন র্াে।”জকারনা দ্েকাে জনই। আপনাে প্রস্তার্?” 
 
“দ্বকছু প্ররেে উত্তে।” 
 
“হুমদ্বক দ্বদ্রয় লাে হরর্ না। আমাে র্য়স হরয়রছ, মৃতুযে েয় জনই।” 
 
“মাই গুড সযাে। এখন কদ্বেন সময়,” অথবর্হ সুরে র্লরলন দ্বেরয়াে, “এর্িং আপনাে 
সন্তান আরছ, র্নু্ধ আরছ, একিা জদ্শ আরছ যারক আপদ্বন প্রচে োলর্ারসন। শুনুন যদ্বদ্ 
আদ্বম শদ্বি প্ররয়ার্ কেরত চাই, তা হরল আপনারক আর্াত কোে মরতা দু্র্বল দ্বকছু 
কের্ না।” 
 
“কী চান আপদ্বন?” োো র্লায় র্লরলন র্াে। 
 
কথা র্লাে সময় খাদ্বল জপয়ালা তুরল দ্বনরলন দ্বেরয়াে। “শুনুন, পযাদ্বট্রদ্বশয়ান, এখন 
একেন সফল তসদ্বনক র্লা যায় তারকই যাে মূল দ্াদ্বয়ত্ব হরে দ্বর্দ্বেন্ন উৎসরর্ 
ইরম্পদ্বেয়াল পযারলরসে ময়দ্ারন জেস পযারেরড জনতৃত্ব জদ্ওয়া এর্িং দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল 
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এে প্ররমাদ্তেীগুরলারক োুঁকেমকপূেব গ্রীষ্মকালীন অর্কাশ গ্ররহ চাদ্বলরয় দ্বনরয় যাওয়া। 
আদ্বম…আদ্বম র্যথব, জচৌদ্বত্রশ র্ছে র্য়রসই র্যথব, এর্িং আদ্বম তাই থাকরত চাই। কােে আদ্বম 
যুদ্ধ পছন্দ কদ্বে আে জস কােরেই ওো আমারক এখারন পাদ্বেরয়রছ। োেদ্ের্ারে আদ্বম 
একিা উৎকি সমসযা। দ্বনয়ম নীদ্বত জমরন চলরত পাদ্বে না। লডব অযাডদ্বমোলরদ্ে 
দ্বর্রোদ্বধতা কদ্বে। দ্বকন্তু মহাকাশযান এর্িং জয তসদ্বনকো মহাকারশ দ্বনর্বাদ্বসত হরত চায় 
তারদ্ে জনতা দ্বহরসরর্ আদ্বম যরথি োরলা। কারেই জর্রছ জনওয়া হল দ্বসযউরয়না। এিা 
সীমান্তর্তবী দ্বর্ে; র্ন্ধযা এর্িং দ্বর্ররারহ পদ্বেপূেব। এিা যরথি দূ্রে, সর্াইরক সন্তুি কোে 
মরতা দূ্রে। 
 
“দ্বকন্তু আদ্বম দ্বনোশ। দ্মন কোে মরতা জকারনা দ্বর্ররাহ র্রিদ্বন, এর্িং সীমারন্তে 
োইসেয়োও অরনকদ্বদ্ন জথরক দ্বর্ররাহ কেরছ না। অন্তত যতদ্বদ্ন দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল 
মযারেদ্বটে স্বর্বীয় দ্বপতাে মদ্বহমাদ্বিত সৃ্মদ্বত মানুরষে মরন উজ্জ্বল হরয় থাকরর্ ততদ্বদ্ন 
পযবন্ত কেরর্ না।” 
 
“একেন শদ্বিশালী সম্রাি।” দ্বফসদ্বফস করে র্লরলন র্াে। 
 
“হযাুঁ, দ্বকন্তু আমারদ্ে প্ররয়ােন আরো জর্দ্বশ। দ্বতদ্বন আমাে মাদ্বলক; কথািা মরন োখরর্ন। 
আদ্বম শুধু তাে ইোই েক্ষা কেদ্বছ।” 
 
দ্বনোসি েদ্বিরত কাুঁধ নাডরলন র্াে। “র্তবমান দ্বর্ষরয়ে সারথ এগুরলাে দ্বক সম্পকব?” 
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“দু্ই কথায় রু্দ্বঝরয় দ্বদ্দ্বে। জয োদু্কেরদ্ে কথা র্ললাম তাো এরসদ্বছল সীমারন্তে 
অরনক দূ্ে জথরক, জযখারন নক্ষত্রো ছদ্বডরয় আরছ পাতলাোরর্”। 
 
“জযখারন নক্ষরত্রো ছদ্বডরয় আরছ পাতলাোরর্-” আরৃ্দ্বত্ত কেরলন র্াে, “এর্িং মহাকাশ 
েরম আরছ োোয়।” 
 
“এিা কদ্বর্তা?” কপাল কুুঁচকারলন দ্বেরয়াে। “যাই জহাক, তাো জপদ্বেরফদ্বে জথরক 
এরসদ্বছল- সম্রারিে মযবাদ্া ধরে োখাে েনয জয অিংরশ আদ্বম স্বাধীনোরর্ সামদ্বেক 
অদ্বেযান পদ্বেচালনা কেরত পাদ্বে, জসখান জথরক খুর্ জর্দ্বশ দূ্রে নয় তাো।” 
 
“এর্িং দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটে ইো েক্ষা হরর্ আে আপনাে একিা ের্েদ্স্ত 
লডাইরয়ে আশা পূেে হরর্।” 
 
“দ্বেক। দ্বকন্তু দ্বকরসে সারথ লডর্ জসিা োনরত হরর্। আে এখারনই আপনাে সাহাযয 
প্ররয়ােন।” 
 
“কীোরর্ রু্ঝরলন?” 
 
হালকা চারল দ্বর্দ্বস্করিে জকাো োেরলন দ্বেরয়াে। র্ত দ্বতন র্ছে আদ্বম োদু্কেরদ্ে 
সম্বরন্ধ প্রদ্বতিা গুের্, র্ল্পকাদ্বহনী অনুসেে করেদ্বছ, দ্বর্দ্বেন্ন লাইরেদ্বে জথরক তথয সিংগ্রহ 
করেদ্বছ। আমাে মরন হরয়রছ দু্রিা পৃথক র্িনা আসরলই সতয এর্িং পেস্পে সমৃ্পি। 
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প্রথমিা হরে োদু্কেো এরসদ্বছল দ্বসউরয়নাে দ্বেক উরোদ্বদ্রকে র্যালাদ্বিে এরকর্ারে 
জশষ সীমানা জথরক। দ্বিতীয়িা হরে আপনাে র্ার্া একেন েীদ্বর্ত সদ্বতযকাে োদু্করেে 
সারথ কথা র্রলদ্বছরলন।” 
 
রৃ্দ্ধ দ্বসউরয়দ্বনয়ারনে দৃ্দ্বি দ্বনোসি। দ্বেরয়াে র্লরলন, “আমারক সর্ খুরল র্লরলই োরলা 
কেরর্ন 
 
“করয়কিা র্যাপাে র্লরল োরলাই হরর্। দ্বনেস্ব সাইরকাদ্বহরটাদ্বেক এিরপদ্বেমযাি হরর্ 
এিা।” 
 
“কী ধেরনে এিরপদ্বেমযাি?” 
 
“সাইরকাদ্বহরটাদ্বেক।” রৃ্রদ্ধে মুরখ দ্বনোনন্দ হাদ্বস। “র্েিং আরো চা জনন। আদ্বম অরনক 
কথা র্লর্।” 
 
জচয়ারে আরো োরলাোরর্ জহলান দ্বদ্রয় র্সরলন দ্বতদ্বন। জদ্য়াল জথরক দ্বর্েুদ্বেত হরে 
স্নান লাল আরলা। ফরল এমনদ্বক তসদ্বনরকে করোে মুখার্য়র্ও জকমন জযন নেম হরয় 
এরসরছ। 
 
ডুরসম র্াে শুরু কেরলন, “আমাে সাো েীর্রনে অদ্বেজ্ঞতা দু্রিা দু্র্বিনাে ফসল। প্রথম 
দু্র্বিনা আমাে দ্বপতাে সন্তান দ্বহরসরর্ েন্ম জনয়া। দ্বিতীয়িা হরে এই দ্বর্রেে স্থানীয় 
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অদ্বধর্াসী দ্বহরসরর্ েন্ম জনওয়া। র্িনাে শুরু চদ্বিশ র্ছে আরর্, েয়ানক র্েহতযাে দ্বেক 
পেপেই যখন আমাে র্ার্া দ্দ্বক্ষরেে েিরল পাদ্বলরয় জর্ডারেন, আদ্বম দ্বছলাম 
োইসেরয়ে র্যদ্বির্ত র্াদ্বহনীে একেন জর্ালন্দাে। জসই একই োইসেয় যাে দ্বনরদ্বরশ 
র্েহতযা সিংর্দ্বেত হয় এর্িং পরে জস দ্বনরেও নৃশিংস মৃতুযর্েে করে।” 
 
আমুরদ্ েদ্বিরত হাসরলন র্াে, তােপে আর্াে শুরু কেরলন, “আমাে র্ার্া দ্বছরলন 
এম্পায়ারেে একেন অদ্বেোত র্যদ্বি এর্িং দ্বসযউরয়নাে দ্বসরনিে। নাম ওনাম র্াে। 
 
অনধযব েদ্বিরত র্াধা দ্বদ্রলন দ্বেরয়াে, “জকন দ্বতদ্বন দ্বনর্বাদ্বসত হরয়দ্বছরলন আদ্বম োদ্বন। 
দ্বর্স্তাদ্বেত র্লরত হরর্ না।” 
 
দ্বসউরয়দ্বনয়ান তারক পাত্তা না দ্বদ্রয় একই েদ্বিরত র্রল জযরত লার্রলন, “দ্বনর্বাদ্বসত 
থাকাকারল এক আর্ন্তুক জদ্খা কেরত আরস তাে সারথ র্যালাদ্বিে জশষ সীমানাে 
একেন র্দ্বেক; র্য়রস তরুে, অদু্ভত র্াচনেদ্বি, সমসামদ্বয়ক ইরম্পদ্বেয়াল দ্বহরটাদ্বে সম্বরন্ধ 
জকারনা ধােো জনই এর্িং দ্বনরেে দ্বনোপত্তাে েনয তাে কারছ দ্বছল একিা ইনদ্বডদ্বেেুয়াল 
জফাসব দ্বশল্ড।” 
 
“ইনদ্বডদ্বেেুয়াল জফাসব দ্বশল্ড? আপদ্বন যা র্লরছন তা এরকর্ারেই অসম্ভর্। জকান ধেরনে 
শদ্বিশালী জেনারেিে মাত্র একেন মানুরষে জদ্রহে আকৃদ্বতরত দ্বশল্ড েমাি র্াধারত 
পােরর্? জগ্রি র্যালাদ্বি, জস দ্বক চাকাঅলা জছাি র্াদ্বডরত করে দ্বনরেে সারথ পাুঁচ হাোে 
দ্বমদ্বেয়ািন দ্বনউদ্বলয়াে পাওয়াে জসাসব র্হন কেদ্বছল?” 
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“এই োদু্কে সম্বরন্ধই আপদ্বন গুের্, র্ল্প-কাদ্বহনী শুরনরছন।” শান্ত র্লায় র্লরলন র্াে। 
“োদু্কে উপাদ্বধ এত সহরে অদ্বেবত হয়দ্বন। জচারখ পডাে মরতা জকারনা জেনারেিে তাে 
সারথ দ্বছল না, অথচ সর্রচরয় োেী জয অস্ত্র আপদ্বন হারত দ্বনরত পােরর্ন জসিা দ্বদ্রয় 
তাে দ্বশরে দ্বতল পদ্বেমাে ফুরিা কোও সম্ভর্ দ্বছল না।” 
 
“পুরো র্ল্প এইিুকুই? দ্বনর্বাদ্বসত এর্িং েুিরোর্ী একেন রৃ্রদ্ধে কল্পনা জথরক োদু্করেে 
েন্ম?” 
 
“োদু্করেে র্ল্প আমাে র্ার্াে েরন্মে আরর্ জথরকই প্রচদ্বলত, সযাে। জোোরলা প্রমােও 
আরছ তাে। উি র্দ্বেক যারক আমো োদু্কে র্দ্বল পরে শহরেে একেন জিক-মযারনে 
সারথ জদ্খা করে। আমাে র্ার্াই দ্বনরয় দ্বর্রয়দ্বছরলন। জসখারন দ্বেক দ্বনরেেিাে মরতা 
একিা দ্বশল্ড জেনারেিে জেরখ যায় জস। দ্বনষু্ঠে োইসেরয়ে মৃতুযদ্রেে পে দ্বনর্বাসন জথরক 
দ্বফরে এরস র্ার্া জসিা উদ্ধাে করেন। অরনক সময় জলরর্দ্বছল– 
 
“জেনারেিেিা আপনাে দ্বপছরন জদ্য়ারল জঝালারনা আরছ, সযাে। কাে করে না। প্রথম 
দু্ইদ্বদ্রনে পে কখরনাই কাে করেদ্বন। তরর্ জদ্খরলই রু্ঝরর্ন জয এম্পায়ারেে জকউ 
এিাে দ্বডোইন ততদ্বে করেদ্বন।” 
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জদ্য়ারল জঝালারনা ধাতর্ জর্ে োরলাোরর্ জদ্খাে েনয হাত র্াডারলন দ্বেয়াে। মৃদু্ শব্দ 
করে জদ্য়াল জথরক খুরল এরলা জসিা। জর্রেে দ্বকনাোয় দ্বডম্বাকৃদ্বতে দ্বেদ্বনসিা তাে 
মনরযার্ জকরড দ্বনল। আয়তরন একিা র্াদ্ারমে সমান। 
 
“এিা–” র্লরলন দ্বতদ্বন। 
 
“জেনারেিে” মাথা নাডরলন র্াে। “কীোরর্ কাে কেরতা এখন আে জর্ে কো সম্ভর্ 
নয়। সার্ ইরলকদ্বট্রক অনুসন্ধারন জদ্খা যারর্ জয এিা এক িুকরো ধাতু র্দ্বলরয় ততদ্বে 
কো হরয়রছ এর্িং র্েবাদ্বলছিাে সতকব পযবরর্ক্ষরেে মাধযরমও র্দ্বলরয় জফলাে আরর্ দ্বর্দ্বেন্ন 
অিংশগুরলা দ্বক দ্বছল জসিা জর্ে কো যারর্ না।” 
 
“তা হরল আপনাে জোোরলা প্রমাে শুধুই র্ার্াডম্বে যাে শি জকারনা দ্বেদ্বত্ত জনই।” 
 
“আপদ্বন আমাে কথা শুনরত জচরয়রছন, হুমদ্বক দ্বদ্রয়রছন জযন জকারনা দ্বকছু জর্াপন না 
কদ্বে। এখন সরন্দহ হরল জতা আমাে দ্বকছু কোে জনই। কথা র্ন্ধ করে জদ্র্?” 
 
“র্রল যান!” ককবশ সুরে র্লরলন জেনারেল। 
 
“র্ার্াে মৃতুযে পে আদ্বম তাে র্রর্ষোে কাে এদ্বর্রয় দ্বনরয় যাই এর্িং তখনই দ্বিতীয় 
দু্র্বিনা যাে কথা আরর্ র্রলদ্বছ জসিাে সাহাযয পাই আদ্বম, কােে দ্বসউরয়না হযাদ্বে 
জসলডরনে কথা োনরত পারে।” 
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“হযােী জসলডন জক?” 
 
“সম্রাি চতুথব ডালুরর্ন এে শাসনামরলে একেন দ্বর্জ্ঞানী। দ্বতদ্বন একেন 
সাইরকাদ্বহরটাদ্বেয়ান; সর্বরশষ এর্িং সর্াে জসো। দ্বতদ্বন একর্াে এখারন এরসদ্বছরলন, 
যখন দ্বসউরয়না দ্বছল গুরুত্বপূেব র্াদ্বেদ্বেযক জকন্দ্র, দ্বশল্প এর্িং দ্বর্জ্ঞারন সমৃদ্ধশালী।” 
 
“হুমম,” দ্বতি সুরে র্লরলন দ্বেরয়াে, “জকান গ্রহিা দ্াদ্বর্ করে না জয প্রাচীন যুরর্ তাোই 
দ্বছল সর্রচরয় সমৃদ্ধশালী?” 
 
“আদ্বম দু্ইশ র্ছে আরর্ে কথা র্লদ্বছ, যখন সর্গুরলা নক্ষত্র দ্বছল সম্রাি এে শাসনাধীন: 
দ্বসযউরয়না সীমারন্তে জকারনা আধা র্র্বে দ্বর্ে নয়, র্েিং দ্বছল গুরুত্বপূেব জকন্দ্রীয় দ্বর্ে। 
জসই সময় হযাদ্বে জসলডন ইরম্পদ্বেয়াল পাওয়ারেে পতন এর্িং পের্তবীরত পুরো র্যালাদ্বি 
েুরড সীমাহীন র্র্বেতাে পদ্ধ্বদ্বন রু্ঝরত পারেন।” 
 
হোৎ করেই হাসরলন দ্বেরয়াে। “দ্বতদ্বন রু্ঝরত জপরেদ্বছরলন? তা হরল েুল রু্রঝদ্বছরলন, 
মাই গুড সারয়দ্বিট। দ্বনরেরক জর্াধহয় তাই র্রলন আপদ্বন। র্ত এক হাোে র্ছরেে 
মরধয এম্পায়াে এখন সর্রচরয় জর্দ্বশ শদ্বিশালী। সীমারন্তে োো শূনযতা আপনাে রৃ্দ্ধ 
জচাখরক অন্ধ করে দ্বদ্রয়রছ। ইনাে ওয়াল্ডবগুরলায় আসুন একর্াে। জকরন্দ্রে উষ্ণতা এর্িং 
প্রাচুযব জদ্রখ যান।” 
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“পচন ধেরর্ প্রথরম র্াইরেে প্রারন্ত। জসিা জকরন্দ্র জপৌঁছরত দ্বকছুিা সময় লার্রর্। এিাই 
স্বাোদ্বর্ক। র্ত পরনে শতাব্দীে পুরোরনা র্ল্প এিা।” 
 
“জতা, হযাদ্বে জসলডন রু্ঝরত পােরলন র্যালাদ্বিরত ধাোর্াদ্বহকোরর্ সীমাহীন র্র্বেযুর্ শুরু 
হরত যারে।” আমুরদ্ র্লায় র্লরলন দ্বেরয়াে। “তােপে কী, হযাুঁ?” 
 
“তাই দ্বতদ্বন র্যালাদ্বিে দু্ই দ্বর্পেীত জশষ প্রারন্ত দু্রিা ফাউরেশন ততদ্বে কেরলন-তরুে, 
উদ্যমী এর্িং জমধার্ীরদ্ে দ্বনরয় ফাউরেশন জযখারন তাো র্িংশ রৃ্দ্বদ্ধ কেরর্, জর্রড উেরর্। 
সতকবতাে সারথ তারদ্ে েনয একিা গ্রহ দ্বনর্বাচন কো হল; একই সারথ সময় এর্িং 
পাদ্বেপাদ্বেবকতা। এমনোরর্ র্যর্স্থা কো হল জযন সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে অপদ্বের্তবনীয় 
র্দ্বেরতে সাহারযয েদ্বর্ষযরতে জয ছদ্বর্ ফুরি উরেরছ জসিা জথরক এর্িং ইরম্পদ্বেয়াল 
দ্বসদ্বেলাইরেশরনে মূল জস্রাত জথরক অরনক দূ্রে পুরোপুদ্বে দ্বনুঃসিোরর্ তাো জর্রড 
উেরত পারে-জযন দ্বত্রশ হাোে র্ছরেে অর্শযম্ভার্ী র্র্বেতাে যুর্রক কম জর্দ্বশ এক 
হাোে র্ছরে কদ্বমরয় আনা যায়।” 
 
“মরন হরে আপদ্বন দ্বর্স্তাদ্বেত সর্ই োরনন। কীোরর্?” 
 
“োদ্বন না, োনতামও না।” শান্ত র্লায় র্লরলন পযাদ্বট্রদ্বশয়ান। পুরো দ্বর্ষয়িাই আমাে 
র্ার্াে দ্বকছু আদ্বর্ষ্কাে এর্িং আমাে দ্বনরেে দ্বকছু র্রর্ষোে কিকে জযার্ফল। দ্বেদ্বত্তিা 
জর্শ দু্র্বল এর্িং এই কাোরমাে মারঝ অরনক ফাুঁক আরছ। জসগুরলা পূেে কোে েনয 
জকাথাও জকাথাও অদ্বতেদ্বঞ্জত কো হরয়রছ। তরর্ আদ্বম র্িনািা সদ্বতয র্রল দ্বর্োস কদ্বে। 
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“আপদ্বন খুর্ সহরেই দ্বর্োস করেন?” 
 
“তাই? এগুরলা জর্ে কেরত আমাে চদ্বিশ র্ছে র্রর্ষো কেরত হরয়রছ।” 
 
“হুম্। চদ্বিশ র্ছে! আদ্বম চদ্বিশ দ্বদ্রনই সমাধান কেরত পাের্। কেরতই হরর্। জসিা 
হরর্-দ্বেন্নেকম।” 
 
“কীোরর্ কেরর্ন?” 
 
“জযোরর্ কেরত হয়। ফাউরেশন আদ্বম খুুঁরে জর্ে কের্, দ্বনরেে জচারখ জদ্খর্। দু্রিাে 
কথা র্রলরছন?” 
 
“জেকরডব দু্রিাে কথা র্লা হরয়রছ। দ্বকন্তু সহায়ক তথয প্রমাে আরছ শুধু একিাে। 
র্াদ্বকিা সম্বরন্ধ র্লা হরয়রছ জসিা র্যালাদ্বিে দ্ীর্ব অরক্ষে এরকর্ারে জশষ প্রারন্ত 
অর্দ্বস্থত।” 
 
“জর্শ, আমো জযিা কারছ হয় জসিারতই যার্।” উরে দ্াুঁদ্বডরয় জকামরেে জর্ে দ্বেক 
কেরত লার্রলন জেনারেল। 
 
“জকাথায় জযরত হরর্ আপদ্বন োরনন?” দ্বেরজ্ঞস কেরলন র্াে। 
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“জমািামুদ্বি। জশষ োইসেয়, আপদ্বন যারক খুন করেন তাে জেকরডব আউিাে 
র্াের্াদ্বেয়ানরদ্ে সম্বরন্ধ সরন্দহেনক দ্বকছু কথা আরছ। সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক একেন 
র্াের্াদ্বেয়ান দ্বপ্ররন্সে সারথ তাে জমরয়ে দ্বর্রয় হয়। আদ্বম খুুঁরে জনর্।” 
 
হাত র্াডারলন দ্বতদ্বন। “আপনাে আদ্বতরথয়তাে েনয ধনযর্াদ্। 
 
ডুরসম র্াে আলরতাোরর্ তাে আেুল ছুুঁরয় জকতাদু্েস্ত েদ্বিরত কুদ্বনবশ কেরলন। “আপদ্বন 
আসায় আদ্বম সোদ্বনত।” 
 
“জয তথয আপদ্বন দ্বদ্রয়রছন, আর্াে র্লরলন দ্বেরয়াে, “দ্বফরে আসাে পে রু্ঝরত পাের্ 
কীোরর্ তাে েনয আপনারক ধনযর্াদ্ োনারনা যায়।” 
 
অদ্বতদ্বথরক দ্েো পযবন্ত এদ্বর্রয় দ্বদ্রলন র্াে। অপসৃয়মান গ্রাউে কারেে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় 
দ্বফসদ্বফস করে র্লরলন, “যদ্বদ্ দ্বফেরত পারেন।” 
 
. 
 
ফাউরেশন…চদ্বিশ র্ছে পূেব র্দ্বতরত অগ্রসে হওয়াে পে ফাউরেশন দ্বেরয়াে এে 
আগ্রাসন এে স্বীকাে হয়। হাদ্বডবন এর্িং মযারলাে মহাকাদ্বর্যক উত্থান পর্ব জশষ হরয়রছ 
অরনক আরর্ই, জসই সারথ জশষ হরয়রছ র্ীেত্ব এর্িং অসম সাহদ্বসকতা… 
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এনসাইরলারপদ্বডয়া র্যালাকদ্বিকা 
 
২. োদু্কে 
 
কামোয় চােেন র্যদ্বি চােিা পৃথক জিদ্বর্রল র্রসরছ, এর্িং কামোিা মূল ের্ন জথরক 
আলাদ্া, জযন অনুমদ্বত ছাডা জকউ প্ররর্শ কেরত না পারে। তাো দ্রুত একর্াে মুখ 
চাওয়াচাওদ্বয় কেল, তােপে অলসোরর্ তাদ্বকরয় থাকল যাে যাে জিদ্বর্রলে দ্বদ্রক। 
জিদ্বর্রল চােিা জর্াতল এর্িং সমান সিংখযক পূেব গ্লাস, দ্বকন্তু জকউ জসগুরলা স্পশব করেদ্বন। 
 
দ্েোে কারছ র্সা জলাকিা জিদ্বর্রল মৃদু্ লরয় তাল েুকল, তােপে র্লল, “ এোরর্ র্রস 
থাকরর্ জতামো? জক প্রথম কথা র্লরর্, এিা জকারনা র্যাপাে?” 
 
“তা হরল তুদ্বমই র্ল প্রথরম,” দ্বেক দ্বর্পেীত দ্বদ্রকে দ্বর্শালরদ্হী র্যদ্বি র্লল। “জতামাে 
দু্দ্বিন্তাই সর্রচরয় জর্দ্বশ।” 
 
দ্বনোনন্দ েদ্বিরত দ্বেে দ্বদ্রয় জোুঁি জেোল দ্বসরনি জফারেল। “কােে জতামারদ্ে ধােো 
আদ্বম সর্রচরয় ধনী। জর্শ-নাদ্বক জতামো চাও জযোরর্ শুরু করেদ্বছলাম জসোরর্ চাদ্বলরয় 
যাই আদ্বম। আশা কদ্বে েুরল যাওদ্বন জয আমাে দ্বনেস্ব জট্রড দ্বিি ওরদ্ে স্কাউি দ্বশপরক 
ধরেরছ।” 
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“জতামাে দ্বিি সর্রচরয় র্ড,” তৃতীয়েন র্লল, “এর্িং জসো পাইলি; এোরর্ও র্লা যায় 
তুদ্বম সর্রচরয় ধনী। ঝুুঁদ্বকিা েয়িংকে; এর্িং আমারদ্ে েনয অরনক জর্দ্বশ।” 
 
আর্ােও জোুঁি চািল দ্বসরনি জফারেল। “োয়র্া রু্রঝ ঝুুঁদ্বক জনওয়াে গুেিা আদ্বম র্ার্াে 
কাছ জথরক জপরয়দ্বছ। লারেে পদ্বেমাে যখন অরনক জর্দ্বশ হয় তখন র্ড ঝুুঁদ্বক জনওয়া 
যায়। জযমন শত্রুরদ্ে মহাকাশযান জদ্খাে পে দ্বনরেরদ্ে জকারনা ক্ষদ্বত না করে এর্িং 
ওরদ্েরক সতকব না করেই জসিারক ধরে জফললাম।” 
 
ফাউরেশন-এে সর্াই োরন জফারেল মহান জহার্াে মযারলাে র্িংশধে। সর্াই তারক 
মযারলাে অনর্ধ পুত্র দ্বহরসরর্ জমরন দ্বনরয়রছ। 
 
ধীরে ধীরে জর্াি জচাখগুরলা করয়কর্াে দ্বপিদ্বপি কেল চতুথবেন। তাে পাতলা জোুঁরিে 
ফাুঁক দ্বদ্রয় শব্দগুরলা জযন হামাগুদ্বড দ্বদ্রয় জর্দ্বেরয় এল, “আমো খুর্ োর্যর্ান এিা জেরর্ 
খুদ্বশ হওয়াে দ্বকছু জনই, মহাকাশযান আিরক োখায় ওই তরুে র্েিং আরো জেরর্ 
উেরর্।” 
 
“জতামাে ধােো ওে োর্ কোে েনয একিা উরদ্দশয দ্েকাে?” দ্বতেস্কারেে েদ্বিরত প্রে 
কেল জফারেল। 
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“হযাুঁ, এর্িং আমো দ্বেক তাই কেদ্বছ অথর্া কি করে ওরক একিা উরদ্দশয ততদ্বে করে 
দ্বনরত হরর্ না। জহার্াে মযারলা র্া সযালেে হাদ্বডবন কাে কেরতন অনযোরর্। পদ্বেদ্বস্থদ্বত 
দ্বনরেে দ্বনয়ন্ত্ররে জেরখ প্রদ্বতপক্ষরক অদ্বনিয়তায় জফরল দ্বদ্রতন।” 
 
ফাুঁধ নাডল জফারেল। “এই মহাকাশযান তাে গুরুত্ব প্রমাে করেরছ। আমো এিারক 
লােেনক দ্ারম জর্চরত পাের্।” েন্ম র্দ্বেরকে করে সন্তুদ্বিে সুে। “তরুে পুরোরনা 
এম্পায়াে জথরক এরসরছ।” 
 
“আমো োদ্বন,” দ্বর্শালরদ্হী দ্বিতীয়েন র্মর্রম র্লায় র্লল 
 
“আমো সরন্দহ করেদ্বছলাম,” হালকা র্লায় সিংরশাধন করে দ্বদ্ল জফারেল। “পয়সাঅলা 
জকউ এরস যদ্বদ্ র্নু্ধত্ব এর্িং র্াদ্বেরেযে প্রস্তার্ জদ্য় তারক দ্বনোশ কো উদ্বচত হরর্ না, 
অন্তত যতক্ষে না প্রমাে হরে জয এে জেতরে জকারনা কূিরকৌশল আরছ। দ্বকন্তু এখন-” 
 
তৃতীয়েন যখন কথা র্লল তাে র্লায় একিা আতবোর্ ফুরি উেল। “আমারদ্ে আরো 
সতকব হরত হরর্। জলাকিারক জছরড জদ্ওয়াে আরর্ই সর্দ্বকছু জেরন দ্বনরত হরর্। জসিাই 
সর্রচরয় রু্দ্বদ্ধমারনে কাে।” 
 
“এিাে ফায়সালা হরয় জর্রছ,” র্লল জফারেল। চূডান্ত দ্বসদ্ধান্ত জদ্য়াে মরতা করে হাত 
জনরড দ্বর্ষয়িা থাদ্বমরয় দ্বদ্ল জস। 
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“সেকাে অরনক জর্দ্বশ নেম,” অদ্বেরযারর্ে সুরে র্লল তৃতীয়েন। “জময়ে একিা 
ইদ্বডয়ি। 
 
চতুথবেন পালািরম র্াদ্বক দ্বতনেরনে দ্বদ্রক তাকাল। মুখ জথরক দ্বসর্ারেে অর্দ্বশিািংশ 
নাদ্বমরয় জফরল দ্বদ্ল তাে ডানদ্বদ্রকে একিা সুরি। জচারখে পলরক দ্বনদ্বিহ্ন হরয় জর্ল 
জসিা। 
 
দ্বতেস্কারেে সুরে র্লল জস, “আশা কদ্বে জয েররলাক কথাগুরলা র্রলরছন দ্বতদ্বন 
অেযাসর্রশই র্রলরছন। কি করে একথা মরন কদ্বেরয় দ্বদ্রত চাই না জয আমোই 
সেকাে।” 
 
সেদ্বতে গুঞ্জন উেল সর্াে জেতে। 
 
চতুথবেরনে দৃ্দ্বি জিদ্বর্রলে উপে দ্বনর্দ্ধ। “তা হরল সেকারেে দ্বনয়ম নীদ্বত দ্বনরয় 
আরলাচনা করে লাে জনই। এই তরুে–এই আর্ম্ভক একেন সম্ভার্য জিতা হরত পারে। 
দ্বকন্তু জতামো প্রমাে কোে জচিা কেছ জস অযাডোন্স কিাক্ট দ্বহরসরর্ কাে কেরছ। 
আমারদ্ে জেতরে একিা েররলারকে চুদ্বি থাকাে পরেও জতামো জচিা কেছ।” 
 
“তুদ্বমও করেছ,” র্ের্ে করে র্লল দ্বিতীয়েন। 
 
“আদ্বম োদ্বন,” শান্ত সুরে র্লল চতুথবেন। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

30 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“তা হরল আরর্ দ্বক করেদ্বছ েুরল যাও।” অনধযব েদ্বিরত র্াধা দ্বদ্ল জফারেল। “এখন কী 
কের্ জসিা োরর্া। যদ্বদ্ তারক র্দ্বন্দ করে োদ্বখ র্া জমরে জফদ্বল কী হরর্ তখন? তাে 
আসল উরদ্দশয এখরনা আমো োদ্বন না, সর্রচরয় খাোপ র্যাপাে হরে একিা জলাকরক 
জমরে জফলরলই পুরো এম্পায়াে ধ্বিংস হরর্ না। হয়রতা তাে জফোে অরপক্ষায় অনযদ্বদ্রক 
জনদ্বেে পে জনদ্বে অরপক্ষা কেরছ।” 
 
“দ্বেক,” একমত হল চতুথবেন। “আিক মহাকাশযান জথরক দ্বক োনরত জপরেছ তুদ্বম।” 
 
“অল্প কথারতই সর্ র্রল জদ্ওয়া যারর্,” র্লল জফারেল,মুরখ দ্ন্ত দ্বর্কদ্বশত হাদ্বস। “জস 
একেন ইরম্পদ্বেয়াল জেনারেল র্া জসই সমপযবারয়ে দ্বকছু একিা। তরুে র্য়রসই দ্বনরেে 
সামদ্বেক দ্ক্ষতা প্রমাে করেরছ। অন্তত: আদ্বম তাই জেরনদ্বছ-এর্িং দ্বনরেে জলাকরদ্ে 
কারছ জস একেন আদ্শব। জকারনা সরন্দহ জনই এই জলারকে সম্বরন্ধ তাো যা র্রলরছ 
অরধবকই দ্বমরথয, দ্বকন্তু তােপরেও র্লরত হরর্ জস এক আিযব মানুষ। জর্শ জোমাদ্বিক 
কযাদ্বেয়াে।” 
 
“এই ‘তাো কাো?” প্রে কেল দ্বিতীয়েন। 
 
“আিক মহাকাশযারনে নাদ্বর্ক। জশান, তারদ্ে সর্ র্ির্য আদ্বম মাইরিাদ্বফরে জেকডব 
করে দ্বনোপদ্ স্থারন জেরখদ্বছ। পরে ইো হরল জতামো জদ্খরত পােরর্। প্ররয়ােন মরন 
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কেরল ওই জলাকগুরলাে সারথ জতামো দ্বনরেো কথা র্লরত পারো। আদ্বম শুধু মূল 
দ্বর্ষয়গুরলা র্লদ্বছ।” 
 
“কথা জর্ে কেরল কীোরর্? কীোরর্ োরনা ওো সদ্বতয কথা র্লরছ?” 
 
েুরু জকাুঁচকারলা জফারেল। “আদ্বম োরলামানুরষে মরতা র্যর্হাে কদ্বেদ্বন। হুমদ্বক দ্বদ্রয়দ্বছ, 
েয় জদ্দ্বখরয়দ্বছ, দ্বনদ্বরয়ে মরতা জপ্রার্ র্যর্হাে করেদ্বছ। ওো কথা র্রলরছ। দ্বর্োস করো 
সদ্বতয কথাই র্রলরছ।” 
 
“প্রাচীন যুরর্” অপ্রাসদ্বিকোরর্ র্লল তৃতীয়েন, “র্যর্হাে কো হরতা দ্বপওে 
সাইরকালদ্বে। র্যথাহীন এর্িং তুদ্বম দ্বনিয়ই োরনা তারত দ্বমথযা কথা র্লাে জকারনা 
সুরযার্ই থাকরতা না।” 
 
“জর্শ, প্রাচীন যুরর্ে অরনক দ্বকছুই োরলা দ্বছল,” শুকরনা র্লায় র্লল জফারেল। “এখন 
র্তবমান যুর্।” 
 
“জস দ্বক চায় এখারন,” লান্ত অথচ একগুরয় র্লায় র্লল চতুথবেন। “এই অদু্ভত 
জোমাদ্বিক চদ্বেরত্রে জেনারেল?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

32 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

তীক্ষ্ণ জচারখ তাে দ্বদ্রক তাকাল জফারেল। “জতামাে দ্বক ধােো জস তাে অধীনস্থরদ্ে সারথ 
োরেে সর্ দ্বর্ষয় দ্বনরয়ই কথা র্লরর্? ওো দ্বকছুই োরন না। জচিা করেও জকারনা কথা 
জর্ে কেরত পাদ্বেদ্বন, র্যালাদ্বি োরন।” 
 
“অথবাৎ আমারদ্ে সামরন একিাই পথ-” 
 
“দ্বনরেরদ্েই দ্বসদ্ধান্ত দ্বনরত হরর্।” আর্াে দ্বনুঃশরব্দ জিদ্বর্রলে উপে আেুল দ্বদ্রয় তাল 
েুকরত লার্ল জফারেল! “এই তরুে এম্পায়ারেে একেন সামদ্বেক জনতা, অথচ োন 
কেরছ জযন একেন ধনী র্যদ্বি জপদ্বেরফদ্বেে এই অদু্ভত জকাোয় ছদ্বডরয় দ্বছদ্বিরয় থাকা 
নক্ষত্রগুরলা ভ্রমরে জর্দ্বেরয়রছ। এিাই প্রমাে করে জয আসল উরদ্দশয জস আমারদ্ে 
োনারত চায় না। এম্পায়াে একর্াে আমারদ্ে হামলা কোে জচিা করেদ্বছল, এই র্িনাে 
সারথ এিা জযার্ দ্বদ্রলই একিা অশুে সম্ভার্না স্পি হরয় উরে। প্রথম হামলা র্যথব 
হরয়দ্বছল। জসকােরে এম্পায়াে আমারদ্ে োলর্াসরর্ দ্বকনা আমাে সরন্দহ আরছ।” 
 
“তুদ্বম দ্বকছুই োনরত পারোদ্বন, েক্ষনাত্মক েদ্বিরত প্রে কেল চতুথবেন, “তুদ্বম জকারনা 
তথযই জর্ে কেরত পারোদ্বন?” 
 
“আদ্বম দ্বকছুই জর্ে কেরত পােরর্া না।” অলস সুরে ের্ার্ দ্বদ্ল জফারেল। “জকাথাও 
র্াদ্বেদ্বেযক দ্বর্ররারহে জকারনা খর্ে জনই। একতা আমারদ্ে উপে জোে করে চাদ্বপরয় 
জদ্ওয়া হরয়রছ।” 
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“জদ্শ জপ্রম?” তৃতীয়েরনে করে অর্জ্ঞাে সুে। 
 
“জর্ািায় যাক জদ্শরপ্রম।” শান্ত সুরে র্লল জফারেল। “জতামাে দ্বক ধােো েদ্বর্ষযৎ 
জসরকে এম্পায়ারেে েনয আদ্বম দ্বতল পদ্বেমাে দ্বনউদ্বলয়াে ইরমরনশন তযার্ কের্? জকারনা 
জট্রড দ্বমশরনে উপে ঝুুঁদ্বক জনর্? জতামাে দ্বক মরন হয় এম্পায়ারেে আগ্রাসন জতামাে র্া 
আমাে র্যর্সারয় সাহাযয কেরর্? যদ্বদ্ এম্পায়াে দ্বর্েয়ী হয় তখন যুরদ্ধে সুফল জোর্ 
কোে েনয েূুঁইরফাুঁরডে মরতা অরনরকই দ্াুঁদ্বডরয় যারর্।” 
 
“দ্বেকই র্রলরছ।” শুকরনা র্লায় র্লল চতুথবেন। 
 
আচমকা দ্বনরেে নীের্তা োেল দ্বিতীয়েন। োরর্ে সারথ এমনোরর্ জচয়ারে নরড চরড 
র্সল যাে ফরল শেীরেে ওেরন আতবনাদ্ করে উেল জচয়ােিা। “দ্বকন্তু এই কথা র্রল 
লাে কী? এম্পায়াে দ্বেতরত পােরর্ না, পােরর্? জসলডন দ্বনিয়তা দ্বদ্রয়রছন আমোই 
জসরকে এম্পায়াে ততদ্বে কের্। এিা শুধু মাত্র আরেকিা িাইদ্বসস। আরর্ আরো দ্বতনিা 
হরয়দ্বছল।” 
 
“আরেকিা িাইদ্বসস, হযাুঁ!” ধযানমি সুরে র্লল জফারেল। “দ্বকন্তু প্রথম দু্রিাে জক্ষরত্র পথ 
জদ্খারনাে েনয দ্বছরলন সযালেে হাদ্বডবন; তৃতীয়র্ারে দ্বছরলন জহার্াে মযারলা। তারদ্ে 
জকউই এখন আমারদ্ে সারথ জনই।” 
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র্াদ্বক সর্াে দ্বদ্রক র্ম্ভীেোরর্ তাদ্বকরয় আর্াে শুরু কেল জস, “জসলডরনে 
সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে জয দ্বনয়রমে উপে দ্বনেবে করে আমো েেসা পাই তাে জেতে সম্ভর্ত 
এমন জকারনা চালক আরছ যাে েনয দ্বর্রশষ করে ফাউরেশন-এে েনর্রেে দ্বনদ্বিত 
স্বাোদ্বর্ক উরদ্যারর্ে প্ররয়ােন হয়। জসলডন ল’এে সহায়তা জপরত হরল আরর্ দ্বনরেরক 
জচিা কেরত হরর্।” 
 
“সমরয়ে প্ররয়ােরনই মানুষ ততদ্বে হয়,” র্লল তৃতীয়েন। “আরেকিা প্রর্াদ্।” 
 
“এিাে উপে পুরোপুদ্বে দ্বনেবে কো যায় না,” স্বীকাে কেল জফারেল। “আমাে · মরন 
হরে, যদ্বদ্ এিা চাে নম্বে িাইদ্বসস হয় তা হরল জসলডন পূর্বানুমান করে জেরখরছন। 
যদ্বদ্ করে োরখন তা হরল এিা জেকারনা যারর্ এর্িং জকারনা-না-জকারনা উপায় অর্শযই 
আরছ। 
 
“এম্পায়াে আমারদ্ে জচরয় শদ্বিশালী; সর্সময়ই দ্বছল। দ্বকন্তু এই প্রথমর্াে আমো তাে 
সোসদ্বে আিমরেে স্বীকাে হদ্বে, ফরল পদ্বেদ্বস্থদ্বতে েয়ার্হতা রৃ্দ্বদ্ধ জপরয়রছ। এিারক 
জেকারনা যারর্, দ্বকন্তু সোসদ্বে শদ্বি প্ররয়ার্ না করে জেকারত হরর্ পূরর্বে িাইদ্বসসগুরলাে 
সমরয় জয পদ্ধদ্বত প্ররয়ার্ কো হরয়রছ জসেকমই জকারনা পদ্ধদ্বতরত। শত্রুে দু্র্বল দ্বদ্ক 
খুুঁরে জর্ে কেরত হরর্ আমারদ্ে।” 
 
“জসই দু্র্বল দ্বদ্কিা কী?” দ্বেরজ্ঞস কেল চতুথবেন। “জতামাে জকারনা ধােো?” 
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“না। এই কথািাই আদ্বম র্লাে জচিা কেদ্বছ। আমারদ্ে অতীরতে মহান জনতাো 
সর্সময়ই শত্রুে দু্র্বল দ্বদ্ক খুুঁরে জর্ে করে জসদ্বদ্রকই লক্ষয দ্বস্থে কেরতন। দ্বকন্তু এখন-
” 
 
তাে করে ফুরি উেল অসহায়ত্ব, দ্বকন্তু করয়ক মুহূতব জকউ দ্বকছু র্লল না। 
 
তােপে চতুথবেন র্লল, “আমারদ্ে গুিচরেে প্ররয়ােন।” 
 
আগ্ররহে সারথ তাে দ্বদ্রক রু্েল জফারেল। “দ্বেক! এম্পায়াে কখন আিমে কেরর্ োদ্বন 
না। দ্বনিয়ই একিা সময় ধো আরছ।” 
 
“জহার্াে মযারলা দ্বনরে ইরম্পদ্বেয়াল ডদ্বমদ্বনয়রনে জেতরে েুরকদ্বছরলন।” দ্বিতীয়েরনে 
প্রস্তার্। 
 
দ্বকন্তু মাথা নাডল জফারেল। “এত সোসদ্বে দ্বকছু কো যারর্ না। অমারদ্ে র্য়স জনই; 
এর্িং সকরলই লাল দ্বফতা আে প্রশাসদ্বনক েদ্বিলতায় জফুঁরস আদ্বছ। আমারদ্ে প্ররয়ােন 
তরুে একেন জয এখরনা সোসদ্বে দ্বফরল্ড কাে কেরছ।” 
 
“স্বাধীন র্দ্বেক?” দ্বেরজ্ঞস কেল চতুথবেন। এর্িং মাথা জনরড দ্বফসদ্বফস করে র্লল 
জফারেল, “যদ্বদ্ এখরনা সময় থারক।” 
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. 
 
৩. অদৃ্শয হাত 
 
জর্ল দ্বেরয়াে দ্বর্েদ্বিকে পায়চােী থাদ্বমরয় তাে এইরডে দ্বদ্রক আশা দ্বনরয় তাকারলন। 
“টােরলি জথরক জকারনা সিংর্াদ্?” 
 
“দ্বকছুই না। স্কাউদ্বিিং পাদ্বিব প্রায় এক চতুথবািংশ জস্পস চরষ জফরলরছ, দ্বকন্তু যরন্ত্র দ্বকছুই 
ধো পরডদ্বন। কমাোে ইযু়ম দ্বেরপািব করেরছন দ্বতদ্বন পাো আিমরেে েনয ততদ্বে।” 
 
মাথা নাডরলন জেনারেল। “না, একিা জপট্রল দ্বশরপে েনয এখনই এত র্রডা ঝুুঁদ্বক 
জনওয়া দ্বেক হরর্ না। তারক র্ল-দ্াুঁডাও! দ্বলরখ দ্বদ্দ্বে। কডা দ্বনোপত্তাে মাধযরম ট্রান্সদ্বমি 
কেরর্। 
 
কথা র্লরত র্লরতই জমরসেিা দ্বতদ্বন কার্রে দ্বলরখ জফলরলন, তােপে র্াদ্বডরয় ধেরলন 
অরপক্ষােত অদ্বফসারেে দ্বদ্রক।”দ্বসযউরয়দ্বনয়ান এরস জপৌঁরছদ্বন এখরনা?” 
 
“এখরনা জপৌঁরছদ্বন।” 
 
“দ্বেক আরছ, জপৌঁছারনাে সারথ সারথ আমাে কারছ দ্বনরয় আসরর্।” 
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জকতাদু্েস্তোরর্ সযালুি করে চরল জর্ল এইড। আর্াে পায়চােী শুরু কেরলন জেনারেল। 
 
দ্বিতীয়র্াে দ্েো জখালাে পে ডুরসম র্ােরক জচৌকারে দ্াুঁদ্বডরয় থাকরত জদ্খা জর্ল। 
এইরডে দ্বপছু দ্বনরয় ধূসে কামোয় েুকরলন দ্বতদ্বন। ছাুঁরদ্ র্যালাদ্বিে, হরলাগ্রাদ্বফক মরডল 
এর্িং দ্বেক তাে জকরন্দ্রে দ্বনরচ দ্বফল্ড ইউদ্বনফমব পরে জর্ল দ্বেরয়াে দ্াুঁদ্বডরয় আরছন। 
 
“পযাদ্বট্রদ্বশয়ান, শুেদ্বদ্ন!” পারয়ে জেলায় একিা জচয়াে এদ্বর্রয় দ্বদ্রলন জেনারেল। এইড 
জক র্লরলন, “আদ্বম না জখালা পযবন্ত ঐ দ্েো র্ন্ধ থাকরর্। “ তােপে হাত জনরড চরল 
যাওয়াে দ্বনরদ্বশ দ্বদ্রলন। 
 
পা ফাুঁক করে দ্বসউরয়দ্বনয়ান এে মুরখামুদ্বখ দ্াুঁডারলন দ্বতদ্বন, হাত দ্বপছরন, দ্বচদ্বন্তত, ধীরে 
ধীরে পারয়ে জর্াডাদ্বলে উপে র্যারলন্স কোে জচিা কেরছন। 
 
তােপে তীক্ষ্ণ স্বরে র্লরলন, “পযাদ্বট্রদ্বশয়ান, আপদ্বন সম্রারিে প্রদ্বত অনুর্ত?” 
 
দ্বনিুপ র্াে শুধু একিা েুরু র্াুঁকা কেরলন, “ইরম্পদ্বেয়াল রুল পছন্দ কোে জকারনা 
কােে আমাে জনই।” 
 
“অথবাৎ অনযোরর্ র্লা যায় আপদ্বন দ্বর্োসর্াতক হরত পারেন।” 
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“দ্বেক। আর্াে এোরর্ও জদ্খরত পারেন, দ্বর্োসর্াতক না হরয় সদ্বিয় সাহাযযকােী হরত 
পাদ্বে।” 
 
“এিাও দ্বেক। তরর্ এই মুহূরতব সাহাযয কেরত না চাইরল,” জোে র্লায় র্লরলন 
দ্বেরয়াে, “জসিারক দ্বর্োসর্াতকতা ধো হরর্।” 
 
র্াে-এে দু্ই েুরু এক হরয় জর্ল। “জচাখা র্াকযর্ান অধীনস্থরদ্ে েনয তুরল োখুন। 
আপদ্বন কী চান এর্িং কী প্ররয়ােন জসিা র্লাই যরথি।” 
 
পারয়ে উপে পা তুরল র্সরলন দ্বেরয়াে। “র্াে, ছয় মাস আরর্ আমারদ্ে দ্বকছু আরলাচনা 
হরয়দ্বছল।” 
 
“আপনাে জসই োদু্করেে র্যাপারে?” 
 
“হযাুঁ। আদ্বম কী কের্ র্রলদ্বছলাম, জসিা আপনাে মরন আরছ?” 
 
মাথা নাডরলন র্াে। হাত দু্রিা অলসোরর্ জকারলে উপে জফরল জেরখরছন। “র্রলদ্বছরলন 
ওরদ্েরক খুুঁরে জর্ে কেরর্ন। চােমাস জর্শ রু্রে জর্দ্বডরয়রছন। জপরয়রছন ওরদ্েরক? 
 
“জপরয়দ্বছ,” আতবনাদ্ করে উেরলন দ্বেরয়াে। কথা র্লাে সময় শি হরয় জর্ল জোুঁি 
দু্রিা। জযন অরনক করি দ্াুঁত দ্বদ্রয় দ্বপরষ জফলা জথরক দ্বনরৃ্ত্ত কেরলন। “পযাদ্বট্রদ্বশয়ান, 
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ওো োদু্কে নয়; ওো শয়তান। আউিাে র্যালাদ্বিে ধযানধােোে সারথ এে জকারনা দ্বমল 
জনই। একিা নরখে সমান জছাি দ্বর্ে সম্পদ্ জনই, জ্বালাদ্বন জনই, েনসিংখযা এতই কম 
জয ডাকবটারেে অন্তর্বত অনগ্রসে দ্বর্েগুরলারতও এে জথরক জর্দ্বশ মানুষ র্াস করে। 
অথচ এিা দ্বনরয়ই এই অহিংকােী এর্িং উচ্চাকাক্ষী মানুষগুরলা দ্বনুঃশরব্দ এর্িং ধারপ ধারপ 
র্যালাকদ্বিক শাসরনে স্বপ্ন জদ্খরছ। 
 
“জকন ওো এত দ্বনদ্বিত, জকারনা তাডাহুরডা কেরছ না। অলসোরর্ একিাে পে একিা 
দ্বর্ে দ্খল করে দ্বনরে; একিা করে শতাব্দীে পদ্বেকল্পনা করে ধীে র্দ্বতরত অগ্রসে 
হরে; হামাগুদ্বড দ্বদ্রয় েুরক পডরছ দ্বসরটমগুরলাে জেতরে। 
 
“এর্িং তাো সফল হরে। থামারনাে জকউ জনই। একিা ের্নয র্দ্বেক সাম্রােয ততদ্বে 
করেরছ ওো, যাে দ্বশকড র্হুদূ্ে পযবন্ত দ্বর্সৃ্তত, জযখারন তারদ্ে জখলনা োহােগুরলা পযবন্ত 
জযরত সাহস করে না। দ্বনরেরদ্ে প্রদ্বতদ্বনদ্বধরদ্ে ওো র্রল র্দ্বেক। এই র্দ্বেকো র্হু 
পােরসক দূ্েদূ্োরন্ত চরল জযরত পারে।” 
 
মাঝখারন র্াধা দ্বদ্রয় োরর্ে প্রর্াহ থামারলন ডুরসম র্াে। “তথযগুরলাে কতখাদ্বন সদ্বেক; 
কতখাদ্বন আপনাে োরর্ে র্দ্বহুঃপ্রকাশ?” 
 
তসদ্বনক শান্ত হরলন। “আদ্বম োরর্ অন্ধ হরয় যাইদ্বন। আপনারক র্রলদ্বছ আদ্বম প্রথরম 
দ্বসউরয়না তােপে ফাউরেশন-এে দ্বনকিতম দ্বর্েগুরলারত জর্দ্বছ, জযখারন এম্পায়াে 
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অরনক দূ্রেে দ্বকিংর্দ্দ্বন্তে র্রল্পে মরতা আে র্দ্বেরকো েীর্ন্ত সতয। র্দ্বেকরদ্ে সম্বরন্ধ 
আমারদ্ে ধােো দ্বছল েুল।” 
 
“ফাউরেশন দ্বনরেে মুরখ আপনারক র্রলরছ জয তাো র্যালাকদ্বিক ডদ্বমদ্বনয়ন অেবন 
কেরত চায়?” 
 
“আমারক র্লরর্!” আর্াে জেরর্ উেরলন দ্বেরয়াে। “র্লাে দ্েকাে জনই। কমবকতবাো 
র্যর্সা র্াদ্বেেয ছাডা আে দ্বকছু দ্বনরয় কথা র্রলদ্বন। দ্বকন্তু আদ্বম সাধােে মানুরষে সারথ 
কথা র্রলদ্বছ; তারদ্ে ধযানধােো; তারদ্ে সুস্পি র্ন্তর্য’, সুমহান েদ্বর্ষযরতে র্যাপারে 
তারদ্ে নীের্ অনুরমাদ্ন দ্বনরেে জচারখ প্রতযক্ষ করেদ্বছ। এসর্ দ্বর্ষয় লুদ্বকরয় োখা যায় 
না। এমনদ্বক এই মহাোর্দ্বতক আশার্াদ্ তাো লুদ্বকরয় োখাে জচিাও করেদ্বন।” 
 
দ্বসউরয়দ্বনয়ারনে মুরখ সন্তুদ্বিে ছাপ। “জখয়াল করেরছন দ্বনিয়ই র্যাপােিা আমাে 
র্রর্ষোে ফলাফরলে সারথ পুরোপুদ্বে দ্বমরল জর্রছ।” 
 
“জকারনা সরন্দহ জনই,” র্লরলন দ্বেরয়াে, তাে করে সীমাহীন জকৌতুক। “আপনাে 
দ্বর্রেষেী ক্ষমতাে প্রশিংসা না করে পােদ্বছ না। একই সারথ এিা দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল 
মযারেদ্বটে শাসরনে দ্বর্রুরদ্ধ মাোত্মক দ্বর্পদ্ এর্িং হুমদ্বকস্বরূপ।” 
 
দ্বনোসিোরর্ কাুঁধ নাডরলন র্াে, আে দ্বেরয়াে হোৎ সামরন ঝুুঁরক রৃ্রদ্ধে কাুঁরধ হাত 
োখরলন। তীে জকৌতূহলী দৃ্দ্বিরত তাকারলন তাে জচারখে দ্বদ্রক। 
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র্লরলন,” শুনুন পযাদ্বট্রদ্বশয়ান, ওসর্ র্াদ্। দ্বনষু্ঠে হওয়াে জকারনা ইো আমাে জনই। 
ইরম্পদ্বেয়ারমে দ্বর্রুরদ্ধ দ্বসউরয়নাে দ্বর্ররাহ আমাে কারছ একিা জর্াঝাে মরতা, এর্িং জয-
জকারনা মূরলয আদ্বম জসিা দূ্ে কের্। দ্বকন্তু আদ্বম সামদ্বেক জলাক, জর্সামদ্বেক দ্বর্ষরয় নাক 
র্লারনা অসম্ভর্। আমাে কযাদ্বেয়াে জশষ হরয় যারর্। রু্ঝরত জপরেরছন? আদ্বম োদ্বন 
আপদ্বন রু্ঝরত জপরেরছন। চদ্বিশ র্ছে আরর্ দ্বক র্রিদ্বছল জসিা েুরল জযরত পাদ্বে। 
আপনাে সাহাযয আমাে প্ররয়ােন। জখালাখুদ্বল স্বীকাে কেদ্বছ।” 
 
তরুরেে করে েরুদ্বে তার্াদ্াে সুে। দ্বকন্তু ডুরসম র্াে নীেরর্ এর্িং দৃ্ঢ়োরর্ না জর্াধক 
েদ্বিরত মাথা নাডরলন। 
 
আরর্দ্রনে সুরে র্লরলন দ্বেরয়াে, “আপদ্বন রু্ঝরত পােরছন না, পযাদ্বট্রদ্বশয়ান, সরন্দহ 
হরে আদ্বমও জর্াঝারত পােদ্বছ না। আপনাে র্রর্ষোে দ্বর্ষরয় জকারনা দ্বিমত জনই। কােে 
আপদ্বন একেন স্কলাে। তরর্ একিা কথা আপনারক র্লরত পাদ্বে। এম্পায়াে সম্বরন্ধ 
আপনাে ধােো যাই জহাক, এিা জয রৃ্হৎ সাদ্বেবস দ্বদ্রে জসিা অস্বীকাে কো যারর্ না। 
আমবড জফাসব দ্বর্দ্বেন্নোরর্ দ্বকছু অদ্বনয়ম দু্নবীদ্বত কেরলও সামদ্বগ্রকোরর্ তাো সেযতা, 
শাদ্বন্ত র্োয় োখরত র্াধয। ইরম্পদ্বেয়াম জনদ্বে-ই হাোে হাোে র্ছে একিা পযাি-
ইরম্পদ্বেয়াম ততদ্বে করে শাসন কেরছ র্যালাদ্বি । পুরোরনা দ্বদ্রনে দ্ীর্বস্থায়ী র্র্বেতা এর্িং 
অোেকতা দূ্ে করে নক্ষত্র এর্িং মহাকাশযান দ্বচরহ্নে অধীরন র্ত করয়ক হাোে র্ছে 
জয শাদ্বন্ত র্োয় জেরখরছ তাে দ্বক জকারনা মূলয জনই? 
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“জেরর্ জদ্খুন, আউিাে প্রদ্বেন্সগুরলা স্বাধীনতা জর্াষো কোে পরেও দ্বক এম্পায়াে সুরযার্ 
সুদ্বর্ধা কদ্বমরয় দ্বদ্রয়রছ? আেরকে র্র্বে র্যালাদ্বিরত দ্বসযউরয়না যদ্বদ্ একিা শদ্বিশালী 
জনদ্বেে সহায়তা না পায় তা হরল দ্বক দ্বর্দ্বেন্ন র্াের্াদ্বেয়ান ওয়াল্ডব দ্বহরসরর্ দ্বিকরত 
পােরর্?” 
 
“এতিাই খাোপ-এত তাডাতাদ্বড?” দ্বফসদ্বফস করে র্লরলন দ্বসযউরয়দ্বনয়ান। 
 
“না,” স্বীকাে কেরলন দ্বেরয়াে। “জকারনা সরন্দহ জনই আমো যতদ্বদ্ন র্াুঁচর্ ততদ্বদ্ন 
দ্বনোপরদ্ই থাকর্। দ্বকন্তু আদ্বম লডাই কেদ্বছ এম্পায়ারেে েনয; এর্িং একিা সামদ্বেক 
ঐদ্বতরহযে েনয যাে প্রদ্বত আদ্বম দ্বনরর্দ্বদ্ত।” 
 
“আপদ্বন জকমন েহসযময় আচেে কেরছন, আে অনয র্যদ্বিে েহসযময়তা জেদ্ কো 
আমাে েনয সর্সময়ই কদ্বেন।” 
 
“জকারনা র্যাপাে না। ফাউরেশন-এে িমর্ধবমান হুমদ্বক আপদ্বন রু্ঝরত পােরছন?” 
 
“আপদ্বন জযিারক দ্বর্পদ্ র্লরছন জসিা আদ্বমই সর্বপ্রথম আপনারক জদ্দ্বখরয় দ্বদ্ই।” 
 
“তা হরল দ্বনিয়ই রু্ঝরত পােরছন জয এিারক অঙু্করেই দ্বর্নি কেরত হরর্। অনয জকউ 
জশানাে আরর্ই আপদ্বন ফাউরেশন-এে কথা শুরনরছন। এম্পায়ারেে অনয জয কারো 
জথরক এরদ্ে র্যাপারে আপদ্বন সর্রচরয় জর্দ্বশ োরনন। সম্ভর্ত র্লরত পােরর্ন কীোরর্ 
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ওরদ্েরক আিমে কো যায়; এর্িং ওো কীেকম প্রদ্বতেক্ষামূলক র্যর্স্থা দ্বনরত পারে জস 
র্যাপারে আমারক পোমশব দ্বদ্রত পারেন। আসুন আমো পেস্পেরক সহরযাদ্বর্তা কদ্বে।” 
 
ডুরসম র্াে উরে দ্াুঁডারলন। হালকা র্লায় র্লরলন, “আমাে সাহাযয অথবহীন। র্েিং 
আপদ্বন কী চান জসিা র্লুন।” 
 
“অথবহীন দ্বকনা তাে দ্বর্চাে কের্ আদ্বম।” 
 
“না, আদ্বম সদ্বতযই দ্বসদ্বেয়াস। এম্পায়ারেে সমস্ত শদ্বি দ্বদ্রয়ও এই কু্ষর দ্বর্েরক দ্মন 
কো যারর্ না।” 
 
“জকন পাের্ না?” জর্ল দ্বেরয়ারেে জচারখ োরর্ে ঝলক। “না, ওখারনই দ্াুঁডান। যাওয়াে 
সময় হরল আদ্বম র্লর্। জকন পাের্ না? যদ্বদ্ জেরর্ থারকন এই শত্রুরক আদ্বম খারিা 
করে জদ্খদ্বছ তা হরল েুল কেরর্ন, পযাদ্বট্রদ্বশয়ান।” দ্বনোস না জফরলই কথা র্লরছন 
দ্বতদ্বন। “জফোে পরথ আদ্বম একিা মহাকাশযান হাদ্বেরয়দ্বছ। ফাউরেশন এে হারত পরডরছ 
এমন জকারনা প্রমাে জনই; আর্াে দু্র্বিনায় পডরল আদ্বম জয পরথ আসা-যাওয়া করেদ্বছ 
তাে আশপারশ ধ্বিংসার্রশষ পাওয়া জযত। ক্ষদ্বত খুর্ সামানয হরলও এে মাধযরম 
ফাউরেশন তাে মরনাোর্ প্রকাশ করেরছ। তারদ্ে শদ্বি সম্বরন্ধ আমাে জকারনা ধােোই 
জনই। আপদ্বন দ্বক মাত্র একিা প্ররেে উত্তে দ্বদ্রয় আমাে উপকাে কেরত পারেন? ওরদ্ে 
সামদ্বেক শদ্বি কী পদ্বেমাে?” 
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“আমাে জকারনা ধােোই জনই।” 
 
“তা হরল জকন র্লরলন জয এই সামানয শত্রুরক আমো পোদ্বেত কেরত পাের্ না?” 
 
আর্াে র্সরলন দ্বসযউরয়দ্বনয়ান, দ্বেরয়ারেে দ্বস্থে দৃ্দ্বিে সামরন জথরক দ্বনরেে জচাখ সদ্বেরয় 
দ্বনরলন। র্ম্ভীে সুরে র্লরলন, “কােে সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে মূল নীদ্বতে উপে আমাে দ্বর্োস 
আরছ। এিা অদু্ভত একিা দ্বর্জ্ঞান। হযাুঁেী জসলডরনে হারত এে র্াদ্বেদ্বতক পদ্বেপূেবতা 
অদ্বেবত হয় এর্িং তাে সারথই জশষ হয়। কােে হযাদ্বে জসলডরনে মৃতুযে পে আে জকউই 
এিারক সূক্ষ্মোরর্ পদ্বেচালনা কেরত পারেদ্বন। দ্বকন্তু স্বল্প সমরয়ে মরধযই প্রমাদ্বেত হরয়রছ 
জয মানর্ প্রকৃদ্বত দ্বর্রেষরে এিাই সর্রচরয় কাযবকেী হাদ্বতয়াে। একেন মানুরষে আচেে 
দ্বর্রেষে না করে এিা দ্লর্দ্ধ মানুরষে আচেে দ্বর্রেষরেে র্াদ্বেদ্বতক সূত্র ততদ্বে 
করেরছ।” 
 
“জতা-” 
 
“জসলডন এর্িং তাে সহকােীো সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে সাহারযয ফাউরেশন ততদ্বে করেন। 
জসরকে র্যালাকদ্বিক এম্পায়াে র্রড জতালাে েনয, সময়, শতবসমূহ সর্ই র্াদ্বেদ্বতক োরর্ 
দ্বনর্বাচন কো হয়।” 
 
“দ্বর্েি সুরে র্লরলন দ্বেরয়াে, “অথবাৎ আপদ্বন র্লরত চাইরছন দ্বতদ্বন েদ্বর্ষযিােী করেরছন 
আদ্বম ফাউরেশন আিমে কের্ এর্িং পোদ্বেত হর্ এর্িং এেকম এেকম কােরে এমন 
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একিা যুদ্ধ হরর্। আপনাে ধােো আদ্বম একিা জোর্ি জয শুধু পূর্ব দ্বনধবাদ্বেত ধ্বিংরসে পথ 
অনুসেে কেরছ।” 
 
“না,” তীে র্লায় র্লরলন রৃ্দ্ধ পযাদ্বট্রদ্বশয়ান। “আরর্ই র্রলদ্বছ এই দ্বর্জ্ঞান একেন 
মানুরষে আচেে দ্বর্রেষে কেরত পারে না। আরো দ্বর্শাল পদ্বের্যাদ্বিে েদ্বর্ষযিােী করে।” 
 
“তা হরল আমো র্রডস অর্ দ্বহরটাদ্বেকযাল জনরসদ্বসদ্বিে শি হারত র্দ্বন্দ।” 
 
“সাইরকাদ্বহরটাদ্বেকযাল জনরসদ্বসদ্বি, নেম র্লায় শুদ্ধ করে দ্বদ্রলন র্াে। 
 
“আে যদ্বদ্ আদ্বম আমাে দ্বর্রশষ স্বাধীন ইো প্ররয়ার্ কদ্বে। সামরনে র্ছে আিমে কদ্বে 
র্া জমারিই আিমে না কদ্বে? এই র্রডস কতখাদ্বন প্রোদ্বর্ত হরর্? কতখাদ্বন সহরযাদ্বর্তা 
কেরর্।” 
 
কাুঁধ নাডরলন র্াে। “এখনই আিমে করেন র্া জমারিই না করেন; একিা মহাকাশযান 
দ্বদ্রয় অথর্া এম্পায়ারেে পুরো শদ্বি দ্বদ্রয় আিমে করেন; সামনাসামদ্বন লডাই অথর্া 
জর্দ্বেলা যুদ্ধ; যা ইো হয় করেন। তােপরেও আপদ্বন পোদ্বেত হরর্ন।” 
 
“কােে হযাদ্বে জসলডরনে অদৃ্শয হাত?” 
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“কােে মানর্ীয় আচেদ্বেক র্দ্বেরতে অদৃ্শয হাত যা কখরনা থামারনা যায় না, র্দ্বত 
পদ্বের্তবন কো যায়, জদ্দ্বে কোরনা যায় না।” 
 
দ্বহমশীতল দৃ্দ্বিরত দু্েন পেস্পরেে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় থাকল, তােপে এক পা দ্বপদ্বছরয় 
জর্রলন জেনারেল। 
 
স্বাোদ্বর্ক র্লায় র্লরলন, “আদ্বম চযারলঞ্জ গ্রহে কেলাম। একিা অদৃ্শয হারতে দ্বর্রুরদ্ধ 
একিা েীদ্বর্ত ইোে প্রদ্বতরযাদ্বর্তা।” 
 
* 
 
লীয়ন, দ্বিতীয়….তারক র্লা হয় “দ্য জগ্রি।” ফাটব এম্পায়ারেে সর্বরশষ শদ্বিশালী 
সম্রাি। তাে দ্ীর্ব শাসনামরল োেননদ্বতক এর্িং দ্বশল্পকলাে জক্ষরত্র জয পুনেবার্েে সুদ্বচত 
হয় জসেনযই দ্বতদ্বন সর্রচরয় জর্দ্বশ সমাদৃ্ত। আর্াে জর্ল দ্বেরয়ারেে সারথ দ্বর্রশষ 
সম্পরকবে কােরেও দ্বতদ্বন জর্শ আরলাদ্বচত, এর্িং সাধােে মানুরষে কারছ দ্বতদ্বন শুধুই 
দ্বছরলন “দ্বেরয়ারেে সম্রাি।” এিা উরিখ কোে প্ররয়ােন জনই জয দ্ীর্ব চদ্বিশ র্ছরেে 
শাসরনে সুফলরক জেরক জদ্ওয়াে েনয তাে োেরত্বে জশষ র্য়রসে র্িনাগুরলা… 
 
এনসাইরলারপদ্বডয়া র্যালাকদ্বিকা 
 
. 
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৪. সম্রাি 
 
দ্বিতীয় লীয়ন, লডব অর্ দ্য ইউদ্বনোসব। দ্বিতীয় লীয়ন অোনা এক কদ্বেন জোরর্ েুর্রছন। 
মানুরষে চদ্বেরত্রে অস্বাোদ্বর্ক নি তর্দ্বশিযগুরলাে দ্বর্চারে দু্রিা র্ির্য জযমন একিা জথরক 
আরেকিারক পৃথক কো যায় না, জতমদ্বন সিদ্বতহীন। 
 
ইদ্বতহাস জর্শ র্িনার্হুল। দ্বকন্তু এসর্ র্িনা দ্বনরয় দ্বিতীয় লীয়রনে জকারনা মাথা র্যথা 
জনই। কােে তারত তাে র্যদ্বির্ত দু্রেবার্ ইরলকট্রন পদ্বেমােও কমরর্ না। এিা জেরর্ 
দ্বতদ্বন একিুও শাদ্বন্ত পান না জয তাে পেদ্াদ্াে পেদ্াদ্া দ্বছল একিা র্র্বে গ্ররহে 
ের্েদ্খলকােী োো, আে দ্বতদ্বন দ্বনরে সুদূ্ে অতীরতে র্যালাকদ্বিক রুলারেে র্িংশধে 
দ্বহরসরর্ অযারমনদ্বিক দ্য জগ্ররিে দ্বর্শাল েমকারলা প্রাসারদ্ র্াস কেরছন। এই কথা মরন 
করে দ্বতদ্বন জমারিই আোম জর্াধ করেন না জয তাে র্ার্াে প্ররচিাে কােরেই সুদ্ীর্ব 
অোেকতা এর্িং দ্বর্ররাহ দ্মন করে ষষ্ঠ টযাদ্বনরলে অধীরন জয শাদ্বন্ত এর্িং একতা দ্বছল 
তা আর্াে পুনুঃপ্রদ্বতদ্বষ্ঠত হয়; যাে ফলশ্রুদ্বতরত তাে পুঁদ্বচশ র্ছরেে োেত্বকারল 
জছািখারিা জকারনা দ্বর্ররাহও োেকীয় মদ্বহমারক কলুদ্বষত কেরত পারেদ্বন। 
 
র্যালাদ্বিে সম্রাি এর্িং সকল দু্রেবারর্ে লডব তাে র্াদ্বলরশে শদ্বির্ধবক জক্ষরত্র মাথািা 
একিু দ্বপছরনে দ্বদ্রক সোরনাে সময় আতবনাদ্ করে উেরলন। একিু আোমরর্াধ 
কেরলন, জদ্হ দ্বশদ্বথল হল। কি করে উরে র্সরলন দ্বতদ্বন। জর্ামডা মুরখ তাদ্বকরয় েইরলন 
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গ্রযাে জচম্বারেে দূ্রেে জদ্য়ারলে দ্বদ্রক। এই শয়নকরক্ষই দ্বতদ্বন দ্বকছু সমরয়ে েনয একা 
হরত পারেন। দ্বর্শাল কামো। সর্ কামোই দ্বর্শাল। 
 
তরর্ দ্ের্ারেে দ্বফিফাি োর্, তারদ্ে দ্বমরথয ছলনা, জোতামুরখে জচরয় এখারন একা 
একা পিুরত্বে দ্বর্রুরদ্ধ লডাই কো অরনক োরলা। ঐসর্ মুরখারশে আডারল তাে মৃতুযে 
পে দ্বসিংহাসন দ্খরলে জয নীের্ দ্বহসার্-দ্বনকাশ প্রদ্বতদ্বনয়ত চলরছ জসগুরলা জদ্খাে জচরয় 
একা থাকাই োরলা। 
 
দ্বতন পুরত্রে কথা মরন পডল তাে। সুস্থ, সর্ল, উদ্যমী সম্ভার্নাময় দ্বতন তরুে। এই 
দু্দ্বদ্বরন তাো জকাথায়? অরপক্ষা কেরছ, সরন্দহ জনই। একেন আরেকেরনে উপে নেে 
োখরছ; আে সর্াই নেে োখরছ তাে উপে। 
 
অস্বদ্বস্ত দ্বনরয় তাদ্বকরয় থাকরলন দ্বতদ্বন। ব্রুডদ্বের্ এখন তাে সাক্ষাত লারেে েনয 
র্যগ্রোরর্ অরপক্ষা কেরছ। নীচু োত, দ্বর্েস্ত ব্রুডদ্বের্; দ্বর্েস্ত এই কােরে জয জস 
সকরলে রৃ্োে পাত্র এর্িং এই একিা জক্ষরত্র জয করয়ক ডেন কু্ষর স্বাথবারিষী দ্ল তাে 
দ্ের্ােরক দ্বর্েি করে জেরখরছ তাো সকরল একমত। 
 
ব্রুডদ্বের্ দ্বর্েস্ত জফোদ্বেি, যাে দ্বর্েস্ত না হরয় উপায় জনই, কােে তাে কারছ যদ্বদ্ 
র্যালাদ্বিে সর্রচরয় দ্রুততম মহাকাশযান না থারক এর্িং সম্রারিে মৃতুযে পেপেই যদ্বদ্ 
জস জসিা দ্বনরয় পাদ্বলরয় জযরত না পারে তা হরল পরেেদ্বদ্নই তাে স্থান হরর্ জেদ্বডরয়শন 
জচম্বাে। 
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দ্বিতীয় লীয়ন তাে োেকীয় শযযাে হাতরল একিা মসৃে জর্াতাম স্পশব কেরলন এর্িং 
জশষ মাথায় দ্বর্শাল দ্েো স্বে হরয় উেল। 
 
দ্বিমসন কারপবরিে উপে দ্বদ্রয় জহুঁরি এরস ডদ্বের্ হািু জর্রড র্রস সম্রারিে দু্র্বল হারত 
চুমু জখল। 
 
“জকমন আরছন, মহানুের্?” দ্বনচু উদ্বিি স্বরে দ্বেরজ্ঞস কেল দ্বপ্রদ্বে জসরিিাদ্বে। 
 
“জর্ুঁরচ আদ্বছ,” হাত জনরড উন্মা প্রকাশ কেরলন সম্রাি। “যদ্বদ্ এিারক জর্ুঁরচ থাকা র্ল, 
ঐ র্দ্বেগুরলা দ্বচদ্বকৎসা দ্বর্জ্ঞারনে র্ই পডরত পারে র্রলই আমারক র্রর্ষোে নতুন 
দ্বর্ষয় র্রল মরন করে। দ্বনোমরয়ে নতুন জকারনা উপায়, জকদ্বমকযাল, দ্বফদ্বেকযাল, র্া 
দ্বনউদ্বলয়াে যা আরর্ কখরনা জচিা কো হয়দ্বন-এমন দ্বকছু জপরলই হল, আর্ামী কালই 
তাো এরস হাদ্বেে হরর্ জসিা আমাে উপে প্ররয়ার্ কোে েনয। আে তাে কাযবকােীতা 
প্রমাে কোে েনয নতুন আদ্বর্ষৃ্কত জকান প্রাচীন র্ই জমরল ধেরর্ সামরন। 
 
“আমাে র্ার্াে মরত, োরর্ে সারথ কথা র্লরছন দ্বতদ্বন এমন জকারনা দ্বিপদ্ প্রােী জনই জয 
দ্বনরেে জচারখ পযবরর্ক্ষে না করে জকারনা জোর্ দ্বনোমরয়ে র্রর্ষো কেরত পােরর্। এমন 
জকউ জনই জয সামরন প্রাচীন যুরর্ে একিা র্ই না জেরখ পালস জদ্খরত পােরর্। আদ্বম 
অসুস্থ, আে ওো র্লরছ ‘অোনা। সর্ র্াধা! হাোে র্ছে ধরে মানর্ শেীরে জয 
পদ্বের্তবন হরে জসিা প্রাচীন যুরর্ে মানুরষো কীোরর্ র্রর্ষো কেরর্, কীোরর্ই র্া 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

50 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দ্বনোমরয়ে র্যর্স্থা কেরর্। প্রাচীন যুরর্ে মানুষগুরলা জর্ুঁরচ থাকরল আদ্বম র্াুঁচরত 
পােতাম।” 
 
দ্বনচু স্বরে অদ্বেশাপ দ্বদ্রলন সম্রাি আে ব্রুডদ্বের্ কতবর্যপোয়ন েূততযে মরতা অরপক্ষা 
কেরত লার্রলা। দ্বিতীয় লীয়ন েডারনা স্বরে দ্বেরজ্ঞস কেরলন, “র্াইরে কতেন অরপক্ষা 
কেরছ?” 
 
মাথাে ইশাোয় দ্বতদ্বন দ্েোে দ্বদ্রক জদ্খারলন। তধরযবে সারথ উত্তে দ্বদ্ল ব্রুডদ্বের্। “জগ্রি 
হল স্বাোদ্বর্ক সিংখযা ধােে কেরছ।” 
 
“জর্শ, অরপক্ষা কেরত দ্াও। োেীয় কাযবকলাপ আমারক সর্সময়ই দ্বর্রে জেরখরছ। র্াডব 
কযারেন জর্াষো দ্বদ্রয়রছ? আে নইরল জর্াষো কেরত র্ল জয আদ্বম আেরক দ্ের্ারে 
র্সর্ না। র্ারডবে জচহাো জযন জশাক কাতে জদ্খায়। জশয়াল গুরলাে জেতে সর্রচরয় 
চতুেগুরলা দ্বনরেরদ্ে জেতে জর্ঈমানী করে র্সরত পারে।” দ্বর্েদ্বিরত নাক কুুঁচকারলন 
দ্বতদ্বন। 
 
“গুের্ জশানা যারে, মহানুের্” হালকা র্লায় র্লল ব্রুডদ্বের্, “আপনাে সমসযা আসরল 
হারিব।” 
 
একিু আরর্ সম্রারিে দ্বর্েদ্বিরত কুুঁচকারনা মুখ জছাি হাদ্বসরত পারে জর্ল। “এিা আমাে 
জচরয় অনযরদ্েই জর্দ্বশ কি জদ্রর্। যাই জহাক, তুদ্বম দ্বক কারে এরসছ জশানা যাক।” 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

51 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
দ্বনরদ্বশ জপরয় হািু র্াডা অর্স্থা জথরক উরে দ্াুঁডারলা ব্রুডদ্বের্। “র্যাপােিা জেনারেল জর্ল 
দ্বেরয়ােরক দ্বনরয়, দ্বসউরয়নাে দ্বমদ্বলিাদ্বে র্েনবে।” 
 
“দ্বেরয়াে?” দ্বিতীয় লীয়ন লান্তোরর্ েুরু কুুঁচকারলন। আদ্বম তারক দ্বনরয়ার র্ জদ্ইদ্বন। 
জসই দ্বক করয়ক মাস আরর্ একিা অদু্ভত সিংর্াদ্ পাদ্বেরয়দ্বছল? হযাুঁ, মরন পরডরছ। 
এম্পায়াে এর্িং সম্রারিে মযবাদ্া রৃ্দ্বদ্ধে েনয করয়কিা এলাকায় সামদ্বেক অদ্বেযান শুরুে 
অনুমদ্বত জচরয়দ্বছল।” 
 
“দ্বেক মহানুের্।” 
 
হাসরলন সম্রাি। “এইেকম জেনারেল এখরনা আমাে সারথ আরছ, ব্রুডদ্বের্? মরন হয় 
তাে জেতরে পুরোরনা ধযান ধােোে পুনেবন্ম র্রিরছ। তােপরে কী হল? তুদ্বম দ্বনিয়ই 
একিা ের্ার্ দ্বদ্রয়ছ?” 
 
“দ্বদ্রয়দ্বছ, মহানুের্। তারক দ্বনরদ্বশ দ্বদ্রয়দ্বছ আরো তথয পাোরত এর্িং ইরম্পদ্বেয়ারমে 
দ্বনরদ্বশ ছাডা জকারনা ধেরনে সামদ্বেক পদ্রক্ষপ জযন না জনয়।” 
 
“হুমম্। যরথি দ্বনোপদ্। জক এই দ্বেরয়াে। কখরনা দ্ের্ারে দ্বছল?” 
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মাথা নাডল ব্রুডদ্বের্। দ্শ র্ছে আরর্ র্াডব র্াদ্বহনীে কযারডি দ্বহরসরর্ েীর্ন শুরু করে। 
জলমুল লাটারেে র্িনায় তাে দ্বকছু েূদ্বমকা দ্বছল।” 
 
“জলমুল লাটাে? তুদ্বম োরনা আমাে স্মেেশদ্বি-ঐ জয এক তরুে তসদ্বনক সামরনে 
সাদ্বেে দু্রিা যুদ্ধযান মুরখামুদ্বখ সিংর্ষব জথরক েক্ষা করেদ্বছল…আহ– এধেরনে দ্বকছু 
একিা?” অনধযবোরর্ দ্বতদ্বন হাত নাডরলন। “আমাে দ্বর্স্তাদ্বেত মরন জনই। জর্শ সাহসী 
েূদ্বমকা দ্বছল।” 
 
“দ্বেরয়ােই জসই তসদ্বনক।” শুকরনা র্লায় র্লল ব্রুডদ্বের্। এেনয তাে পরদ্ান্নদ্বত হয়। 
একিা যুদ্ধযারনে কযারেন দ্বহরসরর্ দ্বফল্ড দ্বডউদ্বি পায়।” 
 
“আে এখন একিা র্ডবাে দ্বসরটরমে দ্বমদ্বলিাদ্বে র্েেবে এর্িং এখরনা তরুে। জযার্য জলাক, 
ব্রুডদ্বের্!” 
 
“দ্বর্পজ্জনক, মহানুের্। জস অতীরত র্াস করে। প্রাচীন যুরর্ে একেন স্বপ্নচােী। 
এধেরনে জলাকগুরলা দ্বনরেরদ্ে জকারনা ক্ষদ্বত করে না, দ্বকন্তু তারদ্ে র্াস্তর্ জ্ঞারনে 
অোর্ অনযরদ্ে দ্বর্পদ্ জডরক আরন। আদ্বম যতদূ্ে োদ্বন অধীনস্থো পুরোপুদ্বে তাে 
দ্বনয়ন্ত্ররে। জস আপনাে েনদ্বপ্রয় জেনারেলরদ্ে একেন।” 
 
“তাই?” খুদ্বশ হরলন সম্রাি।”জর্শ, জশান, ব্রুডদ্বের্, আদ্বম শুধু অরযার্য জলারকে জসর্া 
জপরত চাই না। দ্বনরেরদ্ে দ্বর্েস্ততা তাো প্রমাে কেরত পারেদ্বন।” 
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“অরযার্য দ্বর্োসর্াতকরদ্ে দ্বদ্রয় জকারনা দ্বর্পদ্ হরর্ না। র্েিং জযার্য জলাকগুরলাে উপেই 
জচাখ োখরত হরর্।” 
 
“তুদ্বমও তারদ্ে একেন, ফ্রডদ্বের্?” হাসরলন দ্বিতীয় লীয়ন তােপেই কাতরে উেরলন 
র্যথায়। “জর্শ, ওসর্ কথা েুরল যাও। তরুে জসনাপদ্বতে দ্বর্ষরয় নতুন জকারনা অগ্রর্দ্বত? 
তুদ্বম দ্বনিয়ই আমারক শুধু স্মেে কদ্বেরয় দ্বদ্রত আসদ্বন?” 
 
“জেনারেল দ্বেরয়াে এে কাছ জথরক আরেকিা জমরসে এরসরছ, মহানুের্।” 
 
“তাই? কী সিংর্াদ্ পাদ্বেরয়রছ?” 
 
“এই অসেযরদ্ে গ্ররহ দ্বতদ্বন গুিচে পাদ্বেরয়রছন এর্িং জোেপূর্বক অনুসন্ধান চাদ্বলরয়রছন। 
তাে দ্বেরপািব দ্ীর্ব এর্িং লাদ্বন্তকে। ইওে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটে র্তবমান অর্স্থায় 
জসগুরলা র্রল দ্বর্েি কেরত চাই না। তা ছাডা কাউদ্বন্সল অর্ লডবরদ্ে অদ্বধরর্শরন সর্ 
দ্বর্স্তাদ্বেত আরলাচনা হরর্।” র্রলই জস আডরচারখ ম্রারিে দ্বদ্রক তাকাল। 
 
েুরু কুুঁচকারলন দ্বিতীয় লীয়ন। “দ্য লডবস? দ্বর্ষয়িা তারদ্ে সামরন দ্বনরত হরর্, ফ্রডদ্বের্? 
অথবাৎ োেকীয় সনরদ্ে আরো দ্বর্স্তাদ্বেত র্যখযাে দ্াদ্বর্ উেরর্। সর্সময়ই তাই হয়।” 
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“এডারনা যারর্ না, মহানুের্। হরত পারে আপনাে দ্বপতা োেকীয় সনদ্ ছাডাই সর্বরশষ 
দ্বর্ররাহ দ্মন করেদ্বছরলন। দ্বকন্তু জযরহতু ওিা আরছ, আমারদ্ে দ্বকছু সমরয়ে েনয তা 
জমরন চলরতই হরর্।” 
 
“দ্বেকই র্রলছ। তা হরল লডবরদ্ে অদ্বধরর্শন ডাকরতই হয়। দ্বকন্তু এত োখোক জকন। 
অল্প দ্বকছু তসরনযে সাহারযয সুদূ্ে সীমারন্ত সাফলয অেবন পুরোপুদ্বে োেীয় দ্বর্ষয়।” 
 
পাতলা একিু হাসল ফ্রডদ্বের্। োো র্লায় র্লল, “দ্বর্ষয়িা একেন আরর্র্প্রর্ে 
ইদ্বডয়রিে; দ্বকন্তু একেন আরর্র্প্রর্ে ইদ্বডয়িও দ্বর্পজ্জনক হরয় উেরত পারে যদ্বদ্ 
জকারনা আরর্র্হীন দ্বর্ররাহী তারক দ্বনরেে স্বারথব র্যর্হাে করে। মহানুের্, জলাকিা 
ইরম্পদ্বেয়াল জকািব এর্িং সীমান্ত দু্োয়র্ারতই েনদ্বপ্রয়। র্য়রস তরুে। যদ্বদ্ জস একিা র্া 
দু্রিা র্র্বে গ্রহ দ্খল কেরত পারে তরর্ জস দ্বর্েয়ী জসনাপদ্বতে সোন লাে কেরর্। 
এখন একেন তরুে জসনাপদ্বত জয সাধােে মানুষরক উজ্জীদ্বর্ত করে জতালাে েনয 
দ্বনরেে জযার্যতা প্রমাে করেরছ জস জয-জকারনা সময়ই দ্বর্পজ্জনক হরত পারে। এমনদ্বক 
আপনাে র্ার্া জযোরর্ োইকাে-এে কাছ জথরক ক্ষমতা দ্খল করেদ্বছল আপনাে সারথ 
জসেকম দ্বকছু কোে ইো তাে না থাকরলও, আমারদ্ে জডারমইন এে জকারনা অনুর্ত 
লডব তারক দ্বনরেে অস্ত্র দ্বহরসরর্ র্যর্হাে কেরত পারে।” 
 
একিা হাত সামানয একিু নাডরতই র্যথায় শি হরয় জর্রলন দ্বিতীয় লীয়ন। জদ্হ 
খাদ্বনকিা দ্বশদ্বথল কেরলন, দ্বকন্তু মুরখে হাদ্বস দু্র্বল, কেস্বে দ্বফসদ্বফসাদ্বনে পযবারয় জপৌঁরছ 
জর্রছ। “তুদ্বম কারেে জলাক, ব্রুডদ্বের্। র্োর্েই প্ররয়ােরনে জচরয় জর্দ্বশ সরন্দহ করো। 
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আে দ্বনরেে দ্বনোপত্তাে েনয তাে অরধবক আমারক শুনরত হয়। লডব কাউদ্বন্সলরক দ্বর্ষয়িা 
োনাও। ওো দ্বক র্রল শুদ্বন, তােপে দ্বসদ্ধান্ত জনর্। ঐ তরুে আশা কদ্বে এে মরধয 
জকারনা আগ্রাসী েূদ্বমকা জনয়দ্বন।” 
 
“জসেকম জকারনা দ্বেরপািব আরসদ্বন। তরর্ এেই মরধয জস দ্বেইনরফাসবরমি জচরয়রছ।” 
 
“দ্বেইনরফাসবরমি!” দ্বর্স্মরয় জচাখ জছাি হরয় জর্ল সম্রারিে। “তাে হারত দ্বক পদ্বেমাে 
জফাসব আরছ?” 
 
“দ্শিা যুদ্ধযান, মহানুের্, জসইসারথ প্ররয়ােনীয় সিংখযক অদ্বিদ্বলয়াদ্বে জেরসল। পুরোরনা 
গ্রযাে দ্বিি জথরক উদ্ধােকৃত দু্রিা জমািে চাদ্বলত যান, একিাে শদ্বিে উৎস র্যািাদ্বে। 
অনয দু্রিা র্ত পঞ্চাশ র্ছরেে নতুন আদ্বর্ষ্কাে তরর্ জমোমতরযার্য।” 
 
“জয-জকারনা যুদ্বিসিত দ্খরলে েনয দ্শিা যুদ্ধযান যরথি। জকন, আমাে র্ার্া দ্শিােও 
কম যুদ্ধযান দ্বদ্রয় প্রথম যুদ্ধেয় করেনদ্বন। জয অসেযরদ্ে দ্বর্রুরদ্ধ জস যুদ্ধ কেরত চাইরছ 
তাো কাো?” 
 
অর্জ্ঞাে সারথ একরোডা েুরু কপারল তুলল দ্বপ্রদ্বে জসরিিাদ্বে। জস নাম র্রলরছ 
‘ফাউরেশন’।” 
 
“ফাউরেশন? জসিা আর্াে কী?” 
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“জকারনা জেকডব জনই, মহানুের্। আকবাইে খুুঁরে জদ্রখদ্বছ। র্যালাদ্বিে জয অঞ্চরলে কথা 
র্লা হরয়রছ জসিা প্রাচীন অযানািন প্ররদ্রশে অিংশ জযখারন র্ত দু্ই শতাব্দী ধরে চলরছ 
দ্সুযতা, র্র্বেতা এর্িং অোেকতা। ঐ প্ররদ্রশ ফাউরেশন নারম জকারনা গ্রহ জনই। তরর্ 
একিা জেকরডব আরছ জয ঐ প্ররদ্শ আমারদ্ে আওতা জথরক জর্দ্বেরয় যাওয়াে দ্বকছুদ্বদ্ন 
আরর্ একদ্ল দ্বর্জ্ঞানীরক জসখারন পাোরনা হরয়দ্বছল একিা এনসাইরলারপদ্বডয়া ততদ্বে 
কোে দ্াদ্বয়ত্ব দ্বদ্রয়।” মুখ র্াুঁকা করে হাসল জস। “সম্ভর্ত দ্বর্জ্ঞানীো জসিাে নাম 
দ্বদ্রয়দ্বছল এনসাইরলারপদ্বডয়া ফাউরেশন।” 
 
“জর্শ,” র্ম্ভীে র্লায় র্লরলন সম্রাি, “খুর্ সামানয অগ্রর্দ্বত।” 
 
“আদ্বম দ্বনরে অগ্রসে হদ্বে না, মহানুের্। ঐ অঞ্চরল অোেকতা জর্রড যাওয়াে পে 
দ্বর্জ্ঞানীদ্রলে আে জকারনা সিংর্াদ্ পাওয়া যায়দ্বন। যদ্বদ্ তারদ্ে র্িংশধরেো এখরনা জর্ুঁরচ 
থারক এর্িং একই নাম র্যর্হাে করে তা হরল জকারনা সরন্দহ জনই তাোও র্র্বে হরয় 
জর্রছ।” 
 
“আে তাই জস দ্বেইনরফাসবরমি চায়।” সম্রাি দ্বহিংস্র দৃ্দ্বিরত তাে জসরিিাদ্বেে দ্বদ্রক 
তাকারলন। “অদু্ভত; প্রথরম যুদ্ধ শুরু কোে অনুমদ্বত আে আিমে শুরু কোে আরর্ই 
দ্বেইনরফাসবরমি। এখন এই দ্বেরয়ারেে কথা আমাে মরন পডরছ। অদ্বেোত র্িংরশে 
সন্তান। ব্রুডদ্বের্, এখারন এমন জকারনা েদ্বিলতা আরছ আদ্বম যা ধেরত পােদ্বছ না। 
আপাতদৃ্দ্বিরত যা মরন হরে তাে জচরয়ও জর্দ্বশ গুরুত্বপূেব।” 
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জয চকচরক দ্বশি তাে অসাড পা দু্রিারক জেরক জেরখরছ জসিাে উপে আনমরন আেুল 
রু্লারলন দ্বতদ্বন। র্লরলন, “ওখারন আমাে একেন জলাক দ্েকাে; যাে জচাখ আরছ, রু্দ্বদ্ধ 
আরছ এর্িং অনুর্ত। ব্রুডদ্বের্-” 
 
অনুর্তোরর্ কুদ্বনবশ কেল জসরিিাদ্বে। “এর্িং যুদ্ধযান মহানুের্?” 
 
“এখনই না!” জদ্হরক একিু নডারনাে ফরল র্যথায় মৃদু্ আতবনাদ্ কেরলন সম্রাি। কাুঁপা 
কাুঁপা আেুল তুরল র্লরলন, “যতক্ষে না আদ্বম আরো োনরত পােদ্বছ। আে জথরক দ্বেক 
এক সিাহ পরে কাউদ্বন্সল অর্ লডবরদ্ে অদ্বধরর্শন শুরু কেরত র্ল।” 
 
র্াদ্বলরশে আোমদ্ায়ক জফাসবদ্বফরল্ড মাথা োখরলন দ্বতদ্বন, “এখন যাও, ফ্রডদ্বের্, এর্িং 
ডািােরক পাদ্বেরয় দ্াও। সর্গুরলাে মারঝ ওই জর্িাই সর্রচরয় অরযার্য।” 
 
* 
 
৫. যুদ্ধ শুরু 
 
দ্বসযউরয়নাে জেদ্বডরয়দ্বিিং পরয়ি জথরক এম্পায়ারেে র্াদ্বহনী সতকবতাে সারথ জপদ্বেরফেীে 
অোনা অন্ধকারে জপৌঁছল। জয সীমাহীন দূ্েত্ব র্যালাদ্বিে এই প্রারন্তে নক্ষত্রগুরলারক 
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দ্বর্দ্বেন্ন করে জেরখরছ জসই দূ্েত্ব জপদ্বেরয় তাো ছুরি চলল ফাউরেশন প্রোদ্বর্ত অঞ্চরলে 
র্াইরেে সীমানাে দ্বদ্রক। 
 
র্ত দু্ই শতাব্দী জথরক দ্বর্দ্বেন্ন দ্বর্েগুরলা দ্বনরেরদ্ে মাদ্বিরত আর্াে অনুের্ কেল 
ইরম্পদ্বেয়াল ওোেলডবরদ্ে উপদ্বস্থদ্বত। েয়ানক মােোস্ত্র জদ্রখ তাো আত্মসমপবে কেল 
দ্বর্নাশরতব। 
 
দ্খল কো প্রদ্বতদ্বি দ্বর্রে স্থাপন কো হল র্যাদ্বেসন। তসদ্বনকরদ্ে পেরন ইরম্পদ্বেয়াল 
ইউদ্বনফমব, কাুঁরধ মহাকাশযান এর্িং নক্ষত্রদ্বচহ্ন। এগুরলা জদ্রখ রৃ্রদ্ধে মরন পডল দ্াদ্াে 
দ্াদ্াে আমরলে কথা যখন মহাদ্বর্রে আসরলই শাদ্বন্ত দ্বছল এর্িং এই একই দ্বচহ্ন শাসন 
কেত সর্দ্বকছু। 
 
দ্বর্শাল যুদ্ধযানগুরলা ফাউরেশনরক দ্বর্রে আরো র্াুঁদ্বি ততদ্বে কোে েনয এদ্বর্রয় চলল। 
কােিা জযন কাপরডে দ্বনখুুঁত রু্নন। প্রদ্বতিা দ্বর্ে রু্নরিে দ্বনদ্বদ্বি স্থারন দ্বনখুুঁতোরর্ জর্ুঁরধ 
জফলাে পে দ্বেরপািব আসরত লার্রলা নক্ষরত্রে আরলা র্দ্বঞ্চত এক রুক্ষ পাথুরে গ্ররহ, 
জযখারন জর্ল দ্বেরয়াে তাে জহডরকায়ািবাে ততদ্বে করেরছন। 
 
স্বদ্বস্তে দ্বনোস জফরল ডুরসম র্ারেে দ্বদ্রক রু্েরলন দ্বতদ্বন, “জর্শ, কী মরন হরে আপনাে 
পযাদ্বট্রদ্বশয়ান?” 
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“আমাে? তাে দ্বক জকারনা গুরুত্ব আরছ? আদ্বম জর্সামদ্বেক জলাক।” জদ্য়াল জথরক জর্দ্বেরয় 
থাকা এরলারমরলা পাথরেে আুঁকার্াুঁকা ছায়াগুরলাে দ্বদ্রক দ্বতদ্বন অস্বদ্বস্ত দ্বনরয় লান্ত দৃ্দ্বিরত 
তাকারলন। এই জছাি কামোে জেতরেে কৃদ্বত্রম আরলা এর্িং কৃদ্বত্রম র্াতাস দ্বনপ্রাে গ্ররহ 
েীর্রনে একমাত্র অদ্বস্তত্ব। 
 
“আমাে সাহারযযে দ্বর্দ্বনমরয়,” দ্বর্েদ্বর্ে করে র্লরলন দ্বতদ্বন, “আপদ্বন আমারক দ্বসযউরয়নায় 
দ্বফরে যাওয়াে সুরযার্ জদ্রর্ন?” 
 
“এখন না। এখন না।” জেনারেল প্রাচীন অযানািন দ্বপ্ররফক্ট এে চমৎকাে স্বে রৃ্ত্তাকাে 
মানদ্বচরত্রে দ্বদ্রক জচয়াে জর্াোরলন। “এই ঝারমলািা জশষ হরলই আপদ্বন দ্বফরে জযরত 
পােরর্ন। আদ্বম জদ্খর্ জযন পুরোরনা এরটি আর্াে দ্বফরে পান এর্িং র্িংশ পেম্পোয় 
জোর্ কেরত পারেন তাে র্যর্স্থা কের্।” 
 
“ধনযর্াদ্।” র্লরলন র্াে, করে দ্বতেস্কাে। “তরর্ আমাে মরন হয় না সফল পদ্বেসমাদ্বি 
হরর্।” 
 
ককবশোরর্ হাসরলন দ্বেরয়াে। “আর্াে জসই আধযাদ্বত্মক েদ্বর্ষযিােী শুরু কেরর্ন না।” 
হালকাোরর্ দ্বতদ্বন মানদ্বচরত্রে অদৃ্শয রৃ্ত্তাকাে আউিলাইরনে উপে হাত জর্ালারলন। 
“জেদ্বডয়ান প্ররেকশরনে সাহারযয মানদ্বচরত্রে অথব জর্ে কেরত পারেন? পারেন? জর্শ, 
দ্বনরেই জদ্খুন। জসানাদ্বল েরেে নক্ষত্রগুরলা ইরম্পদ্বেয়াল জিদ্বেরিাদ্বে, লালেরেে 
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নক্ষত্রগুরলা ফাউরেশন-এে র্শযতা স্বীকাে করেরছ, এর্িং জর্ালাদ্বপ েরেে নক্ষত্রগুরলা 
সম্ভর্ত ফাউরেশন-এে অথবননদ্বতক প্রোর্ র্লরয়ে অন্তেুবি। এর্াে লক্ষ করুন-” 
 
একিা জর্ালাকাে নর্ চাপরলন দ্বেরয়াে, ধীরে ধীরে মানদ্বচরত্রে সাদ্া দ্বকছু অিংশ র্াঢ় নীল 
র্েব ধােে কেল, অরনকিা লাল আে জর্ালাদ্বপ অিংশগুরলারক রৃ্ত্তাকারে দ্বর্রে জফলাে 
মরতা। 
 
“নীল েরেে নক্ষত্রগুরলা আমাে তসদ্বনরকো দ্খল করে দ্বনরয়রছ,” সন্তুদ্বিে সুরে র্লরলন 
দ্বেরয়াে, “এর্িং তাো এখরনা এদ্বর্রয় চরলরছ। জকাথাও জকারনা প্রদ্বতরোধ হয়দ্বন। 
অসেযো এরকর্ারে দ্বনিুপ। দ্বর্রশষ করে ফাউরেশন র্াদ্বহনীে কাছ জথরক জকারনা র্াধা 
আরসদ্বন। তাো এখরনা রু্রমে মরধয আরছ।” 
 
“আপদ্বন আপনাে জসনার্াদ্বহনী জর্শ ছদ্বডরয় দু্র্বল করে জফরলরছন, তাই না?” দ্বেরজ্ঞস 
কেরলন র্াে। 
 
“সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক, দ্বেয়াে র্লরলন, “আপাতদৃ্দ্বিরত মরন হরলও জসিা দ্বকন্তু হয়দ্বন। 
আমাে তসদ্বনকো সিংখযায় কম দ্বকন্তু তাো র্াছাই কো। তসদ্বনকো ছদ্বডরয় পডরলও 
জকৌশলর্ত ফলাফল অরনক র্ড। অদ্বেজ্ঞতা না থাকরলও আপদ্বন রু্ঝরত পােরর্ন। 
জযমন আদ্বম জয অর্রোধ ততদ্বে করেদ্বছ তাে জয-জকারনা অিংশ জথরক জয-জকারনা দ্বদ্রক 
জয-জকারনা সময় আিমে কেরত পাের্, দ্বকন্তু ফাউরেশন জকারনাদ্বদ্ক জথরকই আিমে 
কেরত পােরর্ না। কােে আদ্বম জসই সুরযার্ োদ্বখদ্বন। 
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“অর্রোরধে এধেরনে জকৌশল আরর্ও র্যর্হাে কো হরয়রছ, দ্বর্রশষ করে দু্ই হাোে 
র্ছে আরর্ ষষ্ঠ লদ্বেরসে সামদ্বেক অদ্বেযারনে সময়, দ্বকন্তু দ্বনখুুঁতোরর্ কো সম্ভর্ হয়দ্বন; 
জকৌশল জর্াপন োখা যায়দ্বন প্রদ্বতপরক্ষে কাছ জথরক। দ্বকন্তু এখন পদ্বেদ্বস্থদ্বত দ্বেন্ন।” 
 
“পুরোপুদ্বে পােয র্ইরয়ে উদ্াহেে?” র্লরলন র্াে, কেস্বে দ্বনরস্তে এর্িং পদ্বের্তবনশীল। 
 
অনধযব হরলন দ্বেরয়াে, “আপনাে এখরনা ধােো আমাে তসদ্বনকো পোদ্বেত হরর্?” 
 
“অর্শযই।” 
 
“জর্াঝাে জচিা করুন, সামদ্বেক ইদ্বতহারস এমন জকারনা র্িনা জনই, জযখারন দ্বনদ্বেরোরর্ 
প্রদ্বতপক্ষরক দ্বর্রে জফলাে পে আিমেকােী পক্ষ পোদ্বেত হরয়রছ। সম্ভর্ হরয়রছ তখনই 
যখন জর্োওরয়ে র্াইরে জথরক যরথি শদ্বিশালী জনদ্বে জসই অর্রোধরক তছনছ করে 
জদ্য়।” 
 
“আপদ্বন যা র্রলন।” 
 
“তােপরেও আপদ্বন আপনাে দ্বর্োরস অিল থাকরর্ন?” 
 
“হযাুঁ।” 
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“থারকন, জকারনা লাে হরর্ না।” 
 
দ্বকছুক্ষে নীের্তা েমাি র্াধরত দ্বদ্রলন র্াে, তােপে শান্ত সুরে দ্বেরজ্ঞস কেরলন, 
“সম্রারিে কাছ জথরক জকারনা ের্ার্ জপরয়রছন?” 
 
মাথাে দ্বপছরনে ওয়াল করিইনাে জথরক একিা দ্বসর্াে জর্ে করে ধোরলন দ্বেরয়াে, 
একর্াল জর্ায়া জছরড র্লরলন, “দ্বেইনরফাসবরমি জচরয় পাোরনা অনুরোরধে কথা র্লরছন 
জতা? এরসরছ, দ্বকন্তু শুধু ওইিুকুই। শুধু উত্তে।” 
 
“জকারনা যুদ্ধযান আরসদ্বন?” 
 
“একিাও না। আদ্বম অর্শয আশাও কদ্বেদ্বন। সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক, পযাদ্বট্রদ্বশয়ান, আপনাে 
কথায় প্রোদ্বর্ত হরয় ওগুরলা জচরয় পাোরনা আমাে উদ্বচত হয়দ্বন। আমারক লজ্জায় পডরত 
হরয়রছ।” 
 
“তাই?” 
 
“দ্বনিয়ই। যুদ্ধযান এখন মহার্ব র্স্তু। র্ত দু্ই শতাব্দীে রৃ্হযুরদ্ধ গ্রযাে দ্বিরিে প্রায় 
অরধবক ধ্বিংস হরয় জর্রছ, জযগুরলা দ্বিরক আরছ জসগুরলাে অর্স্থাও োরলা না। র্তবমারন 
জযগুরলা ততদ্বে হয় জসগুরলা দ্বনম্নমারনে। আমাে জতা মরন হয় না আেরকে র্যালাদ্বিরত 
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এমন একেন জলাক খুুঁরে পাওয়া যারর্ জয একিা প্রথম জেেীে দ্বনউদ্বলয়াে জমািে ততদ্বে 
কেরত পােরর্।” 
 
“আদ্বম োদ্বন,” র্লরলন র্াে, দৃ্দ্বিরত র্েীে ছায়া। “আপদ্বন জয োনরতন জসিা অর্শয 
োনতামনা। জতা সম্রাি আপনারক অদ্বতদ্বেি যুদ্ধযান পাোরত পােরছ না। 
সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে সাহারযয এই েদ্বর্ষযিােী কো যায়; সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক কো হরয়রছ 
সম্ভর্ত। র্লরত র্াধয হদ্বে হযাদ্বে জসলডরনে অদৃ্শযহাত প্রথম োউরে দ্বেরত জর্রছ।” 
 
ককবশ সুরে উত্তে দ্বদ্রলন দ্বেরয়াে, “ আমাে কারছ প্রচুে যুদ্ধযান আরছ। আপনাে 
জসলডন দ্বকছুই দ্বেরতদ্বন। পদ্বেদ্বস্থদ্বত খাোপ হরল আরো আনরত পাের্। আদ্বম সম্রািরক 
এখরনা সর্ কথা োনাইদ্বন।” 
 
“তাই? জকান কথািা োনানদ্বন?” 
 
“অর্শযই, আপনাে দ্বথওদ্বে।” দ্বেরয়ারেে জচহাোয় জকৌতুক। “আপনাে প্রদ্বত েদ্ধা জেরখই 
র্লদ্বছ জয, আপনাে র্ল্পগুরলা স্বাোদ্বর্কোরর্ সতয হওয়াে সম্ভার্না কম। যদ্বদ্ পদ্বেদ্বস্থদ্বতে 
অগ্রর্দ্বত হয়; যদ্বদ্ র্িনাপ্রর্াহ জথরক যরথি তথয প্রমাে পাওয়া যায়, তখন, শুধুমাত্র 
তখনই এিারক েীর্ন মেে সমসযা দ্বহরসরর্ দ্বর্রর্চনা কের্। 
 
“তা ছাডা তথয প্রমাে র্যতীত আপনাে র্ল্প দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটরক শুদ্বনরয় 
জকারনা লাে হরর্ না।” 
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রৃ্দ্ধ পযাদ্বট্রদ্বশয়ান হাসরলন। “আপদ্বন র্লরত চান জয মহাদ্বর্রেে জশষ প্রারন্ত একদ্ল উন্মত্ত 
অসেয তাে দ্বসিংহাসন দ্খল কোে পদ্বেকল্পনা কেরছ এিা দ্বতদ্বন মানরর্ন না র্া দ্বর্োস 
কেরর্ন না। তা হরল আপদ্বন তাে কাছ জথরক দ্বকছুই পারর্ন না।” 
 
“হযাুঁ, তরর্ একিা দ্বর্রশষ দ্বনয়রমে সুদ্বর্ধা পারর্া আদ্বম।” 
 
“জযমন?” 
 
“আসরল এিা একিা পুরোরনা ঐদ্বতহয। প্রদ্বতিা সামদ্বেক অদ্বেযারন সম্রারিে মরনানীত 
একেন প্রদ্বতদ্বনদ্বধ থারকন। অথবাৎ সেকােী পৃষ্ঠরপাষকতা পাওয়া যায়।” 
 
“সদ্বতয! জকন?” 
 
“প্রদ্বতিা অদ্বেযারন সম্রারিে র্যদ্বির্ত োর্মূদ্বতব অকু্ষণ্ণ োখাে একিা পদ্ধদ্বত। আরেকিা 
উরদ্দশয হল জেনারেলরদ্ে দ্বর্েস্ততা দ্বনদ্বিত কো। যদ্বদ্ও দ্বিতীয় জক্ষরত্র খুর্ কমই সফল 
হওয়া যায়।” 
 
“এিা আপনাে কারে অসুদ্বর্ধা ততদ্বে কেরর্, জেনারেল।” 
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“জকারনা সরন্দহ জনই।” জচহাো সামানয লাল হল দ্বেরয়ারেে। “তরর্ দ্বেয়ারেে হারতে 
দ্বেদ্বসোরেে আরলা জ্বলল, সামানয একিা ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্রয় দ্বনদ্বদ্বি সুরি েুকল দ্বসদ্বলোে 
আকৃদ্বতে কদ্বমউদ্বনরকশন যন্ত্র। দ্বেরয়াে খুলরলন জসিা। “চমৎকাে!” 
 
প্রেরর্াধক েদ্বিরত েুরু উুঁচু কেরলন র্াে। 
 
“আপদ্বন োরনন,” র্লরলন দ্বেরয়াে, “র্দ্বেকরদ্ে একেনরক আমো ধরেদ্বছ। েীদ্বর্ত, তাে 
মহাকাশযানও আিক করেদ্বছ অক্ষত অর্স্থায়।” 
 
“শুরনদ্বছ।” 
 
“জর্শ, তারক এখারন আনা হরয়রছ। করয়ক দ্বমদ্বনরিে মরধয হাদ্বেে কো হরর্ আমারদ্ে 
সামরন। আপদ্বন র্সুন, পযাদ্বট্রদ্বশয়ান। জলাকিারক প্রে কোে সময় আপনারক আমাে 
দ্েকাে। জসেনযই আপনারক আেরক আসরত র্রলদ্বছ। জকারনা দ্বকছু আমাে জচাখ এদ্বডরয় 
জর্রল আপদ্বন জসিা ধেরত পােরর্ন।” 
 
দ্েোয় শব্দ হরতই জেনারেল জর্াডাদ্বল দ্বদ্রয় জমরঝরত শব্দ কেরলন, দ্েো খুরল জর্ল। 
জচৌকারে জয জলাকিা দ্াুঁদ্বডরয় আরছ জস লম্বা, মুরখ দ্াদ্বড। পডরন প্লাদ্বটক চামডাে ততদ্বে 
হুডঅলা েযারকি। তাে হাত দু্রিা মুি। দু্ইপারশ দ্াুঁডারনা জলাকদু্রিা জয সশস্ত্র জসিা 
জখয়াল কেরলও মরন হল ওরত তাে দ্বকছু আরস যায় না। 
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স্বাোদ্বর্ক পদ্রক্ষরপ দ্বেতরে েুকল জস। দ্বহসাদ্বর্ দৃ্দ্বিরত দ্বনেীক্ষে কেল চােপাশ। 
জেনারেরলে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় প্রথরম হাত জনরড তােপে মাথা খাদ্বনকিা দ্বনচু করে সোন 
জদ্খারলা। 
 
“জতামাে নাম?” দ্বচদ্বর্রয় দ্বচদ্বর্রয় দ্বেরজ্ঞস কেরলন জেনারেল। 
 
“লাথান জডেসব”। র্দ্বেক উত্তে দ্বদ্ল। চওডা, েমকারলা জর্রে আেুল আিরক জেরখরছ। 
“আপদ্বনই এখারন র্স?” 
 
“ফাউরেশন-এে একেন র্দ্বেক? 
 
“দ্বেক। শুনুন, আপদ্বন এখারনে র্স হরল আপনাে োডারি জলাকরদ্ে আমাে কারর্বা 
জথরক দূ্রে থাকরত র্লরল োরলা কেরর্ন।” 
 
মাথা তুলরলন জেনারেল। োো দৃ্দ্বিরত তাকারলন র্দ্বন্দে দ্বদ্রক। “প্ররেে উত্তে দ্াও। 
অনয দ্বকছু র্লরর্ না।” 
 
“দ্বেক আরছ। আমাে আপদ্বত্ত জনই। তরর্ আপনাে জছরলরদ্ে একেন জর্োয়র্ায় হাত 
দ্বদ্রয় দ্বনরেে রু্রক দু্ই ফুি র্তব ততদ্বে করেরছ।” 
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দ্াদ্বয়ত্বেত জলফরিনযাি এে দ্বদ্রক তাকারলন দ্বেরয়াে।”এই জলাক সদ্বতয কথা র্লরছ? 
জতামাে দ্বেরপার িব দ্বছল, েযাঙ্ক, জয জকউ দ্বনহত হয়দ্বন।” 
 
“হয়দ্বন, সযাে।” অস্বদ্বস্ত এর্িং আত্মেক্ষাে সুরে র্লল জলফরিনযাি। “অন্তত জসই সমরয় 
হয়দ্বন। পরে দ্বশপিা অনুসন্ধারনে সময় দ্বকছু সমসযা হয়, গুের্ শুরু হয় জয দ্বশরপ 
জমরয়মানুষ আরছ। তা ছাডা সযাে, অপদ্বেদ্বচত দ্বর্দ্বেন্ন যন্ত্রপাদ্বত, জযগুরলারক র্দ্বন্দ তাে 
র্াদ্বেদ্বেযক পেয দ্বহরসরর্ উরিখ করেরছ। নডাচডা কোে সময় তােই একিা দ্বর্রফাদ্বেত 
হয়। জয তসদ্বনরকে হারত ওিা দ্বছল, জস মাো যায়।” 
 
আর্াে র্দ্বেরকে দ্বদ্রক দ্বফেরলন জেনারেল। “জতামাে োহারে দ্বনউদ্বলয়াে এিরপ্লাদ্বসে 
আরছ?” 
 
“র্যালাদ্বি, না। জকন থাকরর্? ঐ জর্াকািা একিা দ্বনউদ্বলয়াে পাঞ্চাে হারত দ্বনরয় েুল 
প্রান্ত দ্বনরেে দ্বদ্রক দ্বফদ্বেরয় জেরখদ্বছল। জসিা কো দ্বেক না। তাে জচরয় একিা দ্বনউি-র্ান 
দ্বনরেে মাথাে দ্বদ্রক তাক করে োখা োরলা। আদ্বম অর্শয ওরক থামারত পােতাম। যদ্বদ্ 
পাুঁচেন তসদ্বনক আমাে রু্রকে উপে র্রস না থাকত।” 
 
“তুদ্বম জযরত পারো।” অরপক্ষােত র্াডবরক দ্বনরদ্বশ দ্বদ্রলন দ্বেরয়াে। “আিক দ্বশপিা দ্বসল 
করে দ্াও, জযন জকউ েুকরত না পারে। র্স জডেসব।” 
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দ্বনরদ্বদ্বশত স্থারন র্সল জডেসব। ইরম্পদ্বেয়াল জেনারেরলে কদ্বেন দৃ্দ্বি এর্িং দ্বসউরয়দ্বনয়ান 
পযাদ্বট্রদ্বশয়ারনে জকৌতূহলী দৃ্দ্বিে সামরন দ্বর্চদ্বলত হল না জমারিই। 
 
“তুদ্বম জর্শ দ্বর্চােরু্দ্বদ্ধসম্পন্ন মানুষ, জডেসব।” র্লরলন দ্বেয়াে। 
 
“ধনযর্াদ্। আপদ্বন আমাে জচহাো জদ্রখ খুদ্বশ হরয়রছন নাদ্বক আপদ্বন দ্বকছু চান। আদ্বম 
োরলা একেন র্যর্সায়ী।” 
 
“একই কথা। তুদ্বম র্াধা দ্বদ্রয় আমারদ্ে জর্ালার্ারুদ্ ধ্বিংস কেরত পােরত জসই সারথ 
দ্বনরেরক ইরলকট্রন ধুলায় পদ্বেেত কেরত পােরত। জসিা না করে তুদ্বম োরলামানুরষে 
মরতা ধো দ্বদ্রয়ছ। জসকােরে জতামাে োরলা র্যর্হাে পাওনা হরয়রছ।” 
 
“োরলা র্যর্হারেে েনয আদ্বম র্যাকুল হরয় আদ্বছ।” 
 
“চমৎকাে। আে আদ্বম সহরযাদ্বর্তা পাওয়াে েনয র্যাকুল হরয় আদ্বছ।” হাসরলন দ্বেরয়াে। 
পারশ দ্াুঁডারনা ডুরসম র্ােরক দ্বনচু স্বরে র্লরলন, “আশা কদ্বে র্যাকুল’ শরব্দে অথব আদ্বম 
যা মরন কেদ্বছ তাই হরর্। আরর্ কখরনা এমন অসেয শব্দ শুরনরছন?” 
 
নম্র সুরে র্লল জডেসব, “দ্বকন্তু আপদ্বন দ্বক সহরযাদ্বর্তা চান, র্স? আে জকাথায় দ্াুঁদ্বডরয় 
আদ্বছ জসিা আদ্বম এখরনা োদ্বন না।” চােদ্বদ্রক তাকাল জস, “এই োয়র্ািা জকাথায় আে 
উরদ্দশযিা কী?” 
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“আহ, েুরলই জর্দ্বছ। দু্ুঃদ্বখত।” জর্শ উপরোর্ কেরছন দ্বেরয়াে। “ঐ েররলাক হরলন 
ডুরসম র্াে, পযাদ্বট্রদ্বশয়ান অর্ দ্য এম্পায়াে। আদ্বম জর্ল দ্বেরয়াে, দ্বপয়াে অর্ দ্য 
এম্পায়াে, এর্িং জেনারেল অর্ দ্য থাডব লাস ইন দ্য আমবড জফারসবস অর্ দ্বহে 
ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বট।” 
 
জচায়াল ঝুরল পডল র্দ্বেরকে। “এম্পায়াে? অথবাৎ জসই পুরোরনা এম্পায়াে যাে কথা 
সু্করল আমারদ্ে জশখারনা হরয়রছ। হাহ! হাসযকে! আমাে সর্সময় ধােো দ্বছল ওিাে 
জকারনা অদ্বস্তত্ব জনই। 
 
“চােপারশ তাকাও। জদ্রখা ওিাে অদ্বস্তত্ব আরছ।” হাদ্বসমুরখ র্লরলন দ্বেরয়াে। 
 
লাথান জডেসব তাে দ্াদ্বড দ্বসদ্বলিংএে দ্বদ্রক উুঁচু কেল, তােপে েুরু কুুঁচরক দ্বেরজ্ঞস 
কেল, “জতা জখলািা কী, র্স? নাদ্বক আদ্বম আপনারক জেনারেল র্লর্?” 
 
“জখলািা হরে যুদ্ধ।” 
 
“এম্পায়াে র্নাম ফাউরেশন, তাই না?” 
 
“দ্বেক।” 
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“জকন?” 
 
“আমাে ধােো, তুদ্বম োরনা জকন?” 
 
ধাোরলা দৃ্দ্বিরত তাকাল র্দ্বেক, মাথা নাডল। 
 
আরো দ্বকছুক্ষে দ্বর্রর্চনা কোে সময় দ্বদ্রলন দ্বেরয়াে, তােপে নেম সুরে র্লরলন, 
“জকন, তুদ্বম োরনা জসিা, আদ্বম দ্বনদ্বিত।” 
 
“জর্শ র্েম”, দ্বফসদ্বফস কেল লাথান জডেসব। দ্াুঁদ্বডরয় েযারকি খুলল তােপে আর্াে 
র্রস পা দু্রিা ছদ্বডরয় দ্বদ্ল সামরন। 
 
“রু্ঝরত পােদ্বছ,” আরয়দ্বশ েদ্বিরত র্লল জস, “আপদ্বন মরন কেরছন আদ্বম জযরকারনা 
মুহূরতব সামরন ঝাুঁপ দ্বদ্রত পাদ্বে। চাইরল যখন তখন আদ্বম আপনাে উপে ঝাুঁদ্বপরয় 
পডরত পাদ্বে। এই জয রৃ্দ্ধ েররলাক চুপচাপ র্রস আরছন দ্বতদ্বন আমারক থামারত 
পােরর্ন না।” 
 
“দ্বকন্তু তুদ্বম তা কেরর্ না,” আত্মদ্বর্োসী সুরে র্লরলন দ্বেরয়াে। 
 
“না, কের্ না,” আন্তদ্বেকোরর্ একমত হল জডেসব। “প্রথম কথা আপনারক খুন কেরলই 
যুদ্ধ থামরর্ না। জযখান জথরক এরসরছন জসখারন আরো অরনক জেনারেল আরছ।” 
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“দ্বনখুুঁত দ্বহসার্।” 
 
“তা ছাডা আপনারক খুন কোে দু্ই জসরকরেে জেতে আদ্বম ধো পডর্। তােপে 
আমারকও হতযা কো হরর্। দ্রুত র্া ধীরে ধীরে জযোরর্ই জহাক, হতযা কো হরর্ই। দ্বকন্তু 
আদ্বম এই র্য়রস মেরত চাই না।” 
 
“আরর্ই র্রলদ্বছ জতামাে দ্বর্চাে রু্দ্বদ্ধ জর্শ োরলা।” 
 
“দ্বকন্তু একিা দ্বর্ষয় আদ্বম অর্শযই োনরত চাই, র্স। আপদ্বন র্রলরছন এম্পায়াে জকন 
ফাউরেশন-এে উপে ঝাুঁদ্বপরয় পডরছ জসিা আদ্বম োদ্বন। আদ্বম 
 
োদ্বননা; আে অনুমান কেরত আমাে োরলা লারর্না।” 
 
“হযাুঁ। হযাদ্বে জসলডরনে নাম শুরনরছা কখরনা?” 
 
“না। র্ললাম জতা অনুমান কেরত আমাে োরলা লারর্না।” 
 
দ্বেরয়াে আডরচারখ তাকারলন ডুরসম র্াে-এে দ্বদ্রক। র্াে শুধু একিু হাসরলন, দ্বকছু 
র্লরলন না। 
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দ্ন্ত দ্বর্কদ্বশত হাদ্বস দ্বদ্রয় দ্বেরয়াে র্লরলন, “আমাে সারথ জখলাে জচিা করো না, জডেসব। 
জতামারদ্ে ফাউরেশরন একিা প্রথা, একিা উপকথা র্া একিা ইদ্বতহাস-যাই জহাক 
আমাে জকারনা মাথা র্যথা জনই- প্রচদ্বলত আরছ জয জতামো জসরকে এম্পায়াে র্রড 
তুলরর্। হযাদ্বে জসলডরনে অথবহীন র্ির্য এর্িং এম্পায়াে এে দ্বর্রুরদ্ধ জতামারদ্ে 
পদ্বেকল্পনাে র্যাপারে আদ্বম োরলাোরর্ই োদ্বন।” 
 
“তাই?” দ্বচদ্বন্তত েদ্বিরত মাথা নাডল জডেসব। “আপনারক এগুরলা জক র্লল?” 
 
“জসিা োনাে জকারনা প্ররয়ােন আরছ?” েয়িংকে দ্বহমশীতল র্লায় র্লরলন দ্বেরয়াে। 
“তুদ্বম জকারনা প্রে কেরর্ না। জসলডরনে উপকথা সম্বরন্ধ তুদ্বম যা োরনা আদ্বম জসিা 
োনরত চাই।” 
 
“দ্বকন্তু এিা যদ্বদ্ উপকথাই হয়–” 
 
“জডাি জপ্ল উইথ ওয়াডবস, জডেসব।” 
 
“আদ্বম তা কেদ্বছ না। র্েিং সোসদ্বে র্লদ্বছ। আদ্বম যা োদ্বন আপদ্বন তাে সর্ই োরনন। 
এগুরলা সর্ই র্ারে র্ল্প। প্রদ্বতিা গ্ররহই এে ডালপালা ছদ্বডরয় আরছ; তারদ্েরক আপদ্বন 
এে জথরক দূ্রে সদ্বেরয় আনরত পােরর্ন না। হযাুঁ, আদ্বম এই র্ল্পগুরলা শুরনদ্বছ; জসলডন, 
জসরকে এম্পায়াে আরো অরনক দ্বকছু। মারয়ো র্াচ্চারদ্ে এই র্ল্প র্রল রু্ম পাডায়। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

73 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

তরুে তরুেীো পরকি প্ররেক্টরে জসলডন দ্বিলাে দ্বনরয় অর্সে সময় কািায়। দ্বকন্তু 
আমারদ্ে মরতা প্রাির্য়স্কো এসর্ দ্বনরয় মাথা র্ামায় না।” 
 
জেনারেরলে দৃ্দ্বি তীক্ষ্ণ। “আসরলই দ্বক তাই? জতামারদ্ে িাদ্বমবনারস আদ্বম জর্দ্বছ। 
ফাউরেশরন রু্রে জর্দ্বডরয়দ্বছ। জতামারদ্ে জচারখ, মুরখ, আচেরে প্রকৃত সরতযে প্রকাশ 
জদ্রখদ্বছ।” 
 
“আে আপদ্বন আমারক দ্বেরজ্ঞস কেরছন? আমারক, জয দ্বকনা র্ত দ্শর্ছরে একনার্ারে 
দু্মাসও িাদ্বমবনারস থারকদ্বন। যদ্বদ্ এই উপকথাগুরলাই আপনাে লক্ষয হয়, তরর্ আপদ্বন 
আপনাে যুদ্ধ চাদ্বলরয় যান।” 
 
এই প্রথম মৃদু্ স্বরে কথা র্লরলন র্াে, “ফাউরেশন-এে দ্বর্েরয়ে র্যাপারে তুদ্বম তা হরল 
জর্শ আত্মদ্বর্োসী?” 
 
তাে দ্বদ্রক রু্েল র্দ্বেক। জচহাো খাদ্বনকিা লাল হরয় জর্রছ, ফরল কপারলে একপারশ 
একিা পুরোরনা ক্ষতদ্বচহ্ন জদ্খা জর্ল। “হুমম, দ্য সাইলযাি পািবনাে। আদ্বম যা র্রলদ্বছ 
জসখান জথরক এই তথযিা দ্বকোরর্ জর্ে কেরলন?” 
 
খুর্ হালকাোরর্ র্াে এে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় মাথা নাডরলন দ্বেরয়াে, এর্িং দ্বসযউরয়দ্বনয়ান দ্বনচু 
স্বরে র্লরত লার্রলন, “কােে যদ্বদ্ তুদ্বম োর্রত জয ফাউরেশন এই যুরদ্ধ পোদ্বেত হরর্ 
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এর্িং পোধীনতাে দ্বতি স্বাদ্ জোর্ কেরর্ জসিা জতামাে জচহাোয় পদ্বেষ্কাে হরয় উেত, 
আদ্বম োদ্বন, আমাে গ্রহ একসময় এই কি জলার্ করেরছ, এখরনা কেরছ।” 
 
দ্াদ্বডরত হাত জর্ালারলা লাথান জডেসব, পালািরম প্রদ্বতপক্ষ দু্েরনে দ্বদ্রক তাকারে, 
সামানয একিু হাসল। “ও দ্বক সর্সময় এোরর্ই কথা র্রল, র্স? শুনুন, একিু গুরুত্ব 
দ্বদ্রয় র্লল, “দ্বকরসে পোেয়? আদ্বম অরনক যুদ্ধ জদ্রখদ্বছ, অরনক পোেয় জদ্রখদ্বছ। 
দ্বর্েয়ী পক্ষ দ্াদ্বয়ত্ব দ্বনরল কী হরর্? জক মাথা র্ামায়? আদ্বম? আমাে মরতা জলাক?” 
উপহারসে েদ্বিরত মাথা নাডল জস। 
 
“শুনুন,” জডেসব জোে দ্বদ্রয় এর্িং আন্তদ্বেক েদ্বিরত কথা র্রল চরলরছ, “সাধােেত পাুঁচ-
ছয়েন চদ্বর্বওয়ালা জতাক একিা গ্রহ চালায়। মাথা র্যথা ওরদ্েই হরর্, আদ্বম আমাে 
মরনে শাদ্বন্ত নি কেরত চাইনা। সাধােে মানুরষে কথা দ্বচন্তা করে জদ্খুন । তারদ্ে দ্বকছু 
মাো যারর্, র্াদ্বকরদ্ে করয়কদ্বদ্ন অদ্বতদ্বেি করেে জর্াঝা র্হন কেরত হরর্। তােপে সর্ 
দ্বেক হরয় যারর্ আপনা আপদ্বনই। পদ্বেদ্বস্থদ্বত একই েকম হরর্, শুধু পুরোরনারদ্ে র্দ্রল 
দ্াদ্বয়ত্ব জনরর্ নতুন পাুঁচ-ছয়েন।” 
 
োরর্ ডুরসম র্ারেে নারকে পািা ফুরল উেল, জকুঁরপ উেল ডান হারতে র্য়স্ক মািংসরপদ্বশ, 
দ্বকন্তু দ্বতদ্বন দ্বকছুই র্লরলন না। 
 
জডেসব তাদ্বকরয় দ্বছল জসদ্বদ্রক, তাে জচাখ এডায়দ্বন দ্বকছুই। জস র্লল, “জদ্খুন র্াদ্বেরেযে 
েনয আদ্বম সাোিা েীর্ন মহাকারশ কাদ্বিরয়দ্বছ। জপিরমািা পদ্বেচালকগুরলা ওখারন র্রস 
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র্রস আমাে প্রদ্বত দ্বমদ্বনরিে আরয়ে উপে োর্ র্সারে।” রু্রডা আেুল দ্বদ্রয় জস দ্বপছন 
দ্বদ্রক জদ্খাল। “আমাে মরতা আরো অরনরকই আরছ। ধো যাক আপদ্বন ফাউরেশন 
চালারনাে দ্াদ্বয়ত্ব জপরলন। আমারদ্ে প্ররয়ােন হরর্ আপনাে। পদ্বেচালকরদ্ে জচরয় 
জর্দ্বশই প্ররয়ােন হরর্-কােে এই অঞ্চল আপনাো োরলাোরর্ জচরনন না, আে আমোই 
আপনারদ্ে এরন দ্বদ্রত পাের্ নর্দ্ নাোয়ে। এম্পায়ারেে সারথ আমো আরো োরলা 
চুদ্বি কেরত পাের্। আদ্বম একেন খাুঁদ্বি র্দ্বেক; লারেে পািা জযদ্বদ্রক োদ্বে আদ্বম 
জসদ্বদ্রকই থাকর্।” 
 
নীের্তা ঝুরল থাকল একদ্বমদ্বনি। তােপে একিা দ্বসদ্বলোে র্দ্বডরয় স্লরি েুকল। হারত 
দ্বনরয় জমরসে পডরলন জেনারেল। 
 
“প্রদ্বতিা যুদ্ধযান জপৌঁরছ জর্রছ দ্বনদ্বদ্বি স্থারন। দ্বনরদ্বরশে অরপক্ষায় আরছ।” 
 
হাত র্াদ্বডরয় িুদ্বপ তুরল দ্বনরলন দ্বতদ্বন। কাুঁরধে উপে জসিা র্াুঁধরত র্াুঁধরত র্াে এে কারন 
দ্বফস দ্বফস করে র্লরলন, “এই জলারকে দ্াদ্বয়ত্ব আপনাে হারত দ্বদ্রয় জর্লাম। আদ্বম 
ফলাফল চাই। মরন োখরর্ন এিা যুদ্ধ এর্িং জকারনা েকম র্যথবতা ক্ষমা কো হরর্ না।” 
দু্েনরক সযাদ্বলউি করে জর্দ্বেরয় জর্রলন দ্বতদ্বন। 
 
তাে র্মন পরথে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় থাকল লাথান জডেসব। “জর্শ, একিা দ্বকছু ওরক 
োয়র্ামরতা আর্াত করেরছ। কী র্িরছ?” 
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“যুদ্ধ, অর্শযই,” র্ম্ভীে র্লায় র্লরলন র্াে। “ফাউরেশন তারদ্ে প্রথম শদ্বি পেীক্ষায় 
নামরত যারে। তুদ্বম চরলা আমাে সারথ।” 
 
কামোে জেতরে সশস্ত্র তসদ্বনক। তারদ্ে আচেে েদ্ধাপূেব হরলও জচহাো করোে। রৃ্দ্ধ 
দ্বসযউরয়দ্বনয়ান পযাদ্বট্রআকবরক অনুসেে করে জর্দ্বডরয় এল জডেসব। 
 
নতুন জয কামোয় েুকল জসিা আরো জছাি এর্িং খাদ্বল। শুধু দু্রিা দ্বর্ছানা, একিা দ্বেদ্বে 
দ্বিন আে জর্াসল কোে সযাদ্বনিাদ্বে সুদ্বর্ধা। তসদ্বনকো মাচব করে জর্দ্বেরয় জর্ল, দ্েো 
র্ন্ধ হরয় জর্ল দ্ডাম করে।” 
 
“হুমম?” চােপারশ তাদ্বকরয় অর্জ্ঞাে সারথ র্লল জডেসব। “মরন হরে স্থায়ী।” 
 
“দ্বেক তাই।” সিংদ্বক্ষি ের্ার্ দ্বদ্রলন র্াে, তােপে দ্বপছন দ্বফেরলন। 
 
দ্বর্েি সুরে জডেসব র্লল, “আপনাে জখলািা কী, ডক?” 
 
“আমাে জকারনা জখলা জনই। জতামাে দ্াদ্বয়ত্ব এখন আমাে র্যাস, আে দ্বকছু না।” 
 
র্দ্বেক উরে দ্াুঁদ্বডরয় অনড পযাদ্বট্রদ্বশয়ারনে দ্বদ্রক এদ্বর্রয় জর্ল, “হযাুঁ? দ্বকন্তু তসদ্বনকরদ্ে 
অস্ত্রগুরলা আমাে দ্বদ্রক জযোরর্ তাক কো দ্বছল, আপনাে দ্বদ্রকও জসোরর্ তাক কো 
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দ্বছল। আসরল আপনাো যুদ্ধ শাদ্বন্ত এগুরলা দ্বনরয় আদ্বম যা র্রলদ্বছ তা শুরন মমবাহত 
হরয়রছন। 
 
ের্ারর্ে প্রতযাশায় দ্বকছুক্ষে অরপক্ষা কেল জস, “দ্বেক আরছ, আদ্বম একিা প্রে কেদ্বছ। 
আপনাে জদ্রশও একর্াে আগ্রাসন চালারনা হরয়দ্বছল। কাো করেদ্বছল? আউিাে জনরু্লা 
জথরক আর্ত করমি দ্বপত্তদ্বপল?” 
 
মাথা তুলরলন র্াে। “এম্পায়াে।” 
 
“তাই? আপদ্বন এখারন কী কেরছন তা হরল?” 
 
র্াে দ্বকছু র্লরলন না। 
 
ধীরে ধীরে মাথা নাডল র্দ্বেক। ডান হাত জথরক একিা জেসরলি খুরল র্াদ্বডরয় ধেল। 
“এিা জদ্রখ আপনাে দ্বক মরন হয়?” দ্বেক একই েকম আরেকিা তাে র্া হারতও আরছ। 
 
র্হনািা হারত দ্বনরলন র্াে। র্দ্বেরকে দ্বনরদ্বশ শুরন ধীরে ধীরে হারত েডারলন। দ্রুত 
একিা অদু্ভত দ্বশহেন জখরল জর্ল তাে কদ্বিরত। 
 
জডেরসবে সুে পারে জর্ল তৎক্ষোৎ।”দ্বেক আরছ, ড, চালু হরয়রছ। স্বাোদ্বর্ক োরর্ কথা 
র্লরর্ন। কামডায় আদ্বডপাতাে র্যর্স্থা থাকরল ওো দ্বকছুই শুনরত পােরর্ না। ওিা 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

78 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

একিা দ্বফল্ড দ্বডেিাে; জেনুইন মযারলা দ্বডোইন। এখান জথরক শুরু করে আউিাে দ্বেম 
পযবন্ত জয-জকারনা গ্ররহ পুঁদ্বচশ জিদ্বডরি দ্বর্দ্বি হয়। আপনারক দ্বর্না পয়সায় দ্বদ্লাম। কথা 
র্লাে সময় জোুঁি নাডরর্ন না, স্বাোদ্বর্ক থাকরর্ন। জকৌশলিা েি কেরত হরর্ 
আপনারক।” 
 
হোৎ লান্ত জর্াধ কেরলন ডুরসম র্াে। র্দ্বেরকে দৃ্দ্বি জকমন উজ্জ্বল হরয় উরেরছ। 
সিংকুদ্বচত হরয় পডরলন দ্বতদ্বন। “কী চাও তুদ্বম?” শব্দগুরলা জযন তাে অনড জোুঁরিে ফাুঁক 
দ্বদ্রয় দ্বর্েদ্বতহীন োরর্ জর্রোল। 
 
“র্ললামই জতা। আমো যারক জদ্শরপ্রদ্বমক র্দ্বল, আপনারক দ্বেক তাই মরন হয়। 
এম্পায়াে আপনাে গ্ররহ অতযাচাে চালায়, অথচ আপদ্বন এম্পায়ারেে সাদ্া চুল 
জেনারেরলে সারথ জখলরছন। দ্বেক রু্ঝরত পােলাম না।” 
 
“আমাে অিংশ আদ্বম জশষ করেদ্বছ,” র্াে র্লরলন। “একেন অতযাচােী ইরম্পদ্বেয়াল 
োইসেরয়ে মৃতুযে কােে আদ্বম।” 
 
“তাই? সাম্প্রদ্বতক সমরয়?” 
 
“চদ্বিশ র্ছে আরর্।” 
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“চদ্বিশ–র্ছে–আরর্!” জযন র্দ্বেরকে কারছ প্রদ্বতিা শরব্দে আলাদ্া অথব আরছ। “মরন 
োখাে েনয অরনক দ্ীর্ব সময়। জেনারেরলে ইউদ্বনফমব পডা ওই জর্য়াো তরুে োরন 
এিা?” 
 
মাথা নাডরলন র্াে। 
 
জডেরসবে জচারখ র্েীে দ্বচন্তাে ছাপ। “আপদ্বন চান এম্পায়াে দ্বেরত যাক?” 
 
প্রচে োরর্ দ্বর্রফাদ্বেত হরলন রৃ্দ্ধ দ্বসযউরয়দ্বনয়ান পযাদ্বট্রদ্বশয়ান।”এম্পায়াে এর্িং তাে 
সর্দ্বকছু মহাোর্দ্বতক আর্েবনায় ডুরর্ মরুক। প্ররতযক দ্বসউরয়দ্বনয়ারনে তদ্নদ্বন্দন প্রাথবনা 
এিা। এক সময় আমাে োই দ্বছল, জর্ান দ্বছল, র্ার্া দ্বছল। দ্বকন্তু এখন আমাে জছরলরমরয় 
আরছ, নাদ্বত-নাতনী আরছ। জেনারেল োরন জকাথায় তারদ্ে খুুঁেরত হরর্।” 
 
অরপক্ষা কেরছ জডেসব। 
 
দ্বনচু সুরে র্রল চলরলন র্াে, “দ্বকন্তু জসিা আমারক থামারত পােরর্ না, ঝুুঁদ্বক জনর্। ওো 
োরন কীোরর্ মেরত হয়।” 
 
র্দ্বেক নেম সুরে র্লল, “আপদ্বন একেন োইসেয়রক হতযা করেদ্বছরলন, হাহ? দ্বকছু 
দ্বকছু র্যাপাে আমাে মরন পডরছ। আমারদ্ে একেন জময়ে দ্বছল, নাম জহার্াে মযারলা। 
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দ্বতদ্বন দ্বসযউরয়নায় দ্বর্রয়দ্বছরলন। ওিাই আপনাে গ্রহ তাই না? ওখারন র্াে নারম একেন 
জলারকে সারথ জদ্খা করেন দ্বতদ্বন।” 
 
কদ্বেন সরন্দরহে দৃ্দ্বি দ্বনরয় তাকারলন ডুরসম র্াে। “তুদ্বম এর্যাপারে কী োরনা?” 
 
“ফাউরেশন-এে প্রদ্বতিা র্দ্বেক যা োরন আদ্বমও দ্বেক তাই োদ্বন। আপদ্বন একিা রু্রডা 
জশয়াল। আপদ্বন এম্পায়ােরক রৃ্ো করেন আে তাোও জয আপনাে দ্বদ্রক অস্ত্র ধরে 
োখরর্ তারত আিযব হওয়াে দ্বকছু জনই। আর্াে আদ্বম আপনাে জযার্সােরশ দ্বকছু কোে 
জচিা কেরল, জেনারেল খুদ্বশ হরর্ না। জকারনা সম্ভার্না জনই, ডক্। 
 
“দ্বকন্তু আদ্বম আপনারক প্রমাে কোে সুরযার্ দ্বদ্রত চাই জয আপদ্বন ওনাম র্ারেে সন্তান-
তাে ষষ্ঠ পুত্র এর্িং সর্রচরয় তরুে জয র্েহতযাে হাত জথরক জর্ুঁরচ যায়।” 
 
জদ্য়ারলে তাক জথরক ধাতর্ র্ািিা নামারনাে সময় ডুরসম র্ারেে হাত কাুঁপরত লার্ল। 
ধাতর্ র্স্তুিা র্দ্বেরকে হারত জদ্য়াে সময় শব্দ হল দ্বেনদ্বঝন। 
 
“এিা জদ্রখা।” র্লরলন দ্বতদ্বন। 
 
জডেসব তাদ্বকরয় আরছ। দ্বেক মাঝখারনে সামানয ফীত অিংশিুকু জচারখে কারছ দ্বনরয় 
জদ্খল জস।, “মযারলাে মরনাগ্রাম, নয়রতা আদ্বম একিা জস্পস-স্ট্রাক েদ্বক। 
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এর্িং দ্বডোইনিা পঞ্চাশ র্ছরেে পুরোরনা।” 
 
জচাখ তুরল হাসল জস। 
 
“হাত জমলান, ডক্। একিা মানুরষে সমান দ্বনউদ্বলয়াে দ্বশল্ড- এই প্রমােই আমাে 
দ্েকাে দ্বছল।” দ্বর্শাল থার্া র্াদ্বডরয় দ্বদ্ল জস। 
৬. দ্য জফোদ্বেি 
 
কু্ষর মহাকাশযান দু্রিা র্েীে শূনয জথরক আদ্বর্েূবত হরয় অকস্মাৎ েেতেীর্হরেে মাঝ 
দ্বদ্রয় ছুরি চলল তীে র্দ্বতরত। এনাদ্বেবে সামানয সূেে ছাডাই জসগুরলা এরক জর্ুঁরক ছুরি 
চলল যুদ্ধযান জর্দ্বটত অঞ্চরলে মাঝ দ্বদ্রয় তােপে দ্বর্রফাদ্বেত হল, আে ইরম্পদ্বেয়াল 
ওয়ার্নগুরলা জসদ্বদ্রক রু্েল োের্াহী পশুে মরতা। জছাি যানগুরলা জযখারন এিদ্বমক 
দ্বডেইদ্বিরগ্রশরন পদ্বেেত হরয়রছ জসখারন ক্ষদ্বেরকে েনয জদ্খা জর্রলা দ্বনুঃশব্দ আরলাে 
ঝলক, তােপে সর্ আরর্ে মরতা। 
 
দ্বর্োিাকৃদ্বতে যুদ্ধযানগুরলা অনুসন্ধান কেল দ্বকছুক্ষে, তােপে দ্বফরে জর্ল তারদ্ে মূল 
কারে এর্িং গ্ররহে পে গ্রহ দ্বর্রে সুদ্বর্শাল অর্রোরধে োল ততদ্বেে কাে এদ্বর্রয় চলল 
সুচারুরূরপ। 
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ব্রুডদ্বেরর্ে পেরন োেকীয় ইউদ্বনফমব; দ্বনখুুঁত জসলাই এর্িং দ্বনখুুঁতোরর্ পদ্বেধান কো। 
সামদ্বয়ক ইরম্পদ্বেয়াল জহডরকায়ািবাে স্থাপন কো হরয়রছ জযখারন জসই ওয়ানডা গ্ররহে 
র্ার্ারন অলস পারয় হাুঁিরছ জস; জচহাোয় র্াম্ভীযব। 
 
জর্ল দ্বেরয়াে হািরছন পাশাপাদ্বশ। তাে দ্বফল্ড ইউদ্বনফমব এে কলাে এে কারছ জর্াতাম 
জখালা, ধূসে কারলা েিংিা জযন জশাকর্াতবা র্হন কেরছ। 
 
সুর্দ্বন্ধ উদ্বদ্ভরদ্ে পাতায় ছাওয়া একিা কারলা মসৃে জর্ঞ্চ জদ্খারলন দ্বেরয়াে। “ওিা 
জদ্রখরছন, সযাে? ইরম্পদ্বেয়াম-এে একিা প্রাচীন দ্বনদ্শবন। সুসদ্বজ্জত জর্ঞ্চ, জপ্রদ্বমক 
জপ্রদ্বমকাে েনয ততদ্বে কো হত, জিকসই, মেরু্ত, এখরনা র্যর্হােরযার্য, অথচ 
োেপ্রাসাদ্, কােখানাগুরলা কত আরর্ই ধ্বিংস হরয় জর্রছ।” 
 
দ্বতদ্বন র্সরলন দ্বকন্তু দ্বিতীয় লীয়ন এে দ্বপ্রদ্বে জসরিিাদ্বে দ্াুঁদ্বডরয় থাকল কারেে পুতুরলে 
মরতা। হারতে লাদ্বে দ্বদ্রয় দ্বকছু পাতা সোল জস। 
 
পারয়ে উপে পা তুরল র্সরলন দ্বেরয়াে। দ্বসর্ারেি জর্ে করে দ্বনরে একিা দ্বনরলন 
অদ্বতদ্বথরক একিা দ্বদ্রলন। “একমাত্র দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটে কাছ জথরকই এেকম 
দ্বর্চক্ষেতা আশা কো যায় জয দ্বতদ্বন আপনাে মরতা একেন দ্াদ্বয়ত্বশীল র্যদ্বিরক 
পাদ্বেরয়রছন। এে জথরকই প্রমাে হয় জয আদ্বম জছাি একিা সামদ্বেক অদ্বেযান শুরু করে 
আরো অদ্বধক গুরুত্বপূেব দ্বর্ষরয় সমসযা ততদ্বে কদ্বেদ্বন। দ্বনদ্বিন্ত জর্াধ কেদ্বছ। 
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“সম্রাি সর্দ্বকছুে উপে সোর্ দৃ্দ্বি জেরখরছন, যাদ্বন্ত্রক সুরে র্লল ব্রুডদ্বের্। “এই 
অদ্বেযানরক আমো খারিা করে জদ্দ্বখদ্বন; তােপরেও মরন হয় জযন জর্দ্বশ গুরুত্ব জদ্য়া হরয় 
জর্রছ। দ্বনিয়ই শত্রুরদ্ে জছাি জছাি যুদ্ধযানগুরলা জতমন জকারনা র্াধা দ্বদ্রত পােরর্ না 
যা জেকারনাে েনয একিা েদ্বিল অর্রোধ ততদ্বে কেরত হরর্।” 
 
োর্ হল দ্বেরয়ারেে, দ্বকন্তু দ্বনরেরক সামলারলন দ্বতদ্বন, “আমাে তসদ্বনকরদ্ে েীর্রনে উপে 
ঝুুঁদ্বক দ্বনরত পাদ্বে না যাো সিংখযায় কম র্া দ্রুত আিমে করে জকারনা যুদ্ধযান জখায়ারনাে 
ঝুুঁদ্বক দ্বনরত পাদ্বে না, কােে তাে র্দ্রল নতুন যুদ্ধযান আদ্বম পার্না। এই অর্রোধ 
আসল আিমরেে সময় আমাে অরধবক কাে কদ্বমরয় জদ্রর্। সামদ্বেক গুরুত্ব আদ্বম 
র্তকালরকই র্যাখযা করে র্রলদ্বছ।” 
 
“জর্শ, জর্শ, আদ্বম সামদ্বেক জলাক নই। জস জক্ষরত্র আপদ্বন দ্বনিয়তা দ্বদ্রয়রছন জয 
আপাতদৃ্দ্বিরত যা মরন হরে সদ্বেক, র্াস্তর্রক্ষরত্রও জসিা েুল নয়। অথচ আপনাে 
সতকবতা সীমা ছাদ্বডরয় জর্রছ। দ্বিতীয়র্াে জযার্ারযারর্ে সময় আপদ্বন দ্বে ইনরফাসবরমি 
জচরয়রছন। জচরয়রছন দু্র্বল, অনগ্রসে শত্রুে দ্বর্রুরদ্ধ লডাই কোে েনয, যারদ্ে র্যাপারে 
জসই সমরয় আপদ্বন দ্বর্নু্দদ্বর্সর্বও োনরতন না। এই পদ্বেদ্বস্থদ্বতরত অদ্বতদ্বেি জফাসব চাওয়া 
অদ্ক্ষতা র্া আরো খাোপ দ্বকছুে আোস জদ্য়, কমবেীর্রনে পূর্বর্তবী র্িনা জথরক দ্বক 
আপদ্বন আপনাে ধৃিতা এর্িং অদ্বত কল্পনাে প্রমাে পানদ্বন?” 
 
“ধনযর্াদ্,” োো সুরে র্লরলন জেনারেল। দ্বকন্তু আদ্বম আপনারক স্মেে কদ্বেরয় দ্বদ্রত চাই 
ধৃিতা এর্িং ‘অন্ধত্ব দু্রিাে মারঝ অরনক পাথবকয। দ্বনদ্বিত হরয় েুয়া জখলা যারর্ তখনই 
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যখন শত্রুপরক্ষে সম্বরন্ধ আপনাে স্পি ধােো থাকরর্, অন্তত ঝুুঁদ্বকে পদ্বেমাে দ্বহসার্ 
করে দ্বনরত পােরর্ন; দ্বকন্তু সমূ্পেব অরচনা শত্রুে দ্বর্রুরদ্ধ লডাই কেরত চাওয়ািাই 
ধৃিতা। আপদ্বন র্েিং প্রে কেরত পারেন একিা জলাক সাোদ্বদ্রনে ঝুি ঝারমলা দ্বনোপরদ্ 
জশষ করে জকন োরত রু্মারত যায়?” 
 
হাত জনরড কথাগুরলা উদ্বডরয় দ্বদ্ল ব্রুডদ্বের্। “নািকীয়, দ্বকন্তু সরন্তাষেনক নয়। আপদ্বন 
দ্বনরে এই অনগ্রসে প্ররদ্শগুরলায় আরছন অরনকদ্বদ্ন। তা ছাডা শত্রুরদ্ে একেনরক 
আপদ্বন র্দ্বন্দ করেরছন, একেন র্দ্বেক। কারেই অোনা দ্বকছু জতা থাকাে কথা নয়।” 
 
“না? দ্বর্নীতোরর্ র্লদ্বছ, একিু জর্াঝাে জচিা করুন। জয গ্রহ দু্ই শতাব্দী দ্বর্দ্বেন্নোরর্ 
অগ্রসে হরয়রছ, মাত্র একমাস পযবরর্ক্ষে করে জসখারন আিমে কো দ্বেক রু্দ্বদ্ধমারনে 
কাে না। আদ্বম সার্ইথাদ্বেক ট্রাইরমনশনাল দ্বিলারেে সুদ্শবন, সুোমরদ্হী নায়ক নই। 
একেন র্দ্বন্দ এর্িং এমন একিা গ্ররহে র্াদ্বসন্দা জয গ্ররহে সারথ শত্রু পরক্ষে জকারনা 
প্রতযক্ষয জযার্ারযার্ পাওয়া যায়দ্বন, তাো দু্েরন শত্রুপরক্ষে জেতরেে সর্ জর্াপন খর্ে 
আমারক দ্বদ্রত পােরর্ না।” 
 
“আপদ্বন তারক দ্বেজ্ঞাসার্াদ্ করেরছন?” 
 
“অর্শযই।” 
 
“জতা?” 
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“খুর্ জর্দ্বশ লাে হয়দ্বন। ওে মহাকাশযান অরনক জছাি, জর্াোে মরধযই পরড না, জয সর্ 
দ্বেদ্বনস দ্বর্দ্বি করে জসগুরলারক জখলনা র্লাই োরলা। করয়কিা দ্বেদ্বনস আদ্বম সম্রারিে 
কারছ পাোরর্া র্রল আলাদ্া করে জেরখদ্বছ। সমসযা হরে মহাকাশযান দ্বনরয়। ওিা 
কীোরর্ চরল আদ্বম রু্ঝরত পােদ্বছ না, আদ্বম জতা আে জিক-মযান নই।” 
 
“দ্বকন্তু আপনাে কারছ জস ধেরনে জলাক আরছ,” স্মেে কদ্বেরয় দ্বদ্ল ব্রুডদ্বের্। 
 
“আদ্বমও জস দ্বর্ষরয় সরচতন,” দ্বকছুিা দ্বতি স্বরে ের্ার্ দ্বদ্রলন জেনারেল। “দ্বকন্তু আমাে 
প্ররেে উত্তে দ্বদ্রত জর্াকাগুরলাে অরনক সময় লার্রর্। ওই মহাকাশযারনে অদু্ভত 
দ্বনউদ্বলয়াে দ্বফল্ড সাদ্বকবি রু্ঝরত পারে এমন দ্বর্রশষরজ্ঞে জখাুঁরে সিংর্াদ্ পাদ্বেরয়দ্বছ। 
জকারনা উত্তে পাইদ্বন।” 
 
“এ ধেরনে জলাক সহরে হাতছাডা কো যায় না, জেনারেল। আপনাে দ্বনয়ন্ত্রোধীন এই 
দ্বর্শাল প্ররদ্রশ দ্বনিয়ই এমন একেনরক পাওয়া যারর্ জয দ্বনউদ্বলদ্বয়ক রু্রঝ।” 
 
“জসেকম জলাক থাকরল জতা করর্ই তারক দ্বদ্রয় আমাে দু্রিা জছাি দ্বিরিে জমািে দ্বেক 
কদ্বেরয় দ্বনরত পােতাম। দু্রিা যুদ্ধযান পযবাি পাওয়াে সাপ্লাইরয়ে অোরর্ র্ড জকারনা 
লডাইরয় অিংশ দ্বনরত পােরর্ না। আমাে জফারসবে এক পঞ্চমািংশ ফ্রি লাইরনে দ্বপছরন 
জথরক অদ্বত সাধােে কাে কেরত র্াধয হরে।” 
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অদ্বস্থেোরর্ হাত নাডল জসরিিাদ্বে। “সমসযািা শুধু আপনাে একাে না, জেনারেল। 
সম্রাি দ্বনরেও একই সমসযায় েুর্রছন।” 
 
জেনারেল হারতে জদ্ামডারনা না ধোরনা দ্বসর্ারেিিা জফরল দ্বদ্রয় নতুন আরেকিা জর্ে 
করে ধোরলন। একেন প্রথম জেেীে জিক জমন না থাকািা এই মুহূরতব জকাননা সমসযা 
না। শুধু যদ্বদ্ আমাে সাইদ্বকক জপার্িা দ্বেক থাকত তা হরল র্দ্বন্দে কাছ জথরক আরো 
অরনক কথা জর্ে করে আনা জযত।” 
 
জসরিিাদ্বেে একিা েুরু উুঁচু হল, “আপনাে কারছ জপার্ আরছ?” 
 
“পুরোরনা একিা। এরকর্ারে েোেীেব, দ্বেক প্ররয়ােরনে সময়ই কাে করে না। র্দ্বন্দ 
যখন রু্দ্বমরয় দ্বছল তখন এিা র্যর্হাে করে জকারনা লাে হয়দ্বন। আমাে দ্বনরেে একেন 
তসদ্বনরকে উপে প্ররয়ার্ করে োরলা ফলাফল জপরয়দ্বছ। দ্বকন্তু জিক-মযানো জকউই র্লরত 
পােরছনা এিা র্দ্বন্দে উপে কাে কেরছ না জকন। ডুরসম র্াে জকারনা জমকাদ্বনক না, 
একেন তাদ্বেক, তাে মরত জযরহতু র্দ্বন্দ একিা দ্বেন্ন পদ্বেরর্শ এর্িং দ্বনউোল দ্বটমুদ্বলে 
জেতে জর্রড উরেরছ, তাই জপ্রার্ কাে কেরছ না। তরর্ েদ্বর্ষযরত কারে লার্রত পারে 
জেরর্ই তারক এখরনা র্াুঁদ্বচরয় জেরখদ্বছ।” 
 
লাদ্বেরত েে দ্বদ্রয় দ্াুঁডাল ফ্রডদ্বের্। “আদ্বম জদ্খর্ োেধানীরত জকারনা দ্বর্রশষজ্ঞ পাওয়া 
যায় দ্বকনা। অনয জলাকিা, দ্বসযউরয়দ্বনয়ারনে কথা দ্বকছু র্লুন। অরনক শিরক আপদ্বন 
দ্বনরেে কারছ থাকরত দ্বদ্রেন।” 
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“শত্রুপক্ষরক জস জচরন। তারকও েদ্বর্ষযরতে েনয হারতে কারছ জেরখদ্বছ।” 
 
“দ্বকন্তু জস দ্বসউরয়দ্বনয়ান এর্িং েয়িংকে এক দ্বর্ররাহীে সন্তান।” ‘জস রৃ্দ্ধ এর্িং 
ক্ষমতাহীন। এ ছাডা তাে পদ্বের্ােরক দ্বেদ্বে করে োখা হরয়রছ।” 
 
“আো। তথাদ্বপ এই র্দ্বেরকে সারথ আমাে দ্বনরেে কথা র্লা উদ্বচত।” 
 
“অর্শযই।” 
 
“একা,” োো সুরে র্লল জসরিিাদ্বে। 
 
“অর্শযই,” নেম সুরে র্লরলন জেনারেল। “সম্রারিে অনুর্ত দ্বহরসরর্ তাে র্যদ্বির্ত 
প্রদ্বতদ্বনদ্বধরক আদ্বম আমাে ঊধ্ববতন দ্বহরসরর্ দ্বর্রর্চনা কদ্বে। যাই জহাক,র্দ্বন্দরক জযরহতু 
পামবারনি জর্স এ োখা হরয়রছ জসরহতু একিা ইিারেদ্বটিং মুহূরতব ফ্রি এদ্বডয়া তযার্ 
কেরত হরর্ আপনারক।” 
 
“তাই? ইিারেদ্বটিং জকন?” 
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“ইিারেদ্বটিং কােে অর্রোধ ততদ্বেে কাে জশষ হরর্ আেরক। ইিারেদ্বটিং কােে দ্বেক 
এক সিারহে জেতে িুরয়দ্বিথ দ্বিি অর্ দ্য র্ডবাে শত্রুপরক্ষে জকন্দ্রস্থরলে দ্বদ্রক অগ্রসে 
হরর্।” মুচদ্বক জহরস চরল জর্রলন দ্বেরয়াে। 
 
হালকা অপমাদ্বনত জর্াধ কেল ব্রুডদ্বের্। 
 
* 
 
৭. রু্ষ 
 
সারেবি জমাদ্বে দ্বলউক একেন আদ্শব তসদ্বনক। জস এরসরছ দ্বর্শাল কৃদ্বষপ্রধান গ্রহ 
জপ্লইডাস জথরক, জযখারন একমাত্র সামদ্বেক েীর্নই জকর্ল পারে মাদ্বিে সারথ র্ন্ধন দ্বছন্ন 
কেরত। জসও তাে র্যদ্বতিম নয়। দ্বিধাহীন দ্বচরত্ত দ্বর্পরদ্ে মুরখামুদ্বখ হরত পারে। দ্বনরদ্বশ 
পালন করে দ্বর্না প্ররে, অধীনস্থরদ্ে খাুঁদ্বিরয় মারে দ্বনদ্বরয়ে মরতা, আে দ্বনরেে 
জেনারেলরক মরন করে সাক্ষাৎ ঈেে। 
 
তাে পরেও জস জর্শ হাদ্বসখুদ্বশ মানুষ। দ্াদ্বয়ত্ব পালরনে সময় দ্বনদ্বিবধায় মানুষ খুন 
কেরলও তাে জেতে জকারনা েকম দ্বহিংসা দ্বর্রিষ কাে করেনা। 
 
জসই সারেবি দ্বলউক জয জেতরে জোকাে আরর্ দ্েোয় শব্দ কেরর্ জসিাই স্বাোদ্বর্ক, 
যদ্বদ্ও জকারনা েকম সাডাশব্দ না করেই জস েুকরত পারে। 
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দ্বেতরেে দু্েন খাওয়া জথরক মুখ তুরল তাকাল। একেন উরে দ্বর্রয় পরকি ট্রান্সদ্বমিারেে 
আওয়াে র্ন্ধ করে দ্বদ্ল। 
 
“আরো র্ই”? দ্বেরজ্ঞস কেল লাথান জডেসব। 
 
এক হারত জপুঁচারনা দ্বসদ্বলোে আকৃদ্বতে দ্বফে র্াদ্বডরয় ধরে আরেক হারত র্াড চুলকারলা 
সারেবি। “এিা ইদ্বঞ্জদ্বনয়াে অদ্বেে, তারক আর্াে দ্বফদ্বেরয় দ্বদ্রত হরর্। এিা জস তাে 
র্াচ্চারদ্ে কারছ পাোরত চায়, রু্ঝরত পােরছন, ঐ জয আপনাো যারক র্রলন সুযরেদ্বনে; 
রু্ঝরত পােরছন।” 
 
দ্বসদ্বলোেিা হারত দ্বনরয় জকৌতূহরলে সারথ রু্দ্বডরয় দ্বফদ্বেরয় জদ্খরলন ডুরসম র্াে। “এিা 
দ্বতদ্বন জকাথায় জপরয়রছন? তাে কারছ জতা ট্রান্সদ্বমিাে জনই, আরছ?” 
 
জোরে জোরে মাথা নাডল সারেবি। দ্বর্ছানাে পারয়ে কারছ োখা োোরচাডা যন্ত্রিা 
জদ্দ্বখরয় র্লল, “এখারন ওই একিাই আরছ। অদ্বে এই র্ইিা এরনরছ আমো জয র্র্বে 
গ্রহগুরলা দ্খল করেদ্বছ তাে একিা জথরক। গ্ররহে অদ্বধর্াসীো র্ইিা জেরখদ্বছল একিা 
র্ড ের্রনে জেতে। তারদ্ে কাছ জথরক এিা জকরড জনয়াে সময় করয়কেনরক খুন 
কেরত হয়।” 
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প্রশিংসাে দৃ্দ্বিরত দ্বেদ্বনসিা দ্বকছুক্ষে দ্বনরূপে কেল জস। “চমৎকাে সুযরেদ্বনে দ্বর্রশষ 
করে র্াচ্চারদ্ে েনয।” 
 
তােপে দ্বকছুিা জকৌতুরকে সুরে র্লল, “োরলা কথা, একিা খর্ে জশানা যারে। 
জেনারেল আর্াে কােিা করেরছন।” র্রলই র্ম্ভীেোরর্ মাথা নাডল জস। 
 
“তাই?” র্লল জডেসব। “কী করেরছন দ্বতদ্বন?” 
 
“অর্রোরধে কাে জশষ করেরছন।” হালকা র্রর্বে সারথ র্লল সারেবি। “দ্বতদ্বন আিযব 
দ্ক্ষ জলাক, তাই না? আমারদ্ে একেন জতা র্রলরছ জয কােিা দ্বতদ্বন এমনোরর্ 
করেরছন জযন অনর্দ্য সিীত েচনা করেরছন।” 
 
“আসল লডাই শুরু হরত যারে?” হালকা চারল দ্বেরজ্ঞস কেরলন র্াে। 
 
“আশা কদ্বে,” সারেবরিে উিদ্বসত ের্ার্। “আমারক দ্বনরেে োহারে দ্বফেরত হরর্। 
এখারন র্রস জথরক আদ্বম লান্ত।” 
 
“আদ্বমও।” হোৎ োরর্ দ্াুঁত দ্বকডদ্বমড করে র্লল জডেসব। 
 
জচারখ সরন্দহ দ্বনরয় তাে দ্বদ্রক তাকাল সারেবি। “এর্াে জযরত হরর্। জয জকারনা মুহূরতব 
োউরে আসরর্ কযারেন। আদ্বম জয এরসদ্বছ জসিা তারক োনারত চাই না।” 
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দ্েোে কারছ আর্াে একিু থামল। “োরলা কথা, সযাে,” মুরখ লােুক োর্ দ্বনরয় র্লল 
জস, “আমাে স্ত্রীে কাছ জথরক খর্ে জপরয়দ্বছ। আপদ্বন জয জছাি দ্বফ্রদ্বেয়াে পাদ্বেরয়রছন খুর্ 
চমৎকাে কাে কেরছ জসিা। জকারনা ঝারমলা হরে না। এখন জস পুরো একমারসে 
সাপ্লাই মেুদ্ করে োখরত পােরছ।” 
 
“দ্বেক আরছ, ওিা জকারনা র্যাপাে না।” র্াল েো হাদ্বস দ্বনরয় জর্দ্বেরয় জর্ল সারেবি। 
 
জচয়াে জছরড উেরলন ডুরসম র্াে। “জর্শ, দ্বফ্রদ্বেয়ারেে র্দ্রল োরলাই প্রদ্বতদ্ান দ্বদ্রয়রছ। 
নতুন র্ইিা একিু জদ্খা যাক। ওহরহা, নাম পডা যারে না।” 
 
প্রায় একর্রেে মরতা দ্বফে জর্ে করে আরলাে সামরন জমরল ধেরলন দ্বতদ্বন। “জডেসব, 
এিা হল ‘দ্য র্ারডবন অর্ সুো’।” 
 
“তাই?” দ্বনরুৎসুক র্লায় ের্ার্ দ্বদ্ল র্দ্বেক। খার্ারেে উদ্বেি সদ্বেরয় োখল একপারশ। 
“র্সুন র্াে। প্রাচীন সাদ্বহতয শুরন জকারনা লাে হরর্ না। সারেবি দ্বক র্রলরছ আপদ্বন 
শুরনরছন?” 
 
“হযাুঁ, শুরনদ্বছ। কী হরয়রছ তারত?” 
 
“জয-জকারনা মুহূরতব আিমে শুরু হরর্। আে আমো এখারন র্রস আদ্বছ!” 
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“জতা, তুদ্বম জকাথায় র্সরত চাও?” 
 
“আদ্বম দ্বক র্লরত চাই আপদ্বন জসিা োরলাোরর্ই োরনন। এখারন অরপক্ষা কোে 
জকারনা মারন জনই।” 
 
“জনই?” র্াে সার্ধারন ট্রান্সদ্বমিাে জথরক পুরোরনা দ্বফে জর্ে করে নতুন দ্বফে েেরছন। 
“এক মারস ফাউরেশন ইদ্বতহারসে অরনক দ্বকছুই জেরনদ্বছ। তারত আমাে মরন হরয়রছ 
অতীরত িাইদ্বসরসে সময় জতামারদ্ে জনতাো র্রস র্রস অরপক্ষা কো ছাডা দ্বকছুই কেত 
না।” 
 
“আহ্, র্াে, র্িনা জকান দ্বদ্রক জমাড জনরর্ জসিা তাো োনরতন।” 
 
“আসরলই? আমাে জতা মরন হয় সর্ জশষ হরয় যাওয়াে পে তাো এই কথা র্লরতন। 
োনরতন হয়রতা। আর্াে না োনরলও জয পদ্বেদ্বস্থদ্বত অনযেকম হত তাে জকারনা প্রমাে 
জনই। অথবননদ্বতক এর্িং সামাদ্বেক শদ্বি কখরনা একেন মানুরষে উপে দ্বনেবে করে না।” 
 
নাক দ্বদ্রয় দ্বর্শ্রী শব্দ কেল জডেসব।”পদ্বেদ্বস্থদ্বত আরো খাোপ হরতা জসিাও দ্বনদ্বিত করে 
র্লা যায় না। আপদ্বন আসরল র্িনাে জলে জথরক মাথাে দ্বদ্রক আসাে জচিা কেরছন। 
ধরুন জলাকিারক আদ্বম ব্লাটাে দ্বদ্রয় জমরে জফললাম।” 
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“কারক? দ্বেরয়ােরক?” 
 
“হযাুঁ।” 
 
দ্ীর্বোস জফলরলন র্াে। দৃ্দ্বি হাদ্বেরয় জর্রছ অতীরত, সৃ্মদ্বত জোমেন কেরছন। “গুি হতযা 
করে সমসযাে সমাধান হরর্ না, জডেসব। আদ্বম একর্াে জচিা করেদ্বছলাম, র্াধয হরয়। 
তখন দ্বর্শ র্ছে র্য়রসে তরুে-জকারনা লাে হয়দ্বন। দ্বসউরয়নাে দৃ্শযপি জথরক একিা 
খলনায়করক সোরত জপরেদ্বছলাম শুধু, দ্বকন্তু ইরম্পদ্বেয়াল শাসরনে জোয়াল সোরত 
পাদ্বেদ্বন। খলনায়করক র্াদ্ দ্বদ্রয় ইরম্পদ্বেয়াল শাসরনে জোয়াল দ্বনরয় মাথা র্ামারত 
হরর্।” 
 
“দ্বকন্তু দ্বেরয়ােরক শুধু খলনায়রকে পযবারয় জফলরল চলরর্ না। তাে সারথ দ্বর্শাল একিা 
আদ্বমব আরছ। তারক ছাডা আদ্বমব দ্বকছুই কেরত পােরর্ না। তসদ্বনরকো দ্বশশুে মরতা তাে 
উপে েেসা করে। সারেবি যতর্ােই তাে নাম র্রলরছ ততর্ােই মুখ দ্বদ্রয় লালা জর্ে 
করে জফরলরছ।” 
 
“তােপরেও। আদ্বম আরো আরছ, আরছ আরো অরনক দ্বলডাে। জতামারক অরনক র্েীরে 
েুকরত হরর্। জযমন ব্রুডদ্বের্-ম্রাি অনয জয কারো জচরয় তাে কথাে গুরুত্ব জদ্ন সর্রচরয় 
জর্দ্বশ। দ্বেরয়াে জযখারন দ্শিা যুদ্ধযান দ্বনরয় এরসরছ, জসখারন জস একশিা যুদ্ধযান দ্বনরয় 
আসরত পােরর্।” 
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“তাই? জলাকিাে কথা দ্বকছু র্লুন শুদ্বন।” র্দ্বেরকে হতাশ দৃ্দ্বি এখন জকৌতূহরল দ্বচদ্বচ 
কেরছ। 
 
“ব্রুডদ্বের্ একিা দ্বনচু োরতে হাোমোদ্া। জতাষামুদ্বদ্ করে সম্রারিে সন্তুদ্বি অেবন 
করেরছ। দ্ের্ারেে জকউই তারক পছন্দ করে না, নর্েয কীরিে মরতা রৃ্ো করে; কােে 
তাে েরন্মে দ্বেক জনই। জস হল ম্রারিে সকল কারেে পোমশবদ্াতা এর্িং সম্রারিে সকল 
রৃ্েয কােগুরলা জসই করে জদ্য়। তারক দ্বডদ্বেরয় জকউ সম্রারিে সুনেরে পডরত পারে 
না।” 
 
“ওয়াও!” দ্বচদ্বন্ততোরর্ জডেসব তাে আচডারনা দ্াদ্বড িানরত লার্ল। “আে দ্বেরয়ারেে 
উপে নেে োখাে েনয সম্রাি তারক এখারন পাদ্বেরয়রছন। আপদ্বন োরনন, আমাে একিা 
পদ্বেকল্পনা আরছ?” 
 
“এখন োনলাম।” 
 
“ধো যাক ব্রুডদ্বের্ এই তরুে জেনারেলরক অপছন্দ কো শুরু কেল।” 
 
“অপছন্দ কেরর্ই। ব্রুডদ্বের্ কাউরক পছন্দ করে এেকম কখরনা জশানা যায়দ্বন।” 
 
“ধরুে পদ্বেদ্বস্থদ্বত আরো খাোপ হরলা, জসিা সম্রারিে কারন যারর্। তখন মহাসিংকরি 
পডরর্ দ্বেরয়াে।” 
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“স্বাোদ্বর্ক। দ্বকন্তু তুদ্বম জসিা দ্বকোরর্ সম্ভর্ কেরর্?” 
 
“োদ্বন না। রু্ষ দ্বদ্রয় জদ্খা যায়।” 
 
পযাদ্বট্রদ্বশয়ান মধুে েদ্বিরত হাসরলন।”জদ্ওয়া যায়, তরর্ সারেবিরক জযেকম রু্ষ দ্বদ্রয়ছ 
জসেকম হরল চলরর্ না। আর্াে তাে দ্াদ্বর্ পূেে কেরত পােরলও জকারনা লাে হরর্ না। 
সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক ব্রুডদ্বেরর্ে জেতে সামানযতম সততাও জনই। রু্ষ দ্বনরয়ও কাে 
কেরর্ না। অনয দ্বকছু োর্রত হরর্।” 
 
এক হাুঁিুে উপে অনয পা তুরল জোরে জোরে জর্াডাদ্বল নাচারত লার্ল জডেসব। “এিা 
একিা ধােো, যদ্বদ্ও-” 
 
জেক কষরত র্াধয হল জস, কােে দ্েোে সিংরকত র্াদ্বত জ্বলরছ। আরর্ে জসই 
সারেবিরক আর্াে জচৌকারে দ্াুঁদ্বডরয় থাকরত জদ্খা জর্ল। অদ্বতদ্বেি উরত্তেনায় লাল হরয় 
আরছ জচহাো। 
 
“সযাে,” একিু দ্বিধাগ্রস্তোরর্ শুরু কেল জস, “ফ্রীোে-এে েনয আপনারদ্ে প্রদ্বত কৃতজ্ঞ, 
দ্বকন্তু আদ্বম কৃষরকে সন্তান, আপনাো জগ্রি লডবস।” 
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তাে জপ্লইডাস র্াচনেদ্বি জর্াঝা যারে না দ্বকছুই; আে উরত্তেনাে কােরে এতদ্বদ্রনে 
সযরে র্রড জতালা তসদ্বনক সুলে আচেে সরড দ্বর্রয় জর্দ্বেরয় পডল গ্রাময আচেে। 
 
“কী র্যাপাে, সারেবি?” আেস্ত কোে সুরে র্াে র্লরলন। 
 
“লডব ব্রুডদ্বের্ জদ্খরত আসরছন আপনারদ্ে। আর্ামী কাল! আদ্বম জেরনদ্বছ, কােে 
কযারেন দ্বনরদ্বশ দ্বদ্রয়রছন আদ্বম জযন তসদ্বনকরদ্ে জপাশারকে দ্বদ্রক লক্ষয োদ্বখ, 
তারক…তারক অেযথবনা োনারনাে েনয। আমাে মরন হরয়রছ আপনারদ্ে সতকব করে 
জদ্ওয়া উদ্বচত।” 
 
“ধনযর্াদ্, সারেবি।” র্লরলন র্াে, “আমো কৃতজ্ঞ। দ্বকন্তু তাে জকারনা প্ররয়ােন দ্বছলনা–
” 
 
দ্বকন্তু সারেবরিে জচহাোয় স্পি আতরঙ্কে ছাপ। দ্বফসদ্বফস করে র্লল, “তাে সম্বরন্ধ 
সর্াই জয র্ল্পগুরলা র্রল জসিা আপনাো োরনন না। দ্বনরেরক জস জস্পস দ্বফরয়রেে* 
(*দ্বফরয়ে-শয়তান) কারছ দ্বর্দ্বি করে দ্বদ্রয়রছ। আরো অরনক েয়িংকে র্ল্প জশানা যায়। 
জলারক র্রল তাে সারথ সর্সময় ব্লাট র্ান সহ জদ্হেক্ষী থারক। দ্বর্রনাদ্রনে প্ররয়ােন 
হরলই সামরন যারক পায় তারক খুন কোে দ্বনরদ্বশ জদ্য়-মানুরষে মৃতুয জদ্রখ জস আনন্দ 
পায়। এমনদ্বক সম্রািও নাদ্বক তারক েয় পান। তাে কােরেই সম্রাি কে রৃ্দ্বদ্ধ কেরত 
র্াধয হরয়রছন। 
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“আে জেনারেলরক জস অপছন্দ করে, খুন কেরত চায়। কােে আমারদ্ে জেনারেল 
তােরচরয় অরনক জর্দ্বশ জ্ঞানী এর্িং রু্দ্বদ্ধমান। দ্বতদ্বন অর্শয োরনন ফ্রডদ্বের্ একিা 
র্দ্মাশ।” 
 
জচাখ দ্বপিদ্বপি কেল সারেবি; জর্দ্বশ কথা র্রল এখন লজ্জা পারে। জোরে জোরে মাথা 
জনরড দ্বপদ্বছরয় জর্ল দ্েোে দ্বদ্রক। “আমাে কথা শুরন দ্বকছু মরন কেরর্ন না। সতকব 
থাকরর্ন।” 
 
জর্দ্বেরয় জর্ল জস। 
 
জডেরসবে দৃ্দ্বি কদ্বেন। “আমারদ্ে পছন্দ মরতা র্িনা র্িরছ, তাই না, ডক?” 
 
“দ্বনেবে কেরছ,” শুকরনা র্লায় র্লরলন র্াে, ব্রুডদ্বেরর্ে উপে, তাই না?” 
 
দ্বকন্তু জডেসব দ্বকছুই শুনরছ না, দ্বচন্তা কেরছ, র্ম্ভীেোরর্। 
 
. 
 
জিদ্বডিং দ্বশরপে অপ্রশস্ত দ্বলদ্বেিং জকায়ািবারে েুরক প্রথরম চােপারশ োরলা করে জদ্খল লডব 
ব্রুডদ্বের্। সশস্ত্র েক্ষীো দ্রুত তারক অনুসেে কেল অস্ত্র হারত, আচেরেই জর্াঝা যায় 
এো কদ্বেন পাত্র। 
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দ্বপ্রদ্বে জসরিিাদ্বেরক জদ্রখ মরন হল না েয়িংকে। জস্পস দ্বফরয়ও তারক দ্বকরন দ্বনরলও 
তাে জকারনা লক্ষে জনই। র্েিং ব্রুডদ্বের্রক জদ্রখ মরন হয় প্রাের্ন্ত জকারনা ঊধ্ববতন 
কমবকতবা এরসরছ সামদ্বেক র্াদ্বি পদ্বেদ্শবরন। 
 
দ্বনোুঁে, পদ্বেপাদ্বি, োকেমকপূেব জপাশারকে কােরে তারক মরন হয় জর্শ লম্বা, জযন 
অরনক উপে জথরক োো দ্বনোরর্র্ জচারখ র্দ্বেরকে লম্বা নারকে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় আরছ। 
আইেদ্বে দ্বটরকে উপে েে দ্বদ্রয় দ্াুঁডারনাে সময় কদ্বিরত র্াধা মদ্বেমুিা খদ্বচত 
অলিংকাে ঝকমক করে উেল। 
 
“না,” সামানয ইশাো করে র্লল জস। “ওখারনই থারকা। জখলনাগুরলাে কথা েুরল যাও; 
আমাে জকারনা আগ্রহ জনই।” 
 
একিা জচয়াে জিরন দ্বনল জস। লাদ্বেে আর্ায় েডারনা কাপরডে িুকো দ্বদ্রয় যরেে সারথ 
ধুলা সাফ করে র্সল। র্াদ্বক জচয়ােিাে দ্বদ্রক তাকাল জডেসব, দ্বকন্তু ব্রুডদ্বের্ অলস করে 
র্লল, “পীয়াে অর্ দ্য দ্বেএম-এে সামরন জতামারক দ্াুঁদ্বডরয় থাকরত হরর্।” 
 
হাসল জস। 
 
োর্ কেল জডেসব। “আমাে টরকে প্রদ্বত আগ্রহ না থাকরল আদ্বম এখারন জকন?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

99 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

োপরদ্ে মরতা অরপক্ষা কেরছ দ্বপ্রদ্বে জসরিিাদ্বে। জডেসব আরস্ত করে জযার্ কেল, 
“সযাে।” 
 
“প্রাইরেদ্বসে েনয, জসরিিাদ্বে র্লল। “জতামাে দ্বক মরন হয় তুে মদ্বনহােী সামগ্রী জদ্খাে 
েনয আদ্বম দু্ই শ পােরসক পাদ্বড দ্বদ্রয় এরসদ্বছ। আদ্বম জতামারক জদ্খরত এরসদ্বছ।” 
কারুকাযবময় র্াি জথরক জর্ালাদ্বপ েরেে একিা িযার্রলি জর্ে করে যরেে সারথ দু্ই 
দ্াুঁরতে ফাুঁরক োখল জস, তােপে মো করে চুষরত লার্ল। 
 
“জযমন,” পুনোয় শুরু কেল ব্রুডদ্বের্, “জক তুদ্বম? তুদ্বম দ্বক আসরলই ওই র্র্বে গ্ররহে 
অদ্বধর্াসী জয গ্ররহে কােরে সামদ্বেক উরত্তেনা শুরু হরয়রছ?” 
 
র্ম্ভীেোরর্ মাথা নাডল জডেসব। 
 
“এর্িং তুদ্বম এই ঝারমলা যারক জস র্লরছ যুদ্ধ, এিা শুরু হওয়াে পেই তাে হারত ধো 
পরডছ। আদ্বম জতামাে তরুে জেনারেরলে কথা র্লদ্বছ।” 
 
আর্ােও মাথা নাডল জডেসব। 
 
“তাই! জর্শ, রু্ঝরত পােদ্বছ কথা র্লরত জতামাে অসুদ্বর্ধা হরর্। জতামাে েনয সহে করে 
দ্বদ্দ্বে। মরন হরে আমারদ্ে জেনারেল প্রচুে শদ্বি র্যয় করে এখারন একিা অথবহীন যুদ্ধ 
কেরছন-জশষ প্রারন্তে এমন একিা কু্ষর গ্ররহে দ্বর্রুরদ্ধ জয গ্ররহে েনয জকারনা দ্বর্রর্চক 
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র্যদ্বি র্নু্দরকে একিা ব্লাটও খেচ কেরর্ না। অথচ জেনারেল অদ্বর্রর্চক নন। সদ্বতয 
কথা র্লরত দ্বক দ্বতদ্বন যরথি রু্দ্বদ্ধমান। আমাে কথা রু্ঝরত পােছ?”। 
 
“পদ্বেষ্কাে রু্ঝরত জপরেদ্বছ, একথা র্লা যারর্ না, সযাে।” 
 
মনরযার্ দ্বদ্রয় হারতে নখ পযবরর্ক্ষে কেরছ জসরিিাদ্বে। র্লল, “আরো জশান। জেনারেল 
সামানয যশ র্া জর্ৌেরর্ে জলারে দ্বনরেে তসদ্বনক র্া যুদ্ধযানগুরলারক দ্বর্পরদ্ জফলরর্না। 
আদ্বম োদ্বন জস সর্সময় ইরম্পদ্বেয়াল যশ এর্িং জর্ৌেরর্ে কথা দ্বচন্তা করে আর্াে 
দ্বহরোদ্বয়ক এরেে নেরদ্র্তারদ্ে অসহয জমকী আচেরেে কথাও জস েুরল যায়দ্বন। এখারন 
যশ র্া জর্ৌেরর্ে জচরয় র্ড দ্বকছু আরছ-আে জতামাে সারথ জস অস্বাোদ্বর্ক েকম োরলা 
র্যর্হাে কেরছ। তুদ্বম যদ্বদ্ আমাে র্দ্বন্দ হরত আে জেনারেলরক জযেকম অপ্ররয়ােনীয় 
কথা র্রলছ আমাে কারছ জসেকম র্লরল আদ্বম জতামাে জপি দ্বচরে নাদ্বডেুদ্বড জর্ে করে 
আর্াে জসগুরলা জতামাে র্লায় জপুঁদ্বচরয় োসরুদ্ধ করে মােতাম।” 
 
কারেে পুতুরলে মরতা শি হরয় দ্াুঁদ্বডরয় থাকল জডেসব। আডরচারখ পালািরম তাকাল 
জসরিিাদ্বেে েক্ষী দু্েরনে দ্বদ্রক। দু্েরনই খুন কোে প্রচে আগ্রহ দ্বনরয় অরপক্ষা 
কেরছ। 
 
জসরিিাদ্বেে মুরখ জকৌতুরকে হাদ্বস। “তুদ্বম আসরলই একিা র্দ্মাইশ। জেনারেরলে কথা 
অনুযায়ী সাইদ্বকক জপার্ও জতামাে উপে কাে করেদ্বন। এিা অর্শয জেনারেরলে একিা 
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েুল, কােে আমাে মরন হরয়রছ আমারদ্ে তরুে দ্বর্চক্ষে সমেনায়ক দ্বমরথয কথা 
র্লরছন। 
 
“মাই অরনট জট্রডসমযান, জসরিিাদ্বে র্রল চরলরছ, “আমাে দ্বনেস্ব সাইদ্বকক জপ্রার্ আরছ 
যা শুধু দ্বর্রশষ করে জতামাে উপেই প্ররয়ার্ কো যারর্। এিা জদ্রখা-” 
 
রু্রডা আেুল এর্িং মধযমা দ্বদ্রয় তাদ্বেরলযে েদ্বিরত জস জর্ালাদ্বপ হলুদ্ েরেে জয 
আয়তকাে র্স্তুগুরলা ধরে জেরখরছ জসগুরলাে দ্বদ্রক একর্াে তাদ্বকরয় জয জকউই দ্বচনরত 
পােরর্। জডেসবও পােল। 
 
“মরন হরে নর্দ্ অথব।” র্লল জস। 
 
“নর্দ্ অথব এর্িং এম্পায়ারেে সর্রচরয় জসো। কােে এই অথব আমাে এরটরিে 
সমথবনপুি, যা সম্রারিে দ্বনরেে এরটি জথরকও র্ড। একলাখ জিদ্বডি। পুরোিাই 
এখারন। দু্ আেুরলে মারঝ! জতামাে!” 
 
“দ্বকরসে েনয, সযাে? আদ্বম একেন র্দ্বেক, অর্শয র্দ্বেকো দু্ই পরথই পা র্াডায়।” 
 
“দ্বকরসে েনয? সদ্বতয কথা র্লাে েনয। জেনারেল দ্বকরসে দ্বপছরন ছুিরছন? দ্বতদ্বন জকন 
এই যুদ্ধ শুরু করেরছন?” 
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দ্ীর্বোস জফলল লাথান জডেসব। দ্াদ্বড আচডারত লার্ল দ্বচদ্বন্তত েদ্বিরত। 
 
“দ্বকরসে দ্বপছরন ছুিরছন দ্বতদ্বন?” জসরিিাদ্বে জিদ্বডিগুরলা গুনরছ আে তাে হারতে উপে 
জডেরসবে জচাখ আোে মরতা জসরি আরছ। এক কথায়, এম্পায়াে।” 
 
“হুমম্। খুর্ই সাধােে। তাই হয় সর্সময়। জকান পরথ দ্বতদ্বন র্যালাদ্বিে সীমান্ত জথরক 
এম্পায়ারেে শীরষব জপৌঁছরর্ন?” 
 
“ফাউরেশন-এে,” দ্বতি স্বরে র্লল জডেসব, “দ্বকছু জর্াপন র্যাপাে আরছ। তারদ্ে কারছ 
দ্বকছু র্ই আরছ, পুরোরনা-এতই পুরোরনা জয র্ইরয়ে োষা শুধু উচচপদ্স্থ করয়কেন 
োরন। দ্বকন্তু এই দ্বর্ষয়গুরলা ধমবীয় আচাে অনুষ্ঠারন আোদ্বদ্ত, জকউ র্যর্হাে করে না। 
আদ্বম জচিা করেদ্বছলাম, পদ্বেেদ্বত আেরকে এই অর্স্থা। ওখারন আমাে েনয অরপক্ষা 
কেরছ মৃতুযদ্ে।” 
 
“আো, আে জর্াপন দ্বর্ষয়গুরলা। এক লাখ জিদ্বডরিে েনয জতামারক সর্ খুরল র্লরত 
হরর্।” 
 
“ট্রান্সদ্বমউরিশন অে এদ্বলমযািস, সিংরক্ষরপ ের্ার্ দ্বদ্ল জডেসব। 
 
জসরিিাদ্বেে জচাখ জছাি হরয় জর্ল, “আদ্বম োনতাম দ্বনউদ্বলদ্বয়কস এে দ্বনয়ম অনুযায়ী 
ট্রান্সদ্বমউরিশন অসম্ভর্।” 
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“অসম্ভর্, যদ্বদ্ দ্বনউদ্বলয়াে র্যর্হাে কো হয়। দ্বকন্তু প্রাচীন মানুষো জর্াধহয় দ্বছল 
আমারদ্ে জথরকও রু্দ্বদ্ধমান। তাো দ্বনউদ্বল জথরকও র্ড এর্িং জমৌদ্বলক জকারনা শদ্বিে 
উৎস আদ্বর্ষ্কাে করেদ্বছল। যদ্বদ্ ফাউরেশন আমাে পোমশবমরতা জসই উৎসগুরলা 
র্যর্হাে—” 
 
জডেসব রু্ঝরত পােল তাে জপরিে জেতে জকমন জমাচড দ্বদ্রে। েয়িংকে একিা েুয়া 
জখলা শুরু করেরছ জস। 
 
“র্রল যাও।” আরদ্শ দ্বদ্ল জসরিিাদ্বে। জকারনা সরন্দহ জনই জেনারেল এগুরলা োরন। 
দ্বকন্তু যুদ্ধ জশষ হওয়াে পে জস কী কেরর্?” 
 
দৃ্ঢ়করে র্লরত লার্ল জডেসব, “ট্রান্সদ্বমউরিশন দ্বদ্রয় জস পুরো এম্পায়ারেে অথবনীদ্বত 
দ্বনয়ন্ত্রে কেরত পােরর্। ধাতর্ খদ্বনে মেুত করে োখাে আে জকারনা মূলয থাকরর্ না 
কােে দ্বেরয়াে অযালুদ্বমদ্বনয়ামরক িািংরটন এর্িং জলাহারক ইদ্বেদ্বডয়ারম রূপান্তদ্বেত কেরত 
পােরর্। জকারনা দ্বনদ্বদ্বি র্স্তুে দু্ষ্প্রাপযতাে উপে দ্বেদ্বত্ত করে র্রড উো দ্বশল্পগুরলা দ্বনুঃরশষ 
হরয় যারর্ পুরোপুদ্বে। এখারনই নতুন পাওয়া শদ্বি র্যর্হারেে প্রে আসরছ, দ্বেরয়াে 
ধরমবে কথা দ্বচন্তা না করেই র্যর্হাে কেরর্। 
 
“দ্বেরয়ােরক থামারনাে জকারনা উপায় জনই। ফাউরেশনরক জস আরিপৃরষ্ঠ জর্ুঁরধ জফরলরছ। 
এর্িং আর্ামী দু্ই র্ছরেে জেতে জস হরর্ ম্রাি।” 
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“তাই,” হাসল ফ্রডদ্বের্। “জলাহা জথরক ইদ্বেদ্বডয়াম, তাই না? জশান জতামারক একিা 
জর্াপন খর্ে জদ্ই। তুদ্বম দ্বক োরনা জেনারেরলে সারথ জযার্ারযার্ করেরছ ফাউরেশন।” 
 
শেীে শি হরয় জর্ল জডেরসবে। 
 
“তুদ্বম অর্াক হরয়ছ। স্বাোদ্বর্ক। সদ্বন্ধ কোে েনয ওো তারক প্রদ্বত র্ছে এক শ িন 
ইদ্বেদ্বডয়াম জদ্ওয়াে প্রস্তার্ দ্বদ্রয়রছ। এক শ িন জলাহা জথরক রূপান্তদ্বেত ইদ্বেদ্বডয়াম, 
দ্বনরেরদ্ে র্াড র্াুঁচারনাে েনয ধমবীয় নীদ্বত েি করেরছ। চমৎকাে প্রস্তার্, দ্বকন্তু আমারদ্ে 
দু্নবীদ্বতর্াে জেনারেল জয জসিা মানরর্ না তা খুর্ই স্বাোদ্বর্ক-কােে জস জতা একসারথ 
ইদ্বেদ্বডয়াম এর্িং এম্পায়াে দু্রিাই দ্খল কেরত পােরছ। নাও, এই অথব তুদ্বম উপােবন 
করেছ। 
 
জিদ্বডি দ্বর্লগুরলা জস ছুুঁরড দ্বদ্ল আে চমৎকােোরর্ লুরফ দ্বনল জডেসব। 
 
দ্েোে কারছ দ্বর্রয় থামল লডব ব্রুডদ্বের্। “একিা কথা, আমাে এই জলাক দু্রিা কথা 
র্লরত পারে না, কারন জশারন না, রু্দ্বদ্ধ জনই, দ্বশক্ষা জনই, এমনদ্বক সাইদ্বকক জপ্রারর্ও 
সাডা জদ্য় না। দ্বকন্তু জয-জকারনা েকম মৃতুয দ্ে কাযবকে কেরত এো জর্শ আগ্রহী। 
জতামারক আদ্বম এক লাখ জিদ্বডরি দ্বকরনদ্বছ। োরলা র্যর্সায়ী দ্বহরসরর্ থাকরর্। যদ্বদ্ 
আমারদ্ে আরলাচনা দ্বেরয়ারেে কারছ র্ল জতামাে শাদ্বস্ত হরর্, এর্িং জসিা হরর্ আমাে 
পদ্ধদ্বতরত।” 
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এতক্ষরে োরলামানুরষে মুরখাশ খরস পডল ব্রুডদ্বেরর্ে জচহাো জথরক, মুরখ ফুরি উেল 
দ্বনদ্বয় দ্বনষু্ঠেতা। এক মুহূরতবে েনয জডেরসবে মরন হল জয জসরিিাদ্বেে দৃ্দ্বি দ্বদ্রয় জস্পস 
দ্বফরয় তাদ্বকরয় আরছ তাে দ্বদ্রক। 
 
দ্বনুঃশরব্দ ফ্রডদ্বেরর্ে কসাইরদ্ে অনুসেে করে জস দ্বফরে এল দ্বনরেে জকায়ািবারে। ডুরসম 
র্ারেে প্ররেে ের্ারর্ জস তৃদ্বি সহকারে ের্ার্ দ্বদ্ল, “না, অদু্ভত র্যাপােিা এখারনই। 
জসই আমারক রু্ষ দ্বদ্রয়রছ।” 
 
দু্মারসে কদ্বেন লডাই জর্ল দ্বেরয়ারেে জচহাোয় স্পি ছাপ জফরলরছ। র্ম্ভীে এর্িং 
অসদ্বহষু্ণ হরয় পরডরছ জস। 
 
অনধযব সুরে েি সারেবি দ্বলউকরক র্লল, “র্াইরে অরপক্ষা করো, তসদ্বনক। আমাে কথা 
জশষ হরল এই দু্েনরক তারদ্ে জকায়ািবারে দ্বনরয় যারর্। তাে আরর্ আদ্বম না ডাকা পযবন্ত 
জকউ জযন দ্বেতরে না েুরক, জকউ না। রু্ঝরত জপরেছ।” 
 
সযাদ্বলউি করে জর্দ্বেরয় জর্ল সারেবি। দ্বেরয়াে দ্বর্েদ্বিরত র্ে র্ে কেরত কেরত 
জডরস্কে এরলারমরলা কার্েগুরলা গুদ্বছরয় োখল উপরেে েয়ারে, তােপে র্ন্ধ কেল 
খিাশ করে। 
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“র্সুন,” অরপক্ষােত দু্েনরক র্লল। “আমাে হারত জর্দ্বশ সময় জনই। আসরল এখারন 
আসাই উদ্বচত হয়দ্বন। দ্বকন্তু আপনারদ্ে দু্েরনে সারথ জদ্খা কোিা েরুদ্বে।” 
 
ডুরসম র্ারেে দ্বদ্রক রু্েরলন দ্বতদ্বন। র্াে আনমরন ট্রাইরমনশনাল দ্বকউরর্ অদ্বঙ্কত দ্বহে 
ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটে র্দ্বলরেখাপূেব করোে মুখেদ্বর্ে উপে আেুল জর্ালাদ্বেরলন। 
 
“প্রথম কথা, পযাদ্বট্রদ্বশয়ান,” জেনারেল র্লরলন, “আপনাে জসলডন জহরে যারে। লডাই 
োরলাই করেরছ, কােে ফাউরেশন-এে জলাকগুরলা জমৌমাদ্বছে মরতা উরড জর্দ্বডরয়রছ আে 
যুদ্ধ করেরছ পার্রলে মরতা। প্রদ্বতিা গ্রহ প্রর্ল র্াধা দ্বদ্রয়রছ, তােপে এমনোরর্ দ্বর্ররাহ 
শুরু করেরছ জয দ্খরল োখাই দ্বছল মুশদ্বকল। জসগুরলা সর্ সামাল জদ্ওয়া জর্রছ।” 
 
“দ্বকন্তু এখরনা দ্বতদ্বন পুরোপুদ্বে হারেনদ্বন।” নেম সুরে র্লরলন র্াে। 
 
“ফাউরেশন দ্বনরে সর্রচরয় কম র্াধা দ্বদ্রয়রছ। জসলডনরক জযন চূডান্ত পেীক্ষায় অর্তীেব 
হরত না হয় জসেনয অরনক েকম প্রস্তার্ দ্বদ্রয়রছ আমারক।” 
 
“জসেকমই গুের্ জশানা যারে।” 
 
“আহ্, গুের্ চরল এরসরছ আমাে আরর্ই। সর্রচরয় নতুনিা শুরনরছন?” 
 
“নতুন গুের্িা কী?” 
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“লডব ব্রুডদ্বের্, সম্রারিে দ্বপ্রয়পাত্র দ্বনরে আমারক অনুরোধ করেরছন আমাে জসরকে-ইন-
কমাে হওয়াে েনয।” 
 
এই প্রথম কথা র্লল জডেসব, “দ্বনরে অনুরোধ করেরছন, র্স? কীোরর্ সম্ভর্? নাদ্বক 
আপদ্বন জলাকিারক পছন্দ কেরত শুরু করেরছন।” 
 
“না,” শান্ত সুরে র্লরলন জেনারেল। “তরর্ জস আমাে গুরুত্বপূেব একিা কাে করে 
দ্বদ্রয়রছ।” 
 
“জযমন?” 
 
“সম্রারিে কারছ দ্বেইনরফাসবমযারিে আরর্দ্ন করেরছ।” 
 
জডেরসবে উদ্ধত হাদ্বস আরো চওডা হল। “জস তা হরল সম্রারিে সারথ জযার্ারযার্ 
করেরছ। আে আপদ্বন, র্স, দ্বেইনরফাসবমযারিে েনয অরপক্ষা কেরছন, এরস পডরর্ জয-
জকারনাদ্বদ্ন। দ্বেক?” 
 
“েুল! এেই মরধয এরস পরডরছ। পাুঁচিা শদ্বিশালী যুদ্ধযান। জসই সারথ সম্রারিে 
র্যদ্বির্ত অদ্বেনন্দন র্াতবা। আরো যুদ্ধযান আসাে পরথ। কী র্যাপাে, র্দ্বেক?” উপহারসে 
সুরে দ্বেরজ্ঞস কেরলন দ্বতদ্বন। 
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“দ্বকছু না!” জডেসব জযন হোৎ র্েরফে মরতা েমাি জর্রধ জর্রছ। 
 
দ্বেরয়াে জডরস্কে জপছন জথরক উরে এরস র্দ্বেরকে সামরন দ্াুঁডারলন, হাত ব্লাট র্ারনে 
র্ারিে উপে। 
 
“আদ্বম দ্বেরজ্ঞস করেদ্বছ, কী হরয়রছ, র্দ্বেক? সিংর্াদ্িা জতামারক োদ্বর্রয় তুরলরছ। হোৎ 
করে দ্বনিয়ই ফাউরেশন-এে পরক্ষ চরল যাওদ্বন?” 
 
“না।” 
 
“হযাুঁ-জতামাে আচেে জকমন অস্বাোদ্বর্ক।” 
 
“তাই নাদ্বক, র্স?” কদ্বেনোরর্ হাসল জডেসব, হাত মুরো পাকারলা। “ওরদ্েরক আমাে 
সামরন এরন দ্াুঁড কোন, শুইরয় জদ্র্ সর্গুরলারক।” 
 
“সরন্দহ জতা এখারনই। তুদ্বম খুর্ সহরে ধো পরডছ। প্রথম হামলাে পরেই আত্মসমপবে 
করেছ দ্বর্না প্ররে। দ্বনরেে গ্রহরক ধুলায় দ্বমদ্বশরয় জদ্ওয়াে েনয এক পারয় খাডা। 
ইিারেদ্বটিং, তাই না?” 
 
“আদ্বম দ্বর্েয়ী পরক্ষ থাকরত চাই, র্স। আপদ্বনই জতা র্রলরছন আদ্বম দ্বর্চক্ষে মানুষ।” 
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“মানলাম!” কদ্বেন র্লায় র্লরলন দ্বেরয়াে। “আে পযবন্ত জকারনা র্দ্বেক ধো পরডদ্বন, 
তারদ্ে কারছ দ্রুতর্দ্বতে জকারনা মহাকাশযান জনই। জকারনা জট্রদ্বডিং দ্বশপই আমারদ্ে 
লাইি িুোরেে হামলা জেকারত পােরর্ না। অথচ প্ররয়ােরন র্দ্বেকো েীর্ন দ্বদ্রত 
প্রস্তুত। দ্খলকৃত গ্রহগুরলারত জর্দ্বেলা যুরদ্ধ এর্িং আমারদ্ে অধীনস্থ জস্পরস এয়াে 
জেইরড জনতৃত্ব দ্বদ্রত জদ্খা যারে র্দ্বেকরদ্ে। 
 
“তা হরল দ্বক তুদ্বম একাই দ্বর্চক্ষে মানুষ? তুদ্বম যুদ্ধ করোদ্বন, পাদ্বলরয়ও যাওদ্বন, র্েিং 
দ্বনরেে জদ্রশে সারথ জর্ঈমানী করেছ। তুদ্বম অনযেকম, দ্বর্ষ্ময়কে-সদ্বতযকথা র্লরত দ্বক 
সরন্দহেনক।” 
 
নেম সুরে র্লল জডেসব, “আপনাে কথাে অথব আদ্বম রু্ঝরত পােদ্বছ, দ্বকন্তু জকারনা প্রমাে 
জনই। আদ্বম এখারন আদ্বছ ছয়মাস এর্িং এই ছয়মাস োরলা জছরল হরয় জথরকদ্বছ।” 
 
“এর্িং আদ্বম তাে প্রদ্বতদ্ানও দ্বদ্রয়দ্বছ। জতামাে মহাকাশযারনে জকারনা ক্ষদ্বত হয়দ্বন। 
জতামাে সারথ োরলা আচেে করেদ্বছ। দ্বকন্তু তুদ্বম সর্ কথা োনাওদ্বন। জযমন জতামাে 
যন্ত্রপাদ্বতগুরলাে র্যাপারে সর্ োনারল অরনক উপকাে হরতা। জয এিদ্বমক দ্বপ্রদ্বন্সপল 
অনুযায়ী জসগুরলা ততদ্বে জসই একই দ্বপ্রদ্বন্সপল ফাউরেশন-এে ের্নয করয়কিা অরস্ত্র 
র্যর্হাে কো হরয়রছ। দ্বেক?” 
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“আদ্বম একেন র্দ্বেক, জিকদ্বনদ্বশয়ান নই। দ্বেদ্বনসগুরলা শুধু দ্বর্দ্বি কদ্বে; ওগুরলা ততদ্বে 
কদ্বেনা।” 
 
“দ্বশর্দ্বর্েই োনা যারর্। জসকােরেই এরসদ্বছ। একিা পােরসানাল জফাসব দ্বশরল্ডে েনয 
জতামাে মহাকাশযান অনুসন্ধান কো হরর্। জতামারক কখরনা পেরত জদ্খা যায়দ্বন, অথচ 
ফাউরেশন-এে সর্ তসদ্বনকই জসিা পরে। তুদ্বম জয আমারক সর্ কথা র্লদ্বন এিা তাে 
একিা গুরুত্বপূেব প্রমাে। দ্বেক?” 
 
জকারনা উত্তে জনই। দ্বেয়াে র্রল চরলরছন, “আরো প্রমাে জর্ে কো যারর্। সাইদ্বকক 
জপ্রার্ সারথ এরনদ্বছ। আরর্ র্যথব হরলও র্ত করয়কদ্বদ্রন শত্রুরদ্ে কাছ জথরক দ্বশরখদ্বছ 
অরনক দ্বকছু। 
 
র্লাে েদ্বি নেম হরলও কেস্বরে জয শীতল হুমদ্বক েরয়রছ জসিা না জর্াঝাে জকারনা 
কােে জনই, আে জডেসব দ্বেক দ্বশেদ্াুঁডাে মাঝখারন অরস্ত্রে শি জখাুঁচা অনুের্ কেল-
জেনারেরলে অস্ত্র, জহালটাে জথরক কখন জর্ে করেরছ জস জিে পায়দ্বন। 
 
শান্ত সুরে র্লরলন জেনারেল, “জকামরেে জর্ে আে জয জয ধাতর্ র্হনা পরেছ। সর্ 
খুরল জফল। ধীরে ধীরে! দ্বেক আরছ, আদ্বম দ্বনদ্বে।” 
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জডরস্কে দ্বেদ্বসোরেে আরলা জ্বরল উেল, একিা মযারসে কযাপসুল সুি জথরক র্দ্বডরয় এরস 
পডল জযখারন র্াে ট্রাইরমনশনাল ইরম্পদ্বেয়াল মূদ্বতব হারত দ্বনরয় দ্াুঁদ্বডরয় আরছন, তাে 
কাছাকাদ্বছ। 
 
জডরস্কে দ্বপছরন জর্রলন দ্বেরয়াে, হারত অস্ত্র প্রস্তুত। র্ােরক র্লরলন, “আপদ্বনও 
পযাদ্বট্রদ্বশয়ান। আপদ্বন অরনক সাহাযয করেরছন, আমাে জকারনা দ্বর্রিষ জনই। তােপরেও 
সাইদ্বকক জপ্রারর্ে ফলাফরলে উপে দ্বেদ্বত্ত করে আপনাে পদ্বের্ারেে োর্য দ্বনধবােে কের্ 
আদ্বম।” 
 
এর্িং মযারসে কযাপসুল জনওয়াে েনয দ্বেরয়াে দ্বনচু হরতই র্াে দ্বিটারলে ততদ্বে লীয়রনে 
োদ্বে মূদ্বতবিা োো মাথায় দ্বনখুুঁতোরর্ নাদ্বমরয় আনরলন জেনারেরলে মাথায়। 
 
এত দ্রুত র্িল র্যাপােিা জয দ্বনোস র্ন্ধ হরয় জর্ল জডেরসবে। জযন হোৎ করেই রৃ্রদ্ধে 
জেতরে একিা দ্বপশাচ জেরর্ উরেরছ। 
 
“জর্রোও!” দ্বহস দ্বহস করে র্লরলন র্াে। “েলদ্বদ্!” দ্বেরয়ারেে ব্লাটাে মাদ্বি জথরক তুরল 
দ্বনরেে জপাশারকে জেতে লুদ্বকরয় জফলরলন দ্বতদ্বন। 
 
কামডা জথরক ওো জর্রোরতই সারেবি দ্বলউক রু্রে দ্েোে সামানয ফাুঁক দ্বদ্রয় জেতরে 
জদ্খাে জচিা কেল। 
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“পথ জদ্খাও, সারেবি!” সহে র্লায় র্লরলন র্াে। জডেসব দ্বপছরনে দ্েো র্ন্ধ করে 
দ্বদ্ল। 
 
সারেবি দ্বলউক দ্বনুঃশরব্দ জকায়ািবারেে পথ জদ্খাল, দ্েোে সামরন একিু থামরলও দ্বপরে 
ব্লাট-র্ারনে মােরলে জখাুঁচা জখরয় সামরন র্াডরত র্াধয হল জস। একিা কে তাে কারন 
কদ্বেন সুরে র্লল, “জট্রড দ্বশরপে দ্বদ্রক।” 
 
এয়ােলক জখালাে েনয সামরন র্াডল জডেসব, র্াে র্লরলন, “ওখারনই দ্াুঁডাও দ্বলউক। 
তুদ্বম োরলা মানুষ। আমো জতামারক মােরত চাই না।” 
 
দ্বকন্তু র্নু্দরকে মরনাগ্রাম দ্বচনরত পােল সারেবি। আতদ্বঙ্কত স্বরে জকুঁরদ্ উেল, “আপনাো 
জেনারেলরক জমরে জফরলরছন।” 
 
তােপে একিা তীে র্নয হুিংকাে জছরড ঝাুঁদ্বপরয় পডল জস। ফায়াে কেরলন র্াে। জপাডা 
একদ্লা মািংসদ্বপে হরয় লুদ্বিরয় পডল সারেবি। 
 
দ্বসর্নযাল লাইিগুরলা পার্রলে মরতা লাফালাদ্বফ শুরু কোে আরর্ই এর্িং উপরে সূক্ষ্ম 
োরলে মরতা দ্বর্ছারনা দ্বর্শাল আতশ কাুঁরচে মরতা র্যালাদ্বিরত আরো অরনক কারলা 
কারলা আকৃদ্বত উোে আরর্ই মৃত গ্রহ জছরড উপরে উেল জট্রড দ্বশপ। 
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হাদ্বসমুরখ র্লল জডেসব, “শি হরয় র্সুন, র্াে। জদ্দ্বখ ওো আমাে সারথ জদ্ৌরড পারে 
দ্বকনা।” 
 
ওো জয পােরর্ না োরলাোরর্ই োরন জস। 
 
জখালা জস্পরস জর্দ্বেরয় আসাে পে জডেরসবে কে শুরন মরন হল জযন তাে মন হাদ্বেরয় 
জর্রছ অরনক দূ্রে। “জর্শ োরলাোরর্ই জিাপ দ্বর্রলরছ ডদ্বের্।” 
 
দ্বশর্দ্বর্েই তাো জপৌঁরছ জর্ল র্যালাদ্বিে নক্ষত্রর্হুল অিংরশ। 
 
* 
 
৮. ট্রানিরেে পরথ 
 
সামানয একিু নডাচডা জদ্খাে আশায় জডেসব মৃত েূ-জর্ালরকে প্রদ্বতেদ্বর্ে উপে ঝুুঁরক 
দ্াুঁডাল। ডাইরেকশনাল কররারলে দৃ্ঢ় দ্বসর্নযারলে সাহারযয জস আরশপারশে জস্পস ধীরে 
ধীরে, সুশৃঙ্খলোরর্ প্রায় চালুদ্বন দ্বদ্রয় ছাকাে মরতা পযবরর্ক্ষে কেরছ। 
 
জকাোয় একিা দ্বনচু করি তধযব ধরে অরপক্ষা কেরছন র্াে। “ওরদ্ে জকারনা দ্বচহ্ন জনই?” 
দ্বেরজ্ঞস কেরলন দ্বতদ্বন। 
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“এম্পায়াে র্রয়ে? না।” অনধযব সুরে র্লল জডেসব। “অরনক আরর্ই ওরদ্েরক হাদ্বেরয় 
জফরলদ্বছ। জস্পস! প্রায় অরন্ধে মরতা হাইপােরস্পরস োম্প করেদ্বছ, োর্য োরলা জয-
জকারনা সূরযবে জপরি দ্বর্রয় লযাে কদ্বেদ্বন। দ্রুতর্দ্বতে যান থাকরলও ওো আমারদ্ে আে 
ধেরত পােরর্ না।” 
 
জহলান দ্বদ্রয় র্রস একিু ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্রয় জপাশারকে কলাে দ্বেলা কেল জস। “এম্পায়াে 
র্রয়েো এখারন দ্বকেকম প্রদ্বতেক্ষা র্যর্স্থা দ্বনরয়রছ আদ্বম োদ্বন না। মরন হয় ফাুঁক একিা 
পাওয়া যারর্।” 
 
“ধরে দ্বনদ্বে তুদ্বম ফাউরেশরন জপৌঁছাে জচিা কেছ।” 
 
“আদ্বম এরসাদ্বসরয়শন এে সারথ জযার্ারযার্ কেদ্বছ-র্া র্লা উদ্বচত কোে জচিা কেদ্বছ।” 
 
“এরসাদ্বসরয়শন? ওো আর্াে কাো?” 
 
“এরসাদ্বসরয়শন অর্ ইদ্বেরপরেি জট্রডাসব। কখরনা জশারননদ্বন, তাই না? আপদ্বন একা না। 
আমো আসরল এখরনা দ্বনরেরদ্ে জসোরর্ প্রচাে কদ্বেদ্বন।” 
 
খাদ্বনক নীের্তা, শুধু দ্বেদ্বসপশন ইদ্বেরকিে এে মৃদু্ গুঞ্জন। তােপে র্াে র্লরলন, “তুদ্বম 
জেরঞ্জে জেতরে আছ?” 
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“োদ্বন না। জকাথায় যাদ্বে জসই সম্বরন্ধ জকারনা ধােো জনই। জসেনযই জতা ডাইরেকশনাল 
কররাল র্যর্হাে কেদ্বছ। এোরর্ পথ খুুঁরে জর্ে কেরত এক র্ছেও লার্রত পারে।” 
 
“তাই?” 
 
র্াে এে দ্বনরদ্বশ অনুসেে করে তাদ্বকরয় প্রায় ঝাুঁদ্বপরয় পরড ইয়ােরফান দ্বেক করে দ্বনল 
জডেসব। দ্বিরনে দ্বনদ্বদ্বি রৃ্রত্তে জেতে জ্বল জ্বল কেরছ একিা সাদ্া দ্বর্নু্দ। 
 
প্রায় আধর্ণ্টা ধরে যরেে সারথ নােুক জযার্ারযার্ র্যর্স্থা পদ্বেচালনা করে দু্রিা দ্বর্নু্দরক 
যুি কোে জচিা কেল জডেসব, মাঝখারনে দূ্েত্ব এত জর্দ্বশ জয এক দ্বর্নু্দ জথরক আরেক 
দ্বর্নু্দরত আরলা জপৌঁছরত সময় লার্রর্ মাত্র পাুঁচ শ র্ছে। 
 
তােপে দ্বনোশোরর্ জহলান দ্বদ্রয় র্সল, ইয়ােরফান সদ্বেরয় জফলল কান জথরক। 
 
“জখরয় জনওয়া যাক, ডক। শাওয়ারেে র্যর্স্থা খুর্ একিা োরলা না। চাইরল জর্াসল 
কেরত পারেন, তরর্ র্েম পাদ্বন র্যর্হাে কোে সময় সার্ধান।” 
 
পথ জদ্দ্বখরয় জদ্য়ারলে কারছ দ্াুঁড কোরনা দ্বর্দ্বেন্ন সামগ্রীরত জর্াঝাই একিা কযাদ্বর্রনরিে 
সামরন দ্বনরয় এরলা। “আশা কদ্বে আপদ্বন দ্বনোদ্বমষরোেী নন?” 
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“আদ্বম সর্বরোেী।” র্লরলন র্াে। “দ্বকন্তু এরসাদ্বসরয়শরনে র্যাপােিা কী? তুদ্বম ওরদ্ে 
হাদ্বেরয় জফরলছ?” 
 
“জসেকমই মরন হরে। জেঞ্জ অরনক জর্দ্বশ যদ্বদ্ও জসিা জকারনা র্যাপাে না। এগুরলা আদ্বম 
জেরর্ জেরখদ্বছ।” 
 
জসাো হরয় জিদ্বর্রলে উপে দু্রিা ধাতর্ করিইনাে োখল জস। “পাুঁচ দ্বমদ্বনি সময় দ্বদ্ন, 
ডক। তােপে এখারন চাপ দ্বদ্রয় খুলরর্ন। এিাই তখন আপনাে খার্াে জপ্লি, এর্িং 
চামরচে কাে কেরর্। নযাপদ্বকন দ্বদ্রত পােদ্বছ না। আপদ্বন জর্াধহয় এরসাদ্বসরয়শরনে কাছ 
জথরক দ্বক সিংর্াদ্ জপরয়দ্বছ জসিা োনরত চান।” 
 
“যদ্বদ্ জর্াপন দ্বকছু না হয়।” মাথা নাডল জডেসব। “আপনাে কারছ না। দ্বেরয়াে সদ্বতয 
কথাই র্রলরছ।” 
 
“কে প্রদ্ারনে প্রস্তার্ সম্বরন্ধ?” 
 
“হযাুঁ। ওো প্রস্তার্ দ্বদ্রয় প্রতযাখযাত হরয়রছ। লদ্বেস এে র্াইরেে সূযবগুরলাে কারছ লডাই 
চলরছ প্রচে।” 
 
“লদ্বেস ফাউরেশন-এে অরনক কারছ?” 
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“হযাুঁ। ও, আপদ্বন জতা োরনন না। এিা হরে মূল চাে োরেযে একিা। আপদ্বন এিারক 
অেযন্তেীে প্রদ্বতেক্ষা রু্যরহযে অিংশ ধেরত পারেন। এিা অর্শয সর্রচরয় খাোপ খর্ে না। 
আরর্ও ওো র্ড র্ড যুদ্ধযারনে জমাকারর্লা করে দ্বিরক জথরকরছ। তাে মারন দ্বেরয়াে 
সর্ কথা র্রলদ্বন। জস আরো যুদ্ধযান জপরয়রছ, ব্রুডদ্বের্ কাে কেরছ তাে পরক্ষ, আে 
আদ্বম সর্ জর্ালমাল করে জফরলদ্বছ।” 
 
ফুড করিইনাে জখালাে সময় তাে দৃ্দ্বি জকমন ফাুঁকা মরন হল। জধাুঁয়া উো টু এে 
সুঘ্রাে ছদ্বডরয় পডল সাো র্রে। জদ্দ্বে না করে খাওয়া শুরু কেরলন র্াে। 
 
“যতদূ্ে রু্ঝরত পােদ্বছ,” র্াে র্লরলন, “আমারদ্ে দ্বকছু কোে জনই; ইরম্পদ্বেয়াল 
প্রদ্বতেক্ষা জেদ্ করে ফাউরেশরন দ্বফেরত পাের্ না; এখারন অরপক্ষা কো ছাডা দ্বকছুই 
কোে জনই; জসিাই হরর্ দ্বর্চক্ষেতা। আে দ্বেরয়াে জযরহতু এত জেতরে েুকরত জপরেরছ, 
আমাে মরন হয় না জর্দ্বশ অরপক্ষা কেরত হরর্।” 
 
হারতে কাুঁিাচামচ নাদ্বমরয় োখল জডেসব। “অরপক্ষা, তাই না?” জফাুঁস জফাুঁস করে র্লল 
জস। “আপনাে েনয দ্বেক আরছ। আপনাে জো জকারনা ঝুুঁদ্বক জনই।” 
 
“জনই?” দ্বর্ষণ্ণ জহরস দ্বেরজ্ঞস কেরলন র্াে। 
 
“না। আপনারক সদ্বতয কথা র্দ্বল।” জডেরসবে অসদ্বহষু্ণতা চাপা থাকলনা। “পুরো 
র্িনািারক মাইরিারস্কাদ্বপক স্লাইরড জদ্খা মোে দ্বকছু োর্রত োর্রত আদ্বম লান্ত। 
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ওখারন জকাথাও আমাে র্নু্ধো আরছ, মাো যারে, এর্িং একিা পুরো দ্বর্ে, আমাে 
মাতৃেূদ্বম, ধ্বিংস হরয় যারে। আপদ্বন জতা র্াইরেে জলাক, রু্ঝরর্ন না।” 
 
“জচারখে সামরন র্নু্ধরদ্ে মেরত জদ্রখদ্বছ আদ্বম।” রৃ্রদ্ধে হাত তাে জকারলে উপে, জচাখ 
র্ন্ধ। “তুদ্বম দ্বর্রয় করেছ?” 
 
“র্দ্বেরকো কখরনা দ্বর্রয় করে না।” র্লল জডেসব। 
 
“আমাে দু্রিা জছরল আে একিা োদ্বতো আরছ। ওরদ্েরক সতকব কো হরলও জকারনা 
একিা কােরে দ্বকছু কেরত পােরছ না। আমারদ্ে পালারনা মারন ওরদ্ে মৃতুয। আমাে 
জমরয় এর্িং দু্ই নাতনী আশা কদ্বে অরনক আরর্ই দ্বনোপরদ্ গ্রহ জথরক জর্দ্বেরয় জর্রছ। 
দ্বকন্তু তােপরেও ওরদ্েরক র্াদ্ দ্বদ্রয়ই আদ্বম অরনক র্ড ঝুুঁদ্বক দ্বনরয়দ্বছ এর্িং হাদ্বেরয়দ্বছ 
জতামাে জচরয় অরনক জর্দ্বশ।” 
 
রুক্ষ স্বরে জডেসব র্লল, “আদ্বম োদ্বন। দ্বকন্তু জসিা আপনাে ইরেে র্যাপাে। দ্বেরয়ারেে 
সারথ হয়রতা আপদ্বন জখলা চাদ্বলরয় জযরত পােরতন। আদ্বম জতা র্দ্বলদ্বন-” 
 
মাথা নাডরলন র্াে। “আমাে ইরেে র্যাপাে না, জডেসব। একিু জোলা মরন দ্বচন্তা কে; 
জতামাে েনয আদ্বম দ্বনরেে সন্তারনে েীর্রনে ঝুুঁদ্বক দ্বনইদ্বন; যতক্ষে সাহরস কুদ্বলরয়রছ 
আদ্বম দ্বেরয়ারেে সারথ সহরযাদ্বর্তা করেদ্বছ। দ্বকন্তু জস সাইদ্বকক জপ্রার্ দ্বনরয় এরসরছ।” 
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দ্বসউরয়দ্বনয়ান পযাদ্বট্রদ্বশয়ান জচাখ খুলরলন, দৃ্দ্বিরত সীমাহীন যন্ত্রোে ছাপ। “এক র্ছে 
আরর্ দ্বেরয়াে আমাে কারছ এরসদ্বছল। োদু্কেরদ্ে দ্বর্রে জয কাে’ র্রড উরেরছ জসই 
দ্বর্ষরয় োনরত, দ্বকন্তু আসল সতযিা জস ধেরত পারেদ্বন। এিা শুধুই একিা কাে নয়। 
আেরক জতামাে গ্রহ জয অতযাচােী জপদ্বশশদ্বিে কর্রল পরডরছ, প্রায় চদ্বিশ র্ছে আরর্ 
আমাে গ্রহ একই শদ্বিে কর্রল পরডদ্বছল। পাুঁচিা দ্বর্ররাহ দ্মন কো হয় শি হারত। 
তখনই আদ্বম হযাদ্বে জসলডরনে প্রাচীন জেকডবগুরলাে র্যাপারে োনরত পাদ্বে-এখন জসই 
কাে’ অরপক্ষা কেরছ। 
 
“অরপক্ষা কেদ্বছল োদু্কেরদ্ে আর্মরনে েনয। আমাে জছরল তারদ্ে জনতা। এিাই 
আমাে মাথায় জর্াপন কো আরছ। জদ্খরত হরর্ জপ্রার্ দ্বদ্রয় জযন জসিা জর্ে কো না 
যায়। জস কােরেই আমাে পদ্বের্াে দ্বেদ্বে দ্বহরসরর্ মাো যারর্; নইরল তাো মেরর্ দ্বর্ররাহী 
দ্বহরসরর্ জসই সারথ অরধবক দ্বসযউরয়দ্বনয়ান। এছাডা আমাে জকারনা উপায় জনই! আে আদ্বম 
র্াইরেে জকউ না।” 
 
জচাখ নাদ্বমরয় দ্বনল জডেসব, র্াে র্রল চরলরছন, “ফাউরেশন-এে দ্বর্েরয়ে উপে 
দ্বসযউরয়নাে আশা েেসা দ্বনেবে কেরছ। ফাউরেশন-এে দ্বর্েরয়ে েনয আমাে সন্তান 
প্রাে দ্বদ্রে। হযাদ্বে জসলডন ফাউরেশন-এে উদ্ধারেে েনয জযোরর্ পথ জদ্দ্বখরয়রছন, 
দ্বসউরয়নাে েনয তা করেনদ্বন। আে আমাে েনর্রেে েনয জকারনা দ্বনিয়তা জনই, আরছ 
শুধু আশা।” 
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“দ্বকন্তু আপদ্বন এখরনা অরপক্ষা করেই সন্তুি। এমনদ্বক লদ্বেস এ ইরম্পদ্বেয়াল জনদ্বে 
জপৌঁরছ জর্রলও।” 
 
“আদ্বম র্েীে দ্বর্োস দ্বনরয় অরপক্ষা কের্,” সাদ্ামািাোরর্ র্লরলন র্াে, “ যদ্বদ্ ওো 
িাদ্বমবনাস গ্ররহ জপৌঁরছ যায়।” 
 
অসহায় েদ্বিরত েুরু জকাুঁচকারলা র্দ্বেক। “োদ্বন না, এোরর্ োদু্ে মরতা কাে হয় না। 
সাইরকাদ্বহরটাদ্বে জহাক র্া আে যাই জহাক, প্রদ্বতপক্ষ েীষে শদ্বিশালী, আে আমো 
দু্র্বল। এরক্ষরত্র হযাদ্বে জসলডন দ্বক কেরত পারেন?” 
 
“দ্বকছুই কেরত হরর্ না। যা কোে আরর্ই কো হরয়রছ। এখন শুধু র্িনা এদ্বর্রয় 
চলরছ। রু্ঝরত পােছ না সমরয়ে চাকা রু্রে চরলরছ আে চােপারশ দ্বর্পরদ্ে র্ণ্টাধ্বদ্বনে 
অথব এই না জয আমারদ্ে দ্বনিয়তা করম জর্রছ।” 
 
“হরত পারে। তরর্ আপনাে উদ্বচত দ্বছল দ্বেরয়ারেে খুদ্বল চুেমাে করে জদ্ওয়া। পুরো 
আদ্বমবে জচরয় জস একাই অরনক জর্দ্বশ েয়িংকে।” 
 
“খুদ্বল চুেমাে করে জদ্র্? জযখারন ব্রুডদ্বের্ তাে জসরকে ইন কমাে?” র্াে এে জচহাোয় 
তীে রৃ্ো। “পুরো দ্বসযউরয়না দ্বনেবে কেরছ আমাে উপে। ব্রুডদ্বের্ অরনক আরর্ই 
দ্বনরেরক প্রমাে করেরছ। একিা গ্রহ দ্বছল জযখারন পাুঁচ র্ছে আরর্ প্রদ্বত দ্শেন পুরুরষে 
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মরধয একেন মাো জযত-তাে কােে দ্বছল শুধুমাত্র র্রকয়া কে প্রদ্ারন র্যথবতা। কে 
সিংগ্ররহে দ্াদ্বয়রত্ব দ্বছল ব্রুডদ্বের্। তাে তুলনায় দ্বেরয়াে দু্গ্ধ জপাষয দ্বশশু।” 
 
“দ্বকন্তু ছয় মাস, শি র্াুঁদ্বিরত ছয় মাস কািল, অথচ আমারদ্ে হারত দ্বকছুই জনই।” 
হাতদু্রিা পেস্পরেে সারথ এত জোরে জচরপ ধেল জডেসব জয আেুলগুরলা মিমি করে 
উেল। “দ্বকছুই জনই আমারদ্ে হারত।” 
 
“দ্াুঁডাও, মরন পরডরছ-” র্াে তাে পাউরচে জেতে হাত জোকারলন। “এিা হয়রতা তুদ্বম 
জদ্খরত চাইরর্।” জর্ালাকাে ধাতর্ র্স্তুিা জিদ্বর্রলে দ্বদ্রক ছুুঁরড দ্বদ্রলন দ্বতদ্বন। 
 
লুরফ দ্বনল জডেসব। “দ্বক এিা?” 
 
“মযারসে কযাপসুল। আদ্বম আর্াত কোে আরর্ দ্বেরয়ারেে কারছ জযিা এরসদ্বছল। এিাে 
জকারনা গুরুত্ব আরছ?” 
 
“দ্বনেবে কেরছ এে দ্বেতরে দ্বক আরছ তাে উপে,” র্সল জডেসব, ধাতর্ র্স্তুিা হারত দ্বনরয় 
রু্দ্বেরয় দ্বফদ্বেরয় জদ্খরছ। 
 
. 
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োো পাদ্বনরত সিংদ্বক্ষি জর্াসল জসরড কৃতজ্ঞদ্বচরত্ত এয়াে োয়ারেে উষ্ণ প্রর্ারহে সামরন 
দ্াুঁদ্বডরয় র্াে জদ্খরলন জডেসব তাে ওয়কবরর্রঞ্চ কারে দ্বনমি। 
 
শেীরে করয়কিা আোমদ্ায়ক চাপড জমরে এয়াে োয়ারেে মৃদু্ গুঞ্জনরক ছাদ্বপরয় দ্বতদ্বন 
দ্বেরজ্ঞস কেরলন, “কী কেছ?” 
 
জচাখ তুলল জডেসব। দ্াদ্বডরত র্ারমে জফাুঁিা দ্বচক দ্বচক কেরছ। “কযাপসুলিা খুলদ্বছ।” 
 
“দ্বেরয়ারেে পােরসানযাল কযারেকিাদ্বেদ্বটকস ছাডা তুদ্বম এিা খুলরত পােরর্?” 
দ্বসযউরয়দ্বনয়ারনে করে দ্বর্স্ময়। 
 
“যদ্বদ্ না পাদ্বে, তা হরল এরসাদ্বসরয়শন জথরক পদ্তযার্ কের্ আে র্াদ্বক েীর্রন 
জকারনাদ্বদ্ন মহাকাশযান চালার্ না। জেতরেে একিা দ্বত্রমুখী তর্দু্যদ্বতক দ্বর্রেষে জশষ 
করেদ্বছ, দ্বর্রশষ করে কযাপসুল জখালাে েনয আমাে কারছ জয জছাি যন্ত্র আরছ তা 
এম্পায়ারেে জকউ র্ারপে েরন্মও জদ্রখদ্বন। আরর্ আদ্বম চুদ্বে কেতাম। আসরল একেন 
র্দ্বেরকে োনরত হয় সর্দ্বকছু।” 
 
সামরন ঝুুঁরক অদ্বত সার্ধারন একিা সমতল যন্ত্র কযাপসুরলে জেতরে জোকারলা জস, 
স্পরশবে সারথ সারথ লাল েরেে অদ্বি ফুদ্বলি জর্ে হরত লার্ল। 
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“এই কযাপসুল জখালাে কাে খুর্ সহে। ইরম্পদ্বেয়ারলে জলাকো জছািখারিা দ্বেদ্বনস 
োরলা ততদ্বে কেরত পারে না। ফাউরেশন-এে কযাপসুল জদ্রখরছন কখরনা? আকারে 
এিাে অরধবক, দ্বর্দু্যৎ তেি জেতরে প্ররর্শ কেরত পারে না।” 
 
পুরো শেীে একিু শি হরয় জর্ল তাে, দ্বিউদ্বনরকে দ্বনরচ কাুঁরধে জপদ্বশ দৃ্শযতই কাুঁপরত 
শুরু করেরছ, অদ্বত কু্ষর জপ্রার্ কযাপসুরলে জেতরে েুকরছ ধীরে ধীরে 
 
কযাপসুল খুরল জর্ল দ্বনুঃশরব্দ, দ্বকন্তু সশরব্দ দ্বনোস জফলল জডেসব। হারতে জর্ালাকাে 
র্স্তুে োুঁে খুরল জর্ল পাুঁচমযাি কার্রেে মরতা, তারত জ্বল জ্বল কেরছ দ্বপ্রি কো 
মযারসে। 
 
“ব্রুডদ্বেরর্ে কাছ জথরক এরসরছ,” র্লল জস, তােপে একিু উোে সারথ র্লল, 
“মযারসে এে মাধযম স্থায়ী। ফাউরেশন কযাপসুরল এক দ্বমদ্বনরিে মরধযই মযারসেিা 
অদ্বিডাইেড হরয় জযত।” দ্বকন্তু ডুরসম র্াে হাত জনরড থাদ্বমরয় দ্বদ্রলন তারক। দ্রুত 
পরড জফলরলন মযারসেিা। 
 
হরত : অযারমল ব্রুডদ্বের্, দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটে দ্বর্রশষ দূ্ত, কাউদ্বন্সরলে দ্বপ্রদ্বে 
জসরিিাদ্বে, এর্িং পীআে অে দ্য দ্বেএলম। 
প্রদ্বত : জর্ল দ্বেরয়াে, দ্বমদ্বলিাদ্বে র্েনবে, দ্বসউরয়না, জেনারেল অে দ্য ইরম্পদ্বেয়াল জফাসব, 
এর্িং পীআে অে দ্য দ্বেএলম। আমাে অদ্বেনন্দন। 
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প্লযারনি # ১১২০ আে প্রদ্বতরোধ কেরছ না। পূর্ব পদ্বেকল্পনা জমাতারর্ক আিমরেে কাে 
এদ্বর্রয় চরলরছ। শত্রুপক্ষ দৃ্শযতই দু্র্বল হরয় পরডরছ এর্িং দ্বশর্দ্বর্েই অদ্বেবত হরর্ চূডান্ত 
লক্ষয। 
 
প্রায় মাইরিারস্কাদ্বপক দ্বপ্রি জথরক জচাখ তুরল দ্বতি সুরে জচুঁদ্বচরয় উেরলন র্াে, “র্দ্বে! 
মাথারমািা ফুলর্ারু্! এিা একিা মযারসে?” 
 
“হাহ?” র্লল জডেসব, দ্বকছুিা হতাশ। 
 
“এখারন দ্বকছুই জনই,” গুদ্বেরয় উেরলন র্াে। “আমারদ্ে থুতু চািা আমাতয এখন 
জেনারেরলে পরক্ষ। জেনারেল দূ্রে থাকায় জসই দ্বফল্ড কমাোে এর্িং োুঁকারলা একিা 
দ্বমদ্বলিাদ্বে দ্বেরপািব পাদ্বেরয় দ্বনরেে তুে মরনার্াসনা পূেব করেরছ, জয দ্বর্ষরয় জস দ্বকছুই 
োরন না। এই-এর্িং-এই গ্রহ আে প্রদ্বতরোধ কেরছ না। হামলা চলরছ।’ ‘শত্রুপক্ষ দু্র্বল 
হরয় পরডরছ। র্যািা ফাুঁকা মাথাে মযূ়ে।” 
 
“দ্াুঁডান এক দ্বমদ্বনি–” 
 
“জফরল দ্াও এিা।” চেম দ্বর্তৃষ্ণা দ্বনরয় রু্েরলন রৃ্দ্ধ। “র্যালাদ্বি োরন আদ্বম এখারন খুর্ 
জর্দ্বশ গুরুত্বপূেব দ্বকছু পারর্া জসই আশা কদ্বেদ্বন। দ্বকন্তু যুরদ্ধে সময় একিা সাধােে রুদ্বিন 
অডবাে ও যদ্বদ্ সময়মরতা না জপৌঁছায় অরনক সমসযা হয়। জসই কােরেই আসাে সময় 
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দ্বেদ্বনসিা তুরল দ্বনরয়দ্বছলাম। দ্বকন্তু এিা! জফরল আসরলই োরলা হত। জয সময়িা দ্বেরয়াে 
আমারদ্ে ধ্বিংরসে পদ্বেকল্পনা কেত তাে দ্বকছুিা : হরলও নি হত।” 
 
উরে দ্াুঁডারলা জডেসব। “থামরর্ন আপদ্বন। জসলডরনে কসম-” 
 
মযারসেিা রৃ্রদ্ধে নারকে সামরন ধেল জস। “আর্াে পরুন এিা। চুডান্ত লক্ষয অেবন’ 
র্লরত জস দ্বক রু্দ্বঝরয়রছ?” 
 
“ফাউরেশন দ্খল।” 
 
“হযাুঁ। এর্িং হয়রতা জস রু্দ্বঝরয়রছ এম্পায়াে দ্খল। আপদ্বন োরনন জস দ্বর্োস করে 
এিাই চূডান্ত লক্ষয।” 
 
“কেরলই র্া কী?”। 
 
“যদ্বদ্ দ্বর্োস করে!” জডেরসবে জোুঁরিে একরপরশ হাদ্বস দ্াদ্বডে আডারল হাদ্বেরয় জর্ল। 
“জর্শ, শুধু জদ্রখ যান আদ্বম কী কদ্বে।” 
 
আেুরলে একিা জিাকায় জমরসে দ্বশি পুনোয় দ্বফরে জর্ল স্লরি। মৃদু্ িুিং শব্দ করে 
আর্াে পদ্বেেত হল পূরর্বে মরতা মসৃে দ্বনখুুঁত জর্ালাকাে অর্য়রর্। জেতরেে জকাথাও 
কু্ষর যন্ত্রপাদ্বতগুরলা নডাচডাে ফরল তেল পদ্াথব র্দ্বডরয় পডাে মরতা শব্দ হরে। 
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“এখন দ্বেরয়ারেে পােরসানযাল কযারেকিাদ্বেসদ্বিি ছাডা এই কযাপসুল জখালাে জকারনা 
উপায় জনই, আরছ?” 
 
“িু দ্য এম্পায়াে, জনই।” র্লরলন র্াে। “তা হরল এিাে জেতরে কী আরছ আমারদ্ে 
অোনা এর্িং পুরোপুদ্বে অকৃদ্বত্রম।” 
 
“িু দ্য এম্পায়াে, হযাুঁ।” 
 
“এর্িং সম্রাি এিা খুলরত পােরর্ন, তাই না? উচ্চপদ্স্থ কমবকতবারদ্ে পােরসানযাল 
কযারেকিাদ্বেসদ্বিি এে ফাইল সিংেক্ষে কো হয়। ফাউরেশরন আরছ জসেকম।” 
 
“স্বোর্তই ইরম্পদ্বেয়াল োেধানীরত।” একমত হরলন র্াে। 
 
“তা হরল যখন আপদ্বন, একেন দ্বসউরয়দ্বনয়ান পযাদ্বট্রদ্বশয়ান এর্িং পীআে অর্ দ্য দ্বেএলম 
সম্রাি লীয়নরক দ্বর্রয় র্লরর্ন জয তাে দ্বপ্রয় জপার ষা জতাতা পাদ্বখ এর্িং সর্রচরয় 
সম্ভার্নাময় জেনারেল দ্বমরল তারক র্দ্বদ্ জথরক সোরনাে পদ্বেকল্পনা করেরছ এর্িং প্রমাে 
দ্বহরসরর্ এই কযাপসুল জদ্ন, তখন দ্বতদ্বন ব্রুডদ্বেরর্ে চূডান্ত লক্ষয র্লরত দ্বক রু্ঝরর্ন?” 
 
দু্র্বলোরর্ র্রস পডরলন র্াে। “দ্াুঁডাও, সর্ কথা রু্ঝরত পােদ্বছ না।” জচায়াল র্ষরলন 
এক হারত। “তুদ্বম আসরল দ্বসদ্বেয়াস নও, তাই না?” 
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“সদ্বতয।” জডেসব উরত্তদ্বেত। “র্ত দ্শ েন সম্রারিে নয় েনই তারদ্ে দ্বপ্রয় 
জেনারেলরদ্ে হারত খুন হরয়রছন। আপদ্বন দ্বনরেই র্রলরছন এই কথা। রৃ্দ্ধ সম্রাি 
আমারদ্ে কথা দ্রুত দ্বর্োস কেরর্ন।” 
 
দু্র্বল র্লায় দ্বফসদ্বফস কেরলন র্াে। “এই র্যািা সদ্বতযই দ্বসদ্বেয়াস। র্যালাদ্বিে কসম, 
তুদ্বম দ্ীর্ব অর্াস্তর্ র্ল্প জফুঁরদ্ জসলডন িাইদ্বসস জমাকারর্লা কেরত পােরর্ না। ধরে নাও 
এই কযাপসুলিা জতামাে হারত আরসদ্বন; ধরে নাও ব্রুডদ্বের্ চূডান্ত’ শব্দিা র্যর্হাে 
করেদ্বন। জসলডন কখরনা এমন অস্বাোদ্বর্ক োরর্যে উপে দ্বনেবে কেরতন না।” 
 
“যদ্বদ্ অস্বাোদ্বর্ক োরর্যে সহায়তা পাওয়া যায়, তা হরল জকারনা আইরনই র্লা হয়দ্বন জয 
জসলডন জসই সুরযার্ কারে লার্ারতন না।” 
 
“অর্শযই। দ্বকন্তু…দ্বকন্তু থামরলন র্াে তােপে শান্ত এর্িং দ্বনয়দ্বন্ত্রত সুরে র্লরলন, “দ্বেক 
আরছ প্রথম কথা ট্রানিরে জপৌঁছরর্ কীোরর্? জস্পস এ এই গ্ররহে অর্স্থান তুদ্বম োন 
না। আমােও জকা-অদ্বডবরনিসগুরলা মরন জনই। এমনদ্বক জস্পস এ দ্বনরেে অর্স্থানও এই 
মুহূরতব জতামাে োনা জনই।” 
 
“জস্পস এ আপদ্বন পথ হাোরর্ন না,” দ্াুঁত জর্ে করে হাসল জডেসব। এেই মরধয 
কররারলে সামরন জপৌঁরছ জর্রছ জস। “এখান জথরক সর্রচরয় কারছে গ্ররহ যার্। 
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ব্রুডদ্বেরর্ে জদ্ওয়া জিদ্বডি দ্বদ্রয় দ্বকনর্ সর্রচরয় োরলা দ্বর্য়াদ্বেিং এর্িং সর্াে জসো 
জনদ্বেরর্শন চািব।” 
 
“আে জপরি ব্লাটারেে গুদ্বল খারর্া। সম্ভর্ত এম্পায়ারেে এই অিংরশে প্রদ্বতিা গ্ররহ 
আমারদ্ে জচহাোে র্েবনা জপৌঁরছ জর্রছ।” 
 
“ডক,” তধরযবে পোকাষ্ঠা জদ্দ্বখরয় র্লল জডেসব, “গ্রাময চাষাে মরতা কথা র্লরর্ন না। 
দ্বেরয়াে র্রলদ্বছল আদ্বম সহরেই আত্মসমপবে করেদ্বছ এর্িং োদ্াে, োট্টা করেদ্বন। এই 
মহাকাশযারন যরথি ফায়াে পাওয়াে এর্িং শদ্বিশালী দ্বশল্ড আরছ যা দ্বদ্রয় ফ্রদ্বিয়ারেে 
জেতরেই জয-জকারনা দ্বর্পরদ্ে জমাকারর্লা কেরত পাের্। তা ছাডা আমারদ্ে কারছ 
পােরসানযাল দ্বশল্ড আরছ। এম্পায়াে এে জছরলো খুুঁরে পায়দ্বন, তাো একিু খুুঁরেই জপরয় 
যারর্ এমনোরর্ োখাও হয়দ্বন।” 
 
“দ্বেক আরছ,” র্লরলন র্াে। “দ্বেক আরছ। ধো যাক ট্রযানিরে জপৌঁছরল তুদ্বম। সম্রারিে 
সারথ কীোরর্ জদ্খা কেরর্? জতামাে দ্বক ধােো দ্বতদ্বন সকাল দ্বর্কাল অদ্বফস করেন?” 
 
“ধরে দ্বনন জসিা দ্বনরয় ট্রানিরে জপৌঁরছই মাথা র্ামার্।” 
 
অসহায় েদ্বিরত কাুঁধ নাডরলন র্াে। “দ্বেক আরছ। র্হুদ্বদ্রনে সাধ মোে আরর্ ট্রযানিরে 
একর্াে যার্ই। তুদ্বম জতামাে পরথ চরলা।” 
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হাইপাে দ্বনউদ্বলয়াে জমািে চালু হল, দ্বমিদ্বমি কেরত লার্ল আরলাগুরলা, হাইপােরস্পরস 
জোকাে ফরল অেযন্তেীে ঝাুঁকুদ্বন অনুের্ কেল যাত্রীিয়। 
 
* 
 
৯. ট্রানিরেে রু্রক 
 
র্যালাদ্বিে এই অিংরশে নক্ষরত্রে সিংখযা দ্বকছুিা কম। অল্প জয করয়কিা আরছ। 
জসগুরলারক মরন হয় অেদ্বক্ষত ফসরলে জক্ষরত র্দ্বেরয় উো আর্াছাে মরতা। যদ্বদ্ও 
প্রথমর্ারেে মরতা লাথান জডেসব তারদ্ে যাত্রাপথ দ্বনখুুঁতোরর্ দ্বহরসর্ কেরত পােরছ। 
তাে মরত সামরনে এক লাইিইয়াে দূ্েত্ব দ্রুত জপদ্বেরয় যাওয়া দ্েকাে। চতুদ্বদ্বরকে 
আকারশ একিা উজ্জ্বল আো, ককবশ, মরন েয় ধদ্বেরয় জদ্য়। জযন দ্বর্পজ্জনক জেদ্বডরয়শন 
সমুরর োসরছ এমন একিা অনুেূদ্বত। 
 
দ্শ হাোে নক্ষরত্রে এক ঝারকে দ্বেক মাঝখারন-জয নক্ষরত্রে আরলা দ্বর্রে থাকা ক্ষীে 
অন্ধকােরক জেরে িুকরো করেরছ শতোরর্-েরয়রছ সুদ্বর্শাল ইরম্পদ্বেয়াল প্লযারনি, 
ট্রযানিে। 
 
এিা শুধু একিা গ্রহই নয়; এিা হরে দ্বর্শ দ্বমদ্বলয়ন জটলাে দ্বসরটম দ্বনরয় র্রড উো 
এক দ্বর্শাল সাম্রারেযে প্রাে। এে শুধু একিাই কাে, প্রশাসন; একিাই লক্ষয, সেকাে; 
একিাই উৎপাদ্বদ্ত পেয, আইন। 
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পুরো গ্রহিারকই প্রকৃত অর্স্থা জথরক রূপান্তদ্বেত কো হরয়রছ। মানুষ, জপাযয প্রােী এর্িং 
দ্বকছু অেুেীর্ ছাডা সােরফরস আে জকারনা েীর্ন্ত র্স্তু জনই। ইরম্পদ্বেয়াল পযারলরসে 
করয়কশ র্র্বদ্বকরলাদ্বমিাে এলাকা র্ারদ্ পুরো গ্ররহে আে জকাথাও একিা র্াস পযবন্ত 
জনই। জনই পাদ্বনে জকারনা উনু্মি উৎস। শুধু করয়কিা েূর্েবস্থ েলাধাে জযখান জথরক 
পুরো গ্ররহ পাদ্বন সের্োহ কো হয়। 
 
চকচরক অদ্বর্নেে ধাতু দ্বদ্রয় পুরো ট্রানিে আোদ্বদ্ত। এিাই আর্াে দ্বর্শাল দ্বর্শাল 
ধাতর্ কাোরমা যা পুরো গ্ররহ জর্ালকধাুঁধা ততদ্বে করেরছ তাে দ্বেদ্বত্ত। পারয় চলা পথ 
দ্বদ্রয় কাোরমাগুরলা পেস্পরেে সারথ যুি। েরয়রছ োরলে মরতা ছডারনা হাোে হাোে 
কদ্বেরডার ে; র্দ্ধ অদ্বফসকক্ষ; করয়ক র্র্বমাইল েুরড দ্বর্সৃ্তত দ্বর্িয়রকন্দ্র জযগুরলা 
প্রদ্বতোরত প্রারেে স্পরশব সেীর্ হরয় উরে। 
 
পারয় জহুঁরি জকউ ট্রযানিরেে একিা শহে জদ্রখই জশষ কেরত পােরর্ না, পুরো গ্রহরতা 
অসম্ভর্ র্যাপাে। 
 
সমগ্র এম্পায়ারেে জয ওয়াে দ্বিি দ্বছল তাে জচরয়ও অদ্বধকসিংখযক মহাকাশযারনে র্হে 
ট্রানিরেে চদ্বিশ দ্বর্দ্বলয়ন মানুরষে খার্াে জপৌঁরছ দ্বদ্ত প্রদ্বতদ্বদ্ন দ্বর্দ্বনমরয় যাো সর্বকারলে 
সর্রচরয় েদ্বিল সেকাে র্যর্স্থাে সূক্ষ্ম প্রশাসদ্বনক োল দ্বনয়ন্ত্রে কো ছাডা আে দ্বকছুই 
কেত না। 
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দ্বর্শিা কৃদ্বষদ্বেদ্বত্তক দ্বর্ে দ্বছল তাে খাদ্য োোে। পুরো মহাদ্বর্ে দ্বছল তাে দ্াস 
 
চােপারশ কদ্বেন ধাতর্ অনুেূদ্বত দ্বনরয়, জট্রড দ্বশপ ধীরে ধীরে অর্তেে কেল একিা 
দ্বর্শাল ে যারম্প, জসখান জথরক জিরন দ্বনরয় যাওয়া হল দ্বর্শাল হযাুঁিারে। এেই মরধয এই 
গ্ররহে েদ্বিল জপপাে-ওয়ারকবে জেলায় দ্বর্েি হরয় পরডরছ জডেসব। 
 
প্রথরম তারদ্ে থামারনা হয় জস্পস এ। জসখারন শত শত প্রে পাো প্ররেে জেলায় দ্ম 
জর্দ্বেরয় যার্াে উপিম।মুরখামুদ্বখ হরত হয় সাইদ্বকক জপ্রারর্ে অদ্বত সাধােে পেীক্ষাে। 
কযারেকিাদ্বেদ্বটি এনালাইদ্বসস কো হয় যাত্রীদু্েরনে, মহাকাশযারনে ছদ্বর্ জতালা হয়। 
যথা দ্বনয়রম িযাি প্রদ্ারনে পে আইরডদ্বিদ্বি কাডব এর্িং দ্বেসাে প্রে উরে। 
 
ডুরসম র্াে একেন দ্বসযউরয়দ্বনয়ান এর্িং সম্রারিে একেন পযাদ্বট্রদ্বশয়ান, দ্বকন্তু লাথান 
জডেসব অপদ্বেদ্বচত জলাক এর্িং তাে কারছ জকারনা পদ্বেচয়পত্র জনই। কতবর্যেত অদ্বফসাে 
আন্তদ্বেক দু্ুঃখ প্রকাশ কেরলও পদ্বেষ্কাে র্রল দ্বদ্ল জয জডেসব গ্ররহ েুকরত পােরর্ না। 
সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক তদ্রন্তে েনয আিরক োখা হরর্। 
 
জোঝর্াদ্বেে মরতা লডব ব্রুডদ্বেরর্ে জদ্ওয়া নতুন একশ জিদ্বডি পরকি জথরক জর্ে করে 
আনল জডেসব। হাত র্দ্ল হল দ্রুত। সারথ সারথ পারে জর্ল অদ্বফসারেে আচেে। নতুন 
আরেকিা ফেম জর্ে করে জস দ্বনরেে হারতই দ্রুত এর্িং দ্ক্ষতাে সারথ পূেে করে 
জফলল। 
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র্দ্বেক এর্িং পযাদ্বট্রদ্বশয়ান প্ররর্শ কেল ট্রযানিরে। 
 
হযািারে আর্াে মহাকাশযারনে ছদ্বর্ তুরল তাে সারথ যুি করে োখা হল যাত্রী দু্েরনে 
নাম পদ্বেচয়। দ্বনদ্বদ্বি পদ্বেমাে দ্বফ আদ্ায় করে একিা দ্বেদ্বসে কদ্বপ ধদ্বেরয় জদ্ওয়া হল 
তারদ্ে হারত। 
 
এর্িং তােপে জডেসব দ্বনরেরক আদ্বর্ষ্কাে কেল একিা দ্বর্শাল জিরেরস, মাথাে উপে 
জথরক দ্বর্েুদ্বেত হরে সূরযবে উজ্জ্বল সাদ্ারি আরলা, দ্বনরচ মদ্বহলাো র্ল্প কেরছ, ছুরিাছুদ্বি 
কেরছ দ্বশশুো, পুরুষো অলসোরর্ পানীরয়ে গ্লাস হারত দ্বনরয় দ্বর্োি আকারেে 
জিদ্বলোইেরে এম্পায়ারেে খর্ে জদ্খরছ। 
 
দ্বনদ্বদ্বি পদ্বেমাে ইদ্বেদ্বডয়াম করয়ন েমা দ্বদ্রয় র্াে একিা শীষবস্থানীয় সিংর্াদ্পত্র জর্রছ 
দ্বনরলন। ট্রযানিে ইরম্পদ্বেয়াল দ্বনউে। সম্রারিে আনুষ্ঠাদ্বনক মুখপাত্র র্লা হয় এিারক। 
দ্বনউে রুরমে জপছন জথরক অদ্বতদ্বেি কদ্বপ ছাপারনাে মৃদু্ শব্দ জেরস আসরছ। 
ইরম্পদ্বেয়াল দ্বনউে অদ্বফস এখান জথরক কদ্বেরডারেে দ্বহরসরর্ দ্শ হাোে মাইল এর্িং 
আকাশযারনে দ্বহরসরর্ ছয় হাোে মাইল দূ্রে-দ্বেক এই মুহূরতব গ্ররহে দ্বর্দ্বেন্ন প্রারন্ত দ্শ 
দ্বমদ্বলয়ন দ্বনউেরুরম একই কদ্বপে দ্শদ্বমদ্বলয়ন জসি ছাপা হরে। 
 
খর্রেে দ্বশরোনামগুরলাে উপে জচাখ রু্দ্বলরয় হালকা র্লায় দ্বেরজ্ঞস কেরলন র্াে,”আমো 
প্রথরম কী কের্?” 
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একিা ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্রয় দ্বনরেে হতাশা দূ্ে কোে জচিা কেল জডেসব। দ্বনরেে ের্ৎ জছরড 
জস অনয এক ের্রত এরস পরডরছ, এমন এক দ্বর্ে যাে েদ্বিলতা, অদ্বধর্াসী এর্িং 
োষাে দ্বকছুই জস রু্ঝরছ না। চােপারশে চচবরক ধাতর্ িাওয়াে এর্িং দৃ্দ্বিসীমা ছাদ্বডরয় 
র্হুদূ্ে পযবন্ত ছদ্বডরয় থাকা সীমাহীন প্রাচুযব দ্দ্বমরয় দ্বদ্রয়রছ তারক। ওয়াল্ডব জমরট্রাপদ্বলস 
এে প্রাচুযবময় েীর্ন জদ্রখ দ্বনরেরক মরন হরে জকমন দ্বনুঃসি আে তুে। 
 
“জসিা দ্বেক কোে োে আপনাে উপে জছরড দ্বদ্লাম, ডক।” র্লল জস। 
 
র্াে পুরোপুদ্বে শান্ত, কেস্বে দ্বনচু। “জতামারক র্লাে জচিা করেদ্বছ, দ্বকন্তু দ্বনরেে জচারখ না 
জদ্খরল জতামাে দ্বর্োস হত না। তুদ্বম োরনা তদ্দ্বনক কতেন জলাক 
 
ম্রািরক জদ্খাে েনয দ্বেড েমায়? প্রায় এক দ্বমদ্বলয়ন। দ্বতদ্বন কতেনরক জদ্খা জদ্ন? প্রায় 
দ্শ। আমারদ্েরক দ্বসদ্বেল সাদ্বেবরসে মাধযরম জযরত হরর্, ফরল কােিা আরো কদ্বেন। 
অদ্বেোতরদ্ে সারথ পািা দ্বদ্রয় পাের্ না।” 
 
“আমারদ্ে কারছ প্রায় এক লাখ জিদ্বডি আরছ।” 
 
“মাত্র একেন দ্বপআে অর্ দ্য দ্বেএলম এে জপছরনই জসিা র্যয় হরয় যারর্। আে 
সম্রারিে সারথ জদ্খা কোে র্যর্স্থা কেরত আরো দ্বতন র্া চাে লারখে প্ররয়ােন হরর্। 
হয়রতা পঞ্চাশ েন দ্বচফ কদ্বমশনাে এর্িং দ্বসদ্বনয়ে সুপােোইেেরক সন্তুি কেরত হরর্, 
তরর্ তারদ্েরক মাত্র এক শ জিদ্বডি করে দ্বদ্রলই হরর্। কথা র্লর্ আদ্বম। প্রথম কােে 
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জতামাে কথা ওো রু্ঝরর্ না, দ্বিতীয় কােে ইরম্পদ্বেয়াল র্যদ্বিরদ্ে রু্ষ কীোরর্ দ্বদ্রত হয় 
তুদ্বম োন না। দ্বর্োস করো এিা একিা আিব। আহ জপরয়দ্বছ!” 
 
ইরম্পদ্বেয়াল দ্বনউরেে তৃতীয় পাতায় যা খুুঁেদ্বছরলন জসিা পাওয়া জর্ল। পদ্বত্রকািা র্াদ্বডরয় 
ধেরলন জডেরসবে দ্বদ্রক। 
 
ধীরে ধীরে পডল জডেসব। র্াকযগুরলা অদু্ভত হরলও রু্ঝরত অসুদ্বর্ধা হল না। োরর্ে 
সারথ পদ্বত্রকািা োে কেল জস, কেতরলে জপছন দ্বদ্ক দ্বদ্রয় পদ্বত্রকায় একিা র্াদ্বড দ্বদ্রয় 
র্লল, “এই কথা দ্বর্োস কো যায়?” 
 
“দ্বকছুিা”, শান্ত র্লায় ের্ার্ দ্বদ্রলন র্াে। “ফাউরেশন দ্বিি পুরোপুদ্বে দ্বনদ্বিহ্ন হরয় 
জর্রছ এিা দ্বর্োস কো অসম্ভর্। যদ্বদ্ও এই কথািা তাো হয়রতা র্হুর্াে প্রকাশ 
করেরছ। সম্ভর্ত তাো যুদ্ধকালীন সমরয় যুদ্ধরক্ষরত্রে র্হুদূ্রে র্রস কযাদ্বপিাল ওয়ারল্ডব 
জযোরর্ যুরদ্ধে সিংর্াদ্ জদ্ওয়া হয় জসই জকৌশল অর্লম্বন কেরছ। দ্বেরয়াে আরেকিা 
যুরদ্ধ েয়ী হরয়রছন, অপ্রতযাদ্বশত দ্বকছু নয়। এখারন র্লা হরয়রছ দ্বতদ্বন লদ্বেস দ্খল 
করেরছন। এিাই দ্বক দ্বকিংডম অর্ লদ্বেস এে কযাদ্বপিাল প্লযারনি?” 
 
“হযাুঁ,” জর্ামডামুরখ র্লল জডেসব, “আে দ্বকিংডম অর্ লদ্বেস এত র্ড নাম র্লাে দ্েকাে 
জনই। ফাউরেশন জথরক এিাে দূ্েত্ব দ্বর্শ পােরসক এে ও কম, ডক, আমারদ্ে দ্রুত 
কাে কেরত হরর্।” 
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োর্ কেরলন র্াে, “ট্রানিরে জকারনাদ্বকছুই দ্রুত কো যায় না। জসই জচিা কেরল 
দ্বনরেরক তুদ্বম এিদ্বমক ব্লাটারেে সামরন দ্াুঁদ্বডরয় থাকরত জদ্খরর্।” 
 
“কতদ্বদ্ন লার্রর্?” 
 
“োর্য োরলা হরল, একমাস। এক মাস এর্িং আমারদ্ে এক লাখ জিদ্বডিস-জসিারতও 
কুরলারর্ দ্বকনা োদ্বন না। এর্িং আদ্বম ধরে দ্বনদ্বে জয এই মুহূরতব 
 
সম্রাি গ্রীষ্মকালীন অর্কাশ গ্ররহ জর্ডারত যার্াে কথা োর্রছন না। জসই সময় দ্বতদ্বন 
জকারনা আরর্দ্নকােীে সারথই জদ্খা করেন না।” 
 
“দ্বকন্তু ফাউরেশন-” 
 
“দ্বনরেরক েক্ষা কেরত পােরর্। এরসা, দ্বডনারেে সময় হরয়রছ। আদ্বম কু্ষধাতব। এর্িং 
তােপরে পুরো সন্ধযািাই আমারদ্ে সামরন পরড আরছ। ইরে মরতা কািারনা যারর্। 
ট্রানিে র্া এেকম জকারনা গ্রহ েীর্রন আে কখরনা জদ্খাে সুরযার্ হরর্ না।” 
 
. 
 
আউিাে প্রদ্বেন্স দ্বর্ষয়ক দ্ফতরেে জহাম কদ্বমশনাে অসহায় েদ্বিরত জর্রি ও জমািা 
হাতগুরলা দু্পারশ ছদ্বডরয় দ্বদ্রলন, তােপে ক্ষীেদৃ্দ্বি সম্পন্ন জলারকে মরতা তাকারলন 
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দ্বপিদ্বপি করে। দ্বকন্তু, েরমরহাদ্য়র্ে, সম্রাি অসুস্থ। আমাে ঊধ্ববতন কমবকতবারক োদ্বনরয় 
জকারনা লাে হরর্ না। দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বট র্ত সিায় কারো সারথ জদ্খা 
করেনদ্বন।” 
 
“দ্বতদ্বন আমারদ্ে সারথ জদ্খা কেরর্ন।” আত্মদ্বর্োরসে সারথ র্লরলন র্াে। “আপদ্বন শুধু 
দ্বপ্রদ্বে জসরিিাদ্বেে দ্িরেে কারো সারথ আমারদ্ে জযার্ারযার্ কদ্বেরয় দ্বদ্ন।” 
 
“অসম্ভর্,” জোে র্লায় র্লরলন কদ্বমশনাে। “আমাে চাকদ্বে চরল যারর্। কী কারে 
এরসরছন জসিা আরো দ্বর্স্তাদ্বেত র্লরত হরর্। আপনারদ্ে আদ্বম সাহাযয কেরত চাই। 
দ্বকন্তু আমারক এমন একিা স্পি কােে জদ্খারত হরর্ জযন আদ্বম আমাে ঊধ্ববতন 
কমবকতবারক জর্াঝারত পাদ্বে।’ 
 
“আপনারক যদ্বদ্ র্লাই যায় তা হরল জসিা দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটে সারথ জদ্খা 
কোে মরতা গুরুত্বপূেব হয় কীোরর্? আমারদ্ে কােিা দ্বনুঃসরন্দরহ গুরুত্বপূেব। আদ্বম 
আপনারক একিা সুরযার্ দ্বনরয় জদ্খরত অনুরোধ কেদ্বছ। আমারদ্ে কাে দ্বনুঃসরন্দরহ 
গুরুত্বপূেব। যদ্বদ্ দ্বহে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটে কারছ জসিা গুরুত্বপূেব র্রল প্রমাদ্বেত হয় 
তা হরল আেরক আমারদ্ে সাহাযয কোে পুেস্কাে আপদ্বন পারর্ন।” 
 
“হযাুঁ, দ্বকন্তু কথা জশষ না করে শুধু োর্ কেরলন কদ্বমশনাে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

137 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

“ঝুুঁদ্বক আরছ,” স্বীকাে কেরলন র্াে। স্বাোদ্বর্ক োরর্ই, ঝুুঁদ্বক দ্বনরল তাে ক্ষদ্বতপূেে 
পাওয়া উদ্বচত। আপদ্বন দ্য়া করে আমারদ্ে সমসযা র্লাে সুরযার্ দ্বদ্রয়রছন জসেনয 
আমো কৃতজ্ঞ। দ্বকন্তু আপদ্বন যদ্বদ্ আমারদ্ে আরেকিু সুরযার্ দ্বদ্রতন-” 
 
েুরু কুুঁচকারলা জডেসব। এই একই কথা একিু অদ্লর্দ্ল করে র্ত এক মারস জস 
অরনকর্ােই শুরনরছ। সর্সময়ই আরলাচনা জশষ হরত চঞ্চরক জিদ্বডি দ্বর্রলে 
হাতর্দ্রলে মাধযরম। আরর্ে র্িনাগুরলারত দ্বর্লগুরলা দ্রুত অদৃ্শয হরয় জযত গ্রহীতাে 
পরকরি। দ্বকন্তু এর্ারেে র্িনা দ্বেন্ন। দ্বর্লগুরলা পরড আরছ সামরনে জিদ্বর্রল, উনু্মি। 
ধীরে ধীরে জসগুরলা গুনরলন কদ্বমশনাে, উরেপারে জদ্খরলন োরলাোরর্। 
 
তাে কেস্বরে একিা সূক্ষ্ম পাথবকয লক্ষয কো জর্ল। “জর্ক র্াই দ্বপ্রদ্বে জসরিিাদ্বে, হযাুঁহ্? 
গুড মাদ্বন!” 
 
“আসল কথায় আসা যাক-” তার্াদ্া দ্বদ্রলন র্াে। 
 
“না, দ্াুঁডান,” কদ্বমশনাে র্াধা দ্বদ্রলন, “ধীরে ধীরে। আদ্বম আসরলই োনরত চাই 
আপনাো জকন এরসরছন। এই অথবগুরলা এরকর্ারে নতুন, এর্িং আপনারদ্ে কারছ 
দ্বনিয়ই অরনক আরছ। এখন মরন পরডরছ আমাে আরর্ আপনাো আরো করয়কেন 
অদ্বফসারেে সারথ জদ্খা করেরছন। এর্াে জঝরড কাশুন জতা। 
 
“আপদ্বন আরলাচনা জকানদ্বদ্রক দ্বনরয় যারেন, রু্ঝরত পােদ্বছ না।” র্লরলন র্াে। 
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“জকন? শুনুন, এে জথরক প্রমাে হয় জয আপনাো অনর্ধোরর্ এই গ্ররহ এরসরছন, 
জযরহতু আপনাে জর্ার্া সিীে এদ্বর কাডব এর্িং আইদ্বডদ্বিদ্বফরকশন যরথি নয়। দ্বতদ্বন 
সম্রারিে গুরুত্বপূেব জকউ নন।” 
 
“আদ্বম অস্বীকাে কেদ্বছ।” 
 
“জকারনা লাে হরর্ না,” কদ্বমশনাে হোৎ রুক্ষ স্বরে র্লরলন। “জয অদ্বফসাে এক শ 
জিদ্বডরিে দ্বর্দ্বনমরয় আপনারদ্ে কাডব সই করেরছ, সর্ স্বীকাে করেরছ জস-অর্শযই 
চারপে মুরখ । আমো অরনক দ্বকছুই োদ্বন।” 
 
“আপদ্বন যদ্বদ্ জর্াঝারত চান জয, ঝুুঁদ্বকে তুলনায় আমো যা দ্বদ্দ্বে জসিা যরথি নয়-” 
 
হাসরলন কদ্বমশনাে, “দ্বেক উরোিা, যরথি হরয়ও অরনক জর্দ্বশ। “দ্বর্লগুরলা দ্বতদ্বন সদ্বেরয় 
োখরলন একপারশ। “যা র্লদ্বছলাম, সম্রাি দ্বনরেই আপনারদ্ে র্যাপারে আগ্রহী। দ্বকছুদ্বদ্ন 
আরর্ আপনাো জেনারেল দ্বেরয়ারেে অদ্বতদ্বথ দ্বছরলন, এিা দ্বক দ্বমরথয? তাে র্াদ্বহনীে কাছ 
জথরক পাদ্বলরয় এরসরছন, এিা দ্বক দ্বমরথয? লডব ব্রুডদ্বেরর্ে জদ্ওয়া জর্শ োরলা পদ্বেমাে 
সম্পদ্বত্ত আরছ আপনারদ্ে কারছ, এিা দ্বক দ্বমরথয? সিংরক্ষরপ আপনাো একরোডা স্পাই 
এর্িং গুির্াতক এখারন এরসরছন-জর্শ, জক আপনারদ্ে োডা করেরছ জসিা র্লরলই 
োরলা কেরর্ন।” 
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“একেন সামানয কদ্বমশনাে-এে,” োরর্ে সারথ র্লরলন র্াে, “আমারদ্ে দ্বর্রুরদ্ধ 
অদ্বেরযার্ কোে অদ্বধকাে আরছ আদ্বম জসিা অস্বীকাে কেদ্বছ। আমো যাদ্বে।” 
 
“আপনাো জযরত পােরর্ন না,” উরে দ্াুঁডারলন কদ্বমশনাে, এখন আে তারক ক্ষীেদৃ্দ্বিে 
মরন হরে না। “এখন জকারনা প্ররেে উত্তে দ্বদ্রত হরর্ না। পের্তবীরত কদ্বেন সমরয়ে 
েনয তুরল োখুন জসগুরলা। আে আদ্বম কদ্বমশনাে নই। ইরম্পদ্বেয়াল পুদ্বলরশে একেন 
জলফরিনযাি। আপনারদ্ে জগ্রিাে কো হল।” 
 
মুরখে হাদ্বসে সারথ জলফরিনযাি এে হারত এখন জশাো পারে চচবরক ব্লাটাে। 
“আপনারদ্ে জচরয়ও নাদ্বম দ্াদ্বম জলাকরদ্ে এখন জগ্রিাে কো হরে। আমো একিা 
েীমরুরলে চাক পদ্বেষ্কাে কেদ্বছ।” 
 
আরস্ত আরস্ত দ্বনরেে অরস্ত্রে দ্বদ্রক হাত র্াডারলা জডেসব। মুরখে হাদ্বস আরো চওডা হল 
জলফরিনযাি-এে। কিাক্ট এ চাপ দ্বদ্ল, দ্বনখুুঁতোরর্ তীে েদ্বি আর্াত কেল জডেসব এে 
রু্রকে দ্বেক মাঝখারন-তাে পারসবানযাল দ্বশরল্ড র্াধা জপরয় আরলাে শত িুকো হরয় দ্বছিরক 
পডল চােদ্বদ্রক। 
 
এর্াে ফায়াে কেল জডেসব, জলফরিনযাি এে মাথা দ্বছিরক পডল মাদ্বিরত, মুরখে হাদ্বস 
এখনও মদ্বলন হয়দ্বন, জদ্য়ারল ততদ্বে হওয়া নতুন ফুরিা দ্বদ্রয় আরলা এরস পডায় মরন 
হরে জযন দ্াতারলা জকারনা েন্তু। 
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দ্বপছন দ্েো দ্বদ্রয় জর্দ্বেরয় এল তাো। 
 
“োহারে জপৌঁছরত হরর্ দ্রুত,” দ্বহসদ্বহস করে র্লল জডেসব। োর্যরক অদ্বেশাপ দ্বদ্ল। 
“আরেকিা পদ্বেকল্পনা জেরস্ত জর্ল। কসম জখরয় র্লরত পাদ্বে জস্পস দ্বফরয়ও আমারদ্ে 
দ্বর্পরক্ষ কাে কেরছ।” 
 
জখালা োয়র্ায় জর্দ্বেরয় আসাে পে তাো রু্ঝরত পােল দ্বর্োি জিদ্বলোইেরেে সামরন 
দ্বেড র্াডরছ িমশ। দ্াুঁডারনাে সময় জনই; িুকরো দ্বকছু কথা কারন জেরস এরলও 
মনরযার্ দ্বদ্ল না। দ্বকন্তু হযাুঁিারেে প্রশস্ত দ্েোে দ্বদ্রক জদ্ৌডারনাে সময় র্াে 
ইরম্পদ্বেয়াল দ্বনউরেে একিা কদ্বপ দ্বছদ্বনরয় দ্বনরলন। হযাুঁিারেে একিা শূনয োয়র্ায় 
তারদ্ে মহাকাশযান দ্াুঁদ্বডরয় আরছ। 
 
“ওরদ্ে কাছ জথরক পালারত পােরর্?” দ্বেরজ্ঞস কেরলন র্াে। 
 
ট্রাদ্বফক পুদ্বলরশে দ্শিা দ্বশপ েীষে জোরে পালারত থাকা দ্বশপ-এে দ্বপছু দ্বনল, জয দ্বশপ 
আইনসিত জেদ্বডও-দ্বর্মড পথ জছরড হোৎ এত দ্রুত ছুিল জয দ্রুতর্দ্বতে পূরর্বে সমস্ত 
জেকডব ছাদ্বডরয় জর্ল। আরো দ্বপছরন দ্বসরিি পুদ্বলরশে হালকা পাতলা দ্বশপগুরলা দ্বনদ্বদ্বি 
র্েবনাে একিা দ্বশপ এর্িং দু্েন খুনীরক ধোে েনয ছুরিাছুদ্বি শুরু করেরছ। 
 
“ওয়াচ দ্বম,” র্লল জডেসব, এর্িং ট্রযানিরেে সােরফস জথরক মাত্র দু্ই হাোে মাইল 
উপরে উরেই দ্বশফি কেল হাইপােরস্পরস। গ্ররহে এত কারছ দ্বশফি কোে কােরে প্রায় 
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অরচতন হরয় পডরলন র্াে, আে র্যাখযাে অতীত একধেরনে আতঙ্ক দ্বর্রে ধেল 
জডেসবরক, দ্বকন্তু এক আরলাক র্ষব দূ্রে তারদ্ে সামরন মহাকাশ এরকর্ারে পদ্বেস্কাে। 
 
দ্বনরেে মহাকাশযান দ্বনরয় সীমাহীন র্র্ব প্রকাশ জপল জডেরসবে কথায়। জকারনা 
ইরম্পদ্বেয়াল দ্বশপ আমারক ধেরত পােরর্ না।” 
 
তােপে দ্বতি সুরে র্লল, “দ্বকন্তু পাদ্বলরয় যার্ জকাথায়, ওরদ্ে সারথ আমো পাের্ না। 
দ্বক কোে আরছ?” 
 
র্াে দু্র্বলোরর্ দ্বনরেে করি নরডচরড র্সরলন, হাইপােদ্বশফরিে প্রোর্ এখরনা দূ্ে 
হয়দ্বন। শেীরেে প্রদ্বতদ্বি মািংসরপদ্বশ শি হরয় আরছ। “কাউরক দ্বকছু কেরত হরর্ না। সর্ 
জশষ হরয় জর্রছ। জদ্খ!” র্লরলন দ্বতদ্বন। 
 
ইরম্পদ্বেয়াল দ্বনউরেে কদ্বপিা এদ্বর্রয় দ্বদ্রলন, প্রথম পাতাে জহডলাইনিাই র্দ্বেরকে দ্বর্ষম 
খাওয়াে েনয যরথি। 
 
“দ্াদ্বয়ত্ব জথরক অর্যাহদ্বত এর্িং জগ্রিাে-দ্বেরয়াে এর্িং ব্রুডদ্বের্,” দ্বর্ড দ্বর্ড করে পডল 
জস। শূনয দৃ্দ্বিরত তাকাল র্াে এে দ্বদ্রক, “জকন?” 
 
“এখারন দ্বর্স্তাদ্বেত জলখা জনই। দ্বকন্তু তারত দ্বক? ফাউরেশন-এে সারথ যুদ্ধ জশষ হরয়রছ। 
এই মুহূরতব দ্বর্ররাহ চলরছ দ্বসউরয়নায়। তুদ্বম দ্বনরেই পড,” তাে কেস্বে ধীরে ধীরে 
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দ্বনরস্তে হরয় পডরছ। জকারনা একিা প্ররদ্রশ জনরম দ্বর্স্তাদ্বেত জেরন জনর্। এখন রু্মার্ 
আদ্বম।” 
 
দ্বেক কথামরতা কাে কেরলন দ্বতদ্বন। 
 
র্াসফদ্বডরেে মরতা একিা চক্কে দ্বদ্রয় জট্রড দ্বশপ দ্বফরে চলল ফাউরেশন-এে দ্বদ্রক। 
 
* 
 
১০. যুদ্ধ জশষ 
 
অস্বদ্বস্ত জর্াধ কেরছ লাথান জডেসব, জসই সারথ অসন্তুি। দ্াশবদ্বনক সুলে ঔদ্াদ্বসরনযে 
সারথ জস জময়রেে আডম্বেপূেব প্রশিংসা এর্িং যুরদ্ধ স্বীকৃদ্বত স্বরূপ দ্বিমসন দ্বের্ন গ্রহে 
করেরছ। পুরো উৎসরর্ তাে অিংশগ্রহে এখারনই জশষ হরয় যায় তােপরে। দ্বকন্তু েরতাে 
কােরেই তারক অরপক্ষা কেরত হরে। প্রধানত: এই েরতাে কােরেই অেযাস অনুযায়ী 
শব্দ করে হাই তুলরত পােরছ না র্া জচয়ারেে উপে পা তুরল র্সরত পােরছ না। 
 
দ্ীর্বদ্বদ্ন মহাকারশ কািারনাে ফরল এই অেযাস র্রড উরেরছ তাে। ওখারনই জস স্বােন্দয 
জর্াধ করে। 
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ডুরসম র্ারেে জনতৃরত্ব দ্বসযউরয়দ্বনয়ান প্রদ্বতদ্বনদ্বধো চুদ্বিরত সই করেরছ এর্িং দ্বসযউরয়না 
হল প্রথম প্ররদ্শ জয এম্পায়াে এে পদ্বলদ্বিকযাল শাসন জথরক জর্দ্বেরয় এরস ফাউরেশন-
এে অথবননদ্বতক প্রোরর্ জযার্ দ্বদ্ল। 
 
দ্বসযউরয়না যখন দ্বর্ররাহ করে তখন এম্পায়াে এে র্ডবাে দ্বিরিে পাুঁচিা যুদ্ধযান ধো 
পরড। চরক দ্বর্শাল এর্িং েয়িংকে যুদ্ধযানগুরলা শহরেে োস্তা প্রদ্দ্বক্ষরেে সময় উৎফুি 
েনতা হষবধ্বদ্বন দ্বদ্রয় জসগুরলারক স্বার্ত োনায়। 
 
এখন র্রস র্রস শুধু পান কো, েরতা জদ্খারনা আে সামানয আরলাচনা। 
 
একিা কেস্বে ডাকল তারক। জফারেল; যাে এক সকারলে মুনাফা দ্বদ্রয় তাে মরতা দ্বর্শ 
েনরক একর্ারে জকনা যারর্। জসই জফারেল এখন সদ্য় েদ্বিরত আেুল তুরল তারক 
ডাকরছ। 
 
র্যালকদ্বনরত জর্দ্বেরয় আসরতই োরতে োো র্াতাস ঝাুঁপিা মােল মুরখ। দ্বনয়ম অনুযায়ী 
কুদ্বনবশ কেল জস, একই সারথ এরলারমরলা দ্াদ্বড দ্বেক করে দ্বনল। র্াে দ্বছরলন জসখারন, 
হাসরছন। দ্বতদ্বন র্লরলন, “জডেসব, আমারক জতামাে র্াুঁচারনা উদ্বচত। অদ্বেরযার্ আদ্বম 
নাদ্বক অদ্বতদ্বেি দ্বর্নয়ী, েয়িংকে অপোধ।” 
 
“জডেসব,” কথা র্লাে সময় মুখ জথরক দ্বসর্াে নামারলা জফারেল, “লডব র্াে-এে মরত 
লীয়রনে োেধানীরত জতামাে যাওয়াে সারথ দ্বেরয়ারেে র্েখারস্তে জকারনা সম্পকব জনই।” 
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“জমারিই জনই, কািা কািা স্বরে র্লল জডেসব। “দ্বফরে আসাে পরথ আমো দ্বর্চারেে 
র্যাপারে োনরত পাদ্বে, পদ্বেষ্কাে জর্াঝা যায় পুরো র্িনািা সাোরনা। প্রচাে কো হরে 
সম্রারিে দ্বর্রুরদ্ধ নাশকতামূলক কাযবকলারপে েনয জেনারেলরক জগ্রিাে কো হরয়রছ।” 
 
“অথচ জস দ্বনরদ্বাষ?” 
 
“দ্বেরয়াে?” মাঝখারন নাক র্লারলন র্াে। “হযাুঁ, র্যালাদ্বিে কসম, হযাুঁ। ব্রুডদ্বের্ হরে 
আসল জর্ঈমান, দ্বকন্তু কখরনা ধো যায়দ্বন। এিা হরে আইরনে ফাুঁদ্। প্ররয়ােনীয় এর্িং 
অর্শযম্ভার্ী।” 
 
“র্াই সাইরকাদ্বহরটাদ্বেকযাল জনরসদ্বসদ্বি, আমাে ধােো।” প্রচদ্বলত েদ্বিরত েদ্বসকতা কেল 
জফারেল। 
 
“দ্বেক,” র্াে দ্বসদ্বেয়াস, “আরর্ জর্াঝা যায়দ্বন, দ্বকন্তু পুরো র্িনা জশষ হওয়াে পে আদ্বম-
জর্শ, র্লা যায় জয র্ই এে দ্বপছরন উত্তে জদ্রখ দ্বনরলই সমসযািা জযমন সহে হরয় যায়, 
জসেকমই আেদ্বক। এখন আমো জদ্খদ্বছ জয এম্পায়াে এে সামাদ্বেক র্যর্স্থা োেয 
দ্খরলে েনয যুদ্ধরক অসম্ভর্ করে তুরলরছ। সম্রাি যদ্বদ্ দু্র্বল হন, তা হরল জেনারেলরদ্ে 
মারঝ দ্বসিংহাসন দ্খরলে েিক্ষয়ী সিংর্ষব শুরু হয়। সম্রাি শদ্বিশালী হরল হয়রতা 
সামদ্বয়কোরর্ এম্পায়াে এে দ্বর্দ্বেন্ন অিংশগুরলা দ্বর্দ্বেন্ন হরর্ না, একিা স্থদ্বর্েতা ততদ্বে 
হরর্, জথরম যারর্ সকল অগ্রর্দ্বত।” 
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েুে েুে করে জধায়া ছাডল জফারেল। “দ্বেকমরতা জর্াঝারত পারেনদ্বন, লডব র্াে।” 
 
সামানয হাসরলন র্াে। “আমােও মরন হয়। সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে প্রদ্বশক্ষে না থাকারত এই 
সমসযা। সাদ্ামািা কথা দ্বদ্রয় র্াদ্বেদ্বতক সমীকেে জর্াঝারনা কদ্বেন। দ্বেক আরছ জদ্খা যাক 
 
র্াে দ্বচন্তা কেরছন। জেদ্বলিং এ আরয়দ্বশ েদ্বিরত জহলান দ্বদ্রয় দ্াুঁদ্বডরয়রছ জফারেল। জডেসব 
মখমরলে মরতা কারলা আকারশে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় োর্রছ ট্রযানিরেে কথা। 
 
তােপে র্াে র্লরলন, “জদ্খুন, সযাে, আপদ্বন-এর্িং জডেসব-এর্িং জকারনা সরন্দহ জনই জয 
সর্াই ধােো করেদ্বছল জয এম্পায়ােরক পোদ্বেত কেরত হরল সম্রাি এর্িং তাে 
জেনারেরলে মারঝ দ্বর্রেদ্ ততদ্বে কেরত হরর্। আপদ্বন এর্িং জডেসব এর্িং প্ররতযরকে 
ধােো দ্বেকই দ্বছল-প্রথম জথরকই, অন্তত ইিােনাল দ্বডেইউদ্বনয়রনে মূলনীদ্বতগুরলা 
দ্বর্রর্চনা কেরল এই কথা র্লা যায়। 
 
“দ্বকন্তু আপনাো ধরে দ্বনরয়দ্বছরলন জয একেন র্যদ্বিে আচেেরক প্রোদ্বর্ত করে এই 
ইিােনাল দ্বডেইউদ্বনয়ন ততদ্বে কো যারর্। েুল হরয়দ্বছল এখারনই। আপনাো রু্ষ 
জদ্ওয়াে জচিা করেরছন। উচ্চাকাঙ্খ এর্িং েয় প্রদ্শবরনে উপে দ্বনেবে করেরছন। দ্বকন্তু 
দু্রেবার্ ছাডা আে দ্বকছু অদ্বেবত হয়দ্বন। সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক প্রদ্বতদ্বি পদ্রক্ষরপে সারথ 
সারথ পদ্বেদ্বস্থদ্বত আরো খাোপ হরত থারক। 
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“আে এই উদ্দাম দ্বর্শৃঙ্খলাে মারঝও জসলডন িাইডাল ওরয়ে নীেরর্ দ্বনেদ্বর্দ্বেন্নোরর্-
দ্বকন্তু অপ্রদ্বতরোধয র্দ্বতরত এদ্বর্রয় চলদ্বছল।” 
 
রু্েরলন ডুরসম র্াে। জেদ্বলিং এ েে দ্বদ্রয় তাকারলন দ্বর্েয় উৎসরর্ জমরত উো নর্েীে 
আরলাক মালাে দ্বদ্রক। দ্বতদ্বন র্লরলন, “একিা অদৃ্শযহাত আমারদ্ে জেরল দ্বনরয় যারে; 
ক্ষমতাশালী জেনারেল এর্িং মহান ম্রাি; আমাে দ্বর্ে এর্িং আপনারদ্ে দ্বর্ে, সর্াইরক-
জসিা হরে হযাদ্বে জসলডরনে অদৃ্শয হাত। দ্বতদ্বন োনরতন দ্বেরয়ারেে মরতা র্যদ্বিরক 
পোদ্বেত হরতই হরর্, জযরহতু সাফলযই তাে র্যথবতা জডরক আনরর্, এর্িং যত জর্দ্বশ সফল 
হরর্ র্যথবতা ততই দ্বনদ্বিত হরর্।” 
 
“এর্ােও পদ্বেষ্কাে হলনা।” শুকরনা র্লায় র্লল জফারেল। 
 
“এক দ্বমদ্বনি,” আন্তদ্বেকোরর্ কথা র্লরছন র্াে, “পুরো পদ্বেদ্বস্থদ্বতিা আর্াে দ্বচন্তা করুন। 
একেন দু্র্বল জেনারেল কখরনাই আমারদ্ে ক্ষদ্বত কেরত পােরর্ না। দু্র্বল সম্রারিে 
ক্ষমতার্ান জেনারেলও আমারদ্ে ক্ষদ্বত কেরত পােরর্না; কােে জস তখন আরো 
লােেনক দ্বর্ষরয় মনরযার্ জদ্রর্। দ্বর্দ্বেন্ন র্িনায় আমো জদ্রখদ্বছ জশষ দু্ই শতাব্দীে দ্বতন 
চতুথবািংশ সম্রাি দ্বসিংহাসরন র্সাে আরর্ দ্বর্ররাহী জেনারেল নয়রতা দ্বর্ররাহী োইসেয় 
দ্বছরলন। 
 
“কারেই একমাত্র শদ্বিশালী জেনারেল এর্িং শদ্বিশালী সম্রাি এই দু্রয়ে কদ্বম্বরনশন 
ফাউরেশন-এে ক্ষদ্বত কেরত পারে। কােে শদ্বিশালী সম্রািরক সহরে দ্বসিংহাসনচুযত কো 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

147 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

যায় না আে শদ্বিশালী জেনারেলরক সর্সময় ক্ষমতা জথরক দূ্রে থাকরত র্াধয কো 
হরর্। 
 
“দ্বকন্তু কীোরর্ সম্রারিে ক্ষমতা ধরে োখা যারর্? লীয়রনে ক্ষমতাে উৎস জকাথায়? 
পদ্বেস্কাে। লীয়ন শদ্বিশালী, কােে জস তাে আরশ পারশ কাউরক ক্ষমতার্ান হরয় উেরত 
জদ্য়দ্বন। হোৎ ধনী হরয় উো জকারনা সোসদ্ র্া অদ্বধক েনদ্বপ্রয়তা অেবনকােী জেনারেল 
সর্াই দ্বর্পজ্জনক। এম্পায়াে এে সাম্প্রদ্বতক ইদ্বতহাস প্রমাে করে জয সম্রািরক শদ্বিশালী 
হরত হরল তারক তীক্ষ্ণ রু্দ্বদ্ধে অদ্বধকােী হরত হয়। 
 
“দ্বেরয়াে অরনক যুরদ্ধ দ্বর্েয়ী হরয়রছন, ফরল সম্রারিে মরন সরন্দহ দ্ানা র্াধরত শুরু 
করে। সমসামদ্বয়ক পদ্বেদ্বস্থদ্বত তারক র্াধয করে সরন্দহর্াদ্ী হরয় উেরত। দ্বেরয়াে রু্ষ 
দ্বনরত অস্বীকাে করেরছ? খুর্ই সরন্দহেনক; দ্বনিয়ই জকারনা উরদ্দশয আরছ। তাে 
সর্রচরয় দ্বর্েস্থ সোসদ্ দ্বেয়ারেে প্রদ্বত অনুেি হরয় পরডরছ? খুর্ই সরন্দহেনক; 
দ্বনিয়ই জকারনা উরদ্দশয আরছ। মাত্র একেরনে আচেরেে কােরেই সরন্দহ ততদ্বে হয়দ্বন-
জসকােরেই একেন র্যদ্বিে আচেেরক প্রোদ্বর্ত কোে আমারদ্ে পদ্বেকল্পনা র্যথব হয়। 
দ্বেয়ারেে মাত্রাদ্বতদ্বেি সফলতাই দ্বছল সরন্দহেনক। জসেরনযই তারক োেধানীরত জডরক 
দ্বনরয় অদ্বেযুি করে দ্বর্চারেে মুরখামুদ্বখ দ্াুঁড কোরনা হয় এর্িং মৃতুযদ্ে জদ্ওয়া হয়। 
 
“জদ্খুন, র্িনা প্রর্ারহে এমন জকারনা কদ্বম্বরনশন জনই যা ফাউরেশন-এে দ্বর্েয়রক 
প্রদ্বতহত কেরত পারে। আমো র্া দ্বেরয়াে যতই জচিা কদ্বে না জকন এিা র্িতই।” 
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নীের্েদ্বিরত মাথা নাডল ফাউরেশন ধনকুরর্ে। “তাই! দ্বকন্তু সম্রাি এর্িং জেনারেল 
একই র্যদ্বি হরল দ্বক র্িত? হযাুঁ? কী হত তা হরল? এ দ্বর্ষরয় আপদ্বন দ্বকছু র্রলনদ্বন। 
কারেই দ্বকছুই প্রমাে হয় না আপনাে কথায়।” 
 
োর্ কেরলন র্াে। “আদ্বম দ্বকছুই প্রমাে কেরত পাের্ না। জযখারন এম্পায়াে এে 
প্রদ্বতদ্বি আমলা, প্রদ্বতদ্বি ক্ষমতার্ান র্যদ্বি, প্রদ্বতদ্বি দ্সুয দ্বসিংহাসন দ্খরলে জচিা করে এর্িং 
প্রায়ই সফল হয়-তা হরল সম্রািরক যদ্বদ্ আরর্ জথরকই র্যালাদ্বিে সুদূ্েতম প্রারন্ত যুরদ্ধ 
দ্বলি থাকরত হয়, দ্বতদ্বন শদ্বিশালী হরলই র্া দ্বক হরর্। োেধানীরত রৃ্হযুদ্ধ শুরু হওয়াে 
আরর্ দ্বতদ্বন কতদ্বদ্ন দূ্রে থাকরত পােরর্ন। এম্পায়াে এে সামাদ্বেক পদ্বেরর্শ জসই 
সময় কদ্বমরয় আনরর্। 
 
“দ্বেরয়ােরক আদ্বম র্রলদ্বছলাম জয এম্পায়াে এে পুরো শদ্বি দ্বদ্রয়ও ফাউরেশনরক 
পোদ্বেত কো যারর্ না।” 
 
“চমৎকাে! চমৎকাে!” অতযন্ত খুদ্বশ হরয়রছ জফারেল। “তা হরল আপদ্বন র্লরছন জয 
এম্পায়াে আে আমারদ্ে েনয হুমদ্বক হরয় দ্াুঁডারর্ না।” 
 
“আমাে জসেকমই ধােো,” স্বীকাে কেরলন র্াে। “সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক এই র্ছেিা 
পাে কেরত পােরর্ন না লীয়ন। তােপে খুর্ দ্রুত করয়কর্াে ক্ষমতাে পালার্দ্ল র্িরর্, 
অথবাৎ এিা হরত পারে এম্পায়াে এে সর্বরশষ দ্বসদ্বেল ওয়াে।” 
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“তা হরল,” র্লল জফারেল, “আে জকারনা শত্রু জনই।” 
 
র্াে দ্বচদ্বন্তত। “জসরকে ফাউরেশন আরছ।” 
 
“এযাি দ্য আদ্াে এযাে অর্ দ্য র্যালাদ্বি? নি ফে দ্য জসঞু্চদ্বে।” 
 
এই কথায় ঝি করে রু্েল জডেসব, থমথরম জচহাো দ্বনরয় দ্াুঁডারলা জফারেল-এে 
মুরখামুদ্বখ। “র্রেে দ্বেতরে শত্রু থাকরত পারে।” 
 
“তাই?” োো র্লায় দ্বেরজ্ঞস কেল জফারেল। “জক হরত পারে, উদ্াহেে দ্াও জদ্দ্বখ।” 
 
“জযমন, েনর্ে, হয়রতা তাো দ্বনরেরদ্ে আয় জোের্াে র্াডারনাে জচিা কেরর্, 
ধনসম্পদ্ মুদ্বিরময় করয়কেরনে হারত েমা হরত র্াধা জদ্রর্। কী র্লদ্বছ রু্ঝরত 
পােরছন?” 
 
আরস্ত, আরস্ত, জফারেরলে জচারখে আরলা দ্বনরে জর্ল, তাে র্দ্রল স্থান করে দ্বনল 
সীমাহীন রৃ্ো। 
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সিতীয় পর্ব : দ্য সমউল 
 
দ্বমউল–র্যালাকদ্বিক ইদ্বতহারসে সমপযবারয়ে অনযানয গুরুত্বপূেব চদ্বেরত্রে তুলনায় দ্বমউল 
সম্বরন্ধ জর্দ্বশ দ্বকছু োনা যায়দ্বন। যতিুকু তথয পাওয়া জর্রছ তাে জর্দ্বশেোর্ই পাওয়া 
জর্রছ দ্বমউরলে প্রদ্বতপরক্ষে কাছ জথরক এর্িং দ্বর্রশষ করে জসই নর্দ্বর্র্াদ্বহত তরুেী– 
 
এনসাইরলারপদ্বডয়া র্যালাকদ্বিকা 
 
১১. র্ে করন 
 
প্রথম দ্শবরনই জহরেন পছন্দ হল না জর্ইিাে। তাে স্বামী জদ্দ্বখরয় দ্বদ্ল-র্যালাদ্বিে প্রারন্ত 
অসীম শূরনয হাদ্বেরয় যাওয়া একিা দ্বনপ্রে নক্ষত্র। পাতলাোরর্ ছদ্বডরয় থাকা নক্ষরত্রে 
জশষ আুঁক জথরক অরনক দূ্রে, জযখারন দ্বনুঃসি অর্স্থায় অদ্বনয়দ্বমত আরলা দ্বর্দ্বকেে 
কেরছ। সর্ দ্বমদ্বলরয় জকমন জযন হতোডা আে অনাকষবক। 
 
জিাোন োরলাোরর্ই োরন জয এই জেড জডায়াফবএ নর্দ্বর্র্াদ্বহত েীর্ন শুরু কোিা 
দ্বচত্তাকষবক হরর্ না। এিা জেরর্ই জোুঁি র্াুঁকা কেল। “আদ্বম োদ্বন, জয-এখারন জতামাে 
োরলা লার্রর্ না। মারন ফাউরেশন জথরক এখারন এরস।” 
 
“ের্নয, জিাোন। জতামারক আমাে দ্বর্রয় কো উদ্বচত হয়দ্বন।” 
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এই কথায় তাে স্বামীপ্রর্ে আর্াত জপল এর্িং জসিা জর্াপন কোে আরর্ই তাে জসই 
দ্বর্রশষ উষ্ণ র্লায় র্লল, “এর্াে জোুঁি ফুদ্বলরয় তীে জর্ুঁধা পাদ্বখে মরতা কাতে দৃ্দ্বিরত 
তাকাও-আমাে কাুঁরধ মাথা োখাে আরর্ জযোরর্ তাকারত, আে আদ্বম জতামাে চুরল হাত 
রু্দ্বলরয় জদ্ই। তুদ্বম অনয দ্বকছু শুনরত জচরয়দ্বছরল, তাই না? আশা করেদ্বছরল আদ্বম র্লর্, 
তুদ্বম আমারক জযখারন দ্বনরয় যারর্ আদ্বম জসখারনই সুখী হর্, জিাোন!’ অথর্া তুদ্বম পারশ 
থাকরল ইিােরটলাে র্হ্বরে দ্বর্রয়ও র্ে র্াুঁধরত পাদ্বে! স্বীকাে করে নাও।” 
 
স্বামীে দ্বদ্রক একিা আেুল তুলল জস এর্িং জিাোন কামড জদ্ওয়াে আরর্ই ঝি করে 
সদ্বেরয় আনল। 
 
“যদ্বদ্ আদ্বম হাে জমরন জনই, স্বীকাে কদ্বে জতামাে কথাই দ্বেক, তা হরল তুদ্বম দ্বডনাে ততদ্বে 
কেরর্?” র্লল জিাোন। 
 
োদ্বে হরয় মাথা নাডল জর্ইিা আে জস শুধু হাদ্বস মুরখ তাদ্বকরয় েইল। 
 
এমনদ্বক দ্বিতীয়র্াে তাদ্বকরয়ও জর্ইিারক র্ডপডতা জমরয়রদ্ে মরতা সুন্দেী র্লা যারর্ না-
এিা জিাোনরক স্বীকাে কেরতই হরর্। মসৃে চচবরক কারলা চুল। মুখ দ্বকছুিা প্রশস্ত। দ্বকন্তু 
জমহর্দ্বন েরেে জচাখদু্রিা হাসরছ সর্সময়, র্ন েুরু জস দু্রিারক আলাদ্া করে জেরখরছ 
ফসবা মসৃে কপাল জথরক। 
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তাে েীর্নরর্াধ দৃ্ঢ় এর্িং করোে র্াস্তর্মুখী, তােপরেও হৃদ্রয়ে এক জকাোয় ধােে করে 
জেরখরছ োলর্াসাে উষ্ণ প্রস্রর্ে, জখাুঁচা জমরে যা কখরনা জর্ে করে আনা যারর্ না। শুধু 
োনরত হরর্ জসই প্রস্রর্রে জপৌঁছারনাে সদ্বেক উপায়। 
 
অপ্ররয়ােরনই দ্বকছুক্ষে কররালগুরলা নাডল জিাোন, তােপে র্সল আরয়শ করে। আে 
মাত্র একিা ইিােরটলাে োম্প এর্িং র্হু দ্বমদ্বলমাইরিা পােরসক জসাো পরথ এরর্ারনাে 
পে মযানুয়াদ্বল চালারত হরর্। জচয়ারেে দ্বপরে দ্বপে জেদ্বকরয় মাথা জহদ্বলরয় জটােরুরমে 
দ্বদ্রক তাকাল জস, জর্ইিা জসখারন অেযস্ত হারত দ্বডনারেে র্যর্স্থা কেরছ। 
 
জর্ইিাে প্রদ্বত তাে আচেে অরনকিা যুদ্ধেয়ী তসদ্বনরকে মরতা-কােে,দ্বতন র্ছরেে 
সীমাহীন হীনেনযতা জথরক জস জর্দ্বেরয় আসরত জপরেরছ দ্বর্েয়ীে মরতা। 
 
জস একেন প্রদ্বেদ্বন্সয়াল-শুধু তাই নয় একেন দ্লতযার্ী র্দ্বেরকে সন্তান। আে জর্ইিা 
জখাদ্ ফাউরেশন-এে নার্দ্বেক-শুধু তাই নয় জহার্াে মযারলাে র্িংশধে। 
 
এসর্ কােরেই অস্বদ্বস্ত জর্াধ কেরছ। জহরেরনে মরতা একিা পাথুরে দ্বর্ে যাে শহেগুরলা 
সর্ পাহারডে গুহাে জেতে-জযগুরলারক র্লা হয় জকে দ্বসদ্বি-জসখারন দ্বনরয় আসা যরথি 
খাোপ। ফাউরেশন-এে প্রদ্বত র্দ্বেকরদ্ে আরিাস-অতযাধুদ্বনক নর্ের্াসীরদ্ে প্রদ্বত তারদ্ে 
চেম রৃ্োে মুরখামুদ্বখ তারক দ্াুঁড কোরনািা হরে ের্নয। 
 
দ্বকন্তু দ্বকছু কোে জনই-সাপারেে পরেই, জশষ োম্প। 
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জহরেনরক মরন হরে িকিরক লাল আগুরনে জর্ালা, এর্িং দ্বিতীয় গ্রহিাে অরধবক মরন 
হরে জোডাতাদ্বল জদ্ওয়া আরলাে রৃ্ত্ত, দ্বকনাো দ্বদ্রয় র্াযু়মেরলে আো জর্দ্বেরয় আসরছ, 
র্াদ্বক অরধবক অন্ধকাে। সামরন ঝুুঁরক দ্বেউরির্রলে দ্বদ্রক তাকাল জর্ইিা, জসখারন 
মাকডসাে োরলে মরতা অরনক তেখাে মাঝখারন জহরেন দু্ই এে চমৎকাে প্রদ্বতেদ্বর্ 
ফুরি উরেরছ। 
 
“প্রথরম জতামাে র্ার্াে সারথ জদ্খা কেরত চাই,” র্ম্ভীে র্লায় র্লল জস। “যদ্বদ্ দ্বতদ্বন 
আমারক পছন্দ না করেন—” 
 
“তা হরল,” দ্বনোসি র্লায় র্লল জিাোন, “তুদ্বমই হরর্ প্রথম সুন্দেী মদ্বহলা জয তাে 
মরন এই ধােো ততদ্বে কেরর্। একিা হাত জখায়ারনাে আরর্ এর্িং র্যালাদ্বি চরষ জর্ডারনা 
থামারনাে আরর্ র্ার্া-দ্বনরেই দ্বেরজ্ঞস করো, কারনে র্ারোিা র্াদ্বেরয় ছাডরর্। এক সময় 
আদ্বম মরন কেতাম সর্ র্াদ্বনরয় র্লরছ। কােে একই র্ল্প কখরনা দ্বিতীয়র্াে র্লাে সময় 
দ্বেক আরর্ে মরতা করে র্লত না।” 
 
জহরেন দু্ই দ্রুত তারদ্ে দ্বদ্রক এদ্বর্রয় আসরছ। দ্বনরচ েূদ্বম জর্দ্বিত সার্ে মরন হরে 
োেী দ্বফতাে মরত, দ্বনরচে ধূসে র্েব হালকা হরত হরত একসময় হাদ্বেরয় জর্ল দৃ্দ্বিে 
আডারল, জছুঁডারখাুঁডা জমরর্ে ফাুঁক দ্বদ্রয় মারঝ মারঝ জচারখ পডরছ উপকূলর্তবী পাহারডে 
চূডা। 
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আরো কারছ এদ্বর্রয় যাওয়ারত সার্রেে জেউ পদ্বেষ্কাে হল, জশষ মাথায় দ্বর্লীন হরয় জর্রছ 
দ্বদ্র্রন্তে ওপারে, র্াুঁক জনওয়াে সময় েূদ্বম আুঁকরড থাকা র্েরফে মাে জদ্খা দ্বদ্রয়ই 
দ্বমদ্বলরয় জর্ল। 
 
তীে র্দ্বত ধীরে ধীরে করম আসাে ফরল প্রর্ল ঝাুঁকুদ্বন সহয কেরত হরে যাত্রীরদ্ে। 
দ্াুঁরত দ্াুঁত জচরপ দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন, “জতামাে সুযি দ্বেকমরতা লক কো হরয়রছ?” 
 
র্ারয়ে চামডাে সারথ জসরি থাকা ইিােনাদ্বল দ্বহরিড জপাশারকে আরবতা জশাষক স্পঞ্জ 
এে কােরে জর্ইিাে সুরেৌল মুখমেল আরো জফালা জফালা এর্িং রুক্ষ্ম মরন হল। 
 
মালেূদ্বমে দ্বেক উপরেই একিা সমতল জখালা োয়র্ায় মহাকাশযান অর্তেে কেল ঝরে 
যাওয়া পাতাে মরতা। 
 
আউিাে র্যালাকদ্বিক োরতে অস্বদ্বস্তকে দ্বনকষ কারলা অন্ধকারে জর্দ্বেরয় এল যাত্রীো। 
প্রচে শীত আে োো র্াতারস হাুঁপারত লার্ল জর্ইিা। তাে একিা র্াহু ধরে জিাোন 
সিংকীেব মসৃে পথ জর্রয় তারক জিরন দ্বহুঁচরড দ্বনরয় চলল দূ্রেে এক সাদ্বে কৃদ্বত্রম আরলাে 
দ্বদ্রক। 
 
অরধবক পথ যাওয়াে পরেই জমালাকাত হল এদ্বর্রয় আসা র্াডবরদ্ে সারথ। দ্বফসদ্বফস করে 
দ্বকছু র্াকয দ্বর্দ্বনমরয়ে পরেই দ্বনরয় যাওয়া হল তারদ্ে। জেতরে জোকাে পে দ্বপছরন 
পাথুরে দ্েো র্ন্ধ হরয় জযরতই দূ্ে হরয় জর্ল শীত আে োো র্াতাস। জেতেিা উষ্ণ, 
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জদ্য়ারলে আরলায় সাদ্ারি োর্, জর্সুরো গুনগুন শরব্দ োেী হরয় আরছ র্াতাস। জডরস্কে 
জলাকগুরলা হারতে কাে জেরখ জচাখ তুরল তাকাল, দ্বনরেরদ্ে কার্েপত্র এদ্বর্রয় দ্বদ্ল 
জিাোন। 
 
এক ঝলক জদ্রখই হাত জনরড এদ্বর্রয় যাওয়াে দ্বনরদ্বশ জদ্ওয়া হল তারদ্ে। স্ত্রীে কারন 
দ্বফসদ্বফস কেল জিাোন, “র্ার্া সম্ভর্ত আরর্ই র্যর্স্থা করে জেরখরছ। পাুঁচ র্ণ্টাে আরর্ 
ছাডা পাওয়া অসম্ভর্ র্যাপাে।” 
 
তাডাহুরডা করে জোলা োয়র্ায় জর্দ্বেরয়ই জর্ইিা থমরক দ্াুঁডাল। দ্বর্ষ্ময়াদ্বেেূত সুরে 
র্লল, “ওহ মাই–” 
 
দ্বদ্রনে আরলায় জেরস যারে জকে দ্বসদ্বি-নর্ীন সূরযবে সাদ্ারি দ্বদ্রনে আরলা। যদ্বদ্ও 
আসরল জকারনা সূযব জনই। জয োয়র্ায় আকাশ থাকরত পােত জসখানিা অসম্ভর্ উজ্জ্বল, 
তাকারনা যায় না। সদ্বেক র্নরত্বে উষ্ণ র্াতারস সরু্ে উদ্বদ্ভরদ্ে সুর্ন্ধ জেরস জর্ডারে। 
 
“জিাোন, কী চমৎকাে।” 
 
উরির্ পুরোপুদ্বে না কািরলও দ্বকছুিা উৎফুি হরয় দ্াুঁত জর্ে করে হাসল জিাোন। 
“আসরল জর্, ফাউরেশন-এে সারথ জকারনা তুলনাই চরল না, দ্বকন্তু এিা জহরেন দু্ই এে 
সর্রচরয় র্ড শহে-েনসিংখযা দ্বর্শ হাোে-জতামাে োরলা লার্রর্। যদ্বদ্ও দ্বর্রনাদ্রনে 
জকারনা র্যর্স্থা জনই, অনযদ্বদ্রক গুি পুদ্বলরশে ঝারমলাও জনই।” 
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“ওহ্ জিাদ্বে, আমাে কারছ জখলনা নর্েীে মরতা মরন হরে। পুরোিাই সাদ্া আে 
জর্ালাদ্বপ-আে কত পদ্বেষ্কাে।” 
 
জিাোন ও শহে জদ্খরত লার্ল। অদ্বধকািংশ র্ের্াদ্বড জদ্াতলা এর্িং স্থানীয় মসৃে পাথে 
দ্বদ্রয় ততদ্বে। ফাউরেশন-এে মরতা জমাচাকৃদ্বত চূডা অনুপদ্বস্থত এখারন, জনই ওল্ড 
দ্বকিংডরমে মরতা দ্বর্শাল কদ্বমউদ্বনদ্বি হাউে-দ্বকন্তু দ্বনেস্ব স্বকীয়তা েরয়রছ। 
 
মনরযার্ আকষবরেে েনয হোৎ জর্ইিাে হাত ধরে িানল জস। “জর্-ওই জয র্ার্া! ওখারন-
আদ্বম জদ্দ্বখরয় দ্বদ্দ্বে। তুদ্বম জদ্খছ না?” 
 
এখান জথরকই মরন হল মানুষিা দ্বর্শালরদ্হী, পার্রলে মরতা হাত নাডরছ, আেুলগুরলা 
ছডারনা জযন র্াতাস খামরচ ধেরর্। র্রেে মরতা র্মর্রম র্লাে দ্বচৎকাে জপৌঁছল তারদ্ে 
কারন। একিা লরনে উপে দ্বদ্রয় স্বামীরক অনুসেে কেরছ জর্ইিা। জছািখারিা একেন 
মানুরষে উপে জচাখ পডল তাে, চুল সাদ্া, দ্বর্শালরদ্হী প্রথমেন জয এখরনা দ্বচৎকাে 
কেরছ আে হাত নাডরছ তাে একিা র্াহুে আডারল প্রায় োকা পরড জর্রছ দ্বিতীয়েন। 
 
কাুঁরধে উপে দ্বদ্রয় দ্বচৎকাে কেল জিাোন, “উদ্বন হরলন র্ার্াে হাফ োদ্াে। ফাউরেশরন 
দ্বছরলন।” 
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র্ারসে উপে দু্ই দ্ল দ্বমদ্বলত হল, হাসরছ উোরদ্ে মরতা। জিাোরনে র্ার্া একিা জশষ 
দ্বচৎকাে দ্বদ্রয় সীমাহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ কো থামাল। জহুঁচকা িান জমরে খারিা েযারকরিে 
জচইন লার্াল তােপে নকশা জখাদ্াই কো ধাতুে ততদ্বে জর্ে দ্বেক করে দ্বনল! এই দু্রিাই 
তাে একমাত্র দ্বর্লাদ্বসতা। 
 
পালািরম দু্েরনে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় জস র্লল, “র্াদ্বড জফোে েনয একিা র্ারে দ্বদ্ন জর্রছ 
দ্বনরয়ছ, র্য়!” 
 
“কী! ওহ জসলডরনে েন্মদ্বদ্ন, তাই না?” 
 
“হযাুঁ। এখারন আসাে েনয র্াদ্বড োডা কেরত হরয়রছ আে চালারনাে েনয আনরত 
হরয়রছ োগুন োরক।” 
 
এর্াে জচাখ পডল জর্ইিাে উপে আে সেল না, আরো নেম সুরে র্লল, “দ্বিটাল 
সারথ এরনদ্বছ-চমৎকাে হরয়রছ, দ্বকন্তু রু্ঝরত পােদ্বছ ছদ্বর্ জয তুরলরছ জসই র্যািা জকারনা 
করেে না।” 
 
েযারকরিে পরকি জথরক একিা স্বে দ্বকউর্ জর্ে কেল জস, আরলাে স্পশব জপরয় 
জেতরেে হারসযাজ্জ্বল জছাি মুখার্য়র্ েীর্ন্ত হরয় উেরত লার্ল নানা র্রেব, জযন েীর্ন্ত 
জর্ইিাে কু্ষরদ্ সিংস্কেে। 
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“এিা!” র্লল জর্ইিা। “এখন রু্ঝরত পােদ্বছ জিাোন ছদ্বর্িা জকন পাদ্বেরয়দ্বছল। খুর্ 
অর্াক হরয়দ্বছ আপদ্বন আমারক কারছ আসরত দ্বদ্রয়রছন জদ্রখ, সযাে।” 
 
“এরস পরডছ? আমারক ফ্রযান ডাকরত পারো। আমাে জকারনা শুদ্বচর্াই জনই। তাই আমাে 
হাত ধরে র্াদ্বডরত উেরত পারো। আেরকে আরর্ কখরনা রু্ঝরত পাদ্বেদ্বন আমাে জছরল 
দ্বকরসে জপছরন ছুিরছ। জর্াধহয় জসই ধােো পাোরনা উদ্বচত। নাহ্, অর্শযই পাোরত 
হরর্।” 
 
জিাোন তাে হাফ আিংরকলরক নেম সুরে দ্বেরজ্ঞস কেল, “রু্রডাে দ্বদ্ন জকমন কািরছ 
আেকাল? এখরনা জমরয়রদ্ে জপছরন জদ্ৌডায়?” 
 
োেু যখন হারস তখন তাে মুরখ অসিংখয োুঁে পরড। “যখনই সময় পায়, জিাোন, যখনই 
সময় পায়। মারঝ মারঝ মরন পরড জয আর্ামী েন্মদ্বদ্ন হরর্ ষািতম, তখন মুষরড পরড। 
দ্বকন্তু তহহুরিারড জমরত জথরক এই োর্না উদ্বডরয় জদ্য়। ও হরে জসরকরল ধেরেে 
র্দ্বেক। দ্বকন্তু জতামাে র্যাপােিা কী, জিাোন। এই চমৎকাে জমরয়িারক তুদ্বম জকাথায় খুুঁরে 
জপরল?” 
 
তরুে দ্বেে দ্বদ্রয় জোুঁি দ্বেদ্বেরয় রৃ্রদ্ধে র্াহু দ্বনরেে হারতে োরে আিরক দ্বনল। “তুদ্বম 
দ্বতন র্ছরেে পুরো র্ল্পিা একর্ারে শুনরত চাও, আিংরকল? 
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র্াদ্বডে জছাি দ্বলদ্বেিংরুরম েুরক জর্ইিা হারতে জর্াঝা নাদ্বমরয় জেরখ চুরলে র্াুঁধন আলর্া 
করে পারয়ে উপে পা তুরল আরয়শ করে র্সল। তােপে আন্তদ্বেক েদ্বিরত তাকাল 
দ্বর্শালরদ্হী স্বাস্থযর্ান রৃ্রদ্ধে দ্বদ্রক। 
 
“রু্ঝরত পােদ্বছ আপদ্বন কী দ্বহসার্ কেরছন। আদ্বম সাহাযয কেদ্বছ।” জস র্লল। র্য়স, 
চদ্বিশ, উচ্চতা পাুঁচ ফুি চাে, ওেন একশ দ্শ, দ্বশক্ষারক্ষত্র ইদ্বতহাস।” জস জখয়াল করে 
জদ্রখরছ দ্বনরেে জখায়া যাওয়া হাতিা জর্াপন োখাে েনয রৃ্দ্ধ একিু জতডছাোরর্ দ্াুঁডায়। 
 
দ্বকন্তু এর্াে আরো কারছ এরস সামরন ঝুুঁরক র্লল, “জযরহতু তুদ্বম র্লরল তাই র্লদ্বছ-
ওেন, একশ দ্বর্শ।” 
 
জর্ইিাে লজ্জায় আেদ্বিম মুখ জদ্রখ র্লা জছরড জহরস উেল জস। তােপে সর্াইরক 
উরদ্দশ করে র্লল, “জমরয়রদ্ে র্াহুে উপরেে অিংশ জদ্রখ তারদ্ে ওেন র্লরত পােরর্-
তরর্ জসেনয অর্শযই যরথি অদ্বেজ্ঞতা থাকা প্ররয়ােন। তুদ্বম দ্বকছু পান কেরর্, জর্?” 
 
“সারথ আরো অরনক দ্বকছু,” র্লল জর্ইিা, তােপে দু্েন র্ে জছরড জর্দ্বেরয় জর্ল, 
জিাোন তখন রু্ক জশলরফে সামরন দ্াুঁদ্বডরয় নতুন জকারনা এদ্বডশন আরছ দ্বকনা জদ্খরছ। 
 
ফ্রযান দ্বফরে এল একা, “ও আসরছ দ্বকছুক্ষে পে।” 
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দ্বর্শাল কেবাে জচয়ারে দ্ডাম করে র্সল জস, পা তুরল দ্বদ্ল সামরনে জিদ্বর্রলে উপে। 
লালমুরখ এখরনা হাদ্বস জলরর্ আরছ, এর্িং তাে মুরখামুদ্বখ হওয়াে েনয রু্েল জিাোন। 
 
“জর্শ, তুদ্বম দ্বফরে এরসরছ, র্য়, জসেনয আদ্বম খুদ্বশ,” র্লল ফ্রযান, “জতামাে র্ান্ধর্ীরক 
আমাে পছন্দ হরয়রছ, দ্বছচকাুঁদু্রন শহরে ননীে পুতুল নয় জস।” 
 
“আদ্বম তারক দ্বর্রয় করেদ্বছ।” স্বাোদ্বর্ক র্লায় র্লল জিাোন। 
 
“জর্শ, জসিা সমূ্পেব দ্বেন্ন র্যাপাে।” তাে দৃ্দ্বি দ্বকছুিা মদ্বলন হল। “এোরর্ দ্বনরেে 
েদ্বর্ষযৎ জর্ুঁরধ জফলা জর্াকাদ্বম, দ্ীর্ব অদ্বেজ্ঞ েীর্রন আদ্বম কখরনা এধেরনে কাে 
কদ্বেদ্বন।” 
 
োেু চুপচাপ দ্াুঁদ্বডরয় দ্বছল র্রেে জকাোয়, জসখান জথরকই আরলাচনায় জযার্ দ্বদ্ল। “কী 
র্যাপাে ফ্রযানসাি, এিা কী ধেরনে তুলনা? ছয় র্ছে পূরর্ব িযাশ লযাদ্বেিংএে সময় দ্বর্রয় 
কোে েনয জতামাে জকারনা র্ের্াদ্বড দ্বছল না। আে কেরত চাইরলও জক োদ্বে হত?” 
 
এক হাতঅলা জলাকিা একিা ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্রয় জসাো হরয় র্সল, উোে সারথ র্লল, 
“অরনরকই োদ্বে হত, র্যািা দ্বনরর্বাধ–” 
 
ঝর্ডা থামারনাে উরদ্দরশয দ্রুত র্লল জিাোন, “র্ার্া, এিা একিা দ্বলর্যাল ফেমাদ্বলদ্বি। 
অরনক সুদ্বর্ধা আরছ।” 
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“তাে জর্দ্বশিাই জমরয়রদ্ে পরক্ষ,” দ্বর্ড দ্বর্ড করে অসরন্তাষ প্রকাশ কেল ফ্রযান। 
 
“তা দ্বেক,” একমত হল োেু, “তােপরেও এ র্যাপারে দ্বসদ্ধান্ত জনওয়াে মাদ্বলক জতামাে 
জছরল। দ্বর্রয় ফাউরেশনােরদ্ে একিা পুরোরনা েীদ্বত।” 
 
“সৎ র্দ্বেকো ফাউরেশনােরদ্ে জকারনা আদ্শব দ্বহরসরর্ মরন করে না।” 
 
আর্াে র্াধা দ্বদ্ল জিাোন, “আমাে স্ত্রী একেন ফাউরেশনাে।” পালািরম তাকাল 
দু্েরনে দ্বদ্রক, তােপে শান্তেদ্বিরত র্লল, “ও আসরছ।” 
 
খানাদ্বপনাে পে আরলাচনা জমাড দ্বনল সাধােে কথার্াতবায়। খুন-েখম, জমরয়মানুষ, অথব 
ইতযাদ্বদ্ উপারদ্য় মশলা দ্বমদ্বশরয় মরনামুগ্ধকে েদ্বিরত পুরোরনা দ্বদ্রনে দ্বতনিা র্ল্প 
জশানারলা ফ্রযান। জছাি জিদ্বলোইেেিা চালারনা, জকারনা একিা লাদ্বসক োমা চলরছ, 
জকারনাদ্বদ্রক ভ্রূরক্ষপ না করে দ্বনচু েদ্বলউরম শব্দ করে চরলরছ। োেু দ্বনচু দ্বর্ছানায় আোম 
করে শুরয় অলস েদ্বিরত তাদ্বকরয় আরছ পাইপ জথরক জর্রোরনা জধায়াে দ্বদ্রক। ফারেে 
ততদ্বে সাদ্া একিা জমালারয়ম র্াদ্বলচায় হাুঁিু জর্রড র্রসরছ জর্ইিা। অরনক দ্বদ্ন আরর্ 
একিা জট্রড দ্বমশরন দ্বর্রয় র্াদ্বলচািা এরনদ্বছল ফ্রযান। এখন শুধু দ্বর্রশষ উৎসরর্ে দ্বদ্রনই 
এিা জর্ে কো হয়। 
 
“তুদ্বম ইদ্বতহাস দ্বনরয় পডারলখা করেছ, মাই র্ালব?” আমুরদ্ র্লায় দ্বেরজ্ঞস কেল োেু। 
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মাথা নাডল জর্ইিা। “আমাে র্যাপারে দ্বশক্ষকো দ্বছরলন হতাশ। তরর্ সামানয হরলও 
দ্বশখরত জপরেদ্বছ।” 
 
“একিা স্কলােদ্বশপ,” আত্মপ্রসারদ্ে সুরে র্লল জিাোন, “র্যস এইিুকুই।” 
 
“তুদ্বম কতদূ্ে দ্বশরখছ?” আরলাচনা চালু োখাে েনয র্লল োেু। 
 
“র্লা যায় প্রায় সর্দ্বকছু।” হাসল জর্ইিা। 
 
রৃ্দ্ধও ের্ারর্ চমৎকাে েদ্বিরত হাসল, “জর্শ, র্যালাকদ্বিক পদ্বেদ্বস্থদ্বত সম্বরন্ধ জতামাে কী 
মরন হয়?” 
 
“আমাে ধােো,” সিংদ্বক্ষি ের্ার্ দ্বদ্ল জর্ইিা,” একিা জসলডন িাইদ্বসস অদ্বমমািংদ্বসত 
েরয় জর্রছ-এর্িং যদ্বদ্ জসিা সদ্বতয হয় তা হরল জসলডন প্লযানও একই সারথ ক্ষদ্বগ্রস্থ 
হরয়রছ। এিা আমারদ্ে একিা র্যথবতা।” 
 
(“ফুহ্,” দ্বনরেে জকাো জথরক দ্বফসদ্বফস কেল ফ্রযান। জসলডন সম্পরকব কথা র্লাে কী 
দ্বছদ্বে। তরর্ কাউরক জশানারনাে মরতা জোরে দ্বকছু র্লল না।) 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

163 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দ্বচদ্বন্তত েদ্বিরত পাইরপ করয়কিা িান জমরে জধায়া জছরড োেু র্লল, “তাই? এেকম মরন 
হওয়াে কােে কী? তরুে র্য়রস আদ্বমও ফাউরেশরন দ্বছলাম, তখন আদ্বমও অরনক 
জোমাদ্বিক নািকীয় দ্বচন্তাোর্না করেদ্বছ। দ্বকন্তু জতামাে এখন এই ধােো হল জকন?” 
 
“আসরল,” র্েীে দ্বচন্তায় জর্ইিাে দৃ্দ্বি আেন্ন, র্াদ্বলচাে নেম পশরমে দ্বেতে নি 
জর্াডাদ্বল ডুদ্বর্রয় একহারতে তালুে উপে দ্বচরু্ক োখল জস, “আমাে মরন হরয়রছ জয 
সিংরক্ষরপ জসলডন প্লযারনে মুখয উরদ্দশয হল প্রাচীন র্যালাকদ্বিক এম্পায়ারেে তুলনায় 
আরো আধুদ্বনক এর্িং উন্নত একিা দ্বর্ে র্রড জতালা। দ্বতন শতাব্দী পূরর্ব যখন জসলডন 
ফাউরেশন ততদ্বে করেন তখন এই দ্বর্ে ধ্বিংস হরয় যাদ্বেল-এর্িং ইদ্বতহারস যদ্বদ্ সদ্বতয 
কথা র্লা হরয় থারক, এই ধ্বিংরসে মূল কােে দ্বছল দ্বতনিা-অেযন্তেীে েডতা, তস্বেতন্ত্র 
এর্িং মহাদ্বর্রেে সম্পদ্সমূরহে অসম র্ণ্টন।” 
 
ধীরে ধীরে মাথা নাডল োেু আে জিাোন র্র্ব আে অহিংকাে দ্বনরয় তাদ্বকরয় আরছ স্ত্রীে 
দ্বদ্রক, ফ্রযান দ্বেে দ্বদ্রয় শব্দ করে যরেে সারথ দ্বনরেে গ্লারস পানীয় োলরত লার্ল। 
 
জর্ইিা র্রল চরলরছ, “জসলডরনে র্ল্প যদ্বদ্ সদ্বতয হয় তা হরল র্লা যায় দ্বতদ্বন তাে 
সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে নীদ্বতে সাহারযয এম্পায়ারেে সমূ্পেব পতন এর্িং মানর্োদ্বতে সেযতা 
ও সিংসৃ্কদ্বত পুনুঃপ্রদ্বতষ্ঠাে েনয নতুন জসরকে এম্পায়াে র্রড জতালাে পূরর্ব দ্বত্রশ হাোে 
র্ছে স্থায়ী র্র্বেযুরর্ে অনুমান কেরত জপরেদ্বছরলন, তাে সাোেীর্রনে কমবকারেে মূল 
লক্ষয দ্বছল জযন দ্রুতর্দ্বতরত শাদ্বন্ত পুনুঃপ্রদ্বতষ্ঠা কো যায় জসিা দ্বনদ্বিত কো।” 
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ফ্রযান এে র্মর্রম কেস্বে দ্বর্রফােরেে মরতা আছরড পডল, “আে তাই দ্বতদ্বন দু্রিা 
ফাউরেশন প্রদ্বতষ্ঠা করেন, তাে উপে শাদ্বন্ত র্দ্বষবত জহাক।” 
 
“আে তাই দ্বতদ্বন দু্রিা ফাউরেশন প্রদ্বতষ্ঠা করেন,” পুনোরৃ্দ্বত্ত কেল জর্ইিা। “আমারদ্ে 
ফাউরেশন ততদ্বে কো হয় মূমুমুব এম্পায়াে এে দ্বর্জ্ঞানীরদ্ে দ্বনরয় যারদ্ে উরদ্দশয দ্বছল 
অদ্বেবত জ্ঞান এর্িং দ্বর্জ্ঞান সিংেক্ষে করে মানুরষে প্ররয়ােরন আরো সামরন এদ্বর্রয় দ্বনরয় 
যাওয়া। মহাকারশ ফাউরেশন-এে অর্স্থান এর্িং ঐদ্বতহাদ্বসক পদ্বেরর্শ এমন দ্বছল জয 
সতকবতাে সারথ জমধা ও মননশীলতাে প্ররয়ার্ করে জসলডন অনুমান করেদ্বছরলন জয 
এক হাোে র্ছরেে মরধয এিা নতুন এর্িং আরো উন্নত দ্বর্শাল একিা এম্পায়ারে 
পদ্বেেত হরর্।” 
 
দ্বর্স্ময় এর্িং েদ্ধায় দ্বনিুপ হরয় আরছ সর্াই। 
 
আর্াে শুরু কেল জর্ইিা, “পুরোরনা র্ল্প। আপনাো সর্াই োরনন। প্রায় দ্বতন শতাব্দী 
ধরে ফাউরেশন-এে প্ররতযরকই র্ল্পিা োরন। তরু্ও আমাে মরন হরয়দ্বছল জয সিংরক্ষরপ 
আরেকর্াে র্রল জনওয়া দ্েকাে। আেরক জসলডরনে েন্মদ্বদ্ন, আদ্বম ফাউরেশনাে, 
আপনাো জহরেন এে র্াদ্বসন্দা, অথচ এই জক্ষরত্র আমারদ্ে দ্বমল আরছ-” 
 
দ্বসর্ারেি ধদ্বেরয় অনযমনস্কোরর্ জধায়াে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় আরছ জর্ইিা। “ইদ্বতহারসে দ্বনয়ম 
পদ্াথব দ্বর্জ্ঞারনে দ্বনয়রমে মরতাই অকৃদ্বত্রম, এর্িং েুরলে সম্ভার্না যদ্বদ্ জর্দ্বশ হয় তাে 
কােে হরে পদ্াথব দ্বর্জ্ঞান যতসিংখযক এিম দ্বনরয় কাে করে ইদ্বতহাস তত সিংখযক 
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মানুষ দ্বনরয় কাে করে না, তাই ইদ্বেদ্বেেুয়াল জেদ্বেরয়শন্স অরনক জর্দ্বশ গুরুত্বপূেব। এক 
হাোে র্ছরেে অগ্রর্দ্বতে মারঝ জসলডন ধাোর্াদ্বহকোরর্ অরনকগুরলা িাইদ্বসস অনুমান 
করে জেরখরছন যাে প্রদ্বতদ্বি ইদ্বতহাসরক নতুন পরথ জমাড দ্বনরত র্াধয করে। এই 
িাইদ্বসস গুরলাই আমারদ্ে পদ্বেচাদ্বলত কেরছ-তাই এখন অর্শযই একিা িাইদ্বসস ততদ্বে 
হরত র্াধয।” 
 
এর্াে র্লায় জোে এরন র্লরত লার্ল জস “সর্বরশষ িাইদ্বসরসে পে প্রায় এক শতাব্দী 
জপদ্বেরয় জর্রছ, এর্িং জসই শতাব্দীরতও এম্পায়ারেে প্রদ্বতিা র্যদ্বধে পুনোরৃ্দ্বত্ত র্রিরছ 
ফাউরেশরন। অেযন্তেীে েডতা! আমারদ্ে শাসক জেেী একিা আইন োরন: জনা জচঞ্জ। 
তস্বেতন্ত্র! তাো শুধু একিা দ্বনয়ম োরন: র্ল প্ররয়ার্। সম্পরদ্ে অসম র্ণ্টন! তারদ্ে শুধু 
একিাই আকাক্ষা; সর্দ্বকছু গ্রাস করে জনওয়া। 
 
“আে সর্াই না জখরয় মাো যাক!” র্রেব উেল ফ্রযান জসই সারথ দ্বর্শাল থার্া দ্বদ্রয় 
ওেনদ্াে রু্দ্বষ মােল জচয়ারেে হাতরল। “র্ালব, জতামাে প্রদ্বতিা শব্দ এরককিা মুরিাে 
দ্ানা। ওরদ্ে জপি জমািা মাদ্বনর্যার্ ফাউরেশন ধ্বিংস করে দ্বদ্রে, জযখারন সাহসী 
র্দ্বেকো জহরেরনে মরতা গ্ররহে পাথরেে দ্বনরচ চাপা দ্বদ্রয় জেরখরছ দ্বনরেরদ্ে অোর্ 
অনিন। জসলডরনে কী চেম অপমান, তাে মুরখ কাুঁদ্া ছুুঁরড মাোে মরতা, তাে দ্াদ্বডরত 
র্দ্বম কোে মরতা অপমান।” উরত্তদ্বেত হরয় একমাত্র হাতিা উুঁচু কেল জস, তােপে 
করিে ছাপ পডল মুরখ। “যদ্বদ্ আমাে অনয হাতিা থাকত। যদ্বদ্-একর্ারেে েনয দ্বফরে 
জপতাম-সর্াই আমাে কথা শুনত!” 
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“র্ার্া,” র্লল জিাোন, “শান্ত হও।” 
 
“শান্ত হও। শান্ত হও।” তাে র্ার্া দ্বহিংস্র েদ্বিরত মুখ জেিংচারলা। “আমো এখারন পরচ 
র্রল মের্-আে উদ্বন র্লরছন শান্ত হও।” 
 
“ও হল আমারদ্ে আধুদ্বনক লাথান জডেসব, পাইপ উদ্বচরয় র্লল োেু, “আমারদ্ে এই 
ফ্রযান। জডেসব আদ্বশ র্ছে আরর্ জতামাে স্বামীে পেদ্াদ্াে সারথ খদ্বনরত মাো যায়, কােে 
তাে দ্বর্চক্ষেতা না থাকরলও হৃদ্য় দ্বছল।” 
 
“হযাুঁ,র্াই দ্য র্যালাদ্বি, ওে োয়র্ায় আদ্বম থাকরলও একই কাে কেতাম,” শপথ র্াকয 
আওডারলা ফ্রযান। “জডেসব দ্বছল ইদ্বতহারসে সর্বরেষ্ঠ র্দ্বেক-অদ্বতদ্বেি প্রশিংসা করে 
র্াতাস েদ্বতব র্যারর্ে মরতা জফালারনা ফাউরেশন-এে পেম পূেনীয় মযারলাে জথরকও র্ড 
মারপে। র্লা কািা খুনীে দ্ল যাো ফাউরেশন চালায় তাো যদ্বদ্ ওরক খুন করে থারক 
তা হরল চেম মূলয দ্বদ্রত হরর্।” 
 
“তুদ্বম আরলাচনা চাদ্বলরয় যাও, র্ালব,” র্লল োেু। নইরল সাোোত র্কর্ক কেরর্ আে 
ওে পার্লাদ্বমে জেলায় মাদ্বি হরর্ কালরকে দ্বদ্নিা।” 
 
“আে দ্বকছু র্লাে জনই,” হতাশ সুরে র্লল জর্ইিা। “একিা িাইদ্বসস ততদ্বে হরত র্াধয, 
দ্বকন্তু দ্বকোরর্ ততদ্বে হরর্ আদ্বম োদ্বন না। ফাউরেশরন প্রর্দ্বতশীল শদ্বি দ্বর্পজ্জনকোরর্ 
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র্াধাগ্রস্ত হরে। র্দ্বেকরদ্ে হয়রতা সদ্বদ্ো আরছ দ্বকন্তু তাো জকােোসা আে দ্বর্দ্বেন্ন। যদ্বদ্ 
ফাউরেশন-এে দ্বেতরেে র্াইরেে সর্ সদ্বদ্ো গুরলারক একদ্বত্রত কো জযত–” 
 
দ্বর্দ্রুপাত্মক েদ্বিরত ককবশ সুরে জহরস উেল ফ্রযান, “ওে কথা জশান, োেু, ওে কথা 
জশান। র্লরছ ফাউরেশন-এে দ্বেতরে র্াইরে। র্ালব, র্ালব, ফাউরেশন-এে জকারনা আশা 
জনই। তারদ্ে অল্প করয়কেরনে হারত আরছ চারু্ক র্াদ্বকো চারু্রকে আর্ারত েেবদ্বেত। 
োরলা একেন র্দ্বেরকে মুরখামুদ্বখ হওয়াে মরতা জতে ওই রু্রে ধো গ্ররহে জনই।” 
 
কথাে প্রর্ল জস্রারত জর্ইিাে র্াকরুদ্ধ হরয় জর্ল। 
 
সামরন ঝুুঁরক তাে মুরখ হাত চাপা দ্বদ্ল জিাোন। “র্ার্া,” োো সুরে র্লল জস, “তুদ্বম 
কখরনা ফাউরেশরন যাওদ্বন। তুদ্বম দ্বকছুই োন না। আদ্বম োদ্বন জেতরে জেতরে তাো 
যরথি সাহসী এর্িং জর্ইিা তারদ্েই একেন।” 
 
“অল োইি, র্য়, জনা অরফন্স। োর্ কোে কী আরছ?” জস সদ্বতযই উরত্তদ্বেত। 
 
আন্তদ্বেক সুরে র্লরত লার্ল জিাোন, “র্ার্া জতামারক দ্বনরয় সমসযা হরে সর্দ্বকছু তুদ্বম 
দ্বর্চাে করো প্রদ্বেদ্বন্সয়াল দৃ্দ্বিেদ্বিরত। তুদ্বম মরন করো করয়ক লাখ র্দ্বেক র্যালাদ্বিে 
দ্বনুঃসীম শূরনযে জশষপ্রারন্ত হাদ্বেরয় যাওয়া অর্াদ্বঞ্চত এক গ্ররহে খানাখরন্দ ছুরি জর্ডায় 
র্রলই তাো সাহসী জযাদ্ধা। ফাউরেশন জথরক কে সিংগ্ররহে েনয যাো আরস অর্শযই 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

168 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

তাো আে কখরনা দ্বফেরত পারেনা, দ্বকন্তু জসিা সস্তা নািকীয়তা। যদ্বদ্ ফাউরেশন পুরো 
একিা দ্বিি পাোয়। তখন?” 
 
“আমো ওরদ্ে উদ্বডরয় জদ্র্?” ধাোরলা র্লায় ের্ার্ দ্বদ্ল ফ্রযান। 
 
“দ্বনরেোও উরড যারর্-লাে হরর্ ওরদ্ে। জতামো সিংখযায় কম, জতামারদ্ে অস্ত্র কম, 
জতামো অসিংর্দ্বেত-ফাউরেশন হামলা কেরলই রু্ঝরত পােরর্। জতামারদ্ে দ্বমত্র খুুঁরে 
জর্ে কেরত হরর্-সম্ভর্ হরল ফাউরেশন-এে দ্বেতরে।” 
 
“োেু,” র্লল ফ্রযান, োইরয়ে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় আরছ একিা অসহায় ষাুঁরডে মরতা। 
 
মুখ জথরক পাইপ সোল োেু “জছরলিা দ্বেকই র্রলরছ, ফ্রযান। মরনে র্েীরে জয দ্বচন্তাগুরলা 
লুদ্বকরয় আরছ জসগুরলা োর্রলই রু্ঝরত পােরর্ জয ও দ্বেকই র্রলরছ। দ্বকন্তু দ্বচন্তাগুরলা 
সর্ কিকে এর্িং হতাশােনক। তাই তেবন র্েবন করে জসগুরলা ধামাচাপা দ্বদ্রয় োখরত 
চাও। দ্বকন্তু ওগুরলা জতামাে মরনে জেতরেই আরছ। জিাোন আদ্বম সর্ খুরল র্লদ্বছ।” 
 
দ্বচদ্বন্তত েদ্বিরত দ্বকছুক্ষে ধূমপান কেল জস, তােপে জট্রে জকাোয় পাইপিা র্াদ্বড দ্বদ্রয় 
ছাই জফরল অরপক্ষা কেরত লার্ল িযাশ এে েনয। পদ্বেষ্কাে পাইপ তুরল দ্বনরয় জছাি 
আেুল দ্বদ্রয় দ্বিরপ দ্বিরপ তামাক েেল আর্াে। 
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“আমারদ্ে প্রদ্বত ফাউরেশন-এে আগ্রহ দ্বনরয় তুদ্বম যা র্রলছ জিাোন,” কথা শুরু কেল 
জস, “পুরোপুদ্বে দ্বেক। সাম্প্রদ্বতক সমরয় পেপে দু্ইর্াে কে সিংগ্ররহে উরদ্দরশয এরসদ্বছল 
ওো, দ্বর্পরদ্ে কথা হরে দ্বিতীয়র্াে জয এরসদ্বছল তাে সারথ দ্বছল একিা লাইি 
জট্রলদ্বশপ। লযাে করেদ্বছল জগ্লয়াে দ্বসদ্বিরত আমারদ্ে রু্দ্বঝরয়দ্বছল জয জমোমরতে েনয 
জনরমরছ-এর্িং স্বাোদ্বর্কোরর্ই তারদ্ে আে দ্বফেরত জদ্ওয়া হয়দ্বন। দ্বকন্তু এর্াে তাো 
র্যাপক শদ্বি দ্বনরয় দ্বফরে আসরর্ জকারনা সরন্দহ জনই। জতামাে র্ার্া তা োরলাোরর্ই 
োরন জিাোন, সদ্বতয োরন। 
 
“জেদ্বদ্ জলাকিাে দ্বদ্রক তাকাও। জস োরন জহরেরনে সামরন েীষে দ্বর্পদ্ এর্িং আমো 
অসহায়, দ্বকন্তু,রস দ্বনরেে ফেমুলাে পুনোরৃ্দ্বত্ত করে চরলরছ। এিা তারক দ্বেতরেে 
দু্দ্বিন্তা জথরক েক্ষা করে। দ্বকন্তু দ্বনরেে কথা র্লা হরয় জর্রল, তেবন র্েবন করে অর্জ্ঞা 
প্রকারশে পে যখন রু্ঝরত পারে জয একেন মানুষ এর্িং একেন র্দ্বেক দ্বহরসরর্ তাে 
দ্াদ্বয়ত্ব জশষ হরয়রছ তখন জস আমারদ্ে র্াদ্বকরদ্ে জথরক অরনক জর্দ্বশ যুদ্বিশীল।” 
 
“র্াদ্বকো কাো?” দ্বেরজ্ঞস কেল জর্ইিা। 
 
তাে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় মধুে েদ্বিরত হাসল রৃ্দ্ধ। “আমো জছাি একিা সিংর্েন ততদ্বে 
করেদ্বছ জর্ইিা-শুধু আমারদ্ে শহরে। এখরনা জতমন দ্বকছু কেরত পাদ্বেদ্বন, অনযানয 
শহরেে সারথও জযার্ারযার্ কেরত পাদ্বেদ্বন, দ্বকন্তু এিা একিা সূচনা।” 
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“দ্বকন্তু কী অেবন কেরত চান?” মাথা নাডল োেু। “আমো এখরনা োদ্বন না। শুধু 
অরলৌদ্বকক দ্বকছু র্িাে আশা কেদ্বছ। জতামাে মরতা আমোও রু্ঝরত জপরেদ্বছ জয একিা 
জসলডন িাইদ্বসস ততদ্বে হরত যারে।” দু্হাত তুরল উপরে জদ্খাল জস। “র্যালাদ্বি েরে 
আরছ দ্বর্দ্বেন্ন এম্পায়ারেে োো িুকোয়। চতুপবারশ রু্রে জর্ডারে জেনারেলো। জতামাে 
কী মরন হয় তারদ্ে জকউ হোৎ করে দু্ুঃসাহসী এর্িং উচ্চাদ্বেলাষী হরয় উেরত পারে? 
 
প্রেিা দ্বর্রর্চনা কেল জর্ইিা, তােপে মাথা নাডল দৃ্ঢ় েদ্বিরত, ফরল মসৃে কারলা চুল 
সামরন এরস কান জেরক দ্বদ্ল। “না, জকারনা সম্ভার্না জনই। ওই জেনারেলরদ্ে প্ররতযরকই 
োরন ফাউরেশরন হামলা কো মারন আত্মহতযা। জর্ল দ্বেরয়াে দ্বছরলন তারদ্ে জেতে 
সর্রচরয় দ্ক্ষ, আে দ্বতদ্বন আিমে করেদ্বছরলন পুরো র্যালাদ্বিে শদ্বি দ্বনরয়, দ্বকন্তু 
জসলডন প্লযারনে দ্বর্রুরদ্ধ দ্বেতরত পারেনদ্বন। এমন জকারনা জেনারেল আরছ জয এিা 
োরন না।” 
 
“দ্বকন্তু আমো যদ্বদ্ তারদ্ে প্ররোদ্বচত কদ্বে, চাদ্বলত কদ্বে?” 
 
“জকাথায়? এিদ্বমক ফােরনরস? কী দ্বদ্রয় তারদ্েরক প্ররোদ্বচত কেরর্ন?” 
 
“জর্শ, একেন আরছ-নতুন একেন। র্ত দু্-এক র্ছে ধরে অদু্ভত এক জলারকে কথা 
জশানা যারে, সর্াই তারক ডারক দ্বমউল নারম।” 
 
“দ্বমউল? “ দ্বচন্তা কেল দ্বকছুক্ষে। “কখরনা শুরনছ, জিাদ্বে?” 
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মাথা নাডল জিাোন, জর্ইিা র্লল, “খুরল র্লুন।” 
 
“সর্িা আদ্বমও োদ্বন না। তরর্ জলাকমুরখ জশানা যায় জস নাদ্বক অসম্ভর্ এর্িং অদু্ভত 
উপারয় যুরদ্ধ েয়লাে কেরছ। হয়রতা গুের্, যাই জহাক না জকন তাে সারথ জযার্াযযার্ 
কেরত পােরল জর্াধহয় লাে হরর্। যারদ্ে সীমাহীন দ্ক্ষতা এর্িং সীমাহীন উচ্চাকাঙ্খ 
আরছ তাো হযাদ্বে জসলডন এর্িং তাে সাইরকাদ্বহরটাদ্বে দ্বর্োস নাও কেরত পারে। আমো 
জসই অদ্বর্োস আরো র্াদ্বডরয় জদ্র্। ফরল জস হয়রতা আিমে কেরর্।” 
 
“এর্িং ফাউরেশন েয়ী হরর্।” 
 
“হযাুঁ-দ্বকন্তু খুর্ একিা সহে হরর্ না। এিা একিা িাইদ্বসস হরত পারে, এর্িং পদ্বেদ্বস্থদ্বতে 
সুরযার্রক কারে লাদ্বর্রয় আমো ফাউরেশন-এে তস্বেশাসকরদ্ে সারথ একিা সমরঝাতা 
কেরত পাদ্বে। দ্বনরদ্ন পরক্ষ দ্ীর্ব সমরয়ে েনয তাো আমারদ্ে কথা েুরল জযরত র্াধয 
হরর্ এর্িং আমো আমারদ্ে পদ্বেকল্পনা এদ্বর্রয় দ্বনরয় জযরত পাের্।”। 
 
“জতামাে কী মরন হয়, জিাদ্বে?” 
 
ফযাকারশ োর্ দ্বনরয় হাসল জিাোন, এক জর্াছা র্াদ্াদ্বম চুল সোল জচারখে উপে জথরক। 
“জযোরর্ র্লরছ তারত জতা মরন হয় জকারনা দ্বর্পদ্ হরর্ না; দ্বকন্তু জক এই দ্বমউল? তাে 
র্যাপারে কী োরনা, োেু?”। 
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“এখরনা দ্বকছুই োদ্বন না। জসই উরদ্দরশয জতামারক আমো কারে লার্ারত পাদ্বে, জিাোন। 
এর্িং জতামাে স্ত্রীরক, যদ্বদ্ তাে আপদ্বত্ত না থারক। এ র্যাপারে আমো কথা র্রলদ্বছ, আদ্বম 
আে জতামাে র্ার্া। এ র্যাপারে আমো দ্বর্স্তাদ্বেত কথা র্রলদ্বছ।” 
 
“কীোরর্ ো? তুদ্বম আমারদ্ে কারছ কী চাও?” তরুে দ্রুত জকৌতূহলী দৃ্দ্বি হানল স্ত্রীে 
দ্বদ্রক। 
 
“জতামারদ্ে হাদ্বনমুন হরয়রছ?” 
 
“উমম–হযাুঁ–যদ্বদ্ ফাউরেশন জথরক জহরেরন আসাে দ্বট্রপিারক দ্বর্রর্চনায় ধরো।” 
 
“কালর্ারন আরো োরলা একিা হাদ্বনমুন হরল জকমন হয়? জসদ্বম ট্রদ্বপকযাল-সমুর তসকত-
ওয়ািাে জস্পািবস-পাদ্বখ দ্বশকাে-ছুদ্বি কািারনাে আদ্শব োয়র্া। এখান জথরক সাত হাোে 
পােরসক-খুর্ জর্দ্বশ দূ্রে না।” 
 
“কালর্ারন কী আরছ?” 
 
“দ্বমউল! র্া অন্তত তাে জকারনা জলাক। জস এিা দ্খল করেরছ র্ত মারস এর্িং দ্বর্না 
লডাইরয়, যদ্বদ্ও কালর্ারনে ওয়ােলডব হুমদ্বক দ্বদ্রয় প্রচাে করেদ্বছল জয আত্মসমপবে কোে 
আরর্ জস পুরো গ্রহ আরয়াদ্বনক ধুলায় দ্বমদ্বশরয় জদ্রর্।” 
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“জসই ওয়ােলডব এখন জকাথায়?” 
 
“জনই,” োর্ কেল োেু। “কী র্লল জতামো?” 
 
“দ্বকন্তু আমো কী কের্?” 
 
“আদ্বম োদ্বন না। ফ্রযান আে আমাে র্য়স হরয়রছ। আমো প্রদ্বেদ্বন্সয়াল। জহরেরনে সর্ 
র্দ্বেকই প্রদ্বেদ্বন্সয়াল । আমারদ্ে র্াদ্বেেয সীদ্বমত আে পূর্বপুরুষরদ্ে মরতা আমো 
র্যালাদ্বিরত ছুরি জর্ডাইদ্বন। চুপ কে, ফ্রযান! দ্বকন্তু জতামো র্যালাদ্বি োরলাোরর্ই জচন। 
দ্বর্রশষ করে জর্ইিা চমৎকাে ফাউরেশন র্াচনেদ্বিরত কথা র্রল। শুধু আশা জয জতামো 
দ্বকছু জর্ে কেরত পােরর্। যদ্বদ্ জতামো জযার্ারযার্ কেরত পারো জকারনাোরর্–জসিা 
অর্শয আশা কদ্বে না। োরলাোরর্ দ্বচন্তাোর্না করো। ইো হরল দ্রলে অনযরদ্ে সারথও 
জদ্খা কেরত পােরর্, ওহ, এক সিারহে আরর্ হরর্ না। জতামারদ্ে একিু দ্ম জফলাে 
ফুেসত জদ্ওয়া উদ্বচত।” 
 
সামদ্বয়ক নীের্তা, তােপে ফ্রযান এে র্ে র্ম্ভীে র্লাে আওয়াে জশানা জর্ল, “আে 
জকউ কী একিা দ্বেিংক জনরর্? মারন আদ্বম ছাডাও?” 
 
* 
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১২. কযারেন এর্িং জময়ে 
 
দ্বনরেে চােপারশ ছডারনা দ্বর্লাদ্বসতাে সারথ কযারেন হযান দ্বপ্রচারেে জকারনা পদ্বেচয় জনই 
এর্িং জস দ্বকছুিা চমদ্বকত, অদ্বেেূত। সাধােেত তাে কারেে সারথ সোসদ্বে সমৃ্পি না 
হরল জস আত্মদ্বর্রেষে এর্িং সকল ধেরেে দ্াশবদ্বনক সুলে মরনাোর্ এদ্বডরয় চরল। 
 
তাে কাে হরে মূলত ওয়াে দ্বডপািবরমি যারক র্রল “ইরিদ্বলরেন্স,” সদ্বফসদ্বিরকিো 
র্রল “এসপারয়ারনে,” জোমাদ্বিদ্বসটো র্রল, “স্পাই টাফ,” এর্িং দু্েবার্যেনক হরলও 
সদ্বতয জয জিদ্বলোইেরে যত জোমহষবকোরর্ই তা উপস্থাপন কো জহাক না জকন 
“ইনরিদ্বলরেন্স,” “এসপারয়ারনে,” এর্িং “স্পাই টাফ,” হল মূলত দ্বর্োসর্াতকতা এর্িং 
অদ্বর্োরসে ধাোর্াদ্বহক চি। সর্াই এিা জমরন দ্বনরয়রছ কােে োরেে েনয এিা 
প্ররয়ােন। দ্বকন্তু জযরহতু একেন তাে নীদ্বতরর্াধ িাো সমারেে উপকাে কেরত পারে-
তাই জস দ্বফরলাসদ্বফ এদ্বডরয় চরল। 
 
আে এই মুহূরতব জময়রেে দ্বর্লাসর্হুল এদ্বিরুরম র্রস অদ্বনোসরেও দ্বচন্তাোর্না দ্বফদ্বেরয় 
আনল দ্বনরেে দ্বদ্রক। 
 
অরযার্য আে অর্বাচীন জলাকরদ্ে পরদ্ান্নদ্বত দ্বদ্রয় র্াের্ােই র্দ্বসরয় জদ্ওয়া হরয়রছ তাে 
মাথাে উপে। দ্বকন্তু জস পরড আরছ আরর্ে োয়র্ারতই। এ পযবন্ত র্হুর্াে জস অদ্বফদ্বসয়াল 
দ্বনয়ম শৃঙ্খলা েরিে অদ্বেরযারর্ অদ্বেযুি হরয়ও পাে জপরয়রছ। এর্িং একগুরয় জলারকে 
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মরতা দৃ্ঢ়োরর্ এই দ্বর্োস আকরড ধরে জেরখরছ জয োরেে পদ্বর্ত্র প্ররয়ােরন তাে এই 
অর্াধয আচেরেে মূলয একদ্বদ্ন সর্াই জদ্রর্। 
 
আে তাই জস র্রস আরছ জময়রেে এদ্বিরুরম-সারথ পাুঁচেন েদ্ধার্নত র্াডব এর্িং সম্ভর্ত: 
তাে েনয অরপক্ষা কেরছ একিা জকািব মাশবাল। 
 
মারর্বল পাথরেে ততদ্বে দ্বর্শাল দ্েো দ্বনুঃশরব্দ এর্িং মসৃেেদ্বিরত খুরল দ্বর্রয় সামরনে 
চক্চরক জদ্য়াল উনু্মি করে দ্বদ্ল, জেতরে লাল কারপবি দ্বর্ছারনা, ধাতুে নকশা খদ্বচত 
আরো দু্রিা মারর্বল পাথরেে দ্েো। দ্বতন শতাব্দী পুরোরনা েরে জপাশাক পদ্বেদ্বহত দু্েন 
অদ্বফসাে জর্দ্বেরয় এরস জর্াষো কেল : 
 
“তথয দ্িরেে কযারেন হযান দ্বপ্রচােরক সাক্ষারতে েনয ডাকা হরে।” 
 
কযারেন এদ্বর্রয় জযরতই কুদ্বনবশ করে দ্বপদ্বছরয় জর্ল তাো দু্েন। তাে এসকিব জথরম জর্ল 
দ্েোে র্াইরে, জেতরে প্ররর্শ কেল জস একা। 
 
দ্েোে ওপারশ আিযবেকম দ্বর্শাল কামোয় অদু্ভত জকাথাওয়ালা দ্বর্োি এক জিদ্বর্রলে 
দ্বপছরন জছািখারিা একেন মানুষ-পদ্বেরর্রশে দ্বর্শালতাে মারঝ প্রায় হাদ্বেরয় জর্রছ। 
 
জময়ে ইের্াে-এই নাম ধােেকােী তৃতীয় র্যদ্বি। তাে দ্াদ্া প্রথম ইওর্াে একই সারথ 
দ্বছরলন দ্বনষু্ঠে এর্িং দ্ক্ষ এর্িং দ্বতদ্বন দ্বর্পুল সমারোরহ ক্ষমতা দ্খরলে এক অনুপম দৃ্িান্ত 
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স্থাপন করেন, পের্তবীরত দ্ক্ষতাে সারথ স্বাধীন দ্বনর্বাচরনে প্রথা েদ্বহত করেন এর্িং 
আরো দ্ক্ষোরর্ শাদ্বন্তপূেব শাসন পদ্বেচালনা করেন। 
 
জময়ে ইের্াে এে দ্বপতা দ্বিতীয় ইর্াে, দ্বযদ্বন েন্মসূরত্র ফাউরেশন-এে জময়ে হওয়াে 
জর্ৌের্ অেবনকােী প্রথম র্যদ্বি-এর্িং জয তাে র্ার্াে মাত্র অরধবক, কােে দ্বতদ্বন দ্বছরলন 
শুধুই দ্বনষু্ঠে। 
 
কারেই জময়ে ইের্াে তৃতীয় েন্মসূরত্র এই পদ্ লােকােী দ্বিতীয় র্যদ্বি এর্িং দ্বতনেরনে 
মারঝ সর্রচরয় অরযার্য, কােে তারক দ্বনষু্ঠে র্া দ্ক্ষ জকারনািাই র্লা যারর্ না র্েিং মরন 
হরর্ একেন রু্ককীপাে েুল করে েুল োয়র্ায় চরল এরসরছন। 
 
সকরলে কারছই ইের্াে দ্যা থাডব অদু্ভত দ্বকছু দ্বনম্নমারনে চদ্বেরত্রে সিংদ্বমেে। 
 
তাে কারছ আডম্বেপূেব েদ্বিল দ্বকছু র্যর্স্থাই হল “দ্বসরটম, লাদ্বন্তহীনোরর্ তদ্দ্বনক 
আমলাতাদ্বন্ত্রক েদ্বিলতাে দ্বর্রশষ সমসযাগুরলা সামলারনা হল “ইোদ্বস্ট্র”, সদ্বেক মুহূরতব 
দ্বসদ্ধান্তহীনতায় জোর্া হল “সতকবতা”, এর্িং একগুরয়ে মরতা েুল পরথ পা র্াডারনা হল 
“দৃ্ঢ়তা”। 
 
এসর্ দ্বকছু সরেও দ্বতদ্বন অপচয় করেন না, অপ্ররয়ােরন কাউরক হতযা করেন না, এর্িং 
সকরলে সারথ মধুে র্যর্হাে করেন। 
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কযারেন হযান দ্বপ্রচারেে জচহাো োর্রলশহীন কারেে পুতুরলে মরতা। অসীম তধযব দ্বনরয় 
দ্াুঁদ্বডরয় আরছ জডরস্কে সামরন। কাশল না, শেীরেে ওেন এক পা জথরক আরেক পারয়ে 
উপে র্দ্ল কেল না। যতক্ষে না জময়ে কাে জশষ করে মুখ তুলরলন। 
 
যরেে সারথ হাত জর্ুঁরধ র্সরলন জময়ে ইের্াে, জযন জডরস্কে দ্বেদ্বনসপত্র এরলারমরলা না 
হয়। তােপে র্লরলন, “কযারেন হযান দ্বপ্রচাে অফ ইনফরমবশন।” 
 
জপ্রািকল জমাতারর্ক কযারেন দ্বপ্রচাে অনুর্ত তসদ্বনরকে মরতা হাুঁিু জর্রড র্রস কুদ্বনবশ 
কেল, পের্তবী দ্বনরদ্বশ না জশানা পযবন্ত থাকল জসোরর্ই। 
 
“উে, কযারেন দ্বপ্রচাে!” 
 
সহানুেূদ্বতে সুরে জময়ে র্লরলন, “উধ্বতন অদ্বফসােো জতামাে দ্বর্রুরদ্ধ শৃঙ্খলা েরিে 
েনয শাদ্বস্তমূলক র্যর্স্থা গ্রহে করেরছ। স্বাোদ্বর্ক দ্বনয়রমই সিংদ্বেি প্রমােপত্র জপৌঁরছরছ 
আমাে দ্বনকি এর্িং জযরহতু ফাউরেশন-এে জছাি র্ড সর্ দ্বর্ষয়ই আমাে দ্বনকি 
গুরুত্বপূেব তাই জতামাে র্যাপারে আদ্বম আরো দ্বকছু োনরত চাই। আশা কদ্বে তুদ্বম অর্াক 
হওদ্বন।” 
 
দ্বনোরর্র্ র্লায় কযারেন দ্বপ্রচাে র্লল, “এদ্বিরলন্স, না। আপনাে দ্বর্চাে দ্বর্রর্চনা জলাক 
প্রদ্বসদ্ধ।” 
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“তাই নাদ্বক? তাই নাদ্বক?” খুদ্বশ হরয় র্লরলন জময়ে, এর্িং তাে েদ্বেন কিাক্ট লযান্স 
দ্বচদ্বচক করে উেল এমনোরর্ জযন জসিা তাে শুকরনা কদ্বেন দৃ্দ্বি জথরক সমূ্পেব আলাদ্া। 
পাখা দ্বদ্রয় র্াতাস কোে মরতা করে সামরন োখা ধাতু দ্বদ্রয় র্াুঁধারনা করয়কিা জফাল্ডাে 
নাডরলন দ্বতদ্বন। পাতা উোরনাে সময় দ্বেতরেে পাচবরমি দ্বশিগুরলা তীক্ষ্ণ পি পি শব্দ 
কেরত লার্ল, কথা র্লাে সময় দ্বতদ্বন আেুল দ্বদ্রয় প্রদ্বতদ্বি লাইন অনুসেে কেরছন। 
 
“জতামাে জেকডব আমাে কারছ আরছ, কযারেন-সমূ্পেব। র্য়স জততাদ্বিশ এর্িং সরতে 
র্ছে ধরে আমবড জফাসব এে একেন অদ্বফসাে দ্বহরসরর্ কমবেত। জতামাে েন্ম লদ্বেস এ, 
দ্বপতামাতা এনারিাদ্বনয়ান, দ্বশশু র্য়রস মাোত্মক জকারনা অসুখ দ্বর্সুখ হয়দ্বন, একর্াে 
শুধু–জতমন গুরুত্বপূেব দ্বকছু না…দ্বশক্ষাদ্ীক্ষা, দ্বপ্রদ্বমদ্বলিাদ্বে, একারডমী অফ সারয়ন্স, 
অধযয়রনে দ্বর্ষয় হাইপাে ইদ্বঞ্জন, ফলাফল…উ-ম-ম চমৎকাে, প্রশিংসা পাওয়াে জযার্য। 
ফাউরেশন ইোে ২৯৩ তম র্ছরেে একশ দু্ই তম দ্বদ্রন আোে অদ্বফসাে দ্বহরসরর্ 
আদ্বমবরত জযার্দ্ান।” 
 
প্রথম জফাল্ডাে সদ্বেরয় দ্বিতীয় জফাল্ডাে জখালাে সময় একর্াে জচাখ তুলরলন দ্বতদ্বন। 
 
“রু্ঝরতই পােছ, দ্বতদ্বন র্লরলন, “আমাে প্রশাসরন খুুঁদ্বিনাদ্বি সর্ দ্বর্ষরয় গুরুত্ব জদ্ওয়া 
হয়। অডবাে! দ্বসরটম!” 
 
জেদ্বলে মরতা আোরলা একিা সুর্ন্ধী িযার্রলি জর্ে করে মুরখ দ্বদ্রলন দ্বতদ্বন। এিা তাে 
একিা র্দ্অেযাস, দ্বকন্তু জসিা তযার্ কোে জকারনা ইো জনই। জময়রেে জডরস্ক এিদ্বমক 
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িযাশ এে র্যর্স্থা জনই জপাডা তামাক অপসােরেে েনয। কােে জময়ে ধূমপান করেন 
না। 
 
এর্িং স্বাোদ্বর্কোরর্ই তাে দ্শবনাথবীোও কেরত পারে না। 
 
অফুি স্বরে দ্বর্েদ্বতহীন একরর্রয় র্লায় র্রল চরলরছন জময়ে-মারঝ মারঝ একই েকম 
দ্বফসদ্বফরস র্লায় অর্জ্ঞাসূচক র্া প্রশিংসাসূচক মন্তর্য কেরছন। পডা জশষ করে দ্বতদ্বন 
জফাল্ডােগুরলা দ্বেক আরর্ে মরতা করে গুদ্বছরয় োখরলন। 
 
“জতা, কযারেন”, সরতে র্লায় র্লরলন দ্বতদ্বন, “জতামাে জেকডব সমূ্পেব অনযেকম। 
জতামাে কাে এর্িং জতামাে দ্ক্ষতা প্রোতীত। দ্াদ্বয়ত্ব পালন কারল দু্র্াে আহত হরয়ছ, 
দ্াদ্বয়রত্বে র্াইরেও অসীম সাহদ্বসকতাে েনয অডবাে অর্ জমদ্বেি পদ্ক জপরয়ছ। এই-
র্যাপােগুরলা হালকা করে জদ্খরল চলরর্ না।” 
 
কযারেন দ্বপ্রচাে এে োর্রলশহীন মুরখে জকারনা পদ্বের্তবন হল না। দ্াুঁদ্বডরয় থাকল 
পাথরেে মূদ্বতবে মরতা, জপ্রািকল অনুযায়ী সাক্ষাৎপ্রাথবীো জকউ জময়রেে সামরন র্সরত 
পারে না-সম্ভর্ত দ্বর্ষয়িা জোড করে সর্াইরক মরন োখরত র্াধয কো হয়,কােে 
কামডায় মাত্র একিাই জচয়াে, জময়রেে পাছাে দ্বনরচ। জপ্রািকল আরো র্রল জয সোসদ্বে 
প্রে ছাডা অনয জকারনা মন্তরর্যে ের্ার্ জদ্ওয়া যারর্ না। 
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কদ্বেন দৃ্দ্বিরত তসদ্বনরকে দ্বদ্রক তাকারলন জময়ে। তীক্ষ্ণ, গুরুর্ম্ভীে র্লায় র্লরলন, “যাই 
জহাক, দ্শ র্ছরে জতামাে জকারনা পরদ্ান্নদ্বত হয়দ্বন এর্িং ঊধ্ববতন অদ্বফসােো র্াে র্াে 
জতামাে সীমাহীন জেদ্বদ্ এর্িং একগুুঁরয় চদ্বেরত্রে র্যাপারে অদ্বেরযার্ করেরছ। তারদ্ে 
দ্বেরপািব অনুযায়ী তুদ্বম অর্াধয, সুদ্বপদ্বেয়ে অদ্বফসােরদ্ে সারথ সর্সময় খাোপ র্যর্হাে 
করো, সহকমবীরদ্ে কারো সারথই জর্দ্বশ দ্বদ্ন োরলা সম্পকব র্োয় োখরত পারো না এর্িং 
তুদ্বম একিা সমসযা সৃদ্বিকােী উপাদ্ান। দ্বকোরর্ এে র্যাখযা জদ্রর্, কযারেন?” 
 
“এদ্বিরলন্স, আমাে কারছ যা সদ্বেক মরন হরয়রছ, আদ্বম তাই করেদ্বছ। আদ্বম োরেে প্রদ্বত 
দ্ায়র্দ্ধ। শেীরেে ক্ষতদ্বচহ্নগুরলা প্রমাে করে জয আদ্বম যা সদ্বেক মরন করেদ্বছলাম তা 
োরেে েনযও গুরুত্বপুেব দ্বছল।” 
 
“তসদ্বনকসুলে মন্তর্য, কযারেন, দ্বকন্তু দ্বর্পজ্জনক। আরো শুনরত হরর্, পরে। এই মুহূরতব 
জতামাে দ্বর্রুরদ্ধ সর্রচরয় র্ড অদ্বেরযার্ হল আমাে মরনানীত প্রদ্বতদ্বনদ্বধ দ্স্তখত কোে 
পরেও, পেপে দ্বতনর্াে একিা এসাইনরমরিে দ্াদ্বয়ত্ব দ্বনরত তুদ্বম অস্বীকাে করেছ। কী 
র্লাে আরছ এ র্যাপারে?” 
 
“এদ্বিরলন্স, র্তবমান সমরয়ে জপ্রদ্বক্ষরত এই এসাইনরমরিে জকারনা প্ররয়ােন জনই, র্েিং 
আরো গুরুত্বপূেব দ্বর্ষয়রক অর্রহলা কো হরে।” 
 
“আহ, জতামারক জক র্লল জয দ্বর্ষয়গুরলাে কথা র্লছ জসগুরলা গুরুত্বপূেব আে হরলও 
জসগুরলারক অর্রহলা কো হরে।” 
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“এদ্বিরলন্স, আদ্বম যরথি প্রমাে জপরয়দ্বছ। আমাে অদ্বেজ্ঞতা এর্িং দ্ক্ষতা দ্বনরয় সুদ্বপদ্বেয়ে 
অদ্বফসােোও প্রে তুলরত পােরর্ না। জসই অদ্বেজ্ঞতাে আরলারকই দ্বর্ষয়গুরলা আমাে 
কারছ পদ্বেষ্কাে হরয়রছ।” 
 
“দ্বকন্তু, মাই গুড কযারেন, তুদ্বম অন্ধ, তাই রু্ঝরত পােছ না জয অর্াদ্বঞ্চতোরর্ 
ইরিদ্বলরেন্স পদ্বলদ্বসরত নাক র্দ্বলরয় তুদ্বম জতামাে সুদ্বপদ্বেয়েরদ্ে কারে দ্বর্ঘ্ন সৃদ্বি কেছ।” 
 
“এদ্বিরলন্স, আমাে প্রথম এর্িং প্রধান দ্াদ্বয়ত্ব োরেে প্রদ্বত, সুদ্বপদ্বেয়েরদ্ে প্রদ্বত না।” 
 
“দ্বর্ভ্রাদ্বন্তকে, কােে জতামাে সুদ্বপদ্বেয়েরদ্েও সুদ্বপদ্বেয়ে আরছ এর্িং আদ্বম হদ্বে জসই 
সুদ্বপদ্বেয়ে, এর্িং আদ্বমই োে। আমাে এই দ্বর্রেষে দ্বনরয় জতামাে অদ্বেরযার্ থাকাে কথা 
নয়, কােে তুদ্বমই র্রলছ আমাে দ্বর্চাে দ্বর্রর্চনা তুলনাহীন, জয শৃঙ্খলা েরিে অদ্বেরযার্ 
জতামাে দ্বর্রুরদ্ধ জতালা হরয়রছ জসিা দ্বনরেে মরতা করে র্ল।” 
 
“এদ্বিরলন্স, কালর্ান গ্ররহ অর্সেপ্রাি মারচবি জমদ্বেনাে দ্বহরসরর্ েীর্ন কািারনা নয় র্েিং 
আমাে প্রথম এর্িং প্রধান দ্াদ্বয়ত্ব োরেে জসর্া। আমাে উপে দ্বনরদ্বশ দ্বছল ওই গ্ররহ 
ফাউরেশন অযাকদ্বিদ্বেদ্বি পদ্বেচালনা কো, কালর্ারনে ওয়ােলডব, দ্বর্রশষ করে তাে 
তর্রদ্দ্বশক নীদ্বত সম্বরন্ধ তথয সিংগ্ররহে েনয একিা জনিওয়াকব র্রড জতালা।” 
 
“আদ্বম োদ্বন এগুরলা, র্রল যাও।” 
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“এদ্বিরলন্স, আমাে দ্বেরপারিব র্াের্াে আদ্বম কালর্ারনে স্ট্রযারিদ্বেক পদ্বেশন এর্িং এে 
শাসন প্রোলীে উপে জোে দ্বদ্রয়দ্বছ। ওয়ােলডব এে উচ্চাদ্বেলাষ, তাে ক্ষমতা, োেয 
দ্বর্স্তারেে আকাক্ষা, র্নু্ধসুলে আচেে র্া র্লা যায় ফাউরেশন-এে প্রদ্বত তাে স্বোর্সুলে 
আচেে-ইতযাদ্বদ্ দ্বর্ষরয় দ্বেরপািব করেদ্বছ। 
 
“জতামাে সর্ দ্বেরপািব আদ্বম পরডদ্বছ, দ্বর্স্তাদ্বেতোরর্। তােপরে র্ল।” 
 
“এদ্বিরলন্স, আদ্বম দ্বফরে আদ্বস দু্মাস আরর্। জসই সময় যুরদ্ধে জকারনা দ্বচহ্নই দ্বছল না। 
আিমে হরত পারে এধেরেে একিা দ্বর্েদ্বিকে ধােো ছাডা আে জকাননা দ্বচহ্নই দ্বছল 
না। এক মাস আরর্ অপদ্বেদ্বচত এক োর্যারিষী তসদ্বনক কালর্ান দ্খল করে জনয় দ্বর্না 
যুরদ্ধ। কালর্ারনে জসই ওয়ােলডব স্পিতই এখন েীদ্বর্ত জনই। দ্বর্োসর্াতকতাে কথা 
র্লরছনা জকউ র্েিং এই অদু্ভত দ্খলদ্াে-দ্বমউল-তাে শদ্বি এর্িং রু্দ্বদ্ধে প্রশিংসা কেরছ 
সর্াই।” 
 
“জক?” সামরন ঝুকরলন জময়ে, জচহাোয় দ্বর্েদ্বিে োর্। 
 
“এদ্বিরলন্স, জস দ্বমউল নারম পদ্বেদ্বচত। খুর্ পদ্বেদ্বচত না, তরর্ আদ্বম অল্প স্বল্প যা শুরনদ্বছ 
জসগুরলা জথরক জমািামুদ্বি একিা ধােো কো যায়। তাে েন্ম ইদ্বতহাস অোনা। জক তাে 
র্ার্া জকউ োরন না। েরন্মে সময় তাে মা মাো যায়। ের্রু্রে দ্বহরসরর্ জর্রড উরে। 
দ্বশক্ষাদ্ীক্ষা লাে করে ছন্নছাডা অনুন্নত গ্রহগুরলারত। দ্বমউল ছাডা তাে অনয জকারনা নাম 
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জনই, েনমত অনুযায়ী নামিা তাে দ্বনরেে জর্রছ জনওয়া, এর্িং েনদ্বপ্রয় র্যাখযা হরে 
দ্বনরেে অপদ্বেসীম শােীদ্বেক শদ্বি এর্িং দৃ্ঢ়তা প্রকারশে েনযই এই নাম।” 
 
“তাে সামদ্বেক শদ্বি কতিুকু, কযারেন? শােীদ্বেক শদ্বি দ্বনরয় মাথা র্ামারত হরর্ না।” 
 
“এদ্বিরলন্স, সাধােে মানুরষে ধােো তাে অরনক র্ড একিা দ্বিি আরছ, তরর্ 
কালর্ারনে অদু্ভত পোেরয়ে কােরেই এমন ধােো হরত পারে। তাে দ্বনয়দ্বন্ত্রত জিদ্বেরিাদ্বে 
খুর্ জর্দ্বশ র্ড না, যদ্বদ্ও সদ্বেক সীমানা কত দূ্ে দ্বনদ্বদ্বি করে র্লা অসম্ভর্। যাই জহাক 
এই জলারকে র্যাপারে অর্শযই তদ্ন্ত কেরত হরর্।” 
 
“হুম্ -ম-ম। তাই! তাই!” মরন হল জময়ে জযন স্বপ্নরলারক হাদ্বেরয় জর্রছন। পযারডে 
উপরেে পাতায় টাইলারসে চদ্বিশ জখাুঁচায় ষডেুরেে মরতা সাদ্বেরয় ছয়িা র্র্বরক্ষত্র 
আুঁকরলন, তােপে জসিা দ্বছুঁরড দ্বনরয় দ্বতন োুঁরে োুঁে করে ডান দ্বদ্রকে ওরয়ট জপপাে 
স্লরি জফরল দ্বদ্রলন। কার্েিা দ্বনুঃশরব্দ পুরড ছাই হরয় জর্ল। 
 
“এর্াে, কযারেন, র্ল, দ্বর্কল্প কী? তুদ্বম আমারক র্রলছ জকানিা অর্শযই তদ্ন্ত কেরত 
হরর্। জতামারক কী তদ্ন্ত কেরত দ্বনরদ্বশ জদ্ওয়া হরয়রছ?” 
 
“এদ্বলরলন্স, জস্পরস একিা ইুঁদু্রেে র্তব আরছ, যাো সম্ভর্ত িযাি জদ্য় না।” 
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“এইিুকুই? তুদ্বম কী োন না র্া জতামারক জকউ র্রলদ্বন জয এই জলাকগুরলা যাো িযাি 
জদ্য় না তাো আমারদ্ে প্রথম যুরর্ে র্দ্বেকরদ্ে র্িংশধে-তনোেযর্াদ্ী, দ্বর্ররাহী, সমারে 
দ্বর্শৃঙ্খলা সৃদ্বিকােী যাো দ্াদ্বর্ করে ফাউরেশন তারদ্ে র্াপ দ্াদ্াে সম্পদ্বত্ত এর্িং 
হাসযকে ফাউরেশন কালচােগুরলা আর্াে দ্বফদ্বেরয় আনরত চায়। তুদ্বম কী োরনানা র্া 
জতামারক জকউ র্রলদ্বন জয জস্পরস এই ইুঁদু্রেে র্তব একিা না অরনকগুরলা; আমারদ্ে 
ধােোে চাইরতও জর্দ্বশ; প্ররতযকিা এক সারথ জোি জর্ুঁরধ ষডযন্ত্র কেরছ, এর্িং 
অপোধীরত দ্বর্ে দ্বর্ে কেরছ যা এখরনা দ্বর্রে জেরখরছ। ফাউরেশন জিদ্বেরিাদ্বে। এমনদ্বক 
এখারনও, কযারেন, এখারনও!” 
 
জময়রেে সামদ্বয়ক উোহ্রাস জপল দ্রুত। “তুদ্বম োনরত, কযারেন?” 
 
“এদ্বিরলন্স, আমারক োনারনা হরয়রছ। দ্বকন্তু োরেে কমবচােী দ্বহরসরর্, আমারক দ্বর্েস্ততাে 
সারথ জসর্া করে জযরত হরর্-এর্িং জস-ই দ্বর্েস্তোরর্ োরেে জসর্া কেরত পারে জয 
সতযরক অনুসেে করে। প্রাচীন র্দ্বেকরদ্ে এই নর্েয র্িংশধেরদ্ে োেননদ্বতক অর্দ্ান 
কতিুকু-জয ওয়ােলডবো ওল্ড এম্পায়ারেে জছািখারিা োো অিংরশে দ্খল জপরয়রছ 
উত্তোদ্বধকাে সূরত্র তারদ্ে ক্ষমতা আরছ। এই র্দ্বেকরদ্ে না আরছ অস্ত্র না আরছ সম্পদ্। 
আদ্বম জকারনা িযাি কারলক্টে নই জয আমারক জসখারন জযরত হরর্।” 
 
“কযারেন দ্বপ্রচাে তুদ্বম একেন তসদ্বনক এর্িং অস্ত্রিারকই র্ড করে জদ্খ । আমাে কথা 
অমানয কেরত পারো এমন অর্স্থায় জতামারক দ্বনরয় আসািা একধেরনে দু্র্বলতা। সতকব 
হও। আমাে দ্বর্চােরক দু্র্বলতা মরন করো না। কযারেন, এিা প্রমাদ্বেত জয ইরম্পদ্বেয়াল 
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যুরর্ে জেনারেল এর্িং র্তবমান যুরর্ে ওয়ােলডব আমারদ্ে দ্বর্রুরদ্ধ সর্ই গুরুত্বপূেব। 
জসলডরনে দ্বর্জ্ঞান যা েদ্বর্ষযিােী কেরত পারে তাে উপে দ্বেদ্বত্ত করেই ফাউরেশন 
এদ্বর্রয় চরলরছ, জতামাে ধােো অনুযায়ী র্যদ্বির্ত র্ীেত্ব নয় র্েিং ইদ্বতহারসে অথবননদ্বতক 
ও সামাদ্বেক ধাোে উপে দ্বনেবে কেরছ। এেই মরধয আমো সফলোরর্ চােিা িাইদ্বসস 
জপদ্বেরয় এরসদ্বছ, আদ্বসদ্বন?” 
 
“এদ্বিরলন্স, এরসদ্বছ। তরু্ও জসলডরনে দ্বর্জ্ঞান োরনন একেনই–দ্বতদ্বন জসলডন। 
আমারদ্ে আরছ শুধু দ্বর্োস। আমারক যরেে সারথ জশখারনা হরয়রছ জয প্রথম দ্বতনিা 
িাইদ্বসরসে সময় এমন জনতাো ফাউরেশনরক জনতৃত্ব দ্বদ্রয়রছন যাো আরর্ই রু্ঝরত 
জপরেদ্বছরলন িাইদ্বসসিা কী হরর্ এর্িং জসই অনুযায়ী সতকবতামূলক র্যর্স্থা দ্বনরয়দ্বছরলন। 
অনযথায়-কী হত জক োরন।” 
 
“হযাুঁ, কযারেন, দ্বকন্তু তুদ্বম চতুথব িাইদ্বসরসে কথা এদ্বডরয় জর্ছ। সর্রচরয় েয়িংকে 
অস্ত্রশস্ত্র এর্িং জসনার্াদ্বহনী দ্বনরয় যখন আমারদ্ে সর্রচরয় চতুে প্রদ্বতপক্ষ আমারদ্ে 
আিমে করে তখন ফাউরেশন-এে জকারনা ইদ্বতহাস দ্বর্খযাত জনতা দ্বছরলন না। 
তােপরেও ইদ্বতহারসে অদ্বনর্াযবতায় আমোই েয়ী হরয়দ্বছ।” 
 
“এদ্বিরলন্স, কথািা সদ্বতয। দ্বকন্তু আপদ্বন জয ইদ্বতহারসে কথা র্লরছন জসিা অদ্বনর্াযব হরয় 
দ্াুঁডায় পুরো এক র্ছরেে প্রাের্াতী লডাইরয়ে পে। আমো জয অদ্বনর্াযব দ্বর্েয় লাে 
কদ্বে তাে মূলয দ্বহরসরর্ দ্বদ্রত হয় প্রায় অধব সহস্র যুদ্ধযান এর্িং অধব দ্বমদ্বলয়ন মানুরষে 
প্রাে। এদ্বিরলন্স, জয দ্বনরেরক সাহাযয করে জসলডন প্লযান তারকই সাহাযয করে।” 
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জময়ে ইের্াে েুরু কুুঁচকারলন। তধযব ধরে োখরত োখরত দ্বতদ্বন লান্ত। তাে মরন হল 
অধীনরস্তে প্রদ্বত অদ্বতদ্বেি জসৌেনয জদ্খারনারতই দ্বর্ভ্রাদ্বন্ত ততদ্বে হরয়রছ কােে এিারক জস 
তকব কোে অনুমদ্বত দ্বহরসরর্ ধরে দ্বনরয়রছ। 
 
কদ্বেন র্লায় র্লরলন দ্বতদ্বন, “যাই জহাক, কযারেন, ওয়ােলডবরদ্ে দ্বর্রুরদ্ধ দ্বর্েরয়ে 
র্যাপারে জসলডন আমারদ্ে দ্বনিয়তা দ্বদ্রয়রছন এর্িং এই র্যস্ত সমরয় আদ্বম জকারনা 
দ্বর্শৃঙ্খলা প্রেয় দ্বদ্রত পাদ্বে না। জয র্দ্বেকরদ্ে কথা তুদ্বম তুদ্বড জমরে উদ্বডরয় দ্বদ্ে তাো 
ফাউরেশন জথরক উদূ্ভত। তারদ্ে সারথ যুদ্ধ মারন রৃ্হযুদ্ধ। জসলডন প্লযান এই র্যাপারে 
জকারনা দ্বনিয়তা জদ্য়দ্বন-জযরহতু ওো এর্িং আমো উেয়ই ফাউরেশন। কারেই তারদ্েরক 
অর্শযই আয়রত্ত আনরত হরর্। তুদ্বম দ্বনরদ্বশ জপরয়ছ।” 
 
“এদ্বিরলন্স-” 
 
“আে জকারনা প্রে জনই, কযারেন। তুদ্বম দ্বনরদ্বশ জপরয়ছ। তুদ্বম তা পালন কেরর্ আমাে 
সারথ র্া আমাে প্রদ্বতদ্বনদ্বধে সারথ আে জকারনা র্াকদ্বর্তো কেরল জসিারক ধো হরর্ 
দ্বর্োসর্াতকতা। তুদ্বম এর্াে জযরত পারো।” 
 
পুনোয় হাুঁিু জর্রড কুদ্বনবশ কেল কযারেন হযান দ্বপ্রচাে, তােপে ধীরে ধীরে দ্বপদ্বছরয় জর্ল 
দ্েোে দ্বদ্রক। 
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জময়ে ইের্াে, তৃতীয়, এর্িং ফাউরেশন-এে ইদ্বতহারস েন্মসূরত্র জময়ে পদ্াদ্বধকােী দ্বিতীয় 
র্যদ্বি দ্বনরেে োেসাময দ্বফরে জপরলন। র্াুঁদ্বদ্রক চমৎকােোরর্ জর্াছারনা। একতাল কার্ে 
হরত একিা দ্বশি জিরন দ্বনরলন। পুদ্বলশ র্াদ্বহনীে ইউদ্বনফরমব জমিাল জফাম র্যর্হাে কদ্বমরয় 
দ্বদ্রল জয সােয় হরর্ তােই দ্বেরপািব এিা। এক োয়র্াে কমা জকরি র্াদ্ দ্বদ্রলন দ্বতদ্বন, 
েুল র্ানান দ্বেক কেরলন একিা, মাদ্বেবরনে র্াইরে জনাি দ্বলখরলন দ্বতন োয়র্ায়। তােপে 
জেরখ দ্বদ্রলন ডান দ্বদ্রক চমৎকােোরর্ জর্াছারনা একতাল কার্রেে উপে। র্াদ্বদ্ক জথরক 
জিরন দ্বনরলন আরেকিা। 
 
কযারেন হযান দ্বপ্রচাে র্যোরক দ্বফরে জদ্খল তাে েনয একিা পােরসানযাল কযাপসুল 
অরপক্ষা কেরছ, উপরে েরুদ্বে দ্বসল মাো। তারক জহরেন নামক দ্বর্ররাহী গ্ররহ যাওয়াে 
করোে দ্বনরদ্বশ জদ্ওয়া হরয়রছ। 
 
কযারেন হযান দ্বপ্রচাে োোমাথায় একেন যাত্রী র্হরন সক্ষম তাে হালকা দ্বস্পডটারেে 
জকাসব জসি কেল কালর্ারনে পরথ। জসইোরতই জস রু্মারত পােল একেন জেদ্বদ্ সফল 
মানুরষে মরতা। 
 
* 
 
১৩. জলফরিনযাি এর্িং লাউন 
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যদ্বদ্, সাত হাোে পােরসক দূ্রে দ্বমউল এে আদ্বমবে হারত কালর্ারনে পতন রৃ্দ্ধ এক 
র্দ্বেরকে জকৌতূহল র্াদ্বডরয় তুরল, নারছাডর্ান্দা এক কযারেরনে আশঙ্কা র্াদ্বডরয় তুরল 
এর্িং খুুঁদ্বিনাদ্বি দ্বর্ষরয় অদ্বত যেশীল এক জময়রেে দ্বর্েদ্বি উৎপাদ্ন করে-কালর্ারনে 
কারছ তা পুরোপুদ্বে মামুদ্বল র্যাপাে। জসখারন কারোেই এসর্ দ্বনরয় মাথা র্যথা জনই। 
মানর্োদ্বতে েনয অপদ্বের্তবনীয় দ্বশক্ষা হল জয দূ্ের্তবী সময় এর্িং জসই সারথ জস্পস 
মনরযারর্ে জকন্দ্র দ্বর্নু্দ হওয়া উদ্বচত। দ্বকন্তু র্িনািরম এে জকারনা জেকডব জনই, তাই 
দ্বনদ্বিত করে র্লা যায় না জয এই দ্বশক্ষা স্থায়ীোরর্ অদ্বেবত হরয়রছ। 
 
কালর্ান সর্সময়ই দ্বছল-কালর্ান। র্যালাদ্বিরত মরন হয় একমাত্র জসই োরন জয ধ্বিংস 
হরয় জর্রছ এম্পায়াে, জেরে খান খান হরয় জর্রছ দ্বর্শাল এক স্থাপনা, অদৃ্শয হরয় জর্রছ 
শাদ্বন্ত নামক আোধয র্স্তু। 
 
কালর্ান দ্বছল লািাদ্বে ওয়াল্ডব। জযখারন জেরে চুেমাে হরয় যারে মানর্োতীে র্হুদ্বদ্রনে 
র্রড জতালা স্বপ্নরসৌধ, জসখারন জস তাে দ্বনেস্ব স্বকীয়তা র্োয় জেরখদ্বছল দ্বর্রনাদ্রনে 
উৎপাদ্ক, স্বরেবে জিতা, এর্িং অর্সে সমরয়ে দ্বর্রিতা দ্বহরসরর্। 
 
ইদ্বতহারসে উত্থান পতন তাে উপে জকারনা প্রোর্ জফরলদ্বন, কােে জকান দ্খলদ্াে এমন 
একিা গ্ররহে ক্ষদ্বত কেরর্ জযখান জথরক চাইরলই জয-জকারনা পদ্বেমাে নর্দ্ অথব পাওয়া 
যারর্, জয অথব দ্বদ্রয় জকনা যারর্ দ্বনোপত্তা। 
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দ্বকন্তু জশষপযবন্ত কালর্ানও পদ্বেেত হল একেন ওয়ােলরডবে সদ্ে দ্িরে এর্িং যুরদ্ধে 
েরুদ্বে প্ররয়ােরন তাে জকামলতা দ্বকছুিা মদ্বলন হল। 
 
তাে কৃদ্বত্রম র্নাঞ্চল, দ্বনদ্বদ্বি আদ্রল র্রড জতালা জর্লােূদ্বম, োকেমকপূেব নর্েীে 
োেপথ মুখদ্বেত হল আমদ্াদ্বন কো মারসবনাদ্বেরদ্ে পদ্োরে, নতুন চমরক চমদ্বকত হল 
নার্দ্বেকো। সমেসজ্জা র্াডারনা হল প্রারদ্দ্বশক দ্বর্েগুরলারত এর্িং গ্ররহে ইদ্বতহারস এই 
প্রথমর্ারেে মরতা অথব দ্বর্দ্বনরয়ার্ কো হল র্যািলদ্বশপ ততদ্বেে েনয। নতুন শাসক প্রমাে 
করে দ্বদ্ল জয জস তাে দ্বনরেে যা আরছ তা দ্খরল োখাে েনয এর্িং অরনযে যা আরছ তা 
দ্খল কোে েনয দৃ্ঢ়প্রদ্বতজ্ঞ। 
 
জস দ্বছল র্যালাদ্বিে জসোরদ্ে একেন, একইসারথ যুরদ্ধে মদ্দ্দ্াতা এর্িং শাদ্বন্ত 
স্থাপনকােী, একিা এম্পায়ারেে স্বপ্নরিা এর্িং একিা ডাইনযাদ্বটে প্রদ্বতষ্ঠাতা। 
 
তাে জকারনা নাম জনই, শুধু একিা অদু্ভত ধেরনে ছদ্মনাম দ্বনরয়ই জস র্রড তুরলরছ 
একিা দ্বর্কারশাখ এম্পায়াে-অথচ একিা যুদ্ধও লডরত হয়দ্বন। 
 
কারেই কালর্ান আর্াে হরয় জর্রলা আরর্ে মরতা, এর্িং র্াহাদ্বে জপাশাক পডা 
নার্দ্বেকো দ্রুত দ্বফরে জর্ল তারদ্ে আরর্ে েীর্রন আে র্দ্বহোর্ত যুদ্ধ দ্বর্রশষজ্ঞো 
সহরেই দ্বমরশ জযরত পােল এই েীর্ন জস্রারতে সারথ। 
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আর্ােও র্োর্রেে মরতা েিরল জপাষা প্রােী দ্বশকারেে দ্বর্লাসর্হুল আরয়ােন, জয 
প্রােীগুরলা কখরনা মানুষ র্ধ করেদ্বন; দ্বস্পডটারে করে আকারশ চরড পাদ্বখ দ্বশকাে, যা 
শুধু মাত্র র্ড আকারেে পাদ্বখগুরলাে েনয দ্বর্পরদ্ে কােে। 
 
শহেগুরলারত র্যালাদ্বিে সমসযাসিংকুল েনেীর্ন জথরক যাো পাদ্বলরয় এরস স্বদ্বস্ত জপরত 
চায় তাো দ্বনরেরদ্ে পরকরিে ওেন অনুযায়ী জয-জকারনা ধেরনে দ্বর্রনাদ্রনে সুরযার্ 
দ্বনরত পারে, হাফ জিদ্বডরিে দ্বর্দ্বনমরয় জমরর্ে উপে োসমান েমকারলা প্রাসাদ্ ভ্রমে-যা 
তারদ্ে সামরন খুরল জদ্য় কল্পরলারকে দু্য়াে জথরক শুরু করে, দ্বর্রশষ এর্িং, জর্াপনীয় 
দ্বশকারেে সুরযার্ জযখারন শুধু অতযদ্বধক সম্পদ্শালীোই প্ররর্শ কেরত পারে। 
 
এই দ্বর্পুল জস্রারতে মারঝ, জিাোন এর্িং জর্ইিা নতুন জকারনা মাত্রা জযার্ কেরত পােল 
না। ইট জপদ্বননসুলাে কমন হযাুঁোরে মহাকাশ যান জেদ্বেটাে কদ্বেরয় তাো চরল জর্ল 
মধযদ্বর্ত্তরদ্ে েনয উপযুি ভ্রমে জকন্দ্র র্ড র্ড িীপ িাো জর্দ্বিত সার্ে তসকরত-জযখারন 
দ্বর্রনাদ্ন এখরনা আইনদ্বসদ্ধ এর্িং রুদ্বচশীল-এর্িং মানুরষে দ্বেড কম। 
 
আরলা জথরক র্াুঁচাে েনয জর্ইিা জচারখ লাদ্বর্রয়রছ র্াঢ় েরেে গ্লাস আে তাপ জথরক 
র্াুঁচাে েনয র্ারয় চদ্বডরয়রছ পাতলা সাদ্া জোর্। উষ্ণ জসানাদ্বল এক জোডা র্াহু তাে হাুঁিু 
েদ্বডরয় ধেল, মুগ্ধ দৃ্দ্বিরত জস তাদ্বকরয় থাকল তাে স্বামীে দ্ীর্ব জপদ্বশর্হুল শেীরেে 
দ্বদ্রক-সাদ্া সূরযবে আোয় প্রায় জ্বলজ্বল কেরছ। 
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“জর্দ্বশ জোদ্ লাদ্বর্রয়া না”, র্লল জস, দ্বকন্তু জিাোরনে র্াত্রর্েব এেই মারঝ মৃতপ্রায় লাল 
নক্ষরত্রে র্েব ধােে করেরছ। দ্বতন দ্বতনিা র্ছে ফাউরেশরন কািারনাে পরেও সূরযবে 
আরলা তাে কারছ চেম দ্বর্লাদ্বসতা। আেরক দ্বনরয় পেপে চােদ্বদ্ন জস রু্রে জর্দ্বডরয়রছ 
পুরোপুদ্বে উরদ্াম শেীরে। জছাি একিা শিবস ছাডা দ্বকছুই পরডদ্বন। 
 
র্াদ্বলরত হামাগুদ্বড দ্বদ্রয় কাছাকাদ্বছ হল জর্ইিা, কথা র্লল দ্বফসদ্বফস করে। 
 
হতাশ সুরে জিাোন র্লল, “না, স্বীকাে কেদ্বছ এখরনা দ্বকছু পাইদ্বন। দ্বকন্তু জকাথায় জস? 
জক জস? এই উন্মাদ্ দ্বর্রে তাে র্যাপারে জকারনা আরলাচনা জনই। হয়রতা জকারনা অদ্বস্তত্বই 
জনই তাে।” 
 
“আরছ, প্রায় জোুঁি না জনরডই ের্ার্ দ্বদ্ল জর্ইিা। “খুর্ জর্দ্বশ চতুে, র্যস। জতামাে চাচা 
দ্বেকই র্রলরছন। এই জলাকরক আমো র্যর্হাে কেরত পাের্-যদ্বদ্ এখরনা সময় থারক।” 
 
সামদ্বয়ক নীের্তা। তােপে দ্বফসদ্বফস করে র্লল জিাোন, “আদ্বম দ্বক কেদ্বছ োরনা, জর্? 
দ্বদ্র্াস্বপ্ন জদ্খদ্বছ। এত চমৎকােোরর্ র্িনাগুরলা র্িরছ।” তাে কেস্বে দ্বনমদ্বজ্জত হরয়ই 
আর্াে দ্বফরে এল আরর্ে মাত্রায়। “জর্, করলরে ড. আমান কীোরর্ কথা র্লরতন মরন 
আরছ? ফাউরেশন কখরনা পোদ্বেত হরত পারে না, দ্বকন্তু তাে মারন এই না জয 
ফাউরেশন-এে শাসকরদ্ে পোদ্বেত কো যারর্ না। ইদ্বতহাস কী র্রল? ফাউরেশন-এে 
প্রকৃত ইদ্বতহাস শুরু হরয়রছ তখন জথরক যখন এনসাইরলারপদ্বডটরদ্ে দ্বর্তাদ্বডত করে 
সযালেে হাদ্বডবন প্রথম জময়ে দ্বহরসরর্ িাদ্বমবনাস গ্রহ দ্খল করেন। এর্িং পের্তবী 
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শতাব্দীরত জহার্াে মযারলা জোোরলা প্ররচিাে িাো ক্ষমতা দ্খল করেনদ্বন? দু্ইর্াে 
শাসকো পোদ্বেত হরয়রছ, কারেই এিা সম্ভর্। তা হরল আমারদ্ে িাো হরর্ না জকন?” 
 
“এিা পােয র্ইরয়ে পুরোরনা দ্বর্তকব, জিাদ্বে। চমৎকাে একিা কল্পনাে কী চেম 
অর্নদ্বত।” 
 
“তাই? জখয়াল করো। জহরেন কী? ফাউরেশন-এে অিংশ, তাই না? আমো েয়ী হরল 
দ্বেতরর্ জক, ফাউরেশন। শুধু র্তবমান শাসকো পোদ্বেত হরর্।” 
 
“কেরত পাের্ এর্িং কের্’ এ দু্রিাে মারঝ অরনক পাথবকয, জিাদ্বে। তুদ্বম প্রলাপ র্কছ।” 
 
মুখ র্াুঁকা কেল জিাোন। “নাহ্, জর্, তুদ্বম এখন জতামাে জসই র্ারে মুরড আছ। আমাে 
আনন্দিা জকন মাদ্বি কেরত চাও? র্াদ্ দ্াও, আদ্বম এখন রু্মারর্া।” 
 
দ্বকন্তু জর্ইিা সােরসে মরতা র্লা র্াদ্বডরয় হোৎ আর্াম জকারনা জনাদ্বিশ না দ্বদ্রয়ই জহরস 
উেল দ্বখল দ্বখল করে। র্র্লস্ নাদ্বমরয় এক হাত দ্বদ্রয় জচাখ আডাল করে তাকাল দ্বর্রচে 
দ্বদ্রক।” 
 
একিা লম্বা কৃশকায় অর্য়র্ জদ্খরছ জস, পা দু্রিা উপরে তুরল দু্হারত েে দ্বদ্রয় িলমল 
করে হাুঁিরছ আশপারশে মানুষরদ্ে আনন্দ জদ্র্াে েনয। উপকূরলে হাোে হাোে 
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অযারিারর্দ্বিক দ্বেকু্ষকরদ্ে একেন, শেীরেে নমনীয় জোডাগুরলা র্াুঁদ্বকরয় ঝি করে তুরল 
দ্বনরে ছুুঁরড জদ্ওয়া করয়ন। 
 
একেন দ্বর্চ র্াডব এদ্বর্রয় যারে জসদ্বদ্রক আে লাউন আিযবেকম দ্ক্ষতায় এক হারত 
োেসাময জেরখ আরেক হারতে রু্রডা আেুল জদ্খাল। জখরপ দ্বর্রয় র্াডব এরর্ারলা 
আিমরেে েদ্বিরত। দু্ই পারয় খাডা হল লাউন। দ্বডর্র্াদ্বে জখরয় জসাো হওয়াে সময় 
পা দু্রিা সোসদ্বে নাদ্বমরয় আনল র্ারডবে জপরি। লাদ্বথ জখরয় দ্বপদ্বছরয় আসরত র্াধয হল 
র্াডব। লাউন তােপে দ্রুত জকরি পডল। আনন্দ মাদ্বি কোে েনয নারখাশ েনতা দ্বর্রে 
ধেল র্াডবরক। 
 
এরলারমরলা পদ্রক্ষরপ দ্রুত দ্বর্চ জথরক জর্দ্বেরয় আসরছ লাউন। ধাক্কা দ্বদ্রয় পথ জথরক 
সদ্বেরয় দ্বদ্ল অরনকরক, ইতস্তত কেরছ, দ্বকন্তু থামরছ না। জখলা জদ্খাে েনয যাো দ্বেড 
করেদ্বছল অদৃ্শয হরয় জর্রছ তাো, র্াডবও সরে পরডরছ। 
 
“অদু্ভত জলাক”, খুদ্বশ খুদ্বশ আরমে দ্বনরয় র্লল জর্ইিা, একমত হল জিাোন। পদ্বেষ্কাে 
জচারখ পডাে মরতা কারছ চরল এরসরছ লাউন। দ্বচকন মুরখে সেুখোরর্ র্ড মািংসল 
নাক, লম্বা কৃশকায় অিপ্রতযি এর্িং মাকডসাে পারয়ে মরতা শেীরেে উপে চাপারনা 
জপাশাক সকরলে দৃ্দ্বি আকষবে কেরত র্াধয, চলারফো ধীে দ্বস্থে এর্িং গুরুর্ম্ভীে, দ্বকন্তু 
মরন হয় জযন পুরো শেীে একসারথ ছুুঁরড জফলরছ। 
 
জদ্খরলই হাদ্বস পায়। 
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লাউন সম্ভর্ত রু্ঝরত পােল জয জকউ তাে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় আরছ, কােে ওরদ্েরক 
জপদ্বেরয় দ্বর্রয়ই থামল জস, ঝি করে রু্রে এদ্বর্রয় আসরত লার্ল। তাে দ্বর্শাল র্াদ্াদ্বম 
জচাখগুরলা দ্বস্থে হরয় আরছ জর্ইিাে উপে। 
 
দ্বর্েত জর্াধ কেল জর্ইিা। 
 
হাসাে ফরল লাউরনে দ্বচকন মুখ আরো দ্বর্ষণ্ণ হরয় উেল, মুখ খুলরতই জর্াঝা জর্ল জয 
জস জসরাল জসক্টরেে র্াচনেদ্বিরত কথা র্রল। 
 
“গুড দ্বস্পদ্বেরিে কসম, জস র্লল, “কখরনা দ্বর্োস কেরত পাদ্বেদ্বন জয এত রূপসী নােী 
আরছ-কােে কল্পনা কখরনা সদ্বতয হয় এিা জকারনা পার্রলও দ্বচন্তা কেরর্ না, অথচ 
দ্বনরেে জচারখ জদ্রখ অদ্বর্োস কদ্বে কীোরর্, ওই জমাদ্বহনী জচাখ জদ্রখ আদ্বম পার্ল হরয় 
যাদ্বে।” 
 
জর্ইিাে জচাখ দু্রিা প্রশস্ত হল। শুধু একিা দ্বর্স্ময়কে শব্দ কেরত পােল জস। হাসল 
জিাোন, “ওরহ, সুন্দেী, এই র্যািাে পাুঁচ জিদ্বডি পাওনা হরয়রছ। দ্বদ্রয় দ্াও।” 
 
দ্বকন্তু এক লাফ দ্বদ্রয় সামরন এরস দ্াুঁডাল লাউন। “না, মাই জলদ্বড, েুল রু্ঝরর্ন না। 
আদ্বম পয়সা চাই না, চমৎকাে জচাখ এর্িং সুন্দে মুখ জদ্রখই ধনয।” 
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“ধনযর্াদ্”, র্লল জর্ইিা। 
 
“শুধু মুখ আে জচাখই নয়, হডর্ড করে র্রল চরলরছ লাউন, জযন তাে শব্দগুরলা 
দ্বক্ষপ্রর্দ্বতরত একিা আরেকিারক অনুসেে কেরছ। “আপনাে মন পদ্বেষ্কাে, দৃ্ঢ় এর্িং 
দ্য়ালু।” 
 
উরে দ্াুঁডাল জিাোন, চােদ্বদ্ন ধরে হারত জয জোর্ র্হন কেরছ র্ারয় চাপারলা জসিা। 
“দ্বেক আরছ, োয়া, কী চাও আমারক র্ল। েরমদ্বহলারক দ্বর্েি কেরর্ না।” 
 
েয় জপরয় দ্বপদ্বছরয় জর্ল লাউন, জোর্া শেীে আরো সিংকুদ্বচত হরয় জর্ল। “আদ্বম জকারনা 
ক্ষদ্বত কের্ না। আদ্বম এখারন নতুন। সর্াই র্রল আদ্বম নাদ্বক জর্াকা; দ্বকন্তু এই মদ্বহলাে 
মুখ জদ্রখ রু্ঝরত পােদ্বছ জয কদ্বেন মুরখে জপছরন একিা জকামল হৃদ্য় আরছ যা আমাে 
সমসযাে সমাধান কেরত পােরর্। তাই এত কথা র্লদ্বছ।” 
 
“পাুঁচ জিদ্বডরি জতামাে সমসযাে সমাধান হরর্?” দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন, তােপে একিা 
মুরা র্াদ্বডরয় ধেল। 
 
দ্বকন্তু জসিা জনওয়াে জকারনা আগ্রহ জদ্খা জর্ল না লাউরনে জেতে, জর্ইিা র্লল, 
“আমারক কথা র্লরত দ্াও, জিাদ্বে।” তােপে দ্রুত দ্বনচু স্বরে জযার্ কেল, “ওে কথা 
শুরন দ্বর্েি হওয়াে দ্বকছু জনই, এিাই ওে কথা র্লাে েদ্বি। আমারদ্ে কথা শুরনও জস 
সম্ভর্ত অর্াক হরে।” 
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তােপে লাউনরক দ্বেরজ্ঞস কেল, “জতামাে সমসযা কী? র্াডবরক তুদ্বম েয় পাওদ্বন। ওিা 
জকারনা সমসযা নয়, তাই না?” 
 
“না, জস না। ওই র্যািা আদ্বম হাুঁিরল জয ধুরলা ওরড তাে জর্দ্বশ দ্বকছু না। আরেকেন 
আরছ যাে কাছ জথরক পাদ্বলরয় এরসদ্বছ এর্িং জস হরে একিা েয়িংকে ঝরডে মরতা। 
তাে এত ক্ষমতা জয একিা গ্রহরক উদ্বডরয় দ্বনরয় আরেকিা গ্ররহে উপে আছরড জফলরত 
পারে। এক সিাহ আরর্ আদ্বম পাদ্বলরয় এরসদ্বছ, রু্দ্বমরয়দ্বছ শহরেে োস্তায়, আত্মরর্াপন 
করে জথরকদ্বছ শহরেে দ্বেরডে মারঝ। অরনরকে মুরখে দ্বদ্রক তাদ্বকরয়দ্বছ সাহারযযে 
আশায়। জসিা জপলাম এখারন।” উদ্বিি স্বরে জশষ কথািা আর্াে পুনোরৃ্দ্বত্ত কেল জস, 
র্ড র্ড দু্রিা জচারখ শঙ্কা, “জসিা জপলাম এখারন।” 
 
“জদ্রখা”, জর্াঝরনাে সুরে র্লল জর্ইিা, “আদ্বম জতামারক সাহাযয কেরত চাই, দ্বকন্তু র্নু্ধ, 
একিা গ্রহ ধ্বিংস করে জদ্ওয়াে মরতা ঝরডে দ্বর্রুরদ্ধ আদ্বম দ্বকছুই কেরত পাের্ না। 
সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক-” 
 
একিা র্দ্বলষ্ঠ পুরুষালী করেে ধমক শুরন জথরম জযরত র্াধয হল জর্ইিা। 
 
“এই জয, হাোমোদ্া নদ্বমাে কীি, জপরয়দ্বছ জতারক।” 
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আর্াে জসই দ্বর্চ র্াডব, জচহাো োরর্ লাল, মুরখ র্াদ্বলর্ালারেে তুর্দ্বড ছুিরছ। জদ্ৌরড 
আসাে সময় জলা পাওয়াে টাি দ্বপস্তল তুরল দ্বনরদ্বশ দ্বদ্ল। 
 
“আপনাো ওরক ধরে োখুন। ছাডরর্ন না।” সরু কাুঁরধ র্ারডবে োেী হাত পডরতই 
র্যথায় আতবনাদ্ করে উেল লাউন। 
 
“ও কী করেরছ?” দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন। 
 
“কী করেরছ? কী করেরছ?” পরকি জথরক রুমাল জর্ে করে র্াড মুছল র্াডব। “র্লদ্বছ কী 
করেরছ। পাদ্বলরয় এরসরছ। পুরো কালর্ারন প্রচাে কো হরয়রছ ওে পালারনাে খর্ে। 
আদ্বম আরর্ই দ্বচনরত পােতাম যদ্বদ্ মাথায় েে না দ্বদ্রয় দু্পারয় েে দ্বদ্রয় দ্াুঁদ্বডরয় 
থাকত।” 
 
“জকারত্থরক পাদ্বলরয় এরসরছ, সযাে?” হাদ্বস মুরখ দ্বেরজ্ঞস কেল জর্ইিা। 
 
র্লা চডাল র্াডব। িমশ দ্বেড র্াডরছ। েসরর্ািাে মরতা র্ড র্ড জচাখ করে একরযারর্ 
কথা র্লাে জচিা কেরছ সর্াই। দ্বেড যত র্াডরছ র্ারডবে দ্বনরেরক োদ্বহে কোে জচিাও 
সমান তারল র্াডরছ। 
 
“জকারত্থরক পাদ্বলরয়রছ?” মুখ জেিংরচ র্লল র্াডব। “আশা কদ্বে আপনাো দ্বমউরলে নাম 
শুরনরছন?” 
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দ্বেরডে সর্াই দ্বনিুপ হরয় জর্ল, আে জপরিে জেতেিা জকমন োো হরয় েরম যারে জিে 
জপল জর্ইিা। লাউন তাে দ্বদ্রকই তাদ্বকরয় আরছ-হাত পা ছুুঁরড জচিা কেরছ র্ারডবে 
র্েমুদ্বষ্ঠ জথরক ছাডা পার্াে। 
 
“আে এই র্যািা,” র্ম্ভীে র্লায় র্রল চরলরছ র্াডব, “দ্বহে লডবদ্বশরপে দ্ের্ারে একেন 
েড। জসখান জথরকই পাদ্বলরয়রছ।” র্দ্বন্দরক দু্হারত ধরে একিা ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্ল জস, “দ্বকরে 
র্দ্বে, দ্বেক র্রলদ্বছ না?” 
 
ের্ারর্ লাউরনে জচহাো আরেকিু ফযাকারশ হল, জিাোরনে কারন দ্বফস দ্বফস করে দ্বকছু 
র্লল জর্ইিা। 
 
সামরন র্াডল জিাোন। “দ্বেক আরছ, ওে উপে জথরক হাত সোন। নাচ জদ্খারনাে েনয 
ওরক পয়সা দ্বদ্রয়দ্বছ, জসিা এখরনা জদ্খা হয়দ্বন।” 
 
“কী র্লরছন!” র্যস্ত েদ্বিরত র্লল র্াডব। “ওরক ধদ্বেরয় দ্বদ্রত পােরল পুেস্কাে 
 
“আপদ্বন জসিা পারর্ন, যদ্বদ্ প্রমাে কেরত পারেন জয ওই জসই জলাক। তাে আরর্ দ্বকছু 
কেরত পােরর্ন না। আপদ্বন একেন অদ্বতদ্বথরক অপমান করেরছন, জসেনয আপনাে 
দ্বর্পদ্ হরত পারে।” 
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“দ্বকন্তু আপনাো দ্বহে লডবদ্বশরপে কারে র্াধা দ্বদ্রেন। তােেনয আরো র্ড দ্বর্পদ্ হরত 
পারে আপনারদ্ে।” লাউনরক ধরে আরেকিা ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্ল জস। “েররলারকে পয়সা 
জফেত জদ্, র্দ্মাশ।” 
 
দ্রুত হাত র্াডারলা জিাোন, জর্মক্কা িান পডায় হাত মচরক জর্ল র্ারডবে, টাি দ্বপস্তল 
পরড জর্ল। োর্ আে র্যথায় জচুঁদ্বচরয় উেল। দ্বনদ্বরয়ে মরতা ধাক্কা দ্বদ্রয় তারক এক পারশ 
সদ্বেরয় দ্বদ্ল জিাোন, ছাডা জপরয় তাে দ্বপছরন এরস লুকারলা লাউন। 
 
পদ্বেদ্বস্থদ্বতে এই নতুন অগ্রর্দ্বতরত দ্বেরডে প্রায় সর্াই করয়ক পা দ্বপদ্বছরয় জর্ল জযন 
ঝারমলা জথরক দূ্রে থাকাে দ্বসদ্ধান্ত দ্বনরয়রছ। 
 
তােপে একিা র্দ্বলষ্ঠ আরদ্শ জশানা জর্ল। েনতা দু্োর্ হরয় মাঝখারন োস্তা ততদ্বে করে 
দ্বদ্ল, এর্িং জসই পরথ এদ্বর্রয় আসরত জদ্খা জর্ল দু্েন জলাকরক। হারতে ইরলকট্রদ্বনক 
হুইপ র্াদ্বর্রয় জেরখরছ দ্বর্পজ্জনকোরর্। ধূসে জপাশারকে রু্রকে কারছ আডাআদ্বডোরর্ 
একিা র্েপারতে দ্বচহ্ন তাে দ্বনরচ জেরে দু্ িুকো হরয় যাওয়া একিা গ্ররহে ছদ্বর্। 
 
দ্বর্শালরদ্হী কারলা জলাকিাে পেরন জলফরিনযারিে ইউদ্বনফমব। জলাকিাে সর্ দ্বকছু 
কারলা, চামডা, চুল, েুরু। 
 
দ্বর্পজ্জনক মসৃে র্লায় কথা র্লল কারলা তসদ্বনক, জর্াঝাই যায় আরদ্শ পালন কোরনাে 
েনয তারক দ্বচৎকাে কেরত হয় না। “তুদ্বম আমারদ্ে খর্ে দ্বদ্রয়ছ?” দ্বেরজ্ঞস কেল জস। 
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মচকারনা হাত এখরনা মাদ্বলশ কেরছ র্াডব, র্যথায় কাতে মুখ দ্বনরয় র্লল, “পুেস্কােিা 
আমাে পাওনা, আে এই জলারকে দ্বর্রুরদ্ধ ‘ 
 
“পুেস্কাে তুদ্বম পারর্”, তাে দ্বদ্রক না তাদ্বকরয়ই র্লল জলফরিনযাি। তােপে দ্বনরেে 
জলাকরদ্ে দ্বনরদ্বশ দ্বদ্ল, “ওরক দ্বনরয় যাও।” 
 
জিাোন জিে জপল তাে জোরর্ে জশষ প্রান্ত শি করে জিরন ধরেরছ লাউন। র্লা চডাল 
জস, “দু্ুঃদ্বখত, জলফরিনযাি; এই জলাক আমাে সারথ যারর্।” 
 
দ্বনোসিোরর্ মন্তর্যিা গ্রহে কেল তসদ্বনক। হুইপ তুলল একেন, দ্বকন্তু জলফরিনযারিে 
কডা দ্বনরদ্বশ জপরয় নাদ্বমরয় দ্বনল। 
 
কারলা দ্বর্শাল শেীে দ্বনরয় জিাোরনে সামরন এরস দ্াুঁডাল জস। “জক আপদ্বন?” দ্বেরজ্ঞস 
কেল। 
 
উত্তে এল, “ফাউরেশন-এে একেন নার্দ্বেক।” 
 
কাে হল তারত-অন্তত দ্বেরডে উপে দ্বকছুিা প্রোর্ জতা পডলই। এতক্ষরেে েমাি 
নীের্তা পদ্বেেত হল গুনগুন ধ্বদ্বনরত। দ্বমউরলে নাম শুরন সর্াই হয়রতা েয় জপরয়রছ, 
দ্বকন্তু যত যাই জহাক নামিা নতুন, ফাউরেশন-এে মরতা েয় োর্ারত পারে দ্বন-জয 
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ফাউরেশন এম্পায়ােরক পোদ্বেত করেদ্বছল, আে এখন দ্বনষু্ঠে তস্বেতাদ্বন্ত্রক পদ্ধদ্বতরত এক 
চতুথবািংশ র্যালাদ্বি শাসন কেরছ। 
 
জলফরিনযারিে জচহাো োর্রলশহীন। জস র্লল, “ওই জলাকিাে পদ্বেচয় োরনন 
আপদ্বন?” 
 
“আমারক র্লা হরয়রছ জস আপনারদ্ে জনতাে দ্ের্াে জথরক পাদ্বলরয় এরসরছ, দ্বকন্তু আদ্বম 
শুধু োদ্বন জস আমাে র্নু্ধ। ওরক দ্বনরত হরল শি প্রমাে জদ্খারত হরর্।” 
 
ককবশ দ্ীর্ব দ্বনোস পতরনে শব্দ উেল দ্বেরডে মাঝ জথরক। জসিা না থামা পযবন্ত অরপক্ষা 
কেল জলফরিনযাি। “আপদ্বন জয ফাউরেশন-এে নার্দ্বেক জসিা প্রমাে কোে মরতা 
প্ররয়ােনীয় কার্েপত্র আরছ?” 
 
“আমাে মহাকাশযারন আরছ।” 
 
“রু্ঝরত পােরছন জয আপদ্বন জর্-আইদ্বন কাে কেরছন। একােরে আদ্বম আপনারক গুদ্বল 
কেরত পাদ্বে।” 
 
“দ্বনুঃসরন্দরহ, দ্বকন্তু জসরক্ষরত্র ফাউরেশন-এে একেন নার্দ্বেকরক গুদ্বল কেরত হরর্ 
আপনাে। তােপে আপনাে জদ্হ িুকরো িুকরো করে দ্বকছু অিংশ ফাউরেশরন পাোরনা 
হরর্-আিংদ্বশক ক্ষদ্বতপূেে দ্বহরসরর্। পূরর্বে ওয়ােলডবরদ্ে জর্লায় এমন র্রিরছ।“ 
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দ্বেে দ্বদ্রয় জোুঁি জেোল জলফরিনযাি। কােে কথািা সদ্বতয। 
 
“আপনাে নাম?” দ্বেরজ্ঞস কেল জস। 
 
সুরযার্িা কারে লার্াল জিাোন। “মহাকাশযারন দ্বর্রয় র্াদ্বক প্ররেে উত্তে জদ্র্। হযাুঁিাে 
জথরক জসল নাম্বাে আপদ্বন জেরন দ্বনরত পােরর্ন। জর্ইিা’ নারম জেদ্বেটাে কো হরয়রছ।” 
 
“আসাদ্বমরক জফেত জদ্রর্ন না?” 
 
“জদ্র্, দ্বমউরলে কারছ। আপনাে মাটাে জক পাোন।” 
 
ঝি করে রু্েল জলফরিনযাি। কডা র্লায় দ্বনরেে জলাকরদ্ে আরদ্শ দ্বদ্ল, “দ্বেড 
হিাও।” 
 
ইরলকদ্বট্রক হুইপ উপরে উরেই জনরম এল। হুরডাহুদ্বড পরড জর্ল দ্বেরডে মারঝ। দ্রুত 
ফাুঁকা হরয় জর্ল োয়র্ািা। 
 
. 
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হযািারে জফোে পরথ শুধু একর্াে দ্বচন্তাে োেয জথরক জর্দ্বেরয় এল জিাোন। অরনকিা 
দ্বনরেরক জশানারনাে মরতা করেই র্লল, “র্যালাদ্বি, জর্, কী একিা দ্বদ্ন জর্ল। প্রচে েয় 
জপরয়দ্বছলাম।” 
 
“হযাুঁ”, র্লল জর্ইিা, এখরনা েরয় র্লা কাুঁপরছ। জচারখে দৃ্দ্বিরত প্রশিংসা। “জতামাে 
চদ্বেরত্রে সারথ জমরল না।” 
 
“অদ্বম এখরনা োদ্বন না কী হরয়রছ। হারত টাি দ্বপস্তল দ্বছল, জসিা কীোরর্ র্যর্হাে 
কেরত হয় আদ্বম োদ্বন না। জসোরর্ই অদ্বফসারেে সারথ কথা র্ললাম। জকন এেকম 
কেলাম আদ্বম োদ্বন না।” 
 
জছাি একিা স্বল্প পািাে এয়াে জেরসরল করে ওো হযাুঁিারে দ্বফেরছ। আইরলে ওপারশে 
আসনগুরলাে একিারত গুুঁদ্বডসুদ্বড জমরে শুরয় আরছ দ্বমউরলে োুঁড। জসদ্বদ্রক তাদ্বকরয় 
দ্বতি স্বরে জযার্ কেল জস, “এে চাইরত কদ্বেন কাে আদ্বম আরর্ কখরনা কদ্বেদ্বন।” 
 
. 
 
জলফরিনযাি দ্াুঁদ্বডরয় আরছ র্যাদ্বেসরনে করনবরলে সামরন। তাে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় করনবল 
র্লরলন, “চমৎকাে জদ্দ্বখরয়ছ। জতামাে কাে জশষ।” 
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দ্বকন্তু জলফরিনযাি সারথ সারথই চরল জর্লনা। দ্বতি র্লায় র্লল, “েনতাে দ্বেরডে 
সামরন দ্বমউরলে সোন হাদ্বনে সম্ভার্না জদ্খা দ্বদ্রয়দ্বছল। তাই প্ররয়ােনীয় র্যর্স্থা দ্বনরত 
হরয়রছ।” 
 
“জসিা দ্বনরয় জতামারক োর্রত হরর্ না।” যাওয়াে েনয রু্েল জলফরিনযাি, তােপে 
আর্াে দ্বফরে অরনকিা মদ্বেয়া হরয়ই র্লল, “আদ্বম একমত, জয আরদ্শ আরদ্শই। দ্বকন্তু, 
ওই জলাকিাে টাি দ্বপস্তরলে মুরখামুদ্বখ দ্াুঁদ্বডরয় থাকা, এে জচরয় কদ্বেন কাে আদ্বম 
আরর্ কখরনা কদ্বেদ্বন।” 
 
* 
 
১৪. দ্য দ্বমউিযাি 
 
কালর্ারনে “হযািাে” একিু অদু্ভত ধেরনে। পযবিকরদ্ে সারথ এখারন দ্বর্পুলসিংখযক 
মহাকাশযারনে আর্মন র্রি, জসগুরলাে থাকাে োয়র্া করে জদ্ওয়াে েনযই এিা ততদ্বে 
হরয়রছ। রু্দ্বদ্ধিা প্রথম যাে মাথায় আরস, অল্প করয়কদ্বদ্রনই জস দ্বমদ্বলয়রনয়ারে পদ্বেেত 
হয়। তাে র্িংশধরেো-েন্মসূরত্র র্া অরথবে জোরে, জযোরর্ই জহাক- পদ্বেেত । হয় 
কালর্ারনে সর্রচরয় ধনী র্যদ্বিরত। 
 
এক র্র্বমাইল এলাকা েুরড দ্বর্সৃ্তত “হযািাে” এর্িং শুধু “হযািাে” র্লরল সর্িুকু পদ্বেষ্কাে 
হরর্ না। প্রকৃতপরক্ষ এিা একিা জহারিল-মহাকাশযারনে েনয। দ্বনদ্বদ্বি দ্বফ প্রদ্ান কেরল 
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ভ্রমেকােীরদ্ে মহাকাশযারনে েনয একিা র্াথব র্োদ্দ কো হয়, জযখান জথরক তাো জয-
জকারনা মুহূরতব জিক অফ কেরত পারে। সাধােে জহারিল জসর্া জযমন োরলা খার্াে, 
ওষুধপত্তে, শহরে জর্ডারনাে র্যর্স্থা সর্ই দ্বনদ্বদ্বি দ্বফ এে দ্বর্দ্বনমরয় এখারন পাওয়া যারর্। 
 
ফরল পযবিকো একই সারথ হযাুঁিাে এর্িং জহারিল জসর্া জপরয় যারে অল্প খেরচ। মাদ্বলক 
তাে গ্রাউে সামদ্বয়ক োডা দ্বদ্রয় অেবন কেরছ প্রচুে মুনাফা। সেকাে সিংগ্রহ কেরছ 
দ্বর্পুল পদ্বেমাে িযাি। কারো জকারনা ক্ষদ্বত হরে না। সর্াই খুদ্বশ। জসাো র্যাপাে। 
 
প্রশস্ত করয়কিা কদ্বেডে হযাুঁিারেে অর্দ্বেত ডানাগুরলারক যুি করেরছ। প্রদ্বতিা ডানায় 
োয়র্া জপরয়রছ শতাদ্বধক মহাকাশযান। আরধা অন্ধকারে োকা প্রশস্ত কদ্বেডে ধরে জয 
জলাকিা জহুঁরি যারে, এে আরর্ও জস উপরে র্দ্বেবত সুরযার্ সুদ্বর্ধা দ্বনরয় দ্বচন্তাোর্না 
করেরছ, দ্বকন্তু তা দ্বছল অলস সময় কািারনাে উপায় দ্বকন্তু এখন এত োর্াে সময় জনই। 
 
জর্েপ উচ্চতাে োহােগুরলা সাদ্বের্দ্ধোরর্ ততদ্বে কো প্ররকারষ্ঠ আডাআদ্বডোরর্ শুরয় 
আরছ। একিাে পে একিা লাইন জপদ্বেরয় যারে জলাকিা। দ্বনরেে কারে জস দ্ক্ষ-
হযািারে জেদ্বেদ্বস্ট্র কো সম্বরন্ধ জয তথয জস সিংগ্রহ করেরছ জসগুরলা সাহাযয না কেরলও 
দ্বনরেে অদ্বেজ্ঞতা এর্িং দ্বর্রশষ জ্ঞারনে সাহারযয জস দ্বনদ্বদ্বি ডানা এর্িং শত শত 
মহাকাশযারনে জেতে জথরক দ্বনদ্বদ্বি দ্বশপ দ্বেকই খুুঁরে দ্বনরত পােরর্। 
 
দু্-একিা জপািবরহারল আরলা জদ্খা যারে, তাে মারন উুঁচুমারনে দ্বর্রনাদ্ন জছরড সাধােে 
দ্বর্রনাদ্রনে েনয-অথর্া দ্বনেস্ব জকারনা র্যদ্বির্ত আনরন্দে েনয জকউ জকউ দ্বফরে 
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এরসরছ। জলাকিা জথরম দ্াুঁডাল, হাসরত োনরল হয়রতা হাসত। তরর্ তাে মদ্বস্তরষ্কে 
উদ্দীপনারক হাদ্বসে সমকক্ষ র্লা যায়। 
 
জয মহাকাশযারনে সামরন জস জথরমরছ জসিা চকচরক মসৃে। দ্বনুঃসরন্দরহ দ্রুতর্দ্বতে। 
আলাদ্া দ্বডোইরনে, এিাই খুুঁেদ্বছল। মরডলিা আলাদ্া-এর্িং র্তবমারন র্যালাদ্বিে এই 
পদ্বেদ্বধে সকল মহাকাশযান ফাউরেশন-এে নকল করে র্া ফাউরেশন-এে কাদ্বের্েরদ্ে 
িাো ততদ্বে কো হয়। দ্বকন্তু এিা জখাদ্ ফাউরেশরন ততদ্বে কো হরয়রছ। তাে প্রমাে 
ইস্পারতে চামডায় জছাি জর্াি রু্দ্রু্দ্, দ্বনোপত্তা দ্বিরেে সিংরযার্স্থল দ্বহরসরর্ এগুরলা 
কাে করে। এর্িং একমাত্র ফাউরেশন দ্বশরপই এধেরনে দ্বনোপত্তা দ্বিন র্যর্হাে কো 
হয়। 
 
জলাকিা একিুও ইতস্তত কেল না। 
 
তর্দু্যদ্বতক দ্বনোপত্তা র্যর্স্থা দ্বনরয় তাে জকারনা মাথা র্যথা জনই। সারথ করে আনা দ্বর্রশষ 
ধেরনে দ্বনউট্রালাইদ্বেিং জফাসব এে সাহারযয এলামব অযাকদ্বিরেি না করেই জস খুর্ সহরে 
দ্বর্দু্যৎ সিংরযার্ দ্বর্দ্বেন্ন করে দ্বদ্ল। 
 
জকউ এরসরছ জকামল সুরে র্াোে জর্রে উোে পরেই শুধুমাত্র জেতরেে মানুষগুরলা তা 
জিে জপল। জমইন এয়ােলরকে পারশ একিা ফরিারসল আরছ, জসিারত হারতে তালু দ্বদ্রয় 
স্পশব কেরল র্াোে জর্রে ওরে। 
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তাে আরর্ “জর্ইিাে” ধাতর্ জদ্য়ারলে জেতরে জিাোন এর্িং জর্ইিা দ্বনদ্বিরন্ত সময় 
কািাদ্বেল। দ্বমউরলে লাউন িুরল কুুঁরো হরয় র্রস জর্াগ্রারস খার্াে দ্বর্লরছ। ইরতামরধয 
তারদ্ে োনা হরয় জর্রছ জয লাউরনে জদ্হিা জছাি হরলও নামিা োোরদ্ে মরতা-
মযার্দ্বনদ্বফরসা োয়র্াদ্বিকাস। 
 
জর্ইিা োন্না র্রে যখন েুকরছ জর্রোরে শুধুমাত্র তখনই দ্বর্ষণ্ণ জচাখ তুরল জস তাকারে 
জর্ইিাে র্মনপরথে দ্বদ্রক। 
 
“োদ্বন আমাে মরতা নর্েয মানুরষে ধনযর্ারদ্ে জকারনা মূলয জনই”, দ্বফসদ্বফস করে র্লল 
জস। “তরু্ও আপনারক ধনযর্াদ্। র্ত এক সিারহ মানুরষে উদ্বেি ছাডা দ্বকছু জোরিদ্বন 
কপারল। জদ্হিা জছাি হরল দ্বক হরর্, কু্ষধা খুর্ জর্দ্বশ।” 
 
“জর্শ, তা হরল খাও”! মৃদু্ জহরস জর্ইিা র্লল। “ধনযর্াদ্ দ্বদ্রয় সময় নি করো না। 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বনরয় জসরাল র্যালাদ্বিে একিা প্রর্াদ্ আরছ, তাই না? 
 
“সদ্বতযই আরছ, মাই জলদ্বড, একেন দ্বশদ্বক্ষত জলারকে কারছ শুরনদ্বছলাম, ফাুঁকা রু্দ্বল না 
আওডারলই কৃতজ্ঞতা সর্রচরয় সুন্দে এর্িং কাযবকেী হরয় উরে। দ্বকন্তু দু্ুঃরখে দ্বর্ষয় মাই 
জলদ্বড, আমাে কারছ ফাুঁকা রু্দ্বল ছাডা আে দ্বকছু জনই। এই ফাুঁকা রু্দ্বল শুদ্বনরয়ই দ্বমউলরক 
খুদ্বশ করেদ্বছলাম, ফরল একিা র্াহাদ্বে নাম আে দ্ের্ারে োয়র্া জপরয়দ্বছ। আমাে পূরর্বে 
নাম দ্বছল জর্ারর্া, এিা তারক খুদ্বশ কেরত পারেদ্বন। আে তারক খুদ্বশ কেরত না পােরল 
সহয কেরত হত চারু্রকে আর্াত।” 
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পাইলি রুম জথরক ডাইদ্বনিংরুরম প্ররর্শ কেল জিাোন। “এখন অরপক্ষা কো ছাডা আে 
দ্বকছু কোে জনই। ফাউরেশন দ্বশপ মারনই ফাউরেশন জিদ্বেরিাদ্বে, আশা কদ্বে দ্বমউল 
কথািা োরন।” 
 
মযার্দ্বনদ্বফরস োয়র্াদ্বিকাস জচাখ র্ড করে দ্বর্দ্বস্মত সুরে র্লল, “ফাউরেশন কত 
শদ্বিশালী যাে সামরন দ্বমউরলে অনুর্ত দ্বনষু্ঠে জলাকরদ্েও হাুঁিু কাুঁপরত শুরু করে।” 
 
“তুদ্বমও ফাউরেশন-এে কথা শুরনছ?” মুচদ্বক জহরস দ্বেরজ্ঞস কেল জর্ইিা। 
 
“জক জশারনদ্বন?” দ্বফসদ্বফস করে র্লল মযার্দ্বনদ্বফরসা। “অরনরকই র্রল ওিা োদু্ আগুন 
এর্িং জর্াপন শদ্বিরত পদ্বেপুেব একিা দ্বর্ে যা অনয গ্রহগুরলারক গ্রাস করে জফলরত 
পারে। আমাে মরতা একিা নর্েয মানুষও শুধুমাত্র ‘আদ্বম ফাউরেশন-এে নার্দ্বেক, এই 
কথািা র্রল জয সোন আে দ্বনোপত্তা অেবন কেরত পােরর্ র্যালাদ্বিে অনয জকারনা 
ক্ষমতাশালী এর্িং সম্পদ্শালী র্যদ্বিও তা পােরর্ না।” 
 
“জশান, মযার্দ্বনদ্বফরসা, এোরর্ র্িৃতা দ্বদ্রল খাওয়া আে জশষ হরর্ না জকারনাদ্বদ্ন। 
দ্াুঁডাও, দু্ধ এরন দ্বদ্দ্বে। জখরত োরলা লার্রর্।” 
 
জিদ্বর্রলে উপে দু্রধে পাত্র জেরখ জিাোনরক সরে আসাে েনয ইশাো কেল জর্ইিা। 
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“জিাদ্বে, এখন আমো কী কের্ ওে র্যাপারে?” োন্নার্রেে দ্বদ্রক ইদ্বিত কেল জস। 
 
“মারন?” 
 
“দ্বমউল যদ্বদ্ আরস আমো কী ওরক দ্বমউরলে হারত তুরল জদ্র্?” 
 
“আে কী কোে আরছ, জর্?” উদ্বিি কেস্বে আে জযোরর্ কপারলে উপে জথরক 
একরর্াছা জকাুঁকডা চুল সোল তারত তাে উরির্ আরো পদ্বেষ্কাে হল। 
 
অনধযব সুরে র্লরত লার্ল জিাোন, “এখারন আসাে আরর্ জেরর্দ্বছলাম দ্বমউরলে জখাুঁে 
খর্ে করে দ্বকছু তথয পাওয়া যারর্। তােপে কাে শুরু কেতাম। কী কাে জসিাে অর্শয 
জকারনা ধােো দ্বছল না।” 
 
“রু্ঝরত জপরেদ্বছ, জিাদ্বে । দ্বমউলরক স্বচরক্ষ জদ্খর্ আশা কদ্বেদ্বন, দ্বকন্তু আদ্বমও 
জেরর্দ্বছলাম এখারন এরস একিা না একিা পথ পাওয়া যারর্ই। আদ্বম জতা আে র্রল্পে 
র্ই-এে জকারনা স্পাই না।” 
 
“তুদ্বম আমাে জথরক খুর্ একিা দ্বপদ্বছরয় জনই, জর্।” রু্রক হাত জর্ুঁরধ েুরু জকাুঁচকারলা 
জিাোন। “কী একিা পদ্বেদ্বস্থদ্বত! জশরষে অস্বাোদ্বর্ক র্িনািা না র্িরল তুদ্বম রু্ঝরতই না 
জয দ্বমউল নারম জকউ আরছ। জতামাে কী মরন হয় লাউনরক দ্বফদ্বেরয় জনওয়াে েনয জস 
আসরর্? 
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মুখ তুলল জর্ইিা। “োদ্বন না। রু্ঝরত পােদ্বছ না কী কো উদ্বচত র্া র্লা উদ্বচত। তুদ্বম 
পােছ?” 
 
ককবশ শরব্দ র্াোে জর্রে উেল। দ্বনুঃশরব্দ জোুঁি নাডল জর্ইিা, “দ্বমউল”! দ্েোে সামরন 
এরস দ্াুঁডাল। 
 
মযার্দ্বনদ্বফরসাে দৃ্দ্বি দ্বর্রফাদ্বেত, েরয় র্লা কাুঁপরছ! “দ্বমউল!” 
 
“ওরদ্েরক দ্বেতরে দ্বনরয় আসা উদ্বচত।” দ্বফসদ্বফস করে র্লল জিাোন। 
 
একিা কিাক্ট এয়াে লক খুরল দ্বদ্ল আে র্াইরেে দ্েো র্ন্ধ করে দ্বদ্ল আর্ন্তুরকে 
দ্বপছরন। ছায়ায় দ্াুঁদ্বডরয় থাকা শুধু মাত্র একেন মানুরষে আর্ছা অর্য়র্ ফুরি উরেরছ 
স্কযানারে। 
 
“মাত্র একেন,” স্বদ্বস্তে দ্বনোস জফরল র্লল জিাোন, দ্বসর্নযাল দ্বিউরর্ে উপে ঝুুঁরক যখন 
কথা র্লল তখরনা অর্শয র্লা কাুঁপরছ, “জক আপদ্বন?” 
 
“জেতরে আসরত দ্বদ্রলই োনরত পােরর্ন, তাই না?” দ্বেদ্বসোরেে মাধযরম দ্বচকন র্লাে 
ের্ার্ জেরস এল। 
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“আপনারক মরন কদ্বেরয় জদ্ওয়া উদ্বচত জয এিা ফাউরেশন দ্বশপ এর্িং আন্ত মহাকাশীয় 
চুদ্বি অনুযায়ী ফাউরেশন জিদ্বেরিাদ্বে দ্বহরসরর্ র্েয।” 
 
“আদ্বম োদ্বন।” 
 
“অস্ত্র র্াইরে জেরখ আসরর্ন, নইরল শুি কের্। আমাে কারছ অস্ত্র আরছ।” 
 
“দ্বেক আরছ।” 
 
দ্বেতরে জোকাে দ্েো খুরল দ্বদ্ল জিাোন, ব্লাটারেে কিাক্ট র্ন্ধ কেরলও রু্রডা আেুল 
সোল না। এদ্বর্রয় আসাে পারয়ে শব্দ পাওয়া যারে। সার্লীলোরর্ দ্েো খুরল জর্ল, 
এর্িং সারথ সারথ দ্বচৎকাে করে উেল মযার্দ্বনদ্বফরসা, “ও দ্বমউল না, অনয মানুষ”। 
 
‘মানুষিা’ লাউরনে দ্বদ্রক দ্বফরে সুন্দে করে মাথা ঝাুঁকাল। “দ্বেকই ধরেছ, আদ্বম দ্বমউল 
না।” হাতদু্রিা শেীে জথরক দূ্রে সদ্বেরয় র্লল, “আদ্বম দ্বনেস্ত্র আে আপনারদ্ে দ্বর্পরদ্ 
জফলাে জকারনা উরদ্দশয জনই। শান্ত জহান, দ্য়া করে অস্ত্রিা সোন। হাত জযোরর্ কাুঁপরছ 
তারত মরন শাদ্বন্ত পাদ্বে না।” 
 
“জক আপদ্বন?” দ্বচদ্বর্রয় দ্বচদ্বর্রয় দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন। 
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“প্রেিা জতা আদ্বম আপনারক কের্”, শীতল করে ের্ার্ দ্বদ্ল আর্ন্তুক। “জযরহতু আদ্বম 
না, আপদ্বন একিা েুল ধােো ততদ্বেে জচিা কেরছন।” 
 
“কীোরর্?” 
 
“দ্বনরেরক আপদ্বন ফাউরেশন-এে নার্দ্বেক দ্বহরসরর্ দ্াদ্বর্ করেরছন অথচ এই গ্ররহ 
জকারনা অথোইেড জট্রডাে এই মুহূরতব জর্ডারত আরসদ্বন।” 
 
“দ্বেক এইেকম দ্বকছু না। দ্বকন্তু আপদ্বন োনরলন কীোরর্?” 
 
“আদ্বম ফাউরেশন-এে নার্দ্বেক এর্িং জসিা প্রমাে কোে েনয প্ররয়ােনীয় কার্েপত্র 
আরছ। আপনাে আরছ?” 
 
“আমাে মরন হয় আপদ্বন চরল জর্রলই োরলা কেরর্ন।” 
 
“আমাে তা মরন হয় না। ফাউরেশন-এে আইন সম্বরন্ধ আপনাে ধােো থাকুক আে নাই 
থাকুক, আপনারক োনারনা উদ্বচত জয দ্বনদ্বদ্বি সমরয়ে মরধয আদ্বম দ্বফরে না জর্রল 
ফাউরেশন-এে দ্বনকিস্থ সদ্ে দ্িে সতকব হরয় উেরর্-তখন আপনাে অস্ত্র জকারনা 
কারেই আসরর্ না।” 
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থমথরম নীের্তা জনরম এল, তােপে জর্ইিা শান্ত স্বরে র্লল, “র্নু্দক সোও, জিাোন, 
উদ্বন জর্াধহয় সদ্বতয কথাই র্লরছন। মুরখে কথায় দ্বর্োস কো যায়।” 
 
“ধনযর্াদ্।” আর্ন্তুক র্লল। 
 
পারশে জচয়ারে অস্ত্র ছুুঁরড জফলল জিাোন, “আমাে দ্বর্োস এর্াে সর্ জোলাসা করে 
র্লরর্ন আপদ্বন।” 
 
আর্ম্ভক দ্াুঁদ্বডরয় থাকল। জপদ্বশর্হুল লম্বা চওডা জদ্হ, সমতল মুরখ দ্বনদ্বয় দ্বনষু্ঠেতাে স্থায়ী 
ছাপ স্পি, পদ্বেষ্কাে জর্াঝা যায় এই জলাক েীর্রন জকারনাদ্বদ্ন হারসদ্বন। দ্বকন্তু তাে জচারখ 
দ্বনষু্ঠেতাে জকারনা ছাপ জনই। 
 
“খর্ে র্াতারসে আরর্ জদ্ৌডায়,” র্লল জস, “দ্বর্রশষ করে যদ্বদ্ তা হয় অদ্বর্োসয খর্ে। 
আমাে মরন হয় এই মুহূরতব কালর্ারনে কারো োনরত র্াদ্বক জনই জয ফাউরেশন-এে 
দু্েন িুযদ্বেট দ্বমউরলে জলাকরদ্ে মুরখ ঝািা জমরেরছ। সন্ধযাে আরর্ই গুরুত্বপূেব 
দ্বর্ষয়গুরলা আমো জেরন জফদ্বল।” 
 
“আমো’ মারন কাো?” 
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“আমো’-’আমোই’! আদ্বম তারদ্েই একেন। োদ্বন আপনাো হযাুঁিারে আরছন। জেদ্বেদ্বস্ট্র 
জচক কোে সময় এর্িং এই োহাে খুুঁরে জর্ে কোে েনয দ্বনেস্ব কায়দ্া কারে 
লাদ্বর্রয়দ্বছ।” 
 
হোৎ পুরো শেীে দ্বনরয় জর্ইিাে দ্বদ্রক রু্েল, “আপদ্বন ফাউরেশন-এে নার্দ্বেক-েন্মসূরত্র, 
তাই না?” 
 
“তাই নাদ্বক?” 
 
“দ্বর্রোধী জডরমারিদ্বিক দ্রলে সদ্সয-আপনাো র্রলন ‘দ্য আোেগ্রাউে। নাম মরন জনই, 
তরর্ জচহাো মরন আরছ। দ্বকছুদ্বদ্ন আরর্ জর্দ্বেরয় এরসরছন-তরর্ আরো গুরুত্বপূেব জকউ 
হরল জর্রোরত পােরতন না।” 
 
োর্ কেল জর্ইিা, “অরনক দ্বকছুই োরনন।” 
 
“োনরত হয়। আপদ্বন কী তারক দ্বনরয়ই ফাউরেশন জথরক জর্দ্বেরয় এরসদ্বছরলন?” 
 
“আদ্বম যাই র্দ্বল তাে জকারনা মূলয আরছ?” 
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“না। আদ্বম শুধু চাই আমো পেস্পেরক জর্াঝাে জচিা কের্। আমাে দ্বর্োস আপদ্বন জয 
সিারহ চরল আরসন তখন পাসওয়াডব দ্বছল, ‘জসলডন, হাদ্বডবন, এর্িং মুদ্বি। জপােদ্বফোি 
হািব দ্বছল আপনাে জসকশন দ্বলডাে।” 
 
“আপদ্বন কীোরর্ োরনন?” হোৎ করেই মােমুরখা হরয় উেল জর্ইিা। “পুদ্বলশ তারক 
ধরে জফরলরছ?” দ্বপছন জথরক ধরে োখাে জচিা কেল জিাোন, দ্বকন্ত ঝাডা জমরে দ্বনরেনক 
ছাদ্বডরয় সামরন এরর্ারলা। 
 
ফাউরেশন-এে আর্ম্ভক শান্ত র্লায় র্লল, “জকউ তারক ধরেদ্বন। আসরল আোেগ্রাউে 
তাে ডালপালা োরলাোরর্ই ছদ্বডরয়রছ। এমনদ্বক অস্বাোদ্বর্ক োয়র্ারতও। আদ্বম কযারেন 
হযান দ্বপ্রচাে অফ ইনফরমবশন, এর্িং আদ্বম একেন জসকশন দ্বলডাে-কী নারম জসিা দ্বনরয় 
মাথা র্ামারনাে দ্েকাে জনই।” 
 
দ্বকছুক্ষে অরপক্ষা কেল জস, তােপে র্লল, ‘না, আমারক দ্বর্োস কেরত হরর্ না। 
আমারদ্ে জয কাে তারত অদ্বতদ্বেি সরন্দহ কোিাই োন র্াুঁচারনাে েনয দ্বনোপদ্। তরর্ 
আমাে জর্াধহয় এসর্ প্রাথদ্বমক র্যাপােগুরলা র্াদ্ জদ্ওয়া উদ্বচত।” 
 
“হযাুঁ,” র্লল জিাোন, “জসিাই করুন।” 
 
“র্সরত পাদ্বে? ধনযর্াদ্।” পারয়ে উপে পা তুরল জচয়ারেে জপছরন একিা হাত ঝুদ্বলরয় 
র্সল কযারেন দ্বপ্রচাে। প্রথরমই র্রল োদ্বখ পুরো র্যাপােিা আপনাো কীোরর্ জদ্খরছন, 
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আদ্বম োদ্বন না। আপনাো ফাউরেশন জথরক আরসনদ্বন, দ্বকন্তু এিা অনুমান কেরত কি 
হর্াে কথা নয় জয এরসরছন জকারনা একিা স্বাধীন র্দ্বেক দ্বর্ে জথরক। এিা দ্বনরয়ও আদ্বম 
খুর্ জর্দ্বশ মাথা র্ামাদ্বে না। শুধু োনাে জকৌতূহল হরে, এই জলারকে কারছ আপনাো 
কী চান, জয লাউনরক দ্বর্পদ্ জথরক েক্ষা কেরছন, কারছ োখাে েনয দ্বনরেে েীর্রনে 
উপে ঝুুঁদ্বক দ্বনরেন?” 
 
“জসিা আপনারক আদ্বম র্লরত পাের্ না।” 
 
“হুম-ম-ম। র্লরর্ন আশা কদ্বেদ্বন। দ্বকন্তু যদ্বদ্ জেরর্ থারকন োকরোল র্াদ্বেরয় দ্বমউল 
আপনারদ্ে কারছ আসরর্-তা হরল েুল কেরছন! দ্বমউল এোরর্ কাে করে না।” 
 
“কী?” জিাোন এর্িং জর্ইিা এক সারথ র্লল, আে র্রেে জকারে দ্াুঁদ্বডরয় থাকা 
মযার্দ্বনদ্বফরসাে মুরখ হোৎ ছদ্বডরয় পডল উফুি হাদ্বস। 
 
“দ্বেকই র্লদ্বছ। আদ্বম দ্বনরে তাে সারথ জযার্ারযারর্ে জচিা করেদ্বছ, এর্িং আপনারদ্ে 
মরতা নদ্বর্রশে চাইরত আরো সূক্ষ্ম জকৌশল অর্লম্বন করেদ্বছ। লাে হয়দ্বন। জলাকিা 
কখরনা েনসেুরখ জদ্খা জদ্য় না, দ্বনরেে ছদ্বর্ র্া মূদ্বতব ততদ্বে কেরত জদ্য় না, এর্িং র্দ্বনষ্ঠ 
করয়কেন সহকােী ছাডা জকউ তারক সোসদ্বে জদ্রখদ্বন।” 
 
“আে জসইেনযই আপদ্বন আমারদ্ে দ্বদ্রক মনরযার্ দ্বদ্রয়রছন, তাই না, কযারেন?” প্রে 
কেল জিাোন। 
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“না। দ্যাি লাউন ইে দ্য দ্বক। জয করয়কেন দ্বমউলরক স্বচরক্ষ জদ্রখরছ এই লাউন জসই 
অল্প করয়কেরনে একেন। তারক আমাে চাই। হয়রতা দ্বকছু প্রমাে পাওয়া যারর্ এর্িং 
আমাে একিা দ্বকছু দ্েকাে। র্যালাদ্বিে কসম, ফাউরেশনরক োদ্বর্রয় জতালাে েনয 
একিা দ্বকছু দ্েকাে।” 
 
“োদ্বর্রয় তুলরত হরর্?” ধাোরলা র্লায় র্লল জর্ইিা। “দ্বকরসে দ্বর্রুরদ্ধ? আে এলামব 
দ্বহরসরর্ আপদ্বন জকান েূদ্বমকা পালন কেরর্ন, দ্বর্ররাহী জডরমািযাি নাদ্বক গুিপুদ্বলস?” 
 
কযারেরনে মুরখে জেখাগুরলা আরো কদ্বেন হল। “ফাউরেশন-এে দ্বর্পদ্ হরল জডরমািযাি 
এর্িং তস্বেশাসক দু্ই পক্ষই দ্বনদ্বিহ্ন হরয় যারর্। র্েিং তস্বেশাসকরকই েক্ষা কো উদ্বচত, 
কােে একসময় না এক সময় তারদ্ে ছুুঁরড জফরল জদ্ওয়া যারর্।” 
 
“সর্রচরয় র্ড তস্বেশাসক জক?” োরর্ জফরি পডল জর্ইিা। 
 
“দ্বমউল। আদ্বম জর্শদ্বকছু তথয জেরনদ্বছ, দ্রুত পদ্রক্ষপ না দ্বনরত পােরল করয়কর্াে 
মৃতুযদ্ে জদ্ওয়াে েনয যরথি। লাউনরক জযরত র্লুন, প্রাইরেদ্বস দ্েকাে।” 
 
“মযার্দ্বনদ্বফরসা,” ইশাো কেল জর্ইিা, দ্বনুঃশরব্দ জর্দ্বেরয় জর্ল লাউন। 
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কযারেরনে কেস্বে র্ম্ভীে, তীক্ষ্ণ এর্িং এতই দ্বনচু জয জিাোন এর্িং জর্ইিা আরো কারছ 
এদ্বর্রয় আসরত র্াধয হল। 
 
“দ্বমউল রু্দ্বদ্ধমান এক জচৌকস জখরলায়াে-জনতৃরত্বে গ্লযামাে এর্িং আকষবেী ক্ষমতাে জয 
অরনক সুদ্বর্ধা আরছ জসিা জর্াঝাে মরতা যরথি রু্দ্বদ্ধমান। র্যাপােিা এদ্বডরয় চলাে 
জপছরন দ্বনিয়ই জকারনা কােে আরছ। সম্ভর্ত েনসেুরখ তাে উপদ্বস্থদ্বত এমন দ্বকছু 
প্রকাশ করে জদ্রর্ যা প্রকাশ না কোিাই েরুদ্বে।” 
 
হাত জনরড প্রে কেরত দ্বনরষধ কেল জস, এর্িং দ্রুত কথা র্লরত লার্ল, “আদ্বম ওে 
েন্মস্থারন দ্বর্রয়দ্বছলাম। অরনকরক প্রে করেদ্বছ। সর্ কথা মরন জনই তারদ্ে। তারক যাো 
দ্বচনত-োনত, তারদ্ে জর্দ্বশেোর্ই মাো জর্রছ। তরর্ দ্বত্রশ র্ছে আরর্ েন্ম জনওয়া 
দ্বশশুদ্বি, তাে মারয়ে মৃতুয, এর্িং তাে অস্বাোদ্বর্ক জযৌর্নকারলে কথা মরন আরছ। দ্বমউল 
আসরল মানুষ না।” 
 
আতরঙ্ক জোতা দু্েন ঝি করে দ্বপদ্বছরয় জর্ল, জশষ কথািাে অথব পদ্বেষ্কাে রু্ঝরত না 
পােরলও কথািাে মারঝ জয দ্বর্পদ্ এর্িং হুমদ্বক লুদ্বকরয় আরছ জসিা দ্বেকই রু্ঝরত 
জপরেরছ। 
 
কযারেন র্রল চরলরছ, “দ্বহ ইে এ দ্বমউিযাি, এর্িং দ্বনুঃসরন্দরহ সফল একেন। তাে 
ক্ষমতা কতদূ্ে আমাে োনা জনই, র্লরত পাের্ না দ্বত্রমাদ্বত্রক ‘দ্বিলারে জয সুপােমযানরদ্ে 
জদ্খারনা হয় তারদ্ে সারথ দ্বমউরলে দ্বমল কতখাদ্বন। তরর্ শূনয জথরক শুরু করে 
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কালর্ারনে ওয়ােলডবরদ্ে পোদ্বেত কোে মাধযরম অরনক দ্বকছুই প্রকাশ করে। দ্বর্পদ্িা 
জকাথায় আপনাো রু্ঝরত পােরছন না? জেরনদ্বিক দু্র্বিনাে কােরে অস্বাোদ্বর্ক ক্ষমতা 
দ্বনরয় জর্রড উো জকারনা র্স্তুে কথা জসলডন প্লযারন দ্বর্রর্চনা কো হরয়রছ?” 
 
ধীরে ধীরে কথা র্লল জর্ইিা, “আদ্বম দ্বর্োস কদ্বে না। এিা জকান ধেরনে কূিরকৌশল। 
যদ্বদ্ সুপােমযানই হয় তা হরল সুরযার্ জপরয়ও দ্বমউরলে জলারকো আমারদ্ে হতযা করেদ্বন 
জকন?” 
 
“র্রলদ্বছ জতা, তাে দ্বমউরিশরনে মাত্রা কতদূ্ে আদ্বম োদ্বন না। হয়রতা ফাউরেশন-এে 
সারথ লডাই কোে েনয জস এখরনা প্রস্তুত হয়দ্বন, এর্িং প্রস্তুদ্বত না দ্বনরয় জকারনা ধেরনে 
উসকাদ্বনমূলক আচেে না কোই রু্দ্বদ্ধমারনে কাে। এর্াে আমারক লাউরনে সারথ কথা 
র্লরত দ্বদ্ন।” 
 
েরয় কাুঁপরছ মযার্দ্বনদ্বফরসা, মুরখামুদ্বখ দ্াুঁডারনা দ্বর্শালরদ্হী দ্বনষু্ঠে জচহাোে মানুষিারক জস 
একিুও দ্বর্োস কেরত পােরছ না। 
 
ধীরে ধীরে শুরু কেল কযারেন, “দ্বমউলরক তুদ্বম স্বচরক্ষ জদ্রখছ?”। 
 
“জদ্রখদ্বছ, জেসপযাকরিড সযাে, এর্িং দ্বনে জদ্রহে উপে তাে র্াহুে ওেন অনুের্ 
করেদ্বছ।” 
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“তারত জকারনা সরন্দহ জনই। জকমন জদ্খরত একিু র্েবনা কেরত পােরর্?” 
 
“মরন হরলই কলরে শুদ্বকরয় যায়, জেসপযাকরিড সযাে। এই এযারত্তা র্ড শেীে। ওে 
সামরন এমনদ্বক আপনারকও কদ্বচ জখাকা মরন হরর্। আগুরনে মরতা লাল চুল, একর্াে 
হাত এোরর্ উপরে তুরল জেরখদ্বছল আে আদ্বম পুরো শদ্বি আে পুরো ওেন দ্বদ্রয়ও 
একচুল নামারত পাদ্বেদ্বন। জেনারেলরদ্ে সামরন র্া তাে সামরন মো জদ্খারনাে সময় 
জর্রে এক আেুল েুদ্বকরয় আমারক তুরল দ্বনত উপরে। জসই অর্স্থায় কদ্বর্তা আরৃ্দ্বত্ত করে 
জশানারত হত। ওই অর্স্থায় পুরো কদ্বর্তা আরৃ্দ্বত্ত কেরত হত। েুল হরল শুরু করো 
আর্াে প্রথম জথরক। অসীম শদ্বিশালী মানুষ এর্িং তাে জচাখ, জেসপযাকরিড সযাে, জকউ 
জকারনাদ্বদ্ন জদ্রখদ্বন।” 
 
“কী? জশষ কথািা কী র্লরল?” 
 
“জস চশমা পরে, জেসপযাকরিড সযাে, অদু্ভত ধেরনে চশমা। র্লা হরয় থারক, জসগুরলা 
স্বে এর্িং শদ্বিশালী োদু্ে সাহারযয জস সাধােে মানুরষে জচরয় অরনক জর্দ্বশ জদ্খরত 
পারে। আদ্বম শুরনদ্বছ,” তাে কেস্বে আরো দ্বনচু এর্িং েহসযময় হরয় উেল, “জয তাে 
জচারখে দ্বদ্রক তাকারনা মারনই মৃতুয।” 
 
জোতারদ্ে মুরখে দ্বদ্রক দ্রুত দৃ্দ্বি জর্ালারলা মযার্দ্বনদ্বফরসা। কৃশকায় জদ্হ জকুঁরপ উেল 
একর্াে, “কথাগুরলা সদ্বতয, সযাে। আদ্বম জর্ুঁরচ আদ্বছ এিা জযমন সতয, দ্বেক জসেকম 
সতয।” 
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লম্বা দ্ম দ্বনল জর্ইিা, “মরন হরে আপনাে কথাই দ্বেক, কযারেন। এখন আপদ্বন কী 
কেরত র্রলন?” 
 
“দ্বেক আরছ, পুরো পদ্বেদ্বস্থদ্বতিা আরেকর্াে জদ্খা যাক। এখারন জতা আপনারদ্ে জকারনা 
জদ্না পাওনা জনই? হযাুঁিারেে উপরে র্াধামুি?” 
 
“আদ্বম জয-জকারনা মুহূরতব চরল জযরত পাদ্বে।” 
 
“তা হরল চরল যান। দ্বমউল হয়রতা ফাউরেশন-এে সারথ দ্বর্রোরধ েডারত চাইরছ না, 
দ্বকন্তু মযার্দ্বনদ্বফরসারক জছরড দ্বদ্রয় জস দ্বর্োি ঝুুঁদ্বক দ্বনরয়রছ। কারেই ধরে জনওয়া যায় জয 
উপরে দ্বমউরলে জকারনা দ্বশপ আপনারদ্ে েনয অরপক্ষা কেরছ। জস্পরস আপনাো হাদ্বেরয় 
জর্রল জক মাথা র্ামারর্?” 
 
“দ্বেকই র্রলরছন,” ফাুঁকা র্লায় র্লল জিাোন। 
 
“যাই জহাক আপনারদ্ে দ্বশল্ড আরছ আে র্দ্বতরত ওরদ্েরক হাদ্বেরয় দ্বদ্রত পােরর্ন, 
কারেই র্াযু়মেল জথরক জর্েরনাে সারথ সারথ রৃ্ত্তাকাে র্দ্বতরত দ্বর্পেীত জর্ালারধব চরল 
যারর্ন। তােপে ছুিরর্ন যত দ্রুত সম্ভর্।” 
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“তােপে, “ োো র্লায় র্লল জর্ইিা, “ফাউরেশরন জফোে পে আমারদ্ে কী হরর্, 
কযারেন?” 
 
“জকন, আপনাো তখন ফাউরেশন-এে সু-নার্দ্বেক, তাই না? আদ্বম জতা অনয দ্বকছু োদ্বন 
না, োদ্বন দ্বক?” 
 
জকউ দ্বকছু র্লল না। কররারলে দ্বদ্রক রু্েল জিাোন। 
 
প্রথম হাইপাে জস্পসাল োম্প কোে েনয কালর্ান জথরক যরথি দূ্রে আসাে পে এই 
প্রথম কযারেন দ্বপ্রচারেে মুরখ োুঁে পডল-কােে দ্বমউরলে জকারনা দ্বশপ তারদ্ে র্াধা 
জদ্য়দ্বন। 
 
“মরন হরে মযার্দ্বনদ্বফরসারক দ্বনরয় জযরত আমারদ্ে র্াধা জদ্রর্ না জস। আপনাে কাদ্বহনীে 
েনয খুর্ একিা োরলা হল না।” 
 
“যদ্বদ্ না,” সিংরশাধন করে দ্বদ্ল কযারেন, “জস চায় জয আমো তারক দ্বনরয় যাই, 
জসরক্ষরত্র তা ফাউরেশন-এে েনয খুর্ একিা োরলা হরর্ না।” 
 
জশষ হাইপােোরম্পে পে ফাউরেশন-এে দ্বনউট্রাল িাইি দ্বডসিযারন্স যখন জপৌঁছল, তখন 
তারদ্ে দ্বশরপ এরস জপৌঁছল প্রথম হাইপাে ওরয়ে সিংর্াদ্। 
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এর্িং তােমরধয শুধু একিা সিংর্াদ্ উরিখ কোে মরতা। খর্রেে মূল র্ির্য-ফাউরেশন-
এে এক ওয়ােলডব-দ্বততদ্বর্েি খর্ে পােক অর্শয তাে পদ্বেচয় দ্বদ্রত পারেদ্বন-জোেপূর্বক 
দ্বমউরলে পদ্বেষরদ্ে একেন সদ্সযরক ধরে দ্বনরয় জর্রছ। তােপেই জর্াষক জখলাে খর্ে 
পাে কেরত লার্ল। 
 
“দ্বমউল আমারদ্ে চাইরত একধাপ এদ্বর্রয় জর্রছ।” শীতল র্লায় র্লল কযারেন দ্বপ্রচাে। 
“ফাউরেশন-এে েনয জস ততদ্বে এর্িং এিারক একিা উদ্বসলা দ্বহরসরর্ র্যর্হাে কেরছ। 
পদ্বেদ্বস্থদ্বত আমারদ্ে েনয আরো কদ্বেন হরয় জর্ল। এখন প্রস্তুত হওয়াে আরর্ই 
অযাকশরন জনরম পডরত হরর্।” 
 
* 
 
১৫. দ্য সাইরকালদ্বেট 
 
র্হুদ্বর্ধ কােরেই “দ্বর্শুদ্ধ দ্বর্জ্ঞান” দ্বহরসরর্ পদ্বেদ্বচত উপাদ্ানগুরলা ফাউরেশরন সর্চাইরত 
মুি েীর্নযাপন করে। জয র্যালাদ্বিরত ফাউরেশন-এে কতৃবত্ব-এর্িং এমনদ্বক অদ্বস্তত্ব 
পযবন্ত দ্বনেবে কেরছ তাে অদ্বত উন্নত প্রযুদ্বিে উপে-এমনদ্বক র্ত জদ্ড শতাব্দীরত 
দ্বফদ্বেকযাল পাওয়ারে প্রেূত উন্নদ্বত হওয়া সরেও-উত্তোদ্বধকাে সূরত্র দ্বর্জ্ঞানীো একিা 
দ্বর্রশষ ধেরনে দ্বনোপত্তা জর্াধ অেবন করে। তারদ্ে প্ররয়ােন আরছ, এর্িং জসিা তাো 
োরন। 
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জতমদ্বনোরর্, র্হুদ্বর্ধ কােরে এর্দ্বলিং দ্বমস-যাো তারক জচরন না শুধু তাোই নারমে সারথ 
উপাদ্বধ জযার্ করে-ফাউরেশন-এে “দ্বর্শুদ্ধ দ্বর্জ্ঞান” এে সর্চাইরত মুি উপাদ্ান। জস 
দ্বর্জ্ঞানী, এমন এক দ্বর্রেে, জযখারন দ্বর্জ্ঞানরক সোন কো হয়-এর্িং প্রথম সাদ্বেে। তাে 
প্ররয়ােন আরছ, এর্িং জসিা জস োরন। 
 
আে তাই যখন অনযো হাুঁিু জর্রড কুদ্বনবশ করে, জস জোে র্লায় র্রল জর্ডায় জয তাে 
পূর্বপুরুষো কখরনা জকারনা রৃ্েয জময়েরক কুদ্বনবশ করেদ্বন। এর্িং তাে পূর্বপুরুষরদ্ে 
সমরয় জোরিে মাধযরম জময়ে দ্বনর্বাদ্বচত হত, এর্িং ইো হরলই তারদ্ে লাদ্বথ জমরে র্দ্বদ্ 
জথরক সদ্বেরয় জদ্ওয়া জযত এর্িং েন্মসূরত্র জয জলাক উত্তোদ্বধকাে দ্বহরসরর্ এই পদ্ লাে 
করে জস একিা োত র্দ্বে। 
 
জসেনযই যখন এর্দ্বলিং দ্বমস দ্বস্থে কেল জয দ্বনরেরক দ্শবন দ্বদ্রয় ইের্ােরক জস ধনয করে 
জদ্রর্ তখন স্বাোদ্বর্ক েদ্বিল অদ্বফদ্বসয়াল দ্বনয়ম কানুরনে ধাে ধােল না। মানুরষে দ্বর্েদ্বি 
উৎপাদ্রন সক্ষম এমন দু্রিা েযারকি কাুঁরধে উপে জফরল মাথায় চাপাল অদু্ভত 
দ্বডোইরনে দ্বর্দ্রু্ুঁরি একিা িুদ্বপ, কিু র্রন্ধে একিা দ্বসর্াে ধদ্বেরয়, দু্েন র্ারডবে র্াধা 
উরপক্ষা করে হুডমুড করে এদ্বর্রয় চলল জময়রেে প্রাসারদ্ে দ্বদ্রক। 
 
অনদ্বধকাে প্ররর্রশে র্যাপােিা দ্বহে এদ্বিরলন্স জিে জপরলন তখন যখন দ্বতদ্বন দ্বনরেে 
জশৌদ্বখন র্ার্ারনে পদ্বেচযবায় র্যস্ত। জসখান জথরকই দ্বতদ্বন শুনরত জপরলন একিা 
উনচ্চুঃস্বরেে জকালাহল িমশ এদ্বর্রয় আসরছ। 
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ধীরে ধীরে ইের্াে চাডা জতালাে যন্ত্রিা নাদ্বমরয় োখরলন; ধীরে ধীরে উরে দ্াুঁডারলন; 
ধীরে ধীরে েুরু জকাুঁচকারলন। কােে ইের্াে প্রদ্বতদ্বদ্ন কাে জথরক দ্বকছু সমরয়ে ছুদ্বি 
জনন, এর্িং আর্হাওয়া োরলা থাকরল দু্ই র্ণ্টা র্ার্ারন কািান। র্ার্ারন দ্বতদ্বন র্র্বাকারে 
এর্িং দ্বত্রেুোকারে ফুল ফুদ্বিরয়রছন, লাল এর্িং হলুদ্ েরেে দ্বমেে, পাথবকয জর্াঝারনাে 
েনয মাঝখারন একিা করে জর্গুদ্বন ফুল, আে পুরো র্ার্ান দ্বর্রে জেরখরছ র্ন সরু্ে 
উদ্বদ্ভরদ্ে র্ডবাে। র্ার্ারন জকউ তারক দ্বর্েি কেরত পারে না-জকউ না। মাদ্বি মাখা 
র্গ্লােস খুরল র্ার্ারনে জছাট্ট দ্েোে দ্বদ্রক এরর্ারলন ইর্াে। স্বাোদ্বর্কোরর্ই দ্বেরজ্ঞস 
কেরলন “কী হরে এসর্?” 
 
মানর্সেযতাে শুরু জথরকই এধেরনে পদ্বেদ্বস্থদ্বতরত দ্বর্দ্বেন্ন মানুষ দ্বেক এই সিংদ্বক্ষি প্রে 
র্া শব্দগুরলা র্যর্হাে করে আসরছ। এে জকারনা জেকডব জনই কােে কখরনাই এই প্রে 
জথরক োরলা ফলাফল পাওয়া যায়দ্বন। 
 
দ্বকন্তু এর্াে আক্ষদ্বেক উত্তে পাওয়া জর্ল, কােে একিা লাফ দ্বদ্রয় দ্বমস এে শেীে 
এদ্বর্রয় এল সামরন, হারতে ঝাুঁপিা দ্বদ্রয় সদ্বেরয় দ্বদ্ল তাে জেুঁডারখাুঁডা জঝালাে জকাো 
জিরন োখা এক তসদ্বনকরক। 
 
দ্বর্েি েদ্বিরত েুরু কুুঁচরক তসদ্বনকরদ্ে সরে জযরত ইশাো কেরলন ইের্াে, আে দ্বমস 
ঝুুঁরক জতার্ডারনা িুদ্বপ তুলল মাদ্বি জথরক, জলরর্ থাকা কাদ্া মাদ্বি পদ্বেষ্কাে কেল ঝাডা 
দ্বদ্রয়, িুদ্বপ দ্বদ্রয় দ্বনরেে র্াহুরত করয়কিা র্াদ্বড মােল, তােপে র্লল: 
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“জশান, ইের্াে, জতামাে ঐ (ছাপাে অরযার্য) েৃতযগুরলা আমাে এই জঝালা নি কোে 
েনয দ্ায়ী। জেতরে অরনকগুরলা োরলা জপাশাক দ্বছল।” নািুরক েদ্বিরত কপাল মুছল 
জস। 
 
মুখ দ্বর্কৃত করে কারেে পুতুরলে মরতা দ্াুঁদ্বডরয় আরছন জময়ে, পাুঁচ ফুি দু্ই ইদ্বঞ্চ 
উচ্চতাে শীষবদ্বর্নু্দ জথরক োর্ত স্বরে র্রলন, “আমারক োনারনা হয়দ্বন জয তুদ্বম জদ্খা 
কোে অনুরোধ োদ্বনরয়ছ। দ্বনিয় জতামারক জকারনা অযাপরয়িরমি জদ্ওয়া হয়দ্বন।” 
 
চেম অদ্বর্োস দ্বনরয় এর্দ্বলিং দ্বমস তাকাল জময়রেে দ্বদ্রক, “র্য-লাদ্বি,ইের্াে র্তকাল 
আমাে জনাি পাওদ্বন? তাে আরর্ে দ্বদ্ন আদ্বম জসিা এক ধূসে ইউদ্বনফরমবে হারত 
দ্বদ্রয়দ্বছলাম। সোসদ্বে জতামাে হারতই দ্বদ্তাম, দ্বকন্তু োদ্বন জয তুদ্বম আনুষ্ঠাদ্বনকতা খুর্ 
পছন্দ করো।” 
 
“আনুষ্ঠাদ্বনকতা!” অসদ্বহষু্ণ দৃ্দ্বি সোরলন জময়ে। তােপে ঝাুঁোরলা র্লায় র্লরলন, 
“দ্বনখুুঁত সিংর্েন কখরনা জদ্রখরছা? েদ্বর্ষযরত সাক্ষাৎ লারেে েনয তুদ্বম অনুরোরধে 
দ্বতনিা কদ্বপ দ্বনদ্বদ্বি অদ্বফরস েমা জদ্রর্। তােপে অনুমদ্বত না পাওয়া পযবন্ত অরপক্ষা 
কেরর্। এর্িং জদ্খা কেরত আসাে সময় উপযুি জপাশাক পরে আসরর্-উপযুি জপাশাক, 
রু্ঝরত জপরেছ-এর্িং যথাযথ সোন প্রদ্শবন কেরর্। এর্াে জযরত পারো।” 
 
“জপাশাক আর্াে কী জদ্াষ কেল?” সমান জতরে দ্বেরজ্ঞস কেল দ্বমস। “ঐ (ছাপাে 
অরযার্য) শয়তানগুরলা থার্া র্সারনাে আরর্ এিাই দ্বছল আমাে জসো জপাশাক। যা 
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র্লরত এরসদ্বছ জসিা র্লা হরয় জর্রলই চরল যারর্া। র্যালাদ্বি, জসলডন িাইদ্বসস এে 
র্যাপাে না হরল এই মুহূরতব চরল জযতাম।” 
 
“জসলডন িাইদ্বসস!” প্রথমর্ারেে মরতা আগ্রহ জর্াধ কেরলন জময়ে। দ্বমস একেন 
প্রথম জেেীে সাইরকালদ্বেট-একেন জডরমািযাি, র্র্বে দ্বকদ্বসরমে জলাক, এর্িং 
দ্বনুঃসরন্দরহ দ্বর্ররাহী, দ্বকন্তু একেন সাইরকালদ্বেটও র্রি। এতিাই অদ্বনদ্বিত হরয় 
পডরলন জময়ে জয দ্বমস হোৎ করেই একিা ফুল দ্বছুঁরড জনওয়ায় রু্রকে জেতে খচ করে 
জয কাুঁিা দ্বর্ুঁধল জসিাে কথাও র্লরত পােরলন না। র্ন্ধ জশাকাে েনয ফুলিা তুরল ধেল 
দ্বমস, তােপে নাক কুুঁচরক ছুুঁরড জফরল দ্বদ্ল। 
 
“এরসা আমাে সারথ। েরুদ্বে আরলাচনাে উপযুি করে র্ার্ানিা ততদ্বে হয়দ্বন।” শীতল 
করে র্লরলন ইের্াে। 
 
দ্বর্শাল জডরস্কে জপছরন জচয়ারে র্রস দ্বতদ্বন োরলা জর্াধ কেরলন জযখান জথরক দ্বতদ্বন 
দ্বমস-এে খুদ্বল আুঁকরড থাকা অল্প করয়ক জর্াছা চুরলে দ্বদ্রক তাকারত পােরছন; আেও 
োরলা জর্াধ কেরলন যখন চােপারশ তাদ্বকরয় র্সাে েনয দ্বিতীয় জকারনা জচয়াে না জপরয় 
অস্বদ্বস্ত দ্বনরয় দ্াুঁদ্বডরয় থাকল দ্বমস; সর্রচরয় োরলা লার্ল যখন দ্বনদ্বদ্বি কিাক্ট স্পশব 
কেরতই একেন কমবচােী দ্রুতপারয় জেতরে এরস যথাযথ দ্বনয়রম কুদ্বনবশ কেল, তােপে 
জডরস্কে উপে ধাতু দ্বদ্রয় র্াুঁধাই কো একিা জমািারসািা েদ্বলউম জেরখ চরল জর্ল। 
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“এর্াে দ্বেক আরছ,” ইের্াে র্লরলন, পদ্বেদ্বস্থদ্বত আর্াে আয়রত্ত আনরত জপরে খুদ্বশ। 
“জতামাে এই অযাদ্বচত সাক্ষাৎকাে সিংদ্বক্ষি কোে েনয যা র্লাে সিংরক্ষরপ র্ল।” 
 
“আেকাল আদ্বম কী কেদ্বছ তুদ্বম োরনা?” অলস েদ্বিরত প্রে কেল দ্বমস । 
 
“জতামাে দ্বেরপািব এখারন আরছ,” সন্তুদ্বিে সারথ ের্ার্ দ্বদ্রলন জময়ে, “জসইসারথ একিা 
সােসিংরক্ষপ। যতদূ্ে রু্ঝরত জপরেদ্বছ, সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে র্দ্বেরতে সাহারযয তুদ্বম হযাদ্বে 
জসলডরনে কাে ডুদ্বপ্লরকি কোে জচিা কেছ, এর্িং ফাউরেশন এে েনয েদ্বর্ষযৎ 
ইদ্বতহারসে দ্বনধবাদ্বেত র্দ্বতপথ খুুঁরে জর্ে কোে জচিা কেছ।” 
 
“দ্বেক,” শুকরনা র্লায় র্লল দ্বমস। “জসলডন যখন ফাউরেশন ততদ্বে করেন দ্বতদ্বন এখারন 
পাোরনা দ্বর্জ্ঞানীরদ্ে সারথ জকারনা সাইরকালদ্বেটরক পাোনদ্বন-জযন ঐদ্বতহাদ্বসক র্দ্বতপরথ 
ফাউরেশন অন্ধোরর্ এদ্বর্রয় জযরত পারে। আমাে র্রর্ষোয় আদ্বম িাইম েে জথরক 
পাওয়া অরনক উপাদ্ান র্যর্হাে করেদ্বছ।” 
 
“এগুরলা আদ্বম োদ্বন, দ্বমস। দ্বিতীয়র্াে র্রল সময় নি কোে দ্েকাে জনই।” 
 
“দ্বিতীয়র্াে র্লদ্বছ না,” দ্বচৎকাে কেল দ্বমস, “কােে এখন যা র্লর্ তা দ্বেরপারিব জনই।” 
 
“দ্বেরপারিব জনই মারন?” জর্াকাে মরতা র্লল ইের্াে। “কীোরর্-” 
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“র্যালাদ্বি! আমারক দ্বনরেে মরতা করে র্লরত দ্াও, র্ািকু। আমাে প্রদ্বতিা মন্তর্য দ্বনরয় 
প্রে কো র্ন্ধ কে, নইরল এখান জথরক জর্দ্বেরয় যার্, তােপে জতামাে মাথায় আকাশ 
জেরে পডক, দ্বকছু যায় আরস না। মরন োখরর্ ফাউরেশন জযোরর্ই জহাক দু্রযবার্ 
কাদ্বিরয় উেরর্, দ্বকন্তু আদ্বম জর্দ্বেরয় জর্রল তুদ্বম তা পােরর্ না।” 
 
িুদ্বপ আছরড জফলায় কাদ্া লার্ল জমরঝরত, জয ডায়ারসে উপে জডস্ক র্সারনা দু্দ্দাড দ্বসুঁদ্বড 
জেরে তাে উপে উেল দ্বমস। োরর্ে সারথ কার্েপত্র একপারশ সদ্বেরয় র্সল জডরস্কে 
জকাোয়। 
 
ইর্াে একর্াে োর্রলন র্াডবরদ্ে ডাকরর্ন অথর্া জডরস্কে দ্বর্ে ইন ব্লাটাে র্যর্হাে 
কেরর্ন। দ্বকন্তু এর্দ্বলিং দ্বমস-এে মুখ এমনোরর্ তাে দ্বদ্রক জনরম এরসরছ জয দ্বতদ্বন 
সিংকুদ্বচত হরয় জর্রলন। 
 
“ড. দ্বমস,” এখরনা দ্বতদ্বন দু্র্বলোরর্ মানসোন র্োয় োখাে জচিা কেরছন, “তুদ্বম 
অর্শযই-”। 
 
“জচাপ,” কডা ধমক লার্াল দ্বমস, “মন দ্বদ্রয় জশান। যদ্বদ্ এগুরলা,” ধাতু দ্বদ্রয় র্াুঁধারনা 
জমািা েদ্বলউরমে উপে রু্দ্বস মােল জস, “আমাে পাোরনা র্াদ্া র্াদ্া দ্বেরপািব ছুুঁরড জফরল 
দ্াও। আদ্বম জয দ্বেরপার িব পাোই জসিা দ্বর্শ েন অদ্বফসাে জচাখ রু্দ্বলরয় তােপে জতামারক 
জদ্য়, তখন আর্াে কমরর্দ্বশ দ্বর্শ েন অদ্বফসাে জতামাে সুদ্বর্ধাে েনয সােসিংরক্ষপ ততদ্বে 
করে জদ্য়। োরলা র্যর্স্থা, যদ্বদ্ জতামাে জর্াপন কোে দ্বকছু না থারক। দ্বকন্তু আদ্বম যা 
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র্লর্ জসিা কনদ্বফরডনদ্বশয়াল। এত জর্দ্বশ কনদ্বফরডনদ্বশয়াল জয, জয জছরলগুরলা আমাে 
েনয কাে করেরছ তাোও োরন না। যদ্বদ্ও পুরো কােিা ওোই করেরছ, দ্বকন্তু প্ররতযরক 
আলাদ্া আলাদ্া অিংশ-আদ্বম জসগুরলা জোডা দ্বদ্রয়দ্বছ। িাইম েে কী তুদ্বম োরনা?” 
 
মাথা নাডরলন ইের্াে। দ্বমস জসদ্বদ্রক লক্ষ কেল না। পদ্বেদ্বস্থদ্বত জস উপরোর্ কেরছ, 
“দ্বেক আরছ, র্লদ্বছ আদ্বম, কােে এই (ছাপাে অরযার্য) পদ্বেদ্বস্থদ্বত দ্বনরয় দ্বচন্তা োর্না 
কেদ্বছ অরনক দ্বদ্ন জথরক। আদ্বম রু্ঝরত পােদ্বছ তুদ্বম কী োর্ছ, র্যািা েে। জছাট্ট একিা 
নরর্ে কারছ হাত জেরখছ, জসিা চাপরলই পাুঁচ শ র্া ছয় শ সশস্ত্র জলাক চরল আসরর্ 
আমারক জমরে জফলাে েনয, দ্বকন্তু েয় পাে আদ্বম দ্বক োদ্বন-তুদ্বম েয় পাে জসলডন 
িাইদ্বসসরক। তা ছাডা যদ্বদ্ তুদ্বম জডরস্কে জকারনা দ্বকছু স্পশব করো, তা হরল জকউ আসাে 
আরর্ই জতামাে ওই (ছাপাে অরযার্য) মাথািা আছাড দ্বদ্রয় গুুঁরডা করে জফলর্।” 
 
“এিা দ্বর্োসর্াতকতা,” হডর্ড করে র্লল ইর্াে। 
 
“অর্শযই,” আত্মপ্রসারদ্ে সুরে র্লল দ্বমস, “ততা কী কেরর্? িাইম েরেে র্যাপারে 
জ্ঞান দ্বদ্দ্বে জশান। আমারদ্ে সাহাযয কোে েনয হযাদ্বে জসলডন শুরু জথরকই এখারন 
িাইম েে র্সান। প্রদ্বতিা িাইদ্বসরস দ্বর্স্তাদ্বেত র্যাখযা এর্িং সাহাযয কোে েনয হযাদ্বে 
জসলডন দ্বনরেে প্রদ্বতেদ্বর্ ততদ্বে করে োরখন। চােিা িাইদ্বসস-এর্িং চাের্াে দ্বতদ্বন 
আদ্বর্েূবত হরয়রছন। প্রথমর্াে দ্বতদ্বন আদ্বর্েূবত হরয়দ্বছরলন প্রথম িাইদ্বসরসে শীষব 
অর্স্থায়। দ্বিতীয়র্াে দ্বতদ্বন আদ্বর্েূবত হরয়দ্বছরলন দ্বিতীয় িাইদ্বসরসে সফল পদ্বেসমাদ্বিে 
পে। দু্র্ােই তাে কথা জশানাে েনয আমারদ্ে পূর্ব পুরুষো জসখারন উপদ্বস্থত দ্বছরলন। 
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তৃতীয় আে চতুথব িাইদ্বসরসে সময়, তাে কথা আে জকউ মরন োরখদ্বন-জর্াধহয় মরন 
োখাে প্ররয়ােন দ্বছল না, দ্বকন্তু সাম্প্রদ্বতক অনুসন্ধারন-জতামাে কারছ জয দ্বেরপািব আরছ 
তারত এই কথাগুরলা জনই-জদ্খা যায় দ্বতদ্বন আদ্বর্েূবত হরয়দ্বছরলন, এর্িং দ্বনদ্বদ্বি সমরয়। 
মাথায় েুরকরছ?” 
 
অর্শয ের্ারর্ে প্রতীক্ষা কেল না। জশষ পযবন্ত মুখ জথরক দ্বছন্ন দ্বেন্ন দ্বসর্াে জফরল দ্বদ্রয় 
নতুন আরেকিা ধোল। জধায়া ছাডল েুে েুে করে। 
 
“অদ্বফদ্বসয়াদ্বল, আদ্বম সারয়ন্স অফ সাইরকাদ্বহরটাদ্বে পূনর্বেরনে জচিা কেদ্বছ। একেন 
মানুরষে কাে না এিা, এর্িং এক শতাব্দীরতও জশষ হরর্ না। তরর্ সাধােে 
উপাদ্ানগুরলাে র্যাপারে আদ্বম দ্বকছুিা অগ্রসে হরত জপরেদ্বছ এর্িং জসিারক িাইম েরি 
অনদ্বধকাে প্ররর্রশে তকদ্বফয়ত দ্বহরসরর্ র্যর্হাে করেদ্বছ। আদ্বম জমািামুদ্বি দ্বনদ্বিতোরর্ 
হযাদ্বে জসলডরনে পের্তবী আদ্বর্েবারর্ে দ্বনখুুঁত দ্বদ্ন তাদ্বেখ জর্ে কেরত জপরেদ্বছ। অনয 
কথায়, জসলডন িাইদ্বসস দ্বেক জকানদ্বদ্ন চূডান্ত অর্স্থায় জপৌঁছারর্ আদ্বম জতামারক র্লরত 
পাের্।” 
 
“কতদূ্রে আরছ?” উদ্বিি সুরে দ্বেরজ্ঞস কেরলন ইের্াে। 
 
আে দ্বমস হাদ্বসমুরখ জর্ামা ফািারলা, “চাে মাস। চােিা (ছাপাে অরযার্য) মাস, তাে 
জথরক দু্ইদ্বদ্ন র্াদ্।” 
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“চাে মাস, ককবশ স্বরে র্লরলন ইের্াে। “অসম্ভর্।” 
 
“জকন, অসম্ভর্ জকন?” 
 
“চাে মাস? তাে অথব তুদ্বম রু্ঝরত পােছ। একিা িাইদ্বসস চাে মারসে মাথায় চূডান্ত 
অর্স্থায় জপৌঁছরর্, অথবাৎ করয়ক র্ছে জথরকই জসিা ততদ্বে হদ্বেল।” 
 
“হরর্ নাই র্া জকন? প্রকৃদ্বতে এমন জকারনা দ্বনয়ম আরছ জয শুধু দ্বদ্রনে আরলারত জর্রড 
উেরত হরর্?” 
 
“দ্বকন্তু আমারদ্ে মাথাে উপে আসন্ন জকারনা দ্বর্পদ্ ঝুরল জনই।” উরিরর্ ইের্াে তাে 
হাত জমাচড দ্বদ্রয় প্রায় দ্বছুঁরড জফলাে জচিা কেরছ। হোৎ র্লাে মািংসরপদ্বশ ফুদ্বলরয় 
দ্বচৎকাে করে উেল, “জডরস্কে উপে জথরক সে জতা, একিু জর্াছই। নইরল দ্বচন্তা কের্ 
কীোরর্? 
 
চমরক উেল দ্বমস, তােপে োেী শেীে দ্বনরয় সরে জর্ল আেও জকাোে দ্বদ্রক। 
 
জডরস্কে প্রদ্বতিা দ্বেদ্বনস আর্াে যথাযথোরর্ গুদ্বছরয় োখরলন ইের্াে। কথা র্লরছন দ্রুত, 
“এোরর্ এখারন আসাে জকারনা অদ্বধকাে জতামাে জনই। যদ্বদ্ জতামাে দ্বথওদ্বে র্লা জশষ 
হয়–” 
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“এিা জকারনা দ্বথওদ্বে না।” 
 
“আদ্বম র্লদ্বছ এিা একিা দ্বথওদ্বে। পযবাি তথয প্রমােসহ যথাযথ দ্বনয়রম উপস্থাপন কেরল 
জসিা রু্যরো অফ দ্বহরটাদ্বেকযাল সারয়ন্স এে কারছ যারর্। জসখারনই এে উপযুি র্যর্স্থা 
হরর্। আমাে কারছ একিা সােসিংরক্ষপ আসাে পে আদ্বম প্ররয়ােনীয় র্যর্স্থা দ্বনরত 
পাের্। খারমাখাই আমারক দ্বর্েি কেরল। আহ্, এই জয পাওয়া জর্রছ।” 
 
একিা রুপাদ্বল েরেে স্বে কার্ে তুরল দ্বতদ্বন পারশে সাইরকালদ্বেট এে দ্বদ্রক 
নাডরলন। 
 
“আমারদ্ে তর্রদ্দ্বশক নীদ্বতে অগ্রর্দ্বত সম্বরন্ধ আদ্বম একিা সামাদ্বে ততদ্বে করেদ্বছ-খুর্ 
একিা োরলা হয়দ্বন। জশান-জমারেস এে সারথ আমারদ্ে একিা র্াদ্বেদ্বেযক চুদ্বি 
সম্পাদ্বদ্ত হরয়রছ, দ্বলরনইে এে সারথ একই দ্বর্ষরয় আরলাচনা চলরছ, জকারনা উৎসরর্ 
জযার্ জদ্ওয়াে েনয র্ে এ একদ্ল প্রদ্বতদ্বনদ্বধ পাদ্বেরয়দ্বছ, কালর্ান জথরক দ্বকছু অদ্বেরযার্ 
জপরয়দ্বছ এর্িং কথা দ্বদ্রয়দ্বছ র্যাপােিা আমো জদ্খর্, অযাসরপরেিাে র্াদ্বেেয নীদ্বতে 
র্যাপারে অদ্বেরযার্ োদ্বনরয়দ্বছ এর্িং তাো কথা দ্বদ্রয়রছ। দ্বর্ষয়িা দ্বর্রর্চনা করে জদ্খরর্-
ইতযাদ্বদ্, ইতযাদ্বদ্। জময়রেে দৃ্দ্বি জকাড কো দ্বলরটে দ্বনরচে দ্বদ্রক নামল, তােপে দ্বতদ্বন 
কার্েিা সদ্বেক জফাল্ডারেে সদ্বেক দ্বপদ্বেয়ন জহারল সদ্বেকোরর্ োখরলন। 
 
“আদ্বম জতামারক র্রলদ্বছ, দ্বমস, দ্বনয়রমে র্াইরে দ্বকছুই হরে না। সর্দ্বকছুই চলরছ সুষু্ঠ 
এর্িং দ্বনখুুঁতোরর্ 
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দ্বর্শাল কামোে জশষ প্রারন্তে দ্েো খুরল জর্ল, আে অরনকিা র্াস্তর্ েীর্রনে জছাুঁয়া 
র্দ্বেবত নািরক জযমন তদ্র্ র্িনা র্িরত জদ্খা যায় জসেকমোরর্ই আডম্বেহীন জকউ 
একেন প্ররর্শ কেল জেতরে। 
 
ইের্াে অরধবক উরে দ্াুঁদ্বডরয়রছন। যখন একসারথ অরনকগুরলা অযাদ্বচত র্িনা র্রি তখন 
জয-েকম একিা জর্াধ ততদ্বে হয় জসেকমই একিা অর্াস্তর্ অদ্বনিয়তা জর্াধ তাে জেতরে 
রু্েপাক খারে। দ্বমস এে অযাদ্বচত অনুপ্ররর্শ এর্িং রু্রনা তেবনর্েবরনে পে দ্বেক একই 
েকম দ্বর্ভ্রাদ্বন্ত ততদ্বে করে তাে জসরিিাদ্বে দ্বেতরে প্ররর্শ কেল, জয অন্তত দ্বনয়মগুরলা 
োরন। 
 
হাুঁিু জর্রড র্সল জসরিিাদ্বে। 
 
“কী র্যাপাে!” ধাোরলা র্লায় দ্বেরজ্ঞস কেরলন ইের্াে। 
 
জমরঝে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় জসরিিাদ্বে র্লল, “এদ্বিরলন্স, কযারেন হযান দ্বপ্রচাে কালর্ান 
জথরক জফোে পে জগ্রিাে হরয়রছন। দ্বতদ্বন আপনাে পূর্বর্তবী আরদ্শ এি-২০-৫১৩ 
অমানয করে জসখারন দ্বর্রয়দ্বছরলন। তাে সারথ যাো দ্বছল তারদ্েরকও দ্বেজ্ঞাসার্ারদ্ে েনয 
আিক কো হরয়রছ। পদ্বেপূেব দ্বেরপািব আপনাে কারছ পাোরনা হরর্।” 
 
জেতরেে অদ্বস্থেতা দূ্ে করে ইের্াে র্লরলন “দ্বেরপািব পাোরনা হরর্ জতা।” 
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“এদ্বিরলন্স, কযারেন হযান দ্বপ্রচাে অস্পিোরর্ কালর্ারনে নতুন ওয়ােলরডবে েয়িংকে 
পদ্বেকল্পনা সম্বরন্ধ দ্বকছু তথয দ্বদ্রয়রছন। আপনাে দ্বনরদ্বশ এি-২০-৬৫১ অনুযায়ী তারক 
আনুষ্ঠাদ্বনকোরর্ জকারনা শুনাদ্বনে সুরযার্ জদ্ওয়া হয়দ্বন, তরর্ তাে মন্তর্যগুরলাে সমূ্পেব 
দ্বেরপািব ততদ্বে হরয়রছ।” 
 
দ্বচৎকাে করে উেরলন ইের্াে, “সমূ্পেব দ্বেরপািব ততদ্বে হরয়রছ জতা!” 
 
“এদ্বিরলন্স, পরনে দ্বমদ্বনি আরর্ দ্বসদ্বলদ্বনয়ান ফ্রদ্বিয়াে জথরক দ্বেরপািব এরসরছ। জসখারন 
দ্বকছু কালর্াদ্বনয়ান মহাকাশযানরক অনর্ধোরর্ ফাউরেশন জিদ্বেরিাদ্বেরত প্ররর্শ কেরত 
জদ্খা জর্রছ। মহাকাশযানগুরলা সশস্ত্র। জছািখারিা লডাই হরয়রছ।” 
 
জসরিিাদ্বে দ্বিগুে ঝুুঁরক প্রায় মাদ্বিে সারথ দ্বমরশ জর্ল। ইের্াে দ্াুঁদ্বডরয় েইরলন, একিা 
ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্রয় জসাো হল দ্বমস, জসরিিাদ্বেে কারছ এদ্বর্রয় দ্বর্রয় দু্পারয় দ্াুঁড কোরলা 
তারক। 
 
“জশান, তুদ্বম দ্বর্রয় র্েিং কযারেন দ্বপ্রচােরক মুি করে এখারন পাদ্বেরয় দ্াও। যাও, 
জর্রোও।” 
 
চরল জর্ল জসরিিাদ্বে, দ্বমস রু্েল জময়রেে দ্বদ্রক। “জতামাে এখন কাে শুরু কো উদ্বচত 
না, ইের্াে? চাে মাস, তুদ্বম োরনা” 
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ইের্াে দ্াুঁদ্বডরয়ই থাকরলন, দ্বনপ্রাে দৃ্দ্বি। শুধুমাত্র একিা আেুল েীদ্বর্ত মরন। হরে- 
জডরস্কে মসৃে তরল যা িমার্ত দ্ার্ জকরি চরলরছ। 
১৬. সরেলন 
 
যখন শুধুমাত্র মাদ্াে প্লযারনি িাদ্বমবনারসে প্রদ্বত চেম অদ্বর্োরসে কােরে সাতাশিা স্বাধীন 
র্দ্বেক দ্বর্ে একদ্বত্রত হয় দ্বনরেরদ্ে মারঝ তাো একিা সরেলরনে আরয়ােন করে। 
প্রদ্বতিা গ্রহই দ্বনেস্ব কু্ষরতা জথরক উদূ্ভত দ্বসমাহীন অহিংকারে সমৃদ্ধ, রুক্ষ কদ্বেন গ্রাময 
েীর্নযাপরন অেযস্ত, এর্িং োর্দ্বতক সমসযা জমাকাদ্বর্লা করে করে দ্বতি দ্বর্েি। 
শুরুরতই অদ্বত তুে একিা সমসযাে সমাধান কেরত দ্বর্রয় এই মন মো গ্রহর্াসীরদ্ে 
িালমািাল অর্স্থায় পডরত হয়। 
 
সমসযািা জোিােুদ্বিে দ্বনয়ম, প্রদ্বতদ্বনদ্বধরদ্ে ধেন-গ্ররহে মান অনুযায়ী নাদ্বক েনসিংখযা 
অনুযায়ী হরর্-ইতযাদ্বদ্ দ্বর্ষয় দ্বনধবােে কো দ্বনরয় নয়, কােে এই দ্বর্ষয়গুরলাে োেননদ্বতক 
গুরুত্ব অপদ্বেসীম। আর্াে সমসযািা কাউদ্বন্সল এর্িং দ্বডনারে কীোরর্ জিদ্বর্ল সাোরনা হরর্ 
জসিা দ্বনরয়ও নয়; কােে এই দ্বর্ষয়গুরলাে সামাদ্বেক গুরুত্ব েরয়রছ। 
 
সমসযা জদ্খা জদ্য় সরেলরনে স্থান দ্বনর্বাচরনে জক্ষরত্র-কােে এিা অতযন্ত প্রর্ল প্রারদ্দ্বশক 
মানদ্বসকতাে র্যাপাে। জশষ পযবন্ত কূিনীদ্বতে সদ্বপবল পথ তারদ্ে দ্বনরয় যায় ে যাডল নামক 
গ্ররহ যাে পরক্ষ করয়কেন র্িা শুরু জথরকই যুদ্বি জদ্দ্বখরয় র্লদ্বছরলন জয এিা জমািামুদ্বি 
জকরন্দ্র অর্দ্বস্থত। 
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ে যাডল কু্ষর এক দ্বর্ে-সামদ্বেক গুরুত্ব দ্বর্রর্চনায় যা সাতাশিা গ্ররহে মারঝ সর্রচরয় 
দু্র্বল। এর্িং এই গ্রহ জর্রছ জনওয়াে এিাও একিা কােে। 
 
এিা একিা দ্বের্ন ওয়াল্ডব-র্যালাদ্বি যারক দ্বনরয় অহিংকাে কেরত পারে, দ্বকন্তু 
অদ্বধর্াসীরদ্ে অল্পসিংখযকই শােীদ্বেক র্েরন পূেবতা প্রাি হয়। অনয কথায় র্লা যায় এিা 
এমন একিা দ্বর্ে জযখারন দু্ই তৃতীয়ািংশ অদ্বধর্াসী দ্বর্োমহীনোরর্ অতযদ্বধক োো এর্িং 
অতযদ্বধক র্েরমে জমাকারর্লা কেরত র্াধয হয়, জযখারন েীর্নধােরেে সম্ভযার্য দ্বস্থদ্বতশীল 
স্থান হরে দ্বের্ন জর্দ্বিত আরধা আরলাদ্বকত অঞ্চল। 
 
এমন একিা গ্রহ কারো কারছই আকষবেীয় মরন হরত পারে না। দ্বকন্তু এখারন েূ তাদ্বেক 
জকৌশরল দ্বর্রশষ ধেরনে দ্বকছু স্থান ততদ্বে হরয়রছ-যবাডল দ্বসদ্বি এমদ্বন একদ্বি স্থারন 
অর্দ্বস্থত। 
 
একিা পর্বরতে মসৃে পাদ্রদ্রশ এই শহে দ্বর্সৃ্তত-জয পর্বত শীষব শীতল আর্হাওয়া এর্িং 
েয়িংকে তুষােপাত জথরক েক্ষা কেরছ শহেিারক। উষ্ণ এর্িং শুকরনা র্াযু় শহেিারক 
আোমদ্ায়ক করে তুরলরছ, পাহাড চূডাে র্েফ র্দ্বলরয় পাইরপে সাহারযয পাদ্বন সের্োহ 
কো হয়-এর্িং এ দু্রয়ে মারঝ ে যাডল দ্বসদ্বি পদ্বেেত হরয়রছ এক দ্বচেস্থায়ী উদ্যারন, 
অন্তহীন জোরেে আরলায় দ্বসি। 
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প্রদ্বতিা র্াদ্বডে সামরন েরয়রছ উনু্মি র্ার্ান। প্রদ্বতিা র্ার্ান উদ্যানদ্বর্দ্যাে চমৎকাে 
দ্বনদ্শবন, জসখারন চমৎকাে পযািারনব মূলযর্ান উদ্বদ্ভদ্ েন্মারনা হরয়রছ দ্বছল তারদ্ে 
তর্রদ্দ্বশক মুরা অেবরনে একমাত্র উপায়-যতদ্বদ্ন না ে যাডল সাধােে র্দ্বেক দ্বর্ে জথরক 
উৎপাদ্নকােী দ্বর্রে পদ্বেেত হয়। 
 
কারেই েয়ানক এক দ্বর্রে ে যাডল দ্বসদ্বি হল জকামলতা এর্িং প্রাচুরযবে কু্ষর দ্বর্নু্দ, এক 
িুকরো স্বর্ব-এর্িং এই গ্রহ জর্রছ জনওয়াে এিাও একিা কােে। 
 
র্াদ্বক ছাদ্বিশিা র্দ্বেক দ্বর্ে জথরক নানা র্রেবে জলাক এরস হাদ্বেে হরয়রছ: প্রদ্বতদ্বনদ্বধ এর্িং 
তারদ্ে স্ত্রী, জসরিিাদ্বে, সািংর্াদ্বদ্ক, জস্পসদ্বশপ এর্িং জসগুরলাে কু-অল্প দ্বদ্রনই প্রায় দ্বিগুে 
হরয় জর্ল ে যাডরলে েনসিংখযা এর্িং িান পডল তাে সীদ্বমত সম্পরদ্। 
 
তহ হুরিারড জমরত থাকা মানুষগুরলাে মারঝ অল্প করয়কেন আরছ যাো র্াস্ত দ্বর্কই োরন 
না জয র্যালাদ্বিরত দ্বনুঃশরব্দ একিা যুরদ্ধে আগুন ছদ্বডরয় পডরছ। এর্িং যাো োরন 
তারদ্ে জেতে দ্বতনিা জেেী আরছ। প্রথমত যাো োরন কম দ্বকন্তু প্রচে আত্মদ্বর্োসী- 
 
জযমন ঐ তরুে জস্পস পাইলি, যাে িুদ্বপরত জহরেন এে র্যাে লার্ারনা এর্িং দ্বর্পেীত 
দ্বদ্রকে ে যাডদ্বলয়ান তরুেীরদ্ে দৃ্দ্বি আকষবরেে েনয কায়দ্া করে জচারখে সামরন গ্লাস 
ধরে জেরখরছ। জস র্লদ্বছল : “এখারন আসাে সময় আমো যুদ্ধরক্ষরত্রে জেতে দ্বদ্রয় 
এরসদ্বছ। দ্বেক জহােরলর্ে এে দ্বেতে দ্বদ্রয় এক লাইি দ্বমদ্বনি র্া একিু জর্দ্বশও হরত 
পারে-দূ্েত্ব জপদ্বেরয় আসরত হয়।” 
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“জহােরলর্ে?” লম্বা পারয়ে স্থানীয় অদ্বধর্াসী র্লল। “র্ত সিারহ দ্বমউল ওখারন শি 
মাে দ্বদ্রয়রছ, তাই না?” 
 
“আপদ্বন কাে কারছ শুনরলন দ্বমউল শি মাে দ্বদ্রয়রছ?” চমৎকাে েদ্বিরত দ্বেরজ্ঞস কেল 
তরুে পাইলি। 
 
“ফাউরেশন জেদ্বডও।” 
 
“হযাুঁহ? হযাুঁ, জহােরলর্ে দ্খল করেরছ। আমো ওরদ্ে একিা কনেরয়ে প্রায় মাঝখারন 
দ্বর্রয় পদ্বড। শি মাে জদ্ওয়াে মরতা দ্বকছু না।” 
 
খসখরস উুঁচু র্লায় কথা র্লল জকউ একেন, “অমন কথা কইরয়ন না। ফাউরেশন হর্ল 
সময়ই আরর্ মাইে খায়। খাদ্বল জদ্খরত থারহন। র্যার্াক ফাউরেশন োরন কহন পাো 
মাইে দ্বদ্রত অইর্, তােপে-রু্ম!” দ্বচকন র্লা মুরখ পাতলা হাদ্বস ছদ্বডরয় তাে কথা জশষ 
কেল। 
 
“যাই জহাক, দ্বকছুক্ষে নীের্ জথরক জহরেরনে পাইলি র্লল, “আমো দ্বমউরলে দ্বশপগুরলা 
জদ্রখদ্বছ, এর্িং জর্শ োরলাই মরন হরয়রছ, জর্শ োরলা। সদ্বতয কথা র্লরত দ্বক এরকর্ারে 
নতুন জদ্খাদ্বেল।” 
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“নতুন?” দ্বচদ্বন্তত সুরে র্লল স্থানীয় অদ্বধর্াসী, “ওো দ্বনরেো ততদ্বে করেরছ?” মাথাে 
উপরেে ডাল জথরক পাতা দ্বছুঁডল একিা, নারকে কারছ দ্বনরয় র্ন্ধ শুকল, তােপে 
দ্বচরর্ারত লার্ল। এক ধেরনে কিু র্ন্ধ ছদ্বডরয় পডল পুরো র্রে। “তুদ্বম র্লরত চাইছ 
দ্বনরেরদ্ে ততদ্বে দ্বেদ্বনস দ্বদ্রয় ওো ফাউরেশন-এে যুদ্ধযানগুরলারক পোদ্বেত করেরছ? 
র্রল যাও।” 
 
“আমো দ্বনরেে জচারখ জদ্রখদ্বছ, ডক।” 
 
সামরন ঝুুঁকল স্থানীয় অদ্বধর্াসী, “োরনা আদ্বম কী োর্দ্বছ? জশান। দ্বনরেরক তামাশায় 
পদ্বেেত করো না। সর্দ্বকছু সামাল জদ্ওয়াে েনয আমারদ্ে তুরখাড জলােন আরছ। তাো 
োরন কী কেরত হরর্।” 
 
জসই খসখরস কেস্বে আর্াে কথা র্লল উুঁচু র্লায়, “খাদ্বল জদ্খরত থারহন। ফাউরেশন 
এরকর্ারে জশষ মুহূরতবে লাইর্া অরপক্ষা কেতারছ, তােপে রু্ম!” সামরন দ্বদ্রয় একিা 
জমরয় যাদ্বেল, তাে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় হাসল জর্াকাে মরতা। 
 
স্থানীয় অদ্বধর্াসী র্রল চরলরছ, “জযমন, জতামাে দ্বক ধােো পদ্বেদ্বস্থদ্বত দ্বমউরলে পরক্ষ। না-
আ-আ। আদ্বম শুরনদ্বছ এর্িং জর্শ গুরুত্বপূেব জলারকে কাছ জথরকই শুরনদ্বছ জয জস 
আমারদ্ে জলাক। আমো তারক পয়সা দ্বদ্দ্বে, এর্িং ঐ দ্বশপগুরলা সম্ভর্ত আমোই ততদ্বে 
করে দ্বদ্রয়দ্বছ। অর্শযই ফাউরেশনরক জস পোদ্বেত কেরত পােরর্ না, দ্বকন্তু একিু 
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নডর্রড অর্স্থায় জফরল দ্বদ্রত পােরর্, আে জসই অর্স্থারতই আমো দ্বনরেরদ্ে কাে 
জসরে জফলর্।” 
 
দ্বর্পেীত দ্বদ্রক র্সা তরুেী র্লল, “যুদ্ধ ছাডা জতামারদ্ে আে জকারনা আরলাচনা জনই, 
জলে? দ্বর্েি হরয় জর্দ্বছ।” 
 
“দ্বর্ষয় পাোরনা যাক। জমরয়রদ্ে দ্বর্েি করে লাে জনই।” অদ্বতদ্বেি েরতাে সারথ 
র্লল জহরেরনে পাইলি। 
 
সুরযার্িা লুরফ দ্বনল একেন, একিা মরর্ তাল েুকল জস। ছদ্বডরয় দ্বছদ্বিরয় থাকা দু্েরনে 
জছাি জছাি দ্লগুরলা দ্বখলদ্বখল হাদ্বসরত র্দ্বডরয় পডল, একইেকম আরো করয়কিা দ্ল 
জর্দ্বেরয় এল দ্বপছরনে সান হাউস জথরক। 
 
তােপরেে আরলাচনা হরয় জর্ল অদ্বত সাধােে, দ্বর্দ্বেন্নমুখী এর্িং অথবহীন— 
 
আে আরছ তাো যাো দ্বকছুিা কম োরন এর্িং দ্বকছুিা কম আত্মদ্বর্োসী। 
 
জযমন এক হাতঅলা ফ্রযান, জহরেরনে অদ্বফদ্বসয়াল প্রদ্বতদ্বনদ্বধ, এর্িং জস নতুন নতুন 
জমরয়রদ্ে সারথ র্নু্ধত্ব পাতারনা দ্বনরয় র্যস্ত-জেকায় পরড দু্-একেন পুরুরষে সারথ র্নু্ধত্ব 
কেরত র্াধয হরে। 
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জসেকমই একেন র্নু্ধে পাহাড চূডাে র্াদ্বডে সান প্লযািফরমব জস উরির্ জঝরড জফরল 
একিু আরয়দ্বশ সময় কািারে এর্িং ে যাডরল আসাে পে এিা দ্বনরয় মাত্র দু্ইর্াে এোরর্ 
দ্বর্োম দ্বনরয়রছ। নতুন র্নু্ধে নাম আইরয়া দ্বলয়ন, খাুঁদ্বি ে যাডদ্বলয়ান। আইরয়াে র্াদ্বড 
জলাকালয় জথরক অরনকিা দূ্রে, ফুরলে সুর্াস এর্িং কীি পতরিে সুরেলা ঐকতারনে 
দ্বমদ্বলত সমুররে মাঝখারন একা। সান-প্লযািফমব পয়তাদ্বিশ দ্বডদ্বগ্র জকারে ততদ্বে কো র্াস 
পূেব একিা লন। তাে উপে দ্াুঁদ্বডরয় ফযান সাো র্ারয় সূরযবে আরলা মাখরছ। 
 
“জহরেরন এেকম দ্বকছু জনই।” র্লল জস। 
 
রু্মেদ্বডত র্লায় ের্ার্ দ্বদ্ল আইরয়া, “োো অঞ্চলগুরলা কখরনা জদ্রখছ। এখান জথরক 
দ্বর্শ মাইল দূ্রে একিা স্পি আরছ জযখারন অদ্বিরেন পাদ্বনে মরতা প্রর্াদ্বহত হয়।” 
 
“চাদ্বলরয় যাও।” 
 
“সদ্বতয কথা।” 
 
“জর্শ, আদ্বম র্লদ্বছ, আইরয়া-হাত হাোরনাে আরর্ আদ্বম অরনক রু্রে জর্দ্বেরয়দ্বছ-এর্িং 
তুদ্বম দ্বর্োস কেরর্ না, দ্বকন্তু এেপে জস এক দ্ীর্ব কাদ্বহনী জশানারলা এর্িং আইরয়া জসিা 
দ্বর্োস কেল না। হাই তুলরত তুলরত র্লল, “সর্দ্বকছু র্দ্রল জর্রছ, পুরোরনা দ্বদ্ন আে 
জনই এিাই সদ্বতয।” 
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“না,” জেরর্ উেল ফ্রযান, “ওই কথা র্লরর্ না। আমাে জছরলে কথা জতামারক র্রলদ্বছ, 
তাই না? ও অরনকিা পুরোরনা ধযান ধােোয় দ্বশদ্বক্ষত। অরনক র্ড একেন জট্রডাে হরর্ 
জস, দ্বর্োস করো। আপাদ্মস্তক রু্রডা র্ারপে মরতা, আপাদ্মস্তক, পাথবকয শুধু জয জস 
দ্বর্রয় করেরছ।” 
 
“মারন দ্বলর্যাল করাক্ট? একিা জমরয়ে সারথ?” 
 
“দ্বেক। আদ্বম দ্বনরেও এে জকারনা অথব খুুঁরে পাদ্বে না। হাদ্বনমুরনে েনয ওো জর্রছ 
কালর্ারন।” 
 
“কালর্ান? কালর্ান? র্যালাদ্বিে এই পদ্বেদ্বস্থদ্বতরত?” 
 
চওডা হাদ্বস হাসল ফ্রযান,অথবর্হ েদ্বিরত দ্বনচু র্লায় র্লল, “ফাউরেশন-এে দ্বর্রুরদ্ধ 
দ্বমউরলে যুদ্ধ জর্াষোে দ্বেক করয়কদ্বদ্ন আরর্।” 
 
“তাই?” 
 
মাথা নাডল ফ্রযান, ইশাোয় আইরয়ারক কারছ আসরত র্লল, “একিা জর্াপন খর্ে জদ্ই, 
কাউরক র্রলা না। আমাে জছরলরক একিা উরদ্দশয দ্বনরয় কালর্ারন পাোরনা হরয়রছ। কী 
উরদ্দশয জসিা এই মুহূরতব র্লরত চাই না, তরর্ আমাে মরন হয় তুদ্বম অনুমান করে দ্বনরত 
পােরর্। যাই জহাক আমাে জছরলই কােিাে েনয উপযুি দ্বছল। আমারদ্ে একিা ফুরিা 
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দ্েকাে দ্বছল।” কুদ্বিল েদ্বিরত হাসল জস। “আমো জসিা জপরয়দ্বছ। আমাে জছরল 
কালর্ারন জর্ল, এর্িং তাে পরেই দ্বমউল তাে দ্বশপ পাোরলা। আমাে জছরল!” 
 
আইরয়া সদ্বতযই চমকৃত। “জর্শ োরলা। তুদ্বম োরনা, তুদ্বম োরনা আমারদ্ে পাুঁচ শ দ্বশপ 
পুরোপুদ্বে প্রস্তুত হরয় আরছ।” 
 
“সম্ভর্ত আরো জর্দ্বশ।” কতৃবরত্বে সুরে র্লল ফ্রযান। “জকৌশলিা আমাে পছন্দ হরয়রছ।” 
শব্দ করে জপরিে চামডা খামরচ ধেল জস। “দ্বকন্তু েুরল জযরয়া না দ্বমউল অতযন্ত চতুে। 
জহােরলর্রে যা র্রিরছ জসিা আমারক োদ্বর্রয় তুরলরছ।” 
 
“শুনলাম জস নাদ্বক দ্শিা দ্বশপ হাদ্বেরয়রছ।” 
 
“হযাুঁ, দ্বকন্তু আরো একশ িা আরছ, এর্িং ফাউরেশন পোদ্বেত হরয়রছ। ওো জহরে যাক 
আদ্বম জসিাই চাই, দ্বকন্তু এত দ্রুত না।” মাথা নাডল জস। 
 
“দ্বকন্তু, আমাে প্রে হরে, দ্বমউল এই দ্বশপগুরলা জপল জকাথায়? গুের্ ছদ্বডরয় পরডরছ জয 
আমোই ওগুরলা তারক র্াদ্বনরয় দ্বদ্দ্বে।” 
 
“আমো? র্দ্বেকো? জহরেরনে সর্রচরয় র্ড দ্বশপ ফযাক্টদ্বে স্বাধীন দ্বর্েগুরলাে জকারনা 
একিারত আরছ, আে আমো দ্বনরেরদ্ে েনয ছাডা অনয কারো েনয দ্বকছু ততদ্বে কদ্বেদ্বন! 
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জতামাে দ্বক মরন হয় জকারনা দ্বর্ে আমারদ্ে ইউনাইরিড অযাকশরনে কথা দ্বচন্তা না 
করেই দ্বমউরলে েনয একিা দ্বিি ততদ্বে করে জদ্রর্। এিা পুরোপুদ্বে…কাল্পদ্বনক র্ল্প।” । 
 
“জর্শ, জকারত্থরক পারে?” 
 
োর্ কেল ফ্রযান, “মরন হয়, ততদ্বে কেরছ দ্বনরেই। এিাও আমারক োদ্বর্রয় তুরলরছ।” 
 
দ্বপি দ্বপি করে সূরযবে দ্বদ্রক তাকাল ফ্রযান এর্িং পাদ্বলশ কো পাদ্াদ্বনরত পা োুঁে করে 
রু্দ্বমরয় পডল ধীরে ধীরে। জপাকামাকরডে গুঞ্জন এর্িং তাে নাক ডাকাে শব্দ একাকাে 
হরয় জর্ল। 
 
জশষ দ্রল েরয়রছ জসই অল্প করয়কেন যাো োরন অরনক জর্দ্বশ দ্বকন্তু আত্মদ্বর্োস 
এরকর্ারেই জনই। 
 
জযমন োে, অল জট্রডাে কনরেনশন এে পঞ্চম দ্বদ্রন জয দ্বকনা জসরাল হরল প্ররর্শ করে 
জদ্খরত জপল জয দু্েনরক থাকরত র্রলদ্বছল তাো অরপক্ষা কেরছ। পাুঁচশ আসরনে 
সর্গুরলা শূনয-এর্িং এেকমই থাকরর্। 
 
সর্াে আরর্ই দ্রুত কথা র্লল োও, “আমো দ্বতন েন স্বাধীন র্দ্বেক দ্বর্রেে সম্ভার্য 
সামদ্বেক শদ্বিে প্রায় অরধবরকে প্রদ্বতদ্বনদ্বধত্ব কেদ্বছ।” 
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“হযাুঁ,” র্লল ইে এে মযানদ্বর্ন, “আদ্বম আে আমাে সহকমবী একিু আরর্ই এিা দ্বনরয় 
কথা র্লদ্বছলাম।” 
 
“আদ্বম ততদ্বে,” র্লল োও, “কথা র্লাে েনয। তকব কেরত র্া েদ্বিলতা র্াডারত চাই না 
আদ্বম। আমারদ্ে অর্স্থান খুর্ই খাোপ।” 
 
“কােে-” র্লল, জনমন এে ওোল গ্রী। 
 
“র্ত এক র্িাে পদ্বেদ্বস্থদ্বতে পদ্বের্তবন। দ্বপ্লে! প্রথম জথরকই শুরু কো যাক। প্রথমত 
র্তবমান পদ্বেদ্বস্থদ্বতরত আমো জয দ্বকছু কেরত পাের্ না শুধু তাই নয়, পদ্বেদ্বস্থদ্বত আমারদ্ে 
দ্বনয়ন্ত্ররেে র্াইরে। শুধু দ্বমউলরকই নয়, আরো অরনকরকই আমারদ্ে সামলারত হরর্; 
দ্বর্রশষ করে কালর্ারনে প্রািন ওয়ােলডব দ্বমউল যারক অসমরয় পোদ্বেত করে আমারদ্ে 
সমসযায় জফরল জদ্য়।” 
 
“হযাুঁ, দ্বকন্তু দ্বমউল দ্বর্কল্প দ্বহরসরর্ কাযবকেী,” র্লল মযানদ্বর্ন “আদ্বম আপদ্বত্ত তুলরত চাই 
না।” 
 
“পুরোিা োনরল দ্বেকই তুলরত।” সামরন ঝুুঁরক োেু র্াহু ঊধ্ববমুখী করে জিদ্বর্রল েে 
দ্বদ্ল। “একমাস আরর্ আদ্বম আমাে োদ্বতো আে োদ্বতো র্উরক কালর্ারন 
পাদ্বেরয়দ্বছলাম।” 
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“জতামাে োদ্বতো,” দ্বর্স্মরয় জচুঁদ্বচরয় উেল ওোল গ্রী। “আদ্বম োনতাম না জয ও জতামাে 
োদ্বতো।” 
 
“কী উরদ্দরশয,” শুকরনা র্লায় দ্বেরজ্ঞস কেল মযানদ্বর্ন। “এিা?” এর্িং রু্রডা আেুল উুঁচু 
করে মাথাে উপরে একিা রৃ্ত্ত েচনা করে জদ্খাল জস। 
 
‘না। তুদ্বম যদ্বদ্ ফাউরেশন-এে দ্বর্রুরদ্ধ দ্বমউরলে যুরদ্ধে কথা রু্দ্বঝরয় থাক, তা হরল না। 
জছরলিা দ্বকছুই োরন না-আমারদ্ে সিংর্েন র্া আমারদ্ে লক্ষয দ্বকছুই না। ওরক র্রলদ্বছ 
জয আদ্বম একিা ইরা-জহরেন পযাদ্বট্রয়দ্বিক জসাসাইদ্বিে দ্বনচু পরদ্ে সদ্সয, এর্িং কালর্ারন 
তাে কাে হরর্ একিু জচাখ কান জখালা োখা। স্বীকাে কেদ্বছ, উরদ্দশয আমাে দ্বনরেে 
কারছও পদ্বেষ্কাে দ্বছল না। মূলত আদ্বম দ্বমউরলে র্যাপারে জকৌতূহলী দ্বছলাম। তাে র্িনািা 
অদু্ভত এর্িং দ্বর্স্ময়কে-তরর্ জসিা পুরোরনা কথা; জসদ্বদ্রক আে যার্ না। দ্বিতীয়ত এিা 
তাে েনয প্রদ্বশক্ষেমূলক প্ররেক্ট দ্বহরসরর্ কাে কেরর্ যাে ফাউরেশন এর্িং ফাউরেশন 
আোেগ্রাউরেে র্যাপারে যরথি অদ্বেজ্ঞতা েরয়রছ। জতামো” 
 
ওোল দ্বগ্র যখন দ্াুঁত জর্ে করে হারস তখন অসিংখয োে পরড তাে মুরখ, “তুদ্বম দ্বনিয়ই 
ফলাফল জদ্রখ দ্বর্দ্বস্মত হরয়ছ, কােে আমাে দ্বর্োস এমন জকারনা র্দ্বেক দ্বর্ে জনই যাো 
োরন না জয জতামাে োদ্বতো ফাউরেশন-এে নাম োদ্বেরয় দ্বমউরলে একেন জলাকরক 
োদ্বর্রয় এরন তারক জখদ্বপরয় তুরলরছ। র্যালাদ্বি, োে, ইউ দ্বস্পন জোমারন্সে। এ র্যাপারে 
জতামাে জকারনা হাত জনই এিা আদ্বম দ্বর্োস কদ্বে না। জশান, চমৎকাে জদ্দ্বখরয়ছ।” 
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সাদ্া চুল েদ্বতব মাথা নাডল োেু। “আদ্বম দ্বকছু কদ্বেদ্বন। আমাে োদ্বতোে ইোরতও দ্বকছু 
র্রিদ্বন। জস এখন ফাউরেশন-এে জেরল র্দ্বন্দ, এর্িং সম্ভর্ত তথাকদ্বথত চমৎকাে 
কারেে চূডান্ত ফলাফল জদ্খাে েনয জর্ুঁরচ থাকরর্ না। ওে কাছ জথরক খর্ে জপরয়দ্বছ। 
জচাোইপরথ জকারনাোরর্ একিা পােরসানযাল কযাপসুল পাদ্বেরয়রছ, যুদ্ধ জক্ষত্র পাদ্বড দ্বদ্রয় 
প্রথরম জপৌঁরছরছ জহরেরন, জসখান জথরক এখারন, পুরো একমাস জলরর্রছ।” 
 
“এর্িং?–” 
 
দ্বর্ষণ্ণ স্বরে োেু র্লল, “সম্ভর্ত আমোও কালর্ারনে প্রািন ওয়ােলরডবে মরতা একই 
েূদ্বমকা পালন কেদ্বছ। দ্বমউল একিা দ্বমউিযাি।” 
 
সর্াে জপরিে জেতরে নাদ্বডেূুঁদ্বড পাক দ্বদ্রয় উেল, হািবদ্বর্ি দ্বমস কেল। এগুরলা সর্ই 
অনুমান কেরত পােরছ োেু। 
 
মযানদ্বর্ন অর্শয কথা র্লল স্বাোদ্বর্ক সুরে, “তুদ্বম কীোরর্ োরনা?” 
 
“আমাে োদ্বতোে কারছ শুরনদ্বছ।” 
 
“কী ধেরনে দ্বমউিযাি? সর্ ধেরনেই জতা আরছ।” 
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“হযাুঁ, অরনক ধেরনে, হযাুঁ মযানদ্বর্ন। দ্বেকই র্রলছ! দ্বকন্তু দ্বমউল একিাই। কী ধেরনে 
দ্বমউিযাি শূনয জথরক শুরু করে একিা আদ্বমব র্রড তুলরত পারে, শুরনদ্বছ প্রথরম একিা 
পাুঁচ মাইল লম্বা অযারটেরয়রড মূলর্াুঁদ্বি স্থাপন করে জস, জসখান জথরক একিা গ্রহ দ্খল 
করে, তােপে একিা দ্বসরটম, তােপে একিা দ্বেদ্বেওন-তােপে ফাউরেশন আিমে 
করে এর্িং আমারদ্ে পোদ্বেত করে জহােরলর্রে এর্িং সর্দ্বকছুই র্রিরছ মাত্র দু্ই দ্বতন 
র্ছরে!” 
 
োর্ কেল ওোল গ্রী, “জতা তুদ্বম ধরে দ্বনে জস ফাউরেশনরক পোদ্বেত কেরত পােরর্।” 
 
“আদ্বম োদ্বন না। ধরে নাও পােল?” 
 
“দু্ুঃদ্বখত, মানরত পােলাম না। ফাউরেশনরক পোদ্বেত কো যারর্ না। জদ্খ, একিা… 
একিা অনদ্বেজ্ঞ জছাকোে মন্তর্য শুরন আমারদ্ে নতুন দ্বকছু কেরত যাওয়া দ্বেক হরর্ না। 
র্েিং এই র্যাপােিা দ্বকছু সমরয়ে েনয স্থদ্বর্ত োখা যাক। দ্বমউল যত যুদ্ধই েয় করুক 
না জকন আমারদ্ে দ্বচন্তাে দ্বকছু জনই, তাই না?” 
 
েুরু কুুঁচরক দু্েনরকই দ্বেরজ্ঞস কেল োেু, “এখন পযবন্ত দ্বমউরলে সারথ আমো জকারনা 
জযার্ারযার্ কেরত জপরেদ্বছ?” 
 
“না,” দু্েন একসারথ উত্তে দ্বদ্ল। 
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“সদ্বতয কথা, যদ্বদ্ও আমো জচিা করেদ্বছ, তাই না? সদ্বতয কথা তাে কারছ জপৌঁছরত না 
পােরল এত দ্বমদ্বিিং করে দ্বকছুই হরর্ না। সদ্বতয কথা জয, জদ্য়াে হযাুঁে দ্বর্ন জমাে দ্বেিংদ্বকিং 
দ্যান দ্বথিংদ্বকিং, অযাে জমাে ওদ্বয়িং দ্যান ডুদ্বয়িং-আেরকে ে যাডল দ্বট্রদ্বর্উরন এই কথাগুরলা 
দ্বলরখরছ-এর্িং সর্দ্বকছুে মূরল কােে হরে আমো দ্বমউরলে সারথ জযার্ারযার্ কেরত 
পােদ্বছ না। জেিলমযান, আমারদ্ে এক হাোে দ্বশপ প্রস্তুত হরয় আরছ, দ্বেক সময়মরতা 
উরড দ্বর্রয় ফাউরেশন-এে হাত জথরক ক্ষমতা দ্বছদ্বনরয় জনরর্। আমাে মরত জসই দ্বসদ্ধান্ত 
এখনই র্দ্লারনা উদ্বচত। এই মুহূরতব এক হাোে দ্বশপ েওয়ানা কদ্বেরয় জদ্ওয়া উদ্বচত-
দ্বমউরলে দ্বর্রুরদ্ধ।” 
 
“মারন তস্বোচােী ইের্াে এর্িং েিরচাষা ফাউরেশন-এে পরক্ষ কাে কেরত র্লছ?” 
চেম দ্বর্রিরষে সারথ দ্বেরজ্ঞস কেল মযানদ্বর্ন। 
 
লান্ত হাত তুলল োেু, “আদ্বম র্রলদ্বছ দ্বমউরলে দ্বর্রুরদ্ধ পাোরত হরর্, এর্িং অনয সকল 
দ্বর্ষয় আমাে কারছ এখন তুে।” 
 
ওোল দ্বগ্র উরে দ্াুঁডাল, “োও, এই র্যাপারে আমাে দ্বকছু কোে জনই। যদ্বদ্ পদ্বলদ্বিকযাল 
সুইসাইড কোে খুর্ জর্দ্বশ ইো হয় তা হরল োরতে কাউদ্বন্সরল সর্ খুরল র্রলা।” 
 
আে একিাও কথা না র্রল জস চরল জর্ল, দ্বনুঃশরব্দ তারক অনুসেে কেল মযানদ্বর্ন। 
োরক একা জফরল জেরখ জর্ল সমাধানহীন সমসযাে সার্রে। 
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োরতে কাউদ্বন্সরল জস দ্বকছুই র্লল না। 
 
দ্বকন্তু পরেেদ্বদ্ন সকারলই হন্তদ্ন্ত হরয় তাে কামোয় এরস হাদ্বেে হল ওোল গ্রী। 
এরলারমরলা জপাশাক, জশে করেদ্বন, চুল আুঁচডায়দ্বন। 
 
োেু মাত্র জেকফাট জশষ করেরছ। জিদ্বর্ল এখরনা পদ্বেষ্কাে কো হয়দ্বন। জস এত জর্দ্বশ 
অর্াক হরয়রছ জয পাইপ খরস পডল মুখ জথরক। 
 
সাদ্ামািা ককবশ র্লায় ওোল িী র্লল, “জনমন প্রতােোে দ্বশকাে। জস্পস জথরক তাে 
উপে জর্ামা র্ষবে কো হরয়রছ।” 
 
জচাখ জছাি কেল োও, “ফাউরেশন?” 
 
“দ্বমউল!” দ্বর্ফাদ্বেত হল ওোল। “দ্বমউল!” কথা র্লরছ হডর্ড করে, “দ্বর্না প্ররোচনায় 
উরদ্দশয প্ররোদ্বদ্ত আিমে। আমারদ্ে দ্বিরিে অদ্বধকািংশই জযার্ দ্বদ্রয়রছ ইিােনযশনাল 
জিাদ্বিলাে সারথ। জহাম জস্কায়ােন দ্বহরসরর্ যা দ্বছল খুর্ই অল্প, জসগুরলা ধ্বিংস হরয় জর্রছ। 
এখন পযবন্ত জকারনা লযাদ্বেিং জনই, হয়রতা হরর্ও না, কােে শুরনদ্বছ জয আিমেকােীরদ্েও 
অরধবরকে জর্দ্বশ ধ্বিংস হরয় জর্রছ দ্বকন্তু এিা যুদ্ধ-এর্িং আদ্বম োনরত এরসদ্বছ এই র্যাপারে 
জহরেরনে পদ্রক্ষপ কী হরর্।” 
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“জহরেন, আদ্বম দ্বনদ্বিত, চািবাে অফ জফডারেশরনে প্রদ্বত অনুর্ত থাকরর্। দ্বকন্তু, তুদ্বম 
জদ্রখছ? জস আমারদ্ে আিমে করেরছ।” 
 
“দ্বমউল একিা পার্ল। মহাদ্বর্েরক জস পোদ্বেত কেরত পােরর্?” হতাশোরর্ র্রস োেুে 
হাত ধেল জস, “যাো জর্ুঁরচ দ্বফেরত জপরেরছ তাো দ্বমউরলে…শত্রুে হারত একিা নতুন 
ধেরনে অরস্ত্রে কথা র্রলরছ। দ্বনউদ্বলয়াে দ্বফল্ড দ্বডরপ্রসে।” 
 
“কী?” 
 
“আমারদ্ে জর্দ্বশেোর্ দ্বশপ পোদ্বেত হরয়রছ কােে তারদ্ে আেদ্বর্ক অস্ত্র কাে করেদ্বন। 
এিা দু্র্বিনা র্া সযারর্ািাে হরত পারে না, দ্বনুঃসরন্দরহ দ্বমউরলে নতুন ধেরেে জকারনা 
অস্ত্র। দ্বনখুুঁতোরর্ কাে করেদ্বন; জথরম জথরম আর্াত করেরছ; সম্ভর্ত দ্বনউট্রালাইে কোে 
জকারনা পদ্ধদ্বত-জডসপযাচাে দ্বর্স্তাদ্বেত র্লরত পারেদ্বন। দ্বকন্তু রু্ঝরতই পােরছা এই অস্ত্র 
যুরদ্ধে দ্বচত্র পারে দ্বদ্রয়রছ পুরোপুদ্বে এর্িং এে সামরন আমারদ্ে পুরো দ্বিি এরকর্ারে 
অসহায়।” 
 
োেু রু্ঝরত পােল জয জস রু্রডা হরয় জর্রছ, একিা চেম হতাশা গ্রাস কেল তারক। 
“সম্ভর্ত একিা দ্ানর্ ততদ্বে হরয়রছ যা আমারদ্ে সর্াইরক দ্বর্রল জনরর্। তরু্ও লডাই 
করে জযরত হরর্ আমারদ্ে।” 
 
* 
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১৭. দ্য দ্বেদ্বে জসানাে 
 
িাদ্বমবনাস দ্বসদ্বিে জমািামুদ্বি অখযাত অঞ্চরল অর্দ্বস্থত এর্দ্বলিং দ্বমস এে র্াসস্থান 
ফাউরেশন-এে রু্দ্বদ্ধেীর্ী সম্প্রদ্ায়, দ্বশদ্বক্ষত সমাে এর্িং সাধােে পােকপাদ্বেকাে কারছ 
র্হুল পদ্বেদ্বচত। এে অদু্ভত তর্দ্বশিয দ্বনেবে করে মূলত কী পডা হরে তাে উপে। 
একেন মননশীল র্ারয়াগ্রাফাে এে মরত এিা হল “নন-একারডদ্বমক দ্বেরয়দ্বলদ্বিরত দ্বফরে 
আসাে চমৎকাে দ্বনদ্শবন, একেন জসাসাইদ্বি কলাদ্বমট দ্বর্রুপোরর্ মন্তর্য করেদ্বছল, 
“এরলারমরলা এর্িং েীষেেকম পুরুষাদ্বল,” দ্বর্েদ্বর্দ্যালরয়ে একেন দ্বপএইচদ্বড-ে মরত, 
“রু্দ্বকশ, র্াি আনঅর্বানাইেড,” দ্বর্েদ্বর্দ্যালরয়ে র্াইরে এক র্নু্ধে মরত, “যখন তখন 
একিা দ্বেিংক জনওয়াে েনয আদ্শব এর্িং তুদ্বম জসাফাে উপে পা তুরল র্সরত পােরর্,” 
হালকা জমোরেে চিকদ্াে এক েদ্বেন সািাদ্বহক পদ্বত্রকাে মরত “পাথুরে রুক্ষ এর্িং 
র্ামপেী উগ্রস্বোরর্ে এর্দ্বলিং দ্বমস এে র্াসস্থান দ্বহরসরর্ চমঙ্কাে মাদ্বনরয় যায়।” 
 
জর্ইিাে কারছ, জয প্রথমর্ারেে মরতা এখারন এরসরছ তাে কারছ শুধুই জনািংো। 
 
প্রথম করয়কিা দ্বদ্ন র্াদ্ দ্বদ্রয় র্দ্বন্দদ্শা জর্শ হালকাই মরন হরয়রছ। জর্াধহয় এখন 
সাইরকালদ্বেট-এে র্াদ্বডরত অরপক্ষা কোে চাইরতও হালকা। অন্তত জসই সময় জতা 
জিাোন সারথ দ্বছল– 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

254 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

হয়রতা উরির্ তারক লান্ত করে তুলত যদ্বদ্ না রু্ঝরত পােত জয মযার্দ্বনদ্বফরসা তাে জচরয় 
অরনক জর্দ্বশ অদ্বস্থে হরয় আরছ। 
 
থযার্ডারনা দ্বচরু্রকে দ্বনরচ পাইরপে মরতা সরু পাগুরলা োুঁে করে জেরখরছ মযার্দ্বনদ্বফরসা। 
জযন কুেুলী পাদ্বকরয় দ্বনরেরক জনই করে জফলাে জচিা কেরছ। দ্বনরেে অোরন্তই আেস্ত 
কোে েনয জকামল হাত র্াডাল জর্ইিা। সঙু্কদ্বচত হরয় জর্ল মযার্দ্বনদ্বফরসা, তােপে 
হাসল। 
 
“সদ্বতয, মাই জলদ্বড, মরন মরন রু্ঝরত পােরলও এখরনা আমাে জদ্হ কাউরক হাত র্াডারত 
জদ্খরল শুধু আর্ারতে প্রতযাশা করে।” 
 
“দ্বচন্তা করো না, মযার্দ্বনদ্বফরসা। আদ্বম যতক্ষে আদ্বছ জকউ জতামারক আর্াত কেরত 
পােরর্ না।” 
 
আডরচারখ তাে দ্বদ্রক তাকাল লাউন, তােপে দ্রুত জচাখ সদ্বেরয় দ্বনল, “দ্বকন্তু ওো 
আমারক আপনাে কারছ জযরত জদ্য়দ্বন-এর্িং আপনাে োরলামানুষ স্বামীে কারছ–আে কথা 
র্লরত জদ্য়দ্বন আমারক, আপদ্বন শুনরল হয়রতা হাসরর্ন, দ্বকন্তু আমাে খুর্ একা একা 
জলরর্রছ।” 
 
“হাসর্ না। আমােও একই েকম জলরর্রছ।” 
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মযার্দ্বনদ্বফরসাে জচহাো উজ্জ্বল হল, হাুঁিু দু্রিা েদ্বডরয় ধেল আরো শি করে। “এই 
জলাকিারক আপদ্বন আরর্ কখরনা জদ্রখন দ্বন?” সতকবোরর্ প্রেিা কেল জস। 
 
“না। দ্বকন্তু উদ্বন দ্বর্খযাত জলাক। দ্বনউেকারট আদ্বম উনারক জদ্রখদ্বছ, অরনক কথা 
শুরনদ্বছ। আমাে মরন হয় উদ্বন োরলামানুষ, মযার্দ্বনদ্বফরসা এর্িং আমারদ্ে জকারনা ক্ষদ্বত 
কেরর্ না।” 
 
“কী োদ্বন?” লাউরনে জচারখ অস্বদ্বস্ত। “হরত পারে, মাই জলদ্বড, আমারক জস আরর্ও 
অরনক দ্বকছু দ্বেরজ্ঞস করেরছ, জকমন জযন োর্ী আে ককবশ, আমাে েয় লারর্। কথা 
র্াতবা সর্ অদু্ভত ধেরনে, ফরল জকারনা প্ররেে উত্তেই আমাে র্লা দ্বদ্রয় জর্রোয় না। 
জযন অরনকদ্বদ্ন আরর্ জশানা র্রল্পে মরতাই কদ্বলো আিরক োসনালী র্ন্ধ হরয় কথা 
জর্েরনা র্ন্ধ হরয় যাওয়াে মরতা।” 
 
“দ্বকন্তু এখন পদ্বেদ্বস্থদ্বত অনযেকম। আমো দু্েন, জস একা। আমারদ্ে দু্েনরকই জস 
একসারথ েয় জদ্খারত পােরর্ না, পােরর্?” 
 
“না, মাই জলদ্বড।” 
 
জকাথাও একিা দ্েো জখালাে শব্দ পাওয়া জর্ল, পুরুষাদ্বল করেে জোোরলা তেবন র্েবন 
প্ররর্শ কেল র্াদ্বডে দ্বেতরে। এই কামডাে দ্েোে দ্বেক র্াইরে তেবন র্েবন পদ্বেেত 
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হল জর্াধর্ময কডা এক ধমরক, “জর্রোও এখান জথরক!” এর্িং দ্েো জখালাে সময় এক 
ঝলক জদ্খা জর্ল জয দু্েন র্াডব দ্বপদ্বছরয় যারে। 
 
জচাখ মুখ কুদ্বঞ্চত করে জেতরে েুকল এর্দ্বলিং দ্বমস, যরেে সারথ পযারকি কো একিা 
র্াদ্বেল জমরঝরত নাদ্বমরয় োখল, তােপে এরর্ারলা জর্ইিাে দ্বদ্রক, কেমদ্বরনে সময় জচিা 
কেল জর্ইিাে হাত গুুঁদ্বডরয় জদ্ওয়াে দ্বকন্তু জর্ইিাও পুরুষাদ্বল েদ্বিরত সমান তারল ের্ার্ 
দ্বদ্ল। লাউরনে উপে প্ররয়ার্ কেল দ্বিগুে শদ্বি। 
 
“দ্বর্র্াদ্বহত?” জর্ইিারক দ্বেরজ্ঞস কেল জস। 
 
“হযাুঁ। পুরোপুদ্বে আইনর্ত আনুষ্ঠাদ্বনকতাে মাধযরম। 
 
একিু নীের্ জথরক পুনোয় দ্বেরজ্ঞস কেল, “সুখী?” 
 
“তা র্লা যায়।” 
 
োর্ কেল দ্বমস, এর্িং আর্াে রু্েল মযার্দ্বনদ্বফরসাে দ্বদ্রক। পযারকরিে জমাডক খুরল 
দ্বেরজ্ঞস কেল, “এিা দ্বচনরত জপরেরছ, জখাকা?” 
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প্রায় ঝাুঁদ্বপরয় পরড অসিংখয চাদ্বর্যুি যন্ত্রিা দ্বছদ্বনরয় দ্বনল মযার্দ্বনদ্বফরসা। আেুল রু্লারত 
লার্ল নরর্ে মরতা জদ্খরত অসিংখয কিারক্টে উপে, তােপে খুদ্বশে জচারি উরো 
দ্বডর্র্াদ্বে দ্বদ্রয় একিা জচয়াে প্রায় জেরে জফলল। 
 
“দ্বেদ্বে জসানাে, জচুঁদ্বচরয় উেল আনরন্দ, “এমনদ্বক মো মানুরষে হৃদ্য়রকও আনদ্বন্দত করে 
তুলরত পারে।” পেম আদ্রে চাদ্বর্গুরলাে উপে আেুল জর্ালারত লার্ল, দু্-একিা 
কিারক্ট চাপ দ্বদ্রে হালকাোরর্, মারঝ একিা দ্বক দু্রিা চাদ্বর্ে উপে আেুল থাদ্বমরয় 
োখরছ-এর্িং তারদ্ে সামরনে র্াতারস দ্বেক দৃ্দ্বিসীমাে জেতরে একিা জকামল জর্ালাদ্বপ 
আো উজ্জ্বল হরয় উেল। 
 
এর্দ্বলিং দ্বমস র্লল, “দ্বেক আরছ, জখাকা, তুদ্বম র্রলছ এ ধেরনে জর্রেি র্াোরত পারো। 
জতামারক সুরযার্ দ্বদ্লাম। একিু দ্বিউন করে নাও, কােে এিারক োদু্র্ে জথরক দ্বনরয় 
এরসদ্বছ।” তােপে জর্ইিাে কারন কারন র্লল, “ফাউরেশন-এে জকউ এিা দ্বেকমরতা 
র্াোরত পারে না।” 
 
সামরন ঝুুঁরক দ্রুত র্লল, “আপনারক ছাডা লাউন কথা র্লরর্ না। আপদ্বন সাহাযয 
কেরর্ন?” 
 
মাথা নাডল জর্ইিা। 
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“গুড। েয় ওে মরনে জেতে পাকাুঁরপাি আসন জর্রড র্রসরছ, এর্িং আমাে সরন্দহ ওে 
জমিাল জস্ট্রে সাইদ্বকক জপ্রারর্ে জমাকারর্লা কেরত পােরর্ না। ওে কাছ জথরক কথা 
আদ্ায় কেরত হরল, পুরোপুদ্বে আেস্ত করে তুলরত হরর্। রু্ঝরত জপরেরছন?” 
 
আর্াে মাথা নাডল জর্ইিা। 
 
“দ্বেদ্বে জসানাে হরে প্রথম পদ্রক্ষপ। ও আমারক র্রলরছ জয জস র্াোরত পারে; আে 
এখনকাে উচ্ছ্বাস জদ্রখ পদ্বেষ্কাে জর্াঝা যারে এিা ওে েীর্রনে সর্রচরয় আনরন্দে 
দ্বর্ষয়গুরলাে একিা। কারেই োরলামন্দ জযমনই র্াোক আমো আগ্রহ দ্বনরয় শুনর্ এর্িং 
প্রশিংসা কের্। তােপে এমন োর্ জদ্খারর্ন জয আপদ্বন আমাে র্নু্ধ এর্িং আমারক 
দ্বর্োস করেন। সর্রচরয় র্ড কথা প্রদ্বতিা জক্ষরত্র আমাে কথা জমরন চলরর্ন।” দ্রুত 
একর্াে মযার্দ্বনদ্বফরসাে দ্বদ্রক তাকাল, লাউন জসাফাে জকাো জর্রষ র্রস দ্রুত হারত 
যরন্ত্রে জেতরে দ্বকছু অযাডোটরমি কেরছ, দ্বনরেে কারে পুরোপুদ্বে মি। 
 
দ্বমস স্বাোদ্বর্ক আলাপচাদ্বেতাে সুরে জর্ইিারক র্লল, “দ্বেদ্বে জসানাে এে র্ােনা কখরনা 
শুরনরছন?” 
 
“একর্াে,” একই েকম স্বাোদ্বর্ক সুরে র্লল জর্ইিা, “দু্লবে র্াদ্যযরন্ত্রে একিা কনসারিব 
দ্বর্রয়দ্বছলাম, জসখারন। খুর্ একিা োরলা লারর্দ্বন।” 
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“আপদ্বন োরলা র্াদ্রকে র্ােনা শুরনরছন দ্বকনা আমাে সরন্দহ আরছ। োরলা র্াদ্রকে 
সিংখযা খুর্ কম। এিা র্াোরত জয খুর্ জর্দ্বশ শােীদ্বেক সামরথবে প্ররয়ােন হয় তা না-র্েিং 
একিা মাদ্বে র্যাঙ্ক দ্বপয়ারনা র্াোরত প্ররয়ােন হয় অরনক জর্দ্বশ-এিাে েনয প্ররয়ােন হয় 
দ্বর্রশষ ধেরেে স্বাধীন মানদ্বসকতা।” তােপে দ্বনচু র্লায় র্লল, “জসইেনযই মরন হয় 
এই েীদ্বর্ত কিংকাল আমারদ্ে ধােোে চাইরত অরনক জর্দ্বশ োরলা। জর্দ্বশেোর্ জক্ষরত্রই 
জদ্খা যায় জয র্ােনা োরলা র্াোরত োনরলও রু্দ্বদ্ধশুদ্বদ্ধে জর্শ র্ািদ্বত থারক। এই 
অস্বাোদ্বর্ক জসিআরপে কােরেই সাইরকাদ্বহরটাদ্বে দ্বর্ষয়িা এত আকষবেীয়।” 
 
হালকা আলাপচাদ্বেতা চালু োখাে েনয জযার্ কেল, “কীোরর্ কাে করে আপদ্বন 
োরনন? আদ্বম যতদু্ে রু্ঝরত জপরেদ্বছ জয জেদ্বডরয়শন মদ্বস্তরষ্কে অপদ্বিক নােব স্পশব না 
করেই অপদ্বিক জসিাে উদ্দীি করে জতারল। আসরল এিা এমন একিা অনুেূদ্বত 
স্বাোদ্বর্ক অর্স্থায় যা আমো কখরনা রু্ঝরত পাদ্বে না। সদ্বতযই তুলনাহীন। যা শুনরর্ন 
ওরত জকারনা সমসযা জনই। এরকর্ারেই সাধােে। দ্বকন্তু-শশশ! ও ততদ্বে। পা দ্বদ্রয় ওই 
সুইচিা র্ন্ধ করে দ্বদ্ন। অন্ধকারে কাে করে োরলা।” 
 
অন্ধকারে মযার্দ্বনদ্বফরসারক মরন হল দ্বর্নু্দে মরতা, পারশ এর্দ্বলিং দ্বমস এে োদ্বে দ্বনোস 
পতরনে শব্দ হরে। দৃ্দ্বি তীক্ষ্ণ করে জদ্খাে জচিা কেল জর্ইিা, লাে হল না। র্রেে 
র্াতারস একিা তীক্ষ্ণ সুে জেরস উেল, জকুঁরপ জকুঁরপ সুরেে মাত্রা িমশ র্াডরছ, িলমল 
করে জেরস থাকল র্াতারস, আর্াে ঝপ করে জনরম জর্ল দ্বনচু মাত্রায়। তােপে অকস্মাৎ 
র্েপারতে মরতা ঝাুঁদ্বপরয় পডল, জযন হযাুঁচকা িারন সামরন জথরক সরে জর্ল একিা 
পদ্বা। 
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জছাি একিা র্হুেো জগ্লার্ জেরস উেল র্াতারস, মাঝপরথ এরস দ্বর্রফাদ্বেত হরয় আকৃদ্বত 
হাোরলা, জেরস উরে জর্ল উপরে, ধীরে ধীরে দ্বনরচ নামল পেস্পে যুি জছাি জছাি 
পতাকাে আকৃদ্বত দ্বনরয়। তােপে আকৃদ্বত র্দ্রল পদ্বেেত হল জছাি জছাি রৃ্রত্ত, প্রদ্বতিা 
দ্বেন্ন েরেে-এর্িং প্রদ্বতিা র্স্তু আলাদ্াোরর্ দ্বচনরত শুরু কেল জর্ইিা। 
 
জর্ইিা লক্ষয কেল জচাখ র্ন্ধ কেরল েরেে পযািানব োরলাোরর্ জর্াঝা যায়; েরেে প্রদ্বতিা 
পদ্বের্তবরনে মূল কােে হল শরব্দে দ্বনদ্বদ্বি পযািানব; েিংগুরলারক জস দ্বচনরত পােরছ না; 
এর্িং সর্াে জশরষ জগ্লার্গুরলা আে জগ্লার্ থাকল না, হরয় জর্ল জছাি জছাি আকৃদ্বত। 
 
জছাি জছাি আকৃদ্বত; জছাি জছাি পদ্বের্তবনশীল দ্বশখা, অর্দ্বেত অসিংখয জনরচ জর্ডারে 
ঝলকারে; ছুরি জর্দ্বডরয় যারে দৃ্দ্বিসীমাে র্াইরে, আর্াে দ্বফরে আসরছ; ছুরি দ্বর্রয় 
একিা আরেকিাে সারথ দ্বমরলদ্বমরশ একাকাে হরয় ততদ্বে কেরছ নতুন েিং। 
 
অরনকিা সামঞ্জসযহীনোরর্ই জর্ইিাে মরন পডল োরতে জর্লায় জোরে জচারখে পাতা 
জচরপ র্ন্ধ করে োখরল জয েদ্বেন ফুিদ্বক জেরস উরে তাে কথা। সামরন জনরচ জর্ডারনা 
পদ্বের্তবনশীল েরেে দ্বর্নু্দগুরলা দ্বেক তাই, দ্বর্নু্দগুরলা হোৎ হোৎ জকুঁরপ উেরছ। 
 
দ্বর্নু্দগুরলা জোডায় জোডায় এদ্বর্রয় এল তাে দ্বদ্রক, দ্ম র্ন্ধ করে একিা হাত তুলল জস, 
দ্বকন্তু দু্ডদ্াড করে জসগুরলা ছুরি পালাল। হোৎ করে দ্বনরেরক জস আদ্বর্ষ্কাে কেল 
একিা উজ্জ্বল তুষাে ঝরডে মারঝ, অনুের্ কেল োো আরলা দ্বপছরল জনরম যারে কাুঁধ 
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জর্রয়, চকচরক দ্বস্ক-স্লাইরডে মরতা র্াহু ধরে জনরম এরস চুরমা জখরলা শি হরয় যাওয়া 
আেুরল এর্িং ছুরি দ্বর্রয় র্াতারসে মাঝখারন জেরস থাকল উজ্জ্বল আরলাে মরতা। দ্বনচ 
জথরক জেরস আসরছ শত শত র্াদ্যযরন্ত্রে সুমধুে সিীত, রু্ঝরত দ্বকছুিা সময় লার্ল এই 
সিীত ততদ্বে হরে সামরনে েমাি আরলাে রৃ্ত্ত জথরক। 
 
দ্বর্দ্বস্মত হরয় োর্রলা এর্দ্বলিং দ্বমস দ্বক একই দ্বেদ্বনস জদ্খরছ, যদ্বদ্ না জদ্রখ কী জদ্খরছ 
জস। দ্বর্স্ময় দূ্ে হরয় জর্ল, এর্িং, তােপে– 
 
আর্াে জদ্খরছ জস। জছাি জছাি আকৃদ্বত-আসরলই কী জকারনা আকৃদ্বত?–কু্ষর কু্ষর েমেী 
জদ্হ, মাথাে চুল আগুনেো, জচারখে পলক জফলাে আরর্ই দ্রুত কুদ্বনবশ কেরছ? 
পেস্পরেে হাত ধরে ততদ্বে কেল করয়কিা নক্ষরত্রে আকৃদ্বত-সিীত পদ্বেেত হল হাদ্বসে 
ধ্বদ্বনরত-দ্বেক কারনে জেতরে জর্রে উেল েমেীে দ্বখলদ্বখল হাদ্বস। 
 
নক্ষত্রগুরলা কাছাকাদ্বছ হল, পেস্পরেে দ্বদ্রক আরলা ছুুঁরড দ্বদ্রয় জখলা কেরত লার্ল, 
ধীরে ধীরে ততদ্বে কেল একিা কাোরমা-এর্িং দ্বনচ জথরক দ্রুত র্দ্বতরত উপরে উেরত 
লার্ল একিা প্রাসাদ্। প্রাসারদ্ে কু্ষর কু্ষর ইিগুরলা প্রদ্বতিা দ্বেন্ন েরেে, প্রদ্বতিা েিং কু্ষর 
কু্ষর দ্বর্দু্যৎ চমরকে মরত, প্রদ্বতিা দ্বর্দু্যৎ চমক তীে আরলাে মরতা পথ জদ্দ্বখরয় দৃ্দ্বিরক 
দ্বনরয় জর্ল উপরেে েেখদ্বচত দ্বর্শিা দ্বমনারেে দ্বদ্রক। 
 
একিা উজ্জ্বল কারপবি ছুরি জর্দ্বেরয় এল, রু্েরছ, পাক খারে, জেউ তুরল একিা োল 
ততদ্বে করে জেরক দ্বদ্ল সামরনে োয়র্ািুকু, তাে মরধয জথরক একিা উজ্জ্বল আো শা 
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করে উপরেে দ্বদ্রক ছুরি দ্বর্রয় র্াছ ততদ্বে কেল, জয র্াছ র্াইরত লার্ল সমূ্পেব দ্বনেস্ব 
এক সিীত। 
 
জর্ইিা এক জর্োওরয়ে মারঝ র্রস আরছ। তারক দ্বর্রে অদ্বর্েত উপরচ পডরছ সুে আে 
ছন্দ। হাত র্াদ্বডরয় েিুে একিা র্াছ ছুুঁরলা জস এর্িং জসিা জেরস উরে িুিংিািং ধ্বদ্বনে 
সারথ খরস পেল। 
 
এর্াে শুরু হল দ্বর্শিা মদ্বন্দোে ঐকতান, এর্িং তাে সামরন দ্বকছু অিংশ েুরড একিা 
অদ্বিপ্রো জ্বরল উেল এর্িং তাে জকাল পযবন্ত একিা অদৃ্শয দ্বসুঁদ্বড ততদ্বে করে অদ্বর্েত 
দ্বর্দু্যৎ দ্বশখাে মরতা ছলরক উেল, অদ্বিদ্বশখা লাদ্বফরয় উেল জকামে পযবন্ত এর্িং জকাল 
দ্বর্রে ততদ্বে কেল েিংধনুে মরতা সাতেো জসতু, তাে উপে জছাি জছাি আকৃদ্বত 
 
একিা প্রাসাদ্, একিা র্ার্ান এর্িং জসতুে উপে যতদূ্ে দৃ্দ্বি যায় কু্ষর কু্ষর নে নােী 
োেকীয় েদ্বিরত জনরচ জর্ডারে আে তাে উপে আছরড পডরছ সুমধুে সিীত। 
 
এর্িং তােপে আর্াে দ্বনকষ অন্ধকাে। 
 
একিা োেী পা এদ্বর্রয় জর্ল জপডারলে দ্বদ্রক; আরলারত জেরস জর্ল পুরো কামো; জযন 
লান্ত সূরযবে দ্বনষ্প্রে আরলা । জচাখ দ্বপি দ্বপি কেরত লার্ল জর্ইিা, জচারখ পাদ্বন না 
জর্েরনা পযবন্ত। তাে দ্বনরেে কারছ মরন হরে জযন সাত োোে ধন হাদ্বেরয় জর্রছ। আে 
এর্দ্বলিং দ্বমস পুরোপুদ্বে স্তদ্বম্ভত। 
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একমাত্র মযার্দ্বনদ্বফরসারক মরন হল েীর্ন্ত। পেমানরন্দ জস তাে দ্বেদ্বে জসানারে হাত 
জর্ালারে। 
 
“মাই জলদ্বড,” রুদ্ধোরস র্লল জস, “এিাে অর্শযই োদু্কেী ক্ষমতা আরছ। কল্পনারক 
র্াস্তর্ করে জতারল। এিা দ্বদ্রয় আদ্বম আিযব সর্ কাে র্িারত পাদ্বে। আমাে 
করম্পাদ্বেশন জকমন জলরর্রছ, মাই জলদ্বড?” 
 
“এই করম্পাদ্বেশন জতামাে?” দ্ম দ্বনল জর্ইিা। “জতামাে দ্বনরেে?” 
 
তাে দ্বর্স্ময় জদ্রখ লাউরনে জচহাো নারকে ডর্া পযবন্ত লাল হরয় জর্ল। “এরকর্ারে 
আমাে দ্বনেস্ব, মাই জলদ্বড। দ্বমউল পছন্দ কেত না, দ্বকন্তু প্রায়ই আদ্বম দ্বনরেে েনয এিা 
র্াোতাম। অরনকদ্বদ্ন আরর্ এই প্রাচুযবময় প্রাসাদ্িা জদ্রখদ্বছলাম-একিা জমলাে সময় 
অরনক দূ্ে জথরক। কী তাে মদ্বহমা, কী তাে জর্ৌের্-আে এত চমৎকাে মানুষ আদ্বম 
পরে আে কখরনা জদ্দ্বখদ্বন, এমনদ্বক দ্বমউরলে কারছ থাকাে সময়ও না। আদ্বম 
সদ্বতযকােোরর্ সর্ ফুদ্বিরয় তুলরত পাদ্বেদ্বন। এিাে নাম দ্বদ্রয়দ্বছ, স্বরর্বে সৃ্মদ্বত।” 
 
আলাপচাদ্বেতাে মাঝপরথ একিা ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্রয় দ্বনরেরক সেীর্ করে তুলল দ্বমস। 
“জশান,” র্লল জস, “তুদ্বম আে সর্াে সামরন একই েকম করে র্াোরত পােরর্?” 
 
এক মুহূরতবে েনয সিংকুদ্বচত হরয় জর্ল লাউন, “আে সর্াে সামরন?” জকুঁরপ উেল জস। 
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“হাোে হাোে মানুরষে েনয, জচুঁদ্বচরয় উেল দ্বমস, “ফাউরেশন এে জগ্রি হরল। তুদ্বম 
দ্বনরেে মাটাে হরত চাও, অরেল প্রাচুযব, সোন, এর্িং…এর্িং-” তাে কল্পনা আে 
জর্দ্বশদূ্ে এরর্ারত পােরলা না। “এর্িং সর্ দ্বকছু? হযাুঁহ? কী র্রলা?” 
 
“দ্বকন্তু আদ্বম এতদ্বকছু কীোরর্ হরর্া, মাইদ্বি সযাে, কােে, আদ্বম অসহায় এক লাউন, 
ের্রতে জকারনা র্স্তুই আমাে কারছ জনই।” 
 
জোুঁি জর্াল করে র্াতাস ছাডল সাইরকালদ্বেট, েুরু র্ষল হারতে উরোদ্বপে দ্বদ্রয়। 
“জতামাে র্ােনা দ্বদ্রয়। জময়ে আে তাে র্দ্বেকরদ্ে এই র্ােনা জশানারল ের্ৎ জতামাে 
পারয় লুদ্বিরয় পডরর্। জকমন মরন হরে?” 
 
ঝি করে জর্ইিাে দ্বদ্রক একর্াে তাকাল লাউন, “উদ্বন আমাে সারথ থাকরর্ন?” হাসল 
জর্ইিা “অর্শযই। দ্বেক যখন তুদ্বম ধদ্বন আে দ্বর্খযাত হরত চরলছ তখন কী আদ্বম 
জতামারক জছরড জযরত পাদ্বে?” 
 
“দ্বকন্তু,” সাদ্ামািা র্লায় র্লল দ্বমস, “প্রথরম জয একিু সাহাযয কেরত হয়—” 
 
“কী েকম?” 
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একিু দ্ম দ্বনল সাইরকালদ্বেট, এর্িং হাসল, “একিা জছাি সােরফস জপার্, জমারিও র্যথা 
লার্রর্ না। 
 
তীে আতঙ্ক ফুরি উেল মযার্দ্বনদ্বফরসাে জচারখ। না, জকারনা জোর্ না। ওিাে র্যর্হাে 
আদ্বম জদ্রখদ্বছ। মানুরষে মাইে শুরষ দ্বনরয় মাথাে খুদ্বলে জেতেিা ফাুঁকা করে জদ্য়। 
দ্বর্োসর্াতকরদ্ে উপে দ্বমউল এিা র্যর্হাে কেত। পার্ল আে উন্মাদ্ র্াদ্বনরয় জছরড 
দ্বদ্ত োস্তায়। ওোরর্ই জর্ুঁরচ থাকত যতদ্বদ্ন না দ্য়াপের্শ হরয় জমরে জফলা হত 
তারদ্ে।” হাত তুরল দ্বমসরক জেরল সদ্বেরয় জদ্ওয়াে জচিা কেরছ জস। 
 
“ওিা দ্বছল সাইদ্বকক জপার্,” তধযব ধরে জর্াঝারত লার্ল দ্বমস, “এর্িং শুধুমাত্র েুলোরর্ 
র্যর্হাে কেরলই মানুরষে ক্ষদ্বত হয়। আমােিা হরে সােরফস জপ্রার্, এিা দ্বদ্রয় একিা 
র্াচ্চারকও র্যথা জদ্ওয়া যারর্ না। 
 
কদ্বম্পত একিা হাত র্াদ্বডরয় ধেল মযার্দ্বনদ্বফরসা, “আপদ্বন আমাে হাত ধরে োখরর্ন?” 
 
দু্হাত দ্বদ্রয় জসিা েদ্বডরয় ধেল জর্ইিা, আে লাউন দ্বর্রফাদ্বেত জচারখ জদ্খরত জপল 
র্াদ্বেবশ কো িাদ্বমবনাল জপ্লি এদ্বর্রয় আসরছ। 
 
. 
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জময়ে ইের্াে এে র্যদ্বির্ত জকায়ািবারেে অদ্বতদ্বেি র্যয়র্হুল জচয়ারে এর্দ্বলিং দ্বমস 
দ্বনসৃ্পহ েদ্বিরত র্রস আরছ। তাে প্রদ্বত জয জসৌেনয জদ্খারনা হরয়রছ ওিা দ্বনরয় জকারনা 
কৃতজ্ঞতা জনই, র্েিং দ্বর্তৃষ্ণা দ্বনরয় তাদ্বকরয় আরছ অদ্বস্থে জছািখারিা জময়রেে দ্বদ্রক। 
জিাকা দ্বদ্রয় দ্বসর্ারেে ছাই জফলল জস, থু করে দ্বচর্ারনা তামাক জফলল জমরঝরত। 
 
“োরলা কথা, মযারলা হরলে আর্ামী কনসারিব যদ্বদ্ নতুন দ্বকছু শুনরত চাও তা হরল 
ইরলকট্রদ্বনক র্যারেদ্বিয়ােগুরলা জয নদ্বমা জথরক এরসরছ জসখারন জফরল দ্বদ্রয় আমাে 
লাউরনে হারত একিা দ্বেদ্বে জসানাে তুরল দ্াও। ইর্াে-এই দ্বর্রে ওে মরতা র্ােনাদ্াে 
জনই।” 
 
দ্বর্েি হরয় ইের্াে র্লরলন, “সিীরতে উপে জলকচাে জশানাে েনয জতামারক ডাদ্বকদ্বন। 
দ্বমউরলে কী হরর্? র্ল। দ্বমউরলে কী হরর্?” 
 
“দ্বমউল? জর্শ, র্লদ্বছ-সােরফস জপ্রার্ র্যর্হাে করে জতমন দ্বকছু জর্ে কেরত পাদ্বেদ্বন। 
সাইদ্বকক জোর্ র্যর্হাে কো সম্ভর্ না, কােে দ্বেদ্বনসিারক ওই র্যািা অসম্ভর্ েয় পায়, 
কারেই কিাক্ট হওয়াে সারথ সারথ জমিাল দ্বফউে উরড যাওয়াে সম্ভার্না দ্বছল। আদ্বম যা 
জপরয়দ্বছ, জোল র্াোরনা থামাও জতা—” 
 
“প্রথমত দ্বমউরলে অদ্বতদ্বেি শােীদ্বেক শদ্বিে কথা জস র্াদ্বডরয় র্রলরছ, এর্িং সম্ভর্ত 
অদ্বতদ্বেি দ্বনযবাতরন মরনে জেতে জয েয় জর্রড র্রসরছ জসিাে েনযই ততদ্বে করেরছ 
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এমন কদ্বল্পত র্ল্প। দ্বমউল অদু্ভত ধেরেে চশমা পরড এর্িং জচাখ দ্বদ্রয়ই মানুষ খুন 
কেরত পারে, পদ্বেষ্কাে জর্াঝা যায় তাে জমিাল পাওয়াে আরছ।” 
 
“প্রথম জথরকই যা আমো োদ্বন,” দ্বতি র্লায় মন্তর্য কেরলন জময়ে। 
 
“জপ্রার্ জসিা কনফামব কেল, আে দ্বেক এখান জথরকই আদ্বম মযাথরমদ্বিকযাদ্বল কাে শুরু 
করেদ্বছ।” 
 
“তাই? জতা কতদ্বদ্ন লার্রর্? জতামাে কথা এখরনা আমাে কারন ঝমঝম কেরছ।” 
 
“প্রায় একমাস, তখন হয়রতা জতামাে হারত দ্বকছু দ্বদ্রত পাের্। আর্াে নাও দ্বদ্রত 
পােরত পাদ্বে। দ্বকন্তু তারত দ্বক? যদ্বদ্ র্তবমান সমসযা জসলডন প্লযারনে জেতরে থারক তা 
হরল আমারদ্ে সুরযার্ খুর্ই কম, (ছাপাে অরযার্য) কম।” 
 
দ্বহিংস্র েদ্বিরত দ্বমস এে দ্বদ্রক রু্েরলন ইের্াে, “এইর্াে জতামারক জপরয়দ্বছ, দ্বর্োস 
র্াতক। দ্বমরথযর্াদ্ী! তুদ্বমও ওই র্দ্মাশগুরলাে দ্রল যাো গুের্ ছদ্বডরয় ফাউরেশন-এে 
জেতে আতঙ্ক ততদ্বে কেরছ, আমাে কাে দ্বিগুে কদ্বেন করে তুলরছ। অস্বীকাে কেরত 
পােরর্?” 
 
“আদ্বম? আদ্বম?” ধীরে ধীরে জেরর্ উেরছ দ্বমস। 
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“কােে, র্াই দ্য ডাট লাউডস অফ জস্পস, ফাউরেশন দ্বেতরর্ই-ফাউরেশনরক অর্শযই 
দ্বেতরত হরর্।” 
 
“জহােরলর্রে জহরে যার্াে পরেও?” 
 
“আমো পোদ্বেত হইদ্বন। তুদ্বমও গুের্গুরলা দ্বর্োস কেছ? আমো দ্বছলাম সিংখযায় কম 
এর্িং দ্বর্োসর্াতকতাে স্বীকাে” 
 
“কাো দ্বর্োসর্াতকতা করেরছ?” উষ্ণ র্লায় দ্বেরজ্ঞস কেল দ্বমস। 
 
“নদ্বমাে কীি জডরমািযারিে দ্ল।” পাো দ্বচৎকাে কেরলন ইের্াে। “আদ্বম র্হুদ্বদ্ন 
জথরকই োদ্বন ওই দ্বিি চালায় জডরমািযাি জসল। জর্দ্বশেোর্ই ধ্বিংস হরয় জর্রছ, দ্বকন্তু 
যুরদ্ধে মাঝখারন জকারনা র্যাখযা ছাডাই দ্বর্শিা দ্বশপ আত্মসমপবে করে র্রস। পোেয় 
জডরক আনাে েনয জসিাই যরথি। 
 
“এখন র্রলা জদ্দ্বখ, ধাোরলা দ্বেেঅলা, জদ্শরপ্রদ্বমক, পুরোরনা মূলযরর্াধে ধােক, জতামাে 
সারথ জডরমািযািরদ্ে সম্পকবিা কী?” 
 
োর্ করে প্রেিা উদ্বডরয় দ্বদ্ল দ্বমস, “অথবহীন প্রলাপ, তুদ্বম োরলা করেই োরনা। 
তােপরে জয িরমই দ্বপছু হিরত হরে, দ্বসযউরয়নাে অরধবক জছরড দ্বদ্রত হল, জসরক্ষরত্র? 
আর্ারো জডরমািযাি?” 
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“না, জডরমািযাি না,” জছািখারিা মানুষিা ধাোরলাোরর্ হাসরলন। “আমো দ্বনরেোই 
দ্বপদ্বছরয় এরসদ্বছ-আিান্ত হরলই ফাউরেশন র্োর্ে জযোরর্ দ্বপদ্বছরয় আরস, যতক্ষে পযবন্ত 
না ইদ্বতহারসে অর্শযম্ভাদ্বর্তা আমারদ্ে পরক্ষ এরস দ্াুঁডায়। এেই মরধয, আদ্বম চূডান্ত 
ফলাফল জদ্খরত পােদ্বছ। ইরতামরধয তথাকদ্বথত আোেগ্রাউে অর্ দ্য জডরমািযািস 
সেকারেে সারথ জযার্ জদ্ওয়াে েনয এর্িং সহরযাদ্বর্তা কোে েনয একিা দ্বর্রৃ্দ্বত প্রকাশ 
করেরছ। এিা োন হরত পারে, আরো র্ড জকারনা ষডযন্ত্র জেরক োখাে জকৌশল হরত 
পারে, দ্বকন্তু আদ্বম সুরযার্িা কারে লার্ারত পাের্, এর্িং জয জপ্রাপার্াো চালারনা হরর্ 
তারত তারদ্ে জকারনা ষডযন্ত্রই সফল হরর্ না। এর্িং তাে জচরয়ও োরলা-” 
 
“তাে জচরয়ও োরলা আে কী হরত পারে, ইের্াে?” 
 
“দ্বনরেই দ্বর্চাে করো। দু্ইদ্বদ্ন আরর্ অযারসাদ্বসরয়শন অফ ইদ্বেপযারেি জট্রডােস দ্বমউরলে 
দ্বর্রুরদ্ধ যুদ্ধ জর্াষো করেরছ এর্িং তাে ফলশ্রুদ্বতরত এক হাোে দ্বশপ জযার্ দ্বদ্রয় 
ফাউরেশন দ্বিরিে শদ্বি রৃ্দ্বদ্ধ করে। রু্ঝরতই পােছ, দ্বমউল জর্দ্বশ র্াডার্াদ্বড করে 
জফরলরছ। জস জদ্খল আমো দ্বর্েি, দ্বনরেরদ্ে মারঝ ঝর্ডা ফযাসাদ্ দ্বনরয় র্যস্ত এর্িং জস 
আিমে কেরতই আমো ঐকযর্দ্ধ হরয় জর্লাম। তারক হােরতই হরর্। এিাই 
অর্শযম্ভার্ী-র্োর্রেে মরতা।” 
 
দ্বকন্তু দ্বমস এে জচহাো জথরক সরন্দহ দূ্ে হল না, তা হরল তুদ্বম র্লরত চাও জসলডন 
এমনদ্বক একেন োর্যারিষী দ্বমউিযাি এে আদ্বর্েবারর্েও পদ্বেকল্পনা করে জেরখরছন।” 
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“দ্বমউিযাি! একেন দ্বর্ররাহী কযারেন, অনদ্বেজ্ঞ এক তরুে আে এক লাউরনে কথা 
শুরন তারক আমো অনয দ্বকছু োর্রত পাদ্বে না। তা ছাডা তুদ্বম সর্রচরয় গুরুত্বপূেব 
প্রমারেে কথা েুরল জর্ছ-জতামাে দ্বনরেে।” 
 
“আমাে দ্বনরেে?” মুহূরতবে েনয জকুঁরপ উেল দ্বমস। 
 
“জতামাে দ্বনরেে?” নাক দ্বসিরক র্লরলন জময়ে। “নয় সিাহ পরে িাইম েে খুলরর্। 
তখন কী হরর্? একিা িাইদ্বসরসে েনয জসিা খুলরর্। দ্বমউরলে আিমে যদ্বদ্ জসই 
িাইদ্বসস না হয় তা হরল জকানিা, যাে েনয িাইম েে খুলরছ? উত্তে দ্াও, র্যািা 
ষাুঁড।” 
 
োর্ কেল সাইরকালদ্বেট, “দ্বেক আরছ। যদ্বদ্ রু্রডা জসলডন উরো কথাই র্রল… তুদ্বম 
র্েিং এযাে ওরপদ্বনিং-এে দ্বদ্ন আমারক থাকাে সুরযার্ করে দ্াও।” 
 
“দ্বেক আরছ। জর্দ্বেরয় যাও, নয় সিাহ আদ্বম জতামাে জচহাো জদ্খরত চাই না।” 
 
“(ছাপাে অরযার্য) আনরন্দে সারথ, র্যািা রু্রডা োম,” জর্দ্বেরয় যাওয়াে সময় দ্বনরেে 
মরনই দ্বফসদ্বফস কেল দ্বমস। 
 
* 
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১৮. ফাউরেশন-এে পতন 
 
িাইম েরেে পদ্বেরর্শ দ্বেক রু্দ্বঝরয় র্লা যারর্ না। কারলে প্রর্ারহ এিা ধ্বিংস হরয় 
যারে তা না, কােে জদ্য়ালগুরলাে অর্স্থা যরথি োরলা, মেরু্ত, পযবাি আরলাে র্যর্স্থা 
েরয়রছ, জসই সারথ সুন্দেোরর্ েিং কো, মরন হয় জযন েীর্ন্ত, এর্িং স্থায়ীোরর্ র্সারনা 
জচয়ােগুরলা আোমদ্ায়ক, জর্াঝাই যায় আেীর্ন র্যর্হারেে েনয প্রস্তুত কো হরয়রছ। 
এিা প্রাচীন তাও র্লা যারর্ না, কােে দ্বতন শতাব্দীে র্িনাপ্রর্াহ জকারনা ছাপ জফরলদ্বন। 
েহসযময়তা এর্িং েরয়ে অনুেূদ্বত ততদ্বে কোেও জকারনা জচিা জনই-কােে এিা সকরলে 
েনয উনু্মি। 
 
তােপরেও দ্বর্দ্বেন্ন ধেরনে জনদ্বতর্াচক পদ্বেদ্বস্থদ্বত র্াের্ােই জদ্খা দ্বদ্রয়রছ, দ্বকছু দূ্ে 
হরয়রছ, দ্বকছু এখরনা ঝুরল আরছ-এর্িং জসিা হরে কামডাে অরধবক েুরড ততদ্বে কো 
ফাুঁকা গ্লাস দ্বকউদ্বর্কল। দ্বতন শতাব্দীে মারঝ চাের্াে হযাদ্বে জসলডরনে েীর্ন্ত প্রদ্বতেদ্বর্ 
এখারন র্রস েদ্বর্ষযৎ র্িংশধেরদ্ে উরদ্দরশয কথা র্রলরছন। দু্ইর্াে তাে কথা জশানাে 
েনয জসখারন জকউ উপদ্বস্থত দ্বছল না। 
 
দ্বতন শতাব্দী এর্িং নয় প্রেন্ম পরেও এই রৃ্দ্ধ-দ্বযদ্বন ইউদ্বনোসবাল এম্পায়াে-এে স্বেবাদ্বল 
দ্বদ্নগুরলা জদ্রখরছন দ্বতদ্বন তাে জগ্রি-আন্দ্রা জগ্রি গ্রযাে দ্বচল্ডরেনরদ্ে চাইরত র্যালাদ্বি 
সম্বরন্ধ অরনক অরনক জর্দ্বশ ধােো োরখন। 
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গ্লাস দ্বকউদ্বর্কল তধযব ধরে অরপক্ষা কেরছ তাে আদ্বর্েবারর্ে েনয। 
 
প্রথরম এরলন জময়ে ইের্াে তৃতীয়, উৎকোয় দ্বনের্ দ্বনথে হরয় থাকা েনপরথে মাঝ 
দ্বদ্রয় েমকারলা গ্রাউে কাে চাদ্বলরয়, সারথ এল তাে দ্বনেস্ব আসন, অনয সর্গুরলাে 
জচরয় উুঁচু এর্িং প্রশস্ত। জসিা র্সারনা হল এরকর্ারে সামরন। দ্রুত সর্দ্বকছুে উপে কতৃবত্ব 
দ্বর্স্তাে কেরলন ইের্াে। শুধু সামরনে ফাুঁকা গ্লাস দ্বকউদ্বর্কল র্ারদ্। 
 
র্া পারশে র্ম্ভীে অদ্বফসাে কুদ্বনবশ কেল, “এদ্বিরলন্স, োরত আপনাে অদ্বফদ্বসয়াল 
অযানাউন্সমযারিে সার্-ইথাদ্বেক র্যর্স্থা সম্পন্ন হরয়রছ।” 
 
“গুড, এে মারঝ িাইম েে দ্বনরয় ততদ্বে কো দ্বর্রশষ ইিাে প্লযারনিাদ্বে জপ্রাগ্রামগুরলা 
চলরত থাকুক, কী হরর্ র্া হরত পারে জস ধেরনে জকারনা পূর্বানুমান র্া দ্বহসার্-দ্বনকাশ 
প্রচাে কো যারর্ না। েনর্রেে মরনাোর্ জকমন, সরন্তাষেনক?” 
 
“এদ্বিরলন্স, েীষেেকম সরন্তাষেনক। গুের্ ছডারনা র্ন্ধ হরয় জর্রছ। আত্মদ্বর্োস দ্বফরে 
আসরছ মানুরষে মারঝ।” 
 
“গুড।” ইশাোয় অদ্বফসােরক চরল জযরত র্লরলন দ্বতদ্বন, তােপে সুন্দেোরর্ জনকদ্বপস 
দ্বেক করে দ্বনরলন। 
 
দু্পুে হরত দ্বেক দ্বর্শ দ্বমদ্বনি র্াদ্বক! 
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একেন দু্েন করে জময়োদ্বেে গুরুত্বপূেব র্যদ্বি র্র্ব র্দ্বেক সদ্বমদ্বতে গুরুত্বপূেব। জনতাো 
আসরত লার্রলন। জময়রেে সারথ জদ্খা কেরলন সর্াই। আদ্বথবক প্রদ্বতপদ্বত্ত এর্িং জময়রেে 
সুদৃ্দ্বিে মাত্রা অনুযায়ী সর্াই দ্বকছু না দ্বকছু প্রশিংসাসূচক র্াকয ের্ে কেরলন, তােপে 
দ্বর্রয় র্সরলন যাে যাে েনয দ্বনদ্বদ্বি কো আসরন। 
 
জহরেরনে োও এরসরছ। অনুমদ্বত ছাডাই জস জময়রেে আসরনে দ্বদ্রক এরর্াল। 
 
“এদ্বিরলন্স!” কুদ্বনবশ কেল োেু। 
 
েুরু জকাুঁচকারলন জময়ে। “জতামারক জতা জদ্খা কোে অনুমদ্বত জদ্ওয়া হয়দ্বন।” 
 
“এদ্বিরলন্স, আদ্বম এক সিাহ আরর্ অনুরোধ োদ্বনরয়দ্বছলাম।” 
 
“অতযন্ত দু্ুঃদ্বখত, আসরল োরেে কাে আে জসলডরনে আদ্বর্েবার্ দ্বনরয় এত জর্দ্বশ র্যস্ত-
”। 
 
“এদ্বিরলন্স, আদ্বম রু্ঝরত জপরেদ্বছ, দ্বকন্তু আদ্বম আপনারক অনুরোধ কেদ্বছ, ইদ্বেপযারেি 
জট্রডােরদ্ে দ্বশপগুরলা ফাউরেশন দ্বিরিে মারঝ োর্ করে জদ্ওয়াে আরদ্শ র্াদ্বতল 
করুন।” 
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জেরর্ উেরলন ইের্াে। “এখন আরলাচনাে সময় নয়।” 
 
“এদ্বিরলন্স, এখনই একমাত্র সময়,” আকুদ্বত ঝরে পডল োেুে করে। “স্বাধীন র্দ্বেক 
দ্বর্েগুরলাে প্রদ্বতদ্বনদ্বধ দ্বহরসরর্ আদ্বম আপনারক র্লদ্বছ, এধেরনে পদ্রক্ষপ জমরন জনওয়া 
যারর্ না। জসলডন আমারদ্ে পক্ষ দ্বনরয় আমারদ্ে সমসযা সমাধান করে জদ্র্াে আরর্ই 
এই আরদ্শ দ্বফদ্বেরয় দ্বনরত হরর্। পরে সিংরশাধরনে জকারনা সুরযার্ থাকরর্ না এর্িং 
আমারদ্ে জোি জেরে যারর্।” 
 
শীতল দৃ্দ্বিরত োেুে দ্বদ্রক তাকারলন ইের্াে, “তুদ্বম কী োরনা আদ্বম ফাউরেশন আমবড 
জফারসবস এে প্রধান? দ্বমদ্বলিাদ্বে পদ্বলদ্বস দ্বনধবােে কোে অদ্বধকাে আমাে আরছ না নাই?” 
 
“এদ্বিরলন্স, আরছ, দ্বকন্তু দ্বকছু দ্বর্ষয় এরকর্ারেই অরযৌদ্বিক।” 
 
“আমাে কারছ জতা জকারনািাই অরযৌদ্বিক মরন হরে না। এেকম েরুদ্বে সমরয় 
জতামারদ্ে হারত আলাদ্া দ্বিি জছরড জদ্ওয়া দ্বর্পজ্জনক। দ্বনরেরদ্ে জেতে দ্বর্র্াদ্ কেরল 
লাে হরর্ শিে। আমারদ্ে একতার্দ্ধ থাকরত হরর্, অযাম্বারসডে, সামদ্বেক এর্িং 
োেননদ্বতক দু্োরর্ই।” 
 
র্লাে জপদ্বশ ফুরল উরেরছ, জিে জপল োেু। জময়রেে সোনসূচক উপাদ্বধ এদ্বডরয় জর্ল 
জস। “আপদ্বন এখন দ্বনোপদ্ জর্াধ কেরছন। োর্রছন জসলডন সমসযাে সমাধান করে 
জদ্রর্ন। দ্বকন্তু এক মাস আরর্ যখন আমারদ্ে দ্বশপ িারেন এ দ্বমউলরক পোদ্বেত করে 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

275 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

তখন আপদ্বন দ্বছরলন অরনক নেম। আপনারক মরন কদ্বেরয় দ্বদ্রত চাই, সযাে, ফাউরেশন 
দ্বশপ পাুঁচপাুঁচিা সোসদ্বে যুরদ্ধ পোদ্বেত হরয়রছ এর্িং স্বাধীন র্দ্বেক দ্বর্েসমূরহে দ্বিি 
আপনারক দ্বর্েয় এরন জদ্য়।” 
 
দ্বর্পজ্জনক েদ্বিরত েুরু জকাুঁচকারলন ইের্াে, “িাদ্বমবনারস আপনাে আে থাকাে দ্েকাে 
জনই। আে সন্ধযাে জেতরে দ্বফরে যারর্ন। তা ছাডা, জডরমারিিরদ্ে সারথ আপনাে 
সম্পকব অর্শযই তদ্ন্ত করে জদ্খা হরর্।” 
 
“যখন দ্বফরে যারর্া,” ের্ার্ দ্বদ্ল োেু, “আমাে সারথ আমারদ্ে দ্বশপগুরলা দ্বফরে যারর্। 
জডরমারিিরদ্ে র্যাপারে আদ্বম দ্বকছু োদ্বন না। শুধু োদ্বন জয কমাদ্বেিং অদ্বফসােরদ্ে দ্বর্োস 
র্াতকতাে েনয ফাউরেশন দ্বশপ দ্বমউরলে কারছ আত্মসমপবে করে। সাধােে তসদ্বনক, 
জডরমািযাি জহাক আে যাই জহাক, তারদ্ে জকারনা জদ্াষ জনই। ফাউরেশন-এে দ্বর্শিা 
দ্বশপ তারদ্ে দ্বেয়াে এডদ্বমোরলে আরদ্রশ জহােরলর্রে আত্মসমপবে করে, অথচ তাো 
দ্বছল দ্বনোপদ্ এর্িং অক্ষত। দ্বেয়াে এডদ্বমোল আপনাে অতযন্ত র্দ্বনষ্ঠ-আমাে োদ্বতোে 
ট্রায়ারলে সময় জসই প্রধান দ্বর্চােরকে দ্াদ্বয়ত্ব পালন করে। শুধু এিাই না আরো অরনক 
দ্বকছু োদ্বন আমো। জকারনা দ্বর্োসর্াতরকে অধীরন আমারদ্ে দ্বশপ আে েনর্রেে 
েীর্রনে উপে ঝুুঁদ্বক দ্বনরত পাদ্বে না।” 
 
“িাদ্বমবনাস তযার্ কোে সময় আপনারক কডা প্রহোয় োখা হরর্।” 
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সরে এল োেু দ্বপরে িাদ্বমবনাস প্রশাসরকে অর্জ্ঞাপূেব দৃ্দ্বিে র্ােদ্বর্দ্ধ হরে রু্ঝরত 
অসুদ্বর্ধা হল না। 
 
র্ারোিা র্ােরত দ্শ দ্বমদ্বনি র্াদ্বক! 
 
জিাোন জর্ইিা দু্েনই এরসরছ। োেুরক জদ্রখ হাত পা জনরড ডাক দ্বদ্ল। 
 
মৃদু্ হাসল োে, “জতামোও এরসরছ। র্যর্স্থা কেরল কীোরর্?” 
 
“আমারদ্ে দ্বিরকি হল মযার্দ্বনদ্বফরসা,” দ্াুঁত জর্ে করে হাসল জিাোন। “িাইম েে দ্বনরয় 
একিা করম্পাদ্বেশন জশানারত র্রলরছ ইের্াে, জকারনা সরন্দহ জনই দ্বনরেরক মহানায়ক 
প্রমাে কেরত চায়। দ্বকন্তু মযার্দ্বনদ্বফরসাে এক কথা আমারদ্ে ছাডা জস আসরর্ না। জকউ 
ওে মত পাোরত পারে দ্বন। এর্দ্বলিং দ্বমসও দ্বছরলন সারথ, এইত একিু আরর্ জকাথায় 
জযন জর্রলন। তােপে হোৎ উৎকো দ্বনরয় প্রে কেল, “কী হরয়রছ, আরঙ্কল? জতামারক 
খুর্ একিা োরলা জদ্খারে না।” 
 
মাথা নাডল োেু, “না জদ্খারনােই কথা। সময় োরলা না, জিাোন। দ্বমউরলে পালা জশষ 
হরলই আমারদ্ে পালা আসরর্, আদ্বম েয় পাদ্বে।” 
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দ্ীর্বরদ্হী একেনরক আসরত জদ্রখ হাদ্বস ফুিল জর্ইিাে কারলা জচারখ, একিা হাত 
র্াদ্বডরয় র্লল, “কযারেন দ্বপ্রচাে, আপদ্বন তা হরল জস্পস দ্বডউদ্বি পালন কেরত 
এরসরছন?” 
 
জর্ইিাে হাত ধরে সামানয মাথা জনায়ারলা কযারেন, “দ্বেক তা না, ড. দ্বমস জকন জযন 
আমারক এখারন উপদ্বস্থত থাকরত র্রলরছন, তরর্ সামদ্বয়ক। আর্ামী কালই জহাম র্ারডব 
দ্বফরে যাদ্বে। কয়িা র্ারে?” 
 
র্ারোিা র্ােরত দ্বতন দ্বমদ্বনি র্াদ্বক! 
 
মযার্দ্বনদ্বফরসাে অর্স্থা েয়ানক। েীষে মনমো, শেীে র্াকারচাো করে দ্বনরেরক লুদ্বকরয় 
জফলাে জচিা কেরছ। র্ড র্ড জচাখ দু্রিারত অস্বদ্বস্ত। তীযবক দৃ্দ্বিরত তাকারে চােপারশ। 
 
জর্ইিাে হাত ধরে িানল, এর্িং যখন জশানাে েনয মাথা জনায়ারলা জর্ইিা। জস দ্বফস দ্বফস 
করে র্লল, “আপনাে কী মরন হয়, মাই জলদ্বড, আদ্বম…আদ্বম যখন দ্বেদ্বে জসানাে 
র্াোরর্া তখন এই এত র্ড জলারকো এখারন থাকরর্ন?” 
 
“প্ররতযরকই, জকারনা সরন্দহ জনই,” তারক আেস্ত কেল জর্ইিা, মাথায় হাত রু্দ্বলরয় দ্বদ্ল। 
“এর্িং আমাে দ্বর্োস তাো সর্াই এক র্ারকয স্বীকাে করে জনরর্ জয তুদ্বম র্যালাদ্বিে 
সর্রচরয় জসো র্াদ্ক এর্িং জতামাে কনসারিবে মরতা কনসািব েীর্রন কখরনা জদ্রখদ্বন। 
কারেই তুদ্বম জসাো হরয় দ্বেক মরতা র্স। নইরল জলারক আমারদ্ে জদ্রখ হাসরর্।” 
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জর্ইিাে ছদ্ম োরর্ে েদ্বি জদ্রখ দু্র্বলোরর্ হাসল মযার্দ্বনদ্বফরসা। ধীরে ধীরে হাদ্বিসাে 
জদ্রহে োে খুরল র্সল জসাো হরয়। 
 
দু্পুে- 
 
-এর্িং গ্লাস দ্বকউদ্বর্কল এখন আে ফাুঁকা নয়। 
 
তাে আদ্বর্েবার্ জকউ লক্ষ করেরছ দ্বকনা সরন্দহ আরছ। পদ্বেষ্কাে এক দ্বর্োেন; এক মুহূতব 
আরর্ দ্বকছুই দ্বছল না, পেমুহূরতবই আরছ। 
 
দ্বকউদ্বর্করলে জেতে একেন জলাক, হুইলরচয়ারে র্সা, রৃ্দ্ধ, র্দ্বলরেখাপূেব মুরখ অসম্ভর্ 
উজ্জ্বল একরোডা জচাখ, এর্িং তাে কেস্বে সেীর্, তারুেযদ্ীি। জমলারনা একিা র্ই 
উরো করে জকারলে উপে জফরল োখা, জকামল সুরে কথা র্লরলন দ্বতদ্বন। 
 
“আদ্বম হযাদ্বে জসলডন!” 
 
েমাি নীের্তাে মারঝ তাে কেস্বে র্েপারতে মরতা জশানারলা। 
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“আদ্বম হযাদ্বে জসলডন! োদ্বন না আপনাো জকউ এখারন আরছন দ্বক না, তরর্ জসিা 
গুরুত্বপূেব নয়। আমাে প্লযারন জকাথাও দ্বর্চুযদ্বত র্িরর্ জসই েয় এখরনা জদ্খা জদ্য়দ্বন। 
প্রথম দ্বতন শতাব্দীরত নন জডদ্বেরয়শরনে সম্ভার্না নয় চাে দ্শদ্বমক দু্ই শতািংশ। 
 
জথরম হাসরলন দ্বতদ্বন, “োরলা কথা, আপনাো জকউ দ্াুঁদ্বডরয় থাকরল র্সরত পারেন। জকউ 
ধূমপান কেরত চাইরল কেরত পারেন। আদ্বম জতা আে েি মািংরসে শেীে দ্বনরয় এখারন 
উপদ্বস্থত জনই। কারেই জকারনা আনুষ্ঠাদ্বনকতােও প্ররয়ােন জনই। 
 
“এর্াে র্তবমান সমসযা দ্বনরয় কথা র্লা যাক। এই প্রথমর্ারেে মরতা ফাউরেশন একিা 
রৃ্হযুরদ্ধে মুরখামুদ্বখ হরয়রছ র্া তাে জশষ পযবারয় েরয়রছ। তাে আর্ পযবন্ত 
সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে শি দ্বনয়রমে সাহারযয প্রদ্বতিা আিমে জেকারনা হরয়রছ সুদ্বনপুেোরর্। 
র্তবমান আিমে হল অদ্বতদ্বেি প্রেুত্ব পোয়ে জকন্দ্রীয় সেকারেে দ্বর্রুরদ্ধ ফাউরেশন-
এেই অদ্বতদ্বেি দ্বর্শৃঙ্খল এক আউিাে গ্রুরপে আিমে। এিাে প্ররয়ােন দ্বছল, ফলাফল 
স্পি।” 
 
অদ্বেোত দ্শবকরদ্ে র্াম্ভীরযবে মুরখাশ খরস পডরত লার্ল। জচয়াে জছরড অরধবক উরে 
দ্াুঁদ্বডরয় পডরলন ইের্াে। 
 
সামরন ঝুুঁকরলা জর্ইিা। মহান জসলডন কী র্লরছন? করয়কিা শব্দ জস শুনরত পারেদ্বন। 
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“-জয সমরঝাতাে প্ররয়ােন দু্রিা উরদ্দরশয। অদ্বতদ্বেি আত্মদ্বর্োসী সেকারেে জেতে 
স্বাধীন র্দ্বেকরদ্ে দ্বর্ররাহ একিা নতুন ধেরেে অদ্বনিয়তা সৃদ্বি করেরছ। লডাই এে 
মরনাোর্ সৃদ্বি কোে মরতা উপাদ্ানগুরলা আর্াে মানুরষে মারঝ দ্বফরে আসরছ। যদ্বদ্ও 
করোে হারত দ্মন কো হরয়রছ, র্েতরন্ত্রে পুনরুত্থান-” 
 
র্লা চডাল সর্াই। এতক্ষরেে দ্বফসদ্বফসাদ্বন পদ্বেেত হরয়রছ ককবশ শরব্দ, এর্িং সর্াই 
জপৌঁরছ জর্রছ আতরঙ্কে জশষ সীমায়। 
 
জিাোরনে কারনে কারছ মুখ দ্বনরয় দ্বেরজ্ঞস কেল জর্ইিা, “উদ্বন দ্বমউরলে কথা র্লরছন 
না জকন? র্দ্বেকো জতা দ্বর্ররাহ করে দ্বন।” 
 
োর্ কেল জিাোন। 
 
জর্রড উো দ্বর্শৃঙ্খলতাে মারঝ রৃ্দ্ধ হাদ্বস মুরখ কথা র্রলই চরলরছন। 
 
“ফাউরেশন-এে উপে চাদ্বপরয় জদ্ওয়া রৃ্হযুরদ্ধে ফলাফল দ্বহরসরর্ একিা নতুন এর্িং দৃ্ঢ় 
জকায়াদ্বলশন র্েনবরমি প্ররয়ােনীয় এর্িং সুদ্বর্ধােনক আউিকাম। এখন শুধুমাত্র ওল্ড 
এম্পায়ারেে অর্দ্বশি অিংশ পের্তবী অগ্রর্দ্বতে মারঝ র্াধা হরয় দ্াুঁডারর্ এর্িং আর্ামী 
করয়ক র্ছরে তাে জকারনা সম্ভার্না জনই। অর্শয আদ্বম পের্তবী-” 
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তহ হট্টরর্ারলে মারঝ জসলডরনে কথা আে জশানা যারে না। মরন হরত লার্ল দ্বতদ্বন 
দ্বনুঃশরব্দ জোুঁি নাডরছন। 
 
এর্দ্বলিং দ্বমস এরস োেুে পারশ দ্াুঁডাল, জচহাো উরত্তেনায় লাল। দ্বচৎকাে কেরছ জস। 
“জসলডন েুল িাইদ্বসরসে কথা র্লরছন, জতামো র্দ্বেকো রৃ্হযুরদ্ধে কথা োর্দ্বছরল?” 
 
“একিা পদ্বেকল্পনা দ্বছল, হা।” দ্বমনদ্বমরন র্লায় র্লল োেু। “দ্বমউরলে কােরে জসিা 
আমো র্াদ্ জদ্ই।” 
 
“তা হরল দ্বমউল পৃথক একিা সমসযা, সাইরকাদ্বহরটাদ্বেরত তাে কথা র্লা হয়দ্বন। এখন 
কী হরর্?” 
 
েমাি নীের্তাে মারঝ জর্ইিা হোৎ জখয়াল কেল দ্বকউদ্বর্কল আর্াে ফাুঁকা। জদ্য়ারলে 
আেদ্বর্ক উজ্জ্বলতা জনই। দ্বনয়দ্বন্ত্রত র্াযু় প্রর্াহ র্ন্ধ হরয় জর্রছ। 
 
জকাথাও সাইরেে র্ােরছ তীক্ষ্ণ স্বরে। োেু এই শরব্দে অথব সর্াে কারছ পদ্বেষ্কাে করে 
দ্বদ্ল, “জস্পস জেইড!” 
 
হাতর্দ্বড কারনে কারছ দ্বনরয় হোৎ জচুঁদ্বচরয় উেল এর্দ্বলিং দ্বমস, “র্ন্ধ হরয় জর্রছ, র্াই দ্য 
র্যালাদ্বি! এখারন কারো র্দ্বড চলরছ?” 
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কমপরক্ষ দ্বর্শেন তারদ্ে র্দ্বড কারনে কারছ তুলল এর্িং দ্বর্শ জসরকরেেও কম সমরয়ে 
মরধয পদ্বেষ্কাে হরয় জর্ল জয-জকারনািাই চলরছ না। 
 
“তা হরল,” মুরখ জসুঁরতা হাদ্বস, র্লাে েদ্বি জযন চূডান্ত োয় পরড জশানারে, “দ্বকছু একিা 
িাইম েরেে দ্বনউদ্বলয়াে পাওয়াে থাদ্বমরয় দ্বদ্রয়রছ-এর্িং আিমে শুরু করেরছ দ্বমউল।” 
 
জর্ালমাল ছাদ্বপরয় জশানা জর্ল ইের্ারেে দ্বচৎকাে, “সর্াই র্স! দ্বমউল এখান জথরক 
পঞ্চাশ পােরসক দূ্রে।” 
 
“দ্বছল,” পাো দ্বচৎকাে কেল দ্বমস, “এক সিাহ আরর্। দ্বেক এই মুহূরতব িাদ্বমবনারস 
জর্ামার্ষবে কো হরে।” 
 
জর্ইিা জিে জপরলা একিা অদু্ভত র্ম্ভীে হতাশা দ্বর্রে ধেরছ তারক। কদ্বেনোরর্ জচরপ 
ধেরছ। জোরে দ্বনোস জফলাে পেই জসিা দ্বকছুিা হালকা হল জসইসারথ র্লাে দু্পারশ 
র্যথা অনুের্ কেল জস। 
 
র্াইরেও প্রচে জর্ালমারলে শব্দ জশানা যারে। দ্েো খুলল দ্ডাম করে। দ্রুত পারয় 
একেন জদ্ৌরড জর্ল জময়রেে দ্বদ্রক। 
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“এদ্বিরলন্স,” দ্বফসদ্বফস করে র্লল সিংর্াদ্ র্াহক, “শহরেে জকারনা জেদ্বহকলই চলরছ 
না। সকল ধেরনে জযার্ারযার্ র্যর্স্থা র্ন্ধ। জিে দ্বিি পোদ্বেত হরয়রছ এর্িং দ্বমউরলে 
দ্বশপগুরলা এই মুহূরতব অযািরমাদ্বফয়ারেে দ্বেক র্াইরে। জেনারেল-” 
 
হাুঁিু জেরে পরড জর্রলন ইের্াে, জমরঝরত পরড থাকরলন অক্ষরমে মরতা। পুরো হরল 
আে জকউ উুঁচু র্লায় কথা র্লরছ না। এমনদ্বক দ্েোে র্াইরে েরম উো দ্বেরডে সর্াই 
প্রচে েয় জপরলও দ্বনিুপ, এর্িং দ্বর্পজ্জনকোরর্ োো আতঙ্ক ছদ্বডরয় পরডরছ। 
 
উরে দ্াুঁডারলন ইের্াে। জোুঁরিে কারছ ওয়াইরনে গ্লাস ধেল জকউ একেন। জচাখ জখালাে 
আরর্ই জোুঁি নাডরলন দ্বতদ্বন, এর্িং জয কথাগুরলা র্লরলন তা হল, “আত্মসমপবে!” 
 
জর্ইিাে মরন হল জস জকুঁরদ্ই জফলরর্-দু্ুঃখ র্া অপমারন নয়, র্েিং একিা েয়িংকে 
হতাশা জথরক মুদ্বি পাওয়াে আনরন্দ। তাে োমাে হাত ধরে িানল এর্দ্বলিং দ্বমস, “কাম, 
ইয়িং জলদ্বড।” । 
 
তারক প্রায় জকারল করেই জচয়াে জথরক উদ্বেরয় জনওয়া হল। 
 
“আমো চরল যাদ্বে,” র্লল দ্বমস, “আপনাে দ্বমউদ্বেদ্বশয়ানরক সারথ দ্বনন।” জমািারসািা 
দ্বর্জ্ঞানীে জোুঁি দু্রিা র্েবহীন, কাুঁপরছ। 
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“মযার্দ্বনদ্বফরসা, দু্র্বল র্লায় ডাক দ্বদ্ল জর্ইিা। প্রচে আতরঙ্ক েরডাসরডা হরয় আরছ 
লাউন। জচাখদু্রিা কাুঁরচে মরতা স্বে আকাে ধােে করেরছ। 
 
“দ্বমউল,” আতবনাদ্ করে উেল জস। “দ্বমউল আমারক ধেরত আসরছ।” 
 
জর্ইিাে স্পশব জপরয়ই পার্রলে মরতা দ্াপাদ্াদ্বপ শুরু করে দ্বদ্ল। জিাোন এদ্বর্রয় এরস 
োয়র্ামরতা একিা রু্দ্বস জমরে অজ্ঞান করে জফলল তারক, তােপে র্স্তাে মরতা 
মযার্দ্বনদ্বফরসারক কাুঁরধ দ্বনরয় জর্দ্বেরয় এল। 
 
পরেে দ্বদ্ন, দ্বমউরলে দ্বর্নদ্বর্রন কারলা যুদ্ধযানগুরলা িাদ্বমবনাস গ্ররহে লযাদ্বেিং দ্বফরল্ড 
অর্তেে কেল ঝাুঁরক ঝাুঁরক। আিমেকােী জেনারেল অনয গ্ররহে ততদ্বে গ্রাউে কারে 
চরড রু্রে জর্ডারত লার্ল িাদ্বমবনাস দ্বসদ্বিরত, জযখারন পুরো শহরেে এিদ্বমক কােগুরলা 
এখরনা দ্াুঁদ্বডরয় আরছ দ্বনপ্রাে হরয়। 
 
পূরর্বে মহাপোিমশালী ফাউরেশন-এে সামরন হযাদ্বে জসলডরনে আদ্বর্েবারর্ে দ্বেক চদ্বিশ 
র্ণ্টা পরে জসিা নতুন শত্রু কতৃবক দ্খরলে জর্াষো জদ্ওয়া হল। 
 
ফাউরেশন দ্বর্েগুরলাে মারঝ, স্বাধীন র্দ্বেকোই দ্বিরক আরছ, এর্িং এর্াে দ্বমউল-
কনরকায়াোে অফ দ্য ফাউরেশন- দৃ্দ্বি জফোরলা তারদ্ে দ্বদ্রক। 
 
* 
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১৯. অনুসন্ধান শুরু 
 
দ্বনুঃসি গ্রহ জহরেন-জকারনা এক র্যালাকদ্বিক জসক্টরেে একমাত্র সূরযবে একমাত্র গ্রহ, 
জেরস চরলরছ অনন্তকাল-এই মুহূরতব অর্রুদ্ধ। 
 
সামদ্বেক দ্বর্চারে, অর্শযই অর্রুদ্ধ, কােে মহাকারশে চােপারশে জকারনা অঞ্চলই 
দ্বমউরলে অযাডোন্স জর্ে এে দ্বর্শ মাইরলে র্াইরে না। মাকডসাে োরলে উপে কু্ষরেে 
ধাোরলা প্রান্ত ধেরল জযোরর্ দ্বছুঁরড যায়, ফাউরেশন-এে পতরনে পে র্ত চাে মারস 
জহরেরনে জযার্ারযার্ র্যর্স্থা দ্বেক জসোরর্ই জেরে পরডরছ। দ্বশপগুরলা দ্বপছু হরি দ্বফরে 
আসরত র্াধয হরয়রছ জহাম ওয়ারল্ডব এর্িং ফাইদ্বিিং জর্ে দ্বহরসরর্ এখরনা দ্বিরক আরছ 
একমাত্র জহরেন। 
 
অনযানয দ্বদ্ক দ্বদ্রয় এই অর্রোধ আরো স্পি, কােে একিা অসহায় দ্বনোপত্তাহীনতাে 
জর্াধ জচরপ র্সরছ তারদ্ে উপে- 
 
মধযর্তবী সরু পরথে দু্পারশ সাদ্বে সাদ্বে জিদ্বর্ল, েিং দু্ধ সাদ্া, উপরেে পৃষ্ঠতল জর্ালাদ্বপ। 
অরনকিা অরন্ধে মরতাই দ্বনরেে আসন খুুঁরে দ্বনল জর্ইিা। হাতল দ্বর্হীন জচয়ারে র্সরত 
র্সরত দু্’একিা সম্ভাষরেে ের্ার্ দ্বদ্ল যাদ্বন্ত্রকোরর্। লান্ত হারত লান্ত জচাখ ডরল হাত 
র্াদ্বডরয় জমযনু জিরন দ্বনল। হাইদ্বল-কালচােড-ফািংর্াস, জহরেরনে জসো খাদ্য, অথচ 
ফাউরেশন-এে স্বারদ্ অেযস্ত জর্ইিাে কারছ মরন হয় এরকর্ারে ের্নয। 
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এমন সময় পারশ কারো ফুুঁদ্বপরয় কান্নাে শব্দ জপরয় জসদ্বদ্রক তাকাল জর্ইিা। 
 
েুদ্বডে সারথ এে আরর্ তাে সামানয পদ্বেচয় হরয়দ্বছল। জসই েুদ্বডই কাুঁদ্রছ। জেো 
রুমাল মুরখ চাপা দ্বদ্রয় ধরে জচিা কেরছ কান্না দ্মন কোে। ফরল মুরখে েিং র্দ্রল লাল 
হরয় জর্রছ। আকৃদ্বতহীন জেদ্বডরয়শন প্রুফ জপাশাক কাুঁরধে উপে জযমন জতমনোরর্ 
জফরল োখা। স্বে জফস দ্বশল্ড পরড আরছ জিদ্বর্রলে খার্ারেে উপে। 
 
আরো দ্বতনিা জমরয় আরছ তাে সারথ, যাো অনন্তকাল ধরে প্রচদ্বলত দ্বনয়ম অনুযায়ী দ্বপরে 
মাথায় হাত রু্দ্বলরয়, জকামল সান্তনা দ্বদ্রয় তারক থামারনাে জচিা কেরছ। যদ্বদ্ও র্োর্রেে 
মরতাই তারত জকারনা লাে হরে না। জর্ইিা তারদ্ে কারছ জর্ল। 
 
“কী হরয়রছ?” দ্বফসদ্বফস করে দ্বেরজ্ঞস কেল জস। 
 
একেন রু্রে কাুঁধ নাডল, “আদ্বম োদ্বন না, তােপে কাুঁরধে ইশাোয় দ্বকছু পদ্বেষ্কাে হয়দ্বন 
রু্ঝরত জপরে জিরন একপারশ সদ্বেরয় আনল জর্ইিারক। 
 
“জর্াধহয়, সাো দ্বদ্রন অরনক ঝারমলা জপাহারত হরয়রছ। তা ছাডা স্বামীে েনয দু্ুঃদ্বিন্তা।” 
 
“ওে স্বামী জস্পস জপরট্রারল জর্রছ?” 
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“হযাুঁ।” 
 
েুদ্বডে দ্বদ্রক হাত র্াডাল জর্ইিা। 
 
“তুদ্বম র্াদ্বড যাে না জকন, েুদ্বড?” অরনকিা অর্াদ্বঞ্চত পোমশব জদ্ওয়াে মরতা করে 
র্লল। 
 
দ্বকছুিা দ্বর্েি হরয় মাথা তুলল েুদ্বড, “এই সিায় একর্াে যাওয়া হরয় জর্রছ।” 
 
“তা হরল আরেকর্াে যারর্। প্ররয়ােন হরল সামরনে সিায় দ্বতনর্াে যারর্-র্াদ্বড যাওয়াে 
সারথ জদ্শ জপ্ররমে জকারনা সম্পকব জনই। জতামারদ্ে জকউ ওে দ্বডপািবরমরি কাে করো? 
জর্শ, জতামো তা হরল ওে কারডবে দ্াদ্বয়ত্ব দ্বনরত পােরর্, তরর্ সর্াে আরর্ জতামারক 
ওয়াসরুরম জযরত হরর্, েুদ্বড। মুরখে জমক আপ দ্বেক করে নাও। যাও! যাও!” 
 
দ্বর্ষণ্ণ অনুেূদ্বত দ্বনরয় দ্বনরেে জিদ্বর্রল দ্বফেল জর্ইিা। দ্বর্ষণ্ণতা সিংিামক র্যাদ্বধে মরতা। 
আে এখন জযেকম কদ্বেন দু্দ্বদ্বন পাদ্বড দ্বদ্রত হরে তারত একেরনে জচারখে পাদ্বন পুরো 
দ্বডপািবরমিরক হতাশ করে তুলরর্। 
 
অনীহাে সারথ খার্াে র্াছাই কেল জস। কনুইরয়ে কারছ একিা জর্াতারম চাপ দ্বদ্রয় 
অডবাে দ্বদ্ল তােপে মযানুিা জেরখ দ্বদ্ল আরর্ে োয়র্ায়। 
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“আমারদ্ে কান্না ছাডা আে দ্বকছু কোে জনই, আরছ?” দ্বর্পেীত দ্বদ্রকে জিদ্বর্রল র্সা লম্বা 
কারলা জমরয়িা দ্বেরজ্ঞস কেল। অস্বাোদ্বর্ক জমািা জোুঁরিে জকারে সামানয র্াুঁকা হাদ্বস। 
 
কদ্বেন দৃ্দ্বিরত কথািাে জেতরে জয কিাক্ষ আরছ জসিা ওেন কোে জচিা কেল জর্ইিা। 
এই সময় খার্াে চরল আসায় একিু সামরল দ্বনল। জিদ্বর্রলে উপরেে অিংশ দ্বেতরেে 
দ্বদ্রক সরে দ্বর্রয় দ্বনচ জথরক উরে এল খার্ারেে দ্বডশ। জমাডক সদ্বেরয় তধযব ধরে অরপক্ষা 
কেরত লার্ল োো হওয়াে েনয। 
 
“আে জকারনা দ্বকছু কোে কথা জতামাে মাথায় আসরছ না, জহলা?” দ্বেরজ্ঞস কেল জস। 
 
“হযাুঁ, অর্শযই।” র্লল জহলা। “আসরছ!” দ্বনখুুঁতোরর্ জিাকা দ্বদ্রয় দ্বসর্ারেরিে িুকরো 
ছুুঁরড দ্বদ্ল একিা জছাি কুলদ্বিে দ্বদ্রক, মাদ্বি স্পশব কোে আরর্ই আগুরনে দ্বচকন 
লকলরক দ্বশখা জিরন দ্বনল জসিারক। 
 
“জযমন,” দ্বচকন দ্বকন্তু সর্ল হাতদু্রিা োে করে তাে উপে দ্বচরু্ক োখল জহলা, “আমাে 
মরন হয়, দ্বমউরলে সারথ চমৎকাে একিা চুদ্বি করে আমো সর্ ঝারমলা জথরক মুদ্বি 
জপরত পাদ্বে। দ্বমউল হামলা কেরল জযখারন কাে কদ্বে জসখান জথরক দ্রুত জর্দ্বেরয় আসাে 
জকারনা উপায় জনই।” 
 
জর্ইিাে মসৃে কপারল জকারনা োুঁে পডল না, কেস্বে স্বাোদ্বর্ক, “দ্বনিয়ই র্যািল দ্বশরপ 
জতামাে স্বামী র্া োই জনই, তাই না?” 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

289 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“না। আে জসই কােরেই অরনযে োই র্া স্বামীে তযার্ স্বীকারেে র্যাপােিা আদ্বম রু্দ্বঝ 
না।” 
 
“আত্মসমপবে কেরল আরো জর্দ্বশ তযার্ স্বীকাে কেরত হরর্।” 
 
“ফাউরেশন আত্মসমপবে করে এখন দ্বনোপরদ্ আরছ। আে আমো র্াধা জদ্ওয়ারত পুরো 
র্যালাদ্বি দ্াুঁদ্বডরয় জর্ল আমারদ্ে দ্বর্রুরদ্ধ।” 
 
োর্ কেল জর্ইিা, দ্বমদ্বি সুরে র্লল, “মরন হয় প্রথম র্যাপােিাই জতামারক োর্ারে।” 
তােপে মনরযার্ দ্বদ্ল খাওয়াে দ্বদ্রক। একই সারথ অনুের্ কেরছ তাে চােপারশ একিা 
সযাুঁতসযাুঁরত নীের্তা। জহলা জয হতাশার্াদ্ ছদ্বডরয় জদ্ওয়াে জচিা কেরছ জসিা দ্বনরয় 
অনযরদ্ে দ্বকছু র্লাে জকারনা আগ্রহ জনই। 
 
খাওয়া জশষ করে আরেকিা জর্াম চাপল জিদ্বর্ল সাফ কোে েনয। তােপে জর্দ্বেরয় জর্ল 
দ্রুত। 
 
দ্বতন জিদ্বর্ল পরে জখরত র্সা অনয একিা জমরয় দ্বেরজ্ঞস কেল দ্বফসদ্বফস করে, “জমরয়িা 
জক?” 
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একই েদ্বিরত জোুঁি র্াুঁকা করে ের্ার্ দ্বদ্ল জহলা, “আমারদ্ে জকা-অদ্বডবরনিরেে োদ্বস্ত। 
তুদ্বম জচন না?” 
 
“তাই?” প্রেকােীে দৃ্দ্বিরত দ্বর্রূপোর্। “জকন এরসরছ?” 
 
“এমদ্বন জদ্খরত এরসরছ। োন না, জদ্শরপ্রদ্বমক হওয়া এখন ফযাশরন দ্াুঁদ্বডরয়রছ। 
জডরমািযাদ্বিকরদ্ে কথা মরন হরলই আমাে র্দ্বম আরস।” 
 
“জশান, জহলা,” জর্ালর্াল জমরয়িা র্লল, জয তাে ডান দ্বদ্রক র্রসরছ, “ও জতা ওে 
চাচারক আমারদ্ে জপছরন লার্ায়দ্বন। তুদ্বম জকন লার্রত যাে?” 
 
সদ্বিনীে কথায় জকারনা গুরুত্ব দ্বদ্ল না জহলা, আরেকিা দ্বসর্ারেি ধোল। 
 
নতুন জমরয়িা এখন দ্বর্পেীত দ্বদ্রকে জিদ্বর্রল র্সা অযাকাউরিি-জয কথা র্রল খুর্ 
দ্রুততাে কথা জর্াগ্রারস দ্বর্লরছ। “োরনা, ও না িাইম েরে দ্বছল-সদ্বতয সদ্বতয িাইম 
েে-যখন জসলডন কথা র্লদ্বছরলন-আে শুরনদ্বছ েক েক করে নাদ্বক কাুঁপদ্বছরলন জময়ে। 
তােপে জযেকম দ্ািা হািামা শুরু হয়, কী র্লর্। জর্শ ঝুুঁদ্বক দ্বনরয় ও পাদ্বলরয় আরস, 
শিরদ্ে জচারখ ধুরলা দ্বদ্রয়। োর্দ্বছ ও একিা র্ই দ্বলখরছ না। জকন? যুরদ্ধে র্ল্প 
উপনযাস এখন জর্শ েনদ্বপ্রয়। আে জমরয়িা নাদ্বক দ্বমউরলে গ্রহ-কালর্ান-জসখারনও 
জর্দ্বছল-এর্িং-” 
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িাইম জর্ল জর্রে উোে পে ধীরে ধীরে খাদ্বল হরত লার্ল ডাইদ্বনিং রুম। অযাকাউরিি 
এে মুখ এখরনা চলরছ, আে নতুন জমরয়িা দ্বেক োয়র্ামরতা জচাখ র্ড র্ড করে জযার্ 
কেরছ, “সদ্বতযই-ই-ই?” 
 
জর্ইিা যখন র্াদ্বড দ্বফেল তখন দ্বর্শাল গুহাে স্থারন স্থারন আরলা দ্বনরে দ্বর্রয় অন্ধকাে 
িমশ র্াঢ় করে তুলরছ। অথবাৎ এখন নীদ্বতর্ান এর্িং করোে পদ্বেেমী মানুষগুরলাে 
রু্মারনাে সময়। 
 
দ্েো খুরল দ্বদ্ল জিাোন, হারত মাখন লার্ারনা এক স্লাইস রুদ্বি। 
 
“জকাথায় দ্বছরল তুদ্বম?” দ্বচরু্রত দ্বচরু্রত দ্বেরজ্ঞস কেল, তােপে খার্াে র্লা দ্বদ্রয় নাদ্বমরয় 
আরো পদ্বেষ্কােোরর্, “দ্বডনাে র্ানারত দ্বর্রয় সর্ র্ের্াদ্ করে জফরলদ্বছ। আমারক জদ্াষ 
দ্বদ্রত পােরর্ না।” 
 
দ্বকন্তু জর্ইিা তারক দ্বর্রে চক্কে দ্বদ্রে, জচাখ দ্বর্ফাদ্বেত, “জতামাে ইউদ্বনফমব জকাথায়, 
জিাোন? দ্বসদ্বেল জপাশাক পরড আছ জকন?” 
 
“অডবাে, জর্। োেু এই মুহূরতব এর্দ্বলিং দ্বমস এে সারথ আরলাচনা কেরছ, কী দ্বর্ষরয়, আদ্বম 
োদ্বন না।” 
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“আদ্বমও যাদ্বে?” স্বামীরক েদ্বডরয় ধেল জর্ইিা। ের্ার্ জদ্ওয়াে আরর্ চুরমা জখল 
জিাোন, “জর্াধহয়। দ্বর্পদ্ হরত পারে।” 
 
“জকাথায় দ্বর্পদ্ জনই? 
 
“দ্বেকই র্রলছ। ও োরলা কথা, মযার্দ্বনদ্বফরসারক আনাে েনয জলাক পাদ্বেরয়দ্বছ। চরল 
আসরর্।” 
 
“তাে মারন এনোইন ফযাক্টদ্বেে কনসািব র্াদ্বতল।” 
 
“অর্শযই।” 
 
পারশে র্রে জর্ল জর্ইিা। খার্ারেে সামরন র্সল, যা জদ্রখ জকারনা সরন্দহই থাকল না 
জয ওগুরলা র্ের্াদ্ হরয় জর্রছ। অনায়াস দ্ক্ষতায় সযােউইচ জকরি দু্োর্ কেল জস। 
 
“কনসারিবে েনয খাোপ লার্রছ। ফযাক্টদ্বেে জমরয়গুরলা অরনকদ্বদ্ন জথরক অরপক্ষা কেরছ। 
মযার্দ্বনদ্বফরসা দ্বনরেও।” মাথা নাডল জস, “অদু্ভত একিা মানুষ।” 
 
“শুধু জতামাে মাতৃোর্ োদ্বর্রয় জতারল, জর্, আে দ্বকছু না। জকারনাদ্বদ্ন আমারদ্েও সন্তান 
হরর্, তখন মযার্দ্বনদ্বফরসাে কথা েুরল যারর্ তুদ্বম।” 
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মুখ েদ্বতব সযােউইচ দ্বনরয় দ্বকছু একিা র্লল জর্ইিা। 
 
তােপে সযােউইচ নাদ্বমরয় জেরখ মুহূরতবে মরধযই গুরুর্ম্ভীে হরয় উরে। 
 
“জিাদ্বে।” 
 
“উম্ -ম-ম?” 
 
“জিাদ্বে, আেরক দ্বসদ্বি হরল দ্বর্রয়দ্বছলাম-রু্যরো অফ প্রডাকশন এ। জসেনযই দ্বফেরত জদ্দ্বে 
হরয়রছ।” 
 
“জকন দ্বর্রয়দ্বছরল?” 
 
“আসরল…” জর্ইিা জকমন জযন দ্বিধাগ্রস্থ, অদ্বনদ্বিত। “আরর্ই রু্ঝরত জপরেদ্বছলাম, দ্বকন্ত 
ফযাক্টদ্বেরত কাে কোে সময় জমরন দ্বনরত পাদ্বেদ্বন। তনদ্বতকতা-দ্বেদ্বনসিাে জকারনা অদ্বস্তত্বই 
জনই। জমরয়গুরলা দ্বর্না কােরেই অদ্বস্থে হরয় পরড, কান্নাকাদ্বি শুরু করে জদ্য়। অসুস্থ না 
হরলও জকমন জযন পার্লারি আচেে করে। আদ্বম জয জসকশরন কাে কদ্বে জসখারন 
উৎপাদ্ন আদ্বম যখন জহরেরন আদ্বস তখন জয উৎপাদ্ন হত তাে দ্বসদ্বকোর্ও হয় না। 
প্রদ্বতদ্বদ্নই জদ্খা যায় কমবী সিংখযা– আরর্ে দ্বদ্রনে জচরয় কমরছ।” 
 
“রু্ঝলাম, তুদ্বম ওখারন দ্বর্রয় কী করেছ জসিা র্ল।” 
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“একিু জখাুঁে খর্ে কেলাম। একই অর্স্থা, জিাদ্বে, পুরো জহরেরন একই অর্স্থা। 
উৎপাদ্ন করম যারে, জক্ষাে আে অসরন্তাষ র্াডরছ। রু্যরো দ্বচরফে সারথ জদ্খা হওয়াে 
আরর্ এক র্ণ্টা র্রস থাকরত হয়। আে জস জদ্খা করে শুধু এই কােরে জয আদ্বম জকা-
অদ্বডবরনিরেে আত্মীয়। জলাকিা শুধু কাুঁধ জনরড োনায় জয দ্বর্ষয়িা ওে আয়রত্তে র্াইরে। 
আমাে মরন হয় এই অর্স্থায় রু্যরো দ্বচরফে দ্বকছু আরস যায় না।” 
 
“জশান, দ্বেদ্বত্তহীন কথা র্রলা না।” 
 
“ওে জকারনা মাথা র্যথা জনই,” েীষে জেরর্ উেল জর্ইিা। “আদ্বম র্লদ্বছ জকাথাও একিা 
েুল হরয়রছ। জসই একইেকম েয়িংকে হতাশা গ্রাস কেরছ আমারক, িাইম েরে জযমন 
হরয়দ্বছল, জসলডন যখন আমারদ্ে হতাশ কেরলন। তুদ্বম দ্বনরেও জসিা অনুের্ করেছ।” 
 
“হযাুঁ, করেদ্বছ।” 
 
“জর্শ, জসিা আর্াে দ্বফরে এরসরছ,” এখরনা জেরর্ আরছ জস। “আমো দ্বমউলরক 
কখরনাই থামারত পাের্ না। এমনদ্বক আমারদ্ে হারত প্ররয়ােনীয় অস্ত্র থাকরলও পাের্ 
না। কােে এখন আমারদ্ে জসই সাহস, উদ্যম এর্িং সদ্বদ্ো জনই-জিাদ্বে, যুদ্ধ করে 
জকারনা লাে হরর্ না-” 
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জর্ইিারক কখরনা কাুঁদ্রত জদ্রখরছ জিাোরনে মরন পরড না। এখরনা কাুঁদ্রছ না। দ্বকন্তু 
হালকাোরর্ তারক েদ্বডরয় ধেল জিাোন, দ্বফস দ্বফস করে র্লল, “েুরল যাও, লক্ষ্মী। 
জতামাে কথা আদ্বম রু্ঝরত জপরেদ্বছ। দ্বকন্তু দ্বকছু-” 
 
“হযাুঁ, আমারদ্ে দ্বকছু কোে জনই, সর্াই র্লরছ একই কথা-আে আমো ছুদ্বেে ডর্াে 
দ্বদ্রক তাদ্বকরয় অরপক্ষা কেদ্বছ কখন জসিা জনরম এরস আমারদ্ে রু্ক এরফাড ওরফাুঁড 
করে জদ্য়।” 
 
দ্বর্ষণ্ণ দ্বচরত্ত আর্াে খাওয়াে দ্বদ্রক মনরযার্ দ্বদ্ল জর্ইিা। জিাোন দ্বনুঃশরব্দ জশায়াে 
আরয়ােরন র্যস্ত। র্াইরে অন্ধকাে জনরম এরসরছ োরলামরতাই। 
 
োেু, নতুন দ্বনরয়ার্প্রাি জকা-অদ্বডবরনিে-যুদ্ধকালীন প্ররয়ােরন জহরেরনে কনরফডারেশন 
অফ দ্বসদ্বিে তাে অনুরোরধ এই পদ্ সৃদ্বি করেরছ। র্াদ্বডে সর্রচরয় উপে তলায় দ্বনরেে 
কামোয় োনালা দ্বদ্রয় তাদ্বকরয় আরছ র্াইরে। এখারন দ্াুঁদ্বডরয় শহরেে সরু্ে আে 
র্ের্াদ্বডে ছারদ্ে উপে উুঁদ্বক মােরত পারে জস। জকে লাইি করম আসায় মরন হরে 
শহেিা দ্বপদ্বছরয় এমন োয়র্ায় এরস দ্াুঁদ্বডরয়রছ জযখারন ছায়া আে কায়াে মারঝ জকারনা 
পাথবকয জনই। োেু অর্শয এসর্ দ্বনরয় মাথা র্ামারে না। 
 
এর্দ্বলিং দ্বমস-যাে পদ্বেষ্কাে জছাি জছাি জচাখ জদ্রখ মরন হরে হারতে পানপাত্র ছাডা 
ের্রত আে জকারনা দ্বকছুে অদ্বস্তত্ব জনই। তারক উরদ্দশয করে োেু র্লল, “জহরেরন 
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একিা কথা খুর্ প্রচদ্বলত। জসিা হরে, যখন জকে লাইি দ্বনরে যায় তখন দ্বনষ্ঠার্ান 
পদ্বেেমী মানুষরদ্ে রু্মারনাে সময়।” 
 
“আপদ্বন োত করে রু্মান?” 
 
‘না। আপনারক এত োরত জডরক আনাে েনয দু্ুঃদ্বখত, দ্বমস। আসরল জকন জযন দ্বদ্রনে 
জচরয় োরত কাে কেরত স্বােন্দয জর্াধ কদ্বে। জকমন অদু্ভত, তাই না? জহরেরনে মানুষ 
একিা দ্বর্রশষ অর্স্থাে সারথ কদ্বেনোরর্ দ্বনরেরদ্ে অেযস্ত করে তুরলরছ। জসিা হল 
আরলা কমাে অথব এখন রু্মারত হরর্। আদ্বমও র্যদ্বতিম নই। দ্বকন্তু এখন সর্ জযন 
জকমন উরো হরয় যারে 
 
“আপদ্বন লুরকারেন,” পদ্বের্তবনহীন র্লায় র্লল দ্বমস। “জেরর্ থাকাে সমরয় আপদ্বন 
অরনক মানুরষে মারঝ থারকন। রু্ঝরত পারেন তাো আপনাে দ্বদ্রক অরনক আশা দ্বনরয় 
তাদ্বকরয় আরছ। মরন হয় জযন এক ের্দ্দল পাথরেে জর্াঝা আপনাে কাুঁরধ জচরপ আরছ। 
রু্মারনাে সময় দ্বনরেরক মরন হয় োেমুি।” 
 
“আপদ্বনও রু্ঝরত জপরেরছন, তা হরল? পোেরয়ে দ্বতি স্বাদ্?” 
 
আরস্ত মাথা নাডল দ্বমস, “জপরেদ্বছ। একধেরনে র্েমরনানর্কলয, (ছাপাে অরযার্য) ছদ্বডরয় 
পডা দ্বনয়ন্ত্রেহীে আতঙ্ক। র্যালাদ্বি! োেু, আে কী আশা কেরত পারেন। সমূ্পেব একিা 
সেযতা প্রেরন্মে পে প্রেন্ম ধরে এই অন্ধদ্বর্োস দ্বনরয় জর্রড উরেরছ জয অতীরতে 
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জকারনা এক জফাক দ্বহরো তারদ্ে েনয সর্ পদ্বেকল্পনা করে জেরখরছন এর্িং দ্বতদ্বন তারদ্ে 
(ছাপাে অরযার্য) েীর্রনে সর্ দ্বর্ষরয়ে দ্াদ্বয়ত্ব জনরর্ন। তারদ্ে ধযান ধােো র্রড উরেরছ 
ধমবীয় অনুেূদ্বতে মতন করে। এর্িং তাে অথব কী আপদ্বন োরলাোরর্ই োরনন।” 
 
“জমারিই না।” 
 
দ্বমস র্যাখযা কোে ধাে দ্বদ্রয়ও জর্ল না। কখরনাই তা করে না। দু্আেুরলে ফাুঁরক জ্বলন্ত 
দ্বসর্ারেি জর্াোরত জর্াোরত র্লল, “কযারেকিাোইেড র্াই স্ট্রিং জফইথ দ্বেঅযাকশন্স। র্ড 
ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্রয়ও েরি দ্বমরশ যাওয়া দ্বর্োস নাডারনা যায় না। যাে ফলশ্রুদ্বতরত জদ্খা জদ্য় 
মরনানর্কলয। মাইল্ড জকরসস-দ্বহদ্বটদ্বেয়া, দ্বনোপত্তাহীনতারর্াধ। অযাডোন্সড জকরসস-
পার্লাদ্বম এর্িং আত্মহতযা।” 
 
রু্রডা আেুরলে নখ কামডারলা োেু। “যখন জসলডন আমারদ্ে দ্বনোশ করেন, অনয 
কথায় র্লা যায় আমারদ্ে খুুঁদ্বি সরে যায়, যাে উপে দ্ীর্বদ্বদ্ন েে দ্বদ্রয় দ্াুঁদ্বডরয়দ্বছলাম, 
তখন জদ্খা জর্ল জয আমারদ্ে জপদ্বশ ক্ষয় হরয় জর্রছ, আমো আে দ্াুঁদ্বডরয় থাকরত 
পােদ্বছ না।” 
 
“দ্বেকই র্রলরছন। আনাদ্বড উপমা হরলও জমািামুদ্বি দ্বেকই র্রলরছন।” 
 
“আে আপদ্বন এর্দ্বলিং দ্বমস, আপনাে জপদ্বশে খর্ে কী?” 
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দ্বসর্ারেরিে জধাুঁয়ায় রু্ক েরে দ্বনল সাইরকালদ্বেট, ছাডল ধীরে ধীরে। “একিু েিং 
ধরেরছ দ্বকন্তু ক্ষয় হরয় যায়দ্বন। আমাে জপশায় অরনক জর্দ্বশ মুি দ্বচন্তা কেরত হয়।” 
 
“আে আপদ্বন এই জর্ালকধাুঁধা জথরক জর্েরনাে একিা পথ জপরয়রছন?” 
 
“না, দ্বকন্তু একিা পথ থাকরত র্াধয। হয়রতা জসলডন তাে পদ্বেকল্পনায় দ্বমউরলে েনয 
জকারনা প্রদ্বেশন োরখনদ্বন। হয়রতা এই পদ্বেদ্বস্থদ্বতরত আমারদ্ে দ্বর্েরয়ে দ্বনিয়তা দ্বতদ্বন 
জদ্নদ্বন। দ্বকন্তু দ্বতদ্বন একথাও র্রলনদ্বন জয আমো জহরে যার্। দ্বতদ্বন শুধু জখলািা 
দ্বকছুক্ষরেে েনয আমারদ্ে হারত জছরড দ্বদ্রয়রছন। দ্বমউলরক জেকারনা যারর্।” 
 
“কীোরর্?” 
 
“একমাত্র জয উপারয় কাউরক জেকারনা যায়-সর্রচরয় দু্র্বল োয়র্ায় সর্বশদ্বি দ্বনরয় 
আিমে করে। োেু, দ্বমউল জকারনা সুপােমযান না। জশষ পযবন্ত তারক পোদ্বেত কেরত 
পােরল, সর্াই জসিা রু্ঝরত পােরর্। র্যাপােিা হরে জস আমারদ্ে কারছ অপদ্বেদ্বচত, 
এর্িং দ্রুত দ্বকিংর্দ্দ্বন্তরত পদ্বেেত হরয়রছ। মরন কো হয় জস একিা দ্বমউিযাি। জর্শ, 
তারত কী? মানুষ োরন না র্রলই একিা দ্বমউিযািরক ‘সুপােমযান মরন করে। আসরল 
জসইেকম দ্বকছু না। 
 
“ধােো কো হয় জয র্যালাদ্বিরত প্রদ্বতদ্বদ্ন করয়ক দ্বমদ্বলয়ন দ্বমউিযাি এে েন্ম হয়। এই 
করয়ক দ্বমদ্বলয়ন এে জেতে এক র্া দু্ই পারসবি র্াদ্ দ্বদ্রয় র্াদ্বক সর্গুরলাে দ্বমউিযাশন 
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খাদ্বল জচারখই ধো পরড, জসগুরলা হয় অদু্ভত র্ডরনে। দ্বর্রনাদ্ন জকন্দ্র র্া র্রর্ষো 
জকরন্দ্রে উপরযার্ী এক র্া দু্ই পারসবি মযারিাদ্বমউিযাি এে দ্বেতে আর্াে খুর্ অল্প 
করয়কিাে দ্বমউরিশন হয় োরলা দ্বনেীহ জকৌতূহরলাদ্দীপক, জকারনা একিা জক্ষরত্র হয়রতা 
অস্বাোদ্বর্ক, অনযানয জক্ষরত্র হয় নেমযাল-জর্দ্বশেোর্ জক্ষরত্রই সার্নেমযাল। রু্ঝরত 
পােরছন, ো?” 
 
“পােদ্বছ। দ্বকন্তু দ্বমউরলে র্যাপােিা কী?” 
 
“দ্বমউল একিা দ্বমউিযাি, এিা ধরে দ্বনরয় আমো অনুমান কেরত পাদ্বে জয দ্বনুঃসরন্দরহ 
তাে জমিাল পাওয়ারেে উৎস আরছ, যা জস দ্বর্েগুরলা দ্খল কোে কারে লার্ারে। 
অনযানয জক্ষরত্র তাে অসমূ্পেবতা আরছ। জসিাই আমারদ্ে খুুঁরে জর্ে কেরত হরর্। জসই 
অসমূ্পেবতা যদ্বদ্ স্পি এর্িং হাসযকে না হত, তা হরল দ্বনরেরক জর্াপন করে োখত না। 
যদ্বদ্ জস একিা দ্বমউিযাি হয়।” 
 
“জকারনা দ্বর্কল্প পথ আরছ?” 
 
“থাকরত পারে। দ্বমউরিশন এে দ্বকছু প্রমাে কযারেন হযান দ্বপ্রচাে-জয ফাউরেশন 
ইরিদ্বলরেন্স এ কাে কেত-সগ্রহ করেরছ। দ্বমউল-র্া দ্বমউল নারম জকারনা একেরনে 
তশশরর্ে দ্বকছু তথয জথরক জস দ্বনরেে উপসিংহারে জপৌঁরছরছ। দ্বপ্রচাে জসখারন দ্বর্রয় দ্বকছু 
দ্বেজ্ঞাসার্াদ্ করে প্রমাে সিংগ্রহ করে। দ্বকন্তু দ্বমউল জসগুরলা দ্বনরেে উরদ্দশয পূেরেে েনয 
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জোপে করে জেরখদ্বছল হয়রতা, কােে দ্বনুঃসরন্দরহ দ্বমউিযাি-সুপােমযান দ্বহরসরর্ দ্বমউরলে 
পদ্বেদ্বচদ্বত েরয়রছ।” 
 
“ইিারেদ্বটিং। কতদ্বদ্ন জথরক এই লাইরন দ্বচন্তা কেরছন?” 
 
“না, দ্বর্োস কোে মরতা করে কখরনা দ্বচন্তা কদ্বেদ্বন। এিা শুধুই একিা দ্বর্কল্প যা 
দ্বর্রর্চনা কো উদ্বচত। ধরুন, োেু, দ্বমউল জয যন্ত্র দ্বদ্রয় দ্বনউদ্বলয়াে দ্বেঅযাকশন দ্মন 
কেরত পারে জসিাে মরতাই যদ্বদ্ তাে কারছ এমন জকারনা জেদ্বডরয়শন ফমব থারক যা 
দ্বদ্রয় জমিাল এনাদ্বেব দ্মন কো যায়, তখন কী হরর্, এহ? এে জথরক কী র্যাখযা পাওয়া 
যায় আমারদ্ে উপে দ্বকরসে আিমে হরে-এর্িং ফাউরেশন-এে উপে দ্বকরসে আিমে 
হরয়দ্বছল?” 
 
“দ্বমউরলে লাউন দ্বনরয় আপদ্বন জয দ্বেসাচব কেরলন, তাে ফলাফল কী?” 
 
এখারন এরস একিু দ্বিধায় পডল এর্দ্বলিং দ্বমস, “এখন পযবন্ত জতমন দ্বকছু পাইদ্বন। 
ফাউরেশন-এে পতরনে আরর্ে দ্বদ্ন জময়েরক অরনক দ্বকছু র্রলদ্বছলাম, প্রধানত তাে 
মরনার্ল অিুি োখাে েনয দ্বকছুিা দ্বনরেে মরনার্ল অিুি োখাে েনযও। দ্বকন্তু, ো, যদ্বদ্ 
আদ্বম র্দ্বেরতে পুরো সাহাযয জনই তা হরল এই লাউনরক দ্বদ্রয়ই দ্বমউরলে সমূ্পেব 
এনালাইদ্বসস কেরত পাের্। তখন তারক ফাুঁরদ্ জফলা যারর্। আে জয 
 
অস্বাোদ্বর্ক সমসযা আমারক োর্ারে জসিােও সমাধান পাওয়া যারর্।” 
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“কী েকম?” 
 
“দ্বথিংক, মযান। ইো শদ্বি দ্বদ্রয়ই ফাউরেশন জনদ্বেরক পোদ্বেত করে দ্বমউল, অথচ তাে 
চাইরত দু্র্বল ইদ্বেরপরেি জট্রডােরদ্ে দ্বিিরক সোসদ্বে যুরদ্ধ দ্বপছু হিারত পারেদ্বন। প্রথম 
ধাক্কারতই ফাউরেশন-এে পতন র্রি; ইদ্বেরপরেি জট্রডােো তাে পুরো শদ্বিে দ্বর্রুরদ্ধ 
লডাই চাদ্বলরয় যারে। জনমরনে র্দ্বেকরদ্ে দ্বনউদ্বলয়াে ওরয়পনস দ্বনদ্বিয় কোে েনয জস 
প্রথম একিা এিদ্বিিংগুইদ্বশিং দ্বফল্ড র্যর্হাে করে। দ্বর্স্মরয়ে কােরেই র্দ্বেকো ওই যুরদ্ধ 
জহরে যায়, দ্বকন্তু দ্বফল্ডিারক তাো প্রদ্বতহত কেরত পারে। ইদ্বেরপরেিস জদ্ে দ্বর্রুরদ্ধ 
দ্বমউল আে এিারক সফলোরর্ র্যর্হাে কেরত পারেদ্বন। 
 
“দ্বকন্তু ফাউরেশন জফারসবে দ্বর্রুরদ্ধ এিা কাে করেরছ। জকন? এখন পযবন্ত জকারনা কােে 
জর্ে কো যায়দ্বন। কারেই এমন জকারনা ফযাক্টে আরছ যা আমো োদ্বন না।” 
 
“দ্বর্োসর্াতকতা?” 
 
“অল্প রু্দ্বদ্ধে জলারকে মরতা কথা; (ছাপাে অরযার্য) মুখাদ্বম। ফাউরেশন-এে এমন জকউ 
জনই জয দ্বর্েয় সম্বরন্ধ দ্বনদ্বিত দ্বছল না। তা হরল জর্ঈমাদ্বন কেরর্ জকন?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

302 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

জহুঁরি র্াুঁকারনা োনালাে সামরন দ্াুঁডাল োেু, ফাুঁকা দৃ্দ্বি জমরল দ্বদ্ল র্াইরেে 
অদৃ্শযমানতাে দ্বদ্রক। “আমো এখন দ্বনদ্বিতোরর্ই জহরে যাদ্বে। যদ্বদ্ দ্বমউরলে হাোে 
করয়ক দু্র্বলতা থারক, যদ্বদ্ জস হয় অরনক গুরলা ফুরিাে একিা জনিওয়াকব” 
 
জযন তাে পৃষ্ঠরদ্শ, অদ্বস্থেোরর্ পেস্পেরক আুঁকরড ধো হাত দু্রিা কথা র্লরছ। ‘িাইম 
েে জথরক আমো খুর্ সহরে পালারত জপরেদ্বছ, এর্দ্বলিং। অনযোও হয়রতা পাদ্বলরয়রছ। 
অল্প করয়ক েন জপরেরছ। জর্দ্বশেোর্ই পারেদ্বন। এিদ্বিিংগুইদ্বশিং দ্বফল্ড হয়রতা র্যথব কো 
হয় জকারনাোরর্। যাে েনয র্যয় কেরত হয় অপদ্বেসীম জমধা এর্িং েম। ফাউরেশন 
জনদ্বেে অদ্বধকািংশ দ্বশপ পাদ্বলরয় জহরেন র্া কাছাকাদ্বছ গ্রহগুরলারত চরল যায় এর্িং লডাই 
চালারত থারক। মাত্র এক পারসবি জসিা পারেদ্বন, ফরল শত্রুে হারত দ্বনদ্বিহ্ন হরয় যায়। 
 
“ফাউরেশন আোেগ্রাউে-যাে উপে মানুরষে আশা দ্বছল অরনক জর্দ্বশর্িনাে 
পদ্বেরপ্রদ্বক্ষরত জকারনা েূদ্বমকাই পালন করেদ্বন তাো। যরথি োেননদ্বতক রু্দ্বদ্ধে পদ্বেচয় 
দ্বদ্রয় দ্বমউল ধনী র্দ্বেকরদ্ে দ্বনিয়তা জদ্য় জয তারদ্ে সম্পদ্ এর্িং র্যর্সা র্াদ্বেেয জস 
েক্ষা কেরর্, ফরল তাো জযার্ জদ্য় দ্বমউরলে পরক্ষ।” 
 
“ধদ্বনক জর্াষ্ঠী সর্সময়ই আমারদ্ে দ্বর্পরক্ষ দ্বছল।” কাষ্ঠ র্লায় র্লল দ্বমস। 
 
“ক্ষমতাও সর্সময়ই ওরদ্ে হারত দ্বছল। শুনুন এর্দ্বলিং। দ্বর্োস কোে যরথি কােে আরছ 
জয দ্বমউল র্া তাে জকারনা প্রদ্বতদ্বনদ্বধ ইদ্বেরপরেি জট্রডােরদ্ে ক্ষমতাশালী জলাকরদ্ে সারথ 
জযার্ারযার্ করেরছ। আমাে োনামরত সাতাশিা র্দ্বেক দ্বর্রেে দ্শিা দ্বমউরলে সারথ 
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জযার্ারযার্ করেরছ। আমাে োনামরত সাতাশিা র্দ্বেক দ্বর্রেে দ্শিা দ্বমউরলে পরক্ষ চরল 
জর্রছ। সম্ভর্ত আরো দ্শিা যারর্া যারর্া কেরছ। জহরেরন এমন অরনক জলাক আরছ 
যাো দ্বমউরলে শাসরনও সুরখই থাকরর্। যদ্বদ্ অথবননদ্বতক জক্ষরত্র দ্বনরেে আদ্বধপতয র্োয় 
োখা যায় তা হরল দ্বর্পজ্জনক োেননদ্বতক ক্ষমতা জছরড দ্বদ্রত আগ্রহী হরর্ অরনরকই।” 
 
“আপনাে ধােো জহরেন দ্বমউরলে দ্বর্রুরদ্ধ যুদ্ধ কেরত পােরর্ না?” 
 
“আমাে ধােো জহরেন জসই পরথই যারর্ না।” দু্দ্বিন্তাগ্রস্ত মুখ দ্বনরয় সাইরকালদ্বেরটে 
দ্বদ্রক দ্বফেল োও। “আমাে ধােো জহরেন আত্মসমপবে কোে েনয অরপক্ষা কেরছ। 
জসইেনযই আপনারক জডরকদ্বছ। আদ্বম চাই আপদ্বন জহরেন তযার্ কেরর্ন।” 
 
দ্বমস এে জমািা দ্বচরু্ক আরো জমািা জদ্খাল দ্বর্স্মরয়ে কােরে, “এখনই!” 
 
দ্বনরেরক েীষেেকম লান্ত মরন হল োিুে। “এর্দ্বলিং, আপদ্বন ফাউরেশন-এে জসো 
সাইরকালদ্বেট। সদ্বতযকাে মাটাে সাইরকালদ্বেটো জসলডরনে সারথই হাদ্বেরয় জর্রছন। 
জসো দ্বহরসরর্ আপনারকই আমো জপরয়দ্বছ। দ্বমউলরক হাোরত হরল আপদ্বনই আমারদ্ে 
একমাত্র েেসা। এখারন র্রস আপদ্বন জসিা পােরর্ন না; জযরত হরর্ এম্পায়াে এে জয 
অর্দ্বশি অিংশ এখরনা দ্বিরক আরছ জসখারন।” 
 
“ট্রানিরে?” 
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“দ্বেক। এক সমরয় যা দ্বছল এম্পায়াে এখন তা নি কঙ্কাল, দ্বকন্তু জকরন্দ্র এখরনা দ্বকছু না 
দ্বকছু আরছ। ওখারন প্রচুে জেকডব আরছ, এর্দ্বলিং। হয়রতা আপদ্বন আরো জর্দ্বশ জর্দ্বশ 
মযাথরমদ্বিকযাল সাইরকাদ্বহরটাদ্বে দ্বশখরত পােরর্ন। সম্ভর্ত লাউরনে মাইে র্যাখযা কোে 
মরতা যরথি। জসও অর্শযই আপনাে সারথ যারর্।” 
 
শুকরনা র্লায় ের্ার্ দ্বদ্ল দ্বমস, “আমাে সরন্দহ আরছ। দ্বমউরলে েয় র্াদ্ দ্বদ্রলও 
আপনাে োদ্বস্তরক ছাডা জস যারর্ না।” 
 
“আদ্বম োদ্বন। জসেনয জিাোন এর্িং জর্ইিা আপনাে সারথ যারর্। আে, এর্দ্বলিং আরেকিা 
র্ড উরদ্দশয আরছ। দ্বতন শ র্ছে আরর্ হযাদ্বে জসলডন দু্রিা ফাউরেশন ততদ্বে করেন; 
ওয়ান অযাি ইচ এে অর্ দ্য র্যালাদ্বি। ইউ মাট ফাইে দ্যাি জসরকে ফাউরেশন।” 
 
* 
 
২০. ষডযন্ত্রকােী 
 
জময়রেে প্রাসাদ্- 
 
-একসময় যা দ্বছল জময়রেে প্রাসাদ্, এখন কাদ্বল জর্ালা অন্ধকারে অস্পি অর্য়রর্ে মরতা 
মরন হরে। কােদ্বফউে েনয পুরো শহে নীের্ দ্বনথে। জধায়ারি দু্ধ সাদ্া সুদ্বর্শাল 
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র্যালাকদ্বিক জলন্স, এখারন জসখারন দু্ই একিা দ্বনুঃসি তাো দ্বর্পুল দ্বর্িরম আদ্বধপতয 
দ্বর্স্তাে করে জেরখরছ ফাউরেশন-এে আকারশ। 
 
মাত্র দ্বতন শতাব্দীরত ফাউরেশন কু্ষর একদ্ল দ্বর্জ্ঞানীে র্যদ্বির্ত প্ররেক্ট জথরক ধীরে 
ধীরে পদ্বেেত হয় র্হুমুখী সুদ্বর্শাল এক র্াদ্বেদ্বেযক সাম্রারেয, যাে শাখাপ্রশাখা র্াডরত 
র্াডরত ছদ্বডরয় পরড র্যালাদ্বিে র্েীে জথরক র্েীরে। অধবর্ছে আরর্ই জসিা আর্াে 
পূরর্বে মযবাদ্া হাদ্বেরয় পদ্বেেত হরয়রছ পোদ্বেত এক প্রারদ্দ্বশক োরেয। 
 
কযারেন হযান দ্বপ্রচাে এই কথা মানরত োদ্বে না। 
 
শহরেে অস্বাোদ্বর্ক নীের্ োত, অন্ধকাোেন্ন প্রাসাদ্ এখন অনুপ্ররর্শকােীে দ্খরল, 
উকিোরর্ আসল সতয প্রকাশ কেরছ, দ্বকন্তু কযারেন হযান দ্বপ্রচাে প্রাসারদ্ে প্ররর্শ 
পরথে দ্বেক র্াইরে দ্াুঁদ্বডরয় দ্বেরেে দ্বনরচ অদ্বত কু্ষর একিা দ্বনউদ্বলয়াে জর্ামা দ্বনরয়ও এিা 
রু্ঝরত চাইরছ না। 
 
ছায়াে মরতা একিা শেীে এদ্বর্রয় আসরছ-মাথা দ্বনচু কেল কযারেন। 
 
অদ্বতদ্বেি দ্বনচু র্লায় দ্বফসদ্বফস শব্দ জেরস এল, “অযালামব দ্বসরটম আরর্ে মরতাই আরছ, 
কযারেন। এদ্বর্রয় যান। জকারনা সমসযা হরর্ না।” 
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মৃদু্ পারয় দ্বনচু আচবওরয়ে দ্বেতে দ্বদ্রয় দু্পারশ সাদ্বে সাদ্বে ঝনবা র্সারনা পথ ধরে দ্বপ্রচাে 
জযখারন এরস দ্াুঁডাল জসিা এক সময় দ্বছল ইের্ারেে র্ার্ান। 
 
চাে মাস আরর্ে িাইম েরেে জসই র্িনা এখরনা তাে মরন দ্র্দ্রর্ র্ারয়ে মতন 
জ্বলজ্বল কেরছ। এক এক করে জসই েয়িংকে অনুেূদ্বত োরতে দু্ুঃস্বপ্ন হরয় দ্বফরে আরস 
প্রদ্বতদ্বদ্ন। 
 
রু্রডা জসলডন তাে র্িংশধেরদ্ে জয সুদ্বদ্রনে কথা জশানাদ্বেরলন জসিা দ্বছল েি দ্বহমকো 
েুল-তালরর্াল পাকারনা িন্দ্ব-ইর্াে, অস্বাোদ্বর্ক োুঁকেমকপূেব জময়োল জপাশাক। তাে 
অরচতন মুখ-দ্রুত জর্রড উো েয় দ্বর্হ্বল েনতাে দ্বেড, দ্বনুঃশরব্দ অর্ধাদ্বেত 
আত্মসমপবরেে দ্বনরদ্বশ জশানাে অরপক্ষা, দ্বমউরলে লাউনরক কাুঁরধ জফরল জিাোরনে 
পালারনাে দৃ্শয, সর্ দু্ুঃস্বপ্ন হরয় দ্বফরে আরস র্াের্াে। 
 
দ্বনরেও দ্বকছুক্ষে পরে পালারত সক্ষম হয়, যদ্বদ্ও তাে র্াদ্বড দ্বর্কল হরয় পরডদ্বছল। 
জনতাহীন দ্বর্শৃঙ্খল েনতাে দ্ল পালারত শুরু করে শহে জছরড-র্ন্তর্য অোনা। তারদ্ে 
সারথ দ্বমরশ যায় জস। 
 
অরন্ধে মরতা জস খুুঁেরত থারক অর্দ্বেত ে যাি জহাল জযগুরলা দ্বছল-র্া এক সমরয় দ্বছল 
জডরমািযাদ্বিক আোেগ্রাউে সদ্ে দ্িে-আদ্বশ র্ছে জচিা করেও যাো দ্বকছু কেরত 
পারেদ্বন। 
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দ্বকন্তু ে যাি জহালগুরলা দ্বছল ফাুঁকা শূনয। 
 
পরেে দ্বদ্ন শত্রুে অরচনা কারলা দ্বশপগুরলা আকারশ মারঝ মারঝ জদ্খা দ্বদ্রয়ই হাদ্বেরয় 
জযরত লার্ল দ্বনকির্তবী শহরেে র্হুতল কাোরমাে আডারল। কযারেন হযান দ্বপ্রচাে ডুরর্ 
জযরত লার্ল সীমাহীন অসহায়ত্ব এর্িং হতাশাে সার্রে। 
 
দৃ্ঢ় সিংকরল্প পথ চলা শুরু করে জস। 
 
দ্বত্রশ দ্বদ্রন জস পাদ্বড জদ্য় প্রায় দু্শ মাইল পথ। পরথে পারশ পরড থাকা হাইরোদ্বলক 
কােখানাে এক েদ্বমরকে মৃতরদ্হ জথরক জপাশাক খুরল দ্বনরেে সামদ্বেক জপাশাক পারে 
জনয়, মুরখ র্দ্বেরয় উেরত জদ্য় দ্াদ্বড জর্াুঁরফে েিল। 
 
এর্িং খুুঁরে পায় আোেগ্রাউে-এে অর্দ্বশি। 
 
শহরেে নাম দ্বনউিন। এক সমরয়ে অদ্বেোত েনপদ্ ধীরে ধীরে পদ্বেেত হরয়রছ 
আর্েবনাে সূ্তরপ। দ্রলে দ্বনচু পরদ্ে একেন সদ্রসযে র্াসস্থান, যাে জচাখগুরলা জছাি 
জছাি, চওডা হাড, দ্বর্শাল জদ্হী, এমনদ্বক পরকরিে জেতে জথরকও আেুরলে সর্ল 
দ্বর্িগুরলা পদ্বেষ্কাে ফুরি উরেরছ। প্ররর্শ পথ আর্রল দ্াুঁদ্বডরয় আরছ। 
 
“আদ্বম এরসদ্বছ দ্বমোন জথরক।” অফুরি র্লল কযারেন। 
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জলাকিা ের্ার্ দ্বদ্ল হাদ্বসমুরখ, “দ্বমোন এই র্ছরেে শুরুরতই জশষ হরয় জর্রছ।” 
 
কযারেন র্লল, “না, র্ত র্ছরেেও আরর্ জশষ হরয়রছ।” 
 
দ্বকন্তু জলাকিা দ্েো জথরক না সরেই দ্বেরজ্ঞস কেল, “জক আপদ্বন?” 
 
“আপদ্বন ফি?” 
 
“আপদ্বন কী প্ররেে ের্ার্ প্ররেে মাধযরম জদ্ন?” 
 
রু্ক েরে োস দ্বনল কযারেন, তােপে শান্ত সুরে র্লল, “আদ্বম হযান দ্বপ্রচাে, দ্বিরিে 
একেন কযারেন এর্িং আোেগ্রাউে জডরমািযাদ্বিক পাদ্বিবে সদ্সয। জেতরে আসরত 
পাদ্বে?” 
 
একপারশ সরে দ্াুঁদ্বডরয় ফি র্লল, “আমাে আসল নাম ওোম পাদ্বল।” তােপে হাত 
র্াডাল হযাুঁেরশরকে েনয। 
 
র্রেে জেতে আদ্বেোরতযে জছাুঁয়া দ্বকন্তু তা পদ্বেদ্বমত। এক জকাোয় চমৎকাে একিা রু্ক 
দ্বফে প্ররেক্টে। কযারেরনে সামদ্বেক দৃ্দ্বিরত মরন হল ওখারন একিা শদ্বিশালী ব্লাটাে 
লুকারনা থাকরত পারে। প্ররেদ্বক্টিং জলন্স প্ররর্শ পরথে পুরোিাই কোে কেরছ এর্িং 
হয়রতা দ্বেরমারিে সাহারযয দ্বনয়ন্ত্রে কো হয়। 
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দ্াদ্বডঅলা অদ্বতদ্বথে দৃ্দ্বি অনুসেে করে কদ্বেনোরর্ হাসল ফি। “হা! দ্বকন্তু তা শুধু ইর্াে 
এর্িং তাে েিরচাষারদ্ে েনয। দ্বমউরলে দ্বর্রুরদ্ধ এিা জকারনা কােই কেরর্ না, কেরর্? 
জকারনা অস্ত্রই দ্বমউরলে দ্বর্রুরদ্ধ সাহাযয কেরর্ না। আপদ্বন কু্ষধাতব?” 
 
মাথা নাডল কযারেন। 
 
“এক দ্বমদ্বনি অরপক্ষা কেরত হরর্।” ফি কাপরর্াডব জথরক কযান নাদ্বমরয় দু্রিা োখল 
কযারেন দ্বপ্রচারেে সামরন। “এিাে উপরে আেুল োখরর্ন তােপে যরথি র্েম হরল 
জেরে জফলরর্ন। আমাে দ্বহি কররাল ইউদ্বনি কাে কেরছ না। মরন কদ্বেরয় জদ্য় একিা 
যুদ্ধ চলরছ-র্া চলদ্বছল, এহ?” 
 
তাে কথার্াতবা হাদ্বসখুদ্বশ, কেস্বে আমুরদ্ এর্িং জচাখদু্রিা শীতল দ্বচন্তাযুি। র্সল 
কযারেরনে দ্বর্পেীত দ্বদ্রকে জসাফায়, জযখারন র্রসরছন জসখারন একিা জপাডা দ্ার্ ছাডা 
দ্বকছুই থাকরর্ না, যদ্বদ্ আপনাে জকারনা দ্বকছু আমাে পছন্দ না হয়। মরন োখরর্ন।” 
 
দ্বকছু র্লল না কযারেন। কযান খুরল জখরত শুরু কেল। 
 
“টুয। দু্ুঃদ্বখত, খাদ্য সিংকি জদ্খা দ্বদ্রয়রছ।” 
 
“আদ্বম োদ্বন,” র্লল কযারেন। খাওয়া জশষ কেল দ্রুত। 
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“আপনারক একর্াে জদ্রখদ্বছলাম। দ্বকন্তু দ্াদ্বড জর্াুঁরফে কােরে দ্বচনরত পােদ্বছলাম না।” 
 
“দ্বত্রশ দ্বদ্ন জশে কো হয় দ্বন,” তােপে োর্ত সুরে, “আপদ্বন কী চান? আদ্বম সদ্বেক 
পাসওয়াডব র্রলদ্বছ। আমাে আইরডদ্বিদ্বফরকশন আরছ।” 
 
হাত নাডল ফি “ওহ্, আপদ্বন দ্বপ্রচাে এিা আদ্বম জমরন দ্বনদ্বে। দ্বকন্তু পাসওয়াডব 
অরনরকই োরন, এর্িং আইরডদ্বিদ্বফরকশন আে আইরডনদ্বিদ্বি এখন দ্বমউরলে পরক্ষ। 
দ্বলরোে নাম শুরনরছন?” 
 
“হযাুঁ।” 
 
“জস দ্বমউরলে দ্রল জযার্ দ্বদ্রয়রছ।” 
 
“কী? জস-” 
 
“হযাুঁ। তারক সর্াই র্লত, ‘জনা সারেোে’।” হাদ্বসে েদ্বিরত জোুঁি র্াুঁকারলা ফি, 
েসকষহীন দ্বনষ্প্রাে হাদ্বস। “তােপে উইদ্বলর্। দ্বমউরলে দ্রল! র্যাদ্বে আে নথ। দ্বমউরলে 
দ্রল! তা হরল দ্বপ্রচােও যারর্ না জকন, শুদ্বন? আদ্বম কীোরর্ োনর্?” 
 
জকারনামরত শুধু মাথা নাডল কযারেন। 
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“দ্বকন্তু তারত দ্বকছু যায় আরস না,” মসৃে র্লায় র্লল ফি। “ওো অর্শযই আমাে নাম 
োরন যদ্বদ্ নথব দ্লর্দ্ল করে থারক-কারেই আপদ্বন তর্ধ হরলও আমাে চাইরত অরনক 
জর্দ্বশ দ্বর্পরদ্ আরছন।” 
 
“এখারন জকারনা সিংর্েন না থাকরল জকাথায় পারর্া? ফাউরেশন হয়রতা আত্মসমপবে 
করেরছ, দ্বকন্তু আদ্বম কদ্বেদ্বন।” 
 
“তাই! আপদ্বন আেীর্ন পাদ্বলরয় জর্ডারত পােরর্ন না, কযারেন। ফাউরেশন এে 
নার্দ্বেকরদ্ে এক শহে জথরক অনয শহরে জযরত র্তবমারন অনুমদ্বত দ্বনরত হয়। আপদ্বন 
োরনন? এর্িং আইরডদ্বিদ্বি কাডব। আপনাে তা আরছ? এ ছাডা পুরোরনা জনদ্বেে সকল 
অদ্বফসােরক দ্বনকিস্থ সদ্ে দ্িরে দ্বেরপািব কোে দ্বনরদ্বশ জদ্ওয়া হরয়রছ। আপদ্বন 
করেরছন, এহ?” 
 
“হযাুঁ।” কযারেরনে র্লা কদ্বেন। “আপনাে ধােো আদ্বম েরয় পাদ্বলরয় এরসদ্বছ। দ্বমউরলে 
হারত পতরনে দ্বকছুদ্বদ্ন পরেই আদ্বম কালর্ারন দ্বর্রয়দ্বছলাম। জসখারন জদ্খলাম জয প্রািন 
ওয়ােলরডবে একিা অদ্বফসারেেও জকারনা অদ্বস্তত্ব জনই। কােে তাোই জয-জকারনা 
দ্বর্ররারহে সামদ্বেক জনতৃত্ব জদ্য়। আোেগ্রাউে সর্সময়ই মরন কেত জয জনদ্বেে 
সামানযতম অিংশও যদ্বদ্ দ্বনয়ন্ত্রে কো না যায়, তা হরল জকারনা দ্বর্প্লর্ই সফল হরর্ না। 
দ্বমউল অর্শযই কথািা োরন।” 
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দ্বচদ্বন্ততোরর্ মাথা নাডল ফি, “যুদ্বিে কথা। দ্বমউরলে রু্দ্বদ্ধ আরছ।” 
 
“যত দ্রুত সম্ভর্ ইউদ্বনফমব তযার্ কদ্বে। দ্াদ্বড জর্াুঁফ র্োরত জদ্ই। ধরে দ্বনদ্বে অরনরকই 
আমাে মরতা একই জকৌশল জর্রছ দ্বনরয়রছ।” 
 
“আপদ্বন দ্বর্র্াদ্বহত?” 
 
“স্ত্রী মাো জর্রছ, জছরলরমরয় জনই।” 
 
“তা হরল আপনাে পদ্বের্ােরক দ্বেদ্বে কো হরত পারে, এই েয় জথরক মুি আপদ্বন?” 
 
“হযাুঁ।” 
 
“আদ্বম একিা উপরদ্শ জদ্ই?” 
 
“যদ্বদ্ জদ্ওয়াে মরতা দ্বকছু থারক।” 
 
“দ্বমউরলে পদ্বলদ্বস র্া কী উরদ্দশয আদ্বম োদ্বন না, দ্বকন্তু দ্ক্ষ েদ্বমকরদ্ে পােতপরক্ষ 
জকারনা ক্ষদ্বত কো হরে না। র্েিং মেুদ্বে র্াদ্বডরয় জদ্ওয়া হরয়রছ। সর্ ধেরনে দ্বনউদ্বলয়াে 
ওরয়পন্স এে উৎপাদ্ন এখন আকাশ জছাুঁয়া।” 
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“তাই? অথবাৎ আিমে চলরতই থাকরর্।” 
 
“োদ্বন না। দ্বমউল জকারনা জর্শযাে জপরি েন্ম জনওয়া চতুে র্দ্মাশ এর্িং জস হয়রতা 
েদ্বমকরদ্ে শান্ত োখরত চাইরছ। যদ্বদ্ জসলডন সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে মাধযরম তাে র্যাপারে 
েদ্বর্ষযিােী কেরত র্যথব হন, আদ্বম জচিা কেরত চাই না। দ্বকন্তু আপনাে পেরন েদ্বমরকে 
জপাশাক। রু্ঝরত পােরলন দ্বকছু?” 
 
“আদ্বম দ্ক্ষ েদ্বমক না।” 
 
“জনদ্বেরত দ্বনউদ্বলদ্বয়কস্-এে উপে জকাসব করেরছন, তাই না?” 
 
“অর্শযই।” 
 
“ওরতই চলরর্। দ্বনউদ্বলয়াে-দ্বফল্ড দ্বর্য়াদ্বেিং কেরপারেশন নারম একিা প্রদ্বতষ্ঠান আরছ এই 
শহরে। ওরদ্েরক দ্বর্রয় র্লরর্ন আপদ্বন অদ্বেজ্ঞ। জয হাোমোদ্াগুরলা ইের্ারেে েনয 
ফযাক্টদ্বেিা চালাত এখরনা তাোই চালায়-তরর্ দ্বমউরলে েনয। দ্ক্ষ েদ্বমক জপরল জকারনা 
প্রে কেরর্ না। ওো আপনারক আইদ্বড কারডবে র্যর্স্থা করে জদ্রর্ এর্িং আপদ্বন 
কেপরেশরনে হাউদ্বেিং এরটরি র্াসস্থারনে আরর্দ্ন কেরত পােরর্ন। আমাে মরন হয় 
এখনই শুরু করে জদ্ওয়া উদ্বচত।” 
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এোরর্ই নযাশনাল দ্বিি-এে কযারেন হযান দ্বপ্রচাে পদ্বেচয় র্দ্রল পদ্বেেত হয় দ্বনউদ্বলয়াে 
দ্বফল্ড দ্বর্য়াদ্বেিং কেরপারেশরনে ৪৫নিং শাখাে দ্বশল্ড মযান জলা জমায়ো। এর্িং ইরিদ্বলরেন্স 
এরেি-এে সামাদ্বেক মযবাদ্া হ্রাস করে আদ্বর্েূবত হয় একেন ষডযন্ত্রকােী দ্বহরসরর্-জয 
কােরে মাসখারনক পরে জস দ্াুঁদ্বডরয় আরছ ইের্ারেে র্যদ্বির্ত উদ্যারন। 
 
র্ার্ারন দ্াুঁদ্বডরয় হারতে ে যারডাদ্বমিারেে দ্বদ্রক তাকাল কযারেন হযান দ্বপ্রচাে। দ্বেতরেে 
ওয়াদ্বনবিং দ্বসরটম এখরনা সচল, কারেই অরপক্ষা কেরত হরর্। মুরখে জেতরেে 
দ্বনউদ্বলয়াে জর্ামাে জময়াদ্ আে মাত্র আধার্িা। দ্বেে দ্বদ্রয় জর্ামািা নাডরত লার্ল 
সতকবোরর্। 
 
ে যারডাদ্বমিারেে আরলা দ্বনরে অশুে কারলা র্েব ধােে কেল এর্িং দ্রুত এরর্ারত শুরু 
কেল কযারেন। 
 
জস োরলাোরর্ই োরন জয জর্ামাে েীর্ন যতিুকু তাে েীর্নও ততিুকু; ওিাে মৃতুয 
মারন তাে মৃতুয এর্িং দ্বমউরলেও মৃতুয। 
 
চাে মারসে এক র্যদ্বির্ত লডাইরয়ে চূডান্ত পদ্বেেদ্বত আসন্ন; জয-লডাই এে মূল অিংশ 
শুরু হয় দ্বনউিন ফযাক্টদ্বে জথরক। 
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দু্ই মাস কযারেন হযান কাদ্বিরয়রছ সীসাযুি অযাপ্রন এর্িং োেী জফস দ্বশল্ড পরে তাে 
সামদ্বেক পদ্বেচয় লুকারনাে েনয। তখন জস একেন দ্বদ্নমেুে, কাে জশরষ জর্তন জনয়, 
সন্ধযা অদ্বতর্াদ্বহত করে শহরে এর্িং োেনীদ্বত দ্বনরয় আরলাচনা করে না কখরনা। 
 
দু্ই মাস ফরিে সারথ একর্ােও জদ্খা হয়দ্বন। 
 
তােপে একদ্বদ্ন তাে জর্রঞ্চে সামরন একিা জলাক জহাুঁচি খায়। জলাকিাে পরকরি জছাি 
এক িুকরো কার্ে, তারত জলখা “ফি” কার্েিা জস জফরল জদ্য় দ্বনউদ্বলয়াে জচম্বারে, 
এনাদ্বেব আউিপুি এক দ্বমদ্বলমাইরিারোে রৃ্দ্বদ্ধ করে জসিা পুরড ছাই হরয় যায়। তােপে 
রু্রে চরল যায় দ্বনরেে কারে। 
 
ওই োতিা জস অদ্বতর্াদ্বহত করে ফরিে র্াদ্বডরত আরো দু্েরনে সারথ তাস জখরল। 
দু্েরনে একেনরক জস নারম জচরন, অনযেনরক নাম এর্িং জচহাো দু্োরর্ই জচরন। 
 
তাস জখলাে সারথ সারথ তারদ্ে আরলাচনা চলদ্বছল। 
 
“েুলিা শুরুরতই হরয়রছ,” র্লল কযারেন। “আমো ের্নয অতীত দ্বনরয় র্াস কেদ্বছ। 
আদ্বশ র্ছে আমারদ্ে সিংর্েন অরপক্ষা করেরছ সদ্বেক ঐদ্বতহাদ্বসক মুহূরতবে েনয। 
জসলডরনে সাইরকাদ্বহরটাদ্বে আমো অন্ধোরর্ অনুসেে করেদ্বছ, যাে প্রথম অনুদ্বমদ্বতরত 
র্লা হরয়রছ, একেন র্যদ্বিে জকারনা গুরুত্ব জনই, একেন র্যদ্বি ইদ্বতহাস ততদ্বে করে না 
এর্িং এই েদ্বিল সামাদ্বেক, অথবননদ্বতক উপাদ্ান তারক েুল পরথ পদ্বেচাদ্বলত করে।” 
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সার্ধারন হারতে কাডবগুরলা সাদ্বেরয় জসগুরলাে মূলয পেখ করে জনয় জস, তােপে একিা 
জিারকন জফরল জর্ারডব, “দ্বমউলরক খুন কেদ্বছ না জকন?” 
 
“তারত কী লােিা হরর্?” ঝর্ডা র্াধারনাে সুরে র্রল র্াুঁ পারশে েন। 
 
“জদ্খরল,” দু্রিা কাডব নাদ্বমরয় জেরখ কযারেন র্রল, “সর্াে আচেে একই েকম। 
জকায়াদ্বেদ্বলয়ন মানুরষে মারঝ-একেন মানুরষে মূলয দ্বক। একেন মানুষ মাো জর্রল 
র্যালাদ্বিে আর্তবন জথরম যারর্ না। ন্তুদ্ব  দ্বমউল একেন মানুষ না, একিা দ্বমউিযাি। 
এেইমরধয জস জসলডন প্লযান নি করে জফরলরছ। একিু দ্বচন্তা কেরলই রু্ঝরত পােরর্ জয 
জস-একেন মানুষ-একিা দ্বমউিযাি-জসলডরনে পুরো সাইরকাদ্বহরটাদ্বে এরলারমরলা করে 
জফরলরছ একাই। যদ্বদ্ জস না থাকত ফাউরেশন কখরনা পোদ্বেত হত না। জস জর্ুঁরচ না 
থাকরল, জর্দ্বশদ্বদ্ন এমন পোদ্বেত থাকরর্ না। 
 
“আদ্বশ র্ছে ধরে জডরমািযািো জময়ে এর্িং র্দ্বেকরদ্ে সারথ লডাই করেরছ 
পরোক্ষোরর্। এর্াে গুি হতযাে জচিা করে জদ্খা যাক।” 
 
“কীোরর্?” শীতল যুদ্বিে সুরে আরলাচনায় জযার্ জদ্য় ফি। 
 
ধীরে ধীরে কযারেন তাে পদ্বেকল্পনা জর্াঝারত থারক, “দ্বতন মাস এিা দ্বনরয় জেরর্ আদ্বম 
জকারনা সমাধান জর্ে কেরত পাদ্বেদ্বন। দ্বকন্তু এখারন আসাে পাুঁচ দ্বমদ্বনরিে মরধয সমাধান 
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জর্দ্বেরয় আরস।” ডানদ্বদ্রকে জলাকিাে দ্বদ্রক তাকায় জস। আপদ্বন ইের্াে-এে জচম্বাে 
জলইন দ্বছরলন। োনতাম না জয আোেগ্রাউে-এে সারথ েদ্বডত। 
 
“আপনারদ্ে কথাও আদ্বম োনতাম না।” 
 
“যাই জহাক, জচম্বােরলইন দ্বহরসরর্ আপদ্বন প্রাসারদ্ে এলামব দ্বসরটম জচক কেরতন 
প্রায়ই।” 
 
“কেতাম।” 
 
“আে দ্বমউল এখন ঐ প্রাসারদ্ র্াস কেরছ।” 
 
“জসেকমই জশানা যায়-যদ্বদ্ও দ্বমউল দ্খলদ্াে দ্বহরসরর্ জর্শ ের। জকারনা র্িৃতা জদ্য়দ্বন, 
যুদ্ধেরয়ে জকারনা জর্াষো জদ্য়দ্বন এমনদ্বক মানুরষে সামরনও আরস না।” 
 
“পুরোরনা র্ল্প র্রল লাে জনই। আপনারক আমারদ্ে দ্েকাে।” 
 
কাডব জশা করে ফি পুরো জটক দ্বনরেে দ্বদ্রক জিরন জনয়। তােপে নতুন তাস র্ািরত 
থারক। 
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প্রািন জচম্বােরলইন কাডব তুরল র্রল, “দু্ুঃদ্বখত কযারেন। এলামব দ্বসরটম জচক কেতাম 
দ্বেকই, দ্বকন্তু জসিা দ্বছল রুদ্বিন। দ্বেতরেে খর্ে দ্বকছুই োদ্বন না।” 
 
“জকারনা সরন্দহ জনই। দ্বকন্তু যরথি র্েীরে জছদ্ কেরত পােরল আপনাে মাইে জথরক 
এলামব কররারলে সৃ্মদ্বত জর্ে করে আনা যারর্ সাইদ্বকক জপ্রারর্ে সাহারযয।” 
 
জচম্বােরলইরনে জর্ালাদ্বপ মুখ মুহূরতবই ফযাকারশ র্েব ধােে করে। হাত শিোরর্ জচরপ 
ধোয় তাসগুরলা দু্মরড মুচরড জযরত থারক, “সাইদ্বকক জপ্রার্?” 
 
“েরয়ে দ্বকছু জনই। দ্বেদ্বনসিা কীোরর্ র্যর্হাে কেরত হয় আদ্বম োদ্বন। করয়কদ্বদ্ন 
অসুস্থতারর্াধ ছাডা আে জকারনা ক্ষদ্বত হরর্ না। আমারদ্ে মারঝ এমন অরনরকই আরছ, 
যাো এলামব কররারলে দ্বর্স্তাদ্বেত দ্বর্র্েে জপরল ওরয়েরলিংথ কদ্বম্বরনশন ততদ্বে করে দ্বদ্রত 
পােরর্। আমারদ্ে মারঝ অরনরকই আরছ, যাো একিা কু্ষর িাইম জর্ামা র্াদ্বনরয় দ্বদ্রত 
পােরর্, আদ্বম দ্বনরে জসিা দ্বনরয় দ্বমউরলে কারছ যার্।” 
 
জলাকগুরলা জিদ্বর্রলে আরো কাছাকাদ্বছ দ্বেড েমায়। 
 
“একিা দ্বনদ্বদ্বি সন্ধযায় িাদ্বমবনাস দ্বসদ্বিরত প্রাসারদ্ে কাছাকাদ্বছ একিা দ্ািা শুরু কেরত 
হরর্। সদ্বতযকাে দ্ািা না, সামানয জর্ালমাল। চলরত থাকরর্ যতক্ষে পযবন্ত 
 
প্রাসাদ্ েক্ষীরদ্ে মরনারযার্ আকৃি হয়।” 
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জসদ্বদ্ন জথরক পের্তবী এক মাস প্রস্তুদ্বতে কাে এদ্বর্রয় চরল, এর্িং নযাশনাল দ্বিরিে 
কযারেন হযান দ্বপ্রচাে এে আরর্ জয দ্বনরেরক নাদ্বমরয় এরনরছ ষডযন্ত্রকােীে পযবারয়, 
এর্াে সামাদ্বেক মযবাদ্া আরো কু্ষণ্ণ করে পদ্বেেত হয় গুির্াতরক। 
 
কযারেন দ্বপ্রচাে, গুির্াতক, প্রাসারদ্ দ্াুঁদ্বডরয় দ্বনরেে সাইরকাদ্বহরটাদ্বেে প্রশিংসায় 
পঞ্চমুখ। র্যাপক এলামব দ্বসরটরমে অথব দ্বেতরে র্ারডবে সিংখযা কম। এই জক্ষরত্র জর্াধ হয় 
একেনও জনই। 
 
প্রাসারদ্ে দ্বেতরে কামডাে দ্বর্নযাস তাে মুখস্থ। দ্বনুঃশরব্দ কারলা একিা দ্বর্নু্দে মরতা 
কারপবি দ্বর্ছারনা ে যাম্প জর্রয় উপরে উরে জদ্য়াল জর্ুঁরষ দ্াুঁডাল। 
 
তাে সামরন একিা শয়ন করক্ষে দ্েো। দ্বমউিযাি দ্বনিয়ই ওই দ্েোে দ্বপছরন আরছ, 
জয অপোরেয়রক করেরছ পোদ্বেত। একিু আরর্ই এরস পরডরছ জস-জর্ামাে জময়াদ্ দ্শ 
দ্বমদ্বনি র্াদ্বক। 
 
পাুঁচ দ্বমদ্বনি জপদ্বেরয় জর্ল, এখরনা পুরো দ্বর্ে নীের্। দ্বমউল জর্ুঁরচ থাকরর্ আে মাত্র পাুঁচ 
দ্বমদ্বনি-কযারেন দ্বপ্রচােও তাই। 
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হোৎ অগ্রপিাৎ দ্বর্রর্চনা না করেই সামরন এরর্াল জস। জর্ামা দ্বর্রফাদ্বেত হরল পুরো 
প্রাসাদ্ উরড যারর্-পুরো প্রসাদ্। দ্শ র্ে দূ্রে জয দ্েো আরছ জসিা জকারনা র্াধাই না। 
দ্বকন্তু দ্বমউলরক জস জদ্খরত চায়, জযরহতু দু্েন একসারথই মেরর্। 
 
চূডান্ত দ্বসদ্ধান্ত দ্বনরয় জস পার্লা ষাুঁরডে মরতা ছুরি দ্বর্রয় দ্বর্দু্যৎরর্রর্ ঝাুঁদ্বপরয় পডল 
দ্েোে উপে। 
 
এর্িং দ্েোিা খুরল দ্বর্রয় উজ্জ্বল আরলা তাে জচাখ ধাুঁদ্বধরয় দ্বদ্ল। িলমল পারয় দ্বকছুদূ্ে 
ছুরি দ্বর্রয় দ্বনরেরক সামরল দ্বনল কযারেন। কামোে দ্বেক মাঝখারন পায়াঅলা মাছ 
দ্বেইরয় োখাে একিা পারত্রে সামরন এক জলাক, র্ম্ভীে। জচাখ তুরল তাকাল স্বাোদ্বর্ক 
েদ্বিরত। 
 
জলাকিাে পেরন র্েীে কারলা ইউদ্বনফমব এর্িং অনযমনস্কোরর্ পারত্র একিা জিাকা 
জদ্ওয়ারত রৃ্ত্তাকাে তেি ততদ্বে হল দ্বেতরেে পাদ্বনরত, পালরকে মরতা ডানা অলা এর্িং 
দ্বসুঁদু্ে র্রেবে মাছগুরলা ছুরিাছুদ্বি শুরু করে দ্বদ্ল। 
 
“আসুন, কযারেন!” জলাকিা র্লল। 
 
কযারেরনে সঞ্চেেশীল দ্বেরেে দ্বনরচ ধাতুে কু্ষর জর্ালকিা অশুে র্দ্বতরত এদ্বর্রয় চরলরছ 
জশষ মুহূরতবে দ্বদ্রক। োরন এখন আে থামারনাে জকারনা উপায় জনই, কােে জশষ 
দ্বমদ্বনিও জশষ হরত চরলরছ। 
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“আপদ্বন র্েিং মুরখে ওই জর্াডাে দ্বডম র্স্তুিা জর্ে করুন। ওিা ফািরর্ না।” র্লল 
ইউদ্বনফমব। 
 
এক দ্বমদ্বনি জপদ্বেরয় জর্ল এর্িং হোৎ দ্বকন্তু ধীে র্দ্বতরত কযারেন মাথা দ্বনচু করে রুরপাদ্বল 
জর্ালকিা হারতে তালুরত জফলল। প্রচে জোরড ছুুঁরড দ্বদ্ল জদ্য়ারল, মৃদু্ একিা ধাতর্ 
শব্দ করে দ্বেদ্বনসিা র্দ্বডরয় পডল জমরঝরত, পরড থাকল দ্বনরদ্বাষ োরলা মানুরষে মরতা। 
োর্ কেল ইউদ্বনফমব। “যাই জহাক, ওিা ফািরলও জকারনা লাে হত না, কযারেন। আদ্বম 
দ্বমউল নই। আপনারক তাে োইসেরয়ে সারথ জদ্খা করেই সন্তুি থাকরত হরর্।” 
 
“আপদ্বন কীোরর্ োনরলন?” হতাশ র্লায় দ্বফসদ্বফস কেল কযারেন। 
 
“জদ্াষিা আপদ্বন চাপারত পারেন দ্ক্ষ কাউিাে এসদ্বপওনাে দ্বসরটরমে উপে। 
আপনারদ্ে জছাি দ্লিাে প্ররতযরকে নাম আদ্বম োদ্বন, প্রদ্বতিা পদ্রক্ষরপে উপে নেে 
দ্বছল-” 
 
“আে তােপরেও এতদূ্ে আসরত দ্বদ্রয়রছন?” 
 
“জকন নয়? আমাে মূল উরদ্দশযই দ্বছল আপনারক সহ আরো করয়কেনরক ধো। দ্বর্রশষ 
করে আপনারক। করয়ক মাস আরর্ই ধেরত পােতাম, যখন দ্বনউিন দ্বর্য়াদ্বেিংস-এ কাে 
কেরতন, দ্বকন্তু এিা র্েিং আরো োরলা হরয়রছ। পদ্বেকল্পনাে মূল কাোরমা যদ্বদ্ আপদ্বন 
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দ্বনরে জথরক র্লরত না পােরতন আমােই জকারনা এরেি এই ধেরনেই দ্বকছু একিা 
আপনারক সের্োহ কেত। ফলাফল জর্শ নািকীয় এর্িং অরনকখাদ্বন হাসযকে।” 
 
কযারেরনে দৃ্দ্বি কদ্বেন। “আমাে কারছও জসেকমই মরন হরয়রছ। জতা, এখারনই সর্ 
জশষ?” 
 
“মাত্র শুরু। র্সুন, কযারেন। নায়ক হওয়াে সুরযার্ আমো দ্বনরর্বাধরদ্ে েনয জছরড জদ্ই। 
কযারেন, আপদ্বন দ্ক্ষ জলাক। আমাে প্রাি তথয অনুযায়ী ফাউরেশরন আপদ্বনই সর্বপ্রথম 
দ্বমউরলে প্রকৃত ক্ষমতা রু্ঝরত পারেন। আপদ্বন তারদ্েই একেন জয তাে লাউনরক 
সদ্বেরয় আরন, র্িনািরম এই লাউন এখরনা ধো পরডদ্বন। স্বাোদ্বর্কোরর্ই আপনাে 
দ্ক্ষতা জচারখ পরড আমারদ্ে এর্িং দ্বমউল জসই ধেরনে মানুষ জয তাে শত্রুে দ্ক্ষতারক 
েয় পায়না জযরহতু জস শত্রুরক কনোিব করে র্নু্ধ র্ানারত পারে।” 
 
“আপনাো জসিাই কেরত চাইরছন? ওহ!” 
 
“ওহ্ হযাুঁ! এই উরদ্দরশযই আেরক োরতে প্রহসন। আপদ্বন রু্দ্বদ্ধমান, যদ্বদ্ও দ্বমউরলে 
দ্বর্রুরদ্ধ আপনাে ষডযন্ত্রিা হাসযকেোরর্ র্যথব হরয়রছ। অর্শয এিারক দ্বেক ষডযরন্ত্রে 
পযবারয়ও জফলা যারর্ না। অথবহীন উরদ্দরশয দ্বশপ ধ্বিংস কো কী আপনাে সামদ্বেক 
প্রদ্বশক্ষরেে অিংশ?” 
 
“প্রথরমই একেনরক রু্ঝরত হরর্ জকানিা অথবহীন।” 
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“জর্াঝা যারর্,” নেম সুরে দ্বনিয়তা দ্বদ্ল োইসেয়। “দ্বমউল ফাউরেশন দ্খল করেরছন। 
এিারকই ধীরে ধীরে আরো রৃ্হৎ উরদ্দশয পূেরেে হাদ্বতয়ারে পদ্বেেত কো হরর্।” 
 
“জকান রৃ্হৎ উরদ্দশয?” 
 
“পুরো র্যালাদ্বি দ্খল। দ্বর্দ্বেন্ন দ্বর্েগুরলারক জোডা দ্বদ্রয় নতুন এম্পায়াে র্রড জতালাে 
পদ্বেকল্পনা। স্বপ্ন পূেে, জমািা মাথাে জদ্শরপ্রদ্বমক, আপনারদ্ে জসলডন জসিা পূেরেে 
েনয জয সাত শ র্ছে জর্ুঁরধ দ্বদ্রয়রছন, তাে অরনক আরর্ই। এর্িং এই স্বপ্ন পুেরে 
আপদ্বন আমারদ্ে সাহাযয কেরত পারেন।” 
 
“দ্বনুঃসরন্দরহ পাদ্বে। এর্িং দ্বনুঃসরন্দরহ কের্ না।” 
 
“রু্ঝরত জপরেদ্বছ,” যুদ্বি জদ্খাল োইসেয়, “মাত্র দ্বতনিা স্বাধীন র্দ্বেক দ্বর্ে এখরনা লডাই 
চাদ্বলরয় যারে। দ্বকন্তু আে জর্দ্বশদ্বদ্ন দ্বিকরত পােরর্ না। আে ফাউরেশন-এে জশষ েেসা 
এখন এিাই। তােপরেও আপদ্বন দ্বনরেে জেদ্ র্োয় োখরর্ন?” 
 
“হযাুঁ।” 
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“দ্বকন্তু পােরর্ন না। জস্বোয় মত পাোরল োরলা। অনযোরর্ হরলও অসুদ্বর্ধা জনই। 
দু্েবার্যিরম, দ্বমউল এখারন জনই। অর্দ্বশি র্দ্বেকরদ্ে সারথ লডাইরয় জনতৃত্ব দ্বদ্রেন। 
তরর্ সর্বদ্া জযার্ারযার্ জেরখরছন আমারদ্ে সারথ। আপনারক জর্দ্বশক্ষে 
 
অরপক্ষা কেরত হরর্ না। “দ্বকরসে েনয?” 
 
“আপনাে কনোসবরনে েনয।” 
 
“দ্বমউরলে েনয,” শীতল র্লায় র্লল কযারেন, “কদ্বেন হরর্ কােিা।” 
 
“হরর্ না। আমাে জর্লায় হয়দ্বন। আমারক দ্বচনরত পারেনদ্বন আপদ্বন? আপদ্বন কালর্ারন 
দ্বর্রয়দ্বছরলন, কারেই অর্শযই আমারক জদ্রখরছন। আমাে জচারখ দ্বছল মরনাকল,* ফারেে 
ততদ্বে নকশা খদ্বচত জোর্, উুঁচু চূডাঅলা মুকুি-”। 
 
দ্বর্তৃষ্ণায় পুরো শেীে শি হরয় জর্ল কযারেরনে। “কালর্ারনে ওয়ােলডব।” 
 
“হযাুঁ, এখন আদ্বম দ্বমউরলে অনুর্ত োইসেয়। জদ্খরলন জতা, দ্বমউল জকমন 
পােসুরয়দ্বসে।” 
 
———- 
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[*একরচারখে েনয চশমা দ্বর্রশষ, যা জচারখে চােপারশে মািংসরপদ্বশরক যথাস্থারন োরখ।] 
২১. মহাকারশ অর্কাশ 
 
অর্রোধ জেদ্ করে জর্দ্বেরয় আসা জর্ল দ্বনদ্বর্বরঘ্ন। জস্পস এে দ্বর্সৃ্তদ্বত এত সীমাহীন জয 
অনন্তকাল ধরে যত জনদ্বে দ্বছল র্া হরত পােত সর্গুরলা দ্বমরলও পুরো জস্পস এে উপে 
নেেদ্াদ্বে কেরত পােরর্ না। মাত্র একিা দ্বশপ, একেন দ্ক্ষ পাইলি এর্িং দ্বনদ্বদ্বি 
পদ্বেমাে োরর্যে সহায়তা জপরল জর্দ্বেরয় আসাে একিা পথ হয়রতা ততদ্বে করে জনওয়া 
যারর্। 
 
শীতল দৃ্দ্বি এর্িং শান্ত দৃ্ঢ়তাে সরি জিাোন তাে মহাকাশযান এক নক্ষরত্রে সদ্বন্নদ্বহত 
অঞ্চল জথরক আরেক নক্ষরত্রে দ্বদ্রক দ্বনরয় জর্ল। নক্ষরত্রে এত কারছ থাকায় অদ্বতদ্বেি 
মধযাকষবে ইিােরটলাে োম্প কদ্বেন এর্িং েদ্বিল করে তুলরলও, একই সারথ শত্রুে 
দ্বডরিকশন দ্বডোইস ও অকাযবকে হরয় পডরর্। 
 
এর্িং দ্বনপ্রাে মহাকারশে দ্বেতরেে রৃ্ত্ত জপদ্বেরয় এরস স্বদ্বস্তে দ্বনোস জফলল জিাোন। দ্বতন 
মারসে দ্বেতে এই প্রথম তাে মরন হরে জযন দ্বনুঃসিতা জকরি জর্রছ। কােে এখান 
জথরক সার্ ইথাদ্বেক সিংর্াদ্ আদ্ানপ্রদ্ান শত্রু পক্ষ ধেরত পােরর্ না জমারিই। 
 
এক সিারহ ফাউরেশন-এে উপে িমশ প্রোর্ দ্বর্স্তারেে নীেস আে প্রশিংসায় েেপুে 
সিংর্াদ্ ছাডা আে দ্বকছু দ্বছল না, সিাহিা দ্বছল যখন জিাোন একিা তৃদ্বেত োম্প দ্বদ্রয় 
জপদ্বেরফদ্বে জথরক জর্দ্বেরয় আসরছ। 
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এর্দ্বলিং দ্বমস এে ডাক শুরন জস চািব জথরক জচাখ তুরল তাকাল শূনয দৃ্দ্বিরত। 
 
“কী হরয়রছ?” মাঝখারনে জছাি জচম্বারে জনরম এল জিাোন, জর্ইিা এিারক পদ্বেেত 
করেরছ দ্বলদ্বেিং রুরম। 
 
মাথা নাডল দ্বমস, “োদ্বন না। দ্বমউরলে সিংর্াদ্ পােক একিা জস্পশাল রু্রলদ্বিরনে জর্াষো 
দ্বদ্রয়রছ। োর্লাম তুদ্বমও হয়রতা শুনরত চাইরর্।” 
 
“োরলা। জর্ইিা জকাথায়?” 
 
“দ্বডনারেে র্যর্স্থা কেরছ।” 
 
জছাি কি-মযার্দ্বনদ্বফরসা যারত রু্মায়-তাে দ্বকনারে র্রস অরপক্ষা কেরছ জিাোন। দ্বমউরলে 
আপ্রচাে মূলক জস্পশাল রু্রলদ্বিন র্োর্েই একরর্রয়। প্রথরম সামদ্বেক র্াদ্যযন্ত্র তােপে 
জর্াষরকে জতলরতরল মুখ। শুরুরতই থারক গুরুত্বহীন খর্েগুরলা। একিাে পে একিা। 
তােপে একিু দ্বর্েদ্বতে পরে ট্রারম্পরিে র্ােনা ধীরে ধীরে জোতাে উরত্তেনা র্াদ্বডরয় 
জতারল। 
 
কি করে সহয কেল জিাোন। আপন মরন দ্বর্ড দ্বর্ড কেরছ দ্বমস। 
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সিংর্াদ্পােক প্রচদ্বলত শব্দ র্যর্হাে করর্ যুরদ্ধে সিংর্াদ্ পদ্বেরর্শন শুরু কেল। মহাকারশ 
সিংর্দ্বেত এক লডাইরয় দু্মরড মুচরড যাওয়া ইস্পাত এর্িং েিপারতে র্িনা শরব্দ 
রূপান্তে করে চরলরছ। 
 
জলফরিনযাি জেনারেল সযাদ্বমল এে অধীনস্থ ে যাদ্বপড িুোে জস্কায়ােন আে ইে এে 
িাস্ক জফাসব এে উপে প্রর্ল হামলা চালায়-” জর্াষরকে ছদ্বর্ মুরছ দ্বর্রয় কারলা মহাশূরনয 
মেে পে লডাইরয় র্যস্ত যুদ্ধযানগুরলাে ছুরিাছুদ্বিে দৃ্শয ফুরি উেল। দ্বনুঃশব্দ দ্বর্রফােরেে 
দৃ্রশযে মারঝই জর্াষরকে কে জর্রে চরলরছ। 
 
লডাই এে সর্রচরয় উরিখরযার্য অিংশ দ্বছল জহদ্বে িুোে লাটাে এে সারথ শত্রুপরক্ষে 
‘জনাো’ জেেীে দ্বতনদ্বি দ্বশরপে দ্বর্দ্বেন্ন সিংর্ষব। 
 
দ্বিরনে দৃ্শয পারে ফুরি উেল দ্বর্শাল এক যুদ্ধযারনে ছদ্বর্ আে চকচরক দ্বশপ দ্বনরয় 
উন্মাদ্ আিমেকােী চরল জর্ল দৃ্দ্বিসীমাে র্াইরে, র্াুঁক দ্বনরয় আর্াে দ্বফরে এল জর্াত্তা 
জমরে ছুিল আিমরেে উরদ্দরশয এর্িং লাটারেে তীক্ষ্ণ অগ্রোরর্ আিমে চাদ্বলরয় 
দ্বর্রফাদ্বেত হল। প্রজ্বদ্বলত শিযান এডারনাে েনয সামরনে দ্বদ্রক দ্বকছুিা দ্বনচু হল 
দ্ানরর্ে মরতা যুদ্ধযানিা। 
 
সিংর্রষবে প্রথম জথরক জশষ পযবন্ত মসৃে দ্বনোরর্র্ র্লায় র্েবনা করে জর্ল সিংর্াদ্ পােক। 
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দ্বকছুক্ষে দ্বর্েদ্বতে পে একই কেস্বে র্েবনা করে চলল জনমরনে যুরদ্ধে। তরর্ এর্াে 
আরো উদ্দীপক শব্দ এর্িং দ্বর্স্তাদ্বেত র্েবনা র্যর্হাে কেল জর্াষক। দ্বিরন জদ্খা জর্ল 
একিা দ্বর্ধ্বস্ত নর্েী-হাত র্াধা লান্ত র্দ্বন্দরদ্ে দৃ্শয। 
 
জনমন সমূ্পেবোরর্ পোস্ত হরয়রছ। 
 
আর্াে নীের্তা-এর্িং প্রতযাদ্বশত ককবশ র্াদ্যযন্ত্র। দ্বিরন জদ্খা জর্ল একিা লম্বা কদ্বেডে, 
দু্ পারশ সাদ্বের্াধা তসদ্বনক, তাে জশষ মাথায় দ্রুত পারয় একেন সেকাদ্বে মুখপাত্র এরস 
দ্াুঁডাল, পেরন কাউদ্বন্সলরেে ইউদ্বনফমব। 
 
নীের্তা অসহয জেকল দু্ই জোতাে কারছ। 
 
তােপে জয কেস্বে জশানা জর্ল জসিা র্ম্ভীে ধীেদ্বস্থে এর্িং কদ্বেন : 
 
“আমারদ্ে সার্বরেৌম ক্ষমতাে অদ্বধকােী শাসরকে দ্বনরদ্বরশ জর্াষো কো হরে। জয, 
জহরেন নামক গ্রহ, যুরদ্ধ দ্বর্েদ্বত দ্বদ্রয় পোেয় র্েে করে দ্বনরয়রছ জস্বোয়। এই মুহূরতব 
আমারদ্ে শাসরকে তসদ্বনরকো অর্স্থান দ্বনরয়রছ গ্ররহে গুরুত্বপূেব অর্স্থানগুরলারত। সকল 
ধেরনে দ্বর্রোধীতা দ্মন কো হরয়রছ শি হারত।” 
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মূল সিংর্াদ্পােকরক আর্াে জদ্খা জর্ল দ্বিরন। োদ্বনরয় দ্বদ্ল গুরুত্বপূেব জকারনা সিংর্াদ্ 
পাওয়া জর্রলই জসিা প্রচাে কো হরর্। তােপে শুরু হল একিা সিীতানুষ্ঠান। পাওয়াে 
অফ করে দ্বদ্ল দ্বমস! 
 
এরলারমরলা পদ্রক্ষরপ কামো জছরড জর্দ্বেরয় জর্ল জিাোন। তারক থামারনাে জকারনা 
জচিাই কেল না সাইরকালদ্বেট। 
 
জর্ইিা দ্বকরচন জথরক জর্দ্বেরয় আসাে পে খর্েিা তারক োনাল দ্বমস “ওো জহরেন দ্খল 
করে দ্বনরয়রছ।” 
 
“এত েলদ্বদ্?” অদ্বর্োরস জচাখ দু্রিা জর্ালাকাে হরয় জর্রছ জর্ইিাে, দ্বকছুিা অসুস্থ মরন 
হল তারক। 
 
“দ্বর্না যুরদ্ধ (দ্বর্না ছাপাে…)-” জথরম কথাগুরলা জপরিে জেতে নাদ্বমরয় দ্বদ্ল আর্াে। 
“জিাোনরক একা থাকরত দ্াও। ওে মন োরলা জনই। ওরক ছাডাই জখরত র্সর্।” 
 
একর্াে পাইলি রুরমে দ্বদ্রক তাকাল জর্ইিা “দ্বেক আরছ!” 
 
মযার্দ্বনদ্বফরসাে দ্বদ্রক ওো খুর্ একিা মনরযার্ দ্বদ্ল না। জস অর্শয চুপচাপ খারেও খুর্ 
কম। শুধু েয়াতব দৃ্দ্বি জমরল তাদ্বকরয় আরছ সামরন, মরন হরে জযন তাে প্রদ্বতদ্বি 
জোমকূপ দ্বদ্রয় আতরঙ্কে প্রর্াহ চুুঁইরয় পডরছ। 
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অনযমনস্কোরর্ র্েফ জদ্ওয়া ফুি-জডোরিবে র্াদ্বিিা সদ্বেরয় ককবশ র্লায় এর্দ্বলিং দ্বমস 
র্লল, “দু্রিা র্দ্বেক দ্বর্েযুদ্ধ করে জর্রছ জশষ পযবন্ত। তাো যুদ্ধ কেল, েি ঝোরলা, 
পোদ্বেত হল, দ্বকন্তু আত্মসমপবে করেদ্বন। শুধু জহরেন-দ্বেক ফাউরেশন-এে মরতা-” 
 
“দ্বকন্ত জকন? জকন?” 
 
মাথা নাডল সাইরকালদ্বেট। এখারনই আসল সমসযা। প্রদ্বতদ্বি অস্বাোদ্বর্ক র্িনা দ্বমউরলে 
চদ্বেরত্রে দ্বনদ্শবন। প্রথম সমসযা, মাত্র এক হামলারত দ্বর্না েিপারত দ্বমউল কীোরর্ 
ফাউরেশন দ্খল কেল-জযখারন স্বাধীন র্দ্বেক দ্বর্েগুরলা তখরনা প্রদ্বতরোধ করে চলদ্বছল। 
দ্বনউদ্বলয়াে দ্বেঅযাকশরনে উপে আর্েে ততদ্বে কো একিা দ্বনচু মারনে অস্ত্র-আমো 
অরনকর্াে এিা দ্বনরয় আরলাচনা করেদ্বছ, যতক্ষে না র্যাপােিা আমারক অসুস্থ করে 
জতারল। দ্বকন্তু চালাদ্বকিা শুধু কাে করে ফাউরেশন এে জর্লায়। 
 
“োেুে ধােো দ্বছল,” এর্দ্বলিং দ্বমস এে দ্বগ্রেদ্বল োলুরকে মরতা েুরু জোডা র্দ্বনষ্ঠ হল, 
“দ্বেদ্বনসিা সম্ভর্ত জেদ্বডয়যাি-উইল-দ্বডরপ্রসে। জহরেরন হয়রতা কাে করেরছ। দ্বকন্তু ইে 
র্া জনমন এে জর্লায় জকন র্যর্হাে কো হয়দ্বন-যাো এখন ফাউরেশন-এে প্রায় অরধবক 
দ্বিি দ্বনরয় এখন পযবন্ত দ্বমউরলে দ্বর্রুরদ্ধ তীে প্রদ্বতরোধ র্োয় জেরখরছ। হযাুঁ, খর্রে 
জদ্খা দৃ্রশয আদ্বম ফাউরেশন দ্বশপ দ্বচনরত জপরেদ্বছ।” 
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“ফাউরেশন, তােপে জহরেন,” দ্বফসদ্বফস করে র্লল জর্ইিা। “দ্বর্পদ্ মরন হয় আমারদ্ে 
দ্বপছু দ্বপছু জধরয় আসরছ, দ্বকন্তু স্পশব কেরছ না। প্রদ্বতর্ােই মাত্র চুল পদ্বেমাে সমরয়ে 
আরর্ই দ্বর্পদ্ জথরক জর্দ্বেরয় এরসদ্বছ। র্োর্েই কী এমন র্িরর্?” 
 
দ্বকন্তু এর্দ্বলিং দ্বমস শুনরছ না তাে কথা, দ্বনরেে দ্বচন্তারতই কথা র্রল চরলরছ,”দ্বকন্তু 
আরেকিা সমসযা আরছ-আরেকিা সমসযা, জর্ইিা। মরন আরছ খর্রে র্লা হরয়দ্বছল জয 
দ্বমউরলে লাউনরক িাদ্বমবনারস পাওয়া যায়দ্বন; ধােো কো হরে জস জহরেরন চরল জর্রছ র্া 
অপহেেকােীো তারক জসখারন দ্বনরয় জর্রছ। ওে দ্বনিয়ই জকারনা গুরুত্ব আরছ, জর্ইিা, 
আমো এখরনা জসিা ধেরত পাদ্বেদ্বন। মযার্দ্বনদ্বফরসা দ্বনিয়ই এমন দ্বকছু োরন দ্বমউরলে 
েনয যা দ্বর্পজ্জনক। আদ্বম দ্বনদ্বিত।” 
 
মযার্দ্বনদ্বফরসা, জচহাো ফযাকারশ, েরয় কাুঁপরত শুরু করেরছ, প্রদ্বতর্ারদ্ে সুরে র্লল, 
“সায়াে…জনার্ল লডব…অর্শযই, আমাে অরনক দ্বকছুই মরন জনই, আপনারদ্ে সর্ প্ররেে 
ের্ার্ দ্বদ্রত পাদ্বেদ্বন। আমাে ক্ষমতা অনুযায়ী যদু্ে সম্ভর্ র্রলদ্বছ, এর্িং আপদ্বন জপ্রার্ 
দ্বদ্রয় আমাে জেতে জথরক আদ্বম যা োদ্বন, দ্বকন্তু োনতাম না জয আদ্বম োদ্বন জসগুরলাও 
জর্ে করে এরনরছন।” 
 
“োদ্বন…োদ্বন। র্যাপােিা অরনক জছাি। এতই জছাি জয আদ্বম র্া তুদ্বম জকউই দ্বচনরত 
পােদ্বছ না। অথচ আমারক জর্ে কেরতই হরর্-জনমন আে ইে এর্ পতন র্িরর্ খুর্ 
দ্বশর্দ্বর্েই এর্িং তােপে শুধু অর্দ্বশি থাকর্ আমো, স্বাধীন ফাউরেশন এে সর্বরশষ 
দ্বর্নু্দ।” 
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র্যালাদ্বিে মূল অিংশ পাদ্বড জদ্ওয়াে সময় নক্ষরত্রে ঝাুঁক আরো র্ন হরত লার্রলা। 
গ্রযাদ্বেরিশনাল দ্বফল্ড র্াডরত লার্রলা লাদ্বফরয় লাদ্বফরয় আন্তনাক্ষদ্বত্রক োরম্পে জক্ষরত্র 
েদ্বিলতা র্াদ্বডরয় তুলল। সতকব না হরলই দ্বর্পদ্। 
 
জিাোন সতকব হল যখন একিা োরম্পে পে তারদ্ে দ্বশপ দ্বর্রয় পডল একিা জেড 
োয়ারিে শদ্বিশালী মধযাকষবে জক্ষরত্রে মারঝ এর্িং দ্বনরাহীন র্ারো র্ণ্টা করোে 
পদ্বেেরমে পেই জসখান জথরক ধীরে ধীরে মুি হরত পােল। 
 
চারিবে অসমূ্পেবতা, দ্বনরেে অদ্ক্ষতা, অপারেশন এর্িং মযাথরমদ্বিকযাল অদ্বেজ্ঞতাে 
অোরর্ে কােরেই জিাোন র্াধয হরয় দ্বফরে জর্ল পুরোরনা যুরর্ে োম্পগুরলাে মধযর্তবী 
অর্স্থান প্লি করে করে এরর্ারনাে পদ্ধদ্বতরত। 
 
র্যাপােিা দ্াুঁদ্বডরয় জর্ল একিা সদ্বেদ্বলত প্ররচিাে মরতা। এর্দ্বলিং দ্বমস জিাোরনে 
দ্বহসার্গুরলা আর্াে পেীক্ষা করে জদ্রখ, জর্ইিা দ্বর্দ্বেন্ন পদ্ধদ্বতরত একিা সম্ভার্য পথ খুুঁরে 
জর্ে কোে জচিা করে। এমনদ্বক মযার্দ্বনদ্বফরসারকও একিা কাে জদ্ওয়া হল। জমদ্বসন 
জথরক শুধু দ্বহসার্গুরলা জর্ে কো, একর্াে রু্দ্বঝরয় জদ্ওয়াে পেই প্রচুে আনন্দ জপল 
কােিারত এর্িং দ্বনরেে দ্ক্ষতা প্রমাে কেল দ্বর্স্ময়কেোরর্। 
 
ফরল এক মারসে জেতে জর্ইিা দ্বশখল কীোরর্ র্যালাকদ্বিক জলরন্সে জকন্দ্র জথরক অরধবক 
দূ্রে দ্বশরপে দ্বত্রমাদ্বত্রক মরডরলে সাহারযয চলাে পরথে উত্তি লাল জেখািারক পযবরর্ক্ষে 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

333 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

কেরত হয়, এর্িং দ্বর্দ্রুপােক সুরে র্লরত পারে, ‘োরনা দ্বেদ্বনসিা জদ্খরত জকমন? একিা 
দ্শ পাওয়ালা জকরচাে মরতা, জযন র্দ্হেরমে জোরর্ ধরেরছ জকরচািারক। আসরল তুদ্বম 
আমারদ্েরক আর্াে জহরেরনই দ্বফদ্বেরয় দ্বনরয় যারর্।” 
 
“দ্বনরয় যার্” হারতে চারিব একিা জোোরলা রু্দ্বস জমরে র্ে র্ে কেল ট্রযাদ্বেে “তুদ্বম মুখ 
র্ন্ধ না কেরল জসিাই কেরত হরর্।” 
 
“এর্িং,” র্রল চরলরছ জর্ইিা, “সম্ভর্ত রাদ্বর্মািংরশে দ্বেক মাঝ দ্বদ্রয় জসাো এরর্ারল 
একিা পথ পাওয়া যারর্।” 
 
“তাই, জর্াকা, আন্দারে দ্বেল জছাুঁডাে মরতা করে ওোরর্ পথ জর্ে কেরত হরল পাুঁচ শ 
দ্বশরপে পাুঁচ শ র্ছে লার্রর্। তা ছাডা জসাো োস্তাগুরলা এদ্বডরয় চলাই উদ্বচত ওই পরথ 
সম্ভর্ত শত্রুপরক্ষে দ্বশপ দ্বর্ে দ্বর্ে কেরছ। তা ছাডা-”। 
 
“ওহ, র্যালাদ্বি, কদ্বচ জখাকাে মরতা েয় জদ্খারনা র্ন্ধ করো।” খপ করে জিাোরনে চুল 
জিরন ধেল জস।” 
 
“আউচ! ছারডা!” আতবনাদ্ করে উেরলা জিাোন, তােপে জর্ইিাে কর্দ্বেরত িান জমরে 
দু্েরনই পরড জর্ল জমরঝরত, জসখারন জর্ইিা জিাোন আে জচয়াে গুরলা দ্বমরল একিা েি 
পাকারনা অর্স্থা সৃদ্বি করেরছ। জযন রুদ্ধোস জকারনা জেসদ্বলিং মযাচ চলরছ, যারত কুদ্বস্তে 
জকারনা দ্বচহ্ন জনই, আরছ শুধু দ্বখলদ্বখল হাদ্বস আে হাত পারয়ে দ্াপাদ্াদ্বপ। 
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হন্তদ্ন্ত হরয় মযার্দ্বনদ্বফরস জোকাে পে দ্বনরেরক আলাদ্া করে দ্বনল জিাোন। 
 
“কী র্যাপাে?” 
 
উরিরর্ লাউরনে মুরখে প্রদ্বতদ্বি জেখা িান িান। দ্বর্শাল নারকে ডর্ািা সাদ্া হরয় জর্রছ। 
“যন্ত্রগুরলা জকমন জযন অস্বাোদ্বর্ক আচেে কেরছ, সযাে। আদ্বম দ্বকছু োদ্বন না র্রল 
জকারনািারত হাত দ্বদ্ইদ্বন-” 
 
দু্ই জসরকরেে জেতে পাইলি রুরম হাদ্বেে হল জিাোন। শান্ত সুরে মযার্দ্বনদ্বফরসারক 
দ্বনরদ্বশ দ্বদ্ল, “এর্দ্বলিং দ্বমস জক রু্ম জথরক উোও। এখারন আসরত র্ল।” 
 
জর্ইিা আেুল চাদ্বলরয় এরলারমরলা চুল দ্বেক কোে জচিা কেরছ। তারক র্লল জিাোন, 
“আমো ধো পরড জর্দ্বছ, জর্?” 
 
“ধো পরড জর্দ্বছ?” হাত দু্রিা দু্পারশ ঝুরল পডল দ্বশদ্বথলোরর্। “কাে কারছ?” 
 
“র্যালাদ্বি োরন”, দ্বর্ডদ্বর্ড কেল জিাোন, “তরর্ আমাে ধােো ওরদ্ে কারছ ব্লাটাে 
আরছ এর্িং জসিা চালারত োরন।” 
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জচয়ারে র্রস এেই মরধয জস দ্বশপ এে আইরডদ্বিদ্বফরকশন সার্-ইথারে পাোরনা শুরু 
করেরছ। 
 
যখন একিা র্াথ জোর্ র্ারয় চাদ্বপরয় রু্ম েডারনা জচারখ এর্দ্বলিং দ্বমস প্ররর্শ কেল, 
অদ্বতদ্বেি শান্ত র্লায় তারক র্লল জিাোন, “মরন হরে দ্বফদ্বলয়া নামক জকারনা এক 
স্বাধীন োরেযে দ্বসমারন্ত েুরক পরডদ্বছ।” 
 
“কখরনা নাম শুদ্বনদ্বন,” কািাকািা র্লায় র্লল দ্বমস। 
 
“আদ্বম ও না,” ের্ার্ দ্বদ্ল জিাোন, “দ্বকন্তু একিা দ্বফদ্বলয়ান দ্বশপ আমারদ্ে থাদ্বমরয়রছ, 
জকন, আদ্বম োদ্বন না।” 
 
দ্বফদ্বলয়ান দ্বশপ এে কযারেন ইন্সরপক্টরেে সারথ এল ছয় েন সশস্ত্র তসদ্বনক। জলাকিা 
জর্রি, পাতলা চুল, পাতলা জোুঁি। চামডা খসখরস। জচয়ারে র্রস হারতে জফাদ্বলও খুরল 
সাদ্া একিা পৃষ্ঠা জর্ে কোে আরর্ কাশল ককবশোরর্। 
 
“আপনারদ্ে পাসরপািব এর্িং দ্বশপ আইরডদ্বিদ্বফরকশন, দ্বপ্লে।” 
 
“জনই।” ের্ার্ দ্বদ্ল জিাোন। 
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“জনই?” জর্ে জথরক মাইরিারফান খুরল কথা র্লল দ্রুত, “দ্বতন েন পুরুষ, একেন 
মদ্বহলা। প্ররয়ােনীয় কার্েপত্র জনই।” জসইসারথ জনাি দ্বলখল জখালা পৃষ্ঠায়। 
 
“জকারত্থরক এরসরছন?” পের্তবী প্রে। 
 
“জকাথায় জসিা?” 
 
“দ্বত্রশ হাোে পােরসক, ট্রানিরেে আদ্বশ দ্বডদ্বগ্র পদ্বিরম। চদ্বিশ দ্বডদ্বগ্র-” 
 
“জনোে মাইে, জনোে মাইে!” জিাোন জদ্খল তাে প্রেকােী দ্বলখরছ পরয়ি অফ 
অদ্বেদ্বেন-জপদ্বেরফদ্বে। 
 
“জকাথায় যারেন?” প্রে কো থামায়দ্বন দ্বফদ্বলয়ান। 
 
“ট্রানিে জসক্টে।” 
 
“উরদ্দশয?” 
 
“আনন্দ ভ্রমে।” 
 
“কারর্বা?” 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

337 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“জনই।” 
 
“হুম্ -ম্ -ম্ । দ্বেক আরছ, জচক কেরত হরর্।” মাথা নাডরতই সশস্ত্র দু্েন জলাক ঝাুঁদ্বপরয় 
পডল কারে। র্াধা জদ্ওয়াে জকারনা জচিা কেল না জিাোন। 
 
“দ্বফদ্বলয়ান জিদ্বেরিাদ্বেরত জকন এরসরছন?” দ্বফদ্বলয়ারনে দৃ্দ্বিরত র্নু্ধরত্বে জকারনা জছাুঁয়া 
জনই। 
 
“জকাথায় এরসদ্বছ োনতাম না। োরলা চািব জনই আমারদ্ে কারছ।” 
 
“না থাকাে েনয একশ জিদ্বডি েদ্বেমানা-জসই সারথ অনযানয ফী দ্বদ্রত হরর্।” 
 
আর্াে মাইরিারফারন কথা র্লল-তরর্ র্লাে জচরয় শুনল জর্দ্বশ। তােপে জিাোনরক 
দ্বেরজ্ঞস কেল, “দ্বনউদ্বলয়াে জিকরনালদ্বে সম্বরন্ধ দ্বকছু োরনন?” 
 
“সামানয,” সতকবোরর্ ের্ার্ দ্বদ্ল জিাোন। 
 
“তাই? জপদ্বেরফদ্বেে জলাকরদ্ে এ র্যাপারে যরথি সুনাম আরছ। একিা সুযি পরে আমাে 
সারথ আসুন।” 
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সামরন র্াডল জর্ইিা। “ওরক দ্বনরয় কী কেরর্ন আপনাো?” 
 
হালকা িারন তারক সদ্বেরয় আনল জিাোন, োো সুরে দ্বেরজ্ঞস কেল, “আমারক জকাথায় 
জযরত হরর্?” 
 
“আমারদ্ে পাওয়াে প্লযারিে সামানয জমোমরতে প্ররয়ােন। ও যারর্ আপনাে সারথ।” 
জলাকিা আেুল তুলল সোসদ্বে মযার্দ্বনদ্বফরসাে দ্বদ্রক, আে আতরঙ্ক ছানা র্ডা হরয় উেল 
মযার্দ্বনদ্বফরর্াে জচাখ। 
 
“ও দ্বর্রয় কী কেরর্?” আিমরেে েদ্বিরত দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন। 
 
শীতল দৃ্দ্বি তুরল তাকাল অদ্বফসাে। “এই অঞ্চরল দ্সুযতা রৃ্দ্বদ্ধ জপরয়রছ। এক কুখযাত 
দ্সুযে জচহাোে র্েবনা আরছ আমারদ্ে কারছ। শুধু একিু দ্বমদ্বলরয় জদ্খা আে দ্বকছু না।” 
 
ইতস্তত কেরছ জিাোন, দ্বকন্তু ছয়িা ব্লাটারেে দ্বর্রুরদ্ধ তকব কোে দ্বকছু জনই। 
কাপরর্ারডবে দ্বদ্রক হাত র্াডাল সুযি জর্ে কোে েনয। 
 
এক র্ণ্টা পে, দ্বফদ্বলয়ান দ্বশরপ প্রচে োর্ দ্বনরয় উরে দ্াুঁডাল জিাোন “জমািরেে জকারনা 
সমসযা আমাে জচারখ পডরছ না। র্াসর্াে, এলদ্বিউর্, সর্ দ্বেক মরতা কাে কেরছ। 
এখারনে ইনচােব জক?”। 
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“আদ্বম,” শান্তোরর্ ের্ার্ দ্বদ্ল জহড ইদ্বঞ্জদ্বনয়াে। 
 
“আমারক এখান জথরক জর্ে করে দ্বনরয় যান-” 
 
পথ জদ্দ্বখরয় তারক অদ্বফসােস জলরেরল দ্বনরয় আসা হল। জছাি এদ্বি রুরম একেন মাত্র 
জকোদ্বন র্রস আরছ। 
 
“আমাে সারথ জয জলাক এরসদ্বছল, জস জকাথায়?” 
 
“একিু অরপক্ষা করুে,” ের্ার্ দ্বদ্ল জকোদ্বন। 
 
মযার্দ্বনদ্বফরসারক দ্বনরয় আসা হল দ্বেক পরনে দ্বমদ্বনি পে। 
 
“ওো জতামারক কী করেরছ?” দ্রুত দ্বেরজ্ঞস কেরলা জিাোন। 
 
“দ্বকছু না। দ্বকছু না।” না জর্াধক েদ্বিরত মাথা নাডল মযার্দ্বনদ্বফরসা। 
 
দু্ই শ পঞ্চাশ জিদ্বডি দ্বদ্রয় দ্বফদ্বলয়ানরদ্ে দ্াদ্বর্ জমিারনা হল-তােমরধয পঞ্চাশ জিদ্বডি 
দ্রুত ছাডা পাওয়াে েনয এর্িং আর্াে তাো জর্দ্বেরয় এল মুি মহাকারশ। 
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ওো জফোে পে জোে করে একিু হাসল জর্ইিা, আে দ্াুঁত জর্ে কো হাদ্বস দ্বদ্রয় জিাোন 
র্লল, “ওিা দ্বফদ্বলয়ান দ্বশপ না-আেও দ্বকছুক্ষে নডদ্বছ না এখান জথরক। এদ্বদ্রক এরসা।” 
 
ওে চােপারশ সর্াই দ্বেড েমাল। 
 
“ওিা ফাউরেশন দ্বশপ আে জলাকগুরলা দ্বমউরলে চামচা।” 
 
হাত জথরক পরড যাওয়া দ্বসর্ােিা তুরল এর্দ্বলিং র্লল, “এখারন? আমো ফাউরেশন 
জথরক প্রায় পঞ্চাশ হাোে পােরসক দূ্রে।” 
 
“এর্িং আমো এখারন এরসদ্বছ। ওরদ্ে আসরত র্াধা জকাথায়। র্যালাদ্বি, এর্দ্বলিং আপনাে 
ধােো একিা দ্বশপ জদ্খরল আদ্বম দ্বচনরত পাের্ না। আদ্বম র্লদ্বছ ওিা ফাউরেশন দ্বশপ, 
ফাউরেশন ইদ্বঞ্জন।” 
 
“ওো এখারনই কীোরর্ আসল?” যুদ্বিরর্াধ োদ্বর্রয় জতালাে সুরে দ্বেরজ্ঞস কেল 
জর্ইিা। মহাকারশ দু্রিা দ্বনদ্বদ্বি দ্বশরপে জদ্খা হওয়াে সম্ভার্না কতিুকু?” 
 
“ওসর্ জেরর্ কী হরর্?” র্েম হরয় উেল জিাোন। “পদ্বেষ্কাে জর্াঝা যায় আমারদ্ে 
অনুসেে কো হরে।” 
 
“অনুসেে?” অর্জ্ঞাে সুরে দ্বেরজ্ঞস কেল জর্ইিা। “হাইপাে জস্পরসে মধয দ্বদ্রয়?” 
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লান্তোরর্ র্াধা দ্বদ্ল এর্দ্বলিং দ্বমস, “সম্ভর্-দ্ক্ষ একেন পাইলরিে হারত খুর্ োরলা 
একিা দ্বশপ থাকরল সম্ভর্। দ্বকন্তু সম্ভার্না অতযন্ত ক্ষীে।” 
 
“আদ্বম জতা জট্রইল লুকারনাে জকারনা জচিা কদ্বেদ্বন।” রু্ঝারনাে সুরে র্লল জিাোন। “জিক 
অফ করে এরকর্ারে জসাো পরথ এদ্বর্রয়দ্বছ। একিা অন্ধও আমারদ্ে যাত্রা পথ দ্বহসার্ 
করে দ্বনরত পােরর্।” 
 
“চলাে পরথে অল্প করয়কিা দ্বচহ্ন জস ধেরত পােরর্।” জচুঁদ্বচরয় র্লল জর্ইিা। “জযেকম 
উদ্ভিোরর্ তুদ্বম োম্প করেছ, তারত প্রাথদ্বমক র্ন্তর্য পযবরর্ক্ষে করে দ্বকছুই জর্াঝা যারর্ 
না। একাদ্বধকর্াে োম্প জশরষ েুল োয়র্ায় জর্দ্বেরয় এরসদ্বছ।” 
 
“সময় নি হরে,” দ্াুঁরত দ্াুঁত জচরপ র্লল জিাোন। “ওিা দ্বমউরলে দ্খল কো 
ফাউরেশন দ্বশপ। আমারদ্ে সাচব করেরছ। মযার্দ্বনদ্বফরসারক দ্বনরয় আমাে কাছ জথরক 
আলাদ্া জেরখরছ। জতামারদ্ে সরন্দহ হরলও জযন দ্বকছু কেরত না পারো দ্বেদ্বে দ্বহরসরর্ 
দ্বনরয় জর্রছ আমারক। আে এই মুহূরতব আমো ওিারক মহাকারশই জ্বাদ্বলরয় দ্বদ্রত যাদ্বে।” 
 
“দ্াুঁডাও, দ্াুঁডাও” হাত জিরন ধরে তারক থামাল দ্বমস। “জতামাে ধােো ওিা শত্রুরদ্ে 
দ্বশপ। আে শুধু মরন করেই তুদ্বম আমারদ্ে সর্াে মোে র্যর্স্থা কেরর্? দ্বথিংক, মযান, ওই 
মোমাসগুরলা দ্বর্পদ্সিংকুল র্যালাদ্বিে অসম্ভর্ পথ পাদ্বড দ্বদ্রয় এতদূ্ে এরসরছ শুধু 
আমারদ্ে জচহাো জদ্রখ জছরড জদ্ওয়াে েনয।” 
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“হয়রতা আমো জকাথায় যাই জসিা োনাে প্রদ্বতই ওরদ্ে আগ্রহ।” 
 
“তা হরল আমারদ্ে থামারলা জকন, জকন মরনে জেতে সরন্দহ েুদ্বকরয় দ্বদ্ল? তুদ্বম এোরর্ 
দু্পরথই চলরত পারো না।” 
 
“আদ্বম আমাে পরথই চলর্। ছাডন, এর্দ্বলিং, অনযথায় আপনারক আমাে আর্াত কেরত 
হরর্।” 
 
উুঁচু আসন দ্বর্দ্বশি দ্বপ্রয় জচয়ারে র্সা অর্স্থারতই সামরন ঝুকল মযার্দ্বনদ্বফরসা উরত্তেনায় 
তাে লম্বা নাক লাল হরয় আরছ। “কথাে মাঝখারন কথা র্লাে েনয ক্ষমা কেরর্ন, দ্বকন্তু 
আমাে জছাি মরন হোৎ করেই এক অস্বাোদ্বর্ক োর্নাে উদ্য় হরয়রছ।” 
 
জিাোরনে দ্বর্েদ্বি রু্ঝরত জপরেই জর্ইিা এর্দ্বলিং এে সারথ জযার্ দ্বদ্ল তারক শি করে 
ধরে োখাে কারে। “র্রলা, মযার্দ্বনদ্বফরসা। আমো সর্াই জতামাে কথা শুনদ্বছ।” 
 
“ওরদ্ে দ্বশপ এ থাকাে সময় জর্ালকধাুঁধাে মরতা দ্বর্ভ্রাদ্বন্তকে জকারনা র্িনায় মানুষ 
জযমন েডপদ্ারথবে মরতা হতরু্দ্বদ্ধ হরয় যায় আদ্বমও েরয় জতমদ্বন হতরু্দ্বদ্ধ হরয় পদ্বড। 
আসরল কী র্রিরছ পুরোপুদ্বে মরন জনই আমাে। অরনক জলাক আমাে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় 
দ্বছল, কথা র্লদ্বছল। দ্বকন্তু আদ্বম দ্বকছুই রু্ঝরত পাদ্বেদ্বন। জশরষ-জযন জমরর্ে ফাুঁক দ্বদ্রয় 
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একিুকরো জোদ্ এরস পডল-একিা মুখ আদ্বম দ্বচনরত পােলাম। মাত্র এক নেে, 
ক্ষদ্বেরকে েনয-অথচ পুরো সৃ্মদ্বত এখরনা আমাে মরন জ্বলজ্বল কেরছ।” 
 
“জক জস?” দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন। 
 
“ঐ জসই কযারেন, অরনকদ্বদ্ন আরর্ জয আমারদ্ে সারথ দ্বছল, যখন আপদ্বন আমারক 
প্রথম দ্বর্পদ্ জথরক েক্ষা করেন।” 
 
দ্বনুঃসরন্দরহ মযার্দ্বনদ্বফরসাে উরদ্দশয দ্বছল সর্াে জেতরে চাঞ্চলয ততদ্বে কো এর্িং লমুরখে 
র্াুঁকারনা হাদ্বসরত পদ্বেষ্কাে জর্াঝা জর্ল জস সফল হরয়রছ। 
 
“কযারেন…হযান…দ্বপ্রচাে?” কদ্বেন র্লায় দ্বেরজ্ঞস কেল দ্বমস। “তুদ্বম দ্বনদ্বিত, জকারনা েুল 
হয়দ্বন?” 
 
“সযাে, আদ্বম কসম জখরয় র্লদ্বছ,” এর্িং একিা কঙ্কালসাে হাত োখল পাতলা রু্রকে 
উপে। “এই সদ্বতয কথািা আদ্বম দ্বমউরলে সামরনও এমনোরর্ কসম জখরয় র্লরত 
পােরর্া জয জস তাে সমস্ত ক্ষমতা দ্বদ্রয়ও জসিা অস্বীকাে কেরত পােরর্ না।” 
 
জর্ইিাে মুরখ দ্বনখাদ্ দ্বর্স্ময়, তা হরল এত সর্দ্বকছু জকন র্িরছ?” 
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অধীে আগ্রহ দ্বনরয় তাে মুরখামুদ্বখ হল লাউন, “মাই জলদ্বড, আমাে একিা ধােো আরছ। 
ধােোিা আমাে মাথায় এরসরছ এরকর্ারে ততদ্বে অর্স্থায়, জযন র্যালাকদ্বিক দ্বস্পদ্বেি জসিা 
আমাে মরন েুদ্বকরয় দ্বদ্রয়রছ।” জিাোরনে তােস্বে প্রদ্বতর্াদ্ ছাদ্বপরয় তারক কথা র্লরত 
হরে উচ্চস্বরে। 
 
“মাই জলদ্বড,” জস শুধু মাত্র জর্ইিারক উরদ্দশয করে কথা র্লরছ, “যদ্বদ্ এই কযারেরনে 
আমারদ্ে মরতাই দ্বনরেে জকারনা উরদ্দশয থারক; হোৎ করে আমারদ্ে মুরখামুদ্বখ হরয় 
জসও োর্রত পারে জয আমো তারক অনুসেে কেদ্বছ। জছাট্ট জয প্রহসনিা জস কেল 
তারত অর্াক হওয়াে কী আরছ?” 
 
“তা হরল তাে দ্বশরপ আমারদ্ে দ্বনরয় জর্ল জকন?” দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন। “ওিাে 
জকারনা অথব জনই।” 
 
“জকন, অর্শযই আরছ,” প্রচে উৎসারহ উুঁচু র্লায় র্লল লাউন। “জস পাদ্বেরয়রছ তাে 
অধীনস্থরদ্ে যাো আমারদ্ে জচরন না দ্বকন্তু মাইরিারফারন আমারদ্ে র্েবনা দ্বদ্রয়রছ। জয 
কযারেন এরসদ্বছল। জস আমাে দ্বকমু্ভত দ্বকমাকাে জচহাো জদ্রখ অর্াক হরয়রছ, জকারনা 
সরন্দহ জনই-কােে, এই দ্বর্শাল র্যালাদ্বিরত আমাে জচহাোে সারথ দ্বমলরর্ এমন জলাক 
র্লরত জর্রল জনই। আপনারদ্ে পদ্বেচরয়ে র্যাপারে আদ্বম দ্বছলাম প্রমাে।” 
 
“আে তাই জস আমারদ্ে জছরড দ্বদ্ল?”। 
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“ওে উরদ্দশয দ্বক, জসিা কতখাদ্বন জর্াপনীয়, আমো োদ্বন? জস শুধু দ্বনদ্বিত হরত জচরয়রছ 
জয আমো শত্রু নই। জসিা হওয়াে পেই রু্ঝরত জপরেরছ জর্দ্বশ র্াুঁিার্াুঁদ্বি কেরল তাে 
দ্বমশরনেই ক্ষদ্বত হরর্।” 
 
“জর্ায়াতুবদ্বম করো না, জিাদ্বে। ওে কথায় র্িনাে একিা র্যাখযা পাওয়া যারে।” ধীের্লায় 
র্লল জর্ইিা। 
 
“এেকমিা হরত পারে,” একমত হল দ্বমস। 
 
সর্াে সদ্বেদ্বলত দ্বর্রোধীতাে মুরখ দ্বনরেরক অসহায় মরন হল জিাোরনে। লাউরনে 
র্যাখযায় দ্বকছু একিা আরছ যা তারক জখাুঁচারে। জকাথাও একিা র্লদ্ আরছ। একিু 
দ্বর্ভ্রান্ত এর্িং অদ্বনো সরেও দ্রম এল জেতরেে োর্। 
 
“মুহূরতবে েনয, দ্বফস দ্বফস কেল জস, “আমাে মরন হরয়দ্বছল দ্বমউরলে একিা দ্বশপ আমো 
জপরয়দ্বছ।” 
 
এর্িং মাতৃেূদ্বম জহরেরনে অপমারন দ্বর্ে হরয় উেল তাে জচাখ দু্রিা। 
 
র্াদ্বকো জসিা ধেরত পােল। 
 
* 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

346 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
দ্বনওট্রানিে…জডদ্বলকাস এে জছাট্ট গ্রহ, মহাদ্বর্পযবরয়ে পে নতুনোরর্ নামকেে কো হয়, 
প্রায় এক শতাব্দী এিা দ্বছল ফাটব এম্পায়াে এে সর্বরশষ োের্িংরশে জকন্দ্রদ্বর্নু্দ। এিা 
দ্বছল এক অপদ্বেদ্বচত অখযাত দ্বর্ে এর্িং অখযাত সাম্রােয এর্িং তাে অদ্বস্তত্ব দ্বছল করয়কিা 
আইরনে র্রল। প্রথম দ্বনওট্রানরিাদ্বেয়ান োে র্িংরশে অধীরন… 
 
এনসাইরলারপদ্বডয়া র্যালাকদ্বিকা— 
 
* 
 
২২. দ্বনও ট্রানিরে মেে থার্া 
 
নাম দ্বনওট্রানিে! দ্বনওট্রযানিে! এর্িং মাত্র এক নেরেই মহা জর্ৌের্াদ্বিত আসল 
ট্রযানিরেে সারথ নতুনিাে পাথবকয পদ্বেষ্কাে ধো পডরর্। মাত্র দু্ই পােরসক দূ্রে এখরনা 
জ্বলরছ পুরোরনা ট্রানিরেে সূযব এর্িং দ্বর্র্ত শতাব্দীে র্যালাদ্বিে ইরম্পদ্বেয়াল কযাদ্বপিাল 
এখরনা মহাকাশ জেদ্ করে দ্বনে কক্ষপরথ দ্বনুঃশরব্দ তাে অনন্ত রূ্েবন অর্যাহত জেরখরছ। 
 
পুরোরনা ট্রানিরে মানুষ র্াস করে এখরনা। খুর্ জর্দ্বশ না-এক শ দ্বমদ্বলওন সম্ভর্ত, 
জযখারন মাত্র পঞ্চাশ র্ছে আরর্ই চদ্বিশ দ্বর্দ্বলওন মানর্ সন্তারনে জকালাহরল মুখে দ্বছল 
এই গ্রহ। পুরো গ্রহিারক ছারদ্ে মরতা জেরক োখা ধাতর্ আর্েরেে দ্বেদ্বত্ত দ্বহরসরর্ 
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র্হুতল ের্নগুরলা এখন দ্বছন্নদ্বেন্ন ফাুঁকা-এখরনা ব্লাটারেে আর্ারত ততদ্বে হওয়া র্তব আে 
জপাডা দ্ার্ জচারখ পরড-চদ্বিশ র্ছে আরর্ে মহাদ্বর্পযবরয়ে দ্বনদ্শবন। 
 
সদ্বতয অদু্ভত জয, জয দ্বর্ে দ্বনেদ্বর্দ্বেন্ন োরর্ দু্ই হাোে র্ছে দ্বছল র্যালাদ্বিে জকন্দ্রদ্বর্নু্দ-
শাসন করেরছ সীমাহীন মহাকাশ, দ্বছল এমন সর্ শাসক আে আইন প্ররেতাে র্াসস্থান 
যারদ্ে অদু্ভত জখয়ারলে মূলয দ্বদ্রত হত র্হু পােরসক দূ্রেে মানুষরকও-তা মাত্র 
একমারসে মরধয ধ্বিংস হরয় যারর্। সদ্বতয অদু্ভত জয, জয দ্বর্ে প্রায় এক সহস্রাব্দ আগ্রাসী 
দ্খলদ্ােরদ্ে হাত জথরক জর্ুঁরচ যায় এর্িং আরো এক সহস্রাব্দ অদ্বর্োম দ্বর্ররাহ আে 
প্রাসাদ্ ষডযরন্ত্রে হাত জথরক েক্ষা পায়-জশষ পযবন্ত েূলুদ্বেত হরয় পডরর্। সদ্বতয অদু্ভত 
জয, র্যালাদ্বিে জর্ৌের্ এোরর্ পচা শর্রদ্রহ পদ্বেেত হরর্। 
 
এর্িং মমবাদ্বন্তক 
 
মানুরষে পঞ্চাশিা প্রেরন্মে এই সুদ্বর্শাল কমবযজ্ঞ পুরোপুদ্বে ক্ষয় হরত আরো এক 
শতাব্দী লার্রর্। শুধু ক্ষমতাহীন দ্বকছু মানুষ জসগুরলারক অপ্ররয়ােনীয়োরর্ জফরল 
জেরখরছ। 
 
দ্বর্দ্বলওন দ্বর্দ্বলওন মানুরষে মৃতুযে পে জয করয়ক দ্বমদ্বলওন মানুষ জর্ুঁরচ থারক তাো গ্ররহে 
ধাতর্ আর্েে সদ্বেরয় উনু্মি করে মাদ্বি, জয মাদ্বিে রু্রক র্হু সহস্র র্ছে জপৌঁরছদ্বন সূরযবে 
আরলা। 
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মানর্ োদ্বতে অসীম প্ররচিায় র্রড জতালা যাদ্বন্ত্রক উৎকষবতা, প্রকৃদ্বতে খামরখয়াল জথরক 
মুি অদ্বত উন্নত দ্বশল্পায়রনে মারঝ আর্দ্ধ উনু্মি এর্িং দ্বর্স্তীেব প্রান্তরে এখন েন্মায় র্ম 
আে অনযানয শসয। সুউচ্চ িাওয়ােগুরলাে ছায়ায় চরড জর্ডায় জেডাে পাল। 
 
দ্বকন্তু দ্বনওট্রানিে দ্বছল-মহান ট্রানিরেে ছায়ায় জর্রড উো অখযাত এক সুশীতল গ্রাময গ্রহ, 
অন্তত মহাদ্বর্পযবরয়ে প্রজ্জ্বদ্বলত অদ্বিদ্বশখা জথরক পাদ্বলরয় একিা োে পদ্বের্াে জসখারন না 
জপৌঁছারনা পযবন্ত এর্িং জপৌঁরছই সর্ েকম প্রদ্বতরোধ এর্িং দ্বর্ররাহ তাো দ্মন করে শি 
হারত, দ্বনষু্ঠে র্রর্ব। জসখারন তাো এক আর্ছায়া জর্ৌেরর্ে মদ্বহমা রু্রক আুঁকরড জেরখ 
ইরম্পদ্বেয়াল এে জশষ িুকরো দ্বহরসরর্ দ্বর্র্েব শাসন চালারত থারক। 
 
দ্বর্শিা কৃদ্বষদ্বেদ্বত্তক দ্বর্ে দ্বমরল ততদ্বে হয় র্যালাকদ্বিক এম্পায়াে। 
 
ডযারর্ার্ািব নর্ম, দ্বর্শিা দ্বর্রেে অর্াধয েদ্বমদ্াে এর্িং জর্ামডামুরখা কৃষকরদ্ে হতবাকতবা 
দ্বর্ধাতা, র্যালাদ্বিে সম্রাি, লডব অর্ দ্য ইউদ্বনোসব। 
 
জসই েি ঝোরনা দ্বদ্রন দ্বনরেে দ্বপতৃরদ্রর্ে সারথ যখন এখারন আরস তখন ডযারর্ার্ািব 
নর্ম পুঁদ্বচশ র্ছরেে এক ির্র্রর্ তরুে, সৃ্মদ্বতরত তখরনা এম্পায়ারেে অসীম জর্ৌের্ 
আে মদ্বহমা োজ্বলযমান। দ্বকন্তু তাে পুত্র, জয হয়রতা একদ্বদ্ন হরর্ ডযারর্ার্ািব দ্শম 
েরন্মরছ এই দ্বনওট্রানিরে। 
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েডব জকামযাসরনে উনু্মি এয়াে কাে এই জেেীে র্াহন দ্বহরসরর্ দ্বনওট্রানিরে প্রথম এর্িং 
সর্বরশষ। জকামযাসন দ্বনওট্রযানিরেে সর্রচরয় র্ড েূ-স্বামী, র্িনা এখারনই জশষ হয় না। 
র্েিং শুরু। কােে প্রথরম জস দ্বছল মধয র্য়সী সম্রারিে শাসরনে জর্ডাোরল আিরক থাকা 
তরুে িাউন দ্বপ্রন্স এে সহচে এর্িং কুমন্ত্রো দ্াতা। এখন জস মধযর্য়সী িাউন দ্বপ্রন্স-জয 
র্তবমারন সম্রািরক শাসন করে-তাে সহচে এর্িং কুমন্ত্রনা দ্াতা। 
 
েডব জকামযাসরনে এয়াে কাে র্হুমূলয েে খদ্বচত, জসানাে দ্বর্দ্বে কো, মাদ্বলরকে পদ্বেচয় 
আে আলাদ্া করে জদ্ওয়াে প্ররয়ােন হয় না। এয়ােকারে র্রস জস পযবরর্ক্ষে কেরছ 
সামরনে দ্বর্স্তীেব েূদ্বম যাে সর্িাই তাে, মাইরলে পে মাইল ছডারনা র্রমে জক্ষত যাে 
সর্িাই তাে, র্ড র্ড মাডাইকল এর্িং ফসল কািাে যন্ত্র যাে সর্গুরলাই তাে, কৃষক 
এর্িং যন্ত্রপাদ্বতে চালক যারদ্ে সর্াই তাে-এর্িং সতকবতাে সারথ দ্বনরেে সমসযা দ্বর্রর্চনা 
কেল। 
 
পারশই তাে একান্ত অনুর্ত র্াধয জশাফাে। দ্বশপিারক মসৃনোরর্ র্াতারসে উপে োদ্বসরয় 
জেরখরছ আে হাসরছ মৃদু্ মৃদু্। 
 
এয়াে কাে, র্াতাস এর্িং আকাশরক উরদ্দশয করে কথা র্লল েডব জকামযাসন, “আদ্বম কী 
র্রলদ্বছ জতামাে মরন আরছ, ইচনী?” 
 
ইচনীে পাতলা র্াদ্াদ্বম চুল প্রর্ল র্াতারস এরলারমরলা হরয় যারে র্াের্াে। দ্বচকন 
জোুঁরিে জেতে দ্বদ্রয় জফাকলা দ্াুঁরত এমনোরর্ হাসরলা জযন মহাদ্বর্রেে েহসয লুদ্বকরয় 
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জেরখরছ দ্বনরেে কারছ। দ্াুঁরতে ফাুঁক দ্বদ্রয় দ্বশরসে মরতা শব্দ করে তাে কথাগুরলা 
জর্দ্বেরয় এল। 
 
“মরন আরছ, সায়াে, এর্িং আদ্বম অরনক জেরর্দ্বছ।” 
 
“জেরর্ কী জর্ে কেরল, ইচনী?” প্ররেে জেতে একিা অনধরযবে ছাপ। ইচনীে মরন 
পডল জয একসময় জস দ্বছল তরুে, সুদ্শবন, পুরোরনা ট্রযানিরেে একেন লেব। 
দ্বনওট্রানিরে জস অসহায় রৃ্দ্ধ, জর্ুঁরচ আরছ শুধুমাত্র েদ্বমদ্াে েডব জকামযাসরনে দ্য়ায়। মৃদু্ 
দ্ীর্বোস জফলল জস। 
 
পুনোয় দ্বফসদ্বফস করে র্লল, “ফাউরেশন জথরক যাো আসরছ, সায়াে, ওরদ্েরক হারত 
োখা খুর্ সহে। আসরছ মাত্র একিা দ্বশপ দ্বনরয়, লডাই কোে মরতা আরছ মাত্র 
একেন। োর্দ্বছ কীোরর্ ওরদ্ে স্বার্ত োনারনা যায়।” 
 
“স্বার্ত?” হারসযাজ্জ্বল জচহাো দ্বনরয় র্লল জকামযাসন। “হয়রতা। দ্বকন্তু ওই জলাকগুরলা 
োদু্কে এর্িং সম্ভর্ত ক্ষমতার্ান।” 
 
“ফুহ্। দূ্েরত্বে কােরেই আসরল েহসয ততদ্বে হরয়রছ। ফাউরেশন একিা দ্বর্ে ছাডা আে 
দ্বকছু না। নার্দ্বেকো শুধুই সাধােে মানুষ। আপদ্বন গুদ্বল কেরল ওো মরে যারর্।” 
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দ্বশপিারক জসাো পরথ দ্বফদ্বেরয় আনরলা ইচনী । দ্বনরচ একিা নদ্ীে পাদ্বন দ্বচকদ্বচক 
কেরছ। “আে সর্াই একিা জলারকে কথা র্লরছ জয জপদ্বেরফদ্বেে দ্বর্েগুরলারক র্যদ্বতর্যস্ত 
করে জেরখরছ, তাই না?” 
 
হোৎ একিা সরন্দহ দ্ানা র্াুঁধল জকামযাসরনে মরন, “এ র্যাপারে কী োরনা তুদ্বম?” 
 
জশাফারেে মুরখে হাদ্বস মুরছ জর্রছ। “দ্বকছুই না, সায়াে। এমদ্বন দ্বেরজ্ঞস কেলাম।” 
 
েদ্বমদ্ারেে ইতস্তত োর্ জর্দ্বশক্ষে স্থায়ী হল না। কদ্বেন র্লায় র্লল, “জকারনা দ্বকছুই 
তুদ্বম এমদ্বন এমদ্বন দ্বেরজ্ঞস করো না, আে খর্ে সিংগ্রহ কোে জতামাে জয পদ্ধদ্বত জসিাে 
কােরেই জতামাে র্াড এখরনা োয়র্ামরতা আরছ। যাই জহাক-ওিা যখন তখন জকরি 
জনওয়া যারর্। এই জলাকিা যাে কথা জশানা যারে-তাে নাম দ্বমউল। এক মাস আরর্ ওে 
এক প্রদ্বতদ্বনদ্বধ এরসদ্বছল…েরুদ্বে কারে। আদ্বম আরেকেরনে অরপক্ষা 
কেদ্বছ…এখন…কােিা জশষ কোে েনয।” 
 
“আে এই আর্ন্তক? সম্ভর্ত ওরদ্েরক আপদ্বন আশা করেনদ্বন?” 
 
“জয আইরডদ্বিদ্বফরকশন থাকাে কথা ওরদ্ে তা জনই।” 
 
“জশানা যারে জয ফাউরেশন-এে পতন হরয়রছ।” 
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“আদ্বম জতামারক এিা োনাইদ্বন।” 
 
“জশানা যারে,” শীতল র্লায় র্লল ইচনী, “আে কথািা যদ্বদ্ সদ্বতয হয় তা হরল র্নু্ধরত্বে 
দ্বনদ্শবন দ্বহরসরর্ ফাউরেশনােরদ্ে আিক করে দ্বমউরলে জলাকরদ্ে েনয অরপক্ষা কো 
যায়।” 
 
“তাই?” জকামযাসন দ্বকছুিা দ্বিধাদ্বিত। 
 
“আে, সায়াে, এিা োনা কথা জয, একেন কনরকায়াোে এে র্নু্ধ হরে সর্বরশষ 
দ্বশকাে। এিা হরে আেেক্ষাে উপায়। জযরহতু সাইদ্বকক জপ্রার্ নারম একিা দ্বেদ্বনস 
আরছ, আে আমো চােিা ফাউরেশন মদ্বস্তষ্ক জপরত যাদ্বে। ফাউরেশন সম্বরন্ধ প্ররয়ােনীয় 
অরনক দ্বকছু োনা যারর্, এমনদ্বক দ্বমউরলে র্যাপারেও। তখন আে দ্বমউল আমারদ্ে উপে 
ক্ষমতাে দ্াপি জদ্খারত পােরর্ না।” 
 
উপরেে শান্ত নীের্তায় একিু ঝাুঁকুদ্বন দ্বদ্রয় দ্বনরেে প্রথম দ্বচন্তায় দ্বফরে এল জকামযাসন। 
“দ্বকন্তু যদ্বদ্ ফাউরেশন-এে পতন না র্রি। কথািা যদ্বদ্ দ্বমরথয হয়। েদ্বর্ষযিােী আরছ জয 
ওো কখরনা পোদ্বেত হরর্ না।” 
 
“সায়াে, জসইসর্ যুর্ আমো অরনক আরর্ই জপদ্বেরয় এরসদ্বছ যখন আশাে র্ােী শুদ্বনরয় 
মানুষরক শান্ত োখা হরতা।” 
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“তােপরেও যদ্বদ্ পতন না র্রি। দ্বচন্তা করে জদ্রখা! যদ্বদ্ পতন না র্রি। দ্বমউল অর্শয 
আমারক অরনক প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদ্রয়রছ-” জর্দ্বশ কথা র্লা হরয় যারে রু্ঝরত জপরে মুরখে 
লার্াম জিরন ধেল জস। “সর্ই দ্রম্ভাদ্বি। দ্বকন্তু দ্রম্ভাদ্বি হরে র্াতাস আে একিা চুদ্বি 
হল শি পাথরেে মরতা।” 
 
দ্বনুঃশরব্দ হাসল ইচনী। “অর্শযই চুদ্বি শি পাথরেে মরতা, তরর্ শুরু না হওয়া পযবন্ত। 
র্যালাদ্বিে জশষ মাথায় ফাউরেশন-এে চাইরত েরয়ে আে দ্বকছু আরছ র্রল মরন হয় না। 
 
“দ্বপ্রন্স ঝারমলা কেরর্,” দ্বনরেে মরনই দ্বর্ডদ্বর্ড কেল জকামযাসন। 
 
“জসও তা হরল দ্বমউরলে সারথ জযার্ারযার্ করেরছ?” 
 
দ্বনরেে আেতৃদ্বিে অদ্বের্যদ্বি জর্াপন োখরত পােল না জকামযাসন। “আদ্বম জযোরর্ 
করেদ্বছ দ্বেক জসোরর্ জযার্ারযার্ কেরত পারেদ্বন। দ্বকন্তু আেকাল খুর্ জর্দ্বশ অদ্বস্থে। 
সামলারনা কদ্বেন হরয় উেরছ দ্বদ্রন দ্বদ্রন। জযন শয়তান েে করেরছ। আদ্বম যদ্বদ্ 
জলাকগুরলারক আিক কদ্বে আে জস দ্বনরেে উরদ্দরশয তারদ্েরক দ্বছদ্বনরয় জনরর্-কােে ওে 
সূক্ষ্ম রু্দ্বদ্ধে র্ড অোর্। আদ্বম এখন ওে সারথ দ্বর্র্ারদ্ েডারত চাই না।” েুরু কুুঁচকারলা 
দ্বর্েদ্বিরত। 
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“আর্ন্তুকরদ্ে র্তকাল এক নেে জদ্রখদ্বছলাম। জমরয়িা অদু্ভত। পুরুষরদ্ে মরতাই 
স্বাধীনোরর্ চলারফো করে। মাথােদ্বতব কারলা চুল, ফসবা চামডা।” জশাফারেে করে এমন 
একিা উষ্ণতা জয দ্বর্দ্বস্মত হরয় তাকারত র্াধয হল জকামযাসন। 
 
“র্াদ্বক সর্াইরক আপদ্বন দ্বনরেে কারছ োখরত পােরর্ন, যদ্বদ্ জমরয়িারক দ্বপ্ররন্সে হারত 
তুরল জদ্ন।” 
 
জকামযাসরনে মুরখে অদ্বের্যদ্বি উজ্জ্বল হরয় উেল, “দ্ারুে রু্দ্বদ্ধ! সদ্বতযই দ্ারুে! র্াদ্বড 
জর্াোও। আে ইচনী সর্ দ্বকছু োরলায় োরলায় জশষ হরল আমো জতামাে মুদ্বিে র্যাপারে 
আরো কথা র্লর্।” 
 
অরনকিা দ্বনরেে কুসিংস্কােরক আরো দৃ্ঢ় কোে েনযই জযন দ্বফরে এরস জকামযাসন 
জদ্খরত জপল তাে েনয একিা পােরসানযাল কযাপসুল অরপক্ষা কেরছ। কযাপসুলিা এমন 
ওরয়েরলিংরথ এরসরছ যা খুর্ অল্প করয়কেনই োরন। চওডা হাদ্বস ছদ্বডরয় পডল 
জকামযাসরনে মুরখ। দ্বমউরলে প্রদ্বতদ্বনদ্বধ আসরছ এর্িং ফাউরেশন-এে পতন হরয়রছ সদ্বতয 
সদ্বতয। 
 
. 
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ইরম্পদ্বেয়াল পযারলস সম্বরন্ধ জর্ইিাে জয ধােো দ্বছল তাে সারথ র্াস্তরর্ে জকারনা দ্বমল 
জনই, এর্িং জস খাদ্বনকিা হরলও হতাশ। কামোিা জছাি, অদ্বত সাধােে এর্িং প্রায় 
দ্বনোেেে। ফাউরেশরন জময়রেে র্াসস্থারনে তুলনায় এই প্রাসাদ্ কুুঁরডর্রেে মরতা। 
 
একেন সম্রাি জদ্খরত জকমন হরর্ জসই সম্বরন্ধ জর্ইিাে মরন জকারনা সরন্দহ জনই। 
দ্বনিয়ই তারক জদ্খারর্ না কারো রু্রডা দ্াদু্ে মরতা। দ্বনিয়ই দ্বতদ্বন হরর্ন না দু্র্বল, 
অসমথব, ফযাকারশ রৃ্দ্ধ- অথর্া দ্বনরেে হারত চা পদ্বেরর্শন কেরর্ন না এর্িং অদ্বতদ্বথে 
আোম আরয়শ দ্বনরয় উদ্বিি হরর্ন না। 
 
দ্বকন্তু হরে দ্বেক তাই। 
 
ডযারর্ার্ািব নর্ম জপয়ালাগুরলা শি করে ধরে চা োলাে সময় দ্বেে দ্বদ্রয় জোুঁি 
জেোরলন। 
 
“আমাে জর্শ োরলা লার্রছ, মাই দ্বডয়াে। এই সময়িা আদ্বম দ্ের্ারেে আনুষ্ঠাদ্বনকতা 
জথরক মুি থাকরত পাদ্বে। র্হুদ্বদ্ন আমাে আউিাে প্রদ্বেন্স জথরক আসা সাক্ষাৎ প্রাথবীরদ্ে 
জখদ্মত কোে সুরযার্ পাই না। আমাে পুত্র এখন দ্বর্ষয়গুরলা জদ্খারশানা করে। কােে 
আমাে র্য়স হরয়রছ। আমাে পুরত্রে সারথ জতামারদ্ে পদ্বেচয় হয়দ্বন? চমৎকাে জছরল। 
শুধু মাথা র্েম, তরর্ ওিা র্য়রসে জদ্াষ। স্বাদ্র্ধবক কযাপসুল লার্রর্ কারো? না?” 
 
কথাে জতাড থামারনাে জচিা কেল জিাোন, “ইওে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বট” 
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“র্রলা?” 
 
“ইওে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বট, অনাহুত োরর্ আপনারক দ্বর্েি কোে উরদ্দশয। আমারদ্ে 
দ্বছল না।” 
 
“মূখব, দ্বর্েি কোে দ্বকছু জনই। আেরক োরত অদ্বফদ্বসয়াল দ্বেদ্বসপশরনে র্যর্স্থা কো 
হরয়রছ। তাে আরর্ পুরো সময়িা আমারদ্ে। জতামো জযন জকারত্থরক এরসরছা? র্হুদ্বদ্ন 
অদ্বফদ্বসয়াল দ্বেদ্বসপশরনে র্যর্স্থা হয় না। তুদ্বম র্রলদ্বছরল জতামো অযানািন প্ররদ্শ জথরক 
এরসরছ।” 
 
“ফাউরেশন জথরক, ইওে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বট!” 
 
“হযাুঁ, ফাউরেশন। মরন পরডরছ। দ্বচনরত জপরেদ্বছ। অযানািন প্ররদ্রশ অর্দ্বস্থত। ওখারন 
কখরনা যাইদ্বন। দ্বচদ্বকৎসক আমারক দ্ীর্ব পথ ভ্রমে কেরত দ্বনরষধ করেরছ। অযানািরনে 
োইসেয় এে কাছ জথরক সম্প্রদ্বত জকারনা দ্বেরপািব জপরয়দ্বছ র্রল জতা মরন পরড না। 
ওখানকাে অর্স্থা জকমন?” উদ্বিিোরর্ জশষ কেরলন দ্বতদ্বন। 
 
“সায়াে,” দ্বর্ডদ্বর্ড কেল জিাোন, “আমো জকারনা অদ্বেরযার্ দ্বনরয় আদ্বসদ্বন।” 
 
“খুদ্বশে কথা। আমাে োইসেরয়ে প্রশিংসা কেরত হরর্।” 
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অসহায় েদ্বিরত দ্বমস এে দ্বদ্রক তাকাল জিাোন, আে দ্বমস এে োেী র্লা র্মর্ম করে 
উেল কামোে জেতে, “সায়াে, আমারদ্ে র্লা হরয়রছ জয ট্রানিরেে ইরম্পদ্বেয়াল 
ইউদ্বনোদ্বসবদ্বি লাইরেদ্বেরত জযরত হরল আপনাে অনুমদ্বত লার্রর্।” 
 
“ট্রানিে?” হালকা র্লায় প্রে কেরলন সম্রাি ‘ট্রানিে?” 
 
তােপে দ্বর্ষণ্ণতায় জছরয় জর্ল তাে মুখ। “ট্রানিে?” দ্বফসদ্বফস কেরলন দ্বতদ্বন। “এখন 
মরন পরডরছ। আদ্বম ওখারন দ্বফরে যাওয়াে পদ্বেকল্পনা কেদ্বছ, দ্বপছরন থাকরর্ ঝাুঁরক 
ঝারক দ্বশপ, জতামো আমাে সারথ যারর্। আমো সর্াই দ্বমরল দ্বর্ররাহী দ্বর্লমােরক 
পোদ্বেত কের্। আমো সর্াই দ্বমরল আর্াে র্রড তুলর্ এম্পায়াে।” 
 
তাে জপছন দ্বদ্রক জহলারনা মাথা জসাো হল, করে েে কেল তারুরেযে সেীর্তা, দৃ্দ্বিরত 
কাদ্বেেয। তােপে আর্াে জনদ্বতরয় পডরলন, দু্র্বল র্লায় র্লরলন, “দ্বকন্তু দ্বর্লমাে মাো 
জর্রছ, জর্াধহয় মরন পডরছ আমাে-হযাুঁ। হা! দ্বর্লমাে মৃত! ধ্বিংস হরয় জর্রছ ট্রানিে-
মুহূরতবে েনয মরন হরয়দ্বছল-জতামো জযন জকারত্থরক এরসরছা?” 
 
জর্ইিাে কারনে কারছ মুখ দ্বনরয় দ্বনচু র্লায় দ্বেরজ্ঞস কেল মযার্দ্বনদ্বফরসা, “উদ্বন কী 
আসরলই সম্রাি। আমাে ধােো দ্বছল সদ্বতযকারেে সম্রাি হরর্ন সাধােে মানুরষে চাইরত 
অরনক জর্দ্বশ শদ্বিশালী এর্িং জ্ঞানী।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

358 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ইশাোয় তারক চুপ থাকাে দ্বনরদ্বশ দ্বদ্ল জর্ইিা। তােপে র্লল, “ইওে ইরম্পদ্বেয়াল 
মযারেদ্বট যদ্বদ্ আমারদ্ে ট্রযানিরে যাওয়াে একিা অনুমদ্বত পরত্র সই করে জদ্ন তা হরল 
সর্ােই লাে হরর্।” 
 
“ট্রানিরে?” সম্রারিে অদ্বের্যদ্বি আর্ারো দ্বনরর্বাধ েডরু্দ্বদ্ধে পার্রলে মরতা। 
 
“সায়াে, অযানািরনে োইসেয় আপনারক োনারত র্রলরছ জয, দ্বর্লমাে এখরনা জর্ুঁরচ 
আরছ।” 
 
“জর্ুঁরচ আরছ, জর্ুঁরচ আরছ!” র্েপারতে মরতা র্রেব উেরলন ডযারর্ার্ািব। জকাথায়? আর্াে 
যুদ্ধ হরর্!” 
 
“ইওে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বট, জসিা এখরনা োনা যায়দ্বন। োইসেয় শুধু র্যাপােিা 
আপনাে নেরে দ্বদ্রত র্রলরছ, এর্িং একমাত্র ট্রানিরে জযরত পােরলই তারক খুুঁরে জর্ে 
কো যারর্ এর্িং একর্াে জর্ে কেরত পােরলই-” 
 
“হযাুঁ হযাুঁ-অর্শযই জর্ে কেরত হরর্- রৃ্দ্ধ সম্রাি স্খদ্বলত পদ্রক্ষরপ জদ্য়ারলে কারছ দ্বর্রয় 
কাুঁপা কাুঁপা আেুরল জছাি ফরিারসলিা স্পশব কেরলন। দ্বকছুক্ষে নীের্ জথরক দ্বফস দ্বফস 
করে র্লরলন, “আমাে চাকে র্াকেো আরসদ্বন। ওরদ্ে েনয অরপক্ষা কো যারর্ না।” 
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একিা সাদ্া কার্রে আুঁকার্াুঁকা করে দ্বকছু দ্বলখরলন দ্বতদ্বন, জশষ কেরলন উজ্জ্বল “দ্বড” 
দ্বদ্রয়। “দ্বর্লমাে এর্াে রু্ঝরর্ তাে সম্রারিে ক্ষমতা কতখাদ্বন। জতামো জযন জকারত্থরক 
এরসরছা? অযানািে? কী অর্স্থা ওখারন? এখরনা কী ম্রারিে নাম ওখারন যরথি 
শদ্বিশালী?” 
 
দ্বশদ্বথল আেুল জথরক দ্বনরদ্বশপত্রিা দ্বনল জর্ইিা, “ইওে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটরক েনর্ে 
োন দ্বদ্রয় োলর্ারস। েনর্রেে প্রদ্বত আপনাে োলর্াসা সর্বেনদ্বর্দ্বদ্ত।” 
 
“অযানািরন আমাে এই েনর্েরদ্ে একর্াে জদ্খরত যারর্া। দ্বকন্তু দ্বচদ্বকৎসক র্রলরছ… 
কী র্রলরছ আমাে মরন জনই, দ্বকন্তু জচাখ তুরল তীক্ষ্ণ দৃ্দ্বিরত তাকারলন দ্বতদ্বন, “জতামো 
কী দ্বর্লমারেে র্যাপারে দ্বকছু র্লদ্বছরল?” 
 
“দ্বে না, ইওে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বট।” 
 
“ওরক আে এরর্ারত জদ্ওয়া যারর্ না। যাও জতামাে জলাকরদ্ে দ্বর্রয় র্লল ট্রযানিে 
প্রদ্বতরোধ কেরর্। দ্বিরিে জনতৃত্ব দ্বদ্রেন আমাে দ্বপতা এর্িং নদ্বমাে কীি দ্বর্ররাহী 
দ্বর্লমােরক মহাকারশই তাে দ্বর্ররাহ সরমত দ্বনরকশ কো হরর্।” 
 
িলমল পারয় জহুঁরি দ্বর্রয় দ্বতদ্বন একিা জচয়ারে র্সরলন, জচারখ আর্ারো জসই জর্াধরু্দ্বদ্ধহীন 
েড দৃ্দ্বি। “কী র্লদ্বছলাম জযন?” 
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দ্াুঁদ্বডরয় মাথা সামানয দ্বনচু করে কুদ্বনবশ কেল জিাোন। ইওে ইরম্পদ্বেয়াল মযারেদ্বটে 
অরনক দ্য়া। দ্বকন্তু সাক্ষারতে েনয আমারদ্ে জয সময় জর্রধ জদ্ওয়া হরয়দ্বছল তা জশষ 
হরয়রছ। 
 
যখন ডযারর্ার্ািব দৃ্ঢ় েদ্বিরত দ্াুঁডারলন তখন তারক মরন হল সদ্বতয সদ্বতয সম্রাি, আে 
সাক্ষাৎপ্রাথবীো দ্বপদ্বছরয় এরক এরক জর্দ্বেরয় জর্ল দ্েো দ্বদ্রয়। 
 
–জর্রোরতাই দ্বর্শেন সশস্ত্র জলাক তারদ্েরক দ্বর্রে জফলল। একেরনে হারত জছাি একিা 
অস্ত্র জশাো পারে। 
 
ধীরে ধীরে জ্ঞান দ্বফরে জপল জর্ইিা, দ্বকন্তু আদ্বম জকাথায়? এই অনুেূদ্বত ছাডাই। রৃ্দ্ধ 
সম্রাি, র্াইরেে অস্ত্রধােী জলাকগুরলা-সর্ তাে পদ্বেষ্কাে মরন আরছ। আেুরলে 
জোডাগুরলাে দ্বশেদ্বশোদ্বন োর্ জথরক রু্ঝরত পােরছ টাি দ্বপস্তল র্যর্হাে কো হরয়রছ। 
 
জচাখ র্ন্ধ জেরখই জস দু্রিা কেস্বরেে প্রদ্বত মনরযার্ দ্বদ্ল। 
 
দু্রিা কেস্বরেে একিা ধীে দ্বস্থে সতকব, দ্বকছুিা জকৌতুকপূেব। অনযিা দ্বচকন, ককবশ এর্িং 
অরনকিা চিচরি তেল পদ্াথব দ্বনর্বত হওয়াে মরতা করে সরর্রর্ ছুরি জর্রোরে। দ্বচকন 
কেস্বেিাই কতৃবত্বপূেব। 
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জশষ কথাগুরলা শুনরত জপরলা জর্ইিা, “রু্রডা পার্লিা মেরর্ না। আমারক লান্ত করে 
তুরলরছ, আে তধযব োখরত পােদ্বছ না, জকামযাসন। আমারক জপরতই হরর্। আমাে ও জতা 
র্য়স হরে।” 
 
“ইওে হাইরনস, প্রথরমই জদ্খরত হরর্ এই জলাকগুরলাে কাছ জথরক আমো কী উপকাে 
জপরত পাদ্বে। হয়রতা আপনাে র্ার্াে কারছ এই মুহূরতব যত ক্ষমতা আরছ তাে জচরয় 
জর্দ্বশ ক্ষমতা আমারদ্েরক পাইরয় দ্বদ্রত পারে।” 
 
দ্বচকন কেস্বেিা দ্বফসদ্বফসাদ্বনরত পদ্বেেত হল, শুধু একিা শব্দ শুনরত জপল জর্ইিা, “-
জমরয়িা-” দ্বকন্তু অনয কেস্বেিা দ্বনচু হরলও জশানা যারে। জতাষারমাদ্ কেরছ, “ডযারর্ার্ািব, 
আপনাে র্য়স হয়দ্বন। যাো র্রল আপনাে র্য়স দ্বর্রশে জর্দ্বশ তাো দ্বমরথয কথা র্রল।” 
 
দু্েন জহরস উেল এক সারথ। আে জর্ইিাে েি েরম র্েফ হরয় জর্রছ। ডযারর্ার্ািব-
ইওে হাইরনস-রৃ্দ্ধ সম্রাি তাে মাথা র্েম জছরলে কথা র্রলদ্বছরলন, এর্িং ওরদ্ে 
দ্বফসদ্বফসাদ্বনে অথব এখন পদ্বেষ্কাে রু্ঝরত পােরছ। দ্বকন্তু মানুরষে র্াস্তর্ েীর্রন এমন 
র্িনা র্রি না- 
 
জিাোরনে র্লাে আওয়াে জপরয় জচাখ খুলল জস। জিাোরনে মুখ ঝুুঁরক দ্বছল তাে উপে। 
জচাখ খুলরত জদ্রখ জসই মুরখ স্বদ্বস্ত ফুরি উেল। দ্বহিংস্র স্বরে র্লল জিাোন, “সম্রারিে 
কারছ এই হেকাদ্বেতাে ের্ার্ দ্বদ্রত হরর্। জছরড দ্াও আমারদ্ে।” 
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দ্বচকন কেস্বে এরর্াল জিাোরনে দ্বদ্রক। জলাকিা চদ্বর্ব সর্বস্ব, দ্বনরচে জচারখে পাপদ্বড 
র্েীেোরর্ পাফ কো, মাথাে চুল িমশ পাতলা হরয় আসরছ। িুদ্বপরত একিা ধূসে 
পালক, এর্িং জপাশারকে প্রান্তগুরলারত রুরপালী ধাতর্ স্পরঞ্জে নকশা কো। 
 
েীষে আরমারদ্ নাক কুুঁচকারলা জস। “সম্রাি? পার্ল সম্রাি?” 
 
“তাে দ্বনরদ্বশ পত্র আরছ আমাে কারছ। জকউ আমারদ্ে আিরক োখরত পােরর্ না।” 
 
“দ্বকন্তু আদ্বম সাধােে জকউ না। আদ্বম দ্বেরেি এর্িং িাউন দ্বপ্রন্স, এর্িং জসোরর্ই 
সরম্বাধন কেরর্। আমাে র্ার্া মারঝ মারঝ দ্শবনাথবীরদ্ে সাক্ষাৎ দ্বদ্রয় আনন্দ পান। 
আমো ওিা দ্বনরয় অরনক েদ্বসকতা কদ্বে। এ ছাডা অনয জকারনা গুরুত্ব জনই।” 
 
এর্াে দ্াুঁডাল জর্ইিাে সামরন। তাে দ্বনোরস তীে ঝাঝারলা র্ন্ধ জপল জর্ইিা। 
 
“ওে জচাখ দু্রিা খুর্ সুন্দে, জকামযাসন-র্াইরে দ্বনরয় জর্রল আরো োরলা লার্রর্। আমাে 
মরন হয় চলরর্। সুস্বাদু্ খার্ারেে চমৎকাে এক দ্বডশ, কী র্রলা?” 
 
দ্বনষ্ফল আরিারশ ছিফি করে উেল জিাোন। পাত্তা দ্বদ্ল না িাউন দ্বপ্রন্স আে জর্ইিা 
জিে জপল তাে চামডাে উপরে জকমন োো প্রর্াদ্বহত হরে। এর্দ্বলিং দ্বমস এখরনা 
অরচতন, মাথা ঝুরল পরডরছ রু্রকে উপে। দ্বকন্তু এই দ্বর্পরদ্ে মারঝ একিা দ্বেদ্বনস 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

363 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

জখয়াল করে অর্াক হল জর্ইিা। মযার্দ্বনদ্বফরসাে জচাখ দু্রিা জখালা, দৃ্দ্বি ধাোরলা, জযন 
জেরর্ আরছ অরনকক্ষে জথরকই। তাকাল জর্ইিাে দ্বদ্রক। 
 
মাথা জনরড িাউন দ্বপ্রন্সরক জদ্দ্বখরয় করুে সুরে র্লল, “ও আমাে দ্বেদ্বে-জসানাে দ্বনরয় 
জর্রছ।” 
 
ঝি করে নতুন করেে দ্বদ্রক রু্েল দ্বপ্রন্স, “এিা জতাে, োক্ষরসে র্াচ্চা।” কাুঁরধ জঝালারনা 
র্াদ্যযন্ত্রিা জদ্দ্বখরয় দ্বেরজ্ঞস কেল। অদ্ক্ষোরর্ আেুল চাদ্বলরয় সুে জতালাে জচিা কেরছ, 
“তুই এিা র্াোরত পাদ্বেস, োক্ষস?” 
 
মাথা নাডল মযার্দ্বনদ্বফরসা। 
 
“আপদ্বন ফাউরেশন-এে একিা দ্বশপ দ্খল করেরছন, হোৎ র্লল জিাোন। সম্রাি জকারনা 
র্যর্স্থা না কেরলও ফাউরেশন দ্বেকই র্যর্স্থা কেরর্।” 
 
ধীেদ্বস্থেোরর্ ের্ার্ দ্বদ্ল জকামযাসন, “দ্বকরসে ফাউরেশন? দ্বমউল কী মরে জর্রছ?” 
 
জকারনা ের্ার্ জনই। হাদ্বসে সারথ দ্বপ্রন্স এে অসমান দ্াুঁত জর্দ্বেরয় পডল। লাউরনে র্াুঁধন 
খুরল, জিরন দ্বহুঁচরড দ্াুঁড কদ্বেরয় হারত তুরল জদ্ওয়া হল দ্বেদ্বে-জসানাে। 
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“র্াো োক্ষস” আরদ্শ দ্বদ্ল দ্বপ্রন্স। “এই দ্বর্রদ্শী মদ্বহলাে সোরন একিা জপ্ররমে সিীত 
র্াো। ওরক র্রল জদ্, জয আমাে র্ার্াে জেলখানািা জকারনা প্রাসাদ্ না, দ্বকন্তু জস চাইরল 
তারক আদ্বম এমন োয়র্ায় দ্বনরয় জযরত পাদ্বে জযখারন প্রদ্বতদ্বদ্ন সাুঁতাে কািরর্ 
জর্ালাপেরল-এর্িং রু্ঝরত পােরর্ একেন দ্বপ্রন্স এে োলর্াসা কী দ্বেদ্বনস।” 
 
একিা মারর্বল পাথরেে জিদ্বর্রল র্রস অলসোরর্ পা জদ্ালারত লার্ল দ্বপ্রন্স। ছাডা 
পাওয়াে আপ্রাে জচিা করে জিাোন দ্বনরেে কি আরো র্াদ্বডরয় তুলল। জ্ঞান দ্বফরে 
এরসরছ এর্দ্বলিং দ্বমস এে। জচাখ খুরল জর্াোরে। 
 
জোক দ্বর্লল মযার্দ্বনদ্বফরসা, “আমাে আেুল নাডারত পােদ্বছ না-” 
 
“র্াো োক্ষস!” ধমরক উেল দ্বপ্রন্স, দ্বনরদ্বশ জপরয় আরলা কদ্বমরয় দ্বদ্ল জকামযাসন, তােপে 
রু্রকে উপে হাত জর্রধ অরপক্ষা কেরত লার্ল। 
 
র্াদ্যযরন্ত্রে উপে মযার্দ্বনদ্বফরসাে আেুল জনরচ জর্ডারত শুরু কেল, দ্রুত নারচে ছরন্দ-
একিা তীক্ষ্ণ, ধাোরলা েিং ধনু ততদ্বে হল কামোে জেতে। একিা দ্বনচু লরয়ে সুে ধ্বদ্বন 
র্ােরত লার্ল-দ্ম র্ন্ধ কো, র্া দ্বশউরে উো। সুেিা চডা হরত হরত পদ্বেেত হল দ্বর্ষণ্ণ 
হাদ্বসরত, এর্িং তাে সারথ জশানা যারে একেকম নীেস র্ণ্টাধ্বদ্বন। 
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ধীরে ধীরে পাতলা হরত লার্রলা অন্ধকাে। োুঁে কো অরনকগুরলা অদৃ্শয কম্বরলে মাঝ 
দ্বদ্রয় সিীরতে শব্দ জর্ইিাে কারন জপৌঁছল। আরলাে দ্ীদ্বি জদ্রখ মরন হল জকারনা র্রতবে 
মাথায় মাত্র একিা জমামর্াদ্বত জ্বলরছ। 
 
আপনা আপদ্বনই জচাখ দু্রিা িান িান কেল জর্ইিা। আরলা র্াডরল ও সর্দ্বকছু জকমন 
অস্পি হরয় থাকল। অলসোরর্ পদ্বের্দ্বতবত হরে জচাখ ধাুঁধারনা সর্ েরে এর্িং হোৎ 
করেই সিীতিা খসখরস হরয় উেল-িমশ চডা হরে। অশুে সুে । মূছবনাে তারল তারল 
আরলািা দ্রুত কমরছ র্াডরছ। জযন দ্বর্ষাি জকারনা দ্বকছু র্যথায় জমাচডারে, দ্বচৎকাে 
কেরছ। 
 
একিা অদু্ভত আরর্রর্ে সারথ লডাই করে হাুঁদ্বপরয় জর্ল জর্ইিা। িাইম েে এর্িং 
জহরেরন জশষ দ্বদ্রন জয েকম অনুেূদ্বত হরয়দ্বছল, দ্বেক একই অনুেূদ্বত। জসই েয়িংকে, 
দ্বর্েদ্বি কে, আরিপৃরষ্ঠ জর্ুঁরধ জফলাে মরতা চেম হতাশা। আপ্রাে জচিা কেরছ দ্বনরেরক 
এই হতাশায় ডুরর্ যাওয়াে হাত জথরক েক্ষা কেরত। 
 
তােপে হোৎ করেই জথরম জর্রলা সিীত। মাত্র পরনে দ্বমদ্বনি স্থায়ী হরয়রছ। জথরম 
যাওয়ারত আনরন্দে এক আোমদ্ায়ক প্রর্াহ র্রয় জর্ল তাে শেীরে। আরলা জ্বরল উোে 
পে জদ্খল তাে মুরখে কারছ মযার্দ্বনদ্বফরসাে মুখ। 
 
“মাই জলদ্বড, আপদ্বন জকমন আরছন?” 
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“োরলা, তুদ্বম এই ধেরনে র্ােনা র্াোরল জকন?” 
 
কামোে অনযরদ্ে র্যাপারে সরচতন হরয় উেল জস। জিাোন আে দ্বমস অসহায় োরর্ 
আিরক আরছ জদ্য়ারলে সারথ। দ্বকন্তু এই দু্েনরক ছাদ্বডরয় তাে দৃ্দ্বি চরল জর্ল আরো 
সামরন। জিদ্বর্রলে পারয়ে কারছ এরলারমরলা েদ্বিরত পরড আরছ দ্বপ্রন্স। জকামযাসন মুখ হাুঁ 
করে র্নয উন্মারদ্ে মরতা আতবনাদ্ কেরছ। 
 
মযার্দ্বনদ্বফরসা তাে দ্বদ্রক এক পা এরর্ারতই কুুঁকরড জর্ল জকামযাসন, জচুঁদ্বচরয় উেল 
পার্রলে মরতা। দ্বফরে এরস অনযরদ্ে র্াধন খুরল দ্বদ্ল মযার্দ্বনদ্বফরসা। েূ স্বামীে র্াড 
ধরে তারক জিরন তুলল জিাোন। “তুদ্বম আমারদ্ে সারথ যারর্-জযন দ্বশরপ দ্বফেরত জকারনা 
সমসযা না হয়।” 
 
দু্ই র্ণ্টা পে, দ্বশরপে দ্বকরচরন মযার্দ্বনদ্বফরসে সামরন র্রে ততদ্বে দ্বর্শাল এক পাই এরন 
োখল জর্ইিা, আে মযার্দ্বনদ্বফরসা মহাকারশ দ্বফরে আসা উদ্যাপন কোে েনয েরতাে 
ধাে না জধরেই ঝাুঁদ্বপরয় পডল জসিাে উপে। 
 
“োরলা হরয়রছ, মযার্দ্বনদ্বফরসা?” 
 
“উম্-ম্ -ম্ -ম্!” 
 
“মযার্দ্বনদ্বফরসা?” 
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“দ্বে, মাই জলদ্বড?” 
 
“ওখারন তুদ্বম কী র্াদ্বেরয়দ্বছরল?” 
 
গুদ্বেরয় উেল লাউন, “আপনাে…আপনাে না জশানাই োরলা। অরনকদ্বদ্ন আরর্ 
দ্বশরখদ্বছলাম, আে নােবাস দ্বসরটরমে উপে দ্বেদ্বে জসানাে দ্বনখুুঁতোরর্ কাে করে। খাোপ 
দ্বেদ্বনস সরন্দহ জনই। এর্িং অর্শযই আপনাে মরতা দ্বনষ্পাপ মানুরষে েনয না।” 
 
“ওহ, মযার্দ্বনদ্বফরসা, জতাষারমাদ্ করো না। তুদ্বম যতিা োর্ছ আদ্বম তরতা দ্বনষ্পাপ না। 
ওো যা জদ্রখরছ আদ্বমও কী তাই জদ্রখদ্বছ।” 
 
“জর্াধ হয় না। র্াদ্বেরয়দ্বছ শুধু মাত্র ওরদ্ে েনয। আপদ্বন যদ্বদ্ দ্বকছু জদ্রখ থারকন 
জদ্রখরছন জশষ প্রান্তগুরলা-অরনক দূ্ে জথরক।” 
 
“জসিাই যরথি। তুদ্বম োরনা মযার্দ্বনদ্বফরসা, দ্বপ্রন্সরক তুদ্বম এরকর্ারে নক আউি করে 
দ্বদ্রয়ছ?” 
 
র্ড একিুকরো পাই মুরখ দ্বদ্রয় হাদ্বসমুরখ র্লল মযার্দ্বনদ্বফরসা, “আদ্বম ওরক জমরে 
জফরলদ্বছ, মাই জলদ্বড।” 
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“দ্বক?” দ্বর্ষম জখরলা জর্ইিা। 
 
“যখন থামাই তখনই জস মরে জর্রছ, নইরল র্াদ্বেরয়ই জযতাম। জকামযাসনরক দ্বনরয় মাথা 
র্ামাইদ্বন। ওে সর্রচরয় র্ড েয় দ্বছল মৃতুয অথর্া দ্বনযবাতন। দ্বকন্তু, মাই জলদ্বড, এই দ্বপ্রন্স 
আপনাে দ্বদ্রক খাোপ দৃ্দ্বিরত তাদ্বকরয়রছ, আে-” িুদ্ধ এর্িং দ্বর্েত োর্ দ্বদ্রয় চুপ কেল 
জস। 
 
একিা অদু্ভত দ্বচন্তা গ্রাস কেল জর্ইিারক, দ্বকন্তু জোড করে জসিা তাদ্বডরয় দ্বদ্ল। 
“মযার্দ্বনদ্বফরসা, জতামাে অরনক সাহস।” 
 
“ওহ, মাই জলদ্বড।” লজ্জায় পাইরয়ে জেতে লাল হরয় উো নাক জডার্ারলা জস। 
 
এর্দ্বলিং দ্বমস জপািব জহারলে োনালা দ্বদ্রয় তাদ্বকরয় আরছ র্াইরে। ট্রানিরেে অরনক কারছ 
চরল এরসরছ ওো-গ্রহিাে চকচরক ধাতর্ আর্েে েীষে েকম উজ্জ্বলতা ছডারে। 
জিাোন পারশই দ্াুঁডারনা। 
 
খাদ্বনকিা দ্বতিতা দ্বমদ্বেত সুরে র্লল জস, “আমো খারমাখাই এরসদ্বছ, এর্দ্বলিং। দ্বমউল 
আমারদ্ে চাইরত এদ্বর্রয় আরছ।” 
 
কপাল র্ষল এর্দ্বলিং দ্বমস। তাে জমািা শেীে অরনক শুদ্বকরয় জর্রছ। আপন মরনই দ্বর্ড 
দ্বর্ড কেল। 
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দ্বর্েি হল জিাোন। “আদ্বম র্লদ্বছ ওই জলাকগুরলা োরন ফাউরেশন-এে পতন র্রিরছ। 
আদ্বম র্লদ্বছ-” 
 
“অযাুঁ?” তাকাল দ্বমস, দ্বকিংকতবর্যদ্বর্মুঢ়, তােপে আলরতাোরর্ জিাোরনে কদ্বি ধেল, 
একিু আরর্ে আরলাচনাে র্যাপারে পুরোপুদ্বে অরচতন, “জিাোন…আদ্বম ট্রযানিরেে দ্বদ্রক 
তাদ্বকরয়দ্বছলাম। তুদ্বম োরনা…জকমন একিা অদু্ভত অনুেূদ্বত…দ্বনওট্রানিরে আসাে পে 
জথরকই। জকমন জযন এক ধেরনে র্যাকুলতা জেতে জথরক আমারক জেলরছ, চাদ্বলরয় 
দ্বনরয় যারে। জিাোন, আদ্বম পাের্, আদ্বম োদ্বন আদ্বম পাের্। আমাে মরন এখন সর্দ্বকছুই 
পদ্বেষ্কাে-আরর্ কখরনা এত পদ্বেষ্কাে দ্বছল না।” 
 
জিাোন োর্ কেল, কথাগুরলা তাে আেদ্বর্োস র্াডারত পারেদ্বন। 
 
“দ্বমস?” 
 
“র্রলা?” 
 
“দ্বনওট্রানিে জথরক জর্রুরনাে সময় ওরদ্ে জকারনা দ্বশপ দ্বপছু দ্বনরত জদ্রখরছন?” 
 
োর্রত হল না জর্দ্বশক্ষে, “না।” 
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“আদ্বম জদ্রখদ্বছ। হয়রতা কল্পনা, দ্বকন্তু মরন হল জযন ওিা জসই দ্বফদ্বলয়ান দ্বশপ।” 
 
“কযারেন দ্বপ্রচাে জযিারত দ্বছল?” 
 
“জস্পস োরন জক দ্বছল। মযার্দ্বনদ্বফরসা কী জদ্রখরছ জসই োরন-দ্বকন্তু ওিা আমারদ্ে 
অনুসেে করে এখারন এরসরছ, দ্বমস।” 
 
এর্দ্বলিং দ্বমস নীের্। 
 
কদ্বেন র্লায় র্লল জিাোন, “কী হরয়রছ আপনাে, অসুস্থ?” 
 
দ্বমস এে দৃ্দ্বি দ্বচন্তামি উজ্জ্বল, অস্বাোদ্বর্ক। জকারনা ের্ার্ দ্বদ্ল না জস। 
 
* 
 
২৩. ট্রানিরেে ধ্বিংসসূ্তপ 
 
ট্রানিরেে রু্রক জকারনা র্স্তুে অর্স্থান খুুঁরে জর্ে কোয় জয সমসযা র্যালাদ্বিে অনয 
জকারনাখারন জসই সমসযা হয় না। হাোে মাইল দূ্ে জথরক অর্স্থান দ্বচদ্বহ্নত কোে মরতা 
জকারনা মহারদ্শ র্া মহাসার্ে জনই। জমরর্ে ফাুঁক দ্বদ্রয় জচারখ পডাে মরতা জকারনা নদ্ী, 
হ্রদ্ র্া িীপ জনই। 
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ধাতু-আোদ্বদ্ত-দ্বর্ে দ্বছল- এখরনা আরছ। পুরোিাই একিা শহে। আউিাে জস্পস জথরক 
র্দ্বহোর্তো শুধুমাত্র ইরম্পদ্বেয়াল পযারলস দ্বচনরত পােত অনায়ারস। অর্তেরেে একিা 
োয়র্া খুুঁরে জর্ে কোে েনয জর্ইিা প্রায় এয়াে কারেে উচ্চতায় পুরো গ্রহিা র্াের্াে 
চক্কে দ্বদ্রে। 
 
জমরু অঞ্চরল ধাতর্ র্মু্বেগুরলাে উপরে র্েরফে প্ররলপ জদ্রখ জর্াঝা যায় আর্হাওয়া 
দ্বনয়ন্ত্রক যন্ত্রগুরলা পুরোপুদ্বে নি র্া জসগুরলা েক্ষোরর্ক্ষরেে প্রদ্বত কারো মরনারযার্ জনই। 
জসদ্বদ্ক জথরক ওো এরর্াল দ্দ্বক্ষে দ্বদ্রক। মারঝ মারঝ জচারখ যা পডরছ দ্বনওট্রানিে 
জথরক সিংগ্রহ কো অপযবাি মানদ্বচরত্রে সারথ তা দ্বমদ্বলরয় দ্বনরে র্া জনওয়াে জচিা কেরছ। 
 
দ্বকন্তু োয়র্ািা জচারখ পডাে পে আে জকারনা সিংশয় থাকল না। গ্ররহে ধাতর্ আর্েরেে 
মারঝ পঞ্চাশ মাইরলে মরতা উনু্মি প্রান্তে। একশ র্র্বমাইরলেও জর্দ্বশ েুরড দ্বর্সৃ্তত 
অস্বাোদ্বর্ক সরু্ে উদ্বদ্ভরদ্ে সমারোহ, প্রাচীন ইরম্পদ্বেয়াল র্াসস্থানগুরলারক দ্বর্রে 
জেরখরছ। 
 
পাদ্বখে মরতা র্াতারস জেরস থাকল জর্ইিা, ধীরে ধীরে পাদ্বেপাদ্বেবক অর্স্থাে পদ্বেরপ্রদ্বক্ষরত 
দ্বনরেে অর্স্থান দ্বনেবয় কেল। পথ জদ্খারনাে েনয আরছ শুধু দ্বর্শাল দ্বর্শাল কতগুরলা 
প্রশস্ত পারয় চলা সডক। মানদ্বচরত্র জসগুরলারক জদ্খারনা হরয়রছ লম্বা তীেদ্বচহ্ন সিংর্দ্বলত 
কতগুরলা উজ্জ্বল দ্বফতাে মরতা। 
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মানদ্বচরত্রে জযখারন দ্বর্েদ্বর্দ্যালয় জদ্খারনা হরয়রছ জসখারন অনুমান করেই জপৌঁছরত হরর্। 
সমতল োয়র্ািা দ্বনিয়ই এক সময় দ্বছল জকারনা লযাদ্বেিং দ্বফল্ড। ওিাে উপরে জপৌঁরছ 
ধীরে ধীরে অর্তেে কেরত লার্ল জর্ইিা। 
 
মরন হল জযন এক দ্বর্শৃঙ্খল ধাতুে সার্রে দ্বনমদ্বজ্জত হরে তাো। আকাশ জথরক জদ্খা 
মসৃে জসৌন্দযব এখন পদ্বেেত হরয়রছ োো, জতার্ডারনা ধ্বিংসসূ্তরপ। র্মু্বেগুরলাে অগ্রোর্ 
জকরি জক জযন জছাি করে দ্বদ্রয়রছ, মসৃে জদ্য়ালগুরলা র্াুঁকা হরয় আরছ জর্রি র্াগ্রস্ত 
জোর্ীে মতন, এর্িং মাত্র এক ঝলরকে েনয উনু্মি মাদ্বি জচারখ পডল- সম্ভর্ত করয়কশ 
একে হরর্-চাষ কো হরয়রছ জসখারন। 
 
. 
 
দ্বশপিা যখন সতবকোরর্ অর্তেে কেরছ লী সযান্তাে তখন অরপক্ষায় দ্বছল। অদু্ভত দ্বশপ, 
দ্বনওট্রানিে জথরক আরসদ্বন, এর্িং দ্বেতরে দ্বেতরে একিা দ্ীর্বোস জফলল জস। অদু্ভত দ্বশপ 
এর্িং আউিাে জস্পস এে জলাকগুরলাে সারথ জলনরদ্রনে অথব স্বল্পস্থায়ী শাদ্বন্তে দ্বদ্ন জশষ, 
আর্াে জসই যুদ্ধ এর্িং েিপাত পূেব দ্বদ্নগুরলাে দ্বফরে আসাে সম্ভার্না। সযান্তাে দ্বছল 
গ্রুপ দ্বলডাে; প্রাচীন র্ইগুরলা দ্বছল তাে দ্াদ্বয়রত্ব আে পুরোরনা দ্বদ্রনে কথা জস র্ইরয় 
পরডরছ। ওই দ্বদ্নগুরলা দ্বফরে আসুক জস চায় না। 
 
দ্বশপ সমতরল নামরত আরো দ্শ দ্বমদ্বনি। দ্বকন্তু এে মারঝই পুরোরনা সৃ্মদ্বতগুরলা সর্ দ্বেড 
েমারলা। মরন পডল তশশরর্ে জসই দ্বর্শাল ফারমবে কথা দ্বকন্তু তাে সৃ্মদ্বত র্লরত শুধু 
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র্যস্তপারয় মানুরষে ছুরিাছুদ্বি। তােপে তরুে পদ্বের্ােগুরলা নতুন মাদ্বিে সন্ধারন দু্র্বম পথ 
পাদ্বড জদ্ওয়া শুরু করে। জস তখন দ্শ র্ছরেে র্ালক; একমাত্র সন্তান, েীত, দ্বর্হ্বল। 
 
নতুন করে সর্ শুরু কেরত হয়; দ্বর্োি আকৃদ্বতে ধাতর্ স্লযার্গুরলা সদ্বেরয় উনু্মি 
মাদ্বিরত দ্বনডাদ্বন জদ্ওয়া হয়; আশপারশে ের্নগুরলা জেরে সমান করে জদ্ওয়া হয় মাদ্বিে 
সারথ; র্াদ্বকগুরলা জেরখ জদ্ওয়া হয় র্াসস্থান দ্বহরসরর্ র্যর্হারেে েনয। শুরু হয় 
চাষার্ারদ্ে কাে। র্নু্ধত্বপূেব সম্পকব ততদ্বে কো হয় প্রদ্বতরর্শী ফামবগুরলাে সারথ । 
 
িরমই তারদ্ে সিংখযা রৃ্দ্বদ্ধ জপরত থারক জসই সারথ রৃ্দ্বদ্ধ পায় আেশাসরনে 
প্ররয়ােনীয়তা। মাদ্বিে রু্রক েন্ম জনওয়া একিা প্রেন্ম জর্রড উরে কদ্বেন পদ্বেেমী 
মরনার্ল দ্বনরয়। ঐ দ্বদ্নিা তাে েীর্রনে সর্রচরয় স্মেেীয় দ্বদ্ন জযদ্বদ্ন তারক গ্রুপ দ্বলডাে 
দ্বনর্বাদ্বচত কো হয়। 
 
আে এখন র্যালাদ্বি হয়রতা অনাহুতোরর্ তারদ্ে একাকী শাদ্বন্ত েি কেরর্। 
 
দ্বশপ অর্তেে কেরছ। দ্বনুঃশরব্দ তাদ্বকরয় আরছ জস। জপারিবে দ্েো খুরল জর্দ্বেরয় এল 
চােেন, সতকব। দ্বতনেন পুরুষ, তরুে, রৃ্দ্ধ এর্িং, হালকা পাতলা একেন। এর্িং 
একেন নােী এমনোরর্ পাশাপাদ্বশ হাুঁিরছ জযন জসও পুরুষরদ্ে সমকক্ষ। হাত জথরক 
দু্রিা চকচরক দ্াদ্বডে চুল জফরল সামরন র্াডল সযান্তাে। 
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মহাোর্দ্বতক সিংরকত অনুযায়ী শাদ্বন্তে দ্বচহ্ন জদ্খাল জস। হাত দু্রিা সামরন। পদ্বেেরম 
শি হরয় যাওয়া তালু দু্রিা উপরে জতালা। 
 
তরুে জলাকিা সামরন এদ্বর্রয় এরস তাে েদ্বি অনুকেে কেল। “শাদ্বন্ত।” 
 
অদু্ভত উচ্চােে, দ্বকন্তু শব্দগুরলা জর্াঝা যায়। প্রদ্বত উত্তরে জস র্লল, “শাদ্বন্ত। আমারদ্ে 
দ্ল আপনারদ্ে স্বার্ত োনারে। আপনাো কু্ষধাতব? খার্াে পারর্ন। তৃষ্ণাতব? পানীয় 
পারর্ন।” 
 
ের্ার্ এল জর্শ ধীরে ধীরে, “অসিংখয ধনযর্াদ্। দ্বনরেরদ্ে দ্বর্রে দ্বফরে আপনারদ্ে এই 
আদ্বতরথয়তাে কথা আমো সর্াইরক র্লরত পাের্।” 
 
আের্ উত্তে, দ্বকন্তু চমৎকাে। তাে দ্বপছরন গ্রুরপে অনযো হাসরছ। র্াদ্বডে আডাল জথরক 
জমরয়ো জর্দ্বেরয় আসরত লার্ল। 
 
দ্বনরেে জকায়ািবারে এরস সযান্তাে জর্াপন োয়র্া জথরক একিা চমৎকাে র্াি জর্ে করে 
অদ্বতদ্বথরদ্ে প্ররতযকরক একিা করে লম্বা জপি জমািা দ্বসর্াে দ্বদ্ল । জমরয়িাে সামরন 
এরস ইতস্তত কেল খাদ্বনকক্ষে। পুরুষরদ্ে সারথ একই সাদ্বেরত র্রসরছ জমরয়িা। হয়রতা 
আর্ন্তকরদ্ে সমারে এিা স্বীকৃত। 
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হাদ্বসমুরখ একিা দ্বসর্াে দ্বনল জমরয়িা, ধদ্বেরয় সুর্দ্বন্ধ জধায়া ছাডল। দ্বর্েদ্বি জর্াপন কেল 
লী সযান্তাে। 
 
খানাদ্বপনাে সময় তারদ্ে আরলাচনা জমাড দ্বনল ট্রযানিরেে কৃদ্বষকারেে দ্বদ্রক। 
 
রৃ্দ্ধ একেন দ্বেরজ্ঞস কেল, “হাইরোরফাদ্বনি হরল জকমন হয়? আমাে ধােো ট্রানিরেে 
মরতা দ্বর্রে হাইরোরফাদ্বনি একমাত্র সমাধান।” 
 
মাথা নাডল সযান্তাে। অদ্বনদ্বিত জর্াধ কেরছ। র্ই পডা জ্ঞারনে সারথ দ্বর্ষয়িা জমলারত 
পােরছ না জস। “জকদ্বমকযারলে সাহারযয কৃদ্বত্রম চাষার্াদ্? না, ট্রযানিরে হরর্ না। 
দ্বশরল্পান্নত গ্ররহ হাইরোরফাদ্বনি প্ররয়ােন হয়-জযমন, অরনক র্ড জকারনা জকদ্বমকযাল 
ইোদ্বস্ট্রে, দ্বকন্তু যুদ্ধ র্া দ্বর্পযবরয়ে সময় ইোদ্বস্ট্রগুরলা র্ন্ধ হরয় জর্রল খাদ্য সিংকি ততদ্বে 
হয়। চাদ্বহদ্া অনুযায়ী সর্ খার্াে কৃদ্বত্রমোরর্ উৎপাদ্ন কো সম্ভর্ না। অরনক সময় 
খারদ্যে গুের্ত মান নি হরয় যায়। মাদ্বিই অরনক োরলা-সর্সময় দ্বনেবে কো যায়।” 
 
“আপনারদ্ে খাদ্য সের্োহ পযবাি?” 
 
“পযবাি; হয়রতা তর্দ্বচত্রযহীন। রৃ্হপাদ্বলত পশু পাদ্বখ জথরক আমো দ্বডম এর্িং দু্গ্ধোত 
রর্যগুরলা পাই-দ্বকন্তু মািংরসে সের্োহ মূলত দ্বনেবে করে তর্রদ্দ্বশক র্াদ্বেরেযে উপে।” 
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“র্াদ্বেেয,” তরুে সম্ভর্ত আগ্রহী হল খাদ্বনকিা। “আপনাো তা হরল র্াদ্বেেয করেন। 
দ্বকন্তু কী েিাদ্বন করেন?” 
 
“ধাতু” কােরখাট্টা ের্ার্। “আপদ্বন দ্বনরেই জদ্খরছন ধাতুে জকারনা কমদ্বত জনই। 
এরকর্ারে পদ্বেরশাদ্বধত অর্স্থায় আরছ সর্। দ্বনওট্রানিে জথরক ওো দ্বশপ দ্বনরয় আরস, 
আমারদ্ে জদ্দ্বখরয় জদ্ওয়া োয়র্া জথরক ধাতু তুরল দ্বনরয় যায়-এোরর্ আমারদ্ে চারষে 
েদ্বমে পদ্বেমাে র্াডরছ-দ্বর্দ্বনমরয় আমো পাই মািংস, দ্বিনোত ফল, ফুড কনরসনরট্রি, 
খামারেে যন্ত্রপাদ্বত ইতযাদ্বদ্। সর্াই লাের্ান।” 
 
খার্ারেে তাদ্বলকায় দ্বছল রুদ্বি, পদ্বনে এর্িং অতযন্ত চমৎকাে স্বারদ্ে জেদ্বেরির্ল সুপ। 
আমদ্াদ্বন কো একমাত্র খার্াে দ্বছল দ্বহমাদ্বয়ত ফরলে জডোিব। জসিা খাওয়াে সময়ই 
দ্বনরেরদ্ে আসল উরদ্দশয র্যি কেল অদ্বতদ্বথো। তরুে ট্রযানিরেে একিা মানদ্বচত্র জর্ে 
কেল। শান্তোরর্ পযবরর্ক্ষে কেল সযান্তাে, শুনল মরনারযার্ দ্বদ্রয়, র্লল র্ম্ভীে র্লায়। 
“ইউদ্বনোদ্বসবদ্বি গ্রাউে পদ্বর্ত্র স্থান। আমো কৃষকো জসখারন চাষার্াদ্ কদ্বে না। দ্বনরেে 
ইোয় কখরনা জসখারন যাই না। আমারদ্ে আরেক সমরয়ে করয়কিা দ্বনদ্শবরনে মরধয 
এিা একিা এর্িং জযোরর্ আরছ দ্বেক জসোরর্ই োখরত চাই।” 
 
“আমো জ্ঞারনে অরিষেকােী। জকারনা দ্বকছু নি কের্ না। আমারদ্ে দ্বশপ আপনাো 
দ্বেদ্বে দ্বহরসরর্ োখরত পারেন।” প্রর্ল আগ্ররহে সারথ প্রস্তার্ দ্বদ্ল রৃ্দ্ধ। 
 
“তাহরল আদ্বম আপনারদ্ে জসখারন দ্বনরয় জযরত পাদ্বে।” র্লল সযান্তাে 
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জসই োরত আর্ন্তকো রু্মারনাে পে দ্বনওট্রানিরে একিা জমরসে পাোরলা লী সযান্তাে। 
 
* 
 
২৪. কনোিব 
 
ওো যখন দ্বর্েদ্বর্দ্যালরয়ে র্ড র্ড ের্নগুরলারত েুকল তখন ট্রানিরেে দ্বর্েল েনেীর্রন 
জকারনা জছদ্ পডল না। পদ্বেরর্শিা র্ম্ভীে এর্িং দ্বনুঃসি নীের্তায় পূেব। 
 
ফাউরেশরনে আর্ন্তকো োরন না কীোরর্ মহাদ্বর্পযবরয়ে েি ঝোরনা দ্বদ্ন এর্িং 
োতগুরলা পাদ্বড দ্বদ্রয় এই দ্বর্েদ্বর্দ্যালয় অক্ষত জথরকরছ। োরন না কীোরর্ যখন 
এমনদ্বক ইরম্পদ্বেয়াল ক্ষমতা পযবন্ত জশষ হরয় জর্রছ তখন দ্বর্েদ্বর্দ্যালরয়ে কদ্বতপয় 
দ্বশক্ষাথবী ধাে কো অস্ত্র এর্িং অনদ্বেজ্ঞ সাহদ্বসকতা দ্বনরয় র্যালাদ্বিে তার্ৎ জ্ঞান দ্বর্জ্ঞারনে 
সিংেক্ষক এই পুেয স্থানরক েক্ষা কোে েনয একিা প্রদ্বতেক্ষা র্াদ্বহনী র্রড জতারল। 
দ্বর্েদ্বর্দ্যালয়রক মুি োখাে েনয সাতদ্বদ্নর্যাপী যুদ্ধ এর্িং একিা যুদ্ধদ্বর্েদ্বতে চুদ্বিে কথা 
তাো োরন না যখন এমনদ্বক ইরম্পদ্বেয়াল প্রাসাদ্ পযবন্ত দ্বর্লমাে এর্িং তাে তসদ্বনকরদ্ে 
পদ্োরে মুখদ্বেত দ্বছল। 
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ফাউরেশনাে, যাো প্রথমর্াে এখারন এরসরছ তারদ্ে মরন হল জয, জয দ্বর্ে চাকদ্বচকযময় 
অতীত জথরক কদ্বেন এক নতুন দ্বর্রে পদ্বেেত হরে তাে মারঝ এই োয়র্া শান্ত, 
জর্ৌের্ময় অতীরতে চমৎকাে দ্বনদ্শবন। 
 
একদ্বদ্ক জথরক তাো অনুপ্ররর্শকােী। দ্বর্ষণ্ণ নীের্তা তারদ্েরক প্রতাখযান কেল। মরন 
হল একারডদ্বমক অযািরমাদ্বফয়াে এখরনা দ্বিরক আরছ এর্িং তাো এরস দ্বর্েি কোয় জযন 
তাদ্বকরয় আরছ োর্ত জচারখ। 
 
লাইরেদ্বে ের্নিা জছাি, অর্াক হরত পারে অরনরকই। দ্বকন্তু আসরল এিা আোেগ্রাউরে 
র্হুদূ্ে পযবন্ত দ্বর্সৃ্তত। এর্িং এে তনুঃশব্দ তুলনাহীন। দ্বেরসপসন রুরমে জদ্য়াল দ্বচত্রগুরলাে 
সামরন থামল এর্দ্বলিং দ্বমস। 
 
কথা র্লল দ্বফসদ্বফস করে এখারন দ্বফসদ্বফস করে কথা র্লাই দ্বনয়ম : “আমাে মরন হয় 
কযািালর্ রুম দ্বপছরন জফরল এরসদ্বছ। এখান জথরকই আমারক শুরু কেরত হরর্।” 
 
তাে কপারল এক ধেরনে জতলরতরল োর্, হাত কাুঁপরছ, “আমারক দ্বর্েি কো যারর্ না, 
জিাোন। আমাে খার্াে তুদ্বম দ্বনরচ দ্বদ্রয় জযরত পােরর্?” 
 
“আপদ্বন জযোরর্ র্লরর্ন। আমো আমারদ্ে সাধযমরতা সাহাযয কোে জচিা কের্। 
আপদ্বন চাইরল আমো আপনাে অধীরন-” 
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“না, আমারক একা থাকরত হরর্।” 
 
“আপনাে ধােো আপদ্বন যা চাইরছন জসিা পারর্ন। 
 
এর্িং মৃদু্ আেদ্বর্োসী র্লায় ের্ার্ দ্বদ্ল এর্দ্বলিং দ্বমস, “আদ্বম োদ্বন আদ্বম পাের্!” 
 
জিাোন এর্িং জর্ইিা এই প্রথমর্ারেে মরতা দ্বর্র্াদ্বহত েীর্রনে করয়ক র্ছরেে মরধয 
পুরোপুদ্বে স্বাোদ্বর্ক সিংসাে শুরু কেরত পােল। অদু্ভত ধেরনে সিংসাে। োেকীয় 
পদ্বেরর্রশ তাো অস্বাোদ্বর্ক সাধােে েীর্নযাপন কেরছ। খার্াে সিংগ্রহ কেরছ প্রধানত 
দ্বল সযান্তারেে ফামব জথরক দ্বর্দ্বনমরয় তাো জদ্য় জছাি জছাি দ্বনউদ্বলয়াে র্যারেি, যা জয-
জকারনা জট্রড দ্বশরপই পাওয়া যায়। 
 
মযার্দ্বনদ্বফরসা কীোরর্ জযন লাইরেদ্বেে প্ররেক্টে র্যর্হাে কো দ্বশরখ দ্বনরয়রছ এর্িং এর্দ্বলিং 
দ্বমস এে মরতাই নাওয়া খাওয়া েুরল অযাডরেঞ্চাে র্া জোমাদ্বিক র্ল্প কাদ্বহনীরত ডুরর্ 
থাকরছ। 
 
দ্বনরেরক পুরোপুদ্বে কর্ে দ্বদ্রয় োখল এর্দ্বলিং। সাইরকালদ্বে জেফারেন্স রুরম একিা জদ্াল 
খাুঁদ্বিয়াে র্যর্স্থা করে দ্বনরয়রছ। ওেন কমরছ দ্রুত, র্ারয়ে েিং র্দ্রল ফযাকারশ হরয় 
যারে। তাে ককবশ করথাপকথন আে দ্বপ্রয় অদ্বেশাপ র্াকযগুরলা হালকা মৃতুযর্েে 
করেরছ। অরনক সময়রতা জিাোন র্া জর্ইিারক দ্বচনরতও কি হয়। 
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পুরোপুদ্বে জস দ্বনরেে জেতরে মি। মযার্দ্বনদ্বফরসা খার্াে দ্বনরয় এরস প্রায়ই অদু্ভত মুগ্ধ 
মরনারযার্ী দৃ্দ্বিরত জদ্রখ রৃ্দ্ধ সাইরকালদ্বেট একিাে পে একিা সমীকেে রূপান্তে 
করে যারে। অসিংখয রু্ক দ্বফে জর্রি তথয সিংগ্রহ কেরছ, সীমাহীন মানদ্বসক েম র্যয় 
করে জকান র্ন্তরর্য জপৌঁছরত চাইরছ শুধু জসই োরন। 
 
অন্ধকাে কামোয় েুরক তীক্ষ্ণ র্লায় ডাকল জিাোন, “জর্ইিা!” 
 
একিা অপোধরর্ারধে কািা খচ করে দ্বর্ধল জর্ইিাে মরন। “হযাুঁ? তুদ্বম আমারক চাও, 
জিাদ্বে?” 
 
“অর্শযই আদ্বম জতামারক চাই। জস্পস, অন্ধকারে র্রস কী কেছ তুদ্বম। ট্রানিরে আসাে 
পে জথরকই জতামাে আচেে র্দ্রল জর্রছ। কী হরয়রছ?” 
 
“ওহ্, জিাদ্বে, থারমা,” লান্ত র্লায় র্লল জস। 
 
“ওহ জিাদ্বে থারমা,” অনধযব েদ্বিরত মুখ জেিংচারলা জিাোন। তােপে হোৎ জকামল র্লায় 
র্লল, “আমারক র্লরর্ না কী হরয়রছ, জর্? দ্বকছু একিা জতামারক দ্বর্েি কেরছ।” 
 
“না! দ্বকছু না, জিাদ্বে। তুদ্বম যদ্বদ্ অনর্েত এেকম খুুঁত খুুঁত করো, আদ্বম পার্ল হরয় 
যারর্া। আদ্বম শুধু-োর্দ্বছ।” 
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“কী োর্রছা?” 
 
“দ্বকছুই না। দ্বেক আরছ, দ্বেক আরছ, োর্দ্বছ দ্বমউরলে কথা, জহরেন, ফাউরেশন এর্িং 
সর্দ্বকছু। োর্দ্বছ এর্দ্বলিং দ্বমস এে কথা, জসদ্বক জসরকে ফাউরেশন খুুঁরে জর্ে কেরত 
পােরর্, পােরলও কী উপকাে হরর্-এেকম হাোে হাোে দ্বর্ষয়। খুদ্বশ?” তাে কেস্বে 
উরত্তদ্বেত। 
 
“শুধু দ্বচন্তাোর্না হরল থাদ্বমরয় দ্াও। ওরত জকারনা ফায়দ্া হরর্ না। তুদ্বম কী পদ্বেদ্বস্থদ্বত 
পাোরত পােরর্?” 
 
উরে দ্াুঁদ্বডরয় দু্র্বলোরর্ হাসল জর্ইিা। “দ্বেক আরছ। আদ্বম খুদ্বশ। এই জদ্রখা জকমন 
সুন্দে করে হাসদ্বছ।” 
 
র্াইরে মযার্দ্বনদ্বফরসাে উরত্তদ্বেত দ্বচৎকাে জশানা জর্ল, “মাই জলদ্বড-” 
 
“কী র্যাপাে? এরসা-” 
 
দ্েোে সামরন দ্বর্শালরদ্হী, কদ্বেন মুরখে জলাকিারক জদ্রখ কথা র্ন্ধ হরয় জর্রলা 
জর্ইিাে 
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“দ্বপ্রচাে,” আতবনাদ্ কেল জিাোন। োসরুদ্ধ র্লায় জর্ইিা র্লল, “কযারেন! আমারদ্ে 
কীোরর্ খুুঁরে জর্ে কেরলন?” 
 
পা র্াদ্বডরয় দ্বেতরে েুকল হযান দ্বপ্রচাে। তাে কেস্বে পদ্বেষ্কাে, সমতল এর্িং অনুেূদ্বত 
শূনয, “আমাে ে যাঙ্ক এখন করনবল-দ্বমউরলে অধীরন।” 
 
“দ্বমউরলে…অধীরন!” ধীরে ধীরে জিাোরনে কেস্বে দ্বনেবীর্ হরয় পডল। দ্বতনেরন দ্বমরল 
একিা অদু্ভত নািকীয় পদ্বেদ্বস্থদ্বত ততদ্বে করেরছ। মযার্দ্বনদ্বফরস দ্বর্রয় লুকারলা জিাোরনে 
দ্বপছরন, র্াধা দ্বদ্ল না জকউ। 
 
হাত দু্রিা পেস্পরেে সারথ শি করে আুঁকরড ধেল জর্ইিা, তােপরেও কাুঁপুদ্বন থামল 
না। “আপদ্বন আমারদ্ে জগ্রিাে কেরর্ন? সদ্বতয সদ্বতয ওই পরক্ষ জযার্ দ্বদ্রয়রছন?” 
 
দ্রুত ের্ার্ দ্বদ্ল করনবল “আদ্বম আপনারদ্ে জগ্রিাে কেরত আদ্বসদ্বন। আপনারদ্ে সারথ 
জদ্খা কোে দ্বনরদ্বশ জদ্ওয়া হয়দ্বন আমারক। আদ্বম শুধু এরসদ্বছ পুরোরনা র্নু্ধত্ব ঝালাই 
কেরত। অর্শয আপনাো যদ্বদ্ সুরযার্ জদ্ন।” 
 
োরর্ জিাোরনে মুরখে কাোরমা র্দ্রল জর্রছ, “আমারদ্ে কীোরর্ খুুঁরে জপরলন? ওই 
দ্বফদ্বলয়ান দ্বশরপ দ্বছরলন তা হরল? অনুসেে করে এরসরছন?” 
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দ্বপ্রচারেে কারেে পুতুরলে মরতা মুরখ হয়রতা দ্বকছুিা দ্বর্েত োর্, “আদ্বম দ্বফদ্বলয়ান দ্বশরপ 
দ্বছলাম! আসরল আপনারদ্ে সারথ আমাে জদ্খা… অরনকিা… তদ্র্িরম।” 
 
“এিা এমন এক তদ্র্র্িনা র্াদ্বেদ্বতকোরর্ যা অসম্ভর্।” 
 
“না, শুধু অোর্নীয়। কারেই আমাে র্ির্য জমরন জনওয়া যায়। যাই জহাক, দ্বফদ্বলয়ানরদ্ে 
কারছ আপদ্বন স্বীকাে করেদ্বছরলন-দ্বনিয়ই রু্ঝরত পােরছন দ্বফদ্বলয়া নারম জকারনা োদ্বত 
জনই আসরল-জয আপনাো ট্রযানিরে আসরর্ন। জযরহতু দ্বমউল এেই মরধয দ্বনওট্রানিরেে 
সারথ জযার্ারযার্ করেরছ, আপনারদ্ে ওখারন আিক কো সহে দ্বছল। দ্বকন্তু দু্েবার্যিরম 
আদ্বম জপৌঁছারনাে আরর্ই চরল আরসন। তরর্ জর্দ্বশক্ষে আরর্ না। ট্রানিরেে ফামব 
মাদ্বলকরদ্ে সতকব কোে মরতা যরথি সময় দ্বছল। তারদ্েরক দ্বনরদ্বশ দ্বদ্রয়দ্বছলাম জযন 
আপনারদ্ে জপৌঁছারনাে খর্ে আমারক োনায়। জসই খর্ে জপরয়ই এরসদ্বছ। র্সরত পাদ্বে? 
আদ্বম র্নু্ধ দ্বহরসরর্ই এরসদ্বছ, দ্বর্োস করুন।” 
 
র্সল জস। মাথা দ্বনচু করে ঝরডে জর্রর্ দ্বচন্তা কেরছ জিাোন। জর্ইিা চা ততদ্বেরত র্যস্ত। 
 
ঝি করে মাথা তুলল জিাোন, “জর্শ অরপক্ষা কেরছন জকন-করনবল? কী েকম র্নু্ধত্ব 
কেরর্ন আপদ্বন? যদ্বদ্ জগ্রিাে না হয় তা হরল কী? দ্বনোপত্তা জহফােত। আপনাে 
জলাকরদ্ে জডরক দ্বনরদ্বশ দ্বদ্ন।” 
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তধযব ধরে মাথা নাডল দ্বপ্রচাে। “না, জিাোন। আদ্বম জস্বোয় এরসদ্বছ, শুধু জর্াঝারত এরসদ্বছ 
আপনাো যা কেরছন তা কতখাদ্বন অকাযবকে। যদ্বদ্ জর্াঝারত র্যথব হই তা হরল চরল 
যারর্া। র্যস আে দ্বকছু না।” 
 
“আে দ্বকছু না? জর্শ, আপনাে মতর্াদ্ প্রচাে করুন, র্িৃতা শুদ্বনরয় দ্বর্দ্ায় জহান। 
আমারক চা দ্বদ্ও না, জর্ইিা।” 
 
দ্বপ্রচাে এক কাপ দ্বনল, ধনযর্াদ্ োনাল র্ম্ভীে র্লায়। চারয় চুমুক দ্বদ্রয় সোসদ্বে তাকাল 
জিাোরনে দ্বদ্রক, “ দ্বমউল একিা দ্বমউিযাি। দ্বমউিযাশরনে স্বাোদ্বর্ক প্রকৃদ্বত দ্বর্চাে কেরল 
তারক পোদ্বেত কো যারর্ না।” 
 
“জকন? কী ধেরনে দ্বমউিযাশন?” ঝাুঁোরলা দ্বতেস্কারেে সুরে দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন। 
“দ্বনিয়ই আপদ্বন আমারদ্ে োনারর্ন, অযাুঁ?” 
 
“হযাুঁ, োনারর্া, আপদ্বন োনরলও তাে জকারনা ক্ষদ্বত হরর্ না। দ্বমউল মানুরষে ইরমাশনাল 
র্যারলন্স অযাডোট কেরত পারে। সস্তা জকৌশরলে মরতা জশানারে। দ্বকন্তু এিারক 
প্রদ্বতহত কো যায় না।” 
 
“ইরমাশনাল র্যারলন্স?” র্লল জর্ইিা, “একিু র্যাখযা কেরর্ন দ্বক? আদ্বম রু্ঝরত পাদ্বেদ্বন।” 
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“আদ্বম র্লদ্বছ জয একেন দ্ক্ষ জেনারেরলে জেতে জয-জকারনা আরর্র্-জযমন ধো যাক, 
দ্বমউরলে প্রদ্বত পদ্বেপূেব আনুর্তয, র্া দ্বমউরলে দ্বর্েরয়ে প্রদ্বত সমূ্পেব দ্বর্োস স্থাপরনে 
মরতা আরর্র্-দ্বনরর্দ্বদ্ত কো তাে েনয খুর্ সহে। তাে জেনারেলরদ্ে সর্াই 
ইরমাশনযাদ্বল কররাল্ড। ওো কখরনা জর্ঈমাদ্বন কেরত পােরর্ না; কখরনা দু্র্বল হরর্ না-
এর্িং এই কররাল স্থায়ী। তাে েয়িংকে শত্রুও মুহূরতবে মরধয তাে দ্বর্োসী অধীনরস্থ 
পদ্বেেত হয়। কালর্ারনে ওয়ােলডব দ্বনে গ্রহ তাে হারত জছরড দ্বদ্রয় এখন ফাউরেশন-
এে োইসেয়।” 
 
“আে আপদ্বন,” জর্ইিাে কথায় দ্বতিতাে ছাপ। “দ্বনরেে আদ্রশবে সারথ জর্ঈমাদ্বন করে 
ট্রানিরে দ্বমউরলে প্রদ্বতদ্বনদ্বধ। আই দ্বস!” 
 
“আমাে কথা জশষ হয়দ্বন। দ্বমউরলে ক্ষমতা উরো দ্বদ্ক জথরক কাে করে আরো োরলা। 
হতাশা এক ধেরনে ইরমাশন! দ্বেক সময় মরতা, ফাউরেশন-এে গুরুত্বপূেব র্যদ্বিো-
জহরেরনে গুরুত্বপূেব র্যদ্বিো-হতাশায় ডুরর্ যায়। ঐ দ্বর্েগুরলা প্রায় দ্বর্নাযুরদ্ধ পোদ্বেত 
হয়।” 
 
“আপদ্বন র্লরত চান,” চাপা উরত্তেনায় কদ্বেন সুরে দ্বেরজ্ঞস কেল জর্ইিা। “িাইম েরে 
জয অনুেূদ্বত তাে কােে দ্বমউল আমাে ইরমাশনাল কররাল দ্বনরয় প্রতােো কেদ্বছল। 
 
“আমাে, আপনাে, সর্াে। জহরেরনে জশষ দ্বদ্নগুরলা জকমন দ্বছল?” 
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মুখ রু্দ্বেরয় দ্বনল জর্ইিা। 
 
আন্তদ্বেকোরর্ র্রল চরলরছ করনবল দ্বপ্রচাে, “একিা দ্বর্রেে উপে যখন তাে শদ্বি কাে 
করে, তখন একেরনে উপে ও কাে কেরর্। এমন একিা শদ্বিে দ্বর্রুরদ্ধ আপদ্বন কী 
কেরর্ন জয শদ্বি ইরে হরলই আপনাে দ্বনরেে ইোয় আেসমপবে কোরত পারে; ইরে 
হরলই আপনারক র্াদ্বনরয় দ্বনরত পারে দ্বর্েস্থ চাকে?” 
 
“কথাগুরলা জয সদ্বতয, আদ্বম কীোরর্ রু্ঝর্?” ধীরে ধীরে র্লল জিাোন। 
 
“ফাউরেশন র্া জহরেন জকন পোদ্বেত হরয়রছ আপদ্বন র্লরত পােরর্ন? আমাে 
কনোসবরনে জকারনা র্যাখযা আপদ্বন দ্বদ্রত পােরর্ন? দ্বথিংক মযান, আদ্বম-আপদ্বন-র্া পুরো 
র্যালাদ্বি দ্বমউরলে দ্বর্রুরদ্ধ কী কেরত জপরেদ্বছ এতদ্বদ্রন?” 
 
চযারলঞ্জ অনুের্ কেল জিাোন, “র্াই দ্য র্যালাদ্বি, আদ্বম পাের্!” হোৎ দ্বহিংস্র আত্মতৃদ্বিরত 
দ্বচৎকাে করে উেল জস, “আপনাে চমৎকাে দ্বমউল দ্বনওট্রানিরেে সারথ চুদ্বি করেদ্বছল। 
জসখারন আমারদ্ে আিক কোে কথা, তাই না? ওই কিাক্টগুরলা এখন মৃত র্া আরো 
খাোপ অর্স্থায় আরছ। িাউন দ্বপ্রন্সরক আমো জমরে জফরলদ্বছ এর্িং অনয জলাকিারক 
র্দ্বে র্াদ্বনরয় জেরখ এরসদ্বছ। দ্বমউল আমারদ্ে থামায়দ্বন, চাইরলও পােত না। 
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“জমারিই না। ওো আমারদ্ে জলাক দ্বছল না। িাউন দ্বপ্রন্স দ্বছল সাধােে এক মদ্যপ 
জলাক। অনয জলাকিা দ্বছল আসরলই একিা র্দ্বে। দ্বনরেে গ্ররহ অরনক ক্ষমতা থাকরলও 
জযার্যতা দ্বছল না। ওো দ্বছল দ্বনষু্ঠে। আমারদ্ে কাে হত না।” 
 
“ওোই আমারদ্ে র্দ্বন্দ করেদ্বছল র্া কোে জচিা করেদ্বছল।” 
 
“আর্ারো না। জকামযাসরনে র্যদ্বির্ত দ্াস-নাম ইচনী। র্দ্বন্দ কোে রু্দ্বদ্ধিা তােই। 
জলাকিা রৃ্দ্ধ হরলও আমারদ্ে সামদ্বয়ক উরদ্দশয পূেে দ্বেকই হরয়রছ। ওরক আপনাো 
জচিা কেরলও মােরত পােরতন না।” 
 
চেদ্বকে মরতা পাুঁক জখরয় তাে দ্বদ্রক রু্েল জর্ইিা। চারয়ে কারপ একর্ােও চুমুক জদ্য়দ্বন 
জস। “আপনাে মন্তর্য অনুযায়ী, আপনাে ইরমাশন জিম্পাে* [*মানদ্বসক অর্স্থা র্া 
জমোে জকামল এর্িং শান্ত হওয়া র্া কো] কো হরয়রছ। দ্বমউরলে প্রদ্বত আপনাে 
আনুর্তয দ্বর্োস এক ধেরনে জমদ্বক এর্িং আরোদ্বপত দ্বর্োস। আপনাে মতামরতে আে 
জকারনা মূলয জনই। র্াস্তর্ জর্াধ রু্দ্বদ্ধ হাদ্বেরয়রছন আপদ্বন।” 
 
“আপনাে ধােো েুল,” ধীরে ধীরে মাথা নাডল করনবল। “আমাে ইরমাশন শুধুমাত্র 
দ্বফিড। আমাে যুদ্বি রু্দ্বদ্ধ দ্বেক আরর্ে মরতাই আরছ। হয়রতা কররাল্ড ইরমাশরনে 
কােরে একিা দ্বনদ্বদ্বি পরথ চলরত প্রোদ্বর্ত হরর্। দ্বকন্তু জসিা সকল ধেরনে চাপ মুি। 
এর্িং এখন আদ্বম অরনক দ্বকছুই জর্শ োরলাোরর্ রু্ঝরত পােদ্বছ, পূরর্বে স্বাধীন 
ইরমাশনাল জট্রে দ্বদ্রয় যা রু্ঝরত পাদ্বেদ্বন।” 
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“আদ্বম এখন োদ্বন জয দ্বমউরলে কমবসূদ্বচ একিা চমৎকাে রু্দ্বদ্ধদ্ীি পদ্বেকল্পনা। কনোিব 
কোে পে জথরক আদ্বম সাত র্ছে আরর্ তাে পদ্বেকল্পনাে শুরু জথরক সর্িাই োনরত 
পাদ্বে। দ্বমউিযাি জমিাল পাওয়াে দ্বদ্রয় জস প্রথরম একদ্ল দ্সুযরক র্শীেূত করে। 
তারদ্ে সাহারযয-এর্িং দ্বনরেে ক্ষমতা দ্বদ্রয় জস একিা গ্রহ দ্খল করে। তাে সাহারযয-
এর্িং দ্বনরেে ক্ষমতা দ্বদ্রয় দ্বনরেে হাত প্রসাদ্বেত কেরত থারক যতক্ষে না কালর্ারনে 
ওয়ােলডব তাে র্শীেূত হয়। প্রদ্বতিা কারেে জেতে যরথি রু্দ্বদ্ধমত্তা এর্িং যুদ্বিে ছাপ 
স্পি। কালর্ান দ্বনরেে পরকরি আসাে পে তাে হারত চরল আরস একিা প্রথম জেেীে 
দ্বিি। এর্িং জসিাে সাহারযয-এর্িং দ্বনরেে ক্ষমতা র্যর্হাে করে-জস ফাউরেশরন আিমে 
করে। 
 
“ফাউরেশন হরে মূল চাদ্বর্কাদ্বে। র্যালাদ্বিে এই অিংশই দ্বশরল্প সর্বাদ্বধক অগ্রসে। আে 
এখন জযরহতু ফাউরেশন-এে দ্বনউদ্বলয়াে জকৌশল তাে হারত চরল এরসরছ, জসই 
র্যালাদ্বিে আসল মাটাে। ঐ জকৌশরলে সাহারযয-এর্িং দ্বনরেে ক্ষমতা দ্বদ্রয়-এম্পায়ারেে 
অর্দ্বশি অিংশরক আনুর্তয স্বীকাে কেরত র্াধয কেরর্। রৃ্দ্ধ সম্রাি এখন প্রায় উন্মাদ্-
র্াুঁচরর্ না জর্দ্বশদ্বদ্ন, এমনদ্বক জছরলে হারত ক্ষমতা হস্তান্তরেে সময়ও তাে জনই। তােপে 
র্যালাদ্বিে জকান দ্বর্ে তাে দ্বর্রোধীতা কেরত পােরর্?” 
 
“র্ত সাত র্ছরে জস একিা এম্পায়াে র্রড তুরলরছ। জসলডরনে সাইরকাদ্বহরটাদ্বে 
আর্ামী সাত শ র্ছরেও যা সম্পন্ন কেরত পােরর্ না, দ্বমউল তা পের্তবী সাত র্ছরেই 
সম্পন্ন কেরর্। র্যালাদ্বিরত আর্াে দ্বফরে আসরর্ শাদ্বন্ত এর্িং শৃঙ্খলা। 
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“আপনাো জেকারত পােরর্ন না-কাুঁরধে ধাক্কায় একিা গ্রহরক কক্ষপথ জথরক সদ্বেরয় 
জদ্ওয়াে মরতাই জর্াকাদ্বম এিা।” 
 
দ্বপ্রচারেে র্িরর্যে পে দ্ীর্ব নীের্তা জনরম এল। কারপে অর্দ্বশি চা অরনক আরর্ই 
োো হরয় জর্রছ, জসিা খাদ্বল করে আর্াে পূেে করে দ্বনল। চুমুক দ্বদ্রত লার্রলা ধীরে 
সুরস্থ। অনযমনস্কোরর্ রু্রডা আেুরলে জনাখ খুিরছ জিাোন। জর্ইিাে অদ্বের্যদ্বি শীতল, 
জচহাো ফযাকারশ। 
 
তােপে দ্বচকন র্লায় জর্ইিা র্লল, “আমারদ্ে কনদ্বেন্স কেরত পারেনদ্বন। যদ্বদ্ দ্বমউল 
আমারদ্ে চায় তা হরল তারক দ্বনরে এরস আমারদ্ে কনোিব কেরত হরর্। আমাে ধােো, 
কনোসবরনে আর্মুহূতব পযবন্ত আপদ্বন লডাই চাদ্বলরয় জর্রছন, তাই না।” 
 
“হযাুঁ,” করনবল দ্বপ্রচারেে র্ম্ভীে ের্ার্। 
 
“তা হরল আমোও জসই সুরযার্ চাই।” 
 
উরে দ্াুঁডাল করনবল দ্বপ্রচাে। চূডান্ত র্লায় র্লল, “তা হরল দ্বর্দ্ায়। আরর্ই র্রলদ্বছ আমাে 
র্তবমান দ্বমশরনে সারথ আপনারদ্ে জকারনা সম্পকব জনই। কারেই এখারন আপনারদ্ে 
উপদ্বস্থদ্বত দ্বেরপািব কোে প্ররয়ােন জনই। এিারক দ্য়া র্রল োর্রর্ন না। দ্বমউল 
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আপনারদ্ে থামারত চাইরল, দ্বনুঃসরন্দরহ আরেকেনরক দ্াদ্বয়ত্ব দ্বদ্রয় পাোরর্। আপনাো 
থামরত র্াধয হরর্ন। প্ররয়ােরনে অদ্বতদ্বেি দ্বকছু কোে দ্েকাে জনই আমাে।” 
 
“ধনযর্াদ্”, দু্র্বলোরর্ র্লল জর্ইিা। 
 
“মযার্দ্বনদ্বফরসা, জকাথায় জস? জর্দ্বেরয় এরসা, মযার্দ্বনদ্বফরসা। আদ্বম জতামারক মােরর্া না-” 
 
“ওরক দ্বনরয় কী কেরর্ন?” হোৎ উদ্দীপনাে সারথ দ্বেরজ্ঞস কেল জর্ইিা। 
 
“দ্বকছুই না। ওে র্যাপারে ও জকারনা দ্বনরদ্বশ জদ্ওয়া হয়দ্বন। শুধু োদ্বন জয ওরক জখাুঁো 
হরে। দ্বকন্তু সময় হরল দ্বমউল দ্বেকই খুুঁরে জনরর্। আদ্বম দ্বকছুই র্লর্ না। আপনাো হাত 
জমলারর্ন না আমাে সারথ?” 
 
মাথা নাডল জর্ইিা, জিাোন তাে হতাশ মুরখে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় থাকল। 
 
করনবরলে ইস্পারতে মরতা দৃ্ঢ় কাুঁধ সামানয ঝুরল পরডরছ। দ্েোে সামরন দ্বর্রয় আর্াে 
রু্রে দ্াুঁডাল : 
 
“আরেকিা কথা, োর্রর্ন না জয আপনারদ্ে আেদ্বর্োরসে কােে আদ্বম োদ্বন না। সর্াই 
োরন আপনাো জসরকে ফাউরেশন খুুঁেরছন। দ্বমউল সময় মরতা প্ররয়ােনীয় র্যর্স্থা 
জনরর্। জকারনা দ্বকছুই আপনারদ্ে সাহাযয কেরর্ না দ্বকন্তু আপনারদ্ে আদ্বম অনয এক 
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সমরয় দ্বচনতাম, হয়রতা আমাে জচতনাে জকারনা একিা জর্াধ কােিা কেরত আমারক 
র্াধয করেরছ; আদ্বম আপনারদ্ে সাহাযয কোে জচিা করেদ্বছ, চূডান্ত দ্বর্পদ্ হওয়াে আরর্ই 
জচিা করেদ্বছ সদ্বেরয় জনওয়াে, গুড র্াই।” 
 
সযালুি করে চরল জর্ল জস। 
 
মূদ্বতবে মরতা নীের্ দ্বনিল জিাোরনে দ্বদ্রক রু্রে দ্বফসদ্বফস করে র্লল জর্ইিা, “ওো 
জসরকে ফাউরেশন-এে কথাও োরন।” 
 
লাইরেদ্বেে এক গুিস্থারন উপরেে র্রি যাওয়া র্িনাে র্যাপারে অরচতন এর্দ্বলিং দ্বমস 
জর্াড অন্ধকাোেন্ন কুেুেীে জেতরে আরলা জ্বাদ্বলরয় দ্বর্েরয়ে আনরন্দ আপন মরন দ্বর্ড 
দ্বর্ড করে উেল। 
 
* 
 
২৫. সাইরকালদ্বেরটে মৃতুয 
 
ওই র্িনাে পে এর্দ্বলিং দ্বমস জর্ুঁরচদ্বছল মাত্র দু্ই সিাহ। 
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এর্িং ওই দু্ই সিারহ তাে সারথ জর্ইিাে জদ্খা হরয়রছ মাত্র দ্বতনর্াে। প্রথমর্াে, করনবল 
দ্বপ্রচাে জযদ্বদ্ন এরসদ্বছল জসই োরত। দ্বিতীয়র্াে এক সিাহ পরে। তৃতীয়র্াে আরো 
একসিাহ পরে-জশষদ্বদ্ন-জযদ্বদ্ন দ্বমস মাো যায়। 
 
প্রথম, করনবল দ্বপ্রচাে জয সন্ধযায় আরস জসই োরতে প্রথম করয়ক র্ণ্টা কারি দ্বনোনন্দ 
োরর্। 
 
“জিাদ্বে, চরলা এর্দ্বলিংরক সর্ োনাই।” 
 
“জতামাে ধােো ওরত লাে হরর্?” জিাোরনে দ্বনষ্প্রে দ্বেজ্ঞাসা। 
 
“আমো মাত্র দু্েন। এই অসহনীয় স্নায়দ্বর্ক চাপ অরনক জর্দ্বশ। হয়রতা জস সাহাযয 
কেরত পােরর্।” 
 
“জলাকিা র্দ্রল জর্রছ অরনক। অল্প করয়ক দ্বদ্রনই শুদ্বকরয় জকমন পাদ্বখে মরতা হালকা 
হরয় জর্রছ। মারঝ মারঝ মরন হয় জস আমারদ্ে সাহাযয কেরত পােরর্ না-জকারনাদ্বদ্ন। 
মারঝ মারঝ মরন হয়, জকারনাদ্বকছুই আে আমারদ্ে সাহাযয কেরত পােরর্ না। 
 
“ওোরর্ র্রলা না, জিাদ্বে। এেকম কথা শুনরল মরন হয় দ্বমউল আমারদ্ে ধেরত আসরছ। 
চরলা এর্দ্বলিংরক োনাই সর্-একু্ষদ্বন” 
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লম্বা জডস্ক জথরক মাথা তুরল েুলু েুলু জচারখ ওরদ্ে এদ্বর্রয় আসরত জদ্খল এর্দ্বলিং। তাে 
পাতলা চুল এরলারমরলা, কথা েদ্বডরয় যারে। 
 
“জকউ জদ্খা কেরর্ আমাে সারথ?” 
 
হাুঁিু জর্রড তাে পারশ র্সল জর্ইিা, “আমো কী আপনাে রু্ম োদ্বেরয় দ্বদ্লাম? চরল 
যারর্া?” 
 
“চরল যারর্? জক? জর্ইিা? না, না, থারকা! ওখারন জচয়াে আরছ না? আদ্বম জদ্খরত পাদ্বে-
” আেুল তুরল অস্পিোরর্ দ্বনরদ্বশ কেল একদ্বদ্রক। 
 
জেরল দু্রিা জচয়াে সামরন আনল জিাোন। তারত র্রস সাইরকালদ্বেট এে শীেব একখানা 
হাত দ্বনরেে হারত তুরল দ্বনল জর্ইিা, “আপনাে সারথ কথা র্লা যারর্, ডক্টে?” িাইরিল 
ধরে আরর্ কখরনা সরম্বাধন করেদ্বন জস। 
 
“দ্বকছু হরয়রছ?” তাে দ্বনষ্প্রাে জচারখ দ্বকছুিা সেীর্তা দ্বফরে এল, েিং দ্বফরে এল ফযাকারশ 
জচায়ারল। “দ্বকছু হরয়রছ?” 
 
“কযারেন দ্বপ্রচাে এরসদ্বছরলন। আমারক র্লরত দ্াও, জিাদ্বে। কযারেন দ্বপ্রচারেে 
 
“হযাুঁ-হযাুঁ-” জোুঁরি দ্বচমদ্বি জকরি আর্াে জছরড দ্বদ্ল দ্বমস। “লম্বা জলাক। জডরমািযাি।” 
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“হযাুঁ। দ্বমউরলে দ্বমউিযাশরনে র্যাপােিা জস ধেরত জপরেরছ। আমারদ্ে োনারত 
এরসদ্বছল।” 
 
“দ্বকন্তু ওিা জতা নতুন দ্বকছু না। অরনক আরর্ই োনা হরয় জর্রছ। প্রকৃতই দ্বর্দ্বস্মত জস। 
“আদ্বম জতামারদ্ে োনাইদ্বন? র্লরত েুরল জর্দ্বছ?” 
 
“কী র্লরত েুরল জর্রছন?” দ্রুত দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন। 
 
“অর্শযই দ্বমউরলে দ্বমউিযাশরনে র্যাপােিা। দ্বহ জিম্পােস উইথ ইরমাশন। ইরমাশনাল 
কররাল! জতামারদ্ে োনাইদ্বন? েুরল জর্লাম জকন?” দ্বনরচে জোুঁি মুরখ পুরে োর্রত 
লার্ল জস। 
 
ধীরে ধীরে সেীর্তা দ্বফরে এল তাে করে, জচারখে পাতাগুরলা চওডা হল, জযন তাে 
দ্বর্মুঢ় মদ্বস্তষ্ক চি করে জতলরতরল মসৃে এক পরথ চলরত শুরু করেরছ। কথা র্লরছ স্বরপ্ন 
পাওয়া মানুরষে মরতা। জোতারদ্ে কারো দ্বদ্রকই দ্বনদ্বদ্বি করে তাকাল না, র্েিং তাকাল 
দু্েরনে মাঝখারন। “আসরল খুর্ সহে। জকারনা দ্বর্রশষ জ্ঞারনে প্ররয়ােন পরড না। 
সাইরকাদ্বহরটাদ্বে র্দ্বেরতে তৃতীয় মাত্রাে সমীকেরেে সাহারযয দ্রুত দ্বনেবয় কো যারর্-দ্বকছু 
মরন করো না। পুরো র্যাপােিা সর্াে জর্াধর্ময োষায় রূপান্তে কো যারর্-সহে কথায়-
এর্িং যুদ্বিে দ্বেদ্বত্তরত-সাইরকাদ্বহরটাদ্বেকযাল জফরনারমনাে সারথ পুরোপুদ্বে জর্মানান। 
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“দ্বনরেরকই প্রে করো-হযাদ্বে জসলডরনে সযরে র্রড জতালা দ্বস্কম তথা দ্বহরটাদ্বেরক জকান 
দ্বেদ্বনসিা আপরসি কেরত পােরর্, হাহ?” দ্বপিদ্বপি করে পালািরম দু্েরনে দ্বদ্রক 
প্রেরর্াধক দৃ্দ্বিরত তাকারত লার্ল জস। “জসলডরনে মূল অনুদ্বমদ্বত কী দ্বছল? প্রথম, এক 
হাোে র্ছরেে মরধয মানর্ সমারেে জমৌদ্বলক জকারনা পদ্বের্তবন হরর্ না।” 
 
“এখন ধো যাক, র্যালাদ্বিে জিকরনালদ্বেরত অরনক র্ড পদ্বের্তবন জদ্খা দ্বদ্ল, জযমন, 
এনাদ্বেব র্যর্হারেে সমূ্পেব দ্বেন্ন পদ্ধদ্বতে আদ্বর্ষ্কাে, যা ইরলকট্রদ্বনক দ্বনউরোর্ারয়ালদ্বেে 
চূডান্ত উৎকষবতা। সামাদ্বেক পদ্বের্তবরনে কােরে জসলডরনে মূল সমীকেেগুরলা 
অকাযবকে হরয় পডরর্। দ্বকন্তু জসেকম দ্বকছু র্রিদ্বন, র্রিরছ?” 
 
“আর্াে ধো যাক, ফাউরেশন-এে র্াইরেে জকারনা শদ্বি েয়িংকে এক অস্ত্র ততদ্বে কেল 
যা দ্বদ্রয় ফাউরেশন-এে সকল অস্ত্র থামারনা সম্ভর্। জসই কােরে হয়রতা একিা 
ধ্বিংসােক পদ্বেরর্শ ততদ্বে হত, যদ্বদ্ও সম্ভার্না কম। দ্বকন্তু জসেকম দ্বকছুও র্রিদ্বন। 
দ্বমউরলে দ্বনউদ্বলয়াে দ্বফল্ড দ্বডরপ্রসে দ্বনচুমারনে অস্ত্র এর্িং প্রদ্বতহত কো কদ্বেন দ্বকছু না। 
এক মাত্র এখারনই জস শদ্বিে পদ্বেচয় দ্বদ্রয়রছ, যদ্বদ্ও দু্র্বলোরর্। 
 
“দ্বকন্তু দ্বিতীয় একিা অনুদ্বমদ্বত আরছ। অরনক জর্দ্বশ সূক্ষ্ম! জসলডন ধরে দ্বনরয়রছন 
উদ্দীপনাে সারথ মানুরষে আচেে দ্বস্থে থাকরর্। জমরন দ্বনলাম, প্রথম অনুদ্বমদ্বতিা সদ্বেক, 
তা হরল জকারনা-না-জকারনাোরর্ দ্বিতীয় অনুদ্বমদ্বতিা ক্ষদ্বতগ্রস্ত হরয়রছ। জকারনা উপাদ্ান 
দ্বনিয়ই মানর্োদ্বতে ইরমাশনাল জেসপন্স এে দ্বেত নদ্বডরয় দ্বদ্রয়রছ, নইরল জসলডন র্যথব 
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হরতন না এর্িং ফাউরেশন-এে ও পতন র্িত না। এর্িং জসই উপাদ্ান দ্বমউল ছাডা আে 
কী হরত পারে? 
 
“দ্বেক র্রলদ্বছ? আমাে দ্বেেদ্বনিং এ জকারনা েুল আরছ?” 
 
সুরডৌল হাত দ্বপরে রু্দ্বলরয় তারক আেস্ত কেরত লার্ল জর্ইিা, “জকারনা েুল জনই, 
এর্দ্বলিং।” 
 
দ্বশশুে মরতা উফুি হল দ্বমস। “এেকম অরনক দ্বকছুই এখন সহরে রু্ঝরত পাদ্বে। মারঝ 
মারঝ অর্াক হরয় োদ্বর্ আমাে জেতরে কী র্িরছ এসর্। আরর্ যা দ্বছল কদ্বেন েহসয, 
এখন জসগুরলাই েরলে মরতা সহে। জকারনা সমসযা জনই। আমাে অনুমান, দ্বথওদ্বে সর্ই 
জযন প্রাির্য়স্ক হরয় েন্ম দ্বনরে। জেতরেে একিা শদ্বি আমারক চালারে…ফরল থামরত 
পােদ্বছ না…আমাে জখরত র্া রু্মারত ইো করেনা…শুধু কাে…আে কাে…আে কাে…” 
 
কেস্বে দ্বফসদ্বফসাদ্বনরত পদ্বেেত হল; নীল দ্বশো জর্ে হরয় যাওয়া দু্র্বল হাত আলরতাোরর্ 
জফরল জেরখরছ কপারলে উপে। দৃ্দ্বিরত একিা উন্মাদ্না এরসই চরল জর্রলা। 
 
আরর্ে জচরয় শান্ত র্লায় র্লল, “জতা, দ্বমউরলে দ্বমউিযাশরনে র্যাপােিা জতামারদ্ে 
োনাইদ্বন, তাই না? দ্বকন্তু… জতামো োরনা?” 
 
“কযারেন দ্বপ্রচাে, এর্দ্বলিং, মরন আরছ?” 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

397 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
“ও জতামারদ্ে র্রলরছ?” করে োরর্ে জছাুঁয়া। দ্বকন্তু োনল কীোরর্?” 
 
“দ্বমউল তারক কদ্বেশনড করে জফরলরছ। এখন জস করনবল, দ্বমউরলে অনুর্ত। জস 
আমারদ্ে জর্াঝারত এরসদ্বছল জযন দ্বমউরলে কারছ আেসমপবন কদ্বে। এর্িং জস তাই 
র্রলরছ-আপদ্বন যা র্লরলন।” 
 
“তা হরল দ্বমউল োরন আমো এখারন? দ্রুত কাে জশষ কেরত হরর্-মযার্দ্বনদ্বফরসা 
জকাথায়? জতামারদ্ে সারথ জনই।?”। 
 
“রু্মারে। মাঝোত জপদ্বেরয় জর্রছ, আপদ্বন োরনন।” অনধযব র্লায় র্লল জিাোন। 
 
“তাই? জতামো যখন আরস তখন কী আদ্বম রু্মাদ্বেলাম?” 
 
“হযাুঁ। এখন আে কাে কেরত পােরর্ন না। জসাো দ্বর্ছানায়। জিাদ্বে, একিু সাহাযয 
করো। আমারক ধাক্কা দ্বদ্রয় লাে হরর্ না, এর্দ্বলিং, োর্য োরলা জয আপনারক শাওয়ারেে 
দ্বনরচ দ্াুঁডা কোইদ্বন। েুরতাগুরলা খুরল দ্াও, জিাদ্বে, আে আর্ামী কাল তুদ্বম এরস 
পুরোপুদ্বে ফযাকারশ হরয় যাওয়াে আরর্ই উনারক জখালা র্াতারস রু্দ্বেরয় আনরর্। দ্বনরেে 
অর্স্থা একর্াে জদ্খুন, এর্দ্বলিং, জকমন রু্দ্বডরয় জর্রছন। দ্বখরদ্ জপরয়রছ?” 
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মাথা নাডল এর্দ্বলিং এর্িং রু্ম েডারনা জচারখ দ্বর্ছানা জথরক তাকাল। “আর্ামী কাল 
মযার্দ্বনদ্বফরসারক পাোরর্।” 
 
জর্ড দ্বশিিা োরলা করে র্ারডে কারছ গুুঁরে দ্বদ্ল জর্ইিা। “আর্ামী কাল আদ্বম দ্বনরে 
আসর্ পদ্বেষ্কাে কাপড দ্বনরয়। প্রথরম জর্াসল কেরর্ন, তােপে ফামবগুরলারত জর্ডারত 
যারর্ন। র্ারয় সূরযবে আরলা লার্ারর্ন।” 
 
“আদ্বম পােরর্া না, দু্র্বল র্লায় র্লল দ্বমস। “শুরনরছা? আদ্বম েীষে র্যস্ত।” 
 
তাে লম্বা চুলগুরলা র্াদ্বলরশে উপে মাথাে চাে পারশ রুরপালী তারেে মরতা ছদ্বডরয় 
আরছ। এমনোরর্ দ্বফসদ্বফস কেল জযন জর্াপন সিংর্াদ্ োনারে, “জতামো জসরকে 
ফাউরেশন জপরত চাও, তাই না?” 
 
দ্রুত তাে দ্বর্ছানাে পারশ এরস দ্াুঁডাল জিাোন, “জসরকে ফাউরেশন? র্লুন এর্দ্বলিং।” 
 
জর্ডদ্বশরিে দ্বনচ জথরক একিা হাত জর্ে করে দু্র্বল আেুল দ্বদ্রয় জিাোরনে আদ্বস্তন 
আুঁকরড ধেল দ্বমস। “হযাদ্বে জসলডরনে সোপদ্বতরত্ব একিা সাইরকালদ্বেকযাল সরেলরন 
ফাউরেশনগুরলা প্রদ্বতষ্ঠা কো হয়। ঐ সরেলরনে ছাপারনা প্রদ্বতরর্দ্ন গুরলা জপরয়দ্বছ। 
পুঁদ্বচশিা জমািা জমািা দ্বফে। এেই মরধয োরলাোরর্ জচাখ রু্দ্বলরয়দ্বছ।” 
 
“জতা?” 
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“জতা, ফাটব ফাউরেশন জর্ে কো খুর্ সহে। যদ্বদ্ তুদ্বম সাইরকাদ্বহরটাদ্বে োরনা। 
সমীকেেগুরলা রু্ঝরত পােরল জদ্খরর্ র্াের্াে ওিাে কথা র্লা হরয়রছ। দ্বকন্তু জিাোন, 
জসরকে ফাউরেশন-এে কথা জকউ র্রলদ্বন। ওিাে র্যাপারে জকাথাও জকারনা জেফারেন্স 
জনই।” 
 
“তা হরল জনই?” 
 
“অর্শযই আরছ,” োরর্ দ্বচৎকাে কেল দ্বমস “জক র্রলরছ জনই? দ্বকন্তু ওিাে র্যাপারে র্লা 
হরয়রছ খুর্ কম। ওিাে গুরুত্ব এর্িং সর্দ্বকছু-জর্াপন থাকরলই োরলা, েহরসযে আডারল 
থাকাই োরলা। রু্ঝরত পােরছা না? দু্রিাে মরধয ওিাই সর্রচরয় গুরুত্বপূেব। আে 
জসলডন সরেলরনে সর্ প্রদ্বতরর্দ্ন আদ্বম জপরয়দ্বছ। দ্বমউল এখরনা দ্বেতরত পারেদ্বন।” 
 
দৃ্ঢ়তাে সারথ আরলা দ্বনদ্বেরয় দ্বদ্ল জর্ইিা। “রু্মান!” 
 
দ্বনুঃশরব্দ উপরেে জশার্াে র্রে দ্বফরে এল জর্ইিা আে জিাোন। 
 
পরেে দ্বদ্ন এর্দ্বলিং দ্বমস জর্াসল করে দ্বনরে দ্বনরেই জপাশাক পেল। জর্দ্বেরয় ট্রানিরেে 
সূযব জদ্খল, র্ারয় লার্রলা ট্রযানিরেে র্াতাস। দ্বদ্ন জশরষ দ্বফরে এরস আর্াে েুকল 
লাইরেদ্বেে দ্বর্শাল কুেুদ্বেরত। আে জকারনাদ্বদ্ন জর্রোয়দ্বন জসখান জথরক। 
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পরেে সিারহ, েীর্ন যথা দ্বনয়রম র্রয় চরলরছ। দ্বনত্ত ট্রানিরেে সূযব ট্রানিরেে োরতে 
আকারশ দ্বনরুত্তাপ, উজ্জ্বল নক্ষত্র। ফামবগুরলা র্যস্ত র্সন্তকালীন চাষার্ারদ্ে কারে। 
দ্বর্েদ্বর্দ্যালয় চত্বে মরুেূদ্বমে মরতা নীের্। র্যালাদ্বি এরকর্ারে ফাুঁকা। জযন দ্বমউরলে 
জকারনা অদ্বস্তত্ব দ্বছল না জকারনা কারল। 
 
জর্ইিা োর্রছ। জিাোন একিা দ্বসর্ারেি ধোল। দ্বদ্র্ন্ত দ্বর্রে থাকা অর্দ্বেত র্মু্বরেে 
ফাুঁরক একিুকরো নীল আকাশ জচারখ পরড। জসদ্বদ্রক তাদ্বকরয় জিাোন র্লল, “দ্বদ্নিা খুর্ 
চমৎকাে।” 
 
“হযাুঁ। দ্বলরটে সর্দ্বকছু জদ্রখ দ্বনরয়ছ, জিাদ্বে?” 
 
“দ্বনিয়ই। আধা পাউে মাখন, করয়ক ডেন দ্বডম, দ্বসম-সর্ আরছ এখারন। জকারনা েুল 
হরর্ না।” 
 
“চমৎকাে। জদ্রখা সর্দ্বেগুরলা জযন তাো হয়, োদু্র্রেে প্রাচীন দ্বনদ্শবন দ্বনরয় এরসা না 
আর্াে। োরলা কথা, মযার্দ্বনদ্বফরসারক জদ্রখরছা?” 
 
“সকারলে নাস্তাে পরে জতা আে জদ্দ্বখদ্বন। জর্াধহয় এর্দ্বলিং দ্বমস এে সারথ দ্বনরচ আরছ। 
রু্ক দ্বফে জদ্খরছ জকারনা।” 
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“দ্বেক আরছ। সময় নি করো না; দ্বডনারেে েনয দ্বডমগুরলা লার্রর্ আমাে।” 
 
মৃদু্ হাদ্বস এর্িং হাত জনরড চরল জর্ল জিাোন। 
 
ধাতর্ েিরলে ওপারশ জিাোন চরল যাওয়াে পে দ্বফেল জর্ইিা। দ্বকছুক্ষে ইতস্তত কেল 
োন্নার্রেে দ্েোে সামরন। তােপে রু্রে সোসদ্বে এরর্াল দ্বনরচে কুেুেীগুরলারত নামাে 
এদ্বলরেিরেে দ্বদ্রক। 
 
প্ররেক্টরেে আইদ্বপরস জচাখ জেদ্বকরয় স্থােুে মরতা র্রস আরছ এর্দ্বলিং। তাে পারশই একিা 
জচয়ারে আোে মরতা জসরি আরছ মযার্দ্বনদ্বফরসা, তীক্ষ্ণ ধাোরলা দৃ্দ্বিরত তাদ্বকরয় আরছ 
দ্বমস এে দ্বদ্রক। 
 
জকামলর্লায় ডাকল জর্ইিা, “মযার্দ্বনদ্বফরসা।” লাদ্বফরয় দু্পারয় জসাো হল মযার্দ্বনদ্বফরসা, 
আন্তদ্বেক সুরে ের্ার্ দ্বদ্ল, “মাই জলদ্বড!” 
 
“মযার্দ্বনদ্বফরসা, জিাোন ফারমবে দ্বদ্রক জর্রছ। দ্বফেরত জদ্দ্বে হরর্। তুদ্বম কী একিা জমরসে 
দ্বনরয় লক্ষ্মী জছরলে মরতা ওে কারছ যারর্? আদ্বম দ্বলরখ দ্বদ্দ্বে।” 
 
“সানরন্দ, মাই জলদ্বড। আপনারক খুদ্বশ োখাে েনয আদ্বম সর্ কেরত পাদ্বে।” 
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দ্বমস এে সারথ এখন জস একা, জলাকিা একদ্বর্নু্দ নরডদ্বন, তাে কাুঁরধ দৃ্ঢ়োরর্ হাত জেরখ 
ডাক দ্বদ্ল জস, “এর্দ্বলিং-” 
 
েডারনা কান্নাে সুরে ের্ার্ দ্বদ্ল সাইরকালদ্বেট, “কী র্যাপাে?” নাক কুুঁচকারলা। 
“জর্ইিা তুদ্বম? মযার্দ্বনদ্বফরসা জকাথায়?” 
 
“একিু র্াইরে পাদ্বেরয়দ্বছ। আপনাে সারথ দ্বকছুক্ষে একা থাকরত চাই।” প্রদ্বতিা শব্দ 
আলাদ্া আলাদ্া করে উচ্চােে কেল জস। “আপনাে সারথ কথা র্লরত চাই এর্দ্বলিং।” 
 
আর্াে প্ররেক্টরেে দ্বদ্রক জফোে জচিা কেল সাইরকালদ্বেট, দ্বকন্তু কাুঁরধে হাতিা শি 
করে ধরে জেরখরছ তারক। জপাশারকে দ্বনরচ হাডগুরলা স্পি অনুের্ কেল জর্ইিা। 
ট্রানিরে আসাে পে তাে র্ারয়ে মািংসগুরলা জযন জস্রফ উরর্ জর্রছ। মুখিা পাতলা, হলুদ্ 
র্েব, দু্ সিারহে না কামারনা দ্াদ্বড। কাুঁধ দু্রিা জর্শ ঝুরল পরডরছ। র্রস থাকা 
অর্স্থারতও জসিা জর্শ জর্াঝা যায়। 
 
“মযার্দ্বনদ্বফরসা আপনারক দ্বর্েি কেরছ না জতা, এর্দ্বলিং? দ্বদ্ন োত জতা আপনাে সারথ 
পরড থারক।” 
 
“না, না, না! জমারিই না। জকন? ও থাকরল আমাে জকারনা অসুদ্বর্ধা জনই। চুপচাপ র্রস 
থারক, আমারক দ্বর্েি করে না। মারঝ মারঝ আমারক দ্বফেগুরলা এদ্বর্রয় দ্বদ্রয় সাহাযয 
করে; জযন র্লাে আরর্ই জস োরন কখন জকানিা দ্েকাে। ওরক থাকরত দ্াও?” 
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“দ্বেক আরছ-দ্বকন্তু, এর্দ্বলিং, ও আপনারক অর্াক করে না? আমাে কথা শুনরছন? ও 
আপনারক অর্াক করে না?” 
 
মাথা ঝাুঁকারলা এর্দ্বলিং দ্বমস। “না। কী জর্াঝারত চাও?” 
 
“জর্াঝারত চাই, করনবল দ্বপ্রচাে এর্িং আপদ্বন দু্েরনই র্রলরছন দ্বমউল মানুরষে ইরমাশন 
কদ্বেশন কেরত পারে। দ্বকন্তু আপদ্বন কী দ্বনদ্বিত? মরন হয় না এই দ্বথওদ্বেে মারঝ 
মযার্দ্বনদ্বফরসা একিা ভ্রাদ্বন্ত?” 
 
নীের্তা। 
 
সাইরকালদ্বেটরক ধরে ঝাুঁকুদ্বন জদ্ওয়াে একিা প্রর্ল ইো দ্মন কেল জর্ইিা। “কী 
হরয়রছ আপনাে, এর্দ্বলিং? মযার্দ্বনদ্বফরসা দ্বছল দ্বমউরলে লাউন। তা হরল তারক কদ্বেশনড 
করে তাে আরর্র্রক অনুোর্ এর্িং দ্বর্োরস পদ্বেেত কো হয়দ্বন জকন।” 
 
“দ্বকন্তু…দ্বকন্তু তারক অর্শযই কদ্বেশনড কো হরয়রছ, জর্! জতামাে কী ধােো 
জেনারেলরদ্ে জযোরর্ দ্বর্চাে করে লাউনরকও একইোরর্ দ্বর্চাে কেরর্ দ্বমউল? পরেে 
র্যদ্বিরদ্ে জক্ষরত্র তাে প্ররয়ােন আনুর্তয এর্িং দ্বর্োস, দ্বকন্তু লাউরনে জক্ষরত্র তাে শুধু 
প্ররয়ােন েয়। তুদ্বম লক্ষয করোদ্বন জয মযার্দ্বনদ্বফরসাে অদ্বর্োম আতঙ্ক অরনকািংরশই 
শােীদ্বেক? জতামাে কী মরন হয় একেন মানুরষে সর্সময় আতদ্বঙ্কত হরয় থাকািা 
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স্বাোদ্বর্ক? এেকম সীমাহীন েয় জকৌতুরক পদ্বেেত হয়। সম্ভর্ত দ্বমউরলে কারছ এিা 
দ্বছল জকৌতুরকে দ্বর্ষয়-এর্িং প্ররয়ােনীয় জযরহতু এিা মযার্দ্বনদ্বফরসাে কাছ জথরক আমারদ্ে 
সাহাযয পার্াে আশা কদ্বমরয় জদ্রর্। 
 
“তাে মারন দ্বমউরলে র্যাপারে মযার্দ্বনদ্বফরসা আমারদ্ে যা র্রলরছ তা দ্বমরথয?” 
 
“আমারদ্েরক েুল পরথ পদ্বেচাদ্বলত করেরছ। শােীদ্বেক েরয়ে আর্েে দ্বদ্রয় আসল 
সতযিাে উপে েিং চডারনা হরয়রছ। মযার্দ্বনদ্বফরসা জযমন র্েবনা করেরছ শােীদ্বেক দ্বদ্ক 
দ্বদ্রয় দ্বমউল ওেকম েয়িংকে দ্বকছু না। জমিাল পাওয়াে র্াদ্ দ্বদ্রল জস অদ্বত অদ্বত 
সাধােে একেন মানুষ। দ্বকন্তু মযার্দ্বনদ্বফরসাে কারছ দ্বনরেরক সুপােমযান দ্বহসারর্ 
উপস্থাপন করে জস মো পায়-োর্ কেল দ্বমস। “মযার্দ্বনদ্বফরসাে জদ্ওয়া তরথযে আে 
জকারনা গুরুত্ব জনই।” 
 
“তা হরল কী?” 
 
দ্বকন্তু ঝাডা দ্বদ্রয় দ্বনরেরক ছাদ্বডরয় দ্বনল দ্বমস। দ্বফরে জর্ল প্ররেক্টরে। 
 
“তা হরল কী? জসরকে ফাউরেশন?” 
 
ঝি করে জচাখ জফোরলা সাইরকালদ্বেট। “ওই সম্বরন্ধ জতামারদ্ে দ্বকছু র্রলদ্বছ। মরন 
পডরছ না। সময় হয়দ্বন এখরনা। কী র্রলদ্বছ?” 
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“দ্বকছুই না,” ের্ার্ দ্বদ্ল জর্ইিা। “ওহ, র্যালাদ্বি আপদ্বন দ্বকছুই র্রলনদ্বন, দ্বকন্তু আদ্বম 
শুনরত চাই, কােে আদ্বম েীষে লান্ত। কখন জশষ হরর্ এইসর্ দ্বকছু?” 
 
দ্বকছুিা অনুতি দৃ্দ্বিরত তাে দ্বদ্রক তাকাল এর্দ্বলিং দ্বমস, “জর্শ, মাই…মাই দ্বডয়াে। 
জতামারক আদ্বম কি দ্বদ্রত চাইদ্বন। মারঝ মারঝ আদ্বম েুরল যাই…কাো আমাে র্নু্ধ। মারঝ 
মারঝ মরন হয় জকারনা কথাই আমাে র্লা উদ্বচত নয়। জর্াপনীয়তাে প্ররয়ােন আরছ 
দ্বকন্তু দ্বমউরলে কাছ জথরক জতামাে কাছ জথরক না, মাই দ্বডয়াে।” জর্ইিাে কাুঁরধ হাত 
রু্দ্বলরয় শান্তনা দ্বদ্রত লার্ল জস। 
 
“জসরকে ফাউরেশন-এে র্যাপারে কদু্ে োরনন?” 
 
দ্বনরেে অোরন্তই দ্বফসদ্বফস কেরত লার্রলা জস। “তুদ্বম োরনা জসলডন কীোরর্ পুরো 
র্যাপােিা জর্াপন জেরখরছন? জসলডন সরেলরনে দ্বেরপািবগুরলা আমারক জমারিই সাহাযয 
করেদ্বন। অন্তত আমাে জেতরে একিা অদু্ভত উপলদ্বব্ধ না আসা পযবন্ত। এখরনা জসিারক 
মরন হয়-অস্পি। সরেলরনে প্রদ্বতরর্দ্নগুরলা অপ্রাসদ্বিক; সর্সময় অস্পি। অরনকর্ােই 
আমাে মরন হরয়রছ, ওই সরেলরন যাো জযার্ দ্বদ্রয়রছ তাো পযবন্ত োনরতা না কী আরছ 
জসলডরনে মরন। মারঝ মারঝ আমাে মরন হরয়রছ সরেলনিারক জসলডন র্যর্হাে 
করেরছন একিা োল দ্বহরসরর্ এর্িং পুরো কাোরমার িা ততদ্বে করেরছন দ্বতদ্বন একা-” 
 
“ফাউরেশনগুরলাে?” 
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“জসরকে ফাউরেশন-এে! আমারদ্ে ফাউরেশন এরকর্ারেই সাধােে। দ্বকন্তু জসরকে 
ফাউরেশন শুধুই একিা নাম। ওিাে দ্বর্স্তাদ্বেত পদ্বেচয় লুদ্বকরয় আরছ েদ্বিল র্দ্বেরতে 
জেতে। এখরনা অরনক র্যাপাে রু্ঝরত পােদ্বছ না দ্বকন্তু র্ত সাতদ্বদ্ন জথরক জসগুরলা 
পদ্বেষ্কাে হরত শুরু করেরছ, একিা অস্পি ছদ্বর্ ততদ্বে হরে। 
 
“এক নম্বে ফাউরেশন হল দ্বফদ্বেকযাল সারয়দ্বিটরদ্ে দ্বর্ে। র্যালাদ্বিে মৃতপ্রায় 
দ্বর্জ্ঞানরক এখারন েদ্বমরয় োখা হরে জযন দ্বনদ্বদ্বি শতবাধীরন আর্াে র্াুঁদ্বচরয় জতালা যায়। 
জকারনা সাইরকালদ্বেট পাোরনা হয়দ্বন। অদু্ভত হরলও দ্বনিয়ই জকারনা উরদ্দশয আরছ। 
সাধােে র্যাখযা হল, জসলডরনে সাইরকাদ্বহরটাদ্বে তখনই োরলা মত কাে কেরর্ যখন 
পৃথক কাযবকেী এককগুরলা-দ্বহউমযান দ্বর্দ্বয়িং–োনরর্ না অনার্ত েদ্বর্ষযরত কী হরর্, এর্িং 
পদ্বেদ্বস্থদ্বতে সারথ স্বাোদ্বর্ক আচেে কেরর্। রু্ঝরত পােরছা, মাই দ্বডয়াে” 
 
“হযাুঁ, ডক্টে।” 
 
“তা হরল মন দ্বদ্রয় জশান। দু্ই নাম্বাে ফাউরেশন হল জমিাল সারয়দ্বিটরদ্ে দ্বর্ে। 
আমারদ্ে দ্বর্রেে দ্বমেে ইরমে। দ্বফদ্বেি নয়, সাইরকালদ্বেই হরে মূল ক্ষমতা। রু্ঝরত 
পােছ।” 
 
“না।” 
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“দ্বচন্তা করো, জর্ইিা মাথা খািাও। জসলডন োনরতন জয তাে সাইরকাদ্বহরটাদ্বে শুধু 
সম্ভার্নাে কথা র্লরত পারে। দ্বনদ্বিতোরর্ দ্বকছু র্লরত পারে না। সর্সময়ই েুরলে 
একিা সীমা দ্বছল। সমরয়ে সারথ জসই সীমা রৃ্দ্বদ্ধ জপরয়রছ েযাদ্বমদ্বতক হারে। স্বোর্তই 
জসলডন যতদূ্ে জপরেরছন প্রদ্বতরোধমূলক র্যর্স্থা দ্বনরয়রছন। আমারদ্ে ফাউরেশন 
সাইদ্বিদ্বফকযাদ্বল প্রচে শদ্বিশালী। এিা জয-জকারনা আদ্বমব র্া অস্ত্ররক পোদ্বেত কেরত 
পারে। শদ্বিে দ্বর্রুরদ্ধ শদ্বি প্ররয়ার্ কেরত পারে। দ্বকন্তু দ্বমউরলে মরতা একেন 
দ্বমউিযাি এে জমিাল অযািারকে দ্বর্রুরদ্ধ কী কেরত পারে?” 
 
“জসিা জেকারনাে দ্াদ্বয়ত্ব জসরকে ফাউরেশন-এে সাইরকালদ্বেটরদ্ে!” উরত্তেনা জর্াধ 
কেল জর্ইিা। 
 
“হযাুঁ, হা, হা! অর্শযই!” 
 
“দ্বকন্তু এখন পযবন্ত তাো দ্বকছুই করেদ্বন।” 
 
“দ্বকছুই জয করেদ্বন, তুদ্বম কীোরর্ োরনা?” 
 
দ্বচন্তা কেল জর্ইিা। “োদ্বন না। আপনাে কারছ জকারনা প্রমাে আরছ?” 
 
“না। অরনক র্যাপােই আদ্বম োদ্বন না। জসরকে ফাউরেশন- এরকর্ারে ততদ্বে অর্স্থায় 
প্রদ্বতদ্বষ্ঠত হয়দ্বন। আমারদ্ে মরতাই চডাই-উত্রাই জপদ্বেরয় এরর্ারত হরয়রছ। নক্ষত্রই োরন 
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এখন তাো কতখাদ্বন শদ্বিশালী। তাো কী দ্বমউলরক জেকারনাে মরতা শদ্বিশালী হরত 
জপরেরছ? সর্রচরয় র্ড কথা তাো কী দ্বমউল নামক দ্বর্পরদ্ে র্যাপারে সরচতন? তারদ্ে 
কী জযার্য জকারনা জনতা আরছ?” 
 
“দ্বকন্তু যদ্বদ্ তাো জসলডন প্লযান অনুসেে করে, তা হরল জসরকে ফাউরেশন অর্শযই 
দ্বমউলরক জেকারর্।” 
 
“আহ,” দ্বমস এে মুরখ দ্বচন্তাে োে, “জসই একই কথা? দ্বকন্তু জসরকে ফাউরেশন 
প্রথমিাে জচরয় অরনক জর্দ্বশ েদ্বিল। অরনক অরনক জর্দ্বশ েদ্বিলতা, এর্িং জসইসারথ েুল 
হওয়াে সম্ভার্না। এর্িং যদ্বদ্ জসরকে ফাউরেশন দ্বমউলরক পোদ্বেত না কেরত পারে, তা 
হরল খুর্ েয়িংকে অর্স্থা-সদ্বতযই েয়িংকে। সম্ভর্ত মানর্ োদ্বতে পদ্বেসমাদ্বি।” 
 
“না।” 
 
“হযাুঁ। যদ্বদ্ দ্বমউরলে র্িংশধেোও তাে মরতা ক্ষমতা পায়-রু্ঝরত পােছ? জহামা 
সযাদ্বফরয়ন্সো র্াধা দ্বদ্রত পােরর্ না। তখন একিা কতৃবত্বশালী োদ্বতে উদ্ভর্ র্িরর্-একিা 
নতুন শাসকরর্াষ্ঠী-জসইসারথ মানুষ পদ্বেেত হরর্ দ্বনচু োরতে দ্াস জেেীরত। তাই না?” 
 
“হযাুঁ।” 
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“আে যদ্বদ্ দ্বমউল একিা ডাইনযাদ্বট স্থাপন কেরত সক্ষম নাও হয়, জস তাে ক্ষমতা দ্বদ্রয় 
একিা ের্নয সাম্রােয ততদ্বে কেরর্। তাে মৃতুযে পরেই এিা জশষ হরয় যারর্। জস আসাে 
আরর্ র্যালাদ্বি জসখারন দ্বফরে যারর্ জযখারন শুধু তখন আে জকারনা ফাউরেশন থাকরর্ 
না একিা সুসিংর্দ্বেত শদ্বিশালী জসরকে এম্পায়াে র্রড জোলাে েনয। অথবাৎ হাোে 
র্ছরেে অোেকতা। তাে মারন দ্াুঁডায় জকারনা দ্বদ্রকই েেসা জনই।” 
 
“কী কেরত পাদ্বে আমো? জসরকে ফাউরেশনরক সতকব করে জদ্ওয়া যায় না।?” |||||||||| 
“কেরতই হরর্, নইরল ওো না জেরনই দ্বর্পরদ্ পডরর্, জসই ঝুুঁদ্বক জনওয়া যারর্ । দ্বকন্তু 
তারদ্েরক সতকব কোে জকারনা উপায় জনই।” 
 
“জকারনা উপায় জনই?” 
 
“ওরদ্ে অর্স্থান আদ্বম োদ্বন না। জদ্ আে অযাি দ্য আদ্াে এে অর্ দ্য র্যালাদ্বি’ র্যাস 
এইিুকুই। এই কথািাে হাোে েকম অথব হয়।” 
 
“দ্বকন্তু এর্দ্বলিং, ওখারন দ্বকছু জনই।” অস্পিোরর্ জমািা জমািা দ্বফেগুরলা জদ্খাল জস। 
 
“না, জনই। জযখারন আদ্বম খুুঁরে জপরত পাদ্বে, জসখারন জনই। এই জর্াপনীয়তাে দ্বনিয়ই 
জকারনা অথব আরছ। অর্শযই জকারনা কােে আরছ-” আর্াে একিা দ্বর্মুঢ় োর্ দ্বফরে এল 
দৃ্দ্বিরত। “তুদ্বম এখন যাও। অরনক সময় নি করেদ্বছ আে সময় জশষ হরয় যারে-সময় 
জশষ হরয় যারে।” 
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জচারখে দ্বপুঁচুদ্বি পদ্বেষ্কাে করে েুরু কুুঁচকারলা জস। 
 
মযার্দ্বনদ্বফরসাে মৃদু্ পারয়ে শব্দ জশানা জর্ল, “আপনাে স্বামী র্াদ্বড দ্বফরেরছ মাই জলদ্বড।” 
 
এর্দ্বলিং দ্বমস লাউনরক দ্বকছু র্লল না। মনরযার্ দ্বদ্ল প্ররেক্টরে। 
 
সন্ধযায় সর্ শুরন মন্তর্য কেল জিাোন। “জতামাে মরত ওে কথায় জকারনা েুল জনই, জর্? 
জস আসরলই-” ইতস্তত কেল। 
 
“জস দ্বেকই র্রলরছ। জস অসুস্থ-আদ্বম োদ্বন। জয পদ্বের্তবন, ওেন করম যাওয়া, কথা 
র্লাে েদ্বি-জস অসুস্থ। দ্বকন্তু দ্বমউল র্া জসরকে ফাউরেশন-এে দ্বর্ষয়িা চূডান্ত না হওয়া 
পযবন্ত, ওে কথা জশার ন। আউিাে জস্পরসে আকারশে মরতাই পদ্বেষ্কাে জস। জস োরন 
কী দ্বনরয় কথা র্লরছ। আদ্বম তারক দ্বর্োস কদ্বে।” 
 
“তা হরল আশা আরছ।” অরধবক মন্তর্য অরধবক স্বর্রতাদ্বিে মরতা জশানাল কথািা। 
 
“আদ্বম…আদ্বম োদ্বন না। হয়রতা! হয়রতা না! এখন জথরক আদ্বম একিা ব্লাটাে োখর্ 
সারথ।” চকচরক র্যারেরলে অস্ত্রিা হারত দ্বনরয় জদ্খাল জস, যদ্বদ্ জিাদ্বে। যদ্বদ্-” 
 
“যদ্বদ্ কী?” 
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দ্বহদ্বটদ্বেয়া গ্ররস্তে মরতা হাসল জর্ইিা। “দ্বকছু মরন করো না। হয়রতা আদ্বমও একিু 
পার্লাদ্বম কেদ্বছ-এর্দ্বলিং দ্বমস এে মরতা।” 
 
তােপে এর্দ্বলিং দ্বমস এে েীর্রনে র্াদ্বক দ্বছল মাত্র সাত দ্বদ্ন। জসই সাতদ্বদ্নও জপদ্বেরয় 
জর্ল একিাে পে একিা দ্বনুঃশরব্দ। 
 
জিাোরনে কারছ মরন হল চােপারশ জকমন একধেরনে জনশায় আেন্ন োর্। উষ্ণ দ্বদ্ন 
এর্িং নীের্ দ্বনুঃশব্দতা তারক আলরসয েদ্বডরয় তুলল। জযন েীর্রনে সর্ তর্দ্বচত্রয হাদ্বেরয় 
জর্রছ, পদ্বেেত হরয়রছ অসীম শীত দ্বনরায়। 
 
দ্বমস পুরোপুদ্বে অদ্বস্তত্বহীন হরয় পরডরছ। তাে অসম্ভর্ পদ্বেেম জথরক এখরনা দ্বকছু ফল 
লাে হয়দ্বন। জর্ইিা র্া জিাোন জকউ তারক জদ্খরছ না। শুধু মযার্দ্বনদ্বফরসাে যাওয়া আসা 
জদ্রখ জর্াঝা যায় জস এখরনা জর্ুঁরচ আরছ। মযার্দ্বনদ্বফরসাও অরনক র্দ্রল জর্রছ। র্ম্ভীে 
দ্বচন্তামি, খার্াে দ্বনরয় দ্বর্রয় উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ জচারখ শুধু তাদ্বকরয় থারক। 
 
জর্ইিা গুদ্বিরয় জর্রছ দ্বনরেে জেতে। আরর্ে জসই প্রারোেলতা জনই, আেদ্বর্োরস দ্বচড 
ধরেরছ। জস দ্বনরেও দু্ুঃদ্বিন্তা কমারনাে েনয সিীে কারছ আেয় জখাুঁরে। এর্িং যখন 
জিাোন র্দ্বনষ্ঠ আদ্বলিরন ধরে জেরখ ব্লাটারে আেুল জর্ালাদ্বেল, জস দ্রুত সদ্বেরয় জনয় 
অস্ত্রিা, তােপে জোে করে হারস। 
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“এিা দ্বদ্রয় তুদ্বম কী কেরর্, জর্?” 
 
“শুধু কারছ োখদ্বছ। জসিা জকারনা অপোধ?” 
 
“একদ্বদ্ন জতামাে জমািা মাথািাই উরড যারর্।” 
 
“জর্রল যারর্। খুর্ জর্দ্বশ ক্ষদ্বত হরর্ না।” দ্বর্র্াদ্বহত েীর্ন জিাোনরক দ্বশদ্বখরয়রছ জয যখন 
স্ত্রীে মুড োরলা থারক না তখন তাে সারথ তকব কোই োরলা। জস একিু োর্ করে চরল 
জর্ল। 
 
জশষ দ্বদ্ন, ওরদ্ে উপদ্বস্থদ্বতরত েরয় আতরক উেল মযার্দ্বনদ্বফরসা। সন্ত্রস্তোরর্ আুঁকরড 
ধেল তারদ্ে। “জ্ঞানী ডক্টে আপনারদ্ে ডাকরছ। তাে শেীে োরলা জনই। 
 
আসরলই অসুস্থ। দ্বর্ছানায় জশায়া। জচাখগুরলা অস্বাোদ্বর্ক েকম র্ড, অস্বাোদ্বর্ক উজ্জ্বল। 
জচনাই যারে না। 
 
“এর্দ্বলিং!” জকুঁরদ্ জফলল জর্ইিা। 
 
“আমারক কথা র্লরত দ্াও,” দ্বমনদ্বমরন র্লায় র্লল সাইরকালদ্বেট, দু্র্বল র্াহুরত েে 
দ্বদ্রয় খাদ্বনকিা উুঁচু হল। “র্লরত দ্াও। আদ্বম জশষ; দ্াদ্বয়ত্বিা জতামারদ্ে হারত জছরড 
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দ্বদ্রয় যাদ্বে। আদ্বম জকারনা জনাি োদ্বখদ্বন; খসডা দ্বহসার্গুরলা সর্ নি করে জফরলদ্বছ। 
জকউ জযন না োরন। সর্ জতামারদ্ে মরন োখরত হরর্।” 
 
“মযার্দ্বনদ্বফরসা,” কডা র্লায় আরদ্শ কেল জর্ইিা। “উপরে যাও।” 
 
অদ্বনোসরেও উেল লাউন। তাে দ্বর্ষণ্ণ জচাখ দু্রিা দ্বমস এে উপে। 
 
দু্র্বলোরর্ ইশাো কেল দ্বমস, “ও থাকরল জকারনা অসুদ্বর্ধা জনই; থারকা মযার্দ্বনদ্বফরসা। 
 
দ্রুত র্রস পডল লাউন। জর্ইিা জচাখ নাদ্বমরয় দ্বনল জমরঝে দ্বদ্রক। ধীরে, খুর্ ধীরে দ্াুঁত 
দ্বদ্রয় দ্বনরচে জোুঁি কামরড ধেল। 
 
ককবশ দ্বফসদ্বফস সুরে দ্বমস র্লল, “আদ্বম োদ্বন জসরকে ফাউরেশন েয়ী হরর্, যদ্বদ্ 
সমরয়ে আরর্ই ধো না পরড। দ্বনরেরদ্ে তাো জর্াপন জেরখরছ; জসই জর্াপনীয়তা র্োয় 
োখরত হরর্; তাে কােে আরছ। জতামো যারর্ জসখারন। আমাে কথা শুনছ?” 
 
প্রায় যন্ত্রোয় জকুঁরদ্ উেল জিাোন, “হযাুঁ, হা! র্লুন কীোরর্ জযরত হরর্। এর্দ্বলিং? 
জকাথায়?” 
 
“র্লদ্বছ,” দ্বমস-এে কে দু্র্বল। 
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দ্বকন্তু র্লরত পারেদ্বন কখরনা। 
 
জর্ইিা, র্েরফে মরতা সাদ্া মুখ, ব্লাটাে তুরল গুদ্বল কেল, হাততাদ্বলে মরতা একিা শব্দ 
প্রদ্বতধ্বদ্বন তুলল র্দ্ধ োয়র্ায়। জকামে জথরক উপরেে দ্বদ্রক দ্বমস-এে। শেীরেে জকারনা 
দ্বচহ্ন জনই, শুধু দ্বপছরনে জদ্য়ারল একিা জপাডা র্তব। জর্ইিাে দ্বশদ্বথল আেুল জথরক 
ব্লাটাে খরস পডল জমরঝরত। 
 
* 
 
২৬. অনুসন্ধারনে সমাদ্বি 
 
কারো মুরখ কথা জনই। দ্বর্রফােরেে শরব্দে প্রদ্বতধ্বদ্বন র্দ্বডরয় চরল জর্ল দ্বনরচে 
কুেুেীগুরলাে দ্বদ্রক, পদ্বেেত হল র্মর্রম েি শরব্দ। দ্বমদ্বলরয় জর্ল দ্বফসদ্বফসাদ্বনরত। তাে 
আরর্ খরস পডা ব্লাটারেে তীক্ষ্ণ ধাতর্ শরব্দ চাপা পডল একর্াে। মযার্দ্বনদ্বফরসাে তীে 
আতবনাদ্ মসৃে হল, ডুরর্ জর্ল জিাোরনে অর্যি র্েবরনে মারঝ। 
 
যন্ত্রোকাতে এক নীের্তা জনরম এল। 
 
জর্ইিাে মাথা জনায়ারনা। এক জফাুঁিা অশ্রুদ্বর্নু্দরত আরলা জলরর্ দ্বচকদ্বচক করে উেল। 
দ্বশশু র্য়রসে পে আে কখরনা কাুঁরদ্দ্বন জর্ইিা। 
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জিাোরনে মািংসরপদ্বশ শি হরয় আরছ, দ্বকন্তু জস দ্বশদ্বথল কোে জচিা কেল না।–মরন হল 
পেস্পরেে সারথ জসুঁরি থাকা দ্াুঁতগুরলা আে জকারনাদ্বদ্ন আলর্া কেরত পােরর্ না। 
মযার্দ্বনদ্বফরসাে মুখ ফযাকারশ, দ্বনষ্প্রাে। 
 
জশষ পযবন্ত জচরপ থাকা দ্াুঁরতে ফাুঁক দ্বদ্রয় অরচনা করে র্লল জিাোন, “তুদ্বম তা হরল 
দ্বমউলস ওরমন। ও জতামারক দ্রল জিরনরছ!” 
 
মাথা তুলল জর্ইিা। মুরখ যন্ত্রোকাতে জকৌতুরকে ছাপ, “আদ্বম দ্বমউলস ওমযান? কী 
চমৎকাে!” 
 
জোে করে হাসল একিু। চুলগুরলা দ্বপছরন সদ্বেরয় দ্বদ্ল, কেস্বরে দ্বফরে এল প্রায় 
স্বাোদ্বর্কতা। “সর্ জশষ, জিাোন; এখন র্লা যায়। কতদূ্ে েক্ষা করেদ্বছ, আদ্বম োদ্বন না। 
তরর্ এখন সর্ খুরল র্লা যায়।” 
 
সম্ভর্ত প্রচে চারপে কােরেই জিাোরনে উরত্তেনা দ্বশদ্বথল হল। “কী র্লরর্, জর্? আে 
কী র্লাে আরছ?” 
 
“র্লর্, জয দু্েবার্য আমারদ্ে দ্বপছু দ্বনরয় এরসরছ। এে আরর্ও আমো ধােো করেদ্বছলাম। 
মরন জনই? সর্ সময় দ্বর্পদ্ আমারদ্ে দ্বপছু জলরর্দ্বছল, দ্বকন্তু কীোরর্ জযন অরল্পে েনয 
জর্ুঁরচ যাই। আমো ফাউরেশন-এ জর্লাম-এর্িং জসিা পোদ্বেত হল, অথচ স্বাধীন 
র্দ্বেরকো তখরনা লডাই চাদ্বলরয় যারে-দ্বকন্তু জহরেরন যাওয়াে েনয সময়মরতা জর্দ্বেরয় 
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আসরত পােলাম। জপৌঁছলাম জহরেরন এর্িং জসিা পোদ্বেত হল, দ্বকন্তু আর্ারো সময়মরতা 
জর্দ্বেরয় আসরত পােলাম। জর্লাম দ্বনওট্রানিে এর্িং জকারনা সরন্দহ জনই জয এই মুহূরতব 
ওিা দ্বমউরলে পরক্ষ জযার্ দ্বদ্রয়রছ।” 
 
মাথা নাডল জিাোন, “রু্ঝরত পােদ্বছ না।” 
 
“জিাদ্বে, এমন র্িনা র্াস্তর্ েীর্রন র্রি না। তুদ্বম আে আদ্বম অদ্বত সাধােে মানুষ; এক 
র্ছরেে মরধয আমারদ্ে একিাে পে একিা োেননদ্বতক ঝরডে দ্বশকাে হওয়াে কথা না, 
যদ্বদ্ না জসই ঝড আমারদ্ে সারথই থারক, যদ্বদ্ না েীর্ােুে উৎসিারক আমো সর্ সময় 
কারছ োদ্বখ। এখন রু্ঝরত পােরছা?” 
 
জোুঁি দু্রিা জচরপ র্সল জিাোরনে। আতদ্বঙ্কত দৃ্দ্বিরত তাকাল দ্বছন্নদ্বেন্ন েিাি জদ্রহে 
দ্বদ্রক, যা এক সময় দ্বছল মানুষ। অসুস্থ জর্াধ কেল জস। 
 
“চরলা এখান জথরক জর্রোই, জর্। জোলা র্াতারস যাই।” 
 
আকারশ জমর্ েরমরছ। ঝরডা র্াতারস জর্ইিাে চুল এরলারমরলা হরয় জর্ল। মযার্দ্বনদ্বফরসা 
এতক্ষে হামাগুদ্বড দ্বদ্রয় পরডদ্বছল, এর্াে পারয় পারয় জর্দ্বেরয় এল তারদ্ে সারথ। 
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“এর্দ্বলিং দ্বমস জক তুদ্বম খুন করেছ, কােে জতামাে ধােো জসই েীর্ােুে উৎস?” জর্ইিাে 
জচারখে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় একিা ধাক্কা জখল জস। দ্বফসদ্বফস করে র্লল, “জসই দ্বমউল?” 
কথাগুরলা দ্বনরেেই দ্বর্োস হল না। 
 
“এর্দ্বলিং দ্বমউল? র্যালাদ্বি; না! ও দ্বমউল হরল আদ্বম তারক খুন কেরত পােতাম না। 
আমাে অিেদ্বি জথরক সহরেই আমাে ইরমাশন ধরে জফলত জস, তােপে জসিারক 
োলোসা, অনুোর্ েয়, আতঙ্ক যা ইো হয় তাই র্াদ্বনরয় দ্বদ্ত না। এর্দ্বলিংরক আদ্বম খুন 
কদ্বে। কােে জস দ্বমউল না; আদ্বম তারক খুন কদ্বে, কােে জস জেরন জফরলদ্বছল জসরকে 
ফাউরেশন জকাথায় এর্িং দু্ই জসরকরেে মরধযই জর্াপন কথািা দ্বমউলরক োদ্বনরয় দ্বদ্ত। 
 
জর্াপন কথািা দ্বমউলরক োদ্বনরয় দ্বদ্ত,” জর্াকাে মরতা পুনোরৃ্দ্বত্ত কেল জিাোন। 
“দ্বমউলরক োনারতা” 
 
তােপে আতবনাদ্ করে তীে আতরঙ্ক দ্বফরে তাকাল দ্বমউরলে োরডে দ্বদ্রক জয মাদ্বিরত 
গুদ্বিসুদ্বি জমরে র্রস আরছ, কী দ্বনরয় আরলাচনা চলরছ জসই র্যাপারে পুরোপুদ্বে অরচতন। 
 
“মযার্দ্বনদ্বফরসা?” 
 
“জশান, দ্বনওট্রানিরে কী হরয়দ্বছল মরন আরছ? ওহ, একিু োরর্া, জিাদ্বে-” 
 
দ্বকন্তু শুধু মাথা জনরড দ্বর্ড দ্বর্ড কেরত লার্ল জিাোন। 
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লান্ত সুরে র্রল চরলরছ জর্ইিা, “দ্বনওট্রানিরে একেন মানুষ মাো যায়। অথচ জকউ 
তারক স্পশব করেদ্বন। তাই না? দ্বেদ্বে জসানাে র্াোদ্বেল মযার্দ্বনদ্বফরসা, যখন তাে র্ােনা 
জশষ হয় িাউন দ্বপ্রন্স তখন মৃত। অদু্ভত, তাই না? এিা কী অস্বাোদ্বর্ক না, জয দ্বিরয়চাে 
ের্রতে সর্দ্বকছুে েরয় তিস্থ শুধু ইো শদ্বি দ্বদ্রয় খুন কোে ক্ষমতা তাে আরছ।” 
 
“লাইি-ইরফক্ট এর্িং র্ােনা দু্রিাে দ্বনখুুঁত ইরমাশনাল ইরফক্ট” 
 
“হযাুঁ, ইরমাশনাল ইরফক্ট। যরথি র্ড। ইরমাশনাল ইরফক্ট হরে দ্বমউরলে দ্বর্রশষত্ব। 
তদ্র্র্িনা দ্বহরসরর্ ধরে জনওয়া যায় জয জস এেকম েয়িংকেোরর্ খুন কেরত পারে। 
কােে দ্বমউল তাে মাইে জিম্পাে করেরছ। দ্বকন্তু জিাোন দ্বেদ্বে-জসানারেে জয 
করম্পাদ্বেশনিা দ্বপ্রন্সরক খুন করে জসিাে এক ঝলক আদ্বম জদ্রখদ্বছ। সামানয দ্বকন্তু 
তারতই িাইম েরে জয অনুেূদ্বত হরয়দ্বছল জসই েকম অনুেূদ্বত হয়। সীমাহীন হতাশা। 
জিাোন, জসই অনুেূদ্বত দ্বচনরত আমাে েুল হয় না।” 
 
জমর্ েমল জিাোরনে মুরখ। “আদ্বমও…অনুের্ করেদ্বছ। মরন দ্বছল না। কখরনা দ্বচন্তাও 
কদ্বেদ্বন-” 
 
“জসই সময় প্রথম আমাে মাথায় দ্বচন্তািা আরস। একিা অস্পি অনুেূদ্বত-ইনিুইশন। 
জকারনা প্রমাে দ্বছল না। দ্বকন্তু তােপে দ্বপ্রচাে এরস দ্বমউল এর্িং তাে দ্বমউিযাশরনে কথা 
োনায়। মুহূরতবে মরধয সর্ পদ্বেষ্কাে হরয় যায় আমাে কারছ। িাইমেরেে হতাশা ততদ্বে 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে এম্পায়ার । আইজাক আসিমভ  

419 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

করেদ্বছল দ্বমউল; দ্বনওট্রানিরে হতাশা ততদ্বে করে মযার্দ্বনদ্বফরসা। জসই একই ইরমাশন। 
কারেই দ্বমউল আে মযার্দ্বনদ্বফরসা একই র্যদ্বি। খারপ খারপ দ্বমরল যারে না, জিাদ্বে? দ্বেক 
জযন েযাদ্বমদ্বতে অনুদ্বমদ্বত। দ্বথিংস ইকুয়াল িু জসম দ্বথিংস আে ইকুয়াল িু ইচ আদ্াে।” 
 
দ্বহদ্বটদ্বেয়াে চূডান্ত পযবারয় জপৌঁরছ জর্রছ জস। দ্বকন্তু অপদ্বেসীম জোে খাুঁদ্বিরয় দ্বনরেরক 
আেস্থ কেল, “আদ্বম আতদ্বঙ্কত হরয় পদ্বড। যদ্বদ্ মযার্দ্বনদ্বফরসাই হয় দ্বমউল, আমাে আরর্র্ 
জস োরন-এর্িং দ্বনরেে উরদ্দরশ র্যর্হাে কেরত পােরর্। ওরক োনরত জদ্ওয়াে সাহস 
আমাে দ্বছল না। তারক এদ্বডরয় চলরত লার্লাম। জসৌোর্যিরম, জসও আমারক এদ্বডরয় 
চলরত লার্ল; এর্দ্বলিং দ্বমস এে প্রদ্বত খুর্ জর্দ্বশ আগ্রহী হরয় উরে। দ্বমস কথা র্লাে 
আরর্ই তারক খুন কোে পদ্বেকল্পনা কদ্বে আদ্বম। জর্াপনোরর্, এতই জর্াপনোরর্ জয 
দ্বনরেরক র্লােও সাহস হয়দ্বন। যদ্বদ্ দ্বমউলরক খুন কেরত পােতাম দ্বকন্তু ঝুুঁদ্বক দ্বছল 
তারত। ধো পরড জযতাম হয়রতা। তখন সর্ হাোরত হত।” 
 
ককবশ র্লায় র্লল জিাোন, “অসম্ভর্। ওই অদু্ভত দ্বিরয়চােিাে দ্বদ্রক জদ্রখা। জস দ্বমউল? 
আমারদ্ে কথা পযবন্ত শুনরছ না।” 
 
দ্বকন্তু দ্বনরদ্বদ্বশত আেুল অনুসেে করে যখন তাকাল জস, মযার্দ্বনদ্বফরসা তখন দৃ্ঢ় সতকব, 
দৃ্দ্বি ধাোরলা, র্েীে উজ্জ্বল। র্াচনেদ্বি অরচনা, “আদ্বম শুরনদ্বছ, র্নু্ধ। শুধু র্রস র্রস 
োর্দ্বছলাম, এত জকৌশরল এর্িং রু্দ্বদ্ধ খাুঁদ্বিরয় চমৎকাে একিা পদ্বেকল্পনা করেদ্বছলাম, 
দ্বকন্তু সামানয েুরল কত র্ড ক্ষদ্বত হল।” 
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জহাুঁচি জখরয় দ্বপদ্বছরয় এল জিাোন, জযন েয় পারে লাউন তারক স্পশব কেরর্ র্া তাে 
দ্বনোস সিংিাদ্বমত হরর্। 
 
মাথা জনরড অনুচ্চাদ্বেত প্ররেে ের্ার্ দ্বদ্ল মযার্দ্বনদ্বফরসা, “আদ্বম দ্বমউল।” 
 
শােীদ্বেক দ্বদ্ক দ্বদ্রয় তারক আরর্ে জচরয় দ্বর্শাল দ্বকছু মরন হল না; কাদ্বেে মরতা সরু 
অিপ্রতযি, লম্বা নারকে োুঁে জথরক শুধু হাসযকে রূপিা সরে জর্রছ; তাে আচেে দৃ্ঢ় 
আেদ্বর্োসী। 
 
েন্মর্ত সহেতায় পদ্বেদ্বস্থদ্বত দ্বনরেে দ্বনয়ন্ত্ররে দ্বনরয় জফরলরছ জস। 
 
প্রেরয়ে সুরে র্লল জস, “র্সুন আপনাো। জযোরর্ আোম জর্াধ কেরর্ন। জখলা জশষ, 
আদ্বম আপনারদ্ে একিা র্ল্প জশানারর্া। আমাে একিা দু্র্বলতা-আদ্বম চাই মানুষ জযন 
আমারক জর্ারঝ। 
 
এর্িং যখন জস জর্ইিাে দ্বদ্রক তাকাল, তাে দৃ্দ্বি হরয় জর্ল আর্াে জকামল র্াদ্াদ্বম; 
মযার্দ্বনদ্বফরসা দ্য লাউরনে দৃ্দ্বি। 
 
“মরন োখাে মরতা উরিখরযার্য জকারনা র্িনা আমাে তশশরর্ র্রিদ্বন। হয়রতা আপনাো 
রু্ঝরর্ন। আমাে অস্বাোদ্বর্ক তদ্দ্বহক আকৃদ্বত, অদু্ভত নাক, এসর্ দ্বনরয়ই েন্মাই। আমারক 
জদ্খাে আরর্ই আমাে মা মাো যায়। র্ার্াে পদ্বেচয় োদ্বন না। স্বাোদ্বর্ক তশশর্ আমাে 
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েনয দ্বছল অসম্ভর্। সীমাহীন মানদ্বসক দ্বনযবাতরনে মরধয আদ্বম জর্রড উেরত থাদ্বক, দ্বনরেে 
প্রদ্বত করুো এর্িং অরনযে রৃ্ো দ্বনরয়। তখন জথরকই সর্াই আমারক োনত অস্বাোদ্বর্ক 
র্রল। সর্াই এদ্বডরয় চলত; জর্দ্বশেোর্ রৃ্োয়, দ্বকছু দ্বকছু েরয়। অদু্ভত র্িনা র্িত-
জনোে মাইে-আদ্বম জয দ্বমউিযাি, এিা জর্ে কেরত কযারেন দ্বপ্রচােরক অরনক কােখড 
জপাডারত হরয়রছ। দ্বকন্তু দ্বনরে রু্ঝরত জপরেদ্বছলাম দ্বর্শ র্ছে র্য়রস।” 
 
জমরঝরত র্রস কথা শুনরছ জিাোন আে জর্ইিা। মযার্দ্বনদ্বফরসা-র্া দ্বমউল পায়চাদ্বে কেরছ 
তারদ্ে সামরন। রু্রকে উপে হাত জর্ুঁরধ মাথা দ্বনচু করে কথা র্লরছ। 
 
“আমাে স্বাোদ্বর্ক ক্ষমতাে র্যাপােিা রু্ঝরত শুরু কদ্বে ধীরে ধীরে, ধারপ ধারপ। আমাে 
দ্বনরেেই দ্বর্োস হয়দ্বন। আমাে কারছ মানুরষে মাইে এক ধেরনে ডায়াল, ইরমাশন 
দ্বচদ্বহ্নত কোে েনয জয ডায়ারল অরনকগুরলা পরয়িাে আরছ। দু্র্বল দ্বচত্র, দ্বকন্তু এে 
চাইরত োরলা র্যাখযা আদ্বম কীোরর্ জদ্র্? ধীরে ধীরে দ্বশখলাম জয আদ্বম মানুরষে মাইরে 
জপৌঁছরত পাদ্বে এর্িং পরয়িােিারক জযখারন ইো দ্বনরয় জযরত পাদ্বে। জসখারনই আিরক 
োখরত পাদ্বে। অরনযো এই কােিা পারে না, জসিা রু্ঝরত আরো জর্দ্বশ সময় জলরর্দ্বছল। 
 
“যাই জহাক, আমাে ক্ষমতাে র্যাপারে আদ্বম সরচতন হরয় উেলাম। এর্িং জসই সারথ 
প্রথম েীর্রনে জোর্ কো দু্ুঃসহ যন্ত্রোে ক্ষদ্বত পূেরেে ইো প্রর্ল হল। আপনাো 
হয়রতা রু্ঝরর্ন। হয়রতা জর্াঝাে জচিা কেরর্ন। অদু্ভত, অস্বাোদ্বর্ক হরয় উো করতা 
কদ্বেন-যাে মন আরছ, জস রু্ঝরত পারে। মানুরষে জকৌতুককে দ্বনষু্ঠেতা। অরনযে জথরক 
আলাদ্া! র্দ্বহোর্ত। 
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“জসই অদ্বেজ্ঞতা আপনারদ্ে কখরনা হয়দ্বন।” 
 
আকারশে দ্বদ্রক তাদ্বকরয় জর্াডাদ্বল দ্বদ্রয় জমরঝরত তাল েুকরত লার্ল মযার্দ্বনদ্বফরসা। 
“দ্বকন্তু আদ্বম দ্বশরখ দ্বনলাম, এর্িং দ্বসদ্ধান্ত দ্বনলাম জয আদ্বম র্যালাদ্বি র্দ্রল দ্বদ্রত পাদ্বে। 
ওো ওরদ্ে ইদ্বনিংস জখরলরছ। আে আদ্বম তধযব ধরে অরপক্ষা করেদ্বছ-প্রায় র্াইশ র্ছে। 
এর্াে আমাে পালা। এর্িং র্যালাদ্বিে েনয অস্বাোদ্বর্ক দ্বকছুই উপযুি! আদ্বম একা! ওো 
জকায়াদ্বেদ্বলয়ন!” 
 
জথরম দ্রুত তাকাল একর্াে জর্ইিাে দ্বদ্রক। দ্বকন্তু আমাে একিা দু্র্বলতা দ্বছল। আমাে 
দ্বনরেে দ্বকছু দ্বছল না। যা জপরয়দ্বছ, সর্ অরনযে হাত দ্বদ্রয় দ্বমডলমযারনে মাধযরম। সর্ 
সময়ই! দ্বপ্রচারেে কারছ জতা শুরনরছনই কীোরর্ আেরকে অর্স্থারন জপৌঁছাই। ফাউরেশন 
যখন দ্খল কদ্বে-তখনই দৃ্শযপরি আপনারদ্ে আদ্বর্েবার্ র্রি। 
 
“ফাউরেশন দ্খল দ্বছল আমাে সর্রচরয় কদ্বেন কাে। তারক পোদ্বেত কোে েনয 
শাসকরেেীে দ্বর্শাল অিংরশে উপে আমাে ক্ষমতা প্ররয়ার্ কেরত হয়। হালকা 
পাতলাোরর্ কেরত পােতাম-দ্বকন্তু সহে জকারনা উপায় দ্বনিয় আরছ, জসিাই আদ্বম 
খুুঁেরত লার্লাম। আসরল একেন শদ্বিশালী জলাক যদ্বদ্ পাুঁচ শ পাউে ওেন তুলরত 
পারে তাে মারন এই না জয সর্সময়ই তুলরর্। ইরমাশনাল কররাল জর্শ কদ্বেন। 
প্ররয়ােন ছাডা আদ্বম এিারক র্যর্হাে কেরত চাই না। তাই ফাউরেশরন হামলা কোে 
আরর্ আমাে দ্বমত্র খুুঁরে জর্ে কোে প্ররয়ােন হয়। 
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“লাউরনে ছদ্মরর্রশ, ফাউরেশন জথরক জযসর্ এরেি আমাে সম্পরকব জখাুঁে, খর্ে 
কেরত আরস তারদ্ে উপে নেে োখরত শুরু কদ্বে। আদ্বম এখন োদ্বন জয কযারেন হযান 
দ্বপ্রচােরকই আদ্বম খুুঁেদ্বছলাম। োর্যিরম জপরয় যাই আপনারদ্ে। আদ্বম একেন জিদ্বলপযাথ 
আে, মাই জলদ্বড, আপদ্বন এরসদ্বছরলন ফাউরেশন জথরক। ওিাই আমারক দ্বর্পরথ 
পদ্বেচাদ্বলত করে। পরে দ্বপ্রচারেে আমারদ্ে সারথ জযার্ জদ্য়ািা মাোেক দ্বছল না, দ্বকন্তু 
দ্বেক ওই সময় জথরকই আদ্বম মাোেক েুল কো শুরু কদ্বে। 
 
প্রচে োরর্ে সারথ র্লল জিাোন, “দ্াুঁডাও। কালর্ারন যখন একিা টাি দ্বপস্তল দ্বনরয় 
জলফরিনযারিে মুরখামুদ্বখ হরয় জতামারক র্াুঁচাই তখন তুদ্বম আমারক ইরমাশনযাদ্বল কররাল 
কেদ্বছরল। অথবাৎ পুরো সময়ই তুদ্বম আমারক জিম্পাে করে জেরখছ।” 
 
মযার্দ্বনদ্বফরসাে মুরখ দ্বচকন হাদ্বস। “জকন নয়? আপনাে কারছ কী স্বাোদ্বর্ক মরন হরয়রছ? 
দ্বনরেরকই প্রে করুন-স্বাোদ্বর্ক অর্স্থায় কী আমাে মরতা অস্বাোদ্বর্ক কাোরমাে 
একেনরক র্াুঁচারনাে েনয েীর্রনে উপে ঝুুঁদ্বক দ্বনরতন? পরে দ্বনিয়ই জর্শ অর্াক 
হরয়দ্বছরলন।” 
 
“হযাুঁ, হরয়দ্বছল,” দ্বনোসি র্লায় র্লল জর্ইিা। 
 
“যাই জহাক, জিাোরনে জকারনা দ্বর্পদ্ হত না। জলফরিনযািরক কডা দ্বনরদ্বশ জদ্ওয়া দ্বছল 
আমারদ্েরক জযন জছরড জদ্য়। আমো দ্বতনেন এর্িং দ্বপ্রচাে চরল আদ্বস ফাউরেশন এর্িং 
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দ্রুত আমাে পদ্বেকল্পনা র্াস্তর্ায়রনে উপায় খুুঁেরত থাদ্বক। যখন দ্বপ্রচারেে জকািব মাশবাল 
হরে, তখন আমোও দ্বছলাম জসখারন। আদ্বম র্যস্ত দ্বছলাম। ওই দ্বর্চাে অনুষ্ঠারনে সামদ্বেক 
দ্বর্চােকোই পরে যুরদ্ধ জস্কায়ােনগুরলাে জনতৃত্ব জদ্য়। খুর্ সহরেই ওেী আত্মসমপবে 
করে এর্িং জহােরলর্রে আমাে জনদ্বে েয়ী হয়। 
 
“দ্বপ্রচাে এে মাধযরম ড. দ্বমস এে সারথ আমাে জদ্খা হয়। জসই সমূ্পেব দ্বনরেে জচিায় 
একিা দ্বেদ্বে জসানাে এরন দ্বদ্রয় আমাে কাে আরো সহে করে জদ্য়।” 
 
“কনসািবগুরলা!” র্াধা দ্বদ্ল জর্ইিা। “আদ্বম দ্বমলারনাে জচিা কেদ্বছলাম। এখন রু্ঝরত 
পােদ্বছ।” 
 
“হযাুঁ। দ্বেদ্বে জসানাে একেকম জফাকাদ্বসিং দ্বডোইস দ্বহরসরর্ কাে করে। ইরমাশনাল 
কররারলে েনয এিা আসরলই একিা পুরোরনা দ্বডোইস। এিা দ্বদ্রয় আদ্বম র্হুসিংখযক 
মানুষরক একসারথ দ্বনয়ন্ত্রে কেরত সক্ষম হই। ফাউরেশন এর্িং জহরেরন কনসারিবে 
মাধযরমই আদ্বম আসমপবরেে অনুেূদ্বত ততদ্বে কদ্বে। 
 
“দ্বকন্তু, এর্দ্বলিং দ্বমস দ্বছল আমাে সর্রচরয় র্ড প্রাদ্বি। জস হয়রতা-” একিা হতাশা গ্রাস 
কেল মযার্দ্বনদ্বফরসারক, দ্বকন্তু কাদ্বিরয় উেল জসিা, “ইরমাশনাল কররারলে কতগুরলা 
দ্বর্রশষ দ্বদ্ক আরছ, যা আপনাো োরনন না। ইনিুইশন, দ্বদ্র্যজ্ঞান যাই র্লুন না জকন 
সর্ই ইরমাশন। আদ্বম তাই মরন কদ্বে। রু্ঝরত পারেনদ্বন। তাই না?” 
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একিা না জর্াধক উত্তরেে েনয অরপক্ষা কেল, “দ্বহউমযান মাইে সর্বদ্বনম্ন ক্ষমতায় কাে 
করে। দ্বনরেে ক্ষমতাে মাত্র দ্বর্শ পারসবি র্যর্হাে করে। যখন জকউ তাে জচরয় জর্দ্বশ 
র্যর্হাে করে আমো জসিারকই র্দ্বল ইনিুইশন র্া দ্বদ্র্যজ্ঞান। আদ্বম মানুরষে মদ্বস্তষ্করক 
সমূ্পেব প্ররচিা দ্বনরয়ার্ কেরত উদ্দীি কেরত পাদ্বে। যাে উপে প্ররয়ার্ কো হয়, জস মাো 
যায়, দ্বকন্তু কাযবকেী-দ্বনউদ্বলয়াে দ্বফল্ড-দ্বডরপ্রসে কালর্ারনে এক জিকদ্বনদ্বশয়ারনে উপে 
এেকম অদ্বধক চাপ প্ররয়ার্ করে র্াদ্বনরয়দ্বছলাম। 
 
“এর্দ্বলিং দ্বমস এে জযার্যতা দ্বছল অরনক জর্দ্বশ। ফাউরেশন-এে সারথ যুরদ্ধে অরনক 
আরর্ই আদ্বম এম্পায়ারেে কারছ প্রদ্বতদ্বনদ্বধ পাোই-তখনই জসরকে ফাউরেশন-এে কথা 
োনরত পাদ্বে। তখন জথরকই আদ্বম খুুঁেদ্বছ। স্বোর্তই পাইদ্বন এর্িং স্বোর্তই োদ্বন জয 
আদ্বম পার্ই-এর্িং সমাধান দ্বছল এর্দ্বলিং দ্বমস। একিা উুঁচু মারনে দ্ক্ষ মাইে থাকারত জস 
হয়রতা হযাদ্বে জসলডরনে পুরো র্রর্ষো ডুদ্বপ্লকযাি কেরত পােত। 
 
“আিংদ্বশকোরর্, জস সফল। আদ্বম তারক সামরথবযে জশষ সীমায় দ্বনরয় যাই। দ্বনষু্ঠে কাে 
দ্বকন্তু ফলদ্ায়ক। জশষ পযবন্ত জস মাোই জযত। দ্বকন্তু” আর্ারো একিা হতাশা র্াধা দ্বদ্ল 
তারক। “জস যরথি দ্বদ্ন জর্ুঁরচ জথরকরছ। আমো দ্বতনেরন দ্বমরল জসরকে ফাউরেশরন 
জযরত পােতাম। এিাই হরত পােত জশষ যুদ্ধ-দ্বকন্তু আমাে েুরলে েনয।” 
 
কদ্বেন র্লায় দ্বেরজ্ঞস কেল জিাোন, “তুদ্বম কী েুল করেরছা?” 
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“জকন, আপনাে স্ত্রী। আপনাে স্ত্রী অসাধােে মানুষ। েীর্রন কখরনা এমন কারো সারথ 
জদ্খা হয়দ্বন। আদ্বম…আদ্বম…” হোৎ করেই মযার্দ্বনদ্বফরসাে কে জেরে জর্ল। আেস্থ হল 
অরনক করি। তাে চাে পারশ একিা আনরন্দে আো। “তাে ইরমাশন কররাল না 
কেরলও জস আমারক পছন্দ করে। প্রথম জদ্খায়। আমারক জদ্রখ জস অর্াক হয়দ্বন র্া 
হারসদ্বন। পছন্দ করে। 
 
“রু্ঝরত পােরছন না? রু্ঝরত পােরছন না আমাে কারছ তাে অথবিা দ্বক? এে আরর্ 
জকউ-যাই জহাক, আদ্বম…জসিা সযরে লালন কেরত থাদ্বক। তাে মাইে আদ্বম জিম্পাে 
কদ্বেদ্বন। মূল অনুেূদ্বত র্োয় োখরত জদ্ই। এিাই আমাে েুল। আমাে দ্বনরেে ইরমাশন 
আমারক েুল পরথ পদ্বেচাদ্বলত করে। জযখারন আদ্বম অনয সকরলে মাটাে। 
 
“আপদ্বন জিাোন সর্সময় দ্বছরলন কররাল্ড। অথচ কখরনা সরন্দহ করেনদ্বন, আমারক 
কখরনা প্রে করেনদ্বন; আমাে জেতরে অদু্ভত র্া অস্বাোদ্বর্ক দ্বকছু জদ্রখনদ্বন। জযমন যখন 
‘দ্বফদ্বলয়ান’ দ্বশপ আমারদ্ে থামায়। ওো আমারদ্ে অর্স্থান োনরতা, কােে আদ্বম সর্ 
সময় তারদ্ে সারথ জযার্ারযার্ জেরখদ্বছলাম জযমন সর্ সময় জযার্ারযার্ দ্বছল আমাে 
জেনারেলরদ্ে সারথ। যখন থামারনা হল আমারক দ্বনরয় যাওয়া হল হযান দ্বপ্রচােরক 
কনোিব কোে েনয। যখন জর্দ্বেরয় আদ্বস তখন জস একেন করনবল। পুরো র্িনা 
আপনাে সামরন র্রি, দ্বকন্তু দ্বকছুই ধেরত পারেনদ্বন। আমাে র্যাখযা দ্বর্না প্ররে জমরন 
জনন। রু্ঝরত পােরছন? 
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দ্াুঁত জর্ে করে হাসল জিাোন এর্িং চযারলঞ্জ ছুুঁরড দ্বদ্ল, “জেনারেলরদ্ে সারথ কীোরর্ 
জযার্ারযার্ জেরখদ্বছরল?” 
 
“জতমন েদ্বিল দ্বকছু না। হাইপােওরয়ে ট্রান্সদ্বমিাে চালারনা সহে এর্িং জপারিবর্ল। আদ্বম 
ধোও পডতাম না। জকউ জদ্রখ জফলরলও তাে সৃ্মদ্বতরত র্িনািা থাকত না। 
 
“দ্বনওট্রযানিরে আমাে ইরমাশন আর্াে আমাে সারথ জর্ঈমাদ্বন করে। জর্ইিা আমাে 
কররারল দ্বছল না তােপরেও সরন্দহ কেরত পােত না যদ্বদ্ িাউন দ্বপ্ররন্সে র্যাপােিা 
অনযোরর্ সামলাতাম। জর্ইিাে প্রদ্বত তাে আচেে আমারক োদ্বর্রয় জতারল। আদ্বম তারক 
খুন কদ্বে। চেম জর্াকাদ্বম হরয়রছ জসিা। 
 
“এর্িং এখরনা আপনাো সরন্দহ কেরলও, দ্বনদ্বিত হরত পােরতন না। যদ্বদ্ আদ্বম দ্বপ্রচারেে 
র্কর্কাদ্বন থাদ্বমরয় দ্বদ্তাম এর্িং দ্বমস এে দ্বদ্রক আরেকিু কম মনরযার্ দ্বদ্তাম।” োর্ 
কেল জস। 
 
“এখারনই জশষ?” দ্বেরজ্ঞস কেল জর্ইিা। 
 
“এখারনই জশষ।” 
 
“এর্াে কী হরর্ তা হরল?” 
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“আদ্বম আমাে পদ্বেকল্পনা এদ্বর্রয় দ্বনরয় যারর্। যদ্বদ্ এর্দ্বলিং দ্বমস এে মরতা রু্দ্বদ্ধমান এর্িং 
উচ্চ প্রদ্বশক্ষে প্রাি আরেকেনরক পাই। নয়রতা অনয জকারনাোরর্ আমারক জসরকে 
ফাউরেশন খুুঁরে জর্ে কেরত হরর্। একদ্বদ্ক দ্বদ্রয় আপনাো আমারক পোদ্বেত 
করেরছন।” 
 
এর্াে উরে দ্াুঁডাল জর্ইিা, দ্বর্েদ্বয়নীে মরত, “একদ্বদ্ক দ্বদ্রয়? শুধু একদ্বদ্ক দ্বদ্রয়। 
আমো জতামারক পুরোপুদ্বে পোদ্বেত করেদ্বছ। ফাউরেশন-এে র্াইরে জতামাে 
দ্বর্েয়গুরলাে জকারনা মূলয জনই। ফাউরেশন-এে দ্খলিাও খুর্ সামানয দ্বর্েয়, কােে 
তারত জতামাে সমসযাগুরলা কমরছ না। জতামারক অর্শযই জসরকে ফাউরেশন পোদ্বেত 
কেরত হরর্-এর্িং এই জসরকে ফাউরেশনই জতামারক পোদ্বেত কেরর্। জতামাে একমাত্র 
সুরযার্ হরে হামলা কোে েনয প্রস্তুত হওয়াে আরর্ই জসিারক খুুঁরে জর্ে করে দ্বনুঃরশষ 
করে জদ্ওয়া। দ্বকন্তু তুদ্বম পােরর্ না। এখন জথরক প্রদ্বত মুহূরতব তাো জতামাে েনয ততদ্বে 
হরত থাকরর্। এই মুহূরতব, এই মুহূতব জথরকই হয়রতা কাে শুরু হরয় জর্রছ। রু্ঝরত 
পােরর্-যখন তাো আিমে কেরর্। জতামাে স্বল্প দ্বদ্রনে ক্ষমতা জশষ। তুদ্বম ইদ্বতহারসে 
পাতায় একেন েিরলালুপ হানাদ্াে ছাডা আে দ্বকছুই না।” 
 
জোরে জোরে োস দ্বনরত লার্ল জস, প্রায় হাুঁপারনাে মরতা, “আমো জতামারক পোদ্বেত 
করেদ্বছ, আদ্বম আে জিাোন। এখন আদ্বম মেরলও খুদ্বশ।” 
 
দ্বকন্তু দ্বমউরলে দ্বর্ষণ্ণ জচাখগুরলা আর্াে মযার্দ্বনদ্বফরসাে অনুেি র্াদ্াদ্বম জচারখ পারে 
জর্রছ। “আদ্বম আপনারক র্া আপনাে স্বামীরক মাের্ না। আমারক আর্াত কোও 
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আপনারদ্ে পরক্ষ অসম্ভর্। আে আপনারদ্ে জমরে জফলরলও এর্দ্বলিং দ্বমস দ্বফরে আসরর্ 
না। আমাে েুরলে দ্ায় র্হন কেরত হরর্ আমারকই। আপদ্বন আে আপনাে স্বামী জযরত 
পারেন। দ্বনদ্বর্বরঘ্ন চরল যান, আদ্বম যারক র্দ্বল-র্নু্ধত্ব-জসই খাদ্বতরে।” 
 
তােপে হোৎ র্রর্বে সুরে র্লল, “দ্বকন্তু আদ্বম এখরনা দ্বমউল। র্যালাদ্বিে সর্রচরয় 
ক্ষমতার্ান মানুষ। এখরনা আদ্বম জসরকে ফাউরেশনরক পোদ্বেত কেরত পাদ্বে।” 
 
শান্ত শীতল দৃ্ঢ়তাে সারথ জশষ তীেিা ছুুঁরড দ্বদ্ল জর্ইিা, “তুদ্বম পােরর্ না। জসলডরনে 
উপে এখরনা আমাে দ্বর্োস আরছ। তুদ্বম জতামাে ডাইনযাদ্বটে প্রথম এর্িং জশষ শাসক। 
 
নতুন একিা দ্বচন্তা আুঁকরড ধেল মযার্দ্বনদ্বফরসারক। “আমাে ডাইনযাদ্বট? হযাুঁ, কথািা 
অরনকর্ােই জেরর্দ্বছ জয আদ্বম একিা ডাইনযাদ্বট ততদ্বে কের্।” 
 
তাে দৃ্দ্বিে অথব রু্ঝরত জপরে র্েরফে মরতা েরম জর্ল জর্ইিা। মাথা নাডল 
মযার্দ্বনদ্বফরসা, “কী োর্রছন রু্ঝরত পােদ্বছ। অকােে েয় পারেন। পদ্বেদ্বস্থদ্বত অনযেকম 
হরল আদ্বম খুর্ সহরেই আপনারক সুখী কেরত পােতাম। হয়রতা কৃদ্বত্রম, দ্বকন্তু আসল 
ইরমাশরনে সারথ জকারনা পাথবকয জনই। দ্বকন্তু পদ্বেদ্বস্থদ্বত অনযেকম না। আদ্বম দ্বনরেরক 
র্দ্বল দ্বমউল-দ্বকন্তু জসিা আমাে ক্ষমতাে কােরে না-অর্শযই।” 
 
জস চরল জর্ল। দ্বপছন দ্বফরে তাকাল না। 
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-: জশষ :- 
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