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প্রথম পর্ব – মণ্ডনাইসিহািসর্দণ্ডদর কথা 
 
হযোতর মসলড -… গ্যোলোকতিক এরো-র ১১,৯৮৮ িম র্নষব জন্মগ্রহি কনর , মোরো যো  
১২,০৬৯ সোনল। িোতরখ দুনিো আনরো সহজভোনর্ ফোউনেশ  এরো অ ুযোয়ী এভোনর্ মলখো 
হয় : জন্ম:- ৭৯; মৃিুয:-১ এফ. ই.। মহতলক -এর এক মধ্যতর্ত্ত পতরর্োনর আকবিোরোস 
মসক্টনর জন্ম িোাঁর। (তকিংর্দন্তী আনে, আকবিোরোস মসক্টনর িোাঁর র্োর্ো গ্রনহর হোইনরোপত ক 
প্ল্যোনে িোমোক চোষ করনি । অর্তশয এিো কিিুকু সতিয িো ত তিি কনর র্লো যোয়  ো।) 
শশশনর্ই তিত  অিংকশোনে অসোধ্োরি পোরদতশবিো প্রদশব  কনর  যোর প্রচুর উদোহরি 
মলোনকর মুনখ মুনখ মফনর। তকন্তু মসগুনলোর তকেু তকেু পরস্পর তর্নরোধ্ীও র্নি। র্লো হনয় 
থোনক, িোর র্য়স যখ  দুর্ের… 
 
… ত িঃসনেনহ িোর সর্নচনয় র্ড় অর্দো  ম স্তোতিক ইতিহোস র্ো সোইনকোতহতির মেনত্র। 
মসলড  যখ  তর্ষয়তিনি হোি মদ  িখ  এিো তেল ত িোন্তই তকেু অস্পষ্ট, স্বিিঃতসদ্ধ 
ধ্োরিোর একতি সমতষ্ট মোত্র। তকন্তু সোইনকোতহতিনক তিত  একতি একতি ত গূ্ঢ়, 
পতরসিংখযো -ত ভবর তর্জ্ঞো  তহনসনর্ প্রতিতিি কনর মরনখ যো ।… 
 
… গ্োল ডরত নকর মলখো জীর্ ীতিনকই এখ  পযবন্ত িোাঁর জীর্  সম্পনকব সর্নচনয় প্রোমোিয 
গ্রন্থ র্নল গ্িয করো হয়। মহো  এই গ্তিিনজ্ঞর মৃিুযর দুর্ের আনগ্ িোর সনে মদখো হয় 
যুর্ক ডরত নকর। মসই প্রথম সোেোনির কোতহ ী… 
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-ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকো।* 
 
——– 
* এখোন  র্যর্হৃি ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকোর সমস্ত উদৃ্ধতি প্রকোশকনদর 
অ ুমতিক্রনম ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকো পোর্তলতশিং মকোিং, িোতমব োস কিৃবক ১০২০ 
এফ. ই.-মি প্রকোতশি ১১৬িম সিংস্করি মথনক ম য়ো হনয়নে। 
 
. 
 
 োম িোর গ্োল ডরত ক। ম হোিই এক গ্োাঁনয়র মেনল র্লো মযনি পোনর ওনক, কোরি এর 
আনগ্ ট্রো ির মদনখত  মস। অথবোৎ তক ো, চমবচনে। হোইপোর-তভতডওনি মিো কির্োরই 
মদনখনে। মকোন ো রোজকীয় অতভনষক র্ো মকোন ো গ্যোলোকতিক কোউতিনলর উনিোধ্ ী 
অ ুিো  কোভোর-করো অসোধ্োরি তত্রমোতত্রক খর্নরও মদনখনে মোনে মনধ্য। 
 
যতদও ওর সোরো জীর্  মকনিনে তস যোক্স-এ, তকন্তু রু তরফি-এর প্রোনন্ত একতি  েত্রনক 
প্রদতেিরি এই গ্রহতি সভযিোর আশীর্বোদ মথনক র্তঞ্চি তেল  ো মমোনিই। সতিয কথো 
র্লনি কী, মস-সমনয় গ্যোলোতক্সর মকোন ো অিংশই অর্নহতলি তেল  ো। 
 
গ্যোলোতক্সর দুই মকোতি পঞ্চোশ লে গ্রনহ িখ  মো ুনষর র্োস। এর মনধ্য একতিও গ্রহ ম ই 
মযতি এম্পোয়োর-এর প্রতি অ ুগ্ি  য়। এর্িং গ্ি পঞ্চোশ র্ের ধ্নর ট্রো িরই এম্পোয়োর-
এর রোজধ্ো ী তহনসনর্ গ্িয হনয় আসনে। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

4 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
গ্োনলর জ য এর্োনরর এই ভ্রমি ত িঃসনেনহ িোর  র্ী  তশেো জীর্ন র চূড়োন্ত পর্ব। 
 
মহোশূ যভ্রমি একর্োনর  িু   য় িোর কোনে। সুিরোিং এিোনক মেফ একিো আকোশযোত্রো 
তহনসনর্ মিম  তকেু মন  হনে  ো ওর। অর্তশয ওর মদৌড় তস যোক্স-এর একমোত্র উপগ্রহ 
পযবন্ত। গ্নর্ষিোপনত্রর জ য উল্কো-পিন র মমকোত ক্স সম্পনকব উপোত্ত সিংগ্রহ করনি 
তগ্নয়তেল মস উপগ্রহিোয়। তকন্তু িোনি কী? পোাঁচ মোইনলর মহোশূ যভ্রমিও ময কথো, 
কনয়ক আনলোকর্ষব ভ্রমিও ঐ একই কথো। 
 
হোইপোর-মস্পনসর মভির তদনয় জোম্প-এর জ য শরীরিো একিু শক্ত কনর মফলল মস। 
আন্তিঃগ্রহ ভ্রমনির জ য অর্তশয এ-ধ্রন র জোনম্পর প্রনয়োজ  হয়  ো। অন কতদ  মথনকই 
চনল আসনে জোনম্পর র্যর্হোর। সম্ভর্ি অ ন্তকোল ধ্নরই চলনর্। কোরি, এক  েত্র 
মথনক অ য  েনত্র যোর্োর এিোই কোযবকর পদ্ধতি। সোধ্োরি মহোশূন য চলোচনলর জ য 
মেফ আনলোর গ্তি হনলই চলি (মো র্ ইতিহোনসর মসই তর্সৃ্মি উষোলনের অল্প ময কতি 
শর্জ্ঞোত ক জ্ঞো  এখন ো তিনক আনে, এতি িোর অ যিম); তকন্তু িোনিও সর্নচনয় কোনের 
র্সতিনি মপৌঁেুনি কনয়ক র্ের মলনগ্ মযি। হোইপোর-মস্পস মহোশূ য  য়, সময়ও  য়; 
র্স্তু  য়, শতক্তও  য়; তকেু  য়, আর্োর তকেু  ো-ও  য়। গ্যোলোতক্সর এক প্রোন্ত মথনক অ য 
প্রোনন্ত মযনি কনয়ক মুহূনিবর মর্তশ সময় লোনগ্  ো এই হোইপোর-মস্পনসর মভির তদনয়। 
 
সোমো য ভীতির একিো কুেলী পোকোন ো অ ুভূতি মপনির মনধ্য ত নয় প্রথম জোম্প এর 
জ য অনপেো কনর রইল গ্োল। এর্িং সোমো য একিু েোাঁতকনি মশষ হনয় মগ্ল জোম্পিো। 
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শরীনরর মভির মেোট্ট একিো েোাঁতকও মস অ ুভর্ কনরনে তক ো মস-র্যোপোনর ত তিি হর্োর 
আনগ্ই মথনম মগ্ল। র্যস, ঐ পযবন্তই। 
 
এরপর ওর অ ুভূতি জুনড় রইল শুধু্ ১২,০০০ র্েনরর ইনম্পতরয়োল উন্নতির ত তলবপ্ত, 
শীিল ফলশ্রুতি এই প্রকোে ও চকচনক মহোশূ যযো তি আর মস ত নজ, যোর থনলনি 
রনয়নে গ্তিিশোনে সদয অতজবি একিো ডক্টনরি তডগ্রী আর মহো  হযোতর মসলডন র 
আমন্ত্রি- ট্রো িনর তগ্নয় তর্শোল এর্িং তকেুিো রহসযময় মসলড  প্রনজনক্ট মযোগ্ মদয়োর 
আমন্ত্রি। 
 
জোম্প-এর র্যোপোনর হিোশ হর্োর পর গ্োল অনপেো করনে ট্রো ির মদখোর জ য। 
তভউরুনম ঢু মোরল মস র্োর র্োর। পূর্বঘঘোতষি সময় অ ুযোয়ী স্টীনলর শোিোরগুনলো িুনল 
মদয়ো হয়; প্রতির্োরই সময়মি তগ্নয় হোতজর হয় গ্োল। উপনভোগ্ কনর িোরোর মচোখ 
ধ্োাঁধ্োন ো দীতপ্ত; চলোর পনথ ধ্রো পনড় তচরিনর তির হনয় যোওয়ো মজো োতক মপোকোর দো র্ীয় 
েোাঁনকর মনিো  েত্রপুনের অতর্শ্বোসয, অস্পষ্ট সমোনর্শ। একর্োর তশনপর পোাঁচ 
আনলোকর্নষবর মনধ্য একিো গ্যোসীয়  ীহোতরকোর ঠোেো,  ীল-সোদো মধ্োাঁয়ো মদখো মগ্ল; 
জো োলোর ওপর মস-মধ্োাঁয়ো েতড়নয় পড়ল পোিলো দুনধ্র মনিো, ঘর ভনর মগ্ল র্রফ-সোদো 
আনলোয়। দুঘণ্টো পর মচোনখর আড়োনল হোতরনয় মগ্ল মসিো, আনরকিো জোনম্পর পর। 
 
প্রথম মদখোয় ট্রো িনরর সূযবিোনক মন  হল কতঠ , সোদো একতি তর্েুর মনিো। একইরকম 
অগু তি তর্েুর মনধ্য মসিো  জনরই পনড়ত  র্লনি মগ্নল। মচ ো মগ্ল ম হোি তশনপর 
গ্োইড মদতখনয় তদল র্নল। গ্যোলোকতিক মসেোনরর এখো িোয় িোরোর সিংখযো একিু মর্তশ। 
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তকন্তু প্রতিতি জোনম্পর পর সূযবিো উজ্জ্বল মথনক উজ্জ্বলির হল আশ-পোনশর সর্গুনলোনক 
ঔজ্জ্বনলয এর্িং তর্শোলিোয় স্নো  কনর তদনয়। 
 
একজ  অতফসোর এনস র্লনল , তট্রনপর র্োতক সময়িো তভউ-রুম র্ন্ধ থোকনর্।  োমোর 
জ য শিতর মহো । 
 
অতফসোনরর সোদো ইউত ফনমবর আতস্তন  এম্পোয়োর-এর মহোকোশযো  এর্িং সূনযবর  কশো 
আাঁকো। 
 
গ্োল র্লল, আতম তক একিু থোকনি পোতর  ো? ট্রযো িরিো মদখনি চোই আতম। 
 
অতফসোর মৃদু হোসনল । গ্োল লজ্জো মপল একিু। আঞ্চতলক উচ্চোরনি কথো র্লোর 
কোরনিই ভদ্রনলোক হোসনল  র্নল মন  হনলো িোর। 
 
অতফসোর র্লনল , সকোনলর মনধ্যই ট্রো িনর লযোে করর্ আমরো। 
 
মোন , আতম মস্পস মথনক মদখনি চোই গ্রহিোনক। 
 
ওহ্ সতর, মোই র্য়। এিো মস্পস-ইয়ি হনল মস-র্যর্িো করনি পোরিোম। তকন্তু সো সোইনড 
তস্প  কনর  োমতে আমরো। িুতম ত িয়ই একই সনে অন্ধ, দগ্ধ আর 
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মরতডনয়শন  েি-তর্েি হনি চোও  ো? 
 
অগ্িযো তফনর যোর্োর জ য পো র্োড়োল গ্োল। 
 
অতফসোর মপে  মথনক র্নল উঠনল , এখো  মথনক ট্রযো িরনক মকর্ল ধূ্সর আর আর্েো 
মদখোনর্। ট্রো িনর ম নম মস্পস-িুনর মগ্নলই মিো পোনর । মর্শ সস্তো তকন্তু। 
 
তফনর িোকোল গ্োল। পরোমনশবর জন য ধ্ যর্োদ, শুকন ো গ্লোয় র্লল শুধু্। 
 
ম িঃেুণ্ণ হওয়োিো ময মেনলমো ুতষ, িোনি সনেহ ম ই; তকন্তু মেনলমো ুতষনি মিো শুধু্ 
র্োচ্চোনদরই পোয়  ো, র্ড়নদরও পোয়। গ্োনলর গ্লোর কোনে কী ময  দলো পোকোনলো। 
জীর্ন র তর্শোলিো ত নয়, িোর সমস্ত তর্স্ময় ত নয়, মচোনখর সোমন  ট্রযো িরনক তর্সৃ্তি হনয় 
পনড় থোকনি মস কখ ও মদনখত । ভোনর্ত , আরও মর্শ তকেুেি ওনক অনপেো করনি 
হনর্। 
 
. 
 
দুই 
 
তশপতি অর্িরি করল তর্তচত্র ধ্রন র তকেু শনের মনধ্য। ধ্োির্ গ্ো মকনি সনর যোওয়ো 
র্োযু়মেনলর দূরর্িবী তহসতহস, সিংঘষবজত ি িোপ সোমোল মদয়ো কতেশ োরগুনলোর অতর্রোম 
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গু গু , গ্তি মন্থনর র্যস্ত এতে গুনলোর চোপো, ভোতর গুম গুম। মসই সনে রনয়নে 
তডর্োনকবশ  রুমগুনলোয় জনড়ো হওয়ো  োরী-পুরুনষর সতিতলি কণ্ঠ আর তশনপর লম্বো অে 
র্রোর্র র্যোনগ্জ, মমইল এর্িং অ যো য মোলোমোল মিোলোয় র্যস্ত হনয়স্টগুনলোর ধু্পধ্োপ। 
মোলোমোলগুনলো পনর আ নলোতডিং প্ল্োিফনমব সতরনয় ম য়ো হনর্। 
 
হোলকো একিো েোাঁতক অ ুভর্ করল গ্োল। অথবোৎ এই মুহূিব মথনক তশপতির আর িোর 
ত জস্ব, স্বোধ্ী  গ্তি রইল  ো। কনয়ক ঘণ্টো ধ্নরই গ্রনহর অতভকষব একিু একিু কনর 
জোয়গ্ো কনর ত তেল তশনপর অতভকষব সতরনয়।  ম ীয় মফোসব-ফীনের কোরনি তডর্োনকবশ  
রুমগুনলো দুলনে মৃদু গ্রযোতভনিশ োল মফোসব-এর পতরর্িব শীল তডনরকশোন র সনে খোপ 
খোইনয় ত নে ময  ত নজনদর। হোজোর হোজোর যোত্রী শধ্যব ধ্নর অনপেো করতেল 
রুমগুনলোয়। এর্োর িোরো র্োাঁকো র যোম্প ধ্নর তর্শোল, মুখ র্যোদো  করো লকগুনলোর তদনক 
এনগ্োল ধ্ীনর ধ্ীনর। 
 
গ্োনলর মোলপত্র সোমো য। একি মডনস্কর সোমন  তগ্নয় দোাঁড়োনি চিপি এর্িং দেিোর সনে 
খুনল আর্োর র্ন্ধ কনর মদয়ো হল মসিো। তভসো পরীেো কনর সীল মমনর মদয়ো হল। ও 
ত নজ এতদনক মকোন ো  জরই তদল  ো। 
 
এই িোহনল ট্রো ির! ওর র্োতড় মযখোন , মসই তস যোক্স গ্রনহর মচনয় র্োিোসিো একিু ভোতর, 
অতভকষবও সোমো য মর্তশ। অর্তশয অভযস্ত হনয় মযনি মিম  সময় লোগ্নর্  ো। িনর্ এই 
তর্শোলনের সনে ত নজনক মস খোপ খোইনয় ত নি পোরনর্ তক ো মসিোই তচন্তোর তর্ষয়। 
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তডর্োনকবশ  রুমিো মিো রীতিমনিো অসোধ্োরি। েোদিো প্রোয় হোতরনয়ই মগ্নে উাঁচুনি। 
কল্প োর মচোনখ গ্োল প্রোয় তদতর্য মদখনি মপল, মসই তর্শোলিোর ত নচ মমঘ জনমনে। 
মুনখোমুতখ মকোন ো মদয়োল মদখনি মপল  ো মস। শুধু্ মো ুষ আর মডস্ক, আর এক সময় 
দূনর েোপসো হনয় হোতরনয় যোওয়ো একতর্েুমুখী মমনে। 
 
মডনস্কর মলোকিো কথো র্নল উনঠনে মফর। িোর গ্লোয় ঈষৎ তর্রতক্ত। মলোকিো র্লল, 
এতগ্নয় যো , ডরত ক। ওর  োমিো ভুনল যোওয়োয় তভসো খুনল মদনখ ত নি হনয়নে িোনক। 
 
গ্োল তজনগ্যস করল, মকো-মকো তদনক- 
 
তকন্তু ওনক মোেপনথ থোতমনয় তদনয়, রু্নড়ো আঙুল েোাঁতকনয় মলোকিো র্লল, ডোইন  অথর্ো 
র্োাঁনয় তি   ম্বর র্োাঁনক িযোতক্স পোনর্ । 
 
গ্োল এনগ্োয়; মদনখ ওপনর শূন য, জ্বলজ্বনল অেনর মলখো রনয়নে, িযোতক্স। ময মকোন ো 
তদনকর জ য। 
 
গ্োল সনর মযনিই মক-জোন -মকোনেনক একজ  এতগ্নয় এল, িোরপর মডস্কিোর সোমন  
এনস দোাঁড়োল। মডনস্কর মলোকিো মুখ িুনল িোকোল। মোথো েোাঁকোল মৃদু। উত্তনর আগ্ন্তুকও 
মোথো েোাঁকোল, িোরপর অ ুসরি করল প্রর্োসী যুর্কতিনক। 
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ত নজনক একিো মরতলিং-এর সোমন  আতর্ষ্কোর করল গ্োল। মেোট্ট এক সোইন  মলখো, 
সুপোরভোইজোর। তকন্তু সোই  ত নদবতশি সুপোরভোইজোর মলোকিো মুখ মিোনল  ো। শুধু্ 
তজনগ্যস কনর, মকোথোয় যোনর্ ? 
 
গ্োল ইিস্তি করনি থোনক। ও ত নজই তঠক ত তিি  য় এ-র্যোপোনর। তকন্তু জর্োর্ তদনি 
এম তক কনয়ক মসনকে মদতর করোর অথব ওর মপেন  মলোনকর লোই  পনড় যোওয়ো। 
 
মুখ িুনল িোকোল সুপোরভোইজোর, মকোথোয় যোনর্ ? 
 
গ্োনলর হোনি িোকো-কতড় তর্নশষ তকেু ম ই। িনর্ মোত্র এক রোনির র্যোপোর, িোরপরই মস 
কোজ মপনয় যোনে। মস হোলকো চোনল র্নল, ময-মকোন ো একিো ভোনলো মহোনিল। 
 
সুপোরভোইজোর মলোকিো ভোর্নলশহীন র মনিো র্নল, সর্গুনলোই ভোনলো,  োম র্লু । 
 
গ্োল মতরয়ো হনল র্নল উঠল, সর্নচনয় মযিো কোনে। 
 
একিো মর্োিোম স্পশব করল সুপোরভোইজোর। আনলোর একিো সরু মরখো শিতর হল মমনে 
র্রোর্র। তর্তভন্ন রনঙ আর মশনড কখন ো উজ্জ্বল, কখন ো ত ভু ত ভু হনয় আসো অ য 
অন ক মরখোর মনধ্য মমোচড় মখনি লোগ্ল মসিো। একি তিনকি ধ্তরনয় মদয়ো হল গ্োনলর 
হোনি। হোলকো দীতপ্ত েড়োনে মসিো। 
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সুপোরভোইর্োর র্নল, ওয়ো  পনয়ে ওয়ো  িু। 
 
খুচনরো পয়সোর জ য পনকি হোিড়োয় গ্োল। তজনগ্যস করল, মকোথোয় যোতে আতম? 
 
আনলোিো ফনলো করু । যিেি তঠক পনথ যোনর্  তিনকিিো জ্বলনি থোকনর্। 
 
মুখ িুনল হোাঁিনি শুরু করল গ্োল। তর্শোল মমনে র্রোর্র ত নজর ত নজর মট্রইল ধ্নর 
এতগ্নয় যোনে সর্োই। ইেোরনসকশ  পনয়েগুনলোনি মিোতি করনি করনি সুড়ৎ কনর 
মর্তরনয় চনল যোনে যোর যোর গ্ন্তনর্য। 
 
গ্োনলর মট্রইল ফুনরোল। চকচনক  িু , দোগ্শূ য প্ল্নস্টো-মিক্সিোইনল শিতর, উজ্জ্বল মচোখ 
ধ্োাঁধ্োন ো  ীল-হলুদ ইউত ফমব পরো এক মলোক ওর র্যোগ্ দুনিোর তদনক হোি র্োতড়নয় তদল। 
লোক্সর-এর তডনরক্ট লোই , মলোকিো র্লল। 
 
ময মলোকিো গ্োলনক অ ুসরি করতেল, মস শু নি মপল কথোগুনলো। উত্তনর গ্োনলর র্লো 
চমৎকোর শেিোও কোন  মগ্ল িোর। মস মদখল,  োক মভোিো একিো র্োহন  মচনপ র্সল 
যুর্কতি। 
 
মসোজো ওপনরর তদনক উনঠ মগ্ল িযোতক্স। র্োাঁকো, স্বে জো োলো তদনয় র্োইনর িোকোল গ্োল। 
র্ন্ধ একিো জোয়গ্োয় এই আকোশভ্রমনি মর্শ মরোমোতঞ্চি মর্োধ্ করনে মস। সহজোি 
প্ররৃ্তত্তর র্নশই রোইভোনরর সীনির মপেন র অিংশিো আাঁকনড় ধ্রল মস। সঙু্কতচি হনয় এল 
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তর্শোলিো। মলোকগুনলো সর্ তপাঁপনড়র আকোর ধ্োরি করল। মগ্োিো দৃশযিো মেোি হনয় এনলো 
আনরো। িোরপর তপতেনয় মযনি থোকল। 
 
সোমন  একিো মদয়োল মদখো তদল। অন ক উাঁচুনি, শূন যই শুরু হনয়নে মসিো, িোরপর 
ওপনর উনঠ হোতরনয় মগ্নে মচোনখর আড়োনল। শি শি গ্িব মদয়োলিোর গ্োনয়। আসনল 
িোন নলর মুখ ওগুনলো। গ্োনলর িযোতক্স মসই অগু তি মুনখর একিো লেয কনর এনগ্োয়। 
িোরপর একসময় ঢুনক যোয় সুড়ৎ কনর। মুহূনিবর জ য গ্োল 
 
অর্োক হনয় ভোনর্, এি মুনখর মনধ্য রোইভোর মলোকিো তঠক মুখিো তচ ল কী কনর? 
 
ত কষকোনলো অন্ধকোর মঘাঁনক ধ্নরনে িযোতক্সিোনক। মোনে মোনে শুধু্ রতঙ  তসগ্ যোল 
লোইনির আনলো দ্রুি মপেন  সনর যোনে। সাঁ সাঁ একিো শে হনে র্োিোনস। 
 
িযোতক্সর গ্তি কনম আসনি সোমন  েুাঁনক পড়ল গ্োল। িোন ল মথনক মর্তরনয় এল ওরো। 
িোরপর আর্োর ম নম এল গ্রোউে মলনভনল। 
 
লোক্সর মহোনিল, মঘোষিো করল রোইভোর, যতদও িোর মকোন ো দরকোর তেল  ো। র্যোগ্ 
দুনিোসহ গ্োলনক মর্তরনয় আসনি সোহোযয করল মস। র্যর্সোতয়ক ভতেনি পনকনি মঢোকোল 
মিন্থনক্রতডি র্কতশশ। িোরপর একজ  অনপেমো  যোত্রীনক িুনল ত নয় উড়োল তদল 
মফর। 
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তশপ মথনক  োমোর পর এপযবন্ত আকোনশর তচহ্নিুকু মচোনখ পনড়ত  গ্োনলর!  
 
. 
 
তি  
 
ট্রযো ির-… এনয়োদশ সহেোনের মগ্োড়োনিই চরনম মপৌঁেোয় এই প্রর্িিোতি। গ্যোলোতক্সর 
মকন্দ্রীয় অঞ্চনলর সর্নচনয় ঘ র্সতিপূিব এর্িং তশনল্পোন্নি তর্শ্বগুনলোর মনধ্য অর্তিি 
হওয়োনি আর ত রর্তেন্ন কনয়কনশো প্রজন্ম ধ্নর ইনম্পতরয়োল গ্ভ বনমে-এর মধ্যমতি 
হনয় থোকোর ফনল, ট্রো ির গ্রহতি অর্ধ্োতরিভোনর্ সর্বকোনলর সর্নচনয় জ র্হুল এর্িং 
সমৃদ্ধশোলী মো র্নগ্োিীর র্োসিো  হনয় ওনঠ। 
 
গ্রহতির ক্রমর্ধ্বমো   গ্রোয়  মশষ পযবন্ত উপ ীি হয় চূড়োন্ত অর্িোয়। সোি মকোতি 
পঞ্চোশ লে র্গ্বমোইলর্যোপী ট্রযো িনরর সমস্ত ভূ-ভোগ্ই পতরিি হয় একতি শহনর। 
জ সিংখযো মপৌঁেোয় চোর হোজোর মকোতিরও ওপর। তর্শোল এই জ নগ্োিী প্রোয় 
পুনরোপুতরভোনর্ই আত্মত নয়োগ্ কনর এম্পোয়োর-এর প্রশোসত ক কোনজ। মসই সনে িোরো 
এিোও উপলতি কনর ময কোজতির জতিলিোর িুল োয় িোনদর সিংখযো ত িোন্তই  গ্িয 
(এখোন  স্মরি করো মযনি পোনর ময, পরর্িবী সম্রোিনদর ত জবীর্ ম িৃনে গ্যোলোকতিক 
এম্পোয়োর-এর সুিু পতরচোল ো হনয় পনড় অসম্ভর্ এর্িং এম্পোয়োর-এর পিন র এতি 
একতি মূল কোরি)। প্রতিতদ  কনয়ক লোখ তশনপর র্হর তর্শতি কৃতষতভতত্তক তর্নশ্বর 
উৎপন্ন দ্রর্য ট্রো িরর্োসীনদর খোর্োর মিতর্নল মপৌঁনে তদি।… 
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খোনদযর জ য, এর্িং প্রকৃিপনে, জীর্ ধ্োরনির প্রনয়োজ ীয় সমস্ত তকেুর র্যোপোনর 
ট্রযো িনরর এই পরত ভবরিোর কোরনিই গ্রহতি ক্রনমই ত নজনক এম  এক তশকোনর 
পতরিি কনর যোনক অর্নরোনধ্র মোধ্যনম খুর্ সহনজই গ্রোস করো সম্ভর্। এম্পোয়োর-এর 
মশষ সহেোনে একনঘনয় অসিংখয তর্নদ্রোহ এনকর পর এক তর্তভন্ন সম্রোিনক এ-র্যোপোনর 
সনচি  কনর মিোনল। ফনল, ময মকোন ো মূনলয ট্রো িনরর অতস্তে তিতকনয় রোখোই হনয় 
পনড় ইনম্পতরয়োল পতলতসর একমোত্র উনেশয। 
 
-ই সোইনক্রপীতডয়ো গ্যোলোকিকো 
 
. 
 
সূযব আনলো তদনে তক  ো রু্েনি পোরনে  ো গ্োল। মসজ যই এখ  তদ   ো রোি ঠোহর 
করনি পোরনে  ো মস। কোউনক তজনগ্যস করনি লজ্জো লোগ্নে িোর। মন  হল মগ্োিো 
গ্রহিোই ধ্োিু তদনয় ঢোকো। একিু আনগ্ ও ময-খোর্োর মখল, মসিোনক র্লো হনয়তেল লোঞ্চ। 
িনর্ অন ক গ্রহ আনে মযখোন  জীর্ যোত্রো চনল একিো স্টযোেোডব িোইম-মস্কল অ ুযোয়ী 
এর্িং মসখোন  তদ রোনির সম্ভোর্য অসুতর্ধ্োজ ক পতরর্িবন র তদনক ভ্রূনেপও করো হয় 
 ো। সর্ গ্রনহর আর্িবন র সময় এক  য় এর্িং ট্রো িনরর কি মসিো জোন   ো গ্োল। 
 
সো  রুম সোই  মদনখ খুর্ উৎসোহ ত নয় েুনি মগ্ল মস। তকন্তু তগ্নয় মদখল, ওিো মেফ 
কৃতত্রম তর্তকরনি মরোদ মপো র জোয়গ্ো। একিু ইিস্তি কনর লোক্সর-এর মমই  লতর্নি 
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চনল এল মস। রুম লোকবনক তজনগ্যস করল, প্ল্যোন িতর িুনরর তিতকি মকোথোয় তক নি 
পোওয়ো যোনর্? 
 
এখোন ই। 
 
শুরু হনর্ কখ ? 
 
একিুর জ য তমস করনল । পনররিো আগ্োমীকোল। এখ  তিতকি তকন  রোখনল আমরো 
আপ োর জ য জোয়গ্ো কনর রোখর্। 
 
ইশ। কোল র্ড্ড মদতর হনয় যোনর্। ইউত ভোতসবতিনি মযনি হনর্ ওনক আগ্োমীকোল। ও 
আর্োর শুধ্োল, আেো, এখোন  অর্জোরনভশো  িোওয়োর র্ো ঐ জোিীয় তকেু ম ই? মোন  
র্লনি চোইতে মখোলো জোয়গ্োয়? 
 
অর্শযই আনে! যতদ চো  মস-জন যও তিতকি তক নি পোনর । দোাঁড়ো , আনগ্ মচক কনর 
মদতখ র্োইনর রৃ্তষ্ট হনে তক ো। ক ুইনয়র কোনে একিো ক িযোক্ট মলোজ করল মলোকিো। 
অস্বে একিো ক্রীন  ফুনি ওঠো মলখোগুনলো পড়ল। গ্োলও পনড় মফলল িোর সনে। 
 
রুম লোকব র্লল, চমৎকোর আর্হোওয়ো। মর্োেো যোনে, শুকন ো মমৌসুম এখ । আলোপ 
জমোর্োর সুনর মযোগ্ করল, আতম ত নজ অর্শয র্োইনরর র্যোপোনর মোথো ঘোমোই  ো। মশষ 
মখোলো আকোনশর ত নচ মগ্তে িো প্রোয় তি  র্ের হনি চলল। একর্োর মদখনলই, রু্েনল , 
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মদখোর তকেু আর থোনক  ো মিম । এই ত   আপ োর তিনকি। মস্পশোল এতলনভিরিো 
একদম মশনষর তদনক। িু দয িোওয়োর মলখো আনে মদখনর্ । ওিোনি চড়নলই চলনর্। 
 
এতলনভিরিো  িু  ধ্রন র। গ্রযোতভতিক তরপোলশোন র সোহোনযয চনল। ঢুনক পড়ল গ্োল। 
ওর মপেন  মেোনির মি অ যরোও ঢুনক মগ্ল। একিো ক িযোক্ট মলোজ করল অপোনরির। 
মুহূনিবর জ য গ্োনলর কোনে মন  হল, অতভকষব পুনরোপুতর মলোপ মপনয়নে। এর্িং মহোশূন য 
ভোসনে মস। িোরপরই এতলনভিরিো ওপনর উঠনি শুরু করোয় ধ্ীনর ধ্ীনর ওজ  তফনর 
মপল মস। এরপর শুরু হল মে  আর সনে সনে ওর পো মজোড়ো মমনে মেনড় উনঠ মগ্ল 
ওপনর। ত নজর ইেোর তর্রুনদ্ধই মচাঁতচনয় উঠল মস। 
 
িীক্ষ্ণ গ্লোয় অপোনরির র্নল উঠল, মরতলিং-এর ত নচ পো ঢুতকনয় তদ । সোই িো পড়নি 
পোনর   ো? 
 
অ যরো আনগ্ই মসনরনে কোজিো। ওনক পোগ্নলর মি মদয়োল আাঁকনড় ত নচ  োমোর র্যথব 
মচষ্টো করনি মদনখ হোসনে সর্োই। িোনদর জুনিো মমনে র্রোর্র দু ফুি দূনর দূনর 
সমোন্তরোলভোনর্ র্সোন ো মক্রোতময়োনমর প্রনলপ মদয়ো মরতলিং-এর ওপনরর তদনক মসাঁনি 
আনে। মঢোকোর সময়ই গ্োল লেয কনরতেল মরতলিংগুনলো; তকন্তু গুরুে মদয়ত । 
 
হঠোৎ একিো হোি এতগ্নয় এনস মট্রন   োতমনয় ত ল ওনক। 
 
হোাঁফোনি হোাঁফোনি ধ্ যর্োদ জো োল গ্োল ত্রোিকিবোনক। িনিোেনি মথনম মগ্নে এতলনভির। 
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মখোলো একিো চোিোনল পো রোখনিই মরোনদ্রর িীব্রিোয় মচোখ ধ্োাঁতধ্নয় মগ্ল গ্োনলর। ময-
মলোকিো একিু আনগ্ ওনক সোহোযয কনরতেল মস ওর তঠক মপেন ই রনয়নে। 
 
মলোকিো  রম গ্লোয় র্লল, অন ক সীি আনে। 
 
গ্োল মুখ র্ন্ধ করল, হোাঁফোনে মস িখন ো। র্লল, িোইনিো মদখতে, িোরপর স্বয়িংতক্রয়ভোনর্ 
এতগ্নয় মগ্ল মসতদনক। দু পো এতগ্নয়ই থমনক দোাঁড়োল। র্লল, যতদ তকেু মন   ো কনর , 
আতম একিু মরতলিং-এর কোনে তদনয় দোাঁড়োর্ তকেুেনির জন য। আ-আতম একিু ভোল কনর 
মদখনি চোই। 
 
তস্মি মহনস হোি ম নড় ওনক এতগ্নয় মযনি র্লল মলোকিো। কোাঁধ্-সমো  উাঁচু মরতলিং এর 
সোমন  তগ্নয় েুাঁনক পড়ল গ্োল। সোমন র তর্শোল দৃশযপনি ডুতর্নয় তদল ত নজনক। 
 
মোতি পযবন্ত মচোখ মপৌঁেল  ো ওর। মো ুনষর শিতর তর্তভন্ন ক্রমর্ধ্বমো  কোঠোনমোর জতিলিোয় 
হোতরনয় মগ্নে ভূ-পৃি। এম তক তদগ্ন্তও মদখনি মপল  ো গ্োল। র্রিং মসখোন  আকোনশর 
গ্োনয় সর্খোন  প্রোয় একই রকম ধূ্সরিো ত নয় তর্সৃ্তি হনয় আনে ধ্োির্ তদগ্ন্ত। ও 
জোন , গ্রহতির সমস্ত লযোে-সোরনফস জুনড়ই এই অর্িো। মকোথোও মিম  মকোন ো  ড়োচড়ো 
 জনর পড়ল  ো ওর। আকোনশর গ্োনয় কনয়কিো প্রনমোদিরী মভনস মর্ড়োনে শুধু্। তকন্তু 
গ্োল জোন , মকোতি মকোতি মলোনকর র্যস্ত চলোচল রনয়নে গ্রহতির ধ্োির্ চোমড়োর ত নচ। 
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সরু্নজর মকোন ো তচহ্ন ম ই; সরু্জ ম ই, মোতি ম ই, মো ুষ েোড়ো মকোন ো প্রোিী ম ই। অথচ, 
ও অস্পষ্টভোনর্ উপলতি করল, এই গ্রনহরই মকোথোও একনশো র্গ্বমোইল জোয়গ্ো জুনড় 
সম্রোনির ময প্রোসোদ রনয়নে মসখোন  সর্ই আনে- মোতি, সরু্জ গ্োেপোলো,  ো ো  ফুনলর 
রঙধ্ ু- সর্। ইস্পোনির সমুনদ্রর মনধ্য এিো একিো মেোট্ট িীপ। তকন্তু ও মযখোন  দোাঁতড়নয় 
আনে মসখো  মথনক মদখনি পোনে  ো জোয়গ্োিো। হয়ি মসিো দশ হোজোর মোইল দূনর 
মকোথোও। জোন   ো গ্োল। 
 
খুর্ িোড়োিোতড় িুযনর মযনি হনর্ ওনক! 
 
শে কনর শ্বোস মফলল গ্োল। ভোর্ল, অর্নশনষ সতিয িোহনল ট্রো িনর এনসনে মস; মগ্োিো 
গ্যোলোতক্সর মকন্দ্র আর মো র্ জোতির মমবিনল সতিয িোহনল মপৌঁেুনে মস। গ্রহিোর মকোন ো 
দুর্বলিো ধ্রো পড়ল  ো ওর মচোনখ। খোদয ত নয় মকোন ো তশপনক লযোে করনি মদনখত  মস। 
ট্রো িনরর চতিশ তর্তলয়  মলোকনক গ্যোলোতক্সর র্োতক অিংনশর সনে সূক্ষ্মভোনর্ যুক্ত করনে 
ময প্রোি-প্রর্োহ, মস সম্পনকবও সনচি   য় গ্োল। ওর মচোনখ শুধু্ ধ্রো পড়নে মো ুনষর 
প্রর্লিম কীতিব; একতি গ্রনহর সমূ্পিব এর্িং প্রোয় উদ্ধি রকনমর চূড়োন্ত তর্জয়। 
 
মকম  একিো ফোাঁকো দৃতষ্ট ত নয় তফনর এল মস। ওর এতলনভিনরর র্নু্ধ িোর পোনশর সীিিো 
মদতখনয় তদল। গ্োল র্নস পড়ল মসখোন । হোসল মলোকিো। আমোর  োম মজতরল। ট্রো িনর 
এই প্রথম? 
 
হযোাঁ, তম. মজতরল। 
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অ ুমো  কনরতেলোম। মজতরল আমোর ফোস্টব ম ইম। ম িো কতর্সুলভ হনল ট্রযো ির ভোনলো 
লোগ্নর্  ো কোনরো। অর্শয ট্রো িরর্োসীরোও কখন ো আনস  ো এখোন । পেে কনর  ো ওরো 
জোয়গ্োিো। তর্রতক্ত মর্োধ্ কনর। 
 
তর্রতক্ত মর্োধ্ কনর!–ভোল কথো, আমোর  োম গ্োল। তর্রতক্ত মর্োধ্ কনর মক ? গ্রহিো মিো 
অসোধ্োরি। 
 
যতদ আপত  জন্ম ম   একিো মেোট্ট ঘনর, মর্নড় ওনঠ  কতরডনর, কোজ কনর  একিো 
মসনল আর েুতি কোিো  মলোক মর্োেোই মকোন ো সো  রুনম, মসনেনত্র মোথোর ওপর মখোলো 
আকোশ েোড়ো তকেু ম ই এম  জোয়গ্োয় এনল  োভবোস মব্রক ডোউ  হনয় মযনি পোনর 
আপ োর। সন্তোন র র্নয়স পোাঁচ র্ের হনল র্েনর একর্োর কনর িোনদর এখোন  ত নয় 
আনস ট্রো িরর্োসীরো। জোত   ো এনি মকোন ো উপকোর হয় তক ো র্োচ্চোগুনলোর। প্রথম 
তদনক মিো তহতস্টতরয়োগ্রস্ত মরোগ্ীর মনিো মচাঁচোনি থোনক। মোনয়র দুধ্ মেনড় মদর্োর পর 
মথনকই ওনদর এখোন  আ ো শুরু করো উতচি, আর মসিো সপ্তোনহ একর্োর কনর। 
 
র্নলই চনল মস, অর্তশয এনি তকেু আনস যোয়  ো। ওরো যতদ আনদৌ র্োইনর  ো মর্নরোয় 
িোহনলই র্ো েতিিো কী? ত নচই ওরো সুখী। আর সোম্রোজয চোলোয় মিো ওরোই। আমরো কি 
উাঁচুনি আতে র্নল মন  হয় আপ োর? 
 
গ্োল উত্তর তদল, আধ্ মোইল? র্নলই ভোর্ল কথোিো মর্োকোর মনিো মশো োল তক ো। 
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িোই মশো োল হয়ি, মক  ো মজতরল মুখ তিনপ, শে কনর হোসল। র্লল,  ো, মোত্র পোাঁচনশো 
ফুি। 
 
কী! তকন্তু এতলনভির মিো প্রোয়-? 
 
জোত । তকন্তু ঐ সমনয়র মর্তশর ভোগ্ই র্যয় হনয়নে গ্রোউে মলনভল পযবন্ত উঠনি। মোতির 
ত নচ এক মোইনলরও মর্তশ গ্ভীর িোন ল মখোাঁড়ো রনয়নে ট্রযো িনর। গ্রহিো আইসর্োনগ্বর 
মনিো অন কিো। দশ ভোনগ্র  য় ভোগ্ই মচোনখর আড়োনল। উপকূল অঞ্চনল মিো সোর্-
ওশো  সনয়নলর কনয়ক মোইল ত নচও িোন ল আনে। সতিয কথো র্লনি কী, আমরো 
এিই ত নচ র্োস কতর ময, আমোনদর প্রনয়োজ ীয় সমস্ত শতক্তর জ য গ্রোউে মলনভল আর 
িোর মোইল দুনয়ক ত নচর মনধ্যকোর িোপমোত্রোর পোথবকযিোনক কোনজ লোগ্োনি পোতর। 
আপত  জো নি  কথোিো? 
 
 ো, আতম মভনর্তেলোম আপ োরো অযোিতমক মজ োনরির র্যর্হোর কনর । 
 
একসময় করিোম। তকন্তু এিো মর্তশ সস্তো। 
 
আমোরও িোই মন  হয়। 
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িো, সর্ তমতলনয় কী মন  হনে? মুহূনিবর জ য সদোশয় ভোর্িো উনর্ তগ্নয় ধু্রন্ধর একিো 
ভোর্ ফুনি উঠল মলোকিোর মচহোরোয়। অন কিো ধূ্নিবর মনিো মদখোনে িোনক এখ । 
 
একিু অসহোয় মর্োধ্ করল গ্োল। িোরপর আর্োর আনগ্র তর্নশষিিো র্যর্হোর করল মস, 
অসোধ্োরি। 
 
এখোন  তক েুতিনি এনসনে ? মর্ড়োনর্ ? দশব ীয় জোয়গ্ো মদখনর্ ? 
 
তঠক িো  য়। সতিয র্লনি, ট্রযো িনর মর্ড়োনি আসোর ইনে আমোর অন ক তদন র। তকন্তু 
এনসতে আসনল একিো কোনজর জ য। 
 
ও! 
 
আনরকিু র্যোখযো করোর প্রনয়োজ  মর্োধ্ করল গ্োল। ট্রো ির ইউত ভোতসবতিনি ড. 
মসলডন র একিো প্রনজনক্ট। 
 
অপয়ো মসলড ? 
 
 ো। আতম হযোতর মসলডন র কথো র্লতে। সোইনকোতহনস্টোতরয়ো  মসলড । অপয়ো মসলড  
র্নল কোউনক তচত   ো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

22 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আতমও হযোতরর কথোই র্লতে। মলোনক ওনক অপয়ো র্নল ডোনক। গ্োতল, রু্েনিই পোরনে । 
মকর্লই ধ্বিংনসর ভতর্ষযিোিী কনর মলোকিো। 
 
িোই  োতক? গ্োল সতিযই অর্োক হল। 
 
সতিযই িোই, আপ োর জো ো উতচি। এখ  আর হোসনে  ো মলোকিো। আপত  িোহনল িোর 
প্রনজনক্ট কোজ করনি এনসনে ? 
 
ইনয়- মোন , হযোাঁ। আতম যোনক র্নল, গ্তিিতর্দ। িো, উত  ধ্বিংনসর কথো র্নল  মক ? কী 
ধ্রন র ধ্বিংস?। 
 
কী ধ্রন র র্নল মন  হয় আপ োর? 
 
মদখু , এ-সম্পনকব আমোর তর্েুমোত্র ধ্োরিো ম ই। আতম শুধু্ ড. মসলড  আর িোাঁর দল 
ময সর্ গ্নর্ষিোপত্র প্রকোশ কনরনে  মসগুনলো পনড়তে। ওগুনলো সর্ গ্োতিতিক িি ত নয় 
মলখো। 
 
আেো। 
 
গ্োল তর্ব্রি মর্োধ্ করল। এর্োর আতম আমোর ঘনর যোই। খুর্ খুতশ হলোম আপ োর সনে 
পতরতচি হনয়। 
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গ্ো-েোড়োভোনর্ হোি ম নড় ওনক তর্দোয় জো োল মজতরল। 
 
গ্োল ঘনর ঢুনক মদনখ একজ  মলোক র্নস আনে। ও এিিোই অর্োক হল ময, এ 
পতরতিতিনি অর্ধ্োতরিভোনর্ মঠোাঁনির ডগ্োয় চনল আসো আপত  এখোন  কী করনে ? 
প্রশ্নিোও করনি পোরল  ো। 
 
মচয়োর মেনড় দোাঁড়োল মলোকতি। এতগ্নয় এল। মলোকতি রৃ্দ্ধ। প্রোয় সমস্ত মোথো মজোড়ো িোক। 
একিু খুাঁতড়নয় হোাঁিনে মস। িনর্ িোর মচোখ মজোড়ো উজ্জ্বল আর  ীল। 
 
গ্োনলর হিরু্তদ্ধ মতস্তস্ক র্হুর্োর েতর্নি মদখো একতি মুনখর সৃ্মতির পোশোপোতশ এই 
মুখতিনক িোপ  করোর তঠক আনগ্র মুহূনিব রৃ্দ্ধ মলোকতি র্নল উঠল, আতম হযোতর মসলড । 
 
. 
 
চোর 
 
সোইনকোতহতি…অগ্োতিতিক ধ্োরিোর সোহোনযয গ্োল ডরত ক সোইনকোতহতির সিংজ্ঞো তদনয়নে  
এই র্নল ময, এতি গ্তিনির মসই তর্নশষ শোখো যো একতি ত তদবষ্ট সোমোতজক এর্িং 
অথবন তিক পতরনপ্রতেনি মো র্নগ্োিীসমূনহর প্রতিতক্রয়ো ত নয় কোজ কনর।… 
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…উতিতখি সর্ কতি সিংজ্ঞোর মনধ্যই একতি ধ্োরিো অন্তত বতহি রনয়নে ময, অভ্রোন্ত র্ো 
কোযবকর পতরসিংখযো গ্ি প্রনয়োনগ্র জন য তর্নশষ মো র্নগ্োিীনক হনি হনর্ যনথষ্ট র্ড়। 
এ-ধ্রন র মগ্োিীর আকোর কি র্ড় হনর্ িো মসলডন র প্রথম সূত্র মথনক মর্র করো 
যোয়। এ সূত্র অ ুযোয়ী…। 
 
…আনরকতি প্রনয়োজ ীয় ধ্োরিো এই ময, প্রতিতক্রয়োগুনলো যোনি সতিযই অ পূর্বত ধ্বোতরি হয় 
মসজ য মো র্নগ্োিীনক মন ো-ঐতিহোতসক তর্নেষি র্ো সোইনকোতহনস্টোতরক অযো োলোইতসস 
সম্পনকব অ র্তহি থোকনি হনর্…। 
 
মসলড  ফোিংশ -এর উন্নতির ওপরই ত ভবর করনে সমস্ত কোযবকর সোইনকোতহতির তভতত্ত। 
এই মসলড  ফোিংশ গুনলোর শর্তশষ্টয তকেু সোমোতজক এর্িং 
 
অথবন তিক শতক্তর অ ুরূপ। আর মসই শতক্তগুনলো হনে… 
 
–ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকো 
 
. 
 
গুড আফিোর ু , সযোর, র্নল উঠল গ্োল। আ-আতম– 
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ভোনর্োত  ময আগ্োমীকোনলর আনগ্ই মদখো হনয় যোনর্ আমোনদর, এই মিো? স্বোভোতর্ক 
পতরতিতিনি হয়ি হনিো  ো। তকন্তু এ-মুহূনিব অর্িো এম ই দোাঁতড়নয়নে ময, মিোমোনক 
আমোনদর সহকমবী তহনসনর্ মপনি হনল দ্রুি কোজ করো েোড়ো উপোয় তেল  ো।  িু  মলোক 
পোওয়ো তদ  তদ  কতঠ  হনয় পড়নে। 
 
তঠক রু্েনি পোরলোম  ো, সযোর। 
 
অর্জোনভবশো  িোওয়োনর িুতম একজ  মলোনকর সনে কথো র্নলতেনল, িোই  ো? 
 
হযোাঁ। মলোকিোর ফোস্ট ম ইম মজতরল। এর মর্তশ তকেু জোত   ো িোর সম্পনকব। 
 
মলোকিোর  োনম তকেু আনস যোয়  ো। আসল কথো হনে, মলোকিো কতমশ  অভ পোর্তলক 
মসইফতি-র একজ  এনজে। মস্পস-মপোিব মথনকই মিোমোনক ফনলো করতেল মস। 
 
তকন্তু মক ? আতম মিো তকেু রু্েনি পোরতে  ো। 
 
মলোকিো আমোর সম্পনকব তকেু র্নলত ? 
 
একিু ইিস্তি কনর গ্োল জর্োর্ তদল, মস আপ োনক অপয়ো মসলড  র্লতেল। 
 
কোরিিো র্নলত ? 
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র্লল, আপত   োতক সর্ সময় ধ্বিংনসর ভতর্ষযিোিী কনর । 
 
কতর। িো ট্রো ির কীরকম মন  হনে মিোমোর কোনে? 
 
সর্োই মদখতে ট্রযো ির সম্পনকব িোর মি জো নি চোইনে, ভোর্ল গ্োল। অসোধ্োরি, মেফ 
এই শেিো েোড়ো র্লোর আর তকেু মপল  ো মস। 
 
তচন্তো  ো কনরই র্লনল কথোিো। সোইনকোতহতির কী হল? 
 
এনেনত্র এিো প্রনয়োগ্ করোর কথো ভোতর্ত  আতম। 
 
এখ  মথনক সর্ সমসযোয় সোইনকোতহতি প্রনয়োগ্ করো তশখনি হনর্ মিোমোনক; স্বোভোতর্ক 
ত য়নমই। মখয়োল কর- র্নলই মর্নের পোউচ মথনক িোর কযোলকুনলির পযোডিো মর্র 
করনল  ড. হযোতর মসলড । মলোনক র্নল, িোর র্োতলনশর ত নচও  োতক সর্সময় একিো 
কযোলকুনলির থোনক, ঘুতমনয় পড়োর আগ্ পযবন্ত র্যর্হোনরর জ য। এিোর পোতলশ অতি 
র্যর্হোনর  ষ্ট হনয় মগ্নে খোত কিো। র্য়নসর কোরনি দোগ্-পড়ো মসলডন র আঙুলগুনলো 
পযোড তঘনর থোকো শক্ত প্ল্োতস্টনকর ওপর দ্রুি মখনল মর্ড়োল তকেুেি। েোই রঙ মভদ 
কনর লোল তকেু প্রিীক ফুনি উঠল। 
 
মসলড  র্নল উঠনল , এিো এম্পোয়োর-এর র্িবমো  অর্িো তরনপ্রনজে করনে। 
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অনপেো করনে  তিত । 
 
মশনষ গ্োল র্লল, ত িয়ই এিো কমতপ্ল্ি তরনপ্রনজনেশো   য়? 
 
 ো, সমূ্পিব  য়, একমি প্রকোশ করনল  মসলড । আমোর কথো অনন্ধর মনিো মমন  ত ে 
 ো মদনখ খুতশ হলোম। এিো একিো আসন্ন মো  যো প্রনপোতজশো  র্ো প্রতিজ্ঞোতিনক 
মডম নিি করনর্। তক, এিো মিো মোন ো? 
 
মোত , িনর্ ফোিংশ  অভ মডতরনভশো  সম্পনকব আমোর পরর্িবী মভতরতফনকশো  সোনপনে। 
সোর্ধ্োন , সম্ভোর্য একিো ফোাঁদ এতড়নয় মগ্ল গ্োল। 
 
গুড, িোহনল এর সনে এই তজত সগুনলোর ম ো  মপ্রোর্োতর্তলতি মযোগ্ দোও ইনম্পতরয়োল 
অযোসোতসন শো , রোজপ্রতিত তধ্নদর তর্নদ্রোহ, অথবন তিক মেোকোলী  অর্িোর সমসোমতয়ক 
পু রোরৃ্তত্ত, প্ল্যোন িোতর এক্সনপ্ল্োনরশোন র ক্রমহোসমো  হোর, …। 
 
গ্ড় গ্ড় কনর র্নল চলনল  তিত । এনককিো আইনিম উচ্চোরি করনে , মসই সনে 
 িু   িু  প্রিীক প্রোি পোনে িোাঁর হোনির স্পনশব, তমনশ যোনে মর্তসক ফোিংশন র সনে; 
ফনল ক্রমোগ্ি র্োড়নে এর্িং পতরর্তিবি হনে মসিো। 
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মোত্র একর্োর িোনক র্োধ্ো তদল গ্োল। আতম ওই মসি-ট্রোিফনমবশন র মকোন ো কোযবকোতরিো 
মদখনি পোতে  ো। 
 
আনরো ধ্ীনর ধ্ীনর পুনরোিো পু রোরৃ্তত্ত করনল  মসলড । 
 
গ্োল র্লল, তকন্তু এিো মিো করো হল একিো ত তষদ্ধ মসোতশও অপোনরশো -এর সোহোনযয। 
 
গুড। মিোমোর মোথো দ্রুি কোজ কনর; তকন্তু যনথষ্ট দ্রুি র্লো যোয়  ো এনক। যোই মহোক, 
এনেনত্র এিো ত তষদ্ধ  য়। এর্োর এক্সপযো শ -এর সোহোনযয করতে, লে কর। 
 
এ-পদ্ধতিিো সময় ত ল আনরো মর্তশ। এর্িং মশনষ গ্োল তর্ ীি ভতেনি র্লল, হযোাঁ, এর্োর 
রু্েনি পোরতে। 
 
অর্নশনষ থোমনল  মসলড । র্লনল , এিো হনে আজ মথনক পোাঁচনশো র্ের পনরর 
ট্রো ির। কীভোনর্ র্যোখযো করনর্ িুতম এিোনক, হযোাঁ? মোথোিো একপোনশ কোি কনর গ্োনলর 
উত্তনরর জ য অনপেো কনর রইনল  তিত । 
 
অতর্শ্বোনসর সুনর গ্োল র্নল উঠল, মিোিোল মডিোকশ ! তকন্তু-তকন্তু এিো মিো অসম্ভর্। 
ট্রযো ির কনখোন োই- 
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মেনলমো ুনষর মি ভীষি উনত্ততজি হনয় পড়নল  মসলড । আহহো, িুতম মিো মদখনলই 
কী কনর এই মরজোেিো মপলোম। ভোষোয় রূপ দোও এনক। তসম্বতলজনমর কথো ভুনল যোও 
তকেুেনির জ য। 
 
গ্োল একিো মঢোক তগ্নল র্লল, ট্রযো ির যিই মস্পশযোলইজড় হনে িিই এিো দুর্বল হনয় 
পড়নে, িিই ত নজনক রেো করনি অেম হনয় পড়নে। িোেোড়ো গ্রহিো যি মর্তশ 
এম্পোয়োর-এর প্রশোসত ক মকন্দ্র তহনসনর্ গ্নড় উঠনে, িিই আনরো র্ড় মিোনপ পতরিি 
হনে। ইনম্পতরয়োল সোকনসশো  যিই অত তিি হনয় পড়নে এর্িং মসই সনে র্ড় র্ড় 
পতরর্োরগুনলোর মভির িন্দ্ব যিই র্োড়নে, সোমোতজক দোতয়েনর্োধ্ িিই শূন যর মকোঠোয় 
ম নম যোনে। 
 
যনথষ্ট হনয়নে। এর্োর র্ল, পোাঁচনশো র্েনরর মনধ্য ট্রো িনরর পুনরোপুতর ধ্বিংস হওয়োর 
সিংখযোগ্ি সম্ভোর্ ো, মোন  ত উনমতরকোল মপ্রোর্োতর্তলতি কি? 
 
র্লনি পোরর্  ো। 
 
িুতম ত িয়ই ফীে-তডফোনরনেশো  করনি পোর? 
 
চোনপর মুনখ পড়ল গ্োল। কযোলকুনলির পযোডিো মদয়ো হয়ত  িোনক। ওর মচোখ মথনক মোত্র 
এক ফুি দূনর রনয়নে যন্ত্রিো। গ্ভীর মন োনযোগ্ তদনয় তহসোর্ করনি শুরু করল মস। 
খোত ক পরই অ ুভর্ করল কপোনল ঘোম মদখো তদনয়নে ওর। 
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মশনষ ও র্লল, অযোর্োউি এইতি ফোইভ পোরনসে? 
 
মে  ো, ত নচর মঠোাঁিিো র্োইনরর তদনক মঠনল তদনয় র্লনল  ড. মসলড , িনর্ ভোনলো-ও 
 ো। আসল তফগ্োর হনে  োই তি িু পনয়ে ফোইভ পোরনসে। 
 
গ্োল র্লল, এ-জন যই িোহনল আপ োনক অপয়ো মসলড  র্লো হয়? জো বোলগুনলোয় মিো 
এসর্ তকেুই  জনর পনড়ত  আমোর। 
 
 ো পড়োরই মিো কথো। তদস ইজ আ তপ্রনের্ল। িুতম তক মন  কর এসর্ মেনপ 
ইনম্পতরয়োম িোর দুর্বলিো ফোাঁস কনর মদনর্? এিো মিো সোইনকোতহতির খুর্ সোমো য একিো 
মডম নিশো । িনর্ আমোনদর তকেু তকেু মরজোে অতভজোি মেিীর মনধ্য ফোাঁস হনয় 
মগ্নে। 
 
িোই  োতক? িোহনল মিো মুশতকল! 
 
অনিো ঘোর্ড়োন োর তকেু ম ই। সর্ তদনকই  জর মদয়ো হনয়নে। 
 
তকন্তু এর জ যই তক আমোনক মচোনখ মচোনখ রোখো হনে? 
 
হযোাঁ। আমোর প্রনজনক্টর সমস্ত তকেুই মচোনখ মচোনখ রোখো হনে। 
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আপত  তক তর্পনদর মনধ্য আনে , সযোর? 
 
িো মিো র্নিই। আমোনক মমনর মফলোর এক দশতমক সোি ভোগ্ সম্ভোর্ ো আনে। িোনি 
অর্তশয প্রনজক্টিো র্ন্ধ হনর্  ো। এ-কথোিোও মভনর্ মরনখতে আমরো। যোকনগ্, এ ত নয় 
মভনর্ো  ো। আগ্োমীকোল ইউত ভোতসবতিনি আসে ত িয়ই আমোর সনে মদখো করনি। 
 
হযোাঁ, সযোর, জর্োর্ তদল গ্োল। 
 
. 
 
পোাঁচ 
 
কতমশ  অভ পোর্তলক মসইফতি-…এ িো  র্িংনশর মশষ সম্রোি প্রথম তলয়  আিিোয়ীর 
হোনি ত হি হর্োর পর েমিোয় আনস অতভজোি মেিী। ইনম্পতরয়োনমর কনয়ক 
শিোেীর্যোপী অতিরিো এর্িং অত িয়িোর মনধ্য িোরো ত য়ম-শৃঙ্খলোর মমোিোমুতি একিো 
আর্হোওয়ো সৃতষ্ট করনি সমথব হয়। িনর্ মুখযি দুই প্রধ্ো  পতরর্োর মশ  এর্িং তডভোিব-
এর ত য়ন্ত্রিোধ্ী  এই মেিীতি অর্নশনষ িকোলী  সোমোতজক পতরতিতি রেিোনর্েনির 
আজ্ঞোর্োহী যনন্ত্র পতরিি হয়। …রোনজযর একতি শতক্ত তহনসনর্ িোরো সুসমূ্পিবভোনর্ 
অপসোতরি হয় মশষ প্রিোপশোলী সম্রোি তিিীয় তলয়  েমিো গ্রহনির পর। প্রথম চীফ 
কতমশ োর… 
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… এক তহনসনর্ কতমশন র পি  সূতচি হয় ফোউনেশ  এরো শুরু হর্োর দুর্ের আনগ্, 
হযোতর মসলডন র তর্চোনরর মধ্য তদনয়। গ্োল ডরত নকর মলখো হযোতর মসলডন র জীর্ ীনি 
তর্চোরতির র্িব ো আনে।… 
 
-ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকো 
 
. 
 
প্রতিশ্রুতি রেো করনি পোনরত  গ্োল। 
 
একতি র্োজোর ওর ঘুম ভোঙোয় পরতদ  সকোনল। গ্োল সোড়ো তদনিই খুর্ শোন্ত, ভদ্র এর্িং 
স্বোভোতর্ক কনণ্ঠ মডস্ক-লোকব জো োয়, কতমশ  অভ পোর্তলক মসইফতি-র ত নদবশক্রনম 
তডনি শন র আওিোয় রনয়নে মস। 
 
িড়োক কনর তর্েো ো মেনড় দরজোর তদনক েুনি মগ্ল ও।  ো, মখোলো মগ্ল  ো দরজোিো। 
এখ  কোপড়-মচোপড় পনর অনপেো করো েোড়ো আর মকোন ো উপোয় ম ই িোর। 
 
ওরো এনস অ য জোয়গ্োয় ত নয় মগ্ল গ্োলনক। িনর্ িোনি ওর অর্িোর মহরনফর হল  ো 
মকোন ো; কোরি, তডনি শন ই রইল মস ওখোন ও। যোরপর োই ভদ্রিোর সনে ওনক মজরো 
করো হল। পুনরো র্যোপোরিোই তেল খুর্ মোতজবি। গ্োল ওনদর জো োল, মস তস যোক্স 
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প্রনদশর্োসী, এই এই সু্কনল তর্দযো অজব  কনরনে, অমুক িোতরনখ ডক্টর অভ মযোনথনমতিক্স 
তডগ্রী অজব  কনরনে, ড. মসলডন র স্টোনফর পনদর জন য আনর্দ  কনরনে এর্িং মস-
আনর্দ  গ্রহি করো হনয়নে। র্োর র্োর ওনক এই কথোগুনলো র্লনি হল এর্িং র্োর র্োর 
ওরো মসলড  প্রনজনক্ট ওর মযোগ্ মদয়োর প্রসনে তফনর এল। কীভোনর্ প্রনজক্টিোর কথো 
শু ল মস? িোর কোজ কী হনর্ মসখোন ? কী কী মগ্োপ  ইিট্রোকশ  মপনয়নে? প্রনজক্টিো 
কী সম্পতকবি? 
 
গ্োল সোফ জর্োর্ তদল, মস জোন   ো। মকোন ো মগ্োপ  ই িোকশ  মস পোয়ত , মস একজ  
স্কলোর এর্িং গ্তিিতর্দ। রোজ ীতির র্যোপোনর িোর মকোন ো উৎসোহ ম ই। 
 
অর্নশনষ অমোতয়ক প্রশ্নকিবো তজনগ্যস করল, ট্রো ির কনর্  োগ্োদ ধ্বিংস হনে? 
 
থিমি মখনয় মগ্ল গ্োল। আমোর ত জস্ব ধ্োরিো মথনক এ-র্যোপোনর তকেু র্লনি পোরর্  ো। 
 
অ য কোনরো ধ্োরিো মথনক পোরনর্ ? 
 
অন যরিো কী কনর র্লর্? উনত্ততজি মর্োধ্ করল গ্োল ভীষি। প্রশ্নকিবো তজনগ্যস করল, 
মকউ তক আপ োনক এ-ধ্রন র মকোন ো ধ্বিংনসর কথো র্নলনে? র্ো মকোন ো িোতরখ 
তদনয়নে? 
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গ্োল ইিস্তি করনে মদনখ মলোকিো মযোগ্ করল ডক্টর, আপ োনক তকন্তু আগ্োনগ্োড়ো মচোনখ 
মচোনখ রোখো হনয়নে। আপত  যখ  মপৌঁেো  আমরো িখ  এয়োরনপোনিব তেলোম। 
অযোপনয়েনমনের জ য অনপেো করতেনল  যখ , িখ  অর্জোনভবশো  িোওয়োনর তেলোম। 
আর আতড়নপনি ড. মসলডন র সনে আপ োর কথোর্োিবোও শুন  মফনলতে আমরো। 
 
গ্োল একিু অসতহষু্ণ কনণ্ঠ র্লল, িোহনল মিো তিত  এ-র্যোপোনর কী ভোর্নে  মসিো 
আপ োরো জোন  -ই। 
 
হয়ি জোত । িনর্ মসগুনলো আমরো আপ োর কোে মথনক শু নি চোই। 
 
তিত  র্লনে  পোাঁচ শিোেীর মনধ্য ধ্বিংস হনয় যোনর্ ট্রযো ির। 
 
তিত  তক এিো- মোন , গ্োতিতিকভোনর্ প্রমোি কনরনে ? 
 
হযোাঁ, অসতহষু্ণ সুনর র্লল গ্োল। 
 
আপত  ত িয়ই তর্নশষ এই গ্তিিতর্দযোনক কোযবকর র্নল মন  করনে ? 
 
ড. যতদ র্নল থোনক  িোহনল মসিো অর্শযই কোযবকর। 
 
মসনেনত্র আমরো এখ  তফরর্। 
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দোাঁড়ো । একজ  লইয়োর পোওয়োর অতধ্কোর আনে আমোর। একজ  ইনম্পতরয়োল 
তসতিনজ  তহনসনর্ আতম আমোর অতধ্কোর দোতর্ করতে। 
 
পোনর্ । 
 
এর্িং সতিযই মপল মস। 
 
দীঘবনদহী এক মলোক ঘনর ঢুকল একসময়। িোর মুখিো ময  কিকগুনলো উিম্ব মরখো 
তদনয় শিতর। িোেোড়ো মুখিো এিই সরু ময, ওখোন  একিো হোতসর জোয়গ্ো হয় তক ো 
সনেহ জোনগ্। 
 
গ্োল মুখ িুনল িোকোল। তর্ধ্বস্ত আর তর্পযবস্ত মর্োধ্ করনে মস। ট্রযো িনর পো তদনয়নে 
তিতরশ ঘেোও হয়ত , অথচ এতর মনধ্য কিতকেু ঘনি মগ্ল! 
 
মলোকতি র্লল, আতম লসব অযোভোতকম, আপ োর প্রতিত তধ্ে করোর জন য ড. মসলড  
পোতঠনয়নে  আমোনক। 
 
িোই? িোহনল শু ু , এেুত  আতম সম্রোনির কোনে আপীল করনি চোই। মকোন ো কোরি 
েোড়োই এখোন  ধ্নর রোখো হনয়নে আমোনক। আতম সমূ্পিব ত নদবোষ; সমূ্পিব। সনজোনর র্োাঁ 
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হোনির মচনিোয় মুতষ্টর্দ্ধ ডো  হোনির একিো ঘুতষ র্সোল গ্োল। এই মুহূনিব সম্রোনির সোমন  
একিো শু োত র র্যর্িো করনি হনর্ আপ োনক। 
 
ম  তদনয় একিো চযোপ্টো মফোেোনরর মভির মথনক তজত সপত্র মর্র কনর মমনেনি 
রোখতেনল  অযোভোতকম। উনত্ততজি র্নল মখয়োল করল  ো গ্োল,  ইনল মস ধ্োির্ তচক , 
মিপ মি  মদখনি মসনলোনমি তলগ্যোল ফমবগুনলো তচ নি পোরনিো- একিো পোনসবো োল 
কযোপসুনলর মনিো মেোি তজত নসও পুনর রোখোর উপনযোগ্ী মসসর্। এম তক তচ নি 
পোরনিো পনকি মরকডবোরিোও। 
 
মফনি পড়ো গ্োনলর তদনক  জর  ো তদনয় ত নজর কোজ সোরনল  অযোভোতকম। মশনষ মুখ 
িুনল িোতকনয় র্লনল , আতম ত তিি, আমোনদর কথোর্োিবো মশো োর জ য স্পোই-র্ীম ধ্নর 
আনে কতমশ । কোজিো আই র্তহভূবি তঠকই, তকন্তু ওরো করনর্ই। 
 
দোাঁনি দোাঁি ঘষল গ্োল। 
 
মস যোই মহোক, ধ্ীনরসুনি একিো মচয়োনর র্নস অযোভোতকম র্লনল , মিতর্নলর ওপর ময 
মরকডবোরিো মরনখতে, মদখনি মসিো এনকর্োনর সোধ্োরি মন  হনলও কোজ ভোলই কনর। 
আর মসই সনে স্পোই-র্ীমও অনকনজো কনর মদয় এনকর্োনর। হঠোৎ কনর তজত সিো খুাঁনজ 
পোনর্  ো ওরো। 
 
িোহনল মিো আতম কথো র্লনি পোতর। 
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অর্শযই। 
 
মদ  আই ওয়োে আ তহয়োতরিং উইদ তদ এনম্পরর। 
 
র্রফশীিল একিো হোতস মদখো তদল অযোভোতকনমর মঠোাঁনি। মকোন োমনি একিো হোতস ময 
তচক  মুখিোনি এাঁনি যোয়, মস-সম্পনকব ত িঃসনেহ হওয়ো মগ্ল এিেনি। হোতসর জোয়গ্ো 
কনর তদনি গ্োল দুনিো কুাঁচনক মগ্ল িোাঁর। 
 
র্লনল , আপত  প্রনদশ মথনক এনসনে । 
 
িোনি কী? আপ োর মনিো, তকিংর্ো এই কতমশ  অভ পোর্তলক মসইফতি-র ময কোনরো 
মনিো আতমও একজ  ইনম্পতরয়োল তসতিনজ । 
 
িো মিো র্নিই, িো মিো র্নিই। আতম শুধু্ র্লনি চোইতে একজ  প্রোনদতশক র্োতসেো 
তহনসনর্ আপত  ট্রো িনরর জীর্ -র্যর্িোিো রু্েনি পোরনে   ো। সম্রোনির সোমন  এখোন  
মকোন ো শু োত  হয়  ো। 
 
িোহনল এই কতমশন র তর্রুনদ্ধ মলোনক কোর কোনে আপীল করনর্? অ য মকোন ো ত য়ম-
কো ু  ম ই? 
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 ো। সতিযকোর অনথব, সোহোনযযর মকোন ো পথ ম ই। ম্রোনির কোনে আপত  আপীল করনি 
পোনর ; তকন্তু মকোন ো তহয়োতরিং পোনর্   ো। এখ কোর সম্রোি এ িো  রোজর্িংনশর মকোন ো 
সম্রোি   , জোন  ই মিো। ট্রো ির এখ  অতভজোি পতরর্োরগুনলোর হোনির মুনঠোয়, আর 
কতমশ  অভ পোর্তলক মসইফতি এই পতরর্োরগুনলোর সদসযনদর ত নয়ই শিতর। এ-রকম 
ময হনর্ এিোও সোইনকোতহতিনি খুর্ ভোলভোনর্ই র্লো আনে। 
 
র্নি! মসনেনত্র, ড. মসলড  যতদ ট্রো িনরর আগ্োমী পোাঁচনশো র্েনরর ইতিহোস সম্পনকব 
ভতর্ষযিোিী করনি পোনর  
 
তিত  আগ্োমী পন নরোনশো র্েনরর ইতিহোস সম্পনকব ভতর্ষযিোিী করনি পোনর । 
 
পন নরো হোজোর মহোক মগ্। তকন্তু মোত্র গ্িকোল মক  তিত  আজ সকোনলর ঘি ো সম্পনকব 
ভতর্ষযিোিী কনর আমোনক সিকব কনর তদনি পোরনল   ো? ম ো, আই অযোম সতর। মর্শ 
রু্েনি পোরতে সোইনকোতহতি মেফ একিো স্টযোতিসতিকযোল সোনয়ি; মোত্র একজ  মলোক 
সম্পনকব এিো ত খুাঁি ভতর্ষযিোিী করনি পোনর  ো। রু্েনিই পোরনে , ভীষি হিোশ হনয় 
পনড়তে আতম। 
 
তকন্তু আপত  ভুল করনে । ড. মসলড  তকন্তু ত তিি তেনল , আজ সকোনল আপত  
মগ্রফিোর হনর্ । 
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কী! র্যোপোরিো দুভবোগ্যজ ক, তকন্তু সতিয। কতমশ  িোাঁর কোযবকলোনপর র্যোপোনর তদ  তদ  
ভীষি শত্রুভোর্োপন্ন হনয় উঠনে।  িু  যোরো দনল মযোগ্ তদনে, িোনদর হয়রোত র ঘি ো 
ক্রনমই র্োড়নে। গ্রোফগুনলো মদতখনয়নে, র্যোপোরিো এ-মুহূনিব চূড়োন্ত মপৌঁেুন ো দরকোর। 
কতমশন র মলোনকরো সম্প্রতি একিু তঢল তদনয়তেল এ-র্যোপোনর। িোই ওরো যোনি আনরো 
সতক্রয় হনয় ওনঠ, মসজ য গ্িকোল ড. মসলড  ত নজই মদখো কনরতেনল  আপ োর সনে। 
অ য মকোন ো কোরি তেল  ো। 
 
দম র্ন্ধ হনয় এল গ্োনলর। আতম অপমোত ি মর্োধ্ করতে– 
 
প্ল্ীজ, মোে পনথ গ্োলনক থোতমনয় তদনল  অযোভতকম। এর দরকোর তেল  ো। আপ োনক 
মকোন ো র্যতক্তগ্ি কোরনি ধ্নর আ ো হয়ত । আপ োনক রু্েনি হনর্ ময, আঠোনরো র্েনররও 
মর্তশ সমনয়র মডভলপড় মযোথনমতিক্স-এর ওপর তভতত্ত কনর শিতর করো উ. মসলডন র 
প্ল্যো  সর্ ধ্রন র পতরিতির কথোই গুরুেপূিব সম্ভোর্ ো তহনসনর্ তর্নর্চ ো কনর। এিো 
িোরই একিো। আতম এখোন  আর মকোন ো উনেনশয আতসত , এনসতে শুধু্ আপ োনক এ-
র্যোপোনর ত তিি করনি ময, ভনয়র মকোন ো কোরি ম ই আপ োর। কথোয় র্নল, মশষ ভোল 
যোর সর্ ভোনলো িোর। এিোর মশষিোও ভোলভোনর্ই হনর্; প্রনজনক্টর মেনত্র মিো মসকথো 
প্রোয় ত তিি ভোনর্ই র্লো যোয়, আপ োর মর্লোনিও মস-সম্ভোর্ ো অন কখোত । 
 
তফগ্োর দুনিো কি? 
 
প্রনজনক্টর মর্লোয়, ওভোর  োই তি  োই  পনয়ে  োই  পোরনসে। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

40 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
আর আমোর মর্লোয়? 
 
আমোনক র্লো হনয়নে, আপ োর মেনত্র সম্ভোর্ োিো মসনভ তি মসনভ  পনয়ে িু পোরনসে। 
 
িোহনল মিো মদখতে পোাঁচ ভোনগ্র মনধ্য এক ভোগ্ সম্ভোর্ ো আনে আমোর মজল র্ো মৃিুযদে 
হর্োর। 
 
মশনষরিোর সম্ভোর্ ো শিকরো এক ভোগ্। 
 
র্নি। একজ নক ত নয় তহনসনর্র মকোন ো অথব ম ই। আপত  ড. মসলড নক পোতঠনয় তদ  
আমোর কোনে। 
 
দুভবোগ্যর্শি িো করনি পোরতে  ো। ড. মসলড  ত নজই মগ্রফিোর হনয়নে । 
 
গ্োল তর্স্মনয় মচাঁতচনয় উঠোর আনগ্ই দড়োম কনর খুনল মগ্ল দরজোিো। 
 
মভিনর ঢুকল একজ  গ্োডব। মসোজো চনল এল মিতর্লিোর কোনে। মেোাঁ মমনর িুনল ত ল 
মরকডবোরিো। মদখল ঘুতরনয় তফতরনয়। িোরপর চোলো  কনর তদল পনকনি। 
 
শোন্তভোনর্ অযোভতকম শুধু্ র্লনল , যন্ত্রিো আমোর দরকোর। 
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আমরো আপ োনক এম  একিো মদর্ মযিো স্টযোতিক ফীে েড়োয়  ো, কোউনিলর। 
 
মসনেনত্র আমোর ইেোরতভউ এখোন ই মশষ। 
 
গ্োল মদখল, ঘর মেনড় মর্তরনয় মগ্নল  তিত  ওনক একো মরনখ। 
 
. 
 
েয় 
 
তর্চোরতি মশষ হনি সময় মিম  লোগ্ল  ো (গ্োনলর পড়ো তর্চোনরর যোর্িীয় খুাঁতি োতি 
প্রিোলীর সনে আই গ্িভোনর্ মিম  মকোন ো সোদৃশয  ো থোকনলও মস এিোনক একিো 
তর্চোর তহনসনর্ই ধ্নর ত ল)। আজ িৃিীয় তদ , অথচ মপেন  তফনর প্রথম তদন র কথোও 
ভোনলো কনর মন  করনি পোরল  ো গ্োল। 
 
ওনক মিম  তর্রক্ত করো হয়ত । ভোতর অেগুনলো সর্ ড. মসলডন র তদনকই িোক করো 
তেল। হযোতর মসলড  অর্তশয ত তলবপ্তভোনর্ র্নসতেনল । গ্োনলর কোনে মন  হল, সোরো তর্নশ্ব 
তিত ই একমোত্র তিরিোর প্রিীক। দশবনকর সিংখযো অল্প। মর্নে মর্নে মকর্ল এম্পোয়োর-
এর র্যোর নদরই ঢুকনি মদয়ো হনয়নে। ড. মসলডন র তর্চোর হনে এ-খর্রিো র্োইনরর 
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মিম  মকউ জোন  তক ো সনেহ। তর্চোনরর রকম-সকনম তর্র্োতদপনের প্রতি একিো 
শর্রীিোর মগ্োড়ো মথনকই মর্শ  েভোনর্ ফুনি রনয়নে। 
 
চউাঁচু একিো মডনস্কর মপেন  র্নস আনে  কতমশ  অভ পোর্তলক মসইফতির পোাঁচ সদসয। 
পরন  লোল এর্িং মসো োতল রনঙর ইউত ফমব; মোথোয় আাঁনিোসোাঁনিো, চকচনক, প্ল্োতস্টনকর 
িুতপ- িোনদর তর্চোর সিংক্রোন্ত দোতয়নের প্রিীক। মোেখোন  র্নস আনে  চীফ কতমশ োর 
তলে মশ । এি র্ড় একজ  লডব আনগ্ কখন ো সোম ো-সোমত  মদনখত  গ্োল। মচোনখ 
একিো মুগ্ধ দৃতষ্ট ত নয় িোর তদনক িোতকনয় রইল মস। তর্চোর চলোকোলী  দুচোরনির মর্তশ 
শে উচ্চোরি কনর ত  মশ । মর্তশ কথো র্লোিোনক ময তিত  অসিো জ ক র্নল মন  
কনর , মসিো স্পষ্ট কনর রু্তেনয় তদনয়নে  ভদ্রনলোক। 
 
কতমশন র অযোডনভোনকি িোর কোগ্জপত্র মদনখ ত নয় কোঠগ্ড়োয় দোাঁড়োন ো মসলড নক 
মজরো করনি শুরু করনল  : 
 
প্রিঃ আেো ড. মসলড , আপত  ময-প্রনজনক্টর প্রধ্ো  িোনি কিজ  মলোক ত নয়োতজি 
আনে? 
 
উিঃ পঞ্চোশ জ  গ্তিিতর্দ। 
 
প্রিঃ ড. গ্োল ডরত কনক ধ্নর? 
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উিঃ গ্োল ডরত ক একোন্নিম। 
 
প্রিঃ ও আেো, িোহনল একোন্নজ নক পোতে আমরো। সৃ্মতি মঘাঁনি মদখু , ড. মসলড , 
র্োয়োন্ন র্ো তিপ্পোন্ন জ ও থোকনি পোনর। তকিংর্ো িোর মচনয় মর্তশ? 
 
উিঃ ড. ডরত ক এখন ো আ ুিোত কভোনর্ আমোর প্রতিিোন  মযোগ্ মদ ত । তদনল দসয 
সিংখযো একোন্ননি দোাঁড়োনর্। এখ  মসিো আনগ্ যো র্নলতে িোই। অথবোৎ পঞ্চোশ। 
 
প্রিঃ এক লোখ সম্ভর্ি হনর্  ো, িোই  ো? 
 
উিঃ কী, গ্তিিতর্দ?  ো। 
 
প্রিঃ আতম গ্তিিতর্দ র্তলত । সর্ তমতলনয় এক লোখ হনর্? 
 
উিঃ সর্ তমতলনয় আপ োর সিংখযোতি তঠক হনি পোনর। 
 
প্রিঃ হনি পোনর? তকন্তু আতম র্লতে িোই। আতম র্লতে আপ োর প্রনজনক্ট মলোক সিংখযো 
আিো ব্বই হোজোর পোাঁচনশো র্োহোত্তর জ । 
 
উিঃ আমোর ধ্োরিো, আপত  মতহলো এর্িং র্োচ্চোনদরও ধ্রনে  তহনসনর্র মনধ্য। 
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প্রিঃ (উচ্চ কনণ্ঠ) আতম মর্োেোনি মচনয়তে আিো ব্বই হোজোর পোাঁচনশো র্োহোত্তর জ  র্যতক্ত। 
কথো মঘোরোর্োর মকোন ো প্রনয়োজ  ম ই। 
 
উিঃ আতম সিংখযোিো মমন  ত তে। 
 
প্রিঃ (ন োি মদনখ) এ-র্যোপোরিো আপোিি মূলিতর্ থোক। এর্োর র্রিং অ য একিো তর্ষয় 
ত নয় আলোপ করো যোক। অর্তশয এ ত নয় আনগ্ খোত কিো আলোপ কনরতে। আপত  তক 
ট্রযো িনরর ভতর্ষযনির র্যোপোনর আপ োর ধ্োরিোিো আর্োর র্লনর্  একিু? 
 
উিঃ আতম আনগ্ও র্নলতে, আর্োরও র্লতে, আগ্োমী পোাঁচ শিোেীর মনধ্য ধ্বিংসসূ্তনপ 
পতরিি হনর্ ট্রো ির। 
 
প্রিঃ আপ োর তক মন  হনে  ো আপত  রোজনদ্রোহীর মনিো কথো র্লনে ? 
 
উিঃ মমোনিই  ো। তর্জ্ঞো লি সিয এসনর্র উনধ্বব। 
 
প্রিঃ আপত  তক ত তিি আপ োর র্ক্তর্যতি একতি তর্জ্ঞো সিি সিয? 
 
উিঃ আতম ত তিি। 
 
প্রিঃ কীনসর তভতত্তনি? 
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উিঃ মযোথনমতিক্স অভ সোইনকোতহতস্টর তভতত্তনি। 
 
প্রিঃ আপত  তক প্রমোি করনি পোরনর্  ময এই মযোথনমতিক্স তসদ্ধ? 
 
উিঃ মকর্ল আনরকজ  মযোথনমতিতশয়োন র কোনে। 
 
প্রিঃ (নহনস) অথবোৎ আপত  দোতর্ করনে  আপ োর সিযতি এনিোই উচ্চমোগ্ীয় ময, মসতি 
সোধ্োরি মলোক রু্েনি পোরনর্  ো। আমোর মিো মন  হয়, সিয হওয়ো উতচি আনরো 
পতরষ্কোর, আনরো কম রহসযপূিব এর্িং মো ুনষর আনরো কোেোকোতে। 
 
উিঃ কোনরো কোনেই এতি দুনর্বোধ্য  য়। আমরো যোনক থোনমবোডোই োতমক্স র্তল, মসই শতক্ত 
রূপোন্তনরর পদোথবতর্দযো মপৌরোতিক যুগ্ মথনকই সর্োর কোনে পতরষ্কোর এর্িং সিয। তকন্তু 
িোরপনরও অন ক অন ক মলোকই হয়ি রনয়নে যোরো একিো পোওয়োর এতেন র তডজোই  
শিতর করনি পোরনর্  ো। এম তক উচ্চনমধ্োসম্পন্ন মলোকও  য়। আমোর সনেহ, তর্দগ্ধ 
কতমশ োরগ্ি— 
 
এই সময় একজ  কতমশ োর অযোডনভোনকনির তদনক েুাঁনক কী ময  র্লনল , মর্োেো মগ্ল 
 ো। িনর্ িোাঁর কনণ্ঠর তহসতহস শনে একিো ককবশ ভোর্ তেল। অযোডনভোনকি লোল হনয় 
উঠনল  একিু। মসলড নক থোতমনয় তদনল  তিত  মোে পনথ। 
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প্রিঃ আমরো এখোন  র্কৃ্তিো শু নি আতসত  ড. মসলড । আমরো ধ্নর ত তে, আপত  
আপ োর র্ক্তর্য উপিোপ  কনরনে । মসনেনত্র আতম র্লতে, আপ োর ধ্বিংনসর 
ভতর্ষযিোিী সম্ভর্ি একোন্তই আপ োর স্বোথবতসতদ্ধর জ য ইনম্পতরয়োল গ্ভ বনমে সম্পনকব 
জ গ্নির  ষ্ট করোর উনেনশয র্যর্হৃি হনে। 
 
উিঃ  ো, িো  য়। 
 
প্রিঃ আতম র্লতে, আপত  দোতর্ করনে  ময ট্রো ির-এর িথোকতথি ধ্বিংনসর পূর্বর্িবী 
একতি ত তদবষ্ট সময় তর্তভন্ন ধ্রন র অতিরিোয় পতরপূিব থোকনর্। 
 
উিঃ হযোাঁ, িো তঠক। 
 
প্রিঃ এর্িং মেফ ভতর্ষযিোিীর মোধ্যনমই আপত  ঐ অতিরিো মডনক আ নি চো  এর্িং িখ  
এক লোখ মলোনকর একিো সোমতরক র্োতহ ী  োমোনি চো । 
 
উিঃ প্রথম কথো হনে, এিো সতিয  য়। আর সতিয যতদ হয়ও, িদন্ত করনল মদখো যোনর্, 
সোকুনলয দশ হোজোর মলোকও তমতলিোতর এইজ-এর  য়। এর্িং এনদর কোনরোরই অে 
সম্পনকব মকোন ো প্রতশেি ম ই। 
 
প্রিঃ আপত  তক কোরও এনজে তহনসনর্ কোজ করনে ? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

47 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

উিঃ তম. অযোডনভোনকি, মকউ এ-কোনজ ত যুক্ত কনরত  আমোনক। 
 
প্রিঃ আপত  তক সমূ্পিব স্বোথবশূ যভোনর্ কোজ করনে ? আপত  তক তর্জ্ঞোন র মসর্ো 
করনে ? 
 
উিঃ করতে। 
 
প্রিঃ িোহনল মদখো যোক, কীভোনর্। ড. মসলড , ভতর্ষযৎ তক পতরর্িব  করো যোয়? 
 
উিঃ অর্শযই। আগ্োমী কনয়ক ঘণ্টোর মনধ্য এই আদোলি কে তর্নফোতরি হনি পোনর 
আর্োর  ো-ও হনি পোনর। যতদ হয় িোহনল ভতর্ষযৎ তকেু মেোি মেোি মেনত্র অর্শযই 
পতরর্তিবি হনর্। 
 
প্রিঃ আপত  কথো মঘোরোনে , ড. মসলড । মো র্ জোতির সোমতগ্রক ইতিহোস তক পতরর্িব  
করো যোয়? 
 
উিঃ যোয়। 
 
প্রিঃ সহনজই? 
 
উিঃ  ো, অন ক সমসযো মমোকোতর্লো কনর িনর্ই। 
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প্রিঃ মক ? 
 
উিঃ একতি গ্রনহর জ গ্নির সোইনকোতহনস্টোতরক মট্রনের মনধ্য এক তর্রোি জড়িো আনে। 
পতরর্তিবি হওয়োর জ য এই মট্রেনক অর্শযই সমজড়িোসম্পন্ন মকোন ো তকেুর সনে যুক্ত 
হনি হনর্। হয় সমো সিংখযক জড়িো দরকোর হনর্, আর  য়ি, যতদ জ গ্নির সিংখযো 
িুল োমূলকভোনর্ কম হয়, মর্শ দীঘব একতি সমনয়র প্রনয়োজ  হনর্। রু্েনি পোরনে  
ত িয়ই? 
 
প্রিঃ মন  হনে পোরতে। যতদ একতি তর্শোল জ নগ্োিী ধ্বিংনসর তর্পনে কোজ কনর িনর্ 
ট্রো ির ধ্বিংস হনর্  ো। 
 
উিঃ তঠক। 
 
প্রিঃ এক লোনখর মনিো মলোক? 
 
উিঃ ম ো, সযোর। এক লোখ খুর্ই কম। 
 
প্রিঃ আপত  ত তিি? 
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উিঃ মভনর্ মদখু , ট্রো িনরর জ সিংখযো চোর হোজোর মকোতিরও ওপনর। আনরো মভনর্ মদখু , 
এই ধ্বিংনসর প্রর্িিোিো মকর্ল এই ট্রযো িনরর মনধ্যই সীমোর্দ্ধ  য়, র্রিং িো মগ্োিো 
এম্পোয়োর জুনড়ই তর্রোজ করনে। এর্িং এই এম্পোয়োর-এর জ সিংখযো প্রোয় এক 
কুইতেতলয় । 
 
প্রিঃ ও, আেো। এক লোখ মলোক এর্িং িোনদর র্িংশধ্নররো যতদ পোাঁচনশো র্ের পতরেম কনর 
িোহনল সম্ভর্ি িোরো এই প্রর্িিোতির পতরর্িব  ঘিোনি পোরনর্, তক র্নল ? 
 
উিঃ আমোর মন  হয়  ো। পোাঁচনশো র্ের খুর্ই কম সময়। 
 
প্রিঃ আেো। মসনেনত্র, ড. মসলড , আপ োর র্ক্তনর্যর পতরনপ্রতেনি আমরো পোতে ময, 
আপ োর প্রনজনক্টর আওিোয় আপত  এক লোখ মলোক সিংগ্রহ কনরনে । পোাঁচনশো র্েনরর 
মনধ্য ট্রো িনরর ইতিহোস পতরর্িব  করোর জন য সিংখযোিো অপ্রিুল। অ য কথোয় র্লনি 
মগ্নল, িোরো যি যো-ই করুক  ো মক , ট্রো িনরর ধ্বিংস মরোধ্ করনি পোরনর্  ো। 
 
উিঃ দুভবোগ্যর্শি, আপত  তঠকই র্নলনে । 
 
প্রিঃ এর্িং অ যতদনক, আপ োর এই এক লোখ মলোনকর মকোন ো মর্আই ী উনেশয ম ই। 
 
উিঃ তঠক র্নলনে । 
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প্রিঃ (ধ্ীনর ধ্ীনর এর্িং স্বতস্তর সনে) মসনেনত্র, ড. মসলড - খুর্ ম  তদনয় শু ু , কোরি 
আমরো একতি সুতচতন্তি জর্োর্ চোইতে- আপ োর এই এক লোখ মলোনকর উনেশয কী? 
 
মশনষর তদনক অযোডনভোনকনির কণ্ঠ িীক্ষ্ণ এর্িং ককবশ হনয় উঠল। ফোাঁনদ মফনল 
মসলড নক মকোিঠোসো কনর মফনলনে  তিত । মকৌশনল তিত  িোনক এম  জোয়গ্োয় মঠনল 
ত নয় মগ্নে  ময ড. মসলডন র মুখ মথনক মকোন ো উত্তর মর্র হর্োর সম্ভোর্ ো ম ই। মৃদু 
গুে  উঠল সোরো আদোলি কনে। দশবকনদর সোতর মথনক মসিো এম তক কতমশ োরনদর 
সোতরনিও েড়োল। লোল-মসো োতল মপোশোক পতরতহি কতমশ োররো একজ  আনরকজন র 
তদনক েুাঁনক পনড়নে । শুধু্ চীফ কতমশ োনরর মুনখ মকোন ো চোঞ্চলয লে করো মগ্ল  ো। 
তির হনয় র্নস আনে  তিত  একদম। 
 
তর্চতলি হ ত  আনরকজ । তিত  হযোতর মসলড । গুে িো তমতলনয় যোর্োর অনপেো 
করনে  তিত । 
 
উিঃ মসই ধ্বিংনসর এনফক্টগুনলো কতমনয় আ ো। 
 
প্রিঃ তঠক কী মর্োেোনি চোইনে ? 
 
উিঃ র্যোখযোিো খুর্ সরল। ট্রো িনরর আসন্ন ধ্বিংসিো তকন্তু ত নজ মকোন ো ঘি ো  য়, মো র্ 
উন্নয়  প্রতক্রয়োয় একতি তর্তেন্ন র্যোপোর মোত্র। এনক আপত  র্হু শিোেী আনগ্ শুরু 
হওয়ো একিো জতিল  োিনকর লোইমযোক্স র্লনি পোনর । আর  োিকিো অ র্রি খুর্ 
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দ্রুিগ্তিনি এনগ্োনে। মজনেলনম , আতম আসনল গ্যোলোকতিক এম্পোয়োনরর ক্রমর্ধ্বমো  
েয় এর্িং পিন র কথো র্লনি চোইতে। 
 
গুে িো এর্োর মভোাঁিো গ্জবন  পতরিি হনলো। মসতদনক ভ্রূনেপ  ো কনর মচাঁতচনয় উঠনল  
অযোডনভোনকি, আপত  মখোলোখুতলভোনর্ মঘোষিো করনে  ময-। িোরপরই মথনম মগ্নল । 
কোরি িখ ই দশবকনদর সতিতলি রোজনদ্রোহ শেিো রু্তেনয় তদল ময মচোনখ আঙুল তদনয় 
মদখোর্োর প্রনয়োজ  হয়ত , িোরো সর্োই ড. মসলডন র র্ক্তনর্যর অন্তত বতহি িোৎপযব 
উপলতি করনি সেম হনয়নে । 
 
চীফ কতমশ োর িোাঁর হোিুতড়িো আনস্ত কনর উতঠনয় মেনড় তদনল । তমতষ্ট,  রম ঘণ্টধ্বত র 
মনিো শে উঠল। মসিোর প্রতিধ্বত  তথতিনয় আসনি দশবকনদর কথোও মথনম মগ্ল। লম্বো 
কনর একিো শ্বোস ত নল  অযোডনভোনকি। 
 
প্রিঃ ( োিকীয় সুনর) ড. মসলড , আপত  তক উপলতি করনি পোরনে  ময আপত  এম  
একতি এম্পোয়োর সম্পনকব মন্তর্য করনে  যো তর্তভন্ন প্রজনন্মর  ো ো  উেো -পিন র 
মভির তদনয় র্োনরো হোজোর র্ের ধ্নর তিনক আনে এর্িং যোর মপেন  রনয়নে এক 
মকোয়োতরতলয়  মলোনকর ভোলর্োসো এর্িং শুনভেো? 
 
উিঃ এম্পোয়োর-এর র্িবমো  অর্িো এর্িং অিীি ইতিহোস- দুনিো সম্পনকবই আতম সনচি । 
মকোন োরকম অেদ্ধো প্রদশব   ো কনরই র্লতে, এ ঘনর উপতিি ময-কোনরোর মচনয় ভোল 
ধ্োরিো রনয়নে আমোর এই এম্পোয়োর সম্পনকব। 
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প্রিঃ এর্িং িোরপনরও আপত  এর ধ্বিংনসর কথো র্লনে ? 
 
উিঃ কথোিো র্লো হনয়নে মযোথনমতিনক্সর সোহোনযয। আতম মকোন ো শ তিক তর্চোনরর তদনক 
যোতে  ো। র্যতক্তগ্িভোনর্ আতম এই পতরিতির জন য দুিঃখনর্োধ্ কতর। যতদ ধ্নরও ত ই ময 
এম্পোয়োর একিো খোরোপ তজত স (আতম অর্শয িো র্লতে  ো) িোহনলও, এর পিন র পর 
ময শ রোজয মদখো মদনর্ মসিো হনর্ আনরো খোরোপ। আর এই অরোজক পতরতিতি 
মমোকোতর্লো করোরই অেীকোর করনে আমোর প্রনজক্ট। এম্পোয়োনরর পি  একতি তর্শোল 
র্যোপোর। এর্িং মসিোনক আর যোই মহোক সহনজ মমোকোনর্লো করো সম্ভর্  য়। উঠতি 
আমলোিন্ত্র, পিোৎগ্োমী উনদযোগ্, ঔৎসুনকযর অর্দম - এরকম একনশোিো ফযোক্টর আনে 
এর মপেন । পিন র প্রতক্রয়োিো চলনে, আতম আনগ্ই র্নলতে, শিোেীর পর শিোেী 
ধ্নর। এর্িং এিো এিই তর্শোল আর রোজকীয় একতি গ্তি ময, এনক থোমো  সম্ভর্  য়। 
 
প্রিঃ এম্পোয়োর ময আনগ্র মনিোই শতক্তশোলী রনয়নে এখন ো তক মসিো সর্োর কোনে স্পষ্ট 
 য়? 
 
উিঃ শতক্তর একিো র্োতহযক রূপ আপ োর চোরপোনশ তর্রোজ করনে। মন  হনে ময  
তচরকোলই এই অর্িো র্জোয় থোকনর্। তকন্তু তম. অযোডনভোনকি, েনড় দু িুকনরো হওয়োর 
আনগ্র মুহূনিবও তকন্তু পচো একিো গ্োনের গুাঁতড়নক র্রোর্নরর মনিো শতক্তশোলী এর্িং 
অেিই মদখোয়। তঠক এই মুহূনিবও এম্পোয়োর-এর ডোলপোলোর মভির তদনয় েনড়ো হোওয়ো 
র্নয় চনলনে। সোইনকোতহতির কো  তদনয় শু ু , আপত ও ভোঙন র শে শু নি পোনর্ । 
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প্রিঃ (তিধ্োগ্রস্তভোনর্) ড. মসলড , আমরো এখোন  র্ক্– 
 
উিঃ (দৃঢ়িোর সনে) এম্পোয়োর ত তিহ্ন হনয় যোনর্, মসই সনে ত তিহ্ন হনর্ এর যি ভোল 
তজত স। এর পুেীভূি জ্ঞো  ধ্বিংস হনয় যোনর্। ময শৃঙ্খলো সৃতষ্ট হনয়তেল, িো-ও  ষ্ট হনয় 
যোনর্। আন্তিঃ োেতত্রক যুদ্ধ চলনর্ অ ন্তকোল ধ্নর। ধ্নস পড়নর্ আন্তিঃ োেতত্রক র্োতিজয। 
জ সিংখযো কনম যোনর্। গ্যোলোতক্সর মূল অিংনশর সনে গ্রহগুনলোর মযোগ্োনযোগ্  ষ্ট হনয় যোনর্- 
সর্ তমতলনয় পতরতিতিিো দোাঁড়োনর্ তঠক এ-রকম। 
 
প্রিঃ (অখে  ীরর্িোর মনধ্য একিো মৃদু কণ্ঠ) তচরকোনলর জ য? 
 
উিঃ সোইনকোতহতি শুধু্ এই পি  সম্পনকবই  য়, পি  পরর্িবী অন্ধকোর যুগ্ সম্পনকবও 
ভতর্ষযিোিী করনি সেম। মজনেলনম , তকেুেি আনগ্ই র্লো হনয়নে এই এম্পোয়োর 
র্োনরো হোজোর র্ের ধ্নর তিনক আনে। আসন্ন অন্ধকোর যুগ্তি র্োনরো  য়, তত্রশ হোজোর 
র্ের িোয়ী হনর্। একতি মসনকে এম্পোয়োর এর উেো  হনর্ তঠকই, তকন্তু মসই তিিীয় 
সোম্রোজয এর্িং আমোনদর সভযিোর মোেখোন  থোকনর্ এক হোজোর প্রজনন্মর দুিঃখগ্রস্ত 
মো র্নগ্োিী। এনক রুখনিই হনর্ আমোনদর। 
 
প্রিঃ (তকেুিো ধ্োিি হনয়) আপত  স্বতর্নরোধ্ী কথো র্লনে । খোত ক আনগ্ই আপত  
র্নলনে  ময, ট্রো ির-এর ধ্বিংস আপত  রুখনি পোরনর্   ো; অিএর্, সম্ভর্ি এম্পোয়োর-
এর িথোকতথি পি িোও মঠকোনি পোরনর্   ো। 
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উিঃ পি িো আমরো মঠকোনি পোরর্ মসকথো আতম এখন ো র্লতে  ো। তকন্তু পিন র পর 
মথনক মসনকে এম্পোয়োর গ্তজনয় ওঠোর মোেখোন  ময অরোজক পতরতিতির উদ্ভর্ হনর্, 
িোর মময়োদিো কতমনয় আ োর সময় এখন ো মপতরনয় যোয়ত , মজনেলনম , অরোজক 
পতরতিতির মময়োদ তত্রশ হোজোর র্ের মথনক কতমনয় এক হোজোর র্েনর ত নয় আসো সম্ভর্, 
যতদ আমোর দলতিনক কোজ করনি মদয়ো হয়। আমরো ইতিহোনসর একতি ক্রোতন্তলনে র্োস 
করতে। েুিন্ত তর্শোল ঘি োপুেনক সোমো য একিু সতরনয় তদনি হনর্ এর পথ মথনক 
সোমো য একিু। এই সরোিো মর্তশ হর্োর উপোয় ম ই, িনর্ মো র্ ইতিহোস মথনক উ তত্রশ 
হোজোর র্েনরর যন্ত্রিো উপশনমর জ য এিোই হয়ি যনথষ্ট। 
 
প্রিঃ কোজিো আপত  কীভোনর্ করনি চো ? 
 
উিঃ জোতির জ্ঞো নক র্োাঁতচনয় মরনখ। মো র্জ্ঞোন র সমতষ্ট একজ  মলোনকর  োগ্োনলর 
র্োইনর; এক হোজোর মলোনকর ধ্রোনেোাঁয়োর র্োইনর। আমোনদর সমোজ কোঠোনমো ধ্বিংনসর সনে 
সনে তর্জ্ঞো  মভনঙ লে লে িুকনরো হনয় যোনর্। যো জো ো দরকোর িোর অতি েুদ্র েুদ্র 
তদকগুনলোর অন কিোই জো নর্ একজ  মলোক। অসহোয় এর্িং অনকনজো হনয় পড়নর্ িোরো 
ত নজনদর িোরোই। অথবহী  হনয় পড়ো খে খে জ্ঞো  অগ্রসর হনি পোরনর্  ো। প্রজনন্মর 
মনধ্যই হোতরনয় যোনর্ প্রজনন্মর জ্ঞো । তকন্তু এই মুহূনিব আমরো যতদ সর্ জ্ঞোন র এক 
তর্রোি সোরোিংশ শিতর রোতখ, িো কখন োই হোরোনর্  ো। আগ্োমী প্রজন্ম গ্নড় উঠনর্ এর 
ওপর তভতত্ত কনরই এর্িং  িু  কনর এসর্ জ্ঞো  িোনদর আর্োর আতর্ষ্কোর করনি হনর্ 
 ো। এক সহেোে তত্রশ সহেোনের কোজ করনর্। 
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প্রিঃ এসর্– 
 
উিঃ এই হনে আমোর প্রনজক্ট। িোনদর েী এর্িং সন্তো নদর ত নয় আমোর তত্রশ হোজোর 
মলোক একিো ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকো শিতরর কোনজ ম -প্রোি মঢনল মদনর্। 
কোজিো িোরো িোনদর জীর্েশোয় মশষ কনর মযনি পোরনর্  ো। এম তক আতমও কোজিো 
ভোল কনর শুরু হল তক ো িো মদনখ মযনি পোরর্  ো। তকন্তু ট্রো ির ধ্বিংস হনি হনি 
কোজিো মশষ হনয় যোনর্। এর্িং তর্শ্বনকোষিোর কতপ গ্যোলোতক্সর প্রধ্ো  সর্ কিো লোইনব্ররীনি 
থোকনর্। 
 
চীফ কতমশ োনরর হোিুতড়িো উঠল এর্িং পড়ল। হযোতর মসলড  কোঠগ্ড়ো িযোগ্ কনর 
শোন্তভোনর্ গ্োনলর পোনশ এনস র্সনল । মৃদু মহনস তজনগ্যস করনল ,  োিকিো মকম  
লোগ্ল? 
 
গ্োল জর্োর্ তদল, আপত  র্োতজমোৎ কনর তদনয়নে , তকন্তু এখ  কী হনর্? 
 
তর্চোর মুলিতর্ মঘোষিো করনর্ ওরো। িোরপর আমোর সনে একিো র্যতক্তগ্ি আনপোষরফোয় 
আসো যোয় তক ো মসই মচষ্টো করনর্। 
 
কী কনর রু্েনল ? 
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মসলড  র্লনল , আই উইল তর্ অন স্ট। আতম জোত   ো। র্যোপোরিো ত ভবর করনে চীফ 
কতমশ োনরর ওপর। মর্শ কনয়ক র্ের ধ্নর স্টোতড কনরতে আতম মলোকিোনক। তর্নেষি 
করোর মচষ্টো কনরতে িোর কোজকনমবর গ্তিপ্রকৃতি। তকন্তু সোইনকোতহনস্টোতরক ইকুনয়শন  
মোত্র একজ  মলোনকর প্রর্িিো র্ো মখয়োল মঢোকোন োিো ময কি েুাঁতকপূিব, িো মিো িুতম 
জোন োই। িরু্ও আতম আশোর্োদী। 
 
. 
 
সোি 
 
অযোভোতকম এতগ্নয় এনস গ্োল-এর উনেনশ মোথো েোাঁতকনয় মসলডন র কোন র ওপর েুাঁনক 
পড়নল । তর্চোর মুলিতর্র মঘোষিো মশো ো মগ্ল। 
 
পরতদন র শু োত িো হনলো এনকর্োনর তভন্ন ধ্রন র। কতমশন র পোাঁচ সদনসযর সনে হযোতর 
মসলড  আর গ্োল েোড়ো মকউ ম ই। পোাঁচ তর্চোরক আর দুই অতভযুক্ত এই মিতর্নল র্সো। 
িোাঁনদর মনধ্য দূরে সোমো যই। এম তক তসগ্োরও অফোর করো হনলো ওাঁনদর। রঙধ্ ুর মনিো 
সোিরঙো প্ল্োতস্টনকর শিতর তসগ্োনরর র্োক্সিো মদখনল মন  হয় মসিোর ওপর তদনয় কুলকুল 
কনর পোত  র্নয় যোনে। অর্তশয হোি তদনল শুকন ো, শক্ত প্ল্োতস্টনকর স্পনশব ভুল ভোনঙ। 
 
মসলড  একিো ত নল , গ্োল তফতরনয় তদল। 
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মসলড  র্লনল , আমোর লইয়োর উপতিি ম ই। 
 
একজ  কতমশ োর র্লনল , এখোন  তর্চোর হনে  ো ড. মসলড । আমরো এখোন  এনসতে 
রোনজযর ত রোপত্তো সম্পনকব আলোপ-আনলোচ ো করনি। 
 
তলে মশ  র্নল উঠনল , আতম র্লর্। 
 
অ যো য কতমশ োর যোর যোর মচয়োনর তির হনয় র্সনল  িোর কথো মশো োর জন য। মুহূনিবর 
মনধ্য তপ পি   ীরর্িো ম নম এল ঘরিোয়। 
 
গ্োল রুদ্ধশ্বোনস র্নস আনে। হোলকো-পোিলো, িনর্ শক্ত মচহোরোর মলোক মশ । অর্তশয 
র্য়নসর মচনয় রু্নড়ো মদখোয় িোনক। সতিয র্লনি, মগ্োিো গ্যোলোতক্সর আসল সম্রোি তিত ই। 
র্িবমোন  ময তশশুতি এই উপোতধ্ ধ্োরি করনে, মস মশ -এর শিতর একতি প্রিীক েোড়ো 
তকেু  য়, এর্িং এ ধ্রন র প্রিীক এিোই প্রথম  য়। 
 
মশ  র্লনল , ড. মসলড , আপত  সম্রোনির সোম্রোনজযর শোতন্ত তর্তিি করনে । গ্যোলোতক্সর 
 েত্রগুনলোয় এ-মুহূনিব ময মকোয়োতরতলয়  মলোক র্োস করনে, এক শিোেী পর িোরো 
মকউই মর্াঁনচ থোকনর্  ো। িোহনল আগ্োমী পোাঁচনশো র্ের পনরর ঘি ো ত নয় আমরো মক  
মোথো ঘোমোনি যোর্? 
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আতম ত নজ আর পোাঁচ র্েরও র্োাঁচর্  ো, মসলড  ত তলবপ্ত মুনখ র্লনল । তকন্তু িোরপনরও 
আতম প্রচে মোথো ঘোমোতে এ-ত নয়। আদশবর্োদ র্লনি পোনর  এনক। মো ুষ শেতি তদনয় 
আমরো ময রহসযময় সরলীকরি রু্তেনয় থোতক, িোর সনে আমোর অতভন্নিোও র্লনি 
পোনর  এনক। 
 
তমতস্টতসজম ত নয় মোথো ঘোমোন োর কষ্ট স্বীকোর করনি রোতজ  ই আতম। িোর মচনয় আজ 
রোনি আপ োনক মমনর মফলনলই মিো আমোর সমসযো তমনি যোয়। আপ োর সনে সনে 
পোাঁচনশো র্েনরর এম  এক ভতর্ষযনির েোনমলো মথনকও মরহোই পোওয়ো যোয় যো 
অস্বতস্তকর, অপ্রনয়োজ ীয় এর্িং আতম মদখনি পোর্  ো। আপত  আমোনক র্লু , আতম এই 
সহজ পথিো মক  মর্নে ম র্  ো? 
 
এক হপ্তো আনগ্, হোলকো সুনর মসলড  র্লনল , আপত  কোজিো করনি পোরনি  এর্িং 
িোনি কনর এ-র্েনরর মশষ পযবন্ত মর্াঁনচ থোকোর দশ ভোনগ্র এক ভোগ্ সম্ভোর্ ো র্জোয় 
রোখনি পোরনি । তকন্তু আজ মসই এক দশমোিংশ সম্ভোর্ োিো কনম দশ হোজোর ভোনগ্র 
এক ভোগ্ও আনে তক ো সনেহ। 
 
ঘনরর মভির মর্শ তকেু সশে ত িঃশ্বোস পড়ল, অস্বতস্তকর তকেু  ড়োচড়ো লেয করো মগ্ল। 
গ্োনলর মন  হল, ওর ঘোনড়র কোনে মেোি মেোি চুলগুনলো সর্ এক ত নমনষ খোড়ো হনয় 
মগ্নে। এম তক স্বয়িং মশ -এর মচোনখর ওপনরর পোপতড় দুনিো রু্নজ এল খোত কিো। 
 
কী কনর? 
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ট্রযো িনরর পি  মরোধ্ কনর এম  মকোন ো শতক্ত ম ই। অর্তশয পিন র গ্তিিো েরোতিি 
করো সম্ভর্ খুর্ সহনজই। আমোর অধ্ব-সমোপ্ত তর্চোনরর কোতহ ী গ্যোলোতক্স জুনড় েতড়নয় 
পড়নর্। ধ্বিংনসর প্রচেিো কমোর্োর উনেনশ শিতর করো আমোর পতরকল্প োর অপমৃিুয 
মলোনকর মনধ্য এই ধ্োরিো র্দ্ধমূল করনর্ ময, িোনদর আর ভতর্ষযৎ ম ই। এখ ই িোরো 
িোনদর র্োপ-দোদোর জীর্ নক ঈষবোর মচোনখ মদনখ। িোরো উপলতি করনর্, রোজন তিক 
অভুযেো  আর র্যর্সো-র্োতিনজযর অচলোর্িো ক্রনমই র্োড়নি থোকনর্। সোরো গ্যোলোতক্স জুনড় 
এই ধ্োরিোিো েতড়নয় পড়নর্ ময, একজ  মো ুষ যিিুকু আাঁকনড় ধ্নর থোকনি পোরনর্, শুধু্ 
মসিুকুর-ই যো মিোক তকেু একিো মূলয থোকনর্। উচ্চোকোঙ্ক্ষী মো ুষ আর অনপেো করনর্ 
 ো, তর্নর্কহী  মলোকগুনলোও র্নস থোকনর্  ো। িোনদর প্রতিতি কোনজর মোধ্যনম িোরো 
তর্নশ্বর ধ্বিংস েরোতিি করনর্। মমনর মফলু  আমোনক, পোাঁচ শিোেী  য়, মোত্র পঞ্চোশ 
র্েনর ধ্বিংস হনয় যোনর্ ট্রো ির। আর আপত  মোত্র এক র্েনরর মনধ্য। 
 
মশ  র্লনল , র্োচ্চোরোই শুধু্ এসর্ জুজুরু্তড়র কথো শু নল ভয় পোয়। আর িোেোড়ো, 
মকর্ল আপত  মরনলই মিো পুনরোপুতর স্বতস্ত পোতে  ো আমরো। ময কোগ্জগুনলোর ওপর 
িোর তচক  হোিিো পনড় তেল মসিো ওঠোনল  তিত । মোত্র দুনিো আঙুল ওপনরর কোগ্জিো 
স্পশব কনর রইল। র্লনল , আেো র্লু  মিো, আপ োর কোজ তক আপত  ময 
ই সোইনলোপীতডয়োর কথো র্লনে  মসিোর প্রস্তুতির মনধ্যই সীমোর্দ্ধ থোকনর্। 
 
থোকনর্। 
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এর্িং মসিো তক এই ট্রযো িনর র্নসই করনি হনর্? 
 
মোই লডব, ট্রো িনর ইনম্পতরয়োল লোইনব্ররী রনয়নে; িোেোড়ো এখোন  ট্রযো ির তর্শ্বতর্দযোলনয়র 
স্কলোরতল তরনসোসবগুনলোও আনে। 
 
তকন্তু িোরপনরও যতদ আপ োনক অ য মকোথোও পোঠোন ো হয়। মযম  ধ্রু , এম  এক 
গ্রনহ, মযখোন  শহনরর  ো ো  মকোলোহল জ্ঞোন র চচবো র্যোহি করনর্  ো, মযখোন  আপ োর 
মলোকজ  পুনরোপুতর এর্িং একোগ্রিোর সনে মকর্ল িোনদর কোনজ আত্মত নয়োগ্ করনি 
পোরনর্। আপ োর সুতর্নধ্ হনর্  ো? 
 
খুর্ কম, সম্ভর্ি। 
 
এরকম একিো গ্রহ খুাঁনজ মর্র করো হনয়নে, আনগ্র কথোর মখই ধ্নর র্নল চলনল  মশ । 
আপত  আপ োর এক লোখ মলোক ত নয় মসখোন  আপ োর ইনেমনিো কোজ করনি 
পোরনর্ । সোরো গ্যোলোতক্সর মলোক জো নর্ আপত  পিন র তর্রুনদ্ধ কোজ কনর যোনে , 
যুদ্ধ কনর যোনে । িোনদরনক এ কথোও র্লো হনর্ ময, আপত  পি  র্ো ধ্বিংসিো মরোধ্ 
করনি পোরনর্ । মুচতক হোসনল  তিত । আতম মযনহিু অন ক তকেুই তর্শ্বোস কতর  ো, 
িোই এই পি িোর কথোও অতর্শ্বোস করনি র্োধ্নর্  ো আমোর, কোনজই আতম পুনরোপুতর 
ত তিি ময সতিয কথোিোই র্লনর্ো আতম জ গ্িনক। আর এতদনক ট্রো িরও ত রুপদ্রর্ 
থোকনর্, সম্রোনির শোতন্তভনেরও মকোন ো কোরি হনর্   ো আপত । 
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তর্কল্প তহনসনর্ রনয়নে আপ োর এর্িং আপ োর অ ুসোরীনদর মনধ্য যি জন র দরকোর 
মন  হনর্ িি জন র মৃিুয। আপ োর ঐ হুমতকগুনলো পুনরোপুতর অগ্রোহয করতে আতম। 
মৃিুয আর ত র্বোসন র মনধ্য ময-মকোন ো একিো মর্নে ম য়োর জ য আপ োনক এই মুহূিব 
মথনক তঠক পোাঁচ তমত ি সময় মদয়ো মগ্ল। 
 
মকো  গ্রহিো তঠক করো হনয়নে, মোই লডব, মসলড  ত রুতিে কনণ্ঠ তজনগ্যস করনল । 
 
ওিোর  োম সম্ভর্ি িোতমব োস, মশ  জর্োর্ তদনল । িোতেনলযর সনে মডনস্কর ওপর পনড় 
থোকো কোগ্জগুনলো আঙুনলর ডগ্ো তদনয় িুনল এম ভোনর্ ধ্রনল  যোনি মসগুনলো 
মসলডন র তদনক তফনর থোনক। গ্রহিো জ মো র্শূ য, িনর্ পুনরোপুতর র্োসনযোগ্য। 
স্কলোরনদর প্রনয়োজ মি গ্নড় মিোলোরও উপযুক্ত একদম। িনর্ তকেুিো তর্তেন্ন। 
 
মসলড  র্োধ্ো তদনল , গ্রহিো গ্যোলোতক্সর এনকর্োনর প্রোন্তসীমোয়, সযোর। 
 
র্ললোম মিো, খোত কিো তর্তেন্ন। আপ োর অখে মন োনযোনগ্র জন য সুতর্নধ্ হনর্। জলতদ, 
মোত্র দুতমত ি সময় আনে আপ োর হোনি। 
 
মসলড  মস-কথোয় কিবপোি  ো কনর র্লনল , এ-ধ্রন র তট্রনপর জন য শিতর হনি মর্শ 
সময় লোগ্নর্ আমোনদর। প্রকল্পিোর সনে তর্শ হোজোর পতরর্োর জতড়ি। 
 
সময় মদয়ো হনর্ আপ োনক। 
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এক মুহূিব ভোর্নল  মসলড । মশষ তমত িতিও ফুতরনয় যোনে। তিত  র্নল উঠনল , আতম 
ত র্বোস ই গ্রহি করলোম। 
 
গ্োনলর হৃৎতপে লোতফনয় উঠল মসলডন র কথো শুন । প্রচে একিো সুনখর অ ুভূতি ওর 
মন র সমস্ত অিংশ জুনড় েতড়নয় পড়ল। মৃিুযর হোি মথনক পোর মপনয় কোর-ই র্ো িো  ো 
হনর্! িরু্ও, এই প্রর্ল স্বতস্তর মনধ্যও, মস এই কথোিো মভনর্ দুিঃখ মপল ময, মসলড  
মহনর মগ্নল । 
 
. 
 
আি 
 
কনয়কনশো মোইল লম্বো, আাঁকোর্োাঁকো িোন লগুনলো ধ্নর িযোতক্স েুনি চনলনে তর্শ্বতর্দযোলনয়র 
উনেনশ। মর্শ তকেুেি দুজন  চুপচোপ থোকোর পর গ্োল  নড়চনড় উঠল। 
 
র্লল, কতমশ োরনক আপত  যো র্লনল  িো তক সতিয? আপ োনক মমনর মফলনল পি িো 
তক সতিযই েরোতিি হনর্? 
 
মসলড  জর্োর্ তদনল , সোইনকোতহনস্টোতরক ফোইতেিংস সম্পনকব আতম কখন ো তমনথয কথো 
র্তল  ো। িোনি অন্তি এই র্যোপোনর মকোন ো উপকোরও হনিো  ো। মশ  ত উ আই মস্পোক 
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দয িুথ। মলোকিো খুর্ েো ু পতলতিতশয়ো । আর পতলতিতশয়ো নদর, িোনদর কোনজর প্রকৃতি 
অ ুসোনরই, সোইনকোতহনস্টোতরক িুথ সম্পনকব সহজোি অ ুভূতি থোকনি হয়। 
 
িোহনল তক আপ োর ত র্বোস  মমন  ম র্োর দরকোর তেল? 
 
গ্োনলর এই প্রনশ্নর মকোন ো জর্োর্ তদনল   ো মসলড । 
 
অর্নশনষ ওরো যখ  তর্শ্বতর্দযোলনয়র মোতি খুাঁনড় মর্রুল, গ্োনলর শরীনরর সমস্ত মপশী ময  
অসোড় হনয় এল। িযোতক্স মথনক িোনক একরকম ধ্নরই  োমোনি হল। মগ্োিো তর্শ্বতর্দযোলয় 
সূনযবর আনলোয় েকেক করনে। সূযব র্নল তকেু ময থোকনি পোনর, গ্োল প্রোয় ভুলনিই 
র্নসতেল। অর্তশয তর্শ্বতর্দযোলয়িো উনু্মক্ত  য়। দোলো গুনলো দো র্ীয় আকোনরর গ্মু্বনজ 
ঢোকো। গ্মু্বজগুনলো কোাঁচ আর্োর তঠক-কোাঁচ- য় এম  তকেু তদনয় শিতর। এর্িং 
মপোলোরোইজড। ফনল, জ্বলন্ত  েত্রতির তদনক সরোসতর িোকোনি মকোন ো অসুতর্নধ্ হনলো  ো 
গ্োনলর। িোই র্নল আনলোিো তকন্তু ত প্রভ  য়। যিদূর দৃতষ্ট যোয়, ধ্োির্ দোলো গুনলোর 
ওপর আেনড় পড়নে মসই আনলো। 
 
ট্রো ির-এর র্োতক অিংনশর মনিো তর্শ্বতর্দযোলনয়র িোকচোরগুনলো কতঠ  ইস্পোি ধূ্সর  য়। 
র্রিং মর্শ খোত কিো রুনপোতল। ধ্োির্ দীতপ্তিো অন কিো হোতির দোাঁনির মনিো সোদো। 
 
মসলড  র্নল উঠনল , মন  হনে শস য। 
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কী?  ীরস মোতিনি মচোখ  োতমনয় আ নিই গ্োল মদখনি মপল একিু দূনর একজ  মসতি 
দোাঁতড়নয় আনে। 
 
দুজন  িোর সোমন  তগ্নয় দোাঁড়োনিই কোনের একিো প্রনর্শ পথ মথনক উদয় হল এক মৃদু-
কণ্ঠ কযোনপ্ট । 
 
তজনগ্যস করল, ড. মসলড ? 
 
হযোাঁ। 
 
আমরো আপ োর জন যই অনপেো করতেলোম। এখ  মথনক আপত  এর্িং আপ োর 
মলোকজ  মোশবোল ল-র আওিোভুক্ত থোকনর্ । আপ োনক জোত নয় তদনি র্লো হনয়নে 
আমোনক ময, িোতমব োস-এর উনেনশ রও ো হর্োর প্রস্তুতির জন য েমোস সময় পোনর্  
আপত । 
 
েমোস! মচাঁতচনয় উঠল গ্োল। আনরো তকেু র্লনি যোতেল মস; তকন্তু মসলডন র আঙুনলর 
হোলকো চোপ অ ুভর্ করল মস িোর ক ুই-এর ওপর। 
 
চনল মগ্ল মলোকিো। গ্োল মসলডন র তদনক িোতকনয় র্নল উঠল, েমোনসর মনধ্য কী কনর 
সম্ভর্? কী করো যোনর্ এই অল্প সমনয়র মনধ্য? এিো খু  েোড়ো আর তকেু  য়, িনর্ একিু 
ধ্ীনর ধ্ীনর এই যো িফোৎ। 
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ধ্ীনর, ধ্ীনর। আনগ্ অতফনস চল। 
 
অতফসিো মিম  র্ড়  য়। িনর্ সমূ্পিব স্পোই প্রুফ। িোর মচনয় র্ড় কথো, ঘরিো ময 
স্পোই প্রুফ মসিো ধ্রোরও মকোন ো উপোয় ম ই। ঘরতির ওপর মেোাঁড়ো স্পোই তর্ম 
সনেহজ ক মকোন ো  ীরর্িো অথর্ো আনরো মর্তশ সনেহজ ক মকোন ো স্টযোতিক ফীে 
পোয়  ো এখোন । িোর র্দনল মসিো তর্তভন্ন কনণ্ঠ এর্িং সুনর, তর্শোল এক ত নদবোষ 
শেভোেোর মথনক শিতর করো উনেশযতর্হী  তকেু কথোর্োিবো তরতসভ কনর। 
 
এর্োর মশো , মর্শ আনয়শ কনর মচয়োনর র্নস মসলড  র্লনল , েমোসই যনথষ্ট। 
 
রু্েনি পোরতে  ো, কীভোনর্। 
 
িোর কোরি, মোই র্য়, আমোনদর এই ধ্রন র মকোন ো পতরকল্প োয় তর্পনের অযোকশ  
আমোনদরই চোতহদোর ওপর ত ভবরশীল। মিোমোনক মিো আনগ্ই র্নলতে, মশ -এর স্বভোর্গ্ি 
শর্তশনষ্টযর ওপর ময পরীেো-ত রীেো করো হনয়নে িো ইতিহোনস অ য মকোন ো মো ুনষর 
ওপর করো হয়ত । আমোনদর ত নজনদর পেেমোতফক সময় এর্িং পতরতিতি শিতর হর্োর 
আগ্ পযবন্ত তকন্তু তর্চোরিো শুরু হনি মদয়ো হয়ত । 
 
তকন্তু আপত  তক তঠক করনি পোরনি – 
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িোতমব োনসই ত র্বোসন  যোর্ তক ো? মক   য়? তিত  িোাঁর মডনস্কর একিো তর্নশষ িো  
আঙুল তদনয় স্পশব করনিই িোাঁর পোনশ মদয়োনলর সোমো য অিংশ সনর মগ্ল। র্যোপোরিো শুধু্ 
িোর আঙুনলর সোহোনযযই সম্ভর্, শুধু্ িোর আঙুনলর তর্নশষ তপ্রে পযোিো বই ত নচর 
স্কযো োরিো সতক্রয় কনর মিোনল। 
 
মভিনর মর্শ তকেু মোইনক্রোতফল্ম আনে, মসলড  র্লনল । তি মলখো তফল্মিো মর্র কর। 
ত নদবশ পোল  করল গ্োল। 
 
মসলড  তফল্মিোনক প্রনজক্টনর ঢুতকনয় গ্োনলর হোনি একনজোড়ো আই-পীস ধ্তরনয় তদনল । 
মচোনখ পনর ত ল গ্োল। মদখল, ওর মচোনখর সোমন  খুনল যোনে মোইনক্রোতফল্মিো। 
 
র্নল উঠল মস খোত ক পনর, তকন্তু িোহনল– 
 
র্োগ্ড়ো তদনল  মসলড  মোেপনথ, তজনগ্যস করনল , মকো  তজত সিো অর্োক করনে 
মিোমোনক? 
 
আপত  তক দুর্ের ধ্নর ব্রযো ির েোড়োর প্রস্তুতি ত তেনল ? অতর্শ্বোস ভরো কনণ্ঠ গ্োল 
পোেো প্রশ্ন করল। 
 
আড়োই র্েনর ধ্নর। অর্তশয মশ  ময িোতমব োসই পেে করনর্ মস-র্যোপোনর পুনরোপুতর 
ত তিি হনি পোতরত । িনর্ মভনর্তেলোম, হনলও হনি পোনর, মসই ধ্োরো অ ুযোয়ীই কোজ। 
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তকন্তু মক  ড: মসলড ? ত র্বোসন  যোর্োর প্রস্তুতি ত নল  মক  আপত ? ট্রো িনর মথনকই 
তক সর্তকেু আনরো ভোনলোভোনর্ ত য়ন্ত্রি করো মযি  ো? 
 
মক , িোর তকেু কোরি আনে। ইনম্পতরয়োল সোনপোিব পোনর্ো আমরো িোতমব োনস কোজ 
করনল। কোরি, িোনি কনর কখন োই এ-সনেনহর উনদ্রক হনর্  ো ময, আমরো 
মকোন োভোনর্ সোম্রোনজযর ত রোপত্তো তর্তিি করর্। 
 
তকন্তু আপত  মসই সনেনহরই উনদ্রক কনরনে  মেফ ত র্বোস িো আদোয় করনি তগ্নয়। 
আতম এখ ও রু্েনি পোরতে  ো তকেু। উিো েনর পড়ল গ্োনলর কণ্ঠ মথনক। 
 
তর্শ হোজোর পতরর্োর সম্ভর্ি মস্বেোয় ট্রো ির মেনড় গ্যোলোতক্সর মশষ মোথোয় মযনি চোইি 
 ো। 
 
তকন্তু িোনদর মযনি র্োধ্য করো হনর্ মক ? থোমল একিু গ্োল। িোরপর আর্োর প্রশ্ন করল, 
আতম তক জো নি পোতর  ো? 
 
 ি ইনয়ি, মসলড  জর্োর্ তদনল । আপোিি শুধু্ এিুকু শুন ই সন্তুষ্ট থোক ময, িোতমব োনস 
একিো সোনয়তেতফক তরতফউজ র্ো শর্জ্ঞোত ক আেয় তশতর্র িোপ  করো হনর্। এর্িং 
আনরকিো িোপ  করো হনর্ গ্যোলোতক্সর অ য প্রোনন্ত; র্লনি পোর, মৃদু হোসনল  তিত , 
স্টোরস এও-এ। আর র্োদর্োতক র্যোপোরগুনলোর মনধ্য শুধু্ এিুকু র্তল, তশগ্তগ্রই মোরো 
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যোতে আতম। আর আতম যো যো মদনখ মগ্লোম, িুতম িোরনচনয় অন ক মর্তশ মদনখ যোনর্- 
 ো,  ো, আাঁিনক ওঠোর কোরি ম ই, আমোর জন য মেল কোম ো করোরও দরকোর ম ই। 
ডোক্তোর র্নল তদনয়নে আমোনক, র্ড় মজোর আর এক তক দুর্ের তিকর্ আতম। তকন্তু িোনি 
আফনসোস ম ই, যো করোর ইনে তেল িো মশষ করনি মপনরতে আতম জীর্ন । এর মচনয় 
ভোল আর মকো  অর্িোয় একিো মলোক মৃিুযর্রি করনি পোনর, র্নলো? 
 
আর আপত  মোরো যোওয়োর পর কী হনর্, সযোর? 
 
মক , উত্তরোতধ্কোরীরো মথনক যোনর্- হয়ি িুতম হনর্ িোনদরই একজ । এরোই প্রনজনক্টর 
ফোই োল িোচ মদনর্। মসই সনে অযো োতক্রয় -এ সময়মি, সতঠকমনিো তর্নদ্রোনহর সূচ ো 
করনর্। িোরপর ঘি ো আপ ো আপত ই গ্ড়োনি থোকনর্। 
 
রু্েলোম  ো। রু্েনর্। প্রোয় সর্োই িোতমব োনস চনল যোনর্। মকউ মকউ অতর্শয মথনক যোনর্, 
িনর্ যোওয়োর র্যর্িো করনি অসুতর্নধ্ হনর্  ো। আর আমোর কথো যতদ র্ল, গ্লোিো িোাঁর 
এনকর্োনর খোনদ ম নম মগ্ল এখোন  এনস, গ্োল মকোন োরকনম শু নি মপল, আই অযোম 
তফত শড । 
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সিিীয় পর্ব – সর্শ্বণ্ডকাষ রিসয়িাণ্ডদর কথা 
 
এক 
 
িোতমব োস-… গ্যোলোকতিক ইতিহোনস ময ভূতমকো পোলন র উনেনশয গ্রহতিনক মর্নে ম য়ো 
হনয়তেল, মস লেয পূরনির পনে গ্রহতির অর্িো  (মযোপ মদখু ) অদু্ভি হনলও তেল 
অত র্োযব। অর্তশয অন ক মলখকই এই তিিীয় র্যোপোরতির তদনক কখন ো অেুতল ত নদবশ 
করোর মচষ্টো কনর ত । তর্তেন্ন একতি সূনযবর একমোত্র গ্রহ িোতমব োস গ্যোলোকতিক কুেতলর 
এনকর্োনর প্রোনন্ত অর্তিি। প্রোকৃতিক সম্পনদর তদক তদনয় দতরদ্র এর্িং অথবন তিক 
মূনলযর তদক মথনক  গ্িয এই গ্রহতিনি, এতি আতর্ষ্কোনরর পোাঁচ শিোেী পনরও, র্সতি 
িোপ  করো হয়ত । তর্শ্বনকোষ রচতয়িোগ্ি-ই প্রথম আর্োস গ্নড় মিোনল  এখোন ।… 
 
একতি  িু  প্রজন্ম গ্নড় ওঠোর পর িোতমব োস অর্ধ্োতরিভোনর্ই ট্রো ির মথনক আসো 
মন োইতিহোসতর্দনদর মদহোিংশ হনয় রইল  ো আর। হনয় উঠল িোর অতিতরক্ত একিো 
তকেু। অযো োতক্রয় ীয় তর্নদ্রোহ এর্িং সযোলভর হোতডবন র েমিো গ্রহনির পর… 
 
–ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকো 
 
. 
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উজ্জ্বল আনলোয় উদ্ভোতসি ঘরতির এক মকো োয় িোর মডনস্ক র্নস র্যস্তভোনর্ কোজ করনে  
লুইস তপনর । কোনজর সমিয় করনি হনয়নে। প্রনচষ্টোনক সিংগ্তঠি করনি হনয়নে। 
সুনিোগুনলো রু্ নি হনয়নে এক তর্নশষ পযোিোন ব। 
 
পঞ্চোশ র্ের মপতরনয় মগ্নে; পঞ্চোশ র্ের মপতরনয় মগ্নে ত নজনদর তথিু করনি আর 
প্রথম ই সোইনলোপীতডয়ো ফোউনেশ নক একিো সুষম ওয়োতকবিং ইউত নি পতরিি করনি। 
কোাঁচোমোল মযোগ্োড় করনি আর প্রস্তুতি ত নি মর্তরনয় মগ্নে পঞ্চোশতি র্ের। 
 
কোজিো করো মগ্নে। আর মোত্র পোাঁচ র্েনরর মনধ্য গ্যোলোতক্সর সর্নচনয় তর্স্ময়কর প্রয়োনসর 
প্রথম খে প্রকোতশি হনর্। িোরপর প্রতি দশ র্ের অন্তর ত য়তমি একিোর পর একিো 
খে মর্র হনি থোকনর্। মসই সনে চলতি ঘি োর ওপর তর্নশষ আতিবকল ত নয় অতিতরক্ত 
খেও মর্নরোনর্, যিতদ  পযবন্ত  ো 
 
মডনস্কর  ীরর্ র্োজোরিো জযোন্ত হনয় উঠনি অস্বতস্তর সনে  নড়চনড় উঠনল  তপনর । প্রোয় 
ভুনলই তগ্নয়তেনল  অযোপনয়েনমেিোর কথো। মডোর তরতলজিো মঠনল তদনল  তিত , মচোনখর 
এক ত তলবপ্ত মকো ো তদনয় মদখনি মপনল  খুনল মগ্ল দরজো, আর মভিনর ঢুকল সযোলভর 
হোতডবন র দশোসই মদহিো। মুখ িুনল িোকোর্োর প্রনয়োজ  মর্োধ্ করনল   ো তপনর । 
 
আপ  মন  হোসনল  হোতডব । র্যস্ত তিত  ত নজও। তকন্তু িোই র্নল কোনজর মনধ্য র্োধ্ো 
মপনল র্ো মকউ তর্রক্ত করনল তপনরন র মনিো এরকম রোমগ্রুনড়র েো ো হনয় যো   ো। 
মডনস্কর এপোনশর মচয়োরিোয় র্নস পড়নল  তিত । অনপেো করনি থোকনল । 
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কোগ্নজর ওপর মৃদু খস খস শে িুনল েুনি চনলনে তপনরন র স্টোইলোসিো। র্যস, আর 
সর্ শু শো । মগ্তের পনকি মথনক একিো িু-মক্রতডি কনয়  মর্র করনল  হোতডব । েুাঁনড় 
তদনল  ওপনরর তদনক। তডগ্র্োতজ মখনি মখনি  োমোর সময় পয়সোিোর মতরচোতর্হী  
ইস্পোি-শরীনরর ওপর আনলো পনড় তেতকনয় উঠল। ধ্নর মফনল আর্োর ওপনরর তদনক 
পয়সোিো েুাঁনড় তদনয় অলস মচোনখ আনলোর প্রতিফল  মদখনি থোকনল  হোতডব । ময-গ্রনহর 
প্রনয়োজ ীয় সর্ ধ্োিু আমদোত  করনি হয়, মস-গ্রনহর তর্ত মনয়র মোধ্যম তহনসনর্ 
মতরচোতর্হী  ইস্পোিই ভোল। 
 
মুখ িুনল মচোখ তপিতপি কনর িোকোনল  তপনর । স্টপ দযোি! েোমনি উঠনল  তিত । 
 
কী? 
 
ওই মঘোড়োর তডনমর পয়সো মেোাঁড়োেুাঁতড়। র্ন্ধ কর। 
 
ও আেো। ধ্োির্ চোকতিিো পনকনি চোলো  কনর তদনল  হোতডব । মিোমোর কোজ মশষ হনল 
জোত ও, মকম ? কৃতত্রম জলপ্রিোলীর প্রনজক্টিো মভোনি মিোলোর আনগ্ তসতি কোউতিল 
তমতিিং-এ তফনর যোর্ র্নল কথো তদনয় এনসতে। 
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একিো দীঘবশ্বোস মেনড় কোনজ েোন্ত তদনল  তপনর । আতম শিতর। তকন্তু আশো করর্, িুতম 
আমোনক শহর-সিংক্রোন্ত র্যোপোর ত নয় জ্বোলোনর্  ো। কথোিো মখয়োল মরখ, প্ল্ীজ। আমোর 
সমস্ত সময় ঐ ই সোইনলোপীতডয়োর জন য র্রোে। 
 
খর্রিো শুন ে? ত তলবপ্ত স্বনর হোতডব  শুনধ্োনল । 
 
মকো  খর্র? 
 
ময-খর্র িোতমব োস তসতি আিোওনয়ভ মসি দুঘেো আনগ্ তরতসভ কনরনে। তপ্রনফক্ট অভ 
অযো তক্রয় -এর রয়যোল গ্ভ বর রোজো উপোতধ্ গ্রহি কনরনে । 
 
মর্শ মিো, িোনি কী হনয়নে? 
 
এম্পোয়োর-এর মকন্দ্র মথনক আমরো তর্তেন্ন হনয় মগ্তে, হোতডব  জর্োর্ তদনল । আমরো 
অর্তশয এরকম তকেু হনর্ র্নল আশঙ্কো করতেলোম; তকন্তু িোনি অর্িোর মকোন ো উন্নতি 
হনে  ো। সযো িোত , ট্রযো ির আর মখোদ মভগ্ো পযবন্ত আমোনদর অর্তশষ্ট মট্রড রুনির 
এনকর্োনর মনধ্যখোন  দোাঁতড়নয় আনে অযো োতক্রয় । এখ  আমোনদর মমিোল আসনর্ 
মকোনেনক? গ্ি ে মোনসর মনধ্য আমরো স্টীল তকিংর্ো অযোলুতমত য়োনমর মকোন ো তশপনমে 
মযোগ্োড় করনি পোতরত , আর এর্োর মথনক অযো োতক্রয়ন র রোজোর অ ুগ্রহ েোড়ো আনদৌ 
মযোগ্োড় করনি পোরর্  ো। 
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তপনর  অনধ্নযবর সনে র্লনল , িোহনল িোর সোহোনযযই মযোগ্োড় করোর র্যর্িো কর। 
 
র্োি কযো  উই? মশোন ো, তপনর , ময স দ অ ুযোয়ী এই ফোউনেশ  িোতপি হনয়নে, মস-
স দ ই সোইনলোপীতডয়ো কতমতির মর্োডব অভ ট্রোতস্টজনক পূিব প্রশোসত ক েমিো তদনয়নে। 
িোতমব োস শহনরর মময়র তহনসনর্ আমোর েমিো মেফ এিুকুই ময, িুতম কোউেোরসোই  
কনর অ ুমতি তদনল িনর্ই আতম আমোর ত নজর  োকিো উতড়নয় তদনি পোতর, র্ো একিো 
হোাঁতচ তদনি পোতর। সুিরোিং, র্যোপোরিো ত ভবর করনে মিোমোর মর্োডব আর মিোমোর ওপর। 
শহরিোর উন্নতি ত ভবর করনে গ্যোলোতক্সর অর্োধ্ র্োতিনজযর ওপর। আর এই শহনরর 
মদোহোই তদনয় র্লতে, একিো ইমোনজবতি তমতিিং ডোনকো 
 
থোনমো! মভোি কুড়োন ো র্কৃ্তিোয় কোজ হনর্  ো। মদখ, হোতডব , িোতমব োনস তমউত তসপল 
গ্ভ বনমে প্রতিিো করোর র্যোপোনর মর্োডব অভ ট্রোতস্টনজর িরফ মথনক মকোন ো র্োধ্ো ম ই। 
মযনহিু ফোউনেশ  িোতপি হনয়তেল পঞ্চোশ র্ের আনগ্, আর মযনহিু মলোকজ  
ক্রমর্ধ্বমো  হোনর ই সোইনলোপীতডয়ো-সিংক্রোন্ত- য় এম  কোনজ জতড়নয় পড়নে, মসনহিু 
এ-ধ্রন র একিো গ্ভ বনমনের প্রনয়োজ ীয়িো আমরো উপলতি কতর। তকন্তু িোর মোন  
এই  য় ময, সমস্ত মো র্জ্ঞোন র চূড়োন্ত সীমো ত নদবশক একিো ই সোইনলোপীতডয়ো প্রকোশ 
করো এখ  আর ফোউনেশন র প্রথম এর্িং একমোত্র উনেশয ম ই। হোতডব , আমরো একিো 
মস্টি-মসোপোনিবড শর্জ্ঞোত ক প্রতিিো । মলোকোল পতলতিনক্স আমরো  োক গ্লোনি পোতর  ো, 
গ্লোর্ও  ো। 
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মলোকোল পতলতিক্স! তপনর , তদস ইজ আ মযোিোর অভ লোইফ অযোে মডথ। ত জ শতক্তনি 
একিো যোতন্ত্রক সভযিো চোলোর্োর েমিো িোতমব োস গ্রনহর ম ই। িোর কোরি, মমিোল ম ই 
এ-গ্রনহর। িুতম ত নজও মসিো ভোল কনর জো । গ্রহিোর পোথুনর জতমনি মলোহো, িোমো, 
অযোলুতমত য়োম র্ো মিম  দোতম মকোন ো তকেুর তচহ্ন ম ই। অযো োতক্রয়ন র রোজো যতদ 
আমোনদর ওপর েোাঁতপনয় পনড়, িোহনল ই সোইনলোপীতডয়োর কী হনর্ র্লনি পোর? 
 
আমোনদর ওপর? িুতম তক ভুনল মগ্ে ময আমরো মখোদ ম্রোনির প্রিযে ত য়ন্ত্রনির আওিোয় 
আতে? তপ্রনফক্ট অভ অযো োতক্রয়  র্ো অ য মকোন ো তপ্রনফনক্টর অধ্ী   ই আমরো। কথোিো 
মোথোয় মগ্াঁনথ  োও। আমরো সম্রোনির র্যতক্তগ্ি এলোকোর অিংশ। মকউ আমোনদর গ্োনয় 
মিোকো মোরনি পোরনর্  ো। ত নজনক রেো করোর েমিো এম্পোয়োনরর আনে। 
 
মসনেনত্র এম্পোয়োর অযো োতক্রয়ন র রয়যোল গ্ভ বনরর এই মর্য়োড়োপ ো মঠকোনি পোরল  ো 
মক ? আর শুধু্ তক অযো োতজবয় ? গ্যোলোতক্সর সর্নচনয় দূরর্িবী তপ্রনফক্টগুনলোর মনধ্য 
কমপনে তর্শিো, সতিয র্লনি মগ্োিো মপতরনফতরই ত নজনদর মখয়োল খুতশমি কোজ কনর 
যোনে। এম্পোয়োনরর ওপর, এর্িং আমোনদর রেো করোর র্যোপোনর এম্পোয়োনরর সোমনথবযর 
ওপর আমোর তর্েুমোত্র ভরসো ম ই, কথোিো জোত নয় রোখতে মিোমোনক। 
 
যত্তসর্! রয়যোল গ্ভ বর আর রোজো- এ-দুনিোর মনধ্য িফোিিো মকোথোয়? এম্পোয়োনরর 
মভির একিু আধ্িু পতলতিক্স র্রোর্রই তেল, এখন ো আনে; উনেো-তসনধ্ কোজ মকউ  ো 
মকউ সর্ সময়ই করনে। গ্ভ বররো তর্নদ্রোহ কনরনে আর মস কোরনি মকোন ো মকোন ো 
ম্রোনির পি  হনয়নে, মকউ মকউ খু  হনয়নে। তকন্তু িোনি মখোদ এম্পোয়োনরর কী হনয়নে? 
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ফরনগ্ি ইি, হোতডব । এিো আমোনদর মোথোর্যথো  য়। আমরো শর্জ্ঞোত ক, এিোই আসল 
কথো। আমোনদর একমোত্র মোথোর্যথো হনে। ই সোইনলোপীতডয়ো। ও, ভোল কথো, হোতডব , 
আতম মিো প্রোয় ভুনলই তগ্নয়তেলোম! 
 
কী র্যোপোর? 
 
মিোমোর ঐ পতত্রকোিোর র্যোপোনর একিো তকেু কর মিো! তপনরন র গ্লোয় রোগ্। 
 
িোতমব োস তসতি জো বোল-এর কথো র্লে? ওখোন  আমোর হোি ম ই। ওিো 
র্যতক্তমোতলকো োধ্ী । িো, কী কনরনে পতত্রকোিো? 
 
কনয়ক হপ্তো ধ্নরই সুপোতরশ করনে ময  ফোউনেশন র পঞ্চোশিম প্রতিিো র্োতষবকীর তদ িো 
সরকোতর েুতির তদ  র্নল মঘোষিো করো হয় এর্িং মর্শ জোাঁকজমনকর সোনথ উদযোপ  করো 
হয়। 
 
মক   য়? তি  মোনসর মনধ্য ফোস্টব ভেিো খুলনর্ মরতডয়োম লক। এিোনক আতম একিো 
র্ড় ঘি োই র্র্। িুতম র্লনর্  ো? 
 
 ো। িোর কোরি, এিো মকোন ো অথবহী  প্রদশব ীর উপলে  য়। ফোস্টব ভে আর মসিোর 
মখোলোর তর্ষয়িো শুধু্ মর্োডব অভ ট্রোতস্টনজর র্যোপোর। গুরুেপূিব তকেু ঘিনল জ সোধ্োরিনক 
জো োন ো হনর্। এিোই মশষ কথো। দয়ো কনর এিো জো বোলনক জোত নয় তদনয়ো। 
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আতম দুিঃতখি তপনর ; িুতম ত িয়ই জো , তসতি চোিবোর মেোট্ট একিো র্যোপোনর সর্রকম 
ত িয়িো মদয়, আর মসিো হনে সিংর্োদপনত্রর স্বোধ্ী িো। 
 
তসতি চোিবোর তদনি পোনর, তকন্তু মর্োডব অভ ট্রোতস্টজ মদয়  ো। হোতডব , িোতমব োনস সম্রোনির 
প্রতিত তধ্ আতম, আর এ র্যোপোনর পূিব েমিো মদয়ো হনয়নে আমোনক। 
 
হোতডবন র মচহোরো মদনখ মন  হল, তিত  মন  মন  এক মথনক দশ পযবন্ত গু নে । মুখ 
কোনলো কনর তিত  র্লনল , একিো খর্র আনে আমোর কোনে। িুতম মযনহিু সম্রোনির 
প্রতিত তধ্, িোই মলনিস্ট খর্রিো মিোমোনকই তদনি চোই। 
 
অযো তক্রয়  সম্পনকব? তপনরন র মঠোাঁি দুনিো শক্ত হনয় মচনপ র্সল একিো আনরকিোর 
ওপর। তর্রতক্ত মর্োধ্ করনে  তিত । 
 
হযোাঁ। অযো োতজবয়  মথনক একজ  তর্নশষ দূি পোঠোন ো হনে আমোনদর এখোন । দুহপ্তোর 
মনধ্য। 
 
দূি? এখোন ? অযো োতক্রয়  মথনক? তকনসর জন য? 
 
উনঠ দোাঁড়োনল  হোতডব । মচয়োরিো মডস্ক মঘাঁনষ মঠনল রোখনল  আর্োর। মসিো মভনর্ মর্র 
করোর একিো সুনযোগ্ তদতে মিোমোনক। 
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আর তকেু  ো র্নল, মকোন ো তর্দোয় সম্ভোষনির মিোয়োক্কো  ো কনর, মর্তরনয় মগ্নল  তিত । 
 
. 
 
দুই 
 
ভদ্রনলোনকর  োম অযো নসল্ম হি রডতরক (মোনের শেিো আতভজোনিযর প্রিীক)। পুমোর 
সোর্-তপ্রনফক্ট; অযো োতক্রয়ন র রোজোর তর্নশষ দূি। আনরো আধ্ ডজ  উপোতধ্ আনে িোর। 
রোষ্ট্রীয় উপলনের যোর্িীয় আাঁকোল আ ুিোত কিোর মনধ্য মস্পস মপোনিব এই ভদ্রনলোনকর 
সনে সোেোৎ হল সযোলভর হোতডবন র। 
 
মুনখ আড়ষ্ট হোতস ত নয় মৃদু র্োউ কনর মহোলস্টোর মথনক িোর ব্লোস্টোরিো মর্র করনল  
সোর্-তপ্রনফক্ট। র্োনির তদকিো র্োতড়নয় তদনল  হোতডবন র তদনক। উপহোর গ্রহি করনল  
হোতডব । িোরপর তর্নশষভোনর্ আজনকর অ ুিোন র জন য ধ্োর কনর আ ো আনরকিো 
ব্লোস্টোর তদনয় তিত  শুনভেো জো োনল  অতিতথনক। িোতপি হল র্নু্ধে এর্িং মসৌহোদবয। হি 
রডতরনকর কোাঁনধ্র অতি সোমো য ফীি যতদও লেয কনরও থোনক  হোতডব  তর্চেনির 
মনিো চুপ কনর রইনল  তিত । 
 
পযবোপ্ত সিংখযক পদি কমবকিবোর অভযথব ো গ্রহি মশনষ একিো গ্রোউে কোনর চনড় র্সনল  
দুজ । ধ্ীর গ্তিনি, রোজকীয় ভতেমোয়, সোইনলোপীতডয়ো মস্কোয়োনরর উনেনশ এতগ্নয় চলল 
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মসিো। পনথর দুপোনশ দোাঁতড়নয় অিুযৎসোহী জ িো মসোিোনস হোি ম নড় িোনদর শুনভেো 
জো োল। জ িোর মসই হষবধ্বত  অতিতথ মযরকম মসৌজ যপূিব ত তলবপ্তিোর সনে গ্রহি 
করনল  িো িোর মনিো একজ  শসত ক ও সম্ভ্রোন্ত র্িংশীয় র্যতক্তনকই মো োয়। 
 
হোতডবন র উনেনশ তিত  র্লনল , এই শহর ত নয়ই রু্তে আপ োনদর মগ্োিো তর্শ্ব? 
 
মকোলোহনলর ওপর গ্লো চতড়নয় হোতডব  জর্োর্ তদনল , আমোনদর রোজযিো খুর্ই মেোি, ইওর 
এতমন ি। আমোনদর এই দতরদ্র গ্রনহর মোত্র কনয়ক র্েনরর ইতিহোনস অল্প কনয়ক জ  
সম্ভ্রোন্ত অতিতথ এনসনে । মসজ যই এনিো উৎসোহ-উেীপ ো। 
 
ত তিি কনরই র্লো যোয়, সম্ভ্রোন্ত শেিোর মভিনরর প্রেন্ন মেষিো সিোত ি অতিতথ ধ্রনি 
পোনর ত । 
 
গ্ম্ভীর গ্লোয় তিত  র্লনল , পঞ্চোশ র্ের ধ্নর আনে  আপ োরো এখোন । হুম–! িোহনল 
মিো প্রচুর জতম আনে আপ োনদর, মময়র। এগুনলো এনস্টনি ভোগ্ কনর মদর্োর কথো 
ভোনর্ ত  আপ োরো? 
 
এখন ো িোর প্রনয়োজ  পনড়ত । আমরো পুনরোপুতর মসিোলোইজড়। ই সোইনলোপীতডয়োর 
জন যই মসিোলোইজড় হনি হনয়নে আমোনদর। যখ  জ সিংখযো র্োড়নর্ িখ  হয়ি 
 
অদু্ভি এক জোয়গ্ো মিো! ইউ হযোভ ম ো মপজ তট্র? চোষোর্োদ কনর  ো এখোন  মকউ? 
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তহজ এতমন ি ময কথো মর্র করোর মচষ্টো করনে  মসিো মর্োেোর জ য খুর্ একিো রু্তদ্ধর 
দরকোর হয়  ো, ভোর্নল  হোতডব । গ্োেোড়োভোনর্ তিত  উত্তর তদনল ,  ো, সম্ভ্রোন্তর্িংশীয় 
মলোকও ম ই মকোন ো। 
 
হি রডতরনকর ভুরু ধ্ ুক হনয় মগ্ল। মক - আপ োনদর ম িো- যোর সনে মদখো করনি 
যোতে? 
 
ড. তপনরন র কথো র্লনে ? হযোাঁ, তিত ই মর্োডব অভ ট্রোতস্টজ-এর মচয়োরমযো । সম্রোনির 
র্যতক্তগ্ি প্রতিত তধ্ও র্নি। 
 
ডক্টর? অ য মকোন ো উপোতধ্  ই িোাঁর? মেফ একজ  স্কলোর? তিত ই জ সোধ্োরনির 
মোথোর ওপর েতড় মঘোরো ? 
 
অর্শযই, অমোতয়কভোনর্ জর্োর্ তদনল  হোতডব । স্কলোর আমরো কম-মর্তশ সর্োই। আফিোর 
অল, আমরো মিো একিো সোনয়তেতফক ফোউনেশন র মনিো মকোন ো তর্শ্ব  ই, র্রিং সম্রোনির 
এনকর্োনর প্রিযে শোসন র আওিোর মভিরই আতে। 
 
মময়র িোাঁর র্োনকযর মশষোিংনশ হোলকো একিু মজোর মদয়োয় সোমো য অপ্রতিভ মর্োধ্ করনল  
সোর্-তপ্রনফক্ট। সোইনলোপীতডয়ো মস্কোয়োর পযবন্ত ধ্ীর গ্তির র্োতক যোত্রোিুকুনি আর মকোন ো 
কথো  ো র্নল গ্ম্ভীর মুখ কী ময  ভোর্নি লোগ্নল । 
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তর্নকল এর্িং সন্ধযো একনঘনয়তমনি কোিনলও হোতডব  অন্তি এিো মদনখ স্বতস্ত পোতেনল  ময 
তপনর  এর্িং হি রডতরক এনক অপনরর সিংসগ্ব অপেে করনে  আনরো মর্তশ; যতদও 
প্রথম সোেোনির সময় িোরো মর্শ সরনর্ই পোরস্পতরক মসৌজ য এর্িং মসৌহোদবয তর্ত ময় 
কনরনে । 
 
ই সোইনলোপীতডয়ো তর্তেিং-এ ইিনপকশ  িুযনরর সময় জ্বলজ্বনল মচোনখ তপনরন র 
মলকচোর শু নল  হি রডতরক। মরফোনরি তফল্ম-এর তর্শোল তর্শোল সর্ মস্টোর হোউস 
আর অগু তি প্রনজকশ  রুনমর পোশ তদনয় মহাঁনি মযনি মযনি মুনখ একিো মোতজবি, 
অথবহী  হোতসর মুনখোশ এাঁনি শুন  মগ্নল  তিত  তপনরন র র্কর্কোত । 
 
মলনভনলর পর মলনভল ম নম কনম্পোতজিং তডপোিবনমে, এতডতিিং তডপোিবনমে, পোর্তলতশিং 
তডপোিবনমে এর্িং তফতল্মিং তডপোিবনমে- সর্ মদখোর পরই মকর্ল প্রথম একিো অথবপূিব 
মন্তর্য করনল  তিত । পুনরো র্যোপোরিোই খুর্ ইেোনরতস্টিং। তকন্তু পূিবর্য়স্ক মলোকনদর কোজ 
তহনসনর্ মর্শ অদু্ভি। কী লোভ এনি? 
 
হোতডব  লেয করনল , হি রডতরনকর এই মন্তনর্যর জর্োনর্ তপনর  মকোন ো উত্তর খুাঁনজ 
মপনল   ো। যতদও িোাঁর মচহোরোয় এম  একিো ভোর্ ফুনি উঠল ময ইনে করনলই তিত  
জুিসই একিো তকেু শুত নয় তদনি পোনর । 
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রোনি, তড োনরর সময়, তর্নকনলর তঠক উনেো ঘি ো ঘিল। কথনকর ভূতমকোিো এর্োর 
একনচতিয়োভোনর্ ত নল  হি রডতরক। অযো োতক্রয়  এর্িং সদয রোজয র্নল মঘোতষি 
প্রতিনর্শী তস্মরন োর মনধ্যকোর সোম্প্রতিক যুনদ্ধ র্যোিোতলয়ো  প্রধ্ো  তহনসনর্ িোাঁর ত নজর 
ভূতমকোর কথো অপতরতমি এর্িং অতর্শ্বোসয উৎসোনহর সনে, প্রতিতি খুাঁতি োতিসহ র্নল 
মগ্নল  তিত । 
 
তড োর মশষ হনয় মগ্ল, খুনদ অতফসোররো এনক এনক মকনি পড়নল , িোর পনরও িোাঁর 
গ্ল্প ফুরল  ো; তপনর  এর্িং হোতডব নক ত নয় র্যোলকত নি এনস দোাঁড়োনল । গ্রীষ্মসন্ধযোর 
উষ্ণ হোওয়ো উপনভোগ্ করনি করনি খে-তর্খে মস্পস তশনপর উিতসি র্িব ো তদনয় 
িনর্ই তিত  িোাঁর তর্জয়-গ্োথোর সমোতপ্ত িো নল । 
 
আমুনদ গ্লোয় িোরপর র্লনল , এর্োর িোহনল একিু তসতরয়োস র্যোপোনর যোওয়ো যোক। 
 
র্োাঁতচ িোহনল, তর্ড়তর্ড় কনর হোতডব  র্লনল । মভগ্ো-র িোমোক তদনয় শিতর একিো লম্বো 
তসগ্োর ধ্রোনল  তিত । আর অল্প কনয়কিো আনে, ভোর্নল  মন  মন । মপেন র দুপোনয়র 
ওপর দোাঁড় করোনল  মচয়োরিোনক। 
 
আকোনশ, অন ক উাঁচুনি অস্পষ্ট একিো মলনির আকোর ত নয় তদগ্ন্ত মথনক তদগ্ন্ত পযবন্ত 
তর্সৃ্তি হনয় আনে গ্যোলোতর। মহোতর্নশ্বর এই প্রোন্তসীমোয় অল্প ময-কিো িোরো তমতিতমতি 
করনে, অ য অিংনশর িুল োয় মসগুনলো ম হোিই  গ্িয। 
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সোর্-তপ্রনফক্ট র্লনল , অর্তশয কোগ্জ-পত্তর সই মথনক শুরু কনর এ-ধ্রন র যোর্িীয় 
একনঘনয়, আ ুিোত ক র্যোপোরগুনলো আপ োনদর কোউতিনলর সোমন ই সোরর্। ভোল কথো, 
কী ময   োম আপ োনদর কোউতিনলর?। মর্োডব অভ ট্রোতস্টজ, ঠোেো গ্লোয় জর্োর্ তদনল  
তপনর । 
 
অদু্ভি  োম মিো! মস যোই মহোক, ওসর্ আগ্োমীকোনলর জ যই রইল। এখ  র্রিং তকেু 
মেোিখোনিো তর্ষনয় আলোপ মসনর আগ্োেো পতরষ্কোর কনর রোতখ খোত কিো। তক র্নল ? 
 
অথবোৎ- হোতডব  একিো মখোাঁচো তদনি চোইনল । 
 
মেফ এই ময, মপতরনফতরর পতরতিতিনি সোমো য একিু পতরর্িব  ঘনিনে আর িোর ফনল 
আপ োনদর গ্রনহর সোমোতজক মযবোদো খোত কিো অত িয়িোর মুনখ পনড় মগ্নে। খুর্ ভোল 
হনিো, যতদ মগ্োিো অর্িোিো সম্পনকব আমরো একিো আেোরস্টযোতেিং-এ মপৌঁেুনি পোরিোম। 
ভোল কথো, মময়র, আপ োর ঐ তসগ্োর আর আনে? 
 
অত েোসনিও একিো মর্র কনর তদনল  হোতডব । 
 
অযো নসল্ম হি রডতরক তসগ্োরিো  োনকর কোনে ত নয় শুকনল  একর্োর। চোপো একিো 
হষবধ্বত  কনর উঠনল । মভগ্ো  মিোর্োনকো! মপনয়নে  মকোনেনক? 
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লোস্ট তশপনমনে তকেু এনসতেল। আর ম ই র্লনলই চনল। মস্পস জোন , আর্োর কনর্ 
পোনর্ো, র্ো আনদৌ পোনর্ো তক ো। 
 
তপনর  ভ্রুকুতি করনল । ধূ্মপো  কনর   ো তিত - গ্ন্ধিোও সহয করনি পোনর  
 
এনকর্োনর। একিো র্যোপোর রু্েনি তদ  আমোনক, ইওর এত নমি। আপ োর তমশন র 
উনেশয মিো শুধু্ ঘুনরতফনর মদখো? 
 
এতর মনধ্য তসগ্োনর জনম্পস কনয়কিো িো  তদনয়, মধ্োাঁয়ো মেনড়, ত নজনক মঢনক মফনলনে  
হি রডতরক। মসই মধ্োাঁয়োর আড়োল মথনক মোথো েোাঁকোনল  তিত । 
 
মসনেনত্র মসিো অন ক আনগ্ই মশষ হনয় মগ্নে। এক  ম্বর ই সোইনলোপীতডয়ো ফোউনেশ  
র্রোর্র একই রকম আনে। 
 
আেো। িো, এিো কী অর্িোয় আনে? 
 
একিো মস্টি-সোনপোনিবড শর্জ্ঞোত ক প্রতিিোন র এর্িং মহোমো য সম্রোনির র্যতক্তগ্ি এলোকোর 
একিো অিংশ তহনসনর্। 
 
সোর্-তপ্রনফক্ট প্রভোতর্ি হনয়নে  র্নল মন  হল  ো। মধ্োয়োর র্লয় েোড়নল  তিত  
আনরকিো। 
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এিো একিো চমৎকোর তথনয়োতর, ড. তপনর । ধ্নর ত নি পোতর, ইনম্পতরয়োল সীল-এর েোপ 
মোরো স দও আনে আপ োনদর কোনে; তকন্তু প্রকৃি অর্িোিো কী? তস্মরন োর তর্পরীনি 
আপ োনদর অর্িো  মকোথোয়? তস্মরন োর রোজধ্ো ী মথনক আপ োনদর দূরে পঞ্চোশ 
পোনসবক-ও  য়, আপত  জোন  । মকোন োম আর ডযোতরনর্ো মথনক? 
 
তপনর  উত্তর তদনল , মকোন ো তপ্রনফনক্টর সনে আমোনদর সম্পকব ম ই। সম্রোনির র্যতক্তগ্ি 
এলোকোর অিংশ তহনসনর্- 
 
মগ্োিোয় যোক আপ োর তর্জ্ঞো । েোমনি উঠনল  রডতরক। তস্মরন ো মযখোন  ময মকোন ো 
সময় িোতমব োস দখল কনর ত নি পোনর, মসখোন  তর্জ্ঞো  কী করনর্? 
 
আর সম্রোি? তিত  মচনয় মচনয় মদনখ যোনর্  শুধু্? 
 
শোন্ত হনয় এনল  হি রডতরক। র্লনল , তঠক আনে, ড. তপনর , রু্েলোম আপত  সম্রোনির 
সম্পতত্তর র্যোপোনর েদ্ধোশীল, অযো োতক্রয় ও িোই; তকন্তু তস্মরন ো িো  ো-ও হনি পোনর। 
মন  রোখনর্ , মোত্র তকেুতদ  আনগ্ সম্রোনির সনে একিো চুতক্ত স্বোের কনরতে আমরো। 
আগ্োমীকোল আপ োনদর মর্োডব অভ ট্রোতস্টজনক িোর একিো কতপ মদখোর্। আর মসই 
চুতক্তনি তপ্রনফক্ট অভ অযো োতক্রয়ন র সীমোনন্তর মভিনর শোতন্ত-শৃঙ্খলো রেোর দোতয়ে 
অতপবি হনয়নে আমোনদর ওপর। অর্শযই মসিো সম্রোনির পে মথনক। আমোনদর কিবর্যিো 
কী, মসিো পতরষ্কোর হনয়নে ত িয়ই? 
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অর্শযই। তকন্তু িোতমব োস মিো তপ্রনফক্ট অভ অযো োতক্রয়ন র অিংশ  য়। 
 
আর তস্মরন ো- 
 
তপ্রনফক্ট অভ তস্মরন োর অিংশ-ও  য় এিো। মকোন ো তপ্রনফনক্টরই অিংশ  য় িোতমব োস। 
 
তস্মরন ো কী মসিো জোন ? 
 
তস্মরন ো কী জোন  আর  ো জোন , আতম িোর পনরোয়ো কতর  ো। 
 
আমরো কতর। এই তকেুতদ  আনগ্ একিো যুদ্ধ মশষ করলোম আমরো ওনদর সনে। তস্মরন ো 
এখন ো আমোনদর দুনিো মস্টলোর তসনস্টম দখল কনর আনে। এই দুই জোতির মোেখোন  
একিো অিযন্ত িোনিতজক স্পনি রনয়নে িোতমব োস। 
 
লোন্ত মর্োধ্ করনল  হোতডব  এনিো কথোর ফুলেুতর মদনখ।  োক গ্লোনল  তিত । আপত  
তঠক কী র্লনি চোইনে ? 
 
মন  হল, আর কথো  ো ঘুতরনয় সরোসতর মূল প্রসনে যোর্োর জন য শিতর-ই তেনল  সোর্-
তপ্রনফক্ট। তিত  চিপি উত্তর তদনল , একিো র্যোপোর খুর্ পতরষ্কোর। িোতমব োস মযনহিু 
ত নজনক রেো করনি পোরনে  ো, িোই অযো োতক্রয় নক িোর ত নজর স্বোনথবই গ্রহিোনক 
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রেোর দোতয়ে ত নি হনর্। ত িয় রু্েনি পোরনে , আপ োনদর অভযন্তরীি প্রশোসত ক 
র্যোপোনর  োক গ্লোর্োর মকোন ো ইনে আমোনদর ম ই। 
 
হুাঁহু-হুাঁ, একিু মঘাঁৎ মঘোাঁৎ কনর উঠনল  হোতডব । 
 
-তকন্তু আমোনদর তর্শ্বোস, সর্নচনয় ভোল হনর্ যতদ এ-গ্রনহ অযো োতক্রয়ন র সোমতরক ঘোাঁতি 
িোপ  করো হয়। 
 
আর আপ োরো তক শুধু্ এিোই চো - মোতলকো োতর্হী  একিো তর্শোল এলোকো জুনড় একিো 
সোমতরক ঘোাঁতি- আর তকেু  য়? 
 
মদখু , মপ্রোনিতক্টিং মফোনসবর ভরিনপোষনির র্যোপোরিো মিো থোকনর্ই। 
 
হোতডবন র মচয়োরিোর র্োতক দুনিো পোয়ো সশনে ম নম এল মমনেনি। হোাঁিুর ওপর দুই ক ুই 
মরনখ সোমন র তদনক েুাঁনক এনল  হোতডব । এিেনি আসল কথোয় এনসতে আমরো। 
আনরো মভোলোলো করো যোক র্যোপোরিো। িোতমব োসনক একিো আতেি রোনজয পতরিি হনি 
হনে এর্িং  জরো ো তদনি হনে। 
 
 জরো ো  য়, কর। আমরো আপ োনদর রেো করতে, আর মসজ য আপ োরো আমোনদর দোম 
তদনে । 
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প্রচে শনে মচয়োনরর হোিনল একিো চোপড় র্সোনল  তপনর । আমোনক কথো র্লনি দোও, 
হোতডব । ইওর এতমত ি, অযো োতক্রয় , তস্মরন ো র্ো আপ োর ঐ মলোকোল পতলতিক্স আর 
ফোলিু যুনদ্ধর কো োকতড়ও মূলয ম ই আমোর কোনে। আতম আপ োনক জোত নয় তদতে, এিো 
একিো মস্টি-সোনপোনিবড িযোক্স-তি ইিতিতিউশ । 
 
মস্টি-সোনপোনিবড? তকন্তু মস্টি মিো আমরোই, ড. তপনর । অযোে উই আর  ি সোনপোতিিং। 
 
রোনগ্ িড়োক কনর দোাঁতড়নয় মগ্নল  তপনর । ইওর এতমন ি, আতম মহোমো য সম্রোনির– 
 
প্রিযে প্রতিত তধ্, তিক্ত কনণ্ঠ পোদপুরি করনল  অযো নসলুম হি রডতরক। আর আতম 
অযো োতক্রয়ন র রোজোর প্রিযে প্রতিত তধ্। অযো তক্রয়  তকন্তু আনরো অন ক কোনে ড. 
তপনর । 
 
কোনজর কথোয় মফরো যোক, িোড়ো তদনল  হোতডব । িথোকতথি এই কর আপ োরো কীভোনর্ 
ম নর্ , ইওর এতমন ি? মোন  র্লনি চোইে, কী ম নর্ - গ্ম, আলু, শোক-সতজ্ব,  োতক 
গ্র্োতদ পশু? 
 
মুহূনিব মচোখ দুনিো র্ড় হনয় মগ্ল সোর্-তপ্রনফনক্টর। কী যো-িো র্লনে ! ওসর্ তদনয় কী 
করর্ আমরো? অনঢল আনে আমোনদর ওগুনলো। অর্শযই মসো ো ম র্। আর যতদ 
আপ োনদর পযবোপ্ত পতরমোনি মক্রোতময়োম র্ো ভযো োতডয়োম থোনক িোহনল মিো কথোই ম ই। 
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মহো মহো কনর মহনস উঠনল  হোতডব । মলোহো-ই পযবোপ্ত পতরমোনি ম ই আমোনদর, মিো মসো ো 
আর মক্রোতময়োম! আমোনদর মুদ্রোর মচহোরোিো একিু মদখু  মিো। দূনির তদনক একিো পয়সো 
েুাঁনড় তদনল  তিত । 
 
হি রডতরক মসিো লুনফ ত নয় মচোনখর সোমন  ধ্রনল । কী এিো? স্টীল? 
 
তঠক ধ্নরনে । 
 
তকেুই রু্েনি পোরতে  ো। 
 
িোতমব োস গ্রনহ মকোন ো ধ্োিু ম ই। সর্ ধ্োিু আমরো আমদোত  কতর। দোম মদর্োর মনিো 
তকেু ম ই আমোনদর  ো মসো ো,  ো অ য তকেু। অর্তশয যতদ কনয়ক হোজোর রু্নশল আলু 
চো  মিো তদনি পোতর। 
 
িোহনল- মযো ুফযোকচোডব গুডস্ তদনলই চলনর্। 
 
ধ্োিু েোড়ো মযো ুফযোকচোডব গুডস্! আমোনদর মমতশ  শিতর করতে কী তদনয় আমরো? 
 
খোত কেি মকউ মকোন ো কথো র্লনল   ো। অিিঃপর তপনর   ীরর্িো ভে করনল । 
মগ্োিো আনলোচ োিোই অপ্রোসতেক। িোতমব োস মকোন ো গ্রহই  য়। একিো সোনয়তেতফক 
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ফোউনেশ , যো তর্শোল এক ই সোইনলোপীতডয়ো শিতর করনে। মস্পনসর মদোহোই, তর্জ্ঞোন র 
প্রতি তক আপ োনদর মকোন ো েদ্ধো ম ই? 
 
ই সোইনলোপীতডয়ো তদনয় যুদ্ধ জয় করো যোয়  ো। হি রডতরনকর ভুরু মজোড়ো কুাঁচনক 
মগ্নে। পুনরোপুতর অ ুৎপোদ শীল গ্রহ একিো একরকম র্ন্ধযোই র্লো যোয়। িো, মর্শ মিো, 
জতম তদনি পোনর  আপ োরো। 
 
কী র্লনি চোইনে ? তজনগ্যস করনল  তপনর  সচতকি হনয়। 
 
গ্রহিো প্রোয় পুনরোই খোতল। আর মোতলকো োতর্হী  জতমগুনলো সম্ভর্ি উর্বরও। অযো োতক্রয়ন  
অতভজোি মেিীর অন নকই আনে  যোাঁরো িোাঁনদর এনস্টনির পতরমোি র্োড়োনি ইেুক। 
 
আপত  এধ্রন র প্রস্তোর্ করনি পোনর   ো– 
 
এি ভয় পোর্োর তকেু ম ই, ড. তপনর । আপ োনদর যি খোতল জতম আনে িোনি 
আমোনদর সর্োর হনয়ও মর্তশ হনয় যোনর্। পতরতিতি যতদ মস পযবোয় পযবন্ত মপৌঁেোয়। আর 
আপ োর সোহোযয কনর , িোহনল আপ োনদর যোনি মলোকসো   ো হয় মস র্যর্িো আমরো 
করনি পোরর্। হয়ি উপোতধ্ মপনয় মগ্নল  মগ্োিোকনিক, মসই সনে এনস্টিও র্রোে করো 
হল আপ োনদর দুজন র  োনম। আমোর কথো রু্েনি পোরনে  ত িয়ই? 
 
র্যোেোত্মক একিো হোতস মহনস তপনর  শুধু্ র্লনল , ধ্ যর্োদ! 
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তঠক মসই মুহূনিব ভোলমো ুনষর মি মুখ কনর একিো প্রশ্ন কনর র্সনল  হোতডব , আেো, 
আমোনদর অযোিতমক-পোওয়োর প্ল্যোনের জ য প্রনয়োজ ীয় পতরমোি পুনিোত য়োম সোপ্ল্োই তদনি 
পোরনর্ অযো োতক্রয় ? আমোনদর যো আনে িো তদনয় আর মোত্র কনয়ক র্ের চলনর্। 
 
মুহূনিবর জন য হোাঁ হনয় মগ্নল  তপনর , মর্শ তকেুেি মকউ মকোন ো কথো র্লনল   ো। 
মশষ পযবন্ত হি রডতরক যখ  মুখ খুলনল  িোর গ্লো এনকর্োনর অ যরকম মশো োল। 
 
আপ োনদর অযোিতমক পোওয়োর আনে? 
 
অর্শযই! এনি অর্োক হর্োর কী হল? অযোিতমক পোওয়োর মিো আমোর জো ো মনি পঞ্চোশ 
হোজোর র্েনরর পুরন ো তজত স। আমোনদর থোকনর্  ো মক ? পুনিোত য়োম পোওয়োিোই একিু 
সমসযো, এই যো। 
 
হযোাঁ… হযোাঁ, মথনম মগ্নল  দূি ভদ্রনলোক। িোরপর মকোন ো রকনম জতড়নয় জতড়নয় র্লনল , 
তঠক আনে- কোল এ-র্যোপোনর আলোপ করো যোনর্। যতদ তকেু মন   ো কনর  আতম িনর্- 
 
হি রডতরনকর গ্ম পনথর তদনক তকেুেি িোতকনয় রইনল  তপনর । দোাঁনি দোাঁি ঘনষ 
র্নল উঠনল , মোথোনমোিো, জঘ য গ্োধ্ো একিো! একিো- 
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হোতডব  মোেপনথ িোাঁনক থোতমনয় তদনয় র্লনল , মমোনিই িো  য়। মলোকিো মকর্ল িোর 
পতরপোনশ্ববর একিো মপ্রোডোক্ট মোত্র। আমোর কোনে একিো র্েুক আনে, মিোমোর কোনে ম ই 
এই র্যোপোরিোর র্োইনর আর মিম  তকেু মর্োনে  ো মস। 
 
মরনগ্ হোতডবন র তদনক ঘুনর দোাঁড়োনল  তপনর । ঐ সোমতরক ঘোাঁতি আর  জরো ো ত নয় কথো 
র্লনি তগ্নয়তেনল কী করনি িুতম? মোথো খোরোপ হনয় তগ্নয়তেল  োতক মিোমোর? 
 
 ো। আতম মেফ মলোকিোনক তদনয় কথো র্তলনয় ত নয়তে। মখয়োল কনরে ত িয়ই, 
অযো োতক্রয়ন র আসল উনেশয অথবোৎ িোতমব োনসর ভূ-সম্পতত্ত গ্রোস করোর র্যোপোরিো প্রথনম 
র্লনি চোয়ত  মলোকিো। িনর্ অর্শযই আতম মসিো হনি তদতে  ো। 
 
িুতম হনি তদে  ো! তকন্তু িুতম মক মহ র্োপু? আর র্নলো মিো মদতখ, মকো  আনক্কনল িুতম 
আমোনদর অযোিতমক-পোওয়োর প্ল্যোনের কথো ফোাঁস কনর তদনল? কোজিো কনর িুতম আমোনদর 
একিো তমতলিোতর িোনগ্বনি পতরিি করনল। 
 
হযোাঁ তঠকই র্নলে, দোাঁি মর্র কনর হোসনল  হোতডব । এম  এক তমতলিোতর িোনগ্বি যোর কোে 
মথনক সনর থোকোই রু্তদ্ধমোন র কোজ। মক  কথোিো িুনলতেলোম মসিো তক পোত র মনিো 
পতরষ্কোর  য়? আমোর একিো মঘোরির সনেনহর র্যোপোনর ত তিি হনয় মগ্লোম আতম 
প্রসেিো িুনল। 
 
িো মসই সনেহিো কী? 
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মসিো হনে, এখ  আর অযোিতমক-পোওয়োর অথব ীতি ম ই অযো োতক্রয়ন র। যতদ থোকনিো, 
িোহনল আমোনদর র্নু্ধর্নরর এিো জো ো থোকি ময, পোওয়োর প্ল্যোনে এখ  আর প্ল্নিোত য়োম 
র্যর্হোর করো হয়  ো; প্রোচী কোনল হনিো অর্তশয। সুিরোিং এনি কনর মর্োেো যোনে, 
মপতরনফতরর র্োতক অিংনশ অযোিতমক-পোওয়োর ম ই। তস্মরন োর ময ম ই িো মিো সহনজই 
মর্োেো যোয়, কোরি মসনেনত্র অযো োতক্রয়ন র পনে ওনদর সনে যুনদ্ধ মপনর ওঠো সম্ভর্ 
হনিো  ো। ইেোনরতস্টিং, তক র্ল? 
 
মঘোাঁৎ জোিীয় একিো শে কনর তপনর  চনল মগ্নল । 
 
মুচতক হোসনল  হোতডব । 
 
েুাঁনড় মফনল তদনল  তিত  হোনির তসগ্োরিো। ওপনরর সুতর্সৃ্তি গ্যোলোতক্সর তদনক মুখ িুনল 
িোকোনল । মিল আর কয়লোর যুনগ্ তফনর মগ্ল  োতক ওরো? তর্ড় তর্ড় কনর আপ  মন  
প্রশ্ন করনল  তিত । ভোর্ োর র্োতক অিংশিো আর মর্র  ো কনর মচনপ রোখনল  মভিনরই। 
 
. 
 
তি  
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জো বোল-এর মোতলকো োর কথোিো অস্বীকোর কনর হোতডব  সতিয কথোই র্নলনে । িনর্ মসিো 
শুধু্ কথোর মোরপযোাঁচ, িোর মর্তশ তকেু  য়। মগ্োিো িোতমব োসনক একিো স্বোয়ত্তশোতসি 
মপৌর গ্নর পতরিি করোর ময মচষ্টো চলনে, হোতডব  িোর প্রোিপুরুষ। িোতমব োনসর প্রথম 
মময়র ত র্বোতচি হনয়নে  তিত ই। কোনজই এনি অর্োক হর্োর তকেু ম ই ময, যতদও 
জো বোল স্টনকর একিো মশয়োরও িোর  োনম ম ই, একিু ঘুরপনথ এসর্ মশয়োনরর ষোি 
শিোিংশই ত য়ন্ত্রি কনর  তিত । 
 
করোর উপোয়ও আনে। 
 
আর মসজন যই, এিো মমোনিই কোকিোলীয় র্যোপোর  য় ময, হোতডব  যখ  মর্োডব অভ 
ট্রোতস্টজ-এর তমতিিং-এ িোাঁনক অিংশগ্রহি করনি মদয়োর র্যোপোনর তপনর নক পীড়োপীতড় 
করনি লোগ্ন , তঠক মসই সমনয়ই জো বোল ঐ একই তর্ষনয়র পনে মলখোনলতখ শুরু 
করল। শুধু্ িোই  য়,  যোশ োল গ্ভ বনমে-এ শহর-এর প্রতিত তধ্নের দোতর্নি 
ফোউনেশন র ইতিহোনস এই প্রথমর্োনরর মনিো একিো জ সভোও অ ুতিি হনয় মগ্ল। 
 
মশষ পযবন্ত মুখ ভোর কনর হনলও রোতজ হনি হনলো তপনর নক। 
 
মিতর্নলর এক মোথোয় র্নস হোতডব  ভোর্তেনল , তফতজকযোল সোনয়তেস্টরো প্রশোসত ক কোনজ 
মক  এি খোরোপ হ । িোর একিো কোরি হয়ি এই ময, অ ম ীয় অপতরর্িব ীয় িথয 
ত নয় কোজ করনিই অতি মোত্রোয় অভযস্ত িোরো। এর্িং  ম ীয়, জ সোধ্োরি সম্পনকব তঠক 
িিিোই অ ভযস্ত। 
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হোতডবন র র্োাঁনয় র্নসনে  মিোমোজ সোি এর্িং জডব ফোরো; লো তড  ক্রোস্ট আর ইনয়ি 
ফুলহযোম ডোইন । তপনর ও ডোইন , সভোপতির আসন । সর্োর সনেই পতরচয় আনে 
হোতডবন র, িনর্ এই তর্নশষ সভো উপলনে গ্োম্ভীনযবর একিো র্োড়তি মুনখোশ পনর আনে  
সর্োই। 
 
প্রোথতমক আ ুিোত কিোর সময়িুকু তেতমনয় পোর কনর তদনল  হোতডব । তপনর  িোাঁর সোমন  
রোখো পোত র গ্লোনস চুমুক তদনয় কথো শুরু করনি  নড়চনড় র্সনল  তিত । 
 
মর্োডবনক একিো কথো জো োনি মপনর আ তেি মর্োধ্ করতে। আমোনদর মশষ তমতিিং-এর 
পর এম্পোয়োর-এর চযোনিলর লডব ডরউই  আমোনক কথো তদনয়নে , দু সপ্তোনহর মনধ্যই 
িোতমব োনস আসনে  তিত । এিো একরকম ধ্নরই ম য়ো যোয় ময, র্িবমো  পতরতিতি 
সম্পনকব িোাঁনক অর্তহি করো হনল অযো োক্রত য়ন র সনে আমোনদর সম্পকব পুনরোপুতর 
সহজ হনয় যোনর্। 
 
মৃদু মহনস মিতর্নলর মশষ মোথোয় র্নস থোকো হোতডবন র উনেনশ তিত  র্লনল , এ-র্যোপোনর 
জো বোল-মক িথয সূরর্রোহ করো হনয়নে। 
 
হোতডব  চোপো হোতস হোসনল  একিু। পতরষ্কোর মর্োেো যোনে, িোাঁনক এই সুরতেি দুনগ্ব 
তপনর  মযসর্ কোরনি ঢুকনি তদনয়নে  িোর একিো হনে িোাঁনক এই িথযিো মদয়ো। 
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শোন্ত গ্লোয় তিত  র্লনল , লডব ডরউই  তঠক কী করনর্  র্নল আশো কর িুতম, পতরষ্কোর 
কনর র্লনর্? 
 
উত্তরিো এল মিোমোজ সোনির কোে মথনক। যখ  মর্শ একিো রোজকীয় মমজোনজ থোনক , 
মলোকজ নক িখ  িৃিীয় পুরুনষ সনম্বোধ্  করোর একিো র্দ-অভযোস আনে িোাঁর। 
 
পতরষ্কোর মর্োেো যোনে, মময়র হোতডব   যোকোনমোনি ওস্তোদ। ভদ্রনলোনকর এিো  ো মর্োেোর 
কথো  য় ময, িোাঁর র্যতক্তগ্ি অতধ্কোর েুণ্ণ মহোক এিো সম্রোি মকোন োক্রনমই চোইনর্   ো। 
 
মক ? ওরো িো করনি চোইনল তিত  কী করনর্ ? 
 
তর্রতক্তনি  নড়চনড় উঠনল  তপনর । র্লনল , িুতম এনকর্োনরই অনকনজো হনয় মগ্ে। 
একিু মথনম মযোগ্ করনল , আর িুতম মযসর্ মন্তর্য করে িো প্রোয় : রোজনদ্রোনহর পযবোনয় 
পনড়। 
 
আতম তক ধ্নর ম র্ আমোর প্রনশ্নর উত্তর মদয়ো হনয় মগ্নে? 
 
হযোাঁ, মিোমোর যতদ আর তকেু র্লর্োর  ো থোনক– 
 
দোাঁড়োও, দোাঁড়োও, অনিো িোড়োিোতড় তসদ্ধোনন্ত চনল মযও  ো। একিো প্রশ্ন আনে আমোর। 
অযো োতক্রয়ন র হুমতক মরোধ্ করনি র্োস্তর্সিি তকেু তক করো হনয়নে, এই কূিন তিক 
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চোলিুকু েোড়ো? কথোিো এজ য তজনগ্যস করতে ময, চোলিোনি কোনজর কোজ মিম  তকেু 
 ো-ও হনি পোনর। 
 
ইনয়ি ফুলহযোম িোর ভয়ঙ্করদশব  মগ্োাঁফ মজোড়োয় িো তদনয় পোেো প্রশ্ন করনল , আপত  
িোহনল এসনর্র মনধ্য হুমতক মদখনি পোনে ? 
 
আপত  পোনে   ো? 
 
এক তর্েুও  ো, রীতিমি অর্জ্ঞোর সুনর জর্োর্ এল। সম্রোি— 
 
মগ্রি মস্পস! প্রচে তর্রতক্ত মর্োধ্ করনল  হোতডব । এিো কী! সর্োই মদখতে কথোয় কথোয় 
হয় সম্রোি,  য় এম্পোয়োর-এর  োম ত নে; ভোর্খো ো, শে দুনিো এনকর্োনর জোদুমন্তর। 
এখো  মথনক েোড়ো পঞ্চোশ হোজোর পোনসবক দূনর রনয়নে  আপ োনদর সম্রোি; আর তিত  
আমোনদর কথো আনদৌ তচন্তো কনর  তক  ো মস ত নয় মঘোরির সনেহ আনে আমোর। আর 
যতদ কনর ও তিত  তক তকেু করনি পোরনর্ ? ইনম্পতরয়োল ম তভর যো তকেু এই এলোকোয় 
তেল িো এখ  চোর রোনজযর দখনল। আর িোনি অযো োতক্রয়ন রও ভোগ্ আনে। একিো 
কথো শুন  রোখু , যুদ্ধ আমোনদর করনি হনর্ অে তদনয়, কথো তদনয়  য়। 
 
এর্োর আনরকিো কথো মোথোয় মগ্াঁনথ ত  । এ-পযবন্ত আমরো দুমোনসর মনিো সময় মপনয়তে। 
িোর প্রধ্ো  কোরি, অযো োতক্রয় নক আমরো এই ধ্োরিো তদনয়তে ময, আমোনদর হোনি 
পোরমোিতর্ক অে আনে। এিো ময একিো ত জবলো তমনথয কথো মসকথো সর্োই জোত । 
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অযোিতমক পোওয়োর আমোনদর আনে তঠকই; তকন্তু মসিো র্োতিতজযক র্যর্হোনরর জ য, আর 
িোনি তকেুই এনস যোয়  ো। এ-র্যোপোনর ওরো তশগ্তগ্রই মজন  যোনর্ আর িখ  ওনদর 
খুতশিো শুধু্  োচো োতচনিই সীমোর্দ্ধ থোকনর্ একথো ভোর্নল মস্ত র্ড় ভুল করনর্ । 
 
জ োর্– 
 
থোমু ! কথো মশষ কতরত  এখ ও, উনত্ততজি হনয় উঠনে  হোতডব । এই েোনমলো মমিোনি 
চযোনিলরনক মডনক আ নে  ভোল কথো। তকন্তু আনরো ভোল হনর্ যতদ মসই সনে 
পোরমোিতর্ক মর্োমো ঠোসো র্ড় র্ড় কনয়কিো সীজ গ্ো -ও আ োর র্যর্িো করো যোয়। দুনিো 
মোস  ষ্ট কনরতে আমরো,  ষ্ট করোর মনিো আনরো দু মোস সময় আমোর  ো-ও মপনি পোতর। 
িো, এখ  কী করনর্  র্নল ভোর্নে ? 
 
লো তড  ক্রোস্ট-ই কথো র্লনল  প্রথম। লম্বো  োকিো িোর ফুনল ফুনল উঠনে রোনগ্। 
আপত  যতদ ফোউনেশ -এর তমতলিোরোইনজশন র কথো র্লনি চো , মসনেনত্র আর একিো 
কথোও শু নি চোই  ো আতম। িোর কোরি, এনি কনর রোজ ীতির র্যোপোনর  োক গ্লোন ো 
হনর্। তম. মময়র, আমরো একিো সোনসেতফক ফোউনেশ  েোড়ো আর তকেু  ই। 
 
সোি মযোগ্ করনল , উত  এখন ো রু্নে উঠনি পোরনে   ো সোমতরক শতক্ত শিতরর অথবই 
হনে ই সোইনলোপীতডয়ো মথনক মলোকজ  দরকোতর মলোকজ - সতরনয় ম য়ো। অথচ 
পতরতিতি যো-ই মহোক  ো মক , এ-কোজতি তকেুনিই করো যোনর্  ো। 
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একদম খোাঁতি কথো, তপনর  সোয় তদনল । ই সোইনলোপীতডয়ো আনগ্, সর্ সময়। 
 
সশনে একিো শ্বোস েোড়নল  হোতডব । মর্োনডবর মোথোয় মদখতে ই সোইনলোপীতডয়োর মপোকো 
েোড়ো আর তকেু ম ই, ভোর্নল  তিত । 
 
র্রফ-শীিল কনণ্ঠ তিত  র্লনল , মর্োডব-এর তক কখন ো ভুনলও মন  হনয়নে ময, 
ই সোইনলোপীতডয়ো েোড়ো অ য মকোন ো র্যোপোনর িোতমব োনসর সোমো যিম মোথোর্যথো থোকনলও 
থোকনি পোনর? 
 
উত্তর এল তপনর -এর িরফ মথনক। হোতডব , আমোর মন  হয়, ই সোইনলোপীতডয়ো েোড়ো 
আর মকোন ো মোথোর্যথো ফোউনেশন র ম ই। 
 
আতম তকন্তু ফোউনেশ  র্তলত , র্নলতে িোতমব োস। আমোর ধ্োরিো, িুতম পতরতিতিিো রু্েনি 
পোরে  ো। িোতমব োনস আমরো লোখ দনশক মলোক আতে আর এনদর মনধ্য সরোসতর 
ই সোইনলোপীতডয়োর সনে জতড়ি মলোনকর সিংখযো মদড় লোনখর মর্তশ হনর্  ো। র্োতক সর্োর 
কোনে এিো-ই র্োতড়। এখোন ই জনন্মতে আমরো। এখোন ই র্োস করতে। আমোনদর ফোমব, 
র্োতড়-ঘর আর কল-কোরখো োর িুল োয় ফোউনেশন র গুরুে খুর্ই কম আমোনদর কোনে। 
আমরো এগুনলোনক সুরতেি 
 
ই সোইনলোপীতডয়ো আনগ্। ক্রোনস্টর গ্জবন  হোতডবন র গ্লো চোপো পনড় মগ্ল। আমোনদরনক 
একিো তমশ  মশষ করনি হনর্। 
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তমশ   ো েোই, মচাঁতচনয় উঠনল  হোতডব । পঞ্চোশ র্ের আনগ্ হয়ি তেল। তকন্তু এিো একিো 
 িু  মজ োনরশ । 
 
িোনি কী হনয়নে? তপনর  র্নল উঠনল । উই আর সোনয়তেস্টস্। 
 
ময  তশকোর র্োনগ্ মপনয়নে , এই ভোনর্ েোাঁতপনয় পড়নল  হোতডব । িোই  োতক? অলীক 
কল্প ো তহনসনর্ তকন্তু র্যোপোরিো খুর্ চমৎকোর, তক র্নলো? হোজোর হোজোর র্ের ধ্নর 
গ্যোলোতক্সনি গ্লদিো মকোথোয় হনে িো মিোমোনদর মদখনলই মর্োেো যোয়। র্নস র্নস শুধু্ 
গ্ি সহেোনের তর্জ্ঞো ীনদর কোজগুনলো মেিীতর্ভোগ্ করোিো মকো  ধ্রন র তর্জ্ঞো  শুত ? 
মিোমরো তক কখন ো িোনদর জ্ঞো  আর তর্দযোর উন্নতি ঘতিনয় সোমন  এতগ্নয় যোর্োর মচষ্টো 
কনরে? কনরোত । একিো জোয়গ্োয় আিনক মথনকই সন্তুষ্ট মিোমরো। সন্তুষ্ট মগ্োিো গ্যোলোতক্স-
ই। মস্পস জোন , কতে  মথনক চলনে এই অর্িো। িনর্ এ-জন যই মপতরনফতরনি তর্নদ্রোহ 
ঘিনে, এ-জন যই মযোগ্োনযোগ্  ষ্ট হনয় যোনে, এ-জন যই মেোিখোনিো যুদ্ধ চলনে অ ন্তকোল 
ধ্নর, এ-জ যই মগ্োিো তসনস্টমিো অযোিতমক পোওয়োর হোরোনে, তফনর যোনে রোসোয়ত ক 
শতক্তর র্র্বর যুনগ্। 
 
আমোনক যতদ মন্তর্য করনি র্লল, গ্লো চতড়নয় তদনল  হোতডব , িোহনল র্লর্, গ্যোলোতক্সিো 
মগ্োিোয় যোনে! 
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থোমনল  মময়র। শ্বোস ম র্োর জন য মচয়োনরর তপনঠ মহলো  তদনল । দু তি  জ  এক 
সনে ওাঁর কথোর উত্তর মদর্োর জন য উৎসুক হনয় উঠনল । িোনদর তদনক তর্েুমোত্র 
ভ্রূনেপ করনল   ো তিত । মলোর মপনল  ক্রোস্ট। জ োর্ মময়র, আতম রু্েনি পোরতে  ো, 
আপত  আপ োর এই পোগ্নলর প্রলোপ তদনয় কী মর্োেোনি চোইনে ? িনর্ আনলোচ োয় 
আপত  ময গ্ঠ মূলক তকেুই মযোগ্ করনে   ো, মসিো পতরষ্কোর। তম. মচয়োরমযো , আতম 
দোতর্ জো োতে, মময়র হোতডবন র মন্তর্যগুনলোনক অপ্রোসতেক মঘোষিো কনর আনলোচ ো 
মযখোন  র্যোহি হনয়তেল, মসখো  মথনক শুরু করো মহোক। 
 
এই প্রথমর্োনরর মনিো  নড়চনড় উঠনল  জডব ফোরো। এিেি চরম উত্তপ্ত অর্িোনিও 
মকোন োরকম মন্তর্য করো মথনক তর্রি তেনল  তিত । তকন্তু এর্োর িোাঁর গ্লো গ্ম গ্ম কনর 
উঠল। আমরো তক একিো কথো ভুনল যোতে  ো? 
 
কী কথো? তপনর  তর্রতক্তভরো গ্লোয় শুনধ্োনল । 
 
এক মোনসর মনধ্য আমরো আমোনদর পঞ্চোশিম প্রতিিো র্োতষবকী উদযোপ  করনি যোতে। 
মোমুতল কথো খুর্ গুরুনের সনে র্লোর একিো অভযোস আনে ফোরোর। 
 
িোনি কী? 
 
মসই র্োতষবকীনি, ত রুত্তোপ কণ্ঠ ফোরোর, হযোতর মসলড -এর ভে খুলনর্। মকউ তক 
মভনর্নে , ভনে কী থোকনি পোনর? 
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জোত   ো। রুতি  মযোিোসব। গ্োধ্ো তকেু শুনভেোর্োিী থোকনর্ খুর্ সম্ভর্। আমোর মন  হয়, 
ভেিোনক অনিো গুরুে  ো তদনলও চলনর্- যতদও জো বোল হোতডবন র তদনক িোকোনল  
তপনর , মসাঁনিো এক হোতস উপহোর তদনল  িোাঁনক মময়র- এিোনক একিো ইসুয র্ো োর্োর 
মচষ্টো কনরতেল। আতমই িোনি র্োদ সোতধ্। 
 
তকন্তু আপত  সম্ভর্ি ভুল করনে , ফোরো র্লনল । আপত  তক রু্েনি পোরনে   ো ময- 
মথনম মেোট্ট মগ্োল  োকিো এক আঙুনল চুলনক ত নল  তিত - ভেিো একিো খুর্ 
সুতর্ধ্োজ ক সমনয় খুলনে? 
 
অথবোৎ আপত  মর্োেোনি চোইনে  ময খুর্ অসুতর্ধ্োজ ক সমনয় খুলনে, তর্ড়তর্তড়নয় 
র্লনল  ফুলহযোম। মোথো ঘোমোন োর অ য তর্ষয় আনে আমোনদর হোনি। 
 
হযোতর মসলডন র মমনসনজর মচনয়ও জরুতর? আমোর মন  হয়  ো। ক্রনমই আনরো 
পতেিসুলভ হনয় উঠনে ফোরোর আচরি। গ্ম্ভীর মুনখ িোাঁর তদনক িীক্ষ্ণ মচোনখ িোকোনল  
হোতডব । কী মর্োেোনি চোইনে মলোকিো? 
 
আসনল আপ োরো মর্োধ্হয় ভুনলই মগ্নে  ময, সন্তুতষ্টমোখো গ্লোয় ফোরো র্লনল , মসলড  
তেনল  আমোনদর সমনয়র সর্নচনয় র্ড় সোইনকোলতজস্ট এর্িং ফোউনেশন র জ ক। এিো 
ধ্নর ম য়ো যুতক্তসেি ময, ত কি ভতর্ষযনির গ্তি-প্রকৃতি সম্পনকব ধ্োরিো পোর্োর জ য 
তিত  িোাঁর সোনয়ি র্যর্হোর কনরনে । আর িো যতদ তিত  কনর থোনক , মসনেনত্র আতম 
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আর্োনরো র্লতে, তিত  অর্শযই তর্পদ সম্পনকব সিকব করোরও র্যর্িো মরনখনে । এম তক 
হয়ি একিো সমোধ্ো ও কনর মরনখনে । ই সোইনলোপীতডয়োর ওপর িোর অসীম দরদ 
তেল, মসকথো মিো আপ োরো ভোল কনরই জোন  । 
 
মকম  ময  তিধ্োগ্রস্ত মদখোল সর্োইনক। তকেুেনির জন য  ীরর্িো ম নম এল কোমরোয়। 
তপনর ই প্রথম কথো র্লনল । মদখু , সোইনকোলতজ তর্জ্ঞোন র এক তর্শোল শোখো তঠকই, 
তকন্তু এ মুহূনিব আমোনদর মনধ্য মকোন ো সোইনকোলতজস্ট ম ই। আমোর মন  হনে আমরো 
একিো অত তিি অর্িোর মনধ্য আতে। 
 
হোতডবন র তদনক িোতকনয় ফোরো র্লনল , আপত   ো অযোলুতরন র কোনে সোইনকোলতজ 
পনড়নে ? 
 
অন কিো সৃ্মতিচোরনির সুনর হোতডব  জর্োর্ তদনল , িো পনড়তেলোম, িনর্ মোেপনথ মেনড় 
তদনয়তেলোম। তথওতর পড়নি পড়নি তর্রতক্ত ধ্নর তগ্নয়তেল। আতম আসনল হনি 
মচনয়তেলোম সোইনকোলতজকযোল এতেত য়োর। তকন্তু পযবোপ্ত সুনযোগ্-সুতর্ধ্ো তেল  ো আমোনদর। 
কোনজই আতম মর্নে ত লোম এরপর সর্নচনয় ভোল ময-তর্ষয় আনে মসিো, পতলতিক্স। 
প্রযোকতিকযোতল, দুনিো একই তজত স। 
 
িো, ভে সম্পনকব কী ভোর্নে  আপত ? 
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আতম জোত   ো, সোর্ধ্োন  উত্তর তদনল  হোতডব । তমতিিং-এর র্োতক সময়িো এনকর্োনর চুপ 
কনর রইনল  তিত । এম তক আনলোচ োিো সম্রোনির চযোনিলনরর প্রসনে তফনর যোওয়োর 
পরও মুখ খুলনল   ো তিত । 
 
সতিয র্লনি, এ-সময়িোয় কোনরো কথোই কোন  যোয়ত  িোর।  িু  একিো পনথ চোতলি 
করো হনয়নে িোাঁনক। মেোি কনয়কতি তজত স খোনপ খোনপ তমনল যোনে। দু তি নি প্রোন্ত 
এনক অপনরর সনে তমনশ যোনে। 
 
এর্িং মূল সূত্রিো ময সোইনকোলতজ মস-র্যোপোনর তিত  ত িঃসনেহ। একসময় মশখো একিো 
সোইনকোলতজকযোল তথওতর মন  করোর প্রোিোন্ত মচষ্টো করনল  তিত - এর্িং মসিোই িোনক 
পথ মদতখনয় তদল। 
 
সনেহ ম ই, মসলডন র মনিো র্ড় মোনপর একজ  সোইনকোলতজস্ট মো তর্ক অ ুভূতি 
এর্িং প্রতিতক্রয়োগুনলোর জতিল রহসয উদঘোি  কনর ভতর্ষযনির গ্তি সম্পনকব 
মমোিোমুতিভোনর্ ভতর্ষযিোিী করনি পোরনি । 
 
আর িোর অথব হনে- হুম -ম -ম! 
 
. 
 
চোর 
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লডব ডরউই   তসয ম  । মোথোয় িোাঁর ভীষি মকোাঁকড়ো লম্বো চুল। তদতর্য মর্োেো যোয় 
কৃতত্রমভোনর্ মকোাঁকড়ো করো। মঠোাঁনির ডগ্োয় িুনলোর মফাঁনসর মনিো লোলনচ এক মজোড়ো তমত  
সোইনজর মগ্োাঁফ। পরম যনে মসই মগ্োাঁনফ অ র্রি িো তদনয় চনল  তিত । কথো র্নল  
যোর-পর- োই মমনপ আর সর্ র র্োদ তদনয়। 
 
মহো  চযোনিলর আর মকো  মকো  কোরনি প্রথম দশবন ই িোাঁর চরম তর্রতক্তর কোরি 
হনয়নে  এখ  আর িো ভোর্র্োর অর্কোশ ম ই হোতডবন র। ও, হযোাঁ, িোর প্রনিযকিো 
মন্তনর্যর সনেই রোজকীয় ভেীনি একিো হোি  োনড়  তিত , আর এম তক একিো মোমুতল 
সিতিসূচক কথোনিও ভো  কনর  তর্ নয় গ্নল যোওয়োর। 
 
তকন্তু মস যোই মহোক, এ-মুহূনিব িোনক খুাঁনজ পোওয়োিোই সমসযো হনয় দোাঁতড়নয়নে। আধ্ ঘণ্টো 
আনগ্ তপনরন র সনে উধ্োও হনয় মগ্নে  তিত - যোনক র্নল এনকর্োনর মর্মোলুম গ্োনয়র্। 
 
হোতডব  তঠক জোন  , চযোনিলনরর সনে প্রোথতমক আলোনপর সময় িোাঁর এই অ ুপতিতিনি 
তপনর  স্বতস্ত মর্োধ্ করনর্ । 
 
তকন্তু তপনর নক এই উইিং-এ মদখো মগ্নে, এর্িং এই মলোনরই। প্রনিযকিো রুনম তগ্নয় ঢু 
মোনরো এখ ।  োমনি তগ্নয় মোেপনথ হঠোৎ র্নল উঠনল , এই মিো! িোরপর ঢুনক 
পড়নল  আাঁধ্োর-কনর-রোখো কোমরোিোয়। আনলোতকি স্ক্রীন র তর্পরীনি লডব ডোরউইন র 
তর্তচত্র মকশতর্ যোস মদনখ ত ভুবলভোনর্ মচ ো মগ্ল িোাঁনক। 
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কোনে তগ্নয় দোাঁড়োনি মুখ িুনল িোকোনল  তিত । এই ময হোহতড , ত িয়ই আমোনদর 
খুাঁজতেনল?  তসযর মকৌনিোিো এতগ্নয় তদনল  তিত  মময়নরর তদনক। হোতডব  লেয করনল , 
র্োনক্স ময কোরুকোজ করো হনয়নে, মসিো মর্শ জতিল এর্িং ত ম্নমোন র। তর্ ীিভোনর্ 
প্রিযোখযো  করনল  তিত । ডরউই  অিএর্ ত নজই এক তচমতি িুনল  োনক পুরনল । 
হোসনল  অমোতয়ক হোতস। 
 
ভ্রূকুতি করনল  তপনর । হোতডব  ত তলবপ্ত। 
 
সিংতেপ্ত  ীরর্িো ভে হনলো লডব ডরউইন র  তসযর মকৌনিো র্ন্ধ করোর শনে। মসিো 
সতরনয় মরনখ চযোনিলর র্নল উঠনল , সতিয, মিোমোনদহ এই ই সোইনলোপীতডয়ো একিো 
সোফলয, হোহতড । সব্বকোনলহ সর্নচনয় র্হ কীহতিগুনলোহ সনে এক কোিোনহ র্সোহ 
মযোগ্য। 
 
আমরো প্রোয় সর্োই িোই মন  কতর তমলডব। িনর্ কোজিো এখন ো মশষ হয়ত  পুনরোপুতর। 
 
তকন্তু মিোমোনদহ ফোউনেশন হ সোমো য মযিুকু শ পুিয আতম মদনখতে িোনি এিোহ সোফলয 
সম্পহনক আমোহ সর্ সনেহ দূহ হনয় মগ্নে। তপনরন র উনেনশ মোথো কাঁকোনল  
চযোনিলর কথো মশষ কনর। খুতশনি একিো র্োউ কনর মফলনল  ভদ্রনলোক ডরউই নক। 
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র্োহ্ চমৎকোর! ভোর্নল  হোতডব । আতম তকন্তু শ পুনিযর অভোনর্র কথো র্তলত , তমলডব, 
র্লতেলোম অযো োতক্রয়ত য়ো নদর অতিতরক্ত শ পুনিযর কথো- যতদও মসিো আনরকিো র্যোপোনর 
এর্িং মর্শ ধ্বিংসোত্মক তদনকই। 
 
ও, হযোাঁ, অযো োহতকয় , র্নল িোতেনলযর ভতেনি একিো হোি  োড়নল  চযোনিলর। আতম 
ওখো  মথনকই এলোম। চহম র্হর্হ গ্হ একিো। মপতহনফতহনি ময মলোক র্োস কহনি 
পোনহ িো ভোর্োই যোয়  ো। কোহও মকোন ো হুতচহ র্োলোই ম ই, আহোম-আনয়নশহ  ূয িম 
র্নেোর্স্ত ম ই, ম ই মকোন ো- 
 
মোেপনথ র্োগ্ড়ো তদনল  হোতডব । িনর্ দুভবোগ্যক্রনম, যুদ্ধতর্গ্রহ আর ধ্বিংসযনজ্ঞর জ য 
মূলি যো যো দরকোর িোর সর্তকেুই আনে ওনদর। 
 
িো তঠক, িো তঠক, তর্রক্ত মদখোল লডব ডরউই নক, সম্ভর্ি হোতডব  কথোর মনধ্য র্োধ্ো 
মদয়োর কোরনি। িনর্ তক ো এমুহূনিব আমহো তঠক কোনজহ আলোপ কহনি আতসত । সতিয 
কথো র্লনি তক, আতম এনকর্োনহ অ য কথো ভোর্তে এ মুহূনিব। ড. তপনহ , মসনকে 
ভতলউমিো মদখো   ো, প্ল্ীজ! 
 
তলক শনে আনলো ত নভ মগ্ল। পরর্িবী আধ্ ঘণ্টো ডরউই  এর্িং তপনর  তফনরও 
িোকোনল   ো হোতডবন র তদনক। এই আধ্ ঘণ্টো অযো োতক্রয়ন  কোতিনয় এনলও েতি হি  ো 
মকোন ো, ভোর্নল  হোতডব । স্ক্রীন  ময র্ইিো ফুনি উঠনে িোর খুর্ সোমো যই মোথোয় যোনে 
হোতডবন র, মর্োেোর ময খুর্ একিো মচষ্টো করতেনল  তিত  িো-ও  য়, িনর্ একিু পর পরই 
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ভয়ো ক রকম উনত্ততজি হনয় পড়তেনল  লডব ডরউই । হোতডব  মখয়োল করনল , 
উনত্তজ োর মসই মুহূিবগুনলোয় চযোনিলর র গুনলো উচ্চোরি করনে । 
 
আনলো জ্বনল উঠল আর্োর। চযোনিলর র্নল উঠনল , অসোধ্োহি! সতিযই অসোধ্োহি! 
আহতকওলতজহ র্যোপোনহ মর্োধ্হয় মিোমোহ মকোন ো উৎসোহ ম ই, িোই  ো, হোহতড ? 
 
িন্দ্রোেন্ন ভোর্িো মকনি মগ্ল মময়নরর।  ো, তমলডব। ম ই। হনি মচনয়তেলোম 
সোইনকোলতজস্ট, হনয়তে রোজ ীতিতর্দ। 
 
অথচ জো , ভীষি ইেোনহতস্টিং সোর্নজক্ট এই আহতকওলতজ। আতম ত নজও জো - এক 
তচমতি  তসয  োনক চোলো  করোর জন য থোমনি হনলো ভদ্রনলোকনক-শখ কনহ মোনে মনধ্যই 
আহতকওলতজ ত নয় ঘোিোঘোতি কতহ। 
 
িোই? 
 
তহজ লডবতশপ-এর খুর্ ভোল দখল আনে তর্ষয়িোর ওপর, তপনর  জো োনল  মোেখো  
মথনক। 
 
িো র্লনি পোহ, িো র্লনি পোহ, আত্মপ্রসোনদর সুর তহজ লডবতশনপর গ্লোয়। মমলো কোজ 
কনহতে আতম তর্ষয়িোহ ওপহ। সতিয র্লনি কী, পচুহ পহোনশো ো কনহতে। জডো , 
ওতর্জোতস, মকোতমল- সর্োহ মলখো পহো আমোহ। 
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ওনদর  োম শুন তে তঠকই, তকন্তু কোনরো মলখোই পতড়ত  কখন ো, হোতডব  অকপনি 
জো োনল । 
 
সময় মপনল পনহ ত ও, মহ। কোনজ আসনর্ অন ক। িোহতম োনস আসো আমোহ সোহথক 
হনয়নে লযোনমথ- এহ এই কতপিো মদখনি মপনয়। ভোল কথো, ড. তপনহ , যোর্োহ আনগ্ 
আমোনক এক কতপ িোিনডভলপ কনহ মদনর্  র্নলতেনল , মভোনল ত  ত িয়ই? 
 
সো নে কনর মদর্। 
 
লযোনমথ, রু্নেে, েোত্র পড়োর্োর সুনর র্নল চলনল  লডব ডরউই , অতহতজ  মকোনি -এহ 
র্যোপোনহ আমোহ ধ্োহিোহ সমূ্পিয  িু  আহ ইেোনহতস্টিং এক মোত্রো মযোগ্ কনহনে । 
 
কী মকোনি ? হোতডব  ভুরু কুাঁচনক শুনধ্োনল । 
 
অতহতজ  মকোনি । মো র্ জোতিহ উৎসিল সিংকোন্ত র্যোপোহ, রু্েনল। এিো ত িয়ই জোন ো 
ময, ধ্োহিো কহো হয়, অতহতজ যোতল মো র্ জোতি একিো মোত্র প্ল্যোন িোতহ তসনস্টনম আর্দ্ধ 
তেল? 
 
হযোাঁ, িো জোত । 
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অর্তশয তঠক মকো  তসনস্টনম মসিো মকউ র্লনি পোনহ  ো। অিীনিহ কুনহতলকোয় িো 
হোতহনয় মগ্নে। এনকক জ  এনকক কথো র্নল । মকউ র্নল  সোইতহয়োস, আর্োহ কোহও 
মনি আলফো মস িোউতহ। মসোল আহ তসক্সতি ওয়ো  তসতে-হ কথোও র্নল মকউ মকউ। 
সর্গুনলোই তকন্তু সোইতহয়োস মসক্টনহ। 
 
িো, লযোনমথ কী র্নল  এ র্যোপোনর? 
 
উত  তকন্তু এনকর্োনহ তভন্ন কথো র্নল । উত  মদখোনি মচনয়নে  ময, আকোতহয়ো  তসনস্টম-
এর তিিীয় গ্নহহ প্রেিোতিক ধ্বিংসোর্নশষ সোেয মদয়, ভমন হ সূচ ো হর্োহ অন ক 
আনগ্ মথনকই মসখোন  মো ুষ র্োস কহি। 
 
িোর মোন  মো র্ জোতির জন্ম ঐ গ্রনহ? 
 
সম্ভর্ি। ভোল কনহ পনহ পমোি-িমো  মর্হ কনহ, িনর্ই র্লনি পোহর্ ত তিি কনহ। 
 
তকেুেি চুপ কনর রইনল  হোতডব । িোরপর তজনগ্যস করনল , লযোনমথ কনর্ তলনখতেল 
র্ইিো? 
 
িো পোয় আিনশো র্েহ আনগ্। অর্তশয িোহও আনগ্ মলখো মগ্ল -এহ র্ইপত্তনহহ ওপহ 
তভতত্ত কনহই তিত  র্ইিো তলনখনে  মূলি। 
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িোহনল আর িোর ওপর ভরসো করনে  মক ? মসোজো আকবিোরোনস তগ্নয় 
ধ্বিংসোর্নশষগুনলো ত নজ মদনখ এনলই মিো পোনর । 
 
ভুরু ধ্ ুক হনয় মগ্ল লড ডোরউইন র। মকৌনিো খুনল দ্রুি এক তচমতি  তসয ত নল  
তিত । মক ? িো কহনি যোর্ মক ? 
 
মক  আর্োর? এনকর্োনর  িু  িোিকো িথয পোর্োর জন য! 
 
তকন্তু িোহ দহকোহিো মকোথোয়? এিো মিো তসদ্ধোন্ত অজ্জন হ হীতিমি একিো আজর্, 
মঘোহোন ো, আহ তর্হতক্তজ ক পদ্ধতি র্নল মন  হনে আমোহ কোনে। িুতম মদখ, আমোহ 
কোনে পোচী  সর্ পতেি মো ুষনদহ র্ইপত্তহ আনে-সর্োই মসই আমনলহ র্োঘো র্োঘো 
আহতকওলতজস্ট। িোনদহ সর্োহ মলখো পনহ আতম একিোহ সনে আনহকিো িুল ো কতহ- 
মিতর্নভদগুনলোহ মনধ্য একিো ভোহসোময আত - পহস্পহতর্নহোধ্ী মন্ত র্যগুনলো তর্নেষি 
কতহ- সম্ভোর্য সতঠক িথযতি মর্নে ত ই এর্িং িোহপহ একিো তসদ্ধোনন্ত মপৌঁেোই। এিোই 
হনে শর্জ্ঞোত ক পদ্ধতি, সোনয়তেতফক মমথড। অন্তি আমোহ দৃতষ্টনি। পোচী  যুনগ্হ 
তর্জ্ঞো ীহো মযখোন  আমহো যিিো ভোলভোনর্ কহনি পোহর্ র্নল আশো কতহ, িোহনচনয় 
অন ক সুেহভোনর্ এ কোজ মসনহ মগ্নে , মসখোন  মিোমোহ ঐ আকিোহোস র্ো ধ্হহো ঐ 
মসোনল তগ্নয় খোনমোকো ঘুনহ মর্হোন ো কনিোিো মূহখিো মভনর্ মদনখে! 
 
তর্ ীি কনণ্ঠ হোতডব  তর্ড় তর্ড় কনর র্লনল , িো অর্তশয তঠক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

111 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

এর  োম  োতক সোনয়তেতফক মমথড; যত্তসর্! গ্যোলোতক্স ময মগ্োিোয় যোনর্ িোনি আর 
আকোশ মথনক পড়োর কী আনে? 
 
চলু , তমলডব, তপনর  র্নল উঠনল । মফরো যোক। 
 
হযোাঁ, িোই ভোল। 
 
সর্োই ঘর মেনড় মর্তরনয় আসনি হোতডব  আচমকো র্নল উঠনল , তমলড, একিো। কথো 
তজনগ্যস করর্? 
 
অমোতয়ক এক হোতস উপহোর তদনল  হোতডব নক লডব ডরউই । দরোজ ভতেনি হোি ম নড় 
র্লনল , অর্শযই। মিোমোনদহ কোনজ আসনি পোহনলই মিো আমোহ আ ে। আমোহ েুে 
জ্ঞো -ভোেোহ মথনক যতদ মকোন োভোনর্ মিোমোহ সোমো য উপকোহও হনি পোতহ- 
 
তমলডব, প্রশ্নিো তঠক আতকবওলতজ সিংক্রোন্ত  য়। 
 
 য়? 
 
 ো। র্যোপোরিো হনে, গ্ি র্ের আমরো গ্োমো অযোনেতমডো প্ল্যোন ি ফোইভ-এ একিো 
পোওয়োর-প্ল্যোে তর্নফোরনির খর্র শুন তেলোম। তকন্তু তর্নফোরি ময হনয়নে, মেফ ঐ 
পযবন্তই; আর মকোন ো তকেু জো নি পোতরত  এ-র্যোপোনর। তঠক কী ঘনিতেল যতদ র্লনি । 
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তর্রতক্তনি মুখ মর্াঁনক মগ্ল তপনরন র। এনকর্োনর অপ্রোসতেক একিো র্যোপোনর প্রশ্ন কনর 
খোনমোকোই িুতম তহজ লডবতশপনক তর্রক্ত করে। 
 
মমোনিই  ো, ড. তপনহ , চযোনিলর মোথো ম নড় প্রতির্োদ করনল । মকোন ো অসুতর্ধ্ো ম ই। 
তঠক আনে। িনর্ কথো হনে, ঘি োিো সম্পনকব মিম  তকেুই র্লোহ ম ই। পোওয়োহ 
প্ল্যোনে সতিযই একিো তর্নফোহি ঘনিতেল। মমবোতন্তক এক দুঘঘি ো তেল মসিো। আমোহ 
ধ্োহিো, কনয়ক তমলয়  মলোক মোহো তগ্নয়তেল ওই ঘি োয়। িোেোহো, গ্হতিহ অন্তি অনদ্ধক 
এনকর্োনহ ধ্বিংস হনয় তগ্নয়তেল। এ জ যই সহকোহ অযোিতমক-পোওয়োনহহ যনথে র্যর্হোহ 
সম্পনকব কহোকতহ আনহোনপহ কথো খুর্ গুহুনেহ সনে মভনর্ মদখনে । র্যোপোহিো 
মগ্োপ ীয়, রু্েনিই পোহে। 
 
পোরতে, হোতডব  জর্োর্ তদনল । তকন্তু গ্েনগ্োলিো তঠক কী হনয়তেল? 
 
লডব ডরউই  ত তলবপ্ত কনণ্ঠ র্লনল , মক জোন ! র্েহ কনয়ক আনগ্ একর্োহ  ষ্ট হনয় 
তগ্নয়তেল প্ল্যোেিো। অন নকই মন  কনহনে , তহনপ্ল্সনমে আহ মমহোমনিই কোনজ ভয়ঙ্কহ 
হকনমহ মকোন ো মদোষ তেল। আমোনদহ পোওয়োহ তসনস্টম সম্পনকব ভোল জ্ঞো  আনে এ-
হকম মলোকজ  পোওয়ো খুর্ মুশতকল হনয় উনঠনে ইদো ীিং। কথো মশষ কনর অতি েুদ্র 
এক তচমতি  তসয ত নল  তিত । 
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আপত  ত িয়ই মখয়োল কনরনে , হোতডব  র্লনল , মপতরনফতরর স্বোধ্ী  রোজযগুনলো 
একসনে অযোিতমক পোওয়োর খুইনয় র্নসনে? 
 
িোই  োতক? অর্োক হতে  ো মিম । র্ব্বহ যি গ্হ সর্। ভোল কথো, স্বোধ্ী  র্নলো  ো 
ওগুনলোনক। গ্হগুনলো স্বোধ্ী   য়, িুতম জো । ওনদহ সনে আমহো ময চুতক্ত কনহতে মসিোই 
িোহ পমোি। ওহো এম্পোয়োহনক সোব্বনভৌম েমিোসম্পন্ন র্নল স্বীকোহ কনহ। কহনিই হি 
ওনদহ।  ইনল আমহো ওনদহ সনে চুতক্ত কহিোম  ো। 
 
িো হনি পোনর। িনর্ ওনদর তকন্তু যনথষ্ট তিডম অভ অযোকশ  রনয়নে। 
 
হযোাঁ, আতমও িোই মন  কতহ। যনথষ্ট তফডম অভ অযোকশ  ওনদহ আনে। তকন্তু িোনি 
মিম  তকেু এনস যোয়  ো। ত নজহ তহনসোস-এহ ওপহ েোাঁতপনয় পহো মপতহতফতহ ত নয় 
এম্পোয়োহ ওনদহ মচনয় অন ক মর্তশ শতক্তশোলী। আমোনদহ কোনে গ্হগুনলোহ মিম  
মকোন ো মূলয ম ই, রু্েনল। হীতিমি র্ব্বহ গ্হসর্। সভয র্লো যোয়  ো ওনদহ। 
 
অিীনি তকন্তু সভয তেল গ্রহগুনলো। দূরর্িবী গ্রহগুনলোর মনধ্য অযো োতক্রয়  তেল সর্নচনয় 
ধ্ ী গ্রনহর একিো। মখোদ মভগ্োর সনে পোিো তদি। 
 
আহ্ হো, হোহতড , মসিো মিো কনয়কনশো র্েহ আনগ্হ কথো। িোই ওপহ ত ভযহ কনহ 
তসদ্ধোন্ত ত নি পোই  ো িুতম। আমহো আনগ্ ময অর্িোয় তেলোম এখ  আহ মস অর্িোয় 
ম ই, িুতম ভোল কনহই জো । ভীষি  োনেোহর্োেো মলোক মহ িুতম, হোহতড । তকন্তু আনগ্ই 
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র্নল তদনয়তে, আজ আতম মকোন ো কোনজহ কথো র্লর্  ো। ড. তপনহ  আমোনক আনগ্ই 
সোর্ধ্ো  কনহ তদনয়নে  মিোমোহ সম্পনকব। িুতম ময আমোনক জ্বোলোনর্ মস কথো তিত  
আনগ্ই র্নল মহনখতেনল । িনর্ আতম হলোম, যোনক র্নল, রু্নহো র্ক। এি সহনজ 
আমোনক তর্হক্ত কহনি পোহনর্  ো িুতম। কোল এসর্ ত নয় আলোপ হনর্, মকম ? 
 
. 
 
পোাঁচ 
 
এই তিিীয়র্োনর মনিো মর্োডব তমতিিং-এ মযোগ্ তদনল  হোতডব । অর্তশয মর্োনডবর সদসযনদর 
সনে লডব ডোরউইন র মখোশোলোপিো ধ্রনল আলোদো কথো। কোজ মশষ কনর হপ্তোখোন ক 
আনগ্ই চনল মগ্নে  ভদ্রনলোক। 
 
হোতডব  ত তিি, দুতি িো, অন্তিপনে একিো তমতিিং অ ুতিি হনয়নে এর মনধ্য এর্িং িোনক 
মসগুনলোয় আমন্ত্রি জো ো  হয়ত । তিত  আনরো জোন  , চরমপত্রিো  ো মপনল এই তমতিিং-
এর কথোও জো ো  হনিো  ো িোাঁনক। 
 
চরমপত্রই র্লো চনল ওিোনক। মিম  ম  তদনয়  ো পড়নল অর্তশয তভতসগ্রোফ করো 
ডকুনমেিোনক মসরকম তকেু মন  হনর্  ো। র্রিং, দুই শতক্তশোলী প্রতিপনের মনধ্য 
শুনভেো তর্ত ময়কোরী একিো ত নদবোষ তচতঠই মন  হনর্ মসিোনক। 
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ত িঃশনে তচতঠিো  োড়োচোড়ো করনে  হোতডব । অযো োতক্রয়ন র প্রর্ল প্রিোপশোলী রোজো তচতঠর 
শুরুনি র্নু্ধ এর্িং ভোই র্নল সনম্বোধ্  কনরনে  প্রথম ই সোইনলোপীতডয়ো 
 
ফোউনেশন র মর্োডব অভ ট্রোতস্টজ-এর মচয়োরমযো  ড. লুইস তপনর নক। িোরপর র্তষবি 
হনয়নে একরোশ অলঙ্কোরর্হুল শুনভেো। মশষ হনয়নে আনরো দরোজভোনর্ এর্িং জতিল 
তসম্বতলজনমর একিো প্রকোে, র্হুর্িব সীল-এর সোহোনযয। 
 
তকন্তু এি তকেুর পনরও ওিো ময একিো চরমপত্র, মস-র্যোপোনর মকোন ো সনেহ ম ই। 
 
হোতডব  র্নল উঠনল , মশষ পযবন্ত িোহনল মদখো মগ্ল, সময় আমরো মিম  মর্তশ মপলোম 
 ো। মোত্র তি  মোস। তকন্তু এই স্বল্প সময়িুকুও একদমই কোনজ লোগ্োইত  আমরো। 
মহলোনফলো কনর  ষ্ট কনরতে। আর এর্োর এই চরমপত্রিো আমোনদর জন য এক সপ্তোহ 
সময় র্রোে কনরনে। কী করনর্ো আমরো এখ ? 
 
তপনরন র কপোনল তচন্তোর মরখো ফুিল। পতরত্রোনির একিো উপোয়  ো মথনকই পোনর  ো। 
সম্রোি আর মগ্োিো এম্পোয়োর-এর দৃতষ্টভতের র্যোপোনর লডব ডোরউই  আমোনদর আশ্বস্ত কনর 
যোর্োর পনরও ওরো পতরতিতিনক এভোনর্ চরম অর্িোর তদনক মঠনল মদনর্, ভোর্োই যোয়  ো। 
 
হোতডব  আনরো আগ্রহ ত নয় র্নল উঠনল , আেো! িুতম িোহনল অযো োতজবয়ন র রোজোনক 
সম্রোনির দৃতষ্টভতের কথো জোত নয়ে। 
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জোত নয়তে- মভোিোভুতির জ য প্রস্তোর্িো মর্োনডবর সোমন  হোতজর কনর সর্োর। সিতি মপনয় 
িনর্ই জোত নয়তে। 
 
িো, মভোিিো কখ  হনলো? 
 
মযবোদোনর্োনধ্ ঘো লোগ্ল তপনরন র। আমোর ধ্োরিো, আতম মিোমোর কোনে শকতফয়ি তদনি 
র্োধ্য  ই, মময়র হোতডব । 
 
তঠক আনে, তঠক আনে। উত্তরিো আমোর  ো জো নলও চলনর্। িনর্ র্িবমো  পতরতিতিনি 
লডব ডরউইন র মূলযর্ো  ভূতমকোিুকুর কথো কূিন তিকভোনর্ জোত নয়নে র্নলই,–এখোন  
এনস মঠোাঁনির মকো ো তদনয় তিক্ত হোতস হোসনল  হোতডব , মসৌহোদবযপূিব এই মেোট্ট তচরকুিতি 
উনড় এনসনে র্নল আমোর ধ্োরিো।  ইনল ওরো হয়ি আনরো মদতর করি। অর্তশয এ-
র্যোপোনর মর্োনডবর ময দৃতষ্টভতে মদখতে িোনি র্োড়তি ঐ সময়িুকু িোতমব োনসর মকোন ো 
উপকোনর আসি র্নল আমোর মন  হয়  ো। 
 
ইনয়ি ফুলহযোম তকতঞ্চি র্যেভোনর্ শুনধ্োনল , িো আপ োর এই চমৎকোর তসদ্ধোনন্ত আপত  
মপৌঁেুনল  কী কনর, মো  ীয় মময়র? 
 
খুর্ সহনজ; র্হু উনপতেি মসই র্স্তু- কম  মসি র্যর্হোর কনর। মদখু , তসম্বতলক লতজক 
র্নল মো র্জ্ঞোন র একতি শোখো আনে। ময-সমস্ত মরো ডোলপোলো মো ুনষর ভোষোনক ম োিংরো 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

117 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আর দুনর্বোধ্য কনর মিোনল, মস-সমস্ত ডোলপোলো মঘাঁনি মফলো যোয় এই তসম্বতলক লতজনকর 
সোহোনযয। 
 
িোনি কী হনলো? শুনধ্োনল  ফুলহযোম। 
 
এই তর্নশষ লতজকতি আতম এই ডকুনমেিোর ওপর প্রনয়োগ্ কনরতেলোম। আমোর ত নজর 
জন য অর্তশয প্রনয়োগ্ করোর দরকোর তেল  ো, িোর কোরি, এনি কী আনে আতম 
জো িোম। িনর্ আতম মন  কতর, পোাঁচ জ  তফতজকযোল সোনয়তেস্ট-এর কোনে কথোর মচনয় 
তসম্বনলর সোহোনযযই তচতঠিো র্যোখযো করো সহজ হনর্ আমোর পনে। 
 
র্োহুর ত নচ মথনক কনয়কিো কোগ্জ সতরনয় সর্োর সোমন  মমনল ধ্রনল  হোতডব । ভোল 
কথো, কোজিো আতম ত নজ কতরত । মদখনিই পোনে , তডতভশ  অভ লতজক এর মুলোর 
হলনকর সোই  রনয়নে অযো োলোইতসসিোর ত নচ। 
 
কোগ্জিো আনরো ভোল কনর মদখোর জন য মিতর্নলর ওপর েুাঁনক পড়নল  তপনর । হোতডব  
র্নল চনলনে , অযো োতক্রয়  মথনক আসো মমনসজিো মিম  জতিল তেল। িোর কোরি, যোাঁরো 
ওিো তলনখনে , িোাঁরো কথোর মচনয় কোনজ তর্শ্বোসী। মকোন োরকম ভতিিো  ো কনর সরোসতর 
কোনজর কথোয় চনল এনসনে  িোরো। আর মসিোরই প্রিীকী মচহোরোিো মদখনি পোনে  
আপ োরো। অ ুর্োদ করনল এর মোন িো যো দোাঁড়োয় িো হনে, আমরো যো চোই এক সপ্তোনহর 
মনধ্য িো তদে মিোমরো।  ইনল আঙুল র্োকো কনর আমরো মসিো আদোয় কনর ম র্। 
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মর্োনডবর পোাঁচ সদসয হুমতড় মখনয় পড়নল  তসম্বলগুনলোর ওপর। ত িঃশনে মকনি মগ্ল 
খোত কিো সময়। অর্নশনষ আর্োর মচয়োনর র্নস পড়নল  তপনর । খুক খুক কনর 
কোশনল  একিু, অস্বতস্তসূচক কোতশ। 
 
হোতডব  র্লনল , পতরত্রোনির পথ ম ই।  োতক আনে ড. তপনর ? 
 
মন  মিো হনে  ো। 
 
মর্শ, কোগ্জগুনলো যথোিোন  মরনখ তদনল  হোতডব । এর্োর আপ োরো মদখনি পোনে  
এম্পোয়োর আর অযো োতক্রয়ন র মনধ্য সম্পোতদি চুতক্তর একতি কতপ। প্রসেক্রনম র্নল 
রোতখ, গ্ি সপ্তোনহ তযত  এখোন  তেনল , মসই লডব ডরউই ই ম্রোনির হনয় স্বোের কনরনে  
চুতক্তিোয়। চুতক্তর কতপর সনে একিো তসম্বতলক অযো োলোইতসসও মদখনি পোনে  
আপ োরো। 
 
চুতক্তপত্রিোর জ য খরচ হনয়নে ফোই  তপ্রনের পোাঁচ পৃিো আর অযো োলোইতসসিোর জন য 
দরকোর হনয়নে মোত্র আধ্ো পৃিো। 
 
মদখনিই পোনে , অথবহী  র্নল চুতক্তপনত্রর প্রোয়  ব্বই শিোিংশই র্োদ পনড় মগ্নে। 
অযো োলোইতসস মথনক। র্োতক অিংশিুকু খুর্ চমৎকোর কনর এভোনর্ র্যোখযো করো যোয়? 
 
এম্পোয়োর-এর প্রতি অযো োতক্রয়ন র শ তিক র্ো আই গ্ি র্োধ্যর্োধ্কিো: শূ য! 
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অযো োতক্রয়ন র ওপর এম্পোয়োর-এর কিৃবে: শূ য! 
 
আর্োনরো উতিে মুনখ মযৌতক্তক তর্নেষিিো খুাঁতিনয় মদখনল  মর্োনডবর পোাঁচ সদসয। মোনে 
মোনে িো তমতলনয় ত নল  চুতক্তপনত্রর সনে। কোজিো মশষ হনি তপনর  মকম  এক 
তদনশহোরো কনণ্ঠ র্নল উঠনল , মিোমোর কথোই মিো সতিয র্নল মন  হনে। 
 
িোহনল িুতম স্বীকোর করে, চুতক্তপত্রিো আর তকেুই  ো- মেফ অযো োতক্রয়ন র পূিব 
স্বোধ্ী িোর একতি মঘোষিোপত্র, আর এর্যোপোনর এম্পোয়োনরর একিো অ ুনমোদ পত্রও র্নি? 
 
িোই মিো মদখতে। 
 
আর মিোমোর তক মন  হয়, অযো োতক্রয়  এিোর গুরুে উপলতি কনর  ো? িুতম তক ভোর্ 
ময, এম্পোয়োর-এর িরফ মথনক মকোন োরকম ভীতি প্রদশব নক ওরো যোনি স্বোভোতর্কভোনর্ই 
অপমো জ ক মন  কনর প্রতির্োদ করোর শতক্ত অজব  করনি পোনর মসজ য এই স্বোধ্ী  
অর্িোিো আনরো মজোরদোর করোর র্যোপোনর ওরো উৎসুক  য়? তর্নশষ কনর যখ  এিো খুর্ই 
পতরষ্কোর ময, এম্পোয়োর এ-ধ্রন র মকোন ো হুমতক কোযবকর করনি অেম; অেমই যতদ  ো 
হনর্ িোহনল তক আর স্বোধ্ী িো মদয়? 
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তকন্তু মসনেনত্র, র্োধ্ো তদনল  সোি, মময়র হোতডব , এম্পোয়োর-এর সমথবন র র্যোপোনর লডব 
ডোরউইন র ত িয়িোিো কীভোনর্ র্যোখযো করনর্ ? শুন  মিো মন  হল- েোগ্ করনল  
তিত । শুন  মিো মর্শ সনন্তোষজ কই মন  হনলো িোর কথোর্োিবো। 
 
মচয়োনরর তপনঠ তপঠ মঠস তদনয় হোতডব  জর্োর্ তদনল , মসিোই মিো সর্নচনয় মজোর 
র্যোপোর। স্বীকোর করতে, প্রথম মদখোয় তহজ লডবতশপনক একিো মগ্ো-গ্দবভ র্নল মন  
হনয়তেল আমোর। তকন্তু পনর মদখলোম, মলোকিো েো ু কৃি ীতিক আর মহো ধু্রন্ধর। িোর 
সর্ মস্টিনমে মরকডব কনর মরনখতে আতম। 
 
মর্োমো ফোিনলো ময  ঘনরর মনধ্য। আিনঙ্ক হোাঁ হনয় মগ্ল তপনরন র মুখিো। 
 
আহো, িোনি এম  কী হনলো? হোতডব  র্লনল । রু্েনি পোরতে, এনি আতিনথয়িোর রীতি-
 ীতি চরমভোনর্ লতজ্জি হনয়নে, আর িথোকতথি একজ  ভদ্রনলোক কখন োই এ-ধ্রন র 
কোজ করনর্  ো। তহজ লডবতশপ র্যোপোরিো মির মপনল িোর পতরিতি খোরোপ হনি পোরনিো, 
মসকথোও স্বীকোর করতে। তকন্তু মমোেোকথো হনে, তিত  মির পো ত , আর আমোর কোনে 
মরকডব রনয় মগ্নে। মরকডবিো কতপ কতরনয় হলনকর কোনে আতম পোতঠনয়ও তদনয়তেলোম 
তর্নেষনির জ য। 
 
লো তড  ক্রোস্ট তজনগ্যস করনল , িো মসই অযো োলোইতসসিো মকোথোয়? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

121 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দযোি ইজ তদ ইেোনরতস্টিং তথিং। তি নির মনধ্য ঐ অযো োলোইতসসিো তেল সর্নচনয় জতিল। 
দুতদ  িো ো কোজ করোর পর হলক যখ  ডোরউইন র তর্রৃ্তির মভির মথনক অথবহী  
র্ক্তর্য, র্কর্কোত  আর অনকনজো শিবগুনলো- এককথোয়, মঘাঁনদো কথোগুনলো র্োদ তদনি 
সমথব হনলো, মস অর্োক হনয় মদখল, তর্নেষি করোর মনিো আর তকেুই র্োতক ম ই িোর 
হোনি। সর্ই র্োদ পনড় মগ্নে। 
 
পোাঁচতদন র ঐ আলোপ আনলোচ োয় লডব ডোরউই  কোনজর কথো র্নল ত  একিোও। আর 
মহাঁনদো কথোগুনলো এম ই কোয়দো কনর র্নলতেনল  ময, মকউ িো ধ্রনি পোনরত । মিো, এই 
হনে আপ োনদর  মসয এম্পোয়োর-এর মদয়ো ত িয়িো। 
 
হোতডব  িোর মশষ কথোগুনলো র্লোর পর ঘনরর র্োতক সর্োর মনধ্য ময প্রতিতক্রয়ো হনলো, তঠক 
ঐ একই প্রতিতক্রয়ো হনিো মিতর্নলর ওপর তিত  শুধু্ একিো িোজো দুগ্বন্ধ মর্োমো আনস্ত 
কনর মরনখ তদনল। লোতন্তকর শধ্যব ত নয় প্রতিতক্রয়োিো তমইনয় যোওয়ো পযবন্ত অনপেো 
করনল  তিত । 
 
সুিরোিং, উপসিংহোর িো নল  তিত , অযো োতক্রয়  আপ োনদর গ্োনয় মিোকো তদনল এম্পোয়োর 
িোর প্রতিনশোধ্ ম নর্- এই মনমব হুমতক মদর্োর ফনল আপ োরো এম  এক রোজোনক চতিনয় 
তদনল , তযত  মভিনরর খর্র জোন  । খুর্ই সেি কোরনি িোর অহনম ঘো মলনগ্নে এর্িং 
তিত  েতরি অযোকশ  ত নি মোনঠ ম নম পনড়নে । চরমপত্রিো িোরই ফলশ্রুতি। আর মস 
কোরনিই আতম প্রথনমই ঐ কথোিো র্নলতেলোম- এক সপ্তোহ সময় আনে আমোনদর হোনি; 
আমরো কী করনর্ো এখ ? 
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মদনখশুন  মিো মন  হনে, সোি র্লনল , অযো োতক্রয় নক িোতমব োনস সোমতরক ঘোাঁতি িোপ  
করনি মদয়ো েোড়ো আর মকোন ো পথ মখোলো ম ই। 
 
এ-র্যোপোনর আতম আপ োর সনে একমি, হোতডব  র্লনল । তকন্তু কথো হনে প্রথম 
সুনযোনগ্ই ওনদরনক লোতথ মমনর িোড়োন োর র্যোপোনর কী করনি যোতে আমরো? 
 
ইনয়ি ফুলহযোনমর মগ্োাঁফনজোড়ো মর্াঁনক মগ্ল। মন  হনে, আপত  ওনদর তর্রুনদ্ধ শতক্ত 
প্রনয়োনগ্র র্যোপোনর ম তির কনর মফনলনে ? 
 
সনে সনে জর্োর্ এনলো, ভোনয়োনলি ইজ দয লোস্ট তরতফউজ অভ তদ ই কতম্পনিে। 
সতহিংসিো অেনমর মশষ অর্লম্ব । তকন্তু িোই র্নল অর্শযই আতম ওনদরনক লোল গ্োতলচো 
সিংর্ধ্ব ো তদনি চোই  ো, র্ো সর্বশতক্ত তদনয় অতিতথ মসর্োয় মলনগ্ পড়নি চোই  ো। 
 
তকন্তু িোরপনরও আপ োর দৃতষ্টভতেিো পেে হনে  ো আমোর, ফুলযহযোম র্লনল । ময-
দৃতষ্টনকোি মথনক আপত  র্যোপোরিোনক মদখনে  মসিো তর্পজ্জ ক। আনরো তর্পজ্জ ক এই 
কোরনি ময, আমরো তকেুতদ  ধ্নর লেয করতে, জ সোধ্োরনির একিো মর্শ র্ড়সড় অিংশ 
আপ োনদর এধ্রন র তকেু পরোমনশব সোড়ো তদনয়নে। এই সনে আতম আপ োনক একিো 
কথো জো োনি চোই, মময়র হোতডব । আপ োর সোম্প্রতিক কোযবকলোনপর তর্ষয় মর্োডব তকন্তু 
মমোনিই অজ্ঞ  য়। 
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তর্রতি তদনল  ফুলহযোম। মোথো ম নড় সর্োই একমি প্রকোশ করনল  িোর সনে। হোতডব  
েোগ্ করনল । 
 
মফর শুরু করনল  ফুলহযোম, মলোকজ নক আপত  সতহিংস কোনজ মখোাঁপনয় িুলনল মসিো 
একিো র্যোপক ধ্রন র আত্মহিযো েোড়ো আর তকেুই হনর্  ো, আর আমরো মসিো হনি 
তদনি পোতর  ো। আমোনদর কূি ীতির মূল ীতি একিোই, আর িো হনে 
ই সোইনলোপীতডয়ো। মকোন ো তকেু করোর র্ো  ো করোর র্যোপোনর আমরো ময তসদ্ধোন্তই ম ই 
 ো মক , মসিো ম নর্ো ই সোইনলোপীতডয়োনক ত রোপদ রোখোর জ য। 
 
িোহনল, হোতডবন র গ্লোয় হোলকো র্যনের প্রনলপ, আপ োরো আমোনদর তকেুই  ো করোর 
র্যোপক কমবকোে চোতলনয় যোওয়োর তসদ্ধোন্ত ত নে ? 
 
তিক্ত কনণ্ঠ তপনর  র্লনল , িুতম ত নজই মিো মদতখনয় তদনল ময, এম্পোয়োর আমোনদর 
সোহোযয করনি পোরনে  ো; যতদও, মক , কীভোনর্ িো সম্ভর্, মসকথো আমোর মোথোয় আসনে 
 ো। যতদ আনপোস করোর প্রনয়োজ  হয় 
 
প্রোিপনি মদৌনড়ও এক কদমও এনগ্োনে   ো– এরকম একিো দুিঃস্বপ্নময় অ ুভূতি হনলো 
হোতডবন র। মদয়োর ইজ ম ো কনম্প্রোমোইজ! িুতম তক রু্েনি পোরে িো ময সোমতরক ঘোাঁতির 
এই ফোলিু র্যোপোরিো আসনল একিো অতি ত ম্ন মেিীর মোঁনদো পযোাঁচোল েোড়ো আর তকেুই 
 য়? হি রডতরক মিো আমোনদর জোত নয়ই তদনয়নে, অযো োতক্রয়  আসনল কী চোয়। চোয়, 
আমোনদর রোজযিো মর্মোলুম তগ্নল ত নি, আর ওনদর সোমন্তপ্রজো আর কৃষক-
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অতভজোিিনন্ত্রর অথব ীতি আমোনদর ওপর চোতপনয় তদনি। অযোিতমক পোওয়ো সম্পনকব 
আমরো মর্ ধ্োক্কো তদনয়তে, িোর আর যিিুকু অর্তশষ্ট আনে, মসিোর কোরনি ওরো হয়ি 
একিু ধ্ীনর এনগ্োনর্। িনর্ এনগ্োনর্ ময, িোনি মকোন ো সনেহ ম ই। 
 
কথো মশষ কনর েুি ভতেনি মচয়োর মেনড় উনঠ দোাঁড়োনল  তিত । জডব করো েোড়ো র্োতক 
সর্োই িোর সনে উনঠ পড়নল । 
 
জডব ফোরো র্লনল , প্ল্ীজ র্সু  আপ োরো। এনিো রোগ্োর মকোন ো কোরি ম ই মময়র 
হোতডব । আমোনদর মনধ্য মকউ-ই তর্শ্বোসঘোিকিো করনে  ো। 
 
এ-র্যোপোনর আমোনক ত তিি করনি হনর্ আপ োনক। 
 
শোন্তভোনর্ হোসনল  ফোরো। আপত  জোন   এিো আপ োর মন র কথো  য়। আমোনক 
র্লনি তদ । 
 
ফোরোর ধূ্িব মচোখ মজোড়ো আধ্নখোলো; তচরু্নক তচক তচক করনে ঘোম। আমোর মন  হয় কোিো 
মগ্োপ  কনর মকোন ো লোভ ম ই- মর্োডব এই তসদ্ধোনন্ত মপৌঁনেনে ময, অযো োতত্রয়  সমসযোর 
সতঠক সমোধ্ো  রনয়নে ভনের মনধ্য এর্িং আজ মথনক মোত্র েতদ  পরই খুনলনে মসিো। 
 
এ-র্যোপোনর িোহনল আপ োনদর অর্দো  এিুকুই? 
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হযোাঁ। 
 
অথবোৎ প্রোচী  আমনলর  োিনক মকোন ো মকোন ো  োিযকোর িোনদর  োিনকর মশনষ চতরত্র 
আর প্রনির জতিল সমসযো মমিোর্োর জন য মযভোনর্ যনন্ত্রর সোহোনযয মনঞ্চর ওপর একজ  
ম িোনক হোতজর করনি , তঠক মসভোনর্ ভে  োমক যন্ত্র মথনক একজ  মদর্িো মর্তরনয় 
এনস সমোধ্ো  র্োিনল  ো মদয়ো পযবন্ত আমরো সর্োই অিল তর্শ্বোনস চুপচোপ, শোন্তভোনর্ 
র্নস থোকর্। তঠক তক  ো? 
 
আপ োর কথোর ঐ আনর্গ্ঘ  অিংশিুকু র্োদ তদনল র্যোপোরিো িোই-ই দোাঁড়োয়। 
 
ত জবলো, পলোয় পর মন োরৃ্তত্ত েোড়ো আর তকেুই  ো এিো। সতিযই, ড. ফোরো, এ রকম 
মূখবিো  ো মদখোনল তক আর প্রতিভোর্ো  র্নল মলোনক! সোধ্োরি একজ  মলোনকর পনে 
তকন্তু এ-কোজ অসম্ভর্ তেল। 
 
প্রেনয়র হোতস হোসনল  ফোরো। এতপগ্রোম, আই মী , মেষোত্মক র্োকয র্যর্হোনর আপ োর 
জুতড় মমলো ভোর। এনেনত্র আপ োর রুতচর প্রশিংসো করনি হয়। িনর্ হোতডব , িো  
ত র্বোচন  ভুল কনরনে  আপত । ভোল কথো, হপ্তো তিন ক আনগ্ ভে সম্পনকব আতম 
মযসর্ যুতক্ত মদতখনয়তেলোম, মসগুনলো ত িয়ই মখয়োল আনে আপ োর? 
 
হযোাঁ আনে। অস্বীকোর করনর্ো  ো, শুধু্মোত্র তডডোতক্টভ লতজক-এর তদক মথনক মসগুনলো আর 
যোই মহোক মকোন ো সু্টতপড আইতডয়ো তেল  ো। আপত  র্নলতেনল  ভুল হনল থোতমনয় 
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মদনর্ - িোর্ৎ গ্রহ- েনত্রর মনধ্য হযোতর মসলড ই হনল  সর্নচনয় র্ড় ম স্তিতর্দ। 
সুিরোিং আমরো র্িবমোন  ময অস্বতস্তকর অর্িোয় রনয়তে মসিো তিত  অন ক আনগ্ই তঠক 
তঠক মদখনি মপনয়তেনল  এর্িং মসনহিু তিত  আমোনদরনক মুতক্তর উপোয় র্োিলোন োর 
একিো উপকরি তহনসনর্ ভে িোতপি কনর মগ্নে । 
 
আমোর কথোর মূল র্যোপোরিো ধ্রনি মপনরনে  আপত । 
 
শুন  তক অর্োক হনর্  ময, গ্ি কনয়ক সপ্তোহ ধ্নর আতম র্যোপোরিো ত নয় গ্ভীরভোনর্ 
তচন্তো-ভোর্ ো কনরতে? 
 
খুর্ িৃতপ্ত অ ুভর্ করতে। িো তচন্তো কনর কী মর্র করনল ? 
 
মর্র করলোম ময, শুধু্ ত খুাঁি তডডোকশন  কোজ হয়  ো। মসই সনে পুরন ো মসই কম  
মসনির জল তেিোন োরও দরকোর হয় খোত কিো। 
 
মযম ? 
 
মযম , অযো োতজবয়  সম্পতকবি এই জতিলিো যতদ মসলড  আনগ্ভোনর্ই মদনখ থোকনর্  
িোহনল তিত  মক  আমোনদরনক গ্যোলোকতিক মসেোর-এর ত কির্িবী মকোন ো গ্রনহ রোখোর 
র্যর্িো করনল   ো? এিো সর্োই জোন  ময, িোতমব োনস ফোউনেশ  িোপ  করোর র্যোপোনর 
ট্রো িনরর কতমশ োরনদর তিত  প্রভোতর্ি কনরতেনল । তকন্তু মক  তিত  িো করনর্ ? 
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মযোগ্োনযোগ্ র্যর্িো প্রোয় মভনঙ পড়ো, গ্যোলোতক্স মথনক আমোনদর তর্তেন্নিো, প্রতিনর্শীনদর 
হুমতক, আর িোতমব োনস ধ্োিুর অভোর্জত ি করনি আমোনদর অসহোয়ে এনিো তকেু তিত  
যতদ আনগ্ মথনকই মদখনি মপনয় থোনক  িোহনল মক  তিত  এখোন  পোঠোনল  আমোনদর? 
অথর্ো তিত  যতদ এসর্ আনগ্ই মদনখ থোকনর্  িোহনল প্রথনম র্সতি িোপ কোরীনদরনক 
তিত  মগ্োড়োনিই সিকব কনর তদনল   ো মক , যোনি িোরো এই তর্পদগুনলো মমোকোনর্লো 
করোর জন য আনগ্ মথনকই শিতর হনি পোনর? 
 
আনরো একিো কথো ভুনল যোনর্   ো। তিত  িখ  সমসযোগুনলো মদনখ থোকনলও থোকনি 
পোনর । তকন্তু এ-মুহূনিব আমরোও মসগুনলো পতরষ্কোর মদখনি পোতচে। যনিো যোই মহোক, 
মসলড  জোদুকর তেনল   ো। একিো সিংকি এড়োন োর এম  মকোন ো কূিরু্তদ্ধ ম ই যো 
তিত  মদখনি পো , অথচ আমরো পোই  ো। 
 
তকন্তু হোতডব , ফোরো স্মরি কতরনয় তদনি চোইনল , আমরো তকন্তু সতিযই মদখনি পোতে  ো। 
 
কোরি আপ োরো মচষ্টো কনর ত , একর্োনরর জ যও মচষ্টো কনর ত । প্রথনম মিো আপ োরো 
স্বীকোরই করনি চোইনল   ো ময ভয়িংকর মকোন ো তর্পদ আনদৌ আনে। এরপর আপ োরো 
সম্রোনির ওপর পুনরোপুতর একিো অন্ধ তর্শ্বোস িোপ  কনর র্নস রইনল । এখ  মসিো 
সম্রোনির ওপর মথনক সতরনয় হযোতর মসলডন র কোাঁনধ্র ওপর র্তসনয়নে । আগ্োনগ্োড়োই 
আপ োরো হয় কিৃবপে,  য় অিীনির ওপর ভরসো কনর তেনল ; কখন োই ত নজনদর 
ওপর  য়। 
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উনত্তজ োয় হোি দুনিো মুতষ্টর্দ্ধ হনয় মগ্ল িোর। এিো একিো অসুি মো তসকিো একিো 
কতেশ োল তরনলক্স। কিৃবপনের তর্রুদ্ধোচোরনির প্রশ্ন এনলই আপ োনদর মো তসক 
স্বোধ্ী িোনক ভুল পনথ চোতলি কনর এই তরনলক্স। 
 
সম্রোি ময আপ োনদর মচনয় অন ক মর্তশ েমিোর্ো - এ-র্যোপোরিো ত তিবধ্োয় মমন  
ত নয়নে  আপ োরো, মমন  ত নয়নে  ময, হযোতর মসলড  অন ক মর্তশ জ্ঞো ী। তকন্তু এিো 
ময ভুল িো তক আপ োরো রু্েনি পোরনে   ো? 
 
ময-কোরনিই মহোক, মকউ এ-প্রনশ্নর মকোন ো জর্োর্ তদনল   ো। 
 
হোতডব  র্নল চলনল , শুধু্ আপ োনদর  য়, মগ্োিো গ্যোলোতক্সরই এই দশো। সোনয়তেতফক 
তরসোচব র্লনি লডব ডরউই  কী মর্োনে  মসিো তপনর  শুন নে । লডব ডরউই  মন  
কনর  ভোনলো একজ  প্রেিিতর্দ হওয়োর উপোয় হনে, এ-তর্ষনয়র ওপর মলখো সমস্ত 
র্ইপত্তর পনড় মফলো- ময র্ইগুনলো তলনখনে  কনয়কনশো র্ের আনগ্ মোরো মগ্নে  এম  
সর্ মলখক। উত  ভোনর্ , মেফ পরস্পরতর্নরোধ্ী মিোমিগুনলো যোচোই কনরই প্রেিোতিক 
সমসযোগুনলোর সমোধ্ো  করো সম্ভর্। আর তপনর  চুপচোপ শুন  মগ্নে  কথোগুনলো, মকোন ো 
প্রতির্োদ কনর ত । আপ োনদর তক মন  হয়  ো একোজিো তঠক  য়? 
 
আর্োর িোর কনণ্ঠ প্রোয় আতিব েনর পড়নলো। এর্োনরো সর্োই ত রুত্তর রইনল । তকন্তু 
হোতডব  র্নল চলনল , আপ োনদর এর্িং িোতমব োনসর অনধ্বক মলোনকর এই একই দুদবশো। 
ই সোইনলোপীতডয়োনক সনর্বসর্বো ধ্নর ত নয় আমরো সর্ ঠুনিো জগ্ন্নোথ হনয় র্নস আতে। 
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এখন ো আমরো মন  করতে অিীনির সর্ ডোিোর মেিীতর্ভোজ  করোর মনধ্যই তর্জ্ঞোন র 
চরনমোৎকষব ত তহি। কোজিো গুরুেপূিব, স্বীকোর করতে। তকন্তু িোরপর তক আর তকেুই 
করোর ম ই? তপতেনয় যোতে আর ভুনল যোতে আমরো, রু্েনি পোরনে   ো মকউ? এই 
মপতরনফতরনি সর্োই অযোিতমক-পোওয়োর খুইনয় র্নসনে। গ্োমো অযোনরোতমডোয় ত্রুতিপূিব 
মমরোমতির জ য একিো পোওয়োর প্ল্যোে উনড় মগ্নে। সম্রোনির চযোনিলর আনেপ করনে  
এই র্নল ময, অযোিতমক মিকত তশয়োন র সিংখযো ম হোিই অপ্রিুল। মকোথোয়  িু   িু  
মলোকনক মট্রত িং মদনর্  িো  ো, উনেো িোরো অযোিতমক-পোওয়োনরর র্যর্হোর ত য়ন্ত্রি 
করনে ! 
 
িৃিীয়র্োনরর মনিো অ ু য় েনর পড়নলো িোর কণ্ঠ মথনক, আপ োরো তক এসর্ রু্েনি 
পোরনে   ো? সোরো গ্যোলোতক্স জুনড় এই দশো! এিো একধ্রন র অিীিপূজো। এিো একিো 
অধ্িঃপি - একিো র্ন্ধোত্ম! 
 
এক এক কনর প্রনিযনকর তদনক িোকোনল  তিত । সর্োই তির দৃতষ্ট মমনল মচনয় আনে  
িোাঁর তদনক। 
 
ফোরো-ই প্রথম মঘোর কোতিনয় উঠনল । মদখু , রহসযময় দশব  মকোন ো কোনজ আসনর্  ো 
আমোনদর। মলি আস তর্ কিংতক্রি। আপত  তক অস্বীকোর করনর্ , সোধ্োরি তকেু 
সোইনকোলতজকযোল মিকত নকর সোহোনযয হযোতর মসলড  খুর্ সহনজই ভতর্ষযনির 
ঐতিহোতসক প্রর্িিো মর্র করনি পোরনি ? 
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 ো, অর্শযই অস্বীকোর কতর  ো, মচাঁতচনয় উঠনল  হোতডব । তকন্তু িোই র্নল সমোধ্োন র 
আশোয় আমরো িোর ওপর ভরসো কনর র্নস থোকনি পোতর  ো। র্ড়নজোর তিত  সমসযোিো 
মদতখনয় তদনি পোনর । তকন্তু সমোধ্ো ? মসিো আমনদরই মর্র করনি হনর্। আমোনদর হনয় 
এ-কোজতি তিত  কনর তদনি পোনর   ো। 
 
ফুলহযোম হঠোৎ র্নল উঠনল , সমসযোিো মদতখনয় তদনি পোনর  র্লনি কী মর্োেোনি চো  
আপত ? আমোনদর সমসযো কী আমরো িো জোত । 
 
তর্দুযনিনগ্ িোাঁর তদনক তফরনল  হোতডব । আপ োর ধ্োরিো আপত  জোন  ! আপত  মন  
কনর , হযোতর মসড  শুধু্ অযো োতক্রয়  ত নয়ই তচতন্তি। আতম তভন্নমি মপোষি কতর। আতম 
আপ োনদর র্লতে, আসনল ময কী ঘিনি চনলনে, মস সম্পনকব তর্েুমোত্র ধ্োরিো ম ই 
আপ োনদর কোনরো। 
 
মিোমোর আনে? প্রোয় দোাঁি মুখ তখাঁতচনয় প্রশ্ন করনল  তপনর । 
 
আই তথিংক মসো! েি কনর উনঠ দোাঁতড়নয় এক ধ্োক্কোয় মপেন  সতরনয় তদনল  হোতডব  
মচয়োরিোনক। মচোনখর দৃতষ্ট িোর আিযব রকনমর িীক্ষ্ণ এর্িং তির। অন্তি এই একিো 
র্যোপোর ত তিি কনর র্লো যোয় ময, মগ্োিো পতরতিতিিোর মনধ্য রহসযময় একিো র্যোপোর 
লুতকনয় আনে। এম  একিো তকেু যো আমরো এিেি মযসর্ তর্ষয় ত নয় কথো র্ললোম, 
িোর মচনয় র্ড়। ত নজনক শুধু্ এই প্রশ্নিো তজনগ্যস কর: ফোউনেশন র এনকর্োনর 
প্রথমতদককোর মলোকজন র মনধ্য মর্োর আলুতর  েোড়ো আর একজ ও প্রথম মেিীর 
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সোইনকোলতজস্ট অন্তভুবক্ত করো হয়ত  মক ? আর তিত ও িোর েোত্রনদর প্রোথতমক 
তর্ষয়গুনলো েোড়ো র্োড়তি মকোন ো তকেু মশখোন ো মথনক সোর্ধ্োন  তর্রি মরনখনে  
ত নজনক। 
 
খোত ক  ীরর্িো। িোরপর ফোরো তজনগ্যস করনল , তঠক আনে, মক ? 
 
সম্ভর্ি এই কোরনি ময, একজ  সোইনকোলতজস্ট হয়ি এই রহসযিো মর্র কনর মফলনি 
পোরনি  আর মসিো হযোতর মসলডন র উনেশয সফল হর্োর আনগ্ই। আমরো ময এই 
মহোাঁচি মখনয় মরতে, অন্ধকোনর পথ হোিড়োতে, কুনহতলকো ঢোকো সনিযর ঈষৎ তর্েুরি 
েোড়ো মর্তশ তকেু মদখনি পোতে  ো- এিোই মচনয়তেনল  হযোতর মসলড । 
 
ককবশ শনে মহনস উঠনল  হোতডব । গুড মড, মজনেলনম ! 
 
দৃপ্ত পোনয় মর্তরনয় মগ্নল  তিত  কোমরো মথনক। 
 
. 
 
েয় 
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চুরুনির মগ্োড়োিো দোাঁি তদনয় কোমড়োনে  মময়র হোতডব । ত নভ মগ্নে ওিো। তকন্তু মসিো 
মখয়োল করোর মনিো অর্িোয় তিত  ম ই। গ্ি রোনি ঘুনমো ত  তিত । ভোল কনরই জোন  , 
আজ রোনিও ঘুনমোনি পোরনর্   ো। িোর মচোখ মদখনলই মসিো মর্োেো যোয়। 
 
মন  হয় হনর্, ইনয়োহো  লী ত নজর তচরু্নক হোি তদনল । মকম  মন  হনে? 
 
খুর্ একিো খোরোপ  ো। রু্েনিই পোরনে, খুর্ তর্চেিিোর সনে সোরনি হনর্ কোজিো। িোর 
মোন , মকোন োরকম ইিস্তি করো চলনর্  ো। পতরতিতি রু্নে ওঠোর মকোন ো সুনযোগ্ই মদয়ো 
যোনর্  ো ওনদরনক। আমরো যখ  হুকুম মদয়োর মনিো অর্িোয় চনল যোনর্ো, িখ  
এম ভোনর্ হুকুম তদনি হনর্ ময  জন্মগ্িভোনর্ই এ-অতধ্কোর মপনয়তে আমরো। আর িখ  
ওরোও অভযস্তভোনর্ই হুকুম িোতমল করনর্। এিোই হনে কু-র আসল কথো। 
 
মর্োডব যতি িোরপরও  ো মচকোয়– 
 
মর্োডব? তহনসনর্র র্োইনর রোনখো ওনদর। আগ্োমীকোনলর পর মথনক িোতমব োনসর মকোন ো 
র্যোপোনরই কো োকতড় গুরুে থোকনর্  ো ওনদর। 
 
ধ্ীনর ধ্ীনর মোথো েোাঁকোনল  লী। এি সময় মপনয়ও ওরো আমোনদর থোমোন োর মচষ্টো কনরত  
মদনখ অর্োক হনয় মগ্তে আতম। আর মিোমোর কথো অ ুযোয়ী, ওরো মিো এনকর্োনর 
অন্ধকোনরর মনধ্যও তেল  ো। 
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ফোরো র্যোপোরিো মির মপনি তগ্নয়ও পোয়ত । মোনে মোনে আমোনক মর্শ  োভবোস কনর মদয় 
মলোকিো। আর তপনর  মিো আমোনক সনেহ কনর আসনে আতম ত র্বোতচি হর্োর পর 
মথনকই। তকন্তু কী ঘিনি চনলনে মসিো রু্নে ওঠোর েমিো তেল  ো ওনদর কোনরোরই। 
ওনদরনক র্রোর্র এম ভোনর্ মট্রত িং মদয়ো হনয়নে যোনি ওরো র্যতক্ত স্বোধ্ী িোর মচনয় 
কিৃবপনের কোনে  িজো ু হনয় থোকোনকই মেয় মন  কনর। অথতরনিতরয়ো  মট্রত িং যোনক 
র্নল। ওনদর র্দ্ধমূল ধ্োরিো, সম্রোি সর্বময় েমিোর অতধ্কোরী- মেফ তিত  সম্রোি শুধু্ 
এই কোরনিই। ওরো আনরো মন  কনর, মর্োডব অভ ট্রোতস্টজ- মেফ ওিো সম্রোনির পনে 
কমবরি মর্োডব অভ ট্রোতস্টজ র্নলই- কখন ো এম  অর্িোন  ম নম মযনি পোনর  ো মযখো  
মথনক মসিো সর্োর ওপর আর কিৃবে ফলোনি পোরনর্  ো। তর্নদ্রোনহর ময মকোন োরকম 
সম্ভোর্ ো আনে এিো উপলতি করোর ওনদর এই অেমিোই আমোনদর সর্নচনয় র্ড় 
সহোয়। 
 
মচয়োর মেনড় উনঠ ওয়োিোর কুলোরিোর কোনে তগ্নয় দোাঁড়োনল  তিত । 
 
যিেি ওরো ঐ ই সোইনলোপীতডয়ো ত নয় আনে, িিেি ওরো মে  ো, রু্নেে, লী। আর 
আমোনদর কোজ হনর্, ভতর্ষযনিও ওরো যোনি ঐ তজত সিো ত নয়ই থোনক মসিো মদখো। 
িোতমব োস শোস  করোর র্যোপোনর ম হোিই অনযোগ্য ওরো। এখ  যোও, কোজ শুরু কনর 
দোও। আতম একিু একো থোকনি চোই। 
 
মডনস্কর এক মকো োয় র্নস পড়নল  তিত । মচনয় রইনল  কোপভতিব পোত র তদনক। 
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যিিো ভো  করনে  আসনলই যতদ িিিো আত্মতর্শ্বোসী হনি  তিত । অযো োতক্রয়ো র্োসীরো 
দুতদন র মনধ্যই লযোে করনর্। অথচ হযোতর মসলডন র উনেনশয ময কী, মস-র্যোপোনর তকেু 
অ ুমো  আর আর্েো ধ্োরিো েোড়ো কী-ইর্ো আনে িোাঁর যোর ওপর ভরসো কনর সোমন  
এনগ্োন ো যোয়? তিত  ত নজ এম তক একজ  সতিযকোনরর সোইনকোলতজস্টও   । মেফ 
সোমো য মট্রত িং পোওয়ো এক হোিুনড় তিত , অথচ চোইনে  সর্বকোনলর সর্বনসরো ম ীষীনক 
মিক্কো তদনি! 
 
ফোরোর কথোই যতদ তঠক হয়, যতদ এম  হয় ময শুধু্ অযো োতক্রয়ন র সমসযোিোই হযোতর 
মসলড  আনগ্ মথনক আেোজ করনি মপনরনে , যতদ সতিয সতিযই শুধু্ 
ই সোইনলোপীতডয়ো সিংরেি করোই িোর মুখয উনেশয হয়, িোহনল আর এই কু-র অথব 
কী? 
 
েোগ্ করনল  হোতডব । কোনপর পোত িুকু এক ত িঃশ্বোনস চোলো  কনর তদনল  মপনি। 
 
. 
 
সোি 
 
েিোর অন ক মর্তশ মচয়োর রোখো হনয়নে ভনে। ময  েজন র মচনয় মর্তশ মলোক আসনর্ 
র্নল আশো করো হনে। গ্ম্ভীরভোনর্ র্যোপোরিো লে করনল  হোতডব । লোন্ত পোনয় এতগ্নয় 
এনল । পোাঁচজন র কোে মথনক যিিো দূনর সম্ভর্, এক মকো োয় তগ্নয় র্নস পড়নল । 
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মর্োনডবর সদসযরো এনিো তকেু মখয়োল কনরনে  র্নল মন  হনলো  ো। তফসতফস কনর 
ত নজনদর মনধ্য আলোপ করনে  িোরো। আনস্ত আনস্ত এক সময় মসিো র্ন্ধ হনয় মগ্ল। 
েজন র মনধ্য একমোত্র জডব ফোরোনকই মর্শ শোন্ত মদখোনে। একিো ঘতড় মর্র কনর গ্ম্ভীর 
মুনখ িোতকনয় আনে  তিত  মসিোর তদনক। 
 
হোতডব  িোাঁর ত নজর ঘতড় মদখনল । িোরপর কোমরোর প্রোয় অনধ্বকিো জুনড় থোকো একদম 
ফোাঁকো গ্লোস তকউতর্কলিোর তদনক িোকোনল । এিোই ঘরিোর একমোত্র অস্বভোতর্ক তজত স, 
কোরি, এ-েোড়ো আর মকোন ো তকেু মদনখ রু্ের্োর উপোয় ম ই ময মকোথোও মরতডয়োনমর 
একিো ফুিতক েনয় েনয় এতগ্নয় যোনে তঠক মসই মুহূিবতির তদনক যখ  একিো িোম্বলোর 
পড়নর্, একিো সিংনযোগ্ িোতপি হনর্, আর 
 
হঠোৎ ত ভু ত ভু হনয় এনলো ঘনরর আনলো! 
 
পুনরোপুতর ত নভ মগ্ল  ো। শুধু্ হঠোৎ হলুদ রঙ ধ্োরি কনর এি কনম এল ময হোতডব  
সচতকি হনয় উঠনল । চমনক তসতলিং-এর আনলোর তদনক িোকোনল  তিত । মচোখ 
 োমোনিই মদখনি মপনল  গ্লোস তকউতর্কলিো আর ফোাঁকো ম ই। 
 
একজ  মলোকনক মদখো যোনে মসখোন  হুইল মচয়োনর র্সো এক মলোক। 
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তমত ি খোন ক মকোন ো কথো র্লল  ো মলোকিো। িনর্ মকোনলর ওপর রোখো মখোন লো র্ইিো 
র্ন্ধ কনর অলসভোনর্  োড়োচোড়ো করনি লোগ্ল, িোরপর ত িঃশনে একিো হোতস উপহোর 
তদল। সোরো মুখিো জীর্ন্ত হনয় উঠল িোর। 
 
মকোমল এর্িং র্োধ্বকযপীতড়ি কনণ্ঠ মলোকতি র্নল উঠল, আতম হযোতর মসলড । 
 
ভদ্রিোর্শি উনঠ দোাঁড়োতেনল  হোতডব  আনরকিু হনল। মথনম মগ্নল । 
 
মখোশোলোনপর সুনর হযোতর মসলড  র্নল চলনল , মদখনিই পোনে , আতম এই মচয়োনরই 
র্তে। উনঠ দোাঁতড়নয় আপ োনদর অভযথব ো জো োনি পোরতে  ো র্নল দুিঃতখি। আমোর 
সমনয়র তহনসর্ অ ুযোয়ী কনয়ক মোস আনগ্ আপ োনদর তপিোমহ-তপিোমহীরো িোতমব োনসর 
উনেনশ রও ো হনয় তগ্নয়তেনল । আর িখ  মথনকই মোরোত্মকভোনর্ পযোরোলইতসনস 
আক্রোন্ত হনয়তে আতম। আপ োরো জোন  , আতম আপ োনদর মদখনি পোতে  ো। ফনল, 
আতম আপ োনদর তঠকমি শুনভেোও জো োনি পোরতে  ো। আতম এম তক এিোও জোত   ো 
আপ োরো ক জ  এখোন  র্নস আনে । সুিরোিং মগ্োিো র্যোপোরিো অ ো ুিোত কভোনর্ই 
চলুক। আপ োনদর মনধ্য মকউ যতদ দোাঁতড়নয় থোনক , িোহনল প্ল্ীজ র্সু । মকউ ধূ্মপো  
করনি চোইনল আমোর মকোন ো আপতত্ত ম ই। মৃদু হোসনল  তিত । মক ই র্ো আপতত্ত 
করনর্ো? আতম মিো সতিয সতিয এখোন  ম ই। 
 
প্রোয় স্বয়িংতক্রয়ভোনর্ তসগ্োনরর জন য পনকনি হোি চনল মগ্ল হোতডবন র। পনর তসদ্ধোন্ত 
পোেোনল । 
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হযোতর মসলড  সতরনয় রোখনল  র্ইিো- ময  মরনখ তদনল  পোনশর মডনস্ক র্ই মথনক আঙুল 
সনর মযনিই অদৃশয হনয় মগ্ল মসিো। 
 
তিত  র্লনল , ফোউনেশ  প্রতিিোর পঞ্চোশ র্েরপূতিব হনলো আজ। িোরো কী উনেনশয 
কোজ করনে , মস-র্যোপোনর ফোউনেশন র সদসযরো এই পঞ্চোশ র্ের যোর্ৎ এনকর্োনরই 
অজ্ঞ তেনল । িোনদর এই অজ্ঞ থোকোিো দরকোর তেল। এখ  মস দরকোর ফুতরনয়নে। 
 
শুরুনি র্নল রোখতে, ই সোইনলোপীতডয়ো ফোউনেশ  একিো ধ্োপ্পো েোড়ো তকেু  য়। প্রথম 
মথনকই একিো ধ্োপ্পো তেল এিো? 
 
হোতডবন র মপেন  তকেু তর্তস্মি চোপো কণ্ঠ মশো ো মগ্ল। তকন্তু তিত  ঘোড় মফরোনল   ো। 
 
আর হযোতর মসলডন র মিো মকোন োরকম তর্রতক্ত মর্োধ্ করোর প্রশ্নই আনস  ো। তিত  
ত তর্বকোরভোনর্ র্নল চনলনে , ধ্োপ্পো এই অনথব ময, ই সোইনলোপীতডয়োর একিো খেও 
প্রকোতশি হনলো তক  ো হনল িো ত নয় আমোর মকোন ো সহকমবীর তর্েুমোত্র মোথোর্যথো ম ই। 
িনর্ ই সোইনলোপীতডয়োর সোহোনযয ময কোজগুনলো করনি মচনয়তেলোম, মসগুনলো সফল 
হনয়নে- সম্রোনির কোে মথনক একিো রোজকীয় স দ লোভ করো মগ্নে, আমোনদর 
পতরকল্প োর জন য প্রনয়োজ ীয় লোখখোন ক মলোকনক আকৃষ্ট করনি মপনরতে আর এই 
ই সোইনলোপীতডয়োর সোহোনযয িোনদর এম  একিো মুহূিব পযবন্ত র্যস্ত রোখো মগ্নে ময, এখ  
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আর িোনদর কোনরো পনেই তপতেনয় যোওয়ো সম্ভর্  য় মকোন োমনি। আর, এর মনধ্য ঘি ো 
িোর ত জস্ব গ্তিনি এতগ্নয় তগ্নয় একিো তর্নশষ আকোর ত নয়নে। 
 
ময-পঞ্চোশ র্ের ধ্নর আপ োরো এই তমনথয প্রকনল্পর জন য কোজ কনর মগ্নে  তমনথয 
শেিোর র্দনল তমতষ্ট মকোন ো শে র্যর্হোনরর প্রনয়োজ  ম ই- মসই সমনয়র মনধ্য 
আপ োনদর তপেু হঠোর সমস্ত পথ র্ন্ধ কনর মদয়ো হনয়নে। আর আমোনদর ময মূল 
পতরকল্প ো তেল র্ো এখন ো আনে, আনরো গুরুেপূিব মসই প্রকনল্পর তদনক এতগ্নয় যোওয়ো 
েোড়ো আর মকোন ো তর্কল্প ম ই আপ োনদর হোনি। 
 
মিো, মসই লনেয আপ োনদর তর্নশষ এক গ্রনহ, তর্নশষ এক সমনয় মরনখ আর পঞ্চোশ 
র্ের ধ্নর পতরচোতলি কনর এম  এক অর্িোন  ত নয় আসো হনয়নে ময, এখ  মথনক 
িীডম অভ অযোকশ  র্ো কোনজর স্বোধ্ী িো র্নল তকেু রইল  ো আপ োনদর। এখ  মথনক 
সোমন র র্েরগুনলোনি আপ োরো ময পনথ চলনর্  মসিো হনর্ অর্শযম্ভোর্ী; অথবোৎ তক ো, 
শুধু্ ঐ পনথই চলনি হনর্ আপ োনদর। ধ্োরোর্োতহক সিংকিগুনলোরই প্রথমতি আপ োনদর 
সোমন । এর্োনরর মনিো প্রতির্োরই আপ োনদর িীডম অভ অযোকশ  এম ভোনর্ সিংকুতচি 
হনয় আসনর্ ময, আপ োরো একতি এর্িং একমোত্র পথতির তদনক িোতড়ি হনর্ । 
 
মসই তর্নশষ পথতি আমোনদর সোইনকোলতজ তহনসর্ কনর মর্র কনর মরনখনে এর্িং মরনখনে 
তর্নশষ একতি কোরনি। 
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যতদও অল্প সিংখযক মলোকই র্যোপোরিো উপলতি করনি মপনরনে , তকন্তু এ-কথো সিয ময, 
গ্ি কনয়ক শিোেী ধ্নর গ্যোলোকতিক সভযিো একতি র্দ্ধ দশোর মনধ্য পনড় আনে আর 
ক্রনমই এর অর্ তি ঘিনে। তকন্তু এখ  মপতরনফতর মশষ পযবন্ত মভনঙ যোনে আর িোর 
ফনল এম্পোয়োর-এর রোজন তিক সিংহতি িুকনরো িুকনরো হনয় মগ্নে। আজ মথনক পঞ্চোশ 
র্ের আনগ্র ধ্োনরকোনের মকোন ো একিো সময় র্রোর্র আগ্োমী তদন র ঐতিহোতসকরো 
একিো আর্েো মরখো মিন  র্লনর্ : এখো  মথনক শুরু হনয়নে গ্যোলোকতিক এম্পোয়োর-এর 
পি । 
 
তঠকই র্লনর্  িোাঁরো, যতদও পি -পরর্িবী কনয়ক শিোেীর মনধ্য মকউ মসই পি নক 
পি  র্নল তচ নি পোরনর্ তক ো, মসেহ। 
 
আর পিন র পনরই শুরু হনর্ এক অত র্োযব র্র্বর যুগ্। আমোনদর সোইনকোতহতি র্লনে, 
সোধ্োরি পতরতিতিনি এই র্র্বর যুগ্ তিতরশ হোজোর র্ের িোয়ী হনর্। পি িোনক মরোধ্ 
করনি পোরনর্ো  ো আমরো, করনি চোই-ও  ো। কোরি এম্পোয়োর-সিংসৃ্কতির ময প্রোি প্রোচুযব 
আর উৎকষব একসময় তেল, এখ  আর িো ম ই। তকন্তু অর্শযম্ভোর্ী মসই র্র্বর যুনগ্র 
মময়োদ কতমনয় আমরো এক হোজোর র্েনর ত নয় আসনি পোতর। 
 
পঞ্চোশ র্ের আনগ্ মযম  ফোউনেশ  সম্পতকবি সতিয কথোতি আমরো আপ োনদর জো োনি 
পোতরত , মস-রকম, এই র্র্বর যুনগ্র মময়োদ সিংতেপ্তকরি প্রতক্রয়োর খুাঁতি োতি তর্ষয়ও এ-
মুহূনিব জো োনি পোরতে  ো। এই খুাঁতি োতি তর্ষয়গুনলো আপ োরো মজন  মগ্নল পতরকল্প োিো 
হয়ি মভনস্ত যোনর্। ই সোইনলোপীতডয়ো সিংক্রোন্ত প্রিোরিোর র্যোপোর আনগ্ভোনগ্ মজন  
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মফলনলও মগ্োিো র্যোপোরিো মকনচ মযনি পোরনিো, িোর কোরি, অর্তহি থোকোর কোরনি 
আপ োনদর িীডম অভ অযোকশ  মর্নড় মযি আর িোনি কনর র্যর্হৃি অযোতডশ োল 
ভযোতরনয়র্ল-এর সিংখযো এনিো মর্নড় মযি ময িো আমোনদর সোইনকোলতজর ত য়ন্ত্রনির 
র্োইনর চনল মযি। 
 
তকন্তু আপ োরো অর্তহি হনি পোরনর্   ো িোর কোরি িোতমব োনস মকোন ো সোইনকোলতজস্ট 
ম ই। অযোলুতর  েোড়ো মকউ তেনল ও  ো কখন ো- আর তিত  তেনল  আমোনদরই মলোক। 
 
িনর্ আপ োনদর আতম এিুকু র্লনি পোতর, িোতমব োনস এর্িং গ্যোলোতক্সর অপর প্রোনন্ত 
িোতমব োনসর সহনযোগ্ী ফোউনেশ ই হনে  র্জোগ্রনির র্ীজ এর্িং মসনকে গ্যোলোকতিক 
এম্পোয়োর-এর দুই ভোর্ী প্রতিিোিো। আর এই র্িবমো  সিংকিতিনক তদনয়ই িোতমব োনসর 
যোত্রো শুরু হনলো মসই চরম পতরিতির তদনক। 
 
এর্োনরর সিংকিিো অর্শয ম হোিই সহজ সরল। সোমন  মযসর্ আনে মসগুনলোর মচনয় 
অন ক সোদোমোঠো। সিংনেনপ র্লনি মগ্নল সমসযোিো এই: আপ োরো এম  একিো গ্রনহ 
র্োস করনে  ময-গ্রহিো হঠোৎ কনর এখ -পযবন্ত-সভয গ্যোলোতক্সর মকন্দ্র মথনক তর্তেন্ন হনয় 
পনড়নে। অনপেোকৃি শতক্তশোলী প্রতিনর্শীরো হুমতকর কোরি হনয় দোাঁতড়নয়নে আপ োনদর 
জন য। তর্জ্ঞো ীনদর ত নয় শিতর এম  একতি মেোি তর্নশ্বর র্োতসেো আপ োরো ময-তর্নশ্বর 
চোরতদনক তর্শোল আর ক্রমর্ধ্বমো  র্র্বিোর রোজিু। আপ োরো অযোিতমক পোওয়োর-সম্পন্ন 
একতি িীপ, তকন্তু িীপতি এম  এক সোগ্নর অর্তিি, ময-সোগ্নর আতেকোনলর এ োতজবই 
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মর্নড় চনলনে দ্রুি গ্তিনি। তকন্তু িোরপনরও ধ্োির্ সম্পনদর অভোনর্ আপ োরো ত িোন্তই 
অসহোয়। 
 
সুিরোিং রু্েনিই পোরনে , কতঠ  এক প্রনয়োজন র মুনখোমুতখ আপ োরো এখ । র্োধ্য হনয় 
পনড়নে  আপ োরো অযোকশ  ত নি। মস অযোকশন র প্রকৃতি- অথবোৎ আপ োনদর সিংকনির 
সমোধ্ো - ত িঃসনেনহ অিযন্ত সুস্পষ্ট। 
 
মখোলো জোয়গ্োয় চনল এল হযোতর মসলডন র মূতিবিো। র্ইিো আর্োর মদখো মগ্ল িোাঁর হোনি। 
মসিো খুনল তিত  র্লনল , িনর্ আপ োনদর ভতর্ষযৎ ইতিহোস ময সতপবল পথই ত ক  ো 
মক  উত্তরপুরুষনদর সর্সময় আপ োরো এধ্োরিোই তদনয় যোনর্  ময, পথিো পূর্ব ত ধ্বোতরি 
এর্িং এপনথর মশনষ অনপেো করনে এক  িু  ও রৃ্হত্তর এম্পোয়োর! 
 
িোর মচোখ র্ইনয়র পোিোয় ত র্দ্ধ হনিই শূন য তমতলনয় মগ্নল  তিত । ঘনরর র্োতি উজ্জ্বল 
হনয় উঠল আর্োর। 
 
হোতডব  মুখ িুনল িোকোনিই মদখনি মপনল , করুি দৃতষ্ট মমনল, কোাঁপো কোাঁপো মঠোাঁি ত নয়, 
িোর তদনকই মচনয় আনে  তপনর । 
 
দৃঢ় িনর্  ীরস কনণ্ঠ র্নল উঠনল  মচয়োরমযো , মিোমোর কথোই তঠক মন  হনে। িুতম 
যতদ আজ রোি েিোয় আমোনদর সনে মদখো কর িোহনল ভোল হয়। পরর্িবী কমবপন্থো তঠক 
করোর র্যোপোনর মর্োডব মিোমোর সনে আলোপ করনি পোনর িোহনল। 
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এনক এনক সর্োই হোতডবন র সনে করমদব  কনর মর্তরনয় মগ্নল । সর্োর সনে হোি 
মমলোনি মমলোনি আপ  মন  হোসনল  তিত । শি হনলও, ত নজনদর ভুল স্বীকোর করোর 
মনিো সৎ-সোহস সম্পন্ন তর্জ্ঞো ী এাঁরো সর্োই। িনর্ িোাঁরো িোাঁনদর ত নজনদর র্যোপোনর র্ড্ড 
মদতর কনর মফনলনে । 
 
ত নজর ঘতড়র তদনক িোকোনল  তিত । এিেনি সর্ কোজ মশষ হনয় মগ্নে। ত য়ন্ত্রি ত নয় 
ত নয়নে লী-র মলোকজ । মর্োনডবর হোনি আর হুকুম মদর্োর েমিো ম ই। 
 
অযো োতক্রয় র্োসীরো িোনদর প্রথম মস্পস-তশপ িোতমব োনসর মোতিনি  োমোনে আগ্োমীকোল। 
িোনি মকোন ো অসুতর্ধ্ো ম ই, েমোস মোত্র, িোরপর ওরোও হুকুম করনর্  ো আর। 
 
আসনল তঠকই র্নলনে  হযোতর মসলড ; তঠকই অ ুমো  কনরতেনল  সযোলভর হোতডব  
অযো নসল্ম হি রডতরক অযো োতক্রয়ন র পোরমোিতর্ক শতক্তহী িোর কথো ফোাঁস কনর মদর্োর 
পর মথনক এই সিংকনির সমোধ্ো  অতি সরল। 
 
জলর্ৎ িরলিং! 
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িৃিীয় পর্ব – মময়রণ্ডদর কথা 
 
এক 
 
চোর রোজয- ফোউনেশ  যুনগ্র মগ্োড়োর তদনক প্রথম এম্পোয়োর মথনক মর্তরনয় এনস 
অযো োতক্রয়  প্রনদনশর চোরতি অিংশ স্বোধ্ী  এর্িং েিিোয়ী রোজয গ্নড় মিোনল। এনদরনকই 
চোর রোজয  োনম অতভতহি করো হয়। চোর রোনজযর মনধ্য অযো োতক্রয় ই তেল সর্নচনয় র্ড় 
এর্িং শতক্তশোলী। অযো তক্রয়ন র এলোকো তর্সৃ্তি তেল… 
 
…সযোলভর হোতডবন র প্রশোসত ক আমনল রোজয চোরতির ওপর ময এক অদু্ভি সমোজ 
র্যর্িো অিোয়ীভোনর্ চোতপনয় মদয়ো হয়, ত িঃসনেনহ মসিোই চোর রোনজযর ইতিহোনস সর্নচনয় 
আকষবিীয় র্যোপোর।… 
 
–ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকো 
 
. 
 
প্রতিত তধ্দল! 
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হোতডব  আনগ্ই রু্েনি পোরতেনল , ওরো আসনে, আর মসজ যই তর্রতক্তকর মঠকনে িোর 
কোনে র্যোপোরিো। 
 
ইনয়োহো  লী পরোমশব তদনল  চরমপন্থো গ্রহনির। সময়  ষ্ট করোর মকোন ো কোরি মদতখ  ো 
আতম, হোতডব । সোমন র ইনলকশো  পযবন্ত ওরো তকেু করনি পোরনে  ো তলগ্যোতল অন্তি- 
িোর মোন , র্েরখোন  সময় হোনি পোতে আমরো। মসনেনত্র, মেনড় মফলে  ো মক  
ওনদর? 
 
মঠোাঁি তদনয় মঠোাঁি মচনপ ধ্রনল  হোতডব । িুতম আর তকেু তশখনল  ো, লী। চতিশ র্ের ধ্নর 
তচত  মিোমোনক, এখ  পযবন্ত তপনঠ েুতর মোরোর চমৎকোর মকৌশলিো তশখনি পোরনল  ো 
িুতম। 
 
এভোনর্ যুদ্ধ করো আমোর  ীতি  য়, তর্রস র্দন  র্লনল  লী। 
 
হযোাঁ, জোত । সম্ভর্ি মসজ যই একমোত্র মিোমোনকই আতম তর্শ্বোস কতর। মথনম একিো 
তসগ্োর মর্র করনল  তিত  পনকি মথনক। মপে  তদনক হোাঁিনি অভযস্ত 
ই সোইনলোপীতডস্টনদর তর্রুনদ্ধ অভুযেো  ঘির্োর পর অন ক দূর চনল এনসতে আমরো, 
লী। রু্নড়ো হনয় যোতে। র্য়স র্োষতট্ট হনয় মগ্নে। কখ ও তক মভনর্ মদনখে, কি দ্রুি 
মকনি মগ্ল মসই তিতরশিো র্ের? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

145 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

শে কনর  োক তদনয় খোত ক র্োিোস ত গ্বি করনল  লী। আমোর তকন্তু ত নজনক িিিো 
রু্নড়ো মন  হয়  ো। অথচ মেষতট্টনি পনড়তে আতম। 
 
মিোমোর মনিো প্রোিশতক্ত আমোর ম ই। অলস ভতেনি তসগ্োরিো িো নে  হোতডব । মভগ্োর 
মসই হোলকো িোমোনকর জ য মযৌর্ন  ময আকুতি তেল, মসিো অন ক আনগ্ই  ষ্ট হনয় 
মগ্নে িোর। মস-সমনয় িোতমব োস গ্রনহর সনে গ্যোলোকতিক এম্পোয়োর-এর প্রতিতি অঞ্চনলর 
মল নদ  তেল। সর্ সুতদ  মযখোন  চনল যোয় মসই তর্সৃ্মতির অিনল হোতরনয় মগ্নে ঐ 
সময়িো। তর্সৃ্মতির অিনল চনল মগ্নে গ্যোলোকতিক এম্পোয়োরও। হোতডব  মন  করোর মচষ্টো 
করনল , এখ   িু  সম্রোি মক হনয়নে  আনদৌ মকোন ো সম্রোি আনে  তক ো িো-ই র্ো মক 
জোন ! মকোন ো এম্পোয়োর-ই তক আনে? কী ভীষি র্যোপোর! গ্যোলোতক্সর এই প্রোনন্ত 
মযোগ্োনযোগ্ র্যর্িো মভনঙ পড়োর পর তিতরশ র্ের ধ্নর িোতমব োস মকর্ল পোশ্ববর্িবী চোর 
রোজয আর ত নজনক ত নয়ই আনে। 
 
কীভোনর্ই  ো পি  হনলো পরোক্রোন্ত শতক্তিোর! রোজয! আনগ্ তেল তপ্রনফক্ট, সর্ একই 
প্রনদনশর অিংশ। প্রনদশ তেল মসক্টনরর অিংশ, মসক্টর মকোয়োরযোনের এর্িং মকোয়োরে 
সুতর্সৃ্তি গ্যোলোকতিক এম্পোয়োর-এর। অথচ এখ , এম্পোয়োর গ্যোলোতক্সর প্রোন্তর্িবী 
অিংশগুনলোর ওপর িোর কিৃবে হোতরনয় মফনলনে, এর্িং মেোি মেোি গ্রনহর এই খে খে 
দলগুনলো হনয় র্নসনে এক একিো রোজয। অথচ এনদর সম্বল র্লনি ঐ যোত্রোদনলর রোজো-
রো ী, অমোিযর্গ্ব, ত রথবক ও উনেশযহী  যুদ্ধ, আর করুিভোনর্ ধ্বিংনসর তদনক এতগ্নয় 
যোওয়ো জীর্ । 
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পি  হনে একিো সভযিোর। পোরমোিতর্ক শতক্ত তর্লুপ্ত। তর্জ্ঞো  হোতরনয় যোনে মপৌরোতিক 
ধূ্সরিোয়- এমত  সময় ফোউনেশ  ঢুকল মনঞ্চ। হযোতর মসলডন র ফোউনেশ । 
 
জো োলোর কোে মথনক লী-র কণ্ঠ মভনস আসনি হোতডবন র সৃ্মতি মরোমন্থন  র্োধ্ো পড়ল। 
পুরন ো মনডনলর গ্রোউে কোনর মচনপ চনল এনসনে কুকুর েো োগুনলো! অত তিিভোনর্ 
দরজোর তদনক কনয়ক পো এতগ্নয় তফনর িোকোনল  তিত  হোতডবন র তদনক। 
 
হোতডব  মহনস উনঠ তফনর আসনি র্লনল  িোনক হোি ম নড়। আতম র্নল মরনখতে, ওনদর 
এখোন ই ত নয় আসো হনর্। 
 
এখোন ? কী জ য? িুতম ওনদর খুর্ মর্তশ সিো  মদখোে! 
 
লোল তফনির কড়োকতড় মমন  চলোর র্য়স আর এখ  ম ই আমোর। িোেোড়ো মেনল-
মেোকরোনদর সনে ডীল করোর সময় মিোষোনমোদিো মর্শ কোনজ মদয়। তর্নশষ কনর িখ , 
যখ  এ জন য মকোন ো দোয়-দোতয়ে র্হ  করনি হনে  ো। মচোখ তিপনল  তিত । মর্োনসো, 
লী। আমোনক িুতম শুধু্ মিোমোর শ তিক সমথব িো তদনয় যোও। ঐ মেোকরো মসরমযোনকর 
র্যোপোনর তজত সিো দরকোর হনর্ আমোর। 
 
মসরমযোক মলোকিো তকন্তু তর্পজ্জ ক, গ্ম্ভীর মুনখ র্লনল  লী। মলোক আনে ওর মপেন । 
সুিরোিং আেোরএতস্টনমি মকোনরো  ো ওনক। 
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কোউনক কখন ো আেোরএতস্টনমি কনরতে আতম এ পযবন্ত? 
 
তঠক আনে, িোহনল ওনক মগ্রফিোর কর। মকোন ো  ো মকোন ো অতভনযোগ্ খোড়ো কনর 
মফলনি পোরনর্ িুতম পনর। 
 
হোতডব  এই মশষ উপনদশিো উনপেো করনল । ওরো এনস পনড়নে, লী। তসগ্ যোনল সোড়ো 
তদনয় মডনস্কর ত নচর মপডোনল চোপ তদনল  হোতডব । এক পোনশ সনর মগ্ল দরজোিো। 
 
প্রতিত তধ্দনলর চোরজ  সোর মর্াঁনধ্ ঢুকল। হোতডব  হোি ম নড় িোাঁর মডনস্কর সোমন  
অধ্বরৃ্ত্তোকোনর রোখো আমবনচয়োনর র্সোর ইতেি করনল  িোনদরনক। মোথো  ুইনয় অতভর্োদ  
জো োল িোরো। র্সল মচয়োনর। মময়রনক প্রথনম কথো র্লোর সুনযোগ্ তদনয় অনপেো করনি 
লোগ্ল শোন্তভোনর্। 
 
অদু্ভিরকনমর কোরুকোজ করো তসগ্োর র্নক্সর ঢোক ো খুলনল  হোতডব । জডব ফোরো 
একসময় র্যর্হোর করনি  র্োক্সিো। অন ক আনগ্ অর্লুপ্ত হনয় যোওয়ো 
ই সোইনলোপীতডস্টনদর যুনগ্র মসই মর্োডব অভ ট্রোতস্টনজর সদসয জডব ফোরো। র্োক্সিো 
সযো িোত র শিতর খোাঁতি এম্পোয়োর আমনলর তজত স। যতদও ওিোয় এখ  ময তসগ্োরগুনলো 
রনয়নে, মসগুনলো িোতমব োনসই শিতর। গ্ম্ভীর মুনখ এনক এনক চোরজ  চোরতি তসগ্োর ত নয় 
িোনি অতেসিংনযোগ্ করল। 
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ডো  তদক মথনক দু  ম্বর মচয়োনর র্নসনে মসফ মসরমযোক। এই িরুি দনলর িরুিিম 
সদসয মস। ত খুাঁিভোনর্ েোাঁিো খোড়ো খোড়ো হলনদ মগ্োাঁফ আর ধূ্সর গ্ভীর মচোখ িোনক অ য 
সর্োর মচনয় আকষবিীয় কনর িুনলনে। র্োতক তি জ নক মিো হোতডব  একর্োর মদনখই 
র্োতিল কনর তদনল । ম হোিই সোদোমোঠো এর্িং অ োকষবিীয় িোনদর মচহোরো ও হোর্ভোর্। 
মসরমযোনকর ওপরই মন োত নর্শ করনল  তিত । তসতি কোউতিনল িোাঁর প্রথম িোনমবই মর্শ 
কনয়কর্োর মগ্োলমোল পোতকনয় শোন্ত পতরতিতি উনে-পোনে এনকর্োনর অশোন্ত কনর 
তদনয়নে মসরমযোক। িোনক লেয কনর হোতডব  র্নল উঠনল , গ্ি মোনস মসই অসোধ্োরি 
র্কৃ্তিোর পর মথনক আতম তর্নশষ কনর আপ োর সনে মদখো করোর জন য উদগ্রীর্ হনয় 
তেলোম, কোউতিলমযো । র্িবমো  সরকোনরর পররোষ্ট্র  ীতির ওপর আপ োর আক্রমিিো 
জুিসই তেল খুর্। 
 
মচোখ মজোড়ো জ্বনল উঠল মসরমযোনকর। আপ োর আগ্রহ আমোনক সিোত ি কনরনে। 
আক্রমিিো হয়ি জুিসই তেল, হয়ি র্ো তেল  ো, িনর্  যোয়সেি ময তেল িোনি মকোন ো 
সনেহ ম ই। 
 
খুর্ সম্ভর্! অর্শয আপ োর মিোমি আপ োর ত নজর। তকন্তু িোরপনরও র্লর্, আপত  
র্য়নস িরুি। 
 
কোঠ-শুকন ো গ্লোয় মসরমযোক জর্োর্ তদল, জীর্ন র একিো তর্নশষ সমনয় প্রনিযকনকই 
এই মদোনষ মদোষী হনি হয়। আপত  যখ  শহনরর মময়র ত যুক্ত হ  িখ  আপ োর র্য়স 
আমোর র্য়নসর মচনয় দুর্ের কম তেল। 
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মন  মন  হোসনল  হোতডব । র্োচ্চো মেনলিো খুর্ই ঠোেো মোথোর খনের। র্লনল , আতম ধ্নর 
ত তে কোউতিল মচম্বোনর ময পররোষ্ট্র ীতি আপ োনক তর্রক্ত কনর িুনলতেল মসই র্যোপোনর 
কথো র্লোর জন যই এনসনে  আপত । আপত  তক আপ োর তি  সহকমবীর পে মথনক 
কথো র্লনে ,  ো আপ োনদর সর্োর কথোই শু নি হনর্ আমোনক আলোদো আলোদো ভোনর্? 
 
চোর িরুনির মনধ্য েতরি দৃতষ্ট তর্ত ময় হনয় মগ্ল একর্োর। আলনিো কনর মচোনখর 
পোিোগুনলো  োমল-উঠল। 
 
গ্ম্ভীর চোনল মসরমযোক র্লল, আতম িোতমব োনসর জ গ্নির হনয় কথো র্লতে একতি রোর্োর 
স্টযোম্প র্তডনক যোরো কোউতিল  োনম ডোনক এর্িং মসখোন  সতিযকোর অনথব যোনদর মকোন ো 
প্রতিত তধ্ ম ই মসই জ গ্নির হনয় কথো র্লতে আতম। 
 
র্নি। যো র্লোর আনে র্নল যো । 
 
তম. মময়র, আমরো অসন্তুষ্ট 
 
আমরো র্লনি আপত  ত িয়ই জ গ্ি-মক মর্োেোনে , িোই  ো? 
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একিো ফোাঁনদর আভোস মপনয় দৃতষ্ট তর্নিষপূিব হনয় উঠল মসরমযোনকর। র্রফশীিল কনণ্ঠ 
মস র্লল, আমোর তর্শ্বোস, আমোর দৃতষ্টভতে িোতমব োনসর অতধ্কোিংশ মভোিোনরর দৃতষ্টভতেরই 
প্রতিফল । এর্োর চলনর্ আপ োর? 
 
এ-কথোর পর আর প্রমোি দরকোর হয়  ো। মস যোই মহোক, র্নল যো । আপ োরো অসন্তুষ্ট। 
 
হযোাঁ, ময- ীতি গ্ি তিতরশ র্ের ধ্নর িোতমব োসনক র্োইনরর অর্ধ্োতরি আক্রমনির তর্রুনদ্ধ 
ক্রনমই অসহোয় আর ত জবীর্ কনর িুনলনে মসই  ীতির র্যোপোনর আমরো অসন্তুষ্ট। 
 
আেো। আর িোই–? র্নল যো , র্নল যো । 
 
আর িোই আমরো একতি  িু  রোজন তিক দল গ্ঠ  করনি যোতে। এম  একতি দল যো 
িোতমব োনসর আশু চোতহদোগুনলোর পনে কথো র্লনর্, ভতর্ষযৎ এম্পোয়োর এর রহসযময় 
সুস্পষ্ট পতরিতির পনে  য়। আমরো আপ োনক আর আপ োর থুিু চোিো, মঘোাঁি পোকোন ো 
মমোসোনহর্নদরনক তসতি হল মথনক েুাঁনড় মফনল তদনি যোতে আর মসিো খুর্ তশগ্তগ্রই। 
 
যতদ  ো? এসর্ মেনত্র সর্ সময়ই একিো যতদ  ো থোনক, আপত  জোন   ত িয়ই? 
 
যতদ  ো আপত  এই মুহূনিব পদিযোগ্ কনর , শুধু্ এিুকুই। আতম আপ োনক আপ োর 
 ীতি পতরর্িব  করনি র্লতে  ো- অনিোখোত  তর্শ্বোস আপ োনক কতর  ো আতম। আপ োর 
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প্রতিশ্রুতির মকোন ো দোম ম ই। মেফ পদিযোগ্ েোড়ো আর তকেু গ্রহিীয়  য় আমোনদর 
কোনে। 
 
র্নি! আড়োআতড়ভোনর্ পো মরনখ মচয়োরিোনক মপে  তদনক মঠনল দুপোনয়র ওপর দোাঁড় 
করোনল  হোতডব । এিোই িোহনল আপ োনদর চরমপত্র। আমোনক সিকব কনর মদয়োর জ য 
ধ্ যর্োদ। িনর্ কথো হনে, আতম এিোনক অগ্রোহযই করতে। 
 
ভোর্নর্   ো এিো একিো ওয়োত বিং, তম, মময়র। এিো একিো মঘোষিো- তকেু  ীতি আর 
মসগুনলো কোনজ পতরিি করোর একিো মঘোষিো। আসনল  িু  দল ইতিমনধ্য গ্ঠ  করো 
হনয় মগ্নে। আর দলতি আগ্োমীকোল মথনক িোর অতফতশয়োল কোজকমব শুরু করনর্। 
আনপোনষর মকোন ো অর্কোশ ম ই। ইনেও ম ই। আর মখোলোখুতলই র্লতে, শহনরর প্রতি 
আপ োর অর্দোন র কোরনিই আপ োনক মুতক্তর একিো সহজ পথ র্োিনল তদলোম আমরো। 
আতম জো িোম, আপত  আমোনদর পরোমশব গ্রহি করনর্   ো। িনর্ পদিযোগ্িো ময জরুতর, 
মসিো আনরো মজোরোনলো আর এনকর্োনর অত র্োযবভোনর্ স্মরি কতরনয় মদনর্ সোমন র 
ত র্বোচ । 
 
উনঠ দোাঁড়োল মসরমযোক। িোরপর র্োতক তি জ নক উনঠ দোাঁড়োনি ইতেি করল। 
 
হোতডব  হোি িুনল র্নল উঠনল , থোমু ! র্সু ! 
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একিু িৎপর ভতেনিই মফর র্নস পড়ল মসরমযোক। মন  মন  হোসনল  হোতডব । একিো 
প্রস্তোনর্র জন য অনপেো করনে  তিত - একিো প্রস্তোর্। 
 
তজনগ্যস করনল , আপত  চো  আমোনদর পররোষ্ট্র ীতি র্দলোন ো মহোক। তকন্তু তঠক মকো  
র্যোপোনর? কীভোনর্? আপত  তক চো , আমরো চোর রোজযনক এই মুহূনিব আক্রমি কতর, 
চোরতিনক একই সনে? 
 
মস-ধ্রন র মকোন ো পরোমশব আতম তদতে  ো, তম. মময়র। আমোনদর প্রস্তোর্িো সরল। সর্ 
ধ্রন র মিোষোনমোদ অতর্লনম্ব র্ন্ধ মহোক। আপ োর প্রশোসত ক আমনলর মগ্োিো সময় জুনড় 
আপত  রোজযগুনলোনক সোনয়তেতফক এইড মদর্োর একিো  ীতি মমন  চনলনে । আপত  
ওনদর পোরমোিতর্ক শতক্ত মযোগ্ো  তদনয়নে । ওনদর মিতরনিোতরনি পোওয়োর প্ল্যোে 
পু িঃত মবোনি সোহোযয কনরনে । আপত  মমতডকযোল তলত ক, রোসোয়ত ক গ্নর্ষিোগ্োর আর 
কল-কোরখো ো িোপ  কনরনে  রোজযগুনলোয়। 
 
মিো? আপ োর আপতত্তিো মকোথোয়? 
 
কোজিো আপত  কনরনে  যোনি ওরো আমোনদর আক্রমি  ো কনর মসজ য। ঘুষ তহনসনর্ 
এসর্ র্যর্হোর কনর আপত  এই তর্রোি ব্লযোকনমইল মখলোয় একিো মর্োকোর ভূতমকো পোল  
কনর যোনে । মসই সনে িোতমব োসনক শুনষ মেোর্ড়ো কনর মদর্োর সুনযোগ্ তদনয়নে । ফনল 
আমরো এখ  এসর্ অসভয র্র্বরনদর করুিোর পোত্র হনয় পনড়তে। 
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কীভোনর্? 
 
আপত  ওনদর েমিো তদনয়নে , অে তদনয়নে , ম তভর তশপগুনলো মমরোমি কনর 
তদনয়নে । ফনল, তি  দশক আনগ্ ওনদর ময-শতক্ত তেল, িোর মচনয় অন ক মর্তশ শতক্ত 
ধ্নর এখ  ওরো। তদন র পর তদ  মর্নড়ই চনলনে ওনদর দোতর্। এক সময় ওনদর  িু  
অেশে তদনয় ওরো ওনদর সর্ দোতর্ একসনে আদোয় কনর ম নর্ িোতমব োনস আক্রমি 
চোতলনয়। ব্লযোকনমইল  োমক মখলোতি সচরোচর এভোনর্ই মশষ হয়  ো তক? 
 
িো, আপত  কীভোনর্ এ প্রতিকোর করনি র্নল ? 
 
অতর্লনম্ব ঘুষ মদয়ো র্ন্ধ করু । মচষ্টো করু  মখোদ িোতমব োসনক শতক্তশোলী করোর। অযোে 
অযোিোক ফোস্ট! 
 
মসরমযোনকর মগ্োাঁফনজোড়োর তদনক মর্শ আগ্রহ ত নয় িোতকনয় তেনল  হোতডব । আত্মতর্শ্বোনস 
মেোকরো িইিমু্বর; িো  ো হনল এি কথো র্লি  ো। মকোন ো সনেহ ম ই, ওর কথোগুনলো 
জ সিংখযোর একিো তর্রোি অিংনশরই কথো, একিো তর্রোি অিংনশর। 
 
হোতডবন র কনণ্ঠ সোমো য তর্রতক্তর আভোস পোওয়ো মগ্ল, আপত  তক আপ োর কথো মশষ 
কনরনে ? 
 
আপোিি। 
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মর্শ। িো, আমোর মপেন র মদয়োনল র্োতধ্নয় রোখো মলখোিো তক আপ োর  জনর পনড়নে? 
কী মলখো আনে পড়  দয়ো কনর। 
 
মসরমযোনকর মঠোাঁি মজোড়ো মর্াঁনক মগ্ল। মলখো মিো রনয়নে, সতহিংসিো অেনমর মশষ 
অর্লম্ব । এিো রু্নড়োনদর  ীতি, তম. মময়র। 
 
 ীতিিো তকন্তু আতম প্রনয়োগ্ কনরতেলোম িরুি র্য়নসই, তম, কোউতিলমযো  এর্িং সোফনলযর 
সনে। আপ োরো সনর্ জনন্মনে  িখ । অর্তশয সু্কনল হয়ি তকেু পনড় থোকনর্  এ-
র্যোপোনর। 
 
মচোখ মজোড়ো মেোি কনর মসরমযোনকর তদনক িোকোনল  তিত । িোরপর ত য়তন্ত্রি সুনর র্নল 
চলনল , হযোতর মসলড  যখ  এখোন  ফোউনেশ  িোপ  কনর , তিত  র্নলতেনল , এিোর 
উনেশয তর্শোল এক ই সোইনলোপীতডয়ো শিতর করো। পঞ্চোশিো র্ের মসই আনলয়োর 
মপেন  ঘুনর মনরতে আমরো। িোরপর মির মপনয়তে িোর আসল উনেশয। তকন্তু িিেনি 
র্ড় মদতর হনয় মগ্নে। পুরন ো এম্পোয়োর-এর মকন্দ্রীয় অিংনশর সনে যখ  মযোগ্োনযোগ্  ষ্ট 
হনয় মগ্ল, মদখলোম, মোত্র একিো শহনর আর্দ্ধ হনয় পনড়তে আমরো সর্ শর্জ্ঞোত ক, 
যোনদর মকোন ো কল-কোরখো ো ম ই; অথচ চোরপোনশ  িু  গ্তজনয় ওঠো শত্রুভোর্োপন্ন চরম 
র্র্বর রোজয তঘনর আনে। র্র্বরিোর সোগ্নর আমরো পতরিি হলোম অযোিতমক-পোওয়োর 
সম্পন্ন একিো মেোট্ট িীনপ, তশকোর তহনসনর্ যো খুর্ই মূলযর্ো । 
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এখ কোর মনিো িখন ো চোর রোনজযর মনধ্য সর্নচনয় শতক্তশোলী তেল অযো োতক্রয় । মিো, 
িোরো সতিয সতিযই একিো ঘোাঁতি িোপ  কনর র্সল িোতমব োনস। িখ  শহনরর 
শোস কিবোরো অথবোৎ ই সোইনলোপীতডস্টরো পতরষ্কোরভোনর্ উপলতি করনল  এিো আসনল 
মগ্োিো গ্রহিোনক গ্রোস কনর ম র্োর প্রোথতমক পদনেপ েোড়ো আর তকেুই  য়। মিো, এই 
তেল পতরতিতি, যিেি পযবন্ত  ো আতম… মোন … প্রকৃি শোস ভোর ত নজর হোনি িুনল 
ত লোম। আপত  হনল এসমনয় কী করনি ? 
 
েোগ্ করনল  মসরমযোক। এিো মিো একিো, অযোকোনডতমক প্রশ্ন হনয় মগ্ল। অর্তশয আপত  
যো কনরতেনল , িো আমোর জো ো আনে। 
 
িোরপরও আর্োর র্লতে আতম। সম্ভর্ি আপত  আসল র্যোপোরিো ধ্রনি পোরনে   ো। মস 
মুহূনিব আসনল সোমতরক শতক্তর সমোনর্শ ঘতিনয় একিো যুদ্ধ র্োাঁতধ্নয় মদর্োর প্রনলোভ  তেল 
প্রচে। ওিোই তেল সমসযো সমোধ্োন র সর্নচনয় সহজ পথ। আর িোনি আত্মগ্তরমোও িুষ্ট 
হনিো খুর্। তকন্তু একই সনে চরম ত রু্বতদ্ধিোরও পতরচয় মদয়ো হনিো। আপত  হনল িো-ই 
করনি । আক্রমি কনর র্সনি  আনগ্ভোনগ্। তকন্তু িোর র্দনল আতম কী করলোম? র্োতক 
তি িো রোজয সফর করলোম এক এক কনর। প্রতিতি রোজযনকই মচোনখ আঙুল তদনয় 
মদতখনয় তদলোম ময, অযোিতমক পোওয়োনরর মগ্োপ  রহসয অযো োতক্রয়ন র হোনি পড়নি 
তদনল মসিো হনর্ ত নজর হোনি ত নজর গ্লো কোিোর শোতমল। র্ললোম, িোনদর উতচি 
সর্নচনয় সহজ উপোয় অর্লম্ব  করো। র্যস, ওই পযবন্তই। অযো োতক্রয়ত য়ো  মফোসব 
িোতমব োনস লযোে করোর এক মোনসর মনধ্য তি  প্রতিনর্শীর কোে মথনক একিো মযৌথ 
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চরমপত্র মপল অযো তক্রয় । সোিতদ  পর একজ  অযো তক্রয় র্োসীনকও আর মদখো মগ্ল 
 ো িোতমব োনস। 
 
মিো, এখ  র্লু , ভোনয়োনলনির মকোন ো দরকোর তেল? 
 
মসরমযোক তচতন্তি মুনখ তকেুেি িোর তসগ্োনরর মশষোিংনষর তদনক িোতকনয় রইল। িোরপর 
মসিো েুাঁনড় মফনল তদল ভস্মীকরি যনন্ত্রর সিংকীিব ঢোলু পথিোর মভির। 
 
দুনিো পতরতিতির মনধ্য আতম মিো মকোন ো তমল খুাঁনজ পোতে  ো, র্লল মস অর্নশনষ। েুতরর 
মকোন োরকম সোহোযয েোড়োই একজ  ডোয়োনর্তিক মরোগ্ীনক স্বোভোতর্ক অর্িোয় ত নয় 
আসনর্ ই সুতল , তকন্তু অযোনপতিসোইতিনসর জন য অপোনরশ  দরকোর। আপত  এিো 
এড়োনি পোরনর্   ো। অ যো য পথ র্যথব হওয়োর পর আপ োর পরোমশবমনিো ঐ মশষ পথ 
অর্লম্ব  করো েোড়ো আর উপোয় কী? আমরো ময এ-পথ অর্লম্ব  করনি র্োধ্য হতে মস 
মিো আপ োরই মদোনষ। 
 
আমোর মদোনষ? ও হযোাঁ, আর্োর মসই আমোর মিোষোনমোদ- ীতি। মন  হনে ঐ পতরতিতির 
এনকর্োনর প্রোথতমক দোতর্গুনলো কী তেল মসিোই তঠকমি রু্নে উঠনি পোনর ত  আপত  
এখন ো। অযো োতক্রয়ন র মলোকজ  চনল মযনিই তকন্তু আমোনদর সমসযো মশষ হনয় মগ্ল 
 ো। উনেো, শুরু হনলো মোত্র। চোর রোনজযর সনে শত্রুিো আমোনদর আনরো মর্নড় মগ্ল। 
িোর কোরি, অযোিতমক পোওয়োর চোইতেল প্রনিযনকই। আর প্রনিযনকই র্োতক তি  রোনজযর 
ভনয় আমোনদর গ্লো কোিো মথনক তর্রি রইল। ধ্োরোল একিো িনলোয়োনরর তঠক ডগ্োর 
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ওপর ময  র্নস আতে আমরো, ময মকোন ো তদনক একিু েুাঁকনলই অর্িো সেী - মযম  
ধ্রু , একিো রোজয র্োতক তি তির মচনয় খুর্ মর্তশ শতক্তশোলী হনয় পড়ল অথর্ো দুনিো 
রোজয একিো মকোয়োতলশ  গ্ঠ  কনর মফলল- রু্েনি পোরনে  মিো? 
 
তর্লেি। সর্বশতক্ত তদনয় যুনদ্ধর প্রস্তুতি ম র্োর একিো মমোেম সময় তেল মসিো। 
 
তঠক িোর উনেো। সর্বোত্মক শতক্তনি যুদ্ধ মঠকোন োর প্রস্তুতি ম র্োর সময় তেল মসিো। এক 
রোজযনক আনরকিোর তপনে লোতগ্নয় তদলোম আতম। পোলোক্রনম প্রনিযনকর তদনকই আতম 
সোহোনযযর হোি র্োতড়নয় তদলোম। পোলোক্রনম প্রনিযকনকই সোহোযয করলোম তর্জ্ঞো , র্োতিজয, 
তশেো, সোনয়তেতফক মমতডতস , ইিযোতদ তদনয়। সোমতরক অতভযোন র লেযিল  য়, 
িোতমব োসনক আতম একিো সমৃদ্ধশোলী তর্শ্ব তহনসনর্ মর্তশ মূলযর্ো  কনর িুললোম ওনদর 
মচোনখ। তিতরশ র্ের ধ্নর কোজ তদনয়নে এই মকৌশল। 
 
তকন্তু মসই সনে আপত  র্োধ্য হনয়নে  এসর্ সোনয়তেতফক তগ্ফনির চোরপোনশ একিো 
হোসযকর ধ্মবীয় র্যর্িো গ্নড় িুলনি। সোনয়তেতফক এসর্ তগ্ফি তদনয় আপত  আধ্ো-ধ্মবীয়, 
আধ্ো-অথবহী  একিো র্যোপোর গ্নড় িুনলনে । একিো যোজকিন্ত্র শিতর কনরনে  আপত । 
মসই সনে সৃতষ্ট কনরনে  অথবহী  আচোর অ ুিোন র জতিলিো। 
 
ভুরু কুাঁচনক মগ্ল হোতডবন র। িোনি কী হনয়নে? এর সনে আমোনদর তর্িনকবর তর্ষয়র্স্তুর 
সম্পকব মকোথোয় আতম মিো রু্েনি পোরতে  ো। কোজতি আতম ওভোনর্ শুরু কনরতেলোম িোর 
কোরি র্র্বররো আমোনদর শর্জ্ঞোত ক প্রযুতক্তনক মন  কনরতেল মমোতহ ী এক জোদুতর্দযো, 
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আর মসভোনর্ই র্যোপোরিো ওনদর গ্রহি করোন ো অনপেোকৃি সহজ তেল। যোজকিন্ত্র 
আপ ো আপত ই গ্নড় উঠল। আর আমরো যতদ মকোন োরকম সোহোযয কনর থোতক মিো মসিো 
এই পযবন্তই ময, আমরো িোনি মকোন ো র্োধ্ো সৃতষ্ট কতরত । এিো একিো মোমুতল র্যোপোর। 
 
তকন্তু পোওয়োর প্ল্যোেগুনলোর দোতয়ে আনে মিো এই তপ্রস্টরোই। এর্িং মসিো মকোন ো মোমুতল 
র্যোপোর  য়। 
 
তঠক। িনর্ ওনদর মট্রত িং তদনয়তে আমরোই। আর এসর্ যন্ত্রপোতি সম্পনকব ওনদর জ্ঞো  
মকর্লমোত্র অতভজ্ঞিোত ভবর, আই তম  ইমনপতরকযোল। িোেোড়ো ওনদর চোরপোনশ ঐ 
হোসযকর ধ্মবীয় র্যর্িোর ওপরও অগ্োধ্ তর্শ্বোস রনয়নে ওনদর। 
 
তকন্তু ধ্রু , মকউ যতদ ঐ র্যর্িো মথনক মর্তরনয় আনস, আর শুধু্মোত্র অতভজ্ঞিো ত ভবর 
জ্ঞোন র উনধ্বব ওঠোর মনিো প্রতিভোসম্পন্ন হয়, মসনেনত্র িোনক আসল মিকত কগুনলো 
মশখো মথনক আর মসগুনলো সনর্বোচ্চ মূনলয তর্তক্র কনর মদয়ো মথনক মঠতকনয় রোখনর্ মক? 
রোজযগুনলোর কোনে আমোনদর আর কী মূলয থোকনর্? 
 
মস সম্ভোর্ ো খুর্ েীি, মসরমযোক। আপত  র্যোপোরিো িতলনয় মদখনে   ো। চোর রোনজযর 
গ্রহগুনলো মথনক মসরো মলোকজ নক এই ফোউনেশন  পোঠোন ো হয় যোজকিনন্ত্রর তশেোয় 
তশতেি করো হয় িোনদর। এনদর মনধ্য আর্োর যোরো মসরো র্নল তর্নর্তচি হয়, িোরো 
মথনক যোয় তরসোচব সু্টনডে তহনসনর্। আপত  যতদ মভনর্ থোনক , এরো অযোিতমক পোওয়োর, 
ইনলকট্রত ক্স আর হোইপোরওয়োলব-এর রহসয মভদ কনর মফলনর্, িোহনল র্লনিই হয় 
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তর্জ্ঞো  সম্পনকব আপ োর ধ্োরিো খুর্ই হোসযকর ও মরোমোতেক। িোর কোরি, সতিযকোর 
অনথব, তর্জ্ঞোন র প্রোথতমক জ্ঞো ই ম ই এনদর, িোর ওপর, তপ্রস্টনদর তর্কৃি ভুল-ভোনল 
ভরো তশেোয় তশতেি এরো। অথচ অযোিতমক পোওয়োর ইিযোতদর রহসয মভদ করনি হনল 
উর্বর মতস্তষ্ক আর দীঘবতদন র মট্রত িং দরকোর। 
 
হোতডবন র র্কৃ্তিোর এক পযবোনয় ঘর মেনড় চনল তগ্নয়তেনল  ইনয়োহ  লী। হোতডবন র কথো 
মশষ হনি তফনর এনল  তিত । কোনে মযনয় কোন  কোন  কী ময  র্লনল । উত্তনর 
হোতডব ও তকেু র্লনল । সীসোর শিতর একিো তসতলেোর হোতডবন র হোনি িুনল তদনল  লী। 
িোরপর চোর প্রতিত তধ্র তদনক িীক্ষ্ণ দৃতষ্ট মহন  মচয়োনর র্নস পড়নল  ত নজর। 
 
তকেুেি  োড়োচোড়ো করোর পর হোতডব  হঠোৎ মজোনর একিো মমোচড় তদনয় খুনল মফলনল  
তসতলেোরিো। সৎ কনর একিো ভোাঁজ করো কোগ্জ মর্তরনয় পড়ল মসিোর মভির মথনক। 
মসরমযোক েোড়ো র্োতক তি জ  একিো েতরি দৃতষ্ট হো নল  মসিোর তদনক। 
 
হোতডব  র্নল উঠনল , সিংনেনপ, সরকোর যো র্লনি চোয় িো হনে, সরকোর জোন , মস কী 
করনে। কথো মশষ কনর পড়নি শুরু করনল  তিত । একগ্োদো জতিল আর অথবহী  
মকোনড ভরো কোগ্জিো। এক মকো োয় মপতিনল মলখো তি তি শনে মূল মমনসজিো মলখো। 
এক  জর মসিো মদনখই ভস্মীকরি যনন্ত্রর শযোফনির মভির গ্োেোড়োভোনর্ কোগ্জিো ঢুতকনয় 
তদনল  তিত । 
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আমোনদর সোেোত্তোরপর্ব এখোন ই মশষ হনে, র্লনল  তিত । আপো োনদর সনে কথো র্নল 
খুতশ হনয়তে আতম। এখোন  আসোর জ য ধ্ যর্োদ। দোয়সোরোভোনর্ সর্োর সনে করমদব  
করনল  হোতডব । সোর মর্াঁনধ্ মর্তরনয় মগ্ল প্রতিত তধ্ চোরজ । হোতডব  সোধ্োরিি কম 
হোনস , তকন্তু মসরমযোক এর্িং িোর তি   ীরর্ সেী মর্তরনয় খোত কদূর যোর্োর পরই তিত  
মুখ তিনপ একিো চোপো হোতস হোসনল । 
 
ধ্োপ্পোর্োতজর যুদ্ধিো মকম  লোগ্ল, লী? 
 
অসন্তুষ্ট ভতেনি মঘৎ জোিীয় একিো শে করনল  লী। মলোকিো ধ্োপ্পো তদনে র্নল তকন্তু 
মন  হয়ত  আমোর। ওর সনে  রম র্যর্হোর কর, মদখনর্ সোমন র ত র্বোচন  তজনি মগ্নে 
মস িোর কথোমি। 
 
হনিই পোনর, িো হনিই পোনর- যতদ  ো িোর আনগ্ই তকেু ঘনি যোয়। 
 
এর্োর ময  ওরো উনেো-পোেো তকেু ঘিোনি  ো পোনর মসতদনক  জর মরখ, হোতডব । আতম 
মিোমোনক র্নল রোখতে, এই মসরমযোনকর একিো তর্রোি জ সমথব  রনয়নে। যতদ মস 
সোমন র ত র্বোচ  পযবন্ত অনপেো  ো কনর িোহনল? শতক্তপ্রনয়োগ্ সম্পনকব মিোমোর ঐ 
মেোগ্ো  সনিও তকেু িুতম আর আতম একর্োর শতক্ত প্রনয়োগ্ কনরই কোনযবোদ্ধোর 
কনরতেলোম। 
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একিো ভুরু ওপনর উনঠ মগ্ল হোতডবন র। আজ িুতম র্ড় হিোশোর্োদী হনয় পনড়ে, লী। 
আর্োর িোর উনেোিোও র্নি,  ইনল শতক্ত প্রনয়োনগ্র কথো র্লনি  ো। মিোমোর ত িয়ই 
মন  আনে, আমোনদর মসই মেোি শর্প্ল্তর্ক অভুযেোন র মকোন ো রক্তপোি হয়ত , মকোন ো 
প্রোিহোত  ঘনিত , ওিো তেল সতঠক সমনয় ম য়ো একিো প্রনয়োজ ীয় পদনেপ। আর মসিো 
সম্পন্ন হনয়নে ত তর্বনি, ত েঞ্ঝোনি; িনর্ মর্শ পতরেনমর ফনল। অর্তশয মসরমযোক 
পুনরোপুতর উনেো ধ্রন র মো ুষ। িুতম আর আতম, রু্নেে, লী, ই সোইনলোপীতডস্ট  ই। 
আমোনদর একিো প্রস্তুতি আনে। মেোকরোনদর ওপর  জর রোখোর র্যর্িো কর। তকন্তু মদখ, 
ওরো ময  তকেু মির  ো পোয়। 
 
ময  মর্শ মজো মপনয়নে , এম ভোনর্ মহনস উঠনল  লী। মিোমোর অডবোর পোর্োর 
অনপেোয় র্নস আতে র্নল মন  কনরে? মসরমযোক আর িোর সেী-সোথীনদর মচোনখ মচোনখ 
রোখো হনে িো প্রোয় এক মোস হনি চলল। 
 
একিো চোপো হোতস হোসনল  মময়র। িোই! িোহনল মিো সর্ তঠকই আনে। ভোল কথো, গ্লো 
একিু খোনদ  োমোনল  তিত , অযোমর্যোসোডোর মভতরসফ িোতমব োনস তফনর আসনে । আশো 
করতে সোমতয়কভোনর্। 
 
খোত ক  ীরর্িো। িোরপর লী র্লনল , মমনসনজ িোই মলখো তেল? এর মনধ্য সর্তকেু 
মভনঙ পড়নে  োতক? 
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জোত   ো। মভতরসফ কী র্নল মসিো মশো োর আগ্ পযবন্ত তকেু র্লনি পোরতে  ো। মভনঙ 
পড়নিই পোনর। িনর্ িো হনি হনর্ ইনলকশন র আনগ্। তকন্তু িুতম এি ভয় পোে মক ? 
 
কোরি, আতম জোত   ো কী ঘিনি যোনে, র্ো পতরতিতি মকো  তদনক মমোড় ম নর্। িুতম খুর্ 
চোপো স্বভোনর্র মলোক, হোতডব । কী করে,  ো-করে, িো িুতম েোড়ো আর মকউ জোন   ো। 
 
লিোস, িুতমও! তর্ড়তর্ড় কনর র্লনল  হোতডব । িোরপর গ্লোয় মজোর এন  র্লনল , এর 
মোন  তক এই ময িুতমও মসরমযোনকর দনল মযোগ্ তদে? 
 
অত েোসনত্তও মহনস উঠনল  লী। তঠক আনে। িুতমই তজিনল। িো, লোঞ্চিো সোরো যোয়  ো 
এখ ? 
 
. 
 
দুই 
 
িীক্ষ্ণ র্যে োপূিব উতক্ত করোয় হোতডব  তসদ্ধহস্ত। এ ধ্রন র র্হু উতক্তই হোতডবন র  োনম চোলু 
আনে, যতদও মসগুনলোর একিো তর্রোি অিংশই িোাঁর তক ো মস ত নয় প্রর্ল সিংশয় আনে। 
িোরপনরও র্লো হনয় থোনক, একর্োর  োতক তিত  র্নলতেনল : 
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মখোলোনমলো হওয়োর তকেু সুতর্ধ্ো আনে, তর্নশষ কনর, লুনকোেোপোর র্যোপোনর যতদ কোনরো 
খযোতি মথনক থোনক। 
 
একোতধ্কর্োর মস-উপনদশ অ ুযোয়ী কোজ করোর সুনযোগ্ হনয়নে পতল মভতরসনফর। িোর 
কোরি, র্িবমোন  তিত  অযো তক্রয়ন  িোাঁর শিি পদমযবোদোর চিুদবশ র্ের অতির্োতহি 
করনে । এম ই এক শিি পদমযবোদো যোর ঠোি র্জোয় রোখনি তগ্নয় িোর প্রোয়ই 
অপ্রসন্নতচনত্ত মন  পনড় উত্তপ্ত ধ্োির্ মমনের ওপর খোতল পোনয়  োচোর কথো। 
 
অযো োতক্রয়ন র জ গ্নির কোনে তিত  হোই তপ্রস্ট, ফোউনেশন র প্রতিত তধ্- ময ফোউনেশ  
র্র্বর জ সোধ্োরনির কোনে এক চুড়োন্ত রহসয, ময ফোউনেশ  হোতডব  আর িোনদর শিতর 
করো ধ্নমবর র্োস্তর্ তভতত্তভূতম। এই পদমযবোর কোরনি মর্শ েদ্ধো-ভতক্ত পো  তিত  মো ুনষর। 
তকন্তু র্ড় লোতন্তকর লোনগ্ িোর কোনে এই েদ্ধো। িোর কোরি, ময আচোর-র্যর্িোর তিত  
মকন্দ্রিল মসিোনকই তিত  মন -প্রোনি ঘৃিো কনর । এনকর্োনর অন্তর মথনক ঘৃিো কনর । 
 
তকন্তু অযো োতক্রয়ন র রোজোর কোনে তিত  সোধ্োরি একজ  রোষ্ট্রদূি মোত্র। িনর্ এম  এক 
শতক্তর দূি তিত , ময-শতক্ত একই সনে ভীতিকর এর্িং মলোভ ীয়। আনগ্র রৃ্দ্ধ রোজো এর্িং 
র্িবমোন  তসিংহোসন  আসী  িোর িরুি মপৌত্র- দুজন র কোনেই। 
 
মমোনির ওপর িোর মপশো খুর্ একিো সুতর্নধ্র  য়। তি  র্ের পর এনল  তিত  
ফোউনেশন । একিো তর্রতক্তকর ঘি ো আসনি র্োধ্য কনরনে িোনক। তকন্তু িোর পনরও 
অন কিো েুতি কোিোন োর মমজোজ ত নয়ই এনসনে  তিত  এখোন । 
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আর কোকপেীনকও জো োনি  ো তদনয় আসোিো মযনহিু এর্োরই প্রথম  য় িোাঁর জন য আর 
িোই আর্োর আনগ্র মকৌশলিোই র্যর্হোর করনল  তিত । 
 
পোতদ্রর মপোশোক মেনড় সোধ্োরি মপোশোক পনর ত নল । েুতির একিো আনমজ মসই 
মপোশোনকই ফুনি উঠল। িোরপর ফোউনিশন র উনেনশ চনড় র্সনল  একিো পযোনসেোর 
লোই োনর। মসনকে লোস কোমরোয়। িোতমব োনস ম নম মস্পস-মপোনিবর তভড় মঠনল র্োইনর 
এনস একিো পোর্তলক তভতসনফোন  মযোগ্োনযোগ্ করনল  তসতি হনলর সনে। 
 
র্লনল , আমোর  োম জযো  স্মোইি। আজ তর্নকনল মময়নরর সনে একিো অযোপনয়েনমে 
আনে। 
 
অপর প্রোনন্তর ত প্রোি গ্লোর মতহলো তিিীয় একতি সিংনযোগ্ িোপ  কনর তকেু কথো 
তর্ত ময় করল। িোরপর শুকন ো, যোতন্ত্রক কনণ্ঠ মভতরসফনক জো োল, মময়র হোতডব  আধ্ 
ঘণ্টোর মনধ্য আপ োর সনে মদখো করনর্ , সযোর, িোরপরই ম ই হনয়। মগ্ল স্ক্রী  মথনক। 
 
অযো োতক্রয়ন র রোষ্ট্রদূি িোতমব োস তসতি জো বোনলর সর্বনশষ সিংস্করনির একিো কতপ 
তক নল । তসতি হল পোনকবর তদনক এগুনল  ধ্ীর পোনয়। প্রথম ময খোতল মর্ঞ্চিো সোমন  
পড়ল মসিোনিই র্নস পড়নল । িোরপর সময় কোিোন োর জন য এনক এনক সম্পোদকীয়, 
মখলোর পোিো আর কতমক তশিিো মশষ করনল । আধ্ ঘণ্টো মপতরনয় মযনি কোগ্জিো 
র্গ্লদোর্ো কনর ঢুনক পড়নল  তসতি হনল। মসোজো চনল এনল  হোতডবন র রুনম। 
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পতরচয় লুনকোর্োর মকোন ো মচষ্টো কনর ত  র্নলই এি তকেুর পনরও মকউ-ই তচ নি পোরল 
 ো িোাঁনক। 
 
হোতডব  মুখ িুনল িোকোনল । আকিব তর্সৃ্তি এক হোতস উপহোর তদনল  হোই তপ্রস্টনক। 
 োও, তসগ্োর খোও। ভ্রমিিো মকম  হনলো? 
 
মভতরসফ এতগ্নয় এনস ত নজই একিো তসগ্োর িুনল ত নল । ইেোনরতস্টিং। আমোর পোনশর 
মকতর্ন ই এক পোতদ্র উনঠতেল। কযোিোনরর তচতকৎসোর জ য মরতডও অযোকতিভ তস নথতসস 
শিতরর র্যোপোনর একিো মস্পশোল মকোনসব অিংশ গ্রহি করনি িোতমব োনস আসোর জন য- 
 
মলোকিো ত িয়ই তঠক মরতডও অযোকতিভ তস নথতসস কথোিো র্যর্হোর কনরত ? 
 
অর্শযই  ো। িোর কোনে তজত সিো মহোতল ফুড- পতর্ত্র পথয। 
 
হোসনল  মময়র। র্নল যোও। 
 
ঈশ্বরিি সম্পনকব এক আলোপ মফাঁনদ আমোনক মিো মস একরকম মুগ্ধই কনর মফলল। 
খুর্ এক মচোি মচষ্টো চোলোল ম োিংরো ইহজোগ্তিক তচন্তো-ভোর্ ো মথনক আমোনক মুক্ত কনর 
আ নি। 
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অথচ ত নজর মদনশর হোই প্রীস্টনক ঘুিোেনরও তচ নি পোরল  ো? 
 
আমোর ঐ গ্োঢ় লোল আলখোিো েোড়ো? িোেোড়ো, মলোকিো তস্মরত য়োর র্োতসেো। যোই মহোক, 
অতভজ্ঞিোিো মর্শ মজোর। তরতলতজয়  অভ সোনয়ি-এর এই মগ্নড় র্সোর র্যোপোরিো তকন্তু 
লেয করোর তর্ষয়, হোতডব । র্যোপোরিো ত নয় আতম একিো প্রর্ন্ধ তলনখতে- মেফ মখয়োনলর 
র্নশই অর্তশয। মকোথোও েোপোর্োর ইনে ম ই। মিো, সমসযোতিনক আতম সোমোতজক 
দৃতষ্টনকোি মথনক তর্চোর কনরতে। মদতখনয়তে ময গ্যোলোতক্সর প্রোন্তসীমোয় যখ  প্রোচী  
সোম্রোনজয ঘুি ধ্রল, িখ  তকন্তু তর্জ্ঞো  মখোদ তর্জ্ঞো  তহনসনর্ আউিোর ওয়োেবগুনলোনি 
িোর ভূতমকো পোলন  র্যথব হনয়নে। আর্োর গ্রহিনযোগ্য হনি হনল এনক এক  িু  রূনপ 
হোতজর হনি হনিো। আর এই যোজকিন্ত্র তঠক মসই কোজতিই করনে, অথবোৎ তর্জ্ঞো নক 
মো ুনষর সোমন  একিো  িু  রূনপ হোতজর করনে। তসম্বতলক লতজক র্যর্হোর করনলই খুর্ 
চমৎকোরভোনর্ মর্তরনয় আনস র্যোপোরিো। 
 
ইেোনরতস্টিং! মময়র িোাঁর হোি দুনিো ঘোনড়র তপনে রোখনল । িোরপর হঠোৎ প্রশ্ন করনল , 
অযো োতক্রয়ন র পতরতিতি মকম ? 
 
ভুরু মজোড়ো ধ্ ুক কনর মুখ মথনক তসগ্োরিো মর্র করনল  মভতরসফ। তর্রতক্তভরো দৃতষ্টনি 
মসিোর তদনক িোতকনয় মিতর্নলর ওপর মরনখ তদনল । র্লনল , িো, পতরতিতি মর্শ 
খোরোপ। 
 
 ইনল তক আর িুতম আসনি এখোন ? 
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িো তঠক। মিো, পতরতিতিিো এ রকম- অযো োতক্রয়ন র সর্ কলকোতঠ  োড়োনে  তপ্রি 
তরনজে (রোজপুনত্রর প্রতিত তধ্েকোরী শোসক- অ ুর্োদক) উইত স। রোজো তলপনির চোচো। 
 
মস কথো আতম জোত । তকন্তু তলপে মিো সোমন র র্েরই সোর্োলক হনে, িোই? আগ্োমী 
মফব্রুয়োতরনিই মর্োধ্হয় মমোলনি পড়নে মস। 
 
হযোাঁ। তর্রতি, িোরপর তর্রতক্তভরো কণ্ঠ, যতদ মর্াঁনচ থোনক িতে  পযবন্ত। তলপনির র্োর্োর 
মৃিুযিো তঠক স্বোভোতর্ক তেল  ো। তশকোনরর সময় একিো সুচ-রু্নলি এনস মর্াঁনধ্ িোর রু্নক। 
র্লো হনয়নে, অযোতক্সনডে। 
 
হুম! িোতমব োস মথনক ওনদর যখ  আমরো লোতথ মমনর িোড়োই িখ  অযো োতক্রয়ন  একর্োর 
মদনখতেলোম মর্োধ্হয় উইত সনক। িুতম িখন ো হোই প্রীস্ট হওত । যদুর মন  পনড়, 
মলোকিো কোনলো, চুলও কোনলো, ডো  মচোখিো একিো িযোরো,  োকিো র্ড়তশর মনিো হোসযকর 
রকনমর র্োাঁকো। র্য়নস িরুি তেল িখ । 
 
একই মলোক। র্ড়তশর মনিো  োক আর িযোরো মচোখ এখন ো আনে। চুলগুনলো শুধু্ মপনক 
মগ্নে। পোত  মঘোলো করনে মস-ই। ভোগ্য র্লনি হনর্, পুনরো গ্রনহ িোর মনিো ত নর্বোধ্ আর 
একিোও ম ই। ধূ্িব একি শয়িো  র্নল ভোনর্ ত নজনক; িোনি ওর ত রু্বতদ্ধিোই প্রকি 
হনয় ওনঠ আনরো। 
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মসিোই স্বোভোতর্ক। 
 
তডম ভোঙনি অযোিতমক ব্লোস্টোর র্যর্হোর করোর পেপোিী মলোকিো। দুর্ের আনগ্ রু্নড়ো 
রোজো মোরো যোওয়োর তঠক পরপরই মতেনরর সম্পতত্তর ওপর িযোক্স র্সোনি মচনয়তেল মস। 
মন  পনড়? 
 
তচতন্তি ভতেনি মোথো েোাঁকোনল  হোতডব । মৃদু হোসনল  িোরপর। পোতদ্ররো িোনি মহো 
মচাঁচোনমতচ শুরু কনর তদনয়তেল। 
 
লুনক্রজো মথনক মশো ো তগ্নয়তেল মসই মচাঁচোনমতচ। এর পর মথনক মস যোজকিনন্ত্রর সনে 
মর্শ রু্নে সমনে চনল র্নি, তকন্তু অ যো য র্যোপোনর পতরতিতি মঘোলো করোর র্যোপোরিো 
তঠকই র্জোয় মরনখ চনলনে। একতদক তদনয় এিো আমোনদর জন য দুিঃখজ ক; মলোকিোর 
আত্মতর্শ্বোস সীমোহী । 
 
িুতম যোনক সীমোহী  আত্মতর্শ্বোস র্লে মসিো সম্ভর্ি অতি মখসোরি মদয়ো হী ম যিো। 
রোজ পতরর্োনরর মেোি মেনলরো ওরকমই হয়। 
 
তকন্তু দুনিোর ফল মিো মসই একই। ফোউনেশ  আক্রমি করোর উদগ্র র্োস োয় ওর মুখ 
তদনয় লোলো েরনে। র্যোপোরিো মগ্োপ  করোর খুর্ একিো মচষ্টোও মস কনর  ো। আর 
অেশনের তদক তদনয় মদখনি মগ্নল, আক্রমি করোর মনিো অর্িোও িোর আনে। রু্নড়ো 
রোজো একিো অসোধ্োরি ম তভ গ্নড় তদনয় তগ্নয়তেল। আর উইত সও গ্ি দুর্ের  োনক 
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মিল তদনয় ঘুতমনয় থোনকত । আসনল মতেনরর সম্পতত্তর ওপর মস িযোক্স র্সোনি মচনয়তেল 
িোর অে-ভোেোরিোনক আনরো শতক্তশোলী করোর জ যই। ওখোন  কোমড় র্সোনি  ো মপনর 
মস ই কোম িযোক্স তিগুি কনর মদয়। 
 
িোনি মকোন ো অসনন্তোষ মদখো মদয়ত ? 
 
মিম  গুরুির তকেু  য়। কিৃবপনের প্রতি র্োধ্য থোকোর ওপর মজোর তদনয় রোনজয কনয়ক 
সপ্তোহ ধ্নর ধ্মবীয় উপনদশ মদয়ো হনয়তেল। 
 
তঠক আনে, পিভূতমিো জো ো মগ্ল। এখ  র্নলো কী ঘনিনে? 
 
দুহপ্তো আনগ্ অযো োতক্রয়ন র এক মোনচবে তশপ ওে ইনম্পতরয়োল ম তভর একিো পতরিযক্ত 
র্যোিল কু্রজোর-এর মুনখোমুতখ হয়। কু্রজোরিো ত িঃসনেনহ অন্তি তি  শিোেী ধ্নর ঘুনর 
মর্ড়োতেল মহোশূন য। 
 
আগ্রনহ হোতডবন র মচোনখর িোরো জ্বনল উঠল। উনঠ র্সনল  তিত । হযোাঁ, শুন তে আতম ওিোর 
কথো। মর্োডব অভ ম তভনগ্শ  আমোর কোনে একিো আনর্দ  পোতঠনয়তেল, যোনি আতম 
তশপিো ত নয় এনস পরীেো কনর মদতখ। মর্শ ভোল অর্িোনিই আনে 
 
ওিো, যদুর রু্েনি পোরতে। 
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শুকন ো গ্লোয় মভতরতসফ র্লনল , খুর্ই ভোল অর্িোয়। আপত  িোনক তশপিো 
ফোউনেশন র হোনি িুনল মদয়োর পরোমশব তদনয়নে  শুন  গ্ি হপ্তোয় উইত স মিো চনি 
লোল। 
 
এখন ো মকোন ো জর্োর্ মদয়ত  মস। মদনর্ও  ো- র্েুক তদনয় যতদ মদয়; অন্তি ও িোই 
তদনি চোয়। আতম মযতদ  অযো োতক্রয়  মেনড় আতস মসতদ  মস আমোর কোনে এনস 
অ ুনরোধ্ করল যোনি ফোউনেশ  র্যোিল কু্রজোরতিনক যুনদ্ধর উপনযোগ্ী কনর অযো োতক্রয়  
ম তভর কোনে হস্তোন্তর কনর। মলোকিো কী ধু্রন্ধর মদখু , র্নল তক ো, গ্ি হপ্তোয় আপ োর 
পোঠোন ো খর্রিো  োতক আর তকেুই  ো, ফোউনেশন র অযো োতক্রয়  আক্রমনির একিো 
পোাঁয়িোরো মোত্র। মস র্লল, র্যোিল কু্রজোর মমরোমি কনর তদনি অস্বীকোর করনল  োতক 
িোর সনেহিোই র্দ্ধমূল হনর্। মসই সনে এিোও রু্তেনয় তদল ইতেনি ময, মসনেনত্র 
অযো োতক্রয়ন র আত্মরেোর র্যোপোরিো িোনক র্োধ্য হনয়ই মদখনি হনর্। কথোর কী তেতর! 
র্োধ্য হনয় মদখনি হনর্। মিো, এজ যই আমোনক মদখনে  এখোন । 
 
মৃদু হোসনল  হোতডব । 
 
মভতরসফও হোসনল । র্লনল , আপত  প্রস্তোর্িো তফতরনয় মদনর্  মসিোই আশো করনে মস। 
িোহনল মমোেম একিো অজুহোি মপনয় যোনর্ অতর্লনম্ব আক্রমি করোর। 
 
মস আতম রু্েনি পোরতে, মভতরসফ। যোই মহোক, মোস েনয়নকর মনিো সময় আনে 
আমোনদর হোনি। এর মনধ্য তশপিো মমরোমি কনর আমোর শুনভেোসহ উপহোর তদনয় এনসো 
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ভদ্রনলোকনক। আমোনদর েদ্ধো আর ভোনলোর্োসোর ত দশব স্বরূপ ওিোর  িু   োম তদও দয 
উইত স। 
 
আর্োনরো মহনস উঠনল  তিত । 
 
প্রিুযত্তনর মভতরসনফর মুনখও হোলকো হোতস েড়োল। আশো করতে আপত  যুতক্তসেি ভোনর্ই 
পদনেপিো ত নে , হোতডব - তকন্তু আতম তচতন্তি মর্োধ্ করতে। 
 
মকো  র্যোপোনর? 
 
এিো একিো পুরন ো আমনলর তশপ। এিোর তকউতর্ক কযোপোতসতি মগ্োিো অযো োতক্রয়  ম তভর 
অনধ্বক। মগ্োিো একিো গ্রহ উতড়নয় মদয়োর মনিো অযোিতমক ব্লোস্ট আনে তশপিোর। 
িোেোড়োও আনে এম  একিো শীে, মযিো মকোন ো রকম মরতডনয়শ   ো েতড়নয়ই তকউ-র্ীম 
হজম কনর মফলনি পোনর। এি ভোল একিো তজত স তক হোতডব - 
 
মদখ মভতরস, িুতম আতম দুজন ই জোত , িোর হোনি এখ  ময পতরমোি অে আনে িো 
তদনয় অ োয়োনস িোতমব োসনক পরোতজি করনি পোনর মস। আর র্যোিল কু্রজোরিো মমরোমি 
কনর আমোনদর কোনজ লোগ্োর্োর অন ক আনগ্ই মস এ কোজ করোর শতক্ত রোনখ। সুিরোিং 
তশপিো যতদ আমরো িোনক তদনয় মফতল িোহনল এম  কী আর উত শ-তর্শ হনর্? িুতম ভোল 
কনরই জো , র্যোপোরিো মশষিক যুদ্ধ পযবন্ত গ্ড়োনর্  ো। 
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হয়ি। তকন্তু হোতডব - 
 
মথনম মগ্নল মক ? র্নল মফল। 
 
মদখু , এিো আমোর প্রনদশ  য়, িো-ও র্লতে। এই কোগ্জিো পড়তেলোম। 
 
জো োলিো মডনস্কর উপর তর্তেনয় প্রথম পোিোর প্রতি মময়নরর দৃতষ্ট আকষবি করনল  
তিত । এই খর্রিোর মোন  কী? 
 
হোতডব  অলস মচোনখ একর্োর িোকোনল  মসতদনক। একদল কোউতিল সদসয  িু  একিো 
রোজন তিক দল গ্ঠ  করনে। 
 
অতির মদখোল মভতরসফনক। আতম জোত , অভযন্তরীি র্যোপোনর আপত  আমোর মচনয় মর্তশ 
ওয়োতকর্হোল। তকন্তু এরো মিো মদখতে আপ োর গ্োনয় হোি তদনিই র্োতক মরনখনে শুধু্। 
কিিো শতক্তশোলী এরো? 
 
ভীষি শতক্তশোলী। সোমন র ত র্বোচন র পর ওরো-ই সম্ভর্ি কোউতিল চোলোনর্। 
 
িোর আনগ্  য় মিো? মময়নরর তদনক তিযবক দৃতষ্ট হো নল  মভতরসফ। ত র্বোচ  েোড়োও 
ত য়ন্ত্রি হোনি ম র্োর কোয়দো আনে। 
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িুতম তক আমোনক উইত স মন  করে? 
 
 ো। তকন্তু তশপিো মমরোমি করনি মোস খোন ক মলনগ্ যোনর্। আর িোরপরই ময আক্রমি 
হনর্ মসিো ত তিি। আমরো র্শযিো স্বীকোর করনল মসিো ভয়ো ক দুর্বলিোর পতরচোয়ক 
হনর্। িোেোড়ো ইনম্পতরয়োল কু্রজোরিো হোিেোড়ো হনল উইত স-এর ম তভর শতক্ত তিগুি 
মর্নড় যোনর্। আতম একজ  হোই প্রীস্ট- এিো মযম  সতিয, ও ময হোমলো করনর্ মসিোও 
মিমত  সতিয। মক  েুাঁতক ত নে  শুধু্ শুধু্? দুনিো কোনজর একিো করু - হয় ত র্বোচ ী 
প্রচোরিোর পতরকল্প োিো কোউতিনলর কোনে মখোলোসো কনর তদ , আর  য়নিো অযো োতক্রয়ন র 
ওপর েোাঁতপনয় পডু় । 
 
ভুরু মকোাঁচকোনল  হোতডব । অযো তক্রয়ন র ওপর েোাঁতপনয় পড়র্? সিংকি মদখো মদর্োর 
আনগ্ই এই কোজিো আতম একদমই করনি পোরর্  ো। হযোতর মসলড  আর িোর প্ল্যোন র 
একিো র্যোপোর আনে, িুতম মিো জো ই। 
 
একিু ইিস্তি কনর মভতরসফ তর্ড়তর্ড় কনর র্লনল , আপত  িোহনল পুনরোপুতর ত তিি, 
একিো প্ল্যো  সতিযই আনে? 
 
মস র্যোপোনর মকোন ো সনেহ ম ই র্লনলই চনল, দৃঢ় কনণ্ঠ জর্োর্ তদনল  হোতডব । ভেিো 
মখোলোর সময় আতম মসখোন  তেলোম আর মসলডন র মরকডব করো র্ক্তনর্য পষ্ট কনর র্লো 
তেল মসকথো। 
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আতম মসকথো র্তলত  হোতডব । আতম তঠক এই কথোিো রু্েনি পোরতে  ো, এক হোজোর 
র্েনরর পনরর ইতিহোস কী আনগ্ মথনক ত িবয় করো সম্ভর্? হনি পোনর মসলড  
ওভোরএতস্টনমি কনরতেনল  ত নজনক। হোতডবন র র্যোেোত্মক হোতস মদনখ খোত কিো তমইনয় 
মগ্নল  তিত । সনে সনে মযোগ্ করনল , অর্তশয আতম সোইনকোলতজস্ট  ই। 
 
তঠক িোই। আমরো মকউই  ই। িনর্ মযৌর্ন  তকেু প্রোথতমক মট্রত িং ত নয়তেলোম িোর 
মথনক আতম মকোন ো ফোয়দো ত নি পোতরত  তঠকই, তকন্তু সোইনকোলতজর মদৌড় কর িো 
জো োর জ য যনথষ্ট তেল মট্রত িংিো। যো করনি মপনরনে  র্নল মসলড  দোতর্ কনরনে , িো 
ময তিত  সতিযই কনরনে  িোনি মকোন ো সনেহই ম ই। িোর র্ক্তর্য অ ুযোয়ী, ফোউনেশ  
প্রতিতিি হনয়তেল একিো সোনয়তেতফক তরতফউজ র্ো শর্জ্ঞোত ক আেয় তশতর্র তহনসনর্, ময 
আেয় তশতর্নরর সোহোনযয মুমূষব এম্পোয়োনরর তর্জ্ঞো  আর সিংসৃ্কতিনক সদয শুরু হওয়ো 
র্র্বরিোর মনধ্যও র্োাঁতচনয় মরনখ মশষ পযবন্ত একিো তিিীয় এম্পোয়োনরর মভির তদনয় 
আর্োর প্রজ্বতলি করো হনর্। 
 
তিধ্োতিি ভতেনি মোথো েোাঁকোনল  মভতরসফ। সর্োই জোন  ঘি োগুনলো এই পতরকল্প ো 
অ ুযোয়ীই ঘিোর কথো। তকন্তু েুাঁতক ম য়োিো তক মপোষোনর্ আমোনদর? শূ যগ্ভব একিো 
ভতর্ষযনির জন য র্িবমো নক েুাঁতকর মুনখ মঠনল মদর্ আমরো? 
 
অর্শযই মদর্। িোর কোরি, ভতর্ষযণ্টো শূ যগ্ভব  য় মমোনিই। মসলড  এিো শুধু্ তহনসর্ 
কনরই মরনখ যো ত , একিো তচত্রও এাঁনক তদনয় মগ্নে । আমোনদর ইতিহোনসর ধ্োরোর্োতহক 
প্রতিতি সিংকনির মচহোরো-চতরত্র ত িবয় করো হনয়নে। এসর্ সিংকনির প্রনিযকতি তঠক িোর 
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পূর্বর্িবী সিংকনির সোফলযজ ক সমোধ্োন র ওপর অন কখোত  ত ভবরশীল। এিো সনর্ 
তিিীয় সিংকি- মস্পস জোন , সোমো য তর্চুযতিও মশষ পযবন্ত  ো 
 
জোত  কী ফল র্নয় আন । 
 
এ তহনসর্-ত নকশ ম হোিই অথবহী । 
 
 ো! িোইম-ভনে মসতদ  হযোতর মসলড  ত নজ র্নলনে , প্রতিতি সিংকনির সময় আমোনদর 
িীডম অভ অযোকশ  সিংকুতচি হনি হনি এম  এক পযবোনয় চনল আসনর্ ময, িখ  মোত্র 
একিো পনথ এনগ্োন ো েোড়ো আর মকোন ো উপোয় থোকনর্  ো। 
 
আমোনদরনক মিইি অযোে  যোনরো- সরল ও সিংকীিব পনথ চোতলি করোর জ য? 
 
হযোাঁ, যোনি আমরো পথ হোতরনয়  ো মফতল। আর্োর উনেোভোনর্ একথোও তঠক ময, যিেি 
পযবন্ত একোতধ্ক পনথ এনগ্োন ো সম্ভর্ হনে, ধ্নর ত নি হনর্, িিেি পযবন্ত মকোন ো 
সিংকি ম ই র্ো আনসত । ঘি োপ্রর্োহনক অর্শযই ত নজর মনিো কনর এতগ্নয় মযনি তদনি 
হনর্ আমোনদর। আর মস্পনসর মদোহোই তদনয় র্লতে, আতম তঠক িোই করনি যোতে। 
 
মভতরসফ চুপ কনর রইনল । ত নচর মঠোাঁিিো দোাঁি তদনয় কোমড়োনে  তিত । মোত্র একর্ের 
আনগ্ সমসযোতি ত নয় হোতডব  প্রথম আলোপ কনরতেনল  িোর সনে সতিযকোনরর এই 
সমসযোিো ত নয়। কী কনর অযো োতক্রয়ন র আক্রমিোত্মক প্রস্তুতি মমোকোতর্লো করো যোয়। 
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কনরতেনল  িোর কোরি মভতরসফ আপতত্ত িুনলতেনল  ভতর্ষযনি আর মকোন ো মিোষোনমোদ 
করোর র্যোপোনর। 
 
হোতডব  ময  মভতরসনফর মন র কথোিো রু্েনি মপনরই র্লনল , মিোমোনক এ র্যোপোনর 
তকেু  ো র্লোই উতচি তেল আমোর। 
 
মক  মন  হল কথোিো আপ োর? তর্স্মনয় মচাঁতচনয় উঠনল  মভতরসফ। কোরি, সোমন  কী 
রনয়নে, মসসম্পনকব ধ্োরিো আনে েজ  মলোনকর মিোমোর, আমোর, তি জ  রোষ্ট্রদূনির আর 
ইনয়োহো  লী-র। আমোর দৃঢ়তর্শ্বোস, েজ  মক  একজ ও তকেু জো ুক এিো মসলড  
চো ত - 
 
মক ? 
 
কোরি, এম তক মসলডন র অযোডভোিড সোইনকোলতজর েমিোও তেল সীমোর্দ্ধ। খুর্ মর্তশ 
সিংখযক ইতেনপনেে ভযোতরনয়র্ল ত নয় কোজ করোর েমিো তেল  ো মসিোর। র্োয়র্ীয় 
পদোনথবর গ্তি-িি মযম  আলোদো কিোর ওপর প্রনয়োগ্ করনি পোনরো  ো, মসলড ও 
মিমত  র্যতক্ত তর্নশনষর মকোন ো সময়সীমো ত নয় কোজ করনি পোনর ত । মসলড  কোজ 
কনরনে  জ সোধ্োরিনক ত নয় সর্ গ্রনহর জ সিংখযো ত নয়, আর শুধু্মোত্র মসই ধ্রন র 
অন্ধ জ সোধ্োরি ত নয় ত নজনদর কোনজর ফলোফল সম্পনকব যোনদর মকোন ো পূর্বধ্োরিো 
ম ই। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

177 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

র্যোপোরিো পতরষ্কোর হনলো  ো। 
 
আতম ত রুপোয়। তর্জ্ঞো সিিভোনর্ র্যোপোরিো র্যোখযো করোর মনিো মযোগ্য সোইনকোলতজস্ট 
আতম  ই। িোতমব োনস মকোন ো মট্রই ড সোইনকোলতজস্ট ম ই। ম ই এিোর ওপর মকোন ো 
গ্োতিতিক র্ই-পত্তর। এিো পোত র মনিো পতরষ্কোর ময, আনগ্ভোনর্ই ভতর্ষযৎ আাঁচ কনর 
মফলর্োর মনিো মকউ িোতমব োনস থোকুক িো তিত  চো ত । মসলড  মচনয়নে , আমরো 
অগ্রসর হর্ অনন্ধর মনিো- পতরিতিনি পো মদর্ সতঠক পনথ- মর্ সোইনকোলতজর  ীতি 
অ ুসোনর। মিোমোনক আতম আনগ্ও র্নলতে, অযো োতক্রয় র্োসীনদর যখ  এখো  মথনক 
িোতড়নয় তদই, িখ  আতম ত নজও জো োিোম  ো মকো  তদনক এগুতে আমরো। আমোর ইেো 
তেল শতক্তর ভোরসোময রেো করো, িোর মর্তশ তকেু  য়। কোজিো করোর পরই মকর্ল আতম 
ময  ঘি োগুনলোর মনধ্য একিো পযোিো ব মদখনি মপলোম। পোনে দূরদৃতষ্টজত ি র্োধ্োর 
কোরনি প্ল্যো িো ভেুল হনয় যোয় মসজন য পনর আতম আমোর সোধ্যমি মচষ্টো কনরতে এই 
পূর্বজ্ঞো  র্ো পূর্ব অতভজ্ঞিো অ ুযোয়ী কোজ  ো করনি। 
 
তচতন্তি ভতেনি মোথো েোাঁকোনল  তভতরফ। অযো োতক্রয়ন র মতেরগুনলোনিও প্রোয় এ-রকম 
জতিল যুতক্ত শুন তে আতম। িো, অযোকশ  ম র্োর সতঠক সময়িো কীভোনর্ ত র্বোচ  করনর্  
আপত ? 
 
মসিো অলনরতড ত র্বোচ  করো হনয় মগ্নে। একিু আনগ্ই িুতম স্বীকোর কনরে র্যোিল-
কু্রজোরিো আমরো মমরোমি কনর তদনলই উইতলস আমোনদর আক্রমি করনর্, এর মকোন ো 
তর্কল্প ম ই। তঠক তক ো? 
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হযোাঁ। 
 
মর্শ। এ মিো মগ্ল র্োইনরর র্যোপোর। এতদনক িুতম আনরো স্বীকর করনর্ ময, সোমন র 
ত র্বোচন র পর  িু  আর আগ্রোসী এক কোউতিল েমিোয় র্সনর্ আর িোরো 
অযো োতক্রয়ন র তর্রুনদ্ধ শতক্ত প্রনয়োগ্ করনর্। এনেনত্রও মকোন ো তর্কল্প ম ই। 
 
হযোাঁ। আর, সর্ তর্কল্প যখ  এনক এনক ম ই হনয় যোনে, রু্েনি হনর্, সিংকি 
মদোরনগ্োড়োয়। এজন যই আতম উতিে। 
 
তর্রতি তদনল  হোতডব । মভতরসফ অনপেো করনে । হোতডব  আর্োর শুরু করনল , আমোর 
একিো কথো মন  হনে- মেফ একিো ধ্োরিো মোত্র, আর মসিো হনে, র্োইনরর এর্িং 
মভিনরর চোপ দুনিোনক এম ভোনর্ ত য়ন্ত্রি করো হনয়নে যোনি একই সনে িোরো চরনম 
মপৌঁেোয়। এনেনত্র কনয়কিো মোস এতদক-ওতদক হনয় মগ্নে- উইত স সম্ভর্ি র্সনন্তর 
আনগ্ই আক্রমি চোলোনর্, ওতদনক ত র্বোচন র এখন ো র্ের খোন ক র্োতক। 
 
এিো মিম  গুরুেপূিব তকেু র্নল মন  হনে  ো। 
 
হনি পোনর, আর্োর  ো-ও হনি পোনর। আতম জোত   ো। এিো হয়ি মেফ তহনসনর্র 
অর্ধ্োতরি ভুনলরই ফল। আর্োর এ-কোরনিও হনি পোনর ময, আতম একিু মর্তশই 
জো িোম। সর্ সমনয়ই আতম মচষ্টো কনরতে যোনি আমোর দূরদতশবিো আমোর কোনজ মকোন ো 
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প্রভোর্  ো মফনল; তকন্তু সর্ সমনয়ই ময মস মচষ্টো সফল হনয়নে মস কথো তক আতম ত নজই 
মজোর তদনয় র্লনি পোতর? মোনে মোনে দুচোরনি ময অসোমেসয সৃতষ্ট হনয়নে িোর এনফক্টিো 
কী হনর্? যোই মহোক, একিো র্যোপোনর আতম তকন্তু তসদ্ধোন্ত ত নয় মফনলতে। 
 
কী মসিো? 
 
যখ ই মদখর্ সিংকিিো র্োস্তর্ রূপ ত নি যোনে অমত  অযো োতক্রয়ন  চনল যোর্ আতম। 
আই ওয়োে িু তর্ অ  দয স্পি।…আহ্ যনথষ্ট হনয়নে, মভতরসফ। আর  য়। চল, র্োইনর 
তগ্নয় রোিিো একিু ফুতিবনি কোতিনয় আতস। আই ওয়োে সোম তরলোনক্সশ । 
 
িোহনল মসিো এখোন ই করোর র্যর্িো করু , মভতরসফ র্লনল । আমোনক মকউ তচন  
মফলুক মসিো আতম চোই  ো। তচন  মফলনল আপ োর কোউতিল সদসযনদর  িু  পোতিব 
আর্োর কী রিোনর্ মক জোন । এখোন ই ব্রযোতে তদনয় মযনি র্লু । 
 
হোতডব  ব্রযোতে আ োনল  তঠকই, তকন্তু খুর্ মর্তশ  য়। 
 
. 
 
তি  
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প্রোচী কোনল, গ্যোলোকতিক এম্পোয়োর যখ  সোরো গ্যোলোতক্স জুনড় তর্সৃ্তি এর্িং অযো োতক্রয়  
মপতরনফতরর তপ্রনফক্টগুনলোর মনধ্য সর্নচনয় ধ্ ী তহনসনর্ পতরতচি, িখ  একোতধ্ক সম্রোি 
পদধূ্তল তদনয় মগ্নে  এরোনজযর রোজপ্রোসোনদ। আর িখ  সর্োই অন্ত ি একর্োর এয়োর 
স্পীডস্টোর এর্িং  ীল গ্ো  তদনয় পোলকনমোড়ো উড়ন্ত ত য়োকর্োডব-এর তর্রুনদ্ধ িোনদর 
দেিো যোচোই কনর মগ্নে । 
 
কোলনেোনি অযো োতক্রয়ন র সর্ মগ্ৌরর্ মভনস মগ্নে। ফোউনেশন র কমবীরো ময উইিং-িো 
মমরোমি কনর তদনয়নে মসিো েোড়ো রোজপ্রসোনদর র্োতক অিংশিো একিো ধ্বিংসসূ্তনপ 
পতরিি। দুনশো র্ের হনি চলল, মকোন ো সম্রোনির পো পনড়ত  অযো োতক্রয়ন । 
 
িনর্ ত য়োক-তশকোর এখন ো রনয় মগ্নে রোজক্রীড়ো তহনসনর্। এর্িং এখন ো অযো োতক্রয়োন র 
রোজো হর্োর প্রোথতমক মযোগ্যিোগুনলোর একতি হনে  ীড়ল গ্ো -এর র্যোপোনর মশয চেু 
থোকো। 
 
র্য়স এখন ো মষোল  ো হনল কী হনর্, অযো োতক্রয়ন র রোজো এর্িং অত র্োযবভোনর্, িনর্ 
তমনেতমতেই লডব অভ আউিোর ডতরমত য় স র্নল আখযোতয়ি- প্রথম তলপে র্হুর্োর িোাঁর 
দেিোর প্রমোি তদনয়নে  ত য়োক-তশকোনর। তিত  যখ  প্রথম ত য়োকতি ভূপোতিি কনর , 
িখ  িোর র্য়স কুতড়নয় র্োতড়নয়ও মিনরো হনর্  ো। দশমিো মফনল  তসিংহোসন  আনরোহি 
করোর তঠক এক সপ্তোনহর মোথোয়। এ-মুহূনিব তিত  িোাঁর মেচতিশিম তশকোর ধ্রোশোয়ী 
কনর তফরনে । 
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সোর্োলক হর্োর আনগ্ই পঞ্চোশ হনয় যোনর্, গ্লোয় িোাঁর উিোস। মকউ র্োতজ ধ্রনি রোতজ 
আনে? 
 
তকন্তু পোতরষদর্নগ্বর মকউই সোধ্োরিি রোজোর দেিো ত নয় র্োতজ ধ্রনি রোতজ হ   ো। 
িোর কোরি, তজনি মগ্নল অথবোৎ রোজো মহনর মগ্নল, চরম তর্পদ হনি পোনর। সুিরোিং 
মকউই রোতজ হনল   ো। রোজো অিএর্ গ্তর্বি ভতেনি মপোশোক র্দলোনি চলনল । 
 
তলপি! 
 
পদনেনপর মোে পনথ, মোতিনি পো পড়োর আনগ্ই, মথনম মগ্নল  তলপে একতি ডোক 
শুন । একমোত্র এই কনণ্ঠরই সোধ্য আনে িোনক এভোনর্ থোতমনয় মদর্োর। মগ্োমড়োমুনখ ঘুনর 
দোাঁড়োনল  তিত । 
 
ত নজর মচম্বোনরর মদোরনগ্োড়োয় দোাঁতড়নয় আনে  উইত স। 
 
চনল মযনি র্ল ওনদর, অতির গ্লোয় র্লনল  তিত । মেনড় দোও ওনদর। 
 
আর্েোভোনর্ মোথো  োড়নল  রোজো। দুজ  রোজনসর্ক কুত বশ কনর চনল মগ্ল। তলপি 
চোচোর ঘনর ঢুকনল । 
 
তর্রতক্তভরো দৃতষ্টনি রোজোর তশকোর-মপোশোনকর তদনক িোকোনল  উইত স। 
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ত য়োক-তশকোনরর মচনয় গুরুেপূিব র্যোপোনর মন োনযোগ্ মদর্োর সময় আসনে মিোমোর 
তশগ্তগ্রই। 
 
ঘুনর মডনস্কর কোনে তগ্নয় দোাঁড়োনল  তিত । র্য়নসর কোরনি এখ  আর র্োিোনসর মর্গ্, 
তর্পজ্জ ক ডোইভ, স্পীডস্টোনরর ঘুরপোক এর্িং দ্রুি ওঠো োমো সহয হয়  ো িোর। মসজ য 
মখলোিোনকও আর সহয করনি পোনর   ো তিত । 
 
চোচোর এই আঙুর ফল িক মন োভোর্িো তলপি ভোলই রু্েনি পোনর । তকেুিো িোাঁর প্রতি 
তর্নিষর্শিই তিত  উচ্ছ্বতসি কনণ্ঠ র্নল উঠনল , আজ তকন্তু, আিংকল, আমোনদর সনে 
থোকো উতচি তেল মিোমোর! সোতময়োর অরনিয দো নর্র মনিো একিো তশকোর উতড়নয়তেলোম 
আমরো। দুই ঘণ্টো ধ্নর সত্তর র্গ্বমোইল এলোকোজুনড় ওিোর সনে মর্োেোাঁপড়ো হনলো 
আমোনদর। আর িোরপর উঠনি শুরু করলোম আতম সূযব র্রোর্র- ময  মফর তিত  িোর 
স্পীডস্টোনর মচনপনে , এমত ভোনর্ চমৎকোর অে ভতে করনে  তিত । িোরপর ডোইভ 
তদলোম ঘূতিব র্রোর্র। ওঠোর সময় ওর র্োাঁ ডো োর এনকর্োনর কোনে চনল এলোম আতম। 
এনি ভীষি মরনগ্ তগ্নয় আড়োআতড়ভোনর্ মধ্নয় মগ্ল মস। চযোনলেিো ত নয় হঠোৎ র্োাঁ তদনক 
ঘুনর মগ্লোম আতম, ওর ত নচ ম নম আসোর আশোয় অনপেো কনর রইলোম। সতিয সতিযই 
ত নচ ম নম এল মস। ডো োর েোাঁপিোর কোেোকোতে আসনিই মধ্নয় মগ্লোম আতম, আর 
িোরপরই 
 
তলপি! 
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সতিয-ই!–িোরপরই মপনড় মফললোম আতম ওনক। 
 
রু্েলোম। এর্োর িুতম আমোর কথো শু নর্? 
 
কোাঁধ্ েোাঁতকনয় মিতর্নলর মশষ মোথোর তদনক এনগ্োনল  রোজো। একিো তলরো  োি ত নয় 
মসিোয় অ-রোনজোতচি একিো কোমড় র্সোনল । তপিৃনর্যর মচোনখ মচোখ রোখনি সোহস 
পোনে   ো তিত । 
 
আলোপ শুরু করোর ঢনঙ উইত স র্লনল , তশপিোয় তগ্নয়তেলোম আতম আজ। 
 
মকো  তশনপ? 
 
একিোই মোত্র তশপ আনে। ম তভর জন য ফোউনেশ  মযিো মমরোমি কনর তদনে মসই 
প্রোচী  ইনম্পতরয়োল কু্রজোর। আতম তক যনথষ্ট সহজ কনর র্লনি মপনরতে? 
 
ও, মসই তশপিো? আতম মিো মিোমোনক আনগ্ই র্নলতেলোম আমরো র্লনলই ফোউনেশ  ওিো 
মমরোমি কনর মদনর্। িুতম ময র্নলতেনল, ওরো আমোনদর আক্রমি করনি চোয়, মসিো 
র্োনজ কথো। আক্রমিই যতদ করনর্, িোহনল আর তশপ সোতরনয় মদনর্ মক ? র্যোপোরিো 
অথবহী   ো? 
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তলপে, িুতম একিো ত নর্বোধ্। 
 
তলরো  োিিোর তর্তচ মফনল তদনয় মকর্লই আনরকিো িুনল ত নি যোতেনল  রোজো। চোচোর 
কথো কোন  যোওয়ো মোত্র লোল হনয় উঠল িোর মচহোরো। 
 
মদখ, গ্লোয় স্পষ্ট মক্রোধ্ রোজোর, িুতম আমোনক এভোনর্ গ্োল তদনি পোর  ো। িুতম মিোমোর 
অর্িো  ভুনল যোনে। িুতম জো , দু মোনসর মনধ্যই সোর্োলক হনি যোতে আতম। 
 
হযোাঁ, রোজয সিংক্রোন্ত দোয়-দোতয়ে কোাঁনধ্ ম র্োর উপযুক্ত র্য়স মিোমোর এখ । ময সময়িো 
িুতম ত য়োক-তশকোনর র্যয় কর, িোর অনধ্বকিোও যতদ পোর্তলক অযোনফয়োনসব র্যয় করনি 
আতম িোহনল একিু স্বতস্তনি তরনজতি মথনক পদিযোগ্ করনি পোরিোম। 
 
আই মডোে মকয়োর। ত য়োক-তশকোনরর সনে এর মকোন ো সম্পকব ম ই। িুতম যতদও 
তরনজে এর্িং আমোর চোচো, তকন্তু িোরপনরও আতম রোজো আর িুতম প্রজো। আমোনক 
ত নর্বোধ্ র্লো উতচি  য় মিোমোর। উতচি  য় আমোর সোমন  র্সো-ও। িুতম আমোর অ ুমতি 
 োওত । আমোর মন  হয়, এ-র্যোপোনর মিোমোর সোর্ধ্ো  হওয়ো উতচি-  ইনল আমোনক 
একিো র্যর্িো ত নি হনর্ এর্িং খুর্ তশগ্তগ্রই। 
 
উইত নসর দৃতষ্ট তহমশীিল। আপ োনক তক ইওর মযোনজতস্ট র্নল সনম্বোধ্  করনি হনর্? 
 
হযোাঁ। 
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মর্শ! আপত  একিো ত নর্বোধ্, ইওর মযোনজতস্ট! 
 
মরোমশ ভুরুর ত নচ মচোখ মজোড়ো জ্বনল উঠল তলপনির। িরুি রোজো ধ্ীনর ধ্ীনর মচয়োনর 
র্নস পড়নল । তকেুেনির জন য উইত নসর মচহোরোয় একিো র্যেপূিব ভোর্ মদখো তদনলও 
দ্রুি তমতলনয় মগ্ল মসিো। িোর পুরু মঠোাঁি মজোড়ো ফোাঁক হনয় হোতসনি পতরিি হনলো। 
রোজোর কোাঁনধ্র ওপর একিো হোি রোখনল  তিত । 
 
তকেু মন  কনরো  ো, তলপি। মিোমোর সনে রূঢ় র্যর্হোর করো উতচি হয়ত  আমোর। 
মো ুনষর সনে তঠকমি র্যর্হোর করো মোনে মোনে খুর্ কতঠ  হনয় পনড়। এিসর্ চোনপর 
মুনখ থোকনি হয় ময- রু্েনিই মিো পোরে? িোাঁর কথোয় একিো আনপোসরফোর সুর 
থোকনলও, মচোনখর দৃতষ্টনি িোর মলশমোত্র ম ই। 
 
তলপে তিধ্োজতড়ি কনণ্ঠ র্লনল , হযোাঁ, রোনজযর পতরতিতি মর্শ মগ্োলনমনল। িোর আশিংকো 
হনলো, এই রু্তে তস্মরন োর সনে মস-র্েনরর র্োতিজয আর মরড কতরডর-এর তর্শ্বগুনলোর 
তর্তেপ্তভোনর্ র্সতি িোপ  করো ত নয় দীঘব, উচ্চকণ্ঠ তর্র্োনদর অথবহী  খুাঁতি োতির তর্রস 
খপ্পনর পনড় মগ্নল  তিত । 
 
উইত স র্লনল , র্োর্ো, এসর্ ত নয় অন ক আনগ্ই মিোমোর সনে কথো র্লর্ 
মভনর্তেলোম। র্লো উতচিও তেল সম্ভর্ি। তকন্তু আতম ভোল কনরই জোত , িোরুনিযর 
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উচ্ছ্বোসভরো এই সময়িোনি রোজয পতরচোল োর খুাঁতি োতি র্যোপোরগুনলো ত নয় মোথো ঘোমোন োর 
শধ্যব থোনক  ো কোনরো। 
 
তলপে মোথো েোাঁকোনল ।  ো, মস তঠক আনে- 
 
উইত স রোজোনক কথো মশষ করনি  ো তদনয় দৃঢ় কনণ্ঠ র্লনল , দু মোনসর মনধ্য সোর্োলক 
হনেো িুতম। িোেোড়ো সোমন র কতঠ  সময়গুনলোনি মিোমোনক সতক্রয়ভোনর্ পুনরোপুতর কোনজ 
 োমনি হনর্। এরপরই িুতম রোজো হনর্, তলপে। 
 
আর্োর মোথো েোাঁকোনল  তলপি। তকন্তু িোর মচোনখ-মুনখ মকোন ো অতভর্যতক্ত প্রকোশ মপল 
 ো। 
 
যুদ্ধ শুরু হনি যোনে, তলপে। 
 
যুদ্ধ। তকন্তু তরন ো-র সনে মিো চুতক্ত হনয়নে— 
 
তস্মরন োর সনে  য়, যুদ্ধ হনর্ মখোদ ফোউনেশন র সনে। 
 
তকন্তু আিংকল, ওরো মিো তশপিো মমরোমি কনর তদনি রোতজ হনয়নে। িুতম র্নলতেনল- 
 
মঠোাঁি মজোড়ো মর্াঁনক মগ্ল উইত নসর। িোই মদনখ মথনম মগ্নল  রোজো। 
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তলপি,- আন্ততরক ভোর্িো খোত কিো উনর্ মগ্নে- মখোলোখুতলভোনর্ কথো র্লনি হনর্ 
আমোনদর। তশপ মমরোমি মহোক র্ো  ো মহোক, ফোউনিশন র সনে যুদ্ধ হনর্ই। আর 
মমরোমি যখ  হনেই, িখ  যুদ্ধিো হনর্ আনরো িোড়োিোতড়। সর্ েমিো আর শতক্তর 
উৎস হনে এই ফোউনেশ । ত িোন্ত অত েোসনিও ফোউনেশ  ময-েমিো আমোনদর 
মফোাঁিোয় মফোাঁিোয় তদনয়নে, মসিোর ওপরই অযো োতক্রয় নদর সর্ তকেু ত ভবর করনে- এর 
তশপ, শহর,  গ্র, জ গ্ি আর র্োতিজয। আমোর মন  আনে, একসময় অযো োতক্রয়ন র 
শহরগুনলোনক উত্তপ্ত করনি মপোড়ো  হনি কয়লো আর মিল। যোই মহোক, ও ত নয় মভনর্ো 
 ো, মসসময় সম্পনকব মিোমোর মকোন োই ধ্োরিো ম ই। 
 
মন  হনে, রোজো একিু ভনয় ভনয়ই র্লনল , আমোনদর কৃিজ্ঞ থোকো উতচি। 
 
কৃিজ্ঞ? গ্নজব উঠনল  উইত স। মক ? ত নজনদর জন য মস্পস জোন  তক মরনখ র্োতক 
উতেষ্টিো আমোনদর ওরো েুাঁনড় মদয় র্নল? িোেোড়ো, মকো  উনেনশয ত নজনদর জ য 
এিতকেু জমোনে িোরো? একিো উনেনশযই একতদ  যোনি িোরো গ্যোলোতক্স শোস  করনি 
পোনর। 
 
ভোনস্তর হোাঁিুর ওপর এনস পড়ল িোর একিো হোি। মেোি হনয় এল মচোখ মজোড়ো। তলপে, 
িুতম অযো োতক্রয়ন র রোজো; তকন্তু মিোমোর সন্তোন রো এর্িং িোনদর সন্তোন র সন্তোন র 
সন্তোন রো একতদ  মগ্োিো মহোতর্নশ্বর সম্রোি হনর্, শুধু্ যতদ িুতম ফোউনেশ  ময-শতক্তিো 
আমোনদর কোে মথনক লুতকনয় মরনখনে মসিো অজব  করনি পোর। 
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একিো তকেু রহসয আনে এর মনধ্য, জ্বনল উঠল তলপনির মচোখ মজোড়ো। তশরদোাঁড়ো মসোজো 
কনর র্সনল  তিত । শি হনলও, ওনদর কী অতধ্কোর আনে তজত সিো আমোনদর কোে 
মথনক লুতকনয় রোখোর? মমোনিই ভোল  য় এিো। অযো োতক্রয়ন রও দরকোর আনে ঐ 
শতক্তর। 
 
এিেনি রু্েনি শুরু কনরে িুতম র্যোপোরিো। এখ  আনরকিো র্যোপোর মখয়োল কর, র্োর্ো। 
তস্মরন ো যতদ ত নজই ফোউনেশ  আক্রমি কনর েমিো দখল করোর তসদ্ধোন্ত ত নয় মফনল? 
মসনেনত্র ওনদর ক্রীিদোনস পতরিি হওয়োিো কতে  মঠতকনয় রোখনি পোরনর্? কতে  
তসিংহোস  আগ্নল রোখনি পোরনর্? 
 
উনত্ততজি হনয় উঠল লীপি। আনর িোই মিো! তঠক র্নলে িুতম। উই মোস্ট িোইক 
ফোস্টব। এিো মেফ আত্মরেো আর তকেু  য়। 
 
উইত নসর হোতসিো সোমো য েড়োল। িোেোড়ো, মিোমোর দোদোর রোজনের এনকর্োনর মগ্োড়োর 
তদনক অযো োতক্রয়  তকন্তু ফোউনেশন র গ্রহ িোতমব োনস সতিয সতিযই একিো সোমতরক ঘোাঁতি 
র্তসনয় মফনলতেল- জোিীয় প্রতিরেোর খোতিনরই মূলি র্সো  হনয়তেল সোমতরক ঘোাঁতিিো। 
ফোউনেশন র ঐ ম িো, শরীনর যোর  ীল রনক্তর তেনিনফোাঁিোও ম ই- মসই ধূ্িব, ইির, 
মলোকিোর ষড়যনন্ত্রর কোরনি অর্তশয মশষ পযবন্ত র্োধ্য হনয়তেলোম আমরো ঘোতিিো গুাঁতড়নয় 
মফলনি। র্যোপোরিো রু্েনি মপনরে মিো িুতম, তলপে? মিোমোর দোদো অপমোত ি 
হনয়তেনল  ঐ অ তভজোি মলোকিোর কোনে। মন  আনে আমোর মলোকিোর কথো। 
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অযো তক্রয়ন র পরোক্রনমর তর্রুনদ্ধ কোপুরুনষর মনিো একনজোি র্োাঁধ্ো তি নি রোনজযর 
েমিো পুাঁতজ কনর, শয়িো ী রু্তদ্ধ ভরো মোথো ত নয় মলোকিো যখ  অযো তক্রয়ন  আনস, 
আমোর িখ  প্রোয় ওরই সমো  র্য়স। 
 
লোল হনয় উঠল তলপনির মচহোরো। অেোনরর মি জ্বলনি লোগ্ল িোর মচোখ দুনিো। 
মসলডন র তদতর্য, আতম যতদ দোদো হিোম িোহনল এরপনরও যুদ্ধ র্োাঁতধ্নয় তদিোম। 
 
 ো, তলপে। উপযুক্ত সমনয় র্দলো ম র্োর আশোয় আমরো অনপেো করোরই তসদ্ধোন্ত 
ত নয়তেলোম। মিোমোর র্োর্োর ইনে তেল, তিত ই, মসিো করনর্ , তকন্তু িোর আনগ্ই 
অকোলমৃিুয হনলো িোর- উইত স মুহূনিবর জন য অ যতদনক মুখ মফরোনল । িোরপর 
আনর্গ্িোনক র্নশ এন  র্লনল , আমোর ভোই তেল মস। এখ  যতদ িোর মেনল- 
 
আিংকল, আতম িোর ইনে পূরি করর্। আতম তসদ্ধোন্ত ত নয় মফনলতে। অযো োতক্রয়  
প্রতিনশোধ্ ম নর্, এর্িং মসিো এই মুহূনিব। 
 
 ো, এখত   ো। র্যোিল কু্রজোর মমরোমনির কোজিো মশষ হওয়ো পযবন্ত অনপেো করনি হনর্ 
আমোনদর। ওরো ময আমোনদর ভয় পোয় মসিো র্যোিল কু্রজোর মমরোমি কনর তদনি রোতজ 
হওয়োনিই পতরষ্কোর মর্োেো মগ্নে। মর্োকোরো আমোনদর খুতশ করনি চোয়। তকন্তু আমোনদর 
তসদ্ধোন্ত মথনক আমরো  ড়তে  ো, কী র্নল? 
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সনজোনর তলপনির একিো মুতষ্টর্দ্ধ হোি িোলুর ওপর এনস পড়ল। আতম অযো োতক্রয়ন র 
রোজো থোকনি  য়। 
 
র্যেোত্মক ভোনর্ মর্াঁনক মগ্ল উইত নসর মঠোাঁি মজোড়ো। িোেোড়ো, সযোলভর হোতডব  এখোন  
আসো পযবন্ত অনপেো করনি হনর্ আমোনদর। 
 
সযোলভর হোতডব ! মগ্োল মগ্োল হনয় মগ্ল হঠোৎ রোজোর মচোখ দুনিো। একিু আনগ্ িোর 
মচোয়োনল ময দৃঢ়িোর মরখো ফুনি উনঠতেল, অকস্মোৎ প্রোয় তমতলনয় মগ্ল মসিো। 
 
হযোাঁ তলপি, মিোমোর জন্মতদন  ফোউনেশন র ম িো স্বয়িং আসনে অযো োতক্রয়ন । তকেু তমতষ্ট 
কথোয় তচনড় মভজোন োর উনেনশযই সম্ভর্ি। তকন্তু িোনি কোজ হনর্  ো। 
 
সযোলভর হোতডব , রোজো তর্ড়তর্ড় কনর উচ্চোরি করনল  শুধু্। 
 
ভুরু কুাঁচনক মগ্ল উইত নসর।  োম শুন ই ঘোর্নড় মগ্নল  োতক? এই মসই সযোলভর হোতডব , 
ময গ্ির্োর এনস আমোনদর  োক ধু্নলোয় ঘনষ তদনয় তগ্নয়তেল। রোজপতরর্োনরর মসই 
ভয়ঙ্কর অপমোন র কথো ত িয়ই ভুনল যোে  ো িুতম? িো-ও কী, একজ  অ তভজোি 
মলোনকর হোনি!  দবমোর কীি! 
 
 ো, ভুনল যোতে  ো। ভুলর্  ো। ভুলর্  ো। প্রতিনশোধ্ ম র্ আমরো তকন্তু… তকন্তু- আতম 
একিু ভয় পোতে। 
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চি কনর দোাঁতড়নয় মগ্নল  উইত স। ভয় পোে? কীনসর ভয় পোে? িুতম ইয়োিং মথনম 
মগ্নল  তিত । 
 
ফোউনেশ  আক্রমি করোিো- ইনয়, মোন … একিু ধ্মব তর্নরোধ্ী কোজ হনয় যোয়? মোন  
র্লনি চোইতেলোম- মথনম মগ্নল  রোজো। 
 
র্নল যোও। 
 
তিধ্োতিি সুনর তলপি র্লনল , মোন  র্লতেলোম, গ্যোলোকতিক তস্পতরি র্নল সতিযই যতদ 
তকেু মথনক থোনক িোহনল, মস…মোন …মসিো হয়ি র্যোপোরিো তঠক ভোল মচোনখ মদখনর্  ো। 
মিোমোর কী মন  হয়? 
 
 ো, আতম িো মন  কতর  ো, রূঢ় উত্তর এল। আর্োর র্নস পড়নল  উইত স। অদু্ভি একিো 
হোতসনি মঠোাঁি মজোড়ো মর্াঁনক মগ্ল িোর। িুতম িোহনল গ্যোলোকতিক তস্পতরি ত নয় মোথো 
ঘোমোও, তঠক তক ো? মসজন যই এই অর্িো মিোমোর। মভতরসনফর কথোর্োিবোর অন কিোই 
তগ্নলে িোহনল? 
 
মস অন ক তকেু রু্তেনয়নে— 
 
গ্যোলোকতিক তস্পতরি সম্পনকব? 
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হযোাঁ। 
 
কতচ মখোকোই রনয় মগ্ে এখন ো। এসর্ ধ্মবীয় রু্জরুতকনি স্বয়িং মভতরসনফরই তর্শ্বোস 
আমোর মচনয় অন ক কম; আর আতম মিো এসর্ মমোনিই তর্শ্বোস কতর  ো। কির্োর র্লো 
হনয়নে মিোমোনক ময, এসর্ পোগ্নলর প্রলোপ েোড়ো তকেু  য়? 
 
মদখ, আতম িো জোত । তকন্তু মভতরসফ র্নল- 
 
মগ্োিোয় যোক মভতরসফ। সর্ পোগ্নলর প্রলোপ। 
 
মিোন কযসূচক সিংতেপ্ত তর্রতি। িোরপর তলপি র্লনল , সর্োই তকন্তু র্যোপোরিো তঠকই 
তর্শ্বোস কনর, মোন  র্লনি চোইতে, ভতর্ষযিক্তো হযোতর মসলড  সম্পনকব  ো ো  গুজর্, আর 
কী কনর িোাঁর আনদশ পোলন র মোধ্যনম পোতথবর্ স্বনগ্ব তফনর যোর্োর লনেয তিত  ফোউনেশ  
প্রতিিো কনর মগ্নে , িোাঁর কথো অমো য করনল মলোনক কীভোনর্ তচরিনর ধ্বিংস হনর্- 
এসর্ কথো তঠকই তর্শ্বোস কনর িোরো। তর্তভন্ন উৎসনর্ তগ্নয়তে আতম, আমোর দৃঢ় তর্শ্বোস 
ওরো এসর্ তর্শ্বোস কনর। 
 
হযোাঁ, ওরো কনর। তকন্তু আমরো কতর  ো। ওরো ময তর্শ্বোস কনর মসজন য মিোমোর কৃিজ্ঞ 
থোকো উতচি। কোরি, িুতম ময স্বগ্বীয় তর্ধ্ো  র্নল রোজো, আর ত নজ আধ্ো স্বগ্বীয়- মসিো 
সম্ভর্ হনয়নে ওনদর এই ত রু্বতদ্ধিোর কোরনিই। কী চমৎকোর র্যোপোর! এনি কনর সর্ 
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তর্নদ্রোনহর সম্ভোর্ ো মিো  ষ্ট করো মগ্লই, মসই সনে সর্ র্যোপোনর একনশো ভোগ্ র্োধ্যিোও 
ত তিি করো হনলো। আর এ-কোরনিই ফোউনেশন র তর্রুনদ্ধ যুদ্ধ মঘোষিো করোর র্যোপোনর 
অগ্রিী ভূতমকো পোল  করনি হনর্ মিোমোনক। আতম মিো তরনজে মোত্র। িোেোড়ো ম হোিই 
মো ুষ। িুতম রোজো, আর ওনদর কোনে পুনরোপুতর মদর্িো  ো হনলও অনধ্বনকরও মর্তশ। 
 
তকন্তু আমোর মিো মন  হয়, আতম িো  ই, তচতন্তি সুনর র্লনল  তলপি। 
 
 ো, সতিয সতিয িুতম িো  ও, র্যোেোত্মক সুনর সুনর উত্তর এল উইত নসর িরফ মথনক। 
িনর্ ফোউনেশ  েোড়ো আর সর্োর কোনে িোই-ই। রু্েনি মপনরে? ফোউনেশন র 
মলোকজ  েোড়ো আর সর্োর কোনে। একর্োর ওনদর সতরনয় তদনি পোরনল মিোমোর মদর্ে 
ত নয় আর মকউ-ই প্রশ্ন িুলনি আসনর্  ো। মভনর্ মদখ কথোিো। 
 
িখ  তক আমরো মতেনরর শতক্ত মকন্দ্রগুনলো ত য়ন্ত্রি করনি পোরর্? ম ুষযতর্হী  উড়ন্ত 
তশপগুনলোর মোতলক র্ন  যোর্? কযোিোনরর মনহৌষধ্ মহোতল ফুড আর অ যো য সর্তকেুর 
অতধ্কোরী হনয় যোর্? মভতরসফ মিো র্নলতেল, গ্যোলোকতিক তস্পতরনির আশীর্বোদপ্রোপ্তরোই 
মকর্ল- 
 
হযোাঁ, মভতরসফ মিো র্লনর্ই! শুন  রোখ, সযোলভর হোতডবন র পর এই মভতরসফই সর্নচনয় 
র্ড় শত্রু মিোমোর। আমোর সনে থোনকো, তলপে। কো  তদও  ো ওনদর কথোয়। আমরো 
দুজন  তমনল এক  িু  এম্পোয়োর সৃতষ্ট করর্। মস-সোম্রোজয শুধু্ অযো োতক্রয়  রোনজযর 
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মনধ্যই সীমোর্দ্ধ থোকনর্  ো, র্রিং মস-সোম্রোজয হনর্ গ্যোলোতক্সর শি মকোতি তর্তলয়  সূযব 
জুনড়। কথো-সর্বস্ব একিো পোতথবর্ স্বনগ্বর মচনয় তক ভোল মন  হনে এিো মিোমোর কোনে। 
 
হ…মে। 
 
মভতরসফ তক মিোমোনক এর মর্তশ মকোন ো তকেুর প্রতিশ্রুতি তদনি পোরনর্? 
 
 ো। 
 
মর্শ, কিৃবেপূিব হনয় উঠল উইত নসর কণ্ঠ। িোহনল ধ্নর ত নি পোতর, আমরো একমি 
হলোম এ-র্যোপোনর। উত্তনরর জন য অনপেো করনল   ো তিত । এখ  এস িোহনল, আতম 
পনর আসতে। ও, আনরকিো কথো, তলপি। 
 
মদোরনগ্োড়ো মথনক ঘুনর দোাঁড়োনল  রোজো। 
 
মচোখ দুনিো েোড়ো উইত নসর মুনখর র্োতক অিংশিো হোনসযোজ্জ্বল। ঐ ত য়োক তশকোনরর 
র্যোপোনর সোর্ধ্ো  মথনকো, র্োর্ো। মিোমোর র্োর্োর দুভবোগ্যজ ক মৃিুযর পর মথনক মিোমোনক 
ত নয় প্রোয়ই অদু্ভিসর্ স্বপ্ন মদতখ আতম।  ীড়ল গ্ো  মথনক মেোাঁড়ো র্শবোয় যখ  র্োিোস 
ভোতর হনয় ওনঠ, িখ  কী ময হয়, তকেুই র্লো যোয়  ো। আশো কতর সোর্ধ্ো  হনর্ িুতম, 
আর ফোউনেশ  সম্পনকব যো র্ললোম িোই করনর্। তক, করনর্  ো? 
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তলপনির মচোখ দুনিো র্ড় হনলো, উইত নসর মচোনখর ওপর মথনক সনর িোাঁর দৃতষ্ট ত র্দ্ধ 
হনলো মমনের ওপর। 
 
হযোাঁ, অর্শযই। 
 
গুড! 
 
অতভর্যতক্তহী  দৃতষ্টনি ভোনস্তর গ্ম পনথর তদনক মচনয় রইনল  তিত । িোরপর ত নজর 
মডনস্ক তফনর তগ্নল । 
 
তকন্তু মযনি মযনি ত রো ে আর দুিঃসোহসী তচন্তো মপনয় র্সল তলপিনক। ফোউনেশ নক 
পরোতজি কনর উইত নসর কথোমি েমিো অজব  করোর মচনয় ভোল সম্ভর্ি আর তকেু 
হনি পোনর  ো। তকন্তু িোরপর, যুদ্ধ মশষ হনয় মগ্নল, িোর তসিংহোস  যখ  কেকমুক্ত 
হনর্- তলপনির মন  পনড় মগ্ল, িোর পনর উইত স এর্িং িোর দুই উদ্ধি মেনলই 
তসিংসন র সর্নচনয় মজোরোল দোতর্দোর। 
 
তকন্তু রোজো মিো তিত ই। আর রোজো তক হুকুম তদনয় মিোক খু  করো   ো? 
 
মহোক  ো মস-মলোকগুনলো িোর চোচো আর চোচোনিো ভোই। 
 
. 
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চোর 
 
তভন্ন মিোর্লম্বী ময-দলগুনলো ইদো ীিং-সরর্-হনয়-ওঠো অযোকশ  পোতিবনি মযোগ্ তদনয়নে, 
মসগুনলোনক একতত্রি করোর র্যোপোনর মসরমযোনকর পরই সর্নচনয় সতক্রয় তেল লুইস 
মর্োিব। তকন্তু িো সনিও েমোস আনগ্ মসই প্রতিত তধ্দনলর সদসয হনয় হোতডবন র সনে 
মদখো করনি যোওয়ো হয়ত  িোর। িোর অথব এই  য় ময, মর্োনিবর প্রনচষ্টোর স্বীকৃতি মদয়ো 
হয়ত । র্রিং তঠক িোর উনেো। মস সময় মস অ ুপতিি তেল িোর কোরি মস িখ  মখোদ 
অযো োতক্রয়ন র রোজধ্ো ীনি। 
 
তগ্নয়তেল মেফ সোধ্োরি একজ   োগ্তরক তহনসনর্। মকোন ো আমলোর সনে মদখো কনরত । 
গুরুেপূিব মকোন ো কোজই কনরত  মস। িোহনল কী কনরনে মস মসখোন  তগ্নয় র্যস্ত গ্রহিোর 
অন্ধকোর গ্তল-ঘুপতচর তদনক  জর মরনখনে মকর্ল, আর, মোনে মোনে িোর মভোাঁিো  োক 
গ্তলনয়নে তর্তভন্ন ফোাঁক-মফোকনর। 
 
শীনির এক মেোট্ট তদন র মশষ ভোনগ্ অযো োতক্রয়  মথনক তফরল মস। আকোনশ মমঘ তেল 
সকোনল। এখ  িুষোর েরনে। মগ্োধূ্তল ম নম এনসনে। তর্ষণ্ণ, একনঘনয় পতরনর্শ। লুইস 
মর্োিব যখ  মুখ খুলল িখ  আর যোই মহোক, এই তর্ষণ্ণ, ত রো ে পতরনর্নশর মকোন ো 
উন্নতি ঘিল  ো। 
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আমোর ধ্োরিো, মস র্লল, র্িবমোন  আমোনদর ময অর্িো,  োিুনক ভোষোয় মসিোনকই র্নল 
লস্ট কজ- অথবোৎ আতম র্লনি চোইতে, আমোনদর উনেশয সোধ্ন র সর্ প্রনচষ্টোই র্যথব 
হনয়নে। 
 
মিোমোর িোই মন  হনে রু্তে? গ্ল্পীর কনণ্ঠ মসরমযোক শুনধ্োল। 
 
মন  হওয়োরও আর মকোন ো অর্কোশ ম ই, মসরমযোক। এিোই তঠক। 
 
মস োর্োতহ ী– র্যগ্র কনণ্ঠ শুরু করনি যোতেল মডোনকোর ওয়োনেো। তকন্তু মর্োিব থোতমনয় তদল 
িোনক সনে সনে। 
 
ফরনগ্ি দযোি। ওিো পুরন ো কোসুতে। রৃ্ত্তোকোনর সর্োর তদনক িোকোল মস। আতম জ গ্নির 
কথো র্লতে। স্বীকোর করতে, ফোউনেশন র কোনে আনরো গ্রহিনযোগ্য কোউনক রোজো তহনসনর্ 
র্োসোন োর জন য একিো প্রোসোদ ষড়যন্ত্র করোর আইতডয়োিো আমোরই তেল মূলি। এর্িং 
ভোনলোই তেল; এখন ো ভোনলোই আনে। িনর্ মেোি একিো খুাঁি আনে; আর মসিো হনলো, 
কোজিো অসম্ভর্। মহো  সযোলভর হোতডব  মসিো তঠকই রু্েনি মপনরতেনল । 
 
তিক্ত কনণ্ঠ মসরমযোক র্লল, মর্োিব, িুতম যতদ খুাঁতি োতি র্যোপোরগুনলো জো োনি পোর– 
 
খুাঁতি োতি তকেু ম ই। র্যোপোরিো অি সহজ  য়। মগ্োিো অযো োতক্রয়  জুনড় এই জঘ য 
অর্িো। এই একিো ধ্মব ফোউনেশ  প্রতিিো কনরনে আর এিো কোজও করনে! 
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মিো? 
 
এম ভোনর্ কোজ করনে ময িুতম িো মদনখ প্রশিংসোই করনর্। এখোন , অথবোৎ িোতমব োনস 
িুতম যো মদখে িো হনে, তপ্রস্টনদর প্রতশেি মদর্োর জন য ত নর্তদিপ্রোি একিো তর্রোি 
সু্কল আর কোনলভনদ্র শহনরর মকোন ো অখযোি অিংনশ িীথবযোত্রীনদর জন য আনয়োজ  করো 
তর্নশষ মকো  ো প্রদশব ী- র্যস, এ-ই সর্। মগ্োিো র্যোপোরিো আমোনদর ওপর মকোন ো প্রভোর্ 
মফলনে  ো র্লনলই চনল। তকন্তু অযো োতক্রয়ন - 
 
মলম িোতকব গ্লো খোকোতর তদনয় র্নল উঠল, এিো তঠক মকো  ধ্রন র ধ্মব? হোতডব  র্রোর্রই 
র্নল আসনে , তর্ ো প্রতির্োনদ যোনি ওরো আমোনদর সোনয়ি গ্রহি কনর মসজ য ওনদর 
হোনি ধ্তরনয় মদয়ো একিো মমোরব্বো েোড়ো এই ধ্মবিো আর তকেুই  ো। মন  আনে মিোমোর, 
মসরমযোক? মসতদ  উত  র্লনল  
 
হোতডবন র কথোর তকন্তু প্রোয়ই দু রকম অথব থোনক, মসরমযোক সিকব কনর তদল, মিম  ম  
তদনয়  ো শু নল মন  হনর্, ত িোন্তই সোধ্োরি কথোর্োিবো; তকন্তু একিু মখয়োল করনলই 
মর্োেো যোয়, মসগুনলো মোমুতল  য় মমোনিই। মস যোই মহোক, মর্োিব, র্নলো মিো, এই ধ্মবিো 
মকম ? 
 
একিু মভনর্ ত ল মর্োিব।  ীতিগ্িভোনর্ চমৎকোর। প্রোচী  এম্পোয়োর-এর তর্তভন্ন দশব  
আর এিোর মনধ্য পোথবকয প্রোয় ম ই র্লনলই চনল। উন্নি শ তিক আদশব, এইসর্ আর 
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কী। এতদক মথনক আপতত্ত করর্োর মনিো তকেু ম ই। সর্োই জোন , মো র্ সভযিোর 
ইতিহোনস ধ্নমবর একিো তর্রোি ভূতমকো আনে, আর এতদক মথনক এিো মসই ভূতমকোই 
পোল  করনে। 
 
এসর্ আমরো জোত , অসতহষু্ণ কনণ্ঠ র্োধ্ো তদল মসরমযোক। আসল কথোয় এস। 
 
আসতে। একিু অপ্রতিভু মর্োধ্ করল মর্োিব, তকন্তু র্োইনর িোর প্রকোশ ঘিল  ো। 
ফোউনেশ  এই ধ্মবতিনক লোল  কনরনে, শতক্ত যুতগ্নয়নে, আর এতি গ্নড় উনঠনে 
এনকর্োনর অথতরনিতরয়ো  রীতি অ ুযোয়ী। অথবোৎ র্যতক্ত স্বোধ্ী িোর মচনয় কিৃবপনের 
ধ্োমোধ্রো হনয় থোকোরই পেপোিী এই ধ্মব। মযসর্ শর্জ্ঞোত ক যন্ত্রপোতি আমরো 
অযো তক্রয় নক তদনয়তে, মসগুনলোর ওপর পূিব ত য়ন্ত্রি রনয়নে যোজকিনন্ত্রর। তকন্তু ওরো 
এসর্ যন্ত্র চোলোন ো তশনখনে অতভজ্ঞিোর সোহোনযয, প্রযুতক্ততর্দযোর সোহোনযয  য়। এই ধ্নমবর 
ওপর অগ্োধ্ তর্শ্বোস ওনদর। শুধু্ এই ধ্নমবর ওপরই  য়, ময-শতক্ত, আই মী , ময-সর্ 
যন্ত্রপোতি িোরো  োড়োচোড়ো কনর মসগুনলোর আধ্যোতত্মক শতক্তর ওপনরও দৃঢ় আিো আনে 
ওনদর। উদোহরিস্বরূপ র্লো যোয়, দুমোস আনগ্ এক গ্দবভ লুতকনয় মথসোনলতকয়ো  
মিম্পনলর পোওয়োর প্ল্যোনে একিো গ্ড়র্ড় করনি তগ্নয় ত নজ মিো মনরই, মসই সনে 
পোাঁচিো তসতি ব্লকও মদয় উতড়নয়। র্যোপোরিোনক সর্োই ঐশ্বতরক প্রতিনশোধ্ র্নল ধ্নর 
ত নয়নে । এম তক তপ্রস্টরোও। 
 
মন  পড়নে। কোগ্জগুনলোয় ঘি োিো একিু তর্কৃিভোনর্ েোপো হনয়তেল মস সময়। তকন্তু 
িুতম তঠক কী র্লনি চোইে রু্েনি পোরতে  ো। 
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মশো  িোহনল, খুনল র্তল, মর্োিব ঠোেো স্বনর র্লল। যোজকিন্ত্র এম  একিো মেিীতর্ভোগ্- 
আই মী , হোয়োরোতকব সৃতষ্ট কনরনে যোর এনকর্োনর চুনড়োয় র্নস আনে  রোজো। আর, এই 
রোজোনক মেোিখোনিো একজ  মদর্িো র্নল গ্িয করো হনে। ঐশ্বতরক অতধ্কোরর্নল তিত  
সর্বময় েমিোর অতধ্কোরী। জ গ্ি এিো মন -প্রোনি তর্শ্বোস কনর। তর্শ্বোস কনর 
যোজকরোও। সুিরোিং অি সহনজ রোজোনক হিোনি পোরে  ো িুতম। এর্োর পতরষ্কোর 
হনয়নে? 
 
দোাঁড়োও, ওয়োনেো র্নল উঠনলো এই সময়। এগুনলো সর্ হোতডবন র কোজ র্লনি খোত ক 
আনগ্ কী মর্োেোনি মচনয়ে িুতম? মস এখোন  আসনে কীভোনর্? 
 
তর্রতক্তভরো দৃতষ্টনি প্রশ্নকিবোর তদনক িোকোল মর্োিব। অন ক কনষ্ট ফোউনেশ  এই তর্ভ্রমতি 
সৃতষ্ট কনরনে। আমোনদর সমস্ত সোনয়তেতফক পৃিনপোষকিো এই ভুয়ো র্যোপোরতির মপেন  
র্যয় করতে আমরো। এম  মকোন ো উৎসর্-অ ুিো  ম ই মযখোন  রোজো িোর মদহ মঘরো 
উজ্জ্বল মরতডও-অযোকতিভ আভো ত নয় উপতিি হ   ো। আনলোর মসই আভো িোর মোথোর 
ওপর একিো মুকুনির মনিো উাঁচু হনয় থোনক। মকউ িোাঁনক স্পশব করনি মগ্নলই 
ভয়িংকরভোনর্ পুনড় যোয় মস। সিংকিময় মুহূনিব তিত  র্োিোনস ভর কনর এক জোয়গ্ো 
মথনক অ য জোয়গ্োয় মভনস চনল যো । সর্োই ধ্নর ম য়, এগুনলো ঐশ্বতরক মকোন ো গুনিই 
সম্ভর্ হয়। আঙুনলর একিো সিংনকনি রোজো মুনক্তোর মনিো েকেনক আনলোয় সোরো মতের 
ভনর মদ । িোর সুতর্নধ্র জন য এ-ধ্রন র কি ময মেোিখোনিো ফোাঁতকর্োতজর সৃতষ্ট করতে 
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আমরো িোর মকোন ো ইয়ত্তো ম ই। তকন্তু তপ্রস্টরোও এসর্ তর্শ্বোস কনর। অথচ মদখ, ওরোই 
তকন্তু যন্ত্রপোতির সোহোনযয এসর্ মধ্োাঁকোর্োতজ চোলোয়। 
 
খোরোপ! মঠোাঁি কোমনড় মসরমযোক র্লল। 
 
ময-সুনযোগ্িো আমরো হোতরনয়তে, মসিোর কথো মন  হনল তসতি হল পোনকবর ের োিোর মনিো 
তদ -রোি কোাঁদনি ইনে কনর আমোর, আন্ততরকভোনর্ র্নল উঠল মর্োিব। তিতরশ র্ের 
আনগ্ হোতডব  যখ  অযো তক্রয় -এর হোি মথনক ফোউনেশ নক রেো করনল , িখ কোর 
কথোই ধ্রো যোক। মস-সময় অযো োতক্রয় র্োসীনদর মকোন ো ধ্োরিোই তেল  ো ময, এম্পোয়োর 
অধ্িঃপোনি যোনে। তজওত য়ো  তরভনের আগ্ পযবন্ত ওরো কম-মর্তশ ত নজনদর ত নয়ই 
র্যস্ত তেল। এম তক যখ  কতমউত নকশ  মভনঙ পড়ল আর তলপনির হোমবোদ দোদোমশোই 
ত নজনক রোজো র্নল মঘোষিো করল, িখন ো ওরো পুনরোপুতর উপলতি করনি পোনরত  ময, 
এম্পোয়োর পিল িুনলনে। 
 
মিম  রু্নকর পোিো থোকনল সম্রোি িখ  দুনিো কু্রজোর আর মস-সময় মদখো মদয়ো 
অভযন্তরীি তর্নদ্রোহ কোনজ লোতগ্নয় আর্োর উনঠ দোাঁড়োনি পোরনি । আর আমরো, আমরোও 
তঠক একই কোজ করনি পোরিোম; তকন্তু  ো, হোতডব  রোজো-পূজোর প্রচল  করনল ? মক ? 
মক ? মক ? 
 
মভতরসফ করনেিো কী? হঠোৎ মচাঁতচনয় উঠল মজইম। একিো সময় মগ্নে যখ  মস তেল 
রীতিমি সতক্রয় একজ  অযোকশত স্ট। মস কী করনে ওখোন ? 
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মস-ও তক অন্ধ? 
 
আতম জোত   ো, মর্োিব সিংনেনপ র্লনল । মস ওনদর হোই তপ্রস্ট। আতম যদুর জোত , 
যোজকিনন্ত্রর একজ  উপনদষ্টো তহনসনর্ মিকত কযোল খুাঁতি োতিগুনলো মদখোনশো ো েোড়ো আর 
তকেুই কনর  ো মস। ঠুনিো জগ্ন্নোথ যত্তসর্! ত পোি যোক! 
 
হঠোৎ একিো  ীরর্িো ম নম এল ঘনরর মনধ্য। সর্ কিো মচোখ মসরমযোনকর ওপর তগ্নয় 
তির হনলো।  োভবোস ভতেনি দোাঁি তদনয় আঙুনলর  খ কোিনে মস। হঠোৎ উাঁচু গ্লোয় র্নল 
উঠল, খুর্ খোরোপ! র্যোপোরিো রহসযজ ক। 
 
চোরতদনক িোতকনয়, গ্লো আনরো খোত কিো চতড়নয় মস মযোগ্ করল, হোতডব  তক িোহনল এিই 
মর্োকো? 
 
মসরকমই মিো মন  হনে, েোগ্ কনর র্লল মর্োিব। 
 
মমোনিই  ো। মকোথোও মকোন ো গ্েনগ্োল আনে। এভোনর্ অসহোনয়র মনিো ত নজর গ্লো 
ত নজ কোিোর জন য পোহোড়-প্রমোি ত রু্বতদ্ধিোর প্রনয়োজ - হোতডব  মর্োকো হনল িোর পনে 
যিিো মর্োকোতমর পতরচয় মদয়ো সম্ভর্ হি, িোর মচনয়ও মর্তশ। হোতডব  মর্োকো, এ কথো 
মো নি রোতজ  ই আতম। একতদনক মস এম  এক ধ্মব প্রতিিো কনরনে যো তক ো সমস্ত 
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অভযন্তরীি সমসযো দূর করনর্, অথচ অ যতদনক, যুনদ্ধর জন য অযো োতক্রয় নক অেশে 
তদনয় সোহোযয করনে।  োহ, আতম তকেুই রু্েনি পোরতে  ো। 
 
ত জবলো ম মকহোরোতম, েি কনর র্নল উঠল ওয়োনেো। র্যোিো ওনদর পয়সো খোয়। 
 
তকন্তু মসরমযোক অনধ্নযবর মনিো ডোইন -র্োাঁনয় মোথো েোাঁকোল। মসিোও আমোর মন  হয়  ো- 
মগ্োিো র্যোপোরিোই অথবহী  এক পোগ্লোতম, ময  ভোল কথো, মর্োিব অযো তক্রয়  ম তভর জন য 
ফোউনেশ  মমরোমি কনর মদনর্ এম  মকোন ো র্যোিল কু্রজোর-এর কথো কোন  এনসনে 
মিোমোর? 
 
র্যোিল কু্রজোর? 
 
পুরন ো একিো ইনম্পতরয়োল কু্রজোর 
 
 ো, শুত ত  মিো। িনর্  ো মশো োিোই স্বোভোতর্ক। ম তভ ইয়োডবগুনলো এক একিো ধ্মবীয় 
পতর্ত্রিো  রীতিমি। সোধ্োরি মলোনকর প্রনর্শোতধ্কোর ম ই মসখোন । তলি সম্পনকব মকোন ো 
কথো কখন ো র্োইনর আনস  ো। 
 
মস যোই মহোক, এ-ধ্রন র একিো গুজর্ েতড়নয় পনড়নে। পোতিবর মকউ একজ  র্যোপোরিো 
কোউতিনল উতঠনয়নে। হোতডব  অর্তশয অস্বীকোর কনরত , িনর্ িোর মুখপোত্ররো 
গুজর্নপ্রমীনদর ওপর একনচোি েোল মেনড়নে। এর একিো অথব থোকনি পোনর। 
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আনগ্র র্যোপোরগুনলোরই অিংশ এিো, তসদ্ধোনন্তর সুনর মর্োিব র্লল র্যোিল কু্রজোনরর 
র্যোপোরিো যতদ সতিয হয়, িোহনল মসিো পোগ্লোতমর চুড়োন্ত। িনর্ আনগ্রগুনলোর মচনয় 
মোরোত্মক তকেু  য়। 
 
আমোর মন  হয়, ওরতস র্লল, হোতডবন র হোনি মকোন ো গুপ্ত অে ম ই। মসিো থোকনল-। 
 
হযোাঁ, মসরমযোক তিক্ত কনণ্ঠ র্লল, তর্রোি একিো ব্রহ্মো, মযিো তক ো সোইনকোলতজকোল 
মমোনমনে মর্তরনয় এনস রু্নড়ো উইত সনক তভরতম খোইনয় মদনর্। এরকম মকোন ো গুপ্ত 
অনের অনপেোয় থোকনল ফোউনেশন র অতস্তে ম ই হনয় যোনর্। 
 
িো, এখ  কথো হনে, দ্রুি প্রসে পতরর্িব  করল ওরতস, আমোনদর হোনি আর কিিো 
সময় আনে, মর্োিব? 
 
রু্েলোম, প্রশ্ন এিোই। তকন্তু আমোনক তজনগ্যস কনর লোভ ম ই; আতম জোত   ো। 
অযো োতক্রয়ন র মপ্রস ফোউনেশন র  োম ভুনলও মুনখ আন   ো। আপোিি কোগ্জগুনলোনি 
সোমন র ঐ উৎসনর্র খর্র েোড়ো আর তকেুই ম ই র্লনি মগ্নল। তলপি সোমন র সপ্তোনহ 
সোর্োলক হনে, জোন ো ত িয়ই? 
 
িোহনল কনয়ক মোস হোনি পোতে আমরো, সোরো সন্ধযোয় এই প্রথমর্োনরর মনিো হোতস মদখো 
মগ্ল ওয়োনেোর মুনখ। এর মনধ্য– 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

205 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
এর মনধ্য মঘোড়োর তডম হনর্। অনধ্যব কনণ্ঠ মচাঁতচনয় উঠল মর্োিব। আতম আর্োনরো র্লতে, 
রোজো হনে মদর্িো। িুতম তক মন  কর, মলোকজন র মনধ্য যুনদ্ধর উন্মোদ ো জোগ্োনি 
রোজোনক মপ্রোপোগ্োিোর কযোনম্পই  করনি হনর্? িুতম তক ভোনর্ো, আমোনদর তর্রুনদ্ধ 
আক্রমনির অতভনযোগ্ আ নি হনর্ িোনক? সস্তো আনর্নগ্ সুড়সুতড় তদনি হনর্ িোাঁনক?  ো। 
যখ  আঘোি হো োর সময় হনর্, তলপে মেফ হুকুম মদনর্, মলোকজ  যুদ্ধ করনর্। এই 
হনে র্যোপোর। এিোই তসনস্টমিোর সর্নচনয় খোরোপ তদক। মদর্িোর মুনখর ওপর মকউ 
কথো র্নল  ো। আতম যিদূর জোত , হুকুমিো মস আগ্োমীকোলও তদনি পোনর। মিো, এখ  
র্নস র্নস িোমোক মসর্  করো েোড়ো আর তকেুই করোর ম ই মিোমোর। 
 
এই সময় দড়োম কনর খুনল মগ্ল দরজোিো। েনড়র মর্নগ্ ঘনর ঢুকল মলতভ ম োযবোস্ট। 
গ্োনয় ওভোরনকোি, িুষোর েরনে মসিো মথনক। 
 
মদখ। মিতর্নলর ওপর ঠোেো, তর্েু তর্েু িুষোর জমো একিো খর্নরর কোগ্জ েুাঁনড় তদল মস। 
 
ভোাঁজ মখোলো হনলো। একসোনথ পোাঁচিো মোথো েুাঁনক পড়ল কোগ্জিোর ওপর। 
 
চোপো গ্লোয় মসরমযোক র্নল উঠল, মগ্রি, মস্পস! মলোকিো অযো োতক্রয়ন  যোনে। 
অযো োতক্রয়ন  যোনে! 
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এিো ম মকহোরোতম, আকতস্মক উনত্তজ োয় তচ তচ কনণ্ঠ র্নল উঠল িোতকব। ওয়োনেোর কথো 
সতিয  ো হনল আতম আমোর কো  মকনি মফলর্। মলোকিো আমোনদর তর্তক্র কনর তদনয়নে। 
এর্োর মস িোর পোও ো আ নি যোনে। 
 
েি কনর উনঠ দোাঁড়োনল  মসরমযোক। আর মকোন ো তর্কল্প ম ই আমোনদর হোনি। 
আগ্োমীকোলই আতম কোউতিলনক র্লতে, হোতডব নক ময  রোজনদ্রোনহর গুরুির অতভনযোনগ্ 
অতভযুক্ত করো হয়। আর িো যতদ করো  ো যোয়— 
 
. 
 
পোাঁচ 
 
র্ন্ধ হনয় মগ্নে িুষোরপোি। পনথ পুরু হনয় জনম শক্ত হনয় আনে মশ্বিশুভ্র িুষোর। ফোাঁকো 
রোস্তো ধ্নর এতদক-ওতদক দুলনি দুলনি হোলকো গ্রোউে কোরিো এতগ্নয় চনলনে। প্রিুযনষর 
আর্েো, ধূ্সর আনলো শুধু্ কোতর্যক অনথবই ঠোেো  য়, আেতরক অনথবও। তকন্তু ফোউনেশ -
এর রোজ ীতির এই িোলমোিোল পতরতিতিনিও অযোকশত স্ট র্ো হোতডব  সমথবক দনলর 
কোনরোরই উৎসোহ এিিো চোেো  য় ময, এি মভোনর রোজপনথ ম নম শহ হট্টনগ্োল র্োাঁতধ্নয় 
মদনর্। 
 
র্যোপোরিো ইনয়োহো  লী-র খুর্ একিো পেে হনে  ো। িোাঁর অসনন্তোষভরো তর্ড়তর্ড় ক্রনমই 
তগ্রোহয হনয় উঠল, র্যোপোরিো খোরোপ মদখোনর্, হোতডব । মলোনক র্লনর্ িুতম মলজ গুতিনয়ে। 
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র্লনি দোও। অযো োতক্রয়ন  আমোনক মযনিই হনর্, আর, মকোন োরকম েোনমলো েোড়োই 
কোজিো করনি চোই আতম। অ য মকোন ো কথো শু নি চোই  ো আতম এ র্যোপোনর, লী। 
 
গ্তদনমোড়ো তসনির তপনঠ মহলো  তদনল  তদনল  হোতডব । মকাঁনপ উঠনল  সোমো য। গ্োতড়র 
মভির উষ্ণিোর কমতি ম ই। তকন্তু চোরতদন র িুষোর-মমোড়ো রোজযিো মকম  ময  কতঠ -
কনঠোর একিো রূপ ত নয় তঘনর আনে িোাঁনক- কোাঁনচর আড়োল মথনকও র্যোপোরিো অ ুভর্ 
করনল  তিত , অস্বতস্ত মর্োধ্ করনল । 
 
অন কিো আপ  মন ই র্নল উঠনল , েোনমলোগুনলো চুনক মগ্নল িোতমব োসনক ওনয়দোর-
কতেশ ড় কনর মফলনি হনর্ আমোনদর। এম  তকেু অসম্ভর্  য় কোজিো। 
 
িোর আনগ্, লী র্নল উঠনল , আতম অ য দু-একিো কোজ সমোপ্ত অর্িোয় মদখনি চোই। 
মযম  ধ্র, িোতমব োনসর র্দনল মসরমযো নক ওনয়দোর-কতেশ ড় অর্িোয় মদখনি চোই 
আতম। মকম  হনর্ র্যোপোরিো? পাঁতচশ তডতগ্র মসতেনগ্রড িোপমোত্রোর মেোি, তেমেোম মসনল 
সোরো র্ের পুনর রোখনলই চলনর্। 
 
আর িখ  আমোর সতিযকোর অনথবই র্তড-গ্োডব দরকোর হনর্, হোতডব  র্লনল । এর্িং মোত্র 
ওই দুজন  কুনলোনর্  ো। সোমন , রোইভোনরর পোনশ, যোর যোর অযোিম ব্লোনস্টর ওপর হোি 
মরনখ ফোাঁকো রোস্তোর তদনক কতঠ  দৃতষ্টনি মচনয় থোকো মলোক দুনিোর তদনক ইতেি করনল  
হোতডব । লী-র ভোড়োকরো মলোক এরো। িুতম মদখতে একিো গৃ্হযুদ্ধ র্োধ্োনি চোও। 
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আতম চোই? আতম মিোমোনক র্নল তদতে, আগুন  এরই মনধ্য কোঠ ঢুতকনয় তদনয়নে 
মলোকজ , খুর্ একিো  োড়োচোড়ো করনি হনর্  ো মস-কোঠ। আঙুনলর কড়ো গু নি শুরু 
করনল  তিত । এক: গ্িকোল তসতি কোউতিনল মসরমযোক িুলকোলোম কোে র্োাঁতধ্নয় 
মেনড়নে, ইতম্পচনমনের দোতর্ জোত নয়নে মস। 
 
মস-দোতর্ জো োর্োর  যোয়সেি অতধ্কোর রনয়নে িোর, ঠোেো, ত তলবপ্ত গ্লোয় হোতডব  র্লনল । 
তকন্তু ভুনল যোনে মক , িোর প্রস্তোর্ ১৮৪-২০৬ মভোনি  োকচ হনয় মগ্নে। 
 
িো হনয়নে। তকন্তু মোত্র র্োইশ মভোনির র্যর্ধ্োন । অথচ আমরো আশো কনরতেলোম 
ফোরোকিো হনর্ ষোি। অস্বীকোর মকোনরো  ো, িুতমও িোই আশো কনরতেনল। 
 
র্যর্ধ্ো িো সতিযই অল্প, স্বীকোর করনল  হোতডব । 
 
মর্শ। এর্োর, দুই: মভোনির পর অযোকশত স্ট পোতিবর উ ষোিজ  সদসয কোউতিল মচম্বোর 
মথনক ওয়োক আউি কনরনে। 
 
হোতডব  ত প; লী র্নল চনলনে , এর্িং তি  মর্তরনয় যোওয়োর আনগ্ মসরমযোক মঘউ মঘউ 
কনর র্নল মগ্নে, িুতম তর্শ্বোসঘোিক এর্িং িুতম অযো োতক্রয়ন  যোে মিোমোর র্কতশশ 
আ নি। মস আনরো র্নলনে, ইতম্পচনমনের তর্রুনদ্ধ মভোি তদনয় মচম্বোনরর অতধ্কোিংশ 
সদসয মিোমোর তর্শ্বোসঘোিকিোয় অিংশগ্রহি কনরনে। শুধু্ িোই  য়, মসরমযোক এই র্নল 
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হুমতক মদতখনয় মগ্নে ময, িোনদর দনলর  োম খোনমোকো অযোকশত স্ট পোতিব রোখো হয়ত । িো, 
এসর্ শুন  কী মন  হনে? 
 
সমসযোর গ্ন্ধ পোতে। 
 
আর িোরপনরও রোনির অন্ধকোনর অপরোধ্ীর মনিো গ্ো ঢোকো তদে। ওনদর মুনখোমুতখ 
হওয়ো উতচি মিোমোর হোতডব । মস্পনসর মদোহোই, মসজ যই মোশবোল ল জোতর কর। 
 
সতহিংসিো অেনমর— 
 
মশষ অর্লম্ব , পোদপূরি করনল  লী। যত্তসর্! 
 
তঠক আনে। মস মদখো যোনর্খ । এর্োর ম  তদনয় আমোর কথো মশো , লী। ফোউনেশ  
িোপন র পঞ্চোশ র্ের পূতিবর তদ , আজ মথনক তিতরশ র্ের আনগ্, িোইম ভেিো 
খুনলতেল, আর আসল র্যোপোরিো কী ঘনিতেল মসিো আমোনদর জো োন োর জন য হযোতর 
মসলডন র মরকডব করো কথো মশো ো  হনয়তেল। িোনক মদনখতেলোম আমরো। 
 
মন  আনে আমোর। মুনখ আনধ্ো হোতস ফুতিনয় সৃ্মতিচোরনির সুনর র্লনল  লী। মসতদ ই 
আমরো েমিো দখল কনরতেলোম। 
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তঠক। মসিো তেল আমোনদর প্রথম মমজর ক্রোইতসস। এিো তিিীয়- আর আজ মথনক তি  
হপ্তো পর ফোউনেশ  প্রতিিোর আতশ র্ের পূিব হনর্। মিোমোর কোনে তক র্যোপোরিো মকোন ো 
তদক মথনক গুরুেপূিব র্নল মন  হনে? 
 
িোর মোন  িুতম র্লনি চোও, তিত  আর্োনরো মদখো তদনে ? 
 
আতম কথো মশষ কতরত  এখোন । তফনর আসোর র্যোপোনর কখন ো তকেু র্নল ত  মসলড , 
রু্েনল; িনর্ মসিো িোাঁর মগ্োিো পযোন র একিো অিংশ। তিত  িোর যথোসোধ্য মচষ্টো কনরনে  
আমরো যোনি আনগ্ভোনর্ মকোন ো তকেু জো নি  ো পোতর। ভেিো  ো সতরনয় মরতডয়োম 
লকিো আর মভোলো যোনর্ তক ো মসিো মর্োেোরও মকোন ো উপোয় ম ই। ওিো সম্ভর্ি 
এম ভোনর্ মসি করো ময ভেিো সরোনি মগ্নল তর্নফোরি ঘিনর্! হযোতর মসলডন র প্রথম 
অতর্ভবোনর্র পর মথনক প্রতিতি র্োতষবকীনিই ওখোন  উপতিি তেলোম আতম, ঘি োচনক্রই 
র্লনি পোর। একর্োরও মদখো মদ ত  তিত । িনর্ মসর্োনরর পর এর্োরই একিো 
সতিযকোনরর সিংকি মদখো তদনয়নে। 
 
িোহনল উত  আসনর্ । 
 
হয়ি। আতম জোত   ো। মস যোই মহোক, এিোই আসল কথো। আতম অযো োতক্রয়ন  চনল 
মগ্তে- কোউতিনলর আজনকর অতধ্নর্শন  এই মঘোষিো মদর্োর পরপরই িুতম অতফতসয়োতল 
আনরকিো মঘোষিো মদনর্ ময, আগ্োমী ১৪ই মোচব আনরকিো হযোতর মসলড  মরকতডবিং অ ুতিি 
হনর্। আর িোনি সোফনলযর সনে মমোকোতর্লো করো সোম্প্রতিক সিংকি সম্পনকব অিযন্ত 
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গুরুেপূিব মমনসজ থোকনর্। দযোিস মভতর ইম্পিবযোে, লী। আর, মিোমোনক যিই প্রশ্ন করো 
মহোক  ো মক , এর র্োইনর িুতম একিো কথোও র্লনর্  ো। 
 
ওরো কী তর্শ্বোস করনর্? লী শুনধ্োনল । 
 
করুক র্ো  ো করুক িোনি তকেু আনস যোয়  ো। এনি ওরো একিো তর্ভ্রোতন্তর মনধ্য পনড় 
যোনর্। আর আতম মসিোই চোই। র্যোপোরিো সতিয তক  ো, র্ো, তমথযো হনল, আমোর উনেশয 
কী- এই মদোিো োর মনধ্য পনড় ওরো ওনদর অযোকশ  ১৪ই মোচব পযবন্ত মুলিতর্ রোখনর্। 
িোর মঢর আনগ্ তফনর আসর্ আতম। 
 
তকন্তু এই সোফনলযর সনে মমোকোতর্লো করোর কথোিো মিো অথবহী , লী-মক তিধ্োতিি 
মদখোল। 
 
খুর্ই তর্ভ্রোতন্তকরভোনর্ অথবহী । এই ময এয়োরনপোনিব মপৌঁনে মগ্তে। 
 
আর্েো অন্ধকোনর একিো গ্োম্ভীযব ত নয় দোাঁতড়নয় আনে তর্শোল মহোকোশযো তি। িুষোর 
মোতড়নয় মসিোর তদনক এতগ্নয় মগ্নল  হোতডব । মখোলো এয়োর লকিোর সোমন  মপৌঁনে ঘুনর 
দোাঁড়োনল । 
 
গুড-র্োই, লী। মিোমোনক এভোনর্ কড়োই-এর ওপর মরনখ মযনি খোরোপ লোগ্নে আমোর, 
তকন্তু িুতম েোড়ো আর মকউ ম ই যোর ওপর তর্শ্বোস রোখো যোয়। 
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ঘোর্তড়ও  ো। কড়োইিো যতদও মর্শ গ্রম, িরু্ও আতম তঠকই আনদশ পোল  করর্। 
তপতেনয় এনল  তিত । র্ন্ধ হনয় মগ্ল এয়োর লক। 
 
. 
 
েয় 
 
ময-গ্রনহর  োম অ ুসোনর রোনজযর  োম রোখো হনয়নে মসই অযো োতক্রয়  গ্রনহ তকন্তু সযোলভর 
হোতডব  সরোসতর মগ্নল   ো। অযো োতক্রয়  রোনজযর রৃ্হত্তর মস্টলোর তসনস্টমগুনলোর 
আিতিনি েতিকো সফর মসনর, অতভনষক অ ুিোন র তঠক আনগ্র তদ  পো মফলনল  তিত  
গ্রহতির মোতিনি। ফোউনিশন র িো ীয় প্রতিত তধ্নদর সোনথ আলোপ সোরনি যিিুকু সময় 
মলনগ্নে, িোর পরই উনড় তগ্নয়নে  তিত  পরর্িবী তসনস্টনম। 
 
রোজযতির তর্শোলিো উপলতি কনর একিু দনম মগ্নল  তিত  মভিনর মভিনর। সনেহ 
ম ই, ময গ্যোলোকতিক এম্পোয়োর-এর একতি তর্নশষ অিংশ তহনসনর্ এতি এক সময় 
পতরতচি তেল, মসই এম্পোয়োর-এর তর্শোলনের িুল োয় রোজযতি ম হোিই একতি মেোট্ট 
িুকনরো মোত্র মেফ একিো উড়ন্ত তর্েু- তকন্তু যোর তচন্তো-ভোর্ ো মোত্র একতি গ্রহনক মকন্দ্র 
কনর উনঠনে িোর কোনে অযো োতক্রয়ন র আকোর এর্িং জ সিংখযো রীতিমি অকল্প ীয় 
রকনমর তর্শোল। 
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অযো োতক্রয়  তপ্রনফক্ট  োনম পতরতচি পুরন ো এই অিংশতির সীমোনরখো জুনড় আনে পাঁতচশিো 
মস্টলোর তসনস্টম, পাঁতচশিোর মনধ্য েিোর আর্োর রনয়নে র্সর্োসনযোগ্য একোতধ্ক তর্শ্ব। 
জ সিংখযো উত শ তর্তলয় । এম্পোয়োর-এর রৃ্হস্পতি যখ  িুনে, িখ কোর িুল োয় 
সিংখযোিো যতদও অন ক কম, িনর্ ফোউনেশন র পৃিনপোষকিোয় চোতলি ক্রমর্ধ্বমো  
সোনয়তেতফক মডনভলপনমনের সনে পোিো তদনয় জ সিংখযোিোও ক্রনমই মর্নড় চনলনে। 
 
এর্িং মকর্লমোত্র এই েতিকো সফনরর সমনয়ই মসই কোনজর তর্শোলে মদনখ হিরু্তদ্ধ হনয় 
মগ্নল  হোতডব । তিতরশ র্ের মলনগ্নে শুধু্মোত্র কযোতপিোল ওয়োেবিোনকই পোরমোিতর্ক শতক্ত 
মযোগ্োনি। আউিোর প্রতভিগুনলোর এক তর্শোল অিংনশ এখন ো অযোিতমক পোওয়োর 
পু িঃিোপ  করো সম্ভর্ হয়ত । এই অগ্রগ্তিিুকুও হনিো  ো; হনয়নে শুধু্ এম্পোয়োর-এর 
ভোিোর মেোনি মরনখ যোওয়ো কোযবকর তকেু ধ্বিংসোর্নশনষর কোরনি। 
 
কযোতপিোল ওয়োেব-এ মপৌঁনে হোতডব  মদখনল , মসখো কোর শদ তে  কোযবক্রম একদম র্ন্ধ। 
আউিোর প্রতভিগুনলোয় আনগ্ও উৎসর্ হনিো। এখ ও হয়। তকন্তু অযো তক্রয়  গ্রনহর 
র্যোপোরিো মদখো মগ্ল এনকর্োনর তভন্ন। উেীপ োভরো এই জোাঁকোল ধ্মবীয় উৎসর্ মদর্রোজ 
তলপনির সোর্োলকে মঘোষিো করনে এর্িং এনি উন্মত্ত, অধ্ীরভোনর্ অিংশগ্রহি করনে 
প্রতিতি মলোক। 
 
লোন্ত, তর্ধ্বস্ত মভতরনফর কোে মথনক মকোন োরকম মমোনি আধ্ ঘণ্টোর মনিো সময় আদোয় 
করনি সমথব হনল  হোতডব । আর মসই তিতরশ তমত ি মশষ হনি  ো হনি তহজ 
অযোম্বোসোডরনক েুিনি হনলো আনরকিো মতেনরর উৎসর্ র্যর্িো মদখ-ভোল করনি। িনর্ 
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ঐ আধ্ঘণ্টো সময়িুকুনিই যোরপর  োই কোজ হনলো। সন্তুষ্ট মন  রোনির আিশর্োতজ 
মপোড়োন োর অ ুিো  মদখোর প্রস্তুতি ত নল  হোতডব । 
 
সোরোেি একজ  দশবনকর ভূতমকো পোল  কনর মগ্নল  তিত । কোরি, পতরচয় ফোাঁস হনয় 
মগ্নল িোাঁনক মযসর্ ধ্মবীয় আচোর-অ ুিো  পোল  করনি হনর্ মসগুনলোর প্রতি িোাঁর 
তর্েুমোত্র উৎসোহ ম ই। আর িোই, রোজপ্রোসোনদর র্লরুম যখ  রোনজযর সর্নচনয় সম্ভ্রোন্ত 
মলোকজন  ভনর মগ্ল, তিত  িখ  এক মকো োয় মদয়োনল তপঠ মঠতকনয় দোাঁতড়নয় আনে । 
মকউ-ই মিম  একিো গুরুে তদনে  ো িোাঁনক। মকউ মকউ পুনরোপুতরই উনপেো করনে। 
 
পতরচয় প্রোথবীনদর লম্বো এক লোইন  দোাঁতড়নয় তলপনির সনে পতরতচি হনল  তিত । 
ত রোপদ দূরে মথনক অর্শযই। কোরি আাঁকোল একিো ভোর্ ত নয়, চোরতদনক মরতডও-
অযোকতিভ দুযতির মোরোত্মক অতেেিো পতরনর্তষ্টি হনয়, একো একিু দূনর দোাঁতড়নয় তেনল  
তলপে। আর মোত্র এক ঘণ্টোরও কম সমনয়র মনধ্য মসো োর অলিংকোর খতচি মরতডয়োম-
ইতরতডয়োম সিংকনরর শিতর প্রকোে তসিংহোসন  র্সনর্  তিত । িোরপর িোাঁনক ত নয় শূন য 
ভোসনর্ মসই তসিংহোস । মমনের সোমো য ওপর তদনয় মভনস তর্শোল জো োলোিোর সোমন  
তগ্নয় দোাঁড়োনর্। জ গ্ি িোনদর রোজোনক মদনখ উন্মনত্তর মি তচৎকোর জুনড় মদনর্। 
তসিংহোস িো এি র্ড় হনিো  ো, যতদ  ো ওিোনি একিো অযোিতমক মমোির লোগ্ো  থোকি। 
 
এগ্োরিোর মর্তশ মর্নজ মগ্নে। হোতডব  অতির হনয় উঠনল । চোরপোশিো ভোল কনর মদখোর 
জন য পোনয়র আঙুনলর ওপর ভর কনর দোাঁড়োনল । একিো মচয়োনরর ওপর উনঠ দোাঁড়োন োর 
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ইনেিো কনষ্ট দম  করনল । এমত  সময় মদখনল , তভড় মঠনল উইত স িোর তদনকই 
এতগ্নয় আসনে । িোাঁর মপতশনি তঢল পড়ল। 
 
দ্রুি এনগ্োনি পোরনে   ো উইত স। প্রোয় প্রতি পদনেনপ িোাঁনক মকোন ো  ো মকোন ো 
সম্ভ্রোন্ত র্যতক্তর সনে শুনভেো তর্ত ময় করনি হনে যোর দোদো তলপনির দোদোনক রোজয 
দখল করনি সোহোযয কনরতেনল  এর্িং তর্ত মনয় তডউনকর পদ লোভ কনরতেনল । 
 
অর্নশনষ উতদবপরো মশষ সম্ভ্রোন্ত জন র কোে মথনক ত নজনক মুক্ত কনর হোতডবন র কোনে 
মপৌঁেুনল  উইত স। িোর হোতসিো মর্াঁনক একিো আত্মিুতষ্টর হোতসনি পতরিি হনলো। কোনলো 
মচোখ দুনিো পুরু ভুরুর ত চ মথনক সন্তুতষ্টর তেতলক ত নয় িোকোল। 
 
মোই তডয়োর হোতডব , ত চু গ্লোয় র্নল উঠনল  তিত , পতরচয় প্রকোনশ যখ  অ ীহো মদখোে 
িোর অথব, ত িয়ই একো একো দোাঁতড়নয় মর্োরড় হনি চোও িুতম। 
 
একনঘনয় লোগ্নে  ো আমোর, ইওর হোইন স। পুনরো র্যোপোরিোই খুর্, ইেোনরতস্টিং। আপত  
জোন  , এ-রকম মকোন ো দৃনশযর কথো িোতমব োনস ভোর্োই যোয়  ো। 
 
িো তঠক। তকন্তু িুতম তক আমোর প্রোইনভি রুনম তগ্নয় র্সনর্ একিু সময় ত নয় কথো র্লো 
মযি িোহনল। প্রোইনভতসও মপিোম। 
 
অর্শযই। 
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র্োহুনি র্োহু জতড়নয় দুজন  তসাঁতড় মর্নয় ওপনর চনল এনল । ডোউনয়জোর ডোনচসনদর 
অন নকই অর্োক হনয় ভোর্নল , সোধ্োরি মপোশোক পতরতহি, সোদোমোঠো মচহোরোর মলোকতি 
এম  মক ময তপ্রি তরনজে িোনক এি সিো  মদখোনে ! 
 
উইত নসর মচম্বোনর ঢুনক পরম স্বতস্ত মর্োধ্ করনল  হোতডব । তরনজে ত জ হোনি িোনক 
এক গ্লোস পো ীয় মঢনল র্োতড়নয় তদনল । মৃদু স্বনর ধ্ যর্োদ জোত নয় গ্লোসতি গ্রহি করনল  
হোতডব । 
 
রয়যোল মসলোর মথনক আসো লতক্রস ওয়োই  এিো, হোতডব , উইত স জো োনল । এনকর্োনর 
আসল তজত স- দুনশো র্েনরর পুরন ো। তজও ীয় তর্নদ্রোনহরও দশ র্ের আনগ্র শিতর। 
 
সতিযই একিো রয়যোল তরিংক র্নি, হোতডব  মৃদু স্বনর একমি প্রকোশ করনল । 
অযো োতক্রয় -এর রোজো প্রথম তলপনির উনেনশ। 
 
দুজন ই পো  করনল । খোত ক পর উইত স হোতডবন র মশষ কথোিোর মখই ধ্নর র্নল 
উঠনল , তশগ্তগ্রই মপতরনফতরর সম্রোি হনয় যোনর্ ও, র্ো আনরো র্ড় তকেু মক র্লনি 
পোনর? ভতর্ষযনি গ্যোলোতক্স তরইউ োইনিড হনলও হনি পোনর। 
 
ত িঃসনেনহ। অযো োতক্রয়ন র উনদযোনগ্? 
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মক   য়? ফোউনেশন র সোহোনযয তর্জ্ঞোন র মেনত্র আমরো তশগ্তগ্রই মপতরনফতরর অ য 
সর্োইনক েোতড়নয় যোর্। 
 
হোতডব  িোাঁর র্োতল গ্লোসিো  োতমনয় মরনখ র্লনল , িো হয়ি যোনর্ , তকন্তু এখোন  একিো 
কথো আনে। মকোন ো জোতি সোনয়তেতফক এইড চোইনল, ফোউনেশ  সোহোযয তদনি 
অেীকোরর্দ্ধ। আমোনদর সরকোনরর হোই আইতডয়োতলজনমর কোরনি এর্িং আমোনদর িপতি 
হযোতর মসলডন র সুমহো  শ তিক আদশব ও লনেযর প্রতি েদ্ধোর্শি আমরো তর্নশষ কোনরো 
প্রতি পেপোি প্রদশব  করনি পোতর  ো। এই প্রনশ্ন মকোন ো আনপোস ম ই, ইওর 
হোইন স। 
 
উইত নসর হোতসিো তর্সৃ্তি হনলো। র্হুল প্রচতলি একিো কথো আনে- গ্যোলোকতিক তস্পতরি 
িোনদরনকই সোহোযয কনর, যোরো ত নজনদরনক সোহোযয কনর। ত তিয় হনয় র্নস থোকনল 
ফোউনেশ  ময সহনযোতগ্িো করনর্  ো, মসিো ভোল কনরই রু্তে আতম। 
 
আতম মস কথো র্লতে  ো। ইনম্পতরয়োল কু্রজোরিো আমরো আপ োনদর মমরোমি কনর 
তদনয়তে- যতদও আমোর মর্োডব অভ ম তভনগ্শ  তরসোনচবর জন য ওিো ত নজনদর কোনেই 
মরনখ তদনি মচনয়তেল। 
 
তরসোনচবর জন য! র্যেোত্মক প্রতিধ্বত  কনর উঠনল  উইত স। র্নি! অথচ আতম যুনদ্ধর 
হুমতক  ো তদনল মিোমরো ওিো মমরোমি কনর তদনি  ো। 
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িোই  োতক? কী জোত , কোাঁধ্ েোাঁতকনয় কথোিো উতড়নয় মদর্োর ভতে করনল  হোতডব । 
 
আতম তঠকই জোত । আর মস-হুমতকনি র্রোর্রই কোজ হনয়নে। 
 
হুমতকিো তক এখ ও র্জোয় আনে? 
 
হুমতক, ত নয় কথো র্লোর আর সময় ম ই এখ । মদতর হনয় মগ্নে। মডনস্কর ওপর রোখো 
ঘতড়িোর তদনক িোকোনল  উইত স। মদখ, হোতডব , এর আনগ্ একর্োর অযো োতক্রয়ন  
এনসতেনল িুতম। মিোমোর িখ  িরুি র্য়স। আমোনদর দুজন রই িরুি র্য়স। তকন্তু 
িখন ো আমোনদর দুজন র দৃতষ্টভতে এক তেল  ো। িুতম হে তগ্নয়, মলোনক যোনক র্নল, 
শোতন্ততপ্রয় মো ুষ, তঠক তক  ো? 
 
আমোর ধ্োরিো, আতম িোই। অন্তি আতম মন  কতর, মকোন ো একিো লেয অজবন র জন য 
সতহিংসিোর মকোন ো দরকোর ম ই। ওিো এক ধ্রন র র্োহুলয মোত্র। সতহিংসিোর মকোন ো  ো 
মকোন ো তর্কল্প সর্ সমনয়ই থোনক, অর্তশয মোনে মোনে মসই তর্কল্প পথিো অিিো সরোসতর 
 ো হনয় একিু মঘোরোন ো হনয় থোনক। 
 
হযোাঁ, মিোমোর মসই তর্খযোি মন্তর্যিো আমোর কোন ও মপৌঁনেনে- সতহিংসিো অেনমর মশষ 
অর্লম্ব । তকন্তু, েদ্ম একিো ত তলবপ্তিোর সোনথ কো  চুলনক ত নল  উইত স, আতম 
ত নজনক তঠক অেম র্নল মন  কতর  ো। 
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হোতডব  শোন্তভোনর্ মোথো েোাঁকোনল  শুধু্, তকেু র্লনল   ো। 
 
আর িোেোড়ো, উইত স র্নল চনল , আতম র্রোর্রই তডনরক্ট অযোকশন  তর্শ্বোসী। লেয 
র্রোর্র একিো মসোজো পথ মকনি আতম মসিো ধ্নর এতগ্নয় যোই। অন ক কোজই এভোনর্ 
কনরতে আতম আর আমোর তর্শ্বোস, এই  ীতি অ ুসরি কনর আনরো অন ক কোজ করনি 
পোরর্ আতম। 
 
আতম জোত , হোতডব  র্োধ্ো তদনল । িনর্ আপত  ময-পনথর কথো র্লনল , আমোর ধ্োরিো, 
মসিো আপত  আপ োর ত নজর এর্িং আপ োর সন্তো নদর জ য শিতর করনে ; আর পথিো 
যোনে সরোসতর তসিংহোসন র তদনক। রোজোর র্োর্োর অথবোৎ আপ োর র্ড় ভোই-এর মৃিুয 
এর্িং রোজোর ভেস্বোনিযর কথো মোথোয় মরনখই কথোগুনলো র্ললোম। রোজোর স্বোিয খুর্ একিো 
ভোল যোনে  ো, তক তঠক র্তলত ? 
 
ভুরু মকোাঁচকোনল  উইত স কথোিো শুন । িোাঁর গ্লো আনগ্র মচনয় কতঠ  মশো োল, এসর্ 
র্যোপোনর মিোমোর কথো  ো র্লোই উতচি, হোতডব । িোতমব োনসর মময়র হর্োর সুর্োনদ িুতম 
হয়ি ভোর্নি পোর এসর্ … তর্নর্চ োহী  কথো র্লোর অতধ্কোর মিোমোর আনে। তকন্তু আতম 
র্লতে, মচোখ রু্নজ এসর্ ধ্োরিো মেনড় মফলনি পোর িুতম। এসর্ কথোয় ভয় পোর্োর মলোক 
 ই আতম। আমোর জীর্ন র দশব  হনে, রু্ক ফুতলনয় দোাঁড়োও, সর্ সমসযো উনঠ যোনর্, 
এর্িং এখ  পযবন্ত আতম কখন ো তপঠ মদখোইত । 
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মস-র্যোপোনর আমোর মকোন ো সনেহ ম ই। িো, এ মুহূনিব আপত  তঠক মকো  সমসযোর 
তদনক তপঠ মফরোনর্   ো র্নল ভোর্নে ? 
 
সহনযোতগ্িো করনি ফোউনেশ নক রোতজ করোন োর সমসযোিোর তদনক তপঠ মফরোর্  ো র্নল 
ভোর্তে আপোিি। মিোমোর ঐ শোতন্ত র্জোয় রোখোর  ীতিিো, রু্েনল, মর্শ কনয়কিো ভুনলর 
তদনক মিন  ত নয় মগ্নে মিোমোনক। িোর কোরি, িুতম মিোমোর প্রতিিন্দ্বীর সোহসনক 
আেোরএতস্টনমি কনরে। সর্োই মিোমোর মনিো তডনরক্ট অযোকশন  মযনি ভয় পোয়  ো। 
 
রু্তেনয় র্লু , হোতডব  র্লনল । 
 
এই মযম , অযো োতক্রয়ন  একো এনসে িুতম, আর একোই আমোর সনে আমোর মচম্বোনর 
ঢুনকে। 
 
হোতডব  ত নজর চোরতদনক িোকোনল  একর্োর। 
 
এনসতে, মিো, কী হনয়নে িোনি? 
 
তকেুই হয়ত , উইত স র্লনল । িনর্ এই ঘনরর র্োইনর এই মুহূনিব পোাঁচজ  পুতলশ-গ্োডব 
দোাঁতড়নয় আনে। পোাঁচজ ই সশে আর গুতল করোর জন য শিতর। িুতম মর্োধ্কতর আর 
তফরনি পোরে  ো, হোতডব । 
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সোমো য উাঁচু হনলো মময়নরর ভুরু মজোড়ো। এখুত  মফরোর মকোন ো ইনেও আমোর ম ই। 
আপত  িোহনল আমোনক ভয় পো ? 
 
মিোমোনক আতম মমোনিই ভয় পোই  ো। িনর্ আমোর দৃঢ়িোর একিো পতরচয় মপনি পোনরো 
িুতম এর মথনক। আমরো তক এনক র্নু্ধনের ত দশব  র্লনর্ো? 
 
আপত  যো খুতশ িোই র্লনি পোনর , ত তলবপ্ত গ্লোয় হোতডব  র্লনল । আপত  র্যোপোরিোনক 
যোই র্লু   ো মক  িো ত নয় ত নজনক তর্ব্রি করনর্ো  ো আতম। 
 
আতম ত তিি, সমনয়র সনে মিোমোর এই দৃতষ্টভতে পোেোনর্। ভোল কথো, িুতম আনরকিো 
ভুল কনরে, হোতডব । এর্িং এিো আনরো মোরোত্মক। িোতমব োস প্রোয় পুনরোপুতর অরতেি 
অর্িোয় মরনখ এনসে। 
 
মসিোই স্বোভোতর্ক। কীনসর ভয় আমোনদর? আমরো কোনরো স্বোনথবর প্রতি হুমতকস্বরূপ  ই। 
সর্োইনকই সমো ভোনর্ সোহোযয কতর আমরো। 
 
ত নজরো অরতেি মথনক, মযোগ্ করনল  উইত স। মিোমরো দয়ো কনর আমোনদর সশে 
হনি সোহোযয কনরে। তর্নশষ কনর আমোনদর ম তভর উন্নতির জন য প্রচুর সহোয়িো 
কনরে। ফনল আমোনদর ম তভ হনয় উনঠনে অসোধ্োরি। সতিয র্লনি কী ইনম্পতরয়োল 
কু্রজোরিো মিোমরো দো  করোর পর আমোনদর ম তভ হনয় উনঠনে অপ্রতিনরোধ্য। উইত নসর 
গ্লোয় চোপো মকৌিুক এর্িং মশষ। 
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ইওর হোইন স, আপত  সময় অপচয় করনে । মচয়োর মেনড় উনঠ দোাঁড়োর্োর ভতে করনল  
হোতডব । আপ োর যতদ যুদ্ধ মঘোষিো করোর ইনে থোনক, আতম ধ্নর ত তে, মসকথোই আপত  
জো োনে  আমোনক, এই মুহূনিব আমোর সরকোনরর সনে মযোগ্োনযোগ্ করনি তদ । 
 
তসি ডোউ , হোতডব । আতম যুদ্ধ মঘোষিো করতে  ো। আর িুতম মিোমোর সরকোনরর সনে 
আনদৌ মযোগ্োনযোগ্ করে  ো। যুদ্ধ যখ  করো হনর্- মঘোষিো করো হনর্  ো, হোতডব , করো 
হনর্ িখ  অযো োতক্রয়ত য়ো  ম তভ অযোিম ব্লোস্ট েুাঁনড় ফোউনেশ নক িো যথোসমনয় জোত নয় 
মদনর্। লোগ্তশপ উইত স-এ মচনপ অযো োতক্রয়ত য়ো  ম তভর ম িৃে তদনে আমোর মেনল। 
 
হোতডব  কুতি করনল । িো, র্যোপোরিো কখ  ঘিনর্? 
 
সতিযই যতদ জো নি চোও িোহনল র্তল, তলনির তশপগুনলো এখ  মথনক তঠক পন নরো 
তমত ি আনগ্, ১১ িোয়, অযো োতক্রয়  িযোগ্ কনরনে। িোতমব োস  জনর পড়ো মোত্র প্রথম 
ফোয়োরিো করো হনর্। মসিো ধ্র, আগ্োমীকোল দুপুর  োগ্োদ ঘিনর্। আপোিি ত নজনক িুতম 
স্বেনে একজ  যুদ্ধর্েী ভোর্নি পোর। 
 
আতম ত নজনক তঠক িোই ভোর্তে, ইওর হোইন স, হোতডব  তিক্ত স্বনর র্লনল । িোর কুতি 
এখন ো র্জোয় আনে। িনর্ আতম হিোশ হলোম। 
 
তখক তখক কনর র্যেোত্মক একিো হোতস হোসনল  উইত স। র্যস, এই পযবন্তই? 
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হযোাঁ। আতম মভনর্তেলোম, মযৌতক্তকভোনর্ই অতভনষনকর সময়িো অথবোৎ মোেরোিনক মর্নে 
ম নর্  আপত  তলি েোড়োর সময় তহনসনর্। এখ  মর্োেো যোনে, যুদ্ধিো আপত  ত নজ 
তরনজে থোকোকোলী ই শুরু করনি মচনয়নে । যোই মহোক, মসনেনত্র উনেো তদক মথনক 
তকন্তু র্যোপোরিো মর্তশ  োিকীয় হনিো। 
 
কী র্লনি চোইে িুতম? অর্োক হনয় র্লনল  তরনজে 
 
রু্েনি পোরনে   ো? মকোমল গ্লোয় শুনধ্োনল  হোতডব । আতম আমোর পোেো আঘোনির 
সময় তহনসনর্ মোেরোিিোই তঠক কনর মরনখতে। 
 
েি কনর মচয়োর মেনড় উনঠ দোাঁড়োনল  উইত স। ধ্োপ্পোর্োতজ! পোেো আঘোি িোঘোি তকেু 
ম ই। িুতম যতদ অ য রোজযগুনলোর সমথবন র কথো মভনর্ থোক িোহনল মসকথো ভুনল যোও। 
ওনদর সর্োর ম তভ এক করনলও আমোনদর সোমন  তিকনি পোরনর্  ো। 
 
আতম জোত  মসিো। একিোও ফোয়োর করোর ইনে ম ই আমোর। িনর্ সপ্তোহখোন ক আনগ্ 
একিো কথো মশো ো তগ্নয়তেল ময, আজ মোেরোি  োগ্োদ মগ্োিো অযো োতক্রয়  গ্রহিো  োতক 
তর্রোি এক ত নষধ্োজ্ঞোর আওিোয় চনল যোনে। 
 
ত নষধ্োজ্ঞো? 
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হযোাঁ। আপ োর মর্োেোর সুতর্ধ্োর জন য আনরো সহজ কনর র্লতে। আতম প্রিযোহোর করোর 
আনদশ  ো মদয়ো অযো োতক্রয়ন র প্রনিযক তপ্রস্ট ধ্মবঘনি যোনে । আর এভোনর্ 
অজ্ঞোির্োনস থোকনল আমোর পনে মকোন ো আনদশ মদয়ো সম্ভর্ হনর্  ো। অর্তশয মুক্ত 
থোকনলও আতম মস-আনদশ তদিোম  ো। হঠোৎ সোমন র তদনক েুাঁনক এনস, গ্লোয় আনরো 
মজোর এন  তিত  মযোগ্ করনল , ইওর হোইন স, আপত  তক রু্েনি পোরনে , 
ফোউনেশন র ওপর আক্রমি হো ো একতি পতর্ত্র তজত সনক চূড়োন্তভোনর্ অপতর্ত্র করো 
েোড়ো আর তকেুই  য়? 
 
দৃশযিই, আত্মসিংযম র্জোয় রোখোর প্রোিপি মচষ্টো করনে  উইত স। এসর্ কথো আমোনক 
শুত ও  ো, জ গ্নির জন য িুনল রোখ। 
 
মোই তডয়োর উইত স, িোনদর েোড়ো আর কোর জন য কথোগুনলো জমো রোখতে র্নল মন  
কনর  আপত ? কল্প ো করনি পোতর, গ্ি আধ্ ঘণ্টো ধ্নর অযো োতক্রয়ন র প্রতিতি মতেনর 
একজ  তপ্রস্ট সতিতলি জ িোনক তঠক এই কথোগুনলোই মর্োেোন োর মচষ্টো করনে। 
অযো োতক্রয়ন  আজ পুরুষ র্ো মতহলো কোনরো জো নি র্োতক ম ই ময, িোনদর সরকোর 
িোনদর ধ্নমবর মকন্দ্রতর্েুর ওপর র্র্বনরোতচি, ঘৃিয এর্িং গ্োনয় পড়ো আক্রমি চোতলনয়নে। 
মোেরোি হনি আর মোত্র তমত ি কনয়ক র্োতক। আপত  র্রিং র্লরুনম তগ্নয় মদনখ আসু  
কী ঘিনে। দরজোর র্োইনর পোাঁচজ  গ্োডব আনে, সুিরোিং ত রোপনদই থোকর্ আতম এখোন । 
 
মচয়োনরর তপনঠ গ্ো এতলনয় তদনল  তিত । শূ য গ্লোনস ত নজই লতক্রস ওয়োই  মঢনল 
ত নল । িোরপর ত জবলো একতি ত তলবপ্তভোর্ ত নয় িোতকনয় রইনল  তসতলিং-এর তদনক। 
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তর্ড়তর্ড় কনর হলপ করোর মনিো কী ময  আউনড় িীর মর্নগ্ ঘর মেনড় মর্তরনয় মগ্নল  
উইত স। 
 
র্লরুনমর অতভজোি অতিতথরো সর্োই ত িুপ হনয় মগ্নে । তসিংহোস  চলোর জন য একিো 
প্রশস্ত পথ শিতর কনর তদনয়নে  িোাঁরো ত নজরো সনর তগ্নয়। তসিংহোসন  র্নস আনে  
তলপে। হোি দুনিো রু্নকর ওপর জনড়ো কনর রোখো। মোথো উাঁচু, মুখ থমথনম। তর্শোল 
েোড়র্োতিগুনলো ত ভু ত ভু। মেোি মেোি অযোিনমো র্ো মথনক ত িঃসতরি তর্তভন্ন রনঙর আনলো 
ধ্ ুকোকৃতির েোনদ প্রতিফতলি হনে। েকমনক একিো মুকুনির আকোর ত নয় রোজকীয় 
একতি আভো উজ্জ্বল হনয় আনে তলপনির মোথোর ওপর। 
 
তসাঁতড়র কোনে থমনক দোাঁড়োনল  উইত স। মকউ লেয করনে  ো িোনক। সর্োর মচোখ 
তসিংহোসন র তদনক। হোি মজোড়ো মুতঠ পোতকনয়, মযখোন  মথনমতেনল  মসখোন ই দোাঁতড়নয় 
রইনল  তিত । মেোিখোনিো র্যোপোনর িোাঁনক মধ্োাঁকো মদনর্   ো হোতডব । 
 
হঠোৎ  নড় উঠল তসিংহোস িো। ত িঃশনে ওপনরর তদনক উঠল। একতদনক সনর মগ্ল 
সোমো য। মঞ্চ মথনক মর্তরনয় এল। তসাঁতড় ধ্নর ম নম, মমনে মথনক আ ুভূতমকভোনর্ ে 
ইতঞ্চ ওপর তদনয়, মভনস চলল তর্শোলোকৃতি জো োলোর তদনক। 
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গ্ম্ভীর এক ঘণ্টোধ্বত  মোেরোি মঘোষিো করল আর মসই ঘণ্টোধ্বত র সনে সনে মথনম 
মগ্ল তসিংহোস িো জো োলোর সোমন  এনস। আর মসই সনে, রোজোর চোরপোশ তঘনর থোকো 
আনলোর আভোিো ম ই হনয় মগ্ল। 
 
তর্স্মনয় মুখ তর্কৃি হনয় মগ্ল রোজোর। সময় ময  জমোি মর্াঁনধ্ মগ্নে। এক মুহূনিবর জন য 
তির রইনল  তিত । দুযতিহী  অর্িোয় িোাঁনক ত িোন্তই মো তর্ক মন  হনে। এমত  সময় 
হঠোৎ মকাঁনপ উনঠ ে ইতঞ্চ ওপর মথনক সশনে মমনেনি পড়ল তসিংহোস িো এর্িং প্রোসোনদর 
সর্ কিো আনলো ত নভ মগ্ল এক সনে। 
 
চোরতদনকর তচত্তোর আর মকোলোহল মভদ কনর উইত নসর ষোাঁনড়র মনিো গ্লো মশো ো মগ্ল, 
মশোল আ  । মশোল আ  । 
 
ডোইন -র্োাঁনয় ক ুই চোতলনয়, তভড় মঠনল, দ্রুি দরজোর তদনক এনগ্োনল  তিত । ময  শূ য 
মথনক প্রোসোদেীরো এনস হোতজর হনলো অন্ধকোনরর মভির। 
 
তকেু মশোলও চনল এল র্লরুনম। অতভনষনকর পর শহনরর রোস্তোয় রোস্তোয় তর্শোল মশোল 
তমতেনল এগুনলো র্যর্হোর করোর কথো তেল। 
 
 ীল, সরু্জ, লোল- তর্তভন্ন রনঙর মশোল মশোভো পোনে এখ  রেীদনলর সদসযনদর হোনি। 
ভয়োিব, হিরু্তদ্ধ মুখগুনলো আনলোতকি হনয় উঠল মসগুনলোর অদু্ভি আনলোয়। 
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মকোন ো েয়েতি হয়ত , মচাঁতচনয় উঠনল  উইত স। সর্োই ময যোর জোয়গ্োয় থোকু । এেুত  
পোওয়োর চনল আসনর্। 
 
এনকর্োনর অযোনি শ  হনয় দোাঁতড়নয় থোকো রেীদনলর প্রধ্োন র তদনক তফনর তিত  তজনগ্যস 
করনল , কী র্যোপোর, কযোনপ্ট ? 
 
ইওর হোইন স, িুতরি জর্োর্ এল, শহনরর মলোকজ  মগ্োিো প্রোসোদ তঘনর মফনলনে। 
 
কী চোয় িোরো? গ্নজব উঠনল  উইত স। 
 
একজ  তপ্রস্ট িোনদর ম িৃে তদনে । হোই তপ্রস্ট পতল মভতরসফ র্নল মচ ো মগ্নে 
িোনক। তিত  অতর্লনম্ব মময়র সযোলভর হোতডবন র মুতক্ত এর্িং ফোউনেশন র তর্রুনদ্ধ যুদ্ধ 
র্নন্ধর দোতর্ জো োনে । শসত নকোতচি ত তলবপ্ত কনণ্ঠ তরনপোিব মপশ  ো করনলও কযোনপ্টন র 
মচোনখর দৃতষ্ট অতিরভোনর্ এতদনক-মসতদনক েুনি যোতেল। 
 
মকোন ো র্দমোশ মগ্ি তদনয় মভিনর মঢোকোর মচষ্টো করনল, তচৎকোর কনর উঠনল  উইত স, 
ব্লোস্ট কনর একদম হোওয়োয় তমতলনয় মদনর্ িোনক। আপোিি এর মর্তশ তকেু করনি 
মযনয়ো  ো। যি পোরুক মচাঁচোক ওরো। কোল একিো তহনসর্-ত নকশ হনর্। 
 
তর্তভন্ন িোন  মশোল র্তসনয় মদর্োর পর র্লরুম প্রোয় আনগ্র মনিো আনলোতকি হনয় 
উনঠনে আর্োর। 
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তসিংহোসন র তদনক েুনি মগ্নল  উইত স। এখন ো জো োলোর ধ্োনর দোাঁতড়নয় আনে মসিো। 
মমোনমর মনিো সোদো হনয় মগ্নে তলপনির জমোি র্োাঁধ্ো মুখিো। মিন  মমনেনি দোাঁড় 
করোনল  িোনক উইত স। 
 
এনসো আমোর সনে। 
 
জো োলো তদনয় র্োইনর িোকোনল  তিত । সোরো শহর তমশতমনশ অন্ধকোনর ঢোকো। ত চ মথনক 
মভনস আসনে েুি জ িোর ককবশ তচৎকোর। ডোইন , শুধু্মোত্র আনগ্বোতলড মতেনর আনলো 
জ্বলনে। কু্রদ্ধ স্বনর একিো তখতস্ত কনর রোজোনক মিন  সতরনয় আ নল  তিত  মসখো  
মথনক। 
 
পোাঁচ রেীনক সনে ত নয় েনড়র মর্নগ্ মচম্বোনর ঢুকনল  উইত স। সর্োর পনর ঢুকনল  
রোজো তলপি। তর্ফোতরি মচোখ ভয়োিব, ত র্বোক। 
 
ককবশ কনণ্ঠ উইত স র্নল উঠনল , হোতডব , িুতম ময মখলো মখলে িো সোমোল মদর্োর শতক্ত 
মিোমোর ম ই। 
 
মময়নরর আচরনি ত জবলো অর্জ্ঞো প্রকোশ মপল। িোর পোনশ মেোট্ট অযোিনমো র্ো মথনক 
মুনক্তোর মনিো আনলো তর্েুতরি হনে। মঠোাঁনি একিো র্যেোত্মক হোতস মমনখ চুপচোপ র্নস 
রইনল  তিত । মকোন ো জর্োর্ তদনল   ো উইত নসর কথোর। 
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গুড মত বিং, ইওর মযোনজতস্ট, তলপনির উনেনশ র্নল উঠনল  তিত  একিু পর। অতভনষক 
উপলনে অতভ ে  জো োতে আপ োনক। 
 
হোতডব , আর্োর মচাঁতচনয় উঠনল  উইত স, মিোমোর তপ্রস্টনদরনক যোর যোর কোনজ তফনর 
মযনি হুকুম দোও। 
 
আপত  ত নজই হুকুম তদ , উইত স, শীিল দৃতষ্টনি তরনজনের তদনক িোতকনয় র্লনল  
হোতডব । িোরপর মদখু  মক কোর সোমনথবযর অতিতরক্ত শতক্ত ত নয় মখলনে। তঠক এই 
মুহূনিব একিো চোকোও ঘুরনে  ো অযো োতক্রয়ন । মতেরগুনলো েোড়ো আর মকোথোও মকোন ো 
আনলো জ্বলনে  ো। মতেরগুনলো েোড়ো আর মকোথোও মকোন ো কল মথনক এক মফোাঁিো পোত  
পড়নে  ো। মতেরগুনলো েোড়ো এই গ্রনহর অনধ্বক অঞ্চনলর মকোথোও এক কযোনলোতর িোপও 
পোওয়ো যোনে  ো। হোসপোিোলগুনলোনি মকোন ো রুগ্ী ভতিব করো হনে  ো। পোওয়োর 
প্ল্যোেগুনলো র্ন্ধ কনর মদয়ো হনয়নে, গ্রোউনেড হনয় আনে সর্ কিো তশপ। যতদ ইনে হয় 
িোহনল আপত  ত নজই তপ্রস্টনদরনক িোনদর কোনজ তফনর যোর্োর হুকুম তদনয় মদখনি 
পোনর । আমোর অন্তি মসরকম মকোন ো ইনে ম ই। 
 
মস্পনসর তদতর্য, হোতডব , আতম িোই করর্। িুরুনপর িোস কিো আনে িো যতদ মদখোনিই 
হয় িোহনল িো-ই মদখোর্। মদখর্, মিোমোর তপ্রস্টরো আতমবর সোমন  কিেি মিনক। আজ 
রোনি গ্রনহর সর্ কিো মতের আতমবর আশ্বোনর চনল যোনর্। 
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মর্শ মিো। তকন্তু আপত  মস আনদশ কীভোনর্ মদনর্ ? মযোগ্োনযোনগ্র সর্ পথ র্ন্ধ কনর 
মদয়ো হনয়নে। আপত  মদখনি পোনর্ , মরতডও কোজ করনে  ো, মিতলতভজর কোজ করনে 
 ো; কোজ করনে  ো আট্রোওনয়ভ-ও। মতেরগুনলোর র্োইনর এ-গ্রনহর একমোত্র ময 
কতমউত নকিরতি কোজ করনর্ মসিো হনে তঠক এই রুনমর মিতলতভজরিো। আর আতম 
এিোনক শুধু্ সিংর্োদ গ্রহনির জন য তফি কনর মরনখতে, অথবোৎ র্োইনর মকোন ো আনদশ 
পোঠোন ো যোনর্  ো এিো তদনয়। 
 
শ্বোস ম র্োর রৃ্থো মচষ্টো করনল  উইত স। হোতডব  র্নল চলনল , ইনে হনল আপ োর 
আতমবনক অডবোর তদনয় মদখনি পোনর , প্রোসোনদর তঠক র্োইনর ঐ আনগ্বোতলড মতেনর ঢুনক 
িোরো ময  মসখো কোর আত্রোওনয়ভ মসনির সোহোনযয গ্রনহর অ যো য অঞ্চনলর সনে 
মযোগ্োনযোনগ্র মচষ্টো কনর। আমোর ধ্োরিো, জ িো মসনেনত্র আপ োর ঐ আতমবনক তোঁনড়খুাঁনড় 
মফলনর্। আর িখ  আপ োর প্রোসোদ সোমলোনর্ মক, উইত স? আপ োনদর জীর্  রেো 
করনর্ মক, উইত স? 
 
উইত স গ্ম্ভীর কনণ্ঠ র্লনল , আমরো তঠকই তিনক যোৰ, শয়িো । আমরোই তজনি যোর্ 
মশষ পযবন্ত। জ িো মচাঁচোক, পোওয়োর  ো থোকুক, মকোন ো অসুতর্ধ্ো ম ই। যখ  খর্র 
আসনর্ ফোউনেশ  দখল হনয় মগ্নে, িখ  মিোমোর মহোশতক্তধ্র জ িো মির পোনর্ 
িোনদর ধ্মব কী এক অসীম শূ যিোর সৃতষ্ট কনরনে। িখ  িোরোই িোনদর তপ্রস্টনদর 
পতরিযোগ্ কনর িোনদর তর্রুনদ্ধ রুনখ দোাঁড়োনর্। আতম মিোমোনক আগ্োমীকোল দুপুর পযবন্ত 
সময় তদলোম, হোতডব , কোরি, অযো োতক্রয়ন র পোওয়োর র্ন্ধ করনি পোরনলও, আমোর তলি 
িুতম থোমোনি পোরনর্  ো। উিোনসর আতিশনযয িোাঁর কণ্ঠস্বর তর্কৃি হনয় মগ্ল। িুতম ত নজ 
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ময তর্শোল কু্রজোরতি মমরোমনির অডবোর তদনয়তেনল মসিোর ম িৃিু ওরো িোতমব োনসর তদনক 
এতগ্নয় চনলনে। 
 
হোতডব  হোলকো সুনর জর্োর্ তদনল , হযোাঁ, আতমই আনদশ তদনয়তেলোম কু্রজোরিো তঠক করোর 
জন য। তকন্তু আমোর মন র মনিো কনর। অযোিোওনয়ভ তরনল-র কথো কখন ো শুন নে , 
উইত স? রু্নেতে, মশোন  ত । তঠক আনে, দু তমত নির মনধ্য আপত  মজন  যোনর্  মসিো 
কী করনি পোনর। 
 
িোাঁর কথো মশষ  ো হনিই মিতলতভজরিো প্রোি মপনয় উজ্জ্বল হনয় উঠল। হোতডব  ত নজনক 
শুধ্নর ত নয় র্নল উঠনল ,  ো, দু মসনকনের মনধ্য। র্সু , উইত স, কো  মপনি শু ু । 
 
. 
 
সোি 
 
তথও অযোনপোরোি অযো োতক্রয়ন র অতি উচ্চপদি তপ্রস্টনদর একজ । মেফ পদমযবোদোর 
তদক মথনক এই উচ্চ অর্িোন র কোরনিই মহড তপ্রস্ট তহনসনর্ লযোগ্তশপ উইত স-এর 
রেিোনর্েনির দোতয়ে পোর্োর মযোগ্যিো রোনখ  তিত । 
 
তকন্তু িোর মযোগ্যিো শুধু্ পদমযবোদোর মনধ্যই সীমোর্দ্ধ  য়। তশপিোনক তিত  ত নজর হোনির 
মচনিোর মনিো ভোনলোভোনর্ মচন  । তশনপর মমরোমনির কোনজ ফোউনেশ  মথনক আসো 
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মহোতলমযো নদর প্রিযে িিোর্ধ্োন  কোজ কনরনে  তিত । িোনদর আনদনশ তিত  তশপিোর 
মমোিরগুনলো পরীেো কনর মদনখনে । তরওয়যোর কনরনে  মিতলতভজরগুনলো। 
কতমউত নকশ  তসনস্টম তঠক কনর প্রোয়  িুন র মনিো কনর তদনয়নে । ফুনিো হনয় যোওয়ো 
হোল-এ আর্োর ধ্োিুর প্রনলপ তদনয়নে । র্ীমগুনলো আনরো শক্তনপোক্ত কনরনে । এম তক 
ফোউনেশন র মহোতলমযো রো যখ  তশনপ একিো  িু  যন্ত্র র্সো , িখ  িোাঁনক মস-কোনজ 
সোহোযয করোর অ ুমতিও মদয়ো হনয়তেল। যন্ত্রিো এিই পতর্ত্র ময, এর আনগ্ অ য মকোন ো 
তশনপ মসিো র্সো  হয়ত । এই অসোধ্োরি, প্রকোে তশপতির জন যই মর্নে রোখো হনয়তেল 
ওিোনক। যন্ত্রিোর  োম আন্দ্রোওনয়ভ তরনল। 
 
সুিরোিং এনি অর্োক হর্োর তকেু ম ই ময, মগ্ৌরর্ময় এই তশপতিনক অসৎ উনেনশয 
র্যর্হোনরর ত নদবশ মদয়ো হনয়নে মদনখ রীতিমি মমবপীড়ো অ ুভর্ করনে  তিত । ভয়ো ক 
এক দুষ্কনমব র্যর্হোর করো হনর্ তশপিোনক- মভতরসনফর এই কথো তিত  কখন োই তর্শ্বোস 
করনি চো ত । তশপতির অেগুনলো  োতক ফোউনেশন র তদনকই িোক করো হনর্। মসই 
ফোউনেশন র তদনক, িরুি র্য়নস তিত  মযখোন  মট্রত িং ত নয়নে , ময ফোউনেশ  মথনক 
মপনয়নে  সর্ ধ্রন র আশীর্বোদ। 
 
তকন্তু একিু আনগ্ অযোডতমরোল িোনক যো র্লনল  িো শুন  িোর সর্ সনেহ দূর হনয় 
মগ্নে। মভতরসনফর কথোই তঠক। 
 
তকন্তু ঐশ্বতরক আশীর্বোদপ্রোপ্ত রোজো কী কনর এই ঘৃিয কোনজর অ ুমতি তদনল ? অ ুমতিিো 
তক রোজো তদনয়নে ? রোজোর অজ্ঞোিসোনর িোাঁর অতভশপ্ত তরনজে উইত সই তক কনর ত  
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কোজিো? খুর্ সম্ভর্ িোই। এর্িং এই উইত নসর মেনলই মসই অযোডতমরোল। পোাঁচ তমত ি 
আনগ্ মস-ই িোাঁনক র্নলতেল: 
 
আপত  আপ োর ধ্মব-কনমবর তদনক মন োনযোগ্ তদ , তপ্রস্ট। আতম আমোর তশনপর ভোর 
ত তে। 
 
র্োাঁকো হোতস হোসনল  অযোনপোরোি। শুধু্ ধ্মব-কনমবর তদনক  য়, শুধু্ আশীর্বোনদর তদনকই  য়, 
অতভশোনপর তদনকও মন োত নর্শ করনর্  তিত । এর্িং তপ্রি মলফতকব  তশগ্তগ্রই মগ্োঙোনি 
শুরু করনর্ মসই অতভশোনপর ফনল। 
 
মজ োনরল কতমউত নকশ  রুনম ঢুকনল  তিত । িোর আনগ্ আনগ্ অধ্স্ত  দু জ  উপোসক 
ঢুকনলো ঘরতিনি। দুজ  অতফসোর ই চোজব র্নস আনে মসখোন । অযোনপোরোিনক র্োধ্ো 
মদর্োর মকোন ো লেি মদখো মগ্ল  ো িোনদর মনধ্য। তশনপর সর্বত্র অর্োধ্ যোিোয়োনির 
এতক্তয়োর আনে মহড তপ্রস্ট অযোনি নডে-এর। 
 
দরজো র্ন্ধ কনর দোও, আনদশ করনল  অযোনপোনরি। িোকোনল  ক্রন োতমিোনরর তদনক। 
 
র্োনরোিো র্োজনি পোাঁচ তমত ি র্োতক। সময়মিই এনসনে  তিত । 
 
অভযস্ত হোনি মেোট্ট তলভোরগুনলো মিন  তদনল  তিত । দু মোইল লম্বো তশপিোর ময মকোন ো 
িো  মথনক িোর কণ্ঠ মশো ো যোনর্ এখ , মদখো যোনর্ িোাঁর েতর্ও। 
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রয়যোল লযোগ্তশপ উইত স-এর শসত নকরো মশো ! আতম মিোমোনদর তপ্রস্ট অযোনি নডে 
র্লতে! অযোনপোরোি জোন  , তশনপর একদম মশষ প্রোনন্ত, স্টোন বর অযোিম ব্লোস্ট মথনক শুরু 
কনর, প্রোউ-এর ম তভনগ্শ  মিতর্ল পযবন্ত পুনরো এলোকো জুনড় ধ্বত ি হনে িোর কণ্ঠস্বর। 
 
মিোমোনদর তশপ, তিত  র্নল চনলনে , পতর্ত্র র্স্তু অপতর্ত্র করোর কোনজ তলপ্ত হনয়নে। 
মিোমোনদর অজ্ঞোিসোনর এই তশপ এম  এক কোজ করনি যোনে, যোনি কনর এ-জোহোনজ 
অর্িো রি মিোমোনদর প্রনিযনকর আত্ম তচরিনর অতভশপ্ত হনর্। মিোমোনদর কোমোেোর 
তশপতিনক িোর পোপপূিব ইেোর কোনে  তি স্বীকোর করোনি চোইনে । এই যখ  িোাঁর 
ইেো, িখ  আতম গ্যোলোকতিক তস্পতরি-এর  োনম িোাঁনক িোাঁর কমোে মথনক অপসোতরি 
করতে। িোর কোরি, গ্যোলোকতিক তস্পতরনির আশীর্বোদ মথনক র্তঞ্চি হনল কমোনের 
মকোন ো কোযবকোতরিো থোনক  ো। তস্পতরনির অ ুনমোদ   ো থোকনল মখোদ মদনর্োপম রোজোও 
আর রোজো থোনক   ো। 
 
পরম েদ্ধোভনর অযোনপোরোনির কথো শুন  যোনে দুই সহকোরী। শসত ক দুজ  আিনঙ্ক সোদো 
হনয় মগ্নে। আনরো গ্ম্ভীর হনয় উঠল অযোনপোরোনির কণ্ঠস্বর। আর তশপতি মযনহিু এরকম 
অসৎ উনেশয ত নয় েুনি চনলনে, মসনহিু এিোর ওপর মথনকও তস্পতরনির আশীর্বোদ 
প্রিযোহোর কনর ম য়ো হনয়নে। 
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গ্ম্ভীরভোনর্ একিো হোি িুলনল  অযোনপোরোি। হোজোরখোন ক মিতলতভজনরর সোমন  
দোাঁড়োন ো শস যরো সর্ হোাঁিু মগ্নড় র্নস পড়ল। তপ্রস্ট অযোনি নডে-এর রোজকীয় 
প্রতিেতর্তি র্নল চলল : 
 
গ্যোলোকতিক তস্পতরনির  োনম, িোর প্রনফি হযোতর মসলডন র  োনম, গ্যোলোকতিক তস্পতরনির 
র্যোখযোদোিোনদর  োনম, অথবোৎ ফোউনেশন র মহোতলমযো নদর  োনম আতম তশপতিনক অতভশোপ 
তদতে। তশপতির চেুস্বরূপ মিতলতভজরগুনলো অন্ধ হনয় যোক! র্োহুস্বরূপ এযোপলগুনলো অর্শ 
হনয় যোক। মুতষ্টস্বরূপ অযোিম ব্লোস্টগুনলো িোনদর কোযবেমিো হোরোক! হৃৎতপেস্বরূপ 
মমোিরগুনলোর স্পে  র্ন্ধ হনয় যোক! কণ্ঠস্বরূপ কতমউত নকশ গুনলো মূক হনয় যোক! 
প্রশ্বোসস্বরূপ মভতেনলশ গুনলো তস্ততমি হনয় যোক! আত্মস্বরূপ লোইিগুনলো অন্ধকোর হনয় 
যোক! গ্যোলোকতিক তস্পতরনির  োনম, তশপতির প্রতি এ-ই আমোর অতভশোপ। 
 
িোর মশষ কথোতি মশষ হর্োর সনে রোি তঠক র্োনরোিো র্োজনিই, কনয়ক আনলোকর্ষব দূনর 
একতি হোি আনগ্বোতলড মতেনর একতি আন্দ্রোওনয়ভ তরনল ওনপ  করল। মসতি আর্োর 
সনে সনে আিোওনয়নভর গ্তিনি লোগ্তশপ উইত নসর আনরকতি তরনল ওনপ  করল। 
 
এর্িং মসই মুহূনিব মৃি অর্িোয় পতিি হল তশপতি। 
 
হর্োর মকোন ো কোরি ম ই, মক  ো, তর্জ্ঞো ত ভবর ধ্মব মমোনিই ঠুনিো জগ্ন্নোথ  য় এর্িং 
অযোনপোরোনির অতভশোপ সতিযই মোরোত্মক। 
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অযোনপোরোি মদখনল , সোরো জোহোজ জুনড় অন্ধকোর ম নম এল। হোইপোর অযোিতমক 
মমোিরগুনলোর দূরোগ্ি মৃদু ঘড় ঘড় আওয়োজ মথনম মগ্ল হঠোৎ কনর। উিুয হনয় উঠনল  
তিত । পরন র দীঘব আলখোিোর পনকি মথনক একিো মসলফ পোওয়োডব অযোিনমো র্ো মর্র 
করনল । মুনক্তোর মনিো আনলোয় ভনর মগ্ল ঘর। 
 
শস য দুজন র তদনক িোকোনল  তিত । এমত নি এরো দুজন ই খুর্ সোহসী। এখ  ঠঠক 
কনর কোাঁপনে ভনয়। ইওর মরভোনরি, আমোনদর রেো করু , ফুাঁতপনয় উঠল একজ । 
আমরো সোমো য মলোক। ম িোনদর অপরোধ্ সম্পনকব আমরো তকেুই জো িোম  ো। 
 
আমোর সনে এনসো, কতঠ  সুনর আনদশ করনল  অযোনপোরোি। মিোমোনদর আত্মোর পতর্ত্রিো 
এখন ো তর্ ষ্ট হয়ত । 
 
মগ্োিো জোহোজ জুনড় অন্ধকোনরর রোজে। জলোভূতম মথনক মযম  পচো দুগ্বন্ধ েতড়নয় পনড়, 
মসই অন্ধকোর মথনক তঠক মিমত  ত জবলো আিঙ্ক েতড়নয় পড়নে। অযোনপোরোি এর্িং িোাঁনক 
তঘনর থোকো আনলোকরৃ্নত্তর কোনে এনস জিলো পোকোল শস যরো। িোাঁর কোপনড়র প্রোন্ত স্পশব 
করোর জন য প্রতিনযোতগ্িো শুরু হনয় মগ্ল িোনদর মনধ্য। কোির কনণ্ঠ অ ু য়-তর্ য় শুরু 
করল িোরো যোনি তিত  িোনদর সোমো যিম দয়ো কনর । 
 
প্রতির্োরই িোাঁর এক জর্োর্, আমোনক অ ুসরি কর। 
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অর্নশনষ মপনল  তিত  তপ্রি মলফতক নক। অতফসোসব মকোয়োিবোনরর মভির তদনয় অন্ধকোনর 
পথ হোিনড় এনগ্োনে  তিত । মসই সনে গ্লো ফোতিনয় তচৎকোর করনে  আনলোর জন য। 
মচোনখ মুনখ একরোশ ঘৃিো ত নয় তপ্রস্ট অযোনি নডনের তদনক িোকোনল  তিত । 
 
এনসে িোহনল! মোনয়র কোে মথনক  ীল মচোখ মজোড়ো মপনয়নে  তিত । তকন্তু র্ড়তশর 
মনিো র্োাঁকো  োক আর মচোনখর িীযবক দৃতষ্ট র্নল মদয়, তিত  উইত নসর মেনল। মিোমোর 
এই ম মকহোরোমীর মোন  কী? তশনপর পোওয়োর তফতরনয় আন । আতম এ তশনপর 
কমোিোর। 
 
এক সময় তেনল, এখ  আর  ও, গ্ম্ভীর মুনখ র্লনল  অযোনপোরোি। 
 
রু্ন ো হনয় উনঠল মলফতকন র মুখিো। ধ্র এই মলোকিোনক! মগ্রফিোর করো  ইনল, 
মস্পনসর তদতর্য, সর্োইনক জোমোকোপড় খুনল এয়োর লনকর র্োইনর পোঠোর্ আতম। এক মুহূিব 
মথনম আর্োর মচাঁতচনয় উঠনল  তিত । আতম মিোমোনদর অযোডতমরোল হুকুম করতে, অযোনরস্ট 
তহম! 
 
মকউ এক চুলও  ড়ল  ো মদনখ মোথো খোরোপ হনয় মগ্ল িোর পুনরোপুতর। মিোমরো এই মূখব 
সঙিোর কথোয় মর্োকো র্ন  মগ্নল? ভুয়ো, রু্জরুতকভরো এক ধ্নমবর কোনে মোথো ম োয়োনল? 
এই মলোকিো একিো শঠ, আর ও ময গ্যোলোকতিক তস্পতরনির কথো র্লনে, মসিো একিো 
জোতলয়োতি। ওর আসল উনেশয। 
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ভয়ো কভোনর্ মচাঁতচনয় উনঠ িোাঁনক থোতমনয় তদনল  অযোনপোরোি। 
 
 োতস্তকিোনক ধ্র। যিই ওর কথো শু নর্, মিোমোনদর আত্মোর পতর্ত্রিো িিই  ষ্ট হনি 
থোকনর্। 
 
মুহূনিবর মনধ্য জ ো তর্নশক শসন যর হোনি র্তে হনয় মগ্নল  মহোমো য অযোডতমরোল। 
 
ওনক ত নয় আমোর সনে এনসো মিোমরো, ঘুনর দোাঁতড়নয় হোাঁিনি শুরু করনল  অযোনপোরোি। 
মলফতক নক মিন  তহাঁচনড় ত নয় চলল শস যরো িোর তপেু তপেু। মপেন র কতরডরিো 
আর্োর অন্ধকোনর মঢনক মগ্ল। কতমউত নকশ  রুনম তফনর এনল  অযোনপোরোি। একমোত্র 
সচল মিতলতভজরিোর সোমন  দোাঁতড়নয় প্রোক্ত  কমোেোরনক হুকুম করনল , তলনির র্োতক 
সর্োইনক আর এনগ্োনি ত নষধ্ কর। শিতর হনি র্ল অযো োতক্রয়ন  মফরোর জন য। 
 
আলুথোলু মর্শর্োস, রক্তোক্ত, পযুবদস্ত মলফতক  তর্ ো িনকব হুকুম িোতমল করল। 
 
অযোনপোরোি এরপর গ্ম্ভীর স্বনর র্লনল , আিওনয়ভ র্ীনমর সোহোনযয অযো োতক্রয়ন র সনে 
মযোগ্োনযোগ্ িোতপি হনয়নে আমোনদর। এর্োর আতম যো র্লনি র্লর্ তঠক িোই র্নল যোনর্। 
 
ম তির্োচক একিো ভতে করনল  মলফতক । অমত  ঘনর র্োইনর কতরডনর জমোনয়ি হওয়ো 
শস যরো ভয়িংকরভোনর্ গ্নজব উঠল। 
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কী হনলো! ধ্মনক উঠনল  অযোনপোরোি। শুরু কর, র্নলো, অযো োতক্রয়  ম তভ— 
 
শুরু করনল  মলফতক । 
 
. 
 
আি 
 
মিতলতভজনর তপ্রি মলফতকন র মচহোরো মভনস উঠনিই তপিপি  স্তিিো ম নম এল 
উইত নসর মচম্বোনর। মেনলর তর্ধ্বস্ত মুখ আর মোঁড়োফোড়ো ইউত ফমব মদনখ উইত নসর মুখ 
মথনক তর্স্ময়সূচক একিো শে মর্রুল; এর্িং িোরপর, ধ্প কনর র্নস পড়নল  তিত  
মচয়োনর। তর্স্ময় এর্িং আকতস্মকিোর ধ্োক্কোয় মুখ তর্কৃি হনয় মগ্ল িোাঁর। 
 
হোি দুনিো আলনিো কনর মকোনলর ওপর মরনখ অতর্চলভোনর্ সর্ শুন  মগ্নল  হোতডব । 
এতদনক সদয অতভতষক্ত তলপি ঘনরর এক অন্ধকোর মকোনি জরু্থরু্ হনয় র্নস রইনল । 
মোনে মোনেই রোনগ্, মেোনভ, মসো োর পোি তদনয় মমোড়ো আতস্ত  কোমড়োনে  তিত । 
এম তক শস যনদর আনর্গ্শূ য দৃতষ্টনি চোঞ্চলয মদখো তদল। অযোিম ব্লোস্ট হোনি ত নয় 
দরজোর কোনে সোর মর্াঁনধ্ দোাঁতড়নয় রইল িোরো। মচোরোদৃতষ্টনি িোতকনয় রইল মিতলতভজনরর 
তদনক। অত েুক ভতেনি র্নল যোনে  মফলতক । লোন্ত কণ্ঠ িোাঁর মথনম যোনে একিু পর 
পর। মন  হনে,  োিনকর সিংলোনপর মনিো আড়োল মথনক কথোগুনলো র্নল মদয়ো হনে 
িোনক। িোেোড়ো, িোর গ্লোর স্বনর তশষ্টিোও ম ই খুর্ একিো। 
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অযো তক্রয়ত য়ো  ম তভ… িোর তমশন র প্রকৃি উনেশয রু্েনি মপনর…এর্িং ফোউনেশন র 
মনিো একতি পতর্ত্র ভূতম অপতর্ত্র করনি অত েুক হনয়…অযো োতক্রয়ন  তফনর যোনে… 
মসই সনে সকল কলযোনির উৎস… ফোউনেশ  এর্িং গ্যোলোকতিক তস্পতরনির তর্রুনদ্ধ… ময 
সমস্ত অধ্োতমবক এর্িং পোপী অপতর্ত্র শতক্ত র্যর্হোনর উনদযোগ্ী হনর্… িোনদর তর্রুনদ্ধ 
হুাঁতশয়োতর উচ্চোরি করনে। … এই মুহূনিব শোশ্বি তর্শ্বোনসর তর্রুনদ্ধ সমস্ত যুদ্ধ র্ন্ধ করো 
মহোক…আমোনদর তপ্রস্ট অযোনি নডে তথও অযোনপোরোনির ম িৃেোধ্ী  ম তভর মোধ্যনম 
ত িয়িো প্রদো  করো মহোক… ময… ভতর্ষযনি এ ধ্রন র মকোন ো যুদ্ধ আর্োর শুরু করো 
যোনর্  ো এর্িং… এইখোন  একিো লম্বো তর্রতি, িোরপর আর্োর শুরু করনল  মলফতক  
এর্িং প্রোক্ত  তপ্রি তরনজে উইত সনক… মগ্রফিোর কনর… িোর সমস্ত অপরোনধ্র জন য 
ধ্মবীয় আদোলনি ত নয় তর্চোর করো মহোক। অ যথোয়… অযো োতক্রয়ন  তফনর এনস… রয়যোল 
ম তভ… রোজপ্রসোদ ধু্নলোয় তমতশনয় মদনর্ এর্িং র্োতক সর্ পোপী এর্িং মো র্োত্মো 
তর্ ষ্টকোরীর আখড়ো… খুাঁতড়নয় মদর্োর… প্রনয়োজ ীয় সর্ রকম র্যর্িো গ্রহি করনর্। 
 
মথনম মগ্ল কণ্ঠিো। উদগ্ি কোন্নোর একিো চোপো শে মশো ো মগ্ল এর্িং িোরপনরই কোনলো 
হনয় মগ্ল পদবোিো। 
 
অযোিনমো র্োনলর ওপর দ্রুি মখনি মগ্ল হোতডবন র আঙুল। সনে সনে ত নভ মগ্ল মসিোর 
আনলো। তরনজে, রোজো এর্িং শস যরো সর্োই অস্পষ্ট েোয়োয় পতরিি হনলো। এর্িং এই 
প্রথমর্োনরর মনিো মদখো মগ্ল, একিো আভো তঘনর আনে হোতডব নক। 
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আভোিো প্রোক্ত  রোজোনদর আভোর মনিো উজ্জ্বল  য় র্রিং আনরো কম দশব ীয়, কম। 
মমোহ ীয়, তকন্তু িোরপনরও মসিো িোর ত জস্ব শর্তশনষ্টযর কোরনিই আনরো কোযবকর এর্িং 
আনরো প্রনয়োজ ীয়। 
 
মোত্র এক ঘণ্টো আনগ্ উইত স িোাঁনক যুদ্ধর্তে মঘোষিো কনরতেনল । র্নলতেনল , িোতমব োস 
ধ্বিংনসর িোরপ্রোনন্ত মপৌঁনে মগ্নে। এখ  তিত  লোন্ত, তর্ধ্বস্ত, ত শূপ। 
 
অন ক পুরন ো একিো গ্ল্প আনে, উইত নসর উনেনশ র্নল উঠনল  হোতডব । িোাঁর গ্লোয় 
ঈষৎ র্যনের মেোাঁয়ো। খুর্ সম্ভর্ গ্ল্পিো মো র্ সভযিোর মিই প্রোচী । আপ োর ভোল 
লোগ্নি পোনর। র্লতে, শু ু । 
 
একিো ম কনড় র্োনঘর কোরনি একিো মঘোড়ো সোরোেিই ভনয় কোাঁিো হনয় থোকি। হিোশোর 
চূড়োনন্ত মপৌঁনে মস ভোর্ল, ম কনড়র হোি মথনক র্োাঁচোর জন য শতক্তশোলী একজ  তমত্র 
দরকোর িোর। এক মো ুনষর কোনে তগ্নয় প্রস্তোর্িো পোড়ল মস। যুতক্ত মদখোল, ম কনড় 
র্োঘিো আসনল মো ুনষরও শক্র। মো ুষতি িৎেিোৎ মঘোড়োর সনে র্নু্ধে করনি রোতজ হনয় 
মগ্ল। মসই সনে প্রস্তোর্ করল, মঘোড়োিো যতদ িোর দ্রুিগ্তি ত য়ন্ত্রনির ভোর িোর হোনি 
মেনড় মদয় িোহনল মস ম কনড় র্োঘিোনক এই মুহূনিব মমনর মফলনি পোনর। মঘোড়োর 
মকোন ো আপতত্ত ম ই িোনি। সো নে ত নজর তপনঠ তজ  আর লোগ্োম পরোর্োর অ ুমতি 
তদল মো ুষিোনক। মঘোড়োর তপনঠ মচনপ র্নস, ম কনড় র্োঘনক িোতড়নয় ত নয় মমনর মফলল 
মলোকিো িখুত । 
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আ নে, স্বতস্তনি আত্মহোরো মঘোড়ো িখ  মো ুষতিনক ধ্ যর্োদ জোত নয় র্লল, আমোনদর 
শত্রু মিো খিম-ই হনয় মগ্নে। এর্োর মিোমোর লোগ্োম আর তজ  সতরনয় ত নয় আমোনক 
আমোর স্বোধ্ী িো তফতরনয় দোও। 
 
উত্তনর মলোকিো মহো মহো কনর মহনস র্নল উঠল, মর্নড় র্নলে যো মহোক। মহি মহিু, র্নল 
মস মঘোড়োর তপনঠ চোরু্নকর এক র্োতড় মোরল। 
 
মকোন ো উত্তর এল  ো। উইত নসর েোয়োিো এক চুলও  ড়ল  ো। 
 
শোন্তভোনর্ হোতডব  র্নল চলনল , তমলিো আশো কতর মদখনি পোনে  আপত । িোনদর 
ত নজনদর মলোনকর ওপর ত রঙু্কশ েমিো র্জোয় রোখোর জন য চোর রোনজযর রোজোরো 
তরতলজ  অভ সোনয়ি অথবোৎ তর্জ্ঞো -ধ্মব গ্রহি কনরতেনল , আর এই ধ্মবই িোনদর 
ঐশ্বতরক মযবোদো দো  কনরনে। এই তর্জ্ঞো -ধ্মব হনলো িোনদর তপনঠ চোপোন ো লোগ্োম ও 
তজ , কোরি এই ধ্মব অযোিতমক পোওয়োর-এর প্রোিনভোমরোতিনক যোজকনদর হোনি িুনল 
তদনয়নে এর্িং যোজকরো আমোনদর হুকুম িোতমল করি, আপ োনদর  য়। আপত  ম কনড় 
র্োঘিোনক মমনরনে  তিকই, তকন্তু ঐ লোগ্োম আর তজন র হোি মথনক মুতক্ত পো ত । 
 
েট  কনর উনঠ দোাঁড়োনল  উইত স। অন্ধকোনর িোর মচোখ দুনিো ধ্ক ধ্ক কনর জ্বলনে। 
িোাঁর গ্লো ভোতর, কথো খোপেোড়ো। িোরপনরও আতম মিোমোনক মদনখ ম র্। পোলোনি পোরনর্ 
 ো িুতম। িুতম পনচ মরনর্। গুাঁতড়নয় তদক ওরো আমোনদর সর্তকেু, গুাঁতড়নয় তদক ওরো 
আমোনদর। িুতম পনচ মরনর্! মিোমোনক আতম তঠকই হোনি পোর্? 
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মসোলজোসব, তহতস্টতরয়োগ্রনস্তর মনিো র্জ্রকনণ্ঠ মচাঁতচনয় উঠনল  তিত , গুতল কর 
শয়িো িোনক। ব্লোস্ট তহম! ব্লোস্ট তহম! 
 
মচয়োনর র্নসই শস যনদর তদনক ঘুনর িোকোনল  হোতডব । মুচতক হোসনল । একজ  িোাঁর 
তদনক একিো অযোিম ব্লোস্ট িোক করল। িোরপনরই  োতমনয় ত ল। অ যরো এক তর্েু  ড়ল 
 ো মকউ। খোত ক দূনর দোাঁড়ো  উন্মত্ত মলোকিো যিই মচাঁচোক  ো মক , মকোমল আভো 
পতরনর্তষ্টি হনয় তযত  মসোফোয় র্নস পরম আত্মতর্শ্বোনসর হোতস হোসনে , অযো োতক্রয়ন র 
সমস্ত দম্ভ তযত  গুাঁনড়ো কনর তদনয়নে , িোতমব োনসর মময়র মসই সযোলভর হোতডব  িোনদর 
মচোনখ একিো তর্রোি তকেু। 
 
মচাঁতচনয় একিো অতভশোপ র্ষবি কনর সর্নচনয় কোনের শসত কতির তদনক েুনি মগ্নল  
উইত স। মলোকিোর হোি মথনক উন্মনত্তর মনিো মেোাঁ মমনর অযোিম ব্লোস্টিো মকনড় ত নল । 
িোক করনল  হোতডবন র তদনক। তির হনয় আনে  হোতডব । েতিতি তলভোর মঠনল তদনয় 
ধ্নর রইনল  উইত স। 
 
পোেুর র্নিবর একিো রতি একিো ো তকেুেি হোতডব নক তঘনর থোকো মফোসব-তফনের ওপর 
আেনড় পড়ল। একিো মলোমও পুড়ল  ো হোতডবন র। মফোসব-তফে মসই রতি মিন  ত উট্রোল 
কনর মফলল। উইত স আনরো মজোনর মচনপ ধ্রনল  তলভোরিো। মহনস উঠনল  পোগ্নলর 
মনিো। কোন্নোর মনিো মশো োল হোতসিো। 
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এখন ো হোসনে  হোতডব । অযোিম ব্লোনস্টর এ োতজব মিন  ম র্োর পনরও িোাঁর মফোসব-তফনের 
আভো আনগ্র মিই অ ুজ্জ্বল রনয় মগ্নে। ঘনরর মসই অন্ধকোর মকো োয় র্নস তলপে দু 
হোনি মচোখ মঢনক ফুাঁতপনয় উঠনল । হঠোৎ একিো হিোশ আিবতচৎকোর কনর উইত স িোাঁর 
অযোিম ব্লোস্টিো ঘুতরনয় ত নজর তদনক িোক করনল । ফোয়োর করনিই শূন য তমতলনয় মগ্ল 
িোাঁর মোথো। মস্তকহী  মদহিো সশনে মমনেনি পনড় মগ্ল। 
 
দৃশযিো মদনখ মুখ তর্কৃি কনর মফলনল  হোতডব । তর্ড়তর্ড় কনর আপ  মন  র্লনল , 
তডনরক্ট অযোকশ  ম র্োর পেপোিী এক মলোনকর মশষ পতরিতি। মশষ অর্লম্ব ! 
 
. 
 
 য় 
 
ভনর মগ্নে িোইম ভে। আস গুনলোনি ভনর মগ্নেই, ঘনরর মপেন ও তি -চোর সোতর 
মলোক দোাঁতড়নয় আনে। 
 
আজ এি মলোক এখোন , অথচ, হোতডবন র মন  পনড় মগ্ল, তিতরশ র্ের আনগ্ হযোতর 
মসলডন র প্রথম আতর্ভবোনর্র সময় গুতিকনিক মলোক তেল এ-ঘনর। সর্বসোকুনলয মোত্র 
েজ - পোাঁচজ  সোনর্ক ই সোইনলোপীতডস্ট, িোাঁরো সর্োই আজ মৃি- আর তিত  ত নজ, 
ঠুনিো জগ্ন্নোথ এক মময়র। িোর আনরো মন  পড়ল, মসই তর্নশষ তদ তিনিই ইনয়োহো  লী-
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র সোহোনযয তিত  িোাঁর মসই কলিংক দূর কনরতেনল , ঠুনিো জগ্ন্নোথ তর্নশষিিো 
ঘুতচনয়তেনল  তিত  মসতদ  িোাঁর  োম মথনক। 
 
আজনকর অর্িো মসতদন র িুল োয় এনকর্োনরই তভন্ন। সর্তদক মথনকই। তসতি 
কোউতিনলর প্রনিযক সদসয উপতিি হনয়নে  আজ, মসলড  মদখো মদনর্  মসই 
অনপেোয় র্নস আনে । হোতডব  এখন ো মসই মময়রই আনে , িনর্ িোাঁর হোনি এখ  
সর্বময় েমিো। আর তর্নশষ কনর, অযো োতক্রয়  চরমভোনর্  োস্তো োরু্দ হর্োর পর মথনক 
িোাঁর জ তপ্রয়িোও িুনে। 
 
উইত নসর মৃিুয এর্িং ভয়কতম্পি তলপনির সনে সম্পোতদি চুতক্তর খর্র ত নয় িোতমব োনস 
পো মদর্োর পর উিতসি হোজোর হোজোর জ িোর উষ্ণ অতভ ে  আর অকুণ্ঠ সমথব  
মপনয়নে  তিত । এরপর খুর্ দ্রুি কনয়কতি চুতক্ত সম্পোতদি হনলো র্োতক তি তি রোনজযর 
সনে। চুতক্তগুনলো ফোউনেশ নক এম  তকেু েমিো তদল যোর ফনল অযো োতক্রয়ন র মনিো 
এ-ধ্রন র আক্রমি-প্রনচষ্টোর সম্ভোর্ ো তচরিনর দূর হনয় মগ্ল। িোতমব োনসর প্রনিযক 
শহনর, রোস্তোয় রোস্তোয়, মশোল তমতেনলর ধু্ম পনড় মগ্ল। স্বয়িং হযোতর মসলডন র  োনমও 
এম  আকোশ ফোিোন ো জয়ধ্বত  মশো ো যোয়ত । হোতডবন র মঠোাঁি দুনিো মর্াঁনক মগ্ল একিু। 
এম  জ তপ্রয়িো তিত  প্রথম ক্রোইতসনসর পনরও মপনয়তেনল । 
 
কোমরোর ওধ্োনর মসফ মসরমযোক এর্িং লুইস মর্োিব ত নজনদর মনধ্য আনলোচ োয় মত্ত। 
সোম্প্রতিক ঘি োগুনলো িোনদরনক মমোনিই হনিোদযম করনি পোনরত । অর্তশয আিো মভোনি 
িোরো হোতডবন র পনেই রোয় তদনয়নে, প্রকোনশয ত নজনদর ভুল স্বীকোর কনরনে, আনগ্র 
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শর্ঠকগুনলোনি তর্নশষ তকেু শে র্যর্হোনরর জন য তর্স্তর েমো প্রোথব ো কনরনে। আর মসই 
সনে এই র্নল ত নজনদর সোফোইও মগ্নয়নে ময, িোরো আসনল মেফ িোনদর তর্চোর-রু্তদ্ধ 
এর্িং তর্নর্নকর ত নদবশ অ ুযোয়ী কোজ কনরনে। এর্িং তঠক িোরপরই িোরো একতি  িু  
অযোকশত স্ট কমবসূচী মঘোষিো কনরনে। 
 
ইনয়োহো  লী এনস হোতডবন র আতস্ত  েুাঁনয় িোাঁর ঘতড়র তদনক একিো গূ্ঢ় ইতেি করনল । 
 
মুখ িুনল িোতকনয় হোতডব  র্নল উঠনল , লী, এনসে। তকন্তু মুখ হোাঁতড় কনর আে মক  
এম ? কী হনয়নে র্নলো মিো? 
 
আর পোাঁচ তমত নির মনধ্যই মিো মদখো মদর্োর কথো িোাঁর, িোই  ো? 
 
মসরকমই মিো মন  হয়। গ্ির্োর তঠক দুপুনরই এনসতেনল  তিত । 
 
তকন্তু এর্োর যতদ তিত  এনকর্োনরই  ো আনস  িোহনল? 
 
ওফ! সোরোিো জীর্  এভোনর্ দুতিন্তো কনর জ্বোতলনয় মোরনল িুতম আমোনক।  ো এনল 
আসনর্   ো! 
 
ভুরু কুাঁচনক ধ্ীনর ধ্ীনর মোথো  োড়নল  লী। র্যোপোরিো মভনস্ত মগ্নল, আই মী , তিত  যতদ 
 ো আনস , িোহনল আমরো আনরকিো েোনমলোয় পনড় যোর্। আমরো যো কনরতে িোনি যতদ 
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মসলডন র সিতি  ো থোনক, িোহনল মসরমযোক মচাঁচোনমতচ শুরু কনর মদনর্। মস চোয় চোর 
রোজয পুনরোপুতর দখল করো মহোক, ফোউনেশ নক র্োড়োন ো মহোক এই মুহূনিব। অলনরতড মস 
িোর প্রচোরিো শুরু কনর তদনয়নে। 
 
িো জোত । তকন্তু মচোর মযম  চুতর করনি  ো পোরনল ময ত নজর ঘনরর তজত স এতদক 
মসতদক সতরনয় রোনখ, লী, মিোমোরও মিম  দুিঃতিন্তো করো চোই-ই চোই, এম তক দুিঃতিন্তো 
করোর মনিো তকেু মর্র করনি তগ্নয় ত নজর জো  মকোরর্ো  কনর হনলও। 
 
উত্তনর লী হয়ি তকেু র্লনি  তকন্তু তঠক মসই মুহূনিব ঘনরর আনলো হলুদ, ত ভু ত ভু হনয় 
মযনি িোর শ্বোস র্ন্ধ হনয় এল। ঘনরর অনধ্বকিো জুনড় থোকো কোাঁনচর তকউতর্কনলর তদনক 
আঙুল িুনল মদতখনয় একিো সশে শ্বোস মফনল র্নস পড়নল  তিত  মচয়োনর। 
 
তকউতর্কনল একজ  মলোনকর আতর্ভবোর্ ঘনিনে। হুইলনচয়োনর র্সো একজ  মলোক। 
হোতডব  মসোজো হনয় র্সনল । কনয়ক দশক আনগ্ এই মলোক মযতদ  প্রথম আতর্ভূবি হয় 
মসতদন র সৃ্মতি মন  পনড় মগ্ল িোর। র্লোর্োহুলয, িোর একোরই মস কথো মন  পড়ল। 
িখ  তিত  যুর্ক, মলোকতি রৃ্দ্ধ। মসই মথনক মলোকতির র্য়স আর একতদ ও র্োনড়ত , 
তকন্তু তিত  ত নজ আজ রৃ্নদ্ধ পতরিি হনয়নে । 
 
সরোসতর দশবকনদর তদনক িোতকনয় আনে মলোকতি। মকোনলর ওপর একতি র্ই  োড়োচোড়ো 
করনে মস। 
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আতম হযোতর মসলড , মকোমল এর্িং র্োধ্যকযপীতড়ি কনণ্ঠ রৃ্দ্ধ র্নল উঠনল । 
 
সোরো ঘনর রুদ্ধশ্বোস  ীরর্িো ম নম এল। হযোতর মসলড  মর্শ একিো আলোনপর সুনর র্নল 
চলনল , এই ত নয় দুর্োর এলোম আতম আপ োনদর সোমন । অর্তশয প্রথমর্োর আপ োনদর 
মকউ এখোন  উপতিি তেনল  তক ো জোত   ো। সতিয র্লনি কী, এখোন  আনদৌ মকউ 
উপতিি আনে  তক ো িো-ও আতম জোত   ো। িনর্ িোনি তকেু আনস যোয়  ো। তিিীয় 
ক্রোইতসসিো যতদ আপ োরো ভোনলোয় ভোনলোয় কোতিনয় উঠনি মপনর থোনক , িোহনল এখোন  
থোকনি র্োধ্য আপ োরো। এর মকোন ো তর্কল্প ম ই। আপ োরো যতদ এখোন   ো থোনক , 
িোহনল রু্েনি হনর্, তিিীয় ক্রোইতসসিো মঠকোনি পোনর ত  আপ োরো। 
 
মন োরম একিো হোতস উপহোর তদনল  তিত  সর্োইনক। এই তিিীয় সম্ভোর্ োতির র্যোপোনর 
আমোর যনথষ্ট সনেহ রনয়নে, র্নল চলনল  তিত , িোর কোরি, আমোর তহনসর্ অ ুযোয়ী, 
শিকরো ৯৮.৮ ভোগ্ ত িয়িো তদনয় র্লো যোয়, প্রথম আতশ র্েনরর মনধ্য প্ল্যো তিনি 
মিম  র্ড়সড় মকোন ো তর্চুযতি ঘিনর্  ো। আমোর তহনসনর্ র্লনে, আপ োরো এমুহূনিব 
ফোউনেশন র তঠক পোশ্ববর্িবী র্র্বর রোজযগুনলোর ওপর আপ োনদর আতধ্পিয তর্স্তোর করনি 
সমথব হনয়নে । প্রথম ক্রোইতসনসর সময় মযভোনর্ শতক্তর ভোরসোময  ীতির সোহোনযয ওনদর 
আগ্রোস  মঠতকনয় মরনখতেনল , এর্োনর, এই তিিীয় ক্রোইতসস মশনষ, আধ্যোতত্মক শতক্ত-র 
সোহোনযয পোতথবর্ শতক্তর মমোকোনর্লো কনরনে  আপ োরো। 
 
িনর্ আপ োরো অতিতরক্ত আত্মতর্শ্বোসী হনয় পড়নর্   ো ময । আনগ্ভোনগ্ তকেু জোত নয় 
মদয়ো যতদও আমোর এই মরকতডবিংগুনলোর উনেশয  য়, িরু্ও এিুকু অন্তি জোত নয় মদয়ো 
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ত রোপদ র্নল মন  করতে ময, আপ োরো এ-মুহূনিব মেফ একিো  িু  ভোরসোময অজব  
কনরনে । িোর মর্তশ তকেু  য়। অর্তশয এনি কনর আপ োরো আনগ্র মচনয় একিু ভোল 
অর্িোয় মপৌঁনেনে , মসকথো তঠক। 
 
আধ্যোতত্মক শতক্ত পোতথবর্ শতক্তর আক্রমি প্রতিহি করনি পোরনলও উনেো আঘোি হো োর 
েমিো আধ্যোতত্মক শতক্তর ম ই। তর্তেন্নিোর্োদ র্ো জোিীয়িোর্োনদর মনিো তর্রুদ্ধশতক্তর 
তর্রোমহী  ক্রমতর্কোনশর কোরনি আধ্যোতত্মক শতক্ত তিকনি পোরনর্  ো। আশো করতে, 
কথোগুনলো আপ োনদর কোনে  িু  মঠকনে  ো। িনর্ কথোগুনলো একিু দুনর্বোধ্য এর্িং 
ভোসোভোসো র্নল মন  হনি পোনর। মস জ য আতম েমো মচনয় ত তে। আর মযনহিু 
মন োইতিহোস র্ো সোইনকোতহতিনি র্যর্হৃি তসম্বলতজ মর্োেোর মনিো মযোগ্যিোসম্পন্ন মকোন ো 
মলোক ম ই আপ োনদর মনধ্য, মসনহিু আতম আমোর সোধ্যমি মচষ্টো করতে সহজ কনর 
র্লনি। 
 
আসনল  িু  এম্পোয়োর-এর তদনক সনর্মোত্র পো র্োড়োল ফোউনেশ । জ শতক্ত আর 
প্রোকৃতিক সম্পনদর তদক মথনক প্রতিনর্শী রোজযগুনলো আপ োনদর িুল োয় ভয়োর্হ 
রকনমর শতক্তশোলী এখ । িোনদর এলোকোর র্োইনরই রনয়নে র্র্বরিোর এক জতিল 
অরিয। র্হুদূর পযবন্ত তর্সৃ্তি মসই অরনিযর পনর রনয়নে গ্যোলোকতিক এম্পোয়োর-এর 
অর্নশষিুকু। মসিো যতদও ক্রনমই দুর্বল হনয় পনড়নে, যতদও িোর মনধ্য ভোঙ  অর্যোহি 
রনয়নে, তকন্তু িোর পনরও মসিো এখন ো অিুল ীয় রকনমর শতক্তশোলী। 
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মকোনলর ওপর রোখো র্ইিো হোনি ত নল  হযোতর মসলড । পোিো মমলনল । িোাঁর মুখিো 
গ্ম্ভীর হনয় এল। একিো কথো কখন ো ভুনল যোনর্   ো। আতশ র্ের আনগ্, স্টোরস এে-এ 
গ্যোলোতক্সর এনকর্োনর অ য প্রোনন্ত- তিিীয় একতি ফোউনেশ  িোতপি হনয়তেল। মসিোর 
কথো সর্সময় মোথোয় রোখনি হনর্ আপ োনদরনক। মজনেলনম , আপ োনদর সোমন  
এখন ো  নশো তর্শ র্েনরর প্ল্যো  পনড় আনে। সমসযোিো আপ োনদর! সুিরোিং েোাঁতপনয় 
পড় ! 
 
র্ই-এর পোিোয় মচোখ  োমোনল  তিত । িোরপনরই ম ই হনয় মগ্নল । র্োতিগুনলো উজ্জ্বল 
হনয় উঠল আনগ্র মনিো। 
 
মকোলোহনল ভনর উঠল ঘরিো। হোতডবন র কোন র কোনে মুখ ত নয় লী র্লনল , আর্োর 
কখ  আসনর্  মসিো তকন্তু র্নল মগ্নল   ো মসলড । 
 
হোতডব  হোলকো গ্লোয় র্লনল , িো র্নল ত , িনর্ এিুকু জোত , তিত  আর্োর আসোর 
অন ক আনগ্ই িুতম আর আতম মনর ভূি হনয় যোর্। 
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িিুথব পর্ব – র্সিকণ্ডদর কথা 
 
র্তিকদল–…এর্িং ফোউনেশন র রোজন তিক ম িৃনের পুনরোভোগ্ তেল র্তিনকরো। 
মপতরনফতরর দূর-দূরোনন্ত েতড়নয় পড়তেল িোনদর প্রভোর্-র্লয়। কনয়ক মোস, এম তক 
কনয়ক র্ের মলনগ্ মযি িোনদর িোতমব োনস তফনর আসনি। িোনদর তশপগুনলো অর্তশয 
আহোমতর তকেু তেল  ো, এখোন  মসখোন  মদখো মযি অদে মমরোমতির েোপ, িোৎেতিক 
মজোড়োিোতলর তচহ্ন। িোনদর সিিোও ময এনকর্োনর তর্িনকবর উনধ্বব তেল িো  য়। আর 
িোনদর সোহস… 
 
এসনর্র সোহোনযযই িোরো চোর রোনজযর ঐ েদ্ম-ধ্মবীয় শস্বরিনন্ত্রর মচনয় দীঘবিোয়ী এক 
সোম্রোজয গ্নড় িুলল।… 
 
র্তিকনদর সম্পনকব ময কি গ্ল্প-কোতহ ী প্রচতলি আনে িোর মকোন ো মলখোনজোখো ম ই। 
তকেুিো সনচি ভোনর্ এর্িং তকেুিো উপহোসভনর িোরো সযোলভর হোতডবন র একতি সোরগ্ভব 
উতক্তনক িোনদর মনিো তহনসনর্ গ্রহি কনরতেল: মিোমোর  ীতিনর্োধ্ ময  কখন ো  যোযয এর্িং 
সেি কোজ করো মথনক মিোমোনক তর্রি রোখনি  ো পোনর! এসর্ গ্নল্পর মকো তি সিয 
আর মকো তি ম গ্ড়ো িো এখ  র্লো কষ্টসোধ্য। িনর্ সম্ভর্ি প্রতিতিনিই তকেু  ো। তকেু 
অতিরে  রনয়নে।… 
 
–ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকো 
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. 
 
তলমোর পত নয়িনসর তরতসভোনর যখ  কল-িো মপৌঁেল, মস িখ  আকণ্ঠ সোর্ো  মফ োয় 
ডুনর্ আনে। গ্যোলোকতিক মপতরনফতরর অন্ধকোর, ত িঃসীম মহোশূন যও মিতলনমনসজ আর 
র্োথিোনর্র অতস্তনস্কর মযসর্ পুরন ো গ্ল্প মশো ো যোয়, মসগুনলো ময তমথযো  য় এ-ঘি োিোই 
িোর প্রমোি। 
 
িী-লযোি তশপতির ময অিংনশ তর্তভন্ন ধ্রন র মোলপত্র ঠোসোঠোতস কনর রোখো ম ই 
মসৌভোগ্যক্রনম মসতি যনথষ্ট আধু্ত ক এর্িং উন্নি। এিিোই ময, ঠোেো এর্িং গ্রম পোত র 
শোওয়োরতি কনিোল পযোন ল মথনক মোত্র দশ ফুি দূনর দুই-র্োই-চোর ফুি মোনপর একতি 
মেোট্ট, চমৎকোর িোন  অর্তিি। তরতসভোনরর ে কোর পতরষ্কোরভোনর্ কোন  এল 
পত নয়িনসর। 
 
সোর্োন র মফ ো আর তখতস্ত েড়োনি েড়োনি মর্তরনয় এল মস। এডজোস্ট করল মভোকোল। 
তঠক িোর তি  ঘণ্টো পর তিিীয় একিো মট্রড তশপ চনল এল প্রথমিোর পোনশ। দুই তশনপর 
মধ্যর্িবী এয়োর তিউর্ গ্নল আকিব তর্সৃ্তি হোতস ত নয় এক যুর্ক ঢুকল মভিনর। 
 
সর্নচনয় ভোল মচয়োরিো এতগ্নয় তদনয় ত নজ পোইলি-সুইনভল-এ তগ্নয় র্সল পত নয়িস। 
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িুতম করতেনলিো কী, র্লনিো, মগ্োমব? গ্ম্ভীর মুনখ শুনধ্োল মস। ফোউনেশ  মথনক আমোনক 
িোড়ো কনর এনসে  োতক এ পযবন্ত? 
 
মলস মগ্োমব একিো তসগ্োনরি ধ্তরনয় দৃঢ়ভোনর্ মোথো  োড়ল। আতম? মমোনিই  ো। মমইল-এর 
পরতদ ই ঘি োক্রনম তগ্রপিোল মফোর-এ লযোে কনর এ অধ্ম। ওরো আমোনক এিোসহ 
মিোমোর কোনে পোতঠনয় তদল। 
 
মেোট্ট, চকচনক একিো মগ্োলোকোর র্স্তু পত নয়িনসর হোনি িুনল তদল মস। র্লল, তজত সিো 
মগ্োপ ীয়। সুপোর-তসনক্রি। সোর্-ইথোর র্ো ঐ জোিীয় র্যোপোনরর ওপর ভরসো করো যোয়ত । 
অন্তি আমোর িোই ধ্োরিো। পোনসবো োল কযোপসুল র্লো মযনি পোনর এিোনক। িুতম েোড়ো 
আর কোনরো হোনি খুলনর্  ো ওিো। 
 
একরোশ তর্রতক্ত ত নয় কযোপসুলিোর তদনক িোকোল পত নয়িস। মসিো রু্েনি পোরতে। এও 
জোত , হিেোড়ো এই তজত সগুনলোনি কখন ো মকোন ো সুখর্র থোনক  ো। 
 
িোর হোনির ওপর খুনল মগ্ল কযোপসুলিো। মর্তরনয় এল পোিলো, স্বে একিো মিপ। 
েতরি মচোখ রু্তলনয় মমনসজিো পনড় ত ল পত নয়িস। দ্রুি পড়োর কোরি হনে মিনপর 
মশষোিংশিো মর্র হনি হনি প্রথম অিংশিো ধূ্সর হনয় কুাঁচনক মগ্নে। মদড় তমত নির মোথোয় 
মসিো কোনলো রঙ ধ্োরি করল। িোরপর গুাঁনড়ো হনয় েনর পড়ল। 
 
হোহোকোর মর্তরনয় এল পত নয়িনসর কণ্ঠ মথনক, ওহ গ্যোলোতক্স! 
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মলস মগ্োমব শোন্তভোনর্ তজনগ্যস করল, আতম মকোন োভোনর্ সোহোযয করনি পোতর?  োতক 
র্যোপোরিো িোর মচনয়ও মগ্োপ ীয়? 
 
িুতম মযনহিু র্তিক সিংনঘ আে, িোই মিোমোনক র্লো মযনি পোনর। অযোসনকোন  মযনি হনর্ 
আমোনক। 
 
অযোসনকোন  মক ? 
 
ওরো একজ  মট্রডোরনক আিক কনরনে। কথোিো মর্োনলো  ো কোউনক। 
 
আিক কনরনে? রোনগ্ মফনি পড়ল মগ্োমব। এিো মিো ক নভ শ  তর্নরোধ্ী কোজ! 
 
মলোকোল পতলতিক্স  োক গ্লোন োিোও। 
 
ও! িোই কনরতেল রু্তে মলোকিো? মগ্োমব একিু তমইনয় মগ্ল। িো মট্রডোর মলোকিো মক? 
আতম তচত  এম  মকউ? 
 
 ো, িীক্ষ্ণ কনণ্ঠ পত নয়িস র্লল। 
 
র্যোপোরিো রু্েনি মপনর আর মকোন ো প্রশ্ন করল  ো মগ্োমব। 
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উনঠ দোাঁতড়নয়নে িিেনি পত নয়িস। ফোাঁকো মচোনখ মচনয় আনে তভতসনপ্ল্িিোর তদনক। 
মলনির মনিো মদখনি গ্যোলোতক্সর অিংশিোর তদনক িোতকনয় তর্ড়তর্ড় কনর কী ময  র্লল 
মস আপ মন । িোরপর গ্লো চতড়নয় র্নল উঠল, যোনেিোই র্যোপোর! এমত নিই আতম 
মকোিোর মপেন  পনড় আতে! 
 
মগ্োমব-এর মোথোয় ময  তর্দুযৎ মখনল মগ্ল। মদোস্ত, অযোসনকো  মিো ত তষদ্ধ এলোকো। 
 
িো তঠক। একিো মপ  োইফও তর্তক্র করো যোনর্  ো অযোসনকোন । মকোন ো ধ্রন র 
অযোিতমক গ্যোনজিও তক নর্  ো ওরো। আমোর মকোিোর এই অর্িোয় ওখোন  যোওয়োর অথব 
মোরো পড়ো। 
 
মকোন োভোনর্ এতড়নয় যোওয়ো যোয়  ো র্যোপোরিো? 
 
আ মন  মোথো  োড়ল পত নয়িস। মলোকিো আমোর পতরতচি। র্নু্ধর সোনথ তর্শ্বোসঘোিকিো 
করনি পোরর্  ো। কী আর হনর্? গ্যোলোকতিক তস্পতরি ভরসো। তস্পতরি মযতদনক মযনি 
র্লনর্, খুতশমন  মসতদনক পো র্োড়োর্। 
 
মচোখ র্ড় র্ড় কনর মগ্োমব র্লল, কী র্লনল? 
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মগ্োনমবর তদনক িোতকনয় হোসল একিু পত নয়িস। রু্ক অভ দয তস্পতরি র্ইিো ময মিোমোর 
পড়ো ম ই, মসকথো মখয়োল তেল  ো। 
 
 োমই শুত ত  কখন ো, সিংনেনপ উত্তর তদল মগ্োমব। 
 
শু নি, যতদ মিোমোর ধ্মব তর্ষয়ক মট্রত িং থোকি। 
 
ধ্মব তর্ষয়ক মট্রত িং? যোজক হওয়োর জন য? ভীষি আহি হনয়নে মগ্োমব মর্োেো মগ্ল। 
 
এই ভয়ই করতেলোম। আমোর জীর্ন  এিো একিো মগ্োপ  কলিংক। িনর্ ফোদোরনদর 
আতম কম জ্বোলোইত । ওাঁরো আমোনক িোতড়নয় মদ  এর্িং ময-কোরনি িোড়ো  তঠক মসই 
কোরনিই পনর ফোউনেশন র িিোর্ধ্োন  মসকুলোর তশেোলোনভর সুনযোগ্ পোই আতম। 
যোকনগ্ ওসর্ কথো। এ-র্ের মিোমোর মকোিোর অর্িো মকম ? 
 
তসগ্োনরনির মশষোিংশিো তপনষ মফনল িুতপিো তঠক করল মগ্োমব। আমোর মশষ কোনগ্বোিো যোনে 
এখ । আই উইল মমক ইি। 
 
ভোগ্যর্ো  মলোক িুতম! হিোশ কণ্ঠ পত নয়িনসর। 
 
মগ্োমব তর্দোয় ম র্োর পনরও অন কেি চুপচোপ র্নস রইল মস। 
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এসনকল মগ্োরভ িোহনল অযোসনকোন ! িো-ও আর্োর মজনল! 
 
দুিঃসিংর্োদ! সতিয র্লনি কী, খর্রিো যিিো খোরোপ মশো োন োর কথো, িোর মচনয়ও মর্তশ 
খোরোপ! মকৌিূহলী এক মেোকরোনক ঘি োিোর একিো লঘু সিংস্করি জোত নয় িোনক সতরনয় 
মদয়ো এক কথো, আর সিযিোর মুনখোমুতখ হওয়ো আনরক কথো। 
 
িোর কোরি, মোস্টোর মট্রডোর এসনকল মগ্োরভ আনদৌ মকোন ো মট্রডোর  য়। খুর্ অল্প 
কনয়কজ  মলোক জোন  র্যোপোরিো। তলমোর পত নয়িস িোনদর একজ । মগ্োরভ মট্রডোর 
মিো  য়ই, র্রিং সমূ্পিব তভন্ন লোইন র মলোক; এসনকল মগ্োরভ ফোউনেশন র একজ  
এনজে! 
 
. 
 
দুই 
 
দু হপ্তো হনয় মগ্নে!  ষ্ট হনয় মগ্নে মূলযর্ো  মচৌেতি তদ । 
 
এক হপ্তো চনল মগ্নে অযোসনকোন  মপৌঁেুনিই। সর্নচনয দূরর্িবী সীমোনন্তর কোনে আসনিই 
িহলরি ওয়োরতশপগুনলো এনস জনড়ো হনলো। ওনদর তডনিকশ  তসনস্টম যোই মহোক, মসিো 
ময কোজ কনর এর্িং ভোলভোনর্ই কোজ কনর, িোনি সনেহ ম ই। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

258 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

মকোন োরকম তসগ্ োল  ো তদনয় শীিল, ত সৃ্পহ একিো দূরে র্জোয় মরনখ এক পোনশ 
সতরনয় আ ল ওনক তশপগুনলো, রূঢ়ভোনর্ র্োধ্য করল অযোসনকোন র মসিোল সো -এর 
তদনক এনগ্োনি। 
 
ইনে করনল পত নয়িস তঠকই ওনদর এক হোি মদতখনয় পোরি। ওনদর তশপগুনলো মৃি 
এর্িং অর্লুপ্ত গ্যোলোকতিক এম্পোয়োর-এর উতেষ্ট হনলও যোনক র্নল তঠক ওয়োরতশপ  য়- 
মস্পোিব কু্রজোর। আর মযনহিু ওগুনলোনি অযোিতমক পোওয়োর ম ই, মসনহিু ম হোিই মখল ো 
র্নল গ্িয করো যোয় তশপগুনলোনক। তকন্তু পত নয়িসনক একথো মন  রোখনি হনয়নে ময, 
এসনকল মগ্োরভ ওনদর হোনি র্তে। এর্িং হোিেোড়ো করোর মি পির্েী মগ্োরভ  য়। 
কথোিো অযোসনকো ও ভোল কনর জোন । 
 
মিো, এরপর চনল মগ্নে আনরক হপ্তো। গ্রযোে মোস্টোর এর্িং আউিোর ওয়োনেবর মোেখোন  
মমনঘর অগু তি স্তনরর মনিো অসিংখয মযসর্ ত ম্নপদি কমবকিবো রনয়নে, িোনদর অতিক্রম 
করনিই মর্তরনয় মগ্নে তিিীয় সপ্তোহিো। তমতষ্ট কথোয় আর মিোষোনমোনদ প্রতিতি খুনদ উপ-
সতচর্নক িুষ্ট করনি হনয়নে। একজন র কোে মথনক দস্তখি ত নয় িোর পরর্িবী 
ওপরওয়োলোর কোনে মপৌঁেুর্োর জন য ময পতরমোি সযে এর্িং সিকব চোিুকোতরিো দরকোর 
হনয়নে, িোনি রীতিমি র্তম এনস তগ্নয়তেল ওর। 
 
এই প্রথমর্োনরর মনিো পত নয়িস আতর্ষ্কোর করল, িোর মট্রডোনরর পতরচয় মকোন ো কোনজ 
আসনে  ো। 
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িনর্ মশষ পযবন্ত যো মহোক, জোয়গ্োমি প্রোয় মপৌঁনে মগ্ল মস। প্রহরোধ্ী , তগ্লতি করো 
দরজোর ওপোনশই রনয়নে  গ্রযোে মোস্টোর- তকন্তু মোেখো  মথনক চনল মগ্নে দু দুনিো 
সপ্তোহ। 
 
মগ্োরভ এখ ও র্তে আর পত নয়িনসর কোনগ্বো িোর তশনপর মহোনির মভির পচনে। 
 
গ্রযোে মোস্টোর ভদ্রনলোক মর্াঁনিখোনিো। প্রোয় মোথো মজোড়ো িোক। র্তলনরখো আকিব মুখ। 
ঘোনড়র ওপর মজাঁনক র্সো পুরু, চকচনক পশনমর কলোনরর ভোনর িোাঁর শরীরিো ময  
 ড়নি চড়নি পোরনে  ো। 
 
গ্রযোে মোস্টোর ইতেি করনিই সশে মলোকগুনলো সনর তগ্নয় পযোনসনজর মনিো জোয়গ্ো কনর 
তদল। মসই পযোনসজ ধ্নর মচয়োর অভ মস্টনির পোনয়র কোনে এতগ্নয় মগ্ল পত নয়িস। 
 
মকোন ো কথো  য়, চোরু্নকর মনিো তি নি শে েুনি এল গ্রযোি মোস্টোনরর কণ্ঠ মথনক। 
েতিতি র্ন্ধ হনয় মগ্ল পত নয়িনসর ফোাঁক হওয়ো মঠোাঁি মজোড়ো। 
 
হযোাঁ, তঠক আনে- অযোসনকোন র প্রর্ল প্রিোপোতিি শোসক দৃশযি একিু  রম হনল - 
অথবহী  র্কর্কোত  আমোর একদম সহয হয়  ো। িুতম আমোনক ভয় মদখোনি পোরনর্  ো। 
আর মিোষোনমোদ তজত সিোও দুনচোনখ মদখনি পোতর  ো আতম। িোেোড়ো, এনেনত্র অতভনযোগ্-
অ ুনযোনগ্র মকোন ো দরকোর ম ই। মিোমোনদর ঐ শয়িোত ভরো যন্ত্রগুনলো অযোসনকোন র 
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কোনরো মকোন ো দরকোর ম ই। একথোিো জোত নয় মিোমোনদর ময কির্োর সিকব কনর মদয়ো 
হনয়নে িোরও মকোন ো ইয়ত্তো ম ই। 
 
সযোর, শোন্তভোনর্ র্লল পত নয়িস, আতম অতভযুক্ত মট্রডোরনক সমথব  করতে  ো। মযখোন  
িোরো অর্োতিি মসখোন   োক গ্লোন ো মট্রডোরনদর  ীতি  য়। তকন্তু কথো হনে, 
গ্যোলোকতিকো তর্শোল। অত েোকৃিভোনর্ সীমো লঙ্ঘন র র্যোপোর এর আনগ্ও মর্শ 
কনয়কর্োর ঘনিনে। এিো একিো দুিঃখজ ক ভুল েোড়ো আর তকেুই  য়। 
 
দুিঃখজ ক, অর্শযই, তচতচ কনর উঠনল  গ্রযোে মোস্টোর। তকন্তু ভুল? ধ্মবনদ্রোহী শয়িো িোনক 
পোকড়োও করোর দু ঘণ্টো পর মথনকই তগ্লপিোল মফোর-এ মিোমোনদর মলোকজ  
ত নগ্োতসনয়শ  শুরু করোর অ ুনরোধ্ করনি করনি আমোনক এনকর্োনর অতিি কনর 
িুনলনে। িুতম ময এখোন  আসে, মস-কথোিোও হোজোরর্োর জো োন ো হনয়নে আমোনক। 
মদনখশুন  মিো মন  হনে, এিো একিো সুসিংগ্তঠি উদ্ধোর অতভযো । অন ক তকেুই মিো 
মন  হনে আনগ্ মথনকই মভনর্ রোখো হনয়তেল দুিঃখজ ক র্ো অ য মযনকোন ো ভুনলর জন য 
এিোনক একিু মর্তশ-ই মন  হনে। 
 
গ্রযোে মোস্টোনরর কোনলো মচোনখ স্পষ্ট ভৎবস ো। তিত  র্নল চলনল , আর এই ময মিোমরো, 
মট্রডোররো, এক তর্শ্ব মথনক আনরক তর্নশ্ব যোরো মেোি প্রজোপতির মনিো পোগ্লপোরো হনয় 
ঘুনর মর্ড়োও, মিোমরো তক মিোমোনদর অতধ্কোর ত নয় এিিোই আত্মহোরো ময, অযোসনকোন র 
সর্নচনয় র্ড় তর্নশ্ব তসনস্টনমর এনকর্োনর মকন্দ্রতর্েুনি- পো মদয়োিোনক িুে একিো 
সীমোলঙ্ঘ  সিংক্রোন্ত র্যোপোর েোড়ো আর তকেুই মন  কর  ো? কী, ত িয়ই িো  য়? 
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মন  মন  মভিংতচ কোিল পত নয়িস।  োনেোড়র্োেোর মনিো মস র্নল উঠল, ইওর 
মভ োনরশ , র্যর্সো করোর প্রনচষ্টোিো যতদ ইেোকৃি হয়, মসনেনত্র িো আমোনদর র্তিক 
সিংনঘর কনঠোরিম তর্তধ্-ত নষনধ্র পতরপন্থী এর্িং সমূ্পিব অনর্ধ্। 
 
অনর্ধ্, িো তঠক, ককবশ কনণ্ঠ র্লনল  গ্রযোে মোস্টোর। এনিোিোই অনর্ধ্ ময মিোমোনদর 
র্নু্ধনক সম্ভর্ি িোর মোশুল তদনি তগ্নয় প্রোিিো মখোয়োনি হনর্। 
 
পত নয়িনসর পোকিলীনি মমোচড় পড়ল। মৃিুয, ইওর মভ োনরশ , এম ই চরম এর্িং 
অপ্রিযোহোরনযোগ্য একিো র্যোপোর ময, এর মকোন ো তর্কল্প  ো মথনক পোনর  ো। 
 
সিকব উত্তরিো আসোর আনগ্ সোমো য তর্রতি পড়ল। আতম শুন তে, ফোউনেশ  মর্শ 
সম্পদশোলী। 
 
সম্পদশোলী? িো মিো র্নিই। তকন্তু মুশতকল হনে তক জোন  , আমোনদর ময ধ্রন র 
সম্পদ আনে আপ োরো িো ত নি অত েুক। আমোনদর অযোিতমক গুডনসর মূলয- 
 
মিোমোনদর অযোিতমক গুডস মূলযহী , িোর কোরি, ওগুনলোর ওপর পূর্বপুরুষনদর আশীর্বোদ 
ম ই। ওগুনলো পোপপূিব আর অতভশপ্ত, িোর কোরি পূর্বপুরুষনদর ত নষধ্োজ্ঞো আনে 
ওগুনলোর ওপর। কথোগুনলো গ্েোাঁধ্ো আরৃ্তত্তর মনিো মশো োল; ময  একিো সূনত্রর মনিো 
আওড়ো  হনলো। 
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গ্রযোে মোস্টোনরর মচোনখর পোপতড় েুাঁনক পড়ল, তিত  অথবপূিব কনণ্ঠ তজনগ্যস করনল , অ য 
মকোন ো দোতম তজত স ম ই মিোমোনদর? 
 
তকন্তু পত নয়িস ত রীহ মুনখ র্লল, রু্েলোম  ো। আপত  তঠক কী চো ? 
 
গ্রযোে মোস্টোনরর দুহোি দুতদনক প্রসোতরি হল। আমোর এখোন  র্যর্সো করনি চোইে, অথচ 
জো   ো আতম কী চোই, চমৎকোর! ধ্নর রোনখো, পতর্ত্রিো  অপতর্ত্র করোর দোনয়, আই তম , 
সযোতক্রতলনজর অতভনযোনগ্ অযোসনকো ীয় আই  অ ুযোয়ী মিোমোর সহকমবী শোতস্ত মপনি 
যোনে। মডথ র্োই গ্যোস। আমরো  ীতির্ো  জোতি। সর্নচনয় গ্তরর্ কৃষকতিও এই অপরোনধ্ 
এর মচনয় মর্তশ শোতস্ত পোনর্  ো, র্ো আতম ত নজ হনলও এর কম মপিোম  ো। 
 
পত নয়িস খড়কুনিো আাঁকনড় ধ্রোর মনিো তর্ড়তর্ড় কনর শুধ্োনলো, ইওর মভ োনরশ , 
আমোনক তক র্তের সনে একিু কথো র্লোর অ ুমতি মদয়ো যোনর্? 
 
গ্রযোে মোস্টোর শীিল কনণ্ঠ জর্োর্ তদনল , অযোসনকো ীয় আইন  মৃিুযদেপ্রোপ্ত র্যতক্তর সনে 
মকোন োরকম মযোগ্োনযোগ্ করোর তর্ধ্ো  ম ই। 
 
পত নয়িনসর কনণ্ঠ অ ু য় েনর পড়ল। ইওর মভ োনরশ , একজ  মো ুনষর মদহিোই 
যখ  র্োনজয়োপ্ত হনয় মগ্নে, িখ  িোর আত্মোর প্রতি করুিো মদখোন োর জ য অ ুনরোধ্ 
করতে আতম আপ োনক। িোর প্রোিসিংশয় মদখো মদর্োর পর মথনক সর্রকনমর আতত্মক 
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সোন্ত্ব ো মথনক র্তঞ্চি রনয়নে মস। এম তক এই অতন্তম মুহূনিবও আশঙ্কো মথনক যোনে, 
িোনক হয়ি অপ্রস্তুি, অশুদ্ধ অর্িোয় সর্বশতক্তমো  তস্পতরনির কোনে চনল মযনি হনর্। 
 
মিন  মিন , সনেহভরো কনণ্ঠ গ্রযোি মোস্টোর তজনগ্যস করনল , িুতম তক আত্মোর মসর্ক? 
 
পত নয়িনসর মোথো তর্ ীি ভতেনি ত চু হনয় মগ্ল, আমোনক মসভোনর্ই প্রতশেি মদয়ো 
হনয়নে। র্যর্সো-র্োতিজয এর্িং ইহজোগ্তিক উনেনশযর কোনে সমতপবি জীর্ন র আধ্যোতত্মক 
তদকতির পতরচযবো করোর জ য মহোকোনশর তর্সৃ্তি অেন  আমোর মনিো মলোনকর দরকোর 
পনড় মট্রডোরনদর। 
 
গ্রযোে মোস্টোর িোাঁর ত নচর মঠোাঁিতি মচনপ ধ্রনল  দোাঁি তদনয়। পূর্বপুরুষনদর আত্মোর কোনে 
যোর্োর আনগ্ প্রনিযনকরই উতচি িোর আত্মোনক প্রস্তুি করো। তকন্তু মিোমরো, অথবোৎ 
মট্রডোররো ময আতস্তক, মসিো আতম ঘৃিোেনরও ভোতর্ত । 
 
. 
 
তি  
 
তলমোর পত নয়িসনক অতি সুরতেি দরজো মঠনল মভিনর ঢুকনি মদনখ এসনকল মগ্োরভ 
এক মচোখ মমনল কোউনচর ওপর  নড়চনড় উঠল। প্রচে শনে র্ন্ধ হনয় মগ্ল দরজোিো। 
তর্ড়তর্ড় কনর কী ময  র্নল মমনেনি ম নম দোাঁড়োল মগ্োরভ। 
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পত নয়িস! মিোমোনক পোতঠনয়নে ওরো? 
 
মেফ ভোগ্য, তিক্ত কনণ্ঠ জর্োর্ তদল পত নয়িস, তকিংর্ো দুভবোগ্যও র্লনি পোর। প্রথমি, 
অযোসনকোন  এনস ফযোসোনদ পনড় মগ্নল িুতম। তিিীয়ি, িুতম ময-মুহূনিব েোনমলোয় 
জড়োনল, আতম িখ  আমোর মসলস রুি ধ্নর অযো নকোন র পঞ্চোশ পোনসবনকর মনধ্য চনল 
এনসতে। িৃিীয়ি, িুতম আর আতম এর আনগ্ এক সনে কোজ কনরতে এর্িং মর্োডব মসকথো 
জোন । চমৎকোরভোনর্ সর্ তমনল মগ্নে, িোই  ো? এরপর আমোনকই ময আসনি হনর্, 
মসিো মিো মসোজো তহনসর্। 
 
সোর্ধ্ো ! উৎকণ্ঠোর সনে র্নল উঠল মগ্োর। মকউ আতড়নপনি থোকনি পোনর। িুতম তক 
তফে তডস্টিবোর পনর আে? 
 
কতি মপাঁতচনয় থোকো অলিংকৃি মব্রসনলিিো মদখোল পত নয়িস। স্বতস্তর ত িঃশ্বোস মফলল 
মগ্োরভ। 
 
চোরতদনক িোকোল পত নয়িস। মসলিো ফোাঁকো, তকন্তু তর্রোি। আনলো পযবোপ্ত, মকোন ো দুগ্বন্ধ 
ম ই। খোরোপ  ো। ওরো মদখতে মিোমোনক মর্শ জোমোই আদনরই মরনখনে! মদনখশুন  র্লল 
মস। 
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মন্তর্যিোনি কো  তদল  ো মগ্োরভ। র্লল, িুতম এখোন  এনল কী কনর র্লনিো? দুহপ্তো ধ্নর 
আমোনক যোনক র্নল এনকর্োনর ত জব র্োনস রোখো হনয়নে। 
 
কীভোনর্ এলোম তজনগ্যস করে? ময রু্নড়ো র্কিো এনদর র্স, িোর তকেু দুর্বলিো আনে। 
ধ্মব তর্ষয়ক কথোর্োিবোয় মর্শ  রম হনি মদখলোম িোনক। মির মপনয় সুনযোগ্িো কোনজ 
লোগ্োলোম। আতম এখোন  এনসতে মিোমোর আধ্যোতত্মক উপনদষ্টো তহনসনর্। মলোকিোর মনধ্য 
সোমো য হনলও ধ্োতমবকসুলভ তকেু গুি আনে। দরকোর পড়নল মস মিোমোর গ্লোয় েুতর 
চোলোনর্ তঠকই, তকন্তু মিোমোর অশরীরী, অসহোয় আত্মোর মেনলর পনথ তর্ি সৃতষ্ট করনর্ 
 ো। মিম  তকেু  ো, সোমো য একিু র্যর্হোতরক ম স্তি প্রনয়োগ্ করলোম আর কী। মর্োনেই 
মিো, একজ  মট্রডোরনক সর্ তকেুই অল্প তর্স্তর জো নি হয়। 
 
র্যোনের হোতস ফুিল মগ্োরনভর মঠোাঁনি। আর িুতম মিো তথওলতজকোল সু্কনল মলখোপড়োই 
কনরে। যোকনগ্, ওরো মিোমোনক পোতঠনয়নে র্নল খুর্ খুতশ হনয়তে আতম। তকন্তু গ্রযোে 
মোস্টোর ময শুধু্ আমোর আত্মোর কলযোি ত নয়ই র্যস্ত িো মিো আর  য়; মুতক্তপনির কথো 
মস তকেু র্নলনে? 
 
পত নরিনসর মচোখ মজোড়ো কুাঁচনক এল। হোলকো একিো আভোস তদনয়নে। অর্তশয মসই 
সনে গ্যোস প্রয়গ্ কনর মোরোর ভয়ও মদতখনয়নে। আতম ইত নয় তর্ত নয় এতড়নয় মগ্তে। 
র্যোপোরিো একিো ফোাঁদ হনি পোরি। িো, মলোকিো িোহনল চোনপ মফনল তকেু আদোয় করোর 
মিলনর্ আনে? িো, কী চোয় মস? 
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মসো ো। 
 
মসো ো! পত নয়িস ভ্রুকুতি করল। ধ্োিু তহনসনর্ই? কীনসর জন য? 
 
মসো ো ওনদর তর্ত ময় মোধ্যম। 
 
রু্েলোম, তকন্তু আতম মসো ো পোর্ মকোনেনক? 
 
মযখো  মথনক পোর মযোগ্োড় করনর্! মশো , র্যোপোরিো খুর্ জরুতর। যিেি পযবন্ত গ্রযোে 
মোস্টোর মসো োর গ্ন্ধ পোনে, িিেি পযবন্ত আমোর তকেুই হনর্  ো। র্নল দোও, মসো ো 
তদে িুতম িোনক। যি চোয় পোনর্ মস। িোরপর মসো ো আ নি যতদ মিোমোনক ফোউনেশন  
তফনর মযনি হয় িোহনল িোই যোও। আমোনক মেনড় মদর্োর পর পথ মদতখনয় আমোনদরনক 
তসনস্টনমর র্োইনর তদনয় আসনর্ ওরো। িোরপর আমরো দুজ  দু তদনক চনল যোর্। 
 
পত নয়িস অসনন্তোষভরো কনণ্ঠ র্লল, িোরপর তফনর এনস িুতম আর্োর মচষ্টো করনর্, িোই 
 ো? 
 
অযোসনকোন  অযোিতমক তজত সপত্র তর্তক্র করোিোই আমোর অযোসোই নমে। 
 
এক পোনসবক যোওয়োর আনগ্ই ওরো ধ্নর মফলনর্ মিোমোনক। এিো জো  ত িয়ই? 
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 ো, জোত   ো, একগুাঁনয়র মনিো র্নল উঠল মগ্োরভ। আর জো নলও আমোর তসদ্ধোনন্তর 
মকোন ো মহরনফর হনিো  ো। 
 
পনরর র্োর ওরো মিোমোনক খু  করনর্। 
 
েোগ্ করল মগ্োরভ। ময  িোনি তকেুই এনস যোয়  ো। 
 
পত নয়িস শোন্ত কনণ্ঠ র্লল, গ্রযোে মোস্টোনরর সনে আর্োর কথো র্লনি হনল আনগ্ 
আমোনক পুনরো গ্ল্পিো শু নি হনর্। এিতদ  আতম প্রোয় অনন্ধর মনিো এতগ্নয়তে র্লনি 
পোর। 
 
কোতহ ীিো খুর্ সরল, মগ্োরভ র্লল। এই মপতরনফতরনি ফোউনেশন র ত রোপত্তো মজোরদোর 
করনি চোইনল এখোন  একিো ধ্মবত য়তন্ত্রি র্োতিতজযক সোম্রোজয গ্নড় িুলনি হনর্। 
রোজন তিক ত য়ন্ত্রি আনরোপ করোর মনিো যনথষ্ট শতক্তশোলী আমরো হইত  এখন ো। চোর 
রোজয-মক মঠকোনি হনল এেোড়ো মকোন ো উপোয় ম ই আমোনদর। 
 
পত নয়িস মোথো েোাঁকোল। মসিো আতম রু্তে। যিেি পযবন্ত  ো মকোন ো তসনস্টম আমোনদর 
অযোিতমক যন্ত্রপোতি গ্রহি করনে িিেি পযবন্ত িোনদরনক আমোনদর ধ্মবীয় ত য়ন্ত্রনি আ ো 
যোনর্  ো– 
 
আর ফলশ্রুতিনি িোরো হনয় উঠনি পোনর স্বোধ্ী িোকোমী এর্িং শত্রুভোর্োপন্ন। 
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মর্শ, পত নয়িস সুনর্োধ্ র্োলনকর মনিো মোথো েোাঁকোল। তকন্তু এিো মিো মগ্ল িিগ্ি 
তদক। এখ  র্নলো, তঠক কী কোরনি অযোিতমক যন্ত্রপোতি তর্তক্র করো যোনে  ো। ধ্মব? গ্রযোে 
মোস্টোর মসরকমই আভোস তদনয়নে । 
 
এিো এক ধ্রন র পূজো- পূর্বপুরুষ পূজো। অিীনি একর্োর চরম দুিঃসময় ম নম এনসতেল 
ওনদর জীর্ন । িখ  তর্গ্ি প্রজনন্মর কনয়কজ  র্ীর মসই তর্পদ মথনক িোনদর রেো 
কনর । জ্ঞো ী-গুিী আর সহজ-সরল মো ুষ তেনল  িোরো। প্রোয় একনশো র্ের আনগ্র 
কথো এিো। এনম্পতরয়োল ট্রপনক িোতড়নয় তদনয় স্বোধ্ী  ও সোর্বনভৌম সরকোর গ্তঠি হয়। 
মসই মথনক প্রোগ্রসর তর্জ্ঞো  আর তর্নশষ কনর অযোিতমক পোওয়োর ওনদর কোনে 
ইনম্পতরয়োল শোস োমনলর আিঙ্কসূচক প্রিীক হনয় দোাঁড়োয়। 
 
িোই  োতক? দুই পোনসবক দূর মথনকই মিো ওনদর মেোি মেোি চমকোর তশপগুনলো তঠকই 
শ োক্ত কনর মফলল আমোনক। র্যোপোরিোনি মকম  ময  অযোিতমনকর গ্ন্ধ পোতে আতম? 
 
কোাঁধ্ েোাঁকোল মগ্োরভ। সনেহ ম ই, ওগুনলো ওরো মরনখ তদনয়নে, র্যর্হোর করনে। তকন্তু 
কথো হনে,  িু  কনর ওরো তকেুই গ্রহি করনর্  ো, আর ওনদর অভযন্ত রীি অথব ীতি 
পুনরোপুতর   -অযোিতমক। তঠক এই অর্িোিোনকই র্দলোনি হনর্ আমোনদর। 
 
কীভোনর্ মসিো করনি যোতে আমরো? 
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তর্নশষ মকোন ো একিো িোন  প্রতিনরোধ্  ষ্ট কনর তদনয়। র্যোপোরিো এ রকম–ধ্নরো, মফোসব-
তফে মব্লড সহ একিো মপ  োইফ মকোন ো এক অতভজোি মলোনকর কোনে তর্তক্র করনি 
পোরলোম আতম। মিো, িখ  মসই ভদ্রনলোক ত নজর গ্রনজই আইন র ওপর চোপ প্রনয়োগ্ 
করনর্  যোনি তিত  তজত সিো র্যর্হোর করনি পোনর । এমত নি কথোিো মখনলো মশো োনি 
পোনর, তকন্তু সোইনকোলতজকযোতল এনি মকোন ো খুাঁি ম ই। মিো, এভোনর্ মেোাঁপ রু্নে মকোপ 
মোরনি পোরনল আদোলনি অযোিতমনকর সপনে একিো তর্তেন্ন দল গ্নড় উঠনর্। িোরো 
অযোিতমক যন্ত্রপোতিগুনলো র্যর্হোনরর মজোর দোতর্ িুলনর্। 
 
ওরো মিোমোনক এই কোনজ পোতঠনয়নে, আর এতদনক আতম এনসতে মুতক্তপি তদনয় মিোমোনক 
েোতড়নয় ত নয় যোর্োর জন য, যোনি িুতম আর্োনরো মচষ্টো চোলোনি পোর। কোজিো একিু 
হঠকোরী হনয় মগ্ল  ো? 
 
কীভোনর্? সিকব গ্লোয় তজনগ্যস করনল মগ্োরভ। 
 
মশো , হঠোৎ উনত্ততজি হনয় উঠল পত নয়িস, িুতম একজ  কূি ীতিক, মট্রডোর  ও, র্ো 
র্লনলও িো হনয় যোনর্  ো। এিো একজ  মট্রডোনরর কোজ আর আমোর মগ্োিো কোনগ্বো তশনপ 
পচনে। মদনখ মন  হনে, আমোর মকোিো পূরি হনর্  ো এর্োর। 
 
হোলকোভোনর্ মহনস উঠল মগ্োরভ। র্লল, িোর মোন  িুতম এম  একিো কোনজর জন য 
জীর্ন র েুাঁতক ত নি চোইনে ময-কোজিো আসনল মিোমোর  য়? 
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পত নয়িস পোেো প্রশ্ন করল, িুতম র্লনি চোইে, কোজিো একজ  মদশনপ্রতমনকর এর্িং 
মট্রডোররো মদশনপ্রতমক  য়? 
 
অর্শযই  ো। পোইওত য়োররো কখন োই মদশনপ্রতমক হয়  ো। 
 
তঠক আনে, মমন  ত লোম। ফোউনেশ নক রেো করো র্ো এ-ধ্রন র মকোন ো কোনজ আতম 
েুনি মর্ড়োই  ো, মমন  ত লোম। তকন্তু আতম পয়সো কোমোনি মর্তরনয়তে আর এিো িোর 
একিো সুর্িব সুনযোগ্। মসই সনে যতদ এনি ফোউনেশন র মকোন ো উপকোর হয় িোহনল 
মসো োয় মসোহোগ্ো। 
 
উনঠ দোাঁড়োল পত নয়িস। মগ্োরভও উনঠ দোাঁড়োল িোর সনে। কী করনি যোে িুতম? 
 
হোসল পত নয়িস। জোত   ো, মগ্োরভ, এখন ো জোত   ো। িনর্ ঘি োিোর মূনল যতদ তর্তক্রর 
র্যোপোরিোই মুখয হনয় থোনক িোহনল র্লনিই হনে, আতম মিোমোর মলোক। র্ড়োই করো 
আমোর স্বভোর্  য়, িরু্ও র্লতে, আতম কখন ো আমোর মকোিো পূরি করনি র্যথব হইত ! 
 
মিোকো মদয়োর সনে সনে খুনল মগ্ল মসনলর দরজো। দুজ  গ্োডব ওর দুপোনশ এনস দোাঁড়োল। 
 
. 
 
চোর 
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প্রদশব ী? গ্ম্ভীর মুনখ প্রশ্ন করনল  গ্রযোে মোস্টোর। িোর পশতম ধ্ড়োচুনড়ো ত নয় আনয়শ 
কনর র্সনল  আনরো। কৃশ হোনি মলোহোর দেিো আাঁকনড় ধ্রনল । মর্ি তহনসনর্ র্যর্হোর 
কনর  তিত  এিোনক। 
 
আর মসো ো, ইওর মভ োনরশ , পত নয়িস র্লল। 
 
আর মসো ো, গ্োেোড়োভোনর্ সোয় তদনল  গ্রযোে মোস্টোর। 
 
পত নয়িস িোর হোনির র্োক্সিো  োতমনয় রোখল। মচহোরোয় একিো প্রর্ল আত্মতর্শ্বোনসর েোপ 
ত নয় মসিোর ডোলো খুলল। চোরপোনশর চরম শর্রী পতরনর্নশর মনধ্য ত নজনক িোর র্ড় 
ত িঃসে মন  হনলো। অধ্বরৃ্ত্তোকোনর র্সো শুশ্রুমতেি কোউতিলররো সর্োই তর্রূপ দৃতষ্টনি 
িোতকনয় আনে  িোর তদনক। এনদর মনধ্য গ্রযোে মোস্টোনরর পোনশই র্নস আনে  সরুমুনখো 
এক উচ্চপদি সভোসদ, ফোলব। ত জবলো 
 
মর্রীভোর্ িোাঁর দৃতষ্টনি। পত নয়িনসর সনে আনগ্ পতরচয় হনয়নে িোর। এর্িং প্রথম 
দশবন ই পত নয়িস িোনক িোর প্রধ্ো  শত্রু তহনসনর্ ধ্নর ত নয়নে; অিএর্ সেি 
কোরনিই, িোর প্রধ্ো  তশকোর তহনসনর্ও। 
 
হলঘনরর র্োইনর দোাঁতড়নয় আনে মস োর্োতহ ীর একতি মেোি দল, কী ঘনি এখোন , িো 
মদখোর জন য। পত নয়িসনক িোর তশপ মথনক তর্তেন্ন অর্িোয় রোখো হনয়নে। মকোন ো অে 
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ম ই িোর সনে। অর্তশয এই মুহূনিব মস ময ঘুষ তদনি যোনে মসিোনক যতদ একিো অে 
র্নল গ্িয করো যোয় িোহনল তভন্ন কথো। মগ্োরভ এখন ো েোড়ো পোয়ত  
 
েোড়ো এক হপ্তো মোথো খোাঁতিনয় জর্রজে ময যন্ত্রিো র্োত নয়নে, মসিোয় তকেু ফোই োল 
অযোডজোস্টনমে কনর ত ল পত নয়িস। মন  মন  আনরকর্োর প্রোথব ো করল, তলড-লোই ড 
মকোয়োিবজিো ময  চোপিো সহয করনি পোনর। 
 
কী এিো? তজনগ্যস করনল  এযোে মোস্টোর। 
 
এিো আমোর শিতর একিো মেোট্ট যন্ত্র, এক পো তপতেনয় এনস জর্োর্ তদল পত নয়িস। 
 
মস মিো রু্েনিই পোরতে। তকন্তু আতম মসকথো জো নি চোইতে  ো। এিো তক মিোমোনদর 
িোতমব োনসর ঐ জঘ য মযোতজক জোিীয় মকোন ো র্যোপোর? 
 
গ্ম্ভীর মুনখ পত নয়িস স্বীকোর করল তজত সিো অযোিতমক। র্লল, িনর্ আপ োনদর 
কোউনক এিো স্পশব করনি হনর্  ো, র্ো এিো ত নয় ভোর্নি হনর্  ো। আতম একোই সোমলোর্ 
এিো। আর যন্ত্রিোয় যতদ ঘৃিয মকোন ো তকেু মথনক থোনক িোহনল িোর দোয়-দোতয়ে আমোর 
একোর। 
 
ময  ভয় মদখোনে  তিত  যন্ত্রিোনক, এমত ভোনর্ মলোহোর েতড়িো উাঁচু করনল  গ্রযোে 
মোস্টোর। দ্রুি তকন্তু ত িঃশনে মঠোাঁি মজোড়ো  ড়নি লোগ্ল িোাঁর। ময  তর্শুতদ্ধকরি মন্ত্র 
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পড়নে  তিত । ডোন  র্সো সরুমুনখো কোউতিলর েুাঁনক পড়নল  গ্রযোে মোস্টোনরর তদনক। 
ফোনলবর অতর্ যস্ত মগ্োাঁফ মজোড়ো এতগ্নয় এল অযোসনকোন র শোসনকর কোন র তদনক। 
তর্রতক্তর সনে কোাঁধ্ েোাঁতকনয় মোথো সতরনয় ত নল  রৃ্দ্ধ। 
 
পত নয়িসনক তজনগ্যস করনল , এই অতভশপ্ত যন্ত্র আর মিোমোর স্বনদশীর মুতক্তপনির 
মনধ্য সম্পকবিো মকোথোয়? অথবোৎ আতম জো নি চোইতে, মসো োর সনে যন্ত্রিোর সম্পকব 
মকোথোয়? 
 
ময-ধ্োিুনক আপত  ঘৃিো কনর  মসই মলোহোনক খোাঁতি মসো োয় পতরিি করনি পোতর আতম 
এই যনন্ত্রর সোহোনযয। পত নয়িনসর একিো হোি যন্ত্রিোর মসিোল মচম্বোনর ম নম এনস 
মসিোর শক্ত, মগ্োলোকোর লযোিংকগুনলো আলনিো কনর আাঁকনড় ধ্রল। মো ুনষর হোনি এই 
একিো মোত্র যন্ত্র আনে মযিো তদনয় মলোহোনক- কুৎতসি মলোহোনক উজ্জ্বল, ভোতর, হলুদ 
মসো োয় পতরিি করো সম্ভর্, ইওর মভ োনরশ । 
 
পত নয়িনসর মন  হনলো, মস িোলনগ্োল পোতকনয় মফলনে। সচরোচর মস খুর্ চমৎকোর, 
সোর্লীল এর্িং তর্শ্বোসনযোগ্যভোনর্ খনের পতিনয় মফনল। তকন্তু এ-মুহূনিব মস ময  একিো 
ভোঙোনচোরো মস্টশ  ওয়োগ্ন র মনিো ধু্নক ধু্নক এনগ্োনে। িনর্ আশোর কথো হনলো, ওর 
র্ক্তনর্যর ধ্র   য়, তর্ষয়র্স্তুিোনকই গুরুে তদনল  গ্রযোে মোস্টোর। 
 
অথবোৎ ট্রযোিতমউনিশ ? এর আনগ্ অন ক ত নর্বোধ্ই কোজিো করনি পোনর র্নল দোতর্ 
কনরনে। এই অ যোয় ধৃ্ষ্টিোর উতচি পুরস্কোরও িোরো মপনয়নে। 
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িোরো তক মশষ পযবন্ত মসো ো র্ো োনি মপনরতেল? 
 
মন  হনলো মভিনর মভিনর মর্শ মজো পোনে  গ্রযোে মোস্টোর। মসো ো শিতরর সোফলয এম  
একিো অপরোধ্ ময, মসিো আসনল মকোন ো অপরোধ্  য়। আসনল মসো ো শিতর করনি 
চোওয়ো এর্িং র্যথব হওয়োিোই মোরোত্মক অপরোধ্। এই ময, আমোর এই লোতঠিোনক মসো ো 
র্ো োনি পোরনর্ িুতম? মলোহোর েতড়িো মমনেনি ঠুকনল  তিত । 
 
ইওর মভ োনরশ , আমোনক েমো করনর্ । আমোর যন্ত্রিো একিো মেোট্ট মনডল মোত্র। 
আমোরই শিতর করো। মসই িুল োয় আপ োর েতড়িো খুর্ মর্তশ লম্বো। 
 
গ্রযোে মোস্টোনরর চকচনক মচোখ দুনিো সভোসদনদর ওপর ঘুনর একজন র ওপর তির 
হনলো। 
 
র যোনেল, মিোমোর র্োগুনলো দোও মিো। আহো, ভয় পোে মক ? দরকোর পড়নল ওগুনলোর 
তিগুি মূনলযর তজত স মদয়ো হনর্ মিোমোনক। 
 
সভোসদনদর হোি ঘুনর এযোে মোস্টোনরর হোনি চনল এল ওগুনলো। গ্ম্ভীর মুনখ তিত  
র্োক্সগুনলোর ওজ  অ ুমো  করোর মচষ্টো করনল । িোরপর  োও র্নল েুাঁনড় তদনল  
মমনেনি। 
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পত নয়িস িুনল ত ল ওগুনলো। 
 
তসতলেোরিো মখোলোর আনগ্ শক্ত হোনি র্ো মজোড়ো মিন  ধ্নর সোর্ধ্োন  অযোন োড তস্ক্রন র 
মোেখোন  র্সোল পত নয়িস। র্োর কনয়ক মচোনখর পোিো উঠল- োমল িোর। িীযবক হনয় 
এল দৃতষ্ট। পনররর্োর আর িি কষ্ট হনর্  ো, তকন্তু প্রথমর্োর মকোন োমনিই র্যথব হওয়ো 
চলনর্  ো। 
 
ঘনর শিতর ট্রোিতমউিোরিো িো ো দশ তমত ি ককবশ শে কনর মগ্ল। আর্েোভোনর্ মির 
পোওয়ো মগ্ল ওনজো -এর গ্ন্ধ। সভোসদরো সর্োই তর্ড় তর্ড় করনি করনি যোর যোর 
জোয়গ্ো মেনড় তপতেনয় মগ্নল । জরুতর ভতেনি ফোলব আর্োর কী ময  র্লনল  গ্রযোে 
মোস্টোনরর কোন । রৃ্নদ্ধর মুনখ মকোন ো অতভর্যতক্তর েোপ পড়ল  ো। এক চুলও  ড়নল   ো 
তিত । 
 
হঠোৎ মদখো মগ্ল, মসো ো হনয় মগ্নে র্ো মজোড়ো। 
 
তর্ড়তর্তড়নয় ইওর মভ োনরশ  শে দুনিো উচ্চোরি কনর গ্রযোি মোস্টোনরর তদনক ওগুনলো 
র্োতড়নয় ধ্রল পত নয়িস। ইিস্তি করনি লোগ্নল  রৃ্দ্ধ। িোরপর দু হোি  োতড়নয় সতরনয় 
ত নি র্লনল  র্োল মজোড়ো। অন কেি ধ্নর তির দৃতষ্টনি মচনয় রইনল  ট্রযোিতমউিোরতির 
তদনক। 
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পত নয়িস দ্রুি র্নল উঠল, মজনেলনম , ত খোদ মসো ো এিো। প্রমোি চোইনল ময মকোন ো 
তফতজকযোল র্ো মকতমকযোল মিস্ট কনর মদখনি পোনর । সোধ্োরি মসো োর সনে এর মকোন ো 
িফোৎ খুাঁনজ পোনর্   ো। মযনকোন ো ধ্রন র মলোহোনকই এই অর্িোয় ত নয় আসো সম্ভর্। 
মতরচো থোকনলও অসুতর্ধ্ো ম ই। অথর্ো যতদ মলোহোর সনে মর্শ খোত কিো সিংকর ধ্োিুও 
থোনক, িোনিও অসুতর্নধ্ ম ই। 
 
খোনমোকোই র্কর্ক কনর যোনে পত নয়িস। ওর দু হোনি ময র্ো দুনিো মশোভো পোনে 
মসগুনলোই ওর হনয় ত িঃশনে কথো র্নল যোনে। 
 
মশষ পযবন্ত গ্রযোে মোস্টোর আনস্ত আনস্ত একিো হোি র্োতড়নয় তদনল । সরুমুনখো ফোলব আর 
চুপ থোকনি পোরনল   ো। ইওর মভ োনরশ , এ মসো োর উৎস দূতষি, র্নল উঠনল  
তিত । 
 
মগ্োর্নরও তকন্তু পদ্মফুল ফুিনি পোনর, ইওর মভ োনরশ , পত নয়িস যুতক্ত মদখোল। 
আপ োর প্রতিনর্শীনদর সনে মল নদন র সময় আপ োনক মিো কি তর্তচত্র ধ্রন র 
তজত সই তক নি হয়। কই, িখ  মিো আপত  তজনগ্যস কনর   ো, মসগুনলো িোরো মকোথোয় 
মপল- আপ োর সদোশয় পূর্বপুরুষনদর আশীষধ্ য অথবডক্স মমতশ  মথনক,  ো মস্পস লুি 
কনর? আতম মিো আর মমতশ িো ত নি র্লতে  ো, র্লতে মসো ো ত নি। 
 
ইওর মভ োনরশ , আর্োরও র্নল উঠল ফোলব, যোরো আপ োর হুকুম ত নয় র্ো আপ োনক 
জোত নয় মকোন ো কোজ কনর  ো, মসই তর্নদশীনদর মকোন ো পোনপর জন য আপত  দোয়ী   । 
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তকন্তু আপ োর মচোনখর সোমন , আপ োর সিতিক্রনম এই ময মলোহো মথনক পোপপূিব পনথ 
ভুয়ো মসো ো শিতর করো হনলো িো গ্রহি করোিো আমোনদর পুিযর্ো  পূর্ব পুরুষনদর স্বগ্বীয় 
আত্মোর চরম অর্মো  ো েোড়ো আর তকেুই  য়। 
 
তকন্তু িোরপনরও মসো ো মসো ো-ই, খোত কিো তিধ্োগ্রস্ত কনণ্ঠ র্লনল  গ্রযোে মোস্টোর। িোেোড়ো 
এিো মিো একিো মেে, অতভযুক্ত, দুরৃ্নত্তর র্দনল ম য়ো মুতক্তপি। ফোলব, িুতম র্ড় খুাঁিখুাঁনি 
স্বভোনর্র মলোক। র্লনল  র্নি, তকন্তু হোিিো সতরনয় ত নল  তিত । 
 
ইওর মভ োনরশ , পত নয়িস র্নল উঠল, আপত  ত নজই জ্ঞোন র প্রতিমূতিব। মভনর্ মদখু , 
একজ  মেেনক মেনড় তদনল আপ োনদর পূর্বপুরুষনদর মকোন ো েতি হনর্  ো, অথচ এর 
র্দনল আপত  ময মসো ো পোনে  িো তদনয় আপত  িোাঁনদর পতর্ত্র আত্মোর মর্দী অলিংকৃি 
করনি পোরনর্ । আর মসো ো যতদ অপতর্ত্রই হনয় থোনক, মসনেনত্র এম  পতর্ত্র কোনজ 
র্যর্হোর করনল ত িয়ই মসই অপতর্ত্রিো ধু্নয় মুনে যোনর্। 
 
িীক্ষ্ণস্বনর মহনস উঠনল  গ্রযোে মোস্টোর ফোল, মলোকিোর কথো শুন  কী মন  হনে মিোমোর? 
ও তঠকই র্নলনে। আমোনদর পূর্বপুরুষনদর মনিো ওর কথোও খোাঁতি। 
 
ফোলব মগ্োমড়োমুনখ র্লনল , িোই মিো মন  হনে। িনর্ র্যোপোরিো যোনি মশষ পযবন্ত 
েতিকর তস্পতরনির শয়িোত নি পতরিি  ো হয় মস তর্ষনয় ত তিি হওয়ো দরকোর। 
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মর্শ মিো, এক কোজ করু   ো মক , পত নয়িস র্নল উঠল, িোনি আনরো সহজ হনয় 
যোনর্ র্যোপোরিো। এই মসো ো আপ োনদর পূর্বপুরুষনদর মর্দীনি শ নর্দয তদনয় আমোনক 
তিতরশ তদন র জন য আিনক রোখু । তিতরশ তদ  পর যতদ িোনদর অসনন্তোনষর মকোন ো 
তচহ্ন পোওয়ো  ো যোয়, র্ো মকোন ো দুঘবি ো  ো ঘনি, িনর্ ত িয়ই এিো প্রমোতিি হনর্ ময 
শ নর্দয গৃ্হীি হনয়নে? এর মচনয় মর্তশ আর কী করনি পোতর আতম? 
 
এর্িং এযোে মোস্টোর যখ  উনঠ দোাঁতড়নয় িোর সভোসদনদর মিোমি চোইনল , মকউই 
সিতিসূচক ইতেি তদনি ভুলনল   ো। এম তক ফোলও মগ্োাঁনফর র্োড়তি অিংশ তচরু্নি 
তচরু্নি আর্েোভোনর্ ঘোড়  োড়নল । 
 
মৃদু মহনস ধ্মবীয় তশেোর উপকোতরিোর কথো ভোর্নি লোগ্ল পত নয়িস। 
 
. 
 
পোাঁচ 
 
ফোনলবর সনে একিো সোেোৎকোনরর র্যর্িো করনি করনি মকনি মগ্ল আনরো সোিতদ । 
মভিনর মভিনর উনত্ততজি মর্োধ্ করতেল পত নয়িস। িনর্ এ-ধ্রন র শোরীতরক অসহোয়ে 
সনয় এনসনে িোর এ কতদন । সর্ জোয়গ্োনিই মচোনখ মচোনখ রোখো হনয়নে িোনক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

279 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

সিকব প্রহরোয় ফোনলবর শহরিলীর তভলোয় ত নয় যোওয়ো হনলো িোনক। মুখ রু্নজ র্যোপোরিো 
মমন  ম য়ো েোড়ো মকোন ো উপোয় তেল  ো িোর। 
 
র্য়স্কনদর গ্েীর র্োইনর ফোলবনক আনরো লম্বো এর্িং আরও কম র্নয়সী মন  হয়। সোধ্োরি 
মপোশোনক িোনক এনকর্োনরই র্য়স্ক মন  হনলো  ো। 
 
িুতম একিো অদু্ভি মলোক, হঠোৎ র্নল উঠনল  তিত । মচোখ দুনিো ম নচ উঠল িোর। 
আমোর মসো ো দরকোর, এই র্যোপোরিো র্োনর র্োনর আকোনর ইতেনি রু্তেনয় মদয়ো েোড়ো গ্ি 
সপ্তোনহ িুতম তকেুই করত ; তর্নশষ কনর গ্ি দুঘণ্টোয় এই ইতেিিো আরও স্পষ্ট হনয় 
উনঠতেল। ম হোিই পশুেম, িোর কোরি, মসো ো আর্োর কোর  ো দরকোর? আনরক পো 
এনগ্োন ে  ো মক ? 
 
ম হোিই মসো ো  য় এিো, তর্নজ্ঞর মনিো মোথো ম নড় র্লল পত নয়িস। ম হোি মসো ো  য়। 
মেফ দুচোরনি পয়সোর র্যোপোর  য়। র্রিং মসো োর মপেন  ময র্যোপোর আনে মসিোও এর 
সনে জতড়ি। 
 
মসো োর মপেন  আর্োর কী থোকনর্? র্োাঁকো হোতস হোসনল  ফোলব। উদ্ভি আনরকিো 
মডম নিশন র পোাঁয়িোরো করনে  ো মিো? 
 
উদ্ভি? পত নয়িস রু্রু মকোাঁচকোল। 
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িোেোড়ো আর কী! হোিদুনিো ভোাঁজ কনর রু্নকর ওপর রোখনল  ফোলব। তচরু্ক তদনয় আলনিো 
কনর ঘষনল । আতম মিোমোর সমোনলোচ ো করতে  ো, িনর্ আতম ত তিি, উদ্ভি র্যোপোরিো 
পুনরোপুতর ইেোকৃি। উনেশযিো আনগ্ ভোনগ্ জো নি পোরনল তহজ মভ োনরশ নক সিকব 
কনর তদনি পোরিোম আতম। মিোমোর জোয়গ্োয় আতম হনল, মসো োিো আতম আমোর ত নজর 
তশনপ শিতর কনর সর্োর মচোনখর আড়োনলই তদিোম। িোনি কনর ঐ প্রদশব ীর র্যোপোরিো 
আর এনি কনর ময তর্রূপ আর্হোওয়োর সৃতষ্ট হনয়নে মস দুনিোই এড়োন ো মযি। 
 
তঠক, স্বীকোর করল পত নয়িস, তকন্তু আতম মযনহিু আতমই, িোই কোজিো আতম আমোর 
ত নজর মনিো কনরই কনরতে, আর তর্রূপিোিুকু সহয কনরতে আপ োর দৃতষ্ট আকষবি 
করোর জন য। 
 
িোই? শুধু্ই তক িোই? মজো মপনলও তিত  ময খোত কিো তর্রক্তও হনয়নে  মসিো লুনকোর্োর 
মকোন ো মচষ্টো করনল   ো ফোলব। আর আমোর ধ্োরিো, িুতম ঐ তিতরশ তদন র শুতদ্ধ-সময় 
মচনয় ত নয়ে যোনি এই দৃতষ্ট আকষবনির র্যোপোরিোনক আনরো তকেুিো অথবর্হুল কনর মিোলো 
যোয়। মসো োিো যতদ ইমতপওর প্রমোতিি হয়, িোহনল? 
 
সোহস কনর একিু েুাঁতকপূিব র্সনর্োনধ্র পতরচয় তদল পত নয়িস। মযখোন  ঐ মসো োর 
অতর্শুদ্ধিো তর্চোনরর ভোর িোাঁনদর ওপর যোাঁরো ওিোনক তর্শুদ্ধ র্নল রোয় মদর্োর জন য 
ত নজরোই সর্নচনয় মর্তশ উৎসুক? 
 
মচোখ কুাঁচনক পত নয়িনসর তদনক িোকোনল  ফোলব। 
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তঠক কথো। এর্োর র্নলো, তর্নশষ কনর আমোর দৃতষ্ট আকষবি করোর মচষ্টো করনল মক  
িুতম? 
 
র্লতে। এই অল্প সমনয়ই, মোন  ময কতদ  ধ্নর এখোন  আতে আতম, আপ োর র্যোপোনর 
গুরুেপূিব কনয়কিো তজত স মখয়োল করলোম এর্িং আকৃষ্ট হলোম। মযম  ধ্রু , আপত  
র্য়নস িরুি- কোউতিনলর একজ  খুর্ই িরুি সদসয আপত । এম তক আপ োর র্িংশও 
খুর্ একিো প্রোচী   য়। 
 
িুতম আমোর র্িংনশর সমোনলোচ ো করে? 
 
মমোনিই  ো। আপ োর পূর্বপুরুনষরো সর্োই অিযন্ত মহো  এর্িং পূিপতর্ত্র চতরনত্রর মলোক, 
সর্োই একর্োনকয স্বীকোর করনর্। তকন্তু তকেু দুমুবখ আনে যোরো র্নল মর্ড়োয়, আপত  ফোইভ 
ট্রোইর্স-এর অন্তভুবক্ত   । 
 
মচয়োনরর তপনঠ মহলো  তদনল  ফোলব। ট্রোইনর্র সর্োর প্রতি যথোনযোগ্য সিো  মদতখনয় 
র্লতে, তিত  িোাঁর তর্নিষ লুনকোন োর মচষ্টো করনল   ো, ফোাঁই ট্রোইর্ দুর্বল হনয় মগ্নে। 
িোনদর আতভজোিযও কনম এনসনে। ট্রোইনর্র পঞ্চোশজ  সদসযও জীতর্ি ম ই এখ । 
 
তকন্তু এরপনরও তকেু মলোক র্নল মর্ড়োয়, ট্রোইনর্র র্োইনরর কোউনক গ্রযোে মোস্টোর তহনসনর্ 
মদখনি চোয়  ো জোতি। িোেোড়ো এ-ও র্লো হনয় থোনক ময, গ্রযোে মোস্টোনরর এম  িরুি 
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এর্িং  র্য-আধু্ত ক একজ  তপ্রয়পোত্র রোনজযর েমিোর্ো  মলোকনদর মনধ্য কোনরো  ো 
কোনরো সনে সনে মঘোরির শত্রুিোয় জতড়নয় পড়নি র্োধ্য। তহজ মভ োনরশন র র্য়স 
হনে। িোর তস্পতরনির র্োিী র্যোখযো করোর ভোর যতদ মকোন ো শক্রর হোনি পনড়, িোহনল 
তক মন  কনর  মৃিুযর পর তহজ মভ োনরশন র আর মকোন ো অতস্তে থোকনর্? 
 
ভ্রুকুতি করনল  ফোলব। একজ  তর্নদশী তহনসনর্ িুতম অন ক তকেু শুন  মফনলে। ময-
কো  এনিো মর্তশ মশোন  মস-কো  সোধ্োরিি মকনি মফলো হয়। 
 
মসিো পনর তঠক করো যোনর্। 
 
আমোনক র্লনি দোও, মচয়োনরর মভির  নড় উঠনল  ফোলব। মিোমোর তশনপর ঐ অশুভ 
খুনদ মমতশন র সোহোনযয িুতম আমোনক সম্পদ আর েমিোর মলোভ মদখোনি চোইে। তঠক 
তক  ো? 
 
ধ্নর ত   িোই। আপ োর আপতত্তিো মকোথোয়? মেফ আপ োর শুভ-অশুভ তর্চোরনর্োধ্? 
 
ফোলব মোথো  োড়নল । মমোনিই  ো। মদখ, তর্নদশী, আমোনদর সম্পনকব মিোমোনদর র্র্বনরোতচি 
ধ্োরিো একোন্তই মিোমোনদর। িনর্ আতম তকন্তু মমোনিই আমোনদর মপৌরোতিক জগ্নির 
র্োতসেো  ই। যতদও র্োইনর মথনক আমোনক মদনখ মসকথো মন  হর্োর উপোয় ম ই। আতম 
র্োপু তশতেি মলোক। আর আমোর ধ্যো -ধ্োরিো আনলোকপ্রোপ্তও র্নি। আমোনদর ধ্মবীয় 
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অ ুশোসন র যোর্িীয় খুাঁতি োতি সর্ ঐ জ সোধ্োরনির জন য;  ীতিগ্ি তদক তদনয়  য়, 
আচোর-অ ুিো গ্ি তদক তদনয়। 
 
িোহনল আপ োর আপতত্ত মকোথোয়? পত নয়িস  োনেোড়র্োেো। 
 
মেফ ঐ জ গ্ি। মিোমোর সনে আমোর একিো মর্োেোাঁপড়ো হনলও হনি পোনর, তকন্তু িোর 
আনগ্ আমোনক ত তিি হনি হনর্, মিোমোর ঐ খুনদ যন্ত্রগুনলো আসনলই কোনজর তজত স। 
িুতম মযসর্ তজত স তর্তক্র কর- মযম  ধ্র, একিো মরজর- মসিো যতদ আমোনক রীতিমি 
ত তেদ্র মগ্োপ ীয়িোর সনে র্যর্হোর করনি হয় িোহনল আর ধ্ ী হর্ কীভোনর্ আতম। 
িোেোড়ো, তজত সিো র্যর্হোর করনি তগ্নয় আতম যতদ ধ্রো পনড় যোই, মসনেনত্র গ্যোস মচম্বোর 
র্ো জ িোর রুদ্রনরোনষর হোি মথনকই র্ো র্োাঁচর্ কী কনর? 
 
র্যোপোরিো তঠকই ধ্নরনে  আপত , েোগ্ করল পত নয়িস। িনর্ এনেনত্র দুনিো তজত স 
র্োাঁচোনি পোনর আপ োনক। এক হনলো, আপ োর তর্পুল অনঙ্কর মু োফো। আর দুই হনে, 
জ গ্িনক িোনদর ত নজনদর স্বোনথবই অযোিতমক যন্ত্রপোতির র্যর্হোর সম্পনকব তশতেি কনর 
মিোলো। স্বীকোর করতে, কোজিো খুর্ শক্ত। তকন্তু লোভ মস িুল োয় অন ক মর্তশ। িনর্ এ-
মুহূনিব মসিো আপ োর মোথো র্যথো, আমোর  য় আনদৌ। কোরি, আতম মরজর, েুতর র্ো 
যোতন্ত্রক গ্োরনর্জ তডসনপোজোর তর্তক্র করতে  ো। 
 
িোহনল কী তর্তক্র করে? 
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মখোদ মসো ো। সরোসতর। মগ্ল হপ্তোয় আতম ময যন্ত্রিো মদতখনয়তেলোম, আপত  মসিো মপনি 
পোনর । 
 
এর্োর এনকর্োনর তির হনয় মগ্নল  ফোলব। িোাঁর কপোনলর চোমড়োয় মঢউ মখনল মগ্ল। ঐ 
ট্রোিতমউিোরিো? 
 
তঠক িোই। মলোহো আর মসো ো, দুনিোর সোপ্ল্োই সমো  সমো  থোকনর্ আপ োর। এনি আশো 
কতর আপ োর সর্ প্রনয়োজ  তমিনর্। িোরুনিযর অতভনযোগ্ আর শত্রুনদর উপতিতি সনিও 
গ্রযোি মোস্টোরতশনপর র্যোপোনর মকোন ো অসুতর্নধ্ হনর্  ো। অযোে ইি ইজ মসইফ। 
 
কীরকম? 
 
একিু আনগ্ অযোিতমক যন্ত্রপোতি র্যর্হোনরর মেনত্র মগ্োপ ীয়িো রেো করোর র্যোপোরিোনকই 
একমোত্র ত রোপত্তো র্নল র্িব ো কনরনে  আপত । এখোন ও ঐ একই র্যোপোর। যন্ত্রিো 
র্যর্হোনরর মেনত্রও মগ্োপ ীয়িো র্জোয় রোখনি হনর্ আপ োনক। সর্নচনয় দূনরর 
এনস্টনির দুনভবদযিম দুনগ্বর মগ্োপ িম কুঠতরনি লুতকনয় রোখনর্  আপত  ট্রোিতমউিোরিো। 
মজোর র্যোপোর হনে, িোরপনরও িোৎেতিভোনর্ মসিো আপ োনক ধ্ সম্পদ উপহোর মদনর্। 
আসনল আপত  মসো ো তক নে , মমতশ িো  য়। আর মস মসো ো মকোনেনক এল িোর 
মকোন ো তচহ্ন থোকনর্  ো। কোরি, স্বোভোতর্ক মসো োর সনে এ-মসো োর মকোন ো পোথবকয খুাঁনজ 
পোওয়ো যোনর্  ো। 
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যন্ত্রিো চোলোনর্ মক? 
 
মক , আপত  ত নজ! মদতখনয় তদনল পোাঁচ তমত নির মনধ্যই তশনখ ত নি পোরনর্ । মযখোন  
র্লনর্  মসখোন  তফি কনর মদর্ আতম ট্রোিতমউিোরিো। 
 
তর্ত মনয়? 
 
মদখু , সিকব কনণ্ঠ র্লল পত নয়িস, আতম একিো দোম চোইর্, মর্শ চড়ো দোমই চোইর্। 
এিোই আমোর জীতর্কো। যন্ত্রিো খুর্ দোতম, িোই এক ঘ ফুি মসো োর যো মূলয মসই মূনলযর 
মপিো মলোহো মদনর্  আপত  আমোনক। 
 
মহনস উঠনল  ফোলব। পত নয়িনসর মচহোরো কোনলো হনয় উঠল। আপত  তকন্তু, সযোর, 
দুঘণ্টোর মনধ্যই দোমিো উতঠনয় ত নি পোরনর্ , শীিল কনণ্ঠ র্লল মস। 
 
হযোাঁ, আর িুতম চনল যোওয়োর এক ঘণ্টোর মনধ্যই মদখো মদল যন্ত্রিো অচল হনয় পনড়নে। 
আতম গ্যোরোতে চোই। 
 
এনেনত্র আমোর কথোই গ্যোরোতে। 
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আর মসিো মর্শ দোতমও র্নি, র্যেেনল মেোট্ট একিো কুতিবশ করনল  ফোলব। তকন্তু মিোমোর 
উপতিতি িোর মচনয় আনরো ভোল গ্যোরোতে হনর্ র্নল আমোর তর্শ্বোস। মিোমোনক প্রতিশ্রুতি 
তদতে, যন্ত্রিো মডতলভোতরর এক সপ্তোহ পর আতম মিোমোর মূলয পতরনশোধ্ করর্। অসম্ভর্! 
 
অসম্ভর্? 
 
মযখোন  আমোনক তকেু তর্তক্র করনি মচনয়ই স্বেনে একিো মৃিুযদে পোও ো হনয় মগ্নে 
মিোমোর? মশো , একিোই তর্কল্প আনে মিোমোর সোমন  আগ্োমীকোল গ্যোস মচম্বোনর মৃিুয। 
 
পত নয়িনসর মুনখ মকোন ো অতভর্যতক্তর েোয়ো ম ই। িনর্ িোর মচোখ দুনিো সোমো য তেতলক 
তদনয় উঠল র্নল মন  হনলো। মস র্লল, আপত  একিো অ যোয় সুনযোগ্ ত নে । অন্তি 
তলতখি একিো প্রতিশ্রুতি মিো মদনর্ ? 
 
হযোাঁ, মসিো তদনয় ত নজর মিুযদনের র্যোপোরিো আনরো পোকোাঁনপোক্ত কতর আর কী!  ো জ োর্, 
পরম স্বতস্তর একিো হোতস হোসনল  ফোলব, আমোনদর দুজন র মনধ্য মর্োকো মোত্র একজ ই। 
 
মৃদু কনণ্ঠ পত নয়িস র্লল, তঠক আনে, িোহনল মসই কথোই রইল। 
 
. 
 
েয় 
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তিতরশিম তদন  পোাঁচনশো পোউে উজ্জ্বল, হলুদ মসো োর র্দনল মুতক্ত মপল মগ্োরভ। মসই 
সনে মুতক্ত মপল িোর ঘৃিয, অসৃ্পশয তশপতিও। 
 
অযোসনকো ীয় তসনস্টনম প্রনর্শ করোর সময় মযম , মর্নরোর্োর সময়ও মিমত  তসতলিোর 
আকৃতির মেোি মেোি তশপগুনলো এতগ্নয় তদনয় এল ওনদর। মগ্োরনভর তশপিোর তদনক 
িোতকনয় তেল পত নয়িস। মৃদু সূযবোনলোনক সোদো একি ফুিতকর মনিো মদখোনে ওিোনক। 
হঠোৎ কনর অনভদয, তর্কৃতি-ত নরোধ্ক ইথোর-র্ীনম পতরষ্কোর িোর গ্লো শু নি মপল 
পত নয়িস। 
 
যো মচনয়তেলোম িো তকন্তু হনলো  ো, পত নয়িস। একিো ট্রোিতমউিোনর কোজ হনর্। মস যোই 
মহোক, তজত সিো িুতম মপনল মকোথোয় র্নলো মিো? 
 
পোইত , পত নয়িনসর কণ্ঠ তির। একিো ফুড ইনরতডনয়শ  মচম্বোনর র্নস র্োত নয়তে। মিম  
একিো কোনজর  ো। র্যোপক হোনর শতক্তেয় আই ি ত তষদ্ধ,  ইনল সোরো গ্যোলোতক্স জুনড় 
মহতভ মমিোল  ো খুাঁনজ ট্রোিতমউনিশ ই র্যর্হোর করি ফোউনেশ । ওিো একিো খুর্ই 
মোমুতল তট্রক। সর্ মট্রডোরই র্যর্হোর কনর। িফোৎিো হনলো, এর আনগ্ মলোহো মথনক মসো ো 
র্ো োন ো মকোন ো যন্ত্র মচোনখ মদতখত  আতম। িনর্ তজত সিো খুর্ই ইনম্প্রতসভ। কোজও কনর- 
িনর্ খুর্ই সোমতয়কভোনর্। 
 
রু্েলোম। তকন্তু তট্রকিো মকোন ো কোনজর  ো। 
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তকন্তু ওিোই মিোমোনক ঐ  রক মথনক মর্র কনর এন নে। 
 
কথো মসিো  ো; তর্নশষ কনর, ওরো এসকিব কনর চনল মগ্নলই যখ  আমোনক তফরনি 
হনর্। 
 
মক ? 
 
মসিো িুতম ত নজই র্যোখযো কনরে মিোমোর এই রোজ ীতিক ভদ্রনলোকনক। মগ্োরনভর গ্লো 
গ্ম্ভীর। মিোমোর কথোর মূল র্ক্তর্য তেল ময ট্রোিতমউিোরিো একিো উনেশয সোধ্ন র উপোয় 
মোত্র, মসিোর ত নজর মকোন ো মূলয ম ই। অথবোৎ মলোকিো মসো ো তক নে, মমতশ   য়। 
সোইনকোলতজ তহনসনর্ ওিো ভোলই তেল, কোরি র্যোপোরিো কোনজ তদনয়তেল, তকন্তু 
 
তকন্তু? পত নয়িস ত িোন্ত মগ্োনর্চোরোর মনিো শুধ্োল। 
 
তরতসভোনরর কণ্ঠিো িীক্ষ্ণির হল। তকন্তু আমরো ওনদর কোনে এম  একিো যন্ত্র তর্তক্র 
করনি চোইতে। মযিোর ত জস্ব মূলয আনে। এম  একিো যন্ত্র, মযিো িোরো মখোলোখুতল 
র্যর্হোর করনি চোইনর্। এম  তকেু যো িোনদরনক িোনদর ত নজনদর গ্রনজই অযোিতমক 
মিকত নকর পনে কথো র্লনি র্োধ্য করনর্। মসোজো কথোয়, এম  যন্ত্র, যো ওনদরনক 
অযোিতমক মিকত নকর ভক্ত র্োত নয় মফলনর্। 
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সর্ই রু্েলোম, শোন্ত কনণ্ঠ র্লল পত নয়িস। আনগ্ও একর্োর র্নলে আমোনক। তকন্তু 
একর্োর মভনর্ মদনখে, আমোর ঐ তর্তক্রনি কি লোভ হনয়নে? ট্রোিতমউিোরিো যতে  
তিকনর্, আই মী , কোজ করনর্, িিতদ  দুহোনি মসো ো র্োত নয় যোনর্ ফোলব। আর পরর্িবী 
ত র্বোচ িো তকন  ম র্োর মনিো সোমথব ফোনলবর  ো হওয়ো পযবন্ত ওিো িসকোনর্  ো। অথচ 
র্িবমো  গ্রযোে মোস্টোর তকন্তু খুর্ মর্তশতদ  তিকনে  ো। 
 
িুতম তক ফোনলবর কৃিজ্ঞিোর ওপর ভরসো করে? মগ্োরভ র্রফ শীিল কনণ্ঠ শুধ্োল। 
 
 ো, ভরসো করতে মলোকিোর মর্োধ্শতক্ত আর িোর ত নজর গ্রনজর ওপর। ট্রোিতমউিোরিো 
িোনক একিো ত র্বোচ  র্োতগ্নয় তদনে, অ যো য মমকোত জম- 
 
 ো,  ো, মিোমোর যুতক্তিো তঠক হনলো  ো। কৃতিেিো মস মসো োনক মদনর্, ট্রোিতমউিোরিোনক 
 ো। এই কথোিোই আতম মর্োেোনি চোইতে মিোমোনক এিেি ধ্নর। 
 
দোাঁি মর্র কনর হোসল পত নয়িস।  নড়চনড় আনরকিু আরোম কনর র্সল। মঢর হনয়নে, 
অন কেি েুতলনয় রোখো হনয়নে মর্চোরোনক। 
 
পত নয়িস র্লল, ধ্ীনর, মগ্োরভ, ধ্ীনর। কথো আতম মশষ কতরত  এখন ো। অ যো য 
যন্ত্রপোতিও এর সনে জতড়ি। 
 
সোমো য তর্রতি। িোরপর মগ্োরনভর সিকব কণ্ঠ মভনস এল। অ যো য যন্ত্রপোতি র্লনি? 
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ত নজর অজোনন্তই অপ্রনয়োজ ীয় একিো ভতে কনর পত নয়িস র্লল, এসকিবিো মদখনি 
পোে? 
 
পোতে, অসতহষ্ণ কনণ্ঠ মগ্োরনভর। িুতম ঐ যন্ত্রপোতিগুনলোর কথো র্নলো। 
 
মস কথোই মিো র্লতে- শুন  যোও। ফোলব-এর প্রোইনভি ম তভ এসকিব কনর ত নয় যোনে 
আমোনদর। গ্রযোে মোস্টোনরর িরফ মথনক এিো িোনক মদয়ো একিো সিো সূচক উপহোর 
র্লনি পোর। মলোকিো মসই ম তভনক র্যর্হোর করনে আমোনদর এসকিব করোর কোনজ। 
 
মিো? 
 
িো, মলোকিো আমোনদর মকোথোয় ত নয় যোনে র্নল মন  হয় মিোমোর? অযোসনকোন র 
সীমোনন্ত, িোর খত  অঞ্চনল, রু্েনল? মশো ! হঠোৎ কনর জ্বনল উঠল পত নয়িস। মিোমোনক 
আতম আনগ্ই র্নলতে, দুত য়ো উদ্ধোর করনি আতসত  আতম, এনসতে পয়সো কোমোনি। তকন্তু 
ট্রোিতমউিোরিো তর্ন  পয়সোনিই তর্তক্র কনর তদনয়তে আতম। গ্যোস মচম্বোনরর েুাঁতক অর্শয 
তেল, তকন্তু িোনি আমোর মকোিো পূরি হয়ত । 
 
খত র কথোয় এস পত নয়িস। এসনর্র সনে ওগুনলোর সম্পকব কীনসর? 
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লোনভর। আমরো তিন র পোহোড় গ্ড়নি যোতে, মগ্োরভ। এই রু্নড়ো তশনপ যি তি  ধ্নর 
িি মিো র্নিই, িোরপর মিোমোর তশনপও ত নি হনর্ অন ক। আতম ফোনলবর সনে তি  
আ নি ত নচ  োমর্, িুতম ওপর মথনক মিোমোর সমস্ত অেশে িোক কনর আমোনক কোভোর 
মদনর্। র্লো যোয়  ো, ফোলব গ্েনগ্োল পোকোনলও পোকোনি পোনর। ঐ তি ই আমোর লোভ। 
 
ট্রোিতমউিোনরর র্দনল? 
 
আমোর সমস্ত অযোিতমক যন্ত্রপোতির র্দনল। তিগুি দোনম, একিো মর্ো োস সহ। প্রোয় েমো 
প্রোথব োর ভতেনি কোাঁধ্ েোাঁকোল মস। স্বীকোর করতে, এিো আতম একরকম মজোর কনরই 
আদোয় কনরতে মলোকিোর কোে মথনক। তকন্তু আমোনক মিো আমোর মকোিো পূরি করনি 
হনর্,  ো তক? 
 
রীতিমি অনথ জনল হোর্োডুরু্ খোনে মগ্োর। েীি কনণ্ঠ মস র্লল, র্যোপোরিো একিু খুনল 
র্লো যোয়  ো? 
 
খুনল র্লোর কী আনে? র্যোপোরিো মিো পোত র মনিো মসোজো। রু্েনল মগ্োরভ, মঘোনড়ল 
কুকুরিো মন  কনরতেল, পুনরোপুতর ওর ফোাঁনদ আিকো পনড় মগ্তে আতম। িোর কোরি, 
স্বভোর্িই এযোে মোস্টোনরর কোনে আমোর কথোর মচনয় িোর কথোর মূলয মর্তশ। 
ট্রযোিতমউিোরিো মস ত নয়তেল তঠকই, আর অযোসনকোন  মসিো একিো কযোতপিোল ক্রোইম, 
এিোও তঠক। তকন্তু ধ্রো পড়নলই মস এ কথো র্নল পোর মপনয় মযি ময, ত নভবজোল 
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মদশনপ্রনম উিুদ্ধ হনয় মস আমোনক এই ত তষদ্ধ তজত স তর্তক্র করোর ফোাঁনদ পো তদনি প্রলুি 
কনরনে। 
 
িো মিো র্নিই। 
 
তকন্তু র্যোপোরিো এি সরল  য় মমোনিই। িুতম ভোল কনরই জো , জীর্ন  মোইনক্রোতফল্ম-
মরকডবোনরর  োম মশোন ত -ফোলব। এ-রকম তজত স ময আনদৌ থোকনি পোনর, মসকথোও 
ঘুিোেনর ঠোই পোয়ত  িোর মোথোয়। 
 
মহনস উঠল মগ্োরভ। 
 
একিো কথো তঠক, পত নয়িস মোথো ম নড় র্লল। তহ হযোড দয আপোর হযোাঁে কিবিো ওর 
হোনি তেল। আমোনক মর্শ মকোিঠোসো কনর মফনলতেল মলোকিো। তকন্তু : আতম িনক্ক িনক্ক 
তেলোম। ট্রোিতমউিোরিো ফোলবনক িোর পেেমি জোয়গ্োয় তফি কনর মদর্োর সময় চি কনর 
যন্ত্রিোর মভির মরকডবোরিো ঢুতকনয় তদলোম আতম। পনরর তদ  যন্ত্রিো পরীেো কনর মদখোর 
েনল মর্র কনর ত লোম আর্োর। সর্তকেু মরকডব হনয় মগ্নে িিেনি মোইনক্রোতফল্ম-
মরকডবোরিোয়- মগ্োপ  আস্তো োয় র্নস ফোলব মর্চোরো সমস্ত আগ্ব প্রনয়োগ্ কনর ট্রোিতমউিোর 
চোলোনে, আর প্রথমর্োর মসো ো শিতর করোর পর খুতশনি এম  উিোহু  ৃিয করনে ময  
ওিো সদয পোড়ো িোর ত নজর তডম- এগুনলো সর্ ধ্নর মরনখনে মরকডবোরিো। 
 
ওনক মসিো মদতখনয়তেল? 
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দুতদ  পর। মগ্োর্রগ্নিশিো তি-ডোইনম শ োল কোলোর সোউে ইনমজ তজনেগ্ীনি মদতখত । 
মুনখ র্নল, মস  োতক কুসিংস্কোরোেন্ন  য়। অথচ মসই সময় ওর মচোখ মুনখর অর্িো যতদ 
মদখনি ভয় আর েদ্ধোয় গ্দগ্দ অম  দৃতষ্ট আর কোনরো মচোনখ মদতখত  আতম, হলপ কনর 
র্লনি পোতর। যখ  র্ললোম, তসতি মস্কোয়োনর আতম একিো মরকডবোর মরনখ এনসতে, আর 
তঠক দুপুর মর্লো মসিো লে লে ধ্নমবোন্মোদ অযোসনকোর্োসীর মচোনখর সোমন  চোলু হনয় 
যোনর্, আর িোরপনর মুহূনিবর মনধ্য ওরো িোনক তোঁনড় িুকনরো িুকনরো কনর মফলনর্- 
অমত , মোত্র আধ্ মসনকনির মনধ্য, আমোর পো জতড়নয় ধ্নর প্রলোপ র্কনি শুরু করল 
ফোলব। আমোর কথোমি ময মকোন ো চুতক্তনি আসোর জ য এক পোনয় খোড়ো িখ  মলোকিো। 
 
সতিয িোই? চোপো হোতস হোসল মগ্োরভ। আই মী , িুতম তক সতিয সতিয তসতি মস্কোয়োনর 
মরকডবোর মরনখ তদনয়তেল? 
 
 ো, রোতখত । তকন্তু িোনি কী? তহ মমড দয তডল। যি পোতর তি  মর্োেোই কনর ত নয় যোর্, 
এই শনিব আমোর আর মিোমোর প্রনিযকিো গ্যোনজি তকন  ত ল মস। মস সময় ওর মচোনখ 
আতম রীতিমি সর্বশতক্তমো , যো ইনে িোই করোর েমিো রোতখ। চুতক্তিো কোগ্নজ-কলনমই 
হনয়নে। ওর সনে ত নচ ম নম যোর্োর আনগ্ মিোমোনক মসিোর একিো কতপ তদনয় যোর্- 
সোর্ধ্োন র মোর ম ই, তক র্ল? 
 
তকন্তু িুতম ওর অহম চূিব কনর তদনয়ে, র্লল মগ্োরভ। যন্ত্রপোতিগুনলো তক আর র্যর্হোর 
করনর্ ও? 
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মক  করনর্  ো? েতি পুতষনয় ম র্োর এিোই একমোত্র উপোয় িোর। যতদ মস ওগুনলো তর্তক্র 
কনর পয়সো কোমোনি পোনর িোহনলই হোরোন ো অহিংনর্োধ্ তফনর পোনর্ মস। আর পরর্িবী 
গ্রযোে মোস্টোর ফোাঁই হনে। আর আমোনদর কোনজ লোগ্োর্োর জন য মস-ই সর্নচনয় উপযুক্ত 
মলোক। 
 
রু্েলোম, মগ্োরভ র্লল, ভোলই তর্তক্র হনলো মিোমোর। তকন্তু িোরপনরও র্লনি হনে, 
মিোমোর এই মসলস মিকত কিো মর্শ অসুতর্নধ্জ ক। মসতম োতর মথনক ওরো তক আর 
খোনমোকো িোতড়নয় তদনয়তেল মিোমোনক? মিোমোর মকোন ো  ীতিনর্োধ্ ম ই  োতক? 
 
এনি খোরোপিো কী মদখনল িুতম? পত নয়িস ত তলবপ্ত স্বনর তজনগ্যস করল। আর িোেোড়ো, 
 ীতিনর্োধ্ সম্পনকব সযোলভর হোতডব  কী র্নল মগ্নে  িো মিো িুতম জোন োই। 
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পঞ্চম পর্ব – র্সিক রাজপতু্রণ্ডদর কথা 
 
এক 
 
র্তিকদল-… সোইনকোতহনস্টোতরক অত র্োযবিোয় ফোউনেশন র অথবন তিক ত য়ন্ত্রি র্োড়নি 
থোকল। সম্পদশোলী হনয় উঠল র্তিকরো। এর্িং সম্পনদর হোি ধ্নর এল েমিো।… 
 
মহোর্োর মযোনলো ময একজ  সোধ্োরি র্তিক তহসোনর্ িোাঁর কমবজীর্  শুরু কনরতেনল  
মসকথো মলোনক প্রোয়ই ভুনল যোয়। তকন্তু ময কথো িোরো কখন োই মভোনল মসতি হনে, মোরো 
যোর্োর সময় তিত ই তেনল  প্রথম র্তিক রোজপুত্র।… 
 
–ই সোইনলোপীতডয়ো গ্যোলোকতিকো 
 
. 
 
মজোনর  সোি িোাঁর সযেচতচবি  নখর ডগ্োগুনলো এক কনর র্নল উঠনল , র্যোপোরিো মর্শ 
রহসযজ ক। সতিয র্লনি কী- কথোিো তকন্তু মগ্োপন  র্লতে- এিো হয়ি আনরকিো 
মসলড  ক্রোইতসস। 
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উনেোতদনক র্সো মলোকতি িোর খোনিো তস্মর ীয় জযোনকনির পনকি চোপড়োনল  তসগ্োনরনির 
জন য। মসকথো তঠক র্লনি পোরর্  ো, সোি। র্রোর্রই মিো মদনখ আসতে মময়র ত র্বোচন র 
সময় এনলই রোজ ীতিতর্দরো সর্ মসলড  ক্রোইতসস র্নল মচাঁচোনি শুরু কনর। 
 
েীি একিো হোতসর মরখো মদখো তদল সোনির মঠোাঁনি। আতম এখোন  মভোনির জন য আতসত , 
মযোনলো। পোরমোিতর্ক অে আমোনদর  োনকর ডগ্ো তদনয় ঘুনর মর্ড়োনে অথচ মসগুনলো 
মকোনেনক আসনে আমরো জোত ই  ো।  
 
তস্মরত য়োর মোস্টোর মট্রডোর মহোর্োর মযোনলো শোন্তভোনর্, অন কিো ত তলবপ্ত ভতেনি তসগ্োনরনি 
িো  তদনল । র্নল যো । আনরো তকেু র্লোর থোকনল, মেনড় কোশু । 
 
ফোউনেশন র মলোকজন র সোমন  তর্ নয় তর্গ্তলি হর্োর মনিো ভুলতি কখ   কনর   ো 
মযোনলো। তিত  একজ  আউিলযোেোর হনি পোনর , িোই র্নল মফল ো   । 
 
মিতর্নলর ওপর একিো ট্রোইনম শ োল স্টোর-মযোপ রনয়নে। মসিোর তদনক মযোনলোর দৃতষ্ট 
আকষবি করনল  সোি। কনিোলগুনলো অযোডজোস্ট করনিই আধ্ ডজ  মস্টলোর তসনস্টনম 
লোল আনলো জ্বনল উঠল। শোন্ত কনণ্ঠ সোি র্লনল , এিো হনে মকোনরতলয়ো  তরপোর্তলক। 
 
মোথো েোাঁকোনল  মট্রডোর। তগ্নয়তে ওখোন । দুগ্বন্ধ ভরো ইাঁদুনরর গ্িব একিো! ওিোনক আপত  
তরপোর্তলক র্লনি পোনর , তকন্তু প্রতির্োরই মদখো যোয়, এম  এক মলোক কনমোডর 
ত র্বোতচি হনয়নে ময তক  ো আনগ্বো পতরর্োনরর মকউ  য়। আর র্যোপোরিো যতদ কোনরো 
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পেে  ো হয়, িোহনল কপোনল খোরোতর্ আনে িোর। মঠোাঁি র্োাঁতকনয় কথোর পু রোরৃ্তত্ত 
করনল  তিত , তগ্নয়তে ওখোন । 
 
তকন্তু িুতম তফনর এনসে, আর এ-র্যোপোরিো র্োর র্োর ঘনি  ো। গ্ি র্ের তরপোর্তলনকর 
এলোকোর মভির মথনক তি নি মট্রডতশপ হোওয়ো হনয় মগ্নে। তি তি তশপই ক নভ শন র 
আওিোয় অ োক্রমি চুতক্তর্দ্ধ। তি নি তশপই সর্ ধ্রন র সোধ্োরি ত উতলয়োর 
এক্সনপ্ল্োতসভ আর মফোসব-তফে তডনফনি সতজ্জি তেল। 
 
মশষর্োনরর মনিো কী খর্র পোতঠনয়তেল ওগুনলো? 
 
রুতি  তরনপোিব, িোর মর্তশ তকেু  য়। 
 
িো, মকোনরল কী র্নল এ-র্যোপোনর? 
 
তর্দ্রুনপর তেতলক মখনল মগ্ল সোনির দুনচোনখ, মকোন ো তকেু তজনগ্যস করোর মজো তেল  ো 
ওনদরনক। মগ্োিো মপতরনফতর জুনড় ফোউনেশন র েমিোর ময খযোতি েতড়নয় আনে মসিোই 
এর সর্নচনয় র্ড় সম্পদ। মিোমোনদর তক মন  হয় মোত্র তি নি তশপ খুইনয় মস-সম্পনকব 
মখোাঁজ-খর্র করো সোনজ আমোনদর? 
 
মর্শ মিো, মসনেনত্র আপত  আমোর কোনে তঠক কী চো  মসিো আমোনক র্নল মফলনল হনিো 
 ো? 
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তর্রতক্ত প্রদশব  কনর র্োনজ সময় খরচ করনল   ো মজোনর  সোি। তকেু মলোক আনে যোরো 
মন  কনর, হযোতর মসলড  ত নদবতশি ভতর্ষযৎ ইতিহোনসর গ্তিপনথর সন্ধো  মপনয় মগ্নে 
িোরো। এনদর মনধ্য আনে তর্নরোধ্ীদলীয় কোউতিল সদসয, চোকুতর প্রোথবী, সমোজ সিংস্কোরক 
আর র্োতিকগ্রস্ত মলোকজ । মময়নরর মসনক্রিোতর তহনসনর্ তিত  ভোল কনরই জোন  , এ-
ধ্রন র মলোকজ নক কী কনর এতড়নয় চলনি হয় র্ো দূনর সতরনয় রোখনি হয়। সুিরোিং 
িোর তর্রতক্ত উৎপোদ  করো খুর্ কতঠ  কোজ। 
 
তিত  িোই শোন্তভোনর্ র্লনল , এক তমত ি। একই মসক্টনর আর একই র্েনর তি  তি নি 
তশপ মখোয়ো যোর্োর র্যোপোরিো তকেুনিই দুঘবি ো হনি পোনর  ো। আর পোরমোিতর্ক শতক্তনক 
মকর্ল পোরমোিতর্ক শতক্ত তদনয়ই জয় করো সম্ভর্। সুিরোিং স্বভোর্িই এই প্রশ্নিো মন  
উাঁতক মদয়, মকোনরনলর কোনে যতদ পোরমোিতর্ক অে থোনক িোহনল মস-অে িোরো পোনে 
মকোনেনক? 
 
মকোনেনক? 
 
সম্ভোর্য দুতি উপোনয়। হয় মকোনরোতলয়ো রো ত নজরোই মসগুনলো শিতর করনে— 
 
কষ্টকল্প ো। 
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ত িঃসনেনহ। আর তিিীয় সম্ভোর্ োিো হনে, আমোনদর মনধ্য তর্শ্বোসঘোিক আনে। এক র্ো 
একোতধ্ক। 
 
আপ োর িোই মন  হয়? মযোনলোর কণ্ঠ উত্তোপহী , শীিল। 
 
শোন্ত কনণ্ঠ সোি র্লনল , এিো এম  তকেু অনলৌতকক র্যোপোর  য়। চোর রোজয ফোউনেশ  
ক নভ শ  মমন  ম র্োর পর মথনক প্রতিতি তভন্নমিোর্লম্বী মর্শ কনয়কিো দনলর 
মুনখোমুতখ হনি হনয়নে আমোনদর। ফোউনেশন র প্রতি িোনদর একিো দরদ আনে- এই 
ভো িুকুও ত খুাঁিভোনর্ করনি পোনর  ো এম  মধ্োকোর্োজ আর প্রোক্ত  অতভজোি মেিীভুক্ত 
মলোনকর অভোর্ ম ই আনগ্কোর ঐ রোজযগুনলোয়। হয়ি িোনদরই মকউ মকউ সতক্রয় হনয় 
উনঠনে। 
 
মযোনলোর মুখিো একিু লোল হনয় উঠল। র্নি! িো, আপত  তক আমোনক তকেু র্লনি চো ? 
আতম তস্মরন োর মলোক। 
 
আতম জোত  িুতম মকোথোকোর মলোক- প্রোক্ত  চোর রোনজযর অ যিম রোজয তস্মরন োনি জন্ম 
মিোমোর। মেফ তশেোর র্নদৌলনি ফোউনেশন র মলোক হনয়ে িুতম। জন্মগ্িভোনর্ িুতম 
একজ  আউিলযোেোর আর তভ নদশী। অযো োতক্রয়  আর লতরস এর মনধ্য যুনদ্ধর সময় 
মিোমোর দোদো ময একজ  র্যোর  তেল িোনি মকোন ো সনেহ ম ই। আর একথোও ত তিি 
কনর র্লো যোয় ময, মসফ মসরমযোক যখ  ভূতম পু র্বণ্ট  কনর  িখ  মিোমোনদর ভূ-
সম্পতত্ত মকনড় ম য়ো হনয়তেল। 
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 ো! ব্লযোক মস্পনসর তদতর্য,  ো। ম হোিই সোমো য একজ  মহোকোশচোরীর সন্তো  তেনল  
আমোর দোদো। ফোউনেশ  প্রতিিোর আনগ্ই অ োহোনর ধু্নক ধু্নক মোরো যো  তিত । সোনর্ক 
আমনলর শোসকনদর কোনে আমোর মকোন ো ঋি ম ই। িনর্ তস্মরন োনিই জন্ম আমোর, 
আর গ্যোলোতক্সর তদতর্য, তস্মরন ো র্ো তস্মরন োর্োসীনদর র্যোপোনর আতম মমোনিই লতজ্জি  ই। 
তর্শ্বোসঘোিকিোর ময ম োিংরো ইতেি আপত  করনল , মসজন য ভয় মপনয় ফোউনেশন র 
থুিু চোিনি যোর্  ো আতম। এর্োর আপত  আমোনক হুকুম তদনি পোনর  অথর্ো আমোর 
তর্রুনদ্ধ অতভনযোগ্ও করনি পোনর , আমোর তকেুই আনস যোয়  ো। 
 
মদখ র্োপু, মোস্টোর মট্রডোর, মিোমোর দোদো তস্মরন োর রোজো তেনল ,  ো পনথর ফতকর 
তেনল , িোনি ইনলকট্র  পতরমোিও আনস যোয়  ো আমোর। মিোমোর জন্ম আর পূর্বপুরুষ 
সিংক্রোন্ত লম্বো কোসুতে মঘনিতে মেফ এই কথো রু্তেনয় তদনি ময, ও র্যোপোনর আমোর 
মকোন ো আগ্রহ ম ই। মর্োেোই যোনে, িুতম আমোর মূল র্ক্তর্যিোই ধ্রনি পোরত । আর্োনরো 
মপেন  মফরো যোক িোহনল। িুতম একজ  তস্মরত য়ো । আউিলযোেোররো মিোমোর পতরতচি। 
িোেোড়ো িুতম একজ  মট্রডোর, র্লো উতচি মসরো মট্রডোরনদর একজ । িুতম মকোনরল 
তগ্নয়ে, মকোর্রোতলয়ো নদরও মচন ো। আর ওখোন ই মযনি হনর্ মিোমোনক। 
 
লম্বো কনর শ্বোস ত নল  মযোনলো৷ স্পোই তহসোনর্? 
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মমোনিই  ো। মট্রডোর তহনসনর্- িনর্ মচোখ-কো  মখোলো মরনখ। মিোমোনক মর্র করনি হনর্, 
ওনদর শতক্তর উৎসিো মকোথোয়- আর িুতম মযনহিু তস্মরত য়ো  িোই স্মরি কতরনয় তদতে, 
হোতরনয় যোওয়ো তি নি মট্রড তশনপর দুনিোনিই তকন্তু তস্মরত য়ো  কু্র তেল। 
 
কখ  রও ো হর্? 
 
তশপ মরতড করনি ক তদ  লোগ্নর্ মিোমোর? 
 
তদ  েনয়ক। 
 
িোহনল ঐ ে তদ  পনরই রও ো হে িুতম। অযোডতমরোলতিনি প্রনয়োজ ীয় সমস্ত কোগ্জপত্র 
পোনর্ মিোমোর। 
 
তঠক আনে, উনঠ দোাঁড়োনল  মযোনলো। দোয়সোরোভোনর্ করমদব  কনর মর্তরনয় মগ্নল । 
 
আনয়শ কনর হোনির আঙুলগুনলো েতড়নয় তদনয় তকেুেি র্নস রইনল  সোি। িোরপর কোাঁধ্ 
েোাঁতকনয় উনঠ দোাঁড়োনল । ঢুনক পড়নল  মময়নরর কোমরোয়। তভতসনপ্ল্িিো র্ন্ধ কনর তদনয় 
মচয়োনরর তপনঠ মহলো  তদনল  মময়র। কী রু্েনল, সোি? 
 
মলোকিো ভোল অতভন িোও হনি পোনর, জর্োর্ তদনল  সোি তচতন্তিভোনর্, িোতকনয় রইনল  
সোমন র তদনক। 
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. 
 
দুই 
 
মসতদ ই সনন্ধযনর্লো। হোতডব  তর্তেিং-এর একুশ িলোয় মজোনর  সোনির র্যোনচলর 
অযোপোিবনমে। মনদর গ্লোনস আনয়শ কনর চুমুক তদনে  পোর্তলস মযো তলনয়ো। 
 
কৃশকোয়, মপ্রৌঢ় পোর্তলস মযো তলনয়ো ফোউনেশন র দুনিো গুরুেপূিব দপ্তনরর কিবোর্যতক্ত। 
একতদনক তিত  মময়নরর মকতর্ন নির পররোষ্ট্র সতচর্, অ যতদনক একোধ্োনর, ফোউনেশ  
েোড়ো অ যসর্ আউিোর সো -এর প্রোইনমি অভ দয চোচব, পোনভবয়র অভ দয মহোতল ফুড, 
মোস্টোর অভ দয মিম্পলস, ইিযোতদ তকেু গ্োলভরো পনদর অতধ্কোরী। 
 
মদযপোন  তর্রতি তদনয় তিত  র্লনল , তকন্তু তিত  মিো মিোমোনক মসই মট্রডোরনক র্োইনর 
পোতঠনয় মদর্োর র্যোপোনর সিতি তদনয়নে । এিো তকন্তু একিো উনিখনযোগ্য র্যোপোর। 
 
মিম  উনিখনযোগ্য তকেু  য়। অন্তি এেুত  এনি মকোন ো লোভ হনে  ো আমোনদর। 
মকৌশল তহনসনর্ খুর্ কোাঁচো এিো। িোর কোরি, মশষ পযবন্ত কী হনর্ মসিো আনগ্ মথনকই 
মর্োেো যোনে  ো। মশষ প্রোনন্ত একিো ফোাঁস থোকনলও থোকনি পোনর এই মন  কনর দতড় 
মিন  যোওয়ো মনিো র্যোপোর এিো। 
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িো তঠক। আর িোেোড়ো মযোনলো কতরৎকমবো মলোক। িোনক যতদ মর্োকো র্ো োন ো  ো যোয়? 
 
েুাঁতকিো ত নিই হনর্। তর্শ্বোসঘোিকিোমূলক মকোন ো তকেু যতদ এর মনধ্য মথনক থোনক, 
মদখো যোনর্, কতরৎকমবো আর ধু্রন্ধর মলোনকরোই িোর সনে জতড়ি। আর িো যতদ  ো হয় 
িোহনল আসল র্যোপোরিো খুাঁনজ মর্র করোর জন য একজ  মযোগ্য মলোনকরই দরকোর 
আমোনদর। িোেোড়ো মযোনলোনক মচোনখ রোখোর র্যর্িো করো হনর্। মিোমোর গ্লোস তকন্তু খোতল। 
 
ম ো, থযোিংকস, যনথষ্ট হনয়নে। 
 
সোি িোর ত নজর গ্লোস ভনর ত নল । মযো তলনয়োর মচোনখ-মুনখ অস্বতস্ত, কী ময  ভোর্নে  
তিত । সোি শধ্যব ধ্নর অনপেো করনর । 
 
ভদ্রনলোনকর মোথোয় ময-তচন্তোই ঘুরপোক খোক  ো মক , তিত  ময তসদ্ধোন্তহী িোয় ভুগ্নে  
মসিো মর্োেো মগ্ল। হঠোৎ তিত  প্রশ্ন করনল , সোিব, িুতম কী ভোর্ে র্নল মিো? 
 
র্লতে, মযো তলনয়ো। পোিলো মঠোাঁি মজোড়ো ফোাঁক হনলো িোাঁর। একিো মসলড  ক্রোইতসনসর 
মনধ্য রনয়তে আমরো। 
 
মযো তলনয়োর দৃতষ্ট সোমো য প্রসোতরি হনলো। শোন্ত গ্লোয় আর্োর প্রশ্ন করনল  তিত , কী 
কনর রু্েনল? মসলড  তক িোইম ভনে মদখো তদনয়নে  আর্োর? 
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মসলডন র আসোর দরকোর ম ই, ভোয়ো, যুতক্ত তদনয়ই মর্োেো যোয় মসিো। গ্যোলোকতিক 
এম্পোয়োর মপতরনফতর পতরিযোগ্ কনর আমোনদর একো মফনল মরনখ যোর্োর পর মথনক 
পোরমোিতর্ক েমিোধ্োরী মকোন ো প্রতিপনের মুনখোমুতখ হইত  আমরো। এর্োরই হলোম 
প্রথমর্োনর মনিো। তর্তেন্নভোনর্ এিোর গুরুেই অন ক, তকন্তু িোর ওপর আর্োর আনরকিো 
র্যোপোর মযোগ্ হনয়নে- সত্তর র্েনরর মনধ্য এই প্রথম র্ড়সড় একিো অভযন্তরীি 
রোজন তিক সিংকনির মুনখোমুতখ হনয়তে আমরো। আমোর মিো ধ্োরিো, র্োইনরর আর 
মভিনরর এই দুই সমসযো তর্নেষি করনলই একথো পোত র মনিো পতরষ্কোর হনয় ওনঠ ময, 
এিো মসলড  ক্রোইতসস েোড়ো আর তকেু  য়। 
 
মযো তলনয়োর মচোখ মজোড়ো কুাঁচনক মগ্ল। শুধু্ যতদ এই দুনিো র্যোপোর হয় িোহনল র্লর্ 
মসলড  ক্রোইতসনসর জন য এগুনলো যনথষ্ট  য়। এর আনগ্ দুনিো ক্রোইতসস এনসতেল আর 
দুর্োরই হুমতকর সিুখী  হনয়তেল ফোউনেশন র অতস্তে। ঐ একই তর্পদ  ো এনল 
মসিোনক থোডব ক্রোইতসস র্লো যোনর্  ো। 
 
সোি কখন ো অতিরিো প্রকোশ কনর   ো। মস-তর্পদও আসনে। ক্রোইতসস এনল মসিো 
একিো ত নর্বোধ্ও মদখনি পোয়। প্রোথতমক অর্িোনি মসিো শ োক্ত করনি পোরনল মস্টনির 
মহো উপকোর করো হনর্। মদখ, মযো তলনয়ো, আমরো একিো পতরকতল্পি ইতিহোনসর মভির 
তদনয় এনগ্োতে। আমরো জোত , হযোতর মসলড  ঐতিহোতসক সম্ভোর্যিো ত িবয় কনরতেনল । 
আমরো জোত , মকোন ো এক সময় আমোনদরনক গ্যোলোকতিক এম্পোয়োর পু ত বমবোি করনি 
হনর্। আমরো জোত , কমনর্তশ এক হোজোর র্ের লোগ্নর্ কোজিো করনি। আমরো এ-ও 
জোত , মোেখোন র এই সময়িোনি আমরো ত তদবষ্ট তকেু ক্রোইতসনসর মুনখোমুতখ হর্। 
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এখ , প্রথম ক্রোইতসসিো এনসতেল ফোউনেশ  প্রতিিোর পঞ্চোশ র্ের পর। তিিীয়িো 
প্রথমিোর তিতরশ র্ের পর। িোরপর পাঁচোত্তর র্ের মকনি মগ্নে। ইিস িোইম, মযো তলনয়ো, 
ইিস িোইম। 
 
তিধ্োগ্রস্ত ভতেনি আঙুল তদনয়  োক ঘষনল  মযো তলনয়ো। আর িুতম এই ক্রোইতসস মথনক 
উদ্ধোর পোর্োর পতরকল্প ো কনর মফনলে, এই মিো? 
 
সোি মোথো েোাঁকোনল । 
 
আর, মযো তলনয়ো র্নল চলনল , আমোনক িোনি অিংশ ত নি হনর্, তঠক? 
 
আর্োনরো মোথো েোাঁকোনল  সোি। অযোিতমক পোওয়োর সিংক্রোন্ত শর্নদতশক হুমতকর মমোকোতর্লো 
করোর আনগ্ মিোমোর কোজ হনর্ আমোনদর অভযন্তরীি সমসযো মমিো । এই মট্রডোররো- 
 
হুাঁ! অফুি শে কনর উঠনল  মযোত নলো। শরীরিো শক্ত হনয় মগ্ল িোর। মচোখ মজোড়ো হনয় 
উঠল িীক্ষ্ণ। 
 
এই মট্রডোররো কোনজর তঠকই, িনর্ খুর্ শতক্তশোলী, সোি র্নল চলনল , আর খুর্ 
অর্োধ্যও। সর্ আউিলযোেোসব। তশতেি, িনর্ ধ্মবীয় তদকিো র্োনদ। আর আমরো ওনদরনক 
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এই তশেো-দীেো মদর্োর ফনল ওনদর ওপর আমোনদর কিৃবেিোও আনস্ত আনস্ত কনম 
যোনে। 
 
যতদ আমরো তর্শ্বোসোিকিো প্রমোি করনি পোতর? মযো তলনয়ো তজনগ্যস করনল । 
 
মসনেনত্র তডনরক্ট অযোকশ ই হনর্ সর্নচনয় সহজ আর কোযবকর র্যর্িো। তকন্তু মসিো র্ড় 
কথো  য়। ওনদর মকউ তর্শ্বোসঘোিক র্নল প্রমোতিি  ো হনলও তকন্তু আমোনদর সমোনজ 
একিো অত তিি পতরতিতির সৃতষ্ট করনর্ ওরো। মদশনপ্রম র্নলো আর সম-উত্তরোতধ্কোর 
র্নলো র্ো ধ্মবীয় ভীতিই র্নলো, মকোন ো র্ন্ধন ই আমোনদর সনে র্োাঁধ্ো থোকনর্  ো ওরো। 
হোতডবন র সময় মথনক মযসর্ আউিোর প্রতভি আমোনদরনক মহোতল-প্ল্যোন ি র্নল গ্িয কনর 
আসনে, ওনদর ধ্মবত রনপে ম িৃনের আওিোয় মথনক মসগুনলোর দৃতষ্টভতে আমূল পোনে 
যোনর্। 
 
সর্ই রু্েলোম, তকন্তু সমোধ্ো - 
 
সমোধ্ো  হনি হনর্ খুর্ তশগ্তগ্রই, মসলড  ক্রোইতসসিো জতিল হনয় ওঠোর আনগ্ই। ঘনর 
অসনন্তোষ আর র্োইনর পোরমোিতর্ক অে- এই যতদ হয় অর্িো মসনেনত্র পতরিতি ভয়িংকর 
হনি পোনর। হোনির খোতল গ্লোসিো  োতমনয় রোখনল  সোি। ঘর সোমলোন োর কোজিো 
পুনরোপুতর মিোমোর। 
 
আমোর? 
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আই কোে ডু ইি। আমোর দপ্তরিো যোনক র্নল অযোপনয়তেভ, আই  প্রিয়  সিংক্রোন্ত 
মকোন ো অতধ্কোর ম ই মসিোর। 
 
মময়র- 
 
অসম্ভর্। িোর র্যতক্তে পুনরোপুতর ম তির্োচক। দোতয়ে এড়োর্োর মর্লোনিই যি উৎসোহ 
িোর। অর্শয যতদ স্বোধ্ী  মকোন ো পোতিবর আতর্ভবোর্ ঘনি হঠোৎ কনর, যোরো পু ত বর্বোচন  
তর্ি ঘিোনি পোনর, মসনেনত্র িোনক তদনয় কোজ করোন ো সম্ভর্ হনি পোনর। 
 
তকন্তু সোি, সতক্রয় রোজ ীতি করর্োর মনিো স্বোভোতর্ক প্রর্িিোই ম ই আমোর মনধ্য। 
 
মসিো আমোর ওপর মেনড় দোও। মক জোন , মযো তলনয়ো? সযোলভর হোতডবন র পর সনর্বোচ্চ 
যোজনকর পদ আর মময়রতশপ কখন ো একজন র ওপর র্িবোয়ত । এর্োর মসই দুলবভ 
ঘি োিো ঘিনিও পোনর- যতদ িুতম মিোমোর কোজিো তঠকমি করনি পোর। 
 
. 
 
তি  
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শহনরর অ যপ্রোনন্ত, আনরো ঘনরোয়ো পতরনর্নশ, মযোনলো িখ  তিিীয় এক র্যতক্তর সনে কথো 
র্লনে । অন কেি ধ্নর শুন  যোতেনল  তিত , এর্োর সিকবিোর সনে মুখ খুলনল । 
হযোাঁ, আতম শুন তে ত র্বোচ ী প্রচোরোতভযোন র সময় িুতম কোউতিনল সরোসতর মট্রডোর 
প্রতিত তধ্নের দোতর্ িুনলে। র্োি মহোয়োই তম, িুয়োর? আমোনক িো ে মক ? 
 
ফোউনেশন  আউিলযোেোরনদর ময দলতি প্রথম মল এজুনকশ  অথবোৎ সোধ্োরি মলোকনদর 
তশেো গ্রহি কনর, মজইম িুয়োর মসই দনল তেনল । এর্িং িোনক তজনগ্যস করো মহোক আর 
 ো মহোক, িথযতি তিত  প্রথম সোেোনিই মলোকজ নক জোত নয় তদনি মভোনল   ো। তস্মি 
হোতসনি িোর মুখিো উদ্ভোতসি হনয় উঠল মযোনলোর প্রশ্ন শুন । 
 
আতম জোত  আতম কী করতে, র্লনল  তিত । মিোমোর সনে আমোর প্রথম মকোথোয় মদখো 
হনয়তেল গ্ি র্ের মন  আনে? 
 
মট্রডোসব ক নভ শন । 
 
তঠক। তমতিিংিো িুতমই পতরচোল ো কনরতেনল। লোল গ্দবো ওয়োলো ষোাঁড়গুনলোনক িুতম প্রথনম 
ওনদর যোর যোর তসনি মগ্নড় র্তসনয় রোখনল, িোরপর মঢোকোনল মিোমোর শোনিবর পনকনি 
আর মশনষ ঐ পনকিি অর্িোনিই সর্োইনক ত নয় মর্তরনয় এনল। আর ফোউনেশন র 
মলোকগুনলোনকও িুতম ভোনলোই সোমলোনি পোর। মিোমোর একিো গ্লযোমোর আনে, র্ো অন্তি 
েুাঁতক ত নয় কোজ করোর র্যোপোনর খযোতি আনে, মযিো ঐ একই তজত স। 
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মর্শ, শুকন ো কনণ্ঠ র্লনল  মযোনলো। তকন্তু এখ  মক ? 
 
কোরি, এখ ই আমোনদর সুনযোগ্। িুতম তক জো , তশেোসতচর্ িোর পদিযোগ্পত্র মপশ 
কনরনে ? এখন ো সর্োই জোন   ো র্যোপোরিো, িনর্ মজন  যোনর্। 
 
িুতম কী কনর জো নল? 
 
মসিো- যোকনগ্, তর্রতক্তসূচক ভতেনি একিো হোি  োড়নল  িুয়োর। তকন্তু ঘি োিো সতিয। 
অযোকশত স্ট পোতিবনি তর্রোি ফোিল মদখো তদনয়নে। মট্রডোরনদর জন য সম-অতধ্কোনরর 
প্রনশ্ন অথর্ো গ্িিনন্ত্রর পে-তর্পনের প্রনশ্ন এই মুহূনিব দলিোনক মোতির সনে তমতশনয় 
মদয়ো যোয়। 
 
মচয়োনরর তপনঠ মহলো  তদনয় র্সনল  মযোনলো। িোতকনয় রইনল  িোাঁর িোনির পুরু 
আঙুলগুনলোর তদনক। তকন্তু আতম দুিঃতখি, িুয়োর। সোমন র সপ্তোনহ একিো কোনজ র্োইনর 
মযনি হনে আমোনক। অ য কোউনক খুাঁনজ মর্র করনি হনর্ মিোমোনক। 
 
িুয়োর র্ড় র্ড় মচোখ কনর িোকোনল । 
 
কোনজ? কী কোনজ? 
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কোজিো যোনক র্নল মভতর সুপোর তসনক্রি। তট্রপল-এ প্রোনয়োতরতি। মময়নরর মসনক্রিোতরর 
সনে কথো হনয়নে আমোর। 
 
ঐ সোনপর মনিো খল সোনির সনে? উনত্ততজি কনণ্ঠ প্রশ্ন করনল  িুয়োর। মধ্োকোর্োতজ! ঐ 
মঘোনড়ল মলোকিো মিোমোনক কোনজর সময় সতরনয় তদনি চোইনে মযোনলো- 
 
থোনমো! মযোনলোর হোি িুয়োনরর মুতষ্টর্দ্ধ হোনির ওপর এনস পড়ল। উনত্ততজি হনয়ো  ো। 
র্যোপোরিো যতদ চোলোতক হনয় থোনক, কনয়কতদ  পনরই তফনর আসর্ আতম ঘি োিো পরখ 
করোর জন য। যতদ িো  ো হয়, সোনপর মনিো খল মিোমোর ঐ সোি আমোর হোনির পুিুনল 
পতরিি হনর্। মশো , একিো মসলড  ক্রোইতসস এতগ্নয় আসনে। 
 
কথোিোর প্রতিতক্রয়ো কী হয় মদখোর জন য একিু অনপেো করনল  মযোনলো। তকন্তু িোাঁনক 
হিোশ হনি হল। র্রিং মচোখ ঈষৎ তর্ফোতরি কনর িুয়োর তজনগ্যস করনল , মসলড  
ক্রোইতসস-িো আর্োর কী? 
 
গ্যোলোতক্স! তর্স্মনয় মফনি পড়নল  মযোনলো। সু্কনল র্নস র্নস কনরেিো কী? এম  হোাঁদোর 
মনিো প্রশ্ন করল কী কনর িুতম? 
 
র্য়স্ক মলোকতি ভুরু কুাঁচকোনল । একিু যতদ রু্তেনয় র্লনি— 
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তকেুেি এক দৃতষ্টনি িোর তদনক ত িঃশনে িোতকনয় মথনক মযোনলো র্লনল , র্লতে। ভুরু 
মজোড়ো েুনল পড়ল িোর। ধ্ীর কনণ্ঠ শুরু করনল  তিত । গ্যোলোতক্সর সীমোন্ত অঞ্চনল 
গ্যোলোকতিক এম্পোয়োর িখ  অস্তগ্োমী; মসই তর্শৃঙ্খল পতরতিতির মনধ্য, হযোতর মসলড  
আর িোর মন োতর্জ্ঞো ীর দল ফোউনেশ   োনম একিো উপত নর্শ িোপ  করনল , যোনি 
কনর আমরো তশল্পকলো, তর্জ্ঞো  আর প্রযুতক্ত ত নয় তচন্তো-ভোর্ ো ও কোজ করনি পোতর, 
আর মসনকি এম্পোয়োর-এর মকন্দ্রতর্েুতি শিতর করনি পোতর। 
 
ও, হযোাঁ হযোাঁ– 
 
মশষ কতরত  এখন ো, শীিল কনণ্ঠ র্লনল  মযোনলো। ফোউনেশন র ভতর্ষযনির গ্তি 
ত ধ্বোরি করো হনয়তেল সোনয়ি অভ সোইনকোতহতি র্ো মন োঐতিহোতসক তর্জ্ঞো  অ ুযোয়ী। 
সোইনকোতহতি িখ  অন ক মডভলপড়। আর পতরতিতি এম ভোনর্ সৃতষ্ট করো হনলো যোনি 
ফোউনেশ  ধ্োরোর্োতহক তকেু সিংকনির মুনখোমুতখ হয়, ময সিংকিগুনলো দ্রুিিম গ্তিনি 
ভতর্ষযৎ এম্পোয়োনরর তদনক এতগ্নয় যোনর্। প্রতিতি ক্রোইতসস, প্রতিতি মসলড  ক্রোইতসস, 
আমোনদর ইতিহোনস  িু  এনককতি যুনগ্র সূচ ো কনরনে। এ-মুহূনিব আমরো িৃিীয় 
ক্রোইতসনসর তদনক এতগ্নয় যোতে। 
 
তঠক, তঠক, েোগ্ করনল  িুয়োর। মন  পড়ো উতচি তেল আমোর। িনর্ আতম অন ক 
তদন র জ য সু্কনলর র্োইনর তেলোম। িুতমও এিতদ  র্োইনর থোকত । 
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িোই হনর্ সম্ভর্ি। যোকনগ্, ভুনল যোও। আসল কথো হল, এই ক্রোইতসসিো যখ  একিো 
পতরিতির তদনক এনগ্োনে, িখ ই সোি আমোনক র্োইনর পোতঠনয় তদনে। আতম তফনর এনস 
কী মদখর্ িো আনগ্ মথনক র্লো যোনে  ো। ওতদনক আর্োর কোউতিল ইনলকশ  হর্োর 
কথো প্রতি র্েরই। 
 
িুয়োর মুখ িুনল িোকোনল । িুতম তক কোউনক অ ুসরি করনি যোে? 
 
 ো। 
 
ত তদবষ্ট মকোন ো পতরকল্প ো আনে মিোমোর? 
 
এনকর্োনরই  ো। 
 
মিো? 
 
মিো, তকেু  ো। হোতডব  একর্োর র্নলতেনল: সোফনলযর জন য মকর্ল পতরকল্প োই যনথষ্ট 
 য়। ওয়ো  মোস্ট ইনম্প্রোভোইজ অযোজ ওনয়ল। অথবোৎ, পতরকল্প োর সনে িোনক উপতিি 
রু্তদ্ধ খোাঁতিনয় আনগ্ ধ্োরিো করো যোয়ত  এম  সমসযোরও সমোধ্ো  করনি হনর্। আই উইল 
ইম্প্রোন ভোইজ। 
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অত তিি ভতেনি মোথো  োড়নল  িুয়োর। উনঠ দোাঁড়োনল  দুজন । পরস্পনরর তদনক মচনয় 
আনে  দুজ । 
 
গ্োেোড়োভোনর্, হঠোৎ কনর র্নল উঠনল  মযোনলো, ভোল কথো, যোনর্  োতক আমোর সনে? হোাঁ 
কনর মচনয় থোকোর কী আনে, র্োপু! আনগ্ মিো িুতম মট্রডোরই তেনল, মসিো হঠোৎ পো নস 
মঠকোনি উনত্তজ োর মখোাঁনজই  ো পতলতিনক্স  োমনল! অন্তি আতম মসরকমই শুন তে। 
 
আনগ্ র্নলো িুতম মকো তদনক যোনেো? 
 
মহোনয়সোতলয়ো  র যোফি-এর তদনক। মস্পনস গ্ো ভোসোর্োর আনগ্ এর মচনয় ত তিি কনর 
তকেু র্লনি পোরতে  ো। এর্োর র্নলো, যোনর্? 
 
তকন্তু ধ্র, সোি যতদ চোয় আতম এখোন  থোতক, যোনি মস আমোনক মচোনখ মচোনখ। রোখনি 
পোনর? 
 
সম্ভোর্ ো কম। মস যতদ আমোনক দূনর সতরনয় তদনি চোয় মসনেনত্র মিোমোনকও  য় মক ? 
িোেোড়ো পেেমি কু্র র্োেোই করনি  ো তদনল মকোন ো মট্রডোরই মস্পনস ওনড়  ো। আমোর 
যোনক খুতশ িোনক ম র্। 
 
িুয়োনরর মচোনখ অদু্ভি এক আনলোর তেতলক মখনল মগ্ল। তঠক আনে, যোর্ আতম। হোি 
র্োতড়নয় তদনল  তিত । তি  র্েনরর মনধ্য এিোই হনর্ আমোর প্রথম তট্রপ। 
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মযোনলো িুয়োনরর হোি েোাঁতকনয় তদনল । মর্শ। আমোনক এখ  র্োতক কু্রনদর মখোাঁনজ মযনি 
হনর্। ফোর স্টোর ডকিো মকোথোয় িো মিো জোন োই। কোল ওখোন  মদখো মকোনরো। গুড র্োই। 
 
. 
 
চোর 
 
ইতিহোনসর এক পু রোরৃ্তত্ত র্লো মযনি পোনর মকোনরলনক। কোগ্নজ কলনম প্রজোিন্ত্র, তকন্তু 
আসনল এর শোসক সর্বময় েমিোর অতধ্কোরী একজ  সম্রোি েোড়ো তকেু   ,  োনমই যো 
িফোৎ একিু। সুিরোিং শস্বরিনন্ত্রর র্োিোস অর্োনধ্ র্নয় যোয় এখোন । দরর্োতর তশষ্টোচোর 
এর্িং রোজকীয়, মসৌজ য- ত য়মিোতন্ত্রক রোজিনন্ত্রর এই দুই উদোর প্রভোনর্ মস-র্োিোনস 
আনরো উেোম এর্িং র্নু্ধহী । 
 
সতিয র্লনি, মকোনরল-এর সমৃতদ্ধর অর্িো মিম  ভোল  য়। গ্যোলোকতিক এম্পোয়োনরর 
তদ  তর্দোয় ত নয়নে। তকেু  ীরর্ স্মোরকস্তম্ভ আর ধ্বিংসপ্রোপ্ত কোঠোনমো েোড়ো মসসর্ তদন র 
আর মকোন ো সোেী ম ই। ফোউনেশন র আগ্ম  এখন ো মঘোতষি হয়ত  এখোন । 
মকোন োতদ  হনর্ র্নলও মন  হয়  ো। কোরি, মকোনরনলর শোসক কনমোডর অযোসপোর 
আনগ্বো ভীষি একনয় মলোক। মট্রডোরনদর র্যোপোনর িোর ত য়ম কো ু  র্ড় কড়ো। আনরো 
কড়ো ত নষধ্োজ্ঞো তমশ োতরনদর র্যোপোনর। 
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ত িোন্তই জরোজীিব এর্িং ভোঙোনচোরো মচহোরো মস্পস-মপোিবিোর। ফোর স্টোনরর কু্রনদর মসকথো 
ভোল কনরই জো ো। হযোাঁেোরগুনলোর অর্িোও িনথর্চ। মপনশি ধ্রন র একিো মখলো 
মখলনি মখলনি মমজোজিো তখাঁচনড় যোতেল মজইম িুয়োনরর। 
 
গ্ম্ভীর কনণ্ঠ মহোর্োর মযোনলো মন্তর্য করনল , র্যর্সো করোর ভোল সুনযোগ্ আনে এখোন । 
 
তভউনপোিব তদনয় শোন্তভোনর্ র্োইনর িোতকনয় আনে  তিত । আপোিি মকোনরল সম্পনকব এর 
মর্তশ তকেু মন্তর্য করোর মনিো র্যোপোর ঘনিত । জোত বিোও তেল ঘি োতর্হী । ফোর স্টোর-
মক মদনখ মকোনরতলয়ো  তশনপর ময মস্কোয়োর িো ধু্াঁকনি ধু্াঁকনি েুনি এনসতেল মসগুনলোনক 
অিীি মগ্ৌরনর্র ম হোিই অতকতঞ্চৎকর তকেু স্মোরকতচহ্ন র্লোই তঠক হনর্। সমীনহর সনে 
একিো দূরে র্জোয় মরনখ চলতেল মসগুনলো। এখন ো রোখনে। এক হপ্তো হনয় মগ্নে, তকন্তু 
িো ীয় প্রশোসন র সনে মদখো করনি মচনয় মযোনলো ময অ ুনরোধ্ পোতঠনয়তেনল  এখন ো 
িোর মকোন ো জর্োর্ পোওয়ো যোয়ত । 
 
মযোনলো আর্োর র্লনল , ভোল র্যর্সো করো যোয় এখোন । এিোনক িুতম রীতিমি একিো 
পতিি জতম র্লনি পোর। 
 
মচহোরোয় চরম অনধ্নযবর েোপ মমনখ মুখ িুলনল  িুয়োর। েুাঁনড় মফনল তদনল  কোডবগুনলো 
এক পোনশ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

316 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

মিোমোর ইনেিো কী, র্নলো মিো শুত , মযোনলো?–রো গ্জরোনে, অতফসোররো সর্োই তচতন্তি 
হনয় উঠনে, আর আতম মভনর্ মরতে 
 
কী? 
 
এই অর্িোর কথো, মিোমোর কথো। মহোয়োি আর উই ডুতয়িং? 
 
ওনয়তিিং! 
 
 োক তদনয় মঘোৎ জোিীয় একিো শে করনল  মপ্রৌঢ় মট্রডোর মজইম িুয়োর। 
 
অনন্ধর মনিো এনগ্োে িুতম, মযোনলো, গ্জব  কনর উঠনল  তিত । তফনের চোরপোনশ পোহোরো 
রনয়নে, মোথোর ওপরও তশপ চক্কর তদনে। এম ও মিো হনি পোনর, আমোনদরনক মোতিনি 
পুাঁনি মফলোর জন য শিতর হনে ওরো? 
 
এক হপ্তো সময় মপনয়নে ওরো কোজিো করোর। 
 
হনি পোনর ওরো তরই নফোসবনমনের জন য অনপেো করনে। এর্িং ধ্োরোল হনয় উঠল 
িুয়োনরর। 
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ধ্প কনর র্নস পড়নল  মযোনলো। িোাঁ, একথোিো মভনর্ মদনখতে আতম। মর্শ একিো সমসযোর 
সৃতষ্ট হনয়নে তকন্তু, রু্েনল! প্রথমি, মকোন োরকম েোনমলো েোড়োই এখোন  মপৌঁনেতে 
আমরো। অর্তশয িোনি তকেুই প্রমোতিি হয়  ো। কোরি, গ্ি র্ের তি নশোর মনধ্য মোত্র 
তি নি তশপ ত নখোাঁজ হনয়নে। পোনসবনেজিো কম। িনর্ িোর অথব এিোও হনি পোনর ময, 
পোরমোিতর্ক শতক্তনি সতজ্জি তশপ খুর্ একিো মর্তশ ম ই ওনদর হোনি। আর, সিংখযোিো 
র্োড়োর আনগ্ অপ্রনয়োজন  মসগুনলো মর্র করনি চোয়  ো ওরো। 
 
অ যতদনক আর্োর এও হনি পোনর ময, পোরমোিতর্ক শতক্ত ওনদর আনদৌ ম ই। অথর্ো 
আনে; তকন্তু লুতকনয় রোখনে পোনে আমরো তকেু মজন  যোই। িোর কোরি, হোলকো অনে 
সতজ্জি মোনচবে তশনপ মোনে মনধ্য হোমলো চোলো  এক কথো আর ফোউনেশন র একজ  
আিোভোজ  দূনির সনে খোরোপ র্যর্হোর করো সমূ্পিব তভন্ন। কথো, তর্নশষ কনর যখ  মসই 
দূনির উপতিতির অথবই হনে ময ফোউনেশ  ক্রনমই সতেহো  হনয় উঠনে। 
 
এর সনে আর্োর রনয়নে— 
 
থোনমো, মযোনলো, থোনমো। আত্মসমপবনির ভতেনি দুহোি ওপনর িুনল মফলনল  িুয়োর। িুতম 
মিো মদখতে কথোর মিোনড় এনকর্োনর ভোতসনয় ত নয় যোনে আমোনক। তঠক কী র্লনি চোে 
দয়ো কনর র্লনর্? তডনিইনল যোর্োর দরকোর ম ই, সিংনেনপ র্নলো। 
 
খুাঁতি োতি র্যোপোরগুনলো মিোমোনক জো নিই হনর্, িুয়োর,  ইনল তকেুই রু্েনি পোরনর্  ো 
িুতম। দুপেই আমরো অনপেো করতে। আতম এখোন  কী করতে মসিো মযম  ওরো জোন  
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 ো, মিমত  আতমও জোত   ো ওরো কী করনে। িনর্ দুপনের মনধ্য আমোর অর্িোিো 
অনপেোকৃিভোনর্ মর্শ  োজুক। িোর কোরি, আতম একো। অ যতদনক ওরো একিো মগ্োিো 
তর্শ্ব, যোর হোনি হয়ি পোরমোিতর্ক শতক্তও আনে। তকন্তু এর মচনয় দুর্বল অর্িোন  যোওয়ো 
সম্ভর্  য় আমোর পনে। মকোন ো সনেহ ম ই র্যোপোরিো তর্পজ্জ ক, তর্রোি মকোন ো গ্িব 
হয়ি আমোনদর গ্রোস করোর জন য শিতর হনয় আনে। তকন্তু মসকথো মিো আমরো আনগ্ 
মথনকই জোত । মসনেনত্র চুপচোপ র্নস থোকো েোড়ো আপোিি আর কী করো মযনি পোনর? 
 
আতম মিো- এসময় আর্োর মক? 
 
শোন্তভোনর্ মুখ িুনল িোকোনল  মযোনলো। তরতসভোর তিউ  করনল । তভতসনপ্ল্নি ওয়োচ 
সোনজবনের রুে মচহোরো মভনস উঠল। 
 
র্নলো, সোনজবে। 
 
মোফ করনর্ , সযোর, র্নল উঠল সোনজবে। ওরো ফোউনেশন র একজ  তমশ োতরনক 
মভিনর ঢুকনি তদনয়নে। 
 
কোনক? মুহূনিব তর্র্িব হনয় মগ্ল মযোনলোর মুখিো। 
 
একজ  তমশ োতরনক, সযোর। তিত  সোহোযয প্রোথব ো করনে , সযোর। 
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এই অপরোধ্িোর জন য আনরো অন নকরই মসিো দরকোর হনর্, সোনজবে। র্যোিল মস্টশন  
হোতজর হনি র্লনলো সর্োইনক। 
 
প্রোয় ফোাঁকো হনয় মগ্নে কু-লোউে। সোনজবে অডবোর মদর্োর পর পোাঁচ তমত িও হয়ত , অফ 
তশফি-এর মলোনকরোও সর্ ময যোর অর্িোন  চনল মগ্নে। মপতরনফতরনি ইেোরনস্টলোর 
মস্পনসর অরোজকিোপূিব অঞ্চনল তেপ্রিোনক একিো তর্নশষ গুি তহনসনর্ গ্িয করো হয়। 
এর্িং একজ  মোস্টোর মট্রডোনরর কু্ররো এই তেপ্রিোর র্যোপোনরই অ য সর্োর মচনয় এতগ্নয়। 
 
ধ্ীর পোনয় মভিনর ঢুকনল  মযোনলো। তমশ োতরর পো মথনক মোথো পযবন্ত চোরপোশ মথনক 
মচোখ রু্লোনল । মলফনি যোে তিেোনরর ওপর সনর এল িোাঁর দৃতষ্ট। অস্বতস্তর সনে  নড় 
উনঠ এক পোনশ সনর মগ্ল মস। ওয়োচ-সোনজবে মডনম -এর তদনক িোকোনল  এর্োর 
মযোনলো। ত তলবপ্ত মচহোরো ত নয় তমশ োতরর অপর পোনশ দোাঁতড়নয় আনে মস। 
 
িুয়োনরর তদনক িোতকনয় কী ময  তচন্তো করনল  মযোনলো। িোরপর র্লনল , িুয়োর, 
মকোঅতডবন ির আর ট্রযোনজক্টতরয়ো  েোড়ো সর্ অতফসোরনক আসনি র্নলো এখোন । অ য 
মকোন ো অডবোর  ো মদয়ো পযবন্ত ঐ দুজ  ময  ওনদর জোয়গ্ো মথনক  ো  নড়। 
 
মর্তরনয় মগ্নল  িুয়োর। এতদনক মযোনলো র্যস্ত হনয় পড়নল  আনরক কোনজ। লযোনভিতরর 
দরজোগুনলো খুনল মফলনল  লোতথ মমনর, র্োর-এর মপে  তদকিোয় উাঁতক তদনল । জো োলোর 
মমোিো পদবোগুনলো মিন  মিন  মদখনল । তিতরশ মসনকনের জন য ঘর মেনড় র্োইনর 
মগ্নল । যখ  তফরনল , মদখো মগ্ল আপ  মন  গু  গু  করনে  তিত । 
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অতফসোররো সোর মর্াঁনধ্ ঢুকল। সর্োর মশনষ িুয়োর ঢুনক দরজোিো ত িঃশনে র্ন্ধ কনর 
তদনল । 
 
মযোনলো শোন্তকনণ্ঠ র্নল উঠনল , প্রথনম জর্োর্ দোও, আমোর আনদশ েোড়ো এই মলোকতিনক 
মভিনর ঢুকনি তদনয়নে মক? 
 
ওয়োচ সোনজবে এক পো এতগ্নয় এল। চতকনি সর্ কিো মচোখ ঘুনর মগ্ল িোর তদনক। মোফ 
করনর্ , সযোর। তঠক ত তদবষ্ট মকউ  য়। আমরো সর্োই তমনলই তসদ্ধোন্তিো ত নয়তেলোম। উত  
আমোনদরই একজ , আর এখো কোর এই তর্নদশীরো- 
 
মোেপনথ িোনক থোতমনয় তদনল  মযোনলো। আতম মিোমোর অ ুভূতি রু্েনি পোরতে, সোনজবে। 
এরো তক মিোমোর কমোনে তেল? 
 
জী, সযোর। 
 
র্যোপোরিো তমনি মগ্নল, এক সপ্তোনহর জন য ই তডতভজুয়োল মকোয়োিবোনর র্তে থোকনর্ 
সর্োই। ঐ একই সমনয়র জন য মিোমোনকও সর্ ধ্রন র সুপোরতভতজিতর তডউতি মথনক 
অর্যোহতি মদয়ো হনলো। তঠক আনে? 
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সোনজবনের মচহোরোয় মকোন ো পতরর্িব  মদখো মগ্ল  ো, িনর্ খুর্ সোমো য হনলও, িোর কোাঁধ্ 
মজোড়ো েুনল পড়ল। 
 
ইনয়স, সযোর। দ্রুি, মকোন োরকম ইিস্তি  ো কনর জর্োর্ তদল মস। 
 
িুতম মযনি পোর এখ । মিোমোর গ্ো -মস্টশন  তফনর যোও। 
 
মর্তরনয় মগ্ল ওয়োচ সোনজবে। র্ন্ধ হনয় মগ্ল দরজো। একিো গুে  উঠল ঘনরর মনধ্য। 
 
মুখ খুলনল  িুয়োর। শোতস্তিো মক  তদে মযোনলো? িুতম ভোল কনরই জো , এই 
মকোনরতলয়ো রো র্তে তমশ োতরনদর মমনর মফনল। 
 
আমোর আনদশ  ো মমন  অ য মকোন ো কোজ করোিোনকই একিো অপরোধ্ মন  কতর আতম, 
িোনি কোনজর পনে যি যুতক্তই থোকুক  ো মক । আমোর অ ুমতি েোড়ো কোনরোরই তশনপর 
মভিনর মঢোকো র্ো র্োইনর যোওয়োর কথো  য়। 
 
সোি সোিিো তদ  সর্োই হোি-পো গুতিনয় র্নস আনে, মলফনি যোে তিেোনরর কনণ্ঠ মৃদু 
তর্নদ্রোনহর সুর। এভোনর্ আপত  শৃঙ্খলো র্জোয় রোখনি পোরনর্   ো। 
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মযোনলো শীিল কনণ্ঠ র্লনল , আতম পোরর্। স্বোভোতর্ক পতরতিতিনি শৃঙ্খলোর মকোন ো মূলয 
ম ই। মৃিুযর মুনখোমুতখ দোাঁতড়নয়ও আতম শৃঙ্খলো র্জোয় রোখর্,  ইনল মস শৃঙ্খলো অথবহী । 
মকোথোয় মিোমোনদর তমশ োতর? আমোর সোমন  দোাঁড় করোও িোনক। 
 
মযোনলো র্নস পড়নল  মচয়োনর। লোল আলখোিো পরো তমশ োতরনক সোর্ধ্োন  সোমন  ত নয় 
আসো হনলো। 
 
কী  োম আপ োর, মরভোনরে? 
 
পুনরো শরীরিো ময  একতি-ই অে, এমত ভোনর্  নড় উনঠ মযোনলোর তদনক ঘুনর মগ্ল লোল 
আলখোিো পরো মদহিো অফুি একিো শে কনর। মচোনখ মকম  একিো ফোাঁকো দৃতষ্ট িোর। 
কপোনল একিো জোয়গ্োয় কোলতশনর পড়ো। মযোনলো মখয়োল করনল , এর আনগ্ পযবন্ত 
মকোন ো কথো র্নলত  মলোকিো, এম তক  নড়ওত । 
 
আপ োর  োম, মরভোনরে? 
 
হঠোৎ উনত্তজ োয় চমনক উঠল তমশ োতর। আতলেন র ভতেনি দুহোি র্োতড়নয় তদল মস। 
র্োর্ো আমোর, র্োর্োরো আমোর গ্যোলোকতিক তস্পতরি মিোমোনদর মেল করুক! 
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এতগ্নয় এনল  িুয়োর। িোাঁর মচোনখ উনিগ্, কণ্ঠ শুকন ো। ভদ্রনলোক অসুি। মকউ ওাঁনক 
ধ্নর তর্েো োয় ত নয় যোও। মযোনলো, তমশ োতরনক তর্েো োয় শুইনয় তদনি র্নলো ওনদর। 
তচতকৎসোর র্যর্িো কর। উত  গুরুির আহি। 
 
মযোনলোর তর্শোল হোিিো িোনক মপেন  সতরনয় তদল। র্োগ্ড়ো তদও  ো, িুয়োর।  ইনল এঘর 
মথনক মর্র কনর মদর্ মিোমোনক। আপ োর  োম, মরভোনরে? 
 
অ ু নয়র ভতেনি হঠোৎ দুনিো হোি এক হনয় মগ্ল তমশ োতরর। িুতম জ্ঞো ী; আমোনক এই 
মেেনদর হোি মথনক র্োাঁচোও! িোর কথো জতড়নয় মগ্ল। এই পশুগুনলোর হোি মথনক, 
র্র্বরনদর হোি মথনক রেো কর আমোনক। ওরো আমোনক মখনয় মফলনর্। ওনদর এই 
অপরোনধ্র জন য গ্যোলোকতিক তস্পতরি কলিংতকি হনর্। আতম অযো োতক্রয়ত য়  ওয়োেব-এর 
জডব পোমবো। মলখোপড়ো ফোউনেশন ই। মখোদ ফোউনেশন , র্োর্োরো আমোর। তস্পতরনির 
একজ  তপ্রস্ট আতম। সর্ ধ্রন র তমতির র্যোপোনর দীতেি আতম। আমোর অন্তরোত্মো 
আমোনক মযখোন  মডনক এন নে আতম মসখোন ই এনসতে। হোাঁপোনে মলোকিো। র্র্বরনদর 
হোনি আতম অন ক ত যবোি  সহয কনরতে। মিোমরো ময তস্পতরনির সন্তো -সন্ততি, মসই 
তস্পতরনির মদোহোই, আমোনক ওনদর হোি মথনক রেো কর। 
 
অকস্মোৎ ইমোনজবতি এলোমব র্নক্সর কলরর্ এর্িং িোরপরই একিো কণ্ঠ, এত তম ইউত ি 
ই  সোইি! ইিট্রোকশ  তডজোয়োরড়! 
 
সর্ কিো মচোখ চি কনর ওপনর, তস্পকোনরর তদনক চনল মগ্ল। 
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তহিংে মুখভতে কনর একিো তদতর্য আওড়োনল  মযোনলো। তলক শনে তরভোসব ওনপ  কনর 
মচাঁতচনয় উঠনল , সিকব দৃতষ্ট রোখ, আর তকেু  ো। সিংনযোগ্ তেন্ন কনর তদনল  তিত । 
 
জো োলোর তদনক এতগ্নয় তগ্নয় েি কনর পদবো সতরনয় তদনল  তিত  একপোনশ। গ্ম্ভীর মুনখ 
র্োইনর িোকোনল । 
 
এত তম ইউত ি-ই র্নি। হোজোর হোজোর মকোনরতলয়ো  এনস তভড় কনরনে তশনপর র্োইনর। 
মপোনিবর এমোথো মথনক ওমোথো পযবন্ত তর্সৃ্তি মসই জ োরিয সোনপর মনিো মমোচড় খোনে। 
মযোগ্ন তসয়োম মশোনলর শীিল, উজ্জ্বল আনলোয় উদ্ভোতসি জ িোর সোমন র অিংশিো কোনে 
এতগ্নয় এল। 
 
তিেোর! ঘুনর  ো িোতকনয়ই আনদশ করনল  মযোনলো, িোাঁর গ্লোর মপেন র তদকিো লোল 
হনয় উনঠনে। আউিোর স্পীকোরিো অ  কনর দোও। তজনগ্যস কর, ওরো কী চোয়। তজনগ্যস 
কর, ওনদর সনে মকোন ো আই জীর্ী র্ো এধ্রন র মকোন ো মলোক আনে তক ো। 
মকোন োরকম প্রতিশ্রুতি তদও  ো, মকোন ো হুমতক তদও  ো। যো র্ললোম তঠক িোই করনর্, 
 ইনল মিোমোনক খু  করর্ আতম। 
 
ঘুনর দোাঁতড়নয় ঘর মথনক মর্র হনয় মগ্ল তিেোর। 
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মযোনলো অ ুভর্ করনল , খসখনস, ককবশ একিো হোি এনস পনড়নে িোর কোাঁনধ্র ওপর। 
সতরনয় তদনল  তিত  মসিো। মযোনলোর কোন র কোনে কু্রদ্ধ কনণ্ঠ তহস তহস কনর উঠনল  
িুয়োর, মযোনলো, এই মলোকিোনক আেয় তদনি র্োধ্য িুতম। িোেোড়ো, শি হনলও মস একজ  
তপ্রস্ট। র্োইনরর ঐ র্র্বরগুনলো শু নি পোে িুতম আমোর কথো? 
 
শু নি পোতে, িুয়োর, িীক্ষ্ণ কনণ্ঠ র্নল উঠনল  মযোনলো। তমশ োতর পোহোরো মদর্োর মচনয় 
অন ক জরুতর কোজ পনড় রনয়নে আমোর এখোন । আই উইল ডু, সযোর, মহোয়োি আই 
প্ল্ীজ। মসলড  আর গ্যোলোতক্সর তদতর্য তদনয় র্লতে, আমোনক র্োধ্ো মদর্োর মচষ্টো করনল 
আতম মিোমোর গ্লোর রগ্ মিন  তোঁনড় মফলর্। আমোর পথ মথনক সনর যোও, িুয়োর,  ইনল 
এিোই হনর্ মিোমোর মশষ অপনচষ্টো। 
 
ঘুনর, িুয়োরনক পোশ কোতিনয়, এতগ্নয় এনল  মযোনলো। 
 
আর এই ময, আপত ! মরভোডব পোমবো! আপত  তক জোন  , চুতক্ত অ ুযোয়ী ফোউনেশন র 
তমশ োতরনদর মকোনরতলয়ো  মিতরনিোতরনি মঢোকো ত নষধ্? 
 
ঠক ঠক কনর কোাঁপনে িখ  তমশ োতর মলোকিো। তস্পতরি মযখোন  ত নয় যোয় আতম মকর্ল 
মসখোন ই যোই। ত নজনদরনক জ্ঞোন র আনলো মথনক র্তঞ্চি রোখোর প্রনচষ্টো মথনকই তক 
প্রমোতিি হয়  ো ময এই মূঢ় মলোকগুনলোর জন য ঐ জ্ঞো  কি দরকোতর? 
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এিো অপ্রোসতেক র্যোপোর, মরভোনরে। মকোনরল আর ফোউনেশ - দুনিোরই আই  ভে 
কনরনে  আপত , মসিোই আসল কথো। আই ি আতম আপ োনক রেো করনি পোতর  ো। 
 
তমশ োতর িোর হোি দুনিো আর্োরও েতড়নয় তদল আনগ্র মনিো। িনর্ আনগ্র মসই হিভম্ব 
অর্িোিো কোতিনয় উনঠনে মস। তশনপর আউিোর কতমউত নকশ  তসনস্টম ককবশ শে িুনল 
কোজ কনর যোনে। ফনল কু্রদ্ধ জ িোর সতিতলি, িরেোতয়ি কণ্ঠ আর্েোভোনর্ মভনস 
আসনে। মসতদনক মযোনলোর দৃতষ্ট আকষবি করল পমবো। 
 
শু নি পোে ওনদর গ্লো? িুতম আমোনক র্ো োন ো আইন র কথো মশো োে মক ? এর 
মচনয় র্ড় আই  আনে। গ্যোলোকতিক তস্পতরি তক র্নলত  ময, মিোমোর ভোইনক আহি 
অর্িোয় মদনখ িুতম অলসভোনর্ দোাঁতড়নয় মথক  ো? এও তক র্নলত  ময, অসহোয় আর দুর্বল 
মলোনকর সনে মযরকম র্যর্হোর করনর্, মস রকম র্যর্হোরই পোনর্ িুতম প্রতিদোন ? 
 
মিোমোর তক গ্ো  ম ই? তশপ ম ই? মিোমোর মপেন  তক ফোউনেশ  ম ই? িোর মচনয় র্ড় 
কথো, মিোমোর চোরতদনক তক মসই তস্পতরি ম ই ময-তস্পতরি মগ্োিো মহোতর্শ্বনক শোস  
করনে? শ্বোস ম র্োর জন য তর্রতি তদল মস। 
 
হঠোৎ কনর ফোর স্টোনরর র্োইনর মথনক আসো শে মথনম মগ্ল, আর্োর ঘনর ঢুকল 
মলফনি যোে তিেোর। মচহোরোয় স্পষ্ট উনিনগ্র েোপ। 
 
র্নলো! সিংনেনপ আনদশ করনল  মযোনলো। 
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সযোর, ওরো জডব পোমবোনক ওনদর হোনি িুনল তদনি র্লনে। 
 
যতদ  ো মদয়ো হয়? 
 
এক গ্োদো হুমতক তদনয়নে ওরো, সযোর। অসিংখয মন  হনে পোগ্ল হনয় মগ্নে ওরো 
পুনরোপুতর। ওনদর একজ  র্লনে, তডসতট্রক্টিো  োতক মস-ই চোলোয়। িোর হোনি  োতক 
পুতলশ পোওয়োরও আনে। িনর্ িোর ওপনরও ময মলোক আনে মসিো মর্োেো মগ্ল। 
 
থোকুক র্ো  ো থোকুক, কোাঁধ্ েোাঁকোনল  মযোনলো, মস-ই আইন র মলোক; ওনদরনক র্নলো, এই 
প্রশোসক মলোকিো র্ো পুতলশ অথর্ো মস যো-ই মহোক  ো মক - মস যতদ একো তশনপ আনস 
িোহনল মরভোডব পোমবোনক মেনড় মদয়ো হনর্ িোর কোনে। 
 
হঠোৎ একিো গ্ো  চনল এল িোর হোনি। তিত  র্নল চলনল , অর্োধ্যিো কোনক র্নল 
আমোর জো ো ম ই। এর্যোপোনর আমোর মকোন ো অতভজ্ঞিো ম ই। িনর্ এখোন  যতদ এম  
মকউ মথনক থোনক যোর ধ্োরিো মস আমোনক এর্যোপোনর তকেু মশখোনি পোরনর্, িোহনল 
মসনেনত্র আতমও আমোর প্রতিনষধ্কিোর পতরচয় জোত নয় মদর্ িোনক। 
 
ধ্ীনর ধ্ীনর ঘুরল গ্ো িো। তির হনলো িুয়োনরর ওপর এনস। অন ক কনষ্ট মুনখর ভোর্ 
সিংযি রোখনল  মপ্রৌঢ় মট্রডোর। মুতষ্টর্দ্ধ হোি দুনিো স্বোভোতর্ক অর্িোয় তফনর মগ্ল।  োক 
তদনয় মফোাঁস মফোাঁস শে মর্রুনে িোর। 
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মর্তরনয় মগ্ল তিেোর। পোাঁচ তমত নির মনধ্য মসই জ িোর তভনড়র মনধ্য মথনক মেোিখোনিো 
মচহোরোর এক মলোক মর্তরনয় এল। ধ্ীনর ইিস্তি হোাঁিনি শুরু করল মস। পতরষ্কোর মর্োেো 
মগ্ল, ভয় এর্িং উৎকণ্ঠো তঘনর ধ্নরনে িোনক। দুর্োর ঘুনর দোাঁড়োল মস, দুর্োরই দশো   
দো র্রূপী কু্রদ্ধ জ িোর ধ্মক এতগ্নয় ত নয় চলল িোনক। 
 
তঠক আনে। হযোাঁে-ব্লোস্টোরিো তদনয় ইশোরো করনল  মযোনলো। গ্রো  আর আপশোর, ত নয় যোও 
এনক। 
 
িীক্ষ্ণ কনণ্ঠ মচাঁতচনয় উঠল তমশ োতর মলোকিো। দুহোি িুনল িোর কতঠ  আঙুলগুনলো র্শবোর 
মনিো কনর ওপনরর তদনক িোক করল। ফনল আলখোিোর মঢোলো আতস্ত  ম নম এল ক ুই-
এর তদনক। মর্তরনয় পড়ল তশরোর্হুল তচক  দুনিো হোি। মুহূনিবর জন য হঠোৎ কনর 
সোমো য একিু আনলোর েরকোত  মদখো মগ্ল। পর মুহূনিবই তমতলনয় মগ্ল মসিো। তর্রতক্তর 
সনে আর্োরও হোি ম নড় ইশোরো করনল  মযোনলো। মলোক দুনিোর হোি মথনক েোড়ো পোর্োর 
জন য ধ্স্তোধ্তস্ত শুরু করল জডব পোমবো, মসই সনে শুরু হনলো রৃ্তষ্টর মি অতভশোপ র্ষবি। 
ময-মর্ঈমো  িোর ত নজর মলোকনক সর্ব োশ আর মৃিুযর তদনক মঠনল মদয় মস অতভশপ্ত 
মহোক! অসহোনয়র আিব োদ ময কোন  মপৌঁনেোয়  ো মস-কো  র্তধ্র হনয় যোক! ময-মচোখ 
ত রপরোধ্নক তচ নি পোনর  ো মস-মচোখ অন্ধ হনয় যোক। অন্ধকোনরর সনে ময-আত্মোর 
আত্মীয়িো মস-আত্মোর মজযোতি তচরিনর ত নভ যোক 
 
িুয়োর দুহোনি কো  চোপো তদনল । 
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মযোনলো িোর ব্লোস্টোনর একিো িুসতক মমনর মসিো যথোিোন  মরনখ তদনল । মৃদু কনণ্ঠ 
র্লনল , যোর যোর মস্টশন  চনল যোও সর্োই। মলোকগুনলো চনল যোর্োর পনরও দু ঘণ্টো 
সিকব র্জোয় রোখনর্ পুনরোমোত্রোয়। আর পরর্িবী আিচতিশ ঘণ্টোর জন য মস্টশন র সিংখযো 
তিগুি কনর মদনর্। িুয়োর, এস আমোর সনে। 
 
মযোনলোর প্রোইনভি মকোয়োিবোনর ঢুকনল  দুজ । একিো মচয়োর মদতখনয় তদনল  মযোনলো। 
িুয়োর র্সনল  মসিোয়। িোর গ্োট্টোনগ্োট্টো শরীরিো মর্শ সিংকুতচি মদখোনে। 
 
িুয়োনরর তদনক মর্শ তকেুেি র্যেোত্মক দৃতষ্টনি িোতকনয় রইনল  মযোনলো। িুয়োর মস-দৃতষ্ট 
সহয করনি  ো মপনর মচোখ সতরনয় ত নল । িুয়োর, র্নল উঠনল  মযোনলো, হিোশ হনয়তে 
আতম। তি  র্েনরর রোজন তিক জীর্  মিোমোর মট্রডোরসুলভ স্বভোর্গুনলো ভুতলনয় 
তদনয়নে। মন  মরখ, ফোউনেশন  আতম একজ  গ্িিন্ত্রী হনি পোতর, তকন্তু তশনপ আতম 
শস্বরিন্ত্রী। আমোর ত নজর মলোকজন র সোমন  এর আনগ্ কখন ো ব্লোস্টোর মর্র করনি 
হয়ত  আমোনক। এর্োরও িো করনি হনিো  ো, যতদ  ো িুতম সীমো লঙ্ঘ  করনি। 
 
িুয়োর, মিোমোর মকোন ো অতফতশয়োল পতজশ  ম ই এখোন । িুতম এনসে আমোর আমন্ত্রনি, 
আর মসজ য আতম মিোমোর সনে সম্ভোর্য সর্ ধ্রন র মসৌজ যমূলক র্যর্হোর করর্। িনর্ 
মসিো সর্োর মচোনখর আড়োনল। যোই মহোক, এখ  মথনক আমোর অতফসোর র্ো অ যো য 
মলোকজন র সোমন  আতম সযোর, মযোনলো  ই। আর আতম যখ  মকোন ো আনদশ করর্, 
িখ  একজ  িৃিীয় মেিীর কমবচোরী মযভোনর্ পতড়মতর কনর হুকুম িোতমল কনর, িোর 
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মচনয় দ্রুি মস-আনদশ পোল  করনর্ িুতম।  ইনল িোর মচনয় িোড়োিোতড় সোর্-মলনভনল 
আিনক রোখর্ আতম মিোমোনক। রু্েনি পোরে? 
 
পোতিব তলডোর িুয়োর মঢোক তগ্লনল । অত েোভনর র্লনল , স্বীকোর করতে, ভুল হনয় 
মগ্নে। 
 
তঠক আনে! এর্োনরর মনিো েমো কনর তদলোম। হোি মমলোও। 
 
মযোনলোর তর্শোল হোনির িোলুর মভির িুয়োনরর আঙুলগুনলো হোতরনয় মগ্ল। 
 
িুয়োর র্নল উঠনল , আমোর উনেশয খোরোপ তেল  ো। তর্ ো তর্চোনর মকোন ো মলোকনক 
মৃিুযর মুনখ মঠনল মদয়োিো সহয করো যোয়  ো। ঐ ডরপুক গ্ভ বর তমশ োতর মলোকিোনক 
র্োাঁচোনি পোরনর্  ো। ইিস মোডবোর। এিো রীতিমি খু । 
 
এেোড়ো আর মকোন ো উপোয় তেল  ো আমোর। সতিয র্লনি কী, র্যোপোরিো আগ্োনগ্োড়োই 
মর্শ সনেহজ ক তেল, িুতম মখয়োল কনরোত ? 
 
কী মখয়োল করর্? 
 
দূরর্িবী অঞ্চনল একিো ত েুমগ্নড়র এনকর্োনর মনধ্যখোন  এই মস্পস মপোিবিোর অর্িো । 
হঠোৎ একজ  তমশ োতর পোলোল। মকোনেনক পোলোল মস? চনল এল এখোন । কোকিোলীয় 
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র্যোপোর? হোজোনরো মলোক এনস তভড় জমোল। মকোনেনক এল িোরো? সর্নচনয় কোনের 
শহরিো ত িয়ই একনশো মোইল দূনর, তকন্তু মোত্র আধ্ ঘণ্টোর মনধ্য এনস হোতজর হনলো 
িোরো। কীভোনর্? 
 
কীভোনর্? িুয়োর প্রতিধ্বত  করনল । 
 
র্যোপোরিো যতদ এম  হয় ময, তমশ োতর মলোকিোনক আসনল এখোন  একিো মিোপ তহনসনর্ 
মেনড় মদয়ো হনয়তেল? পোমবোনক যনথষ্ট ক তফউজড় র্নল মন  হনয়নে আমোর। এক 
মুহূনিবর জ যও মলোকিো ত নজর মনধ্য তেল  ো। মকম  একিো হিভম্ব, হকচকোন ো ভোর্ 
তেল িোর মনধ্য। 
 
একিু মর্তশ কল্প ো কনর মফনলে। তিক্ত কনণ্ঠ তর্ড়তর্ড় কনর র্লনল  িুয়োর। 
 
হনি পোনর! তকন্তু এও হনি পোনর ময, ওরো আসনল মচনয়তেল আমরো ময  র্ীর র্োহোদুর 
আর তশভোলরোস মসনজ মর্োকোর মনিো মলোকিোনক আেয় মদই। এখোন  এনস মলোকিো 
মকোনরল এর্িং ফোউনেশ - দুনিোরই আই  অমো য কনরনে। মলোকিোনক আেয় তদনল িো 
হনিো মকোনরনলর তর্রুনদ্ধ যুদ্ধ মঘোষিোর শোতমল। আর িখ  
 
আমোনদরনক রেো করোর মকোন ো তলগ্যোল রোইি থোকি  ো ফোউনেশন র। 
 
এিো- এিো অতিমোত্রোয় কষ্টকল্প ো। 
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মযোনলো তকেু র্লোর আনগ্ই গ্জব  কনর উঠল স্পীকোর। সযোর, অতফতশয়োল কতমউত নকশ  
তরতসভড়। 
 
এেুত  পোতঠনয় দোও। 
 
তলক শে কনর একিো েনি মদদীপযমো  তসতলেোরিো মপৌঁেল। মযোনলো মসিো খুনল মভির 
মথনক তসলভোরসমৃদ্ধ একিো শীি মর্র করনল । রু্নড়ো আঙুল আর িজব ীর সোহোনযয 
সমেদোনরর মনিো মসিো ঘনষ র্নল উঠনল , মখোদ রোজধ্ো ী মথনক মিতলনপোিব করো 
হনয়নে। তশপিো কনমোডনরর ত জস্ব মস্টশ োতর। 
 
এক  জনর মসিো পনড় মহনস উঠনল  তিত । আমোর ধ্োরিো অতিমোত্রোয় কষ্টকতল্পি, িোই 
 ো? শীিিো েুাঁনড় তদনল  তিত  িুয়োনরর তদনক। র্লনল , পোমবোনক মফরি মদর্োর আধ্ ঘণ্টো 
মযনি  ো মযনিই আমরো মশষ পযবন্ত মহোমো য কনমোডনরর সনে মদখো করোর আমন্ত্রি 
মপনয় মগ্লোম অথচ সোি তদ  ধ্নর এজন যই র্নস আতে। আমোর কী মন  হনে জো , 
িুয়োর, আমরো একিো পরীেোয় পোস কনরতে। 
 
. 
 
পোাঁচ 
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কনমোডর অযোসপোরনক অন কিো গ্োাঁনয় মোন   ো আপত  মমোড়ল মগ্োনের মলোক র্লো মযনি 
পোনর। মোথোনজোড়ো িোক িোর। অল্প তকেু পোকোচুল আনে মপে  তদনক, ত নস্ত জভোনর্ 
ঘোনড়র ওপর এনস পনড়নে মসগুনলো। গ্োনয়র জোমো-কোপড় ময়লো। কথোয়  োতকসুর। 
 
ভো  র্ো ভতিিোর মকোন ো র্যোপোর ম ই এখোন , মট্রডোর মযোনলো, র্লনল  তিত । ম ো ফলস 
শশো। আতম শুধু্ মস্টনির ফোস্টব তসতিনজ , কনমোডর র্লনি মসিোই মর্োেোয়। আর আমোর 
উপোতধ্ র্লনি এই একিোই। 
 
এনিই িোনক যনথষ্ট সুখী র্নল মন  হনলো। সতিয র্লনি কী, আমোর মন  হয় এতিই 
মকোনরল আর আপ োর জোতির মনধ্য সর্নচনয় মজোরোনলো র্ন্ধ  সৃতষ্ট কনরনে। আমোর 
ধ্োরিো, আমোনদর মনিো আপ োরোও প্রজোিনন্ত্রর অন ক সুফল মভোগ্ কনর । 
 
আপত  তঠকই র্নলনে , কনমোডর, গ্ম্ভীরভোনর্ কথোিো র্নল মন  মন  পোথবকযিো মভনর্ 
ত নল  মযোনলো। আমোনদর সরকোনরর মনধ্য ত রর্তেন্ন শোতন্ত আর র্নু্ধনের মেনত্র এিোনক 
আতম একতি খুর্ গুরুেপূিব তর্ষয় র্নল মন  কতর। 
 
শোতন্ত! আহো! কনমোডনরর ইিস্তি তর্তেপ্ত মখোাঁচো মখোাঁচো দোতড়ভরো মুখিো ভোর্প্রর্ি হনয় 
উঠল। আমোর মিো ধ্োরিো, শোতন্তর আদশব আমোর মনিো কনর রু্নকর এি গ্ভীনর র্নয় 
মর্ড়োয়  ো মকউ এই মগ্োিো মপতরনফতরনি। শুধু্ এিুকুই র্তল, আমোর খযোি োমো তপিোর 
মৃিুযর পর উত্তরোতধ্কোরসূনত্র আতম এই মস্টনির ভোর গ্রহি করোর পর মথনক এখোন  
শোতন্তভে হয়ত । হয়ি আমোর র্লো উতচি  য় মৃদুকোতশ তকন্তু আতম শুন তে, মোন  
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আমোনক জো োন ো হনয়নে, আমোর মস্টনির মলোনকরো, র্লো ভোল আমোর  োগ্তরক ভোইনয়রো, 
আমোনক  োতক সুতপ্রয় অযোসপোর র্নল ডোনক। 
 
তেমেোম র্োগ্ো িোর ওপর  জর রু্লোনল  মযোনলো। দীঘবনদহী ময-মলোকগুনলো অদু্ভি 
তডজোইন র অেশে ত নয় অস্বোভোতর্ক মকোন ো-ঘুপতচ মথনক উাঁতকেুাঁতক মোরনে িোরো সম্ভর্ি 
িোাঁর ত নজর কোরনি ম য়ো সিকবিোর অিংশ তর্নশষ। মস  ো হয় মর্োেো মগ্ল। তকন্তু প্রোসোদ 
তঘনর থোকো উাঁচু তস্টল মমোড়ো পোাঁতচলগুনলো ত িঃসনেনহ সপ্রতি সুরতেি করো হনয়নে। 
এরকম একজ  সুতপ্রয় অযোসপোনরর পনে এম  ত র্োস মর্মো ো । 
 
মযোনলো র্লনল , আতম ভোগ্যর্ো  ময, কোনজ এনস আপ োর মনিো মলোনকর সনে পতরচয় 
হনলো। দে প্রশোসত ক র্যর্িোতর্হী  আশপোনশর তর্শ্বগুনলোন র শস্বরোচোরী রোজ রোজড়োনদর 
মিম  মকোন ো গুি ম ই যো িোনদরনক আপ োর মি এম  জ তপ্রয় কনর িুলনি পোনর। 
 
মকো  ধ্রন র গুি িোনদর ম ই র্লনে ? কনমোডনরর কনণ্ঠ সিকবিোর মেোাঁয়ো। 
 
এই মযম  ধ্রু , কীনস জ গ্নির কলযোি হয় মস-র্যোপোনর িোনদর মকোন ো মোথোর্যথোই 
ম ই র্লনি মগ্নল। আপ োর আনে, আপত  রু্েনর্ । 
 
র্োগ্োন র মভির অলসভোনর্ পোয়চোতর করনি করনি কথো র্লনে  িোাঁরো। মপেন  দুহোি 
মর্াঁনধ্  ুতড় তর্েোন ো পনথর তদনক িোকোনল  কনমোডর। 
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মসৃি কনণ্ঠ মযোনলো র্নল চলনল , মট্রডোরনদর ওপর আপ োর সরকোনরর ত নষধ্োজ্ঞোর 
কোরনি আমোনদর দুজোতির মনধ্য র্োতিজয মর্শ েতিগ্রস্ত হনয়নে। অন ক আনগ্ই ত িয়ই 
আপ োর কোনে র্যোপোরিো পতরষ্কোর হনয় মগ্নে ময, মুক্ত র্োতিজয– 
 
অর্োধ্ র্োতিজয, তর্ড় তর্ড় কনর র্নল উঠনল  কনমোডর। 
 
তঠক আনে,অর্োধ্ র্োতিজয। মিো, এই অর্োধ্ র্োতিনজযর ফনল ময আমোনদর দু পনেরই 
লোভ হনর্, এিো আপ োনদর মর্োেোনি চোই আতম। আপ োনদর কোনে তকেু তজত স আনে যো 
আমরো চোই, আর্োর আমোনদর কোনে তকেু তজত স আনে যো আপ োনদর দরকোর। এ 
অর্িোয় ক্রমোগ্ি উন্নতির জন য যো দরকোর িো হনে তর্ত ময়। আপত  একজ  জ্ঞো ী 
শোসক, জ গ্নির র্নু্ধ। ভুল হনলো, জ গ্নির সদসয- আপ োনক এি মভনঙ র্লোর তকেু 
ম ই; আর িো করনি তগ্নয় আপ োর রু্তদ্ধমত্তোনক অপমো  করর্  ো আতম। 
 
রু্েনি মপনরতে আতম র্যোপোরিো। তকন্তু মুশতকল হনে, আপ োর মলোনকরো র্ড় একগুাঁনয়। 
যুতক্ত-িুতক্তর ধ্োর ধ্োনর  ো। র্োতিজয যি চলুক, আমোর আপতত্ত ম ই। িনর্ মসিো হনি 
হনর্ আমোনদর অথব ীতির অ ুনমোদ সোনপনে। আপ োনদর শিবসোনপনে  য়। আতম 
এখো কোর একেত্র অতধ্পতি  ই। িোাঁর গ্লো একিু চনড় মগ্ল এখোন  এনস। আতম 
জ মনির ভূিয মোত্র। মসো ো রুনপোর চোকতচকযভরো র্োতিজয আমোর জ গ্ি গ্রহি করনর্ 
 ো। 
 
কোরিিো কী? মকোন ো ধ্মবীয় অ ুশোস ? 
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মূলি মসিোই। তর্শ র্ের আনগ্র মসই অযোসনকোন র ঘি োিো ত িয়ই মন  আনে 
আপ োর? প্রথনম ওনদর কোনে আপ োনদর তকেু গুড় তর্তক্র করো হনলো। এরপর আপ োর 
মলোকজ  মসখোন  তমশ োতরনদর অর্োধ্ যোিোয়োনির অ ুমতি চোইল যোনি কনর ঐ তর্ক্রীি 
তজত সপত্র িোরো মদখোনশো ো করনি পোনর,  ষ্ট হনল মমরোমি কনর তদনি পোনর। িোরো 
মিম্পল অভ মহলথ র্ো স্বোিয-মতের িোপন র অ ুমতি চোইল। এরপর মসখোন  িোতপি 
হনলো ধ্মবীয় সু্কল। ধ্মবীয় অতফসোরনদর মদয়ো হনলো স্বোয়েশোস । ফনল কী মদখো মগ্ল? 
মদখো মগ্ল অযোসনকো  এখ  ফোউনেশ  তসনস্টনমর একিো অতর্নেদয অিংনশ পতরিি 
হনয়নে। আর এযোে মোস্টোর ভদ্রনলোক মিো িোাঁর আেোরওয়যোরিো পযবন্ত ত নজর র্নল দোতর্ 
করনি পোনর   ো।  ো,  ো, স্বোধ্ী  একিো জ নগ্োিীর সিো  এভোনর্ ধু্নলোয় গ্ড়োগ্তড় 
মযনি পোনর  ো। 
 
র্োধ্ো তদনল  মযোনলো। আপত  এিেি যো র্লনল  আতম িোর তকেুই করনি র্লতে  ো। 
 
র্লনে   ো? 
 
 ো। 
 
আতম একজ  মট্রডোর। অধ্বই আমোর ধ্মব। এই সর্ তমতস্টতসজম আর তমশ োতরনদর 
েলচোিুতর মদখনল গ্ো জ্বনল আমোর। আপত ও এসর্ সমথব  করনি  োরোজ মদনখ সুখী 
হলোম। মর্োেো মগ্ল, আপত  আর আতম একই ধ্োিুনি গ্ড়ো। 
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িীক্ষ্ণ শনে মহনস উঠনল  কনমোডর। 
 
 ভোল র্নলনে । এর আনগ্, আপ োর মোনপর মলোক পোঠোন ো উতচি তেল ফোউনেশন র। 
 
মযোনলোর তর্শোল কোাঁনধ্ র্নু্ধসুলভ ভতেনি একিো হোি রোখনল  তিত । তকন্তু মশোই, 
এিেি আপত  গ্নল্পর অনধ্বকিো মশো োনল  আমোনক। র্যোপোরিো কী  য়, এিেি মসিো 
র্লনল । এর্োর র্লু , র্যোপোরিো কী? 
 
র্যোপোরিো মেফ এই, আপত  পোহোড়প্রমোি ধ্ সম্পনদর ভোনর ভোরোক্রোন্ত হনি যোনে । 
 
িোই? মজোনর একিো শ্বোস মফলনল  কনমোডর। তকন্তু ধ্ সম্পদ তদনয় কী করর্ আতম? 
সতিযকোনরর সম্পদ হনে জ গ্নির ভোলর্োসো। আতম িো মপনয়তে। 
 
আপত  দুনিোই মপনি পোনর  এক সনে। এক হোনি মসো ো আর অ য হোনি ভোলর্োসো 
কুড়োন োিো এম  তকেু অসম্ভর্ র্যোপোর  য়। 
 
িোহনল মিো খুর্ই মজোর র্যোপোর হনিো মসিো। িো, কী কনর এই অসোধ্যিো সোধ্  করনর্  
আপত ? 
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ও, মস অন ক উপোয় আনে। মকো  উপোয়িো অর্লম্ব  করনর্  মসিো তঠক করোই র্রিং 
সমসযো একিু। একিো একিো কনর মদখো যোক। প্রথনম তর্লোস সোমগ্রীর কথোই ধ্রু । 
এই মযম - 
 
মভিনরর একিো পনকি মথনক পতলশড় মমিোনলর চযোপ্টো একিো মচই  মর্র করনল  
মযোনলো। এিোর কথোই ধ্রু । 
 
কী এিো? 
 
মুনখ র্লোর মচনয় মদতখনয় তদনল ভোল হনর্। একিো মমনয় মযোগ্োড় করো যোনর্? ইয়োিং 
একিো মমনয় হনলই চলনর্। আর একিো আয় ো- প্রমোি সোইনজর। 
 
হুম! চলু  িোহনল, র্োতড়র মভির যোওয়ো যোক। ত নজর র্োসিো নক কনমোডর র্োতড় 
র্লনলও সোধ্োরি মলোনক মসিোনক এক র্োনকয প্রোসোদই র্লনর্। আর মযোনলোর শ র্বযতক্তক 
দৃতষ্টনি মসিোনক অসোধ্োরি একি দুগ্ব র্নল মন  হনলো। মর্শ উাঁচু জতমর ওপর র্ো োন ো 
মসই দুগ্ব ময  মগ্োিো রোজধ্ো ীর ওপর উাঁতক তদনয় আনে। মদয়োলগুনলো যনথষ্ট পুরু এর্িং 
সুরতেি। প্রনর্শ পথগুনলোনি প্রহরোর র্যর্িো। র্োতড়িোর িোপনিয প্রতিরেোর েোপ 
সুস্পষ্ট। এই হনে সুতপ্রয় অযোসপোনরর র্োসিো ! মযোনলোর ম িো তিক্তিোয় ভনর মগ্ল। 
 
একতি িরুিীনক মডনক আ ো হনলো। কনমোডরনক কুত বশ কনর মসোজো হনয় দোাঁড়োল মস। 
অযোসপোর র্লনল , মমনয়তি কনমোডরোর পতরচোতরকোনদর একজ । কোজ হনর্ এনক তদনয়? 
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তর্লেি। 
 
মমনয়তির মকোমনর মচই িো পতরনয় তপতেনয় এনল  মযোনলো। সিকব দৃতষ্টনি িোর তদনি 
িোতকনয় তেনল  কনমোডর। সশনে একিো ত শ্বোস মফনল তিত  র্নল উঠনল , র্যস, এই! 
 
পদবোগুনলো একিু মিন  মদনর্  দয়ো কনর, কনমোডর? ইয়োিং মলতড, মযোপিোর ওখোন  মেোট্ট 
একিো  র্ আনে। দয়ো কনর ওিোনক ওপনরর তদনি িুনল দোও একিু। হযোাঁ, ওঠোও, ভয় 
ম ই, মকোন ো র্যথো লোগ্নর্  ো। 
 
মোনলোর কথোমি কোজ করল মমনয়তি। মেোট্ট কনর একিো শ্বোস মিন  ত নজর হোনির তদনক 
িোতকনয় অর্োক হনয় র্নল উঠল, ওহ! 
 
মকোমরিো ময  উৎস, আর মসখো  মথনক হলুদোভ, জলনেোনির মনিো সঞ্চরিশীল আনলোর 
দীতপ্ত মর্তরনয় এনস িোনক মঢনক তদনয়নে। আনলোর মসই দীতপ্ত িোর মোথোর ওপর িরল 
আগুন র একিো মুকুনির আকোর ত নয়নে। মন  হনলো মকউ ময  আকোশ মথনক সুনমরু-
প্রভো তেত নয় এন  একিো আলখোিোর মনিো কনর পতরনয় তদনয়নে মমনয়িোর গ্োনয়। 
 
আয় োর তদনক এতগ্নয় মগ্ল মমনয়তি। মন্ত্রমুনগ্ধর মনিো িোতকনয় রইল ত নজর প্রতিতর্নম্বর 
তদনক। 
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এিো ধ্র। ত প্রভ  ুতড়র একিো ম কনলস মমনয়িোর তদনক এতগ্নয় তদনল  মযোনলো। গ্লোয় 
পর। 
 
ত নদবশ পোল  করল িরুিী। মদদীপযমো  মসই প্রভোর রোনজয প্রনর্শ করোমোত্র প্রতিতি  ুতড় 
আলোদো আলোদো অতেতশখোর রূপ ধ্নর ফুতলনের মনিো লোল এর্িং মসো োতল আনলোর 
ফুলেুতর েড়োনি লোগ্ল। 
 
কী মন  হনে? মমনয়তিনক তজনগ্যস করনল  মযোনলো। মস মকোন ো উত্তর তদল  ো। িনর্ 
িোর মচোখ উপনে পড়নে তর্মুগ্ধ তর্স্ময় মমশোন ো একিো সেদ্ধ ভোর্। কনমোডর ইতেি 
করনি ত িোন্ত অত েোভনর  র্িো ত নচ মঠনল তদল মমনয়তি। অমত  ত নভ মগ্ল স্বগ্বীয় 
মজযোতি। শুধু্ একিো সৃ্মতি ত নয় চনল মগ্ল মমনয়তি। 
 
এতি আপ োর, কনমোডর, দরোজ কনণ্ঠ র্লনল  মযোনলো। কনমোডরোনক মদনর্ । 
ফোউনেশন র িরফ মথনক মেোট্ট একিো উপহোর। 
 
হুম -ম -ম । মর্ে এর্িং ম কনলসিো হোনি ত নয় ম নড় মচনড় মদখনল  কনমোডর, ময  ওজ  
আেোজ করনে  দুনিোর। 
 
কীভোনর্ করনল  কোজিো? 
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েোগ্ করনল  মযোনলো। মসিো র্লনি পোরনর্ আমোনদর মিকত কযোল এক্সপোিবরো। িনর্ 
এিুকু র্লনি পোতর, যোজকীয় মকোন ো সোহোযয েোড়োই, আর্োরও র্লতে, যোজকীয় মকোন ো 
সোহোযয েোড়োই এিো কোজ করনর্। 
 
,রু্েলোম। তকন্তু শি হনলও এিো মিো মেফ মমনয়লী মখল ো মোত্র। এতজত স তদনয় কী 
হনর্? িোকোিো আসনর্ মকোনেনক? 
 
আপ োনদর এখোন  ত িয়ই র্ল- োচ, সিংর্ধ্ব ো, মভোজসভো- এসর্ আনে? 
 
হযোাঁ, িো মিো থোকনিই হনর্। 
 
আপত  তক অ ুমো  করনি পোরনে , এধ্রন র জুনয়লোতর মতহলোরো কি িোকো তদনয় 
তক নর্ ? কম কনর হনলও দশ হোজোর মক্রতডি। 
 
ওফ! কনমোডনরর ময  মর্োষধ্োদয় হনলো। 
 
আর মযনহিু এক একিো আইনিনমর পোওয়োর ইউত ি েমোনসর মর্তশ কোজ করনর্  ো, 
িোই তকেুতদ  পর পর  িু  একিোর দরকোর পড়নর্। আপ োর যি মর্ে দরকোর সর্ 
আমরো সোপ্ল্োই তদনি পোরর্। এনককিোর দোম পড়নর্ এক হোজোর মক্রতডি মূনলযর মপিো 
মলোহো। শিকরো  নশো ভোগ্ লোভ থোকনর্ আপ োর। 
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কনমোডর িোর দোতড়নি মৃদু িো  তদনি তদনি তচন্তোয় ডুনর্ মগ্নল । মন  হনলো, জতিল 
মকোন ো তহনসর্ কষনে  তিত  মন  মন । গ্যোলোতক্স! রু্তড়রো কী কোড়োকোতড়ই  ো শুরু কনর 
মদনর্ এগুনলোর জন য। আর সোপ্ল্ইিো আতম সর্ সময়ই একিু কতমনয় রোখর্, যোনি 
তক নি তগ্নয় রীতিমি ত লোম ডোকোর মনিো অর্িো হয়। িনর্, আতম ত নজই ময র্যর্সোিো 
চোলোতে মসিো অর্তশয 
 
আপত  চোইনল আতম আমোনদর কমবপদ্ধতি র্যোখযো করনি পোতর। ইনে করনল এসর্ 
জুনয়লোতর েোড়োও আপত  আমোনদর পুনরো হোউসনহোে গ্যোনজি, আই মী , গৃ্হিোলী 
যন্ত্রপোতির তদনকও হোি র্োড়োনি পোনর । আমোনদর কোনে এম  মকোলোপতসর্ল মস্টোভ 
আনে যো ভীষি শক্ত মোিংসও আপ োর পেেমি মরোস্ট করনি সময় ম নর্ মোত্র দুতমত ি। 
আনে এম  ধ্রন র েুতর যোনি কখন ো ধ্োর তদনি হনর্  ো। এম  এক যন্ত্র আনে, যো 
তক ো মগ্োিো একিো লেীর তর্কল্প তহনসনর্ পুনরোপুতর স্বয়িংতক্রয়ভোনর্ কোজ করনর্। মেোট্ট 
একিো লনজনিই পুনর রোখো যোনর্ মসিো। এেোড়োও আনে ঐ ধ্রন র তডশ ওয়োশোর, মলোর-
স্ক্রোর্োর, ফোত বচোর পতলশোর, ঘনরর র্োিোনসর ধু্নলো-র্োতল অধ্িঃতেপ্ত করোর যন্ত্র ডোস্ট-
মপ্রতসতপনিির, লোইতিিং তফকচোর- আর কি র্লর্? মমোেোকথো, আপত  যো যো চো  সর্। 
সোধ্োরি মলোনকর হোনি এগুনলো িুনল তদনি পোরনল কী ভীষি জ তপ্রয় হনয় যোনর্  
আপত , একর্োর ভোরু্  মিো! সরকোতর মন োপতলনি  নশো পোনসবে লোনভ যতদ ওগুনলো 
তর্তক্র করোর র্যর্িো করনি পোনর , িোহনল আপ োর জোগ্তিক সম্পনদর পতরমোি 
কীরকম হু হু কনর মর্নড় যোনর্ ভোরু্ । মিো একর্োর! ময-দোম তদনয় মলোনক ওগুনলো 
তক নর্ িোর মচনয় র্হুগুি মূলযর্ো  র্নল মন  হনর্ তজত সগুনলো িোনদর কোনে। আর মন  
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রোখনর্ , এগুনলোর মকোন োতিরই মকোন ো যোজকীয় িিোর্ধ্োন র দরকোর পড়নর্  ো। সর্োই 
মধ্ই মধ্ই কনর  োচনর্ খুতশনি। 
 
শুধু্ আপত  েোড়ো, সম্ভর্ি। িো আপত  কী পোনে  এ মথনক? 
 
ফোউনেশন র আই  অ ুযোয়ী প্রনিযক মট্রডোর যো পোয়, মেফ িোই। ময লোভ হনর্ িোর 
অনধ্বক পোর্ আতম আর আমোর মলোকজ । আতম মযসর্ তজত স তর্তক্র করনি চোইতে িোর 
সর্ যতদ আপত  তকন  ম  , আতম র্লতে, আমোনদর দুজন রই রমরমো লোভ হনর্। রমরমো 
লোভ। 
 
কী তদনয় ময  আপ োর মূলয পতরনশোধ্ করনি হনর্ র্লনল ? মলোহো? মর্শ উপনভোগ্ 
করনে  কনমোডর মগ্োিো র্যোপোরিো। 
 
মলোহো, কয়লো আর র্ক্সোইি। এেোড়ো, িোমোক, মতরচ, মযোগ্ন তসয়োম, হোডব উড মযম , 
মসগু  র্ো শোল কোঠ, এসর্ তদনলও চলনর্। মমোি কথো, এম  তকেু  য় যো আপ োর 
অনঢল ম ই। 
 
ভোলই মিো মন  হনে। 
 
আমোরও িোই মি। ও, আরও একিো আইনিম আনে, কনমোডর। আতম আপ োনদর 
ফযোক্টতরর যন্ত্রপোতি সর্  িু  কনর তদনি পোতর। 
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িোই? কীভোনর্? 
 
এই মযম , স্টীল ফোউতর কথোই ধ্রু । আমোর কোনে এম  তকেু সহনজ র্হ নযোগ্য যন্ত্র 
আনে মযগুনলো তস্টনলর ওপর মযোতজনকর মনিো কোজ কনর উৎপোদ  খরচ আনগ্র 
িুল োয় এক শিোিংনশ ত নয় আসনর্। দোম অনধ্বক কতমনয় মদর্োর পনরও প্রচুর লোভ 
থোকনর্ আপ োর। একিো মডম নিশন র অ ুমতি তদনল আতম হোনি-কলনম র্যোপোরিো 
মদতখনয় তদনি পোরিোম। এই শহনর মকোন ো ইস্পোি ঢোলোই এর কোরখো ো আনে? মর্তশ 
সময় লোগ্নর্  ো। 
 
মস-র্যর্িো করো যোনর্, মট্রডোর মযোনলো। িনর্ আগ্োমীকোল। আজ রোনি তড োর করু  
আমোর এখোন ? 
 
আমোর মলোকজ - মযোনলো ইিস্তি কনর র্লনল । 
 
সর্োইনক ত নয়ই চনল আসু । দরোজ কণ্ঠ কনমোডনরর। র্নু্ধেপূিব এক প্রিীকী তমল  
হনর্ িোনি কনর আমোনদর দুই জোতির। মখোলোনমলোভোনর্ আনরো একর্োর আনলোচ ো করোর 
সুনযোগ্ পোওয়ো যোনর্। িনর্ একিো কথো, িোাঁর মুখিো কতঠ  হনয় উঠল।  ো  অভ ইওর 
তরতলজ । আপ োনদর ঐ ধ্মব-িমব মিন  আ নর্   ো এর মনধ্য। ভোর্নর্   ো ময এসনর্র 
ফনল তমশ োতরনদর মঢোকোর একিো পথ পোওয়ো মগ্ল। 
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কনমোডর, শুকন ো কনণ্ঠ মযোনলো র্লনল , একিো র্যোপোনর আতম আপ োনক কথো তদনি 
পোতর, ঐ ধ্মব এখোন  মিন  আ নল আমোর ত নজরই মলোকসো । কোরি, িোনি আমোর 
লভযোিংশ কনম যোনর্। 
 
মসনেনত্র আর মকোন ো কথো ম ই। আপ োনক তশনপ মপৌঁনে মদর্োর র্যর্িো করতে। 
 
. 
 
েয় 
 
কনমোডরোর র্য়স িোাঁর স্বোমীর র্য়নসর মচনয় অন ক কম। িোর পোেুর মুনখ শীিল একিো 
অতভর্যতক্ত। কোনলো চুল সুের কনর মপে  তদনক মিন  র্োাঁধ্ো। 
 
আশো কতর আমোর মহো  পতিনদর্িোর আলোপ মশষ হনয়নে। পুনরোপুতর মশষ হনয়নে তক? 
এর্োর মর্োধ্ হয় আতম একিু র্োগ্োন  হোাঁিনি মযনি পোতর? 
 
এি  োিক করোর দরকোর ম ই, তলতসয়ো, মোই তডয়োর, শোন্তভোনর্ র্লনল  কনমোডর। আজ 
রোনি তড োর মখনি আসনে মলোকিো। যি ইনে কথো র্লনি পোর িুতম িোর সনে। আর 
মসসময় আতম যো র্লর্ িো শুন  হয়ি মর্শ খুতশই হনর্ িুতম। ওর সর্ মলোকজ  ত নয় 
আসনে মস।  েনত্রর কৃপোয় ওরো সিংখযোয় কম হনল র্োাঁতচ। 
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শুনয়োনরর মনিো মহো মপিুক হওয়োর সম্ভোর্ োই মর্তশ ওনদর। গ্োদো গ্োদো মোিংস খোনর্ 
এনককজ  আর মদ খোনর্ তপনপ ধ্নর ধ্নর। মযিোকো খরচ হনর্ ওনদর খোওয়োনি মসিো 
তহনসর্ করোর পর দুই তদ  ধ্নর মোথোর চুল তোঁড়নর্ িুতম। 
 
িো হয়ি তোঁড়র্  ো। িনর্ মস যোই মহোক, সর্ তকেুর ঢোলোও র্নেোর্স্ত থোনক ময  খোর্োর 
সময়। 
 
র্নি! অর্জ্ঞোভরো দৃতষ্টনি স্বোমীর তদনক িোকোনল  কনমোডর তলতসয়ো। র্র্বরগুনলোর সনে 
মর্শ দহরম-মহরম মদখতে মিোমোর। এর জন যই রু্তে ঐ মলোকিোর সনে আলোনপর সময় 
আমোনক থোকনি দোওত ? মন  হনে, আমোর র্োর্োর তর্রুনদ্ধ ঘৃিয মকোন ো ষড়যন্ত্র পোকোে 
িুতম মন  মন । 
 
মমোনিই  ো! 
 
হযোাঁ, মিোমোর কথো তর্শ্বোস কতর আর কী! কূি ীতির স্বোনথব যতদ কখন ো মকোন ো মমনয়নক 
ধ্নর মর্াঁনধ্ ময নি  প্রকোনর একিো তর্নয়র  োনম র্তল মদয়ো হনয় থোনক মিো মসই মমনয় 
আতম েোড়ো আর মকউ  ো। আমোর মদনশর ঐ অকমবো মলোকগুনলোর মভির মথনকই মযোগ্য 
একজ  র্র অ োয়োনস খুাঁনজ ত নি পোরিোম আতম। 
 
িোহনল র্নলই মফতল কথোিো।  োচনি  োচনি তফনর মযনি পোর িুতম মিোমোর র্োনপর 
র্োতড়। িনর্ িোর আনগ্, মিোমোর মদনহর মযঅেতির সনে আতম সর্নচনয় মর্তশ পতরতচি, 
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মসই তজভিো সুযনভত র তহনসনর্ মকনি রোখর্ আতম প্রথনম। আর িোরপর, সোর্ধ্োন  
মোথোিো এক পোনশ কোি করনল  কনমোডর, মিোমোর অপরূপনসৌেযব যোনি আনরো 
চমৎকোরভোনর্ ফুনি ওনঠ, মসজন য কো  দুনিো আর  োনকর ডগ্োিুকু মকনি ম র্। 
 
মস-সোহস মকোন তদ  হনর্  ো মিোর, আাঁদো  োক কুকুর মকোথোকোর! ধূ্মনকিুর ধু্নলোর মি 
গুাঁনড়োগুাঁনড়ো কনর মফলনর্  মিোনক র্োর্ো! যতদ আতম িোনক জোত নয় তদই ময, এই 
র্র্বরগুনলোর সনে িুই সম্পকব গ্নড় িুনলতেস িোহনল এমত নিও িোই করনর্  তিত । 
 
হুম -ম । অি ভয় মদখোর্োর তকেু ম ই। িুতম ত নজই আজ রোনি মলোকিোনক তজজ্ঞোসোর্োদ 
কনর মদখনি পোর। িোর আগ্ পযবন্ত মুনখ কুলুপ এাঁনি থোক। 
 
মিোমোর হুকুম মনিো? 
 
মর্শ, িোহনল এিো ত নয় চুপ কনর থোক। 
 
র্যোে এর্িং ম কনলস দুনিো েীর মকোমর ও গ্লোয় পতরনয় তদনল  কনমোড়র। িোরপর  র্িো 
মঠনল তদনয় তপতেনয় এনল । 
 
তর্স্মনয় শ্বোস র্ন্ধ হনয় এল কনমোডরোর। আলনিো কনর ম কনলসিোর গ্োনয় হোি রু্নলোনল  
তিত । হোাঁ কনর শ্বোস ত নল  একিো। পরম স্বতস্তর সনে দুহোি ঘষনল  কনমোডর। আজ 
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রোনি এিো পরনি পোর িুতম, র্লনল  তিত । আনরো এন  মদয়ো হনর্ মিোমোনক। এর্োর 
মুনখ কুলুপ এাঁনি থোক। 
 
কনমোডরো মুনখ কুলুপ এাঁনি রইনল । 
 
. 
 
সোি 
 
মিোমোর মচোখ-মুখ এম  কুাঁচনক আনে মক ? মজইম িুয়োর অতির কনণ্ঠ শুনধ্োনল । তকেু 
একিো তচন্তো করতেনল  মহোর্োর মযোনলো। িুয়োনরর কথোয় সতম্বৎ তফনর মপনল । 
 
মচোখ-মুখ কুাঁচনক আনে  োতক আমোর? কই মসরকম মিো তকেু হয়ত ? 
 
গ্িকোল ত িয়ই তকেু হনয়নে- আই মী , রোনি খোওয়োর সময়  ো মহোক, তকন্তু সকোনল? 
গ্লোয় একিো ত তিিভোর্ এন  তিত  মযোগ্ করনল , মযোনলো, ঘোপলো হনয়নে মকো  ো, িোই 
 ো? 
 
ঘোপলো?  ো, মিো! র্রিং িোর উনেো। সতিয র্লনি কী, আমোর অর্িো অন কিো এরকম- 
গ্োনয়র সমস্ত শতক্তনি একিো র্ন্ধ দরজোর ওপর েোাঁতপনয় পনড় আতম মর্োকোর মি 
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আতর্ষ্কোর কনরতে ময, দরজোিো আসনল মভজো  তেল। স্টীল ফোউতেনি মঢোকোর র্যর্িোিো 
খুর্ সহনজই হনয় মগ্ল র্নল মন  হনে  ো? 
 
িুতম তক মকোন ো ফোাঁনদর আশিংকো করে? 
 
মসলডন র তদতর্য,  োিুনকপ ো মকোনরো ো। মযোনলো িোর অতিরিো প্রকোশ করনল   ো। 
আলোনপর সুনর মযোগ্ করনল , সহোনজই মঢোকোর র্যর্িো হনয় মগ্ল মোন , মভিনর মদখোর 
তকেুই ম ই। 
 
িুতম অযোিতমক পোওয়োনরর কথো র্লে, িোই  ো? তচতন্তি মশো োল িুয়োনরর কণ্ঠ। মশো , 
মকোনরনল অযোিতমক পোওয়োর ইক তমর মকোন ো তচহ্ন পোওয়ো যোয়ত । অযোিতমক পোওয়োনরর 
মনিো মমৌতলক একিো মিকন োলতজ সর্তকেুর ওপর এম  একিো সুদূরতর্স্তোর প্রভোর্ 
মফনল ময িোর তচহ্ন লুতকনয় মফলো চোতট্টখোত  কথো  য়। 
 
তকন্তু প্রোথতমক পযবোনয় থোকনল মসিো লুকো  মকোন ো র্যোপোর  য়, িুয়োর তর্নশষ কনর মসই 
অযোিতমক পোওয়োর যতদ যুদ্ধ অথব ীতিনি প্রনয়োগ্ করো হয়। মসনেনত্র মকর্ল তশপইয়োডব 
আর স্টীল ফোউতললোনিই িোর েোপ মদখনি পোনর্ িুতম। 
 
অথবোৎ, আমরো যতদ িো  ো পোই িোহনল- 
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িোহনল রু্েনি হনর্ ওনদর কোনে অযোিতমক পোওয়োর ম ই- অথর্ো ওরো মসিো লুতকনয় 
মরনখনে। এদুনিোর মকো িো তঠক িো মর্র করোর জন য হনল িুতম িস্ কনর মদখনি পোর, 
অথর্ো অ ুমো  কনরও একিো তসদ্ধোনন্ত মপৌঁেুনি পোর। 
 
িুয়োর মোথো েোাঁতকনয় র্লনল , এখ  মন  হনে, গ্িকোল মিোমোর সনে থোকো উতচি তেল 
আমোর। 
 
মযোনলো শীিল কনণ্ঠ র্লনল , হযোাঁ, ভোলই হনিো িোহনল। শ তিক সমথবন র র্যোপোনর 
আমোর মকোন ো আপতত্ত ম ই। দুভবোগ্যর্শি, তমতিিং-এর শিবগুনলো কনমোডরই আনরোপ 
কনরতেনল , আতম  ই। ওই ময, র্োইনর রয়যোল গ্রোউে কোর এনস দোাঁতড়নয়নে, আমোনদর 
ফোউতজনি ত নয় যোর্োর জন য। যন্ত্রগুনলো ত নয়ে মিো? 
 
সর্গুনলো। 
 
. 
 
আি 
 
কোরখো োিো তর্শোল। তকন্তু এিই জরোজীিব ময, ময নি  প্রকোনরর মমরোমতিনি মসিোর 
শদ যদশো ঢোকো পনড়ত । এ মুহূনিব ত জব  এর্িং অস্বোভোতর্ক রকনমর শোন্ত কোরখো োতিনি 
একতি তর্রল ঘি োর মনিো কনমোডর সদলর্নল আতিথযগ্রহি করনল । 
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অ োয়োস প্রনচষ্টোয় মযোনলো ত নজই একিো স্টীল শীি িোপ  করনল  দুনিো সোনপোনিবর 
ওপর। িুয়োনরর র্োতড়নয় মদয়ো যন্ত্রিো ত নয় সীসোর খোনপ ঢোকো চোমড়োর হোিলিো মচনপ 
ধ্রনল  তিত । 
 
যন্ত্রিো খুর্ তর্পজ্জ ক, র্নল উঠনল  মযোনলো। তকন্তু র্োজ স-ও কম তর্পজ্জ ক  ো। িনর্ 
এনেনত্র শুধু্ মখয়োল রোখনি হনর্ যোনি আঙুলগুনলো দূনর থোনক। 
 
কথোর ফোাঁনকই ইস্পোনির পোিিোর শদঘবয র্রোর্র যনন্ত্রর মোজল-তিিো তদনয় একিো িো  
তদনল  তিত । অমত  দুভোগ্ হনয় পনড় মগ্ল মসিো। 
 
একসনে লোতফনয় উঠল সর্োই। মহনস উঠনল  মযোনলো। কোিো শীিিোর অধ্বোিংশ হোনি িুনল 
ত নল  তিত । হোাঁিুর ওপর মসিো মরনখ র্লনল , ইনে করনল কোতিিং মলিংথ এক ইতঞ্চর 
একনশো ভোনগ্র এক ভোনগ্ও অযোডজোস্ট করো যোনর্, আর িোরপনরও একিো দুইতঞ্চ লম্বো 
শীি তঠক এভোনর্ এনকর্োনর মোেখো  মথনক দুভোগ্ হনয় যোনর্। পুরুে সতঠক জো ো 
থোকনল আপত  শীিিো একিো কোনঠর মিতর্নলর ওপর মরনখও কোজ করনি পোনর । 
মদখনর্ , কোনঠর ওপর তর্েুমোত্র আাঁচড়  ো মফনল ধ্োিুর পোিিো দুফোতল হনয় মগ্নে। 
 
কথোর সনে িোল মরনখ িোর হোনির অযোিতমক তশয়োরিো  ড়নে আর একিো একিো কনর 
স্টীনলর কোিো িুকনরো ঘনরর এ প্রোন্ত মথনক ও প্রোনন্ত উনড় যোনে। 
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এ মিো মগ্ল স্টীল কোিোর র্যপোর, মশষ িুকনরোিো েুাঁনড় মফনল র্লনল  মযোনলো। তশয়োরিো 
মফরি তদনল । এর্োর মদখো যোক িনলর র্যোপোরিো। মকোন ো তশনির পুরুে কমোনি চো ? 
অমসৃি জোয়গ্ো মসৃি করনি চো ?  ষ্ট অিংশ মচাঁনে মফলনি চো ? মদখু । 
 
প্রথম পোিিোর র্োতক অনধ্বক মথনক প্রথনম েইতঞ্চ পতরমোি পোিলো, স্বে ধ্োির্ পোি উনঠ 
এল িোরপর আি ইতঞ্চ, িোরপর র্োনরো ইতঞ্চ। 
 
তকিংর্ো তেদ্র করনি চো ? সর্ একই র্যোপোর। 
 
সর্োই মগ্োল হনয় তঘনর দোাঁতড়নয়নে মযোনলোর চোরতদনক। মযোনলো ময  জোদুকর। হোি 
সোফোইনয়র মখলো মদখোনে । আসল উনেশয তকেু একিো তর্তক্র করো। স্টীনলর 
িুকনরোগুনলো ম নড়নচনড় মদখনল  কনমোডর অযোসপোর। সরকোতর উচ্চপদি কমবকিবো 
একজ  আনরকজন র ঘোনড়র ওপর হুমতড় মখনয় পনড়নে। একজ  আনরকজন র কোন র 
কোনে মুখ ত নয় তফস তফস করনে। 
 
এতদনক মযোনলো িোাঁর হোনির অযোিতমক তরনলর প্রতিতি স্পনশব ইতঞ্চখোন ক পুরু কতঠ  
ইস্পোনির গ্োনয় ত খুাঁি, সুের সুের তেদ্র কনর চনলনে । 
 
আর একিো তজত স মদখোর শুধু্। মেোি মোনপর দুনিো পোইপ এন  মদনর্  মকউ? 
অ োনরর্ল মচম্বোরনলই  মগ্োনের একজ  উনত্তজ োর র্নশ র্শিংর্দ ভূনিযর মনিো েুনি 
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মগ্নল । উপযুক্ত পোইপ র্োেনি তগ্নয় সোধ্োরি েতমনকর মনিো হোনি ময়লো লোগ্োনিও 
কোপবিয করনল   ো। 
 
পোইপ দুনিোনক মসোজো কনর পোশোপোতশ দোাঁড় করোনল  মযোনলো। িোরপর তশয়োরিোনক মোত্র 
একর্োর র্যর্হোর কনর প্রোন্ত দুনিো মহাঁনি ত নল । এরপর সদয েোাঁিো অিংশ দুনিো এক 
করনল । 
 
সনে সনে দুনিো পোইপ একিো পোইনপ পতরিি হল! মজোড়ো লোগ্োন োর সনে সনে  িু  
প্রোন্ত দুনিোর পোরমোিতর্ক অমসৃিিোিুকু পযবন্ত দূর হনয় তগ্নয় একিো  িু  পোইনপ 
পতরিি হল। 
 
তকেু র্লোর জন য দশবকরৃ্নের তদনক িোকোনল  মযোনলো। প্রথম শেিো উচ্চোরি কনরই 
থিমি মখনয় মথনম মযনি হনলো িোাঁনক। উনত্তজ োয় ধ্ড়ফড় করনি লোগ্ল রু্ক। মপনির 
মভির মকম  একিো ঠোেো আর তশরতশনর অ ুভূতির সৃতষ্ট হনলো। 
 
মযোনলোর জোদু-প্রদশব ীর তর্শৃঙ্খল অর্িোর মনধ্য কনমোডনরর র্যতক্তগ্ি মদহরেীনদর 
একজ  তভড় মঠনল এনকর্োনর সোমন র কোিোনর চনল এনসনে। এর্িং মযোনলো এই 
প্রথমর্োনরর মনিো ওনদর অপতরতচি হযোাঁে ওনপ গুনলো খুর্ কোনে মথনক মদখোর সুনযোগ্ 
মপনল । 
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অেগুনলো অযোিতমক! মকোন ো ভুল ম ই। এধ্রন র র্যোনরল মকোন ো এক্সনপ্ল্োতসভ 
মপ্রোনজক্টোইল ওনয়পন  থোকো সম্ভর্  য়। তকন্তু মসিো আসল কথো  য়। মসিো আসনল 
মকোন ো র্যোপোরই  য়। অেগুনলোর র্োাঁনি, জীিব মসো োর মপ্ল্তিিংনয় মহোকোশযো  এর্িং সূযব 
মখোদোই করো। 
 
মসই একই মহোকোশযো  এর্িং সূযব, যো ফোউনেশন র মসই অসমোপ্ত আতদ তর্শ্বনকোনষর 
প্রতিতি তর্শোল খনে আাঁকো আনে! মসই একই মহোকোশযো  এর্িং সূযব যো হোজোর হোজোর 
র্ের ধ্নর গ্যোলোকতিক এম্পোয়োনরর পিোকোয় মশোভো মপনয় আসনে। 
 
মোথোর মভির েনড়র গ্তিনি তচন্তো চলনে, এরই মনধ্য কথো র্নল চনলনে  মযোনলো। 
পরীেো কনর মদখু , পোইপিো অখে। ত খুাঁি  য় অর্তশয, মজোড়ো লোগ্োর্োর কোজিো হোি 
তদনয় করো হনয়নে। 
 
আর মকোন ো মভোজভোতজ মদখোন োর প্রনয়োজ  পড়ল  ো। কোজ হোতসল হনয় মগ্নে। 
মযোনলোর উনেশয সফল। এখ  িোর মন  মকর্ল একিোই তচন্তো ঘুরপোক খোনে। একিোই 
েতর্ িোর মচোনখর সোমন  মখনল মর্ড়োনে- রতি তর্েুরিি একিো উজ্জ্বল মসো োতল মগ্োলক 
আর িীযবক একিো তসগ্োর আকৃতির মহোকোশযো । 
 
এম্পোয়োনরর মহোকোশযো  এর্িং সূযব! 
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এম্পোয়োর! মদড়নশো র্ের পোর হনয় মগ্নে। অথচ এখন ো গ্যোলোতক্সর দূর অভযন্তনর 
এম্পোয়োনরর অতস্তে! সুদুর মপতরনফতরনি আর্োর তর্কতশি হনে এম্পোয়োর। 
 
মযোনলো মুচতক হোসনল ! 
 
. 
 
 য় 
 
ফোর স্টোর আর্োর মহোশূন য ভোসোর তঠক দুতদ  পর মহোর্োর মযোনলো িোর ঘনর তসত য়র 
মলফনি যোে রিনক মডনক পোতঠনয় িোর হোনি একিো খোম, মোইনক্রোতফনল্মর একিো মরোল 
আর একিো মগ্োলোকোর র্স্তু ধ্তরনয় তদনল । 
 
মলফনি যোে, আর ঘণ্টোখোন ক পর মথনক, আতম তফনর  ো আসো পযবন্ত, িুতম ফোর 
স্টোনরর ভোরপ্রোপ্ত কযোনপ্ট  তহনসনর্ দোতয়ে পোল  করনর্। আতম  ো তফরনলও িুতম মশষ 
পযবন্ত কোজ চোতলনয় যোনর্। 
 
রি উনঠ দোাঁড়োন োর ভতে করনি কিৃবেপূিব ইতেনি িোনক তর্রি করনল  মযোনলো। 
 
চুপ কনর র্নস শুন  যোও যো র্তল। মিোমোনক ময-গ্রনহ মযনি হনর্ মসিোর সতঠক মলোনকশ  
আনে এই খোমিোর মভির। মসখোন  িুতম দুমোস অনপেো করনর্ আমোর জন য। দুমোস 
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পুনরো হর্োর আনগ্ই যতদ ফোউনেশ  মিোমোনক মলোনকি কনর মসনেনত্র মোইনক্রোতফল্মিো 
িুতম আমোর তট্রনপর তরনপোিব তহনসনর্ জমো মদনর্। 
 
অর্শয যতদ, িোর গ্লো গ্ম্ভীর হনয় উঠল, দুমোস পনরও আতম  ো তফতর আর ফোউনেশন র 
মভনসলগুনলো মিোমোনক মলোনকি  ো কনর, মসনেনত্র িোতমব োনস চনল যোনর্ িুতম, আর িোইম 
কযোপসুলিো তরনপোিব তহনসনর্ জমো মদনর্। পতরষ্কোর? 
 
জী, সযোর। 
 
মকোন ো অর্িোনিই িুতম র্ো মিোমোর মলোকজ  আমোর অতফতশয়োল তরনপোিব অযোমতপ্ল্ফোই 
করনি পোরনর্  ো। 
 
আমোনদর যতদ তকেু তজনগ্যস করো হয়? 
 
মসনেনত্র মিোমরো তকেুই জো   ো। 
 
জ্বী, সযোর। 
 
তমত ি পন নরো পর ফোর স্টোনরর পোশ মথনক একিো লোইফ-মর্োি তর্তেন্ন হনয় মহোকোনশ 
ডো ো মমলল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

357 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

. 
 
দশ 
 
ও োম র্োর এক রৃ্দ্ধ মো ুষ, এনিোিোই রৃ্দ্ধ ময মকোন ো ভয়ডর আর িোনক স্পশব করনি 
পোনর  ো। মশষ ময-র্োর গ্েনগ্োল হনলো, িোরপর মথনক গ্রনহর এই প্রোন্তসীমোয় একোকী 
র্োস করনে  তিত । ধ্বিংসসূ্তনপর মভির মথনক অল্প ময কিো র্ই রেো করনি 
মপনরতেনল , মসগুনলোই িোর একমোত্র সেী এখ । মকোন ো তকেুই হোরোর্োর ভয় ম ই 
িোর। জীর্ন র এই মশষ অিংশিুকু মখোয়োর্োর ভয় মিো আনরো কম। সুিরোিং ত ভবনয় 
আগ্ম্ভনকর মুনখোমুতখ হনল  তিত । 
 
দরজোিো মখোলোই তেল, আগ্ন্তক র্যোখযো করল। 
 
মলোকিোর র্োচ ভতে ককবশ, কোিো কোিো। ত িনম্বর কোনে অদু্ভিদশব  একিো র তস্টল-হযোে-
ওনয়প  েুলনে, মচোখ এড়োল  ো ও োম র্োনরর। মেোট্ট ঘরিোর আর্েো অন্ধকোনর র্োর 
আনরো লেয করনল , মফোসব-তশনির একিো আভো মলোকিোর মদহ তঘনর আনে। 
 
লোন্ত স্বনর তিত  র্লনল , ওিো র্ন্ধ রোখোর মিো মকোন ো কোরি ম ই। মিোমোর জন য কী 
করনি পোতর আতম? আমোর কোনে তক মকোন ো প্রনয়োজ  আনে মিোমোর? 
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হযোাঁ, আনে। ঘনরর এনকর্োনর মনধ্যখোন  দোাঁতড়নয় রনয়নে আগ্ন্তুক। শদঘবয-প্রি দুতদনকই 
যনথষ্ট জোয়গ্োয় দখল কনর আনে মলোকিো। এতদনক আর মকোন ো র্োতড়-ঘর  জনর পড়ল 
 ো। 
 
এিো একিো ত জব  এলোকো। র্োর সোয় তদনল  মলোকিোর কথোয়। িনর্ পুর্তদনক একিো 
শহর আনে। যতদ ওতদনক মযনি চোও আতম পথ মদতখনয় তদনি পোতর। 
 
একিু পনর। িোর আনগ্ একিু র্সনি পোতর? 
 
মচয়োরগুনলো মিোমোর ভোর সইনি পোরনল আমোর মকোন ো আপতত্ত ম ই, গ্ম্ভীর কনণ্ঠ 
র্লনল  রৃ্দ্ধ। আমোর মনিো ওগুনলোরও র্য়স হনয়নে, িনর্ মযৌর্ন  ভোলই তেল। 
 
আমোর  োম মহোর্োর মযোনলো, ত নজর পতরচয় তদনল  আগ্ন্তুক। অন ক দূনরর এক প্রনদশ 
মথনক এনসতে আতম। 
 
ওপর-ত নচ মোথো েোাঁতকনয় মৃদু হোসনল  র্োর। মিোমোর গ্লো শুন  অন ক আনগ্ই মসিো 
রু্েনি মপনরতে। আতম তসওনয় োর ও োম র্োর, এম্পোয়োর-এর প্রোক্ত  পযোতট্রশ  (অতভজোি 
সম্প্রদোয়ভুক্ত মলোকঅ ুর্োদক)। 
 
এিোই িোহনল তসওনয় ো? তকেু পুরন ো মযোপ েোড়ো গ্োইড র্লনি তকেু ম ই আমোর কোনে। 
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 েনত্রর অর্িো  পতরর্িবন র কোরনি ওগুনলো পুরন ো হনয় মগ্নে। 
 
একদম তির হনয় র্নস আনে  র্োর। মযোনলোর মচোখ দুনিো মকম  ভোর্োেন্ন হনয় পড়ল। 
র্োর লেয করনল , মলোকতির মদহ তঘনর থোকো অযোিতমক মফোসব-তশেিো উনর্ মগ্নে। 
রু্েনল , মলোকিো িোনক তর্পজ্জ ক র্নল মন  করনে  ো। 
 
তিত  র্লনল , আতম দতরদ্র মো ুষ। র্োতড়নি মিম  তকেু ম ই। কোনলো রুতি আর রোনয়ড 
ক ব মখনি রুতচ হনল আমরো ভোগ্োভোতগ্ কনর ত নি পোতর। 
 
মযোনলো মোথো  োড়নল । 
 
 ো, আতম মখনয় এনসতে। িোেোড়ো, মর্তশ সময় ম ই আমোর হোনি। মসেোর অর্ 
গ্ভ বনমে-এর পথত নদবশ মপনলই খুতশ হর্ আতম। 
 
িো মদয়ো যোনর্। তকন্তু িুতম গ্রহতির রোজধ্ো ীনি মযনি চোইে,  ো ইনম্পতরয়োল মসক্টনর? 
 
মযোনলো মচোখ কুাঁচনক র্লনল , দুনিো তক একই  য়? এিো তক তসনয় ো  য়? 
 
ধ্ীনর ধ্ীনর মোথো আাঁকোনল  রৃ্দ্ধ। এিো তসওনয় ো-ই, িনর্ তসওনয় ো এখ  আর  রমযোত ক 
মসক্টনরর রোজধ্ো ী ম ই। মিোমোর পুরন ো মযোপ মশষ পযবন্ত তমসতলড কনরনে মিোমোনক। 
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 েত্রগুনলোনি কনয়ক শিোেী ধ্নর হয়ি মকোন ো পতরর্িব   ো-ও ঘিনি পোনর, তকন্তু 
পতলতিকোল র্োউেোতর খুর্ই েিিোয়ী। 
 
দযোিস িু র্যোড। িো, রোজধ্ো ী তক খুর্ দূনর? 
 
ওরশো িু মি। তর্শ পোনসবক দূনর। মিোমোর মযোপ মদনখই মযনি পোরনর্। কি পুরন ো 
ওগুনলো? 
 
িো, মদড়নশো র্েনরর পুরন ো মিো হনর্ই। 
 
এি আনগ্র? রৃ্দ্ধ দীঘবশ্বোস মফলনল । ইতিহোনসর জল এর মনধ্য অন ক মঘোলো হনয় 
মগ্নে। মকোন ো ধ্োরিো আনে মস-সম্পনকব? 
 
দু তদনক আনস্ত কনর মোথো  োড়নল  মযোনলো। 
 
িুতম ভোগ্যর্ো , মন্তর্য করনল  র্োর। এই মদড়নশো র্েনরর অতধ্কোিংশ সময় একিো 
দুিঃস্বনপ্নর মভির তদনয় অতিক্রম কনরনে প্রনদশগুনলো, ষি স্টযোন নলর আমলিোই যো 
র্যতিক্রম। তকন্তু তিত  মোরো মগ্নে  আজ মথনক পঞ্চোশ র্ের আনগ্। িোরপর মথনক শুধু্ই 
ধ্বিংস আর তর্নদ্রোহ, তর্নদ্রোহ আর ধ্বিংস। 
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র্োনরর একর্োর মন  হনলো, তিত  মর্োধ্হয় র্োাঁচোলিোর পতরচয় তদনে । খুর্ই ত িঃসে 
অর্িোয় জীর্  কোনি িোাঁর এখোন । কোনলভনদ্র কথো র্লোর মো ুষ পোওয়ো যোয়। 
 
মযোনলো হঠোৎ একিু র্োড়তি আগ্রনহর সনে র্নল উঠনল , ধ্বিংস, িোই  ো? আপ োর কথো 
শুন  মন  হনে, প্রনদশগুনলো সর্ ত িঃস্ব হনয় পনড়তেল। 
 
পুনরোপুতর হয়ি  য়। কোরি, প্রথম সোতরর পাঁতচশিো গ্রনহর তফতজকোল তরনসোসব মশষ হনিও 
মিো সময় লোনগ্। িনর্ গ্ি শিোেীনি ময পতরমোি সম্পদ তেল, মস িুল োয় আমরো 
অন ক ত নচ ম নম মগ্তে এখ । আর এখ  পযবন্ত ওপনর ওঠোর মকোন ো লেি মদখতে 
 ো। এতদনক মিোমোর এি আগ্রহ মক , ইয়োিং মযো ? মিোমোর র্য়স কম, মচোনখর মজযোতিও 
কনমত । 
 
প্রোয় লোল হনয় উঠনল  মযোনলো। র্োনরর ত ষ্প্রভ মচোখ দুনিো ময  িোর মভির মদনখ ত নে 
এর্িং মদনখ, হোসনে। 
 
মদখু , আতম একজ  মট্রডোর। তকেু পুরন ো মযোপ মজোগ্োড় কনর গ্যোলোতক্সর সীমোন্ত 
অঞ্চনলর তদনক এনসতে  িু  র্োজোর মখোলোর জন য। স্বোভোতর্কভোনর্ই, ত িঃস্ব প্রনদনশর 
কথো শু নল খুর্ একিো স্বতস্ত মর্োধ্ কতর  ো। মযখোন  পয়সো ম ই মসখোন  মিো লোনভর 
আশো করো যোয়  ো। িো, এই তসওনয় োর অর্িো মকম ? 
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সোমন র তদনক খোত কিো েুাঁনক এনল  রৃ্দ্ধ। মস আতম র্লনি পোরর্  ো। িনর্ এখন ো 
হয়ি তকেু লোনভর আশো রনয়নে এখোন । তকন্তু িুতম একজ  মট্রডোর? মিোমোনক মিো 
মদখনি মযোদ্ধোর মনিো লোনগ্। একিো হোি সোরোেিই গ্ো িোর কোনে পনড় আনে মিোমোর। 
িোেোড়ো মচোয়োনলর হোনড় একিো দোগ্ও মদখনি পোতে। 
 
মযোনলো মোথো েোাঁকোনল । র্লনি পোনর  মনগ্র মুিুক মথনক এনসতে আতম। আই -
কো ুন র মিম  র্োলোই ম ই মসখোন । মোরোমোতর আর কোাঁিো-মোঁড়োর দোগ্ ওখোন  মট্রডোনরর 
উপতর পোও ো। তকন্তু মোরোমোতর কনর িখত  মপোষোয় যখ  মশষ পযবন্ত তকেু পয়সো পোওয়ো 
যোয়। এখো কোর অর্িো মকম ? মোরমোতর কনর মপোষোনর্ মিো এখোন ? মন  হনে, মস-
সুনযোগ্ এখোন  প্রচুর। 
 
িো অর্তশয, তঠক, র্োর একমি হনল । মরড স্টোসব-এ উইসকোডব র্োতহ ীনি মযোগ্ তদনি 
পোর িুতম, যতদও মস-র্োতহ ীর আর খুর্ মর্তশ অর্তশষ্ট ম ই। িনর্ ওরো মযিো কনর িুতম 
মসিোনক মোরোমোতর র্লনর্,  ো ডোকোতি, র্লনি পোতর  ো। অথর্ো ইনে করনল িুতম 
আমোনদর সদোশয় ভোইসরনয়র দনলও মযোগ্ তদনি পোর। তিত  িোাঁর এই উপোতধ্ অজব  
কনরনে  খু -খোরোতর্, লুিিরোজ আর  যোযয কোরনি ত হি হওয়ো এক র্োলক ম্রোনির 
প্রতিশ্রুির র্নদৌলনি। সম্ভ্রোন্ত র্িংশীয় রৃ্নদ্ধর রুে গ্োল দুনিো লোল হনয় উঠল। মচোখ দুনিো 
র্ন্ধ হনয় এল। পোতখর মচোনখর মনিো উজ্জ্বল হনয় একিু পরই খুনল মগ্ল আর্োর। 
 
পযোতট্রশ  র্োর, মযোনলো মন্তর্য করনল , মন  হনে ভোইসরয় মলোকিোনক আপত  মিম  
পেে কনর   ো। আমোনক ময এসর্ র্লনে , আতম যতদ িোর স্পোই হই? 
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হনলই কী? তিক্ত কনণ্ঠ র্লনল  র্োর। কী ম নর্ িুতম আমোর? কৃশ হোনির ইতেনি তিত  
িোর জরোজীিব গৃ্নহর ফোাঁকো অন্তিঃপুরিো মদখোনল । 
 
আপ োর প্রোি। 
 
ওিো এমত নিই মর্তরনয় যোনর্, আর খুর্ তশগ্তগ্রই। পোাঁচ র্ের আনগ্ই ওিোর মময়োদ 
ফুতরনয় মগ্নে। তকন্তু িুতম ভোইসরনয়র মলোক  ও। যতদ হনি, িোহনল হয়ি এই র্য়নসও 
আত্মরেোর সহজোি প্ররৃ্তত্ত র্নশই চুপ থোকিোম আতম। 
 
কী কনর রু্েনল , আতম ভোইসরনয়র মলোক  ই? 
 
মহনস উঠনল  রৃ্দ্ধ। 
 
মন  হনে িুতম আমোনক সনেহ করে। র্োতজ ধ্নর র্লনি পোতর, িুতম ভোর্ে আতম 
মিোমোনক সরকোরতর্নরোধ্ী কথো র্লনি প্রলুি কনর ফোাঁনদ মফলনি চোইতে।  ো,  ো, মিোমোর 
সনেহ অমূলক, রোজ ীতির অন ক ঊনধ্বব চনল মগ্তে আতম। 
 
রোজ ীতির ঊনধ্বব চনল মগ্নে ? মকউ তক িো মযনি পোনর? ভোইসরনয়র র্িব ো তদনি তগ্নয় 
আপত  ময শেগুনলো র্যর্হোর করনল - খু -খোরোতর্, লুিিরোজ- এগুনলো কী? আপ োর 
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কথোয় ত রনপেিোর সুর তেল  ো মমোনিই। রোজ ীতির ঊনধ্বব চনল মগ্নল তকন্তু িো 
থোকি। 
 
রৃ্দ্ধ েোগ্ করনল । মোনে মোনে সৃ্মতি এনস হুল ফুতিনয় যোয়। তঠক আনে, আনগ্ আমোর 
কথো মশো , িোরপর ত নজই তর্চোর কনর মদখ। তসওনয় ো যখ  প্রোনদতশক রোজধ্ো ী, আতম 
িখ  পযোতট্রশ  আর প্রোনদতশক তসন নির সদসয। আমোর র্িংশ খুর্ই প্রোচী  ও সম্ভ্রোন্ত। 
আমোর প্রতপিোমহনদর একজ -  ো, র্োদ দোও মসকথো। অিীি মগ্ৌরনর্র সৃ্মতি মরোমন্থ  
কনর মকোন ো লোভ ম ই। 
 
আতম ধ্নর ত তে, মযোনলো র্লনল , আপত  মকোন ো গৃ্হযুদ্ধ র্ো তর্প্ল্নর্র কথো র্লনি 
চোইতেনল । 
 
র্োনরর মুখ কোনলো হনয় মগ্ল! মসই অর্েনয়র তদ গুনলোনি গৃ্হযুদ্ধ তেল খুর্ই মোমুতল 
র্যোপোর। তকন্তু তসওনয় ো ত নজনক দূনর সতরনয় মরনখতেল এসর্ মথনক। ষি স্টযোন নলর 
আমনল তসওনয় ো িোর অিীি মগ্ৌরনর্র অন কিোই পু রুদ্ধোর কনর। তকন্তু িোরপর এল 
যিসর্ অনযোগ্য আর দুর্বল সম্রোনির দল। আর দুর্বল সম্রোি মোন ই শতক্তশোলী ভোইসরয়। 
আর আমোনদর লোস্ট ভোইসরয় মিো ইনম্পতরয়োল পোপবল র্োগ্োর্োর স্বপ্ন মদখনি লোগ্ল। 
মরড স্টোসব-এর র্যর্সো-র্োতিনজয উইসকোডব  োনমর ময মলোক এখন ো প্রোয়ই লুিিরোজ 
চোলোয়, আমোনদর ভোইসরয় তেল মস-ই। মিো, এম্পোয়োনরর তসিংহোসন র তদনক, আই মী , 
ইনম্পতরয়োল পোপবনলর তদনক ময উইসকোডবই প্রথম  জর তদল িো  য়, িোর আনগ্ও 
অন নক তদনয়নে। আর্োর, িোর লেয যতদ পূরি হনিো মসনেনত্রও একোনজ সোফলয 
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অজব কোরী র্যতক্তনদর মনধ্য প্রথম িো  অতধ্কোর করোর মসৌভোগ্য িোর হনিো  ো। কোরি, 
িোর আনগ্ও মর্শ কনয়কজ  ও-কোনজ সফল হনয়নে। 
 
মস যোই মহোক, মস র্যথব হনলো। িোর কোরি, সম্রোনির অযোডতমরোল যখ  তলি ত নয় 
প্রনদনশর তদনক এগুনল , মখোদ তসনয় ো-ই িোর তর্নদ্রোহী ভোইসরনয়র তর্রুনদ্ধ তর্নদ্রোহ 
মঘোষিো করল। হঠোৎ মথনম মগ্নল  রৃ্দ্ধ। তর্ষোনদর েোয়ো ম নম এল িোাঁর মচহোরোয়। 
 
মযোনলো আতর্ষ্কোর করনল , চোপো উনত্তজ োয় তিত  মচয়োনরর প্রোনন্তর তদনক এতগ্নয় 
তশরদোাঁড়ো িো িো  কনর র্নস আনে । ধ্ীনর ধ্ীনর শরীর তঢল কনর তদনল  তিত । দয়ো 
কনর র্নল যো । 
 
এই রু্নড়োর কথো শু নি চোইে, মসজ য ধ্ যর্োদ, লোন্ত কনণ্ঠ র্োর র্লনল । কী ময  
র্লতেলোম? ও হযোাঁ, ওরো তর্নদ্রোহ করল।  ো, র্লো উতচি, আমরো তর্নদ্রোহ করলোম। কোরি, 
আতম ত নজও মপে  সোতরর একজ  ম িো তেলোম িখ । উইসকোডব তসওনয় ো মথনক 
পোতলনয় মগ্ল। একিুর জন য িোনক ধ্রনি পোরলোম  ো আমরো। আর এতদনক ম্রোনির 
অতি র্োধ্যগ্ি প্ল্যোন িিো িোর প্রনদশসহ অযোডতমরোনলর করোয়ত্ত হনলো। মক  আমরো 
কোজিো কনরতেলোম, র্লনি পোরর্  ো তঠক কনর। ত িুর ও ঘৃিয ম্রোনির প্রতি  ো হনলও 
হয়ি িোর প্রিোাঁনকর প্রতি একিো আ ুগ্িয অ ুভর্ কনরতেলোম আমরো। তকিংর্ো হয়ি 
অর্নরোনধ্র ভয়িংকর পতরিতির কথো মভনর্ ভয় মপনয়তেলোম সর্োই। মক জোন ! 
 
িোরপর? মযোনলো শোন্ত কনণ্ঠ জো নি চোইনল । 
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র্যোপোরিো পেে হনলো  ো অযোডতমরোনলর, গ্ম্ভীর কনণ্ঠ জর্োর্ তদনল  র্োর। মস আসনল 
মচনয়তেল একিো তর্নদ্রোহী প্রনদশ জয় করোর মগ্ৌরর্ অজব  করনি; আর িোর শস যরো 
মচনয়তেল লুিিরোজ করনি, এধ্রন র তর্জনয়র পর মযিো স্বোভোতর্ক আর কী। িোই 
মলোকজ  যখ  সর্োই প্রতিতি র্ড় র্ড় শহনর জমোনয়ি হনয় সম্রোি আর িোর 
অযোডতমরোনলর  োনম জয়ধ্বত  করনে, মস িখ  সর্ কিো আমবড মসেোর দখল কনর 
ত ল। হুকুম তদল, অযোিম ব্লোস্ট মদনগ্ মলোকজ নক উতড়নয় মদর্োর। 
 
মকো  অজুহোনি? 
 
এই মখোাঁড়ো অজুহোনি ময, িোরো সম্রোনির প্রতিত তধ্ ভোইসরনয়র তর্রুনদ্ধ তর্নদ্রোহ মঘোষিো 
কনর িোনক মদশ মথনক িোতড়নয় তদনয়নে। মগ্োিো এক মোস ধ্নর মযোসোকোর, লুিিরোজ 
আর ত জবলো আিনঙ্কর রোজে কোনয়ম কনর  িু  ভোইসরয় হনয় র্সল মসই অযোডতমরোল। 
েিো মেনল তেল আমোর। তর্তভন্নভোনর্ মোরো মগ্ল পোাঁচজ । একিো মমনয়ও তেল আমোর। 
আশো কতর মস-ও মশষ পযবন্ত মোরো মগ্নে। আতম পোর মপলোম িোর কোরি আতম রু্নড়ো। 
চনল এলোম এখোন । িোর কোরি ভোইসরনয়র তর্রুনদ্ধ তকেু করোর েমিো আর ম ই 
িখ  আমোর। রৃ্দ্ধ িোর পোকো চুনল ভরো মোথোিো ত চু করনল । ওরো আমোর তকেুই 
অর্তশষ্ট রোনখত । কোরি, আতম এক তর্নদ্রোহী গ্ভ বরনক িোড়োনি সোহোযয কনরতে। একজ  
অযোডতমরোলনক র্তঞ্চি কনরতে িোর তর্জয়-মগ্ৌরর্ মথনক। 
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চুপচোপ তকেুেি অনপেো করনল  মযোনলো। িোরপর  রম সহো ুভূতি মোথো গ্লোয় 
শুনধ্োনল , আপ োর ষি মেনলর কী হনলো? 
 
হু? র্োর তিক্তভোনর্ হোসনল । মস ত রোপনদই আনে। েদ্ম োনম, একজ  সোধ্োরি শসত ক 
তহনসনর্ অযোডতমরোনলর র্োতহ ীনি মযোগ্ তদনয়নে মস। ভোইসরনয়র পোনসবো োল তলনির 
একজ  গ্ো োর মস এখ ।  ো,  ো, যো ভোর্ে িো  য়। মেনল আমোর কুলোেোর  য়। মোনে 
মনধ্য আমোর সনে মদখো কনর যোয় মস। যখ  যো, সম্ভর্, তদনয় যোয়। ও-ই আমোনক 
র্োাঁতচনয় মরনখনে। একতদ  আমোনদর মহো  আর প্রিোপশোলী ভোইসরয় মৃিুযযন্ত্রিোয় েিফি 
করনর্, আর িখ  মদখো যোনর্ িোর ঘোিক আর মকউ  য়, আমোর মসই মেনল! 
 
আর আপত  এসর্ কথো একজ  অপতরতচি মলোনকর কোনে ফোাঁস কনর তদনে ? আপত  
মিো আপ োর মেনলর তর্পদ মডনক আ নে ! 
 
 ো। ভোইসরনয়র একজ   িু  শত্রু সৃতষ্ট কনর আতম আমোর মেনলনক সোহোযয করতে। 
ভোইসরনয়র শক্ত  ো হনয় আতম িোর র্নু্ধ হনল, িোনক আতম তশপ তদনয় আউিোর মস্পস 
এনকর্োনর গ্যোলোতক্সর প্রোন্ত পযবন্ত তঘনর মফলোর পরোমশব তদিোম। 
 
ওখোন  মকোন ো তশপ ম ই? 
 
মদনখে একিোও? মকোন ো মস্পস গ্োডব মিোমোনক ঢুকনি র্োধ্ো তদনয়নে? এনক মিো তশনপর 
সিংখযো কম, িোর ওপর সীমোন্ত প্রনদশগুনলোয় ময অরোজকিো আর শ রোজয চলনে িোনি 
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ঐ র্র্বর আউিোর সো গুনলো পোহোরো মদর্োর জন য মকোন ো তশপ মমোিোনয়  করো সম্ভর্  য়। 
অর্তশয িুতম আসোর আগ্ পযবন্ত গ্যোলোতক্সর খতেি প্রোন্ত মথনক অ য মকোন ো তর্পনদর 
আতর্ভবোর্ হয়ত  এখোন । 
 
আতম?  ো, আতম মকোন ো তর্পদ সৃতষ্ট করতে  ো। 
 
মিোমোর তপেু তপেু আনরো অন নকই এনস হোতজর হনর্। 
 
ধ্ীনর ধ্ীনর মোথো  োড়নল  মযোনলোলো। তঠক রু্েলোম  ো আপ োর কথো। 
 
মশো ! িীক্ষ্ণ, উনত্ততজি কনণ্ঠ রৃ্দ্ধ ও োম র্োর র্নল উঠনল , িুতম এ-ঘনর মঢোকোমোত্র আতম 
তচন তে মিোমোনক। মিোমোর মদনহর চোরপোনশ একিো মফোসব-তশে আনে। র্লো ভোল তেল, 
যখ  মিোমোনক মদতখ। 
 
তিধ্োপূিব  ীরর্িো, িোরপর মযোনলোর কনণ্ঠ মশো ো মগ্ল, হযোাঁ, তেল। 
 
গুড। ওিো একিো ক্রতি। তকন্তু িুতম মসিো জো নি  ো। তকেু র্যোপোর আনে যো আতম জোত । 
এই অর্েনয়র সময় শসত ক হওয়োিো খুর্ মর্মো ো । ঘি োগুনলো ঘনি খুর্ দ্রুি আর 
অযোিম ব্লোস্ট হোনি ময এই মেোনির মমোকোতর্লো করনি পোনর  ো মস মভনস যোয়। মযম  
আতম তগ্নয়তেলোম। তকন্তু আতম একজ  স্কলোরও তেলোম, আতম জোত , অযোিতমকস-এর 
ইতিহোনস কখন ো মকোন ো র্হ নযোগ্য মফোসব-তশে শিতর হয়ত । মফোসব-তশে আমোনদরও 
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আনে। তর্শোল জগ্েল মসই পোওয়োর হোউসগুনলো একিো শহর, এম  কী একিো তশপও 
হয়ি রেো করনি পোরনর্, র্োি  ি ওয়ো  তসেল মযো । 
 
িোই রু্তে? িো এ মথনক কী রু্েনল  আপত ? 
 
মস্পস জুনড় তর্স্তর গ্ল্প-কোতহ ী েতড়নয় আনে। রো ীর কোক প্রসর্ করোর গ্নল্পর মনিো 
প্রতি পোনসবক অন্তর মসই গ্ল্পগুনলোর তর্কৃতি ঘিনি থোনক। িনর্ আমোর যুর্ক র্য়নস 
একর্োর অদু্ভি তকেু মলোজ সহ মেোট্ট একিো তশপ ম নমতেল তসনয় োয়। িোরো আমোনদর 
রীতি ীতি তকেুই জো ি  ো। মকোনেনক এনসনে মসিোও িোরো র্নলত । ওরো আমোনদরনক 
গ্যোলোতক্সর প্রোনন্ত র্োস করো জোদুকরনদর গ্ল্প শুত নয়তেল। মসই জোদুকররো  োতক 
অন্ধকোনর জ্বলজ্বল কনর, মকোন ো তকেুর সোহোযয েোড়োই শূন য উনড় মর্ড়োয়। অে িোনদর 
মকোন ো েতি করনি পোনর  ো। 
 
আমরো মহনসই উতড়নয় তদনয়তে মসসর্ আষোনঢ় গ্ল্প। আতম ত নজও মহনসতে ওসর্ শুন । 
ভুনলই তগ্নয়তেলোম আতম ওগুনলোর কথো। আজ আর্োর মন  পড়ল হঠোৎ কনর। অন্ধকোনর 
মিোমোর মদহ জ্বলজ্বল কনর। আমোর কোনে যতদও মকোন ো ব্লোস্টোর ম ই, তকন্তু যতদ থোকি, 
মন  হনে মসিো মকোন ো আাঁচড় কোিনি পোরি  ো মিোমোর গ্োনয়। এই র্সো অর্িো মথনক 
িুতম র্োিোনস মভনস মর্ড়োনি পোরনর্ হঠোৎ কনর? 
 
মযোনলো শোন্ত কনণ্ঠ র্লনল , আতম আপ োর কথো তকেুই রু্েনি পোরতে  ো। 
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মৃদু হোসনল  র্োর। মিোমোর এই উত্তনরই সন্তুষ্ট আতম। অতিতথনদর যোচোই কনর মদখো 
আমোর স্বভোর্  য়। তকন্তু জোদুকররো যতদ সতিযই মথনক থোনক আর িুতম যতদ িোনদর 
একজ  হও, িোহনল মর্োধ্হয়  িু  রক্ত প্রনয়োজ । মশনষর তদনক িোর গ্লো প্রোয় মশো োই 
মগ্ল  ো, আপ মন  ধ্ীনর ধ্ীনর তর্ড়তর্ড় কনর যোনে  তিত । অর্শয এর একিো তর্পরীি 
প্রতিতক্রয়োও আনে। উইসকোনডবর মনিো আমোনদর  িু  ভোইসরয়ও স্বপ্ন মদখনি শুরু 
কনরনে। 
 
সম্রোনির মুকুনির স্বপ্ন? 
 
র্োর মোথো েোাঁকোনল । এরকম তকেু কথো কোন  এনসনে আমোর মেনলর। ভোইসরনয়র 
র্যতক্তগ্ি সহচরনদর সনে ওঠোর্সো করনল এসর্ কথো কোন  আসনি র্োধ্য। ও আর্োর 
এনস র্নল মসসর্ আমোনক। সুনযোগ্ মপনল আমোনদর  িু  ভোইসরয় হয়ি রোজ মুকুিিো 
মোথোয় পরনর্, তকন্তু িোর আনগ্ পোলোর্োর পথিো মস তঠকই শিতর কনর মরনখনে। এম ও 
গুজর্ মশো ো যোনে, ইনম্পতরয়োল মেিে েুণ্ণ কনর র্র্বর মকোন ো পিোদভূতমনি মস একিো 
 িু  এম্পোয়োর সৃতষ্ট করনর্। মশো ো যোয়, সতিয-তমথযো র্লনি পোরর্  ো, ইতিমনধ্য মস 
িোর এক মমনয়নক মপতরনফতরর মো তচনত্র খুাঁনজ পোওয়ো যোয়  ো এম  অখযোি রোনজযর 
খুনদ রোজোর সনে তর্নয় তদনয়নে। 
 
এভোনর্ সর্ গুজনর্ কো  তদনল মিো— 
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জোত । িনর্ এরকম আনরো গুজর্ আনে। রু্নড়ো হনয় মগ্তেনিো, িোই হয়ি আনর্োল-
িোনর্োল র্কতে। তকন্তু িুতম কী র্নলো? রৃ্নদ্ধর িীক্ষ্ণ দৃতষ্ট মযোনলোনক ময  এনফাঁড়-ওনফোাঁড় 
কনর তদনয় মগ্ল। 
 
একিু মভনর্ ত নল  মযোনলো। িোরপর র্লনল , আতম তকেুই র্লতে  ো। র্রিং কনয়কিো 
প্রশ্ন তজনগ্যস করনি চোই। তসওনয় োর হোনি অযোিতমক পোওয়োর আনে? দোাঁড়ো , আতম 
জোত  অযোিতমক সিংক্রোন্ত জ্ঞো  তসওনয় োর আনে, তকন্তু আতম জো নি চোইতে, িোনদর 
পোওয়োর মজ োনরশ গুনলো অেি অর্িোয় আনে তক  ো।  োতক। সোম্প্রতিক ধ্বিংসযনজ্ঞ 
মসগুনলোর র্োনরোিো মর্নজ মগ্নে? 
 
র্োনরোিো র্োজোর কথো র্লে? আনর  ো, সর্নচনয় মেোি পোওয়োর মস্টশন র গ্োনয় একিো 
আাঁচড় পড়োর আনগ্ গ্রহিোর অনধ্বকই উনড় যোনর্। ওগুনলো যোনক র্নল, ইরতরনপ্ল্নসর্ল। 
তলনির শতক্ত মযোগ্োয় মিো ওগুনলোই। প্রোয় গ্নর্বর সুর ফুনি উঠল র্োনরর কনণ্ঠ, উই হযোভ 
দয লোনজবস্ট অযোে মর্স্ট অ  তদস সোইড অভ ট্রো ির ইিনস। 
 
িোহনল, আতম যতদ এই মজ োনরিরগুনলো মদখনি চোই, প্রথনম কী করনি হনর্ আমোনক? 
 
তকেুই করনি হনর্  ো, দৃঢ়কনণ্ঠ র্লনল  র্োর। মকোন ো তমতলিোতর মসেোনর মঢোকোর মচষ্টো 
করোমোত্র গুতল কনর মমনর মফলো হনর্ মিোমোনক। শুধু্ মিোমোনকই  ো, ময মচষ্টো করনর্ 
িোনকই। তসওনয় োর্োসী এখন ো  োগ্তরক অতধ্কোর মথনক র্তঞ্চি। 
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আপত  র্লনি চো , সর্ কিো পোওয়োর মস্টশ  সোমতরক র্োতহ ীর দখনল? 
 
 ো। মেোি মেোি তকেু তসতি মস্টশ  আনে মযগুনলো ওরো মেোয়ত । র্োতড়ঘনর তহতিিং আর 
লোইতিিং পোওয়োর মযোগ্োয় মসগুনলো। যো র্োহন র পোওয়োরও। রীতিমি হোাঁতড়র হোল ওই 
মস্টশ গুনলোর। মিক-মযো নদর ত য়ন্ত্রনি আনে মসগুনলো। 
 
এরো কোরো? 
 
পোওয়োর প্ল্যোনের িিোর্ধ্োন  ত নয়োতজি একিো তর্নশষ দল। দনলর সর্োই উত্তরোতধ্কোর 
সুনত্র ঐ দোতয়ে পোয়। তশে র্ীশ তহনসনর্ মেোিনদর ঐ মপশোনিই দীতেি কনর মিোলো 
হয়। মশখোন ো হয় কনঠোর কিবর্যপরোয়িিো, আত্মসিো নর্োধ্, এই সর্। মিক-মযো  েোড়ো 
মকউ মস্টশন র মভির মযনি পোনর  ো। 
 
র্নি! 
 
অর্তশয, র্োর মযোগ্ করনল , মিক-মযো নদর ঘুষ খোর্োর ঘি ো ময দু-একিো ঘনি  ো, িো 
 য়। িনর্ গ্ি পঞ্চোশ র্েনর আসো   জ  সম্রোনির মনধ্য যতদ সোিজ ই আিিোয়ীর 
হোনি ত হি হয়, প্রনিযক মস্পস-কযোনপ্ট ই যতদ ভোইসরয়তশপ দখল করনি চোয়, আর 
ভোইসরয় চোয় ইনম্পতরয়োল দখল করনি, মসনেনত্র একজ  মিক-মযো নক ময িোকো তদনয় 
র্শ করো মগ্নলও মযনি পোনর িোনি আর আিযব কী! তকন্তু িোকোর অঙ্কিো তর্রোি হনি 
হনর্। আমোর কোনে অর্তশয ফুনিো পয়সোও ম ই। মিোমোর আনে  োতক? 
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িোকো?  ো। িনর্ িোকো তদনয়ই ময সর্সময় ঘুষ তদনি হনর্ িোর তক মকোন ো মোন  আনে? 
 
িোকো তদনয় যখ  সর্তকেুই মক ো যোয় িখ  িোর মচনয় দোতম আর কী আনে? 
 
অন ক তকেুই িোকো তদনয় মক ো যোয়  ো। মস যোই মহোক, এর্োর যতদ আপত  অ ুগ্রহ কনর 
পোওয়োর মস্টশ  আনে সর্নচনয় কোনের এম  একিো শহনরর পথ র্নল মদ  িোহনল খুর্ 
উপকৃি হর্। 
 
দোাঁড়োও। হোি উতঠনয় র্োধ্ো তদনল  র্োর। েুিে মকোথোয়? িুতম এখোন  এনসে, তকন্তু আতম 
মিোমোনক মকোন ো প্রশ্ন কতরত । এশহনরর র্োতসেোনদর এখন ো তর্নদ্রোহী র্নল গ্িয করো 
হয়। এখোন  মিোমোর গ্লো মশো োমোত্র, মিোমোর মপোশোক মচোনখ পড়োর সনে সনে প্রথম 
রেী-ই চযোনলে কনর র্সনর্ মিোমোনক। 
 
উনঠ দোাঁড়োনল  তিত । পুরন ো একিো র্োনক্সর অন্ধকোর এক মকো ো মথনক একিো রু্কনলি 
মর্র করনল  তিত । আমোর পোসনপোিব। জোল। এিোর সোহোনযযই পোতলনয়তেলোম আতম। 
 
মযোনলোর হোনির ওপর রোখনল  তিত  পোসনপোিবিো। িোরপর িরুি মট্রডোনরর আঙুলগুনলো 
ভোাঁজ কনর তদনল  মসিোর ওপর। র্িব োয় অতমল আনে তঠকই, তকন্তু িুতম যতদ ঘোর্নড়  ো 
তগ্নয়, রু্ক ফুতলনয় পোসনপোিবিো মদখোনি পোর মসনেনত্র খুর্ একিো খুাঁতিনয়  ো মদনখই 
মেনড় মদনর্ মিোমোনক ওরো। মস সম্ভোর্ োই প্রচুর। 
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তকন্তু আপত ? আপ োর কোনে মিো মকোন ো পোসনপোিব রইল  ো? 
 
ত র্বোতসি রৃ্দ্ধ উদোসী  ভতেনি েোগ্ করনল । িোনি কী? ও, আনরকিো র্যোপোনর সোর্ধ্ো  
কনর তদতে মিোমোনক। মুখ র্ন্ধ কনর রোখনর্। মিোমোর উচ্চোরি এনকর্োনর চড়োনলর 
মনিো। িুতম ময র্োগ্ধ্োরো র্যর্হোর কর মসগুনলো অদু্ভি। িোেোড়ো মিোমোর কথোর মনধ্য 
আিযব সর্ মসনকনল শনের েড়োেতড়। যি কম কথো র্লনর্, িি কম সনেহ করনর্ 
ওরো মিোমোনক। এখ  মশো , কীভোনর্ শহরিোনি মযনি হনর্। 
 
তমত ি পোাঁনচক পর তর্দোয় ত নল  মযোনলো। 
 
িনর্ তচরিনর তর্দোয় ম র্োর আনগ্ আর মোত্র একর্োর এক মুহূনিবর জ য রৃ্দ্ধ ও োম 
র্োনরর র্োতড়নি তফনর এনসতেনল  তিত । 
 
পরতদ  খুর্ মভোনর ও োম র্োর িোাঁর মেোট্ট র্োগ্োন  ঢুনক মদখনল , একিো র্োক্স পনড় 
রনয়নে িোর সোমন । খুনল মদখনল , মসিোর মভির তকেু খোর্োর রনয়নে। এধ্রন র 
খোর্োর সোধ্োরিি মহোকোশযোন র মলোনকরো খোয়। খোর্োরিোর স্বোদ এর্িং প্রস্তুিপ্রিোলী 
দুনিোই তভ নদশী। 
 
িনর্ খোর্োরিো ভোল। িোিকো রইল অন কেি। 
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. 
 
এগ্োর 
 
মিক-মযো  মলোকিো মেোিখোনিো। মর্শ মগ্োলগ্োল,  োদুস- ুদুস মচহোরো। গ্োনয়র চোমড়োয় 
মর্শ একিো চকচনক ভোর্। িোক মোথোর চোরতদনক েোলনরর মনিো চুল। িোক জুনড় 
মগ্োলোতপ আভো। আঙুনলর আিংতিগুনলো মমোিো এর্িং ভোতর। জোমো-কোপনড় সুগ্ন্ধীমোখো। 
েুধ্োিব মদখোনে  ো, এম  একিো মলোক এ-গ্রনহ এই প্রথম মচোনখ পড়ল মযোনলোর। 
 
তর্রতক্তসূচক ভতেনি মঠোাঁি মজোড়ো সিংকুতচি হনয় মগ্ল মিক-মযোন র। জলতদ কর, র্যোিো, 
হোনি মযোলো জরুতর কোজ আনে আমোর। মিোনক তর্নদশী মন  হনে 
 
মযোনলোর ত খোদ তর্নদশী মপোশোক-আশোনকর তদনক সনেহভরো মচোখ ত নয় িোতকনয় রইল 
মস। 
 
আতম প্রতিনর্শী রোনজযর মকউ  ই, শোন্ত কনণ্ঠ জো োনল  মযোনলো। তকন্তু মসিো ম হোিই 
অপ্রোসতেক র্যোপোর। গ্িকোল আপ োনক মেোট্ট একিো উপহোর পোতঠনয়তেলোম 
 
মিক-মযোন র  োকিো সোমো য উাঁচু হনলো। মপনয়তে। মজোর মখল ো একিো। মোনে মোনে 
তজত সিো র্যর্হোর করো যোনর্। 
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আমোর কোনে আনরো মজোর মজোর উপহোর আনে। ঐ মখল োিো মথনক এনকর্োনরই তভন্ন 
ধ্রন র মসগুনলো। 
 
র্নি-এ-এ, শনের মশষোিংশিো একিু মিন  উচ্চোরি করল মস। সোেোৎকোরিো মকো  তদনক 
গ্ড়োনর্ মসিো মচোখ রু্নজ র্নল তদনি পোতর আতম। এর আনগ্ও এ-রকম র্যোপোর ঘনিনে। 
িুই আমোনক িুে দু-একিো তজত স তদতর্, হয় কনয়কিো মক্রতডি,  য় একিো মলোক অথর্ো 
তিিীয় মেিীর জুনয়লোতর- এম  তকেু, যো তদনয় একজ  মিক-মযো নক হোি করো যোনর্ 
র্নল মিোর মনিো ইিনরর ধ্োরিো! যুদ্ধিংনদহী ভতেনি ত নচর মঠোাঁিিো ফুনল উঠল িোর। 
ওগুনলোর র্দনল িুই কী চোস, িো-ও জোত  আতম। অন ক উর্বর মতস্তনষ্কই এ-ধ্রন র 
অসোধ্োরি আইতডয়ো গ্তজনয়নে। িুই আমোনদর দনল ঢুকনি চোস। অযোিতমক-এর রহসয 
জো নি চোস িুই- জো নি চোস, কী কনর মমতশ গুনলোর রেিোনর্েি করনি হয়। 
 
মযনহিু মিোরো- এই তসওনয় োর কুত্তোরো মিোদর তর্নদ্রোনহর জন য ত িযতদ  শোতস্ত পোতেস, 
িোই সোরোেিই মিোরো ফতে আাঁতিস কী কনর মকোন োরকনম মিক মযো  সিংনঘ ঢুনক পড়ো 
যোয়। কোরি িোহনল মিোরো মিোনদর প্রোপয শোতস্ত এড়োনি পোরতর্। আমোর মিো মন  হনে 
িুই গ্ো র্োাঁচোর্োর জন যই তর্নদশী মসনজতেস। 
 
মযোনলো তকেু র্লনি যোতেনল , হঠোৎ মিক-মযোন র গ্লোর পদবো চনড় তগ্নয় মসিো গ্জবন  
পতরিি হনলো। ভোনলো চোস মিো শহনরর মপ্রোনিক্টনরর কোনে মিোর  োম তরনপোিব করোর 
আনগ্ জলতদ ভোগ্ এখো  মথনক। িুই তক ভোতর্স, আতম ত মকহোরোমী করর্? আমোর 
আনগ্ মযসর্ তসওনয়ত জ মর্ঈমো রো তেল, িোরো করনি পোনর, তকন্তু মিোর সোমন  ময 
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দোাঁতড়নয় আনে মস অ য ধ্োিুনি গ্ড়ো। মিোনক ময মক  দু হোনি গ্লো তিনপ মোতরত  
এখন ো, গ্যোলোতক্স মোলুম। 
 
মন  মন  হোসনল  মযোনলো। সুর এর্িং সোর, মিক-মযোন র গ্োলভরো র্কৃ্তিোিো দু তদক 
মদনয়ই ফোাঁপো। ফনল, এম  সুলতলি অলিংকোরপূিব গ্োতলগ্োলোজিো একিো প্রহসন  পতরিি 
হনলো। 
 
মিক-মযোন র িুলিুনল হোি দুনিোর তদনক মকৌিুকভরো দৃতষ্টনি িোকোনল  মযোনলো। ঐ দুর্বল 
দুনিো হোি তদনয় মলোকিো িোাঁনক হিযো করনি চোয়, কথোিো ভোর্নিই হোতস মপল িোর। 
মলোকিোর ঢোলোও িুই-মিোকোতরনি মোথো গ্রম  ো কনর তিত  েদ্ম সমীনহর সুনর র্লনল , 
ইওর উসডম, আপত  তি তি ভুল কনরনে । এক, আতম ভোইসরনয়র হনয় আপ োর 
তর্শ্বস্তিো পরীেো করনি আতসত । দুই, উপহোর তহনসনর্ আতম যো তদনি চোই িো এম ই 
এক র্স্তু যো মখোদ সম্রোনির কোনেও ম ই, থোকনর্ও  ো কখ  , িো তিত  যিই সমৃদ্ধশোলী 
মহো   ো মক । তি , তর্ত মনয় আতম যো চোই িো খুর্ই মেোট্ট, তকেুই  ো র্লনি মগ্নল; 
মেফ র্োিোস। 
 
র্নি িীব্র র্যে েনর পড়ল মিক-মযোন র কণ্ঠ মথনক। িো, মিোর ঐশ্বতরক শতক্ত আমোনক 
কী এম  রোজকীয় উপহোর তদনি চোয় শুত ? মখোদ সম্রোনিরও মস তজত স ম ই, িোই  ো? 
ককবশ উপহোনস মলোকিোর গ্লো তর্কৃি হনয় মগ্ল। 
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উনঠ দোাঁতড়নয় মচয়োরিো পোনশ মঠনল তদনল  মযোনলো। আপ োর সনে মদখো করোর জন য 
আতম তি তদ  অনপেো, কনরতে, ইওর উইসডম। তকন্তু এই তডসনপ্ল্িো মোত্র তি  মসনকে 
সময় ম নর্। আপ োর হোনির এনকর্োনর কোনে আতম ময ব্লোস্টোনরর র্োিিো মদখনি পোতে 
মসিো দয়ো কনর মর্র করু । 
 
অযোাঁ? 
 
এর্িং িোরপর আমোনক গুতল করু । আতম খুর্ই র্োতধ্ি হর্। 
 
কী? 
 
আতম মোরো মগ্নল আপত   ো হয় পুতলনশর কোনে র্লনর্ , আতম আপ োনক সিংনঘর মগ্োপ  
িথয জো োন োর জন য ঘুষ তদনি মচনয়তে। িোনি প্রচুর প্রশিংসো পোনর্  আপত । আর যতদ 
মোরো  ো যোই মসনেনত্র আপত  আমোর তশেিো মপনি পোনর । 
 
এই প্রথম মিক-মযো  মখয়োল করল, তর্নদশী মলোকিোর মদনহর চোরপোনশ হোলকো সোদো 
একিো দুযতি রনয়নে। মন  হনে মুনক্তোর গুাঁনড়োর মনধ্য চুতর্নয় আ ো হনয়নে িোনক। 
 
মিক-মযোন র ব্লোস্টোরিো মযোনলোর রু্ক র্রোর্র উনঠ এল। দুনচোখ ভরো তর্স্ময় আর সনেহ 
ত নয় কেযোক্ট মলোজ করল মস। 
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পোরমোিতর্ক তর্নফোরনির আকতস্মক অতভঘোনি র্োযু় কিোগুনলো উজ্জ্বল, জ্বলন্ত আয়ন  
তেন্ন-তর্তেন্ন হনয় মগ্ল, মচোখ-ধ্োাঁধ্ো  একিো সরু মরখো সৃতষ্ট কনর আঘোি করল মযোনলোর 
হৃৎতপে র্রোর্রু- িোরপর তেিনক মগ্ল। 
 
মযোনলোর মুনখ মকোন ো ভোর্োন্তর ম ই। প্রচে মর্নগ্ মধ্নয় আসো পোরমোিতর্ক শতক্ত মসই 
মুনক্তোর মনিো দুযতি েড়ো  েীি আভোর গ্োনয় পুনরোপুতর প্রতিহি হনয় সশনে শূন য 
তমতলনয় মগ্ল। 
 
মিক-মযোন র অজোনন্তই সশনে ব্লোস্টোরিো পনড় মগ্ল িোর হোি মথনক। 
 
মযোনলো তজনগ্যস করনল , ম্রোনির তক পোনসবো োল মফোসব-তশে আনে? ইনে করনল আপত  
এই তর্রল তজত সতির অতধ্কোরী হনি পোনর । 
 
মিোিলোনি শুরু করল মিক-মযো । িু-িুতম তক মিক-মযো ? 
 
 ো। িো-িোহনল মকোথোয় মপনল এিো? 
 
মস-খর্নর আপ োর কী দরকোর? মযোনলর কনণ্ঠ শীিল র্যে। আপত  তজত সিো চো  তক ো 
র্লু । পোিলো,  র্ লোগ্ো  একিো মচই  মডনস্কর ওপর পড়ল। 
 
মেোাঁ মমনর তজত সিো িুনল ত ল মিক-মযো । কোাঁপো হোনি ম নড় মচনড় মদখনি লোগ্ল। 
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এিোই পুনরো মফোসব-তশে? 
 
হযোাঁ। পোওয়োর মকোথোয় িোহনল? 
 
সর্নচনয় র্ড়  র্িোর ওপর একিো আঙুল রোখনল  মযোনলো। সীসোর অর্রনি মসিোনক 
ত প্রভ মদখোনে। 
 
মিক-মযো  মচোখ িুনল িোকোল মযোনলোর তদনক। শরীনরর সমস্ত রক্ত ময  িোর মুনখ এনস 
জমো হনয়নে। 
 
মদনখো, আতম তসত য়র মগ্রনডর একজ  মিম-মযো । তর্শ র্ের সুপোরভোইজোর তহনসনর্ 
কোজ কনরতে। ট্রযো ির তর্শ্বতর্দযোলনয়র মহো  ব্লোর-এর েোত্র তেলোম। আখনরোনির মনিো 
একিো তপতচ্চ সোইনজর তজত নস অযোিতমক মজ োনরির ঢুকল কী কনর মখোলোসো কনর র্নলো 
তশগ্তগ্র,  ইনল তি  মসনকনের মনধ্য মপ্রোনিক্টনরর সোমন  হোতজর করর্ মিোমোনক। 
 
তর্শ্বোস  ো হনল আপত  ত নজই পরীেো কনর মদখু   ো। আতম মিো একর্োরই র্নলতে, 
ওিোই পুনরো মফোসব-তশে। 
 
মচই িো ত নজর মকোমনর র্োাঁধ্ল মিক-মযো । িোর মচহোরো স্বোভোতর্ক হনয় আসনে ধ্ীনর 
ধ্ীনর। মযোনলো ইশোরো করনি  র্িো মঠনল তদল মস। অমত  হোলকো একিো আনলোর দীতপ্ত 
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তঘনর ধ্রল িোনক। ব্লোস্টোরিো মমনে মথনক উতঠনয় ত নজর তদনক িোক করোর আনগ্ একিু 
ইিস্তি করল মস। র্ো বনলস তমত মোম পতজশন  মসিোনক অযোডজোস্ট কনর ত নজর তদনক 
মফরোল। িোরপর হঠোৎ ব্লোস্টোনরর সোতকবি মলোজ কনর তদল। 
 
অযোিতমক ফোয়োর িোর মদনহর মকোন ো েতি  ো কনর হোনির ওপর আেনড় পড়ল। 
 
মিনড় উঠল মিক-মযো । মিোমোনক মমনর মফনল তশেিো যতদ মরনখ তদই আতম এখ , 
িোহনল? 
 
মচষ্টো কনরই মদখু , মযোনলো উদোসী ভোনর্ র্লনল । আপত  তক মভনর্নে  আর মকোন ো 
তশে ম ই আমোর কোনে? িোর মদনহর চোরপোনশ আনগ্র মসই আনলোর আভো তফনর 
এনসনে। 
 
 োভবোস ভতেনি তখক তখক কনর মহনস উঠল মিক-মযো । মডনস্কর ওপর সশনে েুাঁনড় 
মফলল ব্লোস্টোরিো। 
 
িো মিোমোর মসই তকেুই  োিো কী? 
 
আতম আপ োনদর মজ োনরিরগুনলো মদখনি চোই। 
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িুতম ভোল কনরই জো  কোজিো মর্আইত । আমোনদর দুজন রই প্রোি ত নয় িো োিোত  পনড় 
যোনর্। 
 
আতম ওগুনলো েুাঁনয়ও মদখর্  ো। তকেুই করর্  ো। দূর মথনক শুধু্ মদখর্ একিু। 
 
যতদ  ো মদখোই? 
 
মর্শ মিো, মদখোনর্   ো। তকন্তু আপ োর কোনে একিো তশে থোকনল কী হনর্, আমোর কোনে 
অ য তজত স আনে। এই মযম  ধ্রু , আমোর কোনে এম  একিো ব্লোস্টোর আনে মযিো ঐ 
তশে মভদ করনি পোনর। 
 
হুম -ম , এস আমোর সনে। 
 
. 
 
র্োর 
 
শহনরর মনধ্যখোন  মোথো িুনল দোাঁতড়নয় আনে জো োলোতর্হী  এক তর্শোল র্োতড়। িোর 
লোনগ্োয়ো মেোট্ট মদোিলো র্োতড়িোই মিক-মযোন র। আেোরগ্রোউে একিো পযোনসজ ধ্নর 
প্রথমতিনি ত নি আসো হনলো মযোনলোনক। পোওয়োর হোউনসর ত িঃশে পতরনর্নশ ত নজনক 
আতর্ষ্কোর করনল  তিত । র্োিোনস ওনজো -এর গ্ন্ধ মপনল । 
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েোড়ো পন নরো তমত ি তিত  িোাঁর গ্োইডনক অ ুসরি কনর মগ্নল । একিো কথোও র্লনল  
 ো মযোনলো। তকেুই এড়োল  ো িোাঁর মচোখ। তকেুই েুাঁনলো  ো িোাঁর হোি। িোরপর একসময় 
চোপো গ্লোয় মিক-মযো  তজনগ্যস করল, তক, হনয়নে মদখো? আমোর মলোকজন র কোউনক 
এ-র্যোপোনর তর্শ্বোস করনি পোরলোম  ো, িোই ত নজই ত নয় এনসতে মিোমোনক। 
 
কখন ো তক মপনরনে ? মযোনলো মেনষর সনে র্লনল । যোকনগ্, একিু উনিনগ্র সুনর 
তজনগ্যস করনল , এই মজ োনরিরগুনলো সর্ আপ োর দোতয়নে? 
 
প্রনিযকিো, গ্নর্বর একিো মরশ ফুনি উঠল মিক-মযোন র উত্তনর। 
 
আপত ই এগুনলো চোলো , তঠকঠোক রোনখ ? 
 
তঠক। 
 
যতদ কখন ো তর্গ্নড় যোয়? 
 
অর্জ্ঞোভনর মোথো  োড়ল মিক-মযো । এগুনলো তর্গ্ড়োয়  ো। কখন ো  ো। অ ন্ত কোল ধ্নর 
চলোর জন য শিতর করো হনয়নে এই মজ োনরির গুনলো। 
 
মসিো মিো খুর্ লম্বো সময়, তকন্তু মন  করু  
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অথবহী  র্যোপোনর তকেু মন  করোিো অনর্জ্ঞোত ক। 
 
তঠক আনে। তকন্তু ধ্রু , আতম যতদ একিো ভোইিোল পোিব ব্লোস্টোর তদনয় উতড়নয় তদই? 
ধ্রু , মমতশ গুনলো যতদ পোরমোিতর্ক শতক্তর কোনে হোর মোন ? ধ্রু , আতম একিো 
ভোইিোল কোন কশ  তফউজ কনর তদলোম, র্ো একিো মকোয়োিবজ তড-তিউর্ মভনঙ মফললোম- 
িোহনল কী হনর্? 
 
কী হনর্? র্োজখোই গ্লোয় মচাঁতচনয় উঠল মিক-মযো । খু  হনয় যোনর্ িুতম! 
 
হযোাঁ, িো আতম জোত , মযোনলো আর মরয়োি করনল   ো, পোিো তদনয় মচাঁতচনয় উঠনল । তকন্তু 
মজ োনরিরগুনলোর কী হনর্? আপত  তক ওগুনলো মমরোমি করনি পোরনর্ ? 
 
মদখ মহ, মঘউ মঘউ কনর উঠল মস। মিোমোর পোও ো কড়োয়-গ্েোয় মশোধ্ কনর তদনয়তে। যো 
মচনয়তেলোম িো মপনয়ে। এর্োর তর্নদয় হও। 
 
তর্দ্রুপোত্মক একিো কুত বশ কনর মর্তরনয় মগ্নল  মযোনলো। 
 
িোনক ত নয় িোতমব োস গ্রনহ যোর্োর জ য একিো ঘোাঁতিনি অনপেো করতেল ফোর স্টোর। 
দুতদ  পর মসই ঘোাঁতিনি মপৌঁেুনল  মযোনলো। 
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এর্িং তঠক মসই দু তদন র মোথোয় অনকনজো হনয় মগ্ল মিক-মযোন র তশিিো। হিভম্ব 
মলোকিোর হোজোর গ্োতলগ্োলোনজও আর জ্বলনলো  ো মসিো। 
 
. 
 
মির 
 
েমোনসর মনধ্য এই প্রথম একিু তজনরোর্োর ফুরসি মপনয়নে  মযোনলো।  ে অর্িোয় িোাঁর 
 িু  র্োতড়র সো -রুনম তচৎ হনয় শুনয় আনে  তিত । িোর তর্শোল র্োহু দুনিো .. উনঠ দু 
তদনক েড়োল, িো িো  হনয় ফুনি উঠল প্রতিতি মোিংসনপশী। শরীনর তঢল পড়নি আর্োর 
তমতলনয় মগ্ল মসগুনলো। 
 
িোাঁর পোনশ র্সো মলোকিো মযোনলোর মঠোাঁনির ফোাঁনক একিো তসগ্োর খুাঁনজ তদনয় মসিোয় 
অতেসিংনযোগ্ করনল । িোরপর ত নজই একিো তসগ্োর ধ্তরনয় র্নল উঠনল , ত িয়ই 
র্োড়োর্োতড় রকনমর খোিুত  মগ্নে মিোমোর ওপর তদনয়। এর্োর মর্োধ্কতর তকেুতদন র িো ো 
তর্েোম দরকোর মিোমোর। 
 
িো হয়ি দরকোর, তকন্তু তর্েোমিো আতম কোউতিল তসনি র্নসই ত নি চোই। কোরি, আতম 
ঐ তসিিো মপনি যোতে আর িুতম আমোনক এর্যোপোনর সোহোযয করে। 
 
অযোিংকর মজল ভুরু কুাঁচনক র্লনল , এর মনধ্য আর্োর আতম আসতে মক ? 
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সেি কোরনিই। প্রথমি, িুতম একজ  েো ু পতলতিতশয়ো । তিিীয়ি, মজোনর  সোি  োনম 
এক মলোক মিোমোনক মিোমোর তসি মথনক িোতড়নয় তদনয়তেল আর মসই মলোকিো আমোনক 
কোউতিনল মদখোর র্দনল ত নজর একিো হোি মখোয়োনিও রোতজ। িুতম মর্োধ্ কতর আমোর 
কোউতিনল মঢোকোর মিম  একিো সম্ভোর্ ো মদখে  ো, িোই  ো? 
 
তঠক, মিম  সম্ভোর্ ো মদখতে  ো। প্রোক্ত  তশেোমন্ত্রী সোয় তদনল । িুতম তস্মরন োর মলোক। 
 
আই ি মসিো মকোন ো র্োধ্ো  য়। আই হযোভ হযোড আ মল এজুনকশ । সোধ্োরি মলোকনদর 
তশেো আনে আমোর। 
 
মস  ো হয় রু্েলোম, তকন্তু তমথযো আনক্রোশ তক কখন ো আই  মোন ? িো, মিোমোর ত নজর 
মলোক, মজইম িুয়োর কী র্নল এর্যোপোনর? 
 
প্রোয় র্েরখোন ক আনগ্ মস একর্োর র্নলতেল কোউতিনল মঢোকোর র্যোপোনর আমোনক সোহোযয 
করনর্, গ্োেোড়োভোনর্ র্লনল  মযোনলো। তকন্তু এখ  আতমই িোর ওপনর উনঠ মগ্তে। কোজিো 
মস অর্তশয করনি পোরি  ো। কোউতিনল মস মর্শ সরর্ আর প্রভোর্শোলী তঠকই, তকন্তু 
আনজর্োনজ র্যোপোনরই মচাঁচোনমতচ কনর মলোকিো। আতম একিো সতিযকোনরর কু ঘিোনি 
চোইতে। আই ত ড ইউ। 
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িোতমব োনসর সর্নচনয় ধু্রন্ধর পতলতিশয়ো  ঐ সোি। মলোকিো মিোমোর তর্নরোতধ্িো করনর্। 
ওনক মিক্কো তদনি পোরর্, মসকথো রু্ক ফুতলনয় র্লনি পোতর  ো। িোেোড়ো, এসর্ মেনত্র 
ম োিংরো চোল চোলনি খুর্ ওস্তোদ মলোকিো। 
 
আমোর কোনে িোকো আনে। 
 
িোনি হয়ি তকেুিো কোজ হনর্। িনর্ তক ো তমথযো আনক্রোশ দূর করনি প্রচুর িোকো খরচ 
হনর্- রু্েনি মপনরনে, ইউ ডোতিব তস্মরত য়ো ? 
 
দরকোর হনল িোকো মভোলোমকুতচর মনিোই খরচ করর্। 
 
তঠক আনে, মদখর্ আতম র্যোপোরিো, তকন্তু পনর আর্োর গ্লো ফোতিনয় র্নল মর্তড়ও  ো, আতম 
মিোমোনক এ-কোনজ উৎসোহ তদনয়তে। …মক আনস? 
 
মযোনলো মোথোিো একিু কোি কনর র্লনল , মন  হনে, স্বয়িং মজোনর  সোি। আনগ্ই এনস 
পনড়নে। মক , মসিো রু্েনি পোরতে। গ্ি এক মোস ফোাঁতক তদনয় এতড়নয় মগ্তে আতম 
মলোকিোনক। মজল, মশো , পোনশর ঘনর যোও। স্পীকোরিো মলো কনর চোতলনয় দোও। আতম 
চোই, আমোনদর আলোপিো মশো  িুতম। 
 
 ে পোনয় একিো ধ্োক্কো তদনয় মজলনক পোনশর ঘনর মযনি সোহোযয করনল  মযোনলো। উনঠ, 
একিো তসনল্কর মরোর্ গ্োনয় চোপোনল । তসনন্থতিক সো লোইি মৃদু হনয়  রমোল পোওয়োনর 
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তফনর এল। ঋজু ভতেনি ঘনর ঢুকনল  মজোনর  সোি। গ্ম্ভীর মুনখ দরজোিো র্ন্ধ কনর 
তদনল  মযোনলো। 
 
মকোমনর মর্েিো মর্াঁনধ্ ত নয় মযোনলো র্নল উঠনল , ময-মকোন ো মচয়োনর র্সনি পোনর , 
সোি। 
 
সোনির মুনখ একিো ভোঙো হোতস ফুিল তক ফুিল  ো। ময-মচয়োরিো পেে করনল  মসিো 
আরোমদোয়ক তঠকই, তকন্তু তিত  মসিোয় আনয়শ কনর  ো র্নস, তক োরোর তদনক র্সনল । 
র্লনল , প্রথনমই িুতম মিোমোর শিবগুনলো জোত নয় তদনল সরোসতর কোনজর কথোয় যোওয়ো 
মযি। 
 
শিব? কীনসর শিব? 
 
তমতষ্ট কথো শু নি চোও রু্তে? মর্শ, িোহনল প্রথনমই জর্োর্ দোও, মকোনরনল তগ্নয় কী 
কনরে িুতম? মিোমোর তরনপোন িবিো অসমূ্পিব। 
 
মসিো আপ োনক তদনয়তে কনয়ক মোস আনগ্। িখ  মিো আপত  সন্তুষ্ট হনয়তেনল ? 
 
হনয়তেলোম। তচতন্তি মুনখ এক আঙুনল কপোল ঘষনল  তিত । তকন্তু িোরপর মথনকই 
মিোমোর কোযবকলোপ রহসযময় হনয় উনঠনে। িুতম কী করে  ো করে মস র্যোপোনর অন ক 
তকেুই জোত  আমরো। আমরো জোত , িুতম তঠক কিো ফযোক্টতর শিতর করে। জোত , মর্শ 
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িোড়োহুনড়ো কনর কোজিো করনি চোইে িুতম। কি খরচ পড়নে িোও জোত । ত নজর 
চোরতদনক শীিল আর তর্রূপ দৃতষ্টনি িোকোনল  তিত , মিোমোর এই প্রোসোদ মিো আমোর 
পুনরো এক র্েনরর মর্ি  তদনয়ও র্ো োন ো যোনর্  ো। িুতম ময। তর্স্তর কোঠ-খড় পুতড়নয় 
ধ্ীনর ধ্ীনর ফোউনেশ  মসোসোইতির ওপনরর তদনক উঠে, মসতদনকও িীক্ষ্ণ দৃতষ্ট রোখতে 
আমরো। 
 
মিো? কতরৎকমবো তকেু মপোষো তিকতিতক আনে আপ োর। এেোড়ো আর কী প্রমোি হয় এনি? 
 
প্রমোি হয় ময, এক র্ের আনগ্ও এি িোকোকতড় তেল  ো মিোমোর হোনি। আর িোর 
অন ক রকম অথব হনি পোনর। মযম  ধ্র, মকোনরনল হয়ি এম  অন ক তকেুই ঘনিতেল 
যোর তর্েুতর্সগ্ব আমরো জোত   ো। এি িোকো িুতম পোে মকোনেনক? 
 
মোই তডয়োর সোি, মস কথো আপ োনক জো োর্, এ আপত  মমোনিই আশো করনি পোনর   ো, 
 
পোতর  ো িো তঠক। 
 
আর মসজ যই আপ োনক জো োর্ আতম। িোকোিো আসনে সরোসতর মকোনরনলর কনমোডনরর 
মকোষোগ্োর মথনক। 
 
মচোখ তপি তপি কনর িোকোনল  সোি। 
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মুচতক মহনস মযোনলো র্নল চলনল , আপ োর দুভবোগ্য, িোকোিো পুনরোপুতর শর্ধ্ উপোনয় আয় 
করো। আতম একজ  মোস্টোর মট্রডোর। কনমোডরনক িুে তকেু তজত সপত্র তদনয় িোর 
র্দনল ময মপিো মলোহো আর মক্রোমোইি মপনয়তেলোম, মসখো  মথনকই এনসনে িোকোিো। 
ফোউনেশন র সনে চুতক্ত অ ুযোয়ী লোনভর পঞ্চোশ শিোিংশ আমোর। র্েনরর মশনষ সুনর্োধ্ 
 োগ্তরকরো যখ  আয়কর জমো মদয়, িখ  র্োতক পঞ্চোশ ভোগ্ সরকোরী মকোষোগ্োনর চনল 
যোয়। 
 
মিোমোর তরনপোনিব মিো মকোন ো র্োতিজয চুতক্তর কথো উনিখ তেল  ো? 
 
প্রতিতদ  সকোনল  োস্তোর মিতর্নল আতম কী খোই  ো খোই, র্ো আমোর র্িবমো  রতেিোর  োম 
কী, এসর্ অপ্রনয়োজ ীয় কথোও মলখো তেল  ো ওখোন । মযোনলোর মৃদু হোতসিো এখ  ত জবলো 
অর্জ্ঞোর হোতসনি পতরিি হনয়নে। আপ োর কথোয় র্লনি মগ্নল, আমোনক পোঠো  
হনয়তেল, মচোখ-কো  মখোলো রোখোর জ য। িো, এই ইতন্দ্রয় দুতি এক মুহূনিবর জ যও র্ন্ধ 
তেল  ো আমোর। আপত  ফোউনেশন র মোনচবে তশনপর হতদস জো নি মচনয়তেনল । মদখো 
মিো দূনর থোক, তশপগুনলোর  োম পযবন্ত শুত ত  আতম ওখোন । মকোনরনলর কোনে অযোিতমক 
পোওয়োর আনে তক ো আপত  জো নি মচনয়তেনল । তরনপোনিব আতম পতরষ্কোর তলনখ তদনয়তে, 
কনমোডনরর র্যতক্তগ্ি মদহরেীর হোনি আতম অযোিতমক ব্লোস্টোর মদনখতে, এেোড়ো অযোিতমক 
পোওয়োনরর আর মকোন ো তচহ্ন  জনর পনড়ত  আমোর। িোেোড়ো ময-ব্লোস্টোরগুনলো আতম 
মদনখতে মসগুনলোনক আপত  প্রোচী  এম্পোয়োনরর সৃ্মতিতচহ্নই র্লনি পোনর । আমোর ধ্োরিো 
মেফ অনকনজো মশো-তপসও হনি পোনর ওগুনলো। 
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এগুনলো সর্ই আতম আপ োনদর আনদশমোতফক করতে। তকন্তু িোর র্োইনর যো তকেু কনরতে 
িো একজ  তি এনজে তহনসনর্ কনরতে। এখন ো আতম একজ  তি এনজে। 
ফোউনেশন র আই  অ ুযোয়ী একজ  মোস্টোর মট্রডোর িোর ইনেমি  িু  মোনকবি খুলনি 
পোনর আর িোর অনধ্বক লভযোিংশ মস িোর প্রোপয তহনসনর্ই মপনি পোনর। আপ োর 
আপতত্তর কী আনে? আতম মিো মসরকম তকেু মদখতে  ো। 
 
মচোনখর দৃতষ্ট সিকবভোনর্ মদয়োনলর তদনক সতরনয় মৃদু উিোর সনে সোি র্লনল , মট্রডোররো 
িোনদর র্োতিজয ধ্নমবর উন্নতি সোধ্  করনর্, এিোই স োি  প্রথো। 
 
আতম স োি  প্রথো অ ুযোয়ী কোজ কতর  ো, আই  অ ুযোয়ী কোজ কতর। 
 
প্রথো অন ক সময় আইন র উনধ্বব িো  মপনি পোনর। 
 
িোহনল আদোলনি তগ্নয় মোমলো ঠুকু । 
 
গ্ম্ভীর মুনখ মযোনলোর তদনক িোকোনল  সোি। িোর মচোখ দুনিো মকোিনরর মভির ঢুনক মগ্নে 
র্নল মন  হনলো। সতিযই িুতম একজ  তস্মরত য়ো ।  োগ্তরক অতধ্কোর আর তশেো ময 
তর্নদশীনদর রনক্তর মদোষ মুেনি পোনর  ো মসিো মর্োেো মগ্ল। 
 
মশো , র্যোপোরিো িোকো-পয়সো র্ো মোনকবি- এসনর্র অন ক ঊনধ্বব। মহো  হযোতর মসলড  
ময-তর্জ্ঞো  আমোনদর উপহোর তদনয় মগ্নে  মসিোর সোহোনযয প্রমোি করনি হনর্ ময, 
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গ্যোলোতক্সর ভতর্ষযৎ এম্পোয়োর আমোনদর ওপরই ত ভবর করনে। আর ময-পথ আমোনদরনক 
ইনম্পতরয়োনমর তদনক ত নয় যোনে মস-পথ মথনক আমরো সনর মযনি পোতর  ো। আমোনদর 
চূড়োন্ত লনেয মপৌঁেোন োর মমোেম উপোয় হনে আমোনদর ধ্মব।. এই ধ্নমবর সোহোনযয আমরো 
চোর রোজয-মক আমোনদর র্নশ এন তে, িো-ও এম  এক সমনয় যখ  ওরো ইনে করনল 
আমোনদরনক ধু্নলোয় তমতশনয় তদনি পোরি। মো ুষ আর তর্শ্ব- এই দুনিোনক হোনির মুনঠোয় 
আ োর সর্নচনয় জুিসই অে এিো। 
 
এই ধ্নমবর প্রচল  কনর মসিোনক আনরো দ্রুি েতড়নয় মদর্োর উনেনশযই মট্রড এর্িং 
মট্রডোরনদর উন্নতি করো হনয়তেল মূলি।  িু   িু  প্রযুতক্ত আর একিো  িু  অথব ীতি 
প্রর্িবন র র্যোপোনর আমোনদর পূিব ত য়ন্ত্রি প্রতিিো করোর উনেশযও তেল এই উন্নতির 
মপেন । 
 
দম ম র্োর জন য থোমনল  সোি। মযোনলো শোন্তভোনর্ িোনক র্োধ্ো তদনয় র্লনল , িিিো 
আমোর জো ো আনে। আই আেোরস্টযোে ইি এ িোয়োরতল। 
 
িোই? এিিো আতম আশো কতরত । তকন্তু এিতকেু মজন ও িুতম কী করে এসর্? মেফ 
র্যর্সোর উনেনশযই র্যর্সো করনি চোইে; মূলযহী  গ্যোনজিগুনলোর ঢোলোও মপ্রোডোকশন  
মযনি চোইে, যো তক  ো একিো তর্নশ্বর অথব ীতিনি মিম  মকোন ো ইতির্োচক ভূতমকো 
রোখনর্  ো। মসই সনে িুতম আন্তিঃ েত্রীয়  ীতি র্তল তদনি চোইে অথব আর মু োফোর 
মদর্িোর পোনয়; সর্তকেুর ত য়োমক আমোনদর ধ্মবনক তর্তেন্ন করনি চোইে অযোিতমক 
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পোওয়োর মথনক। িুতম কী রু্েনি পোরে  ো ময এনি কনর পুনরো এক শিোেী ধ্নর 
কোযবকর একতি  ীতির তর্লুতপ্ত আর চরম পরোজয় ঘিনর্? 
 
এরকম একিো মসনকনল, তর্পজ্জ ক আর অর্োস্তর্  ীতি ময একনশো র্ের তিনকনে, এই 
মিো মর্তশ। মযোনলো মন্তর্য করনল । চোর রোনজযর মর্লোয় সফল হনলও, মপতরনফতরর আর 
মকোন ো তর্নশ্ব তকন্তু আপ োরো সফল হ ত । িোরো মকউ গ্রহি কনরত  আপ োনদর ধ্মব। 
আমরো যখ  চোর রোনজযর কিৃবে ত নজনদর হোনি ত লোম িখ  কি মলোক ময মদশিযোগ্ী 
হনয়নে, িো গ্যোলোতক্স জোন । যোজকিন্ত্র আর মো ুনষর কুসিংস্কোরনক র্যর্হোর কনর 
সযোলভর হোতডব  কীভোনর্ ধ্মবত রনপে রোজোনদর স্বোধ্ী িো আর েমিো মকনড় ত নয়নে  
মস-কোতহ ী ত িয়ই িোরো েতড়নয় তদনি কোপবিয কনরত । িোনিও যতদ যনথষ্ট  ো হনয় 
থোনক, মসনেনত্র তর্শ র্ের আনগ্ অযোসনকোন র ঘি োিো ত িয়ই হোনি হোাঁতড় মভনঙ মদর্োর 
মনিো কোজ কনরনে। মপতরনফতরনি মর্োধ্কতর এখ  একজ ও শোসক ম ই তযত  
ফোউনেশন র মকোন ো তপ্রস্টনক ত নজর এলোকোয় ঢুকনি মদর্োর র্দনল ত নজর গ্লো ত নজ 
কোিনি চোইনর্   ো। 
 
মকোনরল র্ো অ য মকোন ো তর্শ্ব যো অর্োতিি মন  কনর মসিো িোনদর ওপর মজোর কনর 
চোতপনয় মদর্োর মঘোর তর্নরোধ্ী আতম। ধ্নর ত লোম, অযোিতমক পোওয়োর মপনল ওরো 
তর্পজ্জ ক হনয় উঠনর্। তকন্তু আধ্যোতত্মক পরোশতক্তর ম োিংরো দোতেনিযর ওপর ত ভবরশীল 
একিো অত তিি আতধ্পনিযর মচনয়, র্োতিনজযর মনধ্য তদনয় গ্নড় মিোলো একিো আন্ততরক 
র্নু্ধে শিগুনি ভোল। িোেোড়ো, এই আতধ্পিয যতদ মকোন ো কোরনি এিিুকু েুণ্ণ হয় র্ো 
দুর্বল হনয় পনড়, িোহনল িোর সমূহ পি  ঘিনর্, আর মপেন  আিঙ্ক ও ঘৃিোর অত র্বোি 
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তশখো েোড়ো মূলযর্ো  তকেুই মরনখ যোনর্  ো। ( উদোসী  ভতেনি সোি মন্তর্য করনল , 
র্নলে ভোল। এর্োর িোহনল মসই পুরন ো প্রসনেই তফনর যোই, আনলোচ ো মযখো  মথনক 
শুরু কনরতেলোম। মিোমোর শিবগুনলো কী? মিোমোর তর্শ্বোস েুাঁনড় মফনল আমোরিো গ্রহি 
করোর র্দনল কী চোও িুতম? 
 
আপত  তক মন  কনর  আমোর তর্শ্বোস তর্তক্রর তজত স? 
 
মক   য়? ত তলবপ্ত উত্তর এল। মর্চোনক োই মিো মিোমোর কোজ।  য়? 
 
লোভ হনল িনর্ই। অপমো িো গ্োনয় মোখনল   ো মযোনলো। এখ  আতম যো পোতে আপত  
িোর মচনয় মর্তশ কী তদনি পোরনর্ ? 
 
অনধ্বনকর র্দনল, মিোমোর মট্রড প্রতফনির চোর ভোনগ্র তি  ভোগ্ মপনি পোরনি িুতম। 
 
মেোট্ট কনর হোসনল  মযোনলো। 
 
চমকোর অফোর। আপ োর শিব মমোিোনর্ক মগ্োিো র্যর্সো মথনক যো আসনর্ িো আমোর শিব 
অ ুযোয়ী আসো লোনভর এক দশমোিংনশর অন ক কম হনর্। এর মচনয় মলোভ ীয় তকেু তদনয় 
মচষ্টো কনর মদখু । 
 
িুতম একিো কোউতিল তসি মপনি পোর। 
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মস আতম এমত নিই পোর্- আপ োর সোহোযয েোড়োই, এম তক আপত   ো চোইনলও। 
 
হঠোৎ সোনির শরীরিো  নড় উঠল। মুতষ্টর্দ্ধ হনয় মগ্ল িোাঁর হনি দুনিো। মসই সনে িুতম 
কোরোদনের হোি মথনকও মরহোই মপনি পোর। সর্তকেু আমোর ইনেমি চলনল তর্শ 
র্েনরর কোরোদে হনয় মযনি পোনর মিোমোর। মসিো মথনক মরহোই পোর্োর লোভিো তর্নর্চ ো 
কর। 
 
হুমতকিো কোযবকর করনি  ো পোরোর আনগ্ মসিো মকোন ো লোভই  ো। 
 
অতভনযোগ্িো তকন্তু খুন র। 
 
খু ? কোনক আর্োর খু  করলোম আতম? িোতেনলযর সনে তজনগ্যস করনল  মযোনলো। 
 
সোনির কণ্ঠ ককবশ হনয় উঠল, যতদও গ্লো চড়ল  ো। ফোউনেশন র মসর্োয় ত নয়োতজি 
এক অযো োতক্রয়ত য়ো  তপ্রস্টনক। 
 
র্নি? িো, আপ োর কোনে প্রমোি আনে মিো? 
 
মময়নরর মসনক্রিতর েুাঁনক এনল  সোমন র তদনক। মযোনলো, আতম তকন্তু ধ্োপ্পো তদতে  ো, 
প্রোথতমক কোজকমব সর্ গুতিনয় আ ো হনয়নে। মশষ কোগ্জিোয় আতম সই কনর তদনলই 
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ফোউনেশ  র্ োম মোস্টোর মট্রডোর মহোর্োর মযোনলোর মোমলো শুরু হনয় যোনর্। একদল 
তর্নদশী মলোনকর হোনি ফোউনেশন র একজ   োগ্তরকনক িুনল তদনয়তেনল িুতম। িচবোর 
কনর মমনর মফনল িোনক ওরো। শোতস্তিো এড়োর্োর জন য মিোমোর হোনি আর মোত্র পোাঁচ 
মসনকে সময় আনে। র্যতক্তগ্িভোনর্ আতম চোই, িুতম র্যোপোরিো ধ্োপ্পো র্নল উতড়নয় দোও। 
িোর কোরি, আমোনদর দুজন র মনধ্য মরষোনরতষ মশষ হনয় মগ্নলও মিোমোর ওপর মথনক 
আমোনদর সনেহ যোনর্  ো। িোর মচনয়, তর্ োশ হনয় যোওয়ো একজ  শত্রু তহনসনর্ই িুতম 
মর্তশ ত রোপদ। 
 
মযোনলো গ্ম্ভীর মুনখ র্লনল , আপ োর যো অতভরুতচ। 
 
গুড। কু্রর একিো হোতস মখনল মগ্ল মসনক্রিোতর সোনহনর্র মুনখ। সতিয র্লনি কী, মিোমোর 
সনে একিো আনপোনস আসোর জন য মময়রই পোতঠনয়নে  আমোনক। আতম ত নজর গ্রনজ 
আতসত । মসজন যই মর্তশ চোপোচোতপ করলোম  ো। 
 
দরজো খুনল মগ্ল। মর্তরনয় মগ্নল  তিত । 
 
অযোিংকর মজল আর্োর ঘনর ঢুকনি মুখ িুনল িোকোনল  মযোনলো। তজনগ্যস করনল , 
শু নল? 
 
মকো তদ  এি রোগ্নি মদতখত  মলোকিোনক। 
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তকন্তু কী রু্েনল িোই র্ল। 
 
র্লতে। আধ্যোতত্মক প্রতক্রয়োর মোধ্যনম শস্বরশোস  চোলোর্োর পররোষ্ট্র ীতি েোড়ো সোনির মোথোয় 
আর তকেু মঢোনক  ো। তকন্তু আমোর ধ্োরিো, চূড়োন্ত লেয আর যোই মহোক আধ্যোতত্মক তকেু 
 য়। তঠক এই ইসুয ত নয় কথো র্লোর কোরনিই ময আমোনক মকতর্ন ি মথনক িোতড়নয় 
মদয়ো হনয়তেল মসকথো মিো িুতম জো ই। 
 
জোত , তকন্তু মসই চুড়োন্ত লেযিো কী র্নল মন  হয় মিোমোর যো তক  ো আধ্যোতত্মক তকেু 
 য়? 
 
মজল-এর মুখ গ্ম্ভীর হনয় মগ্ল। মদখ, মলোকিো ত নর্বোধ্  য়। সুিরোিং আমোনদর ধ্মবীয় 
 ীতির গ্নিশ উেো  অর্িোিো মস তঠকই রু্েনি মপনরনে। গ্ি সত্তর র্েনর একিো 
রোজযও হোি করনি পোতরত  আমরো এই ধ্নমবর সোহোনযয। ধ্মবিোনক ময মস ত নজর উনেশয 
হোতসনলর জন য র্যর্হোর করনে মসিো পোত র মনিো পতরষ্কোর। 
 
তর্শ্বোস আর আনর্গ্প্রর্িিোর ওপর প্রতিতিি মযনকোন ো  ীতিই খুর্ মোরোত্মক একিো 
অে। িোর কোরি, মসই অে ময উনেো র্যর্হোরকোরীর ওপরই প্রনয়োগ্ করো হনর্  ো এম  
ত িয়িো মদয়ো সম্ভর্  ো। একনশো র্ের ধ্নর আমরো এম  একিো ধ্মবীয় আচোর-র্যর্িো 
আর তমথলতজনক সমথব  যুতগ্নয় এনসতে যো তদন  তদন  আনরো সমোদৃি, স োি  এর্িং 
অ ড় হনয় উঠনে। অথচ তর্নশষ তকেু কোরনি এিো আর আমোনদর ত য়ন্ত্রনি ম ই। 
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কোরিগুনলো কী? মযোনলো জো নি চোইনল । মথনমো  ো, আতম মিোমোর ধ্োরিোিো শু নি চোই। 
 
ধ্নর  োও, একিো মলোক, উচ্চোকোঙ্ক্ষী একিো মলোক, ধ্মবীয় শতক্তিোনক আমোনদর পনে 
র্যর্হোর  ো কনর তর্পনে র্যর্হোর করনে। 
 
িুতম র্লনি চোও, সোি- 
 
তঠকই ধ্নরে। সোনির কথোই র্লনি চোইতে আতম। আমোনদর অধ্ীন  মযসর্ গ্রহ আনে 
মসগুনলোর যোজকনদর যতদ মস অনথবোডতক্সর  োম, ধ্মবীয় মগ্োাঁড়োতমনক কোনজ লোতগ্নয়, 
ফোউনেশন র তর্রুনদ্ধ মখতপনয় িুলনি পোনর মসনেনত্র আমোনদর কী অর্িো হনর্ র্লনি 
পোর? ত নজনক ঐ সোধু্ মলোকগুনলোর মোথোয় র্তসনয় মস তর্ধ্মবীনদর তর্রুনদ্ধ যুদ্ধও মঘোষিো 
করনি পোনর। আর সর্নশনষ এভোনর্ হয়ি মস রোজো-ই র্ন  যোনর্। যুদ্ধিো মস মিোমোর 
তর্রুনদ্ধও মঘোষিো করনি পোনর, িোর কোরি িুতম তর্ধ্মবীনদরই প্রতিত তধ্, অন্তি ওনদর 
মচোনখ। হোতডব  একিো কথো র্নলতেনল , অযোিম ব্লোস্টোর অে তহনসনর্ খুর্ ভোল সনেহ 
ম ই, তকন্তু এিোনক দুতদনকই িোক করো যোয়। 
 
সপোনি ত নজর  ে উরুনি চোপড় র্সোনল  মযোনলো। তঠক আনে, মজল, মসনেনত্র িুতম 
আমোনক কোউতিনল মঢোকোর্োর র্যর্িো কর, আতম লড়র্ ওর সনে। 
 
মজল খোত ক মভনর্ ত নয় গ্ম্ভীর কনণ্ঠ র্লনল , িো মর্োধ্হয় পোরনর্  ো। আেো, ওই তপ্রস্ট 
হিযোর র্যোপোরিো কী? তমথযো কথো ত িয়ই? 
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 ো, সতিয। উদোসী ভোনর্ জর্োর্ তদনল  মযোনলো। 
 
তশস তদনয় উঠনল  মজল। ওর কোনে অকোিয মকোন ো প্রমোি আনে? 
 
থোকোই উতচি। একিু ইিস্তি কনর মযোনলো মযোগ্ করনল , মগ্োড়ো মথনকই সোনির মলোক 
তেল মজইম িুয়োর। অর্তশয আতম ময এিো জোত  িো আর্োর ওরো মকউ জোন   ো। আর 
এই মজইম িুয়োর মলোকিো ঘি োিোর প্রিযেদশবী। 
 
মজল মোথো  োড়নল  ডোইন -র্োাঁনয়। িোহনল মুশতকল। 
 
মুশতকনলর কী মদখনল িুতম এখোন ? তপ্রস্ট মলোকিো িখ  মখোদ ফোউনেশন র আই  ভে 
কনর ঐ গ্রনহ অর্িো  করতেল। সনেহ ম ই, মলোকিোনক মকোনরতলয়ো  সরকোর একিো 
মিোপ তহনসনর্ র্যর্হোর কনরতেল, হয় িোর ইেোর তর্রুনদ্ধ,  য় িোর সিতিনিই। আমোর 
িখ  একিোই কোজ করোর তেল, আর মসকোজিো তেল পুনরোপুতর আই সেি। আমোনক 
কোঠগ্ড়োয় দোাঁড় করোনল মলোকিো একিো গ্ধ্বনর্র মনিো কোজ করনর্। 
 
মজল আর্োনরো মোথো  োড়নল ।  ো, মযোনলো, িুতম র্যোপোরিো ধ্রনি পোরত । আতম আনগ্ই 
র্নলতে মলোকিো ম োিংরোতমনি ওস্তোদ। মস ত নজ মিোমোর তর্রুনদ্ধ অতভনযোগ্ আ নর্  ো। মস 
জোন , মস িো করনি পোরনর্  ো। তকন্তু মস মিোমোর ওপর জ গ্নির আিো  ষ্ট করোর 
মচষ্টো করনর্। মলোকিো কী র্নল মগ্ল শু নল  ো? প্রথো অন ক সময় আইন র ঊনধ্বব িো  
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মপনি পোনর। িুতম মর্কসুর খোলোপ মপনয় মযনি পোর তঠকই, তকন্তু জ গ্ি যতদ মন  কনর 
িুতম একজ  তপ্রস্টনক তহিংে কুকুনরর মুনখ েুাঁনড় তদনয়ে, িোহনলই মিোমোর জ তপ্রয়িোর 
র্োনরোিো মর্নজ মগ্ল। িোরো মমন  ম নর্ ময িুতম মর্আইত  তকেু করত  র্রিং তর্চেনির 
মিই কোজ কনরে। তকন্তু মসই সনে িোরো এ ও মন  করনর্, িুতম একিো ভীিু কুকুর, 
অ ুভূতিশূ য পশু, ত িুর দো র্। ফনল ত র্বোচন  তজনি কোউতিনল যোওয়ো আর 
মকোন োতদ ই সম্ভর্ হনর্  ো মিোমোর পনে। এম তক মোস্টোর মট্রডোর তহনসনর্ মিোমোর 
মরতিিংও হোরোনি পোর িুতম; মভোনির মোধ্যনম মিোমোর তসতিনজ তশপ মকনড় ত নয় মস-
কোজিো করো হনর্। িুতম মিো জো ই, আর যোই হও, িুতম এ-মদশী  ও। মিো, এর মচনয় 
মর্তশ আর কী চোওয়োর থোকনি পোনর সোনির?। 
 
মগ্োাঁয়োনরর মনিো ভুরু মকোাঁচকোনল  মযোনলো। মিো? 
 
রু্নড়ো মথোকো, মজল র্লনল , আতম মিোমোর পোনশ আতে তঠকই, তকন্তু এনেনত্র তকেুই 
করোর ম ই আমোর। িুতম যোনক র্নল, িপ্ত কড়োই-এর মনধ্য আে এখ । 
 
. 
 
মচৌে 
 
মোস্টোর মট্রডোর মহোর্োর মযোনলোর তর্চোনরর চিুথব তদ । কোউতিনলর মচম্বোনর আেতরক 
অনথবই তিল ধ্োরনির ঠোাঁই ম ই। একজ  মোত্র কোউতিল সদসয অ ুপতিি। দুঘবি োয় 
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শযযোশোয়ী অর্িোয় এমুহূনিব তিত  েীি কনণ্ঠ িোর মফনি যোওয়ো মোথোর ওপর অতভশোপ 
র্ষবি করনে । গ্যোলোতরগুনলো আইলওনয় েোতপনয় এনকর্োনর তসতলিং পযবন্ত ভতিব। অথব, 
প্রতিপতত্ত এর্িং মেফ অমো ুতষক অধ্যোর্সোনয়র মজোনর এই মলোকগুনলো মভিনর মঢোকোর 
মযোগ্যিো অজব  কনরনে। র্োইনরর মস্কোয়োরিোও মলোনক মলোকোরিয, জোয়গ্োয় জোয়গ্োয় 
মমৌমোতের মনিো দল মর্াঁনধ্ তঘনর আনে িোরো ওনপ -এয়োর ট্রোইনম শ োল 
মিতলতভজরগুনলো। 
 
।প্রচে মসই তভড় মঠনল, পুতলশ তর্ভোনগ্র প্রোয়-অসোর, গ্লদঘমব কসরনির র্নদৌলনি, 
অযোিংকর মজল মকোন োরকনম মচম্বোনর ঢুকনল । তকন্তু এরপর মহোর্োর মযোনলোর আস  
পযবন্ত মপৌঁেুনিও কম কষ্ট হনলো  ো িোনক। 
 
পরম স্বতস্তর সনে ঘুনর িোকোনল  মযোনলো। যোক র্োর্ো, এনস পনড়ে। মপনয়ে? 
 
এই ময ধ্র, যো যো মচনয়তেনল, সর্ আনে এর মনধ্য। গুড! 
 
র্োইনর মলোকজ  কীভোনর্ ত নে র্যোপোরিোনক? 
 
ওরো মেফ পোগ্ল হনয় মগ্নে, অস্বতস্তর সনে  নড় উঠনল  মজল। পোর্তলক তহয়োতরিং-এর 
র্যোপোরিো মমন  ম য়ো উতচি হয়ত  মিোমোর। ইনে করনল িুতম এিো র্ন্ধ করনি পোরনি। 
 
তকন্তু আতম চোই সর্োই শু ুক। 
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খুন র র্যোপোনর কথো হনে খুর্। িোেোড়ো আউিোর প্ল্যোন িগুনলোয় পোর্তলস মযো তলওর 
মলোকজ – 
 
এই কথোিোই তজনগ্যস করনি চোইতেলোম মিোমোনক, মজল। আমোর তর্রুনদ্ধ সমস্ত 
যোজকনক মখতপনয় িুলনে মস, িোই  ো? 
 
িুলনে মোন ? এম  চমৎকোর মসি-আপ িুতম আনগ্ মদখত । পররোষ্ট্র সতচর্ তহনসনর্ মস 
আন্তিঃ েত্রীয় আই  অ ুযোয়ী মোমলোিো পতরচোল ো করনে। আর চোনচবর হোই তপ্রস্ট আর 
প্রোইনমি তহনসনর্ মখতপনয় িুলনে ধ্মবোন্ধ জ িোনক- 
 
যোক মগ্, র্োদ দোও। গ্ি মোনস হোতডবন র একিো উতক্ত শুত নয়তেনল িুতম আমোনক, মন  
আনে? আমরো ওনদর মদতখনয় মদর্, অযোিম-ব্লোস্টোর দুতদনকই িোক করো যোয়। 
 
মময়র আস  গ্রহি করনে । কোউতিল মমম্বোররো সর্োই উনঠ দোাঁতড়নয়নে  িোাঁনক সিো  
মদখোন োর জন য। 
 
মযোনলো তফস তফস কনর র্লনল , আজনক আমোর পোলো। র্নস র্নস মজো মদখ শুধু্। 
 
তদন র কোযবক্রম শুরু হনলো এর্িং িোর তমত ি পন নরো পনর রুষ্টভোনর্ তর্ড়তর্ড় করনি 
করনি মময়নরর মর্নঞ্চর সোমন  খোতল জোয়গ্োিোয় এনস দোাঁড়োনল  মহোর্োর মযোনলো। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

403 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
আলোদো একিো আনলোকরতি এনস পড়ল িোাঁর ওপর। শহনরর পোর্তলক তভজরগুনলোনি 
এর্িং ফোউনেশন র গ্রহগুনলোয় প্রোয় প্রতিতি র্োতড়র অগু তি প্রোইনভি তভজনর দশোসই 
মচহোরোর এক মলোনকর অর্জ্ঞোভরো মুখ মভনস উঠল। 
 
শোন্ত, সোর্লীল কনণ্ঠ শুরু করনল  তিত িঃ সময় র্োাঁচোর্োর জন য আতম প্রথনমই এই 
মোমলোয় আমোর তর্রুনদ্ধ আ ো অতভনযোগ্ স্বীকোর কনর ত তে। মসই তপ্রস্ট আর উন্মত্ত 
জ িোর গ্ল্পতি পুনরোপুতর সিয। 
 
একিো আনলোড়  উঠল মচম্বোনর। গ্যোলোতর মথনক মভনস এল জ নরোনষর গ্জব । আর্োর 
 ীরর্িো ম নম  ো আসো পযবন্ত অনপেো করনল  মযোনলো। িনর্ ময-কোতহ ীতি আপ োরো 
শুন নে  মসিো অসমূ্পিব। আতম আমোর মনিো কনর গ্ল্পতি মশষ করোর সুনযোগ্ দোন র 
আনর্দ  জো োতে। আমোর গ্ল্পতি প্রথনম অপ্রোসতেক মন  হনি পোনর, তকন্তু িোনি 
তর্চতলি  ো হনয় পুনরোিো মশো োর জন য অ ুনরোধ্ জো োতে আপ োনদর। 
 
মযোনলো িোর সোমন  ধ্রো কোগ্জপনত্রর তদনক  ো িোতকনয় র্নল চলনল : 
 
মজোনর  সোি আর মজইম িুয়োনরর সনে আমোর সোেোনির তদ  মথনকই শুরু করতে 
আতম। দুজন র সনে মসতদ  আমোর কী কথো হনয়নে িো আপ োরো জোন  । মসর্যোপোনর 
আতম  িু  তকেু মযোগ্ করনি চোই  ো। িনর্ মসতদ  আমোর মন  কী প্রতিতক্রয়ো হনয়তেল 
মসিো র্লনি চোই। 
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আমোর মন  তকেু সনেহ মদখো তদনয়তেল। িোর কোরি, মসতদন র ঘি োগুনলো তেল মর্শ 
অদু্ভি। মভনর্ মদখু , আমোর সনে মিম  মকোন ো ঘত িিো র্ো পতরচয় ম ই এম  দুজ  
মলোক আমোনক দুনিো অস্বোভোতর্ক আর তকেুিো অতর্শ্বোসয প্রস্তোর্ তদনল । 
 
অিযন্ত মগ্োপ ীয় একিো র্যোপোনর সরকোনরর হনয় গুপ্তচররৃ্তত্ত করনি র্লনল  আমোনক 
প্রথম জ , অথবোৎ মময়নরর মসনক্রিোতর। এই মগ্োপ ীয় র্যোপোরতির প্রকৃতি আর গুরুে 
সম্পনকব ইতিমনধ্যই আপ োনদর অর্তহি করো হনয়নে। তিিীয়জ  একতি রোজন তিক 
দনলর স্বনঘোতষি ম িো- আমোনক র্লনল  আতম ময  কোউতিনল একিো আস  র্োগ্োর্োর 
মচষ্টো কতর। 
 
স্বোভোতর্কভোনর্ই, িোাঁনদর আসল উনেশয সম্পনকব মকৌিূহল জোগ্ল আমোর। সোনির 
উনেশযিো মমোিোমুতি পতরষ্কোর মর্োেো মগ্ল। আমোনক তিত  তর্শ্বোস কনর   ো। খুর্ সম্ভর্ 
তিত  ভোর্নি , আতম শত্রুপনের কোনে অযোিতমক পোওয়োর তর্তক্র করতে আর মসই সনে 
একিো অভুযেোন র পোাঁয়িোরো করতে। সুিরোিং ঐ তমশন  স্পোই তহনসনর্ িোাঁর ত নজর 
একজ  মলোক মমোিোনয়  করো দরকোর িোর, আমোনক মচোনখ মচোনখ রোখোর জন য। অর্তশয 
এর্যোপোরিো মজইম িুয়োর তসন  প্রনর্শ করোর আগ্ পযবন্ত আমোর মোথোয় আনসত । 
 
আর্োর মদখু , িুয়োর র্লনল  তিত  একজ  মট্রডোর, িনর্ এখ  রোজ ীতি করনে । 
অথচ এই র্যর্সো-র্োতিনজযর মেনত্র আমোর র্যোপক জো োনশো ো থোকো সনিও িোর মট্রতডিং 
কযোতরয়োর সম্পনকব তকেুই কোন  আনসত  আমোর। আনরো একিো মোরোত্মক র্যোপোর হনে, 
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িুয়োর আমোনক গ্র্ব কনর জো োনল , িোাঁর মল এজুনকশ  আনে, অথচ মদখো মগ্ল তিত  
মসলড  ক্রোইতসনসর  োমই মশোন  ত  কখন ো। 
 
কথোিোর গুরুে অ ুধ্োর্  করোর জন য সর্োইনক একিু সময় তদনল  মযোনলো। চমৎকোর 
একিো  ীরর্িো উপহোর মপনল  তিত । সর্োই ময  শ্বোস র্ন্ধ কনর আনে। র্লোর্োহুলয, 
মযোনলোর র্ক্তনর্যর এই অিংশগুনলো মকর্ল িোতমব োসর্োসীনদর জন য। আউিোর প্ল্োন নির 
মলোকজ  তঠক িিিোই শু নি পোনর্ যিিুকু িোনদর ধ্মবীয় অ ুশোসন র সনে সেতিপূিব। 
আর যোই মহোক, মসলড  ক্রোইতসনসর কথো িোরো তকেুই শু নর্  ো। িনর্ মসই মসির 
করো অিংনশও এম  তকেু র্যোপোর থোকনর্ যো িোনদর ভোর্োনর্। 
 
মযোনলো শুরু করনল  আর্োর: এখোন  উপতিি সর্োই একর্োনকয স্বীকোর করনর্  ময, মল 
এজুনকশ প্রোপ্ত মকোন ো মলোক মসলড  ক্রোইতসস সম্পনকব অজ্ঞ থোকনিই পোনর  ো। 
অ যতদনক, মসলড  পতরকতল্পি ইতিহোস সম্পনকব এনকর্োনরই  ীরর্ এরকম তশেো র্যর্িো 
ফোউনেশ  মোত্র একিোই আনে, আর মসই তশেো র্যর্িো িোনক আধ্ো-মপৌরোতিক একজ  
জোদুকর র্নল মন  কনর। 
 
সুিরোিং আতম িখ ই রু্নে ত লোম, মজইম িুয়োর কতস্ম কোনলও মট্রডোর তেনল । রু্েলোম, 
তিত  আসনল মহোতল অডবোর-এর অন্তভুবক্ত তেনল । তকিংর্ো হয়ি দস্তুরমি পোদ্রীই তেনল । 
আর ময তি  র্ের তিত  পোদ্রীনদর রোজন তিক দনলর ম িৃনে তেনল  র্নল দোতর্ 
করনে , মস তি  র্ের আসনল মজোনর  সোনির চর তহনসনর্ কোজ কনরনে  তিত । 
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মিো, এই সময় আতম অন্ধকোনর তঢল েুাঁড়লোম একিো। সোি আমোনক ত নয় কী করনি চো  
আতম জো িোম  ো। তকন্তু তিত  মযনহিু আমোর ওপর  ো ো  চোল খোিোতেনল , আতমও 
র্োধ্য হনয় মেোট্ট একিো চোল মচনল তদলোম। আতম ভোর্লোম, আ -অতফতসয়োল গ্োতডবয়ো  
তহনসনর্ আমোর সনে ত নি হনর্ িুয়োরনক। আতম জো িোম, চোলিো র্যথব হনলও, অথবোৎ 
িুয়োর আমোর সনে  ো মগ্নলও, আমোর মপেন  অ য মকোন ো মফউ তঠকই লোগ্নর্। মসই 
মফউিোনক সময়মি তচ নি পোরোিো সমসযো হনি পোরি আমোর জন য। মস িুল োয় মচ ো 
শত্রু অন ক ত রোপদ। আতম িুয়োরনক আমোর সনে যোর্োর আমন্ত্রি জো োলোম। তিত  রোতজ 
হনল । 
 
কোউতিল সদসযরৃ্ে, এনি তকন্তু দুনিো র্যোপোর পতরষ্কোর হনলো। এক, মজইম িুয়োর আমোর 
র্নু্ধ   । অথচ এই মোমলো আপ োনদর এই ধ্োরিোই তদনিো ময, র্নু্ধ হওয়ো সনিও 
তর্নর্নকর িোড় োয়, অত েোসনিও তিত  আমোর তর্রুনদ্ধ সোেী তদনে । তিত  আসনল 
একজ  পোই, িোকো মখনয় মসই মনিো কোজ করনে । দুই, যোনক খু  করোর দোনয় আমোর 
তর্চোর হনে মসই তপ্রস্ট মলোকিো আমোর কোনে আেয় চোওয়োর পনরও মক  আতম িোনক 
ঐ তর্েুি জ িোর হোনি িুনল তদনয়তেলোম িোর র্যোখযো পোওয়ো যোনর্ এনি। 
 
কোউতিনলর মচম্বোর জুনড় তফস তফস, কো োকোত  শুরু হনয় মগ্ল।  োিুনক ভতেনি গ্লো 
খোকোরী তদনয় আর্োর র্লনি লোগ্নল  মযোনলোর। 
 
আমোনদর তশনপ একজ  তরতফউতজ তমশ োতর এনস উনঠনে, এই খর্রিো প্রথম শুন  
আমোর মন র মভির ময-অ ুভূতি হনয়তেল মসকথো র্লনি ঘৃিো হনে আমোর। এম তক 
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মসকথো মন  করনিও ঘৃিো হয় আমোর। আসনল চরম অত তিি এক অর্িোর সৃতষ্ট 
হনয়তেল িখ । মস-মুহূনিব আমোর মন  হনয়তেল, কোজিো সোনির। আমোর সমস্ত তহনসর্-
ত নকনশর র্োইনর তেল এঘি োিো। এনকর্োনর অনথ সোগ্নর পনড় তগ্নয়তেলোম আতম। 
 
আমোর িখ  একিোই কোজ করোর তেল। অতফসোরনদর ডোকনি পোঠোর্োর েনল পোাঁচ 
তমত নির জন য িুয়োরনক ঘনরর র্োইনর পোতঠনয় তদলোম আতম। িোরপর িোর অ ুপতিতিনি 
একি তভজুয়োল মরকডবোর চোলু কনর তদলোম। যোনি কনর, যো-ই ঘিুক 
 
মক  ভতর্ষযনি মসিো ময  তর্নেষি কনর মদখো যোয়। একিো আশোনিই আন্ততরক এর্িং 
উন্মত্ত একিো আশো ত নয়ই কোজিো কনরতেলোম আতম আর িো হল, মস-মুহূনিব আমোর 
কোনে যো মঘোলোনি মন  হতেল, তরতভউ করোর পর িো হয়ি পতরষ্কোর হনয় যোনর্। 
 
মসই তভজুয়োল মরকডবিো কম কনর হনলও অন্তি পঞ্চোশর্োর মদনখতে আতম এ পযবন্ত। এ 
মুহূনিব মসিো আমোর সনেই আনে। আর কোজিো আতম আপ োনদর সোমন  একোন্নিমর্োর 
করনি চোই। 
 
মুহূনিবর মনধ্য মচম্বোনরর ভোরসোময  ষ্ট হনয় মগ্ল। মশোরনগ্োল পনড় মগ্ল গ্যোলোতরনি। 
একনঘনয় শনে মময়নরর হোিুতড়র র্োতড় পড়ল। িোতমব োনসর পঞ্চোশ লোখ র্োতড়র উনত্ততজি 
দশবকরো িোনদর তরতসতভিং মসনির আনরো কোনে তগ্নয় র্সল। ওতদনক প্রতসতকউিনরর মর্নঞ্চ 
মজোনর  সোি গ্ম্ভীর মুনখ মোথো ম নড় হোই তপ্রনস্টর তদনক িোকোনল ।  োভবোস মদখোনে 
হোই তপ্রস্টনক। জ্বলজ্বনল দৃতষ্টনি মযোনলোর মুনখর তদনক িোতকনয় আনে  তিত । 
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মচম্বোনরর মোেখো িো পতরষ্কোর করো হনলো। কনম এল আনলো। র্োাঁ তদনকর মর্ঞ্চ মথনক 
অযোিংকর মজল প্রনয়োজ ীয় অযোডজোস্টনমে করনল । মেোট্ট একিো তলক শে। িোরপরই 
মভনস উঠল একতি দৃশয- রতঙ , তত্রমোতত্রক, এনকর্োনর জীর্ন্ত, যতদও জীর্ন্ত  য়। 
 
সোনজবে এর্িং মলফনি যোনের মোেখোন  তর্ধ্বস্ত, হিতর্হ্বল তমশ োতরনক মদখো মগ্ল। 
একিু দূনরই মদখো মগ্ল মযোনলোনক। িোরপর সোর মর্াঁনধ্ অতফসোররো ঘনরর মভির ঢুকল। 
িুয়োর এক প্রোনন্ত এনস দোাঁড়োনল । 
 
পতরষ্কোরভোনর্ মশো ো মগ্ল কনথোপকথন র প্রতিতি শে- সোনজবেনক শোসোন ো হনলো, 
তজজ্ঞোসোর্োদ করো হনলো তমশ োতরনক। জ িোর আতর্ভবোর্ ঘিল। িোনদর সতিতলি গ্জব  
মশো ো মগ্ল। এর্িং মরভোডব জডব পোমবো িোর আকুল আনর্দ  মপশ করল। মযোনলো িোর গ্ো  
মর্র করনল , মিন  ত নয় যোওয়োর সময় তমশ োতর মলোকিো পোগ্নলর মনিো হোি উতচনয় 
অতভশোপ র্ষবি কনর মগ্ল, মেোট্ট একিো আনলোর তশখো জ্বনল উনঠই ত নভ মগ্ল। 
 
পতরতিতির ভয়োর্হিোয় থ মমনর যোওয়ো অতফসোররো দোাঁতড়নয় আনে, িুয়োর কোাঁপো হোনি 
দুকো  মচনপ ধ্নরনে , মযোনলো শোন্তভোনর্ িোাঁর গ্ো  সতরনয় রোখনে - এই অর্িোয় মশষ 
হনয় মগ্ল দৃশযিো। 
 
আর্োর আনলো জ্বনল উনঠনে। মমনের মোেখোন র অিংশিো মদনখ মর্োেোর উপোয় ম ই একিু 
আনগ্ এখোন  কী ঘনি মগ্নে। মযোনলো, র্োস্তনর্র মযোনলো, আর্োর কথনকর ভূতমকো ত নল : 
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মযদৃশযিো আপ োরো মদখনল , র্োতহযকভোনর্ তঠক এভোনর্ই ঘি োিোনক উপিোতপি করো 
হনয়নে এই মোমলোয়। একিু পরই র্যোপোরিো র্যোখযো করতে। তকন্তু িোর আনগ্ র্নল ম ই, 
মজইম িুয়োর এই ঘি োয় মযভোনর্ তরঅযোক্ট কনরনে  িোনি পতরষ্কোরভোনর্ মর্োেো যোয় তিত  
যোজকীয় তশেোয় তশতেি। 
 
ঘি োিোর কনয়কিো অসেতির তদনক মসতদ ই িুয়োনরর দৃতষ্ট আকষবি কনরতেলোম আতম। 
প্রোয় জ শূ য একিো এলোকোয় তেলোম আমরো িখ । মসখোন  তমশ োতর মলোকিো হঠোৎ 
মকোনেনক উদয় হনলো মসকথো জো নি চোইলোম আতম িোাঁর কোনে। একথোও তজনগ্যস 
করলোম, সর্নচনয় কোনের শহরিো কনয়ক শশো মোইল দূনর, তকন্তু িোরপনরও এি মলোক 
হুি কনর মকোনেনক হোতজর হনলো? এই মোমলোয় এসর্ সমসযোর তদনক মকোন ো  জর মদয়ো 
হয়ত । 
 
তকিংর্ো অ যগুনলোর তদনকও  ো, জডব পোমবো মযভোনর্ আমোয় মদখ র্নল গ্োনয় পনড় সর্োর 
দৃতষ্ট আকষবি করল মসিোর কথোই তর্নর্চ ো করু । মকোনরল আর ফোউনেশন র আই  
অগ্রোহয কনর, প্রোনির েুাঁতক ত নয়, একজ  তমশ োতর েকেনক  িু  পুনরোদস্তুর যোজকীয় 
মপোশোক পনর ঘুনর মর্ড়োনে র্যোপোরিো মকম  ময  মগ্োলনমনল মন  হয়  ো? মস-মুহূনিব 
আতম ময র্যোখযোতি দোাঁড় কতরনয়তেলোম িো হনলো, খুর্ সম্ভর্ কনমোডর তমশ োতর মলোকিোনক 
িোর ইেোর তর্রুনদ্ধই একিো মিোপ তহনসনর্ পোতঠনয়নে, যোনি কনর আমরো আগ্রোস মূলক 
একি মর্আইত  কোজ করনি র্োধ্য হই। িোনি কনর আমোনদর সর্োইনক তশপশুদ্ধ উতড়নয় 
মদর্োর মকোন ো আই গ্ি র্োধ্ো থোকনর্  ো। 
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মসতদক মথনক ময আমোর কোজতি তঠকই তেল, র্োতদপে িো আনগ্ই রু্েনি মপনরনে । 
িোাঁরো জো নি , আর আশোও কনরতেনল  ময, আতম মকর্ল একতি যুতক্তই মদখোনি পোরর্ 
আমোর কোনজর পনে; আর মসিো হনে আমোর তশপ, আমোর, এম তক আমোর তমশ  
পযবন্ত হুমতকর সিুখী  হনয় পনড়তেল িখ । আর মোত্র একতি মলোনকর জন য এিতকেু 
তর্সজব  মদয়ো সম্ভর্ তেল  ো। তর্নশষ কনর যখ  আমোনদর সোহোযয পোক র্ো  ো পোক, 
মলোকিোনক মরনিই হনিো। তকন্তু িোাঁরো ইত নয় তর্ত নয় র্োরর্োর শুধু্ একিো কথোই তজতকর 
করনে , এনি  োতক ফোউনেশন র সিো   ষ্ট হনয়নে, আমোনদর মযবোদোর পিোকো ধু্নলোয় 
লুতণ্ঠি হনয়নে আর আমোনদর কিৃবে েুণ্ণ হনয়নে। 
 
অথচ তকেু রহসযময় কোরনি িোাঁরো র্যতক্তগ্িভোনর্ জডব পোমবোনক দূনর সতরনয় মরনখনে । 
পোমবো সিংক্রোন্ত মকোন ো িথযই িোরো হোতজর কনর ত । িোর জন্ম, তশেো র্ো অিীি 
ইতিহোস- মকোন ো তকেুই  ো। মক  কনর ত  িো যতদ জো ো যোয় িোহনল একিু আনগ্ ময 
অসেতিগুনলোর তদনক আতম আপ োনদর দৃতষ্ট আকষবি কনরতে, মসগুনলোর একিো সদুত্তর 
পোওয়ো যোনর্। দুনিো র্যোপোর একই সূনত্র গ্োাঁথো। 
 
জডব পোমবো সিংক্রোন্ত মকোন ো িথয র্োদীপে হোতজর কনর ত  িোর কোরি িোাঁরো িো করনি 
অপোরগ্। তভজুয়োল মরকনডব আপ োরো ময দৃশয মদখনর্  মসিো তক মমতক র্নল মন  হয়ত  
আপ োনদর? সতিয-ই দৃশযিো মমতক। িোর কোরি, স্বয়িং জডব পোমবোই মমতক। জডব পোমবো র্নল 
মকউ কখন ো তেল  ো। ময ইসুযর মকোন ো অতস্তেই ম ই িোর ওপনর দোাঁড় করোন ো, 
ইতিহোনসর সর্নচনয় র্ড় প্রহস  হনে এই মোমলোিো। 
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গুে  এর্িং মকোলোহল প্রশতমি হর্োর জ য আর্োরও মর্শ তকেুেি অনপেো করনি হনলো 
মযোনলোনক। িোরপর ধ্ীর কনণ্ঠ তিত  র্লনল : 
 
আতম এখ  আপ োনদর তভজুয়োল মরকনডবর একিো তস্টল আর মসিোর এ লোজবনমে 
মদখোতে। এিো মদখনলই সর্তকেু পোত র মনিো পতরষ্কোর হনয় যোনর্ আপ োনদর কোনে। 
লোইিস এনগ্ই  মজল। 
 
আনলো কনম এল মচম্বোনর। তির তকেু প্রতিমূতিবর মভৌতিক তর্ভ্রম সৃতষ্ট হনলো শূন য। ফোর 
স্টোনরর অতফসোররো উদ্ভি ভতেনি তির হনয় আনে। ডো  হোনি একতি গ্ো  িোক কনর 
আনে  মযোনলো। িোাঁর র্োাঁ তদনক মরভোডব পোমবোনক মদখো মগ্ল তচৎকোনরর মোেপনথ ধ্রো পনড় 
মগ্নে, িোর হোি থোর্োর মনিো কনর ওপনর মিোলো, আতস্ত িো ত নচ মমন  আসোর মুহূনিব 
মোে পনথ মথনম মগ্নে। গ্ির্োর ময েীি আনলোকরতি জ্বনল উনঠই ত নভ তগ্নয়তেল 
মসিোই এর্োর মদখো মগ্ল তমশ োতরর ঐ হোি মথনক তির হনয় জ্বলনে। 
 
পোমবোর হোনির ঐ আনলোর ওপর  জর রোখু  সর্োই ভোল কনর, অন্ধকোনর মযোনলোর কণ্ঠ 
মভনস এল। দৃশযিো র্ড় কর, মজল। 
 
মচোনখর ত নমনষ র্ড় হনয় মগ্ল দৃশযিো। অ যো য অিংশ র্োদ পনড় তগ্নয় তমশ োতর মলোকিো 
চনল এনসনে মনধ্যখোন । দো নর্র মনিো লোগ্নে িোনক এখ । এরপর শুধু্ মোথো, আর 
একিো র্োহু। িোরপর শুধু্ হোিিোই রইল সমস্তিো জুনড়। 
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আনলোিো হনয় মগ্নে তি নি জ্বলজ্বনল অেনরর একিো মসি- মক এস তপ। 
 
মজনিলনম , ওিো একিো উতল্ক। গ্মগ্ম কনর উঠল মযোনলোর গ্লো মগ্োিো মচম্বোর জুনড়। 
সোধ্োরি আনলোনি মচোনখ পনড়  ো। তকন্তু আিোভোনয়োনলি রতিনি এনকর্োনর 
মদয়োলভোস্কনযবর মনিো  জনর পনড়। তভজুয়োল মরকডবিো গ্রহি করোর সময় এই 
অতিনর্গু ী রতিনি ঘর ভনর তদনয়তেলোম আতম। 
 
মগ্োপ  পতরচয়তচহ্ন এাঁনক রোখোর জন য এধ্রন র উতল্কর র্যর্হোর মর্শ মসনকনল তঠকই, 
তকন্তু মকোনরনল িোনি কোজ চনল যোয়, অসুতর্নধ্ হয়  ো। কোরি মসখোন  যত্রিত্র এই 
ইউতভ লোইি পোওয়ো যোয়  ো। এম তক আমোনদর তশনপও অন কিো আকতস্মকভোনর্ই 
আতর্ষ্কোর হনয়নে ঐ উতল্কর অতস্তে। 
 
অন নকই হয়ি ইতিমনধ্য অ ুমো  করনি মপনরনে , মক এস তপ-মি কী হয়। জডব পোমবো 
যোজকীয় কথোর্োিবো মর্শ ভোলই রপ্ত কনরতেল, আর মস িোর কোজ সুচোরুভোনর্ই মশষ 
কনরতেল। মকোনেনক কীভোনর্ মস এিতকেু তশখল র্লনি পোরর্  ো, িনর্ মক এস তপ 
হনে মকোনরতলয়ো  তসনক্রি পুতলশ-এর সিংতেপ্ত রূপ। 
 
ময  মর্োমো ফোিল কোউতিল মচম্বোনর। িুমুল শহ-হট্টনগ্োল আর হুলিূল েোতপনয় কথো র্লোর 
জন য রীতিমি গ্জব  করনি হনলো মযোনলোনক। ডকুনমনের মনিো কনর মকোনরল মথনক 
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এর্যোপোনর উপযুক্ত প্রমোিোতদ ত নয় এনসতে আতম। দরকোর হনল আতম মসগুনলো 
কোউতিনলর কোনে জমো তদনি পোতর। 
 
এখ  মকোথোয় তগ্নয় মঠকল র্োদীপনের ঐসর্ অতভনযোগ্? িোাঁরো র্োর র্োরই এই অসম্ভর্ 
কথোিোই মর্োেোনি মচনয়নে  ময, ফোউনেশন র সিোন র খোতিনর, আই নক রু্নড়ো আঙুল 
মদতখনয়, তমশ োতর মলোকিোর পে ম য়ো উতচি তেল আমোর। উতচি তেল আমোর তশপ, 
আমোর তমশ  আর ত নজনক তর্সজব  মদয়ো। 
 
তকন্তু একিো প্রিোরনকর জন য এির্ড় কোজ করনি হনর্? 
 
েদ্মনর্শী একজ  মকোনরতলয়ো  তসনক্রি এনজনের জন য মসকোজ করো তক উতচি তেল 
আমোর? মজোনর  সোি আর পোর্তলস মযো তলও আমোনক এ রকম একিো জঘ য, ম োিংরো 
ফোাঁনদ মফলনি পোরনল- 
 
জ িোর মসোিোস তচৎকোনর মযোনলোর ভোঙো গ্লো চোপো পনড় মগ্ল। মুহূনিবর মনধ্য িোরো 
িোাঁনক কোাঁনধ্ িুনল ত নয় মময়নরর মর্নঞ্চর তদনক এতগ্নয় মগ্ল। জো োলো তদনয় র্োইনর 
িোতকনয় মযোনলো মদখনল , পোগ্লপোরো জ নেোি মস্কোয়োনরর হোজোর হোজোর জ িোর সনে 
তমনশ যোনে। 
 
অযোিংকর মজল-এর মখোাঁনজ চোরতদনক িোকোনল  মযোনলো। তকন্তু মসই উন্মত্ত জ িোর তভনড় 
একতি তর্নশষ মুখ শ োক্ত করো দুিঃসোধ্য র্যোপোর। ধ্ীনর ধ্ীনর তিত  মথনক মথনক ওঠো 
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একিো সতিতলি, েনেোর্দ্ধ তচৎকোর সম্পনকব সনচি  হনল , মেোট্ট কনর শুরু হনয় 
উন্মনত্তর মনিো স্পতেি হনি হনি েতড়নয় পড়নে তচৎকোরিো। 
 
মযোনলো, তজেোর্োদ- মযোনলো, তজেোর্োদ- মযোনলো, তজেোর্োদ– 
 
. 
 
পন র 
 
মচোখ তপিতপি কনর মযোনলোর তর্ধ্বস্ত মুনখর তদনক িোকোনল  অযোিংকর মজল। ত িুম 
উন্মোদ োর মনধ্য গ্ি দুনিো তদ  মকনিনে িোাঁনদর। 
 
মযোনলো, মখল িুতম ভোলই মদখোনল। তকন্তু িোই র্নল র্োম  হনয় চোাঁদ ধ্রোর জন য লোতফনয় 
সর্ তকেু  ষ্ট মকোনরো  ো। মময়র হর্োর কথো ত িয়ই তসতরয়োসতল ভোর্ে  ো িুতম? জ িোর 
উচ্ছ্বোস একিো শতক্তশোলী তজত স র্নি, তকন্তু মসিো ভোলুক-জ্বনরর মনিোই েিিোয়ী। 
 
তঠক!গ্ম্ভীর চোনল সোয় তদনল  মযোনলো। আর মসজন যই এিোনক গ্লোর মোদুতল কনর রোখনি 
হনর্ আমোনদর। আর মসিো করোর মেি উপোয় হনে মখলোিো চোতলনয় যোওয়ো। 
 
িোহনল এর্োর মকো  চোলিো চোলে? 
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পোর্তলক মযো তলনয়ো আর মজোনর  সোিনক মগ্রফিোর করোর্োর র্যর্িো কর-  
 
কী! 
 
যো শুন ে, তঠকই শুন ে। মময়রনক তদনয়ই কোজিো করোও। মযনকোন ো হুমতক তদনয় কোজিো 
করনি পোর িুতম, আমোর আপতত্ত ম ই। জ িো আপোিি আমোর হোনির মুনঠোয়। 
মময়নরর সোহস হনর্  ো িোনদর মুনখোমুতখ হওয়োর। 
 
তকন্তু র্োপু, মগ্রফিোর করো হনর্ মকো  অজুহোনি? 
 
মক ? মসিো মিো তদতর্য  োনকর ডগ্োনিই রনয়নে। ফোউনেশন র দলীয় মকোেনল 
অিংশগ্রহি করোর জন য িোরো আউিোর প্ল্যোন িগুনলোর যোজকনদর ইন্ধ  মযোগ্োতেল। 
মসলডন র তদতর্য, এধ্রন র কোজ মর্আইত । মস্টনির ত রোপত্তো  ষ্ট করতেল ওরো এই 
অতভনযোগ্ও আ নি পোর িুতম দুজন র তর্রুনদ্ধ। আমোর তর্রুনদ্ধ অতভনযোগ্ আ োর সময় 
মসিো তিকনর্ তক  ো িো ত নয় মযম  ওরো মোথো ঘোমোয়ত , আতমও মিমত  মসর্যোপোনর মোথো 
ঘোমোতে  ো। আতম মময়র  ো হওয়ো পযবন্ত মূলধ্োরো মথনক সতরনয় রোখ শুধু্ ওনদর 
দুজ নক। 
 
ত র্বোচন র মিো এখন ো েমোস র্োতক! 
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মসিো এম  তকেু সময়  য়, মযোনলো উনঠ দোাঁড়োনল । শক্ত কনর আাঁকনড় ধ্রনল  মজনলর 
দু র্োহু। 
 
মশো , দরকোর হনল আতম গ্োনয়র মজোনর েমিো দখল করর্, একনশো র্ের আনগ্ 
সযোলভর হোতডব  মযম  কনরতেনল । মসই মসলড  ক্রোইতসস আর্োর এতগ্নয় আসনে, আর 
মসিো যখ  এনকর্োনর সোমন  এনস দোাঁড়োনর্, আমোনক িখ  মময়র আর হোই তপ্রস্ট- এই 
দুনিো পনদই থোকনি হনর্। 
 
মজনলর ভ্রূ কুাঁচনক মগ্ল। শোন্ত কনণ্ঠ তিত  র্লনল , িো, ক্রোইতসনসর কোরিিো কী? 
মকোনরল, িোই  ো? 
 
মযোনলো মোথো েোাঁকোনল , আলর্ৎ। মশষ পযবন্ত ওরো যুদ্ধ মঘোষিো করনর্। যতদও আতম 
ত তিি, মসজ য অন্তি আনরো দুর্ের সময় ম নর্ ওরো। 
 
ওরো তক অযোিতমক তশপ র্যর্হোর করনর্? 
 
মিোমোর কী মন  হয়? ওনদর মস্পস মসক্টনর আমরো ময তি নি মোনচবে তশপ হোতরনয়তে 
মসগুনলো ত িয়ই কনম্প্রসড এয়োর তপস্তল তদনয় ভূপোতিি করো হয়ত ? মজল, ওরো মখোদ 
এম্পোয়োনরর কোে মথনক তশপ পোনে। মর্োকোর মনিো অম  হোাঁ কনর িোতকনয় থোকোর কী 
হনলো? তঠকই শুন ে িুতম শেিো, এম্পোয়োর। এখন ো ইনন্তকোল ফরমোয়ত  এম্পোয়োর, 
রু্নেে। এখোন , এই মপতরনফতরনি হয়ি িোর মকোন ো তচহ্ন ম ই, তকন্তু গ্যোলোকতিক 
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মসেোনর মসিো মর্শ র্হোল িতর্য়নিই আনে। একিো চোল এতদক মসতদক হনলই 
এনকর্োনর আমোনদর ঘোনড়র ওপর এনস পড়নি পোনর মসিো। মসজ যই আমোর মময়র আর 
হোই তপ্রস্ট হওয়োিো এি জরুতর। মকর্ল আতমই জোত , কীভোনর্ ক্রোইতসসিো মঠকোনি 
হনর্। 
 
একিো মঢোক তগ্লনল  মজল। কীভোনর্? কী করনি চোইে িুতম? 
 
রহসযময় একিো হোতস মখনল মগ্ল মযোনলোর মুনখ। তকেুই  ো। 
 
তকন্তু মযোনলোর গ্লোয় মকোন ো সিংশয়, মকোন ো তিধ্োর তচহ্ন ম ই। িীক্ষ্ণ কনণ্ঠ তিত  র্লনল , 
ফোউনেশন র সনর্বসর্বো হনয় র্সোর পর আতম তকেুই করর্  ো। ত জবলো তকেুই  ো। আর 
এিোই এই ক্রোইতসনসর মগ্োপ  কথো। 
 
. 
 
মষোল 
 
পোিলো ভুরু ধূ্নিবর মনিো একিু  োতমনয় েীর আগ্ম নক স্বোগ্ি জো োনল  মকোনরতলয়ো  
তরপোর্তলনকর কনমোডর সুতপ্রয় অযোসপোর আনগ্বো। িনর্ িোাঁর েীর কোনে ময উপোতধ্তির 
কো োকতড়ও মূলয ম ই, িো তিত  ভোল কনরই জোন  । 
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কনমোডরো িোর চুনলর মি মসৃি এর্িং মচোনখর মি শীিল গ্লোয় র্নল উঠনল , যদ্র 
রু্েনি পোরতে, সদোশয় পতিনদর্িো আমোর মশষ পযবন্ত ফোউনেশন র ঐ ভূাঁইনফোড়গুনলোর 
র্যোপোনর একিো তসদ্ধোনন্ত মপৌঁনেনে । 
 
র্নি! তিক্ত কণ্ঠ কনমোডনরর। িো, মিোমোর র্হুমুখী মর্োধ্শতক্তনি আর কী ধ্রো পড়ল? 
 
অন ক তকেু, মহোত্মো পতিনদর্িো। আপত  আপ োর কোউতিলোরনদর সনে আর্োনরো একিো 
আনলোচ োয় তমতলি হনয়নে । আর মস-আনলোচ োর ফল হনয়নে অষ্টরম্ভো। র্তলহোতর 
উপনদষ্টো আপ োর! িীব্র মেষ েনর পড়ল ভদ্রমতহলোর কণ্ঠ মথনক। 
 
িো এই অসোধ্োরি উৎসতি মক যোর র্নদৌলনি মিোমোর মর্োধ্শতক্ত এি তকেু রু্নে মফলল? 
শোন্ত কনণ্ঠ কনমোডর তজনগ্যস করনল । 
 
মহনস উঠনল  কনমোডরো। মসকথো মিোমোনক র্নল তদনল আমোর উৎস আর উৎস থোকনর্ 
 ো। পরতদ ই লোশ হনয় যোনর্। 
 
িো মর্শ। র্রোর্র ত নজর মখয়োনলই চনলে, এখন ো িোই চলনর্, এ আর এম  কথো কী! 
েোগ্ কনর ঘুনর দোাঁড়োনল  কনমোডর। িনর্ মিোমোর র্োর্ো মযরকম চনি আনে  িোনি 
আমোর আশঙ্কো হনে তিত  র্রোর্নরর মনিো এর্োনরো কৃপনির মনিোই আচরি করনর্ । 
অথবোৎ র্লনি চোতে, আনরো তশপ পোঠোনি অস্বীকোর করনর্  তিত । 
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আনরো তশপ! দপ কনর জ্বনল উঠনল  কনমোডরো। পোাঁচিো তশপ আনে মিোমোর, কী ম ই?  ো 
মর্োনলো  ো, কোরি আতম ভোল কনরই জোত  ময, পোাঁচিো তশপ আনে মিোমোর। এর্িং 
আনরকিো তশনপর প্রতিশ্রুতি মপনয় মগ্ে। 
 
গ্ি এক র্ের ধ্নরই মসই মুনলো আমোর  োনকর ডগ্োয় েুনল আনে। 
 
তকন্তু একিো, মেফ একিো তশপই মিো ধু্নলোয় তমতশনয় তদনি পোনর ফোউনেশ নক। হযোাঁ, 
মেফ একিো। ওনদর ঐ তপতচ্চ সোইনজর তডতঙগুনলোনক মহোকোশ মথনক মেতিনয় তর্নদয় 
করোর জ য ঐ একিো তশপই মিো যনথষ্ট! 
 
একিো মক , এক ডজ  তশপ ত নয়ও ওনদর অযোিোক করো সম্ভর্  য় আমোর পনে। 
 
ওনদর ঐ র্যর্সো-র্োতিজয র্ন্ধ হনয় মগ্নল, ঐ মখল ো-পোতি আর ফোলিু তজত সগুনলো 
ধ্বিংস হনয় মগ্নল ওরো কতে  তিনক থোকনর্? 
 
তকন্তু ঐ মখল ো-পোতি আর ফোলিু তজত স মোন ই মিো িোকো! একিো দীঘবশ্বোস মফলনল  
কনমোডর। কোতড় কোতড় িোকো। 
 
তকন্তু ফোউনেশ ই যতদ মিোমোর হোনির মুনঠোয় চনল আনস িোহনল ওগুনলোর সর্ই তক 
মিোমোর হনর্  ো? িোেোড়ো আমোর র্োর্োর সমীহ আর কৃিজ্ঞিো আদোয় করনি পোরনল িুতম 
এম  তজত স পোনর্ যো ফোউনেশ  মিোমোনক তজনেগ্ীনিও তদনি পোরনর্  ো। তি  র্েনরর 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন । আইজাক আসিমভ  

420 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

মর্তশ হনয় মগ্ল মসই র্র্বর মলোকিো এনস ঐ মভলতক মদতখনয় মগ্নে। তি  র্ের ম হোি 
কম সময়  য়। 
 
মোই তডয়োর! কনমোডরোর তদনক ঘুনর দোাঁড়োনল  অযোসপোর আনগ্বো। র্য়স র্োড়নে আমোর। 
আতম লোন্ত। মিোমোর মুখ েোমিো সহয করোর মনিো শতক্ত আর ম ই আমোর। একিু আনগ্ই 
র্লনল, আতম ময তসদ্ধোন্ত ত নয় মফনলতে মসিো িুতম জোন ো। তঠকই ধ্নরে, আতম তসদ্ধোন্ত 
ত নয় মফনলতে। মকোনরল আর ফোউনেশন র মনধ্য যুদ্ধ শুরু হনয় মগ্নে। 
 
যোক, শরীর িো িো  কনর র্নল উঠনল  কনমোডরো। তেতলক তদনয় উঠল িোাঁর মচোনখর 
িোরো। মশষ পযবন্ত তশেো হনলো মিোমোর। যতদও এনকর্োনর মশষ র্য়নস এনস। মিো, িুতম 
এই অজপোড়োগ্োাঁর সনর্বসর্বো হনল এম্পোয়োনর ত িয়ই প্রভোর্ প্রতিপতত্ত র্োড়নর্ মিোমোর। 
িখ  তকন্তু আমরো এই র্র্বর জোয়গ্ো মেনড় ভোইসরনয়র প্রোসোনদ উঠর্। ওঠোই উতচি। 
 
মুচতক একিো হোতস মহনস, মপেন  একিো হোি মফনল দ্রুি পোনয় ঘর মেনড় চনল মগ্নল  
তিত । আনলোনি েলমতলনয় উঠল িোর চুল। 
 
তকেুেি অনপেো করনল  কনমোডর। িোরপর র্ন্ধ দরজোর তদনক িোতকনয় র্নল উঠনল , 
যোনক িুতম অজপোড়োগ্োাঁ র্লনল মসিোর েমিো আমোর হোনি এনল মিোমোর র্োর্োর কুতি 
আর িোর ক যোর েুরধ্োর তজনভর মিোয়োক্কো  ো কনরই অন ক তকেু করোর মনিো 
সিো জ ক অর্িোন  মপৌঁনে যোর্ আতম। হযোাঁ, মিোমোনদর মিোয়োক্কো  ো কনরই! 
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. 
 
সনির 
 
মচোখভরো ত জবলো আিঙ্ক ত নয় তভতসনপ্ল্িিোর তদনক িোতকনয় রইনল  ডোকব ম রু্লো-র 
তসত য়র মলফনি যোে। 
 
মগ্রি গ্যোলতপিং গ্যোলোতক্স আিব োদ কনর ওঠো উতচি তেল, তকন্তু িোর র্দনল তফস তফস কনর 
র্নল উঠনল  তিত , ওিো কী? 
 
একিো তশপ। িনর্ ডোকব ম রু্লো যতদ একিো তমনঠ পোত র মোে হয়, এিো একিো তিতম। 
এর্িং মসিোর এক পোনশ এম্পোয়োর-এর মহোকোশযো  ও সূনযবর  কশো আাঁকো। তশনপর 
প্রতিতি অযোলোমব পোগ্নলর মনিো র্োজনি শুরু করল। 
 
একিো েুনিোেুতি পনড় মগ্ল তশনপ। ডোকব ম রু্লো তসদ্ধোন্ত ত ল, সম্ভর্ হনল মলজ গুনিোনর্, 
আর যতদ ম হোি র্োধ্য হনয় লড়নিই হয়, িোহনল লড়নর্। মসই অ ুযোয়ী প্রস্তুতি ম য়ো 
হনলো। এতদনক আিোওনয়ভ রুম মথনক একিো মমনসজ হোইপোরনস্পস মভদ কনর েুনি 
চলল ফোউনেশন র উনেনশ। 
 
অতর্রোম গ্তিনি মমনসজ পোঠোনি শুরু করল ডোকব ম রু্লো! অিংশি সোহোনযযর আনর্দ  
হনলও এিো আসনল তর্পদ সিংনকিই। 
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. 
 
আঠোর 
 
পোনয়র ওপর পো চোতপনয় তরনপোনিবর পোিো ওেোনে  মহোর্োর মযোনলো। তকেুেি পর 
লোন্তভোনর্ পো র্দল করনল । দু র্েনরর মময়রে িোনক আনগ্র মচনয় একিু মর্তশ 
ঘরকুন ো,  রম এর্িং শধ্যবশীল কনর িুনলনে তঠকই, তকন্তু সরকোতর তরনপোিব এর্িং 
মসগুনলোর গ্িো ুগ্তিক একনঘনয় ভোষো পেে করনি মশখোয়ত  এখন ো। 
 
কিো তশপ ঘোনয়ল কনরনে ওরো? মজল শুনধ্োনল । 
 
ট্রযোপড  কনর চোরনি মোতিনি  োতমনয়নে, দুনিোর মকোন ো মখোাঁজ পোওয়ো যোয়ত । র্োতকগুনলোর 
মকোন ো েতি হয়ত । ত রোপনদই আনে। 
 
মঘোৎ জোিীয় একিো শে করনল  মযোনলো  োক তদনয়। আনরো ভোল করো উতচি তেল 
আমোনদর, অর্তশয এিো ম হোি একিো আাঁচড় েোড়ো তকেু  য়। 
 
মজল মকোন ো উত্তর তদনল   ো। মুখ িুনল িোকোনল  মযোনলো। তচতন্তি মন  হনে 
মিোমোনক? 
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ভোর্তে সোি কখ  আসনর্। 
 
ও হযোাঁ, এর্োর ওর কোে মথনক আনরকিো মলকচোর মশো ো যোনর্ মহোম িনের ওপর। 
 
 ো, যোনর্  ো, েোাঁপিো মোরনল  মজল। আর িুতম তকন্তু একগুাঁনয়তম করে মযোনলো। র্োইনরর 
পতরতিতির চুলনচরো তর্নেষি ত নয় তর্স্তর মোথো ঘোমোনলও, আমোনদর ঘনরর মনধ্য, এই 
িোতমব োনস কী হনে  ো হনে িুতম কখন ো িোর মকোন ো খর্র  োওত । 
 
মদখ, মসিো মিো মিোমোর কোজ, িোই  ো?  ইনল আর কী জন য এজুনকশ  অযোে 
মপোপোগ্োেো মন্ত্রী র্োত নয়তে মিোমোনক? 
 
আর মক , যোনি অকোনল, অসহোনয়র মনিো কনর মযনি পোতর। যো এনককিো কোজ চোপোও 
িুতম আমোর ওপর! সোি আর িোর অ ুসোরী ধ্মবর্োদীরো ময ধ্ীনর ধ্ীনর একিো তর্পদ হনয় 
দোাঁড়োনে মসকথো র্লনি র্লনি মিো মুনখ মফ ো িুনল মফললোম আতম গ্ি এক র্ের। 
একিো তর্নশষ ত র্বোচ  তদনি র্োধ্য কনর মস যতদ মিোমোনক েুাঁনড় মফনল মদয়, িোহনল 
মিোমোর ঐ সর্ প্ল্যোন  মকোন ো ফোয়দো হনর্? 
 
স্বীকোর করতে, মকোন ো ফোয়দো হনর্  ো। 
 
কোল রোনি িুতম ময র্কৃ্তিো তদনল িোনি মিো ইনলকশ িো একরকম সোনির হোনি িুনল 
মদয়োই হনলো। এি মখোলোনমলো হওয়োর তক আনদৌ মকোন ো দরকোর তেল? 
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মিোমোর তক একর্োরও মন  হয়ত  ময আসনল সোনির অে সোনির ওপরই প্রনয়োগ্ করো 
হনলো? 
 
 ো, মজর মজোর গ্লোয় র্নল উঠনল । অন্তি িুতম মযভোনর্ কোজিো করনল িোনি মসিো 
মন  হয়ত । িোেোড়ো িুতম দোতর্ কর, সর্তকেু আনগ্ মথনকই রু্েনি র্ো মদখনি পোর 
িুতম। তকন্তু কখন ো এিো র্যোখযো করত  মক  গ্ি তি  র্ের ধ্নর িুতম এম ভোনর্ 
মকোনরনলর সনে র্যর্সো কনরনে যোনি লোনভর গুড় মর্তশর ভোগ্ই ওনদর হোনি চনল যোয়। 
এতদনক মিোমোর সমর- ীতি হনে যুদ্ধ  ো কনর চুপচোপ র্নস থোকো। মকোনরনলর অদূনর 
মস্পস মসক্টরগুনলোর হোনি সর্ র্োতিজয মেনড় তদনয় র্নস আে িুতম। প্রকোশযভোনর্ একিো 
অচলোর্িোর মঘোষিো তদনয়ে িুতম। র্িবমোন র কথো মেনড়ই তদলোম, ভতর্ষযনিও ময কখন ো 
মকোন ো আগ্রোসী  ীতি গ্রহি করনর্ মিম  কথোও র্লে  ো। গ্যোলোতক্স, মযোনলো, এই 
জগ্োতখচুতড় অর্িোয় আতম কী করর্ র্লনি পোর? 
 
র্যোপোরিোনি মকোন ো গ্লযোমোর ম ই িোই  ো, মজল? 
 
জ িোর আনর্গ্ অ ুভূতিনি  োড়ো মদর্োর মনিো তকেুই ম ই মিোমোর কোজ কনমব। 
 
ওই একই কথো হনলো। মযোনলো, মচোখ মমনল িোকোও একিু। দুনিো তর্কল্প আনে মিোমোর 
হোনি। হয় মিোমোর র্যতক্তগ্ি পতরকল্প োগুনলো তশনকয় িুনল মরনখ জ গ্িনক একিো 
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র্হুমোতত্রক পররোষ্ট্র ীতি উপহোর দোও, আর  য়ি সোনির সনে একিো আনপোস কনর 
মফল। 
 
মযোনলো র্লনল , তঠক আনে, মন  কর প্রথম তর্কল্পিো গ্রহি করনি র্যথব হনয়তে আতম। 
তিিীয় তর্কল্পিো মচষ্টো কনর মদখো যোক। সোি এনস মগ্নে। 
 
দুর্ের আনগ্ অ ুতিি মসই তর্চোনরর পর সোি এর্িং মযনলোর এিোই প্রথম র্যতক্তগ্ি 
সোেোৎ। দুজন র আচরনির সূক্ষ্ম িোরিমযই পতরষ্কোরভোনর্ রু্তেনয় তদল শোসক এর্িং 
তর্নরোধ্ী পনের ভূতমকোিো পোনে মগ্নে। দুজন  পরস্পনরর মনধ্য আর মকোন ো পতরর্িব  
লেয করনল   ো। করমদব   ো কনরই র্নস পড়নল  সোি। 
 
মজল থোকনল তক অসুতর্ধ্ো আনে? একিো তসগ্োর অফোর কনর তজনগ্যস করনল  মযোনলো। 
ওর আন্ততরক ইনে, একতি আনপোসরফো মহোক আমোনদর মনধ্য। আর িোেোড়ো, মিম  
উত্তপ্ত পতরতিতির সৃতষ্ট হনল ও মধ্যিিোকোরীর ভূতমকোও ত নি পোরনর্। 
 
েোগ্ করনল  সোি। আনপোস হনলই মিোমোর জন য মেল। এর আনগ্ একর্োর মিোমোনক 
আতম মিোমোর শিব জো োন োর আহ্বো  জোত নয়তেলোম। আমোর ধ্োরিো পতরতিতি এখ  তঠক 
িোর উনেো। 
 
তঠকই ধ্নরনে । 
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িোহনল আমোর শিবগুনলো শুন   োও। অথবন তিক উৎনকোচ প্রদো  আর গ্যোনজি তর্তক্রর 
হঠকোরী  ীতি মিোমোনক িযোগ্ করনিই হনর্, আর তফনর মযনি হনর্ আমোনদর র্োপ-
দোদোনদর পরীতেি  ীতিনি। 
 
অথবোৎ তমশ োতরনদর সোহোনযয রোজয জনয়র  ীতিনি? 
 
ইগ্জযোক্টতল। 
 
এর কনম অ য তকেুনি আনপোস সম্ভর্  য়? 
 
 ো। 
 
হুমম। খুর্ ধ্ীনর ধ্ীনর তসগ্োনর অতেসিংনযোগ্ করনল  মযোনলো। কনষ একিো িো  তদনি 
মসিোর ডগ্োয় উজ্জ্বল দীতপ্ত মদখো মগ্ল। হোতডবন র সময় তমশ োতরনদর সোহোনযয রোজয জয় 
যখ   িু  আর মমৌতলক একিো র্যোপোর তেল িখ  আপ োর মনিো মলোনকরোই িোর 
তর্নরোতধ্িো কনরতেল। এখ  যখ  এিো পরীতেি, প্রমোতিি আর পতর্ত্র র্নল স্বীকৃতি 
মপনয়নে িখ  মজোনর  সোনির মনিো মলোনকরো আর মকোন ো মদোষ খুাঁনজ পো   ো িোর 
মনধ্য। মস যোই মহোক, এর্োর র্লু , আমোনদর এই জগ্োতখচুতড় অর্িো মথনক আপত  
কীভোনর্ সর্োইনক উদ্ধোর করনি চো ? 
 
র্নলো মিোমোর জগ্োতখচুতড় অর্িো মথনক। আমোর সনে এর মকোন ো সম্পকব তেল  ো। 
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প্রশ্নিো আপ োর সুতর্নধ্ মনিো র্দনল ত  । 
 
একিো কড়ো আগ্রোসী  ীতির প্রনয়োজ  মদখো তদনয়নে। ময-অচলোর্িো ত নয় িুতম সন্তুষ্ট হনয় 
র্নস আে মসিো তকন্তু খুর্ মোরোত্মক। মযখোন  সর্োইনক আমোনদর শতক্তর পতরচয় মদয়োিোই 
সর্নচনয় জরুতর র্যোপোর মসখোন  এিো মপতরনফতরর িোর্ৎ তর্নশ্বর কোনে ত নজনদর দুর্বলিো 
স্বীকোর করোরই  োমোন্তর। আর ওনদর মনধ্য এম  মকোন ো শকু  পোওয়ো যোনর্  ো মযিো 
আমোনদর লোনশর ওপর ভোগ্ র্সোনি তর্েুমোত্র কোপবিয করনর্। এিো মিোমোর মর্োেো 
উতচি। অর্শয িুতম তস্মরন োর মলোক। … : 
 
মন্তর্যিোর মভিনর ময ইতেি তেল মসিো উনপেো কনর মগ্নল  মযোনলো। র্লনল , ধ্নর 
ত লোম, মকোনরলনক যুদ্ধ হোরোনল  আপত , তকন্তু এম্পোয়োনরর কী হনর্? ওিোই মিো আসল 
শত্রু। 
 
সোনির চোপো হোতস মঠোাঁনির দুনকো োয় তগ্নয় জমো হনলো। 
 
মিোমোর তসওনয় ো সফনরর তর্র্রিিো তকন্তু অসমূ্পিব তেল  ো আর যোই মহোক।  রমযোত ক 
মসক্টনরর ভোইসরয় িোর ত নজর স্বোনথবই মপতরনফতরনি তর্নভদ সৃতষ্ট করনি চো । িনর্ 
মসিো একিো সোইড-ইসুয। গ্যোলোতক্সর প্রোন্তসীমোয় অতভযো  চোতলনয় সর্ তকেু তর্পনদর মুনখ 
মঠনল মদর্োর েুাঁতক তিত  ম নর্   ো, যখ  অন্তি পঞ্চোশতি প্রতিনর্শী রোজয আর একজ  
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সম্রোি রনয়নে িোর তর্রুনদ্ধ তর্নদ্রোহ করোর জন য। এগুনলো মিোমোরই কথো, আতম সিংনেনপ 
র্ললোম। 
 
তকন্তু সোি, েুাঁতকিো তিত  ত নিও পোনর , যতদ তিত  মন  কনর  আমরো তর্পজ্জ ক 
রকনমর শতক্তশোলী। আর আমরো যতদ মকোনরলনক ধ্বিংস কতর িোহনল মসকথো মন  করোর 
যনথষ্ট কোরি থোনক শর্তক। সুিরোিং আমোনদরনক আনরো সূক্ষ্মভোনর্ এনগ্োনি হনর্। 
 
মযম – 
 
মচয়োনরর তপনঠ গ্ো এলোনল  মযোনলো। সোি, আপ োনক আতম একিো সুনযোগ্ তদতে। 
আপ োনক আমোর দরকোর ম ই তঠকই, িনর্ আপ োনক আতম র্যর্হোর করনি পোতর। 
মসকোরনিই র্যোপোরিো খুনল র্লতে আপ োনক। এরপর ইনে করনল আপত  আমোর সনে 
মযোগ্ তদনয় মকোয়োতলশ  মকতর্ন নি একিো আস  মপনি পোনর , অথর্ো মজনল পনচ মনর 
শহীনদর সিো  লোভ করনি পোনর । 
 
এর আনগ্ও িুতম এই মশষ মকৌশলিো খোিোনি মচষ্টো কনরতেনল। 
 
এর্োনরর মনিো এি আন্ততরকভোনর্ কতরত , মমোেম সময়িো আসনল সনর্ এল মোত্র। যোক 
মগ্, শু ু  এর্োর। মযোনলোর মচোখ দুনিো মেোি হনয় এল। 
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প্রথনম ম নম মকোনরনল আতম মট্রডোরনদর স্টনক সোধ্োরিি মযধ্রন র তজত স থোনক মসই 
সর্ মখল ো যন্ত্রপোতি ঘুষ তদনয়তেলোম কনমোডরনক। মগ্োড়োয় আমোর উনেশয তেল শুধু্ 
একিো স্টীল ফোউতজনি মঢোকো। ঘুষিো মসজ যই মদয়ো আর এর র্োইনর আমোর অ য 
মকোন ো প্ল্যো  তেল  ো। মিো, প্ল্যো িো সফল হনলো, যো মচনয়তেলোম িো মপলোম। তকন্তু 
মট্রডনক ময কী ভীষি এক অনে পতরিি করনি পোতর আতম মসিো উপলতি করলোম 
এম্পোয়োর মথনক ঘুনর আসোর পর। 
 
এমুহূনিব আমরো একিো মসলড  ক্রোইতসনসর মুনখোমুতখ, সোি, আর, তর্নশষ তকেু র্যতক্তনক 
তদনয় মসলড  ক্রোইতসনসর সমোধ্ো  করো যোয়  ো; তহনস্টোতরক মফোসব র্ো ঐতিহোতসক শতক্ত 
তদনয় এই ক্রোইতসনসর সমোধ্ো  করনি হয়। হযোতর মসলড  যখ  আমোনদর ভতর্ষযৎ 
ইতিহোনসর পতরকল্প ো কনর , িখ  তকন্তু তিত  অসোধ্োরি সর্ র্ীরেপূিব ঘি োগুনলোনক 
গুরুে মদ ত , র্রিং অথব ীতি আর সমোজতর্দযোর র্যোপক প্রসোনরর ওপরই ত ভবর 
কনরতেনল । সুিরোিং মর্োেো যোনে, তর্তভন্ন ক্রোইতসনসর সমোধ্ো  করনি চোইনল িো করনি 
হনর্ মসই তর্নশষ সমনয় প্রচতলি র্ো সহজলভয শতক্ত তদনয়ই। 
 
এ মেনত্র মসই শতক্ত হনে মট্রড, র্োতিজয! 
 
মচোনখ সনেহ ত নয় ভুরু িুলনল  সোি। তর্রতিিুকুর সুনযোগ্ ত নয় র্নল উঠনল , আমোর 
ধ্োরিো, রু্তদ্ধশুতদ্ধর তদক তদনয় আতম এনকর্োনর মগ্োর্রগ্নিনশর পযবোনয় পতড়  ো। তকন্তু 
মিোমোর এই মঘোলোনি মলকচোর আমোর মোথোয় ঢুকনে  ো। 
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ঢুকনর্, সোিনক আশ্বস্ত করনল  মযোনলো। একিো কথো মভনর্ মদখু  ময, র্োতিজয শতক্তনক 
এখ  পযবন্ত মিম  একিো গুরুে মদয়ো হয়ত । ভোর্ো হনয়নে, যোজকিন্ত্রনক র্যর্হোর কনর 
র্োতিজয একতি মজোরোল অনে পতরিি হনে। তকন্তু আসনল িো  য়। আর গ্যোলোকতিক 
পতরমেনল আমোর ত নজর অর্দো  এিো। র্োতিজয কর, তকন্তু তপ্রস্টনদর েোড়ো। মট্রড 
এনলো । আর িোর মজোর ম হোি কম  য়। আনরো সহনজ মর্োেো  যোক র্যোপোরিো। 
এমুহূনিব মকোনরনলর সনে আমোনদর যুদ্ধ চলনে, িোই মিো? স্বোভোতর্কভোনর্ই ওনদর সনে 
আমোনদর র্োতিজয র্ন্ধ হনয় মগ্নে। তকন্তু গ্ি তি  র্ের ধ্নর ওনদর অথব ীতি ক্রমর্ধ্বমো  
গ্তিনি ময অযোিতমক প্রযুতক্তর ওপর ত ভবরশীল হনয় পনড়নে মসপ্রযুতক্ত আমরোই প্রর্িব  
কনরতে আর মকর্ল আমরোই িো সরর্রোহ করনি পোতর। মিো, এই অর্িোয় যতদ মেোি 
মেোি অযোিতমক মজ োনরিরগুনলো হঠোৎ কনর  ষ্ট হনি শুরু কনর, একিোর পর একিো 
যন্ত্রপোতি অনকনজো হনয় মযনি থোনক, িোহনল কী হনর্, র্লু  মিো? 
 
প্রথম ধ্োক্কোিো পড়নর্ গৃ্হিোতল মেোিখোনিো যন্ত্রপোতির ওপর। প্রথনমই মসগুনলো অনকনজো 
হনয় পড়নর্। আপত  মযিো এনকর্োনরই পেে করনে   ো অথবোৎ এই অচলোর্িোিো, মসিো 
মোত্র েমোস চলনলই মদখনর্  একজ  গৃ্হর্ধূ্র অযোিতমক েুতর আর কোজ করনে  ো, িোর 
মস্টোভ অনকনজো হনয় পড়নে। িোর ওয়োশোর আর আনগ্র মনিো কোজ করনে  ো। গ্রীনষ্মর 
এক দুিঃসহ দুপুনর িোর র্োতড়নি িোপ-আদ্রবিো ত য়ন্ত্রি র্যর্িো অচল হনয় মগ্নে। কী 
ঘিনর্ মসনেনত্র? 
 
উত্তনরর জন য অনপেো কনর রইনল  তিত । সোি শোন্ত কনণ্ঠ জর্োর্ তদনল  তকেুই ঘিনর্ 
 ো। যুনদ্ধর সময় মলোজ  অন ক কষ্ট সহয কনর। 
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িো তঠক, কনর। তর্ধ্বস্ত মস্পসতশনপর মভির করুিভোনর্ মৃিুযর্রি করোর জন য অসিংখয 
র্োর্ো-মো িোনদর মেনলনদর যুনদ্ধ পোঠোয়, শত্রুপনের মর্োমোর্ষবনির মুনখও থোনক অিল-
অ ড় আর মস জ য যতদ পচো রুতি আর ম োিংরো পোত  মখনয় আধ্ মোইল গ্ভীর মোতির 
গ্নিবও তদ  কোিোনি হয়, িোরো হোতসমুনখই িো মমন  ম য়। তকন্তু এিো িোরো কনর কখ ? 
যখ  গ্িো ুগ্তিক অনথব র্ড়সড় একিো যুনদ্ধর মুনখোমুতখ হয় িোরো। কনর মদশনপ্রনম 
অ ুপ্রোতিি হয়। তকন্তু আসন্ন দুনযবোনগ্র তর্রুনদ্ধ রুনখ দোাঁড়োন োর জন য মদশনপ্রনম উিুদ্ধ 
করোর মনিো মকোন ো র্যোপোর যখ  থোনক  ো, িখ  এসর্ মেোিখোনিো র্যোপোর, অথবোৎ এই 
গৃ্হিোতল যন্ত্রপোতি ত নয় েোনমলো সহয করো খুর্ কতঠ । 
 
আতম মযিো র্লনি চোইতে িো হনলো, আমোর িোনিতজিো কোজ করনল পতরতিতিিো হনয় 
দোাঁড়োনর্ পুনরোদস্তুর একিো মস্টলনমি- রীতিমি একিো অচলোর্িো। িোনি যুদ্ধ র্লনি 
সোধ্োরিি আমরো যো রু্তে িোর মকোন ো চোপই থোকনর্  ো। মকউ হিোহি হনর্  ো। 
মর্োমোর্ষবি থোকনর্  ো, হনর্  ো মকোন ো সিংষঘব। 
 
কী থোকনর্ িোহনল? থোকনর্ একিো চোকু, যো তদনয় তকেু কোিো যোয়  ো; একিো মস্টোভ, যো 
তদনয় রোন্নো করো যোয়  ো; একিো র্োতড়, শীিকোনল মযিো তহমোগ্োনর পতরিি হয়। মমোেো 
কথো, তর্শ্রী একিো পতরতিতির সৃতষ্ট হনর্। মলোকজ  সর্ রোনগ্ ফুসনর্। 
 
আকোশ মথনক পড়নল  সোি। িুতম তক এর ওপর ভরসো কনর র্নস আে? কী আশো কর 
িুতম? গৃ্তহিীনদর তর্নদ্রোহ? তফতরনয় দোও আমোনদর অনিোমযোতিক সুপোর তলন ো অযোিতমক 
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ওয়োতশিং মমতশ - এই মেোগ্ো  তদনি তদনি, হোনি দো-েুতর ত নয় ম নম পড়ো মুতদ আর 
কসোইনদর তর্নেোভ?। 
 
 ো, জ োর্, অনধ্যব গ্লোয় র্নল উঠনল  মযোনলো, এধ্রন র মকোন োতকেুই আশো করতে  ো 
আতম। আতম আশো করতে অসনন্তোষ আর তর্রতক্তকর একিো অর্িো, িোর কোরি, মসিোনক 
আতম পনর আনরো র্ড় মকোন ো র্যোপোনর র্যর্হোর করনি পোরর্। 
 
িো মসই র্ড় র্যোপোরিো কী? 
 
মকোনরনলর সর্ মযো ুফযোকচোরোর, কল-কোরখো োর মোতলক আর তশল্পপতি। মস্টলনমি 
অর্িোিো র্ের দুই চলোর পনরই কল-কোরখো োর যন্ত্রপোতিগুনলো একিো কনর অনকনজো 
হনি শুরু করনর্। ওনদর সর্ কল-কোরখো ো আমরো আমোনদর অযোিতমক যন্ত্রপোতি তদনয় 
আপোদমস্তক  িু  কনর সোতজনয়তে। মসগুনলো হঠোৎ কনর পনথ র্নস পড়নর্। ভোতর কল-
কোরখো োগুনলো মদখনর্, িোরো সর্ একসনে আর এক ধ্োক্কোয় শুধু্ অনকনজো স্ক্রযোপ 
মমতশ োতরর মোতলক র্ন  মগ্নে। 
 
িুতম মকোনরনল পো মদর্োর আনগ্ তকন্তু ওনদর ফযোক্টতরগুনলো ভোলই চলি মযোনলো। 
 
হযোাঁ, সোি, চলি। তকন্তু এখ  িোর মচনয় তর্শগুি মর্তশ লোভ হনে। মস যোই মহোক, এম  
ভরোডুতর্র পর তশল্পপতি, তফ যোতিয়োর আর গ্ড়পড়িো সোধ্োরি মলোকজ  সর্োই িোর 
তর্রুনদ্ধ চনল মগ্নল কনমোডর মলোকিো কতদ  তিকনর্ র্লনি পোনর ? 
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িোর যিতদ  খুতশ িিতদ । এম্পোয়োর-এর কোে মথনক  িু  অযোিতমক মজ োনরির 
আত নয় ম নর্ মস। 
 
মহো মহো কনর মহনস উঠনল  মযোনলো। 
 
ধ্রনি পোনর ত , সোি, কনমোডনরর মনিো আপত ও ধ্রনি পোনর ত  র্যোপোরিো। 
এনকর্োনরই  ো। িোর মোন , আপত  তকেুই মর্োনে ত । শু ু , সোি, এম্পোয়োর একিো 
তজত সও তরনপ্ল্স করনি পোরনর্  ো। এম্পোয়োর-এর সর্তকেুই তর্শোল তর্শোল, অতিকোয়। 
গ্রহ, মস্টলোর তসনস্টম আর গ্যোলোতক্সর সর্ কিো মসক্টনরর কথো তচন্তো কনর ওরো মসই 
অ ুপোনি সর্তকেু শিতর করনে, সর্তকেু তহনসর্ কনরনে। ওনদর মজ োনরিরগুনলো মপিোয় 
সোইনজর। িোর কোরি ওনদর তচন্তো-ভোর্ োও ওরকম। 
 
তকন্তু একিোই মোত্র গ্রনহ সীমোর্দ্ধ আমোনদর মেোট্ট ফোউনেশ নক লড়নি হনয়নে একিো 
ত িুর অথব ীতির তর্রুনদ্ধ। আমোনদর মজ োনরির রু্নড়ো আঙুনলর সমো   ো হনয় উপোয় 
তেল  ো। কোরি ঐিুকু মমিোলই মকর্ল সম্বল আমোনদর। র্োধ্য হনয়ই  িু   িু  প্রযুতক্ত, 
আর মকৌশল আতর্ষ্কোর করনি হনয়নে আমোনদর। আর এই প্রযুতক্ত আর কলো-মকৌশল 
অ ুকরি করো সম্ভর্  য় এম্পোয়োনরর পনে। িোর কোরি, সতিযকোনরর মকোন ো শর্জ্ঞোত ক 
অগ্রগ্তি সোধ্  করোর মনিো অর্িো আর ম ই িোনদর, অধ্িঃপি  ঘনিনে আনগ্ই। 
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মগ্োিো একিো তশপ, শহর, এম তক একিো মগ্োিো তর্শ্ব সুরতেি করোর মনিো র্ড় র্ড় 
অযোিতমক তশে থোকনল কী হনর্, আলোদোভোনর্ মোত্র একিো মো ুষনক রেো করোর মনিো 
মেোট্ট একিো তশে িোরো কখন োই র্ো োনি পোনরত । আতম ত নজই মিো মদনখতে,, শহনর 
আনলো আর িোপ সরর্রোহ করোর মমোিরগুনলো এনককিো ে িলো দোলোন র সমো  উাঁচু। 
আমোনদর অযোিতমক মজ োনরির আখনরোনির আকোনরর একিো মেোি সীনসর মকৌনিোনিই 
পুনর রোখো যোয় শুন  ওনদর এক অযোিতমক মস্পশোতলস্ট মিো একতদ   োক তসাঁিতকনয়ই 
মনর। 
 
ওরো ময এই তর্শোলিোর মনধ্য কিখোত  ডুনর্ আনে মসকথো ওরো ত নজরোই রু্েনি পোনর 
 ো। প্রজনন্মর পর প্রজন্ম ধ্নর মমতশ গুনলো কোজ কনর যোনে। উত্তরোতধ্কোরসূনত্র 
মকয়োরনিকোর ত যুক্ত হনে। মসই মকয়োরনিকোররো এমত ই পতেি ময, তর্শোল যন্ত্রিোর 
মেোি একিো তড-তিউর্ পুনড় মগ্নলই িোরো ঠুনিো জগ্ন্নোথ হনয় পড়নর্। 
 
পুনরো যুদ্ধিোই তকন্তু হনে আসনল ঐ দুনিো তসনস্টনমর মনধ্য; ফোউনেশ  আর এম্পোয়োনরর 
মনধ্য, র্ড় আর মেোিুর মনধ্য। একিো তর্নশ্বর ত য়ন্ত্রি ত নজনদর হোনির মুনঠোয় আ নি 
ওরো ঘুষ মদয় তর্শোল তশপ, মসগুনলো হয়ি যুদ্ধ করনি পোনর, তকন্তু মকোন ো অথবন তিক 
গুরুে র্হ  কনর  ো। অ যতদনক আমরো ঘুষ মদই মেোি মেোি তজত স- যুনদ্ধ মসগুনলো 
কোনজ লোনগ্  ো তঠকই, তকন্তু সমৃতদ্ধ আর মু োফোর র্যোপোনর মসগুনলোর গুরুে অপতরসীম। 
 
একজ  রোজো র্ো কনমোডর মসই ঘুনষর তশপ লুনফ ম নর্, হয়ি যুনদ্ধও র্যর্হোর করনর্। 
ইতিহোনসর পোিো ওেোনল মদখো যোনর্, মসখোন  সর্ মস্বেোচোরী শোসকনদর েড়োেতড়। 
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িথোকতথি মো , সিো , মগ্ৌরর্ আর তর্জনয়র কোরনি িোরো জ গ্নির স্বোথবনক তর্সজব  
তদনি তিধ্ো কনরত । তকন্তু িোই র্নল এখন ো জীর্ন র মেোিখোনিো র্যোপোরগুনলোর গুরুে 
কনম যোয়ত , র্রিং মসগুনলোই শতক্তশোলী আর মসকোরনিই, দুতি  র্েনরর মনধ্য সোরো 
মকোনরল জুনড় ময অথবন তিক মেো েতড়নয় পড়নর্ িোর প্রর্ল মিোনড় অযোসপোর আনগ্বো 
মভনস যোনর্। 
 
সোি উনঠ জো োলোর কোনে তগ্নয় দোাঁড়োনল , মযোনলো এর্িং মজনলর তদনক মপে  তফনর। সনর্ 
সন্ধযো ম নমনে। গুতিকনিক িোরো ফুনিনে আকোনশ। তমিতমি কনর জ্বলনে গ্যোলোতক্সর 
এপ্রোনন্ত। সোি র্নল উঠনল ,  ো, মিোমোনক তদনয় চলনর্  ো। 
 
আমোর ওপর আপ োর আিো ম ই? আতম র্লনি চোইতে, আতম মিোমোনক তর্শ্বোস কতর  ো। 
কথো মর্নচ মখনি ওস্তোদ িুতম। মকোনরনল মিোমোর প্রথম তট্রনপর সময় আতম যখ  এই 
মভনর্ খুতশনি  োচতে ময, িুতম আমোর হোনির মুনঠোনিই রনয়ে, তঠক মসই সময় আমোনক 
মর্োকো র্োত নয় মেনড় তদনল িুতম। তর্চোনরর সময় ভোর্লোম মিোমোনক মকোিঠোসো কনর 
মফনলতে, মসই সময় িুতম আর্োনরো ফসনক মগ্নল। জ ন িোর মনিো কথোর ফুলেুতর 
েতড়নয় এনকর্োনর মময়নরর মচয়োনর র্নস পড়নল। মিোমোর মপিভরো তজতলতপর পযোাঁচ। 
মিোমোর প্রতিতি কোনজই তিিীয় একিো উনেশয লুতকনয় থোনক। এক কথোয় থোনক তি  
রকনমর অথব। 
 
এম তক হনি পোনর  ো ময, িুতম আসনল একিো তর্শ্বোসঘোিক? পয়সো আর প্রতিপতত্তর 
মিোপ ময মগ্নলোত  এম্পোয়োনর তগ্নয় মস কথোই র্ো মক র্লনর্? আর মসনেনত্র িুতম ময 
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কোজ করনি, এখ  তঠক মসই কোজই করে। শত্রুর হোি শতক্তশোলী কনর িুতম একিো 
যুদ্ধ মডনক আ নি, ফোউনেশ নক র্োধ্য করনি ত তিয় হনয় র্নস থোকনি, আর 
সর্তকেুরই এম  একিো তর্শ্বোসনযোগ্য র্যোখযো দোাঁড় করোনি ময, মকউ তকেুই সনেহ করি 
 ো। 
 
িোর মোন  আপত  র্লনি চোইনে , আনপোস হনে  ো? শোন্তভোনর্ তজনগ্যস করনল  
মযোনলো। 
 
েি কনর ঘুনর দোাঁড়োনল  সোি। আতম র্লনি চোইতে, মিোমোনক মর্তরনয় মযনি হনর্- 
মস্বেোয় অথর্ো র্োধ্য হনয়। 
 
সহনযোতগ্িো  ো করনল আপ োর ভোনগ্য কী ঘিনর্ মসর্যোপোনর তকন্তু আনগ্ই সিকব কনর 
তদনয়তে আপ োনক। 
 
আকতস্মক উনত্তজ োয় সোনির মুখ মুহূনিব লোল হনয় উঠল। আর আতম মিোমোনক সিকব 
কনর তদতে, তস্মরন োর মহোর্োর মযোনলো, আমোনক মগ্রফিোর করনল মিোমোর র্োাঁচোর আর 
মকোন ো উপোয় থোকনর্  ো। আমোর মলোনকরো মিোমোর সম্পনকব সমস্ত িথয ফোাঁস কনর 
মদনর্, আর ফোউনেশন র জ গ্ি িোনদর তভ নদশী শোসনকর তর্রুনদ্ধ এক মজোি হনয় 
তর্নদ্রোহ মঘোষিো করনর্। ত য়তি সম্পনকব িোনদর মনধ্য একিো সনচি িো আনে, মসই 
সনচি িো মিোমোর ধ্বিংস মডনক আ নর্। 
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ঘনরর মভির িিেনি দুজ  গ্োডব ঢুনক পনড়নে। মযোনলো শোন্তভোনর্ িোনদর হুকুম 
করনল , ত নয় যোও। এনক মগ্রফিোর করো হনলো। 
 
সোি র্নল উঠনল , মশষ সুনযোগ্িো হোরোনল িুতম। 
 
মযোনলো িোাঁর হোনির তসগ্োরিো অযোশনট্রনি গুাঁনজ তদনল । মুখ িুনল িোকোনল   ো। 
 
তমত ি খোন ক পর  নড়চনড় উঠনল  মজল। লোন্ত কনণ্ঠ তজনগ্যস করনল  একজ নক মিো 
শহীদ র্ো োনল। এর্োর? 
 
অযোশনট্রিো  োড়োচোড়ো করতেনল  মযোনলো। মথনম তগ্নয় মুখ িুনল িোকোনল । 
 
আতম ময সোিনক তচ িোম, এ মস  য়। এ একিো অন্ধ ষড়। গ্যোলোতক্স! মলোকিো আমোনক 
ঘৃিো কনর! 
 
িোর মোন , আনরো তর্পজ্জ ক। আনরো তর্পজ্জ ক?   নসি। ঐ মলোকিোর সর্ তর্চোররু্তদ্ধ 
 ষ্ট হনয় মগ্নে। 
 
মজল গ্ম্ভীরভোনর্ র্লনল , িুতম ওভোর-ক তফনডে হনয় পড়ে মযোনলো। একিো 
গ্িআনেোলন র সম্ভোর্ োনক এতড়নয় যোে িুতম। 
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মযোনলোও গ্ম্ভীর চোনল র্লনল , গ্িআনেোলন র মকোন ো সম্ভোর্ োই ম ই, মজল। 
 
গ্োনয়র মজোনর র্লনল তকন্তু কথোিো। 
 
গ্োনয়র মজোনর র্তলত , মসলড  ক্রোইতসস আর িোর সমোধ্ো  ময একিো ঐতিহোতসক সিয, 
র্োতহযকভোনর্ এর্িং অভযন্তরীিভোনর্, মসকথো স্মরি মরনখ র্নলতে। কনয়কিো কথো সোিনক 
র্তলত  আতম। আউিোর ওয়োেবগুনলোনক মস মযভোনর্ ধ্মবীয় শতক্তর সোহোনযয র্নশ মরনখতেল, 
মখোদ ফোউনেশ নকও মস ঐ একই শতক্ত তদনয় র্নশ রোখোর মচষ্টো কনরতেল। তকন্তু 
পোনরত । এনিই প্রমোতিি হনয় ময, মসলড  প্রকনল্প ধ্নমবর আর মকোন ো ভূতমকো ম ই 
এখ । 
 
এতদনক অথবন তিক ত য়ন্ত্রনির র্যোপোরিো তকন্তু তভন্নভোনর্ কোজ করনে। আর িুতম আমোনক 
সযোলভর হোতডবন র ময তর্খযোি কথোিো শুত নয়তেনল মসিো ধ্োর কনর র্লনি মগ্নল র্লনি 
হয়, এিো এম  একিো অযোিম-ব্লোস্টোর যো দুতদনকই িোক করো যোয়  ো। আমোনদর সনে 
র্যর্সো কনর মকোনরল উন্নতি কনরনে, আমরোও উন্নতি কনরতে। আমোনদর সনে ওনদর 
র্োতিজয র্ন্ধ হনয় মগ্নল যতদ মকোনরতলয়ো  কল-কোরখো োগুনলো র্ন্ধ হনয় যোয় আর 
র্োতিতজযক অন্তরীি অর্িোর কোরনি যতদ আউিোর ওয়োেবগুনলোর সমৃতদ্ধ  ষ্ট হনয় যোয়, 
মসনেনত্র আমোনদর কল-কোরখো োগুনলোও র্ন্ধ হনয় যোনর্, ম ই হনয় যোনর্ আমোনদর 
সমৃতদ্ধও। 
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এতদনক, এম  মকোন ো কল-কোরখো ো, র্োতিজয প্রতিিো  র্ো তশতপিং লোই  ম ই যো আমোর 
ত য়ন্ত্রনি ম ই। সোি যতদ শর্প্ল্তর্ক মপ্রোপোগ্োেো চোলোয় িখ  মদখনর্ আতম মসিো কীভোনর্ 
 সযোৎ কনর তদই। মযসর্ জোয়গ্োয় ওর মপ্রোপোগ্োেো সফল হনর্, র্ো এম তক সফল হনর্ 
র্নল মন  হনর্, মসসর্ অঞ্চনলর অগ্রগ্তি যোনি শূন যর মকোঠোয় ম নম আনস আতম িো 
মদখর্। তকন্তু মযসর্ এলোকোয় ওর মপ্রোপোগ্োেো র্যথব হনর্, মসসর্ এলোকোর সমৃতদ্ধ আর 
অগ্রগ্তি পুনরোপুতর অর্যোহি থোকনর্। িোর কোরি আমোর কল-কোরখো োয় মলোনকর কমতি 
ম ই। 
 
সুিরোিং মযযুতক্তনি আতম তর্শ্বোস কতর ময, মকোনরতলয়ো রো িোনদর সমৃতদ্ধর দোতর্নি তর্নদ্রোহ 
মঘোষিো করনর্, তঠক একই যুতক্তনি আতম তর্শ্বোস কতর ময, আমরো এই সমৃতদ্ধর তর্রুনদ্ধ 
তর্নদ্রোহ করর্  ো। মখলোিোর মশষ পযবন্ত মদখো হনর্। 
 
িোর মোন , মযোনলো, কথোর উপসিংহোর িো নল  মজল, িুতম একিো ধ্ িন্ত্র প্রতিিো  করে। 
িোতমব োসনক িুতম মট্রডোর আর র্তিক রোজপুত্রনদর আর্োসভূতমনি পতরিি করে। িোহনল 
ভতর্ষযনির কী হনর্? 
 
মযোনলো উগ্র কনণ্ঠ র্নল উঠনল , ভতর্ষযৎ তদনয় আতম কী করর্? মসলড  অর্শয ভতর্ষযৎ 
ত নয় মোথো ঘোতমনয়নে , আনগ্ভোনগ্ মসিো মদখনি মপনয় িোর তর্রুনদ্ধ র্যর্িোও ত নয়নে । 
তকন্তু আতম মযোর্োর মযোনলো ভতর্ষযৎ ত নয় মোথো ঘোমোনি যোর্ মকো  দুিঃনখ? ভতর্ষযনি 
আনরো অন ক ক্রোইতসস আসনর্, আর আজ ধ্মব মযভোনর্ একিো মৃি শতক্তনি পতরিি 
হনয়নে িখ  মোত  পোওয়োরও তঠক এভোনর্ মৃি শতক্তনি পতরিি হনর্। আমোর সমসযো 
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আতম সমোধ্ো  কনরতে, আমোর উত্তরপুরুষরোও তঠক একইভোনর্ িোনদর সমসযো সমোধ্ো  
করুক। 
 
*** 
 
মকোনরল- …সুিরোিং, ইতিহোনসর সর্নচনয় রক্তপোিহী  যুদ্ধ তহনসনর্ তচতহ্নি এই তি  
র্েরর্যোপী যুনদ্ধর পর মকোনরল প্রজোিন্ত্র ত িঃশিবভোনর্ আত্মসমপবি করল। এর্িং 
ফোউনেশন র জ গ্নির হৃদনয় হযোতর মসলড  ও সযোলভর হোতডবন র পোনশই ঠোই মপনল  
মহোর্োর মযোনলো। 
 
–ই সোইনকোগ্ীতড়য়ো গ্যোলোকতচকো 
 
======== 
 
সোনয়ি তফকশ  ফোউনেশ  তসতরজ 
আইজোক আতসমভ 
 
আইজোক আতসমভ–যোনক র্লো হয় গ্রযোে মোস্টোর অর্ সোনয়ি তফকশ । যুগ্-যুগ্ ধ্নর 
অগ্ত ি পোঠকনক তিত  মন্ত্রমুনগ্ধর মনিো আকৃষ্ট কনর মরনখনে । তর্জ্ঞোন র জতিল 
তর্ষয়গুনলোনক সহজ সরল ভতেনি গ্নদয রূপ তদনয়নে  তিত । ফোউনেশ  তসতরজ 
আইজোক আতসমনভর অমর এক কীতিব। মোত্র ২১ র্ের র্য়নস এই তসতরজ মলখো শুরু 
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কনর  তিত । তসতরনজর প্রথম ৩তি র্ই ফোউনেশ , ফোউনেশ  এে এম্পোয়োর এর্িং 
মসনকে ফোউনেশ  মক একনত্র র্লো হয় ফোউনিশ  তট্রলতজ। 
 
ফোউনেশ  তট্রলতজ মর্স্ট অল িোইম তসতরজ সিোন  ভূতষি। প্রথম ৩তি র্ই মলখোর পর 
আতসমভ ফোউনেশ  তসতরজ মলখো র্ন্ধ কনর মদ । তকন্তু পোঠক, প্রকোশনকর অ ুনরোনধ্ 
দীঘব দুই যুগ্ পনর তিত  আর্োর ফোউনেশ  তসতরজ মলখো শুরু কনর  এর্িং আনরো ৪তি 
খে যথোক্রনম ফোউনেশি এজ, ফোউনেশ  এে আথব, তপ্রতলউড িু ফোউনেশ  ও 
ফনরোয়োডব দয ফোউনেশ  তলনখ । তসতরনজর মশষ র্ইতি প্রকোতশি হয় িোর মৃিুযর আনগ্র 
র্ের। 
 
এক সোেোৎকোনর তিত  তসতরজতিনক আনরো র্োড়োন োর ইেো র্যক্ত কনরতেনল । আতসমভ 
মর্নচ থোকনল পোঠক হয়নিো এ তসতরনজর আনরো র্ই পড়োর সুনযোগ্ মপনি । আইজোক 
আতসমভ ফোউনেশ  তসতরনজর মমোি ৭তি খে তলনখনে । মর্স্ট মসতলিং সোনয়ি তফকশ  
তহনসনর্ ফোউনেশ  তসতরজ হুনগ্ো অযোওয়োডব লোভ কনর। 
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