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ভূসমো 
 
ভভলে যালে দশ হাজার র্ছলরর ফার্স্ব গ্যাোকমিক এম্পায়ার। গ্যাোমির প্রমতিা গ্রহ 
েক্ষত্র মছে এই এম্পায়ালরর অন্তভুবক্ত। িাের্ জামত প্রায় ভুলেই মগ্লয়মছে ভয অেয 
ভকালো ধরলের শাসে র্যর্স্থা মছে র্া থাকলত পালর। 
 
এক িাত্র হযামর ভসেডে রু্ঝলত ভপলরমছলেে। 
 
হযামর ভসেডে মছলেে ফার্স্ গ্যাোকমিক এম্পায়ালরর সর্বলশষ এর্ং সর্বলেষ্ঠ গ্মণতজ্ঞ। 
তার হালতই সালয়ন্স অর্ সাইলকামহলর্স্ামর পমরপূণব মর্কমশত হয়। সাইলকা মহলর্স্ামর 
সিাজ মর্জ্ঞালেরই অমত উন্নত একমি শাখা। এর সাহালযয িােুলষর আচরণলক গ্মণলতর 
সূলত্র প্রকাশ করা যায়। 
 
একজে িােুলষর আচরণ র্যখযা করা কমিে, মকন্তু ভসেডে ভদখলত ভপলেে ভয দের্দ্ধ 
একমি মর্শাে িাের্লগ্াষ্ঠীর আচরণ পমরসংখযামেকভালর্ র্যাখযা করা সম্ভর্। জেলগ্াষ্ঠী যত 
রৃ্হৎ হলর্ ফোফে হলর্ তত ভর্শী মেখুুঁত। আর ভসেডে ভয সিলয় তার 
সাইলকামহলর্স্ামর মেলয় গ্লর্ষণা কলরে ভসই সিয় গ্যাোমির জেসংখযা মহসার্ করা হলতা 
কুইমিমেয়ন্স-এ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

3 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

হযামর ভসেডে, একিাত্র মতমেই প্রচমেত ধযাে ধারণার উলবব উলি রু্ঝলত ভপলরমছলেে ভয 
িােুলষর হালত গ্ল়ে উিা সর্লচলয় জমিে এর্ং শমক্তশােী সংগ্িে, ধারণা করা হলতা যা 
কখলো বংস হলর্ো-পচে ধলরলছ তার ভভতর, ধীলর ধীলর ক্ষয় হলে। মতমে অেুিাে 
করলত পারলেে (র্া তার সিীকরণগুলো সিাধাে কলর এ-ধরলেরই ভকালো ফোফে 
ভপলেে) ভয আলরকিা েতুে সিমেত শাসে র্যর্স্থা গ্ল়ে উিার আলগ্ গ্যাোমিলত ভয 
মসিাহীে অরাজকতা, র্র্বরতা এর্ং অশামন্ত ততমর হলর্ তার স্থাময়ত্ব হলর্ মত্রশ হাজার 
র্ছর। 
 
িাের্ জামতলক রক্ষার উপায় মতমে র্াতলে মদলেে, িাত্র একহাজার র্ছলরর িলধয শামন্ত 
শৃঙ্খো মফমরলয় আোর জেয ততমর করলেে িহাপমরকল্পো। সতকবতার সালথ গ্যাোমির 
দুই মর্পরীত মদলকর সুদূরতি প্রালন্ত ফাউলেশে’ োলি মর্জ্ঞােীলদর দুলিা কলোমে স্থাপে 
করলেে। একমি ফাউলেশে মতমে স্থাপে কলরে প্রকাশয মদর্ালোলক। অথবাৎ গ্যাোমির 
সর্াই এই ফাউলেশলের কথা জােত। অেয ফাউলেশলের কথা মতমে ভগ্াপে কলর যাে। 
ফলে ওই ফাউলেশলের অমিত্ব ও উলেশয ভথলক যায় অজাো। 
 
ফাউলেশে এর্ং ফাউলেশে অযাে এম্পায়ার এ ফার্স্ ফাউলেশলের প্রথি মতে শতাব্দীর 
ইমতহাস র্মণবত হলয়লছ। এর যাত্রা শুরু হলয়মছে গ্যাোমির আউিার ভপমরলফমরর ভছাি 
এক গ্রলহ এেসাইললালপমডর্স্লদর ভছাি ভোকােয় মহলসলর্। ধারার্ামহকভালর্ তারা একিা 
একিা কলর ক্রাইমসলসর িুলখািুমখ হয় ভযখালে িােুলষর আন্তঃসম্পকব এর্ং সিয় 
উপলযাগ্ী সািামজক ও অথবনেমতক প্রর্ালহর সিেয় ঘলি। শুধুিাত্র একমি মেমদবষ্ট পলথ 
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চোর স্বাধীেতা মছে এর্ং ভসই পলথ চোর ফলে প্রথি ফাউলেশে দ্রুত উন্নমত োভ 
কলর। সর্মকছুই হযামর ভসেডে ভমর্ষযিাণী কলর ভরলখমছলেে। 
 
প্রথি ফাউলেশে উৎকৃষ্ট মর্জ্ঞালের সাহালযয আলশপালশর অেুন্নত গ্রহগুলো দখে কলর। 
এম্পায়ার ভথলক মর্মেন্ন হলয় যাওয়া অতযাচারী ওয়ারেডবলদর পরামজত কলর। ভশষপযবন্ত 
এম্পায়ালরর ভশষ শমক্তশােী সম্রাি এর্ং ভশষ শমক্তশােী ভজোলরেলদর সালথ 
ফাউলেশলের যুলদ্ধ এম্পায়ালরর পুলরাপুমর পতে ঘলি। 
 
মকন্তু তারপর ফাউলেশে এিে এক মর্পলদর িুলখািুমখ হয় ভয মর্পলদর কথা এিেমক 
হযামর ভসেডে মেলজও ভমর্ষযিাণী করলত পালরেমে। মতমে অেুিােও করলত পালরেমে 
একজে িােুলষর অমতিােমর্ক ক্ষিতা কত ভয়ার্হ হলত পালর। তার োি মছে মিউে–
একিা মিউিযাি। িােুলষর ইলিাশে এর্ং িাইে কলরাে করার জন্মগ্ত ক্ষিতা মছে 
তার। ভকালো সািমরক র্ামহেীই তার সািলে মিকলত পালরমে এর্ং পারমছে ো। তার 
ক্ষিতার কালছ প্রথি ফাউলেশে পরামজত হয় এর্ং ভসেডেস প্ল্যাে আংমশক বংস হলয় 
যায়। 
 
আর সর্ার অলগ্াচলর রলয়লছ রহসযিয় “মিতীয় ফাউলেশে”-যালদর মিউলের িলতা 
ক্ষিতা রলয়লছ। সর্াই খুুঁজলছ মিতীয় ফাউলেশে। গ্যাোমির দখে সমূ্পণব করলত হলে 
মিউেলক অর্শযই মিতীয় ফাউলেশে খুুঁলজ ভর্র করলত হলর্। প্রথি ফাউলেশলের রলয়লছ 
সমূ্পণব মভন্ন এক কারণ। 
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মকন্তু ভকাথায় মিতীয় ফাউলেশে? ভকউ জালে ো। 
 
এই কামহেী হলে মিতীয় ফাউলেশে অেুসন্ধালের কামহেী। 
 
* 
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প্রথম পর্ব: সমউকের অকেষণ 
 
১.১ পুলরালো প্রাসাদ 
 
মিউে… প্রথি ফাউলেশলের পতলের পর মিউে শাসে র্যর্স্থার গ্িেতামিক মর্ষয়সিূহ 
স্পষ্ট হলত থালক। প্রথি গ্যাোকমিক এম্পায়ালরর পমরপূণব ভােলের পর ইমতহালস 
মিউেই সর্বপ্রথি সাম্রাজযর্াদী উলেলশয গ্যাোমির মর্শাে অংশ মেলজর মেয়িলণ মেলয় 
আলস। ফাউলেশলের র্ামণমজযক সম্রালিরা মছে মর্মভন্ন িলত মর্শ্বাসী এর্ং 
সাইলকামহলর্স্ামরর অস্পশবেীয় র্ন্ধে থাকা সলেও তালদর িলধয ভযাগ্ালযাগ্ মছে অতযন্ত 
ক্ষীণ। তার সালথ মিউলের দক্ষ ও শক্ত মেয়িলণ থাকা “পৃমথর্ীসিূলহর ইউমেয়লের” 
ভকালো তুেোই হয় ো ভয ইউমেয়লের অন্তভুবক্ত মছে গ্যাোমির এক দশিাংশ অঞ্চে 
এর্ং এক পঞ্চদশিাংশ জেসংখযা। মর্লশষ কলর তথাকমথত অেুসন্ধালের সিয়… 
 
–এেসাইললালপমডয়া গ্যাোকমিকা* 
 
[*এেসাইললালপমডয়া গ্যাোকমিকার সকে উদৃ্ধমত “এেসাইললালপমডয়া গ্যাোকমিকা 
পার্মেমশং ভকাং, িামিবোস”-এর আলদশক্রলি ১০২০ এফ. ই-ভত প্রকামশত ১১৬তি 
সংখযা ভথলক ভেওয়া হলয়লছ।] 
 
. 
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মিউে এর্ং তার এম্পায়ার সম্বলন্ধ এেসাইললালপমডয়ায় আরও অলেক তথয পাওয়া যালর্ 
তলর্ তা আিালদর র্তবিাে কামহেীর জেয অপ্রলয়াজেীয় এর্ং এর অমধকাংশই আিালদর 
উলেলশযর জেয েীরস। িূেত এই অেুলেলদ “ফার্স্ব মসমিলজে অর্ দয ইউমেয়ে” (মিউে 
এর অমফমসয়াে উপামধ) এর উত্থালের মপছলে ভয অথবনেমতক শতব আলছ ভসগুলো 
মর্লর্চো করা হলয়লছ। 
 
যমদও অেুলেদমির ভেখক, িাত্র পাুঁচ র্ছলরর িলধয অতযন্ত দ্রুতগ্মতলত শূেয ভথলক শুরু 
কলর মিউলের মর্শাে আমধপতয মর্িার এর্ং পাুঁচ র্ছর ভশলষ এই আমধপতয মর্িার র্ন্ধ 
হলয় যাওয়ার র্যাপালর অর্াক হলয়ও থালকে, মতমে তা ভগ্াপে কলর ভগ্লছে। 
 
যাই ভহাক, এেসাইললালপমডয়া র্াদ মদলয় আিরা র্রং মিউলের পাুঁচ র্ছলরর আগ্রাসে 
ভশলষ প্রথি ও মিতীয় গ্যাোকমিক এম্পায়ালরর িধযর্তবী সিলয় ভয মর্শাে অরাজকতা 
ততমর হলয়মছে, ভসই ইমতহালসর মদলক কামহেীলক মেলয় যার্। 
 
রাজনেমতকভালর্ ইউমেয়ে অতযন্ত মস্থমতশীে। অথবনেমতক মদক মদলয় সম্ভার্োিয়। 
মিউলের দৃঢ় শাসলে ভয শামন্ত র্জায় মছে ভসিা র্াদ মদলয় পূলর্বর মর্শৃঙ্খে সিলয় মফলর 
যাওয়ার ইো ভকালো িােুলষরই মছে ো। পাুঁচ র্ছর পূলর্ব ভয গ্রহগুলো ফাউলেশলের 
অংশ র্লে পমরমচত মছে, ভসখালে ভকালো ভকালো িােুলষর সৃ্মমতলত হিাৎ কখলো 
ফাউলেশলের কথা িলে হয় তলর্ িলে হওয়া পযবন্তই। এর ভর্মশ মকছু েয়। ফাউলেশে 
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ভেতালদর যালদর ভকালো প্রলয়াজেীয়তা মছে ো তারা িারা ভগ্লছ। যালদর প্রলয়াজে মছে, 
তালদর কেভািব করা হয়। 
 
এর্ং এই কেভািবলদর িলধয সর্লচলয় প্রলয়াজেীয় র্লে প্রিামণত হলয়লছ হযাে মপ্রচার, 
র্তবিালে ভেফলিেযাি ভজোলরে। 
 
. 
 
ফাউলেশলের যুলগ্ হযাে মপ্রচার মছে একজে কযালেে এর্ং মর্লরাধী আোরগ্রাউে 
ভডলিালক্রমিক পামিবর সমক্রয় সদসয। মিউলের মেকি ফাউলেশলের মর্োযুলদ্ধ 
আত্মসিপবলণর পলরও মপ্রচার মিউলের মর্রুলদ্ধ ে়োই কলর ভগ্লছ, যতক্ষণ পযবন্ত ো তার 
কেভাসবে হয়। 
 
হযাে মপ্রচার জালে তার কেভাসবে ভকালো সাধারণ ঘিো েয়। ভস কেভালিবড হলয়লছ 
কারণ মিউে একিা মিউিযাি যার সাধারণ িােুষলক মেলজর ইো অেুযায়ী পমরচামেত 
করার দুেবভ গুণার্েী রলয়লছ। ভস অর্শয সন্তুষ্ট। এরকিই হয়। মিউে কতৃবক 
কেভাসবলের এিাই প্রধাে েক্ষণ, যমদও হযাে মপ্রচার এই র্যাপালর ভকালো ভকৌতূহেই 
ভেই। 
 
এই িুহূলতব মপ্রচার ইউমেয়লের র্াইলরর সীিাহীে গ্যাোমিলত তার পঞ্চি অমভযাে ভশলষ 
মফরমত পলথ রলয়লছ। তার কলিার িুখ ভদলখ িলে হয় র্ািামে মদলয় কাি ভখাদাই করার 
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িলতা িসৃণভালর্ ততমর করা। ভসখালে ভালর্র ভকালো প্রকাশ ভেই। র্ামহযক ভার্ 
প্রকালশর ভকালো প্রলয়াজেও হয় ো। কারণ একজে সাধারণ িােুষ ভযভালর্ ভুরুর কল্পে 
ভদখলত পালর, ভসভালর্ই মিউে িলের সর্লচলয় কু্ষদ্র অেুভূমতলকও ধরলত পালর। 
 
পুরাতে রাজকীয় হযাুঁঙ্গালর র্াযু়ে ভরলখ মপ্রচার র্রার্লরর িলতা পালয় ভহুঁলি প্রাসাদ চত্বলর 
প্রলর্শ করে। তীরমচমিত েীরর্ মেজবে িহাস়েক ধলর এক িাইে ভহুঁলি ভগ্ে। মপ্রচার 
জালে ভগ্ািা প্রাসাদ চত্বলর একজেও গ্াডব ভেই, একজেও তসমেক ভেই, একজেও সশস্ত্র 
ভোক ভেই। 
 
মিউলের ভকালো মেরাপত্তার প্রলয়াজে ভেই। 
 
মিউে মেলজই তার সর্বলেষ্ঠ রক্ষক। 
 
মেলজর পালয়র শব্দ মপ্রচালরর কালে িৃদু আঘাত করলছ। প্রাসালদর চকচলক ভার্ এখেও 
রলয়লছ, তার সািলে দাুঁম়েলয় আলছ দুঃসাহসীর িলতা অতযন্ত অেুজ্জ্বে এর্ং শমক্তশােী 
ধাতর্ ভদওয়াে, পুরাতে, গ্াঢ়োে মখোে যা মর্গ্ত সাম্রালজযর সৃ্মমত র্হে কলর চলেলছ। 
িলে হয় মেজবে প্রান্তর এর্ং মদগ্লন্তর জের্হুে েগ্রীর সর্মকছু ভস েক্ষয করলছ 
শক্তভালর্। 
 
প্রাসালদ শুধু একজে ভোক–ভস মেলজ–যার অিােমর্ক সলমাহেী শমক্তর উপর েতুে 
অমভজাত ভেণী এর্ং সিি ইউমেয়ে মেভবর কলর। 
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ভজোলরে সািলে দাুঁ়োলতই মর্শাে িসৃণ দরজা মর্কি হাুঁ কলর খুলে ভগ্ে। মভতলর ঢুলক 
ভস উপর মদলক চেিাে র যালপ চ়েে। শব্দহীে এমেলভিলর কলর প্রাসালদর সলর্বাচ্চ চূ়োয় 
মিউলের আলো ঝেিলে র্যমক্তগ্ত কলক্ষর ভছাি দরজার সািলে এলস থািে। 
 
ভর্ইে চযামেশ র্য়লস তরুণ এর্ং তালক কেভািব করা হয়মে। অথবাৎ সহজ ভাষায় র্েলত 
ভগ্লে মেলজর অেুগ্ত রাখার জেয মিউে তার ইলিাশোে পযািােব এডজার্স্ কলরমে। 
তার র্যমক্তত্ব চারমদলকর পমরলর্শ ও র্ংশগ্ত ধারা অেুযায়ী ভযভালর্ গ্ল়ে উলিলছ মিক 
ভসরকিই রলয়লছ। 
 
মত্রশ পূণব হর্ার আলগ্ই রাজধােীলত তার সুোি ছম়েলয় পল়েলছ। ভদখলত সুদশবে ও 
চিপলি–তাই সািামজকভালর্ সফে। ভস রু্মদ্ধিাে এর্ং তধযবশীে–মিউলের সালথও তার 
ভালো সম্পকব। দুই ধরলের সাফেযই তালক তৃমি ভদয়। 
 
এই প্রথি মিউে তালক র্যমক্তগ্তভালর্ ভদখা করার আিিণ জামেলয়লছ। ভয.িহাস়েক 
ধলর ভস ভহুঁলি যালে ভসমি সরাসমর চলে ভগ্লছ স্পঞ্জ এেুমিমেয়ালির ততমর ভিাচাকৃমত 
চূ়োর মদলক যা একসিয় কােগ্ালের ভাইসরলয়র র্াসস্থাে মছে, যারা সম্রালির অধীলে 
ভথলক শাসে করত; পরর্তবীলত কােগ্ালের স্বাধীে মপ্রলন্সরা এমিলক মেলজলদর র্াসস্থাে 
মহসালর্ র্যর্হার কলর। এর্ং র্তবিালে এমি ফার্স্ব মসমিলজে অর্ দয ইউমেয়লের র্াসস্থাে, 
ভয মেলজর একমি মর্শাে সাম্রাজয পমরচােো কলর। 
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চযামেশ মেলজর িলে কথা র্েলত র্েলত হাুঁিলছ। পুলরা র্যাপারমি মেলয় তার িলে ভকালো 
সলেহ ভেই। স্বাভামর্কভালর্ই মিতীয় ফাউলেশে। ভসই অস্বমিকর কাল্পমেক ভয়, যার 
প্রমত অমধক গুরুত্ব মদলয় মিউে তার সীিাহীে রাজযমর্িালরর েীমত ভথলক দূলর সলর 
ভগ্লছ, তার সাম্রাজয মর্িারেীমতর অমফমসয়াে প্রমতশব্দ “কেসমেলডশে।” 
 
এই িুহূলতব মর্মভন্ন গুজর্ ততমর হলে–গুজর্ কখলো র্ন্ধ হয় ো। ভশাো যালে মিউে 
পুেরায় আক্রিণাত্মক হলয় উিলর্। মিউে মিতীয় ফাউলেশলের অমিত্ব খুুঁলজ ভপলয়লছ 
এর্ং ভয ভকালো িুহূলতব হািো চাোলর্। মিউে মিতীয় ফাউলেশলের সালথ চুমক্ত কলর 
গ্যাোমি মেলজলদর িলধয ভাগ্ কলর মেলয়লছ। মিউে মসদ্ধালন্ত এলসলছ ভয মিতীয় 
ফাউলেশলের ভকালো অমিত্ব ভেই এর্ং পুলরা গ্যাোমিলত তার আমধপতয মর্িার করলর্। 
 
গুজলর্র ভকালো ভশষ ভেই। শুধু প্রথির্ালরর িলতাই এ ধরলের গুজর্ ছ়োয়মে। ভর্ইে 
চযামেলশর িলে অর্শয রহসযিয় মিতীয় ফাউলেশলের র্যাপালর ভকালো মিধা র্া ভয়। 
ভেই। আর্ার মিউেলকও ভস ভয় পায় ো এর্ং এিা মেলয় তার মকছুিা অহঙ্কারও 
রলয়লছ। 
 
মেমদবষ্ট স্থালে ভপৌঁছে ভস। 
 
মর্শাে িসৃণ দরজা মর্কি হা কলর খুলে ভগ্ে। মভতলর ঢুলক ভস উপরমদলক চেিাে 
র যালল্প চ়েে। শব্দহীে এমেলভিলর কলর প্রাসালদর সলর্বাচ্চ চূ়োয় মিউলের আলো 
ঝেিলে র্যমক্তগ্ত কলক্ষর ভছাি দরজার সািলে এলস থািে। 
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. 
 
মিউে-তার অেয ভকালো োি ভেই এর্ং অমফমসয়ামে তার উপামধ ফার্স্ব মসমিলজে’–
একিুখী স্বে ভদওয়ালের মভতর মদলয় মদগ্লন্তর আলো ঝেিলে সুউচ্চ েগ্রীর মদলক 
তামকলয় আলছ। 
 
মদলের আলো মেলভ যাওয়ায় েক্ষত্র ভদখা যালে এর্ং সর্গুলোই তার মেকি আেুগ্তয 
স্বীকার করলত র্াধয। 
 
এই মচন্তািা তার িুলখ ক্ষীণ একিু মতক্ত হামস ফুমিলয় তুেে। আসলে তারা আেুগ্তয 
স্বীকার কলরলছ এিে একমি ক্ষিতার কালছ যা ভকউ আলগ্ কখলো ভদলখমে। 
 
তামকলয় থাকার িলতা সুদশবে ভস েয়। মিউে–অর্লহোর দৃমষ্টলতই সর্াই তার মদলক 
তাকালর্। েম্বায় পাুঁচ মফি আি ইমঞ্চ এর্ং ওজে একশ মর্শ পাউে। তার কংকােসার 
অঙ্গপ্রতযঙ্গগুলো হামিসার ভদহ ভথলক অলশাভেভালর্ ভর্মরলয় রলয়লছ। শুকলো িুখ ভথলক 
িাংসে ভিািা ভিাুঁি উকিভালর্ ঝুলে আলছ প্রায় মতে ইমঞ্চ। 
 
তার ভচালখর মদলক তাকালে ভকউ ধারণাই করলত পারলর্ ো ভয ভস মিউে। তার ভচালখ 
রলয়লছ শান্ত েরি দৃমষ্ট–যা গ্যাোমির সর্বলেষ্ঠ দখেদালরর জেয এলকর্ালরই ভর্িাোে– 
ভসই সালথ মকছুিা মর্ষণ্ণতাও ভিশালো রলয়লছ। 
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েগ্রীলত মর্োসর্হুে পৃমথর্ীর মর্োসর্হুে রাজধােীর সকে আলিাদপ্রলিালদর র্যর্স্থা 
আলছ। ভস তার সর্লচলয় শক্ত প্রমতপক্ষ ফাউলেশলে রাজধােী স্থাপে করলত পারত, মকন্তু 
ফাউলেশে গ্যাোমির এলকর্ালর প্রালন্ত অর্মস্থত। কােগ্াে অলেকিা ভকন্দ্রমর্েুলত রলয়লছ 
এর্ং অমভজাত শাসকলদর ভূমি মহসালর্ এর রলয়লছ আোদা ঐমতহয। ভকৌশেগ্ত মদক 
মদলয় কােগ্ােই রাজধােী মহসালর্ উৎকৃষ্ট। 
 
তারপলরও ভস শামন্ত পায়মে। 
 
তারা তালক ভয় কলর, িােয কলর, এিেমক েদ্ধাও কলর মকন্তু একিা দূরত্ব র্জায় ভরলখ, 
অর্জ্ঞা ছা়ো ভকইর্া তার মদলক তাকালর্? শুধু তারাই যালদরলক ভস কেভািব কলরলছ। 
মকন্তু তালদর কৃমত্রি আেুগ্লতযর কী িূেয রলয়লছ। এলত ভকালো আেে ভেই। ইো 
করলে ভস অলেক উপামধ ধারণ করলত পালর, মর্মভন্ন আচার অেুষ্ঠাে আলরাপ করলত 
পালর, মকন্তু তালতও অর্স্থার পমরর্তবে হলর্ ো। র্রং ভাে র্া র্ো যায় ভয খারাপ মকছু 
ঘিলর্ ো যমদ শুধুিাত্র ফার্স্ব মসমিলজে হলয় ভস মেলজলক েুমকলয় রালখ। 
 
হিাৎ কলর তার মভতলর তীব্র ও প্রচে মর্লফারণ ঘিে। গ্যাোমির সািােযতি অংশও 
তালক অস্বীকার করলত পারলর্ ো। গ্ত পাুঁচ র্ছর ধলর ভস মেলজলক চুপচাপ কােগ্ালে 
কর্র মদলয় ভরলখলছ শুধুিাত্র ো ভদখা, ভশাো, ো জাো মিতীয় ফাউলেশলের অন্তহীে, 
রহসযিয় হুিমকর কারলণ। তার র্য়স র্মত্রশ। যমদও রৃ্দ্ধ র্য়স েয় মকন্তু ভস মেলজলক 
রৃ্দ্ধ িলে কলর। তার যতই তীব্র ভিিাে পাওয়ার থাকুক, শারীমরকভালর্ ভস দুর্বে। 
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প্রমতমি েক্ষত্র! যতগুমে েক্ষত্র ভস ভদখলত পালর এর্ং যতগুমে েক্ষত্র ভস ভদখলত পালর 
ো সর্ই তার। 
 
প্রমতলশাধ। এিে একমি িাের্সভযতার উপর ভযখালে তার ভকালো অংশ ভেই। এিে 
একমি গ্যাোমির উপর ভযখালে তার ভযাগ্যতার ভকালো স্বীকৃমত ভেই। 
 
িাথার উপলরর িাো সরু্জ ওয়ামেবং োইি জ্বলে উিে। ভয ভোকমি প্রাসালদ প্রলর্শ 
কলরলছ তার প্রমতমি পদলক্ষপ ভস অেুভর্ করলত পারলছ এর্ং ভযলহতু সন্ধযার ম্লাে 
আলোয় তার মিউিযাি অেুভূমত আরও তীক্ষ্ণ হলয়লছ, ভসলহতু আগ্ন্তুলকর িমিলের 
মভতলর ঢুলক সিি আলর্গ্ রু্ঝলত পারলছ। 
 
ভকালো ভচষ্টা ছা়োই ভস আগ্ন্তুকলক মচেলত পারে। মপ্রচার। 
 
ফাউলেশলের এক সিলয়র কযালেে, ভসই কযালেে মপ্রচার ভয তঙ্কােীে ক্ষময়ষু্ণ 
শাসের্যর্স্থার অর্লহোর স্বীকার। কযালেে মপ্রচালরর কাজ মছে একজে সাধারণ পাই 
এর। ভসখাে ভথলক তালক ভস উদ্ধার কলর প্রথলি কলেবে এর্ং পলর ভজোলরে পলদ 
উন্নীত কলর; পুলরা গ্যাোমিলত তার কালজর পমরমধ র্াম়েলয় ভদওয়া হয়। 
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র্তবিালের ভজোলরে মপ্রচার সমূ্পণব অেুগ্ত, যমদও শুরুলত ভস মছে প্রচে মর্লদ্রাহী। 
তালক ভয সুলযাগ্ ভদওয়া হলয়লছ র্া কৃতজ্ঞতাস্বরূপ র্া প্রমতদালের উলেলশয ভস মিউলের 
প্রমত অেুগ্ত েয়–র্রং শুধুিাত্র কৃমত্রি কেভাসবলের কারলণই ভস অেুগ্ত। 
 
মিউে পাুঁচ র্ছর আলগ্ তার ভিিাে পাওয়ালরর িাধযলি হযাে মপ্রচারলক মেলজর মেয়িলণ 
মেলয় আলস। তার িলে আেুগ্তয ও েদ্ধার আর্রণ ততমর কলর ভদয়। ফলে মপ্রচালরর 
মেজস্ব র্যমক্তসত্তা, আদশব মিউলের প্রমত আেুগ্তয ও েদ্ধার মেলচ চাপা পল়ে ভগ্লছ। 
 
মপছলে দরজা ভখাোর শলব্দ ভস ঘুলর দাুঁ়োে, ভদওয়ালের স্বেতা িুলছ মগ্লয় অস্বে ভার্ 
ভদখা মদে। সন্ধযার ধূসর আলোর র্দলে জ্বলে উিে সাদালি এিমিক আলো। 
 
কলক্ষ ঢুলক ভসাজা তার মেধবামরত আসলে র্সে মপ্রচার। মিউেলক ভকালো প্রকার কুমেবশ, 
সযােুি র্া সমােসূচক সলম্বাধে করার প্রলয়াজে ভেই। ভস শুধুই ফার্স্ব মসমিলজে’। শুধু 
সযার’ র্লে সলম্বাধে করলেই চলে। তার সািলে ভয ভকউ র্সলত পারলর্, এিেমক মপছে 
মফরলতও পারলর্। 
 
হযাে মপ্রচালরর কালছ এগুলো একজে মেমিত, আত্মমর্শ্বাসী ও ক্ষিতাশােী র্যমক্তর 
আচরণ র্লে িলে হয়। 
 
মিউে র্েে, ‘ভতািার চূ়োন্ত মরলপািব গ্তকাে আিার কালছ ভপৌঁলছলছ। অস্বীকার করার 
উপায় ভেই সর্ মর্ষয় আমি পমরোর রু্ঝলত পামরমে।” 
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ভজোলরলের ভুরু কুুঁচলক ভগ্ে, হযাুঁ, আমি রু্ঝলত পারমছ–মকন্তু এছা়ো আর মকছু র্োর 
ভেই। আসলে মিতীয় ফাউলেশলের ভকালো অমিত্বই ভেই, সযার। 
 
গ্ভীরভালর্ মকছুক্ষণ মচন্তা কলর িাথা ঝকাে মিউে, ‘এর্মেং মিস’-এর ভদওয়া মকছু তথয 
প্রিাণ রলয়লছ। এই তথয প্রিাণগুলোলক অস্বীকার করার উপায় ভেই। 
 
‘েতুে ভকালো গ্ল্প েয়।’ মপ্রচার আলগ্র সুলরই র্লে ভগ্ে ‘মিস ফাউলেশলের ভসরা 
সাইলকােমজর্স্ হলত পালর, মকন্তু হযামর ভসেডলের তুেোয় ভস দুগ্ধলপাষয মশশু। যখে ভস 
ভসেডলের মর্ষলয় গ্লর্ষণা করমছে ভসই সিলয় মিস আপোর কৃমত্রি ভব্রইে কলরালের 
অধীলে মছে। আপমে হয়লতা ভর্মশ চাপ প্রলয়াগ্ কলরলছে, যার ফলে ভস ভুে কলরলছ। 
সযার, আিার িলত তার অর্শযই ভুে হলয়লছ।’ 
 
দীঘবশ্বাস ভফেে মিউে, পাতো ঘা়ে ভথলক তার মর্ষণ্ণ িুখ আচিকা সািলে এমগ্লয় 
এে। যমদ ভস আর একিা মিমেি ভর্ুঁলচ থাকত। িৃতুযর মিক আগ্ িুহূলতবই আিালক 
র্েলত ভচলয়মছে ভকাথায় রলয়লছ মিতীয় ফাউলেশে। আমি র্েমছ, ভস জােত। আিার 
মপছালোর প্রলয়াজে ভেই, অলপক্ষা করারও প্রলয়াজে ভেই। অলেক সিয় েষ্ট হলয়লছ। 
মর্ো োলভ পাুঁচ র্ছর চলে ভগ্লছ। 
 
মপ্রচার তার শাসেকতবার এই র্যাকুে আচরলণর জেয মকছু র্েলত পারে ো; তার 
মেয়মিত ভিিাে গ্িে তালত র্াধা প্রদাে করে। তলর্ ভস মকছুিা মিধাগ্রি হলয় প়েে, 
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অস্বমিও ভর্াধ করলত োগ্ে। মকন্তু এ ছা়ো আর কী মর্কল্প র্যাখযা রলয়লছ সযার, ভস 
র্েে, ‘পাুঁচ পাুঁচর্ার আপোর মচমিত পলথ আমি অেুসন্ধাে চামেলয়মছ। এর্ং আমি 
এিেমক প্রমতমি গ্রহাণু পযবন্ত তন্নতন্ন কলর খুুঁলজমছ। ধরা যাক মতেশ র্ছর পূলর্ব হযামর 
ভসেডে পুলরালো বংসপ্রায় সাম্রালজযর র্দলে েতুে সাম্রাজয গ্িলের মভমত্ত মহসালর্ দুমি 
ফাউলেশে স্থাপে কলরে। ভসেডলের িৃতুযর এক শ র্ছলরর িলধয প্রথি ফাউলেশে’ 
যালদর আিরা ভালো িলতাই মচমে–তার মেজস্ব ভচৌহমের িলধয পমরমচমত োভ কলর। 
ভসেডলের িৃতুযর ভদ়েশ র্ছলরর িলধয এম্পায়ালরর সালথ ভশষ ে়োইলয়র সিয় এমি 
পুলরা গ্যাোমিলত পমরমচমত োভ কলর। আর এখে মতে শ র্ছর পর ভকাথায় রলয়লছ 
ভসই রহসযিয় মিতীয় ফাউলেশে? গ্যাোমির ভকাথাও এর োি ভশাো যায়মে। 
 
‘এর্মেং মিস র্লেমছে তারা মেলজলদর অমিত্ব ভগ্াপে ভরলখলছ। ভগ্াপেীয়তাই তালদর িূে 
শমক্ত।‘ 
 
‘এতই গ্ভীর ভগ্াপেীয়তা, যার ফলে িলে হয় ভয ভকালো অমিত্বই ভেই।‘ 
 
মিউে তার তীক্ষ্ণ ভচাখ তুলে তাকাে। ‘ো তালদর অমিত্ব আলছ।‘ হামিসার আেুে তুলে 
র্েে, ‘ভকৌশেগ্ত মকছুিা পমরর্তবে আো হলর্।‘ 
 
মপ্রচার কুমি করে। ‘আপমে কী মেলজ ভযলত চাে? আিার িলত ভসিা ভাে হলর্ ো।‘ 
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‘ো, অর্শযই ো। ভতািালক আলরকর্ার ভযলত হলর্–ভশষর্ালরর িলতা। মকন্তু অেয 
একজলের সালথ ভযৌথভালর্।‘ 
 
মকছুক্ষলণর েীরর্তা, মপ্রচার শক্ত গ্োয় মজলজ্ঞস করে, ‘ভক, সযার?’ 
 
‘কােগ্ালেরই এক তরুণ। ভর্ইে চযামেশ।‘ 
 
‘কখলো োি শুমেমে।‘ 
 
‘ো, আিার িলে হয় ো। তলর্ ভস সপ্রমতভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এর্ং তালক আিার ক্ষিতা মদলয় 
কেভািব করা হয়মে।’ 
 
মপ্রচালরর দীঘব ভচায়াে শক্ত হলয় ভগ্ে, ‘আমি এখেও রু্ঝলত পারমছ ো এলত কী োভ 
হলর্।’ 
 
‘একিা োভ হলর্, মপ্রচার। তুমি দক্ষ এর্ং অমভজ্ঞ ভোক। তুমি আিালক যলথষ্ট সামভবস 
মদলয়ছ। মকন্তু ভতািার অেুলপ্ররণা আলরামপত এর্ং আিার প্রমত রলয়লছ অসহায় 
আেুগ্তয। যখে ভতািার মেজস্ব অেুলপ্ররণালক েষ্ট কলর ভদওয়া হয়, ভতািার মভতর 
ভথলক সুক্ষ্ম মকছু অেুভূমত হামরলয় যায়, যা আমি প্রমতস্থাপে করলত পামর ো।’ 
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‘আিার ভসরকি িলে হয় ো, সযার।’ মপ্রচার হামস িুলখ র্েে। যখে আমি আপোর 
মর্লরাধী মছোি তখেকার কথা আিার ভােই িলে আলছ। ভকালোিালকই কি ভজা়োলো 
িলে হয় ো।’ 
 
‘হলর্ও ো।’ মিউলের িুলখ হামস ফুিে। এই র্যাপালর ভতািার মর্লেষণ মকছুিা 
র্াির্র্াদী। চযামেশ উচ্চাকাঙ্খী। পুলরাপুমর মেভবরলযাগ্য। শুধুিাত্র মেলজর কালছই অেুগ্ত। 
ভস ভােিলতাই জালে ভয আিার সালথ থাকলেই ভস উপলর উিলত পারলর্ এর্ং আিার 
ক্ষিতা র্া়োলোর জেয সর্মকছু করলর্, যালত ভস অলেক উপলর উিলত পালর। যমদ ভস 
ভতািার সালথ যায়, তার একিাই কারণ–মেলজর উন্নমত। 
 
‘তা হলে’ মপ্রচার র্েে আপমে আিার উপর ভথলক মেয়িণ সমরলয় মেলেে ো ভকে, যমদ 
আপমে িলে কলরে ভয এলত আিার ভালো হলর্। আিালক এখে অমর্শ্বাস করার দরকার 
ভেই। 
 
কখলোই ো, মপ্রচার। ভযলহতু তুমি ভয-ভকালো িুহূলতব আিার এক হালতর িলধয ভপৌঁছলত 
পারলর্ তাই ভতািালক কেভাসবলে রাখাই ভালো। এই িুহূলতব ভতািার উপর ভথলক মেয়িণ 
সমরলয় মেলে পরিুহূলতব তুমি আিালক খুে করলর্। 
 
ভজোলরলের োলকর পািা ফুলে ভগ্ে। ‘আমি ভার্লতও পামর ো আপমে এরকি মচন্তা 
করলর্ে।‘ 
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‘আমি ভতািালক দুঃখ ভদওয়ার জেয র্মেমে। মকন্তু স্বাভামর্ক অর্স্থায় ভতািার অেুভূমত 
ভকিে হলর্, তা তুমি আোজ করলত পারলর্ ো। িােুলষর িে ভয-ভকালো শাসলে র্াধা 
ভদয়। তাই সাধারণ সলমাহেকারী কাউলক তার ইোর মর্রুলদ্ধ সলমামহত করলত পালর 
ো, আমি পামর। কারণ আমি সলমাহেকারী েই এর্ং মর্শ্বাস কর, ভতািার মভতলর 
ভতািার অজালন্ত ভয-আলক্রাশ রলয়লছ আমি তার িুলখািুমখ হলত চাই ো।’ 
 
মপ্রচার িাথা মেচু করে। মেলজলক অন্তঃসারশূেয িলে হলে। অলেক ভচষ্টার পর ভস কথা 
র্েলত পারে তাহলে এই ভোকলক আপমে কীভালর্ পুলরাপুমর মর্শ্বাস কলরে। 
 
‘আিার িলে হয় পুলরাপুমর মর্শ্বাস করা যায় ো। ভসই কারলণই তুমি তার সালথ যালর্। 
ভদখ, মপ্রচার’ র্লেই মিউে গ্মদলিা়ো আিবলচয়ালর এিেভালর্ র্সে, ভদলখ িলে হয় 
জীর্ন্ত িুথমপক, যমদ ভস তদর্াৎ মিতীয় ফাউলেশলের ভখাুঁজ পায়–যমদ তার কালছ িলে 
হয় ভয আিার সালথ থাকার ভচলয় তালদর দলে ভযাগ্ ভদওয়াই রু্মদ্ধিালের–তুমি রু্ঝলত 
পারছ? 
 
মপ্রচালরর ভচালখ সন্তুমষ্টর হামস ফুিে। খুর্ ভাে, সযার। ‘অর্শযই। মকন্তু িলে রাখলর্ তালক 
যতদূর সম্ভর্ স্বাধীেভালর্ কাজ করলত ভদলর্। মেিয়ই। 
 
‘আর…হযাুঁ…মপ্রচার। ভর্ইে চযামেশ সুশ্রী এর্ং আকষবণীয় সুপুরুষ। ভস ভযে ভতািালক 
ভর্াকা র্াোলত ো পালর। ভস মর্লর্কর্মজবত ভয়ঙ্কর ভোক। প্রলয়াজেীয় প্রস্তুমত ছা়ো 
কখলো তার ভিাকালর্ো কলরা ো। এই পযবন্তই।‘ 
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. 
 
আর্ার একা হলয় প়েে মিউে, কলক্ষর র্ামত র্ন্ধ কলর মদলয় ভস স্বে ভদওয়ালের মভতর 
মদলয় র্াইলর তামকলয় রইে। আকাশ এই িুহূলতব রক্তর্ণব ধারণ কলরলছ। মদগ্লন্ত েগ্রীলত 
র্লয় চলেলছ আলোর র্েযা। 
 
ভকে এসর্ করলত হলর্? এর্ং যমদ ভস সর্মকছুর উপর একেত্র আমধপতয মর্িার কলর 
তাহলেই র্া কী হলর্। এর ফলে কী মপ্রচালরর িলতা ভোকলদর শমক্তশােী এর্ং 
আত্মমর্শ্বাসী হলয় উিা র্ন্ধ হলর্? ভর্ইে চযামেলশর সুদশবে ভচহারা কী েষ্ট হলয় যালর্? ভস 
মেলজ কী মিউে ছা়ো অেয মকছু হলত পারলর্? 
 
মেলজলক িৃদু ধিক মদে। আসলে ভস কী চায়? 
 
িাথার উপলরর ওয়ামেবং োইি একর্ার জ্বেে মেভে। প্রাসালদ ভয প্রলর্শ কলরলছ তার 
প্রমতমি পদলক্ষপ ভস এখালে র্লসই ভির পালে এর্ং প্রায় ইোর মর্রুলদ্ধই ভব্রইে 
ওলয়লভর প্রমতমি তরঙ্গ ধরলত পারলছ। 
 
অোয়ালসই ভোকমিলক মচেলত পারে ভস। চযামেশ। তার িাইলে ধারার্ামহকতা ো 
থাকলেও সোতে, গ্মতশীে ও শক্ত একমি িাইে রলয়লছ যা িহাজগ্লতর মেজস্ব প্রভার্ 
ছা়ো অেয ভকালো প্রভার্ ভথলক িুক্ত। ভস িােমসক যিণা ভভাগ্ কলর। তার মভতলর খুর্ 
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সািােয হলেও সতকবতা রলয়লছ, মকছুিা অেীেতাও রলয়লছ। সর্মকছুর পরও তার িলধয 
রলয়লছ অহংলর্াধ ও মেলজর প্রমত ভাের্াসার অন্তহীে প্রর্াহ, তার সালথ রলয়লছ মেষু্ঠর 
ভকৌতুকপ্রর্ণতা এর্ং উচ্চাকাঙ্খ। 
 
মিউে জালে ইো করলেই ভস চযামেলশর ভব্রইে মেলজর মেয়িলণ মেলত পালর। তালক 
সমূ্পণব পমরর্তবে কলর মদলত পালর। মেলজর ইোিলতা চাোলত পালর। মকন্তু কী হলর্ 
তালত। যমদ ভস চযামেলশর অহংকারী িাথা তার কালছ মেচু করলত র্াধয কলর তালত কী 
তার মেজস্ব হাসযকর অর্স্থার পমরর্তবে হলর্, ভয কারলণ ভস মদেলক ঘৃণা কলর ও রালতর 
অন্ধকারলক ভাের্ালস, ভয কারলণ মর্শাে সাম্রালজযর অমধপমত হলয়ও ভস একাকী, মেঃসঙ্গ 
জীর্েযাপে করলছ। 
 
মপছলে দরজা ভখাোর শলব্দ ভস ঘুরে। ভদওয়ালের স্বে ভার্ িুলছ মগ্লয় আণমর্ক আলো 
কলক্ষর অন্ধকার দূর কলর মদে। 
 
. 
 
ভর্ইে চযামেশ হােকাভালর্ ভচয়ালর র্সে, আিার কালছ এই সমাে আশাতীত েয়, সযার। 
 
চার আেুলে িুখ ঘলষ মর্রমক্তর সালথ র্েে মিউে, ‘ভকে েয়?’ 
 
আিার িলে হয় যমদ ো স্বীকার করলত চাই ভয আমি গুজর্ শুেমছ। 
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‘গুজর্? মর্লশষ কলর ভকােিার কথা তুমি র্েছ?’ 
 
‘আর্ার গ্যাোমিলত সাম্রাজয মর্িালরর ভয কথাগুলো ভশাো যালে। আমি আশা কমর 
কথাগুলো সমতয হলর্ এর্ং এলত মেলজও যথাযথভালর্ অংশ মেলত পারর্।’ 
 
‘তাহলে তুমি িলে কর ভয মিতীয় ফাউলেশলের অমিত্ব আলছ।‘ 
 
‘ভকে েয়? এর ফলে পুলরা র্যাপারমিই িজাদার হলয় উিলছ।‘ 
 
‘এর্ং এলত তুমি িজাও খুুঁলজ পাে?’ 
 
‘মেিয়ই। তালদর অমতমরক্ত রহসযিয়তার কারলণই। অেুিাে করার জেয এর ভচলয় ভাে 
মর্ষয় আর আলছ কী? সংর্াদপত্রগুলো আলজর্ালজ খর্লর ভরা থালক তলর্ একিা খর্লরর 
মকছুিা গুরুত্ব থাকলত পালর। মদ কসিস-এর একজে মফচার ভেখক তার প্রমতলর্দলে 
এিে একমি পৃমথর্ীর কথা র্লেলছ ভযখালে ভিিাে পাওয়ালরর অমধকারী ভোলকরা র্াস 
কলর–মিতীয় ফাউলেশে রু্ঝলতই পারলছে–যারা র্াির্ মর্জ্ঞালের ভিাকালর্ো করার জেয 
তালদর ভিিাে ভফাসবলক শমক্তলত পমরণত কলরলছ। এই শমক্তর িারা োইি ইয়ার দূলর 
থাকলতই িহাকাশযাে বংস কলর ভদওয়া সম্ভর্, গ্রহগুলোলক তালদর কক্ষপথ ভথলক 
সমরলয় ভদওয়া সম্ভর্–’ 
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‘িজার র্যাপার, মকন্তু এই মর্ষলয় ভতািার ধারণা কতিুকু? এই িাইে পাওয়ালরর ধারণার 
কথা অেয কালরা কালছ র্লেছ?” 
 
‘গ্যাোমি, ো! আপমে কী িলে কলরে তারা শুধু মেলজলদর গ্রলহই র্লস থাকলর্। ো 
সযার। আমি িলে কমর আিরা যতিুকু জামে তার ভচলয় অলেক ভর্মশ দুর্বে র্লে মিতীয় 
ফাউলেশে মেলজলদর েুমকলয় ভরলখলছ।‘ 
 
‘ভসই ভক্ষলত্র, র্যাপারমি সহজ কলর র্মে। মিতীয় ফাউলেশেলক খুুঁলজ ভর্র করার একিা 
অমভযালে ভেতৃত্ব মদলত ভতািার ভকিে োগ্লর্।‘ 
 
িুহূলতবর জেয িলে হে ধারণার ভচলয়ও দ্রুত ঘিোগুলো ঘলি যাওয়ায় চযামেশ হতভম্ব 
হলয় পল়েলছ। দীঘব সিয় ভস চুপ কলর রইে। 
 
মিউে শুেভালর্ মজলজ্ঞস করে, ‘ভতা?’ 
 
কপালে ভাুঁজ প়েে চযামেলশর। ‘মেিয়ই। মকন্তু আিালক ভকাথায় ভযলত হলর্। প্রলয়াজেীয় 
তথয প্রিাণ আপোর কালছ আলছ।‘ 
 
‘ভজোলরে মপ্রচার ভতািার সালথ যালর্–’ 
 
‘অথবাৎ আমি প্রধাে র্যমক্ত েই? 
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কাজ ভশলষ মেলজলক মর্চার কলরা। ভশালো, তুমি ফাউলেশে ভথলক আসমে। কােগ্ালের 
স্থােীয় অমধর্াসী, তাই ো? তাহলে ভসেডে প্ল্যাে সম্পলকব ভতািার ধারণা খুর্ই সীমিত। 
যখে প্রথি গ্যাোকমিক এম্পায়ালরর পতে ঘিলছ, ভসই সিয় হযামর ভসেডে এর্ং 
কলয়কজে সাইলকামহলর্স্ামরয়াে গ্মণলতর সূলত্রর িাধযলি ইমতহালসর ভমর্ষযৎ ধারা 
মর্লেষণ কলর গ্যাোমির দুই ভশষপ্রালন্ত দুলিা ফাউলেশে স্থাপে কলরে। মতমে এিেভালর্ 
পমরকল্পো কলরে যালত মিতীয় এম্পায়ালরর জেয অথবনেমতক ও সািামজক গ্মতধারা ধীলর 
ধীলর মর্কমশত হয়। হযামর ভসেডে পমরকল্পো সম্পন্ন করলত এক হাজার র্ছর সিয় 
মেধবারণ কলরলছে–এর্ং ফাউলেশে ছা়ো সিয় ভেলর্ মত্রশ হাজার র্ছর। মকন্তু মতমে 
আিার মর্ষয় মর্লর্চো কলরেমে। আমি একজে মিউিযাি এর্ং সাইলকামহলর্স্ামরর 
িাধযলি আিালক প্রমতলরাধ করা যালর্ ো। তুমি রু্ঝলত পারছ?’ 
 
‘পুলরাপুমর সযার। মকন্তু এর সালথ আিার সম্পকব ভকাথায়?’ 
 
‘এখমে রু্লঝ যালর্। আমি গ্যাোমিলক একত্র করলত চাই–এর্ং ভসেডলের এক হাজার 
র্ছলরর উলেশয িাত্র মতেশ র্ছলর অজবে করলত চাই। প্রথি ফাউলেশে–
পদাথবমর্জ্ঞােীলদর কলোমে–আিার অধীলে ভথলক আরও সিৃদ্ধশােী হলয় উলিলছ। 
ইউমেয়লের অগ্রযাত্রা এর্ং আলদলশ তালদর ততমর ভয ভকালো অস্ত্র আিার হালত ভপৌঁছলর্– 
মিতীয় ফাউলেশে ছা়ো। মিতীয় ফাউলেশে সম্বলন্ধ আিালক আরও ভর্মশ কলর জােলত 
হলর্। ভজোলরে মপ্রচার পুলরাপুমর মেমিত ভয তালদর ভকালো অমিত্ব ভেই। মকন্তু আমি 
জামে আলছ।’ 
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‘কীভালর্ জালেে সযার’, চযামেশ মজলজ্ঞস করে। 
 
মিউে হিাৎ রালগ্র সালথ র্েে, আমি যালদর িাইে কলরাে কমর, তালদর কলরাল্ড 
িাইলে ইিারলফয়ার করা হলয়লছ। অতযন্ত সূক্ষ্মভালর্। মকন্তু আিালক ফাুঁমক মদলত 
পালরমে। এ ধরলের ইিারলফয়ালরন্স ক্রলিই র্া়েলছ এর্ং গুরুত্বপূণব সিলয় গুরুত্বপূণব 
ভোকলদর আঘাত করলছ। 
 
‘এখালেই ভতািার গুরুত্ব। ভজোলরে মপ্রচার আিার অেুগ্তলদর িলধয সর্লচলয় ভসরা, 
তাই ভসও মেরাপদ েয়। অর্শযই ভস মকছু রু্ঝলত পালরমে। মকন্তু ভতািার কেভাসবে 
হয়মে, তাই আিার ভোক র্লে সহলজ ভকউ ভতািালক মচেলত পারলর্ ো। আিার ভয 
ভকালো অেুগ্লতর ভচলয় মিতীয় ফাউলেশেলক তুমি অলেক ভর্মশ সিয় ভর্াকা র্াোলত 
পালরা। রু্লঝছ?’। 
 
হুিি-ি-ি। হযাুঁ। মকন্তু আপোর ভোকলদর কীভালর্ পমরর্তবে করা হলে, যালত ভজোলরে 
মপ্রচালরর ভকালো পমরর্তবে হলে আমি ধরলত পামর। তারা কী আপোর উপর আেুগ্তয 
হামরলয় ভফলে? 
 
‘ো আমি ভতািালক র্লেমছ র্যাপারমি ঘলি অতযন্ত সূক্ষ্মভালর্। এর ভচলয়ও ভর্মশ। 
মর্পজ্জেক কারণ পমরর্তবে ধরা খুর্ কমিে এর্ং কখলো কখলো আিালক গুরুত্বপূণব 
ভোকলদর আচরণ পযবলর্ক্ষণ কলর ভদখলত হয় ভয তারা ভকালো অস্বাভামর্ক আচরণ 
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করলছ। মকো। তালদর আেুগ্তয আলগ্র িলতাই থালক, মকন্তু উলদযাগ্ এর্ং অকৃমত্রি 
আচরণ তালদর িলধয ভথলক িুলছ ভফো হয়। তারা সর্াই পুলরাপুমর স্বাভামর্ক থালক, মকন্তু 
ভকালো কালজ আলস ো। গ্তর্ছর ভসরা ছয়জলের এই অর্স্থা হলয়মছে। মিউলের িুলখর 
একলকাো ভর্ুঁলক ভগ্ে। 
 
‘ধরুে, সযার…ধরুে মিতীয় ফাউলেশে এই কাজগুলো করলছ ো, তাহলে কী অেয ভকউ 
ভযিে আপোর মেলজর িলতা, আলরকজে মিউিযাি।‘ 
 
‘ঘিোগুলো ঘিালো হলয়লছ সতকব ও দীঘব পমরকল্পোর িাধযলি। একজে িাত্র ভোক হলে 
অলেক ভর্মশ তা়োহুল়ো করত তাই ো, এরা পুলরা একমি পৃমথর্ী এর্ং তুমিই হলর্ 
তালদর মর্রুলদ্ধ আিার অস্ত্র।’ 
 
চযামেলশর ভচালখ আলো ফুলি উিে, ‘এই সুলযাগ্ ভপলয় আমি অতযন্ত আেমেত।‘ 
 
তার এই পমরর্তবে েক্ষয করে মিউে। ভস র্েে, ‘হযাুঁ অর্শযই এই সুলযাগ্ ভতািার 
প্রাপয, ভযে তুমি মর্লশষ মকছু করলত পার, যার জেয রলয়লছ মর্লশষ পুরস্কার। এিেকী 
আিার উত্তরসূমরও মের্বাচে করলত পামর ভতািালক। মকন্তু মর্লশষ শামিরও র্যর্স্থা 
রলয়লছ। আিার ক্ষিতা শুধুিাত্র িােুষলক আিার প্রমত অেুগ্ত কলরই রালখ ো।‘ 
 
ভলয় চযামেশ ভচয়ার ভছল়ে দাুঁম়েলয় প়েে। 
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িুহূলতবর জেয, আলোর এক ঝেলকর িলতা চযামেশ অেুভর্ করে তীব্র র্যথার একমি 
প্রর্াহ তালক চারপাশ ভথলক মঘলর ধরলছ। প্রচে শারীমরক র্যথা তালক মর্বি কলর মদে, 
তারপর র্যথািা চলে ভগ্ে। এখে তার িাইে ভকালো র্যথা অেুভর্ করলছ ো, শুধু প্রচে 
রালগ্র প্রর্াহ অেুভর্ করলছ। 
 
মিউে র্েে, রাগ্ কলর োভ ভেই… তুমি েুলকাে, তাই ো? মকন্তু আমি সর্ ভদখলত 
পারমছ। তাই শুধু িলে রাখলর্ এ ধরলের ঘিো আর্ারও ঘিলর্ এর্ং র্ারর্ার ঘিলত 
থাকলর্। আিার ভিিাে পাওয়ার মদলয় অলেক িােুষ ভিলরমছ এর্ং এর ভচলয় কষ্টকর 
িৃতুয আর ভেই। 
 
থািে ভস, ‘এই পযবন্তই।‘ 
 
. 
 
মিউে আর্ার একা হে। আলো র্ন্ধ কলর ভস সািলের ভদওয়ালের স্বেতা মফমরলয় 
আেে। আকাশ এখে কালো, আর িহাকালশর িসৃণ গ্হ্বলর গ্যাোকমিক ভেলন্সর 
প্রসারিাে অর্য়র্ চুিকীর িলতা ছম়েলয় প়েলছ। 
 
মেহামরকার পাতো কুয়াশার িলতা যা ভদখা যালে তা হলে অসংখয েক্ষলত্রর সিমষ্ট 
পরস্পলরর সালথ এিেভালর্ মিলশ ভগ্লছ ভয িলে হয় একমি আলোর ভিঘ। 
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এর্ং এর সর্মকছুই তার-– 
 
আর শুধু একিা কাজ সারলত হলর্, তারপর ঘুিালত যালর্ ভস। 
 
প্রথি সলমেে 
 
তালদরলক র্ো হয় সাইলকােমজর্স্-এর্ং তালতও সর্িুকু র্যাখযা হয় ো। র্রং র্ো উমচৎ 
“সালয়মির্স্ উইথ সাইলকােমজকযাে অমরলয়লিশে।” অথবাৎ এই িােুষগুলোর তর্জ্ঞামেক 
দশবে আিালদর পমরমচত তর্জ্ঞামেক দশবে ভথলক সমূ্পণব পৃথক। প্রচমেত সাইলকােমজর 
অেুমিমতর সালথ এই সাইলকােমজর ভকালো মিে ভেই। 
 
মর্ষয়িা র্যাখযা করা ভর্শ কমিে-অলেকিা একদে অন্ধলোলকর মেকি আলরকজে 
অন্ধলোলকর রং এর র্ণবো ভদওয়ার িলতা। 
 
ভিাি কথা এখালে যারা আলছে তালদর প্রলতযলকই প্রলতযলকর িাইে গ্িে এর্ং 
কাযবপ্রণােী ভর্শ ভালোভালর্ রু্ঝলত পালরে। শুধু তামেক ভালর্ই েয় র্হুমদে ধলর এই 
তেগুলো মর্মভন্ন র্যমক্তর উপর প্রলয়াগ্ কলর অমভজ্ঞ হলয় উলিলছে তারা। আিালদর কালছ 
যা দীঘব র্ক্তর্য মহলসলর্ পমরমচত এখালে ভসিা অপ্রলয়াজেীয়। র্ালকযর ভকালো একমি 
ভছাি অংশও এখালে র্াহুেয। ইশারা, ইমঙ্গত-এিেমক মেমদবষ্ট সিলয়র েীরর্তা ভথলকও 
পযবাি পমরিাণ তলথযর আদাে প্রদাে হয়। 
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যাই ভহাক আনশশর্ সাইলকােমজকযাে অমরলয়লিশলে ভর্ল়ে উিা এই িােুষগুলোর 
সলমেলের কু্ষদ্র একমি অংশ শব্দ এর্ং র্ালকযর সিেলয় প্রকাশ করা হলো আিালদর 
িলতা সাধারণ িােুলষর ভর্াঝার জেয। যমদও সূক্ষ্ম তারতলিযর মকছুিা ভয় আলছ। 
 
প্রধাে ‘কণ্ঠস্বর’ সর্াই তালক জালে শুধুিাত্র ফার্স্ব মস্পকার মহলসলর্, মতমে র্েমছলেে 
‘স্পষ্টতই এখে ভর্াঝা যালে মিউে তার প্রথি আগ্রাসে থািালত ভকে র্াধয হলয়মছে। 
মিউে তার কৃমত্রি ভব্রইে এোমজব রৃ্মদ্ধর িাধযলি আিালদর অর্স্থাে প্রায় ভজলে 
ভফলেমছে। ভসই ভোক, প্রথি ফাউলেশে যালক “সাইলকােমজর্স্” র্লে জােত, মিউলের 
কালছ তার আমর্োলরর কথা র্োর আগ্ িুহূলতব তালক হতযা করা হয়। ভফজ মি অেুযায়ী 
এমি একমি আকমস্মক ঘিো। এর্ার তুমি র্ে।‘ 
 
ফার্স্ব মস্পকার, পঞ্চি র্ক্তালক মেলদবশ করলেে, ভস সূক্ষ্ম কামিলেযর সালথ র্ো শুরু 
করে, ‘এিা মেমিত ভয পমরমস্থমত আয়লত্তর র্াইলর চলে মগ্লয়মছে। সমমমেত আক্রিলণর 
িুলখ আিরা অসহায় হলয় পল়েমছোি, মর্লশষ কলর ভয-আক্রিণ পমরচামেত হয় মিউলের 
িলতা তীক্ষ্ণ ভিিাে পাওয়ালরর অমধকারী একজলের িারা, প্রথি ফাউলেশেলক পরামজত 
করার মকছুমদে পলর, সমিক মহসালর্ ছয়িাস পল়ে ভস ট্রােিলর এলসমছে। ছয়িালসর 
িলধয আর্ার ভস এখালে আসলর্ এর্ং সিি সম্ভার্ো আিালদর প্রমতকুলে–৯৬.৩ প্ল্াস 
অথর্া ০.০৫%, যথাথব মহসালর্। ভয-শমক্ত মিউেলক থািলত র্াধয কলরমছে তার মর্লেষণ 
করলত আিালদর প্রচুর সিয় মদলত হলয়লছ। আিরা জামে ভকাে অেুভূমত তালক 
পমরচামেত কলরলছ। শারীমরক খুুঁলতর কারলণ তার মভতলর ততমর জমিেতা এর্ং িােমসক 
মর্লশষত্ব আিালদর জাো। যাই ভহাক, ভফজ মি িারা সিি ঘিো মর্লেষণ কলর মচমিত 
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করা ভগ্লছ ভয–তার এই মেয়ি-র্মহভূবত আচরলণর প্রধাে কারণ হলে তার প্রমত 
সমতযকার অেুভূমত রলয়লছ এিে একজে র্যমক্তর উপমস্থমত। 
 
‘এর্ং ভযলহতু এই মেয়ি-র্মহভূবত আচরণ সমিক সিলয় আলরকজে মহউিযাে মর্ময়ং এর 
উপর মেভবর কলর, তাই শুধু এই ঘিোই আকমস্মক। আিালদর এলজি মেমিত ভয এক 
তরুণী মিউলের সাইলকােমজর্স্লক হতযা কলর। এই ভিলয়মিলক মিউে মর্শ্বাস করত 
এর্ং তাই তালক ভস ভিিামে কলরাে কলরমে–কারণ ভিলয়মি তালক পছে করত। 
 
‘ভসই ঘিোর পর, পুলরা মর্ষয়মির একমি গ্ামণমতক মর্লেষণ করা হয়–যার মর্িামরত 
র্ণবো ভকন্দ্রীয় োইলব্রমরলত রলয়লছ। এই মর্লেষণ আিালদর সতকব কলর তুলেলছ। কারণ 
আিরা মিউেলক থামিলয়মছ অপ্রচমেত পদ্ধমতলত যার ফলে ভসেডলের সিি পমরকল্পো 
প্রমতমদে হুিমকর সমুখীে হলে।‘ এই র্লে ভস ভশষ করে। 
 
ফার্স্ব মস্পকার র্োর পূলর্ব প্রলতযকলক মর্ষয়মি অেুধার্ে করালোর জেয মকছুক্ষণ ভথলি 
থাকলেে। পমরমস্থমত অতযন্ত ভয়ার্হ। ভসেডলের িুে পমরকল্পো প্রায় বংলসর িুলখ এর্ং 
ভসই সালথ আমি এও র্ের্ ভয, আিালদর দূরদৃমষ্টর অভালর্ র্যাপারমি আরও জমিে হলয় 
প়েলছ। সিয় চলে যালে। আিার িলত আিালদর হালত একিাই সিাধাে রলয়লছ–যমদও 
ভসমি অতযন্ত মর্পজ্জেক। 
 
‘আিালদর খুুঁলজ ভর্র করার জেয মিউেলক সুলযাগ্ ভদর্–আপাতদৃমষ্টলত।‘ 
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আর্ার মকছুক্ষণ থািলেে, এই সুলযালগ্ সকলের অেুভূমত রু্লঝ মেলেে, তারপর আমি 
আর্ারও র্েমছ–আপাতদৃমষ্টলত। 
 
১.২ িহাশূেয 
 
িহাকাশযাে যাত্রার জেয প্রায় ততমর। ভকালো মকছুর অভার্ ভেই, শুধু গ্ন্তর্য ছা়ো। 
মিউে আর্ার ট্রযােিলর মফলর ভযলত র্লেলছ–যা মছে িাের্ সভযতার সর্বরৃ্হৎ অতুেেীয় 
ভিলট্রা পমেস–এই বংসপ্রাি পৃমথর্ী একসিয় মছে গ্যাোকমিক এম্পায়ালরর রাজধােী। 
 
র্যাপারমি মপ্রচালরর পছে হয়মে। ট্রােিলরর যাত্রাপথ অতযন্ত দীঘব, েীরস। 
 
ভর্ইে চযামেশলক ভস ভেমভলগ্শে রুলি ভদখলত ভপে। তরুলণর ভকাক়োলো চুে যলথষ্ট 
এলোলিলো মকন্তু শুধু একলগ্াছা চুে কপালের উপর এলস পল়েলছ, ভযে ইলে কলরই 
ভফলে রাখা হলয়লছ। সালথ তার িুলখর হামস িামেলয় ভগ্লছ ভর্শ। মপ্রচার মকছুিা সতকব 
হওয়ার প্রলয়াজে অেুভর্ করে। 
 
চযামেশ স্পষ্টই উলত্তমজত, ‘মপ্রচার, সমতযই ভকা-ইেমসলডন্স।’ 
 
িাো গ্োয় র্েে ভজোলরে, ‘রু্ঝলত পারমছ ো মকলসর কথা র্েছ।’ 
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‘ওহ, মিক আলছ, একিা ভচয়ার মেলয় র্লস প়ে ওল্ড িযাে, কথা র্ো যাক। আমি ভতািার 
মরলপািবগুলো প়েমছোি, সমতযই দারুণ কাজ।‘ 
 
‘খুর্ খুমশ হোি।’ 
 
‘মকন্তু আমি অর্াক হমে তুমি ভকালো সিাধালে ভপৌঁছলত পারমে র্লে। তুমি কী 
সিসযামিলক যুমক্ত মদলয় সিাধালের ভচষ্টা কলরছ? র্েলত চামে এলকর পর এক েক্ষত্র 
তন্নতন্ন কলর ভখাুঁজার প্রলয়াজে আলছ এর্ং গ্ত পাুঁচমি অমভযালে এই করলত মগ্লয় তুমি 
এক েক্ষত্র ভথলক আলরক েক্ষলত্র প্রায় োমফলয় ভর্ম়েলয়ছ। মকন্তু মহসার্ কলর ভদলখছ 
এইভালর্ পমরমচত প্রমতমি েক্ষত্র খুুঁলজ ভদখলত কী পমরিাণ সিয় োগ্লর্। 
 
‘হযাুঁ, অলেকর্ার।‘ মপ্রচার এর ভর্মশ মকছু র্োর প্রলয়াজে ভর্াধ করে ো। 
 
‘তা হলে প্রথলিই আিালদর মিক করলত হলর্ আিরা কী খুুঁজমছ।’ 
 
‘মিতীয় ফাউলেশে, মপ্রচালরর িুলখ িুচমক হামস। 
 
‘সাইলকােমজর্স্লদর ফাউলেশে’ চযামেশ শুদ্ধ কলর মদে, ‘যারা মফমজকযাে সালয়লন্স দুর্বে, 
ভযিে প্রথি ফাউলেশে সাইলকােমজলত দুর্বে। আিালদরলক এিে একমি পৃমথর্ী খুুঁলজ 
ভর্র করলত হলর্ যা শাসে করা হয় ভিিাে পাওয়ার মদলয় এর্ং প্রযুমক্তর মদক মদলয় 
মপমছলয় আলছ।‘ 
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‘ভতািার এই ধারণা ভকে হে?’ শান্তভালর্ প্রশ্ন করে মপ্রচার। ‘আিালদর মেলজলদর 
“ইউমেয়ে অর্ ওয়াল্ডব” প্রযুমক্তর মদক মদলয় মপমছলয় ভেই, যমদও আিালদর শাসেকতবার 
িূে শমক্ত তার ভিিাে পাওয়ার।’ 
 
‘কারণ ভস প্রথি ফাউলেশলের দক্ষতালক কালজ োমগ্লয়লছ,’ গ্োিা মকছুিা অনধযব 
ভশাোলো, ‘এর্ং পুলরা গ্যাোমিলত একিাত্র তারাই জ্ঞালের ভাোর। মিতীয় ফাউলেশে 
অর্শযই মর্ভক্ত গ্যাোকমিক এম্পায়ালরর ভকালো অংলশ েুমকলয় আলছ।‘ 
 
‘তা হলে তুমি র্েলত চাে ভয অলেকগুলো পৃমথর্ীলক শাসে করার িলতা ভিিাে 
পাওয়ার তালদর রলয়লছ মকন্তু অেযােয মদক ভথলক তারা দুর্বে।‘ 
 
‘তুেোিূেকভালর্ দুর্বে। দুর্বে ক্ষময়ষু্ণ প্রমতলর্শীলদর কাছ ভথলক মেলজলদর তারা রক্ষা 
করলত পারলর্। মকন্তু মিউলের ক্ষিতা এর্ং তার উন্নত এিমিক পাওয়ালরর কালছ 
মিকলত পারলর্ ো। োইলে, তালদর অর্স্থাে এত ভালোভালর্ েুকালো ভকে, শুরুলত 
হযামর ভসেডে তালদর অমিত্ব ভগ্াপে কলরলছে, এখে তারা মেলজরা ভগ্াপে করলছ। 
প্রথি ফাউলেশে মেলজলদর অমিত্ব ভগ্াপে কলরমে, এিেমক মতে শ র্ছর পূলর্ব যখে 
একমি মেঃসঙ্গ গ্রলহ অরমক্ষত ভছাি শহলর এর ভগ্া়োপত্তে হলয়মছে তখেও ো।’ 
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মপ্রচালরর িুখ র্যঙ্গাত্মকভালর্ ভর্ুঁলক ভগ্ে, ‘এই হে ভতািার ধারণা, ভতািার র্ণবোর সালথ 
মিলে যালর্ এিে সর্গুলো মকংডি, মরপার্মেক, প্ল্যালেি ভর্স্িস এর্ং মডকলিিরমশলপর 
তামেকা চাইলে আমি মদলত পামর।’ 
 
‘সর্ তথযই রলয়লছ?’ 
 
‘এখালে পালর্ ো, মকন্তু মর্লরাধী ভপমরলফমরর প্রলতযকমি রাজনেমতক ইউমেলির সকে 
তথয আিালদর কালছ আলছ। তুমি কী সমতযই িলে কর মিউে “মহি অযাে মিস” 
পদ্ধমতলত কাজ কলর?’ 
 
‘মিক আলছ, তা হলে,’ তরুলণর কলণ্ঠ ভযে েতুে শমক্ত ভর করে, ‘অমেগ্ামকব অর্ 
ভজেডার মর্ষয়িা একিু রু্মঝলয় র্ে।‘ 
 
মপ্রচার মচমন্ততভালর্ কাে চুেকাে, ‘ভজে়ো’? ও িলে পল়েলছ। তারা ভপমরলফমরর িলধয 
েয়, তাই ো? আিার িলে হয় তারা গ্যাোমির ভকলন্দ্রর র্াইলরর একমি তৃতীয় পক্ষ। 
 
‘হযাুঁ, তালত কী?’ 
 
‘আিালদর ভরকডব অেুযায়ী মিতীয় ফাউলেশলের অর্স্থাে অযাি দয আদার এে অর্ দয 
গ্যাোমি। ভস্পস জালে এমিই একিাত্র সূত্র। মকন্তু ভজেডার কথা আসলছ ভকে? প্রথি 
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ফাউলেশলের ভরমডয়াে ভথলক এর ভকৌমণক দূরত্ব প্রায় এক শ দশ ভথলক এক শ মর্শ 
মডমগ্র। এখাে ভথলক প্রায় এক শ আমশ মডমগ্র কালছ।‘ 
 
‘ভরকলডব আলরকিা কথা র্ো মছে। মিতীয় ফাউলেশে প্রমতষ্ঠা করা হলয়লছ “র্স্ারস 
এলে”।‘ 
 
‘গ্যাোমিলত এধরলের ভকালো জায়গ্া মচমিত করা যায়মে এখে পযবন্ত।‘ 
 
কারণ এিা একিা স্থােীয় োি, ভগ্াপেীয়তার জেয একমি সাংলকমতক শব্দ। অথর্া 
ভসেডে ও তার সঙ্গীলদর উলেশয পূরলণর জেয আমর্েৃত শব্দ। তলর্ “র্স্ারস এে” এর্ং 
“ভজেডার” িলধয ভকালো ো ভকালো সম্পকব রলয়লছ, তুমি কী িলে কর?’ 
 
‘শলব্দর মিে? যলথষ্ট েয়।‘ 
 
‘তুমি ভসখালে কখলো মগ্লয়ছ?’ 
 
‘ো।‘ 
 
‘মকন্তু ভতািার ভরকলডব উলেখ আলছ।‘ 
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‘ভকাথায়? ওহ, হযাুঁ মকন্তু শুধু খাদয ও পােীয় সংগ্রলহর উলেলশয। ঐ পৃমথর্ী সম্পলকব 
র্োর িলতা উলেখলযাগ্য মকছুই ভেই।‘ 
 
‘তুমি প্রধাে গ্রলহ অর্তরণ কলরমছলে? সরকালরর ভকন্দ্রমর্েুলত?’ 
 
‘মেমিত কলর র্েলত পারমছ ো।’ 
 
‘তাহলে, তুমি কী আিার সালথ মকছুক্ষলণর জেয ভেলন্সর সািলে আসলর্?’ 
 
‘মেিয়ই।‘ 
 
. 
 
ইিারলর্স্োর িহাকাশযালে ভেন্স েতুে সংলযাজে করা হলয়লছ। িূেত: এিা একিা 
জমিে কযােকুলেমিং ভিমশে। এর মিলে এক জায়গ্ায় র্লসই গ্যাোমির ভয-ভকালো 
স্থালের রালতর আকালশর হুর্হু প্রমতেমর্ ভদখা যায়। 
 
পাইেি রুলির আলো কমিলয় চযামেশ ভকা-অমডবলেিস মিক করলত োগ্ে। কলরাে 
ভর্ালডবর োে আলোয় তার িুলখ মেষু্ঠর ভার্ ফুলি উলিলছ। মপ্রচার পা ভাুঁজ কলর 
পাইেলির আসলে র্লসলছ, িুলখ হতাশা। 
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ধীলর ধীলর চযামেলশর ভকা-অমডবলেিস মর্েুগুলো মিলে উজ্জ্বে হলয় উিে। গ্যাোমির 
ভকলন্দ্রর জের্হুে ভসৌরজগ্তগুলো ফুলি উলিলছ। 
 
‘এিা,’ চযামেশ র্যাখযা করে ট্রােির ভথলক ভদখা শীলতর রালতর আকাশ। গুরুত্বপূণব 
র্যাপার ভতািার অেুসন্ধালে তুমি ট্রযােিরলক অর্লহো কলরছ। ভয ভকালো রু্মদ্ধিাে র্যমক্ত 
ট্রযােিরলক মজলরা পলয়ি ধলর তার কাজ শুরু করলর্। ট্রযােির মছে গ্যাোকমিক 
এম্পায়ালরর রাজধােী। এিেমক প্রযুমক্তগ্ত, সািামজক ও রাজনেমতক মদক মদলয় অলেক 
এমগ্লয় মছে। ভস কারলণই দশিার িলধয েয়িা গুরুত্বপূণব মর্ষলয়র মশক়ে থাকলর্ 
ট্রােিলর। তুমি ভতা জােই, ভসেডে ভহমেকে গ্রলহর অমধর্াসী হলয়ও মতমে ও তার 
সঙ্গীরা কাজ কলরলছে ট্রােিলর র্লস। 
 
‘তুমি আিালক কী ভদখালত চাইছ?’ মপ্রচালরর িাো গ্োয় অপরজলের উৎসালহ ভািা 
প়েে। 
 
‘িযাপই সর্ র্যাখযা করলর্। একিা কালো ভেরু্ো ভদখলত পারছ? এর র্াহুর এক অংলশর 
ছায়া মিলে পল়েলছ, যার ফলে গ্যাোমির ঐ অংশিুকু অেুজ্জ্বে হলয় আলছ।‘ আেুে মদলয় 
ভস ভছাি একমি অংশ ভদমখলয় মদে, িলে হয় আলোর রু্েলির িাঝখালে কালো গ্হ্বর। 
‘ভর্স্োরগ্রামফলকে ভরকলডব এর োি মপেিস ভেরু্ো। ভখয়াে কর আমি ইলিজ র়্ে 
করমছ।’ 
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ভেন্স ইলিলজর কাজ মপ্রচার আলগ্ও ভদলখলছ। মকন্তু এখেও ভস মর্মস্মত হয়। অলেকিা 
হাইপারলস্পস ড্রাইভ ছা়ো ভকামি ভকামি েক্ষলত্রর মভল়ের িালঝ প্রচে গ্মতলত গ্যাোমি 
পাম়ে ভদওয়ার সিয় মভমজলপ্ল্লি দাুঁম়েলয় থাকার িলতা। রু্মঝলয় র্ো একিু কমিে। িলে 
হয় মিলের একিা মেমদবষ্ট ভকন্দ্র ভথলক েক্ষত্রগুলো তালদর মদলক ছুলি আসলছ, মর্দুযৎ 
ভর্লগ্ ভর্মরলয় যালে মিলের মকোরা মদলয়। ভছাি মর্েু একিা ভথলক দুলিা হলে। 
তারপরই হলয় যালে মর্শাে ভূ-ভগ্ােক। ঝাপসা কুয়াশা হিাৎ কলরই হলয় যালে ভছাি 
ভছাি অসংখয মর্েু। 
 
এর িাঝখালেই কথা র্েলছ চযামেশ, আিরা ট্রযােির ভথলক মপেিস ভেরু্োর মদলক ভসাজা 
পথ ধলর এগুমে। আর তাই র্াইলর যা ভদখমছ তার সালথ ট্রােিলরর িহাজাগ্মতক 
অর্স্থার মিে রলয়লছ। োইি গ্রযামভলিশলের কারলণ মকছু ভুে হলয় থাকলত পালর তলর্ 
ভসিা খুর্ই সািােয। 
 
িযাগ্মেমফলকশলের গ্মত কলি যাওয়ায় মিলে অন্ধকার র্া়েলছ। মকোরা মদলয় েক্ষত্রগুলো 
ভযে অলেকিা অমেোর সালথ ভর্মরলয় যালে। প্রসারিাে ভেরু্োর ভশষ প্রালন্ত অসংখয 
েক্ষলত্রর িহামর্শ্ব ভকিে অদু্ভত রকি উজ্জে, কারণ সািলের মকউমর্ক পারলসক অঞ্চে 
জুল়ে ছম়েলয় থাকা ভসামডয়াি এর্ং কযােমসয়ালির অসংখয পরিােু, ভযগুলো তাপ 
মর্কীরণ কলর ো। 
 
চযামেশ একমি অংশ মচমিত কলর র্েে, িহাকালশর এই অংলশর অমধর্াসীরা এলক র্লে 
“িুখ।” গুরুত্বপূণব র্যাপার হলে শুধু ট্রােির ভথলকই এিালক িুলখর িলতা িলে হয়। ভস 
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যা মেলদবশ করলছ ভসমি ভেরু্োর গ্ালয়র একমি ফািে, ভদখলত আসলেই অলেকিা 
অসিতে হামস িুলখর িত, েক্ষলত্রর উজ্জ্বে আলোয় পমরোর ফুলি আলছ।’ 
 
“িুখিালক” অেুসরণ কর,’ র্েে চযামেশ, ‘িুখ” ভথলক খাদযোেীর িলতা সরু পথ ধলর 
মেলচর পাতো একসামর আলোর মদলক যাও।’ 
 
পুলরা মিে জুল়ে এখে শুধু “িুখ” রলয়লছ। চযামেশ সরু োইে ধলর তার আেুে একমি 
মর্েুর উপর থািাে, ভসখালে শুধু একমি েক্ষত্র একা জ্বেজ্বে করলছ। এর্ং এর পলর 
রলয়লছ সীিাহীে অন্ধকার, যা েক্ষলত্রর আলোলতও দূর হয়মে। 
 
“র্স্ারস এে” তরুণ সহজ গ্োয় র্েে। ‘ভেরু্োর গ্িে এখালে হােকা হলয় ভগ্লছ এর্ং 
ঐ েক্ষত্র শুধু একমদলকই আলো মর্মকরণ করলছ, ট্রােিলরর মদলক।‘ 
 
‘তুমি র্েলত চাে–’ মিউে ভজোলরলের কলণ্ঠ সলেহ। 
 
‘আমি মকছু র্েমছ ো। ভজেডা–র্স্ারস এে।’ 
 
ভেন্স র্ন্ধ হলয় ভগ্ে। মপ্রচার মতে োলফ চযামেলশর কালছ ভপৌঁছে। ‘কীভালর্ জােলে?’ 
 
চযামেশ ভচয়ালর ভহোে মদে। তার িুলখ মিধার ভার্। র্যাপারিা আকমস্মক। আিারও 
মকছুিা কৃমতত্ব রলয়লছ, তারপরও র্যাপারিা পুলরাপুমর আকমস্মক। এর সালথ অলেক যুমক্ত 
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মিলে যায়। আিালদর ভরফালরন্স অেুযায়ী ভজেডা শাসে কলর সর্বিয় ক্ষিতার অমধকারী 
কু্ষদ্র একমি ভগ্াষ্ঠী। তারা সাতাশমি র্াসলযাগ্য গ্রহ শাসে কলর। ভজেডা প্রযুমক্তর মদক 
মদলয় উন্নত েয়। সর্লচলয় র়্ে কথা এিা একমি রহসযিয় পৃমথর্ী, িহাকালশর এই 
অংলশর স্থােীয় রাজেীমতলত শক্ত মেরলপক্ষতা র্জায় ভরলখলছ এর্ং তালদর সীিাো রৃ্মদ্ধর 
ভকালো আগ্রহ ভেই। আিার িলে হয় গ্রহিা আিালদর ভদখা দরকার। 
 
‘মিউেলক তুমি র্যাপারিা জামেলয়ছ?’ 
 
‘ো, জাোর্ও ো। আিরা এখে িহাকালশ রলয়মছ এর্ং প্রথি “হপ” এর প্রস্তুমত মেমে।’ 
 
আকমস্মক আতলঙ্ক োমফলয় উলি মভমজলপ্ল্ি এডজার্স্ কলর মপ্রচার িাো কালো িহাশূেয 
ভদখলত ভপে। ভস মস্থর দৃমষ্টলত তামকলয় রইে দৃশযিার মদলক। তারপর ঘুরে। 
স্বয়ংমক্রয়ভালর্ই হাত ব্লার্স্ালরর শক্ত িসৃণ র্ালির উপর চলে ভগ্লছ। 
 
‘কার আলদলশ?’ 
 
‘আিার আলদলশ, ভজোলরে’-–প্রথির্ালরর িলতা চযামেশ তালক এইভালর্ সলম্বাধে করে–
’ভতািালক আমি ভেলন্সর সািলে র্যি ভরলখমছোি। তাই তুমি ভকালো গ্মত ভির পাওমে, 
সলেহ ভেই ভির ভপলেও ভভলর্মছলে তা ভেলন্স ভদখা েক্ষত্রগুলোর গ্মত।‘ 
 
‘ভকে–তুমি কী করলত চাও? ভজেডা সম্পলকব আলর্ােতালর্াে কথা র্োর অথব কী?’ 
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‘আলর্ােতালর্াে েয়। আমি মসমরয়াস। আিরা ভসখালে যামে। মতেমদে পলর যাত্রার কথা 
থাকলেও আিরা আজলকই যাত্রা কলরমছ। ভজোলরে তুমি মর্শ্বাস কলরা ো ভয মিতীয় 
ফাউলেশে আলছ। মকন্তু আমি কমর, তুমি শুধু অলন্ধর িলতা মিউলের আলদশ পােে কর; 
আমি অলেক মর্পদ ভদখলত পামে। মিতীয় ফাউলেশে প্রস্তুত হওয়ার জেয পাুঁচর্ছর 
সিয় ভপলয়লছ। তারা কীভালর্ ততমর হলে আমি জামে ো, মকন্তু কােগ্ালে তালদর এলজি 
থাকলত পালর। যমদ আিার িাইলে তালদর অমিলত্বর কথা থালক তলর্ র্যাপারমি তালদর 
অজাো থাকলর্ ো। আিার জীর্ে হুিমকর সমুখীে হলর্। তাই ভজেডার কথা কাউলক 
জাোইমে, ভতািালক ছা়ো। তুমিও ভজলেছ আিরা িহাকালশ ভর্মরলয় আসার পর।‘ চযামেশ 
আর্ার হাসলছ। সলেহ ভেই পমরমস্থমত পুলরাপুমর তার মেয়িলণ। 
 
ব্লার্স্ার ভথলক হাত সমরলয় আেে মপ্রচার। কলয়ক িুহূলতবর জেয ভস অস্বমিলত ভুগ্ে। 
মকছু একিা তালক মভতর ভথলক র্াধা মদলে, দমিলয় রাখলছ। একসিয় যখে ভস প্রথি 
ফাউলেশলের র্ামণমজযক সাম্রালজযর মর্লদ্রাহী কযালেে মছে, তখে ভস চযামেলশর ভচলয়ও 
দ্রুত ও ভয়ঙ্কর পদলক্ষপ মেলয়লছ। মিউলের কথাই কী মিক? তার কলরােড িাইে মক 
এতই অেুগ্ত ভয ভস ভকালো উলদযাগ্ মেলত পালর ো। মভতলরর হতাশা তালক অদু্ভত 
অস্বমিলত ভফলে মদে। 
 
ভস র্েে, ‘মিক আলছ। তলর্ ভমর্ষযলত এ ধরলের মসদ্ধান্ত ভেওয়ার আলগ্ আিার সালথ 
আলোচো কলর ভেলর্।’ 
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মিিমিি সংলকত তার িেলযাগ্ ভকল়ে মেে। 
 
‘ইমঞ্জে রুি’, চযামেশ সহজ গ্োয় র্েে, ‘র্লে ভরলখমছোি ভকালো সিসযা হলে জাোলত। 
দুগ্ব সািোলত চাও?’ 
 
মেঃশলব্দ িাথা ো়েে মপ্রচার। একিা দুলিা েক্ষত্র ভদখা যালে মভমজলপ্ল্লি। গ্যাোমির িূে 
অংশ একপ্রালন্ত ঝাপসা হলয় ভগ্লছ। 
 
কী ঘিলর্ যমদ ভস মিউলের প্রভার্ ভথলক িুক্ত হয়— 
 
মকন্তু মচন্তািা তার িলে ভয় ধমরলয় মদে। 
 
. 
 
মচফ ইমঞ্জমেয়ার হিোমে তীক্ষ্ণ ভচালখ তরুলণর মদলক তাকাে। মেলজলক ভস মিি 
অমফসার মহসালর্ পমরচয় মদলে এর্ং ভদলখ িলে হয় তার হালতই পুলরা কতৃবত্ব। হিোমে 
দীঘবমদে ধলর মেয়মিত মিিিযাে মহসালর্ কাজ করলছ। এখে পযবন্ত ভস উপরওয়াোলদর 
ইেমসগ্মেয়া ভােভালর্ রু্ঝলত পালর ো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

44 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

তলর্ এই ভোকমিলক মিউে মেলয়াগ্ কলরলছ এর্ং মিউলের কথাই ভশষ কথা। এিেকী 
অর্লচতে িলেও মিউে সম্বলন্ধ তার ভকালো সলেহ ভেই। ইলিাশোে কলরালের মশক়ে 
অলেক গ্ভীর। 
 
ভস চযামেলশর হালত একিা মডম্বাকার র্স্তু মদে। 
 
ভসিা ঘুমরলয় মফমরলয় ভদলখ সুেরভালর্ হাসে চযামেশ। 
 
‘তুমি ফাউলেশলের ভোক, তাই ো মচফ?’ 
 
‘জী, সযার। ফার্স্ব মসমিলজে ক্ষিতা দখলের আিালরা র্ছর আলগ্ ভথলক আমি 
ফাউলেশলে কাজ কমর।’ 
 
‘ইমঞ্জমেয়ামরং-এর উপর ফাউলেশে ভথলক প্রমশক্ষণ মেলয়ছ?’ 
 
‘প্রথি ভেণীর ভকায়ামেফাইড ভিকমেমশয়াে, ভসরাে সু্কে অে এোমক্রওে।‘ 
 
‘খুর্ ভালো। আর তুমি এিা ভপলয়ছ কমিউমেলকশে সামকবলি ভযখালে আমি ভদখলত 
র্লেমছোি।‘ 
 
‘জী সযার।‘ 
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‘মজমেসিা কী ভসখালে থাকার কথা?’ 
 
‘ো সযার।‘ 
 
‘তা হলে কী এিা?’ 
 
‘হাইপারলট্রসার সযার।‘ 
 
‘রু্মঝলয় র্ে। আমি ফাউলেশলের ভোক েই। এিার কাজ কী?’ 
 
‘এই যি মদলয় হাইপারলস্পলসও িহাকাশযােলক ভট্রস করা সম্ভর্।’ 
 
অেযকথায় ভযখালেই যাই, আিালদর অেুসরণ করা যালর্?’ 
 
‘জী, সযার।‘ 
 
‘আো! এিা আধুমেক আমর্োর। ফার্স্ব মসমিলজলের মেজস্ব মরসাচব ইেমর্স্মিউলি এমি 
ততমর হলয়লছ, তাই ো?’ 
 
‘আিার তাই িলে হয় সযার।’ 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

46 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

 
চযামেশ কলয়ক ভসলকে হাইপারলট্রসার িুি কলর ধলর রাখে। তারপর মচফ ইমঞ্জমেয়ালরর 
মদলক র্াম়েলয় মদে, এিা োও এর্ং ভযখালে ভযভালর্ ভপলয়মছলে মিক ভসখালে ভসইভালর্ 
আর্ার ভরলখ এস। রু্লঝছ? তারপর পুলরা র্যাপারমি ভুলে যাও।’ 
 
মচফ প্রায় স্বয়ংমক্রয়ভালর্ তালক সযােুি কলর চলে ভগ্ে। 
 
. 
 
গ্যাোমির িাঝ মদলয় িহাকাশযাে ভভলস চলেলছ। মিলে তার গ্মতপথ ভদখা যালে 
েক্ষত্রগুলোর মভতর মদলয় ভছাি ভছাি মর্েুর একিা সরে ভরখার সাহালযয। প্রমতমি মর্েু 
প্রকাশ করলছ দশ ভথলক ষাি োইি ভসলকে এর্ং এক মর্েু ভথলক আলরক মর্েুর দূরত্ব 
প্রকাশ করলছ এক শ র্া তার ভর্মশ োইি ইয়ার। মর্েুগুলোর দূরত্বই িূেত: হাইপার 
ভস্পশাে হলপর মহসার্। 
 
ভেলন্সর কলরাে পযালেলে র্লস চযামেশ ‘হপ’-এর প্রস্তুমত মেলে। ইিারলর্স্োর 
ভযাগ্ালযালগ্র ভক্ষলত্র ভেন্স প্রায় মর্প্ল্র্ এলে মদলয়লছ। িহাকাশ ভযাগ্ালযালগ্র প্রথি যুলগ্ 
‘হপ’ মছে অতযন্ত জমিে ও সিয়সালপক্ষ র্যাপার। কারণ মতেমি পমরমচত েক্ষলত্রর 
অর্স্থাে ও যালের মেজস্ব অর্স্থাে মেণবলয় মদে র্া সিাহ পযবন্ত চলে ভযত। এিেমক 
ফাউলেশলের যুলগ্ও কাজিা এতিা সহজ মছে ো। 
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ভেন্স কাজমিলক অলেক সহজ কলর মদলয়লছ। প্রথি কারণ এখালে একমি েক্ষলত্রর 
অর্স্থাে মেণবয় করলেই চলে। মিতীয় কারণ ভয ভকালো অেমভজ্ঞ ভোক এমি চাোলত 
পালর। 
 
এই িুহূলতব সর্লচলয় কালছর পমরমচত েক্ষত্র হলে মভেলসলিামর। মভমজলপ্ল্লির ভকলন্দ্র 
একিা উজ্জ্বে েক্ষত্র ভদখা যালে। চযামেশ আশা করে এিাই মভেলসলিামর হলর্। 
 
ভেলন্সর মফল্ড মিে মভমজলপ্ল্লির মদলক ঘুমরলয় চযামেশ সতকবতার সালথ মভেলসলিামরর 
ভকা-অমডবলেিস পাঞ্চ করে। একিা মরলে র্ন্ধ কলর ভদওয়ায় র্স্ারমফল্ড উজ্জ্বে হলয় 
উিে। এখলেও মিক ভকলন্দ্র আলরকিা েক্ষত্র ভর্মশ উজ্জ্বে হলয় আলছ। ভস ভেন্স ভজড 
এমিস পযবন্ত এডজার্স্ কলর মেলয় মফল্ড র়্ে করে। ফলে ফলিামিিালর সিাে উজ্জ্বে 
দুমি েক্ষলত্রর ছমর্ ফুলি উিে। 
 
মভমজলপ্ল্লি মফলল্ডর েক্ষলত্রর সিাে উজ্জ্বে আলরকমি েক্ষত্র খুুঁলজ ভর্র করে চযামেশ। 
ধীলর, মিে ভসই েক্ষলত্রর মদলক ঘুরাে। িুচমক ভহলস ফোফে র্ামতে কলর মদে। 
তারপর আলরকিা েক্ষলত্রর সালথ মিমেলয় ভদখে। এভালর্ মতের্ার পরীক্ষা কলর ভস 
সন্তুষ্ট হলো। একজে দক্ষ ভোক হয়লতা প্রথির্ালরই সফে হলতা, মকন্তু ভস মতের্ালরর 
পর সফে হলো। 
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দুলিা মফল্ডলক একিার উপর আলরকিা স্থাপে কলর চযামেশ এিেভালর্ এডজার্স্ করে 
ভয মিলে দুলিা মফল্ড মিলে একিা মফল্ড ততমর হলয়লছ। এখে ডায়াে ভথলকই মশলপর 
অর্স্থাে জাো যালর্। কাজ ভশষ করলত সিয় ভেলগ্লছ িাত্র আধঘণ্টা। 
 
মপ্রচার মেলজর কািরায়, ভশায়ার আলয়াজে করলছ। 
 
‘ভকালো খর্র?’ 
 
‘মর্লশষ মকছু ো। আলরক হলপই আিরা ভজেডায় ভপৌঁলছ যার্।’ 
 
‘আমি জামে। 
 
‘ভতািালক মর্রক্ত করলত চাই ো, মকন্তু মসে করা ভয মফল্মগুলো আিরা এলেমছ। ভসগুলো 
তুমি ভদলখছ?’ 
 
হযাে মপ্রচার মর্তৃষ্ণার দৃমষ্টলত মেচু রু্কলশেলফর উপর পল়ে থাকা কালো র্ালির মদলক 
তাকাে। ‘হযাুঁ।‘ 
 
‘কী িলে হয় ভতািার?’ 
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‘িলে হয় মর্জ্ঞােমভমত্তক ইমতহাস র্লে মকছু থাকলেও গ্যাোমির এইপ্রালন্ত এলস হামরলয় 
ভগ্লছ।’ 
 
চযামেশ হাসে, ‘রু্ঝলত পারমছ কী র্েছ। এলকর্ালরই েীরস, তাই ো?’ 
 
‘যমদ তুমি শাসকলদর র্যমক্তগ্ত ইমতহাস উপলভাগ্ ো কর। ভেখক তার ইোিত তথয 
মদলয়লছ। আিার কালছ এলকর্ালরই অপ্রলয়াজেীয় িলে হলয়লছ।’ 
 
‘মকন্তু এখালে ভজেডা সম্পলকব তথয আলছ, ভসিাই আমি ভতািালক জাোলত চাইমছোি।’ 
 
‘মিক আলছ, তালদর ভালো-খারাপ দুই ধরলের শাসকই মছে। তারা মকছু গ্রহ দখে 
কলরলছ, মকছু যুদ্ধ জয় কলরলছ, ভহলরলছ কলয়কমিলত। তালদর সম্পলকব মর্লশষ মকছু 
র্োর ভেই। আমি ভতািার মথওমর মেলয় ভর্মশ ভার্মছ ো চযামেশ।‘ 
 
‘কলয়কিা র্যাপার তুমি েক্ষয কলরামে। তুমি েক্ষয কলরামে ভয তারা কখলো ভকায়ামেশে 
গ্িে কলরমে, সর্সিয়ই তারা ভসৌরজগ্লতর এই অংলশর রাজেীমত ভথলক মেলজলদর 
সমরলয় ভরলখলছ। ভতািার কথা অেুযায়ী, তারা মকছু গ্রহ দখে কলরলছ, তারপর ভকালো 
পরাজয় ছা়ো ভথলি যায়। িলে হয় ভযে মেলজলদর রক্ষা করার িলতা সীিাো তারা 
র্াম়েলয় মেলয়লছ, মকন্তু দৃমষ্ট আকষবণ করার িলতা যলথষ্ট েয় তা।‘ 
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‘খুর্ ভাে, মেরালর্গ্ উত্তর আসে। ঐ গ্রলহ অর্তরণ করলত আিার ভকালো আপমত্ত 
ভেই। মকছু সিয় েষ্ট হলর্।‘ 
 
‘ওহ, ো, পুলরাপুমর হার, যমদ এিা মিতীয় ফাউলেশে হলয় থালক। িলে ভরলখা একিাত্র 
ভস্পসই র্েলত পালর এই পৃমথর্ীলত কতজে মিউে আলছ।‘ 
 
‘ভতািার পমরকল্পো কী?’ 
 
‘গুরুত্বহীে ভকালো গ্রলহ অর্তরণ কলর ভজেডা সম্পলকব যতদূর সম্ভর্ তথয সংগ্রহ করর্, 
তারপর মসদ্ধান্ত ভের্।‘ 
 
‘মিক আলছ। আিার আপমত্ত ভেই। যমদ মকছু িলে ো কর আমি আলো মেমভলয় ভদর্।‘ 
 
হাত ভেল়ে মর্দায় মেে চযামেশ। 
 
আর িহাশূলেযর মেঃসীিতায় হামরলয় যাওয়া চেন্ত ইস্পালতর ভছাি কলক্ষ ভজোলরে 
মপ্রচার ভজলগ্ রইে একা। 
 
যমদ কষ্ট কলর সর্ মকছু সতয র্লে ধলর ভেয় এর্ং ভযভালর্ ঘিোগুলো খালপ খালপ মিলে 
যালে তালত র্ো যায় ভজেডাই হলে মিতীয় ফাউলেশে। মকন্তু কীভালর্? কীভালর্? 
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ভজে়ো হলত পালর মক? একমি সাধারণ তর্মশষ্টযহীে পৃমথর্ী। সাম্রালজযর বংসিৃলপ 
হামরলয় যাওয়া একমি অেুন্নত পৃমথর্ী। একমি কু্ষদ্র কণা িাত্র। পুরাতে ফাউলেশলের 
সাইলকােমজর্স্ এর্মেং মিস সম্পলকব মিউলের র্ক্তর্য তার িলে প়েে–একিাত্র ভসই 
সম্ভর্ত মিতীয় ফাউলেশলের রহসয জােলত ভপলরমছে। 
 
মিউলের কলণ্ঠ ভয উলিগ্ মছে তাও মপ্রচালরর িলে প়েে, িলে হমেে মিস ভযে মর্স্মলয় 
অমভভুত হলয় পল়েলছ। ভযে মিতীয় ফাউলেশে সম্বলন্ধ ভস আশাতীত মকছু ভপলয়লছ, তার 
ধারণার র্াইলর সমূ্পণব মভন্ন পলথ চলে ভগ্লছ। আমি যমদ তার আলর্লগ্র র্দলে তার 
মচন্তাভার্ো রু্ঝলত পারতাি। তলর্ তার আলর্গ্ মছে িসৃণ এর্ং সর্মকছু ছামপলয় মছে 
সীিাহীে মর্স্ময়। আর এখে এই হামসখুমশ তরুণ ভজেডার অস্বাভামর্ক তর্মশষ্টয মেলয় 
অতযন্ত উৎসাহী। 
 
ঘুমিলয় প়োর আলগ্ মপ্রচালরর িুলখ মেদবয় হামস ফুিে। হাইপারলট্রসার তার মেমদবষ্ট স্থালেই 
রলয়লছ, চযামেশলক েুমকলয় একঘণ্টা আলগ্ই ভস পরীক্ষা কলর ভদলখলছ। 
 
. 
 
মিতীয় সলমেে 
 
কাউমন্সে ভচম্বালরর এমিরুলি এমি একমি সাধারণ মিমিং–মদলের কাজ শুরু করার পূলর্ব 
কলয়ক িুহূতব দ্রুত িােমসক সংলকলতর আদােপ্রদাে িাত্র। 
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‘তাহলে মিউে তার পলথই রলয়লছ?’ 
 
‘আমিও ভসরকিই শুলেমছ। খুর্ই মর্পজ্জেক।‘ 
 
‘সর্মকছু মিকিাক ঘিলে মর্পলদর ভয় ভেই।’ 
 
‘মিউে ভকালো সাধারণ ভোক েয়—’ 
 
‘তার অলগ্াচলর তার অস্ত্র মেলজলদর উলেলশ র্যর্হার করা অতযন্ত কমিে। কলরােড 
িাইে পমরর্তবে করা সহজ েয়।’ 
 
‘হযাুঁ মকন্তু ঝুুঁমক এম়েলয় যাওয়ার উপায় ভেই।‘ 
 
‘আেকলরােড িাইে পমরর্তবে করা সহজ। মকন্তু তার অধীলে এধরলের ভোলকর সংখযা 
অতযন্ত কি—’ 
 
তারা ভচম্বালর প্রলর্শ করে। মিতীয় ফাউলেশলের অেযােযরাও তালদর অেুসরণ কলর 
ঢুকে। 
 
. 
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১.৩ ভরালসি 
 
ভরালসি এিে একমি পৃমথর্ী যা গ্যাোমির ইমতহালস র্রার্রই উলপমক্ষত। অেযােয গ্রলহর 
মর্োসী অমধর্াসীরা এর খর্র খুর্ কিই জালে। 
 
গ্যাোকমিক এম্পায়ালরর যুলগ্ মকছু রাজনেমতক র্মেলদর এখালে মের্বাসে ভদওয়া হয়। 
তখে একমি অর্জারলভিমর এর্ং েযাভাে গ্যামরসে স্থাপে করা হয়। পরর্তবীলত এিেমক 
হযামর ভসেডলের সিয় পযবন্ত, দুর্বে মচলত্তর িােুষ, দীঘব যুলগ্র মেরাপত্তাহীেতা ও মর্পদ 
ভিাকালর্ো কলর কলর লান্ত, এর্ং স্বল্পস্থায়ী সম্রািলদর ভকাপােলে পল়ে হতাশ ও মর্বি 
র্যমক্তরা-–গ্যাোমির ভকন্দ্র ভথলক পামেলয় এই মর্র্ণব পৃমথর্ীলত মেলজলদর আেয় খুুঁলজ 
মেলয়লছ। 
 
ভরালসলির িাো পমতত জমির পাশ ভঘুঁলষ, গ্রািগুলো মর্শৃঙ্খেভালর্ গ্ল়ে উলিলছ। এর 
োের্লণবর সূযব খুর্ অল্প তাপ মর্কীরণ কলর। ফলে র্ছলরর েয় িাস হােকা তুষারপাত 
হয়। ভসই সিয় কমিে খাদযশসয িামির মেলচ সুি অর্স্থায় থালক। তারপর যখে সূলযবর 
তাপিাত্রা প্রায় পঞ্চাশ এ ভপৌঁলছ তখে খাদযশসয অতযন্ত দ্রুত গ্মতলত রৃ্মদ্ধ পায়। 
 
পাতো মতেখুরঅো পালয়র সাহালযয ছাগ্লের িলতা ভদখলত ভছাি একপ্রকার প্রাণী 
পাতো তুষার খুল়ে তৃণভূমি চাষ করলত র্যর্হার করা হয়। 
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কালজই ভরালসলির অমধর্াসীলদর খালদযর পযবাি সরর্রাহ রলয়লছ। গ্রলহর পুলরা মর্ষুর্ 
অঞ্চে জুল়ে রলয়লছ কালো অশুভ এক র্োঞ্চে। এখাে ভথলক তারা ঘর ততমরর জেয 
শক্ত ও িসৃণ কাি সগ্রহ করলত পালর। এই কাি এর্ং ভসইসালথ পশুর চাি়ো এর্ং মকছু 
খমেজ পদাথব তালদর িূেযর্াে রিামে দ্রর্য। কখেও কখেও এম্পায়ালরর মশপগুলো 
মর্মেিলয়র জেয খািালরর যিপামত, এিমিক মহিার, এিেমক ভিমেভাইজর ভসি পযবন্ত 
মেলয় আলস। দীঘব শীতকালের মর্লচতেতা কািালোর জেয ভিমেভাইজর ভর্শ কাজ ভদয়। 
 
ইলম্পমরয়াে মহলর্স্ামরর র্যাপালর ভরালসলির কৃষকলদর ধারণা খুর্ কি। ভট্রমডং মশপগুলো 
কখলো কখলো ভকালো মর্লদ্রালহর খর্র মেলয় আলস। হিাৎ কখলো েতুে ভফরারী আসামি 
আলস–একর্ার অলেক র়্ে একিা দে এলসমছে এর্ং তালদর কালছ প্রকৃতপলক্ষ 
গ্যাোমির অলেক খর্র মছে। 
 
তালদর কাছ ভথলকই ভরালসলির কৃষলকরা সর্বপ্রথি সুদূরপ্রসারী ে়োই, র্যাপক গ্ণহতযা, 
মেিবি তস্বরতামিক স্মািব এর্ং মর্লদ্রাহী ভাইসরয়লদর কথা জালে। এর্ং তারা তখে 
দীঘবশ্বাস ভফলে িাথা ঝাুঁকাত, শালিবর কোর দাম়ে ভগ্াফ ভরা িুলখর আরও কালছ ভিলে 
এলে গ্রালির উনু্মক্ত প্রাঙ্গলণ র্লস িােুলষর েৃশংস িলোভার্ মেলয় দশবে আউ়োত। 
 
তার মকছুমদে পর ভথলকই ভট্রড মশপগুলো আসা র্ন্ধ কলর ভদয়। ফলে জীর্ে হলয় 
দাুঁ়োে আরও কমিে। মর্লদশী খাদয, তািাক এর্ং যিপামতর সরর্রাহ র্ন্ধ হলয় ভগ্ে। 
ভিমেভাইজর ভথলক প্রাি িুমকিামক সংর্াদ ভজা়ো মদলয় যা ভর্াঝা ভগ্ে তাও অস্পষ্ট। 
তারপর সংর্াদ ছম়েলয় প়েে ট্রােিলরর পতে হলয়লছ। সিি গ্যাোমির অমত উন্নত 
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কযামপিাে ওয়াল্ডব, সম্রািলদর জিকালো, অগ্িয, অতুেেীয় রূপকথার িলতা র্াসস্থাে 
সমূ্পণবরূলপ বংস হলয় ভগ্লছ। 
 
অমর্শ্বাসয সংর্াদ এর্ং ভরালসলির অমধকাংশ কৃষলকর িলে হে গ্যাোমির বংস 
অমের্াযব। 
 
. 
 
তারপর একমদে আর্ার একমি িহাকাশযাে অর্তরণ করে ভরালসলি। প্রমতমি গ্রালির 
র্লয়ারৃ্দ্ধরা জ্ঞােীর িলতা িাথা ো়েে এর্ং মফসমফস কলর র্েে ভয তালদর র্াপ দাদার 
আিলে অলেক যাে ভরালসলি ভেলিলছ, মকন্তু মিক এরকি যাে তারা কখলো ভদলখমে। 
 
এিা ইলম্পমরয়াে মশপ েয়। কারণ িহাকাশযালের গ্ালয়র চকচলক ভার্ এর্ং ভেলজর 
কালছ সম্রািলদর সূযব মচি মছে ো। পুলরালো যালের মর্মভন্ন অংশ জুল়ে এমি ততমর 
হলয়লছ। এর চােলকরা মেলজলদর পমরচয় মদে ভজেডার তসমেক র্লে। 
 
কৃষলকরা ভজেডার োি কখেও ভশালেমে। তাই মিধাগ্রি হলয় প়েে। তলর্ ঐমতহয 
অেুযায়ী তসমেকলদর আপযায়ে করে। তসমেকরা গ্রলহর ভূ-প্রকৃমত, অমধর্াসীলদর সংখযা, 
শহলরর সংখযা–একজে কৃষক ভুে কলর গ্রাি ভর্াঝালত শহর উচ্চারণ কলরমছে–ইতযামদ 
মর্ষলয় খুর্ ভালো িলতা ভখাুঁজখর্র করে। 
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আরও অলেক িহাকাশযাে এে এর্ং পুলরা ভরালসলি ভঘাষণা করা হে ভয এই িুহূলতব 
ভজে়ো রুমেং ওয়াল্ডব গ্রলহর সর্লচলয় ঘের্সমতপূণব স্থালে কর আদালয়র জেয ভকন্দ্র 
স্থাপে করা হলর্ প্রমত র্ছর মেমদবষ্ট অেুপালত চাি়ো এর্ং খাদয শসয কর মহলসলর্ ভেওয়া 
হলর্। 
 
ভরালসলির অমধর্াসীরা কর শব্দিা আলগ্ কখলো শুলেমে, তাই চুপ কলর থাকে। যখে 
সিয় আসে তখে অলেলকই পমরলশাধ করে, অলেলক চুপ কলর দাুঁম়েলয় থাকে। 
অেযমদলক ইউমেফিব প়ো তসমেলকরা তালদর উৎপামদত খাদযশসয ও পশিওো চাি়ো র়্ে 
র়্ে গ্রাউে কালর ভরলত োগ্ে। 
 
কু্ষব্ধ কৃষকরা সংগ্মিত হে প্রাচীে আিলের অস্ত্রশস্ত্র মেলয় মকন্তু ভকালো োভ হয়মে। 
ভজেডার আগ্ন্তুকরা খুর্ সহলজই তালদর ছত্রভঙ্গ কলর মদে। তালদর কমিে জীর্ে হলয় 
উিে কমিেতর। 
 
ক্রলি চাোক হলয় উিে ভরালসিাইিরাও। ভজেমডয়াে গ্ভেবর ভজেমট্র গ্রালি তার 
ভোকলদর মেলয় র্সর্াস শুরু করে। ফলে ঐ গ্রাি ভথলক সকে অমধর্াসীলক সমরলয় 
ভদওয়া হয়, ভরালসিাইিলদর সালথ তালদর ভযাগ্ালযাগ্ এলকর্ালরই ভেই। ভজেডার ভোক 
মেমদবষ্ট সিলয় কর সংগ্রহ করলত আলস, মকন্তু ভরালসিাইিরা জালে কীভালর্ ফসে েুকালত 
হয়, গ্র্ামদ পশু জঙ্গলের মদলক তাম়েলয় মদলত হয় এর্ং মেলজলদর কুমিলরর জীণব দশা 
র্জায় রাখলত হয়। তারপর মেরাসক্ত িুলখ সকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নর্ালণর উত্তর ভদওয়া তালদর 
জেয ভকালো র্যাপারই ো। 
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এই পদ্ধমতলত কলরর পমরিাণ কলি ভগ্ে ভযে ভজেডা মেলজও এখাে ভথলক কর আদায় 
করলত করলত লান্ত। 
 
র্রং র্ামণজয করাই িলে হে োভজেক। ভরালসলির অমধর্াসীরা মর্মেিলয় যমদও 
এম্পায়ালরর চকচলক মজমেস পালে ো, মকন্তু ভজেডার যিপামত, খাদযদ্রর্য তালদর 
মেলজলদর ততমর মজমেলসর ভচলয় উন্নত। এছা়োও রলয়লছ িমহোলদর জেয কাপ়ে। 
 
তাই আর্ার গ্যাোকমিক ইমতহাস মেরমর্মেন্নভালর্ র্লয় ভযলত োগ্ে এর্ং কৃষকরা 
জীর্লের উপাদাে সংগ্রহ করলত োগ্ে শক্ত িামি ভথলক। 
 
. 
 
প্রথি তুষারপাত শক্ত িামি ভঢলক মদলয়লছ। োলরাভী তার দাম়ে ঝা়েলত ঝা়েলত কুমিলরর 
র্াইলর এলস দাুঁ়োে। আকাশ মেপ্রভ ধূসর। তলর্ র়্ে ধরলের ঝ়ে হলর্ ো। ভকালো 
ঝালিো ছা়োই ভস ভজেমট্র পযবন্ত মগ্লয় অমতমরক্ত শলসযর মর্মেিলয় শীলতর জেয 
প্রলয়াজেীয় মিলের খাদয সংগ্রহ করলত পারলর্। 
 
মপছে মফলর একিা হাক মদে, ‘গ্াম়েলত ফুলয়ে ভরা হলয়লছ, ইযু়ঙ্কার?’ 
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োলরাভীর সর্লচলয় র়্ে ভছলে মচৎকার কলর জর্ার্ মদে, র্ালপর ভচলয় মকছুিা খালিা 
িুখিা এখে ও র্ােকসুেভ, দাম়ে ভগ্াফ ভালোিলতা গ্জায়মে। 
 
‘গ্াম়েলত,’ রালগ্র সালথ র্েে ভস ‘ফুলয়ে ভরা হলয়লছ এর্ং ভােিলতাই চেলর্। মকন্তু েষ্ট 
এলিলের জেয আিার ভকালো ভদাষ ভেই। আমি ভতািালক র্লেমছ এর জেয দক্ষ 
ভোলকর প্রলয়াজে।’ 
 
ভুরু কুুঁচলক ভছলের মদলক মকছুক্ষণ ভচলয় থাকে োলরাভী। থুতমে োমচলয় র্েে, ‘তাহলে 
কী আিার ভদাষ? ভকালত্থলক, কীভালর্ আমি দক্ষ ভোক আের্? পাুঁচর্ছলর ফসে কী কি 
হলয়লছ? আিার গ্র্ামদ পশুর দে কী পামেলয় ভগ্লছ–’ 
 
‘োলরাভী!’ পমরমচত একিা কণ্ঠস্বর তালক থামিলয় মদে িাঝপলথ। ভস মর়্েমর়্ে করলত 
োগ্ে, ‘ভালো, ভালো–র্াপ-ভছলের িাঝখালে োক এখে ভতািার িাও গ্োলর্, গ্াম়েিা 
মেলয় আলসা, ভদলখ মেও ভর্স্ালরজ ভট্রইে ভালোিলতা োগ্ালো হলয়লছ মকো।‘ 
 
দিাো পরা হাত দুলিা জল়ো কলর ভস আর্ার তাকাে আকালশর মদলক। ধূসর আকালশ 
হােকা-োের্লণবর ভিঘ। সূলযবর ভদখা ভেই। 
 
ভচাখ োমিলয়ই আর্ার ভস ঝি কলর আকালশর মদলক তাকাে, স্বয়ংমক্রয়ভালর্ তার আেুে 
উপর মদলক উলি ভগ্লছ এর্ং িাো সলেও মচৎকার কলর তার স্ত্রীলক ডাকে, ‘তা়োতাম়ে 
এস।’ 
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জাোোয় একিা িাথা ভদখা ভগ্ে, োলরাভীর আেুে মেলদবমশত মদলক তামকলয় মর্ষি ভখে 
িমহো। একিা পুলরালো র্যাপার এর্ং চারলকাণা একমি মেলেে িাথায় জম়েলয় ভদৌল়ে 
র্াইলর এলস দাুঁ়োে স্বািীর পালশ। 
 
রুদ্ধশ্বালস র্েে, ‘আউিার ভস্পলসর িহাকাশযাে।’ 
 
োলরাভী অনধলযবযর সালথ র্েে, ‘এ ছা়ো আর কী? আিরা অমতমথ ভপলয়মছ।’ 
 
ফালিবর দমক্ষণ মদলকর খামে িাো জমিলত িহাকাশযাে অর্তরণ করলছ। 
 
‘আিরা কী করর্?’ িমহো মফসমফস কলর র্েে, ‘আিরা কী তালদর আপযায়ে করর্? 
 
একহালত স্ত্রীর কাধ জম়েলয় ভস র্েে, ‘তুমি মেলচর রুলি দুমি ভচয়ার এলে রাখ। খাদয ও 
পামেলয়র র্যর্স্থা কর। আমি তালদর এমগ্লয় আেলত চেোি।’ 
 
একিা ভর্সুলরা শব্দ ভর্র হে িমহোর গ্ো মদলয়। োলরাভী এক আেুে তুলে র্েে, 
‘ভশালো, এন্ডারস্ কী র্লেমছে িলে ভেই। র্লেমছে অপমরমচত ভকালো িহাকাশযাে 
আসলে সালথ সালথ ভযে তালক খর্র ভদওয়া হয়। এিা গ্ভেবলরর আলদশ। 
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‘ভশালো ক্ষিতাশােীলদর সুেজলর প়োর সুলযাগ্ আমি ভপলয়মছ। যােিালক ভদখ, এরকি 
আলগ্ কখলো ভদলখছ, আউিার ওয়ালল্ডবর এই ভোলকরা ধেী ও শমক্তশােী। গ্ভেবর মেলজ 
ভখাুঁজখর্র করলছে, যার কারলণ এল্ডাররা িাো আর্হাওয়ায় ফালিব ফালিব ঘুলর ভিলসজ 
ভপৌঁলছ মদলে। সম্ভর্ত পুলরা ভরালসলি ভঘাষণা ভদওয়া হলয়লছ ভয ভজেডার েডবরা এলদর 
আশা করলছে। এর্ং তারা েযাে কলরলছ আিার ফালিব। সমিকভালর্ আপযায়ে করলেই 
গ্ভেবলরর কালছ তারা আিালদর োি র্েলর্।’ 
 
তার স্ত্রী হিাৎ কলরই ঘলরায়া কাপল়ের মভতলর শীত অেুভর্ করে। দরজার মদলক 
এলগ্ালত এলগ্ালত মচৎকার কলর র্েে, তা হলে তা়োতাম়ে যাও। 
 
মকন্তু যালক র্েে ভস ততক্ষলণ িহাকাশযালের মদলক ভদৌ়োলত শুরু কলরলছ। 
 
. 
 
এই গ্রলহর প্রচে িাো র্া সীিাহীে শূেযতা হযাে মপ্রচালরর মচন্তার মর্ষয় ো। এর দামরদ্রয 
অথর্া সািলে দাুঁ়োলো কৃষকলক মেলয়ও ভস মচন্তা করলছ ো। 
 
যা তালক মচন্তায় ভফলে মদলয়লছ তা হলে তালদর এখালে আসা মিক হে মকো। ভস এর্ং 
চযামেশ সমূ্পণব একা এলসলছ। 
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িহাকালশ ভছল়ে আসা িূে যাে মেরাপলদই থাকলর্, তরু্ও ভস মেরাপদ ভর্াধ করলছ ো। 
এর জেয চযামেশই দায়ী। এমদলক চযামেশ হামসিুলখ ফার মদলয় আোদা করা একমি 
অংলশর মদলক তামকলয় রলয়লছ। ভসখালে একজে িমহোর িুখ ভদখা মদলয়ই মিমেলয় 
যালে, চযামেশ ভর্শ স্বাভামর্ক। তলর্ আর ভর্মশক্ষণ মেলজর ইোিলতা ভখো চামেলয় 
ভযলত পারলর্ ো। 
 
কৃষক িাথা ঝুুঁমকলয় অতযন্ত েদ্ধা ভলর র্েে, ‘ভোর্ে েডবস, আিার র়্ে ভছলে, দামরলদ্রযর 
কারলণ যালক আমি প্রলয়াজেীয় মশক্ষা মদলত পামরমে–ভস আিালক, জামেলয়লছ, ভয ভকালো 
িুহূলতব এল্ডারসগ্ে এখালে এলস ভপৌঁছলর্ে। আশা কমর আপোরা এখালে আেলে 
থাকলত পারলর্ে। আমি অভার্ী হলেও এখালের সর্াই জালে আমি সৎ ও পমরেিী।’ 
 
‘এল্ডারস্?’ সহজ গ্োয় র্েে চযামেশ। ‘এই অঞ্চলের মচফ?’ 
 
‘ভসরকিই, ভোর্ে েডবস, তারা সকলেই সৎ এর্ং পমরেিী, যার কারলণ পুলরা ভরালসলি 
আিালদর গ্রাি েযায়মর্চার ও ভালো আচরলণর জেয মর্খযাত–যমদও ফসলের উৎপাদে খুর্ 
কি। যমদ ভোর্ে েডবস আপোরা এল্ডারসলদর আিার আমতলথয়তার কথা র্লেে তা 
হলে তারা আিালক একমি েতুে ভিাির ওয়াগ্লের র্যর্স্থা কলর মদলত পালরে।’ 
 
তার র্যাকুেতা ভদলখ মপ্রচার একজে ভোর্ে েলডবর চমরত্র অেুযায়ী গ্ম্ভীরভালর্ িাথা 
ো়েে। 
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‘ভতািার আমতলথয়তার মর্ষয় এল্ডারলদর কালে ভতাো হলর্। আলধা ঘুিন্ত চযামেশলক 
র্েে, ‘এল্ডারলদর সালথ ভদখা করািা আিার পছে হলে ো। তুমি মকছু ভভলর্ছ?’ 
 
চযামেশলক অর্াক ভদখাে, ো। তুমি মচমন্তত হে ভকে? ‘এখালে র্লস দৃমষ্ট আকষবণ করার 
ভচলয় আিালদর আরও গুরুত্বপূণব কাজ রলয়লছ র্লে আমি িলে কমর।’ 
 
চযামেশ মেচু একিাো সুলর কথা র্লে ভগ্ে, ‘দৃমষ্ট আকষবণ করার ঝুুঁমক আিালদর মেলতই 
হলর্। আিরা যালদর খুুঁজমছ, মপ্রচার, তালদরলক হাত র্া়োলেই খুুঁলজ পার্ ো। যারা িাইে 
মট্রকলসর িারা শাসে কলর তালদরলক তথাকমথত ক্ষিতায় থাকার প্রলয়াজে ভেই। 
প্রথিত মিতীয় ফাউলেশলের সাইলকােমজর্স্রা ভিাি জেসংখযার অতযন্ত কু্ষদ্র একিা 
অংশ। সাধারণ অমধর্াসীরা ভর্মশ িাত্রায় সাধারণ। সাইলকােমজর্স্রা সম্ভর্ত মেলজলদর 
খুর্ ভালোিলতা েুমকলয় ভরলখলছ এর্ং যারা শাসে করলছ তারা হয়ত সমতযই ধারণা 
কলরলছ ভয তারাই সর্বিয় কতবা।‘ 
 
‘আমি সর্িা রু্ঝলত পামরমে।’ 
 
‘ভকে, ভদখ এিাই স্বাভামর্ক। ভজেডায় শ শ মিমেয়ে িােুষ র্াস কলর। তালদর মভতর 
ভথলক আিরা কীভালর্ সাইলকােমজর্স্লদর খুুঁলজ ভর্র করর্। মকন্তু এখালে, এই কৃষক 
পৃমথর্ীলত, সকে ভজেমডয়াে শাসক, আিালদর ভহালর্স্র িলত গ্রালি থালক ভজেমট্র। 
ভসখালে িাত্র কলয়ক শ জে রলয়লছ এর্ং তালদর িলধয অর্শযই একজে র্া তারও ভর্মশ 
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মিতীয় ফাউলেশলের ভোক রলয়লছ। আিরা অর্শযই ভসখালে যার্, তলর্ প্রথলি 
এল্ডারলদর সালথ ভদখা করর্–ভসিাই ভালো হলর্।’ 
 
তালদর ভহার্স্ আর্ার ঘলর প্রলর্শ করে। ‘ভোর্ে েডবস, এল্ডারগ্ণ ভপৌঁলছলছে। আমি 
আলরকর্ার মর্েীতভালর্ র্েমছ, আিার কথা ভখয়াে রাখলর্ে।’ অেুগ্রহ োলভর আশায় ভস 
প্রর্ে ভর্লগ্ কুমেবশ কলর ভফেে। 
 
তারা মছে মতেজে। কথা র্েে একজে। িাথা ঝুুঁমকলয় গ্াম্ভীযবপূণব সমালের সালথ ভস 
র্েে, ‘আিরা সমামেত। র্াহে ততমর আলছ। আশা কমর মিমিং হে এ আিরা 
আপোলদর সঙ্গ পার্।’ 
 
. 
 
তৃতীয় সলমেে 
 
ফার্স্ব মস্পকার মর্ষণ্ণভালর্ আকালশর মদলক তাকালেে। গুে গুে ভিঘ েক্ষলত্রর স্নাে 
আলোলক ভঢলক মদলয় ভসাজা ছুলি চলেলছ। িহাশূেয পুলরাপুমর তর্মর িলোভার্াপন্ন। ভস 
সর্সিয়ই মছে িাো ও ভয়ঙ্কর। আর এখে ভযাগ্ হলয়লছ মিউলের িলতা মর্পজ্জেক 
মক্রলয়চার। ফলে অন্ধকার গ্হ্বলর অশুভ মকছু একিা ভঘাি পামকলয় উিলছ। 
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মিমিং খুর্ ভর্মশ দীঘব হয়মে। অমেমিত িােমসকতা মেলয় ভর্ল়ে উিা একিা ভিিাে 
মিউিযািলক দিে করার গ্ামণমতক সিসযাসিূহ শুধু আলোচো করা হলয়লছ। 
 
তারা কী এখেও মেমিত। িহাশূলেযর এই অঞ্চলের ভকালো এক অংলশ–গ্যাোমির 
অমতক্রিয দূরলত্বর িলধযই রলয়লছ মিউে? কী করলর্ ভস? 
 
তার অেুচরলদর সািোলো সহজ। তারা পমরকল্পো অেুযায়ী সা়ো ভদয় এর্ং মদলে। 
 
মকন্তু স্বয়ং মিউলের র্যাপালর কী হলর্। 
 
. 
 
১.৪ এন্ডারস 
 
ভরালসি এই মেমদবষ্ট অঞ্চলের এল্ডারস। তারা ভযিে আশা কলরমছে মিক ভসরকি েয়। 
সাধারণ কৃষকলদর সালথ এল্ডারসলদর অলেক পাথবকয। রৃ্দ্ধ, িুলখ শান্ত গ্াম্ভীযব, অলেক 
ভর্শী কতৃবত্বপরায়ণ। 
 
র্যর্হার র্নু্ধত্বপূণব, আচরণ কতৃবত্বপূণব। ভর্াঝাই যায় কতৃবত্ব করা তালদর জন্মগ্ত অভযাস। 
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তারা র্লসলছ তালদর মডম্বাকার ভিমর্লের মপছলে র্লসলছ। অমধকাংশই ভযৌর্ে পার হলয় 
এলসলছে। কারও িুলখ সুের কলর ছািা দাম়ে। এখেও অলেলক আসলছ। যালদর র্য়স 
চমেলশরও কি। তালতই ভর্াঝা যায় এল্ডারস্ একমি সমােসূচক শব্দ, র্য়লসর শামব্দক 
প্রমতরূপ ো। 
 
আউিার ভস্পস ভথলক আসা দুজেলক ভিমর্লের িাথায় র্সলত ভদওয়া হলয়লছ। শান্ত, 
গ্ম্ভীরভালর্ তারা তালদর খার্ার ভখে। দু-একজে এেডার অতযন্ত সংমক্ষি র্কৃ্ততা মদে। 
তারপরই িলে হয় ভকৌতূহলের কালছ হার িােে গুরুগ্ম্ভীর স্বভার্। দুই আগ্ন্তুকলক 
তারা মঘলর ধরে। শুরু হে প্রশ্নর্াণ ভস্পসমশপ চাোলো কী খুর্ কমিে, কতজে ভোক 
োলগ্, তালদর গ্রাউে কালরর জেয উন্নত ভিাির ততমর করা সম্ভর্ মকো, সমতয োমক ভয 
অেযােয গ্রলহ র্রফ পল়ে ো, তালদর গ্রলহ কতজে িােুষ র্াস কলর। এমি কী ভজেডার 
িলতা অলেক র়্ে, অলেক দুলর, কীভালর্ তালদর কাপ়ে ততমর হয়, তারা কী প্রলতযকমদে 
ভশভ কলর, মপ্রচালরর আংমিলত কী পাথর ইতযামদ। 
 
প্রায় প্রমতমি প্রশ্নই করা হে মপ্রচারলক কারণ তারা ধলরই মেলয়লছ ভসই ভেতা। মপ্রচার 
মর্িামরতভালর্ প্রমতমি প্রলশ্নর উত্তর মদলত র্াধয হে। জাোর আগ্রহ তালদর অসীি। 
 
মপ্রচার র্যাখযা কলর র্েে ভয ভস্পসমশপ চাোলো কমিে েয়, এর আয়তলের উপর মেভবর 
কলর কতজে ভোক প্রলয়াজে হলর্। ভস তালদর গ্রাউে কালরর ভিাির সম্বলন্ধ মর্িামরত 
জালে ো তলর্ অর্শযই উন্নত করা যালর্, তার গ্রলহ কলয়ক শ মিমেয়ে ভোক র্াস কলর, 
তলর্ অর্শযই ভজেডার তুেোয় তালদর গ্রহ অলেক ভছাি ও কি গুরুত্বপূণব, তালদর 
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কাপ়ে ততমর করা হয় মসমেকে প্ল্ামর্স্ক মদলয়, তারা প্রলতযকমদে ভশভ কলর তার 
আংমির পাথর হলে এলিমথষ্ট। ক্রলিই প্রলশ্নর তামেকা র়্ে হলে। মপ্রচার েক্ষয করে ভয 
ভস প্রায় তার ইোর মর্রুলদ্ধই প্রমতমি প্রলশ্নর উত্তর মদলয় যালে। 
 
প্রমতমি প্রলশ্নর উত্তর ভপলয়ই তারা তকব-মর্তকব করলছ মেলজলদর িলধয। তালদর এই 
মেজস্ব আলোচো এলকর্ালরই ভর্াধগ্িয হলে ো। কারণ তারা আন্তঃিহাজাগ্মতক ভাষার 
এিে একমি রূলপ কথা র্েলছ যা অলেক আলগ্ই হলয় পল়েলছ অপ্রচমেত। 
 
ভশষ পযবন্ত চযামেশ র্াধা মদলয় র্েে, ‘ভদ্রিলহাদয়গ্ণ, আিরা এখালে েতুে। তাই 
আপোরা এর্ার আিালদর মকছু প্রলশ্নর উত্তর মদে, ভজেডা সম্বলন্ধ আিরা সর্ জােলত 
চাই।’ 
 
তারপলর যা ঘিে তা এককথায় অমর্শ্বাসয। সমূ্পণব মিমিং হে এ অস্বাভামর্ক েীরর্তা 
ভেলি এে। ভয এল্ডারসরা এতক্ষণ কথা র্েমছে অেগ্বে, তারা এখে এলকর্ালরই চুপ। 
র্ক্তর্য পমরোর ভর্াঝালোর জেয এতক্ষণ িুলখর কথার সালথ োোভালর্ ও দ্রুত হাত 
ো়েমছে, এখে হাতগুলো মেজবীর্ হলয় পল়ে আলছ। ভচারালচালখ একজে আলরকজলের 
মদলক তাকালে, চাইলছ অেয ভকউ কথা র্োর দাময়ত্ব মেক। 
 
মপ্রচার দ্রুত হিলক্ষপ করে, ‘আিার সঙ্গী র্নু্ধ মহলসলর্ এগুলো জােলত চাইলছে। 
ভজেডার খযামত গ্যাোমিলত ছম়েলয় পল়েলছ এর্ং আিরা অর্শযই গ্ভেবলরর প্রমত অেুগ্ত 
এর্ং এল্ডারলদর প্রমত েদ্ধাশীে।‘ 
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ভকউ স্বমির মেশ্বাস ভফেে ো তলর্ িুখগুলো উজ্জ্বে হলয় উিে। একজে এেডার তজবেী 
ও রু্ল়ো আেুে মদলয় দাম়ে ভসাজা করলত করলত র্েে, ‘আিরা ভজেডার েডবলদর মর্শ্বি 
অেুগ্ত।’ 
 
চযামেলশর প্রমত মপ্রচালরর মর্রমক্ত কিে খােকিা। কথার্াতবা চামেলয় ভযলত োগ্ে ভস। 
িহামর্লশ্বর দূরতি প্রালন্ত থামক র্লে আিরা ভজেডার েডবলদর অতীত সম্বলন্ধ খুর্ ভর্মশ 
জামে ো। আিরা ধারণা কমর তারা এখালে দীঘবমদে ধলর সুশাসে র্জায় ভরলখলছে। 
 
পূলর্বর এেডারই কথা র্েে। ভসই এখে িুখপাত্র। আিালদর িলধয সর্লচলয় ভয র্লয়ারৃ্দ্ধ 
তার র্ার্ার র্ার্াও এিে ভকালো সিলয়র কথা র্েলত পারলর্ ো যখে েডবরা অেুপমস্থত 
মছলেে। 
 
‘ভস সিলয় শামন্ত র্জায় মছে?’ 
 
‘শামন্ত মছে! ভস মকছুিা মিধা করে। গ্ভেবর একজে রু্মদ্ধিাে ও ক্ষিতাশােী ভোক, 
মর্শ্বাসঘাতকলদর শামি মদলত মিধা কলরে ো। অর্শযই আিালদর ভকউ মর্শ্বাসঘাতক 
েয়।‘ 
 
‘হয়ত অতীলত ভস কাউলক ো কাউলক তার প্রাপয শামি প্রদাে কলরলছ।’ 
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আর্ারও মিধা, ‘এখালে আিরা র্া আিালদর পূর্বপুরুষরা র্া তালদর পূর্বপুরুষরা পযবন্ত 
ভকউ কখলো মর্শ্বাসঘাতকতা কলরমে। মকন্তু অেযােয গ্রলহ এ ধরলের ঘিো ঘলিলছ এর্ং 
তালদর ভিলর ভফো হলয়লছ। আিালদরলক েগ্ণয দমরদ্র কৃষক এর্ং রাজেীমতর র্যাপালর 
অজ্ঞ ভার্ার ভকালো কারণ ভেই।‘ 
 
তালদর গ্োর উলিগ্ এর্ং ভচালখর িহাজাগ্মতক ভাষা অমত স্বাভামর্ক। 
 
মপ্রচার েরি গ্োয় মজলজ্ঞস করে, ‘র্েলত পার কীভালর্ আিরা ভতািালদর গ্ভেবলরর 
সালথ ভদখা করর্।‘ 
 
ভকিে হতভম্ব ভদখাে সর্াইলক। অলেকক্ষণ পর ভসই একই এেডার র্েে, ‘ভকে 
ভতািরা জাে ো? গ্ভেবর আগ্ািীকাে এখালে আসলছে। মতমে জােলতে ভতািরা 
আসলর্। আিরা আন্তমরকভালর্ আশা কমর গ্ভেবলরর কালছ আিালদর আেুগ্লতযর র্যাপালর 
ভাে ভাে কথা ভতািরা র্েলর্।‘ 
 
মপ্রচালরর হামস প্রায় ভকুঁলপ ভগ্ে। মতমে জােলতে আিরা আসর্? 
 
এল্ডারসরা অর্াক হলয় একজে আলরকজলের মদলক তাকালত োগ্ে। ‘ভকে…প্রায় এক 
সিাহ ধলর আিরা ভতািালদর জেয অলপক্ষা করমছ।’ 
 
. 
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তালদরলক ভদওয়া ঘরগুলো এই গ্রলহর তুেোয় যলথষ্ট মর্োসর্হুে। মপ্রচার এর ভচলয়ও 
খারাপ অর্স্থার িলধয ভথলক অভযি। আর চযামেলশর িুলখর ভার্ ভদলখ ভালো-িে 
ভর্াঝার উপায় ভেই। 
 
দুজলেই মভতলর মভতলর ভিেসলে ভুগ্লছ। মপ্রচার রু্ঝলত পারলছ এই িুহূলতবই মেমিত 
পদলক্ষপ মেলত হলর্, মকন্তু তালক অলপক্ষা করলত হলে। কারণ প্রথলি গ্ভেবলরর সালথ 
ভদখা করলত হলর্। এলত মর্পলদর িাত্রা ভর্ল়ে যালে আরও। চযামেলশর ভকাুঁচকালো ভুরু 
ভদলখ তার প্রচে রাগ্ হে। অমেিয়তায় ভুগ্লছ চযামেশ। উপলরর পামির দাুঁত মদলয় 
মেলচর ভিাুঁি কািল়ে ধলর ভরলখলছ। িলেপ্রালণ ঘিোর একিা ভশষ চায়। 
 
‘মপ্রচার র্েে, আিরা ধরা পল়ে ভগ্মছ।’ 
 
‘হযাুঁ, সহজভালর্ র্েে চযামেশ।‘ 
 
‘শুধু এইিুকুই? আর মকছু র্োর ভেই? এখালে এলসই ভদখোি সর্াই আিালদর আসার 
খর্র জালে। িলে হয় গ্ভেবর এলস জাোলর্ে ভজে়োও আিালদর আসার খর্র জালে। 
তা হলে আিালদর পুলরা মিশলের আর গুরুত্ব কই?’ 
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ভচাখ তুেে চযামেশ। মভতলরর উলিগ্ েুকালোর ভকালো ভচষ্টা ো কলরই র্েে, ‘আিালদর 
আসার খর্র ভজলে ভফো এক র্যাপার; আিরা কারা এর্ং ভকে এলসমছ ভসিা ভজলে 
ভফো আলরক র্যাপার। 
 
‘তুমি কীভালর্ আশা কর মিতীয় ফাউলন্ডশলের ভোকলদর কালছ র্যাপারিা ভগ্াপে 
রলয়লছ।‘ 
 
‘সম্ভর্ত, ভকে েয়? ধর িহাকালশ থাকলতই আিালদরলক মডলিক্ট করা হয়। একিা 
িমিয়ার অর্জারলভশে ভপার্স্ থাকা কী খুর্ ভর্মশ অস্বাভামর্ক? এিেমক আিরা সাধারণ 
আগ্ন্তুক হলেও, আিালদর প্রমত তালদর আগ্রহ থাকলত পালর।‘ 
 
‘এত ভর্মশ আগ্রহ ভয গ্ভেবর আিালদর মফমরলয় ো মদলয় মেলজই ভদখা করলত আসলছে?’ 
 
চযামেশ কাধ ঝাুঁকাে। ‘এই সিসযামি মেলয় পলর কথা র্ের্। প্রথলিই ভদখা যাক এই 
গ্ভেবর ভোকিা ভকিে।‘ 
 
কু্রদ্ধভালর্ হাসে মপ্রচার। উদ্ভি একিা পমরমস্থমত ততমর হলে। 
 
চযামেশ কৃমত্রিভালর্ র্লে ভযলত োগ্ে, ‘একিা মর্ষয় মেমিত। ভজেডাই মিতীয় 
ফাউলেশে আর েয়লতা হাজার হাজার যুমক্ত প্রিাণ একর্ালকয ভুে মদলক পমরচামেত 
করলছ। ভজেডার প্রমত স্থােীয় ভোকলদর ভয ভয় রলয়লছ ভসিা কীভালর্ র্যাখযা করা যায়। 
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আমি ভকালো পমেমিকযাে ডমিলেশে ভদখলত পামে ো। এল্ডাররা তালদর সালথ অতযন্ত 
সহজভালর্ মিলশ এর্ং তারা ভকালো র্যাপালরই োক গ্োয় ো। ভয িযালির কথা তারা 
র্েলছ তার পমরিাণ আিার কালছ খুর্ ভর্মশ িলে হয়মে। স্থােীয়রা দামরলদ্রযর কথা র্লে, 
মকন্তু িলে হয় তারা র্মেষ্ঠ এর্ং ভাে ভখলত পায়। যমদও তালদর র্াম়েগুলো মেম্নিালের, 
গ্রািগুলো রুক্ষ।’ 
 
‘তা হলে, তুমি তালদর আদলশব মর্শ্বাসী?’ 
 
‘গ্যাোমি ক্ষিা করুক।’ চযামেশ িলে হয় মপ্রচালরর কথায় িজা ভপে। আমি শুধু পুলরা 
র্যাপারিার গুরুত্ব তুলে ধরমছ। স্পষ্টতই ভজেডা দক্ষ প্রশাসক তালদর দক্ষতা পুলরালো 
সাম্রাজয, প্রথি ফাউলেশে এিেমক আিালদর মেলজলদর ইউমেয়লের দক্ষতা ভথলক সমূ্পণব 
আোদা। এম্পায়ার, ফাউলেশে র্া ইউমেয়ে সকলেই স্পশবাতীত মকছু িূেযলর্াধ র্াদ 
মদলয় কামরগ্মর দক্ষতালক প্রাধােয মদলয়লছ। মকন্তু ভজেডা সুখসিৃমদ্ধ আেলত ভপলরলছ। 
তুমি ভদখলত পারছ ো এলদর পুলরা শাসে র্যর্স্থাই আোদা ধরলের। পুলরাপুমর 
সাইলকােমজকযাে।’ 
 
‘সমতয?’ ভেলষর সুলর র্েে মপ্রচার, আর দয়ােু সাইলকােমজর্স্লদর ভদওয়া শামির কথা 
র্েলত মগ্লয় এল্ডারলদর ভচালখিুলখ ভয ভয় ফুলি উলিমছে, ভতািার মথওমরলত ভসিা 
কীভালর্ মফি করলর্।’ 
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‘তারা মেলজরাই কী শামির মর্ষয় মছে? তারা শুধু অেযলদর শামির কথা র্লেলছ। আসলে 
শামির র্যাপারিা এিেভালর্ তালদর িলধয ভগ্ুঁলথ ভদওয়া হলয়লছ, ভয সমতযকার শামি 
প্রদালের প্রলয়াজে হয় ো। পুলরা মর্ষয়মি তালদর িলে এিেভালর্ ঢুমকলয় ভদওয়া হলয়লছ 
ভয আমি মেমিত এই গ্রলহ ভকালো ভজেমডয়াে তসমেক ভেই। তুমি ভখয়াে কলরামে?’ 
 
‘ভখয়াে করর্,’ মপ্রচার র্েে, িাো গ্ো, ‘যখে গ্ভেবলরর সালথ ভদখা হলর্ এর্ং কথার 
কথা, যমদ আিালদর ভিিামে কলরাে করা হয় তাহলে কী করলর্।’ 
 
চযামেশ মেষু্ঠর অর্জ্ঞার সালথ র্েে, ‘ভসই র্যাপালর তুমি অভযি।‘ 
 
সাদা হলয় ভগ্ে মপ্রচালরর িুখ। মেলজলক অলেক কলষ্ট মেয়িণ করে ভস। ভসমদে তারা 
মেলজলদর িলধয আর ভকালো কথা র্েে ো। 
 
. 
 
েীরর্ শীতে রাত। মপ্রচার ঘুিন্ত চযামেলশর িৃদু শ্বাস-প্রশ্বালসর শব্দ পালে। ধীলর ও 
মেঃশলব্দ কমিলত র্াধা ট্রান্সমিিার আরাওলয়ভ মরমজওলে এডজার্স্ করে। েখ মদলয় চাপ 
মদলতই িূে যালের সালথ ভযাগ্ালযাগ্ ততমর হে। 
 
ভছাি ভছাি মর্রমতলত মেঃশব্দ স্পেলের িাধযলি উত্তর পাওয়া ভগ্ে। 
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মিতীয়র্ার মজলজ্ঞস করে মপ্রচার, ‘ভযাগ্ালযাগ্ হলয়লছ?’ 
 
মিতীয়র্ার উত্তর এে, ‘ো, আিরা অলপক্ষা করমছ।‘ 
 
মর্ছাো ভথলক োিে ভস। রুলির মভতর িাো। পশলির কম্বে গ্ালয় জম়েলয় ভচয়ালর র্লস 
আকালশর তারার মদলক তামকলয় থাকে। তার মেলজর ভপমরলফমরর রালতর আকালশর 
তুেোয় এখােকার েক্ষত্রগুলো অলেক ভর্মশ উজ্জ্বে এর্ং গ্যাোমির স্বেতার িলধয 
এলোলিলোভালর্ সাজালো। 
 
েক্ষত্রগুলোর িাঝখালে ভকাথাও রলয়লছ ভয দুলর্বাধয পমরমস্থমত তালক মর্বি কলর মদলে 
তার সিাধাে এর্ং সিাধাে পাওয়ার জেয ভস র্যাকুে হলয় প়েে। 
 
কলয়ক িুহূলতবর জেয ভস আর্ারও অর্াক হে, যমদ মিউলের কথাই সমতয হয়। আসলেই 
মক কেভাসবে তালক তার আত্মমর্শ্বালসর ভশষপযবালয় এলে দাুঁ়ে কমরলয়লছ। োমক এিা শুধু 
র্য়স এর্ং গ্ত কলয়ক র্ছলরর উত্থাে পতে? 
 
ভস আর ভকয়ার কলর ো। 
 
ভস লান্ত। 
 
. 
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ভরালসলির গ্ভেবর এলেে অমত সাধারণভালর্। তার একিাত্র সঙ্গী হে গ্রাউে কালরর 
চােক। 
 
গ্রাউে কালরর গ্িে মর্শাে ও আরািদায়ক, মকন্তু মপ্রচালরর কালছ ভতিে ভালো র্লে 
িলে হে ো, ভদলখই ভর্াঝা যালে এিমিক ফুলয়লে েয় ভকমিকযালে চলে। 
 
ভজেমডয়াে গ্ভেবর হােকা পালয় পাতো র্রলফর উপর োিলেে এর্ং দুই সামর অেুগ্ত 
এেডারলসর িাঝখাে মদলয় ভহুঁলি এলস দ্রুত ঘলর ঢুকলেে। মতমে কারও মদলক তাকালেে 
ো। তালক অেুসরণ করে সর্াই। 
 
মেলজলদর ঘর ভথলক মিউে ইউমেয়লের দুই র্যমক্ত সর্ ভদলখলছ। মতমে অথবাৎ গ্ভেবর 
হােকা পাতো গ়্েলের, খালিা এর্ং অোকষবক। 
 
মকছুই প্রিাণ হয় ো। 
 
োভবাস হলয় প়োর জেয মপ্রচার মেলজলক অমভশাপ মদে। তার িুখ, ভস মেমিত এলকর্ালর 
শান্ত। চযামেলশর সািলে অপদস্থ হওয়ার ভয় ভেই, মকন্তু তার রলক্তর গ্মত দ্রুত হলয় 
উলিলছ এর্ং গ্ো শুমকলয় ভগ্লছ। 
 
শারীমরক ভয় ো। অেয ধরলের ভয়। 
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চযামেশ অেসভালর্ এক হালতর েলখর মদলক তামকলয় েখ খুুঁিলছ। 
 
র়্ে কলর শ্বাস িােে মপ্রচার। গ্ভীরভালর্ মচন্তা করার ভচষ্টা করে মিউে তালক কেভািব 
করার আলগ্ ভকিে মছে ভস। িলে করা কমিে। ভিিামে ভস আলগ্র অর্স্থার সালথ 
মেলজলক তুেো করলত পারে ো। ভয শক্ত র্াধে তালক ইলিাশোমে মিউলের সালথ 
ভর্ুঁলধ ভরলখলছ, ভসই র্াধে ভস মছুঁ়েলত পারে ো। শুধু িলে করলত পারে ভয ভস 
একসিয় মিউেলক হতযা করার ভচষ্টা কলরমছে, মকন্তু অলেক ভচষ্টা কলরও ভসই সিলয়র 
প্রকৃত ইলিাশে অেুভর্ করলত পারে ো। তলর্ পুলরাপুমর ো পারলেও ঐ সিলয়র 
ইলিাশে যতিুকু ভস মচন্তা করলত পারে তালতই ভিাচ়ে মদলয় উিে ভপলির ভভতর। 
 
যমদ গ্ভেবর মর্লশষ ভিিাে পাওয়ালরর অমধকারী ভকালো মিতীয় ফাউলেশোর হয়? 
 
যমদ তারা মপ্রচালরর িােমসক গ্িলের ভকালো ফািে মদলয় ঢুলক তালক ভভলেচুলর েতুে 
কলর ততমর কলর– 
 
প্রথলি মকছুই ভর্াঝা যালর্ ো। ভকালো র্যথা ো, িােমসক অর্সাদ ো। শুধু মেমদবষ্ট একিা 
সিলয়র পর তার িলে হলর্ ভস কখলোই মিউলের অেুগ্ত মছে ো, ভস শুধু তালক ঘৃণা 
কলর। এই ভীমতকর কল্পো মপ্রচারলক মর্ব্রত কলর তুেে। মভতলরর র্মি র্মি ভার্িালক 
ভিকাে অলেক কলষ্ট। 
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চযামেলশর গ্োর আওয়াজ ভপলয় ঘুরে ভস। একজে এেডার দরজার ভচৌকালি 
গ্ম্ভীরভালর্ দাুঁম়েলয় আলছ। তালদরলক গ্ভেবলরর কালছ মেলয় যালর্। চযামেশ একিা ঝাুঁকুমে 
মদলয় ভর্ল্ট মিক কলর মেে। িাথায় একিা ভরালসমিয়াে হুড প্রে। 
 
মপ্রচালরর ভচায়াে শক্ত। আসে জুয়ালখো শুরু হলে। 
 
ভরালসলির গ্ভেবর এলকর্ালরই তর্মশষ্টযহীে। একিা কারণ তার িাথায় ভকালো আোদে 
ভেই, এর্ং পাতো ধূসর চুে তার প্রকৃমতলত একিা েরি ভার্ এলে মদলয়লছ। ভচালখর 
চারপালশ অসংখয র্মেলরখা। তার সদয কািালো থুতমে ভিাোলয়ি ও ভছাি যার কারলণ 
তালক দুর্বে প্রকৃমতর ভোক র্লে িলে হয়। 
 
মপ্রচার ভচালখর মদলক ো তামকলয় তার থুতমের মদলক তামকলয় রইে। অর্শয মর্পলদর 
সিয় এলত ভকালো কাজ হলর্ মকো ভস জালে ো। 
 
গ্ভেবলরর কণ্ঠস্বর ভরাি, একলঘলয়, ‘ভজেডায় স্বাগ্তি। খার্ার ভখলয়লছে?’ ভস দরাজ 
ভালর্ ইউ ভশপ ভিমর্লের উপর হাত ভেল়ে ভদখাে। 
 
তারা িাথা ঝুুঁমকলয় র্সে। গ্ভেবর ইউর র্ালকর র্াইলরর মদলক এর্ং দুইসামর এল্ডারস্ 
সহ তারা দুইজে ইউর মভতলরর মদলক র্লসলছ। 
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ভখলত ভখলত গ্ভেবর ভজেডার খার্ালরর প্রশংসা করে, ভরালসলির আর্হাওয়ার 
সিালোচো করলত োগ্ে, এিেমক একর্ার ভপস ট্রালভলের জমিেতা মেলয়ও কথা র্োর 
ভচষ্টা করে। 
 
চযামেশ দুএকিা কথা র্েে। মপ্রচার এলকর্ালরই চুপ। 
 
খাওয়া ভশষ। গ্ভেবর ভচয়ালর ভহোে মদে। আমি ভতািালদর িহাকাশযালের ভখাুঁজ 
মেলয়মছ। ভচলয়মছোি যােিা ভযে সমিকভালর্ রক্ষণালর্ক্ষণ করা হয়। মকন্তু আিালক র্ো 
হলয়লছ, ভতািালদর যালের অর্স্থাে অজাো। 
 
‘সমতযই, চযামেশ হােকাুঁচালে র্েে। আিরা ভসিা িহাকালশ ভরলখ এলসমছ। অলেক র়্ে 
যাে, দুগ্বি অঞ্চলে দীঘবলিয়ালদ ভ্রিলণর উপযুক্ত েয় এর্ং এত র়্ে যাে মেলয় এখালে 
োিলে আিালদর শামন্তপূণব িলোভালর্র প্রমত সলেহ জাগ্লত পালর। তাই আিরা মেরস্ত্র 
অর্স্থায় একা এলসমছ।’ 
 
‘র্নু্ধত্বপূণব আচরণ, গ্ভেবর িন্তর্য করে। তুমি র্েছ, অলেক র়্ে যাে?’ 
 
‘ভকালো যুদ্ধ জাহাজ েয়, এমিলেমন্স।‘ 
 
‘ভতািরা ভকালত্থলক এলসছ?’ 
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‘সান্তামে ভসক্টলরর একমি ভছাি পৃমথর্ী ভথলক, ইওর এলিলেমন্স, গ্রহিা এতই ভছাি এর্ং 
গুরুত্বহীে ভয আপমে হয়ত এর অমিত্ব সম্পলকব অর্গ্ত েে। আিরা র্ামণজয করলত 
আগ্রহী।‘ 
 
‘র্ামণজয? ভতািালদর কালছ কী আলছ?’ 
 
‘সকে ধরলের যিপামত, এমিলেমন্স, মর্মেিলয় খাদয, কাি, খমেজ–’ 
 
‘হুি,’ গ্ভেবরলক মিধাগ্রি িলে হে। ‘এই মর্ষলয় আিার ধারণা খুর্ কি। হয়ত 
পারস্পমরক চুমক্ত করা সম্ভর্। তলর্ আিার সরকালরর প্রচুর তলথযর প্রলয়াজে হলর্। তাই 
ভতািালদর মর্ষলয় মর্িামরত জাোর পর এর্ং ভতািালদর িহাকাশযাে আিালক ভদখালোর 
পর ভজেডার মদলক যাত্রা করাই ভতািালদর জেয ভাে হলর্।‘ 
 
ভকউ ভকালো উত্তর মদে ো, গ্ভেবলরর আচরণ পালল্ট ভগ্ে। 
 
‘যাই ভহাক, ভতািালদর িহাকাশযাে ভদখািা প্রলয়াজে।’ 
 
চযামেশ মেরাসক্ত গ্োয় র্েে, ‘দুভবাগ্যজেকভালর্ আিালদর যালের এই িুহূলতব ভিরািলতর 
কাজ চেলছ। ইওর এমিলেমন্স যমদ িাত্র আিচমেশ ঘণ্টা সিয় ভদে তলর্ যােমিলক 
আিরা আপোর ভসর্ায় হামজর করলত পারর্।’ 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

79 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

‘আমি অলপক্ষা করলত অভযি েই।‘ 
 
প্রথির্ালরর িলতা মপ্রচার প্রমতপলক্ষর তীব্র দৃমষ্টর িুলখািুমখ হে, ভচালখ ভচাখ, মভতলর 
মভতলর দি র্ন্ধ হলয় ভগ্ে তার। এক িুহূলতবর জেয ডুলর্ যাওয়ার িলতা অেুভূমত হে। 
মকন্তু তারপরই ভচাখ সমরলয় মেে ভস। 
 
চযামেশ এর িলধয ভকালো ইতিত ভার্ ভেই। ভস র্েে, আিচমেশ ঘণ্টার আলগ্ 
আিালদর যাে এখালে োিলত পারলর্ ো, ইওর এমিলেমন্স। আিরা এখালে সমূ্পণব মেরস্ত্র 
অর্স্থায় এলসমছ। তারপরও আিালদর সৎ উলেলশযর প্রমত আপোর সলেহ রলয়লছ? 
 
দীঘব েীরর্তা, তারপর গ্ভেবর ককবশভালর্ র্েে, ‘ভতািরা ভয পৃমথর্ী ভথলক এলসছ ভসিা 
সম্পলকব র্ে।’ 
 
এভালর্ই ভশষ হে। আর ভকালো অপ্রীমতকর ঘিো ঘিে ো। গ্ভেবর তার অমফমসয়াে 
দাময়ত্ব পােে কলর চলে ভগ্লেে। 
 
. 
 
মেলজলদর কলক্ষ মফলর এলস মেলজর মজমেসপত্র গুমছলয় মেে মপ্রচার। 
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সতকবতার সালথ–মেশ্বাস র্ন্ধ কলর ভস তার ইলিাশে অেুভর্ করে। মেলজর ভভতলর 
ভকালো পমরর্তবে ভির ভপে ো। পাওয়ার কথাও ো। মিউে কেভািব করার পর ভস কী 
ভকালো পমরর্তবে ভির ভপলয়মছে? সর্ মকছুই মক আলগ্র িলতা মছে ো? ভযে সর্সিয় 
এিেই হয়। 
 
ভস মেলজলক পরীক্ষা করে। 
 
িাো মর্লিলষর সালথ, মেলজর িলের গ্হীলে মচৎকার কলর র্েে, ‘মিতীয় ফাউলন্ডশে 
অর্শযই খুুঁলজ ভর্র করলত হলর্ এর্ং বংস করলত হলর্।’ 
 
এই র্ক্তলর্যর সালথ তার মভতলর ভয ইলিাশে ততমর হে তা হলে পমরপূণব ঘৃণা। ভকালো 
মিধা র্া সলেহ ভেই। 
 
তারপর ‘মিতীয় ফাউলেশে’ শলব্দর পমরর্লতব ‘মিউে’ শব্দমি র্যর্হার কলর আর্ারও 
একই কাজ করে। এই িুহূলতব আলর্লগ্ তার দি র্ন্ধ হলয় এে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হলয় 
ভগ্ে। 
 
ভাে, যলথষ্ট ভাে। 
 
মকন্তু আরও সূক্ষ্ম র্া ভছাি ভকালো পমরর্তবে করা হলয়লছ কী? ভয ধরলের পমরর্তবে তার 
মর্চাররু্মদ্ধলক অর্রুদ্ধ কলর ভদয়মে, ফলে ধরাও প়েলর্ ো। 
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র্োর ভকালো উপায় ভেই। 
 
মকন্তু ভস এখেও মিউলের প্রমত পুলরাপুমর অেুগ্ত ভর্াধ করলছ। যমদ ভসিার ভকালো 
পমরর্তবে ো হয়, অেয ভকালো মকছুলকই আর ভয় ভেই। 
 
আর্ার কালজর মদলক িেিালক মফমরলয় আেে। কলক্ষর মেলজর অংলশ চযামেশ তার 
মেলজর কালজ র্যি। অেসভালর্ কমির কমিউমেলকিলর রু্ল়ো আেুলের েখ ভছাুঁয়ালো 
মপ্রচার। 
 
অপর প্রান্ত ভথলক সারা ভপলতই মেলজলক তার িলে হে ভারিুক্ত। 
 
িুখ পুলরাপুমর শান্ত, মকন্তু মভতলর ভস খুমশলত োফালে এর্ং চযামেশ তার িুলখািুমখ হলয়ই 
অেুভর্ করলত পারে ভয োিলকর ভশষ অলঙ্কর অমভেয় শুরু হলয়লছ। 
 
. 
 
চতুথব সলমেে 
 
দুই মস্পকার রািায় পরস্পরলক অমতক্রি করার সিয় একজে আলরকজেলক থামিলয় 
র্েে, ‘ফার্স্ব মস্পকালরর কাছ ভথলক খর্র ভপলয়মছ।’ 
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অপরজলের ভচালখ শঙ্কা ফুলি উিে। ‘ইিারলসকশে পলয়ি।‘ 
 
‘হযা! জামে ো আগ্ািী ভভার ভদখলত পারর্ মকো!’ 
 
. 
 
১.৫ মিউে 
 
মপ্রচালরর ভভতর র্া তালদর দুজলের সম্পলকবর িলধয ভয সূক্ষ্ম পমরর্তবে ঘলি ভগ্লছ ভস 
মর্ষলয় চযামেশলক সলচতে িলে হলো ো। শক্ত কালির ভর্লঞ্চ ভহোে মদলয় পা দুলিা 
ছম়েলয় র্সে। 
 
‘গ্ভেবলরর র্যাপালর ভতািার িতািত কী?’ 
 
কাুঁধ ঝাুঁকাে মপ্রচার, ‘মকছুই ো। তালক আিার ভিিাে মজমেয়াস র্লে িলে হয়মে। 
মিতীয় ফাউলেশলের খুর্ দুর্বে মেদশবে, যমদ ভস তালদর ভোক হলয় থালক।‘ 
 
‘আিার িলে হয় ো গ্ভেবর তালদর ভোক। আমি মেমিত েই। ধর তুমি একজে মিতীয় 
ফাউলেশোর।‘ চযামেশ মচমন্ততভালর্ র্েে, ‘তুমি কী করলর্? ধর আিরা এখালে ভকে 
এলসমছ ভসিা তুমি জাে। তুমি কীভালর্ আিালদর সািোলর্?’ 
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‘অর্শযই, কেভািব কলর।‘ 
 
‘মিউলের িলতা?’ চযামেশ তীক্ষ্ণ ভচাখ তুলে চাইে। আিরা কী কলর রু্ঝর্ তারা আিালদর 
কেভািব কলরলছ কীো? আর তারা যমদ অতযন্ত চাোক সাইলকােমজর্স্ হলয় থালক? 
 
‘ভস-ভক্ষলত্র আমি দ্রুত মেলজলদর ভশষ কলর ভফের্।‘ 
 
‘আর আিালদর িহাকাশযাে? ো’, চযামেশ তজবেী োচাে। ‘আিরা সর্াই ভাে করমছ, 
মপ্রচার, ওল্ডিযাে। শুধুই ভাে। আিরা–তুমি এর্ং আমি হমে ঢাে। তালদর আসে ে়োই 
মিউলের সালথ এর্ং তারা মিক আিালদর িলতাই সতকব। আিার িলে হয় আিালদর 
পমরচয় তালদর কালছ ভগ্াপে ভেই।’ 
 
শীতে দৃমষ্টলত তামকলয় রইে মপ্রচার। ‘তুমি এখে কী করলত চাও?’ 
 
‘অলপক্ষা।‘ চযামেশ দ্রুত র্েে, ‘তালদরলক আিালদর কালছ আসলত দাও। তারা উমিগ্ন 
হলত পালর িহাকাশযালের কারলণ, তলর্ সম্ভর্ত মিউলের র্যাপালরই ভর্মশ উমিগ্ন। 
গ্ভেবরলক পামিলয় আিালদর ভধাকা মদলত ভচলয়মছে। মকন্তু কাজ হয়মে। এরপর ভয 
আসলর্ ভস মিতীয় ফাউলেশোর হলর্ এর্ং ভস আিালদর সালথ ভকালো ধরলের 
সিলঝাতায় আসলত চাইলর্।‘ 
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‘তখে?’ 
 
‘তখে আিরা সিলঝাতা করর্।’ 
 
‘আমি ভসরকি িলে কমর ো।‘ 
 
‘কারণ তুমি িলে করছ এলত মিউলের প্রমত ভর্ঈিামে করা হলর্।‘ 
 
‘ো, তুমি যমদ ডার্ে ক্রস কলর থাক মিউে তা ভিকালত পারলর্। তারপলরও আমি 
ভতািার সালথ একিত েই।’ 
 
‘কারণ ভতািার ধারণা মিতীয় ফাউলেশোরলদর আিরা ফাুঁমক মদলত পারর্ ো?’ 
 
‘হয়লতা ো। মকন্তু িূে কারণ ভসিা ো।’ 
 
চযামেলশর দৃমষ্ট মপ্রচালরর হালতর উপর মস্থর হলয় থাকে। হামসিুলখ র্েে, ‘তুমি র্েলত 
চাে ভতািার হালতর র্স্তুিাই িূে কারণ।‘ 
 
মপ্রচালরর হালত তার ব্লার্স্ার ভর্মরলয় এলসলছ। ‘মিক, ভতািালক ভগ্রিার করা হে।‘ 
 
‘ভকে?’ 
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‘ফার্স্ব মসমিলজে অর্ দয ইউমেয়লের সালথ মর্শ্বাসঘাতকতার অমভলযালগ্।’ 
 
চযামেলশর ভিাুঁি পরস্পলরর সালথ ভচলপ র্সে। ‘কী ঘিলছ এসর্?’ 
 
‘মর্শ্বাসঘাতকতা এর্ং তা সংলশাধলের ভচষ্টা।‘ 
 
‘কী প্রিাণ আলছ? অথর্া ভকালো এমভলডন্স, ধারণা? পাগ্ে হলয় ভগ্লে োমক?’ 
 
‘ো, পাগ্ে হইমে। তুমি কী িলে কর ভতািার িলতা আোম়েলক মিউে এিে একিা 
জমিে ও গুরুত্বপূণব মিশলে ভকালো উলেশয ছা়োই পামিলয়লছ? আিার কালছও র্যাপারিা 
প্রথলি অস্বাভামর্ক িলে হলয়লছ। আর আমি মেলজলক সলেহ কলর সিয় েষ্ট কলরমছ। 
ভকে ভতািালক পািালো হলয়লছ? কারণ ভতািার হামস সুের, ভপাশাক সুের? োমক 
ভতািার র্য়স আিাশ র্ছর র্লে?’ 
 
‘সম্ভর্ত কারণ আিালক মর্শ্বাস করা যায়। অথর্া ভতািার যুমক্তরু্মদ্ধ েষ্ট হলয় ভগ্লছ।‘ 
 
‘অথর্া ভতািালক মর্শ্বাস করা যায় ো। যা অলেক ভর্মশ যুমক্তযুক্ত।‘ 
 
‘আিরা কী ধাুঁধা ততমর করমছ ো শলব্দর ভখো ভখেমছ?’ 
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মপ্রচার ব্লার্স্ার তাক কলর ভরলখ সািলে র্া়েে। চযামেলশর সািলে দাুঁম়েলয় র্েে, ‘উলি 
দাুঁ়োও।’ 
 
. 
 
আলি আলি উলি দাুঁ়োে চযামেশ। ব্লার্স্ালরর িাজে তার ভর্লল্টর উপর ভিলক রলয়লছ। 
 
‘মিউে মিতীয় ফাউলেশে খুুঁলজ ভপলত র্যথব হলয়লছ। আমিও হলয়মছ। তার কারণ 
মেলজলদর তারা খুর্ ভালোভালর্ ভগ্াপে ভরলখলছ। তাই একিা পথই ভখাো মছে–এিে 
কাউলক খুুঁলজ ভর্র করলত হলর্ ভয আলগ্ ভথলকই ভগ্াপে তথযিা জালে।‘ 
 
‘ভসই একজে হমে আমি?’ 
 
‘অর্শযই। আমি আলগ্ রু্ঝলত পামরমে। যমদও আিার মচন্তাভার্ো খুর্ ধীর, তরু্ মিকভালর্ 
কাজ করলত পারলছ। কত সহলজ আিরা র্স্ারস এে খুুঁলজ ভপোি! কী সুেরভালর্ তুমি 
সমিক মফল্ড মরমজওে ভর্র কলর ভফেলে! ভসখাে ভথলক সমিক স্থােও মের্বাচে করলে! 
ভর্াকা! তুমি কী ভভলর্মছলে এতগুলো অসম্ভর্ ঘিো আমি এলকর্ালর হজি কলর ভফের্?’ 
 
‘ভতািার িলত আমি সফে?’ 
 
‘ভয ভকালো অেুগ্ত ভোলকর ভচলয় অলধবক সফে। 
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‘কারণ ভতািার মর্চালর আিার সাফেয অলেক মেচু িালের?’ 
 
‘ব্লার্স্ার মদলয় ভখাুঁচা মদে মপ্রচার। শুধু ভচাখ ভদলখ ভর্াঝা ভগ্ে চযামেশ ভরলগ্ যালে। 
কারণ তুমি মিতীয় ফাউলেশলের ভোক।‘ 
 
‘আমি?’–অসমহষু্ণ গ্ো। ‘প্রিাণ ভকাথায়?’ 
 
‘অথর্া তালদর িারা ভিিামে ইেিুলয়ন্সড ।‘ 
 
‘মিউলের অজালন্ত? অসম্ভর্।’ 
 
‘মিউলের জ্ঞাতসালরই। তুমি কী ভভলর্মছলে ভতািার ভখোর জেয ভতািালক িহাকাশযাে 
ভদওয়া হলয়লছ? আসলে যা ভচলয়মছোি তুমি ভসভালর্ই আিালদর মিতীয় ফাউলেশলের 
কালছ ভপৌঁলছ মদলয়ছ।‘ 
 
‘আমি শুধু মভতলরর মেযবাসিুকু ভর্র কলর মেলয়মছ অথর্া র্ো যায় ভকালো মর্শাে র্স্তুর 
ভখাসা ছাম়েলয়মছ িাত্র। মজলজ্ঞস করলত পামর ভকে আমি এরকি করর্? যমদ আমি 
মর্শ্বাসঘাতক হই, আমি ভতািালদরলক মিতীয় ফাউলেশলের কালছ মেলয় আসর্ ভকে? 
র্রং গ্যাোমির এমদক ভসমদক ঘুলর ভতািালদর ভুে পলথ মেলয় যাওয়ািাই ভতা মছে 
স্বাভামর্ক?’ 
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‘িহাকাশযালের কারলণ। এর্ং কারণ আত্মরক্ষার জেয মিতীয় ফাউলেশলের এিমিক 
ওয়রলফয়ালরর প্রলয়াজে।’ 
 
‘একিা িাত্র যাে তালদর কালছ ভকালো গুরুত্ব র্হে কলর ো। যমদ ভভলর্ থাক এই যাে 
পরীক্ষা কলর আগ্ািী র্ছরই তারা এিমিক পাওয়ার প্ল্যাি ততমর করলর্ তা হলে আমি 
র্ের্ তারা মিক ভতািার িলতা অমত অমত সাধারণ মিতীয় ফাউলেশোর।’ 
 
‘তুমি এগুলো মিউলের সািলে র্যাখযা করার সুলযাগ্ পালর্।‘ 
 
‘আিরা কােগ্ালে মফলর যামে?’ 
 
‘আিরা এখালেই থাকমছ। কিলর্মশ পলের মিমেলির ভভতর মিউে আিালদর সালথ ভযাগ্ 
ভদলর্ে। ভতািার কী ধারণা আমি তার অেুগ্ত র্লে ভস আিালদর অেুসরণ কলর 
আলসমে? তুমি ভতািার ভখো মিক িলতাই ভখলেছ। হয়লতা তুমি মশকারলক আিালদর 
কালছ মেলয় যাওমে, মকন্তু আিালদর তুমি মশকালরর কালছ মেলয় এলসছ।‘ 
 
‘আমি র্সলত পামর’, চযামেশ র্েে, এর্ং মকছু মর্ষয় ভতািার কালছ ছমর্র িলতা পমরোর 
কলর র্যাখযা করলত পামর?’ 
 
‘তুমি দাুঁম়েলয়ই থাকলর্।‘ 
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‘মিক আলছ, দাুঁম়েলয়ও র্েলত পারর্। কী িলে হয় ভতািার, কমিউমেলকশে সামকবলি 
র্সালো হাইপারলট্রসালরর িাধযলি মিউে আিালদর অেুসরণ কলর আসলছ?’ 
 
. 
 
হালত ধরা ব্লাষ্টার একিু ভকুঁলপ ভগ্ে হয়লতা। চযামেশ মিক মেমিত েয়। 
 
‘ভতািালক অর্াক ভদখালে ো।’ চযামেশ র্েে, তলর্ আমি র্ামজ ধলর র্েলত পামর তুমি 
প্রচে একিা ধাক্কা ভখলয়ছ। হাইপারলট্রসালরর কথা আমি প্রথি ভথলকই জামে। এখে 
আমি ভতািালক এিে মকছু র্ের্ যা আমি জামে ভয তুমি জাে ো।’ 
 
৫০ # ভসলকে ফাউলেশে 
 
‘মর্শ্বাসঘাতক র্া শত্রু এলজি, যমদ এই শব্দিাই ভতািার পছে হয়, মকন্তু মিউে ভসিা 
ভজলেলছ একিু অদু্ভতভালর্। তার কেভালিবড ভোকলদর কলয়কজলের িাইও ভিম্পার করা 
হলয়লছ।’ 
 
‘হালতর ব্লার্স্ার এর্ার মেমিতভালর্ই ভকুঁলপ ভগ্ে।’ 
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‘ভসজেযই আিালক তার প্রলয়াজে হয়। আিালক কেভািব করা হয়মে। ভস ভতািালক 
র্লেমে ভয তার একজে আেকেভালিবড ভোলকর প্রলয়াজে। ভতািালক কী ভস আসে 
কারণ র্লেমছ?’ 
 
‘অেযভালর্ ভচষ্টা কর চযামেশ। যমদ আমি মিউলের মর্রুলদ্ধ চলে ভযতাি, আমি ভসিা 
রু্ঝলত পারতাি।‘ মপ্রচার দ্রুত ও মেঃশলব্দ মেলজর িাইে অেুভর্ করে। আলগ্র িলতাই 
আলছ। চযামেশ অর্শযই মিথযা কথা র্েলছ। 
 
‘অথবাৎ তুমি এখেও মিউলের প্রমত আেুগ্তয ভর্াধ করছ। সম্ভর্ত আেুগ্লতযর ভকালো 
পমরর্তবে করা হয় ো। মিউে র্লেমছে খুর্ সহলজই এই পমরর্তবে মডলিক্ট করা যায়। 
মকন্তু িােমসকভালর্ তুমি ভকিে ভর্াধ করছ? মেমিয়। যাত্রা শুরু করার পর ভথলক কী 
সর্সিয় মেলজলক স্বাভামর্ক িলে হলয়লছ? অথর্া অদু্ভত ভকালো অেুভূমত ভযে তুমি 
অলেকিা মেলজর ভভতলর ভেই। কী চাও তুমি, মট্রগ্ার ো মিলপই আিার শরীলর গ্তব কলর 
ভফেলর্?’ 
 
মপ্রচার তার ব্লার্স্ার আধা ইমঞ্চ সমরলয় আেে। ‘কী র্েলত চাও?’ 
 
‘র্েলত চাই ভতািার িাইে ভিম্পার করা হলয়লছ। তুমি মিউে র্া অেয কাউলক 
হাইপারলট্রসার র্সালত ভদখমে। তুমি শুধু মজমেসিা ভসখালে ভপলয়ছ এর্ং ধলর মেলয়ছ 
কাজিা মিউলের। তারপর ভথলকই ভতািার ধারণা হলয়লছ মিউে আিালদর অেুসরণ কলর 
আসলছ। অর্শয ভতািার মরমসভার ভয ওলয়ভলেংলথ িূে যালের সালথ ভযাগ্ালযাগ্ কলর 
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আিার মরমসভার তত ভালোভালর্ পালর ো। তুমি ভভলর্মছলে আমি মকছুই জামে ো! এখে 
ভস দ্রুত এর্ং রালগ্র সালথ কথা র্েলছ। তার মেঃসৃ্পহ ভার্ চলে মগ্লয় মহংস্র আচরণ 
ফুলি উলিলছ, মকন্তু অেুসরণ কলর মিউে আিালদর কালছ আসলছ ো।’ 
 
‘ভস যমদ ো হয় তা হলে ভক?’ 
 
‘তুমি কালদর আশা কর। ভযমদে আিরা যাত্রা কমর ভসমদেই আমি হাইপারলট্রসার খুুঁলজ 
পাই। মকন্তু একর্ালরর জেযও মচন্তা কমরমে কাজিা মিউলের। তা ছা়ো যমদ আমি 
মর্শ্বাসঘাতক হতাি তা হলে অলধবক গ্যাোমি পাম়ে মদলয় এখালে আসার প্রলয়াজে মছে 
ো। খুর্ সহলজই কেভািব কলর মিউে আিার কাছ ভথলক মিতীয় ফাউলেশলের অর্স্থাে 
ভজলে মেলত পারত। মিউলের কালছ তুমি মকছু ভগ্াপে রাখলত পারলর্? আর যমদ আমি 
োই জামে, তা হলে কীভালর তালক পথ ভদখার্? তলর্ ভকে আিালক পািালো হলয়লছ?’ 
 
‘অর্শযই হাইপারলট্রসার র্মসলয়লছ মিতীয় ফাউলেশলের ভকালো এলজি। তারাই এখে 
আিালদর কালছ আসলছ। কী চায় তারা? িহাকাশযাে? একিা যাে মদলয় তারা কী 
করলর্। আসলে তারা চায় ভতািালক। মপ্রচার। মিউলের পলর ইউমেয়ে সম্পলকব তুমিই 
সর্লচলয় ভর্মশ জাে এর্ং তালদর কালছ মিউে যতিা মর্পজ্জেক, তুমি ততিা েও। আর 
তাই ভকাে পলথ অেুসন্ধাে করলত হলর্ ভসিা তারা আিার িাইলে স্থাপে কলর মদলয়মছে। 
আমি জােতাি মপছলে মিতীয় ফাউলেশে রলয়লছ এর্ং তারাই পুলরা র্যাপার পমরচােো 
করলছ। আমি তালদর মেয়লিই ভখলে ভগ্মছ। আিরা পরস্পরলক ভধাকা মদলয়মছ। তারা 
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আিালদর ভচলয়মছে, আমি তালদর অর্স্থাে জােলত ভচলয়মছোি। ভস জালে আিরা ভকউ 
কাউলক ভধাকা মদলত পামরমে।‘ 
 
‘মকন্তু তুমি এভালর্ অস্ত্র ধলর রাখলে আিরাই ভহলর যার্। অর্শযই এই পমরকল্পো 
ভতািার ো, তালদর। ব্লার্স্ার আিার হালত দাও মপ্রচার। জামে কাজিা ভতািার কালছ ভুে 
িলে হলে, মকন্তু এই িুহূলতব ভতািার িাইও কাজ করলছ ো, ভতািার মভতলর ভথলক 
মিতীয় ফাউলেশে কাজ করলছ। ব্লার্স্ার দাও, মপ্রচার এর্ং এখে ভথলক যা ঘিলর্ আিরা 
একসালথ তার ভিাকালর্ো করর্।’ 
 
মপ্রচার এক ভীমতজেক িলের িুলখািুমখ হে। অমেিয়তা! তার সর্ ধারণাই কী ভুে? 
মেলজর ভভতলর এত সলেহ ভকে? ভস মেমিত হলত পারলছ ো ভকে? চযামেশ কী কলর 
এত মেমিত হয়? 
 
অমেিয়তা! 
 
তার মক দুলিা সত্তা রলয়লছ? 
 
একিা মর্ভ্রলির িলধয ভস চযামেশলক ভদখে হাত র্াম়েলয় তার সািলে দাুঁম়েলয় আলছ–এর্ং 
হিাৎ কলরই মপ্রচার রু্ঝলত পারে ভয চযামেলশর হালত ভস ব্লার্স্ার মদলয় মদলত যালে। 
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এর্ং ব্লার্স্ার চযামেলশর হালত ভদওয়ার মিক আগ্ িুহূলতব তার মপছলে দরজা খুলে ভগ্ে, 
প্রায় মেঃশলব্দ–ঘুলর দাুঁ়োে ভস। 
 
. 
 
মিউে কখলো মর্ভ্রান্ত হয় ো এর্ং তার অমভধালে অপ্রতযামশত র্লে ভকালো ঘিো ভেই। 
সর্মকছুই তার প্রতযাশা অেুযায়ী হয়। 
 
শারীমরকভালর্ মিউে ভকালো পমরমস্থমত প্রভামর্ত করলত পালর ো, এখেও করলছ ো। 
 
ভপাশালকর কারলণ তার স্বাভামর্ক অর্য়র্ ফুলি উলিমে। িুখ ঢাকা। আেখাোর হুড 
িাথার উপর ভিলে ভদওয়ায় তালক আরও রহসযিয় িলে হলে। তার উপমস্থমতলত 
মপ্রচালরর িােমসক যিণা পুলরাপুমর ো হলেও মকছুিা কিে। অেযভালর্ র্ো যায় 
পমরমস্থমতলত মকছুিা ভারসািয ততমর হে। 
 
‘ব্লার্স্ার ভতািার কালছই থাক, মপ্রচার।‘ মিউে র্েে, তারপর চযামেলশর মদলক ঘুরে। 
চযামেশ কাধ ঝাুঁমকলয় র্লস পল়েলছ। ‘আমি ছা়ো অেয কালরা অেুসরণ করার র্যাপারিা 
কী?’ 
 
মপ্রচার র্াধা মদে, ‘আপোর আলদলশ আিালদর যালে হাইপারলট্রসার র্সালো হলয়মছে, 
সযার?’ 
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মিউে িাো ভচালখ তার মদলক তাকাে, অর্শযই। ইউমেয়ে অর্ ওয়াল্ডবস ছা়ো গ্যাোমির 
অেয ভকালো পক্ষ কী ভসখালে ঢুকলত পারত? যাই ভহাক, তুমি মকছু র্েমছলে চযামেশ? 
 
‘হযাুঁ। মকন্তু আিার ভুে হলয়মছে, সযার। আিার ধারণা মছে মিতীয় ফাউলেশলের ভকউ 
ভট্রসার র্মসলয়লছ এর্ং তালদর ভকালো স্বাথবমসমদ্ধর জেয আিালদর এখালে পথ ভদমখলয় 
আো হলয়লছ। আমি ভসিা প্রমতলরাধ করার জেয ততমর হমেোি। এ ছা়োও আিার 
ধারণা মছে ভজোলরে ভর্াধহয় তালদর হালত চলে ভগ্লছে। 
 
‘এখে আর ভতািার ভসরকি িলে হলে ো।’ 
 
‘এখে আর িলে হলে ো।‘ 
 
‘মিক আলছ, এই মর্ষয়িা র্াদ দাও।’ মিউে পযাড োগ্ালো এর্ং ইলেকমট্রকযামে উত্তি 
ভপাশালকর উপলরর ির খুলে ভফেে। আমি র্সলত পামর? এখে–এখালে আিরা মেরাপদ 
এর্ং অোহুত প্রলর্লশর মর্পদিুক্ত। এই র্রলফর মডলপার স্থােীয় ভোকলদর এখালে 
প্রলর্লশর ভকালো আগ্রহ ভেই। মেমিন্ত থাকলত পার। মেলজর ক্ষিতার উপর পমরপূণব 
আত্মমর্শ্বাস ফুলি উিে। 
 
চযামেশ তার মর্রূপভার্ ভগ্াপে করে ো। ভগ্াপেীয়তার প্রলয়াজে ভকে? ভকউ মক পােীয় 
সাভব করলর্ আর েতবকীরা োচ ভদখালর্? 
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‘হলত পালর, ভতািার মথওমর কী র্লে? ভকালো মিতীয় ফাউলেশোর ভতািালক এিে 
একমি মডভাইস মদলয় অেুসরণ কলরলছ যা আমি ছা়ো আর কালরা কালছ ভেই এর্ং এই 
জায়গ্া তুমি কীভালর্ খুুঁলজ ভপলে?’ 
 
‘জাো সিি ঘিো মর্লেষণ কলর আমি মেমিত হলয়মছ ভয মেমদবষ্ট ধারণা আিার িাথায় 
প্রমতস্থাপে করা হলয়মছে–’ 
 
‘ভসই একই মিতীয় ফাউলেশোর িারা?’ 
 
‘আিার তাই ধারণা।‘ 
 
‘তা হলে ভতািার কী একর্ারও িলে হয়মে ভয যমদ একজে মিতীয় ফাউলেশোর মেলজর 
স্বাথবমসমদ্ধর জেয মিতীয় ফাউলেশলে ভযলত ভতািালক র্াধয র্া প্রলরামচত করলত পালর–
এর্ং তুমি জাে ভয ভস আিার িলতা একই পদ্ধমতলত কাজ কলর। যমদও ভখয়াে কলরা, 
আমি শুধু ইলিাশে প্রমতস্থাপে করলত পামর, আইমডয়া ো–ভতািার কী িলে হয় ো, ভস 
যখে এভালর্ই কাজ সারলত পারলছ, তখে হাইপারলট্রসার র্সালোর ভকালো প্রলয়াজেই 
মছে ো।’ 
 
হিাৎ ভকুঁলপ উিে চযামেশ। তীব্র ভচালখ মিউলের ভচালখর মদলক তামকলয় আলছ। স্বমি ভত 
মপ্রচালরর কাধ ঝুুঁলক ভগ্ে। 
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ো,’ র্েে চযামেশ, আিার ভসরকি িলে হয়মে।‘ 
 
‘অথর্া তারা যমদ ভতািালক অেুসরণ করলত র্াধয হয়, তা হলে ভতািালক কীভালর্ 
পথমেলদবশো ভদলর্। আর পথমেলদবশ ো ভপলে এই জায়গ্া তুমি খুুঁলজ ভপলত ো। মর্ষয়িা 
ভভলর্মছলে? 
 
‘ভসিাও আমি মচন্তা কমরমে।’ 
 
‘ভকে করমে? ভতািার রু্মদ্ধিত্তা কী সাধারণ িাত্রার ভচলয়ও মেচু িলরর?’ 
 
‘এর উত্তলর আমি শুধু একিা প্রশ্ন করর্ সযার। আপমেও কী ভজোলরলের সালথ মিলে 
আিালক মর্শ্বাসঘাতক মহসালর্ অমভযুক্ত করলছে?’ 
 
‘যমদ কলরই থামক তলর্ অমভলযাগ্ খেে করার জেয তুমি কী র্েলর্?’ 
 
‘ভজোলরেলক যা র্লেমছ তাই র্ের্। যমদ আমি মর্শ্বাসঘাতক হই এর্ং মিতীয় 
ফাউলেশলের অর্স্থাে আিার জাো থালক, তাহলে আিালক কেভািব কলর সহলজই 
তথযগুলো ভজলে মেলত পারলতে। যমদ আিালক অেুসরণ করার প্রলয়াজে হলয় থালক 
তলর্ রু্ঝলত হলর্ আমি আলগ্ ভথলক ভকালো তথয জামে ো এর্ং মর্শ্বাসঘাতক েই। 
অথবাৎ আপোর ধাুঁধার উত্তলর আমি আলরকমি ধাুঁধা ততমর করোি।’ 
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‘ভতা, ভশষপযবন্ত উপসংহার কী হলো?’ 
 
‘আমি মর্শ্বাসঘাতক েই।‘ 
 
‘আিালক মর্শ্বাস করলতই হলে, ভযলহতু যুমক্ত আলছ ভতািার কথায়।‘ 
 
‘তা হলে আপমে আিালদর ভগ্াপলে অেুসরণ কলর এলসলছে ভকে?’ 
 
‘কারণ পুলরা ঘিোর একিা আোদা র্যাখযা আলছ। তুমি এর্ং মপ্রচার মেলজলদর িলতা 
কলর মকছু ঘিোর র্যাখযা মদলয়লছা, সর্গুলোর মদলত পালরামে। আমি–যমদ ভতািরা 
আিালক সিয় দাও–অল্প সিলয় পুলরা র্যাপারিা র্যাখযা করলত পামর। মপ্রচার, ভতািার 
ব্লার্স্ার আিার হালত দাও। আিালদর উপর আঘাত আসার ভকালো ভয় ভেই। মভতর 
ভথলক ো, র্াইলর ভথলকও ো, এিেমক মিতীয় ফাউলেশে ভথলকও ভকালো ভয় ভেই।‘ 
 
ভরালসমিয়াে পদ্ধমতলত তর্দুযমতক তার িারা কািরামি গ্রি রাখা হলয়লছ। হােকা হেুদ 
আলো মদলে মসমেং ভথলক ঝুেন্ত একিা র্াল্ব, র়্ে হলয় মতেজলের ছায়া পল়েলছ 
ভদওয়ালে। 
 
মিউে র্েে, ‘চযামেশলক ভযলহতু আমি অেুসরণ কলর এলসমছ রু্ঝলত হলর্ ভয আমি মকছু 
একিা ভপলত ভচলয়মছোি। তারপর ভস ভযরকি দ্রুত ও সরাসমর মিতীয় ফাউলেশলে চলে 
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ভগ্ে, আিরা ধলর মেলত পামর ভয এরকি একিা মকছুই আমি ভচলয়মছোি। ভকালো 
একিা র্াধার কারলণ আমি চযামেলশর কাছ ভথলক সরাসমর তথয সংগ্রহ করলত পামরমে। 
এই হলে ঘিো। চযামেলশর কালছ সিি জর্ার্ রলয়লছ। আমি জামে। মপ্রচার, তুমি 
রু্ঝলত ভপলরছ?’ 
 
‘ো, সযার।‘ 
 
‘আমি রু্মঝলয় র্েমছ। শুধুিাত্র এক ধরলের ভোলকরাই মিতীয় ফাউলেশলের অমিত্ব জালে 
এর্ং আিালক র্াধা মদলত পালর। চযামেশ, আমি মেমিত তুমি একজে মিতীয় 
ফাউলেশোর।‘ 
 
হাুঁিুর উপর কেুই-এর ভর মদলয় সািলে ঝুুঁলক এে চযামেশ। রালগ্র সালথ র্েে ‘ভকালো 
সরাসমর প্রিাণ আলছ। এই অমভলযাগ্ আজলক মদলে দুইর্ার মভমত্তহীে র্লে প্রিামণত 
হলয়লছ।‘ 
 
‘সরাসমর প্রিাণও রলয়লছ, চযামেশ। আমি ভতািালক র্লেমছ আিার ভোকলদর ভিম্পার 
করা হলে, ভয করলছ ভস অর্শযই আেকেভালিবড এর্ং সর্ মর্ষলয়র ভকন্দ্রমর্েুলত 
রলয়লছ। খুর্ সহজ র্যাপার। তুমি অতযন্ত সফে চযামেশ। িােুষ ভতািালক পছে কলর। 
সর্মকছুই ভালোিলতা চেমছে। 
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‘তারপর আমি ভতািালক এই অমভযালের দাময়ত্ব মেলত র্েোি তুমিও মপছপা হলে ো। 
ভতািার ইলিাশে পরীক্ষা কলর রু্ঝোি ভতািার ভকালো দুমিন্তা ভেই। ভয ভকালো সাধারণ 
ভোক এই অমভযালে ভযলত সািােয হলেও অমেিয়তায় পল়ে ভযত। মকন্তু ভতািার ভকালো 
অমেিয়তা মছে ো। হয় তুমি প্রচে ভর্াকা অথর্া কলরােড। 
 
‘তাই ভতািালক আলরকভালর্ পরীক্ষা করোি। এক িুহূলতবর জেয আমি ভতািার িাই পূণব 
কলর মদোি প্রচে কলষ্ট এর্ং পরিুহূলতবই সমরলয় মেোি। তুমি ভরলগ্ উিলে, আিার 
কালছ স্বাভামর্ক আচরণ র্লে িলে হলয়লছ। মকন্তু তার আলগ্, িাত্র এক পেলকর জেয, 
খুর্ সািােয এক পেলকর জেয মেলজলক সািলে ভেওয়ার আলগ্ ভতািার িাইও ভরমজর্স্ 
করে। এিাই জাোর প্রলয়াজে মছে আিার।’ 
 
‘আিার িলতা ক্ষিতা ছা়ো ভকউ আিালক র্াধা মদলত পারলর্ ো, এিেমক কলয়ক 
পেলকর জেযও ো।‘ 
 
চযামেলশর কণ্ঠস্বর মেচু এর্ং মতক্ত, ‘ভতা এখে কী ঘিলর্?’ 
 
‘এখে তুমি িারা যালর্–একজে মিতীয় ফাউলেশোর মহসালর্। মেিয়ই রু্ঝলত পারলছা 
ভতািালক ভিলর ভফো দরকার।’ 
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আলরকর্ার ব্লার্স্ার এর িাজে-এর িুলখািুমখ হে চযামেশ। এইর্ার িাজে এর মপছলে 
ভয রলয়লছ ভস মপ্রচালরর িলতা দুর্বে ভকউ েয়, র্রং তার মেলজর িলতাই পমরণত এর্ং 
শমক্তশােী। 
 
আর তার হালত সিয়ও খুর্ কি। 
 
. 
 
পরর্তবী পমরমস্থমত ইলিাশোে কলরালে অক্ষি সাধারণ কালরা পলক্ষ র্ণবো করা কমিে। 
 
র্স্তুত ব্লার্স্ালরর মট্রগ্ালর মিউে রু্ল়ো আেুে মদলয় চাপ মদলত শুরু করার পর অমত স্বল্প 
সিলয় র্যাপারিা রু্ঝলত পারে চযামেশ। 
 
মিউলের এই িুহূলতবর ইলিাশোে ভিকআপ দৃঢ় ও আত্মপ্রতযয়ী। ভকালো মিধাগ্রিতা 
ভেই। পলর চযামেলশর যমদ ভকৌতূহে জালগ্ ভস মহসার্ কলর ভদখলত পালর্ ভয তার িৃতুয 
মছে আর িাত্র এক ভসলকলের পাুঁচ ভালগ্র এক ভাগ্ দূরলত্ব। 
 
ভসই একই সিলয়র ভভতর মিউে যা রু্ঝলত পারে তা হলে, চযামেলশর িমিলের 
ইলিাশোে পলিেমশয়াে তার ভকালো প্রভার্ ছা়োই হিাৎ উেীি হলয় উিে, একই সালথ 
অপ্রতযামশত মদক হলত সীিাহীে ভয়ঙ্কর ঘৃোর এক প্রর্াহ আছল়ে প়েলছ তার উপর। 
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েতুে এই ইলিাশোে এমেিযাি ঝাুঁমক মদলয় মট্রগ্ার ভথলক মিউলের আেুে সমরলয় মদে। 
আর মকছু করার মছে ো, পমরমস্থমতর পমরর্তবে ভস পুলরাপুমর রু্লঝ ভফলেলছ। 
 
মতেজে র্যামক্ত এিে অর্স্থালে আলছ ভয কতগুলো ভরখা মদলয় তালদর সংযুক্ত করলে 
একিা মত্রভুজ ততমর হলর্। 
 
দাুঁম়েলয় আলছ মিউে, হালত ব্লার্স্ার, গ্ভীর দৃমষ্টলত তামকলয় আলছ চযামেলশর মদলক। 
চযামেশ মেঃশ্বাস মেলত ভয় পালে। আর মপ্রচার, তালক ভদলখ িলে হয় ভযে ভকউ তালক 
ভচয়ালরর সালথ ভিলস ধলর ভরলখলছ। তার শরীর কাুঁপলছ প্রচে ভর্লগ্, িাংশলপশীগুলো 
এলতা ভর্মশ শক্ত হলয় আলছ, ভয-ভকালো িুহূলতব ভফলি রক্ত ভর্মরলয় আসলত পালর। 
পেকহীে ভচালখ তামকলয় আলছ মিউলের মদলক, দৃমষ্টলত সুতীব্র এর্ং ভয়ঙ্কর ঘৃণা। 
 
চযামেশ এর্ং মিউলের িলধয একিা র্া দুলিা শব্দ র্ো হলয়লছ। একিা র্া দুলিা শব্দই 
ইলিাশোে কেশাসলেস-এর প্রর্াহলক চােু কলর ভদয়, ভয প্রর্াহ শুধু তালদর িলতা 
দুজেই রু্ঝলত পারলর্। আিালদর মেলজলদর সুমর্ধার জেয তালদর অেুভূমতলক শলব্দ 
অেুর্াদ করাই ভালো। 
 
চযামেশ চাপা গ্োয় র্েে, ‘আপমে দুলিা আগুলের িাঝখালে রলয়লছে, ফার্স্ব মসমিলজে। 
একই সালথ আপমে দুলিা িাইে কলরাে করলত পারলর্ে ো, ভযখালে একমি হলে 
আিার। মপ্রচার এই িুহূলতব আপোর কেভাসবে ভথলক িুক্ত। আমি তার র্াধাগুলো সমরলয় 
মদলয়মছ। ও হলে ভসই আলগ্র মপ্রচার ভয এক সিয় আপোলক হতযা করলত ভচলয়মছে, 
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ভস আপোলক সিি িুক্ত ও পমর্ত্র মজমেলসর শত্রু র্লে িলে কলর এর্ং এও জালে ভয 
আপমে তালক পাুঁচর্ছর ধলর মেলজর মেয়িলণ ভরলখলছে। তার ইোশমক্ত দমিলয় আমি 
তালক সািলে রাখমছ মকন্তু যমদ আপমে আিালক হতযা কলরে, ভস িুক্ত হলয় যালর্ এর্ং 
আিার মদক ভথলক ব্লার্স্ার র্া আপোর ইো শমক্ত সমরলয় ভেওয়ার আলগ্ই ভস 
আপোলক খুে করলর্।‘ 
 
রু্ঝলত পারে মিউে। একিুও ে়েে ো। 
 
চযামেশ র্লে ভযলত োগ্ে, ‘যমদ আপমে তালক কলরাে র্া হতযা র্া অেয মকছু করার জেয 
িাইে ঘুমরলয় ভেে, আিালক থািালোর জেয আর্ার আপমে আিার মদলক এত দ্রুত 
ঘুরলত পারলর্ে ো।‘ 
 
মিউে এর্ারও মস্থর। শুধু হােকা সমমতর মচি রলয়লছ। 
 
‘তাই,’ চযামেশ র্েে, ‘ব্লার্স্ার মেলচ ভফলে মদে এর্ং আলগ্র আলোচোয় মফলর যাই।‘ 
 
‘আমি একিা ভুে কলরমছ’ অর্লশলষ র্েে মিউে, যখে ভতািালক ভজরা করমছোি তখে 
এখালে তৃতীয় কালরা উপমস্থত থাকািা ভর্াকামি হলয়লছ। এখে ভুলের ভখসারত মদলতই 
হলর্। 
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ভস ব্লার্স্ার মেলচ ভফলে মদে এর্ং োমথ মদলয় পামিলয় মদে কািরার অেযমদলক। একই 
সালথ গ্ভীর ঘুলি তমেলয় ভগ্ে মপ্রচার। 
 
‘ভজলগ্ উলি আর্ার ভস স্বাভামর্ক হলয় যালর্,’ মিউে আলগ্র গ্োলতই র্েে। 
 
মিউে মট্রগ্ালর চাপ মদলত শুরু করার পর ব্লার্স্ার ভফলে ভদওয়া পযবন্ত সিয় ভেলগ্লছ 
িাত্র ভদ়ে ভসলকে। 
 
মকন্তু সলচতেতার মিক র্াইলর ভথলক হিাৎ কলরই চযামেশ এক পেলকর জেয মিউলের 
িাইলের ভভতর মকছু একিা মডলিক্ট করলত পারে। ভসিা হলে আত্মমর্শ্বাস এর্ং 
মর্জয়উোস। 
 
. 
 
১.৬ মিতীয় ফাউলেশে 
 
ভোক দুজে সমূ্পণব মশমথে ও সহজভালর্ র্লস রলয়লছ; দুজে দুই মদলক। মকন্তু আলর্মগ্ক 
স্নাযু়গুলো কাুঁপলছ উলত্তজোয়। 
 
দীঘব সিলয়র িলধয এই প্রথি মিউে অমেিয়তার িলধয পল়েলছ। চযামেশ জালে এই 
িুহূলতব মেলজলক রক্ষা করলত পারলেও ভর্মশক্ষণ পারলর্ ো। 
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এ ধরলের মচন্তাও িৃতুযর সামিে। ভকালো ধরলের আলর্মগ্ক দুর্বেতার প্রকাশ িালেই 
মিউলের হালত একিা অস্ত্র তুলে ভদওয়া। মিউে এরই িলধয ভকালো পমরকল্পো কলর 
ভফলেলছ। 
 
সিয় ভপলত হলর্– 
 
এখেও আসলছ ো ভকে? ভসিাই কী মিউলের আত্মমর্শ্বালসর কারণ? তার প্রমতপক্ষ 
এিে কী জালে যা ভস জালে ো? তার িাইে মকছুই র্েলছ ো, যমদ ভস আইমডয়াগুলো 
রু্ঝলত পারত। এর্ং এখেও– 
 
‘ভযলহতু আপোর ধারণা আমি মিতীয় ফাউলেশোর,’ চযামেশ র্েে, এর্ং আমিও 
অস্বীকার কমরমে, তাহলে র্েুে ভকে আমি ভজেডায় এলসমছ? 
 
‘ওহ ো,’ মিউে আত্মমর্শ্বালসর সালথ হাসে, ‘আমি মপ্রচার েই। ভতািার কালছ আিার 
ভকালো মকছু র্যাখযা করার প্রলয়াজে ভেই। তুমি ভয যুমক্তই ভদখাও, ভতািার আচরলণই 
আমি মেঃসলেহ হলয়মছ।’ 
 
‘তারপরও আপোর গ্লল্পর ভকাথাও ফাুঁক থাকলত পালর। ভজেডাই কী আপমে যা 
খুুঁজলছে ভসই মিতীয় ফাউলেশে? মপ্রচার প্রায়ই আপোর আলরকমি প্রলচষ্টার কথা র্েত 
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এর্ং আপোর সাইলকােমজর্স্ এর্মেং মিস-এর কথা। আিার স্বল্প উৎসালহ ভস অলেক 
মকছুই র্েত। এর্মেং মিস এর কথা মচন্তা করুে, ফার্স্ব মসমিলজে।’ 
 
‘ভকে করর্?’ আত্মমর্শ্বালসর সালথ র্েে মিউে। 
 
চযামেশ রু্ঝলত পারলছ মিউে ধীলর ধীলর আত্মমর্শ্বাসী হলয় উিলছ, ভযে সিলয়র সালথ 
সালথ তার সিি উলিগ্ ভকলি যালে। 
 
মেলজর িমরয়া ভার্ দৃঢ়ভালর্ প্রমতহত করে চযামেশ। আপোর ভকৌতূহে কি তাহলে। 
মপ্রচার র্লেমছে মিস মকছু একিার প্রমত প্রর্েভালর্ মর্মস্মত হলয়মছে। ভস র্ারর্ার মিতীয় 
ফাউলেশেলক সতকব কলর ভদওয়ার কথা র্েমছে। ভকে? এর্মেং মিস িারা ভগ্ে। মিতীয় 
ফাউলেশে ভকে সতকব হয়মে। এর্ং তারা মিলক আলছ। 
 
মেষু্ঠর তৃমির সালথ হাসে মিউে, অর্শই তারা সতকব হলয়মছে। তা েইলে ভকে আিার 
ভোকলদর সািোলোর জেয ভর্ইে চযামেশ োলির একজে কােগ্ালে উপমস্থত হে এর্ং 
সম্ভর্ত আিালক উৎখালতর উলেশযও তার মছে। একিু ভদমর কলর এলসমছে এই যা।‘ 
 
‘তাহলে,’ চযামেশ মকেু করুণা ভর্াধ করুে তার প্রমত, ‘আপমে জালেেই ো মিতীয় 
ফাউলেশে কী, অথর্া যা সর্ ঘিলছ তার িূে অথব কী?’ 
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মিউে অেযজলের করুণা রু্ঝলত ভপলর মর্রূপ হলয় উিে। তার ভসই পমরমচত ভমঙ্গলত 
োক ঘষে চার আেুে মদলয়। ‘র্ে তাহলে মিতীয় ফাউলেশলের র্যাপারিা কী?’ 
 
চযামেশ িমরয়াভালর্ র্ো শুরু করে, আলর্মগ্ক প্রতীলকর র্দলে এখে ভস শব্দ র্যর্হার 
করলছ। ‘আমি যতুিুকু জামে মিতীয় ফাউলেশেলক মঘলর থাকা রহসযই মিসলক ভর্মশ 
মর্ভ্রান্ত কলর তুু্লেমছে। হযামর ভসেডে তার দুলিা ইউমেি অতযন্ত মভন্নভালর্ স্থাপে 
কলরমছলেে। প্রথি ফাউলেশে মছে প্রকাশয। মকন্তু মিতীয়মি অন্ধকালর থাকা রহসযিয় 
কালো গ্হ্বর। 
 
‘ভকে এরকি কলরমছলেে, ভসিা রু্ঝলত হলে আর্ার আপোলক বংলসানু্মগ্ এম্পায়ালরর 
তৎকােীে পমরলর্শ অেুধার্ে করলত হলর্। ভসিা মছে এক চরি সিয়, চু়োন্ত 
উৎকষবতার পর সিি অগ্রগ্মত ভথলি মগ্লয়মছে। এক িুিূষব সভযতার মেদশবে। ভযখালে 
েতুে ধযাে-ধারণার মর্রুলদ্ধ র্াধা ততমর করা হলয়মছে। ভসেঙ্গে এই র্ালধর মর্রুলদ্ধ 
মর্লদ্রাহ কলরে যা তালক মর্খযাত কলর ভতালে। এিাই মছে তার সর্বলশষ তারুণযদীি সৃমষ্ট 
যা এম্পায়ালরর অিমিত সূযবলক উজ্জ্বে কলর ভতালে এর্ং মিতীয় এম্পায়ালরর সূলযবাদলয়র 
পথ ততমর কলর।” 
 
‘ভর্শ েমিকীয় ভতা?’ 
 
তাই মতমে সাইলকামহলর্স্ামরর েীমত অেুসরণ কলর দুলিা ফাউলেশে ততমর কলরে। মকন্তু 
তার ভচলয় আর ভক ভালোভালর্ জালে ভয এই েীমতগুলো সর্ আলপমক্ষক। মতমে ভকালো 
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মফমেশ ভপ্রাডাক্ট ততমর কলরেমে। মফমেশ ভপ্রাডাক্ট ক্ষময়ষু্ণ িলের জেয। মকন্তু তার একিা 
গ্মতশীে ভিকামেজি মছে এর্ং মিতীয় ফাউলেশে হলে ভসই গ্মতশীেতার িূে 
হামতয়ার। আিরা, ক্ষণস্থায়ী ইউমেয়ে অর্ ওয়ালল্ডবর ফার্স্ব মসমিলজে, আিরাই হমে 
ভসেডেস প্ল্যালের আসে অমভভার্ক, রক্ষক, শুধু আিরা।’ 
 
‘তুমি কী মেলজলক সাহস ভযাগ্াে,’ মিউে অর্জ্ঞার সালথ র্েে, ‘অথর্া আিালক 
প্রভামর্ত করলত চাও? মিতীয় ফাউলেশে, ভসেডেস প্ল্যাে, মিতীয় এম্পায়ার আিালক 
এলকর্ালরই প্রভামর্ত করলত পালরমে। আলর্মগ্ক ভয উপাদােগুলো তুমি আিার ভভতর 
ঢুকালোর ভচষ্টা করছ, তালতও োভ হয়মে। তাছা়ো ভর্াকা, মিতীয় ফাউলেশে এখে 
অতীত। কারণ তারা বংস হলয় ভগ্লছ।‘ 
 
মিউে ভচয়ার ভছল়ে সািলে এগুলো। চযামেশ তার িাইলে ইলিাশোে পলিেমশয়ামেমি 
ভচলপ র্সলছ রু্ঝলত পারলছ। ভস র্াধা ভদওয়ার ভচষ্টা করে প্রাণপলণ। মকন্তু একিা 
মর্রুদ্ধ শমক্ত তার ভভতলর মেিবিভালর্ রৃ্মদ্ধ পালে, আঘাত করলছ, তার িাইে দুিল়ে-
িুচল়ে মদলয়লছ। 
 
ভদওয়ালের সালথ মপি ভেলগ্ ভগ্ে, মিউে দাুঁম়েলয় আলছ এলকর্ালর িুলখািুমখ। ভকািলর 
হাত, মর্শাে োলকর মেলচ ভিাুঁি ভয়ঙ্করভালর্ ফাুঁক হলয় আলছ। 
 
ভতািার ভখো ভশষ, চযামেশ। ভতািালদর সর্ার ভখো–সরার, যালদর মিতীয় ফাউলেশে 
র্ো হত। 
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এখালে র্লস তুমি মকলসর অলপক্ষা করমছলে। যখে তুমি মপ্রচালর সালথ তকব করমছলে, 
যখে শারীমরক শমক্ত ছা়োই মপ্রচারলক প্রায় ধরাশায়ী কলর ভফলেমছলে। তুমি আসলে 
অলপক্ষা করমছলো, তাই ো? অলপক্ষা করমছলে প্রমতকূে একিা পমরমস্থমতলত আিালক 
স্বাগ্ত জাোলত। ভতািার জেয দুঃসংর্াদ ভয আিার জেয প্রমতকূে র্লে ভকালো কথা 
ভেই। 
 
‘আর এখে তুমি মকলসর অলপক্ষা করু্ছ? এখেও আিার মদলক এিেভালর্ শব্দর্াে ছুুঁ়েছ, 
ভযে ভতািার কণ্ঠস্বর আিালক ভচয়ালরর সালথ ভগ্ুঁলথ রাখলর্। আর যখেই তুমি কথা র্েছ 
ভতািার িাইে মকছু ঘিার জেয অলপক্ষা করলছ–ভতা করলছই। মকন্তু ভকউ আসলর্ ো। 
যালদর তুমে আশা করছ, ভতািার র্নু্ধরা তালদর ভকউ ো। তুমি এখালে একা চযামেশ 
এর্ং একই থাকলর্। ভকে জাে? 
 
কারণ প্রথি ভথলক ভশষপযবন্ত মিতীয় ফাউলেশে আিালক ভুেভালর্ মর্চার কলরলছ। আমি 
তালদর পমরকল্পো আলগ্ ভথলকই জামে। তারা ভভলর্মছে ভতািালক অেুসরণ কলর আমি 
এখালে আসর্ এর্ং মসদ্ধ হওয়ার জেয তালদর উত্তি ক়োইলত চল়ে র্সর্। তুমি আসলে 
একিা ভিাপ, দুর্বে, ভর্াকা এক মিউিযালির জেয একমি ভিাপ। 
 
‘তারা কীভালর্ মচন্তা করে ভয আমি আিার মিি ছা়ো এখালে আসর্? ভয ভকালো 
আমিবোমরর মর্রুলদ্ধ তারা অসহায়। আিার মশপ প্রায় র্ার ঘণ্টা আলগ্ ভজেভার উলেলশয 
যাত্রা কলরলছ। এতক্ষলণ ভজেডা পুলরাপুমর বংস হলয় ভগ্লছ। জের্সমতর ভকন্দ্রগুলো 
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বংস হলয় ভগ্লছ। মিতীয় ফাউলেশলের আর ভকালো অমিত্ব ভেই। এর্ং দুর্বে কুৎমসত 
এই আমি এখে গ্যাোমির সর্ ক্ষিতার অমধকারী।’ 
 
চযামেশ অসহায়ভালর্ িাথা ো়োলো ছা়ো আর মকছু করলত পারে ো। আতবস্বলর র্েে-–
’ো, ো।’ 
 
‘হযাুঁ–হযাুঁ—’ মিউে ভভেমচ ভকলি র্েে। এর্ং তুমি সম্ভর্ত সর্বলশষ জীমর্ত। তলর্ 
ভর্মশক্ষণ থাকলর্ ো।’ 
 
ভর্শ মকছুক্ষলণর েীরর্তা। তারপর চযামেলশর িাইলের সর্লচলয় মভতলরর মিসুযলত 
অেুপ্রলর্লশর ফলে হিাৎ তীব্র র্যথায় ভস প্রায় গ়্োগ্ম়ে মদলত োগ্ে। 
 
মিউে মপমছলয় ভগ্ে, ‘যলথষ্ট েয়,। তুমি পরীক্ষায় পাস করলত পালরামে। তুমি ভে। র়্ে 
একিা আদশব বংস হলয় যালর্। তার জেয ভতািার ভকালো আলক্ষপ ভেই, র্রং মেলজর 
িৃতুযভলয় কাতর। 
 
মিউে তার দুর্বে হালতর ভছাট্ট িুমি মদলয় চযামেলশর গ্ো ভচলপ ধরে। অলেক কলষ্টও ভস 
ছুিলত পারে ো। 
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‘তুমি আিার র্ীিা, চযামেশ। আমি যমদ ভকালো ভুে কলর থামক তুমি তার মর্রুলদ্ধ আিার 
পমরচােক ও ভসফগ্াডব।‘ মিউলের ভচাখ তার মভতলর ভগ্ুঁলথ যালে–ভজারালোভালর্–
তীব্রভালর্– 
 
‘আিার মহসার্ মিক আলছ, চযামেশ? আমি ভতািার মিতীয় ফাউলেশলের সর্াইলক মেমিি 
করলত ভপলরমছ? ভজেডা বংস হলয় ভগ্লছ চযামেশ, পুলরাপুমর বংস; র্াি র্তািা কী? 
আমি অর্শযই র্াির্তা এর্ং সতয জােলত চাই। কথা র্ে চযামেশ কথা র্ে। আমি কী 
তলর্ গ্ভীরভালর্ অেুপ্রলর্শ করলত পামরমে? এখেও মর্পদ রলয় ভগ্লছ? কথা র্ে, 
চযামেশ। আমি ভকাথায় ভুে কলরমছ?’ 
 
চযামেশ অেুভর্ করে শব্দগুলো তার িুখ ভথলক ভর্মরলয় আসলছ। অমেোকৃতভালর্। দাুঁত 
ভচলপ ধলর ভসগুলোলক র্াধা মদলত চাইে। মজহ্বা দমিলয় রাখার ভচষ্টা করে। গ্োর সিি 
ভপশী শক্ত কলর রাখে। 
 
মকন্তু শব্দগুলো ভর্মরলয় এে মফসমফস কলর প্রচে শমক্তলত ভর্মরলয় আসার পলথ তার 
গ্ো, মজভ, দাুঁত মছন্নমভন্ন কলর মদে। 
 
‘সতয,’ ভস অতযন্ত ক্ষীণ গ্োয় র্েে, ‘সতয-–’ 
 
‘হযাুঁ, সতয। আর কী করার আলছ?’ 
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‘ভসেডে মিতীয় ফাউলেশে স্থাপে কলরমছলেে এখালে। এখালে, আমি মিথযা র্েমছ ো। 
সাইলকােমজর্স্রা এখালে এলস স্থােীয় অমধর্াসীলদর মেয়িণ ভেয়।‘ 
 
‘আর ভজেডা?’ মিউে তার আলর্গ্লক অতযাচালরর র্েযায় ডুমর্লয় মদে– মেষু্ঠরভালর্ 
ভসগুলোলক মছন্নমভন্ন করলত োগ্ে। ভজেডা আমি বংস কলরমছ। তুমি জাে আমি কী 
চাই। আিালক র্ে।’ 
 
‘ভজেডা েয়। আমি র্লেমছ মিতীয় ফাউলেশে সম্ভর্ত সরাসমর ক্ষিতায় থাকলর্ ো। 
ভজেডা হলে সর্ার িাথা–’ শব্দগুলো ভর্াঝাই যায় ো। মিতীয় ফাউলেশোলরর ইোর 
প্রমতমি অণুর মর্রুলদ্ধ ভসগুলো ততমর হলে, ‘ভরালসি–ভরালসি? ভরালসিই হলে ভসই 
পৃমথর্ী–’ 
 
মিউে তার িুলিা মঢলে করে এর্ং চযামেশ যিণা ও পী়েলের িলধয হারু্ডুরু্ ভখলত 
থাকে। 
 
‘তুমি আিালক ভর্াকা র্াোলোর ভচষ্টা করছ?’ খুর্ েরিভালর্ র্েে মিউে। 
 
‘ভতািালক ভর্াকা র্াোলো হলয়লছ।‘ এিাই মছে চযামেলশর সর্বলশষ প্রমতলরাধ। 
 
‘মকন্তু খুর্ ভর্মশ সিলয়র জেয েয়। আমি আিার মিলির সালথ ভযাগ্ালযাগ্ কলরমছ। 
ভজেডার পর তারা ভরালসলিও আসলত পারলর্। মকন্তু প্রথলি–’ 
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চযামেশ ভির পালে তার চারপালশ যিণাদায়ক অন্ধকার ততমর হলে, মকছুলতই দূর হলে 
ো। অন্ধকার তার শ্বাসলরাধ কলর মদলে, রু্ঝলত পারলছ তার অতযাচামরত, আহত িাইে 
মচর অন্ধকালর ডুলর্ যালে। আর্ছাভালর্ ভদখলত ভপে মিউে মর্জয় গ্লর্ব হাসলছ। হামসর 
তালে কাুঁপলছ েম্বা, িাংসে োক। 
 
শব্দিা হােকা হলয় ভগ্ে। অন্ধকার তালক গ্রাস কলর মেে। 
 
একিা ঝাুঁকুমে মদলয় ভচতো মফলর আসলত োগ্ে চযামেলশর। র্যাপারিা অলেকিা ভছাি 
ফুলিা মদলয় একঝেক আলো এলস প়োর িলতা। আলোিা একর্ার ফুলিার সািলে 
আসলছ আর্ার চলে যালে। ধীলর ধীলর র্াির্ দুমেয়ায় মফলর আসলছ। চযামেশ। 
 
ভস ভর্ুঁলচ আলছ অর্শযই। েরিভালর্ প্রায় পােলকর িলতা হােকা কলর শ্বাস মেে। তার 
মচন্তাভার্ো মস্থর হলে। আরািলর্ালধর একিা প্রর্াহ তার মভতলর প্রলর্শ করলছ ভস 
রু্ঝলত পারে। র্াইলর ভথলক। োক ঘষে ভস। 
 
দরজা ভখাো এর্ং ফার্স্ব মস্পকার মিক ভচৌকালির মভতলর দাুঁম়েলয় আলছ। ভস কথা র্োর 
ভচষ্টা করে, মচৎকার করার ভচষ্টা করে, সতকব করার ভচষ্টা করে–মকন্তু ভকালো শব্দ ভর্র 
হলো ো। ভস জালে মিউলের পরাক্রিশােী িাইলের একিা অংশ এখেও তালক ধলর 
ভরলখলছ এর্ং শব্দগুলো তার মভতলরই আিলক রাখলছ। 
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ভস আলরকর্ার োক ঘষে। মিউে এখেও কািরায় রলয়লছ। অতযন্ত মক্ষি এর্ং ভচাখ 
োে হলয় আলছ। এখে আর ভস হাসলছ ো। মকন্তু মহংস্রভালর্ দাুঁত ভর্মরলয় রলয়লছ। 
 
তার িাইলে ফার্স্ব মস্পকালরর ভকািে ভিিাে ইেিুলয়ন্স অেুভর্ করলছ চযামেশ। আলি 
আলি তার যিণার উপশি হলে। হিাৎ কলরই সর্ অেুভূমত হামরলয় ভগ্ে। কারণ ফার্স্ব 
মস্পকালরর ভিিাে ইেিুলয়ন্স মিউলের প্রমতরক্ষার সালথ এক িুহূলতবর জেয ধাক্কা ভখে। 
তারপর আর্ার সর্ মিক। 
 
মিউে তার কৃশকায় শরীলরর সালথ ভর্িাোে ভক্রালধর সালথ র্েে, আলরকজে আিালক 
স্বাগ্ত জাোলত এলসলছ। তার মক্ষপ্র িাইে কািরা ছাম়েলয় আরও অলেক দূর পযবন্ত চলে 
ভগ্ে– 
 
‘তুমি একা,’ ভস র্েে। 
 
‘আমি পুলরাপুমর একা।’ র্েলেে ফার্স্ব মস্পকার, একা আসাই দরকার, ভযলহতু পাুঁচর্ছর 
আলগ্ আমিই ভতািালক মচেলত ভুে কলরমছোি। ভসই ভুলের সংলশাধে আিালক একাই 
করলত হলর্। দুভবাগ্যর্শত ভয ভিিাে ওলয়ভ মদলয় তুমি জায়গ্ািা মঘলর ভরলখলছা, ভসিা 
আিার মহসালর্ মছে ো। এখালে আসলত ভস কারলণই আিার সিয় ভর্মশ ভেলগ্লছ। 
ভতািার দক্ষতার জেয অমভেেে।‘ 
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‘অমভেেলের প্রলয়াজে ভেই।‘ তর্রী জর্ার্ আসে। ‘তুমি কী ওইখালে পল়ে থাকা 
ভতািার ভাো মপোলরর সালথ ভতািার ভব্রইলের মছলিলফাুঁিা ভযাগ্ মদলত এখালে এলসলছা?’ 
 
ফার্স্ব মস্পকার হাসলেে, ‘ভকে, যালক তুমি ভর্ইে চযামেশ মহসালর্ ভচে ভস তার মিশে 
পুলরাপুমর সম্পন্ন কলরলছ, যমদও ভিিামে ভস ভতািার সিকক্ষ েয়। আমি ভদখলত পারমছ 
তুমি তার কতিুকু ক্ষমত কলরছ, হয়লতা আিরা তালক পুলরাপুমর সুস্থ কলর তুেলত পারর্। 
ভস অতযন্ত সাহসী, এই মিশলে ভস্বোয় এলসলছ।‘ 
 
চযামেলশর িাইে তরঙ্গ মকছু র্োর ভচষ্টা করলছ, সতকব কলর মদলত চালে, মকন্তু পারলছ 
ো। ভস শুধু ভলয়র একষ্টা ভস্রাত মেলক্ষপ করলত পারে। 
 
মিউে এলকর্ালরই শান্ত। ‘তুমি মেিয়ই ভজেডার বংলসর কথা জাে?’ 
 
‘আমি জামে। ভতািার কািোর কথা আিরা আলগ্ই অিেুিাে কলরমছোি।‘ 
 
‘হযাুঁ, আমিও তাই িলে কমর। মকন্তু প্রমতলরালধর র্যর্স্থা করমে?’ 
 
‘ো, প্রমতলরাধ করা হয়মে। ফার্স্ব মস্পকালরর ইলিাশোে মসলম্বােজী এলকর্ালরই সরে। 
ভযে মতমে মেলজর প্রমতই মর্রক্ত। এর্ং ভুেিা ভতািার ভচলয় আিারই ভর্মশ। পাুঁচর্ছর 
আলগ্ ভক ভার্লত ভপলরমছে ভতািার এত ক্ষিতা। প্রথি ভথলকই আিরা অেুিাে 
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কলরমছোি–যখে কােগ্াে দখে কর–ভয ভতািার ইলিাশোে কলরালের ক্ষিতা আলছ। 
খুর্ একিা অর্াক হওয়ার িলতা মকছু ো, ফার্স্ব মসমিলজে, আমি র্যাখযা করলত পামর।’ 
 
তুমি আর আমি ভযভালর্ ইলিাশোে কিাক্ট কমর ভসিা েতুে মকছু েয়। এিা িােুলষর 
ভব্রইলের িলধযই রলয়লছ। অমধকাংশ িােুষই প্রানগ্মতহামসক পদ্ধমতলত ইলিাশে প্রকাশ 
করলত পালর ভযিে িুলখর ভমঙ্গ, কণ্ঠস্বর ইতযামদ। মকছু পশু গ্ন্ধলশাুঁকার অেুভূমতলক 
র্যর্হার কলর। এই ভক্ষলত্র আলর্গ্ কি জমিে। 
 
‘র্স্তুত িােুলষর ক্ষিতা আরও ভর্মশ। মকন্তু মিমেয়ে র্ছর আলগ্ কথা র্েলত ভশখার পর 
সরাসমর ইলিাশোে কিাক্ট মর্ষয়মি র্ন্ধ হলয় যায়। একিাত্র মিতীয় ফাউলন্ডশেই এই 
ভুলে যাওয়া মর্ষয়মি মকছু পমরিালণ ধলর রাখলত ভপলরলছ। 
 
‘মকন্তু আিরা এই ক্ষিতা মেলয় জন্মাই ো। মিমেয়ে র্ছলরর ক্ষয় একিা ভয়ােক র্াধা 
এর্ং আিালদর এই অেুভূমতলক মশখলত হয়, চচবা করলত হয়। ভপশীর জেয ভযিে র্যায়াি 
কমর এর জেযও ভসভালর্ র্যায়াি করলত হয়। ভতািার সালথ এখালেই আিালদর পাথবকয। 
তুমি এই ক্ষিতা মেলয়ই জলন্মছ। 
 
‘অলেক মকছুই আিরা রু্ঝলত পামর। ভয িাের্লগ্াষ্ঠীর এই ধরলের ক্ষিতা ভেই তালদর 
উপর এর প্রভার্ আিরা রু্ঝলত পামর। আিালদর মহসালর্ তুমি মছলে িযাগ্ালোিযামেয়াক 
এর্ং আিালদর ধারণা মছে ভয আিরা প্রস্তুত। মকন্তু দুলিা কারলণ আিালদর ধারণা ভুে 
প্রিামণত হয়। 
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‘প্রথিত ভতািার অেুভূমতর ক্ষিতা। আিরা ভকর্েিাত্র িােুলষর ভচালখর মদলক তামকলয় 
ইলিাশোে কিাক্ট আলরাপ করলত পামর। আর তাই ভয ভকালো অলস্ত্রর মর্রুলদ্ধ আিরা 
অসহায়। মকন্তু তুমি দৃমষ্ট এর্ং ের্ণ সীিার র্াইলর থাকলেও ভতািার ভোকলদর মেয়িণ 
করলত পার। র্যাপারিা অলেক পলর ধরলত পামর।’ 
 
‘মিতীয়ত ভতািার শারীমরক অক্ষিতার কথা আিালদর জাো মছেো। মর্লশষ কলর ভয 
কারলণ তুমি মিউে োি গ্রহণ কলরছ। ধারণাও মছে ো ভয তুমি শুধু একজে মিউিযািই 
েও র্রং শারীমরক অক্ষিতার কারলণ একিা মর্কৃত মিউিযাি। আিরা শুধু একজে 
িযাগ্ালোিযামেয়াকলক ভিকালোর প্রস্তুমত মেলয়মছোি–একজে সাইলকাপযাথলক ভিকালোর 
প্রস্তুমত আিালদর মছে ো। 
 
‘এই ভুলের সিি দায়দাময়ত্ব আিার, ভযলহতু তুমি যখে কেগ্াে দখে করা আমি মছোি 
মিতীয় ফাউলেশলের ভেতা। যখে তুমি ফার্স্ব ফাউলেশে বংস কর, আিরা ভতািার 
র্যাপালর সর্ রু্ঝলত পামর–মকন্তু অলেক ভদমরলত–ভসই ভুলের জেয ভজেডালত কলয়ক 
মিমেয়ে ভোক িারা ভগ্ে। 
 
‘এখে তুমি সর্ মকছু মিক কলর ভদলক? মিউলের পাতো ভিাুঁি ভর্ুঁলক ভগ্ে, তার মভতর 
ভথলক মেজবো ঘৃণার তরঙ্গ মর্েুমরত হলে। কী করলর্ তুমি? আিালক শমক্তশােী র্মেষ্ঠ 
ভোলক পমরণত করলর্? তশশর্ ভথলক শুরু কলর মভন্ন মভন্ন পমরলর্লশ আমি ভয যিণা 
ভভাগ্ কলরমছ তুমি ভসিা রু্ঝলত পারলর্? মেলজর প্রলয়াজলে যা কলরমছ তার জেয আিার 
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ভকালো অেুতাপ ভেই। গ্যাোমি মেলজই মেলজলক রক্ষা করুক। যখে আিার প্রলয়াজে 
মছে তখে ভস একিা পােকও ে়োয়মে।’ 
 
‘ভয সর্ মশশুলদর ভতািার িলতা ইলিাশে রলয়লছ তালদর ভদাষ ভদওয়া যায় ো।’ ফার্স্ব 
মস্পকার র্েলেে, তলর্ ভতািার ইলিাশলের পমরর্তবে হলর্ ো। ভজেডার বংস মছে 
অমের্াযব। অেয ভকালো র্যর্স্থা গ্রহণ করলে হয়লতার্া পুলরা গ্যাোমিলত শতাব্দী জুল়ে 
বংসযজ্ঞ শুরু হলয় ভযত। আিালদর যতিুকু সম্ভর্ আিরা কলরমছ। ভজেডা ভথলক 
যতজে ভোকলক সম্ভর্ সমরলয় ভেওয়া হলয়লছ। অেযােয গ্রহগুলোলক মডলসরাোইজড 
কলর রাখা হলয়লছ। দুভবাগ্যর্শত আিালদর মহসার্ প্রকৃত মহসালর্র অলেক র্াইলর মছে। 
র্হু মিমেয়ে িােুষ িারা ভগ্লছ তার জেয ভতািার ভকালো অেুতাপ ভেই? 
 
‘এলকর্ালরই ভেই–এিেকী আগ্ািী ছয়ঘণ্টা পর ভরালসলি ভয র্হু ভোক িারা যালর্ তার 
জেযও ভেই। 
 
‘ভরালসলি!’ ফার্স্ব মস্পকার দ্রুত র্েলেে। 
 
. 
 
মতমে চযামেলশর মদলক ঘুরলেে। চযামেশ অলেক কলষ্ট অলধবক উলি র্লসলছ। মতমে তার, 
িাইও ভফাসব রৃ্মদ্ধ করলেে। চযামেশ তার মভতলর দুলিা িাইে-এর যুদ্ধ ভির ভপে, হিাৎ 
কলরই খুলে ভগ্ে সিি র্ন্ধে এর্ং শব্দগুলো অর িুখ মদলয় মছিলক ভর্র হলো, ‘সযার, 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

118 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

আমি পুলরাপুমর র্যথব হলয়মছ। আপমে আসার দশ মিমেি আলগ্ ভস ভজার কলর আিার 
কাছ ভথলক সর্ কথা ভর্র কলর মেলয়লছ। আমি র্াধা মদলত পামরমে এর্ং এর জেয আমি 
ক্ষিাও চাই ো। ভস জালে ভজেডা েয় ভরালসিই মিতীয় ফাউলেশে।‘ 
 
আর্ার তার িাইে আর্দ্ধ হলয় ভগ্ে। 
 
ফার্স্ব মস্পকালরর ভুরু কুুঁচলক ভগ্ে, ‘আো! তুমি এখে কী করলত চাও?’ 
 
‘তুমি কী আসলেই অর্াক হে? যখে তুমি আিালক ইলিাশোে কিাক্ট সম্পলকব জ্ঞাে 
মদমেলে, আিালক িযাগ্ালোিযামেয়াক, সাইলকাপযাথ র্লে আখযাময়ত করমছলে, আমি তখে 
কাজ করমছোি। আমি আিার মিলির সালথ ভযাগ্ালযাগ্ কলরমছ এর্ং তারা তালদর 
আলদশ ভপলয় ভগ্লছ। ছয় ঘণ্টার িলধয যমদ ো আমি ভকালো কারলণ আলদশ প্রতযাহার 
কমর, পুলরা ভরালসি তারা বংস কলর ভফেলর্। শুধু এই গ্রাি এর্ং এর আলশপালশর 
এক হাজার স্কয়ার িাইে এোকা র্ালদ। তারপর তারা এখালে েযাে করলর্। 
 
‘ভতািার হালত ছয় ঘণ্টা সিয় আলছ। এই ছয় ঘণ্টায় তুমি আিার িাইে ভফাসব পরামজত 
করলত পারলর্ ো র্া ভরালসি রক্ষা করলত পারলর্ ো।’ 
 
মিউে দুহাত ছম়েলয় হাসলত োগ্ে আর ফার্স্ মস্পকারলক ভদলখ িলে হলে। পমরমস্থমতর 
এই েতুে ভিা়ে হজি করার ভচষ্টা করলছে। 
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মতমে র্েলেে, ‘মর্কল্প উপায়?’ 
 
‘ভকে, মর্কল্প থাকলর্ ভকে? ভর্মশ মকছু কী পার্ আমি? যমদ তুমি ভরালসিাইিলদর জীর্ে 
র্াুঁচালত চাও তলর্ ভতািালদর সর্াইলক–মিতীয় ফাউলেশলের সর্াইলক আিার ভিিাে 
কলরালের অধীলে চলে আসলত হলর্। তাহলে আমি আিার মিিলক মফলর ভযলত র্ের্। 
এতগুলো তীক্ষ্ণ ভিধার ভোকলক মেলজর মেয়িলণ রাখা িূেযর্াে সম্পমত্তর িলতা। আর্ার 
কষ্টকরও। তাই তুমি রামজ ো হলেই আমি খুমশ হর্। ভতািার কী িত? আিার িাইলের 
মর্রুলদ্ধ ভতািার কী অস্ত্র আলছ, অথর্া আিার যুদ্ধ জাহালজর মর্রুলদ্ধ, ভযগুলো তুমি 
স্বলেও পাওয়ার কথা মচন্তা করমে।’ 
 
‘কী আলছ আিার কালছ?’ ফার্স্ব মস্পকার র্েলেে, ধীলর ধীলর। মকছুই ভেই–একদাো 
শসয ছা়ো– জ্ঞালের ভছাি এককণা শসয যা এিেকী তুমিও জাে ো।’ 
 
‘তা়োতাম়ে র্ে,’ মিউে হাসে, ‘মর্শ্বাসলযাগ্য মকছু র্ে। অস্বাভামর্ক মকছু র্লে। োভ 
ভেই।’ 
 
‘ভর্াকা মিউিযাি। আমি অস্বাভামর্ক মকছু র্েমছ ো। মেলজলকই মজলজ্ঞস কর–ভর্ইে 
চযামেশলক ভকে ভিাপ মহসালর্ পািালো হে, ভর্ইে চযামেশ তরুণ, সাহসী, মকন্তু ভিিামে 
ভতািার এই ঘুিন্ত অমফসার হযাে মপ্রচালরর িলতাই দুর্বে। আমি ভকে যাইমে, আিালদর 
অেযােয ভেতৃস্থােীয়লদর ভকউ, যারা ভতািার সিকক্ষ।‘ 
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‘সম্ভর্ত,’ অতযন্ত আত্মমর্শ্বাসী উত্তর, ‘তুমি যলথষ্ট ভর্াকা েও, অথর্া ভতািালদর ভকউই 
আিার সিকক্ষ েয়।’ 
 
‘আসে কারণিা আরও যুমক্তযুক্ত। তুমি চযামেশলক মিতীয় ফাউলেশোর মহসালর্ জাে। 
র্যাপারিা ভতািার কাছ ভথলক ভগ্াপে করার ক্ষিতা তার মছে ো। এিাও জােত তুমি 
তার ভচলয় ক্ষিতাশােী, তাই তালক ভতািার ভকালো ভয় মছে ো এর্ং তার ইোিলতা 
অেুসরণ কলর আসলে। যমদ আমি কােগ্ালে ভযতাি, তখে আিালক প্রকৃত মর্পদ িলে 
কলর হতযা করলত অথর্া আমি পমরচয় ভগ্াপে কলর িৃতুয এম়েলয় ভযলত পারতাি। এখে 
ভপলস আিালক অেুসরণ করলত আমি ভতািালক র্াধা মদলত পামর। মকন্তু তুমি কােগ্ালে 
থাকলে মিতীয় ফাউলেশলের সিি শমক্ত মদলয়ও ভতািার ভকালো ক্ষমত করা ভযত ো, 
কারণ ভসখালে ভতািার ভোকজে, ভিমসে এর্ং ভিিাে পাওয়ার ভতািালক মেরাপলদ মঘলর 
ভরলখলছ।’ 
 
‘আিার ভিিাে পাওয়ার এখেও আিার সালথ আলছ, মিউে র্েে, এর্ং আিার 
ভোকজে ও ভিমসে খুর্ ভর্মশ দূলর ভেই।’ 
 
. 
 
‘সমতযই তাই, মকন্তু তুমি এখে কােগ্ালে েও। তুমি এখালে, মকংডি অর্ ভজেডায়, 
েমজকযামে যা ভতািার কালছ মিতীয় ফাউলেশে মহসালর্ উপস্থাপে করা হলয়লছ। তুমি 
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একজে রু্মদ্ধিাে িােুষ, ফার্স্ব মসমিলজে এর্ং যুমক্ত ভিলে চে। তাই ভতািার কালছ। 
সতকব যুমক্তর সালথ ঘিোিা উপস্থাপে করা হলয়লছ।’ 
 
‘মিক, মকন্তু এিা ভতািার একিা ক্ষণস্থায়ী মর্জয় িাত্র, চযামেলশর কাছ ভথলক প্রকৃত সতয 
ভর্র করার জেয প্রচুর সিয় আিার হালত আলছ এর্ং ভসিা সতয ো মিথযা রু্ঝার 
ক্ষিতাও আিার আলছ।’ 
 
‘আিালদর মদক ভথলক, র্েলত পামর আিরা খুর্ ভােভালর্ই জােতাি তুমি সর্সিয়ই 
একধাপ এমগ্লয় থাকলর্। তাই ভর্ইে চযামেশলক ভতািার জেয ততমর কলর ভদওয়া হয়। 
 
‘অথবাৎ, আমি তার ভব্রইে িুরমগ্র পােক ছা়োলোর িলতা কলর পমরোর কলর মদলয়মছ। 
ভস ভরালসিলক মিতীয় ফাউলেশে র্েলছ কারণ এই মিথযা কথািাই এিে শক্তভালর্ তার 
মভতর ভগ্ুঁলথ মদলয়মছ ভয অমত সূক্ষ্ম পরীক্ষালতও ধরা প়েলর্ ো। 
 
‘আমি ভতািালক র্লেমছ ভর্ইে চযামেশ একজে ভস্বোকিবী। তুমি জাে ভস কী ধরলের 
ভস্বোকিবী? কােগ্ালের উলেলশয আিালদর ফাউলেশে তযাগ্ করার আলগ্ তার উপর 
জমিে ধরলের ইলিাশোে মচমকৎসা চাোলো হয়। তুমি কী িলে কর শুধু এতিুকুই 
ভতািালক মর্ভ্রান্ত করার জেয যলথষ্ট! োমক ভর্ইে চযামেশ ভতািালক মর্ভ্রান্ত করলত 
পারত? ো, ভর্ইে চযামেশ মেলজ প্রলয়াজে ভর্ালধ এর্ং ভস্বোয় মর্ভ্রান্ত হলয়লছ। তার 
িাইলের গ্ভীরতি প্রলদলশ ভস প্রকৃতই মর্শ্বাস কলর ভয ভরালসিই মিতীয় ফাউলেশে।‘ 
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ঝি কলর দাুঁম়েলয় ভগ্ে মিউে। ভরালসি মিতীয় ফাউলেশে েয়? 
 
চযামেশ অেুভর্ করে ফার্স্ব মস্পকালরর ভিিাে ভফালসবর প্রর্ালহর কারলণ তার রুদ্ধ 
অর্স্থা দূর হলয় যালে মচরতলর। একিা আতবমচৎকার ভর্মরলয় এে তার গ্ো ভথলক, 
‘মিতীয় ফাউলেশে ভরালসলি েয়?’ 
 
তার সৃ্মমত, সিি জ্ঞাে, সর্মকছু তার মভতলর মর্ভ্রান্তভালর্ ঘুরপাক ভখলত োগ্ে। 
 
ফার্স্ মস্পকার হাসলেে, ‘ভদখ ফার্স্ব মসমিলজে, চযামেশও ভতািার িলতা হতর্াক। 
অর্শযই ভরালসি মিতীয় ফাউলেশে ো। আিরা কী পাগ্ে োমক ভয আিালদর সর্লচলয় 
ভয়ঙ্কর ও শমক্তশােী শত্রুলক মেলজলদর পৃমথর্ীলত পথ ভদমখলয় মেলয় আসর্।’ 
 
‘ভতািার মিি যতিুকু পালর ভরালসি বংস কলর মদক। তারা শুধুিাত্র আিালক এর্ং 
চযামেশলক হতযা করলত পারলর্–এর ফলে পমরমস্থমতর খুর্ একিা উন্নমত ঘিলর্ ো। 
 
‘ভরালসলি মিতীয় ফাউলেশলের মতে র্ছলরর প্রস্তুমতিূেক র্যর্স্থা এখে কাজ করলছ। এই 
গ্রালির অস্থায়ী এন্ডারস্রা কােগ্ালের উলেলশ যাত্রা কলরলছ। তারা ভতািার মিিলক ফাুঁমক 
মদলয় কিপলক্ষ ভতািার একমদে আলগ্ কােগ্ালে ভপৌঁছলর্। তাই ভতািালক সর্ কথা 
র্েমছ। আমি আলদশ প্রতযাহার ো করলে, তুমি মফলর মগ্লয় মর্লদ্রাহপূণব সাম্রাজয পালর্। 
ভতািার হালত ভকালো ক্ষিতা থাকলর্ ো। শুধুিাত্র এখালে ভতািার মিলির ভোকজে 
ভতািার প্রমত অেুগ্ত থাকলর্। মকন্তু তারা সংখযায় এনকর্ালরই কি। তাছা়ো ভতািার 
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ভহাি মিলির সালথ মিতীয় ফাউলেশলের ভোক থাকলর্। তারা েক্ষয রাখলর্ তুমি ভযে 
আর কাউলক কেভািব করলত ো পার। ভতািার রাজত্ব ভশষ, মিউিযাি। 
 
আলি আলি মিউে িাথা ঝাুঁকাে, রাগ্ এর্ং অসলন্তাষ তার িাইেলক ভকাণিাসা কলর 
ভফলেলছ, ‘হযাুঁ, অলেক ভদমর হলয় ভগ্লছ–অলেক ভদমর হলয় ভগ্লছ–এখে আমি রু্ঝলত 
পারমছ।’ 
 
‘তুমি এখে রু্ঝলত পারছ,’ ফার্স্ব মস্পকার সমত হলেে। মকন্তু আর রু্ঝলত পারলর্ ো।’ 
 
মিক ভসই িুহূলতবর হতাশার কারলণ মিউলের িাইে ফার্স্ব মস্পকালরর সািলে এলকর্ালরই 
অরমক্ষত হলয় প়েে–এই িুহূতবমির জেয মতমে ততমর মছলেে এর্ং মিউলের িাইলের 
প্রকৃমতও জােলতে–দ্রুত মিউলের িাইলে অেুপ্রলর্শ করলেে। তালক সমূ্পণবভালর্ 
কেভািব করলত এক ভসলকলেরও কি সিয় োগ্ে। 
 
ভচাখ তুলে তাকাে মিউে এর্ং র্েে, তাহলে আমি কােগ্ালে মফলর যার্?’ 
 
‘অর্শযই। ভকিে ভর্াধ করছ?’ 
 
‘দারুণ,’ তার ভুরু ভকাুঁচকালো, তুমি ভক?’ 
 
‘জাোর দরকার আলছ।’ 
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‘অর্শযই ো।’ র্যাপারিা ভস এখালেই ভশষ কলর মদে এর্ং মপ্রচালরর কাুঁলধ ঝাুঁকুমে মদলয় 
র্েে, ‘উলিা মপ্রচার আিরা র্াম়ে মফরমছ। 
 
. 
 
দুই ঘণ্টা পর মেলজর পালয় হাুঁিার িলতা শমক্ত অজবে করে চযামেশ। ‘তার আর মকছুই 
িলে প়েলর্ ো?’ চযামেশ মজজ্ঞাসা করে। 
 
‘কখেও ো। তার ভিিাে পাওয়ার এর্ং সাম্রাজয আলগ্র িলতাই আলছ মকন্তু তার 
উলেশয সমূ্পণব মভন্ন। মিতীয় ফাউলন্ডশলের কথা তার িে ভথলক পুলরাপুমর িুলছ ভগ্লছ 
এর্ং ভস এখে একজে শামন্তকািী ভোক। শারীমরক অসািঞ্জসযতার কারলণ আর ভয 
কলয়ক র্ছর ভস র্াুঁচলর্ আলগ্র ভচলয় শামন্তলত র্াুঁচলর্। তারপর তার িৃতুযর পর, ভসেডে 
প্ল্যাে আলগ্র ধারায় মফমরলয় আেলত হলর্–ভযভালর্ই ভহাক।’ 
 
‘সমতয োমক,’ চযামেলশর স্বলর র্যাকুেতা, ‘সমতযই ভরালসি মিতীয় ফাউলেশে ো। আমি 
কসি ভখলয় র্েলত পামর–আমি জামে এখালেই। আমি পাগ্ে হলয় যাইমে।’ 
 
‘তুমি পাগ্ে হওমে, চযামেশ, শুধু পমরর্তবে হলয়ছ। ভরালসি মিতীয় ফাউলেশে ো। এস, 
আিরাও র্াম়ে মফরমছ।’ 
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. 
 
পঞ্চি সলমেে 
 
ভর্ইে চযামেশ সাদা িাইেস র্সালো রুলি র্লস আলছ। তার িাইে এখে মশমথে। ভস 
শুধু র্তবিালে ভর্ুঁলচ আলছ। ভদওয়াে, জাোো, র্াইলর ঘাস রলয়লছ। তার কালছ। 
ভসগুলোর ভকালো োি ভেই। শুধুই র্স্তু। একিা মর্ছাো, একিা ভচয়ার এর্ং র্ই প়োর 
জেয মর্ছাোর পালয়র কালছ একিা মিে রলয়লছ। একজে োসব তার খার্ার এলে ভদয়। 
 
প্রথি প্রথি িুকলরা িুকলরা যা ভস শুেত ভসগুলো ভজা়ো ভদওয়ার ভচষ্টা করত। ভযিে 
দুজে ভোক কথা র্েমছে– 
 
একজে র্েমছে, র্াকশমক্ত পুলরাপুমর ভোপ ভপলয়লছ। সর্ পমরোর কলর ভফো হলয়লছ 
এর্ং আিার িলে হয় ভকালো ক্ষমত হয়মে। তার িূে ভব্রইে ওলয়লভর প্রকৃত গ্িে 
মফমরলয় আোিা অতযন্ত জরুমর মছে।’ কথাগুলো তার কালছ দুলর্বাধয িলে হয়। 
 
তারপর কািরায় ভকউ একজে এলস তালক মকছু প্রলয়াগ্ করে। ফলে ভস দীঘব সিয় 
ঘুমিলয় থাকে। 
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এর্ং যখে ভসই সিয় ভপমরলয় ভগ্ে, মর্ছাোিা হিাৎ কলরই মর্ছাো হলয় ভগ্ে এর্ং 
রু্ঝলত পারে ভয ভস হাসপাতালে রলয়লছ। ভশাো কথাগুলোর অথবও তার কালছ পমরোর 
হলয় ভগ্ে। 
 
ভস উলি র্সে ‘কী ঘিলছ? ফার্স্ব মস্পকার তার পালশ মছলেে, ‘তুমি এখে মিতীয় 
ফাউলেশলে এর্ং তুমি ভতািার িাইে মফলর ভপলয়ছ–ভতািার আসে িাইও।’ 
 
‘হযাুঁ! হযাুঁ’ চযামেশ হিাৎ কলরই রু্ঝলত পারে ভস ভসই এর্ং এর আেে র্ণবো করা 
কমিে। 
 
‘এখে র্ে, ফার্স্ব মস্পকার র্েলেে, তুমি জালো মিতীয় ফাউলেশে ভকাথায়?’ 
 
এর্ং সতযিা মর্শাে ভস্রালতর িলতা আছল়ে প়েে, চযামেশ ভকালো উত্তর মদে ো। এর্মেং 
মিস-এর িলতাই ভসও মর্পুে মর্স্মলয় অেুভূমতহীে হলয় ভগ্ে। 
 
অর্লশলষ ভস িাথা ঝাুঁমক মদলয় র্েে, ‘র্স্ারস অর্ দয গ্যাোমি, এখে আমি জামে! আমি 
জামে!’ 
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সিতীয় পর্ব : ফাউকণ্ডশকনর অনুেন্ধান 
 
২.০১ আলকবমডয়া 
 
ভডমরে, আলকবমড… ঔপেযামসক, জন্ম ১১, ৫,৩৬২ এফ. ই., িৃতুয ১, ৭,৪৪৩ এফ, ই.। 
িূেত কল্পকামহেী মেখলতে, তলর্ আলকবমড ভডমরে সর্লচলয় ভর্মশ খযামত অজবে কলরে 
তার মপতািহী, ভর্ইিা ভডমরে-এর আত্মজীর্েী মেলখ। যতিুকু জাো যায়, প্রায় শতাব্দী 
জুল়ে এিাই মছে মিউে এর্ং তার শাসেকাে সম্পলকব জাোর একিাত্র উপায়। তার 
‘আেকীড ভিলিামরজ’ ‘িাইি এও িাইি এে ওভার’ ইতযামদ উপেযালস ভসই অরাজকতার 
যুলগ্ও কােগ্ালের ভজৌেুসপূণব সিালজর চিৎকার প্রমতেমর্ ফুলি উলিলছ, ধারণা করা 
হলয় থালক তরুণ র্য়লস একর্ার কােগ্ালে ভ্রিলণর অমভজ্ঞতার মভমত্তলত মতমে এই 
উপেযাসগুলো মেলখমছলেে… 
 
–এেসাইললালপমডয়া গ্যাোকমিকা 
 
. 
 
‘ভসল্ডেস প্ল্যালের উত্তরকাে, এ. ভডমরে’ 
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ট্রান্সক্রাইর্ালরর িাউথমপলস দৃিকলণ্ঠ কথাগুলো র্লে আলকবমডয়া ভডমরে থািে। ভস মিক 
কলর ভরলখলছ একমদে যখে ভস অলেক র়্ে ভেমখকা হলর্ তখে তার সিি 
িার্স্ারমপসগুলো আলকবমড ছদ্মোলি মেখলর্। শুধু আলকবমড, আর মকছু ো। 
 
এ. ভডমরে তার োলির সংমক্ষি আকার, সু্কলের জেয ভয রচো মেখলত হয় ভসগুলোর 
গুরুত্ব রৃ্মদ্ধর জেয এই োিিা ভস র্যর্হার কলর। অেযরাও তাই কলর, শুধু অমেেথাস 
ডযাি ছা়ো। প্রথি মদলেই অমেন্থাস ডযাি-এর আচরণ ভদলখ পুলরা লাস ভহলস উলিমছে। 
আর আলকবমডয়া ভছাি ভিলয়লদর োি। এই োি রাখা হলয়লছ কারণ তার িহাে 
মপতািহীলক এই োলি ডাকা হত। এলকর্ালরই েীরস োি। র্ার্া-িার ভকালো 
কল্পোশমক্তই ভেই। 
 
দুমদে আলগ্ তার র্য়স ভচৌে পূণব হলয়লছ, এখে ভস র়্ে হলয়লছ, তালক আলকবমড ডাকা 
উমচত। র্ার্ার কথাগুলো িলে প়েলতই ভিাুঁি দুলিা পরষ্পর ভচলপ র্সে। রু্ক মভউয়ার 
ভথলক ভচাখ তুলে মতমে র্লেমছলেে, মকন্তু এখেই যমদ তুমি মেলজলক উমেশ র্ছলরর 
ভদখাও, পুঁমচশ র্ছর র্য়লস কী করলর্, ভছলেরা িলে করলর্ ভতািার র্য়স মত্রশ।’ 
 
মেলজর মর্লশষ আিবলচয়ালর হাত পা ছম়েলয় র্লস আলছ ভস, ভসখাে ভথলক ভড্রসালরর 
আয়োিাও ভদখা যায়। ঘলর প়োর সযালেে খুলে ভস ঘা়েিা অস্বাভামর্কভালর্ ভসাজা 
করে। রু্ঝলত পারলছ ঘা়ে প্রায় দুই ইমঞ্চ েম্বা হলয় ভগ্লছ এর্ং একিা রাজকীয় ভার্ 
এলসলছ। 
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মেলজলক আয়োয় মর্মভন্নভালর্ ঘুমরলয় মফমরলয় ভদখলত োগ্ে আলকবমডয়া। িুখ িলে হে 
ভর্মশ ভিািা। মজভ মদলয় দ্রুত ভিাুঁি ভভজাে। আেুে মদলয় ভচালখর পাতা ভিলে ধলর ইোর 
র্স্ার মসলর্স্লির িমহোলদর িলতা রহসযিয় ভার্ আোর ভচষ্টা করে, মকন্তু হালতর জেয 
ভালোভালর্ রু্ঝলত পারে ো। ভচায়াে একিু উুঁচু কলর ভচাখ িাে িাে কলর এিে ভালর্ 
আয়োর মদলক তাকাে ভয র্যথা শুরু হলয় ভগ্ে ঘাল়ে। 
 
স্বাভামর্লকর ভচলয় একিু মেচু স্বলর র্েে, ‘সমতয র্ার্া তুমি যমদ ভভলর্ থালকা ঐ সর্ 
র্ালজ র্য়স্ক ভছলেরা কী িলে করে, আিার কালছ তার ভকালো গুরুত্ব রলয়লছ তা হলে 
তুমি–’ 
 
ভখয়াে হলতই হালতর ট্রান্সমিিার র্ন্ধ করে ঝি কলর। 
 
হােকা ভর্গুমে কাগ্লজর র্াুঁ মদলক উজ্জ্বে িামজবে। তালত ভেখা মছে— 
 
ভসল্ডেস্ প্ল্যালের উত্তরকাে 
 
‘সমতয, র্ার্া, তুমি যমদ ভভলর্ থালকা ঐ সর্ র্ালজ র্য়স্ক ভছলেরা কী িলে করে আিার 
কালছ তার ভকালো গুরুত্ব রলয়লছ, তা হলে তুমি—’ 
 
‘ওহ, ভগ্ামে।‘ 
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মর্রমক্তর সালথ কাগ্জিা ভর্র করে ভিমশে ভথলক। মলক শব্দ কলর স্বয়ংমক্রয়ভালর্ 
আলরকিা কাগ্জ জায়গ্া িলতা এলস ভগ্ে। 
 
ভসিা ভদলখই িুলখর মর্রমক্ত দূর হলয় আত্মতৃমির হামস ফুিে। অতযন্ত সূক্ষ্মভালর্ িামজবত 
ও িুগ্ধভালর্ কাগ্জিা ছুুঁলয় ভদখে ভস। আসলে ভেখার ভকৌশেই িূেকথা। 
 
দুইমদে আলগ্ তার প্রথি প্রাির্য়স্ক জন্মমদলে ভিমশেিা ভস ভপলয়লছ। প্রথলি ভস 
র্লেমছে, ‘মকন্তু র্ার্া রু্ল়ো ভোকরা ছা়ো আজকাে আর ভকউ এ ধরলের ভিমশে র্যর্হার 
কলর ো।’ 
 
ভসেসিযাে র্লেমছে, ‘এিে কিপযাক্ট এর্ং এডাপলির্ে িলডে আর ভেই। র্ালকযর 
অন্তমেবমহত ভার্ অেুসালর এমি র্াোে ও উচ্চারণ মিক কলর ভদলর্। আসলে ভশখার 
র্যাপালর এই ভিমশে অলেক সাহাযয করলর্।’ 
 
ভিমশেিা ভদলখই তার সিি ভক্ষাভ দূর হলয় যায়— 
 
মকন্তু, আর ো, অলেক সিয় েষ্ট হলয়লছ। ভচয়ালর ভসাজা হলয় র্লস, ভপশাদামর ভমঙ্গলত 
ভকতাদুরিভালর্ কাজ শুরু করে। রু্ক প্রসামরত, শ্বাস প্রশ্বাস মেয়মিত। োিকীয় 
অেুভূমতলত ভস আেন্ন। 
 
ভসল্ডেস্ প্ল্যালের উত্তরকাে 
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‘ফাউলেশলের অতীত ইমতহাস, আমি িলে কমর যারা আিালদর প্ল্যালেলির উন্নত মশক্ষা 
র্যর্স্থার িাধযলি মশমক্ষত হওয়ার সুলযাগ্ ভপলয়লছ, তারা সকলেই জালে। 
 
(ডাইেী রু্ম়ে, অথবাৎ মিস আেবমকংলক খুমশ করলত হলে এভালর্ই শুরু করলত হলর্)। 
 
‘ফাউলেশলের অতীত ইমতহাস র্েলত ভসল্ডেস্ প্ল্যালের অতীত ইমতহাসলকই রু্ঝায়। 
দুলিা এক মজমেস। মকন্তু আজকাে সর্ার িলেই প্রশ্ন–এই প্ল্যাে কী পূণব মর্চক্ষণতার 
সালথ চেলর্, োমক জঘেযভালর্ বংস কলর ভফো হলর্ োমক এরই িলধয বংস হলয় 
ভগ্লছ। 
 
‘মর্ষয়িা রু্ঝর্ার আলগ্ প্ল্যালের িূে অংশগুলোলত দ্রুত আলোকপালতর প্রলয়াজে 
রলয়লছ। 
 
(এই অংশিুকু ভসাজা কারণ আলগ্র ভসমির্স্ালর তার আধুমেক ইমতহাস পািয মছে।)। 
 
‘ভসই সিয়, প্রায় চার শতাব্দী আলগ্, যখে প্রথি গ্যাোকমিক এপায়ার চূ়োন্ত িৃতুযর 
আলগ্ ধীলর ধীলর স্থমর্র হলয় প়েলছ, একজে র্যমক্ত িহাে হযামর ভসল্টেস্–আসন্ন 
বংলসর অেুিাে করলত পালরে। মতমে এই অেুিাে কলরে র্হুমদে আলগ্ ভুলে যাওয়া 
সালয়ন্স অর্ সাইলকামহলর্স্ামর এর্ং এর গ্ামণমতক জমিেতার সাহালযয। 
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(মকছুক্ষণ থািে ভস। র্াোে মিক আলছ ভতা, থাকলগ্ ভিমশলের ভুে হলর্ ো।) 
 
‘মতমে এর্ং তার সঙ্গীরা গ্যাোমির তখেকার সািামজক ও অথবনেমতক ভস্রাতধারা 
মর্লেষণ কলর রু্ঝলত পালরে এম্পায়ার ভভলে প়েলছ এর্ং তারপর েতুে এপায়ার 
গ্িলের পূলর্ব মত্রশ হাজার র্ছর ধলর চেলর্ রাজনেমতক অমস্থরতা এর্ং চরি অরাজকতা। 
 
‘এম্পায়ালরর পতে ভিকালোর ভকালো উপায় ভেই, মকন্তু পরর্তবী মর্শৃঙ্খোর সিয় 
র্যামিলক কমিলয় আো সম্ভর্। প্ল্যাে হলে িাত্র এক হাজার র্ছলরর িলধয মিতীয় এপায়ার 
গ্ল়ে ভতাো হলর্। এখে আিরা ভসই মিলেমেয়ালির চতুথব শতাব্দী পার করমছ এর্ং এই 
প্ল্যালের মেরন্তর ধারার্ামহকতায় র্হু ভোক আত্মাহুমত মদলয়লছ। 
 
‘হযামর ভসন্ডেস্ তার সাইলকামহলর্স্ামরকযাে সিসযার সলর্বাত্তি গ্ামণমতক সিাধাে অেুযায়ী 
গ্যাোমির মর্পরীত মদলকর ভশষ প্রালন্ত দুলিা ফাউলেশে গ্ল়ে ভতালেে। তালদর একমি 
হলে আিালদর মেজস্ব ফাউলেশে, গ্ল়ে উলিলছ এখালে এই িামিবোলস। এখালে 
মফমজকযাে সালয়লন্সর উপর গুরুত্ব ভদওয়া হয়। এই মর্জ্ঞালের সাহালযয ফাউলেশে 
এম্পায়ালরর িুমষ্ঠ ভথলক ভর্মরলয় আসা স্বাধীে র্র্বর রাজযগুলোর আক্রিণ প্রমতহত করলত 
সিথব হয়। 
 
‘সযােভর হামডবে, ভহার্ার িযালো প্রভৃমত মর্চক্ষণ ও মর্লরামচত র্যমক্তলদর ভেতৃলত্বর ফলে 
ফাউলেশে এইসর্ স্বল্পস্থায়ী রাজযগুলো মেলজলদর দখলে মেলয় আলস। র্হু শতাব্দী চলে 
ভগ্লছ, তরু্ তালদরলক আজও আিরা েদ্ধাভলর স্মরণ কমর। 
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‘িূেত ফাউলেশে একিা র্ামণমজযক র্যর্স্থা গ্ল়ে ভতালে যার অধীলে মছে সুযলয়মেয়াে 
এর্ং এোলক্রামেয়াে ভসক্টলরর মর্রাি অংশ এর্ং এিেমক পুলরালো এপায়ালরর সর্বলশষ 
ভগ্রি ভজোলরে ভর্ে মরলয়াজলকও পরামজত কলর। িলে হমেে ভযে ভসল্ডেস্ প্ল্যালের 
গ্মত ভকউ ভরাধ করলত পারলর্ ো। ভসল্ডেস ভযভালর্ অেুিাে কলরমছলেে মিক ভসভালর্ই 
যথাসিলয় এলককিা ক্রাইমসলসর উদ্ভর্ হয় এর্ং সমিকভালর্ সিাধাে করা হয়। প্রমতমি 
সিাধালের সালথ সালথ ফাউলেশে মিতীয় এম্পায়ার এর্ং শামন্তর মদলক ধালপ ধালপ 
এলগ্ালত থালক।‘ 
 
‘এর্ং তারপর, 
 
(তার শ্বাস ভছাি হলয় ভগ্ে, দাুঁলতর ফাুঁক মদলয় মহস মহস কলর শব্দগুলো র্েে ভস, মকন্তু 
ভিমশে শব্দগুলো মেখে অতযন্ত শান্তভালর্।) 
 
‘িৃত প্রথি এম্পায়ালরর ভশষ মছলিলফাুঁিাগুলো মেমিি হলয় যাওয়ার পর যখে দুর্বে 
ওয়ারেডবরা মর্শাে বংসিূলপর ভাো িুকলরাগুলো শাসে করলছ, 
 
(গ্ত সিালহ মভমডওলত ভদখা মিোলর ভস শব্দগুলো ভপলয়লছ। মিস আেবমকং মসলফামে 
এর্ং ভেকচার ছা়ো আর মকছু শুলেে ো, কালজই ধরলত পারলর্ে ো।) 
 
‘মিউলের আমর্ভবার্ ঘিে। 
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‘িূে পমরকল্পোয় এই মর্স্ময়কর র্যমক্তর র্যাপালর ভকালো ভমর্ষযিাণী মছে ো। ভস মছে 
একজে মিউিযাি যার জন্মরহসয ভকউ জালে ো। িােুলষর ইলিাশে কলরাে কলর 
মেপুণভালর্ র্যর্হার করার অদু্ভত ও রহসযিয় ক্ষিতা মছে তার এর্ং এইভালর্ ভস 
সকেলকই তার ইোর অধীে কলর ভফেলত পারত। ঝল়োগ্মতলত ভস আগ্রাসীভালর্ 
সাম্রাজয গ্ল়ে ভতালে এর্ং ভশষ পযবন্ত ফাউলেশেলকও পরামজত কলর। 
 
‘তলর্ ভস একক কতৃবত্ব প্রমতষ্ঠা করলত পালরমে, কারণ তার প্রাথমিক প্রর্ে আগ্রাসে 
এক িমহয়ষী োরীর সাহমসকতা ও মর্চক্ষণতার দরুণ ভথলি যায়। 
 
(আর্ার ভসই পুলরালো সিসযা, তার র্ার্া র্লেলছে, ভস ভয ভর্ইিা ভডমরে-এর ভদৌমহত্রী 
এই মর্ষয়িার ভযে উলেখ ো থালক। মর্ষয়িা সর্াই জালে, আর ভর্ইিা ভডমরে একজে 
িহীয়সী োরী ভয একাই মিউেলক থামিলয় মদলয়মছে।) 
 
‘ঘিোিা সর্াই জালে তলর্ এর মভতলর ভয সতয েুমকলয় আলছ ভসিা খুর্ কি িােুষই 
জালে। 
 
(লকৌশেিা এখালেই! রচোিা যমদ তালক লালস পল়ে ভশাোলত হয়, ভশষ অংশিুকু একিু 
রহসয মিমশলয় র্ো যালর্। তাহলে ভকউ ো ভকউ মজলজ্ঞস করলর্ই সতয ঘিোিা কী, 
আর তখে–তখে ভস সতয কথািা ো র্লে পারলর্ ো, পারলর্ কী?) 
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‘পাুঁচ র্ছলরর সীমিত শাসলের পর আলরকিা পমরর্তবে েক্ষ করা ভগ্ে, যার কারণ ভকউ 
জালে ো-মিউে তার সাম্রাজয মর্িালরর সিি পমরকল্পো পমরতযাগ্ করে। তার ভশষ 
পাুঁচর্ছলরর শাসে মছে অতযন্ত মেরুপদ্রর্। 
 
‘ধারণা করা হয় মিউলের এই পমরর্তবলের িূে কারণ মিতীয় ফাউলেশলের হি ভক্ষপ, 
যমদও এই অেয ফাউলেশলের সমিক অর্স্থাে র্া সমিক কাযবার্েী আজ পযবন্ত ভকউ ভর্র 
করলত পালরমে, তাই র্যাপারিা অপ্রিামণত রলয় ভগ্লছ। 
 
‘মিউলের িৃতুযর পর একিা পুলরা ভজোলরশে পার হলয়লছ। তার উত্থাে এর্ং পতলের 
পরর্তবী ভমর্ষযৎ কী? ভসন্ডেস প্ল্যাে ভস প্রায় খেমর্খে কলর মদলয়মছে, যমদও তার িৃতুযর 
পর আর্ার ফাউলেশলের উত্থাে ঘলিলছ, অলেকিা িৃতপ্রায় েক্ষলত্রর ছাই ভথলক েতুে 
ভজযামতলের িতে। 
 
(এই র্াকযিা ভস মেলজ ততমর কলরলছ।) 
 
‘আরও একর্ার িামিবোস র্ামণমজযক ভফডালরশলের ভকন্দ্রমর্েুলত পমরণত হয়, আলগ্র 
ভচলয়ও অলেক ভর্মশ িহাে ও শমক্তশােী এর্ং আরও ভর্মশ শামন্তপূণব ও গ্ণতামিক। 
 
‘এিা কী পমরকমল্পত? ভসেডলের িহাে স্বে কী এখেও ভর্ুঁলচ আলছ এর্ং এখে ভথলক 
ছয় শ র্ছর পলর কী মিতীয় গ্যাোকমিক এম্পায়ার গ্ল়ে উিলর্? আমি িলে কমর হলর্, 
কারণ 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

136 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

 
(এই অংশিাই গুরুত্বপূণব। মিস আেবমকং তার ভসই র়্ে ও কুৎমসৎ োে ভপমন্সে মদলয় 
কািাকামি করলত করলত প্রায়ই র্লেে, এিা শুধুই র্ণবো। ভতািার মেলজর অেুভূমত কী? 
মচন্তা কর! মেলজলক প্রকাশ কর! মেলজর আত্মার মভতলর অেুপ্রলর্শ কর! ভযে আত্মার 
র্যাপালর ভস অলেক মকছু জালে। তার শুকলো িুলখ ভকউ কখলো হামস ভদলখমে।)। 
 
‘রাজনেমতক অর্স্থা এখেকার িলতা এত ভাে আর কখলো মছে ো। পুলরালো এম্পায়ার 
এলকর্ালর মেমিি এর্ং মিউলের শাসেকাে ভশষ হওয়ার সালথ সালথ তার পূর্বর্তবী 
ওয়ারেডবলদর যুলগ্রও অর্সাে ঘলিলছ। গ্যাোমির অমধকাংশই এখে উন্নত ও শামন্তপূণব। 
 
‘তাছা়ো ফাউলেশলের অভযন্তরীণ অর্স্থা আলগ্র ভয ভকালো সিলয়র ভচলয় ভালো। 
মিউলের র্শযতা স্বীকালরর পূলর্ব উত্তরামধকার সূলত্র তস্বরতামিক ভিয়লরর হালত ক্ষিতা 
হিান্তলরর র্দলে এখে ভসই প্রাথমিক যুলগ্র গ্ণতামিক পদ্ধমতলত ভিয়র মের্বামচত হয়। 
মভন্নিতার্েম্বী ভট্রডারলদর স্বাধীে পৃমথর্ীর ভকালো অমিত্ব এখে ভেই। ভকালো তর্ষিয 
ভেই যার ফলে যার্তীয় সম্পদ িুমষ্ঠলিয় কলয়কজলের হালত ভকন্দ্রীভূত হলয় প়েলর্। 
 
‘তাই র্যথব হওয়ার ভকালো ভয় ভেই, যমদ ো মিতীয় ফাউলেশলের ভয় সমতয হলয় ভদখা 
ভদয়। যারা মিতীয় ফাউলেশলের কথা মর্শ্বাস কলর তারা তালদর দামর্র স্বপলক্ষ যুমক্তহীে 
ভয় এর্ং কুসংস্কার ছা়ো আর ভকালো প্রিাণ ভদখালত পালরমে। আমি িলে কমর, 
মেলজলদর প্রমত, জামতর প্রমত এর্ং হযামর ভসেডলের প্রমত আিালদর দৃঢ় মর্শ্বাস আিালদর 
িে ও হৃদয় ভথলক সিি অমেিয়তা দূর কলর ভদলর্ এর্ং 
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(হুি-ি-ি। অতযন্ত িািুমে হলয় ভগ্ে। তলর্ ভশলষ এরকি একিা মকছু সর্াই আশা 
কলর।) 
 
‘তাই আমি িলে কমর, ভয ভসল্ডেস্ প্ল্যালের ভমর্ষযৎ,’ মিক ভসই িুহূলতব জাোোয় িৃদু 
একিা শব্দ হে। ভচয়ালরর এক র্াহুলত ভর মদলয় উলি দাুঁম়েলয় জাোোর শামসবর মপছলে 
একিা হামসিুলখর উপর ভচাখ প়েে, তার দৃমষ্ট আকষবণ করার ভচষ্টা করলছ। 
 
মকছুক্ষলণর িলধয হতভম্ব ভার্ কামিলয় উিে আলকবমডয়া। আিবলচয়ার ভথলক উলি জাোোর 
মদলক এমগ্লয় ভগ্ে। জাোোর সািলে রাখা গ্মদ আিা আসলে হাুঁিু ভগ্ল়ে র্লস, 
মচমন্ততভালর্ র্াইলর তাকাে। 
 
িুলখর হামস র্ন্ধ হলয় ভগ্ে ভোকিার। শক্ত কলর ভচৌকাি ধলর রাখার ফলে এক হালতর 
আেুে সাদা হলয় ভগ্লছ। অেযহাত মদলয় দ্রুত ইশারা করে, আলকবমডয়া শান্ত ভালর্ 
মেলদবশ পােে করে এর্ং জাোোর মেলচর অংশ খুলে েযাচ আিলক মদে ভদওয়ালের 
সলকলি। জাোো ভখাোর ফলে র্াইলরর গ্রি র্াতাস শীতাতপ মেয়মিত কলক্ষ ঢুকলছ। 
 
‘তুমি ভভতলর আসলত পারলর্ ো,’ র্েে ভস, প্রমতমি জাোো মিে করা, শুধুিাত্র 
এখােকার র্ামসোরা মভতলর ঢুকলত পারলর্। যমদ তুমি মভতলর আস। সর্গুলো এোিব 
একসালথ ভর্লজ উিলর্।’ মর্রমত, তারপর ভযাগ্ করে, জাোোর মেলচর কামেবলশ ভযভালর্ 
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দাুঁম়েলয় আছ, সতকব ো হলে তুমি মেলচ পল়ে মগ্লয় মেলজর ঘা়ে ভােলর্ এর্ং িূেযর্াে 
অলেকগুলো ফুে েষ্ট করলর্।’ 
 
‘এই অর্স্থায়’, জাোোর ভোকমি কথা র্েে, ‘ফুে মেলয় ভকউ িাথা ঘািালর্ ো–তারপর 
মকছুিা মভন্ন স্বলর ভযাগ্ করে–মিে র্ন্ধ কলর তুমি কী আিালক ভভতলর আসলত ভদলর্? 
 
‘ভসই রকি করার ভকালো কারণ ভেই,’ আলকবমডয়া র্েে। সম্ভর্ত তুমি অেয ভকালো 
র্াম়ে খুুঁজছ। কারণ আমি ভসরকি ভিলয় েই যারা রালতর এই সিলয় অপমরমচত 
পুরুষলক তালদর তার ভশায়ার ঘলর ঢুকলত ভদলর্।’ র্োর সিয় তার ভচালখর পাতা ভামর 
হলয় ভগ্ে। 
 
তরুণ আগ্ন্তুলকর িুখ ভথলক সিি হামস দূর হলয় ভগ্লছ। মফসমফস কলর র্েে, ‘এিা ড. 
ভডমরলের র্াম়ে, তাই ো? 
 
‘ভতািালক র্ের্ ভকে?’ 
 
‘ওহ, গ্যাোমি গুডর্াই–’ 
 
‘যমদ তুমি োফ দাও, ইয়ংিযাে, আমি মেলজ সর্গুলো এোিব চােু কলর ভদর্।’ 
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(এিা মছে ইোকৃত িামজবত ও পমরমশেীত রমসকতা, কারণ আলকবমডয়ার িলত ভোকমির 
র্য়স প্রায় মত্রশ ভর্শ র্য়স্ক।) 
 
ভর্শ মকছুক্ষলণর েীরর্তা। তারপর কমিে স্বলর ভোকমি র্েে, ভদখ ভিলয়, তুমি আিালক 
থাকলতও ভদলর্ ো, চলে ভযলতও ভদলর্ ো, তাহলে কী করলত র্ে? 
 
‘আিার িলে হয় তুমি মভতলর আসলত পার। ড. ভডমরে এখালেই থালকে। আমি মিে 
র্ন্ধ করমছ।’ 
 
. 
 
সতকব অেুসন্ধােী দৃমষ্টলত ভদলখ মেলয় তরুণ ভোকমি জাোো মদলয় ভিলে মেলজলক মভতলর 
মেলয় আসে। রালগ্র সালথ হাুঁিু ঝা়েলছ, রালগ্ োে হলয় উিা িুখ তুলে তাকাে 
আলকবমডয়ার মদলক। 
 
‘তুমি মেমিত ভয আিালক এখালে ভদখার পর ভতািার চমরত্র ও িযবাদাহামে ঘিলর্ ো।’ 
 
‘ভতািার যতিুকু হলর্, আিার ততিুকু হলর্ ো, কারণ দরজার র্াইলর পালয়র শব্দ 
ভশাোর সালথ সালথ আমি ভজালর মচৎকার করর্ আর সর্াইলক র্ের্ ভয তুমি ভজার কলর 
এখালে এলসছ।’ 
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‘মেিয়ই? অতযন্ত ভদ্রভালর্ উত্তর মদে তরুণ, আর মেরাপত্তা মিে র্ন্ধ করার র্যাপারিা 
কীভালর্ ভর্াঝালর্?’ 
 
‘ফু-হ! সহজ। ভকালো মেরাপত্তা মিে োগ্ালো ভেই।’ 
 
ভোকমি ভচাখ র়্ে করে হতাশভলর্। ভধাকা মদলয়ছ? ভতািার র্য়স কত। খুমক? 
 
‘আমি িলে কমর প্রশ্নমি এলকর্ালরই অপ্রাসমঙ্গক এর্ং আমি “খুকী” শুেলত অভযি েই।’ 
 
‘আমি অর্াক হমে ো। তুমি সম্ভর্ত মিউলের দামদ। এখে একিা মেমঞ্চং পামিব শুরু 
করার আলগ্ই কী তুমি আিালক ভযলত ভদলর্? 
 
‘র্রং থাকলেই ভাে করলর্–কারণ র্ার্া ভতািালক আশা করলছে। 
 
আর্ার সতকব হলয় ভগ্ে ভোকমির দৃমষ্ট। কথা র্োর সিয় এক ভচালখর ভুরু একিু 
উপলর উলি ভগ্ে, ‘ওহ্? ভতািার র্ার্ার সালথ ভকউ আলছ? 
 
‘ো।’ 
 
‘উোর সালথ ভকউ ভযাগ্ালযাগ্ কলরমছে?’ 
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‘শুধু ভট্রডাররা–আর তুমি।‘ 
 
‘অস্বাভামর্ক ভকালো ঘিো ঘলিলছ?’ 
 
‘শুধু তুমি।‘ 
 
‘আিার কথা ভুলে যাও। ো, ভুলো ো। র্রং র্ে তুমি কীভালর্ জাে ভয ভতািার র্ার্া 
আিালক আশা করলছে। 
 
‘ওহ, সহজ র্যাপার।‘ 
 
‘গ্ত সিালহ র্ার্া একিা পালসবাোে কযাপসুে পাে, শুধু মতমেই খুেলত পারলর্ে, মভতলর 
একিা ভসেফ-অমিডাইমজং র্াতবা মছে। মতমে কযাপসুে ভশেিা আর্জবোর ঝুম়েলত 
ভফলেে। আর গ্তকাে মতমে পমে–আিালদর ভিইডলক একিালসর ছুমি ভদে, ভযে 
ভর্ােলক ভদখলত ভস িামিবোস মসমিলত ভযলত পালর এর্ং আজলক দুপুলর আিালদর 
অমতমরক্ত কাি়োয় একিা মর্ছাো ততমর কলর রালখে। তাই আমি রু্ঝলত পামর মতমে 
কাউলক আশা করলছে যার কথা আিার জাো উমচত ো। তলর্ মতমে আিালক সর্ই 
র্লেলছে। 
 
‘সমতযই! মতমে ভতািালক জামেলয়লছে শুলে অর্াক হমে। আমি ভতা িলে কলরমছোি মতমে 
র্োর আলগ্ই তুমি সর্ রু্লঝ ভফলেছ। 
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‘হযাুঁ, ভসরকিই। তারপর হাসে ভস। এখে অলেক সহজ িলে হলে। আগ্ন্তুক র্য়লস 
অলেক র়্ে মকন্তু গ্ভীর েীে ভচাখ এর্ং র্াদামি ভকাুঁক়ো চুে তালক স্বতি কলর তুলেলছ, 
ভস যখে র়্ে হলর্ তখে এরকি ভকালো একজলের সালথ হয়ত আর্ার ভদখা হলর্। 
 
‘এর্ং মিক কীভালর্,’ আগ্ন্তুক মজলজ্ঞস করে, তুমি রু্ঝলত পারলে ভয মতমে আিালকই 
আশা করলছে? 
 
‘তুমি ছা়ো আর ভক হলত পালর, মতমে যালক আশা করলছে ভস আসলর্ ভগ্াপলে, রু্ঝলত 
পারছ কী র্েমছ–তারপর তুমি এলস দরজা মদলয় ো ঢুলক ভচালরর িলতা জাোো মদলয় 
ভঢাকার ভচষ্টা করলে, রু্মদ্ধ থাকলে তুমি দরজা মদলয় ঢুকলত। তার একিা মপ্রয় োইে 
িলে প়েলতই এই সুলযালগ্ র্যর্হার কলর ভফেে, ‘পুরুষরা এলতা ভর্াকা হয়!’ 
 
‘মেলজর উপর অলেক আস্থা রলয়লছ তাই ো খুমক? ো িালে মিস। ভতািার ভুেও ভতা 
হলত পালর। আসলে পুলরা র্যাপারিাই আিার কালছ ভঘাোলি িলে হলে। আর যতিুকু 
রু্ঝলত পারমছ ভতািার র্ার্া অেয কাউলক আশা করলছে, আিালক ো। 
 
‘ওহ্, আিার তা িলে হয় ো। ভতািালক মব্রফলকস ভফলে মদলত ভদখার পরই আমি 
ভতািালক মভতলর আসলত মদলয়মছ।’ 
 
‘আিার কী?’ 
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‘ভতািার মব্রফলকস, ইয়ংিযাে। আমি অন্ধ েই। তুমি ভসিা দুঘবিোর্শত ভফেমে, কারণ 
প্রথলি তুমি মেলচ তামকলয় ভঝাুঁপঝাল়ের িলধয জায়গ্া মিক কলর মেলে, তারপর ভফলে 
মদলয় আর মেলচ তাকাওমে। তা ছা়ো তুমি দরজা মদলয় ো এলস জাোো মদলয় আসার 
ভচষ্টা করছ। যার অথব, জায়গ্ািার র্যাপালর ো ভজলে তুমি আসলত চাওমে এর্ং আমি 
ভতািালক ভদলখ ভফোর পর মেলজলক সািলে প্রথলিই তুমি মব্রফলকসিালক েুমকলয়ছ। যার 
অথব মব্রফলকলসর মভতলর যা রলয়লছ তার িূেয ভতািার কালছ মেলজর জীর্লের ভচলয়ও 
ভর্মশ। এখে তুমি মভতলর, মব্রফলকস র্াইলর পল়ে আলছ এর্ং আিরা জামে ভসিা র্াইলর 
পল়ে আলছ, তুমি সম্ভর্ত মকছুিা অসহায় অর্স্থার িলধয পল়েছ।‘ 
 
এতগুলো কথা র্লে েম্বা দি মেে ভস, আর ভোকিা দাুঁত মক়েমি়ে কলর র্েে, ‘শুধু 
একিা মর্ষয় ছা়ো। আমি ভতািালক খামে হালত হতযা কলর মব্রফলকসসহ এখাে ভথলক 
ভর্মরলয় ভযলত পামর।’ 
 
‘ো, ইয়ংিযাে, আিার মর্ছাোর মেলচ একিা ভর্সর্ে ভর্ি আলছ, এখাে ভথলক িাত্র দুই 
ভসলকলে ভর্ি হালত মেলত পারর্ এর্ং স্বাভামর্ক ভিলয়লদর তুেোয় আিার গ্ালয় ভজার 
অলেক ভর্মশ।‘ 
 
. 
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অলেকক্ষণ েীরর্তা। ভশষ পযবন্ত ভচষ্টাকৃত ভদ্রতার সালথ তরুণ ভোকমি র্েে, ‘আিরা 
যখে এতখামে ঘমেষ্ঠ হলয় উিোি, তাহলে মেলজর পমরচয় মদলত পামর? আমি মপেীয়াস 
এন্থর। ভতািার োি?’ 
 
‘আমি আলকব–আলকবমড ভডমরে। পমরমচত হলয় খুমশ হোি।‘ 
 
‘এখে আলকবমড, ভছাট্ট ভাে ভিলয়র িলতা ভতািার র্ার্ালক ভডলক ভদলর্?’ 
 
মেলজলক সংযত করে আলকবমডয়া, ‘আমি ভছাি ভিলয় েই। তুমি খুর্ অভদ্র–মর্লশষ কলর 
যখে ভকালো সুমর্ধা আদায় করলত চাও।‘ 
 
মপেীয়াস এন্থর দীঘবশ্বাস ভফেে। ‘মিক আলছ, তুমি একজে ভাে, দয়ােু, মপ্রয় ভছাি ওল্ড 
ভেমড এর্ং ভতািার র্ার্ালক ভডলক ভদলর্?’ 
 
‘এরকি মকছুও আমি র্েলত র্মেমে, তলর্ ভডলক ভদর্। সার্ধাে আমি ভতািার উপর 
ভথলক ভচাখ সরামে ো।’ 
 
র্াইলরর হলে দ্রুত পদশব্দ ভশাো ভগ্ে এর্ং দরজা খুলে ভগ্ে ঝি কলর। 
 
‘আলকবমডয়া—’ শ্বাস িাোর ভজারালো শব্দ হে এর্ং ড. ভডমরে একিু থিলক ভগ্লেে। 
র্েলেে, ‘আপমে ভক?’ 
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স্বমিলত ঝি কলর দাুঁম়েলয় ভগ্ে মপেীয়াস, ‘ড. ভিারাে ভডমরে, আমি মপেীয়াস এন্থর। 
আিার কথা মেিয়ই আপমে জালেে, অন্তত আপোর ভিলয় আিালক তাই র্লেলছ।’ 
 
‘আিার ভিলয় র্লেলছ আমি জামে?’ মতমে ভুরু কুুঁচলক ভিলয়র মদলক তাকালেে। 
আলকবমডয়া মেলদবাষ ভালো িােুলষর িলতা র্লস আলছ। 
 
ভশষ পযবন্ত ড. ভডমরে র্েলেে, আমি আপোর আসার অলপক্ষালত মছোি। দয়া কলর 
আিার সালথ মেলচ আসুে। ভচালখর ভকালে একিা ে়োচ়ো ধরা প়েলত মতমে ভথলি 
ভগ্লেে, আলকবমডয়াও ভদখলত ভপে একই সালথ। 
 
ভস দ্রুত তার ট্রান্সক্রাইর্ালরর কালছ ছুলি ভগ্ে, মকন্তু োভ হে ো। তার র্ার্াও একই 
সালথ ছুলি এলসলছে। মতমে অতযন্ত মিমষ্ট গ্োয় র্েলেে, ‘পুলরািা সিয়ই তুমি এিা চােু 
ভরলখছ, আলকবমডয়া।‘ 
 
‘র্ার্া,’ সমতযকার কলষ্ট মচৎকার করে ভস, ‘কারও র্যমক্তগ্ত কলরসপলেন্স প়ো অভদ্রতা, 
মর্লশষ কলর ভসিা যমদ হয় িমকং কলরসপলেন্স।’ 
 
‘আহ্,’ তার র্ার্া র্েলেে, ভতািার ভশার্ার কলক্ষ একজে অপমরমচত ভোলকর সালথ 
িমকং কলরসপলেন্স! র্ার্া মহসালর্ খারাপ ভয ভকালো মকছু ভথলক ভতািালক আিার রক্ষা 
করা উমচত।’ 
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‘ওহ–ভগ্ামে, র্যাপারিা ভসরকি মকছু ো।’ 
 
মপেীয়াস হিাৎ কলর ভহলস উিে, ‘ওহ, ভসরকিই মকছু, ড. ভডমরে। এই ভিলয় আিালক 
অলেক মকছু মেলয় অমভযুক্ত করমছে, আমি িলে কমর আপোর প়ো উমচত শুধু যমদ 
আিার র্যাপালর সলেহ থালক।‘ 
 
‘ওহ-’ অলেক কলষ্ট ভস কান্না ভিকাে। তার মেলজর র্ার্াও তালক মর্শ্বাস কলর ো। ঐ 
ট্রান্সক্রাইর্ার–ভর্াকা ভোকিা যমদ জাোোয় উুঁমকঝুুঁমক ো মদত তাহলে ভিমশেিা র্ন্ধ 
করার কথা ভুেত ো। আর তার র্ার্া এখে অল্প র্য়স্ক ভিলয়লদর কী করা উমচত র্া 
উমচত েয় ভসই র্যাপালর দীঘব র্কৃ্ততা শুরু করলর্ে। মহসার্ করলে ভদখা যালর্ মকছুই 
করা উমচত েয়, জন্মাও তারপর িলর যাও। 
 
‘আলকবমডয়া,’ তার র্ার্া িৃদু স্বলর র্েলেে, ‘আিার িলে হয় ভতািার র্য়সী ভিলয়লদর—’ 
 
ভস জােত। ভস জােত। 
 
‘–তালদর র্য়লসর তুেোয় র়্ে কালরা সালথ অসংযত আচরণ করা উমচত েয়।’ 
 
‘ভস আিার জাোোয় উুঁমক িারমছে ভকে? আিার প্রাইলভমস রক্ষার অমধকার আলছ। 
পুলরা রচোিা আর্ার আিালক মেখলত হলর্।’ 
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‘ভতািার জাোোয় আসা তার উমচত র্া অেুমচত ভসই প্রশ্ন করার দরকার ভেই। তুমি শুধু 
তালক মভতলর আসলত মদলত ো। অথর্া আিালক ভডলক আেলত–ভযখালে তুমি জােই 
আমি তার জেয অলপক্ষা করমছোি।’ 
 
ভস মর্রমক্তর সালথ র্েে, তুমি এই ভোলকর ভকালো ভদাষ ভদখলত পাে ো। দরজা র্াদ 
মদলয় এক জাোো ভথলক অেয জাোোয় ঘুলর ভর়্োলে পুলরা র্যাপারিাই ফাুঁস হলয় ভযত। 
 
‘আলকবমডয়া, তুমি যা জাে ো, ভসিা মেলয় ভতািার িতািত ভকউ চায়মে।’ 
 
‘আমি জামে, মিতীয় ফাউলেশে, পুলরা র্যাপারিা তালদরলক মেলয়।‘ 
 
ঘলর েীরর্তা ভেলি এে। র্য়স্ক দুজলের ভচহারা ভদলখ এিেমক আলকবমডয়াও ভয় ভপলয় 
ভগ্ে। 
 
ড. ভডমরে েরি গ্োয় মজলজ্ঞস করলেে, ‘তুমি ভকালত্থলক শুলেছ?’ 
 
‘ভকাথাও ো, মকন্তু আর ভকাে মর্ষয় এত ভগ্াপেীয় হলত পালর? ভতািার মচন্তার ভকালো 
কারণ ভেই, আমি কাউলক র্মেমে। 
 
‘মি. এন্থর,’ ড. ভডমরে র্েলেে, ‘সর্মকছুর জেয আমি ক্ষিা চাই।’ 
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‘ওহ, মিক আলছ। ভস যমদ অন্ধকালরর শমক্তর কালছ মেলজর আত্মা মর্মক্র কলর ভদয় তালত 
আপোর ভকালো ভদাষ ভেই। তলর্ যাওয়ার আলগ্ আমি একিা প্রশ্ন করলত চাই। মিস 
আলকবমডয়া—’ 
 
‘কী চাও তুমি?’ 
 
‘ভকে তুমি িলে কর দরজা র্াদ মদলয় জাোো মদলয় আসািা ভর্াকামি হলয়লছ?’ 
 
‘কারণ, মর্জ্ঞাপে কলর তুমি রু্ঝাে ভতািার মকছু একিা েুকালোর আলছ। যমদ আিার 
ভগ্াপে করার মকছু থালক তলর্ আমি িুলখ ভিপ আিলক ভর্র হর্ ো, যালত সর্াই রু্ঝলত 
পালর আিার ভগ্াপে করার িলতা মকছু আলছ। তুমি কী সযােভর হামডবলের র্ইগুলো 
পল়োমে? তুমি জালো, মতমে আিালদর প্রথি ভিয়র।‘ 
 
‘হযাুঁ, আমি জামে।’ 
 
‘মতমে প্রায়ই র্েলতে ভয ভকালোমকছুই সতয হলর্ ো যমদ সর্মকছুলক সলতযর িলতা ো 
ভশাোয়। ভতািার জাোো মদলয় আসািা ভিালিও সতয র্লে িলে হয় ো। 
 
‘তুমি হলে কী করলত?’ 
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‘যমদ আমি আিার র্ার্ার সালথ ভকালো ভগ্াপে মর্ষয় মেলয় ভদখা করলত চাইতাি তলর্ 
আমি, জেসিলক্ষ তার সালথ ভদখা করতাি, তালক মেলয় ঘুরতাি। যখে সর্াই ভতািার 
র্যাপালর জােলর্ এর্ং আিার র্ার্ার সালথ স্বাভামর্কভালর্ই ভতািালক যুক্ত কলর ভফেলর্, 
তখে তুমি যতখুমশ ভগ্াপেীয় হলত পারলর্, ভকউ ভকালো প্রশ্ন করলর্ ো।’ 
 
ভোকমি অদু্ভতভালর্ ভিলয়মির মদলক তামকলয় আলছ, তারপর ড. ভডমরলের মদলক তাকাে, 
‘চেুে, র্াগ্ালে আিার মব্রফলকসিা পল়ে আলছ, তুলে আেলত হলর্। এক মিমেি। ভশষ 
একিা প্রশ্ন। আলকবমডয়া, ভতািার মর্ছাোর মেলচ ভকালো ভর্সর্ে ভর্ি ভেই, তাই ো?’ 
 
‘ো! ভেই।’ 
 
‘হাহ। আমিও তাই ভভলর্মছোি।’ 
 
ড. ভডমরে দরজার কালছ থািলেে। ‘আলকবমডয়া,’ মতমে র্েলেে, ‘তুমি যখে আর্ার 
রচোিা মেখলর্, ভতািার দাদীিার র্যাপালর অপ্রলয়াজেীয় রহসয ততমর করলর্ ো। তার 
কথা এলকর্ালর ো র্েলেই ভাে হয়।‘ 
 
ড. ভডমরে এর্ং মপেীয়াস মেঃশলব্দ ভেলি আসলেে। আগ্ন্তুক মিধামেত স্বলর প্রশ্ন করে, 
‘মকছু িলে করলর্ে ো, ওর র্য়স কত? 
 
‘ভচৌে, কােলকর আলগ্র মদে পূণব হলয়লছ।’ 
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‘ভচৌে? ভগ্রি গ্যাোমি–ভস কী কখলো মর্লয় করার কথা ভার্লছ।‘ 
 
‘ো, র্লেমে। অন্তত আিার কালছ ো।’ 
 
‘মিক আলছ, যমদ ভস কখলো মর্লয় কলর তালক গুমে করলর্ে। আমি র্েলত চামে যালক 
ভস মর্লয় করলর্।’ ভস সরাসমর রৃ্দ্ধ ভোকমির ভচালখর মদলক তাকাে। আমি মসমরয়াস। 
ওর মর্শ র্ছর র্য়লস তার সালথ র্াস করার িলতা ভয়ােক র্যাপার আর মকছু ভেই। 
আমি আপোলক ভয় পাওয়ালত চাই ো। 
 
‘সার্ধাে করার প্রলয়াজে ভেই। আমি জামে আপমে কী র্েলত চালেে।‘ 
 
. 
 
উপরতোয়, তালদর সলস্নহ মর্লেষলণর র্স্তুমি মর্লদ্রালহ লান্ত হলয় ট্রান্সক্রাইর্ালরর সািলে 
র্লস মেরােে গ্োয় র্েে, ‘ভসল্ডেস্ প্ল্যালের উত্তরকাে।’ ট্রান্সক্রাইর্ার অসীি তধলযবর 
সালথ শব্দগুলোলক িামজবত ও জমিে অক্ষরমর্েযালস অেুর্াদ কলর মেখে। 
 
‘ভসল্ডেস্ প্ল্যালের উত্তরকাে।‘ 
 
. 
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২.০২ ভসন্ডেস প্ল্যাে 
 
গ্মণত… n সংখযক চেক এর্ং n িাত্রার জযামিমতক অন্তরকেলের সংলেষলণর মভমত্ত ভয 
মর্ষলয় ভসন্ডেস্ একর্ার র্লেমছলেে ‘িাের্তার ভছাি র্ীজগ্মণত’… 
 
–এেসাইললালপমডয়া গ্যাোকমিকা 
 
. 
 
একমি কক্ষ। 
 
কলক্ষর অর্স্থাে এই িুহূলতব ভকালো গুরুত্বপূণব মর্ষয় ো। শুধু এইিুকু র্োই যলথষ্ট ভয, 
অজাো ভসই কলক্ষ রলয়লছ মিতীয় ফাউলেশলের অমিত্ব। 
 
এই কক্ষ র্হু শতাব্দী ধলর মর্শুদ্ধ মর্জ্ঞালের আর্াসস্থে–যমদও এই মর্জ্ঞােলক সহস্র র্ছর 
ধলর গ্ল়ে উিা মর্জ্ঞালের সালথ তুেো করা যালর্ ো। প্রকৃতপলক্ষ এমি এিে একমি 
মর্জ্ঞাে যা শুধুিাত্র গ্মণলতর ধারণা মেলয় কাজ কলর–ভয গ্মণলতর তুেো চলে শুধু 
প্রানগ্মতহামসক যুলগ্র প্রাচীে গ্মণলতর সালথ যখে প্রযুমক্তর উদ্ভর্ হয়মে; িাের্ জামত 
একমি িাত্র গ্রলহ সীিার্দ্ধ মছে। অগ্মণত গ্রলহ পদাপবণ করলতও শুরু কলরমে। 
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গুরুত্বপূণব একমি র্যাপার হলে, কক্ষমি ভিিাে সালয়ন্স িারা সুরমক্ষত–পুলরা গ্যাোমির 
সমমমেত শমক্তও ভয সালয়ন্সলক এখে পযবন্ত পরামজত করলত পালরমে–এখালেই রলয়লছ 
প্রাইি ভরমডয়যাি, যার িিবস্থলে রলয়লছ ভসল্ডেস্ প্ল্যাে–সমূ্পণবরূলপ। 
 
এছা়োও কলক্ষ একজে র্যমক্ত আলছে–ফার্স্ব মস্পকার। 
 
ভসল্ডেস্ প্ল্যাে-এর মচফ গ্ামডবয়ােলদর তামেকায় মতমে র্ার োম্বার। তার পদামধকালরর 
ভতিে ভকালো গুরুত্ব ভেই, শুধু মিতীয় ফাউলেশলের ভেতৃরৃ্লের মিমিংলয় মতমে সর্ার 
আলগ্ র্ক্তর্য শুরু কলরে। 
 
তার উত্তরসূমররা মিউেলক পরামজত কলরমছলেে, মকন্তু ভসই ভয়ােক ে়োইলয়র বংসিূপ 
ভসন্ডেস্ প্ল্যালের গ্মতপলথ আর্জবোর িলতা জলি আলছ–পুঁমচশ র্ছর ধলর মতমে এর্ং 
তার প্রশাসে একগুলয় এর্ং ভর্াকা িােুষলদর এই গ্যাোমিলক সমিক পলথ মফমরলয় 
আোর ভচষ্টা করলছে কাজিা অলেক কমিে। 
 
দরজা ভখাোর শলব্দ ফার্স্ব মস্পকার ভচাখ তুলে তাকালেে। মতমে যখে কলক্ষ একা 
মছলেে তখে মতমে তার মসমক শতাব্দীর প্রলচষ্টার কথা ভার্মছলেে–যা এখে ধীলর ধীলর 
মকন্তু মেঃসলেলহ চু়োন্ত পমরণমতর মদলক এমগ্লয় যালে। এর িলধযও তার িাইে সাগ্রলহ 
আগ্ন্তুলকর অলপক্ষা করমছে। একজে তরুণ মশক্ষাথী, মেঃসলেলহ যারা পরর্তবীলত 
দাময়ত্ব ভেলর্ তালদর একজে। 
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তরুণ অমেমিতভালর্ দরজায় দাুঁম়েলয় আলছ, তাই মতমে মেলজই এমগ্লয় মগ্লয় তালক 
মভতলর মেলয় এলেে, র্নু্ধর িলতা একহাত ভফলে ভরলখলছে তার কাুঁলধর উপর। 
 
মশক্ষাথবী েমজ্জতভালর্ হাসে এর্ং ফার্স্ব মস্পকার কথা র্লে সা়ো মদলেে, ‘প্রথলিই 
আিার র্ো উমচত ভতািালক ভকে আো হলয়লছ। 
 
দুজে ভডলস্কর দুমদলক িুলখািুমখ র্সলেে। দুজলের ভকউই এিে ভকালো পদ্ধমতলত কথা 
র্েলছ ো ভয পদ্ধমত মিতীয় ফাউলেশলের সদসয ছা়ো গ্যাোমির অেয ভকালো িােুষ 
রু্ঝলত পারলর্। 
 
র্াকশমক্ত িূেত একমি ভকৌশে যার িারা িােুষ তার িাইলের মচন্তাধারা এর্ং ইলিাশে 
অপমরপূণবভালর্ আদাে-প্রদাে করলত ভশলখ। িােমসক সূক্ষ্ম অেুভূমত উপস্থাপলের জেয 
অলযৌমক্তক শব্দ ততমর এর্ং ভসগুলোর মিেলণর িারা ভস ভযাগ্ালযালগ্র একিা িাধযি 
ততমর কলরলছ–মকন্তু এই পদ্ধমতর অদক্ষতা এর্ং অসা়েতা িাইলের সূক্ষ্মতালক শুধু 
কণ্ঠমেভবর মসগ্েযালে পমরণত কলর। 
 
সাইলকামহলর্স্ামর ভিিাে সালয়লন্সর পমরণত রূপ, চূ়োন্ত গ্মণতায়ে, ভিিাে সালয়লন্সর ভয 
ভিৌমেক ভকৌশলের মভমত্তলত ভসল্ডেস প্ল্যাে গ্ল়ে উলিলছ, ভসই একই ভকৌশলের কারলণ 
ফার্স্ মস্পকারলক র্াকশমক্ত প্রলয়াগ্ করলত হলে ো। 
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মেমদবষ্ট উেীপোর প্রমতমি মক্রয়া–যতই ক্ষীণ ভহাক, অপরজলের িাইলের মভতলর ভয 
চেিাে প্রর্াহ প্রলর্শ করলছ তার অমত সািােয পমরর্তবেও মেলদবশ কলর। ফার্স্ব মস্পকার 
মিউলের িলতা তার সািলে র্সা মশক্ষাথবীর ইলিাশোে অযামেলিি পমরপূণবভালর্ অেুভর্ 
করলত পারলছে ো কারণ মিউে মছে মিউিযাি এর্ং ভকালো সাধারণ িােুলষর এত 
র্যাপক ক্ষিতা থাকলত পালর র্লে ভকউ কল্পোও কলরমে এিেমক ভকালো মিতীয় 
ফাউলেশোলররও এত ক্ষিতা ভেই। 
 
যাই ভহাক র্াকশমক্তমেভবর ভকালো র্যমক্তর পলক্ষ মিতীয় ফাউলেশোরলদর মেলজলদর িলধয 
ভযাগ্ালযালগ্র পদ্ধমত র্যাখযা করা অসম্ভর্। র্রং ধলর ভেওয়া যাক মতমে প্রচমেত পদ্ধমতলত 
কথা র্েলছে। 
 
. 
 
ফার্স্ব মস্পকার র্েলেে, ‘তুমি ভতািার জীর্লের অমধকাংশ সিয় কমিে অধযার্সায় মেলয় 
এর্ং ভােভালর্ ভিিাে সালয়ন্স অধযয়ে কলরছ। এখে সিয় হলয়লছ তুমি এর্ং ভতািার 
িলতা কলয়কজলের মস্পকার হুলডর জেয মশক্ষােমর্মশ কাে শুরু করা।‘ 
 
ভডলস্কর অেযমদক ভথলক উলিগ্ প্রকাশ ভপে। 
 
‘ো–ভতািালক মস্থরভালর্ র্যাপারিা গ্রহণ করলত হলর্। তুমি আশা করছ উত্তীণব হলর্। 
আর্ার ভয় ভপলে হলর্ ো। আশা এর্ং ভয় দুলিাই দুর্বেতা। তুমি জাে তুমি পারলর্, 
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মকন্তু র্যাপারিা গ্রহণ করলত পারছ ো এই ভভলর্ ভয এলত তুমি অমতমরক্ত আত্মমর্শ্বাসী 
হলয় কালজ ভুে করলর্। সর্লচলয় অসহায় ভর্াকা ভোক হলে ভসই ভয তার মেলজর জ্ঞাে 
সম্পলকব জালে ো। এিা ভযাগ্যতারই একিা অংশ ভয তুমি জাে তুমি উত্তীণব হলর্।’ 
 
ভডলস্কর অপরমদলক অমস্থরতা কলি ভগ্ে। 
 
‘এখে তুমি িলোলযাগ্ ভদওয়ার জেয এর্ং ভশখার জেয ততমর। িলে রাখলর্ কালজর 
উপলযাগ্ী করার জেয িাইে কখেও শক্ত মেয়িলণ রাখলর্ ো র্রং িুক্ত কলর ভদলর্। 
আিার িাইে ভতািার সািলে সমূ্পণব খুলে মদলয়মছ। এস র্রং দুজলেই সর্ র্াধা দূর 
কলর ভদই।‘ 
 
মতমে র্লে ভযলত োগ্লেে, ‘একজে মস্পকার হওয়া সহজ র্যাপার ো। একজে 
সাইলকামহলর্স্ামরয়াে মহলসলর্ মেলজলক গ্ল়ে ভতাোও ভর্শ কমিে র্যাপার; মকন্তু এিেমক 
সর্লচলয় ভাে সাইলকামহলর্স্ামরয়ালেরও মস্পকার হওয়ার সর্ গুণ থালক ো। একজে 
মস্পকারলক শুধুিাত্র ভসল্ডেস প্ল্যালের গ্ামণমতক জমিেতার র্যাপালর সলচতে হলেই চেলর্ 
ো; এর প্রমত তার সহােুভূমত থাকলত হলর্, প্ল্যােিালক ভাের্াসলত হলর্। এই প্ল্যােই 
হলর্ তার মেশ্বাস-প্রশ্বাস, একিাত্র র্নু্ধ।‘ 
 
‘এিা কী ভচে?’ 
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ফার্স্ব মস্পকার আলি কলর ভডলস্কর িাঝখালে একিা কালো উজ্জ্বে মকউর্ রাখলেে। 
আোদা ভকালো তর্মশষ্টয ভেই। 
 
‘ো, মস্পকার, আমি জামে ো।’ 
 
‘তুমি প্রাইি ভরমডয়যালির োি শুলেছ?’ 
 
‘এিাই প্রাইি ভরমডয়যাি?’ তরুণ আিযব হলয় ভগ্লছ। 
 
‘তুমি আরও মর্স্ময়কর ও উৎসাহজেক মকছু আশা কলরমছলে। ভসমিই স্বাভামর্ক। এমি 
ততমর হলয়লছ এম্পায়ালরর যুলগ্, ভসেডলের ভোলকরাই ততমর কলরমছলেে। প্রায় চারশ 
র্ছর ধলর আিরা প্রাইি ভরমডয়যাি র্যর্হার করমছ মকন্তু এর িালঝ একর্ারও ভিরািত 
র্া অেয ভকালো পমরর্তবে করলত হয়মে। প্রথি ফাউলেশে হয়লতা র্া একই রকি 
আলরকিা ততমর করলত পারলর্, মকন্তু তারা এিা পালে। ভকাথায়।‘ 
 
মতমে ভডলস্কর পালশ একিা মেভালর চাপ মদলেে, ফলে ঘর অন্ধকার হলয় ভগ্ে। মকন্তু 
মকছুক্ষলণর িলধয দূর হলয় ভগ্ে অন্ধকার। কারণ আলোর কলয়কিা উজ্জ্বে ঝেকামে 
মদলয় কলক্ষর েম্বা ভদওয়াে দুলিা জীর্ন্ত হলয় উিে। প্রথলি ফযাকালশ সাদা, তারপর 
এখালে ভসখালে হােকা অন্ধকার ভার্, ভশষপযবন্ত কালো অক্ষলর পমরোরভালর্ ছাপালো 
সিীকরণ ভদওয়াে জুল়ে ভভলস উিে, স্থালে স্থালে োে রলের মচকে দাগ্। মেকষ কালো 
জঙ্গলে োোভ ভস্রালতর িলতা িলে হলে। 
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‘এস, ভদওয়ালের সািলে এখালে দাুঁ়োও। ভতািার ভকালো ছায়া প়েলর্ ো। ভরমডলয়ির 
ভথলক ভকালো সাধারণ পদ্ধমতলত আলো মর্মকরণ হলে ো। সমতয কথা র্েলত কী, আসে 
ভকৌশে আমিও জামে ো। মকন্তু এতিুকু জামে ভয ভতািার ভকালো ছায়া প়েলর্ ো।‘ 
 
. 
 
তারা পাশাপামশ দাুঁ়োে। প্রমতমি ভদওয়াে মত্রশ ফুি েম্বা দশ ফুি উুঁচু। ভেখাগুলো ভছাি 
এর্ং ভদওয়ালের প্রমতমি ইমঞ্চ স্থাে দখে কলর আলছ। 
 
‘এখালে পুলরা প্ল্যাে আিরা ভদখলত পামে ো,’ ফার্স্ব মস্পকার র্েলেে। ‘দুই ভদওয়ালে 
পুলরা প্ল্যাে আেলত হলে প্রমতমি সিীকরণ অণুর্ীক্ষণ যি মদলয় ভদখলত হলর্। মকন্তু তার 
প্রলয়াজে ভেই। তুমি যা ভদখছ ভসিাই এখে পযবন্ত প্ল্যালের সর্লচলয় গুরুত্বপূণব অংশ। 
তুমি ভালোভালর্ই জাে, তাই ো?’ 
 
‘জী মস্পকার, জামে।’ 
 
‘তুমি কী ভকালো অংশ মচেলত পারছ?’ 
 
সািােয েীরর্তা। মশক্ষাথবী আেুে মদলয় ভদখাে এর্ং সালথ সালথ সামরর্দ্ধ সিীকরণ 
ভদওয়ালের মেলচ ভেলি ভযলত োগ্ে এর্ং ভস ভয ফাংশেগুলো ভভলর্মছে ভসগুলো ভচাখ 
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সিাে উচ্চতায় মস্থর হে। শুধুিাত্র আেুে মদলয় এত মেখুুঁতভালর্ কাজ হয়মে, সিীকরণমি 
তার িাইলে মছে। 
 
ফার্স্ব মস্পকার িৃদু হাসলেে, ‘প্রাইি ভরমডয়যাি ভতািার িাইে ধরলত পারলর্। এই ভছাি 
যিমির কাযবকোপ ভদলখ তুমি আরও অর্াক হলর্। যাই ভহাক, ভতািার মের্বামচত 
সিীকরণ সম্পলকব তুমি কী র্েলর্?’ 
 
‘এিা,’ মিধাগ্রিভালর্ র্েে মশক্ষাথবী, একিা মরলগ্মেয়াে অন্তরকেে, মেমদবষ্ট প্রর্ণতার 
গ্রহগুলোর র্িে র্যর্হার কলর ভসই গ্রলহ দুলিা অথবনেমতক শমক্তর অমিত্ব মেলদবশ করা 
হলয়লছ অথর্া একিা ভসক্টর ভসই সালথ অমস্থমতশীে ইলিাশোে পযািােব।’ 
 
‘ফোফে?’ 
 
‘এই সিীকরণ জেলগ্াষ্ঠীসিূলহর িলধয উলত্তজোর িাত্রা উপস্থাপে করলছ, তখে আিরা 
এই–‘ আেুে মদলয় ভদখালতই সিীকরণগুলো আর্ার মদক পমরর্তবে করে—’একমি 
পরপরযুক্ত সিলকমন্দ্রক ফোফে পার্।’ 
 
‘ভালো,’ ফার্স্ব মস্পকার র্েলেে। ‘এখে পুলরা প্ল্যাে সম্পলকব ভতািার িতািত কী র্ে। 
একিা পমরপূণব মশল্পকিব তাই ো?’ 
 
‘মেিয়ই!’ 
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‘ভুে! ভতািার ধারণা মিক েয়। এই একমি মর্ষয়, ধারালোভালর্ র্েলেে মতমে, ‘ভতািালক 
প্রথলিই মশখলত হলর্। ভসল্ডেস্ প্ল্যাে পূণবাঙ্গও েয় সমিকও েয়। র্রং র্ো যায় ভসই 
সিলয় এর ভচলয় ভাে মকছু করা সম্ভর্ মছে ো। এক ডজলেরও ভর্মশ িাের্প্রজন্ম 
সিীকরণগুলো মেমর্ষ্টভালর্ পযবলর্ক্ষণ কলরলছ, ভসগুলো মেলয় গ্লর্ষণা কলরলছ, ভশষ 
দশমিক মর্েু পযবন্ত ভসগুলো ভভলে মেলয় আর্ার একমত্রত কলরলছ। তার ভচলয়ও ভর্মশ 
মকছু কলরলছ। তারা প্রায় চারমি শতাব্দী পার হলয় ভযলত ভদলখলছ এর্ং প্রমতমি অেুিাে 
ও সিীকরলণর মর্পরীলত র্াির্তা অেুসন্ধাে কলর মশখলত ভপলরলছ। 
 
‘তারা ভসেডলের ভচলয়ও ভর্মশ মশখলত ভপলরলছ এর্ং র্হু শতাব্দীর এই সমঞ্চত জ্ঞাে 
মেলয় যমদ ভসেডলের গ্লর্ষণার পুেরারৃ্মত্ত কমর, তা হলে আিরা তার ভচলয়ও ভাে কাজ 
করলত পারর্, কী র্েমছ পমরোর রু্ঝলত ভপলরছ?’ 
 
তরুণ মশক্ষাথবী মকছুিা হতর্াক হলয় ভগ্লছ। 
 
‘মস্পকার হুড পাওয়ার আলগ্,’ ফার্স্ব মস্পকার র্েলত োগ্লেে, এই প্ল্যালে পুলরাপুমর 
ভতািার মেজস্ব মকছু অর্দাে রাখলত হলর্। এলত ভদালষর মকছু ভেই। ভদওয়ালে যতগুলো 
োে দাগ্ ভদখছ তার সর্গুলোই ভসেডলের সিয় ভথলক শুরু কলর র্তবিাে সিয় পযবন্ত 
আিালদর দলের মর্মভন্ন র্যমক্তর অর্দাে। মতমে উপর মদলক তাকালেে, ‘ঐ ভয!’ 
 
িলে হলো ভযে পুলরা ভদওয়ােিা তার উপর হুিম়ে ভখলয় প়েলর্। 
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‘এিা,’ মতমে র্েলেে, ‘আিার,’ দুলিা তীর মচিলক একিা োে ভরখা সুেরভালর্ মঘলর 
ভরলখলছ, ছয় স্কয়ার ফুি জায়গ্া জুল়ে রলয়লছ জমিে গ্ামণমতক সিাধাে এলকর্ালর 
িাঝখালে োে রলে একিা ধারার্ামহক সিীকরণ ভেখা। 
 
‘খুর্ ভর্মশ মকছু েয়।‘ ফার্স্ব মস্পকার র্েলেে। আমি যা প্রিাণ করলত ভচলয়মছ প্ল্যালের 
ভসই অর্স্থালে আিরা এখেও ভপৌঁছাইমে। এক সিয় সমমমেত মিতীয় এম্পায়ালর মভন্ন 
মভন্ন িতর্ালদর উদ্ভর্ হলর্ এর্ং ভসই িতর্াদগুলোর িলধযকার িলেরুকলে এপায়ার 
ভভলে প়েলত পালর অথর্া কে ভক্ষলত্রই অেিেীয়তা ভদখা ভদলর্। দুলিা সম্ভার্োই এখালে 
মর্লর্চো করা হলয়লছ এর্ং ভসগুলো এ়োলোর ভকৌশেও মর্লেষণ করা হলয়লছ। 
 
‘তা ছা়োও তৃতীয় একিা সম্ভার্ো থাকলত পালর। যমদও গ্ামণমতক মদক মদলয় ভসই 
সম্ভার্ো অতযন্ত কি–মকন্তু যতই কু্ষদ্র ভহাক সর্ সম্ভার্োই মর্লর্চো করলত হলর্। কারণ 
ভযলহতু পমরকল্পোর িাত্র শতকরা চমেশ ভাগ্ সম্পন্ন হলয়লছ। তৃতীয় সম্ভার্ো হলে দুই 
র্া তার অমধক মর্লরাধপূণব পক্ষগুলোর িলধয আপস করা ভযলত পালর। যমদ আপস করা 
হয় তলর্ এম্পায়ালরর মভমত্ত অকাযবকর হলয় প়েলর্। আর যমদ আপস ো করা হয় তলর্ 
দীঘবস্থায়ী গৃ্হযুলদ্ধর ফোফে হলর্ আরও ভয়ার্হ। ভসৌভাগ্যর্শত এিা ভিকালোরও র্যর্স্থা 
রলয়লছ। আর এই মর্ষয়িাই আমি গ্মণলতর িাধযলি তুলে ধলরমছ।’ 
 
‘পমরর্তবে করা হলর্ কী উপালয়, মস্পকার?’ 
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‘ভরমডয়যাি এর িাধযলি। প্রথলি মভন্ন মভন্ন পাুঁচিা কমিমি ভতািার গ্ামণমতক সিাধাে 
র্যাপকভালর্ পরীক্ষা-মেরীক্ষা কলর ভদখলর্ে; এর্ং তালদর সািলে ভতািালক ভতািার 
সিাধালের যথাথবতা যুমক্ত মদলয় প্রিাণ করলত হলর্। তারপর দুর্ছর সিয় পালর্ তুমি। 
দুর্ছর পলর ভতািার অগ্রগ্মত আর্ার পরীক্ষা কলর ভদখা হলর্। অলেক সিয়ই 
আপাতদৃমষ্টলত পূণবাঙ্গ একিা সিাধালের ভদাষ-ত্রুমি খুুঁলজ ভর্র করলত িাস র্া র্ছর ধলর 
োগ্াতার পযবলর্ক্ষলণর প্রলয়াজে হয়। কখেও েমর্শ মেলজই তার ত্রুমি ধলর ভফেলত 
পালর। 
 
‘দুর্ছর পলর যমদ ভতািার প্রদত্ত সিাধাে প্রথি পরীক্ষার িলতাই মিতীয় আলরকমি কমিে 
পরীক্ষায় উত্তীণব হয়–ভালো প্রিামণত হয়–যমদ তুমি আর ভকালো অমতমরক্ত র্যাখযা র্া 
যুমক্তপ্রিাণ ো ভদখাও–তলর্ ভতািার গ্লর্ষণা িূে প্ল্যালের অন্ত ভুক্ত হলর্। 
 
‘প্রাইি ভরমডয়যাি ভতািার িাইলের সালথ সিেয় করা থাকলর্। প্রলয়াজেীয় সংলশাধে 
এর্ং সংযুমক্ত ভিিাে মরলপালিবর িাধযলি করা হলর্। এই সংলশাধে র্া সংযুমক্ত ভয তুমি 
কলরছ ভসিা মচমিত করার ভকালো উপায় থাকলর্ ো। এই প্ল্যালের ইমতহালস র্যমক্তগ্ত 
অর্দাে র্লে মকছু ভেই। র্রং পুলরা অর্দােই আিালদর সমমমেত প্রলচষ্টা। রু্ঝলত 
ভপলরছ?’ 
 
‘জী, মস্পকার!’ 
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‘যলথষ্ট হলয়লছ।‘ প্রাইি ভরমডয়যাি সমরলয় মেলতই ভদওয়ােগুলো খামে হলয় ভগ্ে, মফলর 
আসে কলক্ষর স্বাভামর্ক আলো। র্লসা এখালে। মস্পকার হলত হলে ভতািালক গ্মণলতর 
সাহাযয ছা়োই পুলরা প্ল্যাে র্যাখযা করা মশখলত হলর্। অন্তত এর িূেদশবে এর্ং 
েক্ষযগুলো রু্ঝলত হলর্। 
 
‘প্রথলিই র্ে, এই প্ল্যালের েক্ষয কী? অন্ধমর্শ্বাস র্াদ মদলয় মেলজর ভাষায় র্ে। িামজবত 
ও ভদ্র ভাষার মভমত্তলত ভতািার ভযাগ্যতা মর্চার করা হলর্ ো, তুমি মেমিন্ত থাকলত 
পালরা।’ 
 
এিাই মশক্ষাথবীর প্রথি সুলযাগ্। মকছুিা মিধা এর্ং সংশয় মেলয় র্েে, ‘আিার এতমদলের 
মশক্ষার ফলে আমি মর্শ্বাস কমর ভয এই প্ল্যালের িূে েক্ষয হলে এিে একমি 
িাের্সভযতা গ্ল়ে ভতাো যার অমিত্ব আলগ্ কখলো মছে ো। এিে একমি সভযতা, 
সাইলকালকমিমির মেয়ি অেুযায়ী যা স্বাভামর্কভালর্ কখলোই–’ 
 
‘থালিা!’ ফার্স্ব মস্পকার র্াধা মদলেে, ‘তুমি অর্শযই “কখলো” শব্দিা র্যর্হার করলর্ ো। 
তা হলে পুলরা মর্ষয়িা অস্পষ্ট হলয় যায়। একমি মেমদবষ্ট ঘিোর সম্ভার্যতা অসীি হলত 
পালর, মকন্তু সম্ভার্ো সর্সিয়ই শূলেযর ভচলয় র়্ে।‘ 
 
‘জী, মস্পকার। আকামঙ্ক্ষত মর্কাশ, যমদ আমি সংলশাধে কলর র্মে, তাহলে 
স্বাভামর্কভালর্ মর্কমশত হওয়ার ভকালো সম্ভার্ো ভেই।’ 
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‘অলেক ভালো। কী ধরলের মর্কাশ ঘিলর্?’ 
 
‘এই সভযতা গ্ল়ে উিলর্ ভিিাে সালয়লন্সর মভমত্তলত। িাের্জামতর ইমতহাস যতিুকু জাো 
যায়, তালত ভদখা ভগ্লছ শুধু র্াির্ কামরগ্মর জ্ঞালের অগ্রগ্মত হলয়লছ। যার িারা শুধুিাত্র 
জ়েরু্মদ্ধর িােুলষর পৃমথর্ী পমরচােো করা যায়। মর্মভন্ন তেমতকতা িারা সিাজ ও 
আত্মমেয়িলণর প্রলচষ্টালক মর্মিত করা হলয়লছ। ফলে ভয সকে সংসৃ্কমতর মস্থমতশীেতা 
প্রায় পঞ্চান্ন পারলসি ভসগুলো মিলক থাকলত পালরমে। িােুলষর দুঃখ-দুদবশার িূে কারণ 
এিাই।‘ 
 
‘এর্ং ভয সভযতার কথা র্ো হলে তার মর্কাশ ঘিালো অসম্ভর্ ভকে?’ 
 
‘অমধকাংশ িােুষই র্াির্ মর্জ্ঞালের অগ্রগ্মত ভিলে মেলত িােমসকভালর্ প্রস্তুত এর্ং 
ভসখাে ভথলক তারা প্রতযক্ষ সুমর্ধা পায়। খুর্ অল্পসংখযক িােুষ ভিিাে সালয়লন্সর িারা 
ভেতৃত্ব মদলত পালর, এর ফলে অষ্পষ্ট মকন্তু সূক্ষ্ম সুমর্ধা অজবে সম্ভর্। তাছা়ো ভিিামে ভয 
সর্লচলয় শমক্তশােী তার হালত এককভালর্ সর্ ক্ষিতা চলে যালর্–স্বভার্তই র়্ে ধরলের 
মর্ভাজে সৃমষ্ট হলর্ িােুলষর িলধয–ফলে িােুলষর িলে অসলন্তাষ ততমর হলর্ এর্ং র্ে 
প্রলয়াগ্ কলর অর্মশষ্ট িাের্জামতলক তচতেযহীে পযবালয় োমিলয় আেলত হলর্। আিরা এই 
ধরলের অগ্রগ্মতর মর্লরাধী।‘ 
 
‘তা হলে সিাধাে কী?’ 
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‘সিাধাে হলো ভসল্ডেস্ প্ল্যাে। উপাদােগুলো এিেভালর্ রক্ষণালর্ক্ষণ এর্ং ভিোলো 
হলয়লছ যালত প্ল্যালের শুরু ভথলক সহস্রালব্দর িলধয এখে ভথলক ছয় শ র্ছর পলর, একিা 
মিতীয় গ্যাোকমিক এম্পায়ার গ্ল়ে উিলর্। এই সিলয়র িলধয মিতীয় ফাউলেশে পূণব 
মর্কমশত হলর্, ভেতৃত্ব গ্রহলণর জেয একদে সাইলকােমজর্স্ ততমর করলর্। অথর্া আমি 
ভয কথািা প্রায়ই ভামর্, প্রথি ফাউলেশে একমি একক রাজনেমতক র্াির্ কািালিা ততমর 
করলর্ এর্ং মিতীয় ফাউলেশে ততমর প্রশাসক ভেণীর ভিিাে কািালিা ততমর করলর্।‘ 
 
‘হুি-ি-ি। সলন্তাষজেক। তুমি কী িলে কর, ভয ভকালো মিতীয় এম্পায়ার এিেকী যমদ 
ভসেডলের মেধবামরত সিলয়র িলধযও গ্ল়ে উলি, ভসমি সমূ্পণবভালর্ তার প্ল্যাে অেুযায়ী 
হলর্।’ 
 
‘ো মস্পকার, আমি তা িলে কমর ো। ভসল্ডে প্ল্যালের পরর্তবী েশ ভথলক সলতর শ 
র্ছলরর িলধয অলেকগুলো মিতীয় এপায়ার গ্ল়ে উিার সম্ভার্ো রলয়লছ। ভসগুলোর িলধয 
ভয ভকালো একিাই হলর্ উপযুক্ত মিতীয় এম্পায়ার।’ 
 
‘এর্ং সর্মকছু মর্লর্চো করার পর ভকে মিতীয় ফাউলেশলের অমিত্ব ভগ্াপে রাখা 
হলয়লছ মর্লশষ কলর প্রথি ফাউলেশলের কাছ ভথলক?’ 
 
মশক্ষাথবী প্রলশ্নর অন্তমেবমহত অথব রু্ঝর্ার ভচষ্টা কলর র্যথব হে। তাই উত্তর মদলত সিসযা 
হলে, ‘ভয কারলণ পুলরা প্ল্যাে িাের্জামতর কাছ ভথলক ভগ্াপে রাখা হলয়লছ। 
সাইলকামহলর্স্ামর সমূ্পণবভালর্ র্স্যামিসমিকযাে এর্ং প্রমতমি িােুলষর আচরণ যমদ 
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স্বাভামর্ক ো হয় তলর্ সাইলকামহলর্স্ামর কাজ করলর্ ো। যমদ একমি মেমদবষ্ট িাত্রার 
জেলগ্াষ্ঠী ভসল্ডেস্ প্ল্যালের িূে মর্ষয় ভজলে ভফলে, তলর্ তালদর আচরণ ভসইভালর্ 
মেয়মিত হলয় প়েলর্, স্বাভামর্ক থাকলর্ ো। অেয কথায় র্ো যায় তালদর আচরণ 
সাইলকামহলর্স্ামরর স্বতঃমসদ্ধ মদলয় র্যাখযা করা যালর্ ো। িাফ করলর্ে মস্পকার, আিার 
িলে হয় উত্তর সলন্তাষজেক হয়মে।’ 
 
‘যা র্লেছ, ভােই র্লেছ। ভতািার উত্তর শুধু অসমূ্পণব। শুধুিাত্র প্ল্যালের কারলণই মিতীয় 
ফাউলেশলের অমিত্ব ভগ্াপে রাখা হয়মে। মিতীয় এপায়ার এখেও গ্মিত হয়মে। আিরা 
এখেও এিে একমি পমরলর্লশ র্াস কমর ভযখালে ভকউই সাইলকােমজর্স্লদর শাসে 
ভিলে মেলত রামজ েয় এর্ং আিালদর অগ্রগ্মত ভয ভকালোভালর্ র্াধা ভদলর্। রু্ঝলত 
ভপলরছ?’ 
 
‘জী মস্পকার, রু্ঝলত ভপলরমছ। র্যাপারিা কখলো গুরুত্ব মদলয়–’ 
 
‘এই মর্ষয়িা মশক্ষাথবীলদর কালছ উত্থাপেই করা হয়মে, যমদও ভতািার মেলজ ভথলকই রু্লঝ 
ভফোর ক্ষিতা আলছ। এিা এর্ং এরকি আরও অলেক মর্ষয় ভতািার মশক্ষােমর্শকালের 
িলধয আিরা আলোচো করর্। এক সিাহ পর আর্ার আিার সালথ ভতািার ভদখা হলর্। 
এই সিলয়র িলধয ভতািালক ভয সিসযা ভদওয়া হলয়লছ তার সিাধাে ততমর করলর্। আমি 
সমূ্পণব ও জমিে গ্ামণমতক সিাধাে চাই ো। ভসিা করলত ভগ্লে একজে অমভজ্ঞ 
ভোলকরই একর্ছর োগ্লর্। 
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‘ভতািালক প্রায় অধবশতাব্দী আলগ্ প্ল্যালের একিা শাখামেত অংশ ভদওয়া হলয়লছ। 
প্রলয়াজেীয় র্যাখযা অন্তভুবক্ত করা আলছ। েক্ষ করলেই ভদখলর্ ভয প্রতযামশত ফোফলের 
পথ, ভয সকে অেুিাে করা হলয়মছে তার ভথলক মর্চুযত হলয় ভগ্লছ, সম্ভার্ো শতকরা 
এক ভাগ্। ভতািালক ভর্র করলত হলর্ সংলশাধলের অলযাগ্য হলয় প়োর আলগ্ 
মর্চুযমতগুলো কতমদে থাকলর্, যমদ সংলশাধে ো করা হয় তলর্ এর সম্ভার্য পমরণমত এর্ং 
সংলশাধলের সম্ভার্য উপায়। 
 
মশক্ষাথবী মভউয়ার চােু কলর ভছাি মর্ল্ট-ইে মিলের মদলক তামকলয় এলকর্ালর পাথর হলয় 
ভগ্ে। 
 
‘মর্লশষ কলর এই সিসযািাই ভকে, মস্পকার? অর্শয একালডমিক গুরুত্ব ছা়োও এর অেয 
গুরুত্ব আলছ।’ 
 
‘ধেযর্াদ, যতিুকু আশা কলরমছোি তুমি তার ভচলয়ও দ্রুত ধরলত পারছ। সিসযামি 
কল্পোপ্রসূত েয়। প্রায় অধবশতাব্দী আলগ্ গ্যাোমির ইমতহালস মর্লফারলণর িলতা 
মিউলের আমর্ভবার্ ঘলি এর্ং পরর্তবী দশ র্ছর িহামর্লশ্ব ভসই মছে এককভালর্ সর্লচলয় 
ক্ষিতাশােী। তার কথা ভকউ অেুিাে কলরমে, র্া মহসার্ও কলরমে। ভসন্ডেস্ প্ল্যাে প্রায় 
বংস কলর ভফলে ভস, তলর্ পুলরাপুমর পালরমে।’ 
 
‘ভস পুলরাপুমর মর্বংসী হলয় উিার আলগ্ই আিরা তার মর্রুলদ্ধ র্যর্স্থা মেলত র্াধয হই। 
আিরা আিালদর ভগ্াপেীয়তা প্রকাশ কলর ভফমে, সর্লচলয় খারাপ র্যাপার আিালদর 
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ক্ষিতার মকছু অংশও প্রকাশ করলত র্াধয হই। প্রথি ফাউলেশে আিালদর কথা ভজলে 
ভফলে এর্ং এখে তালদর সকে কাযবকোপ আিালদর মর্রুলদ্ধ। মিলে ভদখ–এখালে এর্ং 
এখালে। 
 
‘অর্শযই এই মর্ষয় মেলয় তুমি কালরা সালথ আলোচো করলর্ ো।’ 
 
মশক্ষাথবী মকছুক্ষণ চুপ কলর ভথলক কথাগুলো হজি করে। তারপর র্েে, ‘তাহলে 
ভসল্ডেস্ প্ল্যাে র্যথব হলয়লছ!’ 
 
‘এখেও হয়মে। তলর্ হলত পালর। সফে হওয়ার সম্ভার্ো এখেও একুশ দশমিক চার 
পালসবি।’ 
 
. 
 
২.০৩ ষ়েযিকারী 
 
মি. ভডমরে এর্ং মপেীয়াস এন্থর হােকা কথার্াতবা র্লে সন্ধযািা কামিলয় মদলেে; মদেিা 
মছে মেিবে, গুরুত্বহীে। মতমে সর্ার কালছ তরুণলক তার কামজে র্লে পমরচয় কমরলয় 
মদলয়লছে। 
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আর আলকবমডয়ার প্রস্তুমত তার মেলজর গ্মতলত চেলছ। প্রকৃতপলক্ষ তার পমরকল্পো ধরা 
এলকর্ালরই অসম্ভর্। 
 
ভযিে ভস অমেেথাস ডযািলক তার ঘলর ততমর সাউে মরমসভার আলকবমডয়ালক মদলয় মদলত 
রামজ কমরলয়লছ, অমেেথাসলক এিেভালর্ রামজ কমরলয়লছ যা ভমর্ষযলত ভস ভয সকে 
পুরুষলদর সংস্পলশব আসলর্ মর্ষয়িা তালদর জেয হুিমকস্বরূপ। ভস শুধু অমেেথালসর 
স্বলঘামষত শলখর প্রমত তার ওয়াকবশলপর প্রমত গ্ভীর আগ্রহ ভদখালো শুরু কলর। 
এিেভালর্ ভস তার আগ্রহ অমেথালসর মেকি তুলে ধলর, র়্ে র়্ে ভচাখ তুলে এিেভালর্ 
তাকায় ভয অমেেথাস অতযন্ত আগ্রলহর সালথ তালক সাউও মরমসভারিা মদলয় ভদয়। 
 
তারপর ভথলকই আলকবমডয়া অমেেথাসলক এম়েলয় চেলত শুরু কলর ভযে সাউে মরমসভার 
র্নু্ধলত্বর জেয ভদওয়া হলয়লছ এিে ভকালো সলেহ তার ো হয়। পরর্তবী এক িাস 
অমেেথাস তার জীর্লের এই ভছাট্ট সিলয়র কথা র্ারর্ার ভভলর্লছ; ভশলষ আর ভকালো 
ভযাগ্ালযাগ্ ো হওয়ায় ভসই মচন্তা ভস র্াদ মদে। 
 
সিি মদলের সন্ধযায় যখে ভডমরলের র্সার ঘলর পাুঁচজে ভোক খার্ারসহ মকন্তু তািাক 
ছা়ো র্লস আলছ তখে উপলর আলকবমডয়ার ভডলস্ক ঘলর র্াোলো অমেেথালসর মকমু্ভত 
যিমি সমূ্পণব ততমর। 
 
. 
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পাুঁচজে ভোক। ড. ভডমরেলক ধূসর হলয় যাওয়া চুে এর্ং মেখুুঁত ভপাশালক মর্য়ামেশ 
র্ছর র্য়লসও িলে হলে রৃ্দ্ধ। মপেীয়াস এন্থর ভর্শ অমস্থর, ভচাখগুলো দ্রুত এমদক 
ওমদক ঘুরলছ, মেলজর প্রমত িলে হয় আস্থা ভেই। এর্ং েতুে মতেজে–ভজাে িার্বর, 
মভমজকার্স্র, সু্থেকায় ও ভিািা; ড. এেমভি ভসমিক, মর্শ্বমর্দযােয় ভথলক অর্সর ভেওয়া 
পদাথবমর্জ্ঞালের অধযাপক, হামিসার ভদহ; ভহামির িাে, োইলব্রমরয়াে, েম্বা এর্ং অসুস্থ। 
 
ড. ভডমরে অতযন্ত স্বাভামর্ক, সহজ সরে এর্ং ভযে মকছুই হয়মে এিেভালর্ কথা 
র্েলছে, এই সাক্ষাত শুধুিাত্র সািামজক কারলণই েয়। ভতািরা মেিয়ই রু্ঝলত ভপলরছ। 
ভযলহতু অসািােয ভযাগ্যতার কারলণই ভতািালদর মের্বাচে করা হলয়লছ, ভতািরা হয়লতা 
এর সালথ জম়েত মর্পলদর কথাও জাে। আমি ভর্মশ মকছু র্ের্ ো, শুধু এতিুকুই র্ের্, 
ভয ভকালো সিয় আিরা ভদাষী সার্যি হলত পামর। 
 
‘েক্ষ কলরা, ভতািালদর কাউলকই ভগ্াপলে আসলত র্ো হয়মে। ভকউ ভযে ো ভদলখ 
এিেভালর্ আসলত র্ো হয়মে। র্াইলর ভথলক ভযে মকছু ভদখা ো যায় জাোোগুলো 
ভসভালর্ এডজার্স্ করা ভেই র্া কলক্ষ ভকালো মিেও ভেই। আিরা শত্রুর দৃমষ্ট আকষবণ 
করলত চাই ো, আর অমতমরক্ত ভগ্াপেীয়তা এর্ং োিুলকপো সহলজই দৃমষ্ট আকষবণ 
কলর।‘ 
 
(হাহ্, ভছাি র্াি ভথলক ঘযাসঘযাস শব্দ শুেলত শুেলত আলকবমডয়া ভার্ে।) 
 
‘ভতািরা রু্ঝলত ভপলরছ?’ 
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এেমভি ভসমিক মজভ মদলয় মেলচর ভিাুঁি চািে, উপলরর পামির দাুঁত ভর্মরলয় প়েে। 
প্রমতমি কথার সালথ তার িুলখর র্মেলরখাগুলোও কাুঁপলছ, ‘ওহ, র্াদ দাও। এই ভোক 
সম্পলকব আিালদর র্ে। 
 
ড. ভডমরে র্েলেে, ‘ওর োি মপেীয়াস এন্থর, আিার পুলরালো সহকিবী ভলইজ–এর 
ছাত্র, ভলইজ গ্তর্ছর িারা ভগ্লছে। িারা যাওয়ার আলগ্ পঞ্চি সার্লেলভে পযবন্ত 
এন্থলরর ভব্রইে পযািােব আিার কালছ পামিলয়লছ। ভতািালদর সািলেই এখে এই ভোলকর 
ভব্রইে পযািােব পরীক্ষা করা হলর্। ভতািরা জাে, ভব্রইে পযািােব েকে করা যায় ো, 
এিেমক সাইলকােমজ সালয়লন্সর ভোকরাও পালর ো। ভতািরা ো জােলেও আিার কথা 
মর্শ্বাস করলত পার।’ 
 
িার্বর র্েে, আিালদর র্রং ভকাথাও ভথলক শুরু করা উমচত। ভতািার কথা আিরা ভিলে 
মেোি, মর্লশষ কলর ভযলহতু ভলইজ-এর িৃতুযলত তুমিই গ্যাোমির ভেষ্ঠ ইলেকলট্রা 
মেউলরােমজর্স্। অন্তত আিার মভমজকার্স্ প্রমতলর্দলে আমি ভসভালর্ই র্মে এর্ং আমি 
মর্শ্বাসও কমর। ভতািার র্য়স কত, এন্থর?’ 
 
‘ঊেমত্রশ, মি. িার্বর।‘ 
 
‘হুি-ি-ি। তুমিও একজে ইলেকলট্রা-মেউলরােমজর্স্। ভসরা একজে।‘ 
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‘শুধু এই মর্জ্ঞালের একজে ছাত্র। তলর্ আমি কলিার পমরেি কমর, ভলইলজর কালছ 
প্রমশক্ষণ ভপলয়মছ।’ 
 
িাে কথা র্লে উিে। উলত্তজোয় ভস ভতাতোলে। ‘আমি…আিার ইো ভতািরা কাজ 
শুরু কর। আিার িলে হয় সর্াই ভর্… ভর্মশ কথা র্েমছ।‘ 
 
ড. ভডমরে একিা ভুরু তুলে িাে এর মদলক তাকালেে। ‘তুমি মিকই র্লেছ, ভহামির। 
এস মপেীয়াস।‘ 
 
‘এখেই ো,’ মপেীয়াস এন্থর আলি র্েে, ‘আিরা শুরু করার আলগ্ আমি ভব্রইে ওলয়ভ 
ডািা চাই।’ 
 
ভডমরে-এর ভুরু কুুঁচলক ভগ্ে। ‘কী র্েছ, এন্থর? ভকাে ভব্রইে-ওলয়ভ ডািার কথা র্েছ!’ 
 
‘আপোলদর সর্ার পযািােব। আপমে আিারিা মেলয়লছে, ড. ভডমরে। আমি আপোর এর্ং 
র্ামক সকলেরিা চাই এর্ং কাজিা আমি মেলজ করর্।’ 
 
িার্বর র্েে, আিালদর মর্শ্বাস করার ভকালো কারণ ওর ভেই, ভডমরে। তরুণ তার েযাযয 
অমধকালরর কথাই র্েলছ।’ 
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‘ধেযর্াদ,’। এন্থর র্েে, ‘যমদ আপমে আপোর েযার্লরিমরর পথ ভদখাে, আিরা শুরু 
করলত পামর। আমি সকালে আপোর সরঞ্জািগুলো পরীক্ষা করার সুলযাগ্ ভপলয়মছ।’ 
 
. 
 
ইলেকলট্রা-এেলসফালোগ্রামফর মর্জ্ঞাে একই সালথ েতুে এর্ং পুরাতে। পুরাতে কারণ 
এই মর্জ্ঞালের উৎপমত্তর ইমতহাস আজ এলকর্ালরই মর্েুি। একমদক মদলয় েতুেও র্লি। 
িাইলক্রা-কালরলির অমিত্ব দশ হাজার র্ছলরর গ্যাোকমিক এপায়ালরর ইমতহালস ভকালো 
গুরুত্ব পায়মে। অলেলকই ভব্রইে ওলয়ভলক হাুঁিা, ঘুিালো, শান্ত, উলত্তমজত ইতযামদ 
ভেণীলত মর্ভক্ত কলরমছলেে। ভকউ র্া আর্ার রলক্তর গ্রুলপর িলতা ভব্রইে ওলয়লভর গ্রুপ 
ততমর কলরমছলেে। মকন্তু এর ভর্মশ অগ্রসর হলত পালরেমে। প্রর্ে সািামজক র্াধা মছে। 
 
প্রথি এপায়ার ভভলে যার্ার পর প্রথি ফাউলেশে র্াির্ মর্জ্ঞালে র্যাপক অগ্রসর হয়। 
পুলরা গ্যাোমিলত একিাত্র তারাই জ্ঞাে-মর্জ্ঞালের আধার মহসালর্ পমরমচমত োভ কলর। 
মকন্তু ভসখালেও ভিিাে সালয়ন্স অর্লহমেত হয়। 
 
হযামর ভসন্ডেসই সর্বপ্রথি এই মর্জ্ঞালের র্াির্তা উপেমব্ধ কলরে। 
 
‘মেউরাে িাইলক্রা-কালরিস,’ মতমে একর্ার র্লেমছলেে, প্রমতমি মভন্ন মভন্ন। সলচতে 
এর্ং অসলচতে, তরঙ্গ এর্ং উেীপো র্হে কলর। চারলকাণা কাগ্লজ পমরপূণবভালর্ 
ভরকডবকৃত ভব্রইে ওলয়ভ ভকামি ভকামি ভসলের সিমেত থি-ওলয়লভর হুর্হু প্রমতেমর্। 
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তামেক মর্লেষলণর িাধযলি সার্লজলক্টর মচন্তা এর্ং আলর্গ্ সমূ্পণবভালর্ মেণবয় করা যালর্। 
শারীমরক ত্রুমি, উত্তরামধকার র্া মশক্ষা ও অমভজ্ঞতা অজবলের িাধযলি আলর্গ্ এর্ং 
জীর্ে-দশবলের সূক্ষ্ম পরর্তবেও ধরা প়েলর্। 
 
মকন্তু এিেমক হযামর ভসেও এর ভর্মশ অগ্রসর হলত পালরেমে। 
 
আর এখে পঞ্চাশ র্ছর ধলর প্রথি ফাউলেশে এই েতুে জমিে জ্ঞালের মর্শাে ভাোর 
গ্ল়ে তুলেলছ। স্বভার্তই তারা েতুে ভকৌশে অর্েম্বে করলছ। ভযিে েতুে আমর্েৃত 
পদ্ধমতলত ইলেকলট্রাড র্যর্হালরর ফলে সরাসমর র্াদািী ভসেগুলোর সালথ ভযাগ্ালযাগ্ 
হলে এর্ং কলরামিলত ভকালো দাগ্ ভথলক যালে ো। িাথায় চুে থাকলেও সিসযা ভেই। 
এ ছা়োও একমি ভরকমডবং মডভাইস স্বয়ংমক্রয়ভালর্ পুণবাঙ্গ ভব্রইে ওলয়ভ ভরকডব কলর 
রালখ। 
 
এেলসফালোগ্রামফ এর্ং এেলসফালোগ্রাফালরর িযবাদাও রৃ্মদ্ধ ভপলয়লছ। ভলইজ তালদর 
িলধয সর্বলেষ্ঠ এর্ং একজে পদাথবমর্জ্ঞােীর সিাে িযবাদা রলয়লছ। ড. ভডমরে যমদও 
এখে আর সমক্রয় েে, তরু্ মতমে এেলসফালোগ্রামফক মর্লেষলণর জেয মর্খযাত, ভযিে 
মর্খযাত মতমে িমহয়ষী ভর্ইিা ভডমরে-এর সন্তাে মহসালর্। 
 
আর এখে ড. ভডমরে মেলজর ভচয়ালর র্লস আলছে। কলরামিলত অেুভর্ করলছে 
ইলেলরালডর পােলকর িলতা হােকা স্পশব। ভরকডবালরর মদলক মতমে মপছে মফলর আলছে, 
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অেযথায় মতমে হয় ভতা চেিাে ভরখাগুলোলক মেয়িণ করার ভচষ্টা করলতে। মতমে মেলজর 
ভব্রইে-ওলয়ভ পযািােব খুর্ ভালোভালর্ই ভচলেে। 
 
ড. ভডমরে ভচয়ার ভছল়ে উিার সিয় এন্থর ভকালো িন্তর্য করে ো। ভস সাতমি ভরকডব 
ততমর কলরলছ, দ্রুত ভসগুলোর উপর একর্ার ভচাখ রু্োে। ভালোিলতাই জালে ভকাথায় 
তালক ভদখলত হলর্। 
 
‘যমদ মকছু িলে ো কলরে, ড. ভসমিক।‘ 
 
ভসমিলকর র্য়স্ক পাংশুলি িুখ অতযন্ত মসমরয়াস। ইলেকলট্রা-এেলসফালোগ্রামফ প্রায় তার 
র্য়লসর িলতাই পুলরালো যার সম্বলন্ধ মতমে খুর্ কি জালেে। মতমে জালেে তার র্য়স 
হলয়লছ এর্ং ওলয়ভ-পযািালেব ভসিা ধরা প়েলর্। িুলখর র্মেলরখা, হাুঁিার সিয় সািলে 
ঝুুঁলক-থাকা হাত-কাুঁপা সর্মকছুই প্রিাণ কলর তার র্য়স হলয়লছ। মকন্তু ভসগুলো শুধু তার 
শরীলরর র্য়লসর কথা র্েলছ। ভব্রইেওলয়ভ পযািালেব হয়ত ধরা প়েলর্ ভয তার িাইেও 
রৃ্দ্ধ হলয়লছ। 
 
ইলেকলট্রাডগুলো এডজার্স্ করা হলয় ভগ্লছ। পুলরা প্রমক্রয়ার প্রথি ভথলক ভশষ পযবন্ত 
ভকালো শারীমরক র্যথা ভেই। শুধু অেুভূমতর ধরালছাুঁয়ার র্াইলর অমত সািােয মশরমশরামে 
ভার্। 
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তারপর িার্বর। ভস পুলরা সিয় শান্ত এর্ং মেরালর্গ্ভালর্ র্লস থাকে। এরপর িাে, ভয 
ইলেকলট্রালডর প্রথি স্পলশবই একিা ঝাুঁকুমে ভখে তারপর এিেভালর্ ভচাখ ঘুরালত োগ্ে 
ভযে ইোশমক্ত মদলয় ভসগুলোলক মফমরলয় মদলত পারলর্। 
 
‘এখে—’ সর্ার হলয় যাওয়ার পর ভডমরে র্েলেে। 
 
‘এখে,’ এন্থর ক্ষিা প্রাথবোর সুলর র্েে, ‘এই র্াম়েলত আলরকজে আলছ।‘ 
 
ভডমরে ভুরু কুুঁচলক মজলজ্ঞস করলেে, ‘আিার ভিলয়?’ 
 
‘হযাুঁ, আমি র্লেমছোি ভস ভযে আজলক রালত র্াম়েলত থালক। আপোর িলে আলছ মকো 
জামে ো।’ 
 
‘এেলসফালোগ্রামফকযাে এোোইমসস-এর জেয? গ্যাোমি ভকে?’ 
 
‘এ ছা়ো আমি কাজ শুরু করলত পারর্ ো।‘ 
 
ভডমরে কাুঁধ ঝাুঁমকলয় উপলর ভগ্লেে। 
 
আলকবমডয়া সতকব মছে। তাই তার র্ার্া ঘলর ভঢাকার সালথ সালথই সাউে মরমসভার র্ন্ধ 
কলর মদলত পারে; তারপর র্াধয ভিলয়র িলতা র্ার্ার মপছে মপছে মেলচ ভেলি আসে। 
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োর্ামেকা মহসালর্ পমরচয়পত্র এর্ং মের্ন্ধলের উলেলশয একর্ার হােকা িাইে পযািােব 
ততমর করা ছা়ো জীর্লে এই প্রথির্ার ভস মেলজলক ইলেকলট্রালডর মেলচ ভদখলত ভপে। 
 
‘আমি ভদখলত পামর?’ ভশষ হলয় যাওয়ার পর মজলজ্ঞস করে ভস। 
 
ড. ভডমরে র্েলেে, ‘তুমি রু্ঝলত পারলর্ ো, আলকবমডয়া। এখে ভতািার ঘুিালোর সিয়, 
তাই ো?’ 
 
‘হযাুঁ র্ার্া,’ ভস গ্ম্ভীরভালর্ র্েে। ‘সর্াইলক শুভরামত্র।‘ 
 
ভস ভদৌল়ে উপলর উলি ধপ কলর মর্ছাোয় শুলয় প়েে। সাউে মরমসভার তার র্ামেলশর 
পালশ রলয়লছ। মেলজলক রু্ক মফলল্মর ভকালো চমরলত্রর িলতা িলে হে। একজে পাই 
মহলসলর্ মেলজলক কল্পো কলর পরি আেে হলে। 
 
প্রথলিই ভস এন্থলরর গ্ো শুেলত ভপে, এোোইমসস, ভজিেিযাে, সর্গুলোই 
সলন্তাষজেক। র্াচ্চা ভিলয়িারও। 
 
র্াচ্চা ভিলয়, ভস মর্রক্ত হলয় ভার্ে এর্ং অন্ধকালরই এন্থরলক ভভেমচ কািে। 
 
. 
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মব্রফলকস খুলে অলেকগুলো ভব্রইেওলয়ভ ভরকডব ভর্র করে এন্থর। এর ভকালোিাই 
আসে েয়। মব্রফলকসিা মর্লশষভালর্ েক করা। শুধু ভসই খুেলত পারলর্। অেয ভকউ 
খুেলে মভতলরর মজমেসগুলো সালথ সালথ পুল়ে ছাই হলয় যালর্। এন্থর মেলজ ভর্র 
করলেও আধাঘণ্টার িলধয ছাই হলয় যালর্। 
 
সিয় কি, তাই এন্থর দ্রুত কথা র্েলছ। আিার কালছ এোক্রলের কলয়কজে সরকামর 
অমফসালরর ভরকডব রলয়লছ। এিা েমক্রস মর্শ্বমর্দযােলয়র একজে সাইলকােমজর্স্ এর্ং 
এিা একজে মশল্পপমতর। এরকি আরও আলছ। 
 
তারা সর্াই কাছাকামছ মভ়ে কলর দাুঁ়োে। ভডমরে ছা়ো সর্ার কালছই ভরকডবগুলো 
কাগ্লজ আুঁকার্াুঁকা ভরখা। ভডমরলের কালছ ভরখাগুলো ভযে হাজার কলণ্ঠর মচৎকার। 
 
এন্থর হােকাভালর্ মেলদবশ করে, ‘এখালে ভদখুে ড. ভডমরে, সমুখভালগ্র মিতীয় িাত্রার 
িুইএে ওলয়লভর সিতে অংশ ভযখালে সর্গুলো ভরকলডবর মিে রলয়লছ। আিার র্ক্তর্য 
পরীক্ষা করার জেয আপমে মক আিার এোমেমিকযাে রুে র্যর্হার করলর্ে?’ 
 
ভডমরে অতযন্ত দক্ষভালর্ এোমেমিকযাে রুে র্যর্হার কলর ফোফলের একিা ড্রময়ং ততমর 
করলেে এর্ং এন্থর ভযিে র্লেলছ সমুখভাগ্ এলকর্ালরই সিতে, ভযখালে অলেকগুলো 
র্াুঁক থাকার কথা। 
 
‘আপমে কীভালর্ এিা র্যাখযা করলর্ে, ড. ভডমরে?’ এন্থর মজলজ্ঞস করে। 
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‘আমি মেমিত েই। তা ছা়ো রু্ঝলত পারমছ ো কীভালর্ এিা সম্ভর্। এিেকী 
মেদ্রাহীেতার ভক্ষলত্রও দিে হলর্, মকন্তু অপসারণ হলর্ ো। জমিে ভকালো ভব্রইে সাজবামর, 
সম্ভর্ত।’ 
 
‘ওহ, মকছু একিা ভকলি র্াদ ভদওয়া হলয়লছ,’ এন্থর অনধযবযভালর্ মচৎকার করে। ‘হযাুঁ! 
তলর্ আর যাই ভহাক শারীমরকভালর্ েয়। আপমে জালেে, মিউে মিক এরকিই করলত 
পারত। ভস িাইলের মেমদবষ্ট ভকালো আলর্গ্ র্া আচরণ সমূ্পণবভালর্ দিে কলর মিক 
এইরকি ভভাতা র্ামেলয় ভফেত। অেযথায়—’ 
 
‘অেযথায় কাজিা মিতীয় ফাউলেশলের, তাই ো? পাতো হামস মেলয় িার্বর মজলজ্ঞস 
করে।’ 
 
‘সলেহিা মছে ড. ভলইজ এর। মতমে ভব্রইে ওলয়ভ পযািােব সংগ্রহ কলরে, ভযিে 
প্ল্যালেিামর পুমেশ কলর থালক। তলর্ সমূ্পণব মভন্ন োইলের। মতমে রু্মদ্ধজীর্ী, সরকামর 
অমফসার এর্ং রাজেীমতমর্দলদর উপর গুরুত্ব ভদে। যমদ মিতীয় ফাউলেশে গ্যাোমির 
ইমতহালসর ধারালক পমরচামেত কলর তলর্ ভসিাই স্বাভামর্ক। যমদ তারা িাইে মেলয় কাজ 
কলর তা হলে ভসইসর্ ভোকলদরই র্াছাই করলর্ যালদর প্রভার্ রলয়লছ–সাংসৃ্কমতক 
ভক্ষলত্র, মশল্প ভক্ষলত্র, রাজনেমতক ভক্ষলত্র।‘ 
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‘হযাুঁ,’ িাে আপমত্ত তুেে, মকন্তু ভকালো শক্ত প্রিাণ আলছ কী? এই ভোকগুলো ভকিে 
আচরণ কলর অথবাৎ যালদর ভরকডব তুমি ভদমখলয়ছ। হলত পালর র্যাপারিা সমূ্পণব 
স্বাভামর্ক।’ ভস মশশুসুেভ েীে ভচাখ তুলে অসহায়ভালর্ অেযলদর মদলক তাকাে, মকন্তু 
ভকউ ভকালো উৎসাহ মদে ো। 
 
‘মর্ষয়িা আমি ড. ভডমরলের উপর ভছল়ে মদমে।’ এর র্েে। ‘তালকই মজলজ্ঞস করুে 
তার জীর্লে এিে ঘিো কয়িা ভদলখলছে এর্ং ড. ভলইজ ভয ভেণীর ভরকডব মেলয় কাজ 
কলরলছে তার প্রমত একহাজার ভরকডব ভথলক এরকি একিা ভরকডব ভর্র হওয়ার 
সম্ভার্ো কতিুকু। 
 
‘আমি িলে কমর এই মর্ষলয় ভকালো সলেহ ভেই ভয, ভডমরে র্েলেে, মচমন্তত ভালর্, এই 
সর্গুলোই কৃমত্রি ভিিামেমি। তালদরলক কেভািব করা হলয়লছ–’ 
 
‘আমি ভসিা জামে, ড. ভডমরে, এন্থর র্েে। আমি এও জামে আপমে এক সিয় ড. 
ভলইলজর সালথ কাজ করলতে। আমি জােলত চাই ভকে আপমে সলর এলেে। 
 
. 
 
তার প্রলশ্ন ভকালো তর্মরভার্ মছে ো। র্রং সতকবতা মছে; মকন্তু তারপলর দীঘবক্ষলণর 
েীরর্তা ভেলি আসে। ভডমরে তার অমতমথলদর প্রলতযলকর িুলখ তাকালত োগ্লেে, 
তারপর রূঢ়ভালর্ র্েলেে, ‘ভলইলজর ে়োইলয়র ভকালো যুমক্ত মছে ো। ভস শমক্তশােী 
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প্রমতপলক্ষর সালথ প্রমতলযামগ্তা শুরু কলরমছে। ভস র্েত আিরা আিালদর মেলজলদর 
মেয়ন্তা েই। মকন্তু আিার মেলজর প্রমত েদ্ধা রলয়লছ। আিার ভার্লত ভালো োলগ্ ভয 
আিালদর ফাউলেশে সর্মকছুর হতবাকতবা, আিালদর পূর্বপুরুলষরা মর্ো উলেলশয যুদ্ধ 
কলরেমে। আমি ভভলর্মছোি মেমিত ো-হওয়া পযবন্ত দূলর থাকাই ভালো। আিার মচন্তার 
ভকালো কারণ মছে ো ভযলহতু সরকার আিার িালয়র পমরর্ারলক ভয ভপেসে ভদয় তা 
আিার সািােয প্রলয়াজে ভিিালোর জেয যলথষ্ট। আিার ঘলরর েযার্লরির সর্ কালজর 
উপযুক্ত এর্ং একসিয় জীর্ে ভশষ হলর্– তখেই ভলইজ িারা ভগ্ে–’ 
 
ভসমিক দাুঁত ভর্র কলর র্েে, এই ভলইজ; আমি তালক মচমে ো? ভস কীভালর্ িারা যায়? 
 
এন্থর কািাকািা গ্োয় র্েে, মতমে িারা ভগ্লছে। মতমে জােলতে ভয মতমে িরলর্ে। প্রায় 
ছয়িাস আলগ্ই আিালক র্লেমছলেে ভয মতমে অলেক কাছাকামছ ভপৌঁলছ ভগ্লছে– 
 
‘এন্থর, আিরাও যলথষ্ট কা…কালছ তাই ো?’ িাে শুকলো িুলখ ভঢাক মগ্লে র্েে।‘ 
 
‘হযাুঁ, এন্থর র্েে, আিরা সর্াই। ভস কারলণই আপোলদর মের্বাচে করা হলয়লছ। আমি 
ভলইলজর ছাত্র। ড. ভডমরে তার সহকিবী। ভজাে িার্বর প্রকালশয মিতীয় ফাউলেশলের 
মর্লষাদগ্ার কলর যালে, যতক্ষণ পযবন্ত ো সরকার তার িুখ র্ন্ধ কলর ভদয়। ভহামির 
িাে-এর রলয়লছ সর্বরৃ্হৎ মিউমেয়াোর সংগ্রহ–আমি মিউে সম্পলকব সংগৃ্হীত তথযলক 
রু্ঝালত এই শব্দমি র্যর্হার কলরমছ এর্ং মিতীয় ফাউলেশলের প্রকৃমত ও কাযবার্েী মেলয় 
মকছু প্রকাশো। এেলসফালোগ্রামফক এোোইমসলসর গ্মণলতর ভক্ষলত্র ড. ভসমিলকর 
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রলয়লছ অেয অলেলকর ভচলয় ভর্মশ অর্দাে যমদও আিার িলে হয় মতমে কখলো মচন্তাও 
কলরেমে ভয তার গ্মণত এখালে প্রলয়াগ্ করা হলর্। 
 
ভসমিক ভচাখ র়্ে কলর চাপা হামস মেলয় র্েে, ‘ো, ইয়ং ভফলো। আমি গ্লর্ষণা করতাি 
ইিারমেউমলয়ার ভিাশে মেলয়, মকন্তু ভশষ পযবন্ত এেলসফালোগ্রামফলত এলস ভিলক 
ভগ্োি।‘ 
 
‘তা হলে আিরা আিালদর অর্স্থাে ভােভালর্ই রু্ঝলত ভপলরমছ। সরকার অর্শযই এই 
র্যাপালর মকছু করলত পারলর্ ো। আমি জামে ো ভিয়র র্া তার প্রশাসলের অেয ভকউ 
মর্ষয়িার গুরুত্ব সম্পলকব অর্মহত মকো। মকন্তু আমি জামে ভয–আিালদর পাুঁচজলের 
হারালোর মকছু ভেই, মকন্তু পাওয়ার আলছ অলেক মকছু। সািােয সাফেয আিালদর অলেক 
মেরাপদ অর্স্থালে মেলয় আসলর্। আিালদর কাজ আর মকছুই ো, শুধু মর্রাি একিা 
কালজর শুরু িাত্র, রু্ঝলত ভপলরলছে?’ 
 
‘মিতীয় ফাউলন্ডশলের অেুপ্রলর্শ,’ িার্বর মজলজ্ঞস করে, ‘কতখামে মর্িৃত!’ 
 
‘আমি জামে ো। যতগুলো অেুপ্রলর্শ আিরা ধরলত ভপলরমছ, তার সর্গুলোই হলয়লছ 
র্াইলরর সীিাোয়। কযামপিাে ওয়াল্ডব হয়লতা এখেও পমরোর, তলর্ মেমিত কলর র্ো 
যায় ো–তাই আমি আপোলদর পরীক্ষা কলরমছ। মর্লশষ কলর আপমে মছলেে ভর্মশ 
সলেহজেক ড. ভডমরে, ভযলহতু আপমে ভলইলজর সালথ আপোর গ্লর্ষণা তযাগ্ 
কলরমছলেে। ভলইজ কখলো ক্ষিা কলরমে। আমি িলে কলরমছোি মিতীয় ফাউলেশে 
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আপোলক দলে ভিলে মেলয়লছ। মকন্তু ভলইজ র্েলতে আপমে কাপুরুষ। িাফ করলর্ে ড. 
ভডমরে, আমি শুধু মেলজর অর্স্থাে রু্ঝালোর জেয কথাগুলো র্েমছ। আমি র্যমক্তগ্তভালর্ 
আপোর আচরলণর প্রমত েদ্ধাশীে।‘ 
 
উত্তর ভদওয়ার আলগ্ ভডমরে েম্বা শ্বাস িােলো, ‘আমি সলর এলসমছ, ভতািার যা খুমশ 
ভার্লত পার। আমি আিালদর র্নু্ধত্ব র্জায় রাখার ভচষ্টা কলরমছ, যমদও ভস আিার সালথ 
ভকালো ভযাগ্ালযাগ্ রালখমে। শুধু িৃতুযর এক সিাহ আলগ্ ভস আিালক ভতািার ভব্রইে 
ওলয়ভ ডািা পামিলয়মছে।’ 
 
‘মকছু িলে কলর ো,’ ভহামির িাে মর্চমেত ভমঙ্গলত র্াধা মদে, ‘আ…আমি এখেও রু্ঝলত 
পারমছ ো ভতািরা কী করলত চাও। র্াচ্চালদর িলতা র্…ভব্রইে ওলয়ভ আর এিা-ভসিা 
মেলয় শুধু কথাই র্লে যামে, ক…কথাই র্লে যামে। সমতযকার ভকালো পমরকল্পো 
ভতািালদর আলছ কী?’ 
 
মপেীয়াস এন্থলরর ভচাখ দুলিা উজ্জ্বে হলয় উিে, ‘হযাুঁ আলছ। আিালদর মিতীয় 
ফাউলেশলের উপর আরও তথয প্রলয়াজে। এিাই িূে প্রলয়াজে। মিউে তার শাসলের 
প্রথি পাুঁচর্ছর তথয অেুসন্ধাে কলর র্যথব হলয়লছ অথর্া আিালদর ভসরকি মর্শ্বাস 
করালো হলয়লছ। তারপর হিাৎ কলরই ভস তার অেুসন্ধাে র্ন্ধ কলর মদে। ভকে? কারণ 
ভস র্যথব হলয়মছে? অথর্া কারণ ভস সফে হলয়মছে?’ 
 
‘আ…আর্ার ও কথা,’ িাে মতক্তস্বলর র্েে। ‘আিরা কী কলর জাের্?’ 
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‘যমদ আিার কথা ভশালেে–কােগ্াে মছে মিউলের রাজধােী। মিউলের আলগ্ পলর 
এখেও কােগ্াে ফাউলেশলের র্ামণমজযক সাম্রালজযর অন্তভুবক্ত হয়মে। এখে কােগ্াে 
শাসে করলছ র্স্যামিে োলি একজে ভোক, যমদ ো ইমতিলধয ভকালো প্রাসাদ মর্লদ্রাহ 
ঘলি থালক। র্স্যামিে মেলজলক ‘ফার্স্ব মসমিলজে’ র্লে আখযাময়ত কলরলছ এর্ং মেলজলক 
ভস মিউলের উত্তরসূমর র্লে িলে কলর। ঐ পৃমথর্ীলত যমদ ভকালো ঐমতহয ভথলক থালক 
তলর্ ভসিা হলে মিউলের অমতিােমর্ক ক্ষিতার উপর েদ্ধা–কুসংস্কালরর ঐমতহয। তাই 
মিউলের পুলরালো প্রাসাদ পমর্ত্র সৃ্মমতমচি মহসালর্ সংরক্ষণ করা হলয়লছ। অেুলিাদে 
ছা়ো ভকউই ভসখালে ঢুকলত পালর ো। মভতলর যা মকছু রলয়লছ ভসগুলো আজ পযবন্ত ধরা 
হয়মে। 
 
‘ভতা?’ 
 
‘ভতা, ভকে মিউলের প্রাসাদ পমর্ত্র সৃ্মমতমচি মহসালর্ রাখা হলয়লছ? এই যুলগ্ ভকালো 
মকছুই কারণ ছা়ো ঘলি ো। এিে কী হলত পালর ো ভয শুধু কুসংস্কারই মিউলের 
প্রাসাদলক পমর্ত্র মহলসলর্ রক্ষা কলরমে? এিেমক হলত পালর ো মিতীয় ফাউলেশেই 
ঘিোগুলো এভালর্ সামজলয়লছ? সংলক্ষলপ র্ো যায় মিউলের পাুঁচ র্ছলরর অেুসন্ধালের 
ফোফে মছে–’ 
 
‘ওহ, আ…আগ্ডুি র্াগ়্েি।‘ 
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‘ভকে েয়?’ এন্থর দামর্ করে। ‘মিতীয় ফাউলেশে মেলজলদর েুমকলয় ভরলখলছ এর্ং 
গ্যাোমির ভকালো র্যাপালরই তারা ভকালো হিলক্ষপ কলরমে। প্রাসাদ বংস কলর ভফো 
র্া ডািা সমরলয় ভফোই মছে স্বাভামর্ক। মকন্তু এই িার্স্ার সাইলকােমজর্স্লদর 
সাইলকােমজ অর্শযই মর্লর্চো করলত হলর্। তারা ভসন্ডেস্, তারা মিউে এর্ং তারা 
িাইলের পলরাক্ষ মেলদবলশ কাজ কলরে। ভযলহতু তারা একমি ভর্স্ি অর্ িাই সৃমষ্ট কলর 
পমরসিামি িােলত পারলছে তাই কখলো তারা বংস র্া স্থাোন্তর করলর্ে ো। 
 
তাৎক্ষমণক ভকালো জর্ার্ পাওয়া ভগ্ে ো, তাই এন্থর র্েলত োগ্ে, ‘আর আপমে িাে, 
একিাত্র আপমেই পালরে আিালদর প্রলয়াজেীয় তথয সংগ্রহ করলত।’ 
 
‘আমি?,’ মর্স্মলয় মচৎকার কলর উিে িাে, দ্রুত সর্ার িুলখর মদলক তাকালত োগ্ে, 
আমি এই কাজ করলত পারর্ ো। আমি এর উপযুক্ত েই। ভিমেমভউর ভকালো োয়ক 
েই। আমি একজে োইলব্রমরয়াে। যমদ ভসমদক মদলয় ভকালো সাহালযযর প্রলয়াজে হয়, 
আমি করলত পারর্, মকন্তু িহাকালশ ভযলত পারর্ ো। 
 
‘ভদখুে,’ এন্থর তধযবয ধলর র্েে, ‘ড. ভডমরে এর্ং আমি একিত হলয়মছ ভয আপমেই 
একিাত্র উপযুক্ত। আপমে একজে োইলব্রমরয়াে। ভালো! আপোর প্রধাে আগ্রহ মকলসর 
উপর? মিউমেয়াো! এরই িলধয গ্যাোমিলত মিউে সম্পলকব আপমে সর্বলেষ্ঠ সংগ্রহ গ্ল়ে 
তুলেলছে। কালজই সংগ্রলহর পমরিাণ রৃ্মদ্ধ করলত চাওয়ািা আপোর জেয স্বাভামর্ক, 
অেয অলেলকর ভচলয় স্বাভামর্ক। কালরা সলেহ ো জামগ্লয় একিাত্র আপমেই কােগ্াে 
প্রাসালদ ঢুকার অেুিমত চাইলত পালরে। আপোলক প্রতযাখযাে করা হলত পালর তলর্ 
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সলেহ করা হলর্ ো। তা ছা়ো একজে িােুষ চোর উপলযাগ্ী একমি কু্রজার রলয়লছ 
আপোর। সর্াই জালে র্াৎসমরক ছুমিলত আপমে মর্মভন্ন গ্রলহ ভ্রিণ কলরে। আপমে 
এিেমক কােগ্ালেও মগ্লয়লছে। ভকে রু্ঝলত পারলছে ো ভয আপোলক শুধু স্বাভামর্ক 
আচরণ করলত হলর্, আর মকছু ো।’ 
 
‘মকন্তু আমি মগ্লয় এভালর্ র্েলত পামর ো ভয আ…আিালক আপোলদর সর্লচলয় পমর্ত্র 
স্থালে ঢুকলত মদে, মি. ফার্স্ব মসমিলজে।’ 
 
‘ভকে েয়?’ 
 
‘কারণ, গ্যাোমির কসি, ভস আিালক অেুিমত ভদলর্ ো!’ 
 
‘মিক আলছ। ভস অেুিমত মদে ো। তখে আপমে মফলর আসলর্ে এর্ং আিরা েতুে 
ভকালো উপায় ভর্র করর্।’ 
 
িাে অসহায়ভালর্ তামকলয় থাকে। ভকউ তালক সাহাযয করে ো। 
 
কালজই ড. ভডমরে-এর র্াম়েলত দুলিা মসদ্ধান্ত গৃ্হীত হে। প্রথিমি হলো গ্রীলের ছুমি 
হওয়ার সালথ সালথ যত মশগ্মগ্র সম্ভর্ িাে িহাশূলেয যাত্রা করলর্। 
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মিতীয় মসদ্ধান্তমি আেঅমফমসয়াে, সদসযলদর অেেুলিামদত মসদ্ধান্ত, সাউে মরমসভার র্ন্ধ 
কলর ঘুলি তমেলয় যাওয়ার আলগ্ মসদ্ধান্তমি ভেওয়া হলয়লছ। এই মিতীয় মসদ্ধান্ত এখে ো 
জােলেও চেলর্। 
 
. 
 
২.০৪ সঙ্কলির আগ্িেী-র্াতবা 
 
মিতীয় ফাউলেশলে এক সিাহ পার হলয় ভগ্লছ এর্ং ফার্স্ব মস্পকার মশক্ষাথবীর মদলক 
তামকলয় আর্ার হাসলেে। 
 
‘তুমি মেিয়ই উৎসাহজেক ভকালো ফোফে মেলয় এলসছ, েতুর্া তুমি রালগ্ পমরপূণব 
হলয় থাকলত ো।’ 
 
মশক্ষাথবী তার সালথ মেলয় আসা গ্ামণমতক সিাধাে সম্বমেত একগুে কাগ্লজর উপর হাত 
ভরলখ র্েে, ‘আপমে মেমিত ভয সিসযািা একিা র্াির্ সিসযা?’ 
 
‘মভমত্তগুলো সতয, আমি মকছুই পমরর্তবে কমরমে।’ 
 
‘তা হলে ফোফে আিালক ভিলে মেলতই হলর্, মকন্তু ভিলে মেলত চামে ো।’ 
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‘স্বাভামর্ক। মকন্তু তুমি এই র্যাপালর কী আশা কর? তুমি র্ে ভকাে মজমেসিা ভতািালক 
এত মর্রক্ত করলছ। ো, ো ভতািার মহসার্গুলো একপালশ রাখ। আমি পলর ভসগুলো 
এোোইমসস করর্। এখে তুমি আিার সালথ কথা র্ে। ভতািার যুমক্ত মর্চার করলত 
দাও।’ 
 
‘মিক আলছ, মস্পকার–স্পষ্টতই ভর্াঝা যালে ভয প্রথি ফাউলেশলের ভিৌমেক 
সাইলকােমজলত একিা সািমগ্রক পমরর্তবে হলত যালে। যতক্ষণ পযবন্ত ভসল্ডেস্ প্ল্যালের 
অমিত্ব তালদর জাো মছে, মকন্তু খুুঁমিোমি মর্ষয়গুলো তালদর অজ্ঞাত মছে, ততক্ষণ তারা 
মছে আত্মমর্শ্বাসী মকন্তু অমেমিত। তারা জােত তারা সফে হলর্, মকন্তু জােত ো কখে 
এর্ং কীভালর্। তাই তালদর িলধয সর্সিয়ই একিা চাপা উলিগ্ কাজ করত–ভসল্ডেস্ 
ভয-রকি ভচলয়মছলেে।‘ 
 
‘সলেহজেক কল্পো,’ ফার্স্ব মস্পকার র্েলেে, ‘মকন্তু আমি ভতািালক রু্ঝলত পারমছ।’ 
 
মকন্তু এখে, মস্পকার, তারা মিতীয় আলরকমি ফাউলেশলের কথা জালে। তারা ধারণা 
কলর মেলয়লছ মিতীয় ফাউলেশলের কাজ হলে ভসন্ডেস প্ল্যাে রক্ষা করা। তারা জালে ভয 
একমি সংগ্িে তালদর প্রমতমি পদলক্ষপ েক্ষয করলছ এর্ং তালদরলক মর্পলথ ভযলত ভদলর্ 
ো। তাই তারা তালদর উলেশযিূেক কাযবার্েী পমরতযাগ্ কলর তালদর এমগ্লয় চোর 
পলথর িালঝ আর্জবো জিলত মদলয়লছ। আলরকমি কষ্টকল্পো, আিার িলে হয়। 
 
‘মিক আলছ, র্লে যাও।‘ 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

188 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

 
‘এর্ং সিি প্রলচষ্টা পমরতযাগ্ করা; ক্রির্ধবিাে জ়েতা; আলিাদমপ্রয় এর্ং ক্ষময়ষু্ণ 
সংসৃ্কমতর দুর্বেতার অথব হলে ভসল্টেস্ প্ল্যাে বংস হলয় যাওয়া। তালদর অর্শযই মেজস্ব 
চামেকাশমক্ত থাকলত হলর্। 
 
‘সর্ র্ো হলয়লছ?’ 
 
‘ো, আরও আলছ। অমধকাংলশর আচরণ র্ণবো করা হলয়লছ। মকন্তু স্বল্প অংলশর 
আচরলণর মর্রাি সম্ভার্ো রলয়লছ। আিলদর গ্ামডবয়ােমশলপর জ্ঞাে এর্ং মেয়িলণর ক্ষিতা 
খুর্ অল্প কলয়কজলের িলধয ভর্ল়ে উিলর্, পমরতৃমির সালথ েয় র্রং মর্রূপভালর্। 
কমরেলভর মথওমর অেুযায়ী—’ 
 
‘হযাুঁ, হযাুঁ। আমি মথওমরিা জামে!’ 
 
‘িাফ করলর্ে, মস্পকার। গ্মণত এম়েলয় যাওয়া খুর্ কমিে। যাই ভহাক ফাউলেশলের মেজ 
উলদযালগ্ এমগ্লয় চোর প্রলচষ্টা র্াদ ভদওয়াই িূেকথা েয়, গুরুত্বপূণব র্যাপার হলে এর 
একিা অংশ আিালদর মর্রুলদ্ধ চলে ভগ্লছ, অতযন্ত সমক্রয়ভালর্। 
 
‘ভতািার র্ো ভশষ হলয়লছ?’ 
 
‘একিা মর্ষয় র্ামক আলছ, যার সম্ভার্ো খুর্ই কি।‘ 
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‘খুর্ ভালো, কী ভসিা?’ 
 
‘ভযলহতু প্রথি ফাউলেশে এম্পায়ালরর উলেলশয পমরচামেত এর্ং তালদর শত্রু হলে 
সংখযায় প্রচুর এর্ং অতীলতর মর্শৃঙ্খো ভথলক উলি আসা প্রাচীেপন্থীরা, তারা অর্শযই 
র্াির্ মর্জ্ঞালে অগ্রগ্মত অজবে করলর্। আিালদর সালথ মিলে একিা মর্রাি পমরলর্শ 
গ্ল়ে ভতাোর জলেয, তালদর িলধয একিা পমরর্তবে আসলত পালর। তারা সাইলকােমজর্স্ 
হওয়ার ভচষ্টা করলত পালর।’ 
 
‘এই পমরর্তবে,’ ফার্স্ব মস্পকার িাো গ্োয় র্েলেে, ‘এরই িলধয হলয় ভগ্লছ।’ 
 
. 
 
মশক্ষাথবীর ভিাুঁিদুলিা পরষ্পর ভচলপ ধরার কারলণ ভসগুলো সাদা হলয় ভগ্লছ। ‘তা হলে সর্ 
ভশষ। ভসল্ডেস প্ল্যালে একিাত্র ত্রুমি মছে এিাই। মস্পকার, আমি আপোর কালছ ো 
এলে র্যাপারিা জােলত পারতাি কী?’ 
 
ফার্স্ব মস্পকার মসমরয়াসভালর্ র্েলেে, ‘তুমি েজ্জা পাে ইয়ংিযাে কারণ তুমি ভভলর্মছলে 
অলেক মকছুই তুমি খুর্ ভালো রু্ঝলত পার, হিাৎ কলরই ভদখলত ভপলে অলেক স্পষ্ট 
র্যাপার তুমি জাে ো। ভভলর্মছলে তুমি গ্যাোমির েডবলদর একজে, হিাৎ কলরই রু্ঝলত 
পারলে তুমি বংলসর িারপ্রালন্ত ভপৌঁলছ ভগ্ছ। স্বভার্তই ভয পৃমথর্ীলত তুমি র্াস কর, ভয 
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মেঃসঙ্গতার িলধয তুমি মশক্ষা োভ কলরছ, ভয মথওমরগুলো তুমি র্ারর্ার পল়েছ, ভসগুলো 
ভতািার কালছ অথবহীে িলে হলর্। 
 
‘আিারও একর্ার এ ধরলের অেুভূমত হলয়মছে। হওয়ািা খুর্ স্বাভামর্ক। ভতািার মশক্ষা 
জীর্লে গ্যাোমির সালথ সরাসমর ভযাগ্ালযাগ্ মর্মেন্ন করার প্রলয়াজে মছে; তুমি এখালে 
মছলে, ভযখালে ভতািার মভতলর জ্ঞাে ভদওয়া হলয়লছ এর্ং ভতািার িাইেলক ধারালো কলর 
ভতাো হলয়লছ। আিরা ভতািালক ভদখালত পারতাি–প্ল্যাে এর আংমশক র্যথবতা এর্ং এখে 
ভতািার অেুভূমত মর্লেষণ করলত পারতাি, মকন্তু ভসই ভক্ষলত্র মর্ষয়িার গুরুত্ব তুমি 
ধরলত পারলত ো, এখে ভযিে ধরলত পারছ। তখে তুমি ভকালো সিাধােও খুুঁলজ ভপলত 
ো।’ 
 
মশক্ষাথবী িাথা ঝকাে এর্ং অসহায়ভালর্ র্েে, ‘একিাও ো।’ 
 
‘আিযব হওয়ার মকছু ভেই। আিার কথা ভশালো ইয়ংিযাে। একিা সিাধাে রলয়লছ এর্ং 
একদশক ধলর ভসমি অেুসরণ করা হলে। ভকালো সাধারণ সিাধাে েয়, মকন্তু ইোর 
মর্রুলদ্ধ আিরা ভসিা র্যর্হার করলত র্াধয হমে। এর সম্ভার্ো অতযন্ত কি এর্ং 
কতগুলো মর্পজ্জেক অেুমিমত রলয়লছ–আিরা এখে একক আচরণ মর্লেষণ করলত র্াধয 
হমে, কারণ ভসিাই সম্ভার্য উপায় এর্ং তুমি জাে প্ল্যালেিামর োম্বালরর ভচলয় কি সংখযক 
িােুলষর উপর সাইলকা-র্স্যামিসমিকস প্রলয়াগ্ কলর ভকালো োভ ভেই।’ 
 
‘আিরা কী সফে হমে?’ মফসমফস কলর র্েে মশক্ষাথবী। 
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‘ভসিা র্োর ভকালো উপায় ভেই। আিরা যতদূর সম্ভর্ পমরমস্থমত মস্থমতশীে রাখার ভচষ্টা 
করমছ মকন্তু ইমতহালস এই প্রথির্ালরর িলতা হয়লতার্া একজে িাত্র র্যমক্তর অপ্রতযামশত 
আচরলণর ফলে পুলরা প্ল্যাে বংস হলয় ভযলত পালর। র্াইলরর অলেলকর িাইে আিালদর 
প্রলয়াজে অেুযায়ী এডজার্স্ করা হলয়লছ; আিালদর এলজিরাও রলয়লছ। মকন্তু তালদর 
কাযবধারা পমরকমল্পত। মেজ ভথলক ভকালো পমরর্তবে করার ক্ষিতা তালদর ভেই। ভতািার 
ভক্ষলত্রও এিা সতয। এর্ং আমি সর্লচলয় খারাপিালকই মচন্তা কমর যমদ এখালে, এই 
পৃমথর্ীলত এিে কাউলক পাওয়া যায়, তাহলে শুধু প্ল্যােিাই ো, ভসই সালথ আিরা ও 
আিালদর অমিত্ব বংস হলয় যালর্। কালজই রু্ঝলত পারছ, আিালদর সিাধাে খুর্ একিা 
ভাে েয়।‘ 
 
‘মকন্তু আপমে যতিুকু র্যাখযা কলরলছে ভসিা আিার কালছ ভকালো সিাধাে িলে। হয়মে 
র্রং িলে হলয়লছ ভর্পলরায়া অেুিাে।’ 
 
‘ো। র্রং র্ো যায় রু্মদ্ধ মদলয় অেুিাে করা।’ 
 
‘ক্রাইমসস কখে শুরু হলর্, মপকার? কী কলর রু্ঝর্ আিরা সফে হোি ো র্যথব হোি? 
 
‘একর্ছলরর িলধযই, ভকালো সলেহ ভেই।’ 
 
মশক্ষাথবী জর্ার্িা মকছুক্ষণ মর্লর্চো করে, তারপর িাথা ঝাুঁকাে। 
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মস্পকালরর সালথ হাত মিমেলয় র্েে, ‘ভজলে খুমশ হোি।’ 
 
ঘর ভথলক ভর্মরলয় ভগ্ে ভস। 
 
ফার্স্ব মস্পকার মেঃশলব্দ জাোো মদলয় েক্ষত্রগুলোর মর্শাে কািালিার মদলক তামকলয় 
থাকলেে। 
 
একর্ছর চলে যালর্ খুর্ দ্রুত। তালদর একজে, ভসেডলের উত্তরামধকারীলদর একজেও 
কী ভশষ পযবন্ত ভর্ুঁলচ থাকলর্? 
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২.০৫ আত্মগ োপন 

 
গ্রীে শুরু হলত এক িালসর িলতা র্ামক। ভহামির িাে ভ্রিলণর প্রস্তুমত মেলত শুরু করে। 
চূ়োন্ত আমথবক মর্র্রণী ততমর কলর রাখে, সরকার ভথলক মেলয়াগ্ ভদওয়া েতুে 
োইলব্রমরয়ােলক দাময়ত্ব রু্মঝলয় মদে ভালোভালর্ গ্ত র্ছর ভয এলসমছে ভসই ভোকিা 
ভতিে দক্ষ মছে ো এর্ং তার ভছাি কু্রজার গুমছলয় মেে। তার কু্রজালরর োি ইউমেলিরা 
োিিা ভেওয়া হলয়লছ মর্শর্ছর আলগ্র এক রহসযিয় ঘিো ভথলক। 
 
ভস িামিবোস তযাগ্ করে মর্ষণ্ণ িে মেলয়। তালক মর্দায় জাোলত ভকউ ভস্পস ভপালিব 
আলসমে। আলগ্ও ভকউ আসত ো। খুর্ ভালো কলরই জালে এইর্ালরর যাত্রা আলগ্র 
যাত্রাগুলোর ভথলক মভন্নভালর্ ো ভদখালোই প্রলয়াজে, তরু্ও একিা আর্ছা মর্রূপভার্ 
তালক আেন্ন কলর ভরলখলছ। ভস একিা মর্পজ্জেক কালজ জঘেযভালর্ িাথা ভখায়ালোর 
জেয যালে, মকন্তু তালক ভযলত হলে একা। 
 
অন্তত ভস তাই ভার্ে। 
 
তার ভার্ো ভুে মছে, কারণ পরর্তবী মদেিা ইউমেলিরা এর্ং ড. ভডমরলের শহরতমের 
র্াম়ে–দুই জায়গ্ার জেযই মছে মর্ভ্রামন্তকর। 
 
ঘিোিা প্রথি ধরা পল়ে ড. ভডমরলের র্াম়েলত, পমে, তালদর ভিইড যার এক িালসর 
ছুমি এখে অতীলতর র্যাপার তার কালছ। মসুঁম়ে মদলয় ভস দিকা হাওয়ার িলতা ভেলি 
আসে। 
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উলত্তজোয় মকছুই র্েলত ো-ভপলর ভশষপযবন্ত একিা কাগ্জ আর একিা ঘোকার র্স্তু 
ভডমরলের মদলক এমগ্লয় মদে। 
 
মতমে অমেোর সালথ মজমেসগুলো মেলেে এর্ং র্েলেে, ‘কী হলয়লছ, পমে?’ 
 
‘ভস চলে ভগ্লছ ডক্টর।’ 
 
‘ভক চলে ভগ্লছ?’ 
 
‘আলকবমডয়া!’ 
 
‘চলে ভগ্লছ িালে? ভকাথায় ভগ্লছ? এসর্ কী র্েছ তুমি?’ 
 
পমে ভিলঝলত পা িুকে, ‘আমি জামে ো। ভস ভেই এর্ং ভসই সালথ একিা সুযিলকস 
আর মকছু কাপ়েও ভেই, শুধু এই মচমিিা মছে। দাুঁম়েলয় ো ভথলক আপমে মচমিিা প়েলছে 
ো ভকে?’ 
 
ড, ভডমরে কাুঁধ ঝাুঁমকলয় খাি খুেলেে। মচমিিা খুর্ ভর্মশ র়্ে েয়। আলকবমডয়ার 
ট্রান্সক্রাইর্ালর ভেখা, ভকাোকুমে সুেরভালর্ সই করা রলয়লছ, ‘আলকবমড।’ 
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. 
 
মপ্রয় র্ার্া, 
 
সািোসািমে মর্দায় জাোলত খুর্ কষ্ট হলতা। আমি হয়লতা ভছাি ভিলয়র িলতা ভকুঁলদ 
ভফেতাি আর তুমি আিালক মেলয় েমজ্জত হলত। তাই আমি ভতািার অভার্ কতখামে 
অেুভর্ করর্ ভসিা িুলখ ো র্লে মচমি মেলখ যামে, এিেমক আঙ্কে ভহামির এর সালথ 
এই সুের গ্রীেকােীে ছুমিলত থাকার সিয়ও। আমি আিার মেলজর যত্ন মেলত পারর্ 
এর্ং খুর্ তা়োতাম়েই র্াম়ে মফলর আসর্। আমি আিার খুর্ মপ্রয় একিা মজমেস ভতািার 
কালছ ভরলখ যামে। তুমি এখে এিা রাখলত পারলর্। 
 
ভতািার ভস্নলহর ভিলয়, 
আলকবমড। 
 
মচমিিা মতমে অলেকর্ার প়েলেে এর্ং প্রমতর্ারই তার অমভর্যমক্ত আরও ভার্লেশহীে 
হলয় ভগ্ে। কমিেভালর্ র্েলেে, তুমি এিা পল়েছ, পমে?’ 
 
পমে মেলজলক রক্ষা করার ভচষ্টা করে। ‘এর জেয আিালক ভদাষ ভদওয়া যায় ো, ডক্টর। 
খালির উপলর ভেখা মছে “পমে”, আর আমি কী কলর জাের্ ভয মভতলর মচমি রলয়লছ 
আপোর জেয। অলেযর র্যমক্তগ্ত র্যাপালর োক গ্োলোর অভযাস আিার ভেই, আর 
এতগুলো র্ছর আমি তার সালথ–’ 
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আশ্বি করার ভমঙ্গলত মতমে একিা হাত তুেলেে, ‘খুর্ ভালো, পমে। র্যাপারিার ভকালো 
গুরুত্ব ভেই। আমি শুধু মেমিত হলত চাইমছোি ভয কী ঘলিলছ ভসিা তুমি রু্ঝলত 
ভপলরছ।’ 
 
মতমে দ্রুত মচন্তা করলছে। পমেলক পুলরা র্যাপারিা ভুলে ভযলত র্োর ভকালো িালেই হয় 
ো। র্েলে হয়ত মর্পরীত ফে হলর্ এর্ং শত্রুলদর দৃমষ্ট আকষবণ করা হলর্। 
 
তাই র্েলেে, ‘ভিলয়িা একিু অদু্ভত, তুমি জাে। খুর্ ভরািামিক। যখেই আিরা মিক 
করোি ভয এই গ্রীলে তালক িহাকাশ ভ্রিলণ ভযলত ভদওয়া হলর্, ভস খুর্ উলত্তমজত হলয় 
পল়ে।’ 
 
‘আর এই িহাকাশ ভ্রিলণর কথা ভকউ আিালক র্লেমে ভকে?’ 
 
‘র্যাপারিা মিক হলয়লছ যখে তুমি ছুমিলত মছলে এর্ং আিরা র্েলত ভুলে মগ্লয়মছোি। 
এর ভর্মশ মকছু ো।’ 
 
পমের সর্ আলর্গ্ এখে একমদলক ধামর্ত হলে, প্রচে ভক্ষাভ, ‘এলকর্ালরই সহজ তাই 
ো? র্াচ্চা ভিলয়িা একিা িাত্র সুযিলকস আর প্রলয়াজেীয় কাপ়েলচাপ়ে মেলয়ই চলে 
ভগ্ে, একা একা। ভস কতমদে র্াইলর থাকলর্?’ 
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‘ভসিা মেলয় ভতািালক মচন্তা করলত হলর্ো, পমে। মশলপ প্রচুর কাপল়ের র্যর্স্থা রলয়লছ। 
সর্মকছু আলগ্ ভথলকই মিক করা মছে। তুমি র্রং মি. এন্থরলক মগ্লয় র্ে ভয আমি তার 
সালথ কথা র্েলত চাই। ওহ ভালো কথা–এই মজমেসিাই মক আলকবমডয়া আিার জেয 
ভরলখ ভগ্লছ?’ মতমে র্স্তুিা হালত মেলয় ঘুমরলয় মফমরলয় ভদখলেে। 
 
পমে উপলর মেলচ িাথা ো়েে। ‘আমি মিক র্েলত পারর্ ো। এিার উপলরই মচমিিা রাখা 
মছে। আিালক র্েলত ভুলে ভগ্লছে, ো। যমদ তার িা ভর্ুঁলচ থাকত—’ 
 
ভডমরে হাত ভেল়ে তালক মর্দায় মদলেে। ‘মি. এন্থরলক ভডলক আে।‘ 
 
. 
 
পুলরা ঘিোর র্যাপালর এন্থলরর দৃমষ্টভমঙ্গ আলকবমডয়ার র্ার্ার ভথলক মভন্নভালর্ প্রকাশ 
ভপে। প্রথলিই হাত িুলিা পাকাে, চুে ভিলে ধরে, তারপর িুলখ একিা মতক্তভার্ ফুলি 
উিে। 
 
‘ভগ্রি ভস্পস, আপমে র্লস আলছে ভকে? আিরা দুজলেই ভকে র্লস আমছ? মভউয়ালর 
ভপসলপালিবর সালথ ভযাগ্ালযাগ্ করুে এর্ং তালদরলক ইউমেলিরার সালথ ভযাগ্ালযাগ্ 
করলত র্েুে।‘ 
 
‘ধীলর মপেীয়াস, ভস আিার ভিলয়।‘ 
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‘মকন্তু গ্যাোমিিা আপোর ো।’ 
 
‘ভশালো, ভস খুর্ রু্মদ্ধিতী ভিলয় এর্ং মচন্তাভার্ো কলরই কাজ কলরলছ। এখে র্রং তালক 
তার িলতা চেলত ভদওয়াই উমচত। এই মজমেসিা কী তুমি জাে?’ 
 
‘ো। মজমেসিার পমরচয় জাো মক খুর্ দরকার?’ 
 
‘হযাুঁ। কারণ এিা একিা সাউে মরমসভার।’ 
 
‘এইিা!’ 
 
‘ঘলর ততমর, মকন্তু ভােই কাজ কলর। আমি পরীক্ষা কলর ভদলখমছ। তুমি ধরলত পারমে? 
আলকবমডয়া তার মেজস্ব পদ্ধমতলত জামেলয় মদে ভয আিালদর ভসমদলের আলোচোয় ভসও 
মছে একিা পক্ষ। ভস জালে ভহামির িাে ভকাথায় যালে এর্ং ভকে যালে। ভস মসদ্ধান্ত 
মেলয়লছ িাে এর সালথ যাওয়ািা খুর্ িজার হলর্।‘ 
 
‘ওহ, ভগ্রি ভপস,’ তরুণ গুমেলয় উিে। মিতীয় ফাউলেশলের তুলে ভেওয়ার জেয 
আলরকিা িাইও।’ 
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‘ভকে মিতীয় ফাউলেশে ভচৌে র্ছলরর একিা ভিলয়লক মর্পজ্জেক র্লে িলে করলর্ যমদ 
ো আিরা তালদর সতকব কলর তুমে, ভযিে মর্ো কারলণ শুধু তালক োমিলয় ভেওয়ার জেয 
ভস্পস ভথলক একিা মশপলক ভডলক আো। তুমি ভুলে যাে কারা আিালদর প্রমতপক্ষ? 
ভয-ভকালো িুহূলতব আিালদর পমরচয় প্রকাশ হলত পালর। তারপর আিরা কতখামে 
অসহায়।’ 
 
‘মকন্তু একিা কােজ্ঞােহীে মশশুর উপর আিরা সর্মকছু ভছল়ে মদলত পামর ো। 
 
‘ভস কােজ্ঞােহীে েয় এর্ং আিালদর ভকালো উপায়ও ভেই। তার মচমি মেলখ যাওয়ার 
ভকালো প্রলয়াজেই মছে ো, তরু্ও মেলখ ভগ্লছ ভযে মেলখাুঁজ র্াচ্চালক ভখাুঁজার জেয 
আিরা পুমেলশর কালছ ো যাই। এখে আিরা পুলরা র্যাপারিালক এিেভালর্ ঘুমরলয় মেলত 
পারর্ ভযে িলে হয় িাে তার পুলরালো র্নু্ধর ভিলয়লক মেলয় ছুমিলত ভর়্োলত ভর্মরলয়লছ। 
আর ভকে েয়। িাে মর্শ র্ছর ধলর আিার র্নু্ধ। ভস আলকবমডয়ালক তার মতের্ছর র্য়স 
ভথলক ভচলে, যখে আমি ভিলয়লক ট্রােির ভথলক মফমরলয় আমে। এরকি হওয়া খুর্ই 
স্বাভামর্ক এর্ং ভকউই সলেহ করলর্ ো। একজে স্পাই কখলোই ভচৌে র্ছলরর 
ভামতজীলক সলঙ্গ মেলয় ঘুরলর্ ো।’ 
 
‘আো িাে যখে আলকবমডয়ালক ভদখলর্ তখে কী করলর্?’ 
 
ড. ভডমরে ভুরু উপলর তুেলেে, ‘আমি র্েলত পামর ো তলর্ িলে হয় আলকবমডয়া সািলে 
মেলত পারলর্।’ 
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মকন্তু রালতর ভর্ো র্াম়েিালক অলেক একাকী িলে হে এর্ং ড. ভডমরে রু্ঝলত পারলেে 
ভয গ্যাোমির ভাগ্য এখে আর তার কালছ গুরুত্বপূণব েয়, ভযলহতু তার মেলজর সন্তালের 
জীর্ে মর্পন্ন। 
 
. 
 
ইউমেলিরায় উলত্তজো আলরা ভর্মশ। 
 
োলগ্জ কম্পািবলিলি আলকবমডয়া প্রথিত মেলজর অমভজ্ঞতা কালজ োগ্ালো মিতীয়ত 
মরভালসবর ঝাুঁকুমেলত ধাক্কা ভখলত োগ্ে দুইমদলকর ভদওয়ালে। 
 
ভস প্রশান্ত ভিজালজ প্রাথমিক গ্মত অেুভর্ করে এর্ং হাইপার ভস্পলসর প্রথি। ‘হপ’ 
এর সিয় সািােয র্মিভার্ হলেও র্লস থাকে মেমর্বকারভালর্। তার জাো আলছ োলগ্জ 
কম্পািবলিলির সালথ মশলপর ভভমিলেশলের র্যর্স্থা থালক এর্ং আলোরও র্যর্স্থা থালক। 
ভশলষাক্তমি তার কালছ ভতিে ভরািামিক িলে হে ো। তাই অন্ধকালরই র্লস থাকে, রু্ক 
মফলল্ম ভযিে ভদলখলছ। শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর, ভহামির িা–এর খুিখাি আওয়াজ ভশাো যালে। 
 
একজে িােুষ একা থাকলেই এরকি শব্দ হয়। জুলতা ঘষার শব্দ, ধাতু ও কাপল়ের 
ঘষার শব্দ, কলরাে ইউমেলির তীক্ষ্ণ শব্দ। 
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মকন্তু একিা মজমেস আলকবমডয়ার অমভজ্ঞতায় মছে ো। রু্কমফল্ম র্া মভমডওলত ভস। 
ভদলখলছ েুমকলয় থাকার জেয ভর্শ ভালো র্যর্স্থা থালক। অর্শয ভকালো মজমেস স্থােচুযত 
হলত পালর র্া হামচ আসলত পালর। মভমডওলত হাুঁমচ একিা আর্শযকীয় র্যাপার। তাই ভস 
সতকব হলয় আলছ। কু্ষধা তৃষ্ণা মের্ারলণর জেয ভস পযােমট্র ভথলক খার্ালরর কযাে এলে 
ভরলখলছ। মকন্তু একিা মজমেস রু্ক মফলল্মও ভস ভদলখমে, র্যাপারিা রু্ঝলত ভপলর একিা 
ধাক্কা ভখে–যতই আগ্রহ থাকুক এখালে ভস ভর্মশক্ষণ েুমকলয় থাকলত পারলর্ ো। 
 
এর্ং ইউমেলিরার িলতা ভস্পািবস কু্রজালর জায়গ্া খুর্ কি থালক, প্রকৃতপলক্ষ রুি থালক 
িাত্র একিা। কালজই িাে যখে অেয ভকাে মদলক র্যি থাকলর্ তখেও কপািবলিি ভথলক 
ভর্মরলয় আসার ঝুুঁমক রলয়লছ। 
 
ভস অধীর হলয় িাে-এর ঘুমিলয় প়োর অলপক্ষায় থাকে। িাে-এর োক ডালক। মকো ভস 
জালে ো। তলর্ অন্তত এিুকু জালে র্াঙ্কিা ভকালো মদলক। েম্বা শ্বাস এর্ং হাই ভতাোর 
শব্দ ভপে। মেঃশব্দতার িালঝ আরও মকছুক্ষণ অলপক্ষা করে ভস। েরি র্ালঙ্ক শরীর র্া 
পা ো়োর িৃদু শব্দ হলে। 
 
োলগ্জ কম্পািবলিলির দরজা আেুলের িৃদু ধাক্কায় খুলে ভগ্ে, আর তার েম্বা গ্ো– 
 
শ্বাস-প্রশ্বালসর শব্দ পালে ভস। মেলজলক সংযত করে আলকবমডয়া। েীরর্তা! এখেও 
েীরর্তা? 
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িাথা ো-ভেল়েই ভচাখ তুলে ভদখার ভচষ্টা করে ভস মকন্তু পারে ো। িাথা ভর্র করলতই 
হলো। 
 
ভহামির িা ভজলগ্ই আলছ, র্ই প়েলছ মর্ছাোয় শুলয়, ভর্ডোইলির িৃদু আলো ভর্মশ 
ছম়েলয় পল়েমে, র়্ে র়্ে ভচালখ তামকলয় আলছ অন্ধকালর এর্ং একিা হাত মস্থর হলয় 
আলছ র্ামেলশর মেলচ। 
 
দ্রুত মপমছলয় এে আলকবমডয়া। তখেই মেলভ ভগ্ে সর্ আলো এর্ং িাে এর কাুঁপা কাুঁপা 
তীক্ষ্ণ গ্ো ভশাো ভগ্ে, ‘আিার হালত ব্লার্স্ার রলয়লছ এর্ং আমি গুমে করলত যামে।’ 
 
আলকবমডয়া মচৎকার কলর উিে, ‘আমি, গুমে করলর্ে ো।’ 
 
পুলরা মশলপ আলো মফলর আসে–িাে মর্ছাোয় উলি র্লসলছ। রু্লকর পাতো ততোক্ত 
পশি, একমদলের গ্মজলয় উিা দাম়েলত মর্মেমর ভদখালে তালক। 
 
আলকবমডয়া র্াইলর ভর্মরলয় এে, ভজালর ভজালর িাে মদলয় জযালকি ভসাজা করার ভচষ্টা 
করলছ যমদও জযালকলির ভিিামেক কাপল়ে কখলো ভাুঁজ পল়ে ো। 
 
মর্ছাো ভথলক প্রায় োফ মদলয় উিে িাে, তারপর িলে প়েলতই কাুঁধ পযবন্ত চাদর ভিলে 
মেে। গ্ো মদলয় গ্াগ্বে করার িলতা শব্দ হলে, ক…মক…মক–’ 
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পুলরাপুমর হতর্াক হলয় ভগ্লছ ভস। 
 
আলকবমডয়া তধলযবর সালথ র্েে, এক মিমেি। আিালক হাত ধুলত হলর্। মশপিালক ভস 
ভালোভালর্ই মচলে, তাই দ্রুত হাত ধুলত চলে ভগ্ে। যখে ভস মফলর এে তার িলোর্ে 
ধীলর ধীলর র্া়েলছ, ভহামির িাে ফযাকালশ র্াথলরার্ পল়ে দাুঁম়েলয় আলছ, ভরলগ্ আলছ 
প্রচে। 
 
. 
 
‘ব্লযাক ভহােস অর্ দয ভপস, তুমি এই মশলপ কী ক…করছ? কী…কীভালর্ এলসছ? 
ভতািালক মেলয় কী করর্ এখে? কী ঘিলছ এসর্? 
 
ভস হয়লতা ক্রিাগ্ত প্রশ্ন কলর ভযত, মকন্তু মিমষ্ট ভহলস র্াধা মদে আলকবমডয়া, ‘আমি শুধু 
আপোর সালথ ভযলত চাই,আলঙ্কে ভহামির।‘ 
 
‘ভকে? আমি ভতা ভকাথাও যামে ো।’ 
 
‘আপমে কােগ্ালে যালেে মিতীয় ফাউলেশলের র্যাপালর তথয সংগ্রহ করলত।’ 
 
একিা র্েয মচৎকার ভর্মরলয় এে িাে-এর গ্ো মদলয় এর্ং পুলরাপুমর ধরাশায়ী হলয় 
ভগ্ে। ভলয় ভলয় আলকবমডয়া ভার্ে ভস হয়লতা উন্মাদ হলয় যালর্ েতুর্া ভদওয়ালে িাথা 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

204 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

িুকলর্। হালত এখেও ব্লার্স্ার এর্ং ভসিা ভদলখ আলকবমডয়ার হাত পা এলকর্ালর িাো 
হলয় ভগ্ে। 
 
‘ভদখুে–সহজভালর্ ভিলে মেে–’ এতিুকুই র্োর কথা ভার্লত পারে ভস। 
 
অলেক কলষ্ট িাে মেলজলক স্বাভামর্ক করে, ব্লার্স্ার এত ভজালর ছুুঁল়ে িারে ভয ভসিা 
র্ন্ধ অর্স্থালতও ভদওয়াে ফুলিা কলর ভফেলত পারত। 
 
‘কীভালর্ ঢুলকছ?’ খুর্ ধীলর মজলজ্ঞস করে ভযে প্রমতমি শব্দ সতকবতার সালথ এিেভালর্ 
দাুঁত মদলয় আিলক ভরলখলছ, ভযে ভর্মরলয় আসার আলগ্ ভসগুলো ভকুঁলপ ো যায়। 
 
‘কাজিা খুর্ সহজ মছে। আিার সুযিলকস মেলয় হযাুঁঙ্গালর এলস র্েোি “মি. িাে-এর 
র্যালগ্জ!” মডউমিরত ভোকিা ো তামকলয়ই আিালক ভযলত মদে।’ 
 
‘ভতািালক আিার মফমরলয় মেলয় ভযলত হলর্।’ র্েে ভহামির এর্ং হিাৎ কলরই তার 
মভতলর একিু আশা জাগ্ে। ভপস, ভদাষিা তার েয়। 
 
‘আপমে পালরে ো,’ আলকবমডয়া র্েে, ‘এর ফলে দৃমষ্ট আকষবণ করা হলর্।‘ 
 
‘কী?’ 
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‘আপমে জালেে, আপোর কােগ্ালে যাওয়ার িূে কারণ হলে ভসখালে মগ্লয় মিউলের 
ভরকডব ভদখার অেুিমত চাওয়ািা আপোর জেয স্বাভামর্ক। আপোলক এতই স্বাভামর্ক 
থাকলত হলর্ ভযে কারও িলোলযাগ্ আকৃষ্ট ো হয়। যমদ আপমে মফলর যাে, েুমকলয় থাকা 
একিা ভিলয়লক সালথ মেলয়, তা হলে ভিমে-মেউলজও হয়লতা খর্রিা প্রচার করা হলর্।‘ 
 
‘কােগ্ালের র্যাপালর এরকি ধারণা তুমি ভকাথায় ভপ… ভপলয়ছ? এলকর্ালরই, 
আহ…র্ালজ ধারণা–’ যমদও ভস মর্শ্বাসলযাগ্যভালর্ র্েলত পারে ো। 
 
‘আমি শুলেমছ,’ কথার সুলর গ্র্ব ফুলি উিে। একিা সাউে মরমসভার মদলয়, আমি সর্ 
জামে তাই আিালক সালথ মেলত হলর্।’ 
 
‘ভতািার র্ার্ার কী হলর্?’ ভস দ্রুত একিা চাে চােে। ভস হয়ত ভার্লর্ ভয ভতািালক 
অপহরণ করা হলয়লছ…িারা ভগ্ছ। 
 
‘আমি একিা মচমি ভরলখ এলসমছ,’ আলকবমডয়া আরও র়্ে চাে মদে, এর্ং মতমে হয়ত 
জালেে ভয অমস্থর হলয় ভকালো োভ ভেই। আপমে সম্ভর্ত তার কাছ ভথলক একিা 
ভপসগ্রাি পালর্ে।’ 
 
িাে আর ভকালো র্যাখযাই মদলত পারে ো, কারণ আলকবমডয়ার কথা ভশষ হওয়ার দুই 
ভসলকে পলরই ভর্লজ উিে মরমসমভং মসগ্েযাে। 
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‘আিার র্ার্া, র্ামজ ধলর র্েলত পামর।’ সমতযই তাই। 
 
ভিলসজিা খুর্ ভর্মশ র়্ে েয় এর্ং আলকবমডয়ালক উলেশয কলর ভেখা, ভতািার উপহালরর 
জেয ধেযর্াদ। আমি মেমিত তুমি মজমেসিা খুর্ ভােভালর্ র্যর্হার কলরছ। সিয়িা 
উপলভাগ্ কর। 
 
‘ভদলখলছে,’ ভস র্েে, ‘এিা একিা উপলদশ।‘ 
 
. 
 
আলকবমডয়ার উপমস্থমতলত অভযি হলয় প়েে ভহামির। র্রং আলকবমডয়া থাকালত ভহামির 
খুমশই হে। ভিলয়িা এলকর্ালরই ভছলেিােুষ! উলত্তমজত! সর্লচলয় র়্ে কথা, পুলরাপুমর 
মেরুলিগ্। আলকবমডয়া জালে মিতীয় ফাউলেশে তালদর শত্রু মকন্তু ভসিা মেলয় তার ভকালো 
দুমিন্তা ভেই। ভস জালে কােগ্ালে ভহামিরলক অলেক অমফমসয়াে ঝালিো সািোলত হলর্, 
মকন্তু তার আর তর সইলছ ো। 
 
ভর্াধহয় ভচৌে র্ছর র্য়লস এিেই হয়। 
 
যাই ভহাক পুলরা সিালহর ভ্রিণ আলোোচো কলর ভকলি যালে। সমতয কথা র্েলত কী 
খুর্ িজার ভকালো আলোচো হয় ো কারণ পুলরা আলোচো জুল়েই থালক কীভালর্ 
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কােগ্ালের েডবলক রামজ করালো যালর্ ভসই র্যাপালর ভিলয়িার মেজস্ব ধারণা। অদু্ভত 
এর্ং অর্ান্তর, মকন্তু আত্মমর্শ্বালসর সালথ র্লে। 
 
ভশষ হাইপার ভস্পস জালপর আলগ্র সন্ধযা। গ্যাোমির দূর সীিাোয় কােগ্াে েক্ষলত্রর 
িলতা মিিমিি করলছ। ভিমেলস্কালপ কু্ষদ্র মর্েুর িলতা ভদখালে। 
 
আলকবমডয়া একিা ভচয়ালর র্লস আলছ। পরলে একলজা়ো পযাক এর্ং ভহামিলরর র়্ে 
একিা সািব। তার মেলজর ভিলয়েী ভপাশাকগুলো েযামেংলয়র জেয ধুলয় ইমস্ত্র কলর রাখা 
হলয়লছ। 
 
‘আমি ঐমতহামসক উপেযাস মেখর্।’ ভস র্েে। ভ্রিণ মেলয় খুর্ খুমশ। আঙ্কে ভহামিরলক 
তার কালছ িলোলযাগ্ী ভোতা িলে হলয়লছ এর্ং একজে সমতযকার রু্মদ্ধিাে ভোক ভয 
ভতািার কথালক গুরুত্ব ভদয়, তার সালথ কথা র্লে আেে পাওয়া যায়। 
 
আলকবমডয়া র্লে চলেলছ। ফাউলেশলের মর্খযাত ভোকলদর উপর যত র্ই আলছ সর্ আমি 
পল়ে ভফলেমছ, ভযিে ভসল্ডেস্, হামডবে, িযালো, ভডভসব এর্ং আরও যারা আলছ। 
মিউেলক মেলয় আপমে যতগুলো র্ই মেলখলছে ভসগুলোও পল়েমছ, অর্শয ফাউলেশে 
ভযখালে পরামজত হয় ভসই জায়গ্ািা ভাে োলগ্মে। আপমে ঐ ঘিোিা র্াদ মদলয় 
ইমতহাসগুলো মেখলত পালরে ো? 
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‘হযাুঁ পামর,’ িাে তালক মেমিত করে। মকন্তু ভসগুলো সমিক ইমতহাস হলর্ ো, হলর্ কী 
আলকবমড? পুলরা ইমতহাস ো মেখলে তুমি একালডমিক ভরসলপক্ট পালর্ ো।’ 
 
‘ওহ, ফুঃ। একালডমিক ভরসলপক্ট মেলয় ভক িাথা ঘািায়?’ তালক খুর্ খুমশ িলে হলো। 
আলকবমড র্লে ডাকলত িালের এখে পযবন্ত ভুে হয়মে। আিার উপেযাসগুলো হলর্ িজার, 
মর্ক্রী হলর্ এর্ং মর্খযাত হলর্। যমদ মর্মক্র ো হয় এর্ং মর্খযাত ো হয় তাহলে র্ই মেলখ 
োভ কী হলর্? আমি চাই ো শুধুিাত্র কলয়কজে রু্ল়ো অধযাপক আিালক মচেুক। সর্াই 
আিালক মচেলর্।’ 
 
খুমশলত তার ভচাখ মচকমচক করলছ। ভচয়ালর আলরকিু আরাি কলর র্সে। আমি যখে 
র্ার্ার কালছ মফর, তারপর ট্রযােিলর ভর়্োলত যার্। প্রথি এম্পায়ালরর সম্বলন্ধ প্রাথমিক 
ধারণা জবলের জেয। আিার জন্ম হয় ট্রযােিলর; আপমে জালেে। 
 
জােত, মকন্তু মিথয: েে, ‘তাই োমক?’ র্োর সুলর প্রলয়াজেীয় পমরিাণ অর্াক ভার্ 
ফুমিলয় তুেে। ভেলি হামস এর্ং খুমশর ঝেকালো হামস এ দুলিার িাঝািামঝ এক ধরলের 
হামস মদলয় গ্ালকবমডয়া তালক পুরসৃ্কত করে। 
 
‘আহ্-হাহ্। আিার দামদ…আপমে জালেে ভর্ইিা ভডমরে, আপমে তার কথা 
জালেে…দাদার সালথ একর্ার ট্রযােিলর মগ্লয়মছলেে। আসলে ভসখালেই মতমে মিউেলক 
পরামজত কলরে, যখে পুলরা গ্যাোমি মিউলের পদােত মছে, আিার র্ার্া িা মর্লয় 
করার পরও ভসখালে মগ্লয়মছলেে। ভসখালেই আিার জন্ম হয়। এিেমক িালয়র িৃতুয 
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পযবন্ত আমি ভসখালেই মছোি, তখে আিার র্য়স মতে র্ছর। আিার খুর্ ভর্মশ িলে 
ভেই। আপমে কখেও ট্রােির ভগ্লছে, আঙ্কে ভহামির?’ 
 
‘ো, যাইমে,’ িাো র্াল্কলহলড ভিস মদলয় িাে অেসভালর্ কথা শুেলছ। কােগ্াে আর ভর্মশ 
দূলর ভেই। রু্ঝলত পারলছ অস্বমিগুলো আর্ার মফলর আসলছ। 
 
‘সর্লচলয় ভরািামিক পৃমথর্ী, তাই ো? র্ার্া র্লেলছে পঞ্চি র্স্যালেে এর আিলে 
আজলকর ভয ভকালো দশিা গ্রলহর তুেোয় ট্রােিলরর ভোকসংখযা অলেক ভর্মশ মছে। 
এিা মছে ধাতুর একিা পৃমথর্ী পুলরািা মিলে একিা র়্ে শহর–গ্যাোমির রাজধােী। 
এখে বংস হলয় ভগ্লছ। মকন্তু এখেও কত প্রকাে। আমি আর্ার ভসখালে ভযলত চাই। 
তাছা়ো…ভহামির! 
 
‘হযাুঁ?’ 
 
‘কােগ্ালে কাজ ভসলর আিরা ট্রােিলর চলে ভগ্লে ভকিে হয়?’ 
 
তার িুলখ আর্ার ভলয়র ছায়া প়েে। কী? এখে আর্ার েতুে মকছু শুরু কর। আিরা 
কালজ ভর্মরলয়মছ, আেে করলত েয়। িলে থাকলর্।’ 
 
‘মকন্তু এিাও কাজ, ভস ভজালর ভজালর র্েে। ট্রযােিলর প্রচুর পমরিালণ তথয পাওয়া ভযলত 
পালর, আপোর কী িলে হয়? 
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‘ো, আিার িলে হয় ো।‘ িাে উলি দাুঁ়োে। ‘কমম্পউিালরর কাছ ভথলক সলর এস। ভশষ 
হাইপার ভস্পস জাম্প মদলত হলর্। তারপলরই তুমি ভপৌঁলছ যালর্।’ েযামেংলয়র একিা 
ভালো মদক হলে তালক আর ওভারলকাি গ্ালয় মদলয় ধাতুর ভিলঝলত শুলত হলর্ ো।’ 
 
মহসার্গুলো খুর্ একিা জমিে ো। ভপস রুি হযােরু্লক ফাউলেশে-কােগ্াে রুলির 
পমরোর র্ণবো ভদওয়া আলছ। চূ়োন্ত আলোকর্ষব পার হলয় হাইপার ভস্পলসর িলধয 
অন্তহীে যাত্রার কারলণ ক্ষণস্থায়ী হযাুঁচকা িাে অেুভূত হে। 
 
কােগ্ালের সূযব এখে অলেক কালছ–র়্ে, উজ্জ্বে, এর্ং হেুদাভ সাদা, ভপািবলহালের 
মপছলে অদৃশয হলয় আলছ। এই ভপািবলহাে স্বয়ংমক্রয়ভালর্ সূলযবর আলোর মদলক র্ন্ধ হলয় 
যায়। 
 
কােগ্াে আর এক রালতর দূরত্ব। 
 
. 
 
২.০৬ েডব 
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গ্যাোমির সর্ পৃমথর্ীর িলধয মেঃসলেলহ কােগ্ালের স্বতি ইমতহাস রলয়লছ। ভযিে 
িামিবোলসর রলয়লছ অপ্রমতলরাধয উত্থালের ইমতহাস। ভযিে ট্রযােির একসিয় মছে। 
গ্যাোমির রাজধােী, যার রলয়লছ অপ্রমতলরাধয পতলের ইমতহাস। মকন্তু কােগ্াে– 
 
মর্লোদে পৃমথর্ী মহসালর্ কােগ্ালের খযামত প্রথি ছম়েলয় পল়ে হযামর ভসেডলের জলন্মর 
দু’শ র্ছর আলগ্ ভথলক। মর্লোদলের িাধযলি তারা একিা োভজেক মশল্প গ্ল়ে ভতালে। 
 
এর্ং এই মশল্প মছে পুলরা গ্যাোমিলত সর্লচলয় মস্থমতশীে। যখে গ্যাোমির সভযতাগুলো 
এলক এলক বংস হলয় যালে, তখে কােগ্ালে খুর্ সািােযই তার প্রভার্ পল়ে। 
প্রমতলর্শী ভসক্টরগুলোর অথবেীমত এর্ং সিাজ কীভালর্ পমরর্মতবত হলে, ভসিা ভকালো 
মর্ষয় েয়। পমরর্তবে যতই র্যাপক ভহাক সর্সিয়ই মকছু অমভজাতলেণী থালক। 
আমভজালতযর তর্মশষ্টযই হলে আলিাদপ্রলিালদর জেয তালদর হালত থালক প্রচুর অর্কাশ। 
 
কােগ্াে তালদর আলিাদপ্রলিালদর র্যর্স্থা কলর মদত, সফেভালর্। এখালে রাজকীয় 
সংসলদর সুগ্ন্ধী িাখা ফুের্ারু্রা কািুকী োরীলদর মেলয় আসত। রুক্ষ, ককবশ, দুধবষব 
ভসোোয়করা–যারা রলক্তর মর্মেিলয় দখে করা গ্রহগুলো কমিে হালত শাসে করত–তারা 
তালদর অসংযত স্ত্রীলদর মেলয় আসত। আসত ফাউলেশলের োদুসেুদুস র্যর্সায়ীরা সালথ 
রমক্ষতালদর মেলয়। 
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ভকালো তর্ষিয মছে ো। যার অথব আলছ কােগ্াে তারই ভসর্া করত। এখােকার পলণযর 
সুোি মছে। আলশপালশর রাজেীমত মেলয় িাথা ঘািাত ো। এভালর্ই তারা অলেযর পলকি 
হােকা কলর মেলজর পলকি ভামর করত। 
 
মিউলের আগ্ পযবন্ত এভালর্ই চেমছে। তারপর কােগ্ালেরও পতে ঘিে, এিে একজে 
দখেদালরর কালছ যার কালছ দখে করাই আেে, অেয ভকালো আলিাদ প্রলিাদ অথবহীে। 
পরর্তবী এক দশলক কােগ্াে গ্যাোকমিক ভিলট্রাপমেস এ পমরণত হে। 
 
মিউলের িৃতুযর পর অর্স্থার পমরর্তবে ঘলি। ফাউলেশে ভভলে যায়। ভসই সালথ এর্ং 
তারপলর মিউে শাসলের অর্মশষ্ট অংশও মর্েুি হয়। পঞ্চাশ র্ছর পলর অতীলতর ভসই 
সৃ্মমতগুলো অলেক ধুসর হলয় পল়েলছ। অলেকিা ভেশােন্ন স্বলের িলতা। কােগ্াে 
মর্লোদে পৃমথর্ী মহসালর্ তার আলগ্র সুোি মফমরলয় আেলত পালরমে। কারণ পুলরালো 
ক্ষিতার র্ন্ধে এখলো মকছুিা রলয় ভগ্লছ। এখে যারা কােগ্ালের শাসেকতবা–ফাউলেশে 
তালদরলক েডব অর্ কােগ্াে র্লে অমভমহত কলর, মকন্তু মেলজলদর তারা মিউলের 
অেুকরলে ফার্স্ব মসমিলজে অর্ দয গ্যাোমি র্লে প্রচার কলর এর্ং িলে িলে এখেও 
ভালর্ ভয তারাও এক একজে দখেদার। 
 
. 
 
কােগ্ালের র্তবিাে েডব ক্ষিতায় এলসলছে িাত্র পাুঁচিাস আলগ্। মতমে ক্ষিতায় র্লসে 
কােগ্ামেয়াে ভেভীর প্রধাে মহসালর্ ভয ক্ষিতা মছে তার ভজাল়ে এর্ং ভসই সালথ পূর্বর্তবী 
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েলডবরও মকছু অসার্ধােতা মছে। কােগ্ালে এিে ভকালো ভর্াকা ভেই ভয র্যাপারিার 
তর্ধতা মেলয় প্রশ্ন করলর্। সর্সিয় এভালর্ই ক্ষিতার পাোর্দে হয় এর্ং সর্াই ভিলেও 
মেলয়লছ। 
 
যমদও এরকি ভযাগ্যতার িাধযলি মিলক থাকা ভসই সালথ মেষু্ঠরতা এর্ং কুমিে রু্মদ্ধ 
থাকলেও সর্াই ক্ষিতাসীে হলত পালর ো। তলর্ েডব র্স্যামিে যলথষ্ট শক্ত ভোক এর্ং 
তালক সািোলো কমিে। 
 
সািোলো কমিে তার ফার্স্ব মিমের্স্ালরর পলক্ষ, ভয মিমের্স্ার মেপুণ মেরলপক্ষতা মেলয় 
মর্গ্ত েলডবর পলক্ষ কাজ কলরলছ এখে ভযিে র্তবিাে েলডবর পলক্ষ কাজ করলছ এর্ং 
যমদ ভস দীঘবজীর্ী হয় তা হলে মেমিতভালর্ই একইরকি সলতার সালথ পরর্তবী েলডবর 
পলক্ষও কাজ করলর্। 
 
সািোলো কমিে ভেমড ভসমেয়ার পলক্ষও, ভয র্স্যামিলের যতিুকু ো স্ত্রী তার ভচলয় ভর্মশ 
র্নু্ধ। 
 
ভসই সন্ধযায় মতেজে েডব র্স্যামিলের র্যমক্তগ্ত কলক্ষ র্লস আলছ। ফার্স্ব মসমিলজে 
পল়েলছে তার পছলের এডমিরালের ইউমেফিব, তালক ভর্শ সূ্থেকায় এর্ং চকচলক 
ভদখালে। অস্বমি মেলয় র্লস আলছে প্ল্ামর্স্লকর একিা সাধারণ ভচয়ালর। ভুরু কুুঁচলক 
ভরলখলছে রালগ্। তার ফার্স্ব মিমের্স্ার উমিগ্নভালর্ তার সািলে দাুঁম়েলয় আলছ, োভবাস 
আেুে মদলয় োক এর্ং শুে গ্ালের সংলযাগ্ স্থলে ভয গ্ভীর ভরখা ততমর হলয়লছ ভসখালে 
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অেযিেস্ক ভালর্ ঘষলছ। মচরু্লক হােকা র্াদািী দাম়ে। ভেমড ভসমেয়া ফার ঢাকা একিা 
ভফালির কাউলচ িলোিুগ্ধকরভালর্ র্লস আলছ, ভিাুঁি দুলিা মকছুক্ষণ পরপরই ভকুঁলপ উিলছ 
অসলন্তালষ। 
 
‘সযার,’ ফার্স্ব মিমের্স্ার ভেভ ভিইরাস র্েে–ফার্স্ব মসমিলজেলক শুধু সযার র্লেই 
সলম্বাধে করা হয়, ইমতহালসর গ্মতধারা সম্বলন্ধ আপোর ধারণা মকছুিা কি। আপোর 
মেলজর জীর্ে, শমক্তশােী মর্লদ্রালহ সফেতা ভথলক আপোর ধারণা হলয়লছ ভয আপমেও 
সভযতার গ্মতপথ পমরর্তবে করলত পারলর্ে। মকন্তু ভসই ধারণা ভুে। 
 
‘মিউে মকন্তু ভপলরমছে।‘ 
 
“মকন্তু তার পদাঙ্ক ভক অেুসরণ করলত পারলর্। ভস মছে অমতিাের্, িলে রাখলর্ে। 
এর্ং ভসও পুলরাপুমর সফে হলত পালরমে।’ 
 
‘পুমচ’, ভেমড ভসমেয়া হিাৎ কলর অেুলযালগ্র সুলর র্েে আর তারপরই মেলজলক গুমিলয় 
মেে ফার্স্ব মসমিলজলের ভক্রালধান্মত্ত দৃমষ্টর সািলে। 
 
েডব র্স্যামিে ককবশ স্বলর র্েলেে, ‘িাঝখালে কথা র্েলর্ ো, ভসমেয়া। ভিইরাস, র্লস 
ভথলক ভথলক আমি লান্ত হলয় ভগ্মছ। আিার পূর্বসূমর তার সারাজীর্ে ভেভীলক চকচলক 
ভযাগ্য অলস্ত্র পমরণত কলরলছে। এখে গ্যাোমিলত আিালদর ভেভীর সিকক্ষ ভকউ ভেই। 
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মকন্তু মতমে এই চিৎকার অস্ত্র র্যর্হার ো কলরই িারা ভগ্লেে। আমিও কী তাই করর্? 
আমি, ভেভীর একজে এডমিরাে? 
 
‘ভিমশেগুলোলত িমরচা ধরার আলগ্ কতমদে অলপক্ষা করলত হলর্? এই িুহূলতব তালদর 
মপছলে প্রচুর অথব র্যয় করলত হলে, মকন্তু মর্মেিলয় পাওয়া যালে ো মকছুই। অমফসাররা 
দীঘব কতৃবত্ব করার জেয, তসমেকরা েুণ্ঠে করার জেয উদগ্রীর্। সিগ্র কােগ্াে এপায়ার 
এর্ং পুলরালো িযবাদা মফলর ভপলত চায়। ভসিা ভর্াঝার ক্ষিতা ভতািার আলছ?’ 
 
‘আপমে ভয শব্দগুলো র্যর্হার কলরলছে ভসগুলোর অথব আমি রু্ঝলত পারমছ, কতৃবত্ব, 
েুণ্ঠে, িযবাদা–যখে অমজবত হয় তখে ভর্শ আেেদায়ক, মকন্তু ভসগুলো অজবলের পদ্ধমত 
সর্সিয়ই ঝুুঁমকপূণব এর্ং ভর্দোদায়ক। প্রথি মদককার উৎসাহ ভশষ পযবন্ত হয়ত থাকলর্ 
ো এর্ং ইমতহাস ভথলক ভদখা যায় ফাউলেশলে হািো করা রু্মদ্ধিালের কাজ হলর্ ো। 
এিেমক মিউে মেলজও এই কাজ ভথলক মেরি–’ 
 
ভেমড ভসমেয়ার েীে ভচালখ পামে। আজকাে পুমচ তার মদলক এলকর্ালরই েক্ষ কলর ো। 
পুমচ র্লেমছে আজলকর সন্ধযািা তার সালথ কািালর্, তখেই এই মর্শ্রী ভোকিা ভজার 
কলর মভতলর ঢুকে। আর পুমচও তালক আসলত মদে। মকছু র্োর সাহস তার ভেই; 
এিে মক ফুুঁমপলয় কান্নািালকও ভিলে মভতলর পামিলয় মদে। 
 
মকন্তু র্স্যামিলের গ্োর এই স্বরিা ভস ঘৃণা কলর–কমিে এর্ং অনধযব। ভস র্েমছে, তুমি 
এখেও সুদূর অতীলতর দাসত্ব করছ। ফাউলেশলের ভোকর্ে এর্ং আয়তে ভর্ল়েলছ। 
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মকন্তু তালদর িলধয ভকালো একতা ভেই এর্ং একিা ধাক্কা মদলেই পল়ে যালর্। আজকাে 
ভয মজমেসিা তালদরলক একলত্র ভর্লধ ভরলখলছ ভসিা শুধুই একিা জ়েতা; ভয জ়েতা 
মেমিি করার শমক্ত আিার আলছ। অতীলতর মদে ভতািালক সলমামহত কলর ভরলখলছ, 
যখে শুধু ফাউলেশলের আেমর্ক শমক্ত মছে। তারা িৃত এপায়ালরর কমফলে ভশষ 
ভপলরকিা িুলকমছে এর্ং তারপর শুধু রু্মদ্ধহীে ওয়ারেডবলদর িুলখািুমখ হলয়লছ যারা 
সম্ভর্ত প্রানগ্মতহামসক জাহাজ মেলয় ফাউলেশলের এিমিক ভভলসলের সালথ ে়োই 
কলরলছ।’ 
 
‘মকন্তু মিউে, মপ্রয় ভিইরাস, এই অর্স্থার পমরর্তবে ঘিাে। তার ক্ষিতার কালছ 
ফাউলেশে র্াধা পল়ে। অলধবক গ্যাোমির দখেদামরত্ব এর্ং মর্জ্ঞালে একলচমিয়া অগ্রগ্মত 
মচরতলর র্ন্ধ হলয় যায়। এখে আিরাও তালদর সিকক্ষ।’ 
 
‘আর মিতীয় ফাউলেশে?’ ভিইরাস িাো গ্োয় প্রশ্ন করে। 
 
‘আর মিতীয় ফাউলেশে?’ র্স্যামিে একই রকি িাো গ্োয় র্েে। তালদর উলেশযিা কী 
তুমি জাে? মিউেলক থািালত তালদর দশ র্ছর ভেলগ্মছে, যমদ এিাই তালদর উলেশয 
হয়, অর্শয সলেহ রলয়লছ। তুমি কী জাে ভয ফাউলেশলের অলেক সাইলকােমজর্স্ এর্ং 
ভসামসওেমজলর্স্র ধারণা মিউলের সিয় ভথলক ভসন্ডেস্ প্ল্যাে বংস হলয় ভগ্লছ 
পুলরাপুমর? যমদ প্ল্যাে ভশষ হলয় যায়, তা হলে একিা শূেযস্থাে ততমর হলয়লছ এর্ং আমি 
ভসই শূেযস্থাে পূরণ করর্।’ 
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‘এই মর্ষলয় আিালদর ভয জ্ঞাে তালত ঝুুঁমক ভেওয়া যায় ো।’ 
 
‘আিালদর জ্ঞাে, সম্ভর্ত, মকন্তু এই গ্রলহ ফাউলেশে ভথলক একজে অমতমথ এলসলছ। 
তুমি জাে ভসিা? ভক এক ভহামির িাে–ভয, আিার যতদুর িলে পল়ে মিউলের উপর 
অলেক আমিবলকে মেলখলছ এর্ং তারও ধারণা ভসল্ডেস্ প্ল্যালের আর ভকালো অমিত্ব 
ভেই।’ 
 
ফার্স্ব মিমের্স্ার িাথা ো়েলেে, আমি তার কথা শুলেমছ তার ভেখাগুলোর র্যাপালরও 
জামে, কী চায় ভস? 
 
‘মিউলের প্রাসালদ ভঢাকার অেুিমত চায়।‘ 
 
‘তাই? অেুিমত ো ভদওয়াই ভালো হলর্। ভয সংস্কালরর উপর এই গ্রহ ভর্ুঁলচ আলছ তালত 
হিলক্ষপ করা উমচত হলর্ো।‘ 
 
‘ভসিা আমি মর্লর্চো করর্–এর্ং আর্ার কথা র্ের্ আিরা।’ 
 
িাথা ঝুুঁমকলয় চলে ভগ্ে ভিইরাস। 
 
ভেমড ভসমেয়া ভচালখ পামে মেলয় র্েে, ‘তুমি আিার উপর রাগ্ কলরছ, পুমচ?’ 
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র্স্যামিে অতযন্ত রালগ্র সালথ ঘু়েে তার মদলক। ‘ভতািালক কী আলগ্ র্লেমছ ভয র্াইলরর 
ভোলকর সািলে আিালক ওই অদু্ভত োলি ডাকলর্ ো।’ 
 
‘োিিা ভতািার পছে মছে।‘ 
 
‘হযাুঁ, এখে ভথলক আর পছে কমর ো, এর্ং আর কখলো এই োলি ডাকলর্ ো।‘ 
 
মর্রক্ত হলয় ভসমেয়ার মদলক তামকলয় থাকে ভস। এখেও কীভালর্ এই রু্মদ্ধহীে 
ভিলয়িালক ভস সহয করলছ, ভসিা একিা রহসয। তার প্রমত একিা আকষবণ মছে, মকন্তু 
ভসই আকষবণও কলি যালে। ভসমেয়া মর্লয়র স্বে ভদখলছ, স্বে ভদখলছ ফার্স্ব ভেমড 
হওয়ার। 
 
অসম্ভর্! 
 
যখে ভস শুধু এডমিরাে মছে তখে ভসমেয়া সমঙ্গেী মহসালর্ মিকই মছে মকন্তু এখে ফার্স্ব 
মসমিলজে এর্ং ভমর্ষযলত সাম্রাজযর্াদী মহসালর্ তার আরও ভর্মশ মকছু প্রলয়াজে। তার 
র্ংশধর প্রলয়াজে ভয তার রাজত্বগুলোলক একলত্র রাখলত পারলর্, যা মিউলের মছে ো 
এর্ং ভস কারলণ তার সাম্রাজয মিলক থাকলত পালরমে। ভস র্স্যামিে, তার প্রলয়াজে 
ফাউলেশলের ঐমতহামসক অমভজাত পমরর্ারগুলো ভথলক কাউলক, যালক মেলয় ভস একিা 
রাজর্ংশ ততমর করলর্। 
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অর্াক হলে এখেও ভসমেয়ার হাত ভথলক ভস িুক্ত হয়মে ভকে। এিা ভকালো সিসযাই 
েয়। মচন্তািা র্াদ মদলয় মদে। 
 
ভসমেয়া এখে উৎফুে হলয় উিলছ। ফার্স্ব মিমের্স্ার ভয মর্রমক্ত ততমর কলর ভগ্লছ ভকলি 
যালে ভসগুলো এর্ং তার পুমচর পাথুলর িুখ ধীলর ধীলর েরি হলয় আসলছ। র্স্যামিলের 
সালথ ঘমেষ্ঠ হলয় র্সে ভস। 
 
‘তুমি আিালক র্কলর্ ো ভতা, পুমচ?’ 
 
‘ো।’ অেযিেস্কভালর্ ভসমেয়ালক ধাক্কা মদলয় সমরলয় মদে র্স্যামিে। ‘এখে, তুমি একিু 
চুপ কলর র্স ভতা। আিালক মচন্তা করলত দাও।‘ 
 
‘ফাউলেশলের ভোকিার র্যাপালর? 
 
‘হযাুঁ।‘ 
 
‘পুমচ?’ 
 
‘কী?’ 
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‘পুমচ, ভোকিার সালথ একিা র্াচ্চা ভিলয় আলছ, তুমি র্লেছ িলে আলছ? ভিলয়িালক 
আমি ভদখর্। আমি কখলো—’ 
 
‘তুমি র্েলত চাও একিা র্াচ্চা ভিলয়লক আমি তার সালথ আসলত ভদর্? আিার সভাকক্ষ 
কী র্যাকরণ ভশখার সু্কে? ভতািার ভর্াকামি অলেক হলয়লছ, ভসমেয়া।‘ 
 
‘মকন্তু আমি তালক সািলে রাখলত পারর্ পুমচ। ভিলয়িালক মেলয় ভতািার ভকালো দুমিন্তা 
করলত হলর্ ো। আমি আসলে খুর্ কি র্াচ্চা ভদলখমছ এর্ং তুমি জাে আমি র্াচ্চালদর 
পছে কমর।’ 
 
অর্াক হলয় ভসমেয়ার মদলক তামকলয় থাকে ভস। ভসমেয়া আলগ্ কখেও এই ধরলের 
আচরণ কলরমে। ভস র্াচ্চালদর পছে কলর; অথবাৎ তার র্াচ্চা; অথবাৎ তার ঔরসজাত 
সন্তাে; অথবাৎ মর্লয়; হাসযকর। 
 
‘ভতািার এই র্াচ্চা ভিলয়র,’ ভস র্েে, ‘ভচৌে র্া পলের র্ছর র্য়স। সম্ভর্ত ভতািার 
সিাে েম্বা। 
 
আহত দৃমষ্টলত তামকলয় থাকে ভসমেয়া। যাই ভহাক, আমি ভিলয়িার সালথ কথা র্েলত 
পামর? ভস আিালক ফাউলেশলের কথা র্েলত পারলর্। আিার ফাউলেশলে ভর়্োলত 
যার্ার খুর্ ইো। আিার দাদা মছে ফাউলেশলের ভোক। তুমি আিালক ভকালোমদে 
ভসখালে মেলয় যালর্, পুমচ?’ 
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মচন্তািা র্স্যামিেলক সুখী কলর তুেে। সম্ভর্ত মেলয় যালর্, একজে মর্জয়ী র্ীর মহসালর্। 
মচন্তািালক ভস শলব্দ পমরণত করে। “মেিয়ই, মেিয়ই এর্ং তুমি ভিলয়িালক ভদখলত 
পারলর্, তার সালথ ফাউলেশে মেলয় গ্ল্পও করলত পারলর্, তলর্ আিার আশপালশ ো, 
রু্ঝলত ভপলরছ। 
 
‘আমি ভতািালক মর্রক্ত করর্ ো, সমতয। তালক আমি আিার ঘলর মেলয় যার্।‘ ভসমেয়া 
আর্ার খুমশ হলয় উলিলছ। আজকাে তার ইো খুর্ কিই পূরণ হয়। দুর্াহু মদলয় 
র্স্যামিলের ঘা়ে জম়েলয় ধরে এর্ং মকছুক্ষণ ইতিত করার পর ভস ভির ভপে র্স্যামিলের 
ঘাল়ের ভপশী েরি হলে এর্ং মর্শাে িাথািা তার কাুঁলধ ভেলি এে। 
 
. 
 
২.০৭ ভেমড 
 
আলকবমডয়া ভর্শ উৎফুে ভর্াধ করলছ। তার জাোোয় মপেীয়াস এন্থলরর র্ালজ িুখিা 
ভদখার পর জীর্েিা ভকিে পমরর্তবে হলয় ভগ্ে। এর িূে কারণ যা করা দরকার ভসিা 
করার দৃমষ্টভমঙ্গ এর্ং সাহস তার আলছ। 
 
এখে ভস কােগ্ালে। ভগ্রি ভসরাে মথলয়িালর মগ্লয়মছে–গ্যাোমির িলধয সর্লচলয় র়্ে 
মথলয়িার এর্ং অলেক কণ্ঠ মশল্পীলক ভদলখলছ যারা সুদূর ফাউলেশলেও মর্খযাত। ফুলে 
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ঢাকা পলথ ভহুঁলি ভস একা একা শমপং কলরলছ, মেলজই র্াছাই কলরলছ, কারণ ভহামির 
মজমেস পছে করলত পালর ো। ফাউলেশলের অথব এখালেও চলে। ভহামির তালক একিা 
দশ ভক্রমডি মর্ে মদলয়মছে, মকন্তু কােগ্ামেয়াে ‘কােগ্ামেডস’ এ পমরর্তবে করলতই 
পমরিাণ কলি ভগ্ে অলেক। 
 
ভস চুলের র্স্াইলেরও পমরর্তবে কলরলছ। মপছলে অলধবক ভকলি ভফলেলছ। দুপালশর চূ়ো 
ভথলক চকচলক ভকাক়োলো দুলগ্াছা চুে ভর্মরলয় পল়েলছ। আলগ্র ভচলয়ও উজ্জ্বে ভদখালে 
চুেগুলো। 
 
মকন্তু এই র্যাপারিা; এই র্যাপারিাই সর্লচলয় ভাে। মেমিতই র্ো যায় ভয েডব 
র্স্যামিলের প্রাসাদ মথলয়িালরর িলতা মর্শাে ও জাুঁকজিকপূণব েয়, অথর্া মিউলের 
প্রাসালদর িলতা রহসযিয়ও েয়–মকন্তু কল্পো করা যায়, একজে সমতযকালরর েডব। 
কথািা িলে হলেই তার গ্ালয় কািা মদলে। 
 
শুধু তাই েয়। ভস েলডবর মিসলট্রলসর সালথ সািোসািমে কথা র্েলর্। আলকবমডয়া 
মিসলট্রস শব্দিার অথব ভােিলতাই জালে, কারণ ইমতহালস এই ধরলের োরীলদর ভূমিকা 
ভস খুর্ ভালোভালর্ িলে ভরলখলছ; তালদর ভিামহেী শমক্ত এর্ং ক্ষিতা সম্বলন্ধ জালে। ভস 
মেলজও এইরকি সর্বিয় ক্ষিতার অমধকারী ভকউ একজে। হলত ভচলয়মছে, মকন্তু 
ফাউলেশলে এখে মিসলট্রস হওয়ার ভকালো সুলযাগ্ ভেই এর্ং তার র্ার্াও র্যাপারিা 
পছে করত ো। 
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অর্শয তার ধারণার সালথ ভেমড ভসমেয়ার ভকালো মিে ভেই। কারণ ভসমেয়া মকছুিা 
ভিািা এর্ং তালক ভদলখ ভিালিই মর্পজ্জেক র্লে িলে হয় ো। গ্োর স্বর অলেক উুঁচু 
এর্ং– 
 
ভসমেয়া র্েে, ‘তুমি কী আলরকিু চা ভেলর্, খুমক?’ 
 
‘আমি আলরক কাপ ভের্, ধেযর্াদ, ইওর ভগ্রস’–োমক ইওর হাইলেস হলর্। 
 
আলকবমডয়া অতযন্ত ভসৌজলেযর সালথ র্েে, ‘আপমে ভয িুলক্তাগুলো পল়েলছে, ভসগুলো খুর্ 
সুের, িাই ভেমড।’ (তার কালছ এই শব্দিাই সর্লচলয় ভাে িলে হে।) 
 
‘ওহ? তাই োমক?’ ভসমেয়া িলে হয় মকছুিা খুমশ হলো। ভসগুলো খুলে মেলয় ভঝাোলত 
োগ্ে সািলে ভপছলে। ভতািার পছে হলয়লছ? পছে হলে তুমি এগুলো মেলত পার।’ 
 
‘ওহ্ আমি–আপমে সমতয র্েলছে–’ হালত মেলয় ভেল়ে ভচল়ে ভদখে, র্েে র্ার্া পছে 
করলর্ ো।’ 
 
‘মতমে িুলক্তা পছে কলরে ো? মকন্তু এগুলো খুর্ ভালো িুলক্তা।’ 
 
‘আমি র্েলত চামে আিার ভেওয়ািা মতমে পছে করলর্ে ো। মতমে র্লেে, কখলো 
অলেযর কাছ ভথলক দামি উপহার ভেলর্ ো।’ 
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‘তুমি ভেলর্ ো? মকন্তু… আমি িলে কলরমছোি এগুলো পু…ফার্স্ব মসমিলজে আিালক 
মদলয়মছে। ভসজেযই কী?’ 
 
আলকবমডয়া িাথা ো়েে,’ আমি ভসিা র্মেমে—’ 
 
মকন্তু আগ্রহ হামরলয় ভফেে ভসমেয়া। িুলক্তাগুলো গ্ম়েলয় িামিলত ভফলে মদলয় র্েে, তুমি 
আিালক ফাউলেশলের কথা র্েলর্। এখেই র্ে। 
 
হিাৎ কলরই র্াকযহারা হলয় ভগ্ে আলকবমডয়া। একিা অোকষবক পৃমথর্ী সম্বলন্ধ কার কী 
র্োর থাকলত পালর। তার কালছ ফাউলেশে একিা আধা গ্রািয শহর, একিা 
আরািদায়ক র্াম়ে, মর্রমক্তকর ভেখা প়ো, শান্ত একলঘলয় জীর্ে। অমেমিত সুলর র্েে, 
‘আিার িলে হয় রু্ক মফলল্ম ভযিে ভদলখলছে মিক ভসরকিই। 
 
‘ওহ্, তুমি রু্ক মফল্ম ভদখ? ভদখলত র্সলেই আিার িাথা র্যথা শুরু হয়। মকন্তু 
ভতািালদর ভট্রডারলদর মভমডও ভর্স্ামরগুলো ভদখলত আিার ভালো োলগ্–সর্াই ভকিে 
দীঘবলদহী এর্ং সাহসী ভোক। ভতািার র্নু্ধ, মি. িাও কী তালদর একজে? মকন্তু তালক 
আিার ভতিে সাহসী িলে হয় ো। অমধকাংশ ভট্রডালরর দাম়ে থালক এর্ং গ্োর স্বর হয় 
অলেক ভজারালো।‘ 
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আলকবমডয়া হাসে, ‘এগুলো এখে অতীত ইমতহাস, িাই ভেমড। অথবাৎ, ফাউলেশে যখে 
তরুণ মছে তখে আিালদর ভট্রডাররা র্ামক গ্যাোমিলত সভযতা স্থাপলে অগ্রণী ভূমিকা 
পােে কলরমছে। আিরা সু্কলে মশলখমছ। মকন্তু ভসই সিয় চলে ভগ্লছ। আিালদর এখে 
আর ভকালো ভট্রডার ভেই।’ 
 
‘তাই? দুঃলখর কথা। তা হলে মি. িাে কী কলরে? যমদ মতমে ভট্রডার ো হে।’ 
 
‘আঙ্কে ভহামির একজে োইলব্রমরয়াে।‘ 
 
ভসমেয়া ভিাুঁলি একিা আেুে ভরলখ মফক কলর ভহলস ভফেে। ‘তুমি র্েলত চাও মতমে 
রু্ক-মফল্ম ভদখালশাো কলরে। ওহ! একজে র্য়স্ক ভোলকর জেয অতযন্ত মর্রমক্তকর 
একিা কাজ।‘ 
 
‘মতমে একজে ভাে োইলব্রমরয়াে, িাই ভেমড। ফাউলেশলে এই ভপশা সর্লচলয় সমামেত 
ভপশাগুলোর একমি।’ ভস ভছাি র্ণবাঢয চালয়র কাপ দুলধর িলতা সাদা ধাতুর ভিমর্লের 
উপর োমিলয় রাখে। 
 
তার ভিজর্াে সলচতে হলয় উিে। মকন্তু খুকী, আমি ভতািালক দুঃখ মদলত চাইমে। মতমে 
অর্শযই একজে রু্মদ্ধিাে ভোক। তার ভচালখর মদলক তামকলয়ই আমি রু্ঝলত ভপলরমছ 
এর্ং মতমে মেিয়ই অলেক সাহসী, তা ো হলে মিউলের প্রাসালদ ভযলত চাইলতে ো। 
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. 
 
‘সাহসী?’ মভতলর মভতলর সলচতে হলয় উিে আলকবমডয়া। এর জেযই ভস অলপক্ষা 
করমছে। গ্োর স্বলর এতিুকু পমরর্তবে ো কলর রু্ল়ো আেুলের ভোলখর মদলক তামকলয় 
ভস মজলজ্ঞস করে, ‘মিউলের প্রাসালদ ভযলত হলে সাহসী হলত হলর্ ভকে? 
 
‘তুমি জাে ো?’ ভসমেয়ার ভচাখগুলো ভগ্াে ভগ্াে হলয় ভগ্লছ, কথা র্েলছ মফসমফস কলর। 
‘প্রাসালদর উপর অমভশাপ আলছ। যখে ভস িারা যায় তখে র্লে মগ্লয়মছে গ্যাোকমিক 
এপায়ার গ্ল়ে ো উিা পযবন্ত ভকউ তার প্রাসালদ ঢুকলত পারলর্ ো। কােগ্ালের ভকউ 
প্রাসালদর চত্বলর ভযলতও সাহস কলর ো।‘ 
 
আলকবমডয়া কথাগুলো হজি করে। ‘মকন্তু এিা কুসংস্কার—’ 
 
‘এইভালর্ র্ে ো,’ ভসমেয়া ভয় ভপে। পুমচ প্রায়ই এই কথা র্লে। জেগ্ণলক মেয়িলণর 
জেয িুলখ অমভশালপর কথা র্লে, মকন্তু মর্শ্বাস কলর ো। থযােরও মর্শ্বাস করত ো, 
পুমচর আলগ্ ভয ফার্স্ব মসমিলজে মছে। তার িাথায় একিা মচন্তা আসার পরিুহূলতবই 
আর্ার ভকৌতূহে মের্ারণ করলত োগ্ে, মকন্তু মি. িাে মিউলের প্রাসাদ ভদখলত চায় 
ভকে? 
 
এখেই আলকবমডয়ার সতকব পমরকল্পো কালজ োগ্ালোর সিয়। র্ই পল়ে ভস ভজলেলছ ভয 
একজে শাসলকর মিসলট্রসই হলে মসংহাসলের মপছলে প্রকৃত ক্ষিতার্াে এর্ং 
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প্রভার্শােী। তা ছা়ো আঙ্কে ভহামির যমদ েডব র্স্যামিেলক রামজ ো করালত পালর এর্ং 
ভস মেমিত ভয ভহামির পারলর্ ো–ভস অর্শযই ভেমড ভসমেয়ার িাধযলি র্যথবতালক 
সফেতায় পমরণত করলর্। যমদও ভেমড ভসমেয়ালক তার কালছ ধাুঁধার িলতা োগ্লছ। 
তালক িলে হয় ো যলথষ্ট চাোক চতুর। মকন্তু, অর্শয ইমতহাস প্রিাণ কলরলছ– 
 
ভস র্েে, ‘একিা মর্লশষ কারলণ, িাই ভেমড–তলর্ আপমে অর্শযই কথাগুলো আর 
কাউলক র্েলর্ে ো।‘ 
 
‘কাউলক র্ের্ ো। আিালক মর্শ্বাস করলত পার।’ 
 
আলকবমডয়ার িাথার ভভতলর শব্দগুলো আলগ্ ভথলকই ভগ্াছালো মছে, ‘আঙ্কে ভহামির 
মিউলের উপর একজে মর্লশষজ্ঞ। এই মর্ষলয় মতমে প্রচুর র্ই মেলখলছে এর্ং মতমে িলে 
কলরে ভয মিউে ফাউলেশে দখে করার সালথ সালথ গ্যাোমির ইমতহাস পােলি যায়।‘ 
 
‘ওহ।’ 
 
‘‘মতমে ভসল্ডেস প্ল্যাে মেলয় গ্লর্ষণা কলরে–’ 
 
ভসমেয়া হাত তামে মদে। ভসল্ডেস প্ল্যালের কথা আমি জামে। ভট্রডারলদর মভমডওলত 
সর্লচলয় ভর্মশ র্ো থাকত ভসল্ডেস্ প্ল্যালের কথা। িলে হয় প্ল্যােিা এিেভালর্ ততমর 
করা হলয়লছ যার কারলণ ফাউলেশে সর্সিয়ই মজতলর্ যমদও আমি রু্ঝলত পামরমে 
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কীভালর্ হলর্। জমিে র্যাখযা শুেলে সর্সিয়ই আিার লামন্ত আলস। তলর্ ভতািার কথা 
আোদা। তুমি সর্মকছু পমরোর রু্মঝলয় র্েলত পারছ।’ 
 
আলকবমডয়া আর্ার শুরু করে, তাহলে আপমে রু্ঝলত পারলছে ফাউলেশে যখে মিউলের 
কালছ পরামজত হয় তখে ভসল্টেস প্ল্যাে কাজ কলরমে এখেও করলছ ো। তাহলে মিতীয় 
এম্পায়ার গ্ল়ে তুেলর্ ভক? 
 
‘মিতীয় এপায়ার?’ 
 
‘হযাুঁ, ভকউ একজে ভকালো একমদে গ্ল়ে তুেলর্, মকন্তু কীভালর্? এিাই হলে সিসযা 
এর্ং এখালেই মিতীয় ফাউলেশলের কথা আলস।’ 
 
‘মিতীয় ফাউলেশে?’ ভসমেয়া পুলরাপুমর ধাুঁধার িলধয পল়ে ভগ্লছ। 
 
‘হযাুঁ, তারাই হলো ইমতহালসর পমরকল্পোকারী ভয ইমতহাস ভসেডলের পালয়র মচি ধলর 
চেলর্। তারা মিউেলক থামিলয়মছে কারণ ভস মছে অপমরণত, মকন্তু এখে তারা হয়লতা 
কােগ্ােলক সিথবে করলছ। 
 
‘ভকে?’ 
 
‘কারণ হয়লতা কােগ্ালেরই এখে েতুে এম্পায়ালরর ভকন্দ্রমর্েু হওয়ার সুলযাগ্ রলয়লছ।‘ 
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ধীলর ধীলর ভেমড ভসমেয়া িলে হয় র্যাপারিা ধরলত পারে। ‘তুমি র্েলত চাও পুমচ 
একিা সাম্রাজয স্থাপে করলত যালে।’ 
 
‘আিরা মেমিত কলর র্েলত পামর ো। আঙ্কে ভহামির ভসরকিই িলে কলরে, তলর্ 
মেমিত হওয়ার জেয তালক মিউলের ভরকডবগুলো ঘািলত হলর্।’ 
 
‘পুলরা র্যাপারিাই ভকিে জমিে,’ ভেমড ভসমেয়া র্েে। 
 
হাে ভছল়ে মদে আলকবমডয়া। ভস তার যথাসাধয ভচষ্টা কলরলছ। 
 
. 
 
ভর্শ ভরলগ্ আলছ েডব র্স্যামিে। ফাউলন্ডশলের ভগ্ালর্চারা ভোকিার সালথ আলোচো মছে 
এলকর্ালরই মর্রমক্তকর। সাতাশমি গ্রলহর প্রকৃত শাসেকতবা, গ্যাোমির সর্বলেষ্ঠ মিমেিারী 
ভিমশলের অমধকারী, িহামর্লশ্বর সর্লচলয় িূেযর্াে স্বলের িামেক ভস–আর তালকই কীো 
একজে প্রাচীে পুমথসংগ্রাহলকর সালথ ফােতু তকব করলত হলয়লছ। 
 
তালক কােগ্ালের েীমত ভঙ্গ করলত হলর্। ভকে করলর্? মিউলের প্রাসাদ তন্নতন্ন। কলর 
ভখাুঁজার সুলযাগ্ ভদওয়ার জেয যালত এক ভর্াকা ভতাক আলরকিা র্ই মেখলত পালর? 
মর্জ্ঞালের খামতলর! পমর্ত্র জ্ঞালের খামতলর! ভগ্রি গ্যাোমি! শব্দগুলো ভযে তার িুলখর 
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উপর ছুুঁল়ে িারা হলয়লছ। তাছা়ো তার ভপশীলত সািােয িাে প়েে– অমভশালপর 
র্যাপারিাও রলয়লছ। ভস অর্শয মর্শ্বাস কলর ো; ভকালো রু্মদ্ধিাে িােুষই করলর্ ো। 
মকন্তু ভস যমদ অস্বীকার করলত চায় তাহলে ভর্াকা ভোকিার ভচলয়ও ভাে কারণ ভদখালত 
হলর্। 
 
‘কী চাও তুমি?’ ককবশভালর্ মচৎকার কলর উিে ভস এর্ং ভেমড ভসমেয়া দরজার সািলে 
ভলয় এলকর্ালর সংকুমচত হলয় ভগ্ে। 
 
‘তুমি কী র্যি?’ 
 
‘হযাুঁ, আমি র্যি।‘ 
 
‘মকন্তু এখালে ভতা ভকউ ভেই, পুমচ। আমি কী ভতািার সালথ এক মিমেিও কথা র্েলত 
পামর ো?’ 
 
‘ওহ, গ্যাোমি! কী চাও তুমি? তা়োতাম়ে র্ে।’ 
 
‘র্াচ্চা ভিলয়িা আিালক র্লেলছ তারা মিউলের প্রাসালদ যালে। আিরাও তালদর সালথ 
ভযলত পামর। মভতরিা ভদখলত মেিয়ই খুর্ সুের।‘ ভলয় ভলয় র্েে ভসমেয়া। 
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‘ভিলয়িা র্লেলছ, তাই ো? ভশালো তারা ভকাথাও যালে ো, আিরাও যামে ো। এখে 
যাও, মেলজর কাজ কলরা মগ্লয়। অলেক সহয কলরমছ, আর ো।’ 
 
‘মকন্তু পুমচ, ভকে? তুমি তালদর অেুিমত দাওমে? ভিলয়িা আিালক র্লেলছ তুমি একিা 
সাম্রাজয গ্ল়ে তুেলর্?’ 
 
‘ভস কী র্লেলছ তালত আিার মকছুই আলস যায়–কী র্লেলছ?’ এক োলফ ভসমেয়ার কালছ 
এমগ্লয় মগ্লয় কেুইলয়র উপলর এত ভজালর ভচলপ ধরে ভয েরি িাংলস আেুে ভডলর্ 
ভগ্ে, ভস ভতািালক কী র্লেলছ? 
 
‘তুমি আিালক র্যথা মদে। আিার মদলক এভালর্ তামকলয় থাকলে কী র্লেলছ আমি ভুলে 
যার্।’ 
 
র্স্যামিে ভছল়ে মদে, আর ভসমেয়া ভসখালে দাুঁম়েলয় োে হলয় যাওয়া দাগ্গুলো ডেলত 
োগ্ে। মফসমফস কলর র্েে, র্াচ্চা ভিলয়িা আিালক মদলয় প্রমতজ্ঞা কমরলয় মেলয়মছে 
ভযে ো র্মে। 
 
‘খুর্ খারাপ। র্ে আিালক! এখমে!’ 
 
‘মিক আলছ, ভসন্ডেস প্ল্যালের পমরর্তবে ঘলিলছ এর্ং ভকাথাও আলরকিা ফাউলেশে আলছ 
যারা ভতািালক সম্রাি র্াোলোর র্যর্স্থা পাকা করলছ। এইিুকুই। ভস র্লেমছে মি. িাে 
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একজে গুরুত্বপূণব মর্জ্ঞােী এর্ং মিউলের প্রাসালদ সর্ প্রিাণ রলয়লছ। সর্ই র্লে 
মদলয়মছ। তুমি রাগ্ কলরছ?’ 
 
মকন্তু র্স্যামিে জর্ার্ মদে ো। তা়োহুল়ো কলর ভর্মরলয় ভগ্ে ঘর ভছল়ে, ভসমেয়ার র়্ে 
র়্ে দুঃমখত ভচাখগুলো তার মপছলে ভেলগ্ রইে। একঘণ্টা ভশষ হওয়ার আলগ্ই ফার্স্ব 
মসমিলজলের সই করা দুলিা অমফমসয়াে মেলদবশ পািালো হলো। একিা আলদশ হলে পাুঁচ 
হাজার মশপলক মর্লশষ অমভযালে িহাকালশ ভযলত হলর্ যার অমফমসয়াে োি ‘ওয়ার 
ভগ্িস’। অেয আলদশিা একজে ভোকলক চূ়োন্ত মিধার িলধয ভফলে মদে। 
 
. 
 
ভহামির িাে মফলর যাওয়ার সিি প্রস্তুমত র্াদ মদে, যখে মিতীয় আলদশিা ভপৌঁছে তার 
কালছ। ভসিা মছে অর্শযই মিউলের প্রাসালদ ভঢাকার অমফমসয়াে মেলদবশ। ভস র্ারর্ার 
প়েে ভসিা, মকন্তু উৎফুে হলত পারে ো। 
 
মকন্তু আলকবমডয়া খুর্ খুমশ। ভস জালে কী ঘলিলছ। অথর্া, ভযভালর্ই ভহাক ভস ভার্ে ভয 
ভস জােত। 
 
. 
 
২.০৮ অমেিয়তা 
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পমে ভিমর্লের উপর ভব্রকফার্স্ রাখে, এক ভচাখ মেউজ ভরকডবালরর উপর। যিিা 
মদলের খর্র মর্রািহীেভালর্ উগ্ল়ে মদলে। এক ভচাখ অেযমদলক ভরলখ খার্ার আো 
ভেওয়া করলত তার ভকালো সিসযাই হয় ো। কারণ খার্ারগুলো কুমকং ইউমেলি 
স্বাস্থযসমতভালর্ পযাক করা থালক, তার দাময়ত্ব শুধু পছলের ভিেু অেুযায়ী খার্ার এলে 
ভদওয়া এর্ং খাওয়া ভশলষ উমেষ্টগুলো সমরলয় ভফো। 
 
ভকালো একিা খর্র ভদলখ ভস মজভ মদলয় মর্রমক্তসূচক শব্দ করে। 
 
‘ওহ্, িােুষ এত খারাপ,’ ভস র্েে আর ভডমরে শুধু িৃদু শব্দ করলেে। 
 
গ্োর স্বর একিু ভর্ল়ে ভগ্ে তার, সাধারণত িােুলষর িে স্বভার্ মেলয় কথা র্োর সিয় 
এভালর্ই কথা র্লে, এই কােগ্ামেজরা এখে এিে করলছ ভকে? একিু শামন্তলত থাকার 
উপায় ভেই। সর্সিয় শুধু ঝালিো আর ঝালিো। 
 
‘খর্লরর ভহডোইে ভদখুে’, ‘ফাউলেশে কেসুযলেলির সািলে সশস্ত্র মর্লক্ষাভ।” ওহ্, 
আিার মচন্তাধারার মকছু অংশ যমদ ওলদর মদলত পারতাি। িােুষলক মেলয় এই হে 
সিসযা, মকছুই িলে রালখ ো। মকছুই িলে রালখ ো ড. ভডমরে এলকর্ালরই সৃ্মমতশমক্ত 
ভেই। মিউলের িৃতুযর পর ভশষ যুদ্ধিার কথা ভারু্ে–অর্শয আমি তখে অলেক ভছাি। 
ওহ্ কী অমস্থরতা আর সিসযা। আিার এক চাচা িারা মগ্লয়মছলেে, মর্শ র্ছর র্য়লস, 
মর্লয় কলরমছলেে, িাত্র দুর্ছলরর একিা র্াচ্চা ভিলয় মছে। তার কথা এখেও আিার 
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িলে আলছ–োেলচ চুে, মচরু্লক একিা ভাজ। মত্রিামত্রক মকউলর্ তার একিা ছমর্ এখেও 
আিার কালছ আলছ– 
 
‘আর এখে তার ভসই র্াচ্চা ভিলয়র এক ভছলে ভেভীলত আলছ–’ 
 
‘আিালদর র্ম্বাডবলিিগুলো িালিাসমফয়ামরক প্রমতরক্ষা ততমর করলছ। মকন্তু কােগ্ামেজরা 
যমদ এতদূর এলসই পল়ে তা হলে তারা কী করলর্? আিার ভতা িলে হয় কােগ্ামেজরাও 
এখালে এলস িরার ভচলয় পমরর্ার মেলয় ঘলরই থাকলত চায়। সর্ ভদাষ ঐ ভর্াকা 
র্স্যামিলের। অর্াক র্যাপার এই ভোকগুলো ভর্ুঁলচ থালক কী কলর। ভসই রু্ল়ো ভোকিা–
কী ভযে োি-থযালোসলক ভস হতযা কলরলছ, এখে সর্মকছু দখে করলত চায়। 
 
‘ভকে ভস যুদ্ধ করলত চায় আমি জামে ো। ভস হারলত র্াধয, সর্সিলয়র িলতা। হয়লতা 
সর্মকছুই প্ল্যালে মছে। মকন্তু আমি মেমিত, এত ে়োই আর সংঘষব থাকলে ভসই প্ল্যাে 
দুর্বে হলয় যালর্। আমি অর্শয হযামর ভসল্ডেলক মেলয় ভকালো িন্তর্য করলত চাই ো, মতমে 
অর্শযই আিার ভচলয় ভর্মশ জােলতে। আর অেয ফাউলেশলেরও ভদাষ আলছ। তারা 
এখেই কােগ্ােলক থািালত পালর। ভশষপযবন্ত থািালর্ও, মকন্তু ততক্ষলণ অলেক ক্ষমত 
হলয় যালর্। 
 
ড. ভডমরে তার মদলক তাকালেে, ‘তুমি মকছু র্েছ পমে?’ 
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পমের ভচাখ প্রথলি র়্ে হলো, তারপর ভছাি হলয় ভগ্ে রালগ্। মকছুই ো ডক্টর, মকছুই 
ো। আমি একিা শব্দও উচ্চারণ কমরমে। এই র্াম়েলত িরা অলেক সহজ, শুধু কথা 
র্োর ভচষ্টা কর–’ গ্জগ্জ করলত করলত ভস ঘর ভথলক ভর্মরলয় ভগ্ে। 
 
পমের কথার িলতা তার থাকা ো থাকাও ভডমরলের কালছ সিাে। 
 
কােগ্াে! েেলসন্স! শুধুই শারীমরক শত্রু! তারা সর্সিয়ই পরামজত হলয়লছ! 
 
যমদও মতমে র্তবিাে অলযৌমক্তক সিসযা ভথলক মেলজলক সমরলয় মেলত পারলেে। সাতমদে 
আলগ্ ভিয়র তালক গ্লর্ষণা ও উন্নয়ে পমরষলদর দাময়ত্ব মেলত র্লেমছলেে। আজলক হযাুঁ 
র্া ো একিা মকছু উত্তর ভদওয়ার কথা। 
 
ভতা— 
 
মতমে অস্বমির সালথ েল়েচল়ে র্সলেে। তালকই দাময়ত্ব মেলত হলর্ ভকে! মতমে কী 
প্রতযাখযাে করলর্ে? অর্াক িলে হলর্ এর্ং মতমে অর্াক হওয়ার িলতা ভকালো পমরমস্থমত 
ততমর করলত চাে ো। তাছা়ো কােগ্ােলক মেলয় তার ভকালো িাথার্যথা ভেই। শত্রু তার 
কালছ একজেই। সর্সিয়ই তাই মছে। 
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যখে স্ত্রী ভর্ুঁলচ মছলেে তখে মতমে খুমশ হলয়মছলেে এই কাজগুলো এম়েলয় চেলত ভপলর, 
েুমকলয় থাকলত ভপলর। বংসপ্রাি অতীলতর সৃ্মমতর্হেকারী ট্রােিলরর শান্ত দীঘব 
মদেগুলো! বংসপ্রাি পৃমথর্ীর মেঃশব্দতার িালঝ মতমে ডুলর্ মছলেে। 
 
মকন্তু ভস িারা ভগ্ে। সর্াই র্লে পাুঁচ র্ছলরর মকছু কি সিয় হলয়লছ। তারপরই রু্ঝলত 
পারলেে মতমে ভর্ুঁলচ থাকলত পারলর্ে একিাত্র ভসই অস্পষ্ট ও ভয়ােক শত্রুর মর্রুলদ্ধ 
ে়োই কলর যারা তার মেয়মত মেধবারণ কলর িােুষ মহসালর্ তার িযবাদা কু্ষণ্ণ কলরলছ, 
ফলে জীর্েিা হলয় উিে পূর্বমেধবামরত পমরসিামির মর্রুলদ্ধ অদু্ভত এক ে়োই; পুলরা 
ইউমেভাসব হলয় উিে ঘৃমণত ও িরণপণ দার্ালখোর ছক। ে়োইলয়র িালঝ ভর্ুঁলচ থাকার 
ভপ্ররণা খুুঁলজ ভপলেে মতমে। 
 
প্রথলি ভলইলজর সালথ ইউমেভামসবমি অর্ সান্তামেলত ভযাগ্ মদলেে। পাুঁচর্ছর ভকলি ভগ্ে 
ভােভালর্ই। 
 
ভলইলজর যলথষ্ট ভোকর্ে মছে, একিা ইউমেভামসবমি তালক সিথবে মদলে। মকন্তু এগুলো 
মছে দুর্বেতা, তার ভোকলদর িলধয শত্রু থাকলত পালর। যমদ ভকউ ভথলকই থালক তাহলে 
মতমে রু্ঝলতও পারলর্ে ো ভয মতমে তালদর পলক্ষ কাজ করলছে। এই মর্ষয়গুলো মচন্তা 
কলরই ভডমরে সলর আসলেে; জীর্েিা কামিলয় মদলেে এখালে। 
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ভযখালে ভলইজ কাজ করলতে চািব মেলয়, ভডমরে কাজ করলতে গ্মণত মেলয়। ভলইজ 
কাজ করলতে অলেকলক মেলয়, ভডমরে একা। ভলইজ কাজ করলতে মর্শ্বমর্দযােলয়; 
ভডমরে তার এই আধা শহুলর র্াম়ের মেজবেতায়। 
 
এখে আর্ার তার জীর্লে ভলইলজর আমর্ভবার্ ঘলিলছ, তার তরুণ ছাত্র এহুলরর িাধযলি। 
সালথ মেলয় এলসলছ ভয সকে ভোকলদর িাইে কেভািব করা হলয়লছ তালদর প্রচুর গ্রাফ 
এর্ং চািব। মতমে অলেক র্ছর আলগ্ই পমরর্তবেগুলো মচমিত করার উপায় মশলখলছে। 
মকন্তু কী োভ তালত। শুধু মচমিত করলেই হলর্ ো, প্রমতলরাধও করলত হলর্। তারপরও 
মতমে এন্থলরর সালথ কাজ করলত রামজ হলয়লছে, কারণ ভসিাই ভাে িলে হলয়লছ। 
 
আর এখে মতমে গ্লর্ষণা ও উন্নয়ে পমরষলদর প্রধাে হলত পালরে। ভসিাও ভালো হলর্। 
এক জমিে ধাুঁধা ভথলক আলরক জমিে ধাুঁধায় মতমে ঘুরপাক ভখলত োগ্লেে। 
 
আলকবমডয়ার মচন্তা তালক মকছুক্ষলণর জেয মর্ব্রত কলর তুেে, মকন্তু কাুঁধ ঝাুঁমকলয় ভসগুলো 
দূর কলর মদলেে। শুধু তার ভর্োয়ই এরকি হয়। শুধু মতমেই র্ারর্ার মর্পলদর িুলখ 
মেলজলক ভিলে ভদে। শুধু মতমেই— 
 
তার রাগ্ হলো–িৃত ভলইলজর উপর, জীমর্ত এন্থলরর উপর। সর্ ভর্াকা ভোকলদর 
উপর– 
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যাই ভহাক, আলকবমডয়া মেলজলক রক্ষা করলত পারলর্। তার র্য়স কি হলেও যলথষ্ট 
পমরণত। 
 
ভস মেলজলক রক্ষা করলত পারলর্। 
 
মফসমফস কলর র্েলেে মতমে— 
 
পারলর্ ভস? 
 
. 
 
যখে ড. ভডমরে ভার্লছে তার ভিলয় পারলর্ মেলজলক রক্ষা করলত তখে আলকবমডয়া 
ফার্স্ব মসমিলজে অর্ দয গ্যাোমির মের্বাহী অমফলসর িাো, পাথুলর দশবোথবী কলক্ষ র্লস 
আলছ। আধঘণ্টা ধলর ভস র্লস আলছ। ভহামিলরর সালথ যখে এখালে আলস তখে দরজায় 
দুজে রক্ষী মছে, এখে ভেই। 
 
সমূ্পণব একা এখে, ঘলরর সাজসজ্জা তালক অস্বমিলত ভফলে মদলয়লছ। জীর্লে 
প্রথির্ালরর িলতা। 
 
এিে হলে ভকে? 
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ভহামির রলয়লছ েডব র্স্যামিলের সালথ। তালত কী? 
 
তার অমস্থরতা র্া়েলছ। রু্ক মফল্ম এর্ং মভমডওলত ভস ভদলখলছ এইরকি পমরমস্থমতলত 
োয়ক আলগ্ই ভশষ পমরণমত ভজলে ভফলে এর্ং ভসিা ভিকালোর প্রস্তুমত ভেয়, আর ভস 
ভকালো প্রস্তুমত ো মেলয় র্লস আলছ। ভয ভকালো মকছু ঘিলত পালর। ভয ভকালো মকছু! ভস 
শুধু র্লস রলয়লছ। 
 
মিক আলছ, প্রথি ভথলক মচন্তা করা যাক, ভকালো উপায় ভর্র হলেও হলত পালর। 
 
দুই সিাহ ধলর ভহামির ভর্মশর ভাগ্ সিয়ই কামিলয়লছ মিউলের প্রাসালদ। ভসও একমদে 
মগ্লয়মছে, র্স্যামিলের অেুিমত মেলয়। প্রাসাদিা মর্শাে, মর্ষণ্ণ, ভকালো প্রালণর ভছাুঁয়া ভেই, 
পুলরালো অতীত মঘলর ভরলখলছ। তার ভালো োলগ্মে। 
 
র্রং রাজধােীর মর্শাে মর্শাে িহাস়েক অলেক ভালো; মথলয়িার এর্ং প্রচে জাুঁকজিক, 
সম্পলদর প্রদশবেী তার কালছ অলেক আকষবণীয় িলে হলয়লছ। 
 
ভহামির হয়লতা সন্ধযায় মফরত, প্রচে উলত্তমজত। 
 
‘আিার কালছ স্বলের িলতা িলে হলে,’ মফসমফস কলর র্েত ভস। ‘যমদ প্রাসালদর 
প্রমতমি ইি, এেুমিমেয়াি স্পলঞ্জর প্রমতমি ির খুলে ভদখলত পারতাি। যমদ পুলরা 
প্রাসাদিালক িামিবোলস মেলয় ভযলত পারতাি। দারুণ একিা সংগ্রহ হলতা।’ 
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তার প্রথিমদককার অেীহা এখে আর ভেই িলে হয়। র্রং আগ্রহী; উেুখ। আলকবমডয়া 
রু্ঝলত ভপলরলছ একিা মেদশবে ভদলখ। মিউলের প্রাসালদ ভঢাকার পর ভথলক ভহামির 
একর্ালরর জেযও ভতাতোয়মে। 
 
একমদে ভস র্েমছে, ‘প্রাসালদ ভজোলরে মপ্রচালরর অেুসন্ধালের ভরকডবগুলো রলয়লছ–’ 
 
‘আমি তার কথা জামে। ভস ফাউলেশলের পক্ষ তযাগ্ কলর মিউলের সালথ ভযাগ্ ভদয়। 
গ্যাোমিলত তন্নতন্ন কলর মিতীয় ফাউলেশে খুুঁলজলছ, তাই ো?’ 
 
‘আসলে ভস পক্ষ তযাগ্ কলরমে, আলকবমড। মিউে তালক কেভািব কলর।‘ 
 
‘ওহ, একই কথা।‘ 
 
‘গ্যাোমি, তন্নতন্ন কলর ভখাুঁজার ভয কথা তুমি র্েছ ভসিা এলকর্ালরই তেরাশযজেক 
কাজ। ভসেডলের িূে ভরকলডবর শুধু এক জায়গ্ায় মিতীয় ফাউলেশলের উলেখ আলছ, 
ভসখালে র্ো হলয়লছ মিতীয় ফাউলেশে ততমর হলয়লছ “অযাি দয আদার এে অর্ দয 
গ্যাোমি।” মিউে এর্ং মপ্রচালরর হালত শুধু এতিুকু তথযই মছে। খুুঁলজ ভপলেও তারা 
র্েলত পারত ো ভসিা মিতীয় ফাউলেশে মকো। কী পাগ্োমি! 
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‘তালদর কালছ ভরকডব আলছ,–’ ভস মেলজর সালথই কথা র্েলছ, মকন্তু আলকবমডয়া শুেলছ 
খুর্ আগ্রলহর সালথ প্রায় এক হাজার পৃমথর্ীর, খুুঁলজ ভদখলত হলর্ আরও প্রায় এক 
মিমেয়ে পৃমথর্ী এর্ং আিরা ভিালিই—’ 
 
আলকবমডয়া উলিলগ্র সালথ র্াধা মদে, ‘শশ শ  শ ।’ 
 
প্রায় জলি ভগ্ে ভহামির। স্বাভামর্ক হলো ধীলর ধীলর। ো র্োই ভালো, ভস মফসমফস 
কলর র্েে। 
 
আর এখে ভহামির রলয়লছ েডব র্স্যামিলের সালথ এর্ং আলকবমডয়া এখালে একা একা 
র্লস আলছ। রু্ঝলত পারলছ ভকালো কারণ ছা়োই তার রলক্তর গ্মত ভর্ল়ে ভগ্লছ। 
 
ভয় পালে ভস! 
 
ভকে? 
 
. 
 
দরজার অেযমদলক, ভহামিরও হারু্ডুরু্ খালে ভলয়র এক আিালো সিুলদ্র। উন্মত্ত এর্ং 
প্রর্েভালর্ ভস ভচষ্টা করলছ ভতাতোমি র্ন্ধ করার, ফলে পরপর দুলিা শব্দ পমরোরভালর্ 
উচ্চারণ করলত পারলছ ো। 
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পুলরা ইউমেফিব পলর আলছ েডব র্স্যামিে, ছয় ফুি ছয় ইমঞ্চ েম্বা, দীঘব ভচায়াে পাথুলর 
িুখ। হালতর িুলিা অলেক র়্ে ও শক্ত। 
 
‘ভতা, আপমে দুসিাহ সিয় ভপলয়লছে, আর এখে এলস র্েলছে আপমে ভকালো তথয 
প্রিাণ পােমে। শুেুে সযার, আিালক সর্লচলয় খারাপ খর্রিাই র্েুে। আিার ভেভী কী 
মফতা কািলত ভগ্লছ। আিালক কী মিতীয় ফাউলেশলের ভূলতর সালথ ে়োই করলত 
হলর্?’ 
 
‘আ…আমি আর্ারও র্েমছ, িাই েডব, আমি ভকালো ভ…ভর্…ভমর্ষযৎ র্ক্তা েই। 
আ…আিার ধারণা পুলরাপুমর…ভুে মছে।‘ 
 
‘োমক আপমে আপোর ভোকলদর সতকব কলর মদলত চাে। আমি সতয কথা জােলত চাই 
অেযথায় আপোর ভভতর ভথলক সতয কথািা ভর্র কলর মেলত হলর্।’ 
 
‘আমি স্…সমতয কথা র্েমছ এর্ং আমি আপোলক ি…িলে কমরলয় মদলত চাই িাই েডব, 
আমি ফাউলেশলের একজে োগ্মরক। আিার গ্ালয় হাত মদলে আ…আপোর মর্পলদর 
িাত্রা র্া..র্া়েলর্ র্ই কিলর্ ো।’ 
 
েডব অর্ কােগ্াে ভজালর শব্দ কলর হাসলেে। ভকালো ভর্াকা ভোকও আপোলদর ভয় 
পালর্ ো। ভদখুে, মি. িা, আমি অলেক তধযবয ধলরমছ। মর্শ মিমেি ধলর আপোর অথবহীে 
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ভর্াকার িলতা কথা শুলেমছ। হয়লতা গ্তরাত আপমে ো ঘুমিলয় এই কথাগুলো ভভলর্ 
ভরলখলছে। র্যথব ভচষ্টা, আমি জামে আপমে শুধু ছাই খুুঁল়ে মিউলের পুলরালো সৃ্মমত জাগ্ালত 
আলসেমে। আরও র়্ে ভকালো উলেশয আলছ, তাই ো? 
 
ভহামির িা তার ভভতলর ভর্ল়ে উিা আতঙ্ক আর েুমকলয় রাখলত পারে ো। েক্ষয কলর 
েডব র্স্যামিে ফাউলেশলের ভোকিার কাধ ভজালর ভচলপ ধরলেে। 
 
‘ভাে, আসুে ভখাোখুমে আলোচো করা যাক। আপমে ভসল্ডেস্ প্ল্যাে মেলয় গ্লর্ষণা 
করলছে, আপমে জালেে ভয এই প্ল্যাে েষ্ট হলয় ভগ্লছ। আপমে জালেে সম্ভর্ত আমিই 
এখে অপ্রমতলরাধয মর্জয়ী, আমি এর্ং আিার র্ংশধররা। তা হলে, মিতীয় এপায়ার 
স্থামপত হলেই ভতা হলো, ভক স্থাপে কলরলছ ভসিা ভতা ভকালো র্যাপার ো, হযাুঁহ্। আপমে 
আিালক র্েলত ভয় পালেে? ভদখলতই পারলছে আমি আপোর মিশে সম্পলকব জামে।’ 
 
িাে দুর্বে গ্োয় র্েে, ‘আ…আপমে কী চাে?’ 
 
‘আপোর উপমস্থমত। অমতমরক্ত আত্মমর্শ্বাসী হলয় আমি সর্ েষ্ট কলর ভফেলত চাই ো। 
আপমে আিার ভচলয় মর্ষয়গুলো ভাে রু্ঝলর্ে এর্ং সহলজই ভুে ত্রুমিগুলো ধরলত 
পারলর্ে। আপোলক পুরসৃ্কত করা হলর্, উপযুক্ত সমাে ভদওয়া হলর্। ফাউলেশলে 
আপমে কী আশা কলরে? অর্শযম্ভার্ী পরাজয়লক তারা ভিকালর্? যুদ্ধ দীঘবস্থায়ী হলর্? 
োমক শুধুই ভদশলপ্রি?’ 
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‘আপমে থাকলছে’, কােগ্ালের েডব আত্মমর্শ্বালসর সালথ র্েে, আপোর আর ভকালো 
উপায় ভেই। দাুঁ়োে–আমি শুলেমছ আপোর ভামতমঝ ভর্ইিা ভডমরলের র্ংশধর। 
 
ভহামির ভকুঁলপ উিে, ‘হযাুঁ।’ এই মর্ষলয় মিথযা র্োর সাহস তার ভেই। 
 
‘ফাউলেশলে এই পমরর্ালরর যলথষ্ট সমাে রলয়লছ? ভহামির িাথা ো়েে, এই পমরর্ালরর 
ভকালো ক্ষমত তারা ভিলে ভেলর্ ো।’ 
 
‘ক্ষমত! ভর্াকার িলতা কথা র্েলর্ে ো। আমি র্রং উপকারই করর্। তার র্য়স কত?’ 
 
‘ভচৌে।‘ 
 
‘আো! যাই ভহাক এিেকী মিতীয় ফাউলেশে র্া হযামর ভসেও ভিলয়লদর র্ামেকা ভথলক 
িমহো হওয়া ভিকালত পারলর্ ো।’ 
 
এই কথা র্লেই ভস েম্বা পালয় পদবা ঢাকা একিা দরজার সািলে মগ্লয় হযাুঁচকা িালে 
পদবা সমরলয় ভফেে। 
 
গ্লজব উিে ভস, ‘ভম্পস, তুমি এখালে কী করছ?’ 
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ভেমড ভসমেয়া চিলক উিে এর্ং মেচু কলণ্ঠ র্েে, আমি জােতাি ো ভতািার সালথ ভকউ 
আলছ।’ 
 
‘এখে জােলে, এিা মেলয় ভতািার সালথ পলর কথা র্ের্, মকন্তু এখে আমি ভতািার 
মপছে ভদখলত চাই, তা়োতাম়ে।‘ 
 
কমরলডালর তার পালয়র শব্দ ধীলর ধীলর মিমেলয় ভগ্ে। 
 
র্স্যামিে ঘুরে, ‘অলেক সহয কলরমছ, মকন্তু আর ভর্মশ মদে ো। ভচৌে, আপমে র্েলেে?’ 
 
েতুে এক আতঙ্ক মেলয় তার মদলক তামকলয় থাকে ভহামির! 
 
. 
 
ভচালখর ভকাণা মদলয় মেঃশলব্দ একিা দরজা খুলে ভযলত ভদখে আলকবমডয়া। ভকউ একজে 
ছুলি এলস উন্মলত্তর িলতা তার হাত ধলর ভিলে মেলয় চেে। অলেকক্ষণ ভস। মকছুই 
রু্ঝলত পারে ো, তারপর হিাৎ কলরই ভযে একিা সতকব উেীপো সািলের সাদা 
কমল্পত অর্য়র্ ভথলক তার িলধয ভজার কলর ঢুলক ভগ্ে। মপছে মপছে ভযলত োগ্ে ভস। 
 
মেঃশব্দ পালয় তারা কমরলডার মদলয় হাুঁিলছ। 
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ভেমড ভসমেয়া এত ভজালর তার হাত ধলর ভরলখলছ ভয র্যথা োগ্লছ এর্ং ভকালো মর্লশষ 
কারলণ তালক মেমিলন্ত অেুসরণ করলছ ভস। ভেমড ভসমেয়ালক অন্তত ভস ভয় পায় ো। 
 
মকন্তু, ভকে ভয় পায় ো? 
 
তারা ভেমড ভসমেয়ার খাস কািরায় এলস উপমস্থত হে। কািরার রং মিমষ্ট ভগ্াোপী। 
ভসমেয়া দরজায় মপি ভিমকলয় দাুঁ়োে। আিার…আিার কালছ আসার র্যমক্তগ্ত পথ এিা। 
রু্ঝলত পারছ? তার অমফস ভথলক। তার, রু্ঝলত পারছ।’ তজবমে মদলয় উপলর মেলদবশ 
করে ভযে তার মচন্তাও তালক িৃতুযভলয় ভীত কলর তুলেলছ। 
 
‘ভাগ্য খুর্ ভালো…ভাগ্য খুর্ ভালো–’ ভচালখর িমের েীে রং এখে আর ভর্াঝা যালে ো। 
 
‘আপমে আিালক র্েলর্ে–’ আলকবমডয়া শান্তভালর্ শুরু করে। 
 
হিাৎ কলরই উন্মত্ত হলয় ভগ্ে ভসমেয়া। ‘ো খুমক, ো। সিয় ভেই। এই ভপাশাকগুলো 
খুলে ভফে। তা়োতাম়ে, আমি ভতািালক অেয ভপাশাক মদমে এর্ং ভকউ ভতািালক মচেলত 
পারলর্ ো।’ 
 
ভসমেয়া ললজি খুলে সর্ মজমেসপত্র এমদক ভসমদক ছম়েলয় মছমিলয় ভফেলছ, পাগ্লের 
িলতা এিে একিা ভপাশাক খুুঁজলছ ভয ভপাশাক ভকালো ভিলয় পরলে কালরা দৃমষ্ট আকষবণ 
করা হলর্ ো। 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

247 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

 
‘এিাই চেলর্। চেলতই হলর্। ভতািার কালছ পয়সা আলছ? এই োও, পুলরািাই–আর 
এিাও।’ ভস তার কাে এর্ং হাত ভথলক গ্হো খুেলছ। র্াম়ে মফলর যাও–ফাউলেশলে 
মেলজর র্াম়েলত।‘ 
 
‘মকন্তু আঙ্কে ভহামির। উষ্ণতা রক্ষার জেয মিমষ্ট গ্ন্ধওয়াো আরািদায়ক ধাতুর চাকমত 
প়েলত প়েলত ভস িৃদু আপমত্ত জাোে। 
 
‘মতমে ভযলত পারলর্ে ো। পুমচ তালক সারা জীর্লের জেয আিলক রাখলর্। মকন্তু তুমি 
ভকালো অর্স্থালতই থাকলত পারলর্ ো। ওহ তুমি রু্ঝলত পারছ ো?’ 
 
‘ো, আলকবমডয়া ভজালরর সালথ র্েে, আমি রু্ঝলত পারমছ ো।’ 
 
ভেমড ভসমেয়া মেলজর হাতদুলিা ভজালর ভচলপ ধরে। একিা ে়োই শুরু হলত যালে। 
মেলজর ভোকলদর সতকব কলর ভদওয়ার জেয ভতািালক অর্শযই মফরলত হলর্। পমরোর? 
ভলয় এর্ং আতংলক িলে হয় তার মচন্তাভার্ো গুমেলয় যালে। ‘এস!’ 
 
তারা ভর্মরলয় এে অেযপলথ। অলেলকই তালদরলক ভদখে, মকন্তু ভকউ থািালোর ভচষ্টা 
করে ো। ভেমড ভসমেয়ালক ভক থািালর্। রক্ষীরা সমাে জাোে। তারা এলস থািে 
র্াইলরর দরজার কালছ। িাত্র পুঁমচশ মিমেলি এত মকছু ঘলি ভগ্লছ। দূলর িােুষ এর্ং 
যাের্াহলের ভকাোহে ভশাো যালে। 
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ভস মপছে মফলর র্েে, ‘আমি…আমি জামে ো ভকে আপমে এত মকছু করলছে, তলর্ 
ধেযর্াদ–আঙ্কে ভহামিলরর কী হলর্?’ 
 
‘আমি জামে ো, অপরজে আতবোদ কলর উিে। তুমি ভযলত পারলর্ ভতা? ভসাজা 
ভপসলপালিব যালর্। ভকাথাও থািলর্ ো। ভস হয়লতা ভতািালক খুুঁজলত শুরু করলর্।’ 
 
তারপরও আলকবমডয়া ভদমর করে। ভস হয়লতা ভহামিরলক ছা়োই যালর্, মকন্তু ভদমরলত 
হলেও ভস দাুঁম়েলয় আলছ িুক্ত র্াতালস এর্ং আর্ার তার ভকৌতূহে ভর্ল়ে ভগ্ে। ভস 
আিালক খুুঁজলে আপমে এত মচমন্তত হলর্ে ভকে? 
 
ভেমড ভসমেয়া মেলচর ভিাুঁি কািল়ে ধরে, ‘ভতািার িলতা র্াচ্চা ভিলয়লক সর্ র্যাখযা কলর 
র্েলত পারর্ ো। র্োিা মিক হলর্ ো। তলর্ তুমি র়্ে হে এর্ং আমি…আমি যখে 
পুমচলক ভদমখ তখে আিার র্য়স ভষাে। আমি চাই ো ভতািারও ভসরকি মকছু ভহাক।‘ 
তার ভচালখ মকছুিা েমজ্জত ভার্। 
 
রু্ঝলত ভপলর এলকর্ালর জলি ভগ্ে আলকবমডয়া। মফসমফস কলর র্েে, ‘ভস যখে জােলত 
পারলর্ তখে আপোর কী অর্স্থা হলর্?’ 
 
ভসমেয়াও মফসমফস কলর জর্ার্ মদে, ‘আমি জামে ো।‘ তারপর প্রশি পথ ধলর প্রায় 
ভদৌল়েই েডব অর্ কােগ্ালের প্রাসালদ মফলর ভগ্ে। 
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মকন্তু িাত্র এক ভসলকলের জেয এলকর্ালর মস্থর হলয় ভগ্ে আলকবমডয়া, কারণ ভেমড 
ভসমেয়া যখে মফলর যালে তখে ভস মকছু একিা ভদলখলছ। ভসমেয়ার ভয়াতব, উন্মত্ত ভচাখ 
দুলিা িুহূলতবর জেয, আলোর ঝেকামের িলতা–িাো ভকৌতুলক জ্বলে উলিমছে। এক 
অিােমর্ক ভকৌতুক। 
 
কী ভদলখলছ ভস মর্ষলয় আলকবমডয়ার িলে ভকালো সলেহ ভেই। 
 
এখে ভস ভদৌ়োলে–র্েযভালর্ ভদৌ়োলে– পাগ্লের িলতা একিা খামে রু্থ খুুঁজলছ ভযখাে 
ভথলক র্ািে মিলপ পার্মেক কেলভন্স ডাকা যালর্। 
 
েডব র্স্যামিলের ভলয় ভস পাোলে ো; র্স্যামিলের ভয ভোকলদর তার মপছলে ভেমেলয় 
ভদওয়া হলর্ তালদর ভলয়ও ো–তার সাতাশমি গ্রলহর মিমেত শমক্তর কাছ ভথলকও ো। 
 
ভস পাোলে একজে দুর্বে িমহোর কাছ ভথলক ভয তালক সাহাযয কলরলছ; অথব ও গ্হো 
মদলয় ভমরলয় তুলেলছ। তালক রক্ষা করার জেয মেলজর জীর্ে মর্পন্ন কলর তুলেলছ। তালক 
ভস মচেত। 
 
মকন্তু এখে ভস মেমিতভালর্ জালে ভেমড ভসমেয়া মিতীয় ফাউলেশলের এলজি। 
 
. 
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একিা এয়ার িযামি মেঃশলব্দ এলস থািে। দিকা র্াতালসর ঝাুঁপিা োগ্ে আলকবমডয়ার 
িুলখ। 
 
‘ভকাথায় যালর্ে, ভেমড?’ 
 
ভস ভচষ্টা করে গ্োর স্বর ভযে র্াচ্চালদর িলতা ো ভশাোয়। শহলর কতগুমে ভপসলপািব 
আলছ? 
 
‘দুইিা। আপমে ভকােিায় যালর্ে?’ 
 
‘ভকােিা কালছ হলর্?’ 
 
চােক তাকাে তার মদলক, ‘কােগ্াে ভসরাে, ভেমড।‘ 
 
‘অেযিালত চেুে, দয়া কলর। আিার কালছ পয়সা আলছ।‘ ভস মর্শ কােগ্ামেড-এর একিা 
ভোি ভর্র করে। দাুঁত ভর্মরলয় প়েে চােলকর। 
 
‘আপমে যা র্েলর্ে, ভেমড। স্কাই-োইে-কযার্ আপোলক ভয ভকালো স্থালে মেলয় যালর্।’ 
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কযালর্র মর্র্ণব িাো গ্লালস গ্াে ভিমকলয় র্সে আলকবমডয়া। শহলরর আলো ধীলর ধীলর 
মপমছলয় প়েলছ। 
 
কী করলর্ ভস? কী করলর্? 
 
ভসই িুহূলতবই আলকবমডয়া রু্ঝলত পারে ভয ভস একিা ভর্াকা, ভর্াকা ভছাি ভিলয়, র্ার্ার 
কাছ ভথলক অলেক দূলর এর্ং ভীত। ভচাখ দুলিা মভলজ উিে, মেঃশব্দ কান্নার দিক তার 
ভভতরিালক ক্ষতমর্ক্ষত কলর মদলে। 
 
েডব র্স্যামিলের হালত ধরা প়োর ভয় তার ভেই। ভেমড ভসমেয়াই ভসিা মেমিত করলর্। 
ভেমড ভসমেয়া! রু্ম়ে, ভিািা, ভর্াকা, মকন্তু েলডবর উপর তার প্রভার্ রলয়লছ, ভকালো-ো-
ভকালোভালর্, ওহ, এখে সর্মকছুই তার কালছ পমরোর। 
 
ভসমদলের চালয়র আসলর ভস খুর্ চাোক হওয়ার ভচষ্টা কলরমছে। চতুর আলকবমডয়া! 
মেলজলক ভস মধক্কার মদে। ঐ চালয়র আসর খুর্ ভকৌশলে পমরচামেত হলয়লছ এর্ং সম্ভর্ত 
র্স্যামিেলকও ভকৌশলে পমরচামেত করা হলয়লছ ভযে ভহামির মিউলের প্রাসালদ ভঢাকার 
অেুিমত পায়। ভস, ভর্াকা ভসমেয়া ভচলয়মছে ঘিো এভালর্ই ঘিুক এর্ং তালক র্াধয 
কলরলছ একমি মেমেদ্র কারণ ততমর কলর মদলত, ভযে ভকালো সলেলহর উলদ্রক ো হয় 
এর্ং ভসমেয়া ভথলক যায় ধরালছাুঁয়ার র্াইলর। 
 
তা হলে তালক ভছল়ে ভদওয়া হে ভকে? ভহামির র্মে অর্শযই— 
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যমদ ো— 
 
যমদ ো তালক ফাউলেশেলক ঘালয়ে করার জেয ভিাপ মহসালর্ র্যর্হার করা হয়। 
 
কালজই ভস ফাউলেশলে মফরলত পারলর্ ো— 
 
‘ভস্পসলপািব, ভেমড।‘ এয়ার িযামি ভথলি ভগ্লছ। অর্াক কাে! ভস রু্ঝলতই পালরমে। 
 
‘ধেযর্াদ,’ ভকালোমদলক ো থামকলয় ভা়ো মিমিলয় মদে ভস। দরজা খুলে এক ভদৌল়ে 
যামিক ভপভলিলি এলস উিে। 
 
আলো। অপমরমচত ভোকজে। র়্ে র়্ে আলোলকাজ্জ্বে রু্লেমিে ভর্াডব, ভযখালে ভপসমশপ 
ভকােিা আসলছ ভকােিা চলে যালে ভসই খর্র জাো যায়। 
 
ভস ভকাথায় যালে? ভকালো পলরায়া ভেই। শুধু এইিুকু জালে ভয ফাউলেশলে যালে ো। 
 
ওহ, ভসল্ডেলক ধেযর্াদ, ভসই িুহূলতবর ভশষ এক ভসলকলের জেয, যখে ভসমেয়া তার 
আসে রূপ ধলরমছে। 
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এর্ং তারপরই তার মভতলর মকছু একিা ঘিে, একিা মকছু তার ভব্রইলের মভমত্তলত 
ঘুরপাক ভখলত োগ্ে–এিে মকছু যা তার ভভতলরর ভচৌে র্ছর র্য়সিালক ভিলর ভফেে। 
 
পাোলত হলর্ তালক। 
 
তারা ফাউলেশলের প্রমতমি ষ়েযিকারীলক মচমিত করলত পালর, তার র্ার্ালক ধলর 
ভফেলত পালর; মকন্তু সতকব কলর ভদওয়ার ঝুুঁমক ভস মেলত পালর ো। মেলজর জীর্লের 
ঝুুঁমক মেলত পালর ো–এক মর্েুও ো–শুধুিাত্র িামিবোসলক রক্ষা করার জেয। এই িুহূলতব 
গ্যাোমিলত ভসই সর্লচলয় গুরুত্বপূণব র্যমক্ত। 
 
কারণ পুলরা গ্যাোমিলত একিাত্র ভসই, তালদরলক র্াদ মদলয়, জালে ভকাথায় রলয়লছ 
মিতীয় ফাউলেশে। 
 
২.০৯ চারমদলক শত্রু 
 
ট্রােির… অরাজক সিলয়র িাঝািামঝ, ট্রযােির মছে রহলসযর কুয়াশায় ঢাকা। মর্পুে 
বংসযলজ্ঞর িধযর্তবী সিলয় ভছাি এক কৃষকলগ্াষ্ঠী ভসখালে র্সর্াস করত… 
 
–এেসাইললালপমডয়া গ্যাোকমিকা 
 
. 
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জের্হুে গ্রলহর রাজধােী শহলরর ভপসলপালিবর র্যিতার সালথ তুেো করার িলতা মকছু 
ভেই, কখলো মছেও ো। প্রকাে ভিমশেগুলো মেমদবষ্ট স্থালে অেসভালর্ মর্োি মেলে। 
ভস্পসমশলপর দ্রুত আগ্িে-মেগ্বিে ভযে মর্শাে ইস্পালতর সিুলদ্র ভছাি ভছাি ভঢউ। যাে 
আগ্িে-মেগ্বিলের পুলরা প্রমক্রয়ামি ঘলি প্রায় মেঃশলব্দ। 
 
ভপালিবর পুঁচােব্বই ভাগ্ স্কয়ার িাইে এোকা র্যর্হার করা হয় প্রকাে ভিমশে এর্ং 
ভসগুলোর মেয়িকলদর জেয। িাত্র পাুঁচ ভাগ্ স্কয়ার িাইে এোকা র্যর্হৃত হয় মর্শাে 
জেসিুলদ্রর জেয যারা এই ভপািবলক গ্যাোমির সকে েক্ষলত্র ভপৌঁছালোর ভর্স্শে মহসালর্ 
র্যর্হার কলর। 
 
যমদ ভকালো যাে কখলো গ্াইমডং মর্ি অেুসরণ করলত র্যথব হয় এর্ং প্রতযামশত 
েযামেংলয়র স্থাে ভথলক আধািাইে দূলর মর্শাে মর্োি কলক্ষর ছালদর উপর ক্রযাশ কলর–
তা হলে কলয়ক হাজার িােুষলক মচমিত করার জেয শুধু পাতো অগ্বামেক ভধায়া এর্ং 
ফসলফলির মকছু গুল়ো পল়ে থাকলর্। যাই ভহাক ভসফমি মডভাইস র্যর্হালরর কারলণ এ 
ধরলের দুঘবিো কখলো ঘলিমে। 
 
মর্শাে জেসিুলদ্রর একিা উলেশয রলয়লছ। তারা ভকাথাও যালে, তারা সামর ভর্ুঁলধ 
এলগ্ালে; র্ার্া িালয়রা র্াচ্চালদর শক্ত কলর ধলর ভরলখলছে; িােপত্রগুলো দক্ষভালর্ 
সািোলো হলে। 
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আলকবমডয়া ভডমরে, ধার-করা ভপাশাক পলর অপমরমচত পৃমথর্ীর অদু্ভত পমরমস্থমতর িলধয 
দাুঁম়েলয় আলছ। ভপাশালকর িলতা তার জীর্েিাও ধার-করা িলে হলে। এই গ্রলহর 
মর্শাে উনু্মক্ততা তার কালছ িলে হলে মর্পজ্জেক। তার এখে প্রলয়াজে একিা র্দ্ধ 
জায়গ্ার অলেক দূলর িহামর্লশ্বর অপমরমচত ভকালো প্রালন্ত–ভযখালে এখলো িােুলষর পা 
পল়েমে। 
 
ভস দাুঁম়েলয় আলছ, র্য়স ভচৌের মকছু ভর্মশ, মকন্তু আমশ র্ছলরর রৃ্দ্ধার িলতা উমিগ্ন, পাুঁচ 
র্ছলরর মশশুর িলতা ভীত। 
 
শত শত অপমরমচত ভোক তালক ধাক্কা মদলয় এমগ্লয় যালে। তারা সর্াই কী। মিতীয় 
ফাউলেশোর? তালক বংস করলর্, কারণ ভস জালে ভকাথায় রলয়লছ মিতীয় ফাউলেশে। 
 
র্জ্রপালতর িলতা একিা কণ্ঠস্বর তার মচৎকারিালক গ্োর ভভতলরই জমিলয় মদে। 
 
‘ভদখ, মিস,’ অনধযব স্বলর মপছলের যাত্রী র্েে, ‘তুমি কী মিলকি ভিমশে র্যর্হার করছ ো 
শুধু দাুঁম়েলয় আছ?’ 
 
হিাৎ কলরই আলকবমডয়া উপেমব্ধ করে ভস অলেকক্ষণ ধলর মিলকি ভিমশলের সািলে 
দাুঁম়েলয় আলছ। মলপালর মেমদবষ্ট অথব জিা মদলয় মেলচ গ্ন্তর্যস্থাে মচমিত র্ািেমিলত চাপ 
মদলে ভিমশেই মিলকি এর্ং র্ামক পয়সা ভফরত ভদলর্। খুর্ সহজ কাজ। পাুঁচ মিমেি 
ধলর কালরা দাুঁম়েলয় থাকার প্রলয়াজে ভেই। 
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মলপালর দুশ-ভক্রমডলির একিা মর্ে ভদওয়ার পর হিাৎ কলরই ট্রযােির’ ভেখা র্ািেমি 
তার ভচালখ প়েে। ট্রােির, িৃত এম্পায়ালরর িৃত রাজধােী–ভয-গ্রলহ ভস জলন্মলছ। 
স্বোেলন্নর িলতা ভস র্ািেমি মিলপ মদে। মকছুই ঘিে ো, শুধু একিা ভেখা জ্বেজ্বে 
করলছ ১৭২.১৮-১৭২.১৮-১৭২.১৮ 
 
এই পমরিাণ মর্ে কি হলয়লছ। দুশ-ভক্রমডলির আলরকিা মর্ে মদে ভস। ভিমশে মিলকি 
ভর্র কলর মদে, তারপরই খুচলরা মর্ে। 
 
মিলকি মেলয়ই ভস ভদৌ়ে মদে, মপছলে তাকাে ো। 
 
মকন্তু ভকাথায় যালর্। চারমদলকই শত্রু। 
 
একই সালথ দুই মদলক েক্ষয করলত করলত হাুঁিমছে র্লে ভস ভোকিালক ভখয়াে কলরমে। 
ভোকিার েরি ভপলি তার িাথা ডুলর্ ভগ্ে। ভকুঁলপ উিে ভলয়। একিা হাত তার 
র্াহুদুলিা আুঁকল়ে ধরায় ভর্পলরায়াভালর্ ভছািার ভচষ্টা করে ভস। পারে ো। 
 
ভোকিা তালক েরিভালর্ ধলর ভরলখলছ। ধীলর ধীলর তার দৃমষ্ট স্বে হলে ভস ভোকিালক 
ভদখলত ভপে। ভর্লি এর্ং ভিািা। িাথায় ঘে সাদা চুে, র্যাকব্রাশ করার ফলে তার োে 
ভগ্াোকার িুলখ একিা ভর্িাোে আমভজাতয ততমর হলয়লছ। 
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‘কী র্যাপার?’ ভশষ পযবন্ত কথা র্েে, অকপি ভকৌতূহে মেলয়, ‘তুমি ভয়। ভপলয়ছ।‘ 
 
‘দুঃমখত,’ মফসমফস কলর র্েে আলকবমডয়া। ‘আিালক ভযলত হলর্। িাফ করলর্ে।‘ 
 
ভোকিা তার কথা পুলরাপুমর উলপক্ষা কলর র্েে, ‘ভতািার মিলকি পল়ে যালর্,’ তারপর 
আলকবমডয়ার দুর্বে আেুে ভথলক মিলকিিা মেলয় পমরপূণব সন্তুমষ্টর সালথ ভসিা ভদখে। 
 
‘যা ভভলর্মছোি, তারপর মচৎকার কলর উিে ষাুঁল়ের িলতা ‘িিাহ্!’ 
 
এক িমহো দ্রুত তার পালশ এলস দাুঁ়োে, আলরা ভর্লি এর্ং আলরা ভগ্ােগ্াে। 
 
‘পপা,’ মতরস্কালরর ভমঙ্গলত র্েে িমহো, মভল়ের িালঝ তুমি মচৎকার করছ ভকে? 
ভোকজে ভতািার মদলক এিেভালর্ তাকালে ভযে তুমি পাগ্ে। এিা কী ভতািার মেলজর 
খািার? 
 
েীরর্ আলকবমডয়ার মদলক তামকলয় র্েে, ‘ওর র্যর্হার ভােুলকর িলতা,’ তারপর আরও 
ধারালো ভালর্ র্েে, ‘পপা, ভিলয়িালক ভযলত দাও। কী করছ তুমি?’ 
 
মকন্তু পপা শুধু তার সািলে মিলকি ভদাোে, ‘ভদখ,’ ভস র্েে, ‘এই ভিলয় ট্রযােিলর 
যালর্।‘ 
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িিার িুখ উজ্জ্বে হলয় উিে, ‘তুমি ট্রােির ভথলক এলসছ? ওর হাত ভছল়ে দাও পপা, 
আমি র্েমছ।’ হালতর ভামর ভর্াঝা একপালশ োমিলয় ভরলখ ভজা়ে কলর আলকবমডয়ালক 
র্মসলয় মদে। র্লসা,’ ভস র্েে, ‘মেলজর পা দুলিালক মর্োি দাও। এক ঘণ্টার আলগ্ 
ভকালো মশপ ভেই, আর র্সার জায়গ্াগুলো সর্ ভোফারলদর দখলে। তুমি ট্রযােির ভথলক 
এলসছ?’ 
 
আলকবমডয়া গ্ভীর শ্বাস মেে। শুে কলণ্ঠ র্েে, ‘আিার জন্ম হলয়লছ ভসখালে।‘ 
 
খুমশলত হাততামে মদে িিা, আিরা এখালে এলসমছ একিাস, মকন্তু মেলজর গ্রলহর কালরা 
সালথ ভদখা হয়মে। খুর্ ভাে োগ্লছ। ভতািার র্ার্া-িা’–ভস অমেমিতভালর্ এমদক ভসমদক 
তাকাে। 
 
‘আমি র্ার্া-িার সালথ আমসমে,’ আলকবমডয়া র্েে, সতকবভালর্। 
 
‘একা? ভতািার িলতা ভছাি একিা ভিলয়?’ রাগ্ এর্ং সহােুভূমতর সালথ র্েে িিা, 
‘ভসিা কী কলর সম্ভর্?’ 
 
‘িিা,’ তার জািার হাত ধলর িাে মদে পপা, ‘আিালক র্েলত দাও। ভকাথাও একিা 
গ্েলগ্াে আলছ। আিার িলে হয় এই ভিলয় ভয় ভপলয়লছ।‘ যমদও ভস মফসমফস কলর 
র্েলছ মকন্তু আলকবমডয়া শুেলত পারে। ‘ভদৌ়োমেে–আমি তার মদলক েক্ষয রাখমছোি 
এর্ং ভকাথায় যালে ভসমদলক ভখয়াে ো কলরই ভস ভদৌ়োমেে। সলর দাুঁ়োর্ার আলগ্ই 
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আিার সালথ ধাক্কা খায়। তার পলরর ঘিো তুমি জাে। আিার িলে হয় ভস সিসযায় 
পল়েলছ।‘ 
 
‘তুমি িুখ র্ন্ধ রালখা, পপা। ভয ভকউ ধাক্কা ভখলত পালর। ভস তার মজমেসপলত্রর ভপািোর 
উপর র্লস প়েে, ভপািোিা ভফলি প়োর উপক্রি হলো অমতমরক্ত চালপ, একিা হাত 
আলকবমডয়ার কাুঁলধর উপর ভফলে ভরলখলছ। তুমি কার ভলয় পাোে, সুইি হািব? আিালক 
র্েলত ভয় ভপলয়া ো। আমি ভতািালক সাহাযয করর্।’ 
 
িমহোর ধূসর ভস্নহাডব ভচালখর মদলক তাকাে আলকবমডয়া, তার ভিাুঁি কাুঁপলছ। রু্মদ্ধর এক 
অংশ র্েলছ ভয এরা দুজে ট্রােিলরর র্ামসো। তালক সাহাযয করলত পালর, এর পলর কী 
করলর্ র্া ভকাথায় যালর্ ভসিা মিক করার আগ্ পযবন্ত তালক আেয় মদলত পালর। আলরক 
অংশ ভর্শ ভজারালোভালর্ই র্েলছ- ভয তার িা ভর্ুঁলচ ভেই, ভস এই িহামর্লশ্বর সালথ 
একা ে়েলত ভয় পালে এর্ং তার িে চাইলছ এই িমহোর শক্ত ভস্নহশীে দুলিা হালতর 
ভভতর মেলজলক র্লের িলতা গুমিলয় রাখলত, যমদ তার িা ভর্ুঁলচ থাকলতা, ভস হয়লতা–ভস 
হয়লতা…. 
 
এর্ং ভসই রালত প্রথির্ালরর িলতা আলকবমডয়া কাুঁদে; কাদে মশশুর িলতা, কাুঁদলত ভপলর 
খুমশ হলো ভস; িমহোর পুলরালো আিলের ভপাশালকর এক অংশ ভস মভমজলয় ভফেে 
সমূ্পণব, দুলিা েরি হাত তালক ঘমেষ্ঠভালর্ জম়েলয় ভরলখ িাথায় হাত রু্োলত োগ্ে। 
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অসহায়ভালর্ তালদর দুজলের মদলক তামকলয় আলছ পপা, র্যিভালর্ রুিাে ভর্র কলর 
এমগ্লয় মদে। িিার ভচালখ িৃদু মতরস্কার। মভল়ের ভকউ ভছাি দেিার মদলক তামকলয় 
ভেই। তারা সমূ্পণব একা। 
 
ভশষপযবন্ত কান্না থািে এর্ং আলকবমডয়া োে হলয় যাওয়া ভচাখ রুিাে মদলয় িুছলত 
িুছলত হাসে দুর্বেভালর্। ‘ভগ্ামে,’ ভস মফসমফস কলর র্েে, ‘আমি–’ 
 
‘শশশ, শশশ। কথা র্লো ো,’ েরি সুলর র্েে িিা, মকছুক্ষণ মর্োি োও। সুমস্থর হলয় 
র্লসা। তারপর র্লো কী হলয়লছ। ভদলখা আিরা সর্ সািলে ভের্, সর্ মিক হলয় যালর্।’ 
 
সাহস সঞ্চয় করলত োগ্ে আলকবমডয়া। এই দুজেলক সতয কথা র্েলত পারলর্ ো। 
কাউলকই র্েলত পারলর্ ো এর্ং একিা মিথযা কামহেী ততমর করার িলতা। মস্থরতা ভস 
এখলো মফলর পায়মে। 
 
আলি কলর র্েে, ‘এখে একিু ভাে োগ্লছ।’ 
 
‘ভালো,’ িিা র্েে। এখে র্ে ভকে তুমি মর্পলদ পল়েছ। তুমি কী কলরছ? অর্শয যাই 
তুমি কলর থাক, আিরা ভতািালক সাহাযয করর্; তলর্ সতয কথা র্েলত হলর্।’ 
 
‘ট্রােিলরর একজে র্নু্ধর জেয যা করা প্রলয়াজে সর্ করর্, তাই ো, িিা?’ পপা ভযাগ্ 
করে। 
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‘তুমি চুপ থালকা, পপা।’ িিা িুখ ঝািিা মদলয় র্েে। 
 
. 
 
আলকবমডয়া তার পাসব ঘািলছ। ভেমড ভসমেয়া ভজার কলর ভপাশাক পােলি ভদওয়ার পর 
মেলজর এই একিা মজমেসই তার সালথ রলয়লছ। যা খুুঁজমছে ভসিা ভপলয় িিার হালত 
মদে। 
 
‘এই আিার কাগ্জপত্র,’ আত্মপ্রতযয়হীে গ্োয় র্েে। পাতো মসেলথমিক পাচবলিি, 
এখালে আসার প্রথি মদেই ফাউলেশলের এম্বালসডর ইসুয কলরমছলেে এর্ং তার উপর 
যথাযথ কােগ্ামেয়াে কতৃবপলক্ষর সই রলয়লছ। অসহায়ভালর্ কাগ্জিা িিা ভদখে তারপর 
পপার হালত মদে। পপা খুুঁমিলয় ভদখে। 
 
ভস র্েে, ‘তুমি ফাউলেশে ভথলক এলসছ?’ 
 
‘হযাুঁ। মকন্তু আিার জন্ম হলয়লছ ট্রােিলর। এখালে ভেখা আলছ।‘ 
 
‘হযাুঁ, হযাুঁ। আিার িলে হয় মিকই আলছ। ভতািার োি আলকবমডয়া, তাই ো? খুর্ সুের 
ট্রােিমরয়াে োি। মকন্তু ভতািার আলঙ্কে ভকাথায়? এখালে ভেখা আলছ তুমি এলসমছলে 
ভহামির িা-এর সালথ, ভতািার আলঙ্কে।‘ 
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‘তালক ভগ্রিার করা হলয়লছ।’ মর্ষণ্ণ সুলর র্েে আলকবমডয়া। 
 
‘ভগ্রিার করা হলয়লছ!’ একসালথ র্েে দুজে। ‘ভকে?’ িিা মজলজ্ঞস করে। ‘মতমে কী 
কলরমছলেে?’ 
 
িাথা ো়েে ভস। ‘আমি জামে ো। আিরা ভর়্োলত এলসমছোি। েডব র্স্যামিলের সালথ 
আলঙ্কে ভহামিলরর মকছু কাজ মছে মকন্তু–‘ একিা দীঘবশ্বাস ভফেে। 
 
পপা ভর্শ প্রভামর্ত। েডব র্স্যামিলের সালথ। িম -ম -ম , ভতািার আলঙ্কে িলে হয় খুর্ 
গুরুত্বপূণব র্যমক্ত। 
 
‘র্যাপারিা কী মেলয় আমি জামে ো, মকন্তু েডব র্স্যামিে ভচলয়মছে আমি ভযে থামক—’ 
 
র্লেই ভস ভথলি ভগ্ে, িিা উৎসুকভালর্ মজলজ্ঞস করে, ‘ভকে ভতািালক থাকলত 
র্লেমছে?’ 
 
‘আমি মেমিত েই। ভস… ভস আিার সালথ একিা মডোর করলত ভচলয়মছে, মকন্তু আমি 
ো কমর, কারণ আমি ভচলয়মছোি আলঙ্কে ভহামিরও আিালদর সালথ থাকলর্ে।’ 
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িুখ মকছুিা ঝুলে পল়েলছ পপার, মকন্তু প্রচে ভরলগ্লছ িিা। ‘ভতািার র্য়স কলতা, 
আলকবমডয়া?’ 
 
‘প্রায় সাল়ে ভচৌে।‘ 
 
িিা গ্ভীর শ্বাস মেলয় র্েে, ‘এরকি িােুলষর ভচলয় রািার কুকুরও অলেক ভাে। তার 
কাছ ভথলকই তুমি পাোে, তাই ো?’ 
 
উপর মেলচ িাথা ো়েে আলকবমডয়া। 
 
িিা র্েে, ‘পপা, অেুসন্ধালে মগ্লয় ভখাুঁজ োও ট্রােিলরর মশপ কখে ছা়েলর্, তা়োতাম়ে।‘ 
 
মকন্তু পপা, এক পা র্াম়েলয়ই ভথলি ভগ্ে। িাথার উপর ভথলক একিা ভজারালো যামিক 
শব্দ ভভলস আসলছ। পাুঁচ হাজার ভজা়ো ভচাখ একলযালগ্ উপলর তাকাে। 
 
‘পুরুষ এর্ং িমহোগ্ণ,’ শব্দগুলো তীক্ষ্ণ এর্ং স্পষ্ট। এক ভয়ঙ্কর ভফরামর আসামি ধরার 
জেয এয়ারলপািব চারমদলক মঘলর ভফো হলয়লছ। ভকউ ঢুকলত পারলর্ ো। ভর্লরালত 
পারলর্ ো। অেুসন্ধাে খুর্ দ্রুত সম্পন্ন করা হলর্ এর্ং এই সিলয়র িলধয ভকালো মশপ 
ভপালিব অর্তরণ করলর্ ো র্া ভপািব ভছল়ে যালর্ ো, তাই কালরা যাত্রা র্যাহত হলর্ ো। 
আর্ারও র্েমছ কালরা যাত্রা র্যাহত হলর্ ো। চারমদলক মগ্রড মর্ছালো হলে। মগ্রড ো 
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সরালো পযবন্ত ভকউ মেমদবষ্ট স্কয়ালরর র্াইলর ভযলত পারলর্ ো, অেযথায় আিরা 
মেউলরামেক চারু্ক র্যর্হার করলত র্াধয হর্।’ 
 
আলকবমডয়ার িলে হলো গ্যাোমির সিি মর্পদ ভযে একিা র্লের িলতা তালক আঘাত 
করলত আসলছ। তার কথাই ভর্াঝালো হলে। ভকালো সলেহ ভেই। মকন্তু ভকে– 
 
ভসমেয়া তার পাোলোর র্যর্স্থা কলর মদলয়লছ এর্ং ভসমেয়া মিতীয় ফাউলেশলের এলজি। 
তা হলে এই ভখাুঁজাখুুঁমজর িালে কী? ভসমেয়া কী র্যথব হলয়লছ? ভসমেয়া র্যথব হলত পালর? 
োমক এিাও তার জমিে পমরকল্পোর একিা অংশ। 
 
এক িুহূলতবর জেয আলকবমডয়ার ইলে হে দাুঁম়েলয় মচৎকার কলর র্লে ভয ভস ধরা ভদলর্, 
তালদর সালথ যালর্, ভস… 
 
মকন্তু িিার হাত শক্তভালর্ তার কমি ধলর ভরলখলছ। ‘জেমদ! জেমদ! ওরা কাজ শুরু 
করার আলগ্ই আিালদর ভেমডজ রুলি ভযলত হলর্।’ 
 
আলকবমডয়া রু্ঝলত পারে ো। শুধু অলন্ধর িলতা অেুসরণ করে। যামিক শলব্দর 
প্রমতবমে এখেও মিমেলয় যায়মে, প্রলতযলকই যার যার জায়গ্ায় মস্থর হলয় ভগ্লছ। তারা 
মভ়ে ভিলে এগুলো। 
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মগ্রড ভেলি আসলছ এর্ং পপা হা কলর ভসগুলোর ভেলি আসা ভদখলছ। ভস মগ্রলডর কথা 
শুলেলছ, পল়েলছ, মকন্তু কখলো এর মশকার হয়মে। মগ্রড হলে ভরমডলয়শে মর্ি মদলয় 
ততমর আ়োআম়ে ও সিান্তরােভালর্ পরস্পরলছমদ উজ্জ্বে আলোর ভেিওয়াকব। আলোর 
ভরখাগুলো ক্ষমতকারক েয়। শুধু িলে হয় উপর ভথলক একিা মর্শাে জাে ভেলি আসলছ 
এর্ং ফাুঁলদ আিকালোর একিা অেুভূমত ততমর কলর। 
 
ভকাির সিাে উচ্চতায় ভেলি এলসলছ মগ্রড, প্রমতমি উজ্জ্বে ভরখার িালঝ দশ ফুি কলর 
দূরত্ব। তার একশ স্কয়ার ফুলির িালঝ পপা ভদখে, ভস একাই রলয়লছ। অেযােয স্কয়ালর 
ভর্শ মভ়ে। মকন্তু ভস তালদর কালছ ভযলত পারলর্ ো। ভযলত হলে ভয ভকালো একিা 
আলোর ভরখা অমতক্রি করলত হলর্। ফলে সতকব সংলকত ভর্লজ উিলর্ এর্ং উপর 
ভথলক মেউলরামেক চারু্ক এলস আঘাত করলর্। 
 
অলপক্ষা করলত োগ্ে ভস। 
 
অলপক্ষিাণ ভোকলদর িাথার উপর মদলয় দূলর একসামর মেরাপত্তারক্ষীলক ভদখলত পারলছ 
ভস, আলোলকাজ্জ্বে এক স্কয়ার ভথলক আলরক স্কয়ালর অেুসন্ধাে চাোলে। দীঘবক্ষণ পর 
একজে রক্ষী তার স্কয়ালর এলস একিা ভোি র্ইলয় সতকবভালর্ ভকা অমডবলেিস মেখে। 
 
‘পমরচয়পত্র!’ 
 
ভর্র কলর মদে পপা এর্ং ভোকিা অমভজ্ঞ দৃমষ্টলত পরীক্ষা করলত োগ্ে। 
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‘আপমে প্রীি পােভার, ট্রােিলরর স্থায়ী র্ামসো, এক িাস ধলর কােগ্ালে আলছে, এখে 
ট্রােিলর মফরলছে। শুধু র্েুে, হযাুঁ অথর্া ো।’ 
 
‘হযাুঁ, হযাুঁ।’ 
 
‘কােগ্ালে আপমে ভকে এলসমছলেে? 
 
‘আমি আিালদর খািার সির্ায় সমিমতর র্মণক প্রমতমেমধ। কােগ্ালের কৃমষ অমধদিলরর 
সালথ র্ামণমজযক চুমক্ত করার জেয এলসমছোি।’ 
 
‘হুি-ি-ি। কাগ্জপলত্র র্ো হলয়লছ সালথ আপোর স্ত্রীও আলছে। ভকাথায় মতমে?’ 
 
“মপ্ল্জ, আিার স্ত্রী–’ ভস মেলদবশ করে। 
 
‘ভহলিা,’ মচৎকার করে রক্ষী। আলরকজে রক্ষী তার সালথ ভযাগ্ মদে। 
 
প্রথিজে শুে কলণ্ঠ র্েে, ‘শুধু ঝালিো। োিিা মেলখ রাখ।‘ পপার কাগ্জ মেলদবশ কলর 
র্েে। 
 
‘আর ভকউ আলছ সালথ?’ 
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‘আিার ভামতমঝ।’ 
 
‘ভকাথায় ভস? মিক আলছ, মিক আলছ, আমি জামে। ভামতমঝর োিিাও মেলখ রালখা, 
ভহলিা। মক োি? ভেলখা আলকবমডয়া পােভার। আপমে এখালেই অলপক্ষা করুে 
পােভার। আিরা আপোর স্ত্রীর সালথও কথা র্ের্।’ 
 
পপার অলপক্ষা ভযে আর ভশষ হলর্ ো। তারপর অলেক অলেকক্ষণ পর িিালক আসলত 
ভদখা ভগ্ে, আলকবমডয়ার হাত ধলর ভরলখলছ। মপছে মপছে দুই রক্ষীও আসলছ। 
 
তারা পপার স্কয়ালর প্রলর্শ করে এর্ং র্েে, ‘এই ঝগ়্োলি িমহোই কী আপোর স্ত্রী?’ 
 
‘হযাুঁ,’ শান্তভালর্ র্েে পপা। 
 
‘তাহলে আপমে তালক র্লে মদে ভয ফার্স্ব মসমিলজলের রক্ষীলদর সালথ ভয সুলর কথা 
র্েলছে তালত মতমে মর্পলদ প়েলর্ে। রালগ্ কাুঁধ ভসাজা কলর দাুঁ়োে রক্ষী। ‘এইই 
আপোর ভামতমঝ?’ 
 
‘হযাুঁ।‘ 
 
‘আমি ওর কাগ্জপত্র ভদখলত চাই।’ 
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স্বািীর মদলক সরাসমর তামকলয় আলি কলর িাথা ো়েে িিা। 
 
মকছুক্ষণ চুপ ভথলক পপা ক্ষীণ ভহলস র্েে, ‘আিার িলে হয় ো আমি ভদখালত পারর্।’ 
 
‘পারলর্ে ো র্লে আপমে কী ভর্াঝালত চালেে?’ একিা হাত র্াম়েলয় মদে। রক্ষী। 
তা়োতাম়ে মদে। 
 
‘কূিনেমতক অমধকার’, পপা েরি সুলর র্েে। 
 
‘িালে?’ 
 
‘আমি র্লেমছ ভয আমি র্মণক প্রমতমেমধ। কােগ্াে সরকালরর কালছ আমি মর্লশষ সুমর্ধা 
প্রামির অমধকার রামখ। আিার কাগ্জপলত্রই তার প্রিাণ রলয়লছ। ভসগুলো আপমে 
ভদলখলছে এর্ং আমি চাই ো আপমে আিালদর আর মর্রক্ত কলরে।‘ 
 
কলয়ক িুহূলতবর জেয রক্ষী ভোকিা মপমছলয় ভগ্ে। ‘আিালক আপোর কাগ্জপত্র ভদখলতই 
হলর্। আলদশ।‘ 
 
‘তুমি ভালগ্া’ হিাৎ কলর মচৎকার করে িিা। যখে প্রলয়াজে হলর্ ভতািালক ভডলক 
আের্। তুমি একিা ভা়ে।’ 
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ভোকিার ভিাুঁিদুলিা ভচলপ র্সে। এলদর উপর েজর রালখা, ভহলিা। আমি 
ভেফলিেযািলক ভডলক মেলয় আমস। 
 
‘িযাং ভভলে ভদর্!’ মপছে ভথলক র্েে িিা। ভকউ একজে ভহলস উলিই ভথলি ভগ্ে। 
 
অেুসন্ধাে এখে ভশষ পযবালয়। মগ্রড োিালো ভথলক এই পযবন্ত পয়তামেশ মিমেি পার 
হলয়লছ। ভক্ষলপ উিলছ সর্াই। ভেফলিেযাি মডমরজ দ্রুত পালয় এমগ্লয় এে। 
 
‘এই ভিলয়িাই?’ র্ণবোর সালথ পুলরাপুমর মিলে যায়। সিি আলয়াজেই ভতা একিা 
মশশুলক ধরার জেয। 
 
‘ভিলয়িার কাগ্জপত্র ভদখাে দয়া কলর।‘ 
 
পপা শুরু করে, ‘আমি আলগ্ই র্লেমছ–’ 
 
‘আমি জামে আপমে কী র্লেলছে এর্ং আমি দুঃমখত, ভেফলিেযাি র্েে, মকন্তু আমি 
আলদশ অিােয করলত পারর্ ো। পলর আপমে প্রমতর্াদ জাোলত পারলর্ে। মকন্তু এখে 
র্াধা মদলে র্ে প্রলয়াগ্ করলত র্াধয হলর্া।’ 
 
ভেফলিেযাি চুপ কলর তধযবয ধলর অলপক্ষা করলছ। 
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পপা মেরুপায়ভালর্ র্েে, ভতািার কাগ্জগুলো আিার কালছ দাও, আলকবমডয়া। 
 
প্রচে ভলয় গুমিলয় ভগ্ে আলকবমডয়া। মকন্তু পপা িাথা ভেল়ে র্েে, ‘ভয় ভপলয়, আিার 
কালছ দাও।’ 
 
ভস অসহায়ভালর্ কাগ্জগুলো হিান্তর করে। পপা ভসগুলো ভিলে খুর্ ভালোভালর্ ভদলখ 
অেযজলের হালত মদে। ভেফলিেযািও খুুঁমিলয় ভদখে। অলেকক্ষণ পর ভচাখ তুলে 
আলকবমডয়ার মদলক তামকলয় কাগ্জগুলো মফমরলয় মদলয় র্েে, সর্ মিক আলছ। চে যাওয়া 
যাক। 
 
চলে ভগ্ে ভস এর্ং দুই মিমেলির িলধয উমিলয় ভেওয়া হে মগ্রড। িুমক্ত ভপলয়ই সকলের 
ভকাোহে ভর্ল়ে ভগ্লছ। 
 
আলকবমডয়া র্েে, ‘কীভালর্…কীভালর্–’ 
 
‘চুপ, কথা র্লো ো।‘ পপা র্েে, ‘চলো মশলপ মগ্লয় উমি। এতক্ষলণ ভর্াধহয় ভপালিব চলে 
এলসলছ।’ 
 
. 
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মশলপ তারা একিা ভর্স্িরুি এর্ং ডাইমেং রুলি একিা ভিমর্ে রু্ক কলর ভরলখলছ। 
কােগ্াে ভথলক দুই আলোকর্ষব দূলর আসার পর আলকবমডয়া আর্ার কথািা তুেে। 
 
‘ভোকগুলো আিালকই ধরলত এলসমছে, মি. পােভার। তালদর কালছ মেিয়ই আিার 
র্ণবো মছে। তারপরও আিালক ভছল়ে মদে ভকে?’ 
 
ভরার্স্ করা িাংস ভখলত ভখলত পপা হাসে। ‘আসলে আলকবমডয়া, খুমক, খুর্ ভসাজা 
র্যাপার। যখে তুমি প্রমতমেমধ, ভক্রতা র্া প্রমতলযাগ্ী সির্ায়গুলোর সালথ কাজ করলর্ 
তখে তুমিও মকছু ভকৌশে মশখলত পারলর্। মর্শ র্ছর ধলর আমি এগুলো মশলখমছ। 
ভেফলিেযাি যখে ভতািার পমরচয়পত্র ভিলে ধলরলছ তার মভতলর ভস ভছাি কলর ভাুঁজ 
করা পাুঁচশ ভক্রমডলির একিা মর্ে ভপলয়লছ। সহজ, ো?’ 
 
‘আমি অর্শযই আপোলক মফমরলয় ভদর্, আমি ভিািািুমি ধেী।‘ 
 
‘আোহ্ , পপা মব্রর্ত হলয় প়েে, হাত ভেল়ে মর্ষয়িা উম়েলয় মদে। মেলজর পৃমথর্ীর 
একজলের—’ 
 
আলকবমডয়া র্াুঁধা মদে, ‘যমদ ভস-িাকািা ো মেলয় আিালক ঘুষ প্রদালের অমভলযালগ্ 
ভগ্রফতার করত।‘ 
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‘পাুঁচ শ ভক্রমডি মফমরলয় মদলয়? এ ধরলের ভোকলদর আমি ভতািার ভচলয় ভাে মচমে, 
ভিলয়।‘ 
 
আলকবমডয়া জালে ভস িােুষ মচলে ো। এই দুজেলকও ভস রু্ঝলত পারলছ ো। ভসই রালত 
মর্ছাোয় শুলয় খুর্ ভােভালর্ মচন্তা কলর ভস রু্ঝলত পারে ভকালো প্রকার ঘুষই তালক 
র্মে করা ভথলক একজে ভেফলিেযািলক মর্রত করলত পালর ো। যমদ ো ভসিা 
পূর্বপমরকমল্পত হয়। তারা তালক ধরলত চায়মে, যমদও প্রমত পদলক্ষলপ ভস রকিই 
ভর্াঝালত ভচলয়লছ। 
 
ভকে? তার যাত্রা মেরাপদ করলত এর্ং ট্রােিলর। এই অপমরমচত সহৃদয় দম্পতী মক 
মিতীয় ফাউলেশলের এক ভজা়ো হামতয়ার, মিক তার িলতাই অসহায়। 
 
অর্শযই! 
 
োমক ভুে হলে? 
 
ভকালোভালর্ই োভ হলে ো। ভস কীভালর্ ে়েলর্। যা-ই ভস করলছ সর্ই হয়লতা ভসই 
ভয়ংকর প্রমতপলক্ষর ইো অেুযায়ী করলছ। 
 
মকন্তু তালদর মেমিি করলতই হলর্। তালক পারলতই হলর্! পারলতই হলর্! পারলতই হলর্! 
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. 
 
২.১০ যুদ্ধ শুরু 
 
জাো র্া অজাো ভকালো কারলণ গ্যাোমির সকে সদসয ইিারগ্যাোকমিক র্স্যাোডব 
িাইলির ভিৌমেক একক, ভসলকে, মস্থর কলরলছ ভয সিলয়র িলধয আলো ২,৯৯,৭৭৬ 
মকলোমিিার দূরত্ব অমতক্রি কলর। কিলর্মশ ৮৬,৪০০ ভসলকলে ধরা হয় এক 
ইিারগ্যাোকমিক র্স্যাোডব মদে; এর্ং ৩৬৫ মদলে ধরা হয় এক ইিারগ্যাোকমিক 
র্স্যাোডব র্ছর। 
 
ভকে ২,৯৯,৭৭৬? অথর্া ৮৬,৪০০? অথর্া ৩৬৫? 
 
ঐমতহয, র্লেে ঐমতহামসকরা। কারণ মর্মভন্ন ধরলের রহসযিয় সংখযাতামেক সম্পকব, 
র্লেে আধযাত্মর্াদী, ধিবর্াদী সংখযাতামেক এর্ং ভিিামফমজমসর্স্রা। কারণ িােুলষর 
উৎপমত্ত ভয গ্রলহ ভসই গ্রলহর মেজস্ব ঘূণবে এর্ং েক্ষত্র প্রদমক্ষলণর সিয়সীিা ভথলক এ 
ধরলের সম্পলকবর উদ্ভর্ হলয়লছ; খুর্ অল্প সংখযক ভোক এই কথা র্লেে। 
 
ভকউই সমিক র্েলত পালর ো। 
 
যাই ভহাক, ভয তামরলখ ‘ভহার্ার িযালো’ ফাউলেশে কু্রজার—’মফয়ারলেস’-এর ভেতৃলত্ব 
কােগ্ামেয়াে ভস্কায়াড্রলের িুলখািুমখ হয় এর্ং একিা অেুসন্ধাে দেলক তালদর কু্রজালর 
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আসলত র্াধা মদলয় বংস হলয় যায় ভসই তামরখিা মছে ১৮৫;১১৬৯২ মজ.ই.। অথবাৎ 
ভকম্বে ডাইেযামর্স্র প্রথি সম্রালির সিয় ভথলক শুরু কলর গ্যাোকমিক যুলগ্র 
১১,৬৯২তি র্ছলরর ১৮৫তি মদে। এছা়োও তামরখিা মছে ১৮৫;৪১৯ এ.এস.-গ্ণো 
করা হয় ভসেডলের জলন্মর মদে ভথলক অথর্া ১৮৫;৩৪৮ ওয়াই. এফ.–গ্ণো করা হয় 
ফাউলেশলের প্রথি মদে ভথলক। কােগ্ালের কালছ তামরখিা মছে ১৮৫;৫৬ এফ. মস–
গ্ণো করা হয় মিউে কতবক ফার্স্ব মসমিলজে মশপ চােু করার মদে ভথলক। ভয মদলের 
মভমত্তলতই যুলগ্র সূচো ভহাক ো ভকে র্ছরগুলো এিেভালর্ মিক করা হলয়লছ ভয প্রমতমি 
ভক্ষলত্রই একই মদে হলর্। 
 
এছা়োও গ্যাোমির মিমেয়ে সংখযক পৃমথর্ীগুলোলত মেজস্ব গ্মতর উপর মভমত্ত কলর 
মেজস্ব স্থােীয় সিয় রলয়লছ। 
 
মকন্তু ভয-মহসার্ই ধরা ভহাক ো ভকে, ১৮৫;১১৬৯২-৪১৯-৪৮-৫৬–অথর্া অেয মকছু 
পরর্তবীকালে ঐমতহামসলকরা এই মদেিালকই মচমিত কলরলছে র্স্যামিমেয়াে যুলদ্ধর শুরু 
মহসালর্। 
 
মকন্তু ড. ভডমরলের কালছ এই মদেিা শুধু আলকবমডয়া িামিবোস তযাগ্ করার পর র্মত্রশতি 
মদে। এই মদেগুলোলত কীভালর্ মতমে মেলজলক মস্থর রাখলছে ভসিা কালরা মর্লর্চয মর্ষয় 
েয়। 
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মকন্তু এেমভি ভসমিলকর ধারণা ভস অেুিাে করলত পালর। ভস রৃ্দ্ধ এর্ং র্েলত ভাের্ালস 
ভয তার িমিলের কাযবক্ষিতা এিে পযবালয় ভপৌঁলছলছ ভযখালে তার মচন্তা প্রমক্রয়া মস্থর 
এর্ং অপ্রশি। তার দৃমষ্টশমক্ত ক্ষীণ হলয় আসলছ, িলের ক্ষীপ্রতা কলি ভগ্লছ। 
 
. 
 
ভিািা ভিাুঁি র্াুঁকা কলর ভসমিক র্েে, এই মজমেসিা মেলয় তুমি মকছু করছ ো ভকে? 
 
কথাগুলো র্াির্ জগ্লত মফমরলয় আেে ভডমরেলক। ককবশ কলণ্ঠ র্েলেে, ‘আিরা ভযে 
ভকাে পযবন্ত এমগ্লয়মছ?’ 
 
গ্ম্ভীর দৃমষ্টলত তালক পযবলর্ক্ষণ করে ভসমিক, ‘র্রং ভিলয়র র্যাপালর মকছু করা উমচত।‘ 
তার ফাুঁকা হেুদ দাুঁত ভর্র কলর র্েে। 
 
মকন্তু ভডমরে শীতে গ্োয় উত্তর মদলেে, ‘প্রশ্ন হলে তুমি কী মেমদবষ্ট িাত্রার ভরলজালেির 
ভযাগ্া়ে করলত পারলর্?’ 
 
‘আমি র্লেমছ পারর্ মকন্তু তুমি ভশালোমে—’ 
 
‘দুঃমখত, এেমভি। র্যাপারিা এরকি, আলকবমডয়ার মেরাপত্তার প্রলশ্নর ভচলয় এখে আিরা 
যা করমছ ভসিা গ্যাোমির প্রলতযলকর কালছ অলেক ভর্মশ গুরুত্বপূণব। অন্তত আমি এর্ং 
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আলকবমডয়া র্ালদ সকলের কালছ এর্ং আমি সংখযাগ্মরলষ্ঠর পলক্ষ। ভরলজালেিরিা কত র়্ে 
হলর্?’ 
 
ভসমিকলক সলেহগ্রি ভদখালো, ‘মিক জামে ো। তুমি কযািােগ্ ভদখলত পালরা।‘ 
 
‘অেুিাে এক িে, এক পাউে? একিা ব্ললকর িলতা েম্বা?’ 
 
‘ওহ, আমি ভভলর্মছোি তুমি সমিক জাে। মজমেসিা ভছাি।’ ভস তার রু্ল়ো আঙু্গলের 
প্রথি দাগ্ পযবন্ত মেলদবশ কলর ভদখালো, ‘এতিুকু।‘ 
 
‘মিক আলছ। তুমি এিার িলতা মকছু ততমর করলত পারলর্?’ মতমে দ্রুত পযালড একিা 
ভস্কচ এুঁলক রৃ্দ্ধ পদাথবমর্জ্ঞােীর মদলক এমগ্লয় মদলেে। ভসমিক সলেহ মেলয় ভদখে, 
তারপর িুখ মিলপ হাসে। 
 
‘তুমি জাে, আিার র্য়লস ভব্রইে মিকিলতা কাজ কলর ো। তুমি আসলে কী করলত 
চাও?’ 
 
ভডমরে মিধাগ্রিভালর্ মকছুক্ষণ অলপক্ষা করলেে ভযে অেযজে রু্ঝলত পালর, ভযে তালক 
র্েলত ো হয়। মকন্তু োভ হলো ো। তাই মতমে র্যাখযা কলর ভর্াঝালেে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

277 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

ভসমিক িাথা ো়েলছ। ভতািার হাইপার মরলে দরকার হলর্। একিাত্র এই মজমেসিাই 
দ্রুত কাজ করলত পারলর্। অলেকগুলো। 
 
‘মকন্তু ততমর করা যালর্?’ 
 
‘হযাুঁ, মেিয়ই।‘ 
 
‘কালরা িলে সলেহ ো জামগ্লয় সর্গুলো যিাংশ তুমি সংগ্রহ করলত পারলর্?’ 
 
উপলরর ভিাুঁি প্রসামরত কলর ভসমিক র্েে, ‘পঞ্চাশিা হাইপার মরলে ভযাগ্া়ে করা কমিে 
হলর্। আমি সারাজীর্লেও এতগুলো র্যর্হার কমরমে।’ 
 
‘আিরা এখে একিা প্রমতরক্ষা প্রলজলক্ট কাজ করমছ। মচন্তা কলর একিা ভকালো পথ ভর্র 
করলত পালরা ো? খরচ ভকালো র্যাপার ো।‘ 
 
‘হুম-ম। হয়লতা পারর্।’ 
 
‘যিিা তুমি কত ভছাি কলর র্াোলত পারলর্?’ 
 
‘কু্ষদ্র আকালরর হাইপার মরলে…তার…মিউর্ ভস্পস, কলয়কশ সামকবি র্সালত হলর্।’ 
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‘আমি জামে। কত র়্ে হলর্?’ 
 
ভসমিক হাত মদলয় আকৃমত ভর্াঝালো। 
 
‘অলেক র়্ে, ভডমরে র্েলেে। আমি আিার ভর্লল্ট মজমেসিা র্সালত চাই।’ 
 
ধীলর ধীলর মতমে ভস্কচ আুঁকা কাগ্জিা গুমিলয় একিা র্ে র্াোলেে। তারপর ছাইদামেলত 
ভফলে মদলেে। িুহূলতবর িলধয আগুলের কু্ষদ্র মশখা ভসমিলক পুম়েলয় মেমিি কলর মদে। 
 
‘ভতািার দরজায় ভক?’ 
 
ভডলস্কর উপর মদলয় ঝুুঁলক দরজার ওপলর র্সালো মিলে ভদখে ভসমিক। ‘এন্থর। সালথ 
আরও ভকউ আলছ।’ 
 
ভডমরে ভচয়ার মপমছলয় মেলেে। ‘ওলক এই র্যাপালর মকছু র্েে ো, ভসমিক।‘ 
 
. 
 
মপেীয়াস এন্থর ঝল়ের ভর্লগ্ ঘলর ঢুকে। ‘ড. ভডমরে, ড. ভসমিক–ওরাি মডমরজ।’ 
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তার সালথর ভোকিা েম্বা, দীঘব, ভসাজা োক তার িুখিালক মর্ষণ্ণ কলর তুলেলছ। ড. 
ভডমরে একিা হাত র্াম়েলয় মদলেে। 
 
এন্থর হােকাভালর্ একিু হাসে। ‘পুমেশ ভেফলিেযাি মডমরজ,’ ভস ভঘাষণা করে, 
তারপর একিু ভজার মদলয় র্েে, ‘কােগ্ালের।‘ 
 
ঝি কলর তার মদলক তাকালেে ভডমরে। কােগ্ালের পুমেশ ভেফলিেযাি মডমরজ’, মতমে 
পুেরারৃ্মত্ত করলেে, ধীলর ধীলর। তালক এখালে মেলয় এলসছ। ভকে? 
 
‘কারণ এই ভোকই কােগ্ালে ভশষর্ালরর িলতা আপোর ভিলয়লক ভদলখলছ। থািুে।‘ 
 
এন্থর তা়োতাম়ে ভদৌল়ে মগ্লয় দুজলের িাঝখালে দাুঁ়োে। ধীলর ধীলর মকন্তু অলেকিা 
অভলদ্রর িলতা ভজার কলর ভস রৃ্দ্ধ ভোকিালক ভচয়ালর র্সলত র্াধয করে। 
 
‘কী করলত চাে আপমে?’ এন্থর কপাে ভথলক একলগ্াছা র্াদামি চুে সরাে, পা ভদাোলত 
োগ্ে ভডলস্ক র্লস। আমি িলে কলরমছোি আপোর জেয ভাে সংর্াদ আেলত ভপলরমছ।’ 
 
সরাসমর পুমেশিালকই মজলজ্ঞস করলেে ভডমরে, ‘আিার ভিলয়লক আপমে ভশষ ভদলখলছে 
র্েলত ভস কী ভর্াঝালে? ভস কী িৃত? দয়া কলর ভূমিকা র্াদ মদলয় র্েুে।‘ উৎকণ্ঠায় 
তার িুখ সাদা হলয় ভগ্লছ। 
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ভেফলিেযাি মডমরজ ভার্লেশহীে গ্োয় র্েে, ‘ভশষ ভদলখমছ’ একিা কথার কথা। ভস 
এখে কােগ্ালে ভেই। এই পযবন্ত জামে।’ 
 
‘শুেুে,’ এন্থর র্েে, ‘আিালক সরাসমর র্েলত মদে। যমদ আমি োিক কলর থামক, ডক, 
ভসজেয দুঃমখত। আমি ভুলেই মগ্লয়মছোি ভয আপোরও অেুভূমত আলছ। প্রথি কথা 
ভেফলিেযাি মডমরজ আিালদরই একজে। তার জন্ম কােগ্ালে, মকন্তু তার র্ার্া 
ফাউলেশলের ভোক। তার আেুগ্লতযর জেয আমি জামিে থাকর্।’ 
 
‘এর্ং িাে-এর কাছ ভথলক তদমেক মরলপািব র্ন্ধ হলয় যাওয়ার পর ভথলকই আমি তার 
সালথ ভযাগ্ালযাগ্ কলরমছ—’ 
 
‘ভকে?’ রালগ্র সালথ র্াধা মদলেে ভডমরে। আিার িলে হয় আিরা মসদ্ধান্ত মেলয়মছোি 
ভয এই মর্ষলয় ভকালো পদলক্ষপ ভের্ ো। তুমি আিালদর এর্ং তালদর দুজলের মর্পদ 
র্াম়েলয় তুেছ।’ 
 
‘কারণ,’ সিাে ভতলজ উত্তর আসে, এই ভখোয় আমি আপোর ভচলয় ভর্মশমদে ধলর 
আমছ। কারণ কােগ্ালে আিার মকছু মেরাপদ ভযাগ্ালযাগ্ িাধযি রলয়লছ, যা আপোর 
ভেই। কারণ আমি গ্ভীরভালর্ মচন্তা কলর কাজ কমর, রু্লঝলছে? 
 
‘আিার িলে হয় তুমি পুলরাপুমর পাগ্ে হলয় ভগ্ছ।‘ 
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‘আপমে আিার কথা শুেলর্ে?’ 
 
েীরর্তা, এর্ং ভচাখ োমিলয় মেলেে ড. ভডমরে। 
 
আলধা হামসলত এন্থলরর ভিাুঁি ভর্ুঁলক ভগ্ে, ‘মিক আলছ, ডক। আিালক কলয়ক মিমেি 
সিয় মদে। র্ে মডমরজ।’ 
 
মডমরজ সহজভালর্ র্েলত োগ্ে, ‘আমি যতদূর জামে ড. ভডমরে, আপোর ভিলয় এখে 
ট্রযােিলর। অন্তত ভপসলপালিব আমি তার কালছ ট্রযােিলরর মিলকি ভদলখমছ। তার সালথ 
মছে ঐ গ্রলহর একজে র্মণক প্রমতমেমধ ভয দামর্ করমছে ভিলয়িা তার ভামতমঝ। 
আপোর ভিলয়র িলে হয় অলেক আত্মীয়স্বজে। ট্রযােিমরয়াে ভোকিা আিালক ঘুষ 
ভদওয়ারও ভচষ্টা কলরমছে–ভর্াধহয় ভভলর্মছে পার ভপলয় যালর্।‘ 
 
‘ভস ভকিে আলছ?’ 
 
‘অক্ষত, আমি যতিুকু ভদলখমছ। ভীত। ভসজেয তালক ভদাষ ভদওয়া যায় ো। পুলরা 
মডপািবলিি তার মপছলে ভেলগ্মছে। আমি এখলো জামে ো ভকে।‘ 
 
ভডমরে দীঘবশ্বাস ভফেলেে। র্হুকলষ্ট হাত দুলিার কাুঁপুমে থািালেে। তা হলে ভস মিক 
আলছ। ‘এই র্মণক প্রমতমেমধ, ভক ভস? এখালে তার ভূমিকা কী?’ 
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‘আমি জামে ো। ট্রােির সম্বলন্ধ আপমে মকছু জালেে?’ 
 
‘একসিয় আমি ভসখালে র্সর্াস কলরমছ।’ 
 
‘ট্রােির এখে কৃমষমেভবর পৃমথর্ী। প্রধােত পশুখাদয এর্ং খাদযশসয রিামে কলর। উন্নত 
জালতর! পুলরা গ্যাোমিলত ভসগুলো তারা মর্মক্র কলর। এক ডজে র্া তারও ভর্মশ 
সির্ায় খািার রলয়লছ এর্ং প্রলতযলকরই তর্লদমশক প্রমতমেমধ রলয়লছ। এই ভোকিার 
র্যাপালর আমি মকছুিা জামে। আলগ্ও ভস কােগ্ালে এলসলছ, প্রলতযক র্ারই স্ত্রীলক সালথ 
মেলয়। পুলরাপুমর সৎ এর্ং এলকর্ালরই মর্পজ্জেক েয়।’ 
 
‘হুি-ি-ি, এন্থর র্েে। আলকবমডয়ার জন্ম হলয়লছ ট্রােিলর, তাই ো?’ ড. ভডমরে িাথা 
ো়েলেে। 
 
‘মকছুিা পমরোর হলো। ভস পাোলত ভচলয়মছে দ্রুত এর্ং দূলর এর্ং ট্রযােিরই তার কালছ 
যথাথব িলে হলয়লছ। আপোর কী িলে হয়?’ 
 
‘এখালে মফলর আলসমে ভকে?’ ভডমরে র্েলেে। 
 
 ‘সম্ভর্ত তালক তা়ো করা হলে এর্ং সমূ্পণব উলল্টা মদলক পাোলোই তার কালছ িলে 
হলয়লছ ভাে।‘ 
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ড. ভডমরলের আর ভকালো প্রশ্ন করার ইলে হলো ো। মিক আলছ তাহলে, ট্রােিলর ভস 
মেরাপলদ থাকুক, এই অন্ধকার মর্পদসংকুে গ্যাোমির ভকালোখালে একজে যতিুকু 
মেরাপদ থাকলত পালর থাকুক। মতমে ধীর পালয় দরজার মদলক হাুঁিা ধরলেে। এন্থলরর 
িৃদু ভছাুঁয়া ভপলয় থািলেে, মকন্তু ঘুলর দাুঁ়োলেে ো। 
 
‘আমি আপোর সালথ আসলত পামর, ডক?’ 
 
‘এস,’ যামিক প্রতুযত্তর। 
 
. 
 
ভসই সন্ধযায় ড. ভডমরে অমস্থর হলয় রইলেে। রালতর খার্ার ভখলেে ো। র্যাকুে আগ্রহ 
মেলয় এেলসফালোগ্রামফক এোোইমসস-এর জমিে গ্মণত মেলয় র্সলেে, মকন্তু ভকালো 
অগ্রগ্মতই হলো ো। 
 
িধযরালতর মকছু আলগ্ মতমে আর্ার মেমভং রুলি এলস ঢুকলেে। 
 
মপেীয়াস এন্থর তখলো ভসখালে মছে, মভমডওর কলরাে ো়েলছ। পালয়র শব্দ ভপলয় ঘা়ে 
ঘুমরলয় তাকাে। 
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‘হাই। আপমে এখলো ঘুিােমে? আমি একঘণ্টা ধলর মভমডওর সািলে র্লস আমছ, 
রু্লেমিে ছা়ো অেয মকছু ভশাোর ভচষ্টা করমছ। িলে হয় এফ, এস ভহার্ার িযালো তার 
গ্মতপথ ভথলক সলর ভগ্লছ এর্ং অলেকক্ষণ যার্ৎ ভকালো ভযাগ্ালযাগ্ ভেই।’ 
 
‘তাই? ওরা কী সলেহ করলছ?’ 
 
‘আপোর কী িলে হয়? কােগ্ামেয়ােলদর চাতুমর। মরলপািব পাওয়া ভগ্লছ ভয, ভস্পলসর 
ভযখাে ভথলক ভহার্ার িযালো ভশষর্ার ভযাগ্ালযাগ্ কলরমছে ভসখালে কােগ্ামেয়াে 
ভভলসেও ভদখা ভগ্লছ।’ 
 
কাুঁধ ঝাুঁকালেে ভডমরে এর্ং এন্থর সলেহ মেলয় কপাে ঘষে। 
 
“ভদখুে, ডক,’ ভস র্েে, ‘আপমে র্রং ট্রােিলর চলে যাে। ‘ভকে যার্?’। 
 
‘কারণ আপমে এখালে আিালদর ভকালো কালজ আসলর্ে ো। আপমে মেলজর িলধয ভেই। 
স্বাভামর্ক। তা ছা়ো ট্রােিলর ভগ্লে আপোর একিা োভও হলর্। প্রাচীে ইলম্পমরয়াে 
োইলব্রমরলত ভসল্ডে কমিশলের সমূ্পণব ভরকডব রলয়লছ।’ 
 
‘ো! এই োইলব্রমর কালরা ভকালো সাহালযয োগ্লর্ ো।‘ 
 
‘এক সিয় এর্মেং মিসলক সাহাযয কলরমছে।‘ 
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‘তুমি কীভালর্ জাে? হযাুঁ, ভস র্লেমছে ভয মিতীয় ফাউলেশে ভস খুুঁলজ ভপলয়লছ এর্ং িাত্র 
পাুঁচ ভসলকে পলরই আিার িা তালক হতযা কলর ভযে মিউেলক জাোলত ো পালর। মকন্তু 
তালক ভিলর ভফোয় আিালদর পলক্ষও র্ো সম্ভর্ েয় মিস আসলেই জােলত ভপলরমছে 
মকো। তা ছা়ো ঐ ভরকডবগুলো ভথলক আজ পযবন্ত ভকউ প্রকৃত সতয ভর্র করলত 
পালরমে।’ 
 
‘এর্মেং মিস, আপমে মেিয় জালেে কাজ করমছে মিউলের িাইলের চামেকা শমক্তর 
অধীলে। 
 
‘আমি জামে, মকন্তু মিস-এর িাই, ভসই সিলয় মছে এলকর্ালরই অপ্রকৃমতস্থ। তুমি র্া 
আমি কী স্পষ্ট কলর র্েলত পারর্ অেয কালরা ইলিাশোে কলরালে থাকা একিা িাইলের 
প্রকৃত অর্স্থা কী হয়! তার ক্ষিতা র্া দুর্বেতা? যাই ভহাক আমি ট্রােিলর যামে ো।’ 
 
এন্থলরর ভুরু কুুঁচলক ভগ্ে ‘ভম্পস, আমি আপোলক রু্ঝলত পারমছ ো। ভদলখ িলে হয় 
আপোর র্য়স দশ র্ছর ভর্ল়ে ভগ্লছ। েরক যিণা ভভাগ্ করলছে। এখালে আপমে 
গুরুত্বপূণব ভকালো কাজ করলছে ো। আপোর জায়গ্ায় আমি হলে ভসাজা মগ্লয় ভিলয়লক 
মেলয় আসতাি।’ 
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‘মিক! আমিও তাই করলত চাই। ভসজেযই করমছ ো। এন্থর, ভর্াঝার ভচষ্টা কর। তুমি 
একিা ভখো ভখেছ–আিরা দুজলেই ভখেমছ–এিে একপলক্ষর সালথ যালদর সালথ 
ে়ের্ার শমক্ত আিালদর ভেই। 
 
‘পঞ্চাশ র্ছর ধলর আিরা জামে মিতীয় ফাউলেশে ভসেডমেয়াে গ্মণলতর প্রকৃত 
র্ংশধর। তুমিও ভােভালর্ই জাে ভয গ্যাোমির সর্মকছুই তালদর মহসার্ অেুযায়ী হয়। 
জীর্ে আিালদর কালছ আলরামপত দুঘবিোর সিেয়। তালদর কালছ জীর্ে উলেশযিূেক 
এর্ং আলগ্ ভথলকই মহসার্ করা।’ 
 
‘মকন্তু তালদরও দুর্বেতা রলয়লছ। তালদর কাজ পুলরাপুমর পমরসংখযাে মেভবর এর্ং িােুলষর 
দেীয় আচরলণর উপরই শুধু প্রলয়াগ্ করা যায়। এখে ইমতহালসর পূর্বমেধবামরত গ্মতপলথ 
আিার একক ভূমিকা কী আমি জামে ো। সম্ভর্ত ভকালো মেমদবষ্ট ভূমিকা ভেই, ভযলহতু 
ভসেডলের িলত একক আচরণ অমেণবায়ক এর্ং স্বাধীে। মকন্তু আমি গুরুত্বপূণব র্যমক্ত 
এর্ং তারা তারা, তুমি রু্ঝলত পারছ—হয়লতা–আিার সম্ভার্য আচরণ ধরলত ভপলরলছ। 
তাই আমি আিার অেুভূমত, ইো, সম্ভার্য আচরণ অস্বীকার কলর চলেমছ।‘ 
 
‘আমি র্রং তালদর প্রতযাশার র্াইলর আচরণ করর্। আমি এখালেই থাকর্, যমদও আিার 
র্যাকুে ইো ট্রযােিলর যাওয়ার।’ 
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মতক্তভালর্ হাসে তরুণ। আপমে মেলজর িাইে প্রমতপক্ষ যতিুকু রু্ঝলত পালর ততিুকুও 
রু্ঝলত পালরে ো। ধরুে–তারা হয়লতা আপোর মচন্তাধারা রু্ঝলত ভপলরলছ, মচন্তাধারা েয় 
র্রং র্ো যায় আপোর যুমক্ত কী হলর্ ভসিা তারা আলগ্ই রু্ঝলত ভপলরলছ। 
 
‘ভসলক্ষলত্র পাোলোর উপায় ভেই। ট্রােিলর যাওয়ার র্যাপালর তুমি এই িুহূলতব ভয যুমক্ত 
ভদখালে, ভসিাও তারা হয়লতা আলগ্ই রু্ঝলত ভপলরলছ। একিা সীিাহীে চক্র। এই 
চলক্রর কতিুকু অেুসরণ করলত ভপলরমছ ভসিা ভকালো র্যাপার ো। আমি যার্ অথর্া 
থাকর্। ভিলয়র মর্পলদর অথব এই ো ভয আমি ভযখালে আমছ ভসখালেই থাকর্। কারণ 
তারা মকছু ো করলেও আমি এখালেই থাকর্। কাজিা করা হলয়লছ আিালক সরালোর 
জেয, তাই আমি থাকর্।’ 
 
‘তা ছা়ো, এন্থর সর্ ঘিোলতই হয়লতা মিতীয় ফাউলেশলের হাত ভেই। আলকবমডয়ার 
সালথ তালদর হয়লতা ভকালো সম্পকব ভেই, ভস হয়লতা ট্রােিলর মেরাপলদই থাকলর্।’ 
 
‘ো,’ এন্থর র্েে, ধারালো গ্োয়, ‘এখে আপমে িূে মর্ষয় ভথলক সলর যালেে।‘ 
 
‘ভতািার কালছ মর্কল্প র্যাখযা আলছ?’ 
 
‘হযাুঁ আলছ–যমদ আপমে ভশালেে।‘ 
 
‘ওহ, চামেলয় যাও। আিার তধলযবর অভার্ ভেই।’ 
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‘মিক আলছ, তা হলে আপমে মেলজর ভিলয়লক কতিুকু মচলেে? 
 
‘একজে িােুষ আলরকজে িােুষলক কত ভালোভালর্ জােলত পালর? অর্শযই আিার 
জাোিা পযবাি েয়।‘ 
 
‘আিার ভর্োয়ও কথািা সতয–মকন্তু অন্ততপলক্ষ আমি মেরলপক্ষ দৃমষ্টলত তালক মর্চার 
কলরমছ। প্রথিত ভস ভীষণ ভরািামিক, অমভজাত মর্িাে র্যমক্তর একিাত্র সন্তাে, মভমডও 
এর্ং রু্ক-মফলল্মর কমল্পত জগ্লতর িলধয ভর্ল়ে উলিলছ। ভস এসপালয়ালেজ এর্ং রহলসযর 
এক মেজস্ব জগ্লত র্াস কলর। মিতীয়ত ভস যলথষ্ট রু্মদ্ধিতী; আিালদর মেমিি কলর 
ভফোর িলতা রু্মদ্ধিতী। আিালদর প্রথি আলোচো শুলে ভফোর পমরকল্পো কলর ভস 
সফে হলয়লছ। িাে এর সালথ কােগ্ালে যাওয়ার পমরকল্পো কলর ভস সফে হলয়লছ। 
তৃতীয়ত তার মপতািহী, আপোর িালয়র উপর তার অপমরসীি ভমক্ত রলয়লছ।’ 
 
‘আমি ভেফলিেযাি মডমরলজর কাছ ভথলক সমূ্পণব মরলপািব পাই। এ ছা়োও কােগ্ালে 
আিার ভসাসব আলছ সর্গুলো ভচক কমর। আিরা জােলত পামর েডব অর্ কােগ্াে প্রথলি 
িােলক মিউলের প্রাসালদ যাওয়ার অেুিমত ভদয়মে, মকন্তু আলকবমডয়া ভেমড ভসমেয়া– ফার্স্ব 
মসমিলজলের একজে ভাে র্নু্ধ তার সালথ কথা র্োর পর হিাৎ কলরই অেুিমত ভদয়।‘ 
 
ভডমরে র্াধা মদলেে, ‘এত মকছু তুমি কীভালর্ জােলে?’ 
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‘একিা উপালয়, আলকবমডয়ালক ধরার জেয মডমরজ িােলক ভজরা কলর। তালদর 
আলোচোর সমূ্পণব র্ণবো আিার কালছ ভপৌঁলছলছ।‘ 
 
‘এর্ং এই ভেমড ভসমেয়া। গুজর্ রলয়লছ ভয তার প্রমত র্স্যামিলের আর ভকালো আগ্রহ 
ভেই। মকন্তু এই গুজলর্র ভকালো মভমত্ত ভেই। ভস শুধু িােুলক অেুিমত ভদওয়ার জেয 
র্স্যামিেলক রামজ করায়মে, র্রং সর্ার সািলেই আলকবমডয়ার পাোলোর র্যর্স্থা কলর 
মদলয়লছ। র্স্যামিলের প্রাসালদর প্রায় একডজে তসমেক ভসমদে সন্ধযায় তালদর দুজেলক 
এক সালথ ভদলখলছ। তারপরও ভসমেয়ালক ভকালো শামি ভদওয়া হয়মে। ভযখালে 
আলকবমডয়ালক র্স্যামিে ভচলয়মছে র্মে করলত।’ 
 
‘মকন্তু ভতািার মসদ্ধান্ত কী?’ 
 
‘আলকবমডয়ার পাোলোর র্যর্স্থা মছে পূর্বপমরকমল্পত।’ 
 
‘আমি ভযিে র্লেমছ।‘ 
 
‘এর্ং আলকবমডয়া রু্ঝলত পালর র্যাপারিা পূর্বপমরকমল্পত; আলকবমডয়ার িলতা ভিলয় 
সর্খালেই ষ়েযি খুুঁলজ পায়। এখালেও ভপে এর্ং আপোর িলতা যুমক্ত অেুসরণ করে। 
তারা ভচলয়মছে ভস ফাউলেশলে মফরুক তার র্দলে চলে ভগ্ে ট্রােিলর। মকন্তু ট্রােিলর 
ভকে?’ 
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‘র্লো ভকে?’ 
 
‘কারণ ভসখালেই ভর্ইিা, তার আদশব, মিউেলক পরামজত কলর। সলচতে র্া অর্লচতে 
ভালর্ ঘিোিা তার িলে ভগ্ুঁলথ রলয়লছ। অর্াক হলর্া ো যমদ আলকবমডয়া একই শত্রুর 
কাছ ভথলক পাোয়।’ 
 
‘মিউে?’ ভডমরে অতযন্ত ভদ্রভালর্ মজলজ্ঞস করলেে। 
 
‘অর্শযই ো। ভস পাোমেে মিতীয় ফাউলেশলের কাছ ভথলক। আপমে কী ভভলর্লছে এই 
সর্বগ্রাসী মর্পদ ভথলক কােগ্ােও িুক্ত?’ 
 
‘ভযভালর্ই ভহাক আিরা দুজে মসদ্ধালন্ত এলসমছ আলকবমডয়ার পাোলো মছে পূর্বপমরকমল্পত, 
মিক? তালক ভখাুঁজা হমেে এর্ং পাওয়াও যায়। মকন্তু মডমরজ ইোকৃতভালর্ই তালক 
ভযলত ভদয়। কী কলর সম্ভর্ হলো? কারণ ভস আিালদর ভোক। মকন্তু তারা জােে 
কীভালর্? তারা কী আলগ্ই জােত মডমরজ মর্শ্বাসঘাতক।‘ 
 
‘তুমি র্েলত চাে কােগ্ামেয়ােরা সমতয সমতয আলকবমডয়ালক র্েী করলত ভচলয়মছে। 
সমতয র্েলত কী তুমি আিালক লান্ত কলর তুলেছ, এন্থর। ভতািার কথা ভশষ কর; আমি 
ঘুিার্।’ 
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‘তা়োতাম়েই ভশষ করর্।’ এন্থর পলকি ভথলক কলয়কিা এেলসফালোগ্রাফ ভর্র করে। 
“মডমরলজর ভব্রইে ওলয়ভ, এন্থর র্েে, স্বাভামর্কভালর্, ভস মফলর আসার পর ততমর করা 
হলয়লছ।’ 
 
‘ড. ভডমরে ভদখলত পারলছে এর্ং যখে মতমে ভচাখ তুেলেে তার িুখ সাদা হলয় ভগ্লছ। 
তালক কলরাে করা হলয়লছ।’ 
 
‘মিক। আিালদর ভোক র্লেই ভস আলকবমডয়ালক ভছল়ে ভদয়মে। র্রং ভছল়ে মদলয়লছ 
মিতীয় ফাউলেশলের প্রভালর্।‘ 
 
‘এিেমক িামিবোলস েয়, ট্রােিলর যালে জাোর পরও।‘ 
 
এন্থর কাুঁধ ঝাুঁকাে। ‘তালক ভসভালর্ই পমরচামেত করা হলয়লছ। ভস শুধুই একিা িাধযি। 
আলকবমডয়া তালদর প্রতযাশার মর্পরীত পথ ভর্লছ মেলয়লছ এর্ং হয়লতা মেরাপদ। অথর্া 
র্ো যায় ততক্ষণ পযবন্ত মেরাপদ যতক্ষণ পযবন্ত ো তারা এই পমরর্মতবত পমরমস্থমতলক 
মেলজলদর অেুকূলে মেলয় আসলত পালর–’ 
 
ভস ভথলি ভগ্ে। মভমডওর ভছাি সতকবর্ামত জ্বেলছ মেভলছ। অথবাৎ ভকালো গুরুত্বপূণব 
সংর্াদ হলে। ভডমরেও ভদখলেে এর্ং দীঘবমদলের অভযাস র্লশ স্বয়ংমক্রয়ভালর্ মভমডও 
চােু করলেে। তারা িাঝখাে ভথলক শুেলছে মকন্তু ভশষ হওয়ার আলগ্ই রু্ঝলত পারলেে 
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ভয ভহার্ার িযালো র্া তার যতিুকু অর্মশষ্ট আলছ খুুঁলজ পাওয়া ভগ্লছ এর্ং পঞ্চাশ 
র্ছলরর িলধয এই প্রথি ফাউলেশে আর্ার যুলদ্ধ জম়েলয় প়েে। 
 
এন্থলরর ভচায়াে শক্ত হলয় ভগ্ে। ‘মিক আলছ, ডক্, আপমে শুলেলছে। কােগ্াে আক্রিণ 
শুরু কলরলছ এর্ং কােগ্াে মিতীয় ফাউলেশলের অধীলে রলয়লছ। আপমে কী ভিলয়লক 
অেুসরণ কলর ট্রােিলর যালর্ে?’ 
 
‘ো। আমি ঝুুঁমক ভের্। এখালেই।‘ 
 
‘ড. ভডমরে। আপমে আপোর ভিলয়র িলতা রু্মদ্ধিাে েে।’ ভস মকছুক্ষণ তামকলয় থাকে 
তারপর ভকালো কথা ো র্লেই চলে ভগ্ে। 
 
আর ড. ভডমরে অমেিয়তার িালঝ ডুলর্ ভগ্লেে। 
 
মভমডও মর্রমতহীেভালর্ ফাউলেশে ও কােগ্ালের িলধযকার যুলদ্ধর প্রথি ঘণ্টার ছমর্ 
প্রদশবে করলছ এর্ং উলত্তমজত র্ণবো মদলয় চলেলছ। 
 
. 
 
২.১১ ে়োই 
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ফাউলেশলের ভিয়র হাত মদলয় খুমে কািল়ে থাকা ঘে চুে আচ়োলোর র্যথব ভচষ্টা 
করলেে। দীঘবশ্বাস ভফেলেে। আিরা অলেক সিয় েষ্ট কলরমছ; অলেক সুলযাগ্ েষ্ট 
কলরমছ। আমি ভকালো অমভলযাগ্ করলত চাই ো ড. ভডমরে, মকন্তু আিরা হারলত র্াধয। 
 
ভডমরে শান্তভালর্ র্েলেে, ‘আস্থা হারালোর ভকালো কারণ ভেই, সযার।‘ 
 
‘আস্থার অভার্! আস্থার অভার্! গ্যাোমি, ড, ভডমরে, অেযােয কারণগুলোলক আপমে 
কীভালর্ মর্চার করলর্ে? এমদলক আসুে–’ 
 
মতমে ভডমরেলক প্রায় ভিলেই একিা স্বে মডম্বাকার কািালিার কালছ মেলয় ভগ্লেে। 
কািালিার চারমদলক রলয়লছ একিা সার্েীে ভফাসব মফল্ড। ভিয়লরর স্পলশব ভসখালে 
গ্যাোমির মত্রিামত্রক িলডে উজ্জ্বে হলয় উিে। পুঁাাচালো মরংলয়র িলতা। 
 
‘হেুদ রে িারা মচমিত, ভিয়র র্েলেে, উলত্তমজতভালর্, ‘ভস্পলসর এই অংশগুলো মেয়িণ 
করলছ ফাউলেশে; োে রে মচমিত অংশগুলো রলয়লছ কােগ্ালের অধীলে। 
 
‘গ্যাোলক্টাগ্রামফ, ভিয়র র্লে চলেলছে আিালদর প্রধাে শত্রু। আিালদর দুর্বে ভকৌশেগ্ত 
অর্স্থাে মেলয় এডমিরােলদর িলে ভকালো সলেহ ভেই। ভখয়াে করুে। আিালদর শত্রুরা 
রলয়লছ ভকলন্দ্রর আশপালশ। ভয-ভকালো মদক ভথলকই তারা আিালদর ভিমকলয় মদলত 
পারলর্। অোয়ালসই মেলজলদর রক্ষা করলত পারলর্।’ 
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‘আিরা ছম়েলয় রলয়মছ। ফাউলেশলের অন্তভুবক্ত র্সমতগুলোর গ়্ে দূরত্ব কােগ্ালের 
দূরলত্বর প্রায় মতেগুণ। ভযিে সান্তামে ভথলক েমক্রস ভযলত আিালদর দুহাজার পাুঁচশ 
পারলসক পথ পাম়ে মদলত হয় মকন্তু তালদরলক ভযলত হয় িাত্র আিশ পারলসক। যমদ 
আিরা–’ 
 
ভডমরে র্েলেে, ‘সর্ই আমি জামে, সযার।‘ 
 
 ‘এর্ং আপমে রু্ঝলত পারলছে ো ভয এর অথব হলে পরাজয়।‘ 
 
‘এই যুলদ্ধ দূরলত্বর চাইলত র়্ে মকছু রলয়লছ। আমি র্েমছ আিরা হারর্ ো। এলকর্ালরই 
অসম্ভর্।‘ 
 
‘আপমে কীভালর্ র্েলছে ভয আিরা হারর্ ো?’ 
 
‘কারণ ভসল্ডেস প্ল্যালের মেলজর িলতা একিা র্যাখযা আলছ আিার।’ 
 
‘ওহ,’ ভিয়লরর ভিাুঁি ভর্ুঁলক ভগ্ে। মতমে মপছলে একহাত মদলয় আলরক হাত ধলর 
দাুঁ়োলেে। তাহলে আপমেও মিতীয় ফাউলেশলের অতীমন্দ্রয় সাহালযযর উপর ভরসা 
কলরে।‘ 
 
‘ো, র্রং ভরসা কমর অর্শযম্ভার্ী সহলযামগ্তার উপর এর্ং সাহস ও তধলযবর উপর।‘ 
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এর্ং মেলজর আত্মমর্শ্বাস থাকলেও মতমে ভয় ভপলেে— 
 
যমদ– 
 
যমদ এন্থলরর কথাই মিক হয় এর্ং কােগ্ােলক ঐ ভিিাে যাদুকররা তালদর সরাসমর 
হামতয়ার মহসালর্ র্যর্হার কলর। যমদ তালদর উলেশয হয় ফাউলেশেলক পরামজত ও 
বংস করা। তাহলে? ো! হলত পালর ো। 
 
এর্ং এখেও— 
 
মতক্ততার হামস হাসলেে মতমে। ভসই একই অর্স্থা। সর্সিয় অস্বে গ্রাোইলির ভভতর 
মদলয় ভদখার র্যথব ভচষ্টা, শত্রুর কালছ যা অতযন্ত স্বে। 
 
. 
 
েডব অর্ কােগ্াে ভয গ্যাোকমিক িলডলের সািলে দাুঁম়েলয় আলছ ভসিা হুর্হু ভিয়র এর্ং 
ভডমরলের িলডলের জিজ। পাথবকয শুধু ভিয়র মছলেে গ্ম্ভীর, মকন্তু র্স্যামিে হাসলছ। 
 
এডমিরালের জিকালো ইউমেফিব তার মর্শাে ভদলহর সালথ িামেলয় ভগ্লছ চিৎকার। 
গ্াঢ় োে রলের অডবার অর্ দয মিউে’ পদলকর সযাশ ডাে কাুঁধ ভথলক ভকাির পযবন্ত 
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রু্লকর উপর ভকাোকুমে জম়েলয় আলছ। এই পদক মদলয়মছে পূর্বর্তবী ফার্স্ব মসমিলজে, 
যালক ভস ছয়িালসর িলধয ক্ষিতাচুযত কলর। র্াি কাুঁলধ োগ্ালো রলয়লছ চকচলক রূপামে 
পদক। 
 
তার সালথ রলয়লছ ভজোলরে র্স্াফলদর ছয়জে। প্রলতযলকর ইউমেফিব তার িলতাই 
চাকমচকযিয়। আরও রলয়লছ তার ফার্স্ব মিমের্স্ার, রৃ্দ্ধ, হােকা-পাতো–অেয সর্ার 
সািলে এলকর্ালর মেপ্রভ। 
 
র্স্যামিে র্েে, আিার িলে হয় মসদ্ধান্তগুলো পমরোর। অলপক্ষা করার সািথবয আিালদর 
আলছ। আর অলপক্ষার প্রমতমি িুহূতব তালদর িলোর্লের উপর এক একমি আঘাত। যমদ 
মেলজলদর শামসত প্রমতমি অংশ তারা রক্ষা করলত চায়, তাহলে তালদর শমক্ত কলি যালর্। 
তখে আিরা একসালথ দুজায়গ্ায় হািো চাোর্ এখালে এর্ং এইখালে।’ ভস গ্যাোকমিক 
িলডলে অর্স্থােগুলো ভদখাে। দুলিা সাদা ভরখা োে অংশ ভথলক হেুদ অংলশর মদলক 
ছুলি ভগ্ে এর্ং িামিবোসলক একপালশ আোদা কলর ভফেে। যমদ তারা ছম়েলয় ো পল়ে 
এক জায়গ্ায় জল়ো হয় তা হলে ভস্বোয় তালদর ভডামিমেয়লের দুই-তৃতীয়াংশ আিালদর 
হালত ভছল়ে ভদলর্। এর ফলে ফাউলেশলে মর্লদ্রালহর ঝুুঁমক র্া়েলর্। 
 
ফার্স্ব মিমের্স্ালরর পাতো কণ্ঠস্বর মেিব্ধতা ভঙ্গ করে। ‘ছয়িালসর িলধয,’ ভস র্েে, 
‘ফাউলেশে আরও শমক্তশােী হলয় উিলর্। আিরা জামে, তালদর প্রচুর সম্পদ আলছ, 
সংখযার মদক মদলয় তালদর ভেভী আিালদর চাইলত শমক্তশােী; তালদর জেশমক্ত 
অপ্রমতলরাধয। র্রং ঝমিকা আক্রিণ চাোলোই মেরাপদ।‘ 
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তার কথায় ভকউ প্রভামর্ত হলো ো। েডব র্স্যামিে ভহলস র্েে, ‘ছয় িাস র্া এক র্ছর, 
যমদ প্রলয়াজে হয়–আিালদর ভকালো ক্ষমত হলর্ ো। এই সিলয়র িলধয ফাউলেশে 
মেলজলদর প্রস্তুত করলত পারলর্ ো। প্রস্তুত হলত পারলর্ ো কারণ তারা গ্ভীরভালর্ 
মর্শ্বাস কলর মিতীয় ফাউলেশে তালদর রক্ষা করলর্। মকন্তু এইর্ার করলর্ ো।’ 
 
ঘলরর প্রলতযকমি ভোক অস্বমি মেলয় তামকলয় আলছ। 
 
‘ভতািালদর আত্মমর্শ্বাস কলি ভগ্লছ, আিার িলে হয়।‘ ভস র্েে, িাো গ্োয়। 
‘ফাউলেশলে আিালদর ভয এলজি আলছ তার মরলপািব আর্ার র্যাখযা করার প্রলয়াজে 
আলছ, অথর্া মি. ভহামির িাে, ফাউলেশে এলজি–ভয এখে আিালদর পলক্ষ কাজ 
করলছ–তার মরলপািব। ভতািরা ভযলত পার।‘ 
 
র্স্যামিে িুলখ হামস মেলয় তার র্যমক্তগ্ত ভচম্বালর ঢুকে। ভহামির িােলক মেলয় ভস প্রায়ই 
অর্াক হয়। ভিরুদেহীে ভোকিা তার কথা ভরলখলছ। প্রচুর তথয মদলে–মর্লশষ কলর 
যখে ভসমেয়া সািলে থালক। 
 
িুলখর হামস প্রশি হলো। ভর্াকা ভোকিা ভশষ পযবন্ত ভসমেয়ার কালজ োগ্লছ। অন্তত 
মিমষ্ট কথা মদলয় িা-এর কাছ ভথলক কাজ আদায় করলত পারলছ, ভকালো সিসযা ছা়োই। 
ভসমেয়া অতযন্ত ঈষবাপরায়ণ। ভপস! যমদ ভডমরলের ভিলয়িা থাকত–এখেও ভসমেয়ার িাথা 
ভস পাউডার র্াোয়মে ভকে? 
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কারণিা রু্ঝলত পারে ো। 
 
হয়লতা ভসমেয়া িান্-এর সালথ জম়েলয় পল়েলছ এর্ং িালক তার প্রলয়াজে। ভসই প্রথি 
যুমক্ত মদলয় র্লেলছ ভয মিতীয় ফাউলেশলের অমিত্ব ভেই। তার এডমিরােলদর জেয এই 
মেিয়তার প্রলয়াজে রলয়লছ। 
 
আর এখে— 
 
ভস িাথা ঝাুঁমকলয় মচন্তাগুলো দূর কলর মদে। 
 
. 
 
২.১২ পমরতযক্ত পৃমথর্ী 
 
ট্রযােির মেঃলশমষত এর্ং পুেজবন্ম োভ করা এক পৃমথর্ী। গ্যাোমির ভকলন্দ্র অতুযজ্জ্বে 
েক্ষলত্রর মভল়ে মেরভ এক পাথলরর িলতা অতীলতর সৃ্মমত ও ভমর্ষযলতর স্বে মেলয় 
ভর্ুঁলচ আলছ। 
 
এক সিয় মছে যখে এই গ্রলহর ধাতর্ আর্রলণর মভতর ভথলক সীিাহীে কতৃবত্ব ও 
ক্ষিতা র্স্ারলডালির সর্বলশষ প্রান্তলকও ভরলখমছে শক্ত র্াধলে। পুলরা গ্রহ মছে। একিা 
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িাত্র শহর, র্াস করত চারশ মর্মেয়ে প্রশাসমেক কিবকতবা; গ্যাোকমিক এম্পায়ালরর 
পরাক্রিশােী রাজধােী। 
 
এম্পায়ার যখে বংস হয় তখে ট্রােিলরর কতৃবত্ব ও ক্ষিতা এলকর্ালর মেঃলশষ হলয় 
পল়ে। মর্শাে বংসযলজ্ঞর সিয় ভয ধাতর্ আর্রণ পুলরা গ্রহলক আরৃ্ত কলর ভরলখমছে 
ভসগুলো হাসযকরভালর্ দুিল়ে িুচল়ে যায়। 
 
যারা মিলক থাকলত ভপলরমছে তারা ধাতর্ পাত খুলে খাদয ও গ্র্ামদ পশুর মর্মেিলয় 
অেযােয গ্রলহর মেকি মর্মক্র কলর ভদয়। আর্ার উনু্মক্ত হলয় পল়ে িামি এর্ং এই গ্রহ 
মফলর যায় তার শুরুলত। প্রানগ্মতহামসক চাষার্ালদর যুলগ্, ভুলে যায় তার িহাে অতীত। 
 
মকন্তু এখেও পুলরালো অতীলতর মছলিলফাুঁিা আকাশ সিাে উুঁচুলত মতক্ত এর্ং গ্ম্ভীর 
েীরর্তায় পুঞ্জীভূত হলয় আলছ। 
 
. 
 
মদগ্লন্তর কালছ ধাতর্ কািালিাগুলো ভদখলে দি র্ন্ধ হলয় যায় আলকবমডয়ার। পােভাররা 
ভয গ্রালি থালক ভসই গ্রালির ঘরর্াম়েগুলো গ্ালয় গ্ালয় োমগ্লয় ততমর করা–ভছাি এর্ং 
প্রানগ্মতহামসক। চারপালশর মর্িৃত িালি পাকা ফসলের কারলণ হেলদ ভসাোমে রলের 
িলে হয়। 
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মকন্তু ভসখালেই, গ্ন্তর্যসীিার অদূলরই রলয়লছ, অতীলতর সৃ্মমত। রাজকীয় িমহিা মেলয় 
দাুঁম়েলয় আলছ, উজ্জ্বে হলয় আলছ। ভযখালে ট্রযােিলরর সূলযবর আলো প়েলছ িলে হয় 
ভসখালে ভযে আগুে ধলর ভগ্লছ। ট্রােিলর আসার পর আলকবমডয়া একমদে ভসখালে 
মগ্লয়মছে। িসৃণ এর্ং ভজা়োহীে ভপভলিি ভর্লয় উপলর উলি এর্ং ঝুুঁমক মেলয় ধূমে 
ধূসমরত কািালিার মভতলর প্রলর্শ কলর, ভাো ভদওয়াে এর্ং পামিবশলের ফাুঁকলফাকর 
মদলয় আলো ঢুকমছে। 
 
দি র্ন্ধ করা অেুভূমত। 
 
ভস মফলর আলস, ঊববশ্বালস ভদৌল়ে োলি যতক্ষণ পযবন্ত ো পালয়র মেলচ িামির পশব পায়। 
এর্ং ঘুলর দাুঁম়েলয় অলেকক্ষণ তামকলয় থালক। মিতীয়র্ার মর্ষণ্ণ গ্াম্ভীযবতা ভঙ্গ করার 
সাহস তার হয়মে। 
 
জালে এই পৃমথর্ীর ভকােখালে ভস জলন্মমছে, প্রাচীে ইলম্পমরয়াে োইলব্রমরর কালছ, যা 
মছে ট্রােিলরর ভচলয়ও সিৃদ্ধশােী। সর্লচলয় ভার্গ্ম্ভীর, সর্চাইলত পমর্ত্র। সর্গুলো 
পৃমথর্ীর িলধয, িহামর্পযবলয়র হাত ভথলক একিাত্র এই োইলব্রমরই রক্ষা পায় এর্ং প্রায় 
এক শতাব্দী ধলর মছে স্বয়ংসমূ্পণব এর্ং অক্ষত। 
 
ভসখালেই হযামর ভসন্ডে এর্ং তার সঙ্গীরা কল্পোতীত জাে ততমর কলরলছে। ভসখালেই 
এর্মেং মিস ভগ্াপে রহসয ভভদ কলরে এর্ং তালক হতযা করার আলগ্ মর্পুে মর্স্মলয় 
ভসখালেই র্লসমছলেে। 
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এই ইলম্পমরয়াে োইলব্রমরলতই তার মপতািহ-মপতািহী মিউলের িৃতুযর আলগ্ দশর্ছর 
র্াস কলরলছে, তারপর তারা ের্গ্মিত ফাউলেশলে মফলর যাে। 
 
এই ইলম্পমরয়াে োইলব্রমরলতই তার র্ার্া স্ত্রীলক মেলয় এলসমছলেে মিতীয় ফাউলেশে 
খুুঁজলত, মকন্তু র্যথব হে। ভসখালেই তার জন্ম এর্ং ভসখালেই তার িালয়র িৃতুয হয়। 
 
োইলব্রমরিা ভদখলত চায় ভস, মকন্তু পােভার তার ভগ্াে িাথা ভেল়ে ো কলরলছ। ‘প্রায় 
হাজার িাইে দূলর, আলকবমড, এর্ং এখালে অলেক কাজ পল়ে আলছ। তা ছা়ো যাওয়ািা 
মিক হলর্ ো। ওিা একিা পমর্ত্র স্থাে–’ 
 
মকন্তু আলকবমডয়া জালে োইলব্রমর ভদখার ভকালো ইো পােভালরর ভেই; মিউলের 
প্রাসালদর িলতা একই কারণ। ভয় এর্ং কুসংস্কার। 
 
মকন্তু এই ভর্ুঁলি ভোকিার উপর ভস রাগ্ করলত পারলছ ো। প্রায় মতেিাস হলত চেে 
ভস ট্রােিলর এলসলছ এর্ং পুলরািা সিয়, তারা দুজে–পপা এর্ং িিা তার সালথ খুর্ 
ভালো র্যর্হার কলর চলেলছ— 
 
মর্মেিলয় ভস কী মদলয়লছ? র্রং তালদরলক অমের্াযব মর্পলদর মদলক ভিলে মদলয়লছ। ভস কী 
র্লে ভদলর্ ভয তালক যারা রক্ষা করার ভচষ্টা করলর্ তারা সর্াই মর্পলদ প়েলর্। ো! ওই 
দুজেলক ভস জাোলর্ ো। 
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তার অেুলশাচো হলে মকন্তু এ ছা়ো আর ভকালো উপায় ভেই। 
 
ভব্রকফার্স্ করার জেয মেলচ োিে ভস। কথা র্োর শব্দ ভপে। 
 
. 
 
সালিবর কোলরর মেলচ েযাপমকে খুুঁলজ প্রীি পােভার মর্তৃষ্ণা মেলয় মডি ভপালচর র্ামি 
ভিলে মেে। 
 
‘গ্তকাে আমি শহলর মগ্লয়মছোি, িিা,’ িুখ ভমতব খার্ার মেলয় র্েে ভস। 
 
‘শহলরর খর্র কী, পপা?’ মেরাসক্ত গ্োয় মজলজ্ঞস করে িিা, র্লস আলছ। ভিমর্েিা 
ভাে িলতা ভদলখ ের্ণ আোর জেয আর্ার উিে। 
 
‘আহ, খুর্ একিা ভালো ো। কােগ্াে ভথলক একিা মশপ এলসমছে সালথ মছে 
ভসখােকার ঋরলরর কাগ্জ। যুদ্ধ শুরু হলয়লছ ভসখালে।‘ 
 
‘যুদ্ধ! তাই! মিক আলছ, ওলদর রু্মদ্ধ ো থাকলে মেলজর িাথা ফািালত দাও। ভতািার মর্ে 
এখলো আলসমে? ‘পপা, আমি আর্ারও র্েমছ। রু্ল়ো কসকারলক সতকব কলর দাও ভয 
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এই পৃমথর্ীলত আরও সির্ায় আলছ। ওরা ভতািালক ভয পমরিাণ ভদয় ভসিা র্ান্ধর্ীলদর 
কালছ জ্বেলত আিার েজ্জা কলর, মকন্তু এইর্ার অন্তত তারা েমজ্জত হলর্।’ 
 
মর্রমক্তর সালথ র্েে পপা, ‘ভদখ ভব্রকফার্স্ করার সিয় আিালক র্ালজ কথা র্েলত র্াধয 
কলরা ো, তাহলে গ্োয় খার্ার আিলক িরর্,’ র্লেই িাখে োগ্ালো ভিালর্স্র উপর রাগ্ 
ঝা়েে। েরি সুলর ভযাগ্ করুে, ‘ে়োই হলে ফাউলেশে এর্ং কােগ্ালের িলধয। দুই 
িাস ধলর ে়োই চেলছ।‘ 
 
হাত ভেল়ে ভস্পস িাইলির ভমঙ্গ কলর ভদখাে ভস। 
 
‘হুি-ি-ি কার কী অর্স্থা?’ 
 
‘ফাউলেশলের অর্স্থা ভালো ো। কােগ্ালে ভতা তুমি ভদলখছুই; সর্াই তসমেক। ওরা ততমর 
হলয়ই মছে। ফাউলেশে ততমর মছে ো, আর তাই–রু্ি!’ 
 
হিাৎ কলরই িিা কাুঁিাচািচ োমিলয় ভরলখ চাপাস্বলর র্েে, ‘ভর্াকা!’ 
 
‘হাহ?’ 
 
‘িাথা ভিািা! ভতািার এই র়্ে িুখিা সর্সিয়ই চেলছ৷’ 
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দ্রুত মেলদবশ করুে ভস এর্ং যখে পপা কাুঁলধর উপর মদলয় তাকাে, ভদখে আলকবমডয়া 
দাুঁম়েলয় আলছ দরজার সািলে, পাথলরর িূমতবর িলতা। 
 
‘ফাউলেশে যুলদ্ধ জম়েলয় পল়েলছ?’ মজলজ্ঞস করু্ে আলকবমডয়া। 
 
অসহালয়র িলতা িিার মদলক তাকাে পপা, তারপর উপর মেলচ িাথা ো়েে। 
 
‘এর্ং তারা হারলছ?’ 
 
আর্ারও িাথা ো়েে। 
 
আলকবমডয়ার িলে হে তার দি র্ন্ধ হলয় যালর্, ধীর পালয় ভিমর্লের মদলক এমগ্লয় এে। 
সর্ ভশষ হলয় ভগ্লছ? মজলজ্ঞস করে মফসমফমসলয়। 
 
‘সর্ ভশষ?’ পপা পুেরারৃ্মত্ত কলর র্েে। ‘ভক র্লেলছ সর্ ভশষ হলয় ভগ্লছ? যুলদ্ধ অলেক 
মকছুই হলত পালর। আর…আর–’ 
 
‘র্লসা ডামেবং,’ তালক শান্ত করার জেয েরি সুলর র্েে িিা। ‘খাওয়ার আলগ্ ভর্মশ কথা 
র্ো মিক ো।‘ 
 
মকন্তু আলকবমডয়া ভসমদলক কাে মদে ো। কােগ্ামেয়ােরা কী িামিবোলস ভপৌঁলছ ভগ্লছ?’ 
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‘ো,’ ভজার মদলয় র্েে পপা। ‘খর্রিা গ্ত সিালহর, এর্ং িামিবোস এখেও ে়েলছ। 
আমি সমতয র্েমছ এর্ং ফাউলেশে এখেও শমক্তশােী। ভতািালক খর্লরর কাগ্জিা এলে 
ভদর্?’ 
 
‘হযাুঁ!’ 
 
খাওয়া শুরু করে ভস মকন্তু ভচাখ খর্লরর উপর। সািামে এর্ং ভকালরে হাতছা়ো হলয় 
ভগ্লছ–মর্ো যুলদ্ধ। ইফমে ভসক্টলর ফাউলেশে ভেমভর একিা ভস্কায়াড্রে ধরা পল়ে এর্ং 
প্রায় প্রলতযকমি মশপ বংস হলয় ভগ্লছ। 
 
আর এখে ফাউলেশে আর্ার প্রথি ভিয়র ভসেভর হামডবলের গ্ল়ে ভতাো চার ভসক্টর 
মেলয় সংগ্মিত যুক্তরালজয পমরণত হলয়লছ। মকন্তু তারা এখেও ে়েলছ এর্ং এখেও 
হয়লতা সুলযাগ্ আলছ–এর্ং যত যাই ঘিুক, তার র্ার্ালক জাোলতই হলর্। ভয ভকালোভালর্ 
তার র্ার্ার কালে কথািা ভপৌঁছালতই হলর্। তালক পারলতই হলর্। 
 
মকন্তু কীভালর্? এই যুলদ্ধর সিয়। 
 
োিা ভশষ হওয়ার পর ভস পপালক মজলজ্ঞস করে, েতুে মিশে মেলয় আপমে আর্ার 
র্াইলর যালর্ে, মি. পােভার? 
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পপা একিা র়্ে ভচয়ার মেলয় সািলের েলে ভরালদ র্লসলছ। ভিািা ভিািা আঙু্গলের ফাুঁলক 
জ্বেলছ একিা ভপি ভিািা চুরুি। ভদলখ িলে হয় িহাসুখী। 
 
‘মিশে?’ পপা মজলজ্ঞস করে, অেসভালর্। ভক জালে। কী সুের অর্কাশ আর আিার 
ছুমি এখেও ভশষ হয়মে। েতুে মিশলের কথা উিলছ ভকে? ভতািার অসুমর্ধা হলে। 
আলকবমড? 
 
‘আিার? ো, এখালে আিার ভােই োগ্লছ। আপমে আিার সালথ খুর্ ভালো র্যর্হার 
করলছে, আপমে এর্ং মিলসস পােভার।‘ 
 
হাত ভেল়ে কথাগুলো উম়েলয় মদে ভস। 
 
আলকবমডয়া র্েে, ‘আমি যুলদ্ধর কথা ভার্মছোি।’ 
 
‘ওই র্যাপার মেলয় ভর্মশ ভভলর্া ো। তুমি কী করলত পারলর্। মকছু যমদ করলত োই পার, 
তা হলে ভভলর্ ভভলর্ কষ্ট পালর্ ভকে? 
 
‘মকন্তু আমি ভার্মছোি ভয ফামিবং ওয়াল্ডবগুলো ফাউলেশলের হাতছা়ো হলয় ভগ্লছ। 
ভসখালে এখে সম্ভর্ত খাদয সংকি চেলছ।’ 
 
অস্বমিলত ভুগ্লছ পপা। ‘মচন্তা কলরা ো। সর্ মিক হলয় যালর্।’ 
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আলকবমডয়া শুেেই ো। ‘আমি যমদ তালদর জেয খাদয মেলয় ভযলত পারতাি। আপমে 
জালেে, মিউলের িৃতুযর পর ফাউলেশে মর্লদ্রাহ কলর, মকছু সিলয়র জেয িামিবোস হলয় 
পল়ে মর্মেন্ন এর্ং ভজোলরে হযাে মপ্রচার, ভয মিউলের উত্তরসূমর মহসালর্ অল্প সিলয়র 
জেয ক্ষিতায় মছে, িামিবোস অর্লরাধ কলর। ভস সিয় চরি খাদয সংকি ভদখা ভদয় 
এর্ং আিার র্ার্ালক তার র্ার্া র্লেমছলেে ভয খাওয়ার জেয তালদর কালছ সহজপ্রাপয 
মছে শুকলো এমিলো এমসড, স্বাদ মছে ভয়ােক। একিা মডলির দাি দাুঁম়েলয়মছে দুশ 
ভক্রমডি। তারপর অর্লরাধ উমিলয় মেলে সান্তামে ভথলক খাদয মেলয় মশপ এলসমছে। 
সিয়িা মছে অর্শযই খুর্ কলষ্টর। সম্ভর্ত এখেও ভসই ধরলের পমরমস্থমতর উদ্ভর্ 
হলয়লছ।’ 
 
একিু চুপ ভথলক আলকবমডয়া র্েে, আমি র্ামজ ভরলখ র্েলত পামর ফাউলেশে এখে 
খালদযর জেয মিগুণ, মতেগুণ র্া তারও ভর্মশ দাি মদলত রামজ। যমদ ভকালো সির্ায় 
খািার, ভযিে এই ট্রযােির ভথলকই যমদ ভকউ কাজিা শুরু কলর, তারা মকছু মশপ হারালত 
পালর, মকন্তু যুদ্ধ ভশষ হওয়ার আলগ্ই তারা মিমেওলেয়ার হলয় যালর্। ফাউলেশলের 
ভট্রডাররা এভালর্ই প্রচুর োভ করলতে। প্রমত মট্রলপই প্রায় দুই মিমেয়ে ভক্রমডি োভ। 
তাও আর্ার একিা মশলপর পণয ভর্লচ।’ 
 
পপ তামকলয় আলছ, চুরুি কখে হাত ভথলক পল়ে ভগ্লছ ভখয়ােই ভেই। খাদয সরর্রালহর 
চুমক্ত, হাহ? হুি– মকন্তু ফাউলেশে অলেক দূলর। 
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‘ওহ্, আমি জামে। যমদ মেয়মিত মশপ োইোর ধলর যাে তাহলে সম্ভর্ত িযামসো র্া 
স্নামসক-এর ভচলয় ভর্মশ কালছ ভপৌঁছলত পারলর্ে ো এর্ং তারপর পথ ভদখালোর জেয 
একিা ভছাি স্কাউিমশপ র্া অেয মকছু ভা়ো করলত হলর্।’ 
 
িলে িলে মহসার্ করলত োগ্ে পপা। 
 
দুই সিালহর িলধয মিশলের সিি প্রস্তুমত সম্পন্ন হে। িিা সারাক্ষণ প্রমতর্াদ জামেলয় 
চলেলছ–প্রথিত পপা একগুলয়র িলতা মর্পলদর ঝুুঁমক মেলে র্লে। তারপর তালক সালথ 
মেলত রামজ ো হওয়ায়। 
 
পপা র্েে, ‘িিা, তুমি রু্ম়ে ভিলয়িােুলষর িলতা আচরণ করছ ভকে? ভতািালক সালথ 
মেলত পারর্ ো। কাজিা পুরুষলোলকর। যুদ্ধিালক তুমি কী িলে কর? িজা? 
ভছলেলখো?’ 
 
‘তা হলে তুমি যাে ভকে? তুমি কী পুরুষ, রু্ল়ো ভাি–একপা আর একহাত কর্লর মদলয় 
ভরলখছ। অল্প র্য়লসর কাউলক ভযলত দাও ভতািার িলতা ফাুঁকা িাথার রু্ল়ো যালর্ ভকে?’ 
 
‘আিার িাথা ফাুঁকা ো,’ সমাে র্াুঁচালত তীব্র প্রমতর্াদ করে পপা। ‘আিার িাথায় 
এখেও প্রচুর চুে আলছ। তাছা়ো আমি ভকে কমিশে ভের্ ো? অল্প র্য়লসর ভকউ ভেলর্ 
ভকে? ভশালো, এই মট্রলপ প্রায় মিমেয়ে ভক্রমডি ভরাজগ্ার হলত পালর।‘ 
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িিা ভসিা জালে, তাই আর প্রমতর্াদ করে ো। 
 
যাওয়ার আলগ্ আলকবমডয়া তার সালথ ভদখা করে। 
 
‘আপমে িামিবোলস যালর্ে?’ মজলজ্ঞস করে ভস। 
 
‘ভকে েয়? তুমি মেলজই র্লেছ তালদর রুমি, চাে, আেু প্রলয়াজে। চুমক্তলত রামজ হলেই 
তারা মজমেসগুলো পালর্। 
 
‘তা হলে একিা কথা, যমদ আপমে িামিবোলস যাে…আিার র্ার্ার সালথ ভদখা করলর্ে?’ 
 
পপার িুখ সহােুভূমতলত আদ্রব হলয় উিে, ‘ওহ–ভতািালক র্েলত হলর্ ো। মেিয়ই আমি 
তার সালথ ভদখা করর্। র্ের্ ভয তুমি মেরাপলদ রলয়ছ এর্ং সর্মকছু মিক আলছ, আর 
যুদ্ধ ভশষ হলে আমি ভতািালক মফমরলয় মেলয় যার্।’ 
 
‘ধেযর্াদ। আমি র্লে মদমে কীভালর্ তালক খুুঁজলর্ে, উোর োি ড. ভিারাে ভডমরে, 
থালকে র্স্যােিালকব। িামিবোস মসমির একিু র্াইলর, একিা ভছাি র্াযু়ে মেয়মিত ভসখালে 
যাতায়াত কলর। আিরা থামক ৫৫, চযালেে ড্রাইভ-এ।‘ 
 
‘দাুঁ়োও, আমি মেলখ ভেই।‘ 
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‘ো, ো,’ প্রর্ে ভর্লগ্ হাত-পা ভেল়ে র্াধা মদে আলকবমডয়া। ভকালো মকছুই মেলখ রাখলর্ে 
ো। আপমে অর্শযই িলে রাখলর্ে–এর্ং কালরা সাহাযয ছা়ো আিার র্ার্ার সালথ ভদখা 
করলর্ে।’ 
 
ধাুঁধার িলধয পল়ে ভগ্ে পপা। তারপর কাুঁধ ঝাুঁকাে। ‘মিক আলছ, তাহলে, ভতািরা থালকা 
র্স্যােিাকব, ৫৫ চযালেে ড্রাইভ এর্ং ভযলত হলর্ আকাশযালে। মিক আলছ?’ 
 
‘আলরকিা মজমেস।‘ 
 
‘র্ে?’ 
 
‘আিার পক্ষ ভথলক উোলক মকছু কথা র্েলত পারলর্ে?’ 
 
‘মেিয়ই।‘ 
 
‘কথাগুলো আমি আপোর কালে কালে র্েলত চাই।’ 
 
একিু মেচু হলয় আলকবমডয়ার মদলক িাথা এমগ্লয় মদে ভস, আলকবমডয়া তার কালে 
মফসমফস কলর কথাগুলো র্েে। 
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মর্স্মলয় পপার ভচাখ ভগ্াে হলয় ভগ্লছ। এই কথাগুলো আিালক র্েলত হলর্? ভকালো অথব 
রু্ঝলত পারমছ ো।’ 
 
‘মতমে রু্ঝলর্ে আপমে কী র্েলছে। শুধু র্েলর্ে খর্রিা আমি পামিলয়মছ এর্ং আমি 
জামে ভয মতমে এই কথাগুলোর অথব রু্ঝলর্ে। আমি ভযভালর্ র্লেমছ মিক ভসভালর্ই 
র্েলর্ে। একিুও ভযে র্যমতক্রি ো হয়। আপমে ভুেলর্ে ো ভতা?’ 
 
‘কীভালর্ ভুের্। পাুঁচিা ভছাি শব্দ, ভশালো’ 
 
‘ো, ো।’ আচিকা র্েে ভস এর্ং মেলজর অেুভূমতর গ্ভীরতা ভদলখ মেলজই অর্াক হে। 
র্েলর্ে ো। আিার র্ার্া ছা়ো অেয কালরা সািলেই র্েলর্ে ো। প্রমতজ্ঞা করুে। 
 
পপা আর্ারও কাুঁধ ঝাুঁকাে। ‘করোি প্রমতজ্ঞা! মিক আলছ!’ 
 
‘মিক আলছ, দুঃমখত স্বলর র্েে আলকবমডয়া। ভপসলপালিব যাওয়ার জেয পপা যখে এয়ার 
িযামিলত উিলছ তখে তার িলে হে ভস ভযে পপার িৃতুয পলরায়াোয় সই কলরলছ। তার 
সালথ আর ভদখা হলর্ ো। 
 
মফলর মগ্লয় িিার িুলখািুমখ হলত তার ভয় করলছ। এই সহৃদয় পমরর্ারমিলক ভস ভয 
মর্পলদ ভফলেলছ ভসই অেুলশাচোয় তালক হয়লতা আত্মহতযা করলত হলর্। 
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২.১৩ যুদ্ধ ভশষ 
 
কুলয়মরসিাে যুদ্ধ… সংগ্মিত হয় ৯, ১৭, ৩৭৭ এফই ভত ফাউলেশে এর্ং কেগ্ালের 
েডব র্স্যামিলের িলধয, অরাজক সিলয় এিাই মছে সর্বলশষ গুরুত্বপূণব যুদ্ধ:.. 
 
–এেসাইললালপমডয়া গ্যাোকমিকা 
 
. 
 
ভজাে িার্বর, যুদ্ধকােীে সংর্াদদাতা মহসালর্ তার েতুে ভূমিকা ভস উপলভাগ্ করলছ। 
মিতীয় ফাউলেশলের মর্রুলদ্ধ মেষ্ফে ে়োইলয়র পর প্রচুর যুদ্ধজাহাজ এর্ং সাধারণ 
িােুষলদর এই যুলদ্ধ রলয়লছ প্রচুর উলত্তজো। 
 
ফাউলেশে এখে পযবন্ত মর্জয়ী হওয়ার িলতা ভকালো ে়োই কলরমে, তলর্ মেরাশ হওয়ার 
িলতাও মকছু ঘলিমে। ছিাস পলর ও ফাউলেশলের শক্ত প্রমতরক্ষা রু্যহ ভভলে পল়েমে। 
ভেমভ মিি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভথলক সংখযায় ভর্ল়েলছ এর্ং কামরগ্মর মদক ভথলকও 
শমক্তশােী হলয় উলিলছ। 
 
এর িলধয প্ল্যালেিমর প্রমতরক্ষা আরও শমক্তশােী করা হলয়লছ, উন্নত প্রমশক্ষণ ভপলয় 
ভসোর্ামহেী হলয় উলিলছ আরও দক্ষ প্রশাসমেক অদক্ষতা দূর হলয়লছ এর্ং দখে করা 
ভিমরলিামরগুলো পুেদবখে করার সিয় অমধকাংশ কােগ্ামেয়াে মিি বংস হলয়লছ। 
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এই িুহূলতব িার্বর রলয়লছ এোলক্রামেয়াে ভসক্টলরর র্মহঃপ্রালন্ত থাডব মিলি। সাক্ষাঙ্কার 
মেলে একজে তসমেলকর–মফলেে মেলিার, ইমঞ্জমেয়ার, থাডব লাস, ভস্বোলসর্ক। 
 
‘মেলজর সম্পলকব মকছু র্েুে, ভসইের,’ িার্বর র্েে। 
 
‘ভর্মশ মকছু র্োর ভেই, মেলিার র্েে, হাসলছ এিেভালর্ ভযে ভস সর্াইলক ভদখলত 
পারলছ, যমদও কলয়ক মিমেয়ে ভচাখ মেমিতভালর্ই মভমডওলত তালক ভদখলছ। আমি 
একজে েলক্রইয়াে। এয়ার কার ফযাক্টমরলত চাকমর করতাি; মর্ভাগ্ীয় প্রধাে, ভাে 
ভর্তে। মর্র্ামহত, দুলিা র্াচ্চা আলছ; দুজলেই ভিলয়। আমি তালদরলক হযালো র্েলত 
পামর–যমদ ওরা এই িুহূলতব মভমডওর সািলে থালক।‘ 
 
‘মেিয়ই। চামেলয় যাে, ভসইের।’ 
 
‘গ্শ , ধেযর্াদ।’ গ্দগ্দ হলয় র্েে ভস, ‘হযালো, মিো, যমদ আিার কথা শুলে থালকা, 
আমি ভালো আমছ। সামে ভকিে আলছ? এর্ং িিা? আমি সর্সিয় ভতািালদর কথা ভামর্ 
এর্ং ভপালিব মফলর যাওয়ার পর আমি হয়লতা কালেবলত মগ্লয় ভতািালদর সালথ ভদখা 
করর্। ভতািার খার্ালরর পালসবে ভপলয়মছ মকন্তু ভফরৎ পামিলয়মছ। আিালদর মশলপ খালদযর 
সিসযা ভেই, মকন্তু শুলেমছ ভয মসমভমেয়ােরা খুর্ কলষ্ট আলছ। মিক আলছ, আর মকছু 
র্োর ভেই।’ 
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‘এরপর যখে আমি েমক্রলস যার্ তখে আপোর পমরর্ালরর সালথ ভদখা করর্ এর্ং 
তালদর খালদযর সিসযা ভযে ো হয় তার র্যর্স্থা করর্। ও. ভক?’ 
 
হামস প্রশি হলো তরুলণর। ‘ধেযর্াদ মি. িার্বর। আমি কৃতজ্ঞ থাকর্।‘ 
 
‘আো আপমে ভস্বোয় যুলদ্ধ ভযাগ্ মদলয়লছে, তাই ো?’ 
 
‘অর্শযই। ভকউ যমদ পালয় পা ভর্ুঁলধ আিার সালথ ে়েলত আলস আমি তালক ভছল়ে মদলত 
পামর ো। ফাউলেশে কু্রজার ভহার্ার িযালোর কথা ভযমদে শুমে ভসমদেই ভেমভলত ভযাগ্ 
ভদই।’ 
 
‘চিৎকার সাহমসকতা। মেিয়ই অলেকগুলো ে়োইলত সমক্রয়ভালর্ ভযাগ্ মদলয়লছে? আমি 
ভদখলত পামে আপোর ভপাশালক দুলিা র্যািে র্স্ার োগ্ালো।‘ 
 
োমর্ক েজ্জা ভপে। ওগুলো যুদ্ধ মছে ো, মছে তা়ো কলর ভর়্োলো। কােগ্ামেয়ােরা 
পমরমস্থমত মেলজর অেুকূলে ো থাকলে র্া একজলের মর্রুলদ্ধ পাুঁচজে 
 
হলে কখলো ে়োই কলর ো। আিার এক কামজে ইফমেলত মছে এর্ং ভসখাে ভথলক 
পামেলয় আসা মশপগুলোর একিালত মছে, পুলরালো এর্মেং মিস কু্রজালর। ভস র্লেলছ ভয 
ওখালেও একই অর্স্থা। আিালদর একিা উইং মডমভশেলক র্াধা মদলত ওলদর প্রধাে মিি 
এমগ্লয় আলস। আিালদর তা়ো করলত শুরু কলর এর্ং িাত্র পাুঁচিা মশপ বংস হয়। 
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‘তা হলে আপমে িলে কলরে এই যুলদ্ধ আিরা জয়ী হর্?’ 
 
‘মেিয়ই; আিরা এখে আর মপমছলয় আসমছ। এিেমক পমরমস্থমত যমদ আরও খারাপ হয়, 
আমি আশা কমর মিতীয় ফাউলেশে সাহালযযর জেয এমগ্লয় আসলর্। আিালদর রলয়লছ 
ভসন্ডেস্ প্ল্যাে–এর্ং ওরাও কথািা জালে।‘ 
 
ভিাুঁি সািােয র্াুঁকা করে িার্বর। ‘আপমে মিতীয় ফাউলেশলের উপর মেভবর করলছে?’ 
 
মেজবো মর্স্মলয়র সালথ উত্তর এে। ‘হযাুঁ, সর্াই করলছ, তাই ো?’ 
 
. 
 
জুমেয়র অমফসার মতলপমেউি মভমজকার্স্ এরপর িার্লরর রুলি এে। সাংর্ামদকলক 
একিা মসগ্ালরি মদলয় িাথার িুমপ এিেভালর্ মপছে মদলক ভিলে মদে ভয ভয-ভকালো 
িুহূলতব পল়ে ভযলত পালর। 
 
‘আিরা একজেলক র্মে কলরমছ,’ র্েে ভস। 
 
‘হযাুঁ?’ 
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‘খযাপালি ভোক। দামর্ করলছ ভস একজে মেরলপক্ষ মডলপ্ল্ালিি। আিার িলে হয় এই 
ভোকলক কীভালর্ সািোলত হলর্ ওরা রু্ঝলত পারলছ ো। ভোকিার োি পােলভ্রা, 
পােভার, এরকিই মকছু একিা। ট্রযােির ভথলক এলসলছ। ভস্পস, আমি জামে ো এই 
যুদ্ধলক্ষলত্র ভস কী করলছ।’ 
 
িার্বর ভভলর্মছে একিু ঘুিালর্। মকন্তু কথাগুলো শুলে র্ালঙ্কর উপর ঝি কলর উলি র্সে। 
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পলরর মদে ভডমরলের সালথ ভদখা হলয়মছে এর্ং তখেকার আলোচো 
তার ভােই িলে আলছ। 
 
‘প্রীি পােভার,’ ভস র্েে। মর্রৃ্মত ভদওয়ার িলতা কলর। 
 
মতলপমেউি মসগ্ালরলির ভধাুঁয়া ছা়েে িুলখর ভকাণা মদলয়। ‘হযাুঁ,’ ভস র্েে, মকন্তু তুমি 
কীভালর্ জােলে?’ 
 
‘মকছু িলে কলরা ো? আমি ভোকিালক ভদখলত পামর?’ 
 
‘ভস্পস, র্েলত পারর্ ো। রু্ল়ো তালক মেলজর রুলি মেলয় ভগ্লছ ভজরা করার জেয। 
সর্ার ধারণা ভোকিা গুিচর।‘ 
 
‘তুমি রু্ল়োলক র্েে ভয আমি এই ভোকলক মচমে, যমদ মেলজলক ভস যা দামর্ করলছ মিক 
তাই হলয় থালক। আমি ওর দাময়ত্ব ভের্।’ 
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. 
 
কযালেে মডমিে থাডব মিলির িযাগ্মশলপ দাুঁম়েলয় অপেক ভচালখ গ্রযাে মডলিক্টর–এর 
মদলক তামকলয় আলছ। প্রমতমি মশপ এিমিক ভরমডলয়শলের উৎস–এিেমক যখে রামশ 
রামশ জ়ে পদালথবর িলধয ডুলর্ থালক তখেও ভরমডলয়শে ধরা প়েলর্। মডলিক্টলরর 
মত্রিামত্রক মফলল্ড এই ধরলের ভরমডলয়শে ধরা প়েলছ অতুযজ্জ্বে আলোর ভছাি ভছাি 
মর্েুর িলতা। 
 
মডলিক্টলর ফাউলেশলের প্রমতমি মশলপর ভরমডলয়শে ভথলক সৃষ্ট আলোর মর্েু মচমিত করা 
হলয়লছ, গুিচর ভোকিা ভয মেলজলক মেরলপক্ষ র্লে দামর্ করলছ তারিাও। মকছুক্ষলণর 
জেয এই েতুে মশপ কযালেলের ভকায়ািবালর উলিগ্ র্াম়েলয় তুলেমছে। হয়লতা অল্প 
সিলয়র িলধয ভকৌশে পমরর্তবে করলত হলতা। যাই ভহাক– 
 
‘তুমি মেমিত ভয পারলর্!’ মজলজ্ঞস করে ভস। 
 
িাথা ো়েে কিাোর সীে। আিার ভস্কায়াড্রেলক আমি হাইপার ভপলসর িলধয মেলয় যার্, 
ভরমডয়াস ১০.০০ পারলসক, মথিা ২৬৮.৫২ মডমগ্র; পাই ৮৪.১৫ মডমগ্র। মফলর আসর্ 
১৩৩০ ঘণ্টায়। অেুপমস্থত থাকর্, ১১.৮৬ ঘণ্টা।’ 
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‘মিক, এখে ভস্পস এর্ং সিলয়র মভমত্তলত মফলর আসার র্যাপারিা পুঙ্খােুপুঙ্খভালর্ 
পরীক্ষা করর্। রু্ঝলত ভপলরছ? 
 
‘মজ, কযালেে,’ হাত ঘম়ে ভদলখ ভস র্েে, ‘০১৪০ ঘণ্টার িলধয আিার মশপ ততমর হলয় 
যালর্।‘ 
 
‘ভালো, কযালেে মডমিে র্েে। 
 
কােগ্ামেয়াে ভস্কায়াড্রে এখেও মডলিক্টলরর ভরলঞ্জর িলধয আলসমে, তলর্ এলস প়েলর্ 
মশগ্মগ্র। খর্র পাওয়া ভগ্লছ আলগ্ই। সীলের ভস্কায়াড্রে ছা়ো ফাউলেশলের শমক্ত 
এলকর্ালরই দুর্বে হলয় যালর্, মকন্তু কযালেে প্রচে আত্মমর্শ্বাসী। 
 
মর্ষণ্ণভালর্ তাকাে প্রীি পােভার। প্রথলি েম্বা, চিবসার এডমিরালের মদলক; তারপর 
অেযলদর ভদখে, প্রলতযলকই ইউমেফিব পল়ে আলছ; এর্ং এই ভশষ ভোকিা, দীঘবলদহী, 
শক্ত গ়্েলের, কোলরর ভর্াতাি ভখাো, িাই পল়েমে অেযলদর ভথলক আোদা–তার সালথ 
কথা র্েলত চায়। 
 
ভজাে িার্বর র্েলছ, ‘এডমিরাে আমি পমরমস্থমতর গুরুত্ব সম্পলকব পূণব সলচতে। মকন্তু ঐ 
ভোকিার সালথ কলয়ক মিমেি কথা র্োর সুলযাগ্ ভপলে আমি হয়লতা একিা অমেিয়তা 
দূর করলত পারর্।’ 
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‘আিার আলগ্ ঐ ভোকিার সালথ ভতািার কথা র্োর কী কারণ থাকলত পালর?’ 
 
ভিাুঁি র্াুঁকা কলর একগুলয়র িলতা র্েে িার্বর, ‘এডমিরাে, আমি আসার পর থাডব মিি 
চিৎকার মেউজ কভালরজ পালে। ইলে করলে দরজার র্াইলর গ্াডব রাখুে, পাুঁচমিমেি 
পলরই আপমে মফলর আসুে। মকন্তু আিালক শুধু একিা সুলযাগ্ মদে এর্ং আপোর 
র্যমক্তগ্ত সম্পলকবর ভকালো ক্ষমত হলর্ ো। রু্ঝলত পারলছে?’ 
 
এডমিরাে রু্ঝলেে। 
 
এডমিরাে যাওয়ার পর পােভালরর মদলক ঘুলর িার্বর র্েে, ‘তা়োতাম়ে–ভয ভিলয়িালক 
আপমে মেলয় ভগ্লছে তার োি কী?’ 
 
পােভার ভচাখ দুলিা র়্ে র়্ে কলর তামকলয় রইে, আর প্রমতর্ালদর ভমঙ্গলত িাথা ো়েে। 
 
‘ভর্াকামি করলর্ে ো, িার্বর র্েে ‘উত্তর ো মদলে সর্াই ধলর ভেলর্ আপমে গুিচর আর 
যুলদ্ধর সিয় গুিচলরর শামি মর্ো মর্চালর িৃতুযদে।‘ 
 
‘আলকবমডয়া ভডমরে! রুদ্ধশ্বালস র্েে পােভার।‘ 
 
‘ভালো! মেরাপলদ আলছ?’ 
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উপর মেলচ িাথা ঝকাে পােভার। 
 
‘তাই ভযে হয়, েইলে আপোর মর্পদ হলর্।’ 
 
‘ভস সমূ্পণব সুস্থ, পুলরাপুমর মেরাপদ,’ পােভার র্েে, িুখ ফযাকালশ। 
 
এডমিরাে মফলর আসলেে, ‘র্লো, কী খর্র?’ 
 
‘এই ভোক, সযার, গুিচর ো। তার কথাগুলো আপমে মর্শ্বাস করলত পালরে। আমি 
মেিয়তা মদমে।’ 
 
‘এই র্যাপার?’ র্েলেে এডমিরাে। তাহলে ভস হলে ট্রােিলরর একিা কৃমষ সির্ালয়র 
প্রমতমেমধ। িামিবোলস যালে খাদযশসয এর্ং আেু সরর্রালহর চুমক্ত করলত। মকন্তু এখে 
ভস ভযলত পারলর্ ো।’ 
 
‘ভকে ভযলত পারর্ ো?’ তা়োতাম়ে মজলজ্ঞস করে পােভার। 
 
‘কারণ আিরা একিা ে়োইলয়র িাঝখালে রলয়মছ। ে়োই ভশষ হওয়ার পর– যমদ ভর্ুঁলচ 
থামক–আপোলক িামিবোলস মেলয় যার্।’ 
 
. 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

321 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

 
কােগ্ামেয়াে মিি ভস্পস-এর অলেকখামে অংলশ ছম়েলয় এলগ্ালে। অলেকদূর ভথলকই 
তারা ফাউলেশলের মশপগুলোলক মডলিক্ট করলত পারে এর্ং মেলজরাও প্রমতপলক্ষর 
মডলিক্টলর ধরা প়েে। দুই পলক্ষর গ্রযাে মডলিক্টলর পরস্পলরর মশপগুলোলক িলে হলে 
একঝাুঁক ভিৌিামছ, অসীি শূেযতা পাম়ে মদলে। 
 
ফাউলেশে এডমিরাে র্েলেে, ‘সংখযা ভদলখ িলে হলে এিাই ওলদর িূে ঝক। 
আিালদর সািলে মিকলত পারলর্ ো, যমদও সীলের মডিাচলিি সালথ ভেই। 
 
শত্রুর আগ্িলের প্রথি মচি পাওয়ার একঘণ্টা আলগ্ই কিাোর সীে চলে ভগ্লছ। এখে 
আর পমরকল্পো পাল্টালোর ভকালো উপায় ভেই। কাজ ভহাক র্া ো ভহাক, মকন্তু 
এডমিরাে পুলরাপুমর মেমিত। 
 
মতমে আর্ার ও ভিৌিামছ ভদখলত োগ্লেে। 
 
িরণপণ র্যালে েৃলতযর িলতা মেভুবেভালর্ মর্েযি হলয় ভসগুলো ঝেকালে। 
 
ধীলর ধীলর মপছু হিলছ ফাউলেশে মিি। একঘণ্টা পর অতযন্ত ধীলর ভিা়ে ঘুরে, শত্রু 
পক্ষলক হােকাভালর্ ধাওয়া করে। 
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ভস্পলসর একিা মেমদবষ্ট সীিাোর ভভতর কােগ্ামেয়াে মশপগুলোলক ভিলে আেলত হলর্। 
মেমদবষ্ট সীিাোর র্াইলর ভথলক ধীলর ধীলর তালদরলক ভঘরাও করলর্ ফাউলেশোররা। 
কােগ্ালের ভয মশপগুলো মেমদবষ্ট সীিাো অমতক্রি করলর্ ভসগুলোলক আক্রিণ করা হলর্, 
দ্রুত এর্ং সর্বশমক্ত মদলয়। সীিাোর ভভতলরর মশপগুলোলক ধরা হলর্ ো। 
 
সর্ মেভবর করলছ েডব র্স্যামিলের র্ামহেীর প্রথি পদলক্ষলপর উপর সীিাোর ভভতলর 
থাকার ইোর উপর। 
 
. 
 
কযালেে মডমিে হাতঘম়ের মদলক তামকলয় আলছ। সিয় ১৩১০ ঘণ্টা। 
 
‘আর মর্শ মিমেি,’ ভস র্েে। 
 
পালশ দাুঁ়োলো ভেফলিেযাি উলত্তমজতভালর্ িাথা ো়েে, এখে পযবন্ত সর্ 
পমরকল্পোিামফক হলে, কযালেে। ওলদর েব্বই পালসবি মশপ র্লির মভতর চলে 
এলসলছ। যমদ এভালর্ আসলত থালক– 
 
‘হযাুঁ! যমদ–’ 
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ফাউলেশলের মশপগুলো আর্ার সািলে র্া়েলছ–অতযন্ত ধীর গ্মতলত, ভযে কােগ্ামেয়ােরা 
মপছু ো হলি। মকন্তু এিে গ্মতলত ভযে কােগ্ামেয়ােলদর সািলে এলগ্ালো ভথলি যায়। 
অলপক্ষা করলছ শত্রুপক্ষ। 
 
সিয় অমতর্ামহত হলে। 
 
১৩২৫ ঘণ্টায় এডমিরালের সংলকত ফাউলেশে োইলের প্রমতমি মশলপ একলযালগ্ ভর্লজ 
উিে এর্ং তারা সলর্বাচ্চ গ্মতলত ছুিে কােগ্ামেয়াে মিলির মদলক। কােগ্ামেয়াে শীল্ড 
সমক্রয় হলয় উলিলছ এর্ং ভর্মরলয় পল়েলছ মর্শাে এোমজব র্ীিগুলো। মতেশ মশলপর 
প্রমতমি একই মদলক তালদর উন্মত্ত আক্রিণকারীর মদলক ছুিে। যারা মেিবিভালর্ তীব্র 
গ্মতলত এমগ্লয় আসলছ এর্ং– 
 
মিক ১৩৩০ ঘণ্টায় কিাোর সীলের অধীেি পঞ্চাশমি মশপ আচিকা শূেয ভথলক উদয় 
হে, একিা িাত্র হাইপার ভস্পস জাম্প মদলয় সমিক সিলয় সমিক স্থালে–এর্ং প্রচে ভর্লগ্ 
কােগ্ামেয়ােলদর মপছে মদক ভথলক হািো করে। 
 
ফাউলেশলের ভকৌশে ভােিলতাই কাজ কলরলছ। 
 
কােগ্ামেয়ােরা এখেও সংখযায় ভর্মশ, মকন্তু ে়োইলয়র ইো আর ভেই। তালদর প্রলচষ্টা 
হলে পাোলোর, মকন্তু ঝাক ভভলে যাওয়ায় আরও অসহায় হলয় প়েে তারা, কারণ 
প্রমতপক্ষ ঝাুঁমপলয় পল়ে পাোলোর পথ র্ন্ধ কলর মদলে। 
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মকছুক্ষলণর িলধযই র্যাপারিা দাুঁ়োে মর়্োলের ইুঁদুর মশকালরর িলতা। 
 
কােগ্ালের সর্লচলয় শমক্তশােী এর্ং গ্লর্বর মিি বংস হলয় ভগ্ে ফাউলেশলের হালত। 
মতেশ মশলপর িলধয কিলর্মশ ষািিা মশপ কােগ্ালে মফরলত পারে। ফাউলেশে একশ 
পুঁমচশিা মশলপর িধয ভথলক িাত্র আিিা মশপ হারাে। 
 
. 
 
মর্জয় উৎসলর্র আেে উচ্ছ্বালসর িলধয িামিবোলস েযাে করে প্রীি পােভার। এই তহনচ, 
উন্মাদো তার কালছ িলে হলো মর্রমক্তকর, মকন্তু এই গ্রহ তযাগ্ করার আলগ্ ভস দুলিা 
কাজ সারে এর্ং একিা অেুলরাধ ভপে। 
 
দুলিা কালজর প্রথিিা হলে একিা চুমক্ত করা, যার িাধযলি আগ্ািী একর্ছর প্রমতিালস 
পােভার সিয় খািার যুদ্ধকােীে িূলেয মর্শিা মশপ ভমতব, খাদযদ্রর্য সরর্রাহ করলর্ এর্ং 
মিতীয়িা হলে ড. ভডমরলের কালছ আলকবমডয়ার ভছাি শব্দ পাুঁচমি র্ো। 
 
ভডমরে কলয়ক িুহূতব অর্াক হলয় তামকলয় মছলেে, তারপর মতমে তার অেুলরাধ কলরে। 
আলকবমডয়ার কালছ একিা উত্তর ভপৌঁলছ মদলত হলর্। পােভালরর পছে হলয়লছ কারণ 
উত্তরিা মছে সহজ এর্ং অথবও পমরোর। উত্তরিা হলে, মফলর এলসা। আর ভকালো 
মর্পলদর ভয় ভেই। 
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. 
 
র্যথবতায় হতাশায় রালগ্ উন্মত্ত হলয় ভগ্লছ েডব র্স্যামিে, তার সর্ হামতয়ার ভশষ হলয় 
ভগ্লছ। রু্ঝলত ভপলরলছ অর দুর্বার সািমরক শমক্তর রু্েে পচা সুলতার িলতা খলস 
পল়েলছ। আর মকছু করার ভেই, ভস জালে। 
 
গ্ত এক সিায় একমদেও ভােিলতা ঘুিায়মে ভস। মতেমদে ধলর ভশভ কলর ো। 
ভোকজলের সালথ ভদখা করলছ ো। এডমিরােরা তালক তযাগ্ কলরলছ এর্ং েডব অর্ 
কােগ্ালের চাইলত ভাে আর ভকউ জালে ো ভয একিা অভযন্তরীণ মর্লদ্রালহর িুলখািুমখ 
হলত আর ভকালো পরাজলয়র প্রলয়াজে ভেই। 
 
ভেভ ভিইরাস, ফার্স্ব মিমের্স্ার, ভকালো কালজই আসলছ ো। র্স্যামিলের সািলে দাুঁম়েলয় 
আলছ, রৃ্দ্ধ এর্ং শান্ত, র্র র্লরর িলতা োভবাস ভালর্ পাতো আেুে ো়েলছ। 
 
‘এর্ার,’ র্স্যামিে তার মদলক মফলর মচৎকার কলর উিে, ‘মকছু একিা কর, আিরা ভহলর 
ভগ্মছ, তুমি রু্ঝলত পারছ? ভহলর ভগ্মছ। ভকে? আমি জামে ো। তুমি র্েলত পারলর্?’ 
 
‘িলে হয় পারর্,’ র্েে শান্তভালর্ ভিইরাস। 
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‘মর্শ্বাসঘাতকতা!’ িৃদুস্বলর শব্দিা উচ্চামরত হলো, এর্ং পলরর কথাগুলোও র্ো হলো 
িৃদুস্বলর। মর্শ্বাসঘাতকতার কথা তুমি জােলত, তার পলরও চুপ কলর মছলে। ভয 
ভর্াকািালক ফার্স্ব মসমিলজেমশপ ভথলক হমিলয়মছ তুমি তার ভসর্া কলরছ এর্ং হয়লতা 
ভার্ছ ভয ইুঁদুরিা আিার স্থোমভমষক্ত হলর্ তারও ভসর্া করলর্। যমদ তাই িলে কর, 
আমি ভতািার োম়েভুম়ে ভিলে ভর্র কলর ভফের্। 
 
ভিইরাস একিুও ে়েে ো। আমি আিার সলেলহর কথা আপোলক র্োর ভচষ্টা কলরমছ, 
একর্ার ো র্হুর্ার। মকন্তু আপমে আিার কথা ো শুলে অেযলদর কথা শুলেলছে। কারণ 
ভসগুলো আপোর অহংকারী স্বভালর্র সালথ মিলে ভগ্লছ। পমরমস্থমত আমি যা ভভলর্মছোি 
তার ভচলয়ও খারাপ। যমদ এখেও ো শুলেে, র্লে মদে, আমি চলে যাই এর্ং 
স্বাভামর্কভালর্ই আপোর উত্তরসূমরর সালথ কাজ করর্, যার প্রথি পদলক্ষপই হলর্ 
শামন্তচুমক্ত করা। 
 
র্স্যামিলের ভচাখ োে হলয় আলছ রালগ্, হালতর িুলিা একর্ার খুেলছ একর্ার র্ন্ধ 
করলছ। ‘র্লো, মেকৃষ্ট জীর্। র্লো!’ 
 
‘আমি প্রায়ই র্লেমছ সযার, ভয আপমে মিউে েে। আপমে হয়লতা মশপ এর্ং অস্ত্র মেয়িণ 
করলত পারলর্ে মকন্তু কালরা িাইে কলরাে করলত পারলর্ে ো। ভকালো ধারণা আলছ 
আপমে কালদর সালথ ে়েলছে? আপমে ে়েলছে ফাউলেশলের সালথ যারা কখলো 
পরামজত হয়মে- ফাউলেশে, যারা ভসল্ডেস্ প্ল্যাে িারা সুরমক্ষত–ফাউলেশে যালদর 
উলেশয েতুে এম্পায়ার গ্ল়ে ভতাো। 
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‘প্ল্যালের আর ভকালো অমিত্ব ভেই। িাে ভসরকিই র্লেলছ।‘ 
 
‘তা হলে িাে ভুে র্লেলছ। আর তার কথা মিক হলেই র্া কী? আপমে এর্ং আমি সযার 
জেগ্ণ েই। গ্যাোমির এই প্রালন্তর অেয সকলের িলতা কােগ্ালের সকে োরী-পুরু 
গ্ভীরভালর্ ভসন্ডেস প্ল্যালে মর্শ্বাস কলর। প্রায় চারশ র্ছর ধলর তালদর িলে মর্শ্বাস গ্ল়ে 
উলিলছ ভয ফাউলেশেলক কখলো পরামজত করা যালর্ ো। ভকালো মকংডি, দুধবষব 
ভসোধযক্ষ র্া প্রাচীে গ্যাোকমিক এম্পায়ারও পারলর্ ো।‘ 
 
‘মিউে ভপলরমছে। 
 
‘মিক এর্ং ভস মছে সকে মহসালর্র উলবব মকন্তু আপমে তা েে। সর্লচলয় খারাপ র্যাপার 
জেগ্ণ জালে ভয আপমে মির্স্ে েমে। তাই আপোর মশপগুলো ভকালো অজাো উপালয় 
ভহলর যাওয়ার ভয় মেলয় যুলদ্ধ যায়। ভসল্ডেস্ প্ল্যাে তালদর উপর এিে প্রভার্ ভফলে ভয 
তারা অমতমরক্ত সার্ধাে হলয় উলি। অেযমদলক এই প্ল্যাে শত্রুলক আত্মমর্শ্বালস পমরপূণব 
এর্ং মেভবীক কলর ভতালে, প্রাথমিক মর্পযবলয়র সিয়ও িলোরে হারায় ো, ভকে েয়? 
ফাউলেশে সর্সিয় এই প্রথলি পরামজত হয় মকন্তু ভশষ পযবন্ত তারাই জয়ী হয়। 
 
‘আর আপোর মেলজর িলোর্ে, সযার? আপোর চারমদলক শত্রু। আপোর মেলজর 
ডমিমেয়লে এখেও হািো করা হয়মে। হািো করার ভকালো ভয়ও ভেই–মকন্তু তারপরও 
আপমে পরামজত। 
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মপমছলয় আসুে, েয়লতা আপমে হাুঁিু ভভলে পল়ে যালর্ে। ভস্বোয় মফলর আসুে, তাহলে 
হয়লতা মকছু অংশ রক্ষা করলত পারলর্ে। আিার কথা শুেুে। ফাউলেশলের ভহামির 
িােলক ভছল়ে মদে। ভসই িামিবোলস আপোর শামন্ত প্রিার্ মেলয় যালর্।’ 
 
র্স্যামিলের ভিাুঁি ফযাকালস, দাুঁত মক়েমি়ে করলছ। এ ছা়ো আর কী করার আলছ? 
 
. 
 
েতুে র্ছলরর প্রথি মদলে ভহামির িাে কােগ্াে তযাগ্ করে। িামিবোস ভছল়ে আসার পর 
ছয়িালসর মকছু ভর্মশ সিয় পার হলয়লছ এর্ং এই সিলয়র িলধয একিা যুদ্ধ শুরু হলয় 
ভশষও হলয় ভগ্লছ। 
 
ভস এলসমছে একা, মকন্তু যাওয়ার সিয় অলেলকই এলো। ভস এলসমছে একজে সাধারণ 
িােুষ মহসালর্; মফলর যালে শামন্তর দূত মহসালর্। 
 
সর্লচলয় র়্ে ভয পমরর্তবে ভসিা হলে মিতীয় ফাউলেশে সম্পলকব তার প্রাথমিক ধারণার 
পমরর্তবে। তার হামস ভপে এর্ং কল্পোর ভচালখ পমরোর ভদখলত পালে ভয ড. ভডমরে, 
িগ্র্লগ্ তরুণ এন্থর, তালদর সর্াই মর্স্মলয় হতর্াক হলয় ভগ্লছ। 
 
ভস জালে। ভস, ভহামির িাে, ভশষ পযবন্ত আসে সতযিা জােলত ভপলরলছ। 
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. 
 
২.১৪ আমি জামে… 
 
র্স্যামিমেয়াে যুলদ্ধর ভশষ দুইিাস ভহামিলরর িলে হে খুর্ দ্রুত পার হলয় যালে। 
িধযস্থতাকারী মহলসলর্ েতুে অমফস ভদওয়া হলয়লছ তালক। এই িুহূলতব ভসই িহাজাগ্মতক 
ঘিোর্েীর ভকন্দ্রমর্েু। মেলজর েতুে ভূমিকা ভর্শ উপলভাগ্ করলছ ভস। 
 
র়্ে ধরলের আর ভকালো ে়োই হয়মে–দুঘবিোর্শত কলয়কিা ভছািখালিা সংঘষব হয়, 
ভসগুলো মহসালর্ ো ধরলেও চলে এর্ং ফাউলেশে মকছুিা ছা়ে মদলয়ই চুমক্তর শতব ততমর 
করে। র্স্যামিে স্বপলদ র্হাে আলছ মকন্তু আলগ্র ক্ষিতা ভেই। তার ভেভী সীমিত কলর 
রাখা হলয়লছ; ইো করলে আলগ্র িযবাদা মফলর ভপলত পালর, পূণব স্বাধীেতা অথর্া 
ফাউলেশলের সালথ কেলফডালরশে, ভযিা তালদর পছে। 
 
যুলদ্ধর আেুষ্ঠামেক পমরসিামি ঘলি িামিবোলসর মেজস্ব ভর্স্োর মসলর্স্লির একিা 
গ্রহাণুপুলঞ্জ; ফাউলেশলের সর্লচলয় প্রাচীে েযাভাে ভর্স। কােগ্ালের পলক্ষ চুমক্ত সই 
কলর ভেভ ভিইরাস এর্ং ভহামির একজে আগ্রহী দশবক মহসালর্ উপমস্থত থালক। 
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এই সিলয়র িলধয ড. ভডমরে র্া অেয কালরা সালথ তার ভদখা হয়মে। ভদখা ো হলেও 
ভকালো অসুমর্ধা হয়মে। তার খর্র সর্াই জালে। র্রার্লরর িলতাই এই ভার্ো হামস 
ছম়েলয় মদে তার িুলখ। 
 
. 
 
মর্জয় মদর্লসর কলয়ক সিাহ পলর িামিবোলস মফরলেে ড. ভডমরে এর্ং ভসই সন্ধযালতই 
তার র্াম়েলত তারা পাুঁচজে মিমিংলয়র জেয একমত্রত হে, ভয পাুঁচজে মিলে দশ িাস 
আলগ্ এখালে র্লস তালদর প্রথি পমরকল্পো প্রসর্ কলরমছে। 
 
মডোর এর্ং ওয়াইে গ্লাস মেলয়ই সিয় কামিলয় মদলে তারা, পুলরালো মর্ষলয় কথা র্েলত 
ভযে কালরা সাহস হলে ো। 
 
ভজাে িার্বরই প্রথি কথা র্েে। র্েে ো র্রং মফসমফস করে, ওয়াইে গ্লালসর মভতর 
মদলয় অধবমেিীমেত একলচালখ তামকলয় আলছ, ‘ভতা, ভহামির তুমিই এখে ঘিোর 
ভকন্দ্রমর্েু। ভােই সািলেছ।’ 
 
‘আমি?’ িাে ভজালর এর্ং উৎফুে স্বলর র্েে। ভকালো কারলণ একিাস ভথলক তার 
ভতাতোমি র্ন্ধ হলয় ভগ্লছ। আমি মকছু কমরমে। যা করার কলরলছ আলকবমডয়া। ভালো 
কথা, ভডমরে, আলকবমডয়া ভকিে আলছ? শুেোি ট্রােির ভথলক মফলর আসলছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

331 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

‘মিকই শুলেছ,’ শান্ত স্বলর র্েলেে ভডমরে। এক সিার িলধযই এলস ভপৌঁছলর্।’ মতমে 
অেুসন্ধােী দৃমষ্টলত অেযজলের মদলক তাকালেে, মকন্তু ভসখালে শুধু খুমশর মঝমেক, অেয 
মকছু ভেই। 
 
িার্বর র্েে, ‘তাহলে ঘিো সমতয সমতয ভশষ হলয়লছ। দশিাস আলগ্ ভকউ ভার্লত 
ভপলরমছে এিে ঘিলর্। িাে কােগ্াে মগ্লয় মফলর এলসলছ। আলকবমডয়া কােগ্াে এর্ং 
ট্রােির ঘুলর মফলর আসলছ। আিরা একিা যুদ্ধ জয় করোি, ভস্পস। ইমতহালসর মর্শাে 
ভস্রাতধারা পূলর্বই মেধবারণ করা সম্ভর্, মকন্তু এখে িলে হয়, আিরা ভয ঘিোগুলোর িলধয 
মদলশহারা হলয় পল়েমছোি ভসগুলো পূলর্ব মেধবারণ সম্ভর্ মছে ো।’ 
 
‘ভর্শ,’ এন্থর র্েে, ঝাঝালো ভালর্। ‘এত খুমশ হওয়ার কী আলছ? আপমে এিেভালর্ 
কথা র্েলছে ভযে সমতয সমতয আিরা একিা যুদ্ধ জয় কলরমছ। আসলে আিরা শুধু ভছাি 
একিা ঝগ়্োয় মজলতমছ ভযে আসে শত্রুর উপর ভথলক আিালদর েজর সলর যায়।’ 
 
অস্বমিকর েীরর্তার িালঝ শুধু িাে এর মচকে হামস র্যমতক্রি। 
 
এন্থর তার ভচয়ালরর হাতলে ভজালর ঘুমষ িারে, ‘হযাুঁ, আমি মিতীয় ফাউলেশলের কথা 
র্েমছ। সর্াই ভযে ভুলেই ভগ্লছ এর্ং আপোরাও আেে উোলস গ্া ভামসলয় মদলয়লছে। 
এখে আেলে মডগ্র্ামজ খাে, োলচে, একজে আলরকজলের মপি চাপল়ে ভদে। যা ইো 
হয় কলরে। সর্ ভশষ কলর মেলজর িলধয মফলর আসুে, সিসযা মেলয় আলোচো কমর। 
সিসযা মিক দশিাস আলগ্র িলতাই আলছ যখে এখালে র্লস আপোরা অজাো ভলয় 
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কাুঁপমছলেে। কী িলে কলরলছে, আপোরা কলয়কিা ভস্পসমশপ বংস কলরলছে র্লেই 
মিতীয় ফাউলেশলের িাইও-িার্স্াররা আপোলদর ভয় পালর্।’ 
 
থািে ভস, িুখ োে, হাুঁপালে। 
 
িাে শান্তভালর্ র্েে, ‘আিার কথা শুেলর্, এন্থর? োমক তুমি ভতািার োিক চামেলয় 
যালর্?’ 
 
‘তুমি র্লো, ভহামির,’ ভডমরে র্েলেে, ‘তলর্ সর্াই মচত্রর্ৎ র্ণবো র্াদ মদলয় র্লো। 
মজমেসিা ভালো, মকন্তু এখে আিার মর্রক্ত োগ্লছ।’ 
 
ভহামির িাে আিবলচয়ালর ভহোে মদলয় র্লস মডকযািার ভথলক সযলত্ন তার গ্লাস ভলর 
মেে। 
 
‘আিালক ভতািরা কােগ্ালে পামিলয়মছলে,’ ভস র্েে, ‘মিউে পযালেলসর ভরকডবগুলো 
পরীক্ষা করার জেয। সর্গুলো ভরকডব পরীক্ষা করলত আিার কলয়ক িাস সিয় ভেলগ্লছ। 
এখালে আিার ভকালো কৃমতত্ব ভেই। আলগ্ই র্লেমছ আলকবমডয়ার চিৎকার ভকৌশলের 
ফলেই আমি প্রাসালদ ভঢাকার অেুিমত পাই। যাই ভহাক, মিউলের জীর্ে এর্ং শাসেকাে 
সম্বলন্ধ আিার জ্ঞাে অলেক ভর্মশ, কলয়ক িালসর পমরেলির ফোফে মহসালর্ আিার 
জ্ঞাে আরও একিু রৃ্মদ্ধ ভপলয়লছ, যা আর কারও ভেই। 
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‘আমি ভশষপযবন্ত মিতীয় ফাউলেশলের মর্পলদর িাত্রা সম্পলকব একিা স্বতি ধারণা অজবে 
করলত ভপলরমছ। অন্তত আিালদর এই উলত্তমজত র্নু্ধর ভচলয় স্বতি।‘ 
 
‘এর্ং, এন্থর দাুঁত ঘষে, ‘মর্পলদর িাত্রা সম্পলকব আপোর ধারণািা কী?’ 
 
‘ভকে, শূেয।‘ 
 
মকছুক্ষলণর েীরর্তা এর্ং এেমভি ভসমিক অর্াক মর্স্মলয় মজলজ্ঞস করে, ‘তুমি র্েলত 
চাও ভকালো মর্পদ ভেই?’ তার মর্শ্বাস হলে ো। 
 
‘অর্শযই। র্নু্ধগ্ণ, মিতীয় ফাউলেশলের ভকালো অমিত্বই ভেই।‘ 
 
. 
 
এন্থর ধীলর ধীলর ভচাখ র্ন্ধ করে, িুখ ফযাকালশ এর্ং অমভর্যমক্তহীে। 
 
িাে র্লে চলেলছ, িলোলযালগ্র ভকন্দ্রমর্েু, র্যাপারিা ভস উপলভাগ্ করলছ, ‘এর্ং সর্লচলয় 
র়্ে কথা কখলো মছেও ো।’ 
 
ভডমরে মজলজ্ঞস করলেে, ‘ভকাে যুমক্তলত তুমি এিে মর্স্ময়কর কথা র্েছ।’ 
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‘আিার িলে হয়, িাে র্েে, ‘অর্াক হওয়ার মকছু ভেই। মিউলের মিতীয় ফাউলেশে 
অেুসন্ধালের কথা ভতািরা সর্াই জালো। মকন্তু ভতািরা এই অেুসন্ধালের গুরুত্ব এর্ং 
একাগ্রতা সম্পলকব কতিুকু জালো। মিউলের ভয তুেোহীে শমক্ত মছে ভসিা আর কারও 
মছে ো। ভস মছে একাগ্রমচত্ত–তারপলরও র্যথব হলয়লছ। মিতীয় ফাউলেশে খুুঁলজ পাওয়া 
যায়মে।‘ 
 
‘সহলজ খুুঁলজ পাওয়ার আশা ভকউ কলর ো,’ অমস্থর হলয় র্েে িার্বর। 
‘অেুসন্ধােকারীলদর কাছ ভথলক মেলজলদর রক্ষা করার ভকৌশে তালদর রলয়লছ।’ 
 
‘এিেমক ভসই অেুসন্ধােকারী যমদ হয় মিউলের িলতা একিা মিউিযাি ভিিামেমি? 
আিার িলে হয় ো। পঞ্চাশিা ভমেউলির সারিিব আমি ভতািালদরলক পাুঁচ মিমেলি র্েলত 
পারর্ ো। সর্গুলোই এখে শামন্তচুমক্তর শতব অেুযায়ী ভসে ঐমতহামসক জাদুঘলর সংরক্ষণ 
করা হলর্ এর্ং ভতািরা ভয-ভকালো সিয় ভসগুলো ভদখলত পার। ভদখলর্ আমি যা র্লেমছ 
ভসই কথািাই পমরোরভালর্ র্ণবো করা হলয়লছ। মিতীয় ফাউলেশে র্লে ভকালো মকছু 
ভেই, কখলো মছেও ো।’ 
 
ভসমিক িাঝখালে র্েে, ‘মিক আলছ, মিউেলক ভক র্া কী থামিলয়মছে?’ 
 
‘ভগ্রি গ্যাোমি, ভতািার কী ধারণা ভস ভকে ভথলি মগ্লয়মছে? িৃতুয, অর্শযই; ভযিে 
আিালদরও থামিলয় ভদলর্। দীঘবমদে ধলরই একিা কুসংস্কার ততমর হলয়লছ ভয মিউেলক 
তার চাইলত শমক্তশােী ভকালো রহসযিয় অমিত্ব পরামজত কলরমছে। পুলরা র্যাপারিা ভুে 
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দৃমষ্টলকাণ ভথলক ভদখার ফলেই এিে হলয়লছ। ভতািালদরলক তধযব ধরলত হলর্ এর্ং েতুে 
দৃমষ্টলকাণ ভথলক মর্লেষণ করলত হলর্।’ 
 
ভডমরে মচমন্তত স্বলর র্েলেে, ‘ভাে, আিরা ভচষ্টা করর্ িান্। কাজিা আিালদর ভােই 
োগ্লর্। আর মকছু ো ভহাক অন্তত আিালদর মচন্তাধারা ভতা পমরোর হলর্। এই 
কেভালিবড ভোকগুলো–এন্থর দশিাস আলগ্ ভয ভরকডব মেলয় এলসলছ– তালদর র্যাপারিা 
একিু র্যাখযা করলর্? 
 
‘সহলজই। এেলসফালোগ্রামফক এোোইমসস কতমদলের পুলরালো মর্জ্ঞাে? অথর্া 
অেযভালর্ র্লো, মেওলরামেক পাথওলয় গ্লর্ষণার কতিুকু অগ্রগ্মত হলয়লছ।’ 
 
‘এলকর্ালরই প্রাথমিক পযবালয় রলয়লছ, স্বীকার করমছ।‘ ভডমরে র্েলেে। 
 
‘মিক। তুমি এর্ং এন্থর এই ভরকডবগুলোর ভয র্যাখযা মদলয়ছ তার যথাথবতা মেলয় আিরা 
কীভালর্ মেমিত হলত পামর? ভতািালদর মথওমর আলছ, মকন্তু ভতািরা কতিুকু মেমিত। 
এতই মেমিত ভয এর মভমত্তলত ভতািরা ধলর ভেলর্ একিা প্রচে শমক্তর অমি ত্ব আলছ 
ভযখালে অেযােয তথয প্রিাণগুলো মর্পরীত কথা র্েলছ। অজাো শমক্তলক অমতিােমর্ক 
র্লে স্বীকার কলর ভেওয়া সর্সিয়ই সহজ। 
 
‘িােুলষর খুর্ স্বাভামর্ক আচরণ এিা। গ্যাোমির ইমতহালস এ ধরলের ঘিো অলেক 
আলছ ভযখালে একমত্রত প্ল্যালেিামর মসলর্স্িগুলো আর্ার র্র্বরতার যুলগ্ মফলর ভগ্লছ। এই 
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র্র্বরতা তালদর উপর চামপলয় মদলয়লছ প্রকৃমতর র্যাপক শমক্ত র্া অেয ভকালো ভচতো যা 
িােুলষর ভচলয়ও শমক্তশােী। ভিিাে সালয়ন্স আিরা কি জামে, তাই আিালদর অজাো 
সর্ মকছুলক অমত-িােমর্ক র্লে ভদাষ ভদই–এই ভক্ষলত্র মিতীয় ফাউলেশে, ভসেডলের 
ততমর করা ধাুঁধা। 
 
‘ওহ্, এন্থর এতক্ষলণ কথা র্েে, ‘ভসেডলের কথা আপোর িলে আলছ। আমি 
ভভলর্মছোি ভুলে ভগ্লছে। ভসল্ডে র্লেমছলেে ভয মিতীয় ফাউলেশে আলছ। তার এই 
কথািা র্যাখযা করুে। 
 
‘এর্ং তুমি কী ভসেডলের সর্ উলেলশযর র্যাপালর সলচতে? তুমি কী জালো মতমে ভকাে 
ভকাে প্রলয়াজেীয়তার উপর গুরুত্ব মদলয়লছে? মিতীয় ফাউলেশে হয়লতা অতযন্ত 
প্রলয়াজেীয় একিা ভধাকা। আিরা কােগ্ােলক কীভালর্ পরামজত করোি? ভতািার ভশষ 
আমিবলকলে কী র্লেমছলে, িার্বর?’ 
 
‘হযাুঁ,’ িার্বর র্েে, রু্ঝলত পারমছ কী র্েছ। ভশষপযবালয় আমি কােগ্ালে মছোি, ভডমরে, 
এর্ং িলে হলয়লছ ঐ গ্রলহর িলোর্ে এলকর্ালরই ভেই। তালদর মেউজ ভরকডব ভদলখমছ 
এর্ং–এর্ং ওরা ভহলর যাওয়ারই আশা করমছে। মিতীয় ফাউলেশে প্রথিিার পলক্ষ 
দাুঁ়োলর্ এই মচন্তাই তালদরলক মদলশহারা কলর তুলেমছে।’ 
 
‘একদি মিক,’ িাে র্েে, যুলদ্ধর পুলরা সিয় আমি ভসখালে মছোি। র্স্যামিেলক 
র্লেমছোি মিতীয় ফাউলেশলের অমিত্ব ভেই, ভস মর্শ্বাস কলরমছে। ফলে মেরাপদ ভর্াধ 
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কলরলছ। মকন্তু জেগ্লণর র্হুমদলের মর্শ্বাস ভভলে ভদওয়ার ভকালো উপায় মছে ো,তাই 
এই রূপকথা–ভসেডলের িহাজাগ্মতক দার্ালখোয় অমত প্রলয়াজেীয় উলেশয পূরণ 
কলরলছ।’ 
 
মকন্তু এন্থলরর ভচাখ র়্ে হলয় ভগ্ে, হিাৎ কলরই এর্ং অর্জ্ঞার দৃমষ্টলত িাে-এর প্রসন্ন 
িুলখর মদলক তাকাে। আমি র্েমছ আপমে মিলথযর্াদী।’ 
 
ফযাকালশ হলয় ভগ্ে ভহামির, ‘আমি িােলত পারমছ ো, এ ধরলের একিা অমভলযাগ্। 
 
র্যমক্তগ্ত অপিালের উলেলশয কথািা র্েমছ ো। আপমে মেলজও জালেে ো ভয আপমে 
মিথযা র্েলছে। তলর্ র্েলছে। 
 
তরুলণর জািার হাত ধলর িাে মদে ভসমিক, ‘দি োও, ইয়ং ভফলো।‘ 
 
এন্থর ঝা়ো মদলয় তালক সমরলয় মদে, মেতান্তই অভলদ্রর িলতা র্েে, ‘আপোলদর সালথ 
আমি আর তধযব রাখলত পারমছ ো। এই ভোকলক আমি জীর্লে র্ালরা র্ালরর ভর্মশ 
ভদমখমে, তারপরও আমি তার িলধয অমর্শ্বাসয পমরর্তবে ভদখলত পামে। আপোরা ভচলেে 
র্হুর্ছর ধলর মকন্তু ধরলত পালরেমে। একজেলক পাগ্ে র্াোলোর জেয এতিুকুই যলথষ্ট। 
এই ভোকলক আপোরা কী র্েলর্ে, ভহামির িাে? আমি জামে ভস ভহামির িাে ো।’ 
 
একিা প্রচে ধাক্কা; আতবস্বলর র্েে ভহামির, ‘তুমি র্েছ আমি একিা ভে?’ 
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‘হয়লতা সাধারণ অলথব েয়,’ এন্থর প্রচে ভজালর মচৎকার করে, ‘মকন্তু একজে ভে 
অর্শযই। চুপ সর্াই! আিার কথা শুেলত হলর্।’ 
 
মহংস্র দৃমষ্টলত সর্ার মদলক তাকাে ভস। ‘ভহামির িাে এর কথা আপোলদর িলে আলছ–
আত্মলকমন্দ্রক োইলব্রমরয়াে, ভয কথা র্েলত ভগ্লেই মত হলতা; কণ্ঠস্বর মছে উলত্তমজত ও 
সিি, ভতাতোমির অভযাস মছে? এই ভোলকর কথা শুলে কী িলে হয়? ভস দ্রুত কথা 
র্েলত পালর, আত্মমর্শ্বাসী এর্ং ভপস, ভস ভতাতোয় ো। এই ভোক আর আলগ্র ভহামির 
িাে কী একই র্যমক্ত?’ 
 
এিেমক িাে মেলজও মিধাগ্রি হলয় প়েে, আর এন্থর র্লেই যালে। এখে আিরা তালক 
পরীক্ষা করলত পামর? 
 
‘কীভালর্?’ মজলজ্ঞস করলেে ভডমরে। 
 
‘আপমে মজলজ্ঞস করলছে কীভালর্? দশিাস আলগ্র এেলসফালোগ্রামফক ভরকডব আপোর 
কালছ আলছ, তাই ো? আর্ার ভরকডব ততমর কলর তুেো করলেই ভতা হয়।‘ 
 
োইলব্রমরয়ােলক ভদমখলয় ভস র্েে, ‘আিার িলে হয় এোোইমসস করলত ভস র্াধা 
ভদলর্।‘ 
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‘আমি র্াধা ভদর্ ো।’ িা র্েে, অর্জ্ঞার সালথ। ‘আমি ভযিে মছোি ভতিেই আমছ।’ 
 
‘আপমে জােলত পারলর্ে?’ এন্থর র্েে, ‘আমি আরও ভর্মশদূর যার্। এখালের কাউলকই 
আমি মর্শ্বাস কমর ো। আমি চাই প্রলতযলকর এোোইমসস করা ভহাক। যুলদ্ধর সিয় িাে 
মছলেে কােগ্ালে; িার্বর মছলেে র্যািেমশলপ এর্ং প্রমতমি যুদ্ধ ভক্ষত্র ঘুলরলছে। ভডমরে 
এর্ং ভসমিকও মছলেে ো আমি জামে ো ভকাথায় মছলেে। একিাত্র আমি এখালে মছোি 
মেভলত এর্ং মেরাপলদ। আমি আর আপোলদর মর্শ্বাস করলত পামর ো এর্ং সিতা 
রক্ষার জেয আমি মেলজলক পরীক্ষা করলত ভদর্। সর্াই রামজ? োমক আমি এখাে ভথলক 
ভর্মরলয় মেলজর পলথ চলে যার্?’ 
 
িার্বর কাুঁধ ঝাুঁমকলয় র্েে, ‘আিার আপমত্ত ভেই।’ 
 
‘আলগ্ই র্লেমছ আিারও ভেই।‘ িাে র্েে। 
 
ভসমিক শুধু হাত ভেল়ে সায় মদে এর্ং এন্থর ভডমরলের জেয অলপক্ষা করলছ। ভশষপযবন্ত 
িাথা ো়েলেে ভডমরে। 
 
‘আিালকই আলগ্ পরীক্ষা করা ভহাক।’ এন্থর র্েে। 
 
. 
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তরুণ মেউলরােমজর্স্ ভহোলো ভচয়ালর ভচাখ র্ন্ধ কলর শক্ত হলয় র্লসলছ। 
এেলসফালোগ্রালফর েীডে ভব্রইে ওলয়লভর আুঁকার্াুঁকা সিান্তরাে ভরখা ততমর করে। 
ফাইে ভথলক ভডমরে এন্থলরর পুলরালো এেলসফালোগ্রামফক ভরকডব ভর্র কলর তালক 
ভদখালেে। 
 
‘ভতািার সই, তাই ো?’ 
 
‘হযাুঁ, হযাুঁ। এিা আিারই ভরকডব। দুলিা মিমেলয় মেে।‘ 
 
স্কযাোলরর িাধযলি পদবায় েতুে এর্ং পুরাতে ভরকডব দুলিা ফুলি উিে। প্রমতমি ভরকলডব 
ছয়মি কলর র্াুঁকালো ভরখা আলছ এর্ং অন্ধকালরও িাে-এর চাপা কণ্ঠ পমরোর ভশাো 
ভগ্ে। এখালে ভদখ। মকছু পমরর্তবে হলয়লছ।’ 
 
‘ওগুলো প্রাথমিক ওলয়ভ এর্ং ভকালো গুরুত্ব ভেই, ভহামির। অমতমরক্ত ভয রাকগুলো 
ভদখছ ভসিা হলে ভক্রাধ। মর্লেষণ করলত হলর্ অেযগুলো।‘ 
 
একিা কলরাে চাপ মদলতই দুয়লজা়ো র্াুঁকা ভরখা পরস্পলরর সালথ পুলরাপুমর মিলে 
ভগ্ে। শুধু েতুে র্াকগুলো আোদা হলয় থাকে। 
 
‘সন্তুষ্ট?’ মজলজ্ঞস করে এন্থর। 
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কািলখাট্টার িলতা িাথা ো়েলেে ভডমরে এর্ং মেলজই পরীক্ষা করার জেয র্সে। তারপর 
ভসমিক এর্ং তারপর িাক্টর। মেঃশলব্দ সম্পন্ন হে সর্ কাজ। 
 
সর্ার ভশলষ িাে-এর পাো। এক িুহূলতবর জেয ভস মিধা করে, তারপর মকছুিা িমরয়া 
হলয়ই র্েে, ‘ভদখ আিারিা হলে সর্লশলষ এর্ং আমি ভিেশলে ভুগ্মছ। আশা কমর 
মর্ষয়িা ভখয়াে রাখলর্।’ 
 
‘ভখয়াে রাখর্,’ মেিয়তা মদলেে ভডমরে। ‘ভতািার কেশাস ইলিাশে ভকালো প্রভার্ 
ভফেলর্ ো।’ 
 
সীিাহীে মেঃশব্দতার িালঝ িলে হে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হলয় যালে– 
 
এর্ং তারপর অন্ধকালরই এন্থর ককবশ কলণ্ঠ র্েে, ‘মেিয়ই, মেিয়ই, মিতীয় 
ফাউলেশলের অমিত্ব ভেই। এ কথাই ভস আিালদর র্লেমছে, তাই ো? অর্াির্ কল্পো–
আর এমদলক ভদখুে! আকমস্মক ভযাগ্ালযাগ্, তাই ো?’ 
 
‘কী র্যাপার?’ িাে আতবোদ কলর উিে। 
 
ভডমরে োইলব্রমরয়ালের কাুঁধ শক্ত কলর ধলর রাখলেে, ‘শান্ত হও িাে, তুমি ওলদর িারা 
কেভালিবড।’ 
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আলো জ্বলে উিে তখেই, আর িাে তামকলয় আলছ হতাশ ভচালখ, হাসার ভচষ্টা করলছ। 
 
‘তুমি িাট্টা করছ মেিয়ই। ভকালো উলেশয আলছ। আিালক পরীক্ষা করছ। উত্তলর ভডমরে 
শুধু িাথা ঝাুঁকালেে। ো, ো, ভহামির। কথািা সমতয। 
 
োইলব্রমরয়ালের ভচাখ পামেলত ভলর উিে, হিাৎ কলরই। ‘আমি ভকালো পাথবকয অেুভর্ 
করমছ ো। মর্শ্বাসই হলে ো। হিাৎ দৃঢ় প্রতযলয়র সালথ র্েে, ভতািরা সর্াই মিলে 
ষ়েযি করছ।’ 
 
শান্ত করার জেয হাত র্া়োলেে ভডমরে মকন্তু তার হাত ঝিকা ভিলর সমরলয় ভদওয়া হে। 
িান্ কু্রদ্ধভালর্ র্েে, ‘ভতািরা আিালক ভিলর ভফেলত চাও। ভস্পস, ভতািরা আিালক 
ভিলর ভফেলত চাও।‘ 
 
এন্থর তার উপর ঝাুঁমপলয় প়েে একোলফ, হাল়ে হাল়ে ধাক্কা ভেলগ্ ককবশ শব্দ হে এর্ং 
িাে তার শীতে ভচালখর মদলক তামকলয় মেলিজ আর দুর্বে হলয় ভগ্ে। 
 
এন্থর একিা ঝাুঁকুমে মদলয় উলি দাুঁম়েলয় র্েে, ‘আিরা র্রং ওর হাত িুখ ভর্ুঁলধ রামখ। 
পলর মিক করর্ কী করা যায়।‘ 
 
িার্বর র্েে, ‘তুমি কী কলর রু্ঝলে ভয ওর িলধয ভকালো ভগ্ােিাে আলছ?’ 
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এন্থর তার মদলক ঘুলর মর্দ্রুপাত্মকভালর্ র্েে, খুর্ একিা কমিে ো। কারণ আমি জামে 
ভকাথায় রলয়লছ মিতীয় ফাউলেশে। 
 
পরপর এতগুলো মর্স্ময়কর ঘিো ঘিায় এখে আর ভকউ অর্াক হলে ো– 
 
ভসমিক স্বাভামর্কভালর্ মজলজ্ঞস করে, ‘তুমি মেমিত! আমি র্েলত চামে িাে এর সালথ 
এরকি ঘিোর পর–‘ 
 
‘দুলিা এক মজমেস ো,’ এন্থর প্রতুযত্তলর র্েে। ভডমরে, ভযমদে যুদ্ধ শুরু হয় আমি অতযন্ত 
গুরুলত্বর সালথ আপোলক িামিবোস ভথলক সরালোর ভচষ্টা কলরমছোি। এখে যা র্েমছ 
তখেও আপোলক র্েলত পারতাি, যমদ তখে আপোলক মর্শ্বাস করলত পারতাি। 
 
‘অথবাৎ অধব র্ছর ধলরই উত্তরিা তুমি জাে?’ ভডমরে হাসলেে। 
 
‘আমি প্রথি মদে ভথলকই জামে, ভযমদে আলকবমডয়া ট্রােিলর চলে যায়।‘ 
 
হিাৎ আতলঙ্ক পালয়র মদলক তামকলয় মজলজ্ঞস করলেে ভডমরে, ‘আলকবমডয়ার কথা আসলছ 
ভকে? তুমি কী ইমঙ্গত করলত চাও?’ 
 
‘ভয ঘিোগুলো আিরা ভােিলতা জামে তার ভথলক পৃথক মকছু ো। আলকবমডয়া কােগ্ালে 
প্রচে ভয় ভপলয়মছে। মকন্তু তারপলরও মেজ গ্রলহ ো মফলর পামেলয় ভগ্ে এলকর্ালর 
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গ্যাোমির ভকলন্দ্র। ভেফলিেযাি মডমরজ কােগ্ালে আিালদর সর্লচলয় দক্ষ ভোক, তালক 
কেভািব করা হে। িা কােগ্ালে ভগ্ে মফলর আসে কেভালিবড হলয়। মিউে গ্যাোমি 
দখে কলর কােগ্ােলক তার সদর দির র্াোে এর্ং আিার িলে হয় আসলেই কী ভস 
দখেদার োমক ভকউ তা র্যর্হার কলরলছ। ভযমদলকই ভিা়ে ভেই ভসমদলকই কােগ্াে, ভয 
পৃমথর্ী গ্ত এক শতাব্দীর উত্থােপতলের িলধযও মেরাপদ ভথলকলছ।‘ 
 
‘তা হলে ভতািার মসদ্ধান্ত।‘ 
 
‘ভযিা অর্শযম্ভার্ী, এন্থলরর ভচালখ তীক্ষ্ণ দৃমষ্ট। কােগ্ালেই রলয়লছ মিতীয় ফাউলেশে।‘ 
 
র্াধা মদে িার্বর। আমি কােগ্ালে মছোি, এন্থর। গ্ত সিালহই। যমদ ভসখালে ভকালো 
মিতীয় ফাউলেশে থালক তলর্ আমি পাে। র্যমক্তগ্তভালর্ আমি িলে কমর তুমি একিা 
পাগ্ে। 
 
মহংস্রভালর্ তার মদলক ঘুরে তরুণ। ‘তাহলে আপমে একিা চমর্বওয়াো ভিািা। মিতীয় 
ফাউলেশেলক আপমে কী িলে কলরে? আপমে কী িলে কলরে ভস্পসমশপ রুলি 
ভরমডয়যাি মফলল্ড সরু্জ আর ভগ্াোমপ অক্ষলর ভেখা থাকলর্ “মিতীয় ফাউলেশে”? শুেুে 
িার্বর, ভযখালেই তারা থাকুক, তারা একিা শক্ত ভগ্াষ্ঠীশাসে ততমর কলরলছ। অর্শযই 
তারা ভয পৃমথর্ীলত রলয়লছ ভসখালেও মেলজলদর ভালোিলতা েুমকলয় ভরলখলছ।’ 
 
িার্বলরর ভচায়াে শক্ত হলয় ভগ্লছ। ‘ভতািার আচরণ আিার পছে হলে ো, এন্থর।‘ 
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‘এিাই আিার ভদাষ,’ র্যঙ্গাত্মক উত্তর ও িামিবোলসর মদলক ভদখুে। ফাউলেশলের িূে। 
মর্জ্ঞাে এখালে অমত উন্নত। মকন্তু ভিাি জেসংখযার কতজে মর্জ্ঞােী। আপমে কী এোমজব 
ট্রান্সমিমিং ভর্স্শে চাোলত পারলকে? জালেে হাইপার এিমিক ভিািলরর কাজ কী? 
এিেমক ফাউলেশলেও মর্জ্ঞােীর সংখযা হালত গুলণ র্ো যায়।’ 
 
‘তা হলে মিতীয় ফাউলেশলের ভর্োয় কী ঘিলর্ ভযখালে ভগ্াপেীয়তাই িূে কথা। 
ভসখালেও সংখযায় তারা কি এর্ং মেলজর পৃমথর্ীলতও তারা খুর্ ভােভালর্ েুমকলয় 
আলছ।’ 
 
ভসমিক সতকবভালর্ র্েে, ‘আিরা িাত্র কােগ্ােলক পরামজত কলরমছ—’ 
 
‘ভসরকিই কলরমছ। ভস রকিই কলরমছ,’ এন্থর র্েে। ‘ওহ্, আিরা মর্জয় উৎসর্ও 
কলরমছ। শহরগুলোলত এখেও উৎসর্ চেলছ। মকন্তু এখে, এখে যখে আর্ার মিতীয় 
ফাউলেশলের জেয অেুসন্ধাে শুরু হলয়লছ, সর্ার ভশলষ ভকাে স্থালে আিরা উুঁমক ভদর্; 
সর্াই ভশষ ভকাে স্থালে খুুঁজলর্? মিক! কােগ্াে! 
 
‘সমতযকার অলথব আিরা তালদর ভকালো ক্ষমত করলত পামরমে। মকছু মশপ বংস কলরমছ, 
কলয়ক হাজার ভোক ভিলরমছ, তালদর সাম্রাজয গুুঁম়েলয় মদলয়মছ, অথবনেমতক ও র্ামণমজযক 
ক্ষিতার মকছুিা মছমেলয় মেলয়মছ–মকন্তু এগুলো মকছুই ো। আমি র্ামজ ধলর র্েলত পামর 
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কােগ্ালের প্রকৃত শাসকলদর ভকউই পরামজত হয়মে। র্রং তারা এখে পযবন্ত ভকৌতূহে 
ভথলক মেরাপদ। তলর্ আিার ভকৌতূহে ভথলক ো। আপমে কী র্লেে, ভডমরে?’ 
 
ভডমরে কাুঁধ ঝাুঁকালেে। ইিালরমর্স্ং। ভতািার কথাগুলো কলয়ক িাস আলগ্ আলকবমডয়ার 
কাছ ভথলক পাওয়া একিা খর্লরর সালথ ভিোলোর ভচষ্টা করমছ।’ 
 
‘খর্র?’ এর মজলজ্ঞস করে। ‘কী ভসিা?’ 
 
‘আমি মেমিত েই। পাুঁচিা সংমক্ষি শব্দ। মকন্তু ইিালরমর্স্ং।‘ 
 
‘ভদখ,’ িাঝখালে র্েে ভসমিক, ‘একিা মজমেস আমি রু্ঝলত পারমছ ো।’ 
 
‘কী ভসিা? 
 
ভসমিক সতকবতার সালথ শব্দ র্াছাই কলর এিেভালর্ র্েে ভযে প্রমতমি শব্দ পমরোর 
ভর্াঝা যায়। ভহামির িাে একিু আলগ্ই র্লেলছ ভসল্ডে মিতীয় ফাউলেশলের কথা র্লে 
আিালদর ভধাুঁকা মদলয়লছে। এখে তুমি র্েছ উলল্টািা; অথবাৎ ভসে আিালদর ভধাকা 
ভদেমে? 
 
‘মিক, মতমে আিালদর ভধাকা ভদেমে। ভযিে র্লেলছে ভতিেই একিা মিতীয় ফাউলেশে 
ততমর কলরলছে।’ 
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‘মিক আলছ, মকন্তু মতমে আরও মকছু র্লেমছলেে। মতমে র্লেলছে ভয দুই ফাউলেশেলক 
মতমে গ্যাোমির দুই মর্পরীত প্রালন্তর ভশলষ স্থাপে কলরলছে অথবাৎ অযাি দয আদার এে 
অর্ দয গ্যাোমি। এখে, ইয়ং িযাে, এিা কী ভধাকা, কারণ কােগ্াে গ্যাোমির মর্পরীত 
প্রালন্ত অর্মস্থত ো।’ 
 
এন্থর মকছুিা মর্রক্ত হে, কথািার ভকালো গুরুত্ব ভেই। সম্ভর্ত তালদর মেরাপলদ রাখার 
জেযই র্ো হলয়লছ। তা ছা়ো মচন্তা কলর ভদখুে গ্যাোমির মর্পরীত প্রালন্তর ভশষ ভথলক 
িাইে-িার্স্াররা কী করলত পারলর্? তালদর কাজ কী? ভসল্ডেস্ প্ল্যাে রক্ষায় সহায়তা 
করা। ভসল্ডেস্ প্ল্যালের িূে ভখলোয়া়ে কারা। আিরা, প্রথি ফাউলেশে। ভকােখাে 
ভথলক তারা আিালদর ভালোিলতা েক্ষয করলত পারলর্ এর্ং মেলজলদর উলেশয পূরণ 
করলত পারলর্। গ্যাোমির মর্পরীত প্রালন্তর ভশষ ভথলক? অসম্ভর্! আসলে তারা পঞ্চাশ 
পারলসক-এর িলধয রলয়লছ। অলেক ভর্মশ যুমক্তযুক্ত।’ 
 
‘এই কথািা আিার পছে হলয়লছ,’ ভডমরে র্েলেে। ‘যুমক্ত আলছ। এমদলক ভদখ, িাে-
এর জ্ঞাে মফলরলছ। ওর র্াধে খুলে ভদওয়া যায়। আিালদর ভকালো ক্ষমত করলত পারলর্ 
ো ভস।’ 
 
এন্থর প্রমতর্াদী হলয় উিে, মকন্তু প্রর্ে ভর্লগ্ উপর মেলচ িাথা ো়েলছ ভহামির। পাুঁচ 
ভসলকে পলরই ভস তার কমি ডেলত োগ্ে। 
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‘ভকিে োগ্লছ?’ ভডমরে মজলজ্ঞস করলেে। 
 
‘মর্মেমর,’ খসখলস গ্োয় র্েে িাে, ‘যাই ভহাক। এই রু্মদ্ধিাে তরুণলক আমি একিা 
কথা মজলজ্ঞস করলত চাই। তার কথা যমদ মিক হয় তাহলে এরপলর আিরা কী করর্?’ 
 
অস্বাভামর্ক এর্ং সঙ্গমতহীে েীরর্তা ভেলি এে। 
 
মতক্তভালর্ হাসে িাে, ‘ধরা যাক, কােগ্ােই মিতীয় ফাউলেশে। মকন্তু ভকাে ভোকগুলো? 
কীভালর্ তালদর খুুঁলজ ভর্র করলর্? খুুঁলজ ভপলেও কীভালর্ সািোলর্?’ 
 
‘আহ, ভডমরে র্েলেে, ‘আমি এই প্রলশ্নর উত্তর মদলত পামর। গ্ত ছয়িালস আমি আর 
ভসমিক কী কলরমছ ভসিা এখে র্ের্। ভতািালক আলরকিা র্যাখযা মদলত পারর্ এন্থর, 
ভকে আমি িামিবোস ছা়েলত চাইমে।‘ 
 
‘প্রথিত, মতমে র্েলত োগ্লেে, আমি ভতািালদর ধারণার ভচলয়ও গ্ভীরভালর্ 
এেলসফালোগ্রামফক এোোইমসস মেলয় কাজ করমছোি। মিতীয় ফাউলেশলের িাইে 
মচমিত করা ভব্রইে ওলয়লভর চাইলত জমিে–তলর্ আমি অলেকদূর এমগ্লয়মছোি।’ 
 
‘ভতািরা ভকউ জাে ইলিাশোে কলরাে কীভালর্ কাজ কলর? মিউলের উত্থালের পর 
কল্পকামহেী ভেখকলদর কালছ মর্ষয়িা খুর্ মপ্রয় এর্ং অলেক ভর্াকাই এই মর্ষলয় র্লেলছ 
এর্ং মেলখলছ। অমধকাংশ ভক্ষলত্রই ভদখালো হলয়লছ মর্ষয়িালক ভগ্াপেীয় এর্ং রহসযিয় 
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মহসালর্, অর্শযই মর্ষয়িা ভসরকি মকছু ো। ভব্রইে অসংখয কু্ষদ্র কু্ষদ্র ইলেলরািযাগ্লেমিক 
মফলল্ডর উৎস, সর্াই জালে। প্রমতমি ক্ষণস্থায়ী ইলিাশে এই মফল্ডগুলোলত ভিািািুমি 
জমিে প্রমক্রয়ায় পমরর্মতবত হয় এর্ং সর্ারই এই কথািা জাো উমচত। 
 
‘এখে এিে একিা িাইলের কথা কল্পো কর যা এই পমরর্তবেশীে মফল্ডগুলো 
 
অেুভর্ করলত পারলর্ এর্ং এিেমক ভসগুলোর সালথ ভরলজালেিও করলত পারলর্। 
অথবাৎ িমিলে একিা মর্লশষ অগ্বযাে এর অমিত্ব থাকলত পালর এর্ং এই অগ্বযাে 
যতগুলো মফল্ড-পযািােব মচমিত করলত পারলর্ সর্গুলো মেলজর মেয়িলণ মেলয় ভেলর্। 
কাজিা কীভালর্ কলর আিার ভকালো ধারণা ভেই, তলর্ ভসিা ভকালো র্যাপার ো। 
উদাহরণ মদলয় র্েমছ, আমি যমদ অন্ধ হই, তারপলরও ভফািে এর্ং শমক্তিাত্রার গুরুত্ব 
মশখলত পারলর্া এর্ং আিার কালছ যুমক্তযুক্ত িলে হলর্ ভয একিা ভফািে যমদ এই 
ধরলের শমক্ত ভশাষণ কলর তাহলে ভয রাসায়মেক পমরর্তবে ঘিলত পালর যা মচমিত করা 
যালর্। মকন্তু অর্শযই আমি রং-এর র্যাপালর মকছু র্েলত পারর্ ো।’ 
 
‘ভতািরা রু্ঝলত পারছ?’ 
 
এন্থর দৃঢ়ভালর্ িাথা ো়েে, অেযরা িলে হয় মকছুিা মিধাগ্রি। 
 
এই প্রিামর্ত িাইে ভরলজালেমিং অগ্বাে, আলরকিা িাইে ভথলক মেলক্ষমপত মফল্ডগুলোর 
সালথ মেলজলক সিমেত কলর ভয কাজ সম্পাদে কলর তাই “মরমডং ইলিাশে” র্া “মরমডং 
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িাইে” মহসালর্ পমরমচত যা আরও ভর্মশ সূক্ষ্ম। এই অগ্বাে র্ে প্রলয়াগ্ কলর আলরকিা 
িাইলের সালথ সিমেত হলত পালর। এর শমক্তশােী মফল্ডগুলো আলরকিা িাইলের দুর্বে 
মফলল্ডর উপর প্রভুত্ব মর্িার করলত পালর–ভযিে একমি শমক্তশােী চুম্বক তার এিমিক 
ডাইলপাে িারা ইস্পালতর পাতলক চুম্বকাময়ত কলর ভফলে। 
 
‘আমি মিতীয় ফাউলেশলের গ্মণত সিাধাে কলর একিা অলপক্ষক ভর্র কলরমছ যা 
মেউলরামেক পাথ-এর প্রলয়াজেীয় মিেলণর পূর্বাভাস ভদলর্ এর্ং একিা অগ্বযাে এর গ্িে 
র্ণবো করলর্ যার কথা আমি এইিাত্র র্েোি মকন্তু, দুভবাগ্যর্শত ভসিা এতই জমিে ভয 
র্তবিালে প্রচমেত গ্মণলতর ধারণা িারা সিাধাে করা সম্ভর্ েয়। খুর্ খারাপ, কারণ এর 
অথবই হলে শুধুিাত্র এেলসফালোগ্রামফক পযািালেবর সাহালযয আমি একজে িাইে-
ওয়াকবারলক ধরলত পারলর্া ো।’ 
 
‘মকন্তু আমি অেয মকছু করলত পামর। ভসমিলকর সাহালযয, একিা মজমেস ততমর কলরমছ 
যার োি মদলয়মছ আমি ভিিাে র্স্যামিক মডভাইস। এিা এিেভালর্ ততমর করা যালর্ ভয 
ক্রিাগ্ত “র্াধা” র্া “মস্থরতা” ততমর কলর আিালদর িাইলক মর্লশষ ধরলের িাইও ভসন্স 
ভথলক আ়োে কলর রাখলর্। 
 
‘ভতািালদর রু্ঝলত অসুমর্ধা হলে?’ 
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িুখ মিলপ হাসে ভসমিক। যিিা ততমর করলত ভস অলন্ধর িলতা সাহাযয কলরলছ, মকন্তু ভস 
অেুিাে কলরমছে এর্ং সমিক অেুিাে। রু্ল়োর হালত আর একিা র্া দুলিা ভকৌশে 
রলয়লছ– 
 
‘এন্থর র্েে, আিার িলে হয় পারমছ।’ 
 
‘যিিা,’ ভডমরে আর্ার শুরু করলেে, ততমর করা খুর্ সহজ এর্ং যুদ্ধকােীে গ্লর্ষণার 
প্রধাে গ্লর্ষক মহসালর্ এমি ততমর করার সিয় ফাউলেশলের সিি সম্পলদর মেয়িণ 
মছে আিার হালত। এর্ং এখে ভিয়লরর অমফস এর্ং আইে পমরষদ ভিিাে র্স্যামিক 
িারা মঘলর রাখা হলয়লছ। ভতিমে প্রধাে প্রধাে ফযাক্টমর এর্ং এই র্াম়েিাও। প্রকৃতপলক্ষ 
আিরা চাইলে ভয ভকালো স্থাে মিতীয় ফাউলেশে র্া ভমর্ষযলতর ভকালো মিউলের কাছ 
ভথলক মেরাপলদ রাখলত পারর্। এতিুকুই র্োর মছে।’ 
 
মতমে হাত ভেল়ে অমত সাধারণভালর্ তার র্ক্তর্য ভশষ করলেে। 
 
িার্বর িলে হে হতভম্ব হলয় ভগ্লছ। তাহলে সর্ ভশষ হলয়লছ। ভগ্রি ভসল্ডে, সর্ ভশষ 
হলয়লছ।’ 
 
‘ো, পুলরাপুমর ভশষ হয়মে।’ ভডমরে র্েলেে। 
 
‘ভকে পুলরাপুমর হয়মে? আরও মকছু আলছ?’ 
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‘হযাুঁ, আিরা এখেও মিতীয় ফাউলেশে পাইমে!’ 
 
‘কী, এন্থর গ্লজব উিে। আপমে র্েলত চাে–’ 
 
‘হযাুঁ, র্েলত চাই কােগ্াে মিতীয় ফাউলেশে ো।’ 
 
‘আপমে কীভালর্ জালেে?’ 
 
‘সহজ র্যাপার, ভডমরে র্েলেে, আমি জামে ভকাথায় রলয়লছ মিতীয় ফাউলেশে।‘ 
 
. 
 
২.১৫ সলন্তাষজেক সিাধাে 
 
হিাৎ ভহলস উিে িার্বর–পাগ্লের িলতা হাসলছ এর্ং হিাৎ কলরই ভার্ালর্লগ্র প্রর্ে 
অমভর্যমক্ত ভথলি ভগ্ে। দুর্বেভালর্ িাথা ঝাুঁমক মদলয় র্েে, ‘ভগ্রি গ্যাোমি, সারারাত 
ধলরই এরকি চেলর্। এলক এলক আিরা সর্ প্রমতিেীলক হমিলয় মদলয়মছ। মকন্তু ভকালো 
োভ হয়মে। ভপস! হয়লতা সর্ গ্রহই মিতীয় ফাউলেশে। হয়লতা তালদর ভকালো গ্রহই 
ভেই, শুধু গুরুত্বপূণব ভোকগুলো সর্ গ্রলহ ছম়েলয় আলছ এর্ং তালত কী আলস যায়, 
ভযলহতু ভডমরে র্লেলছ, আিালদর মেখুুঁত প্রমতরক্ষা রলয়লছ? 
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কাষ্ঠহামস হাসলেে ভডমরে। ‘মেখুুঁত প্রমতরক্ষাই যলথষ্ট েয়, িার্বর। এিেমক আিার 
ভিিাে র্স্যামিক মডভাইসও এিে মজমেস ভয আিরা একই অর্স্থালে থাকর্। আিরা 
সারাজীর্ে হাত িুলিা কলর র্লস থাকলত পামর ো, অজাো শত্রুর ভখাুঁলজ চতুমদবলক 
পাগ্লের িলতা ভচলয় থাকলত পামর ো। কীভালর্ মজতলত হলর্ ভসিা জােলেই আিালদর 
চেলর্ ো, জােলত হলর্ কালদরলক পরামজত করর্। এর্ং মেমদবষ্ট একিা গ্রহ রলয়লছ 
ভযখালে শত্রুরা থালক।‘ 
 
‘আসে কথায় আসুে, এন্থর র্েে, লান্ত গ্োয়। আপোর ইেফলিবশে কী?’ 
 
‘আলকবমডয়া, ভডমরে র্েলেে, আিালক একিা খর্র পািায়, খর্রিা পাওয়ার আলগ্ যা 
অর্শযম্ভার্ী ভসিা কখলোই আিার ভচালখ পল়েমে। হয়লতা ভচালখ প়েলতাও ো। যাই ভহাক 
খর্রিা মছে খুর্ সাধারণ, “রৃ্লত্তর ভশষ র্লে মকছু ভেই।” ভতািরা রু্লঝছ?’ 
 
‘ো,’ এন্থর র্েে, কমিে গ্োয় এর্ং ভস প্রায় সর্ার িলের কথাই র্েে। 
 
‘রৃ্লত্তর ভশষ র্লে মকছু ভেই,’ িাে পুেরারৃ্মত্ত করে, মচমন্ততভালর্ এর্ং কপাে কুমঞ্চত 
হলো তার। 
 
‘ভাে, ভডমরে র্েলেে, অনধযবয হলয়, আিার কালছ একদি পমরোর–মিতীয় ফাউলেশলের 
র্যাপালর ভকাে কথািা আিরা সলেহাতীতভালর্ জামে, হযাুঁ? আমি র্লে ভদর্! আিরা জামে 
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ভয হযামর ভসল্ডে মিতীয় ফাউলেশে স্থাপে কলরলছে গ্যাোমির মর্পরীত প্রালন্তর ভশলষ। 
ভহামির িা র্লেলছ ভয ঐ ফাউলেশলের র্যাপালর ভসল্ডে মিথযা র্লেলছে। মপেীয়াস 
এম্বলরর িলত ভসল্ডে সতয কথা র্লেলছে শুধু অর্স্থালের র্যাপালর মিথযা র্লেলছে। মকন্তু 
আমি ভতািালদর র্েমছ ভয হযামর ভসন্ডে ভকালো মিথযা কথা র্লেেমে; মতমে প্রকৃত সতয 
কথা র্লেলছে। 
 
‘মকন্তু, অপরপ্রান্তিা ভকাথায়? গ্যাোমি একিা সিতে ভেন্স আকৃমতর র্স্তু। এই সিতে 
মর্িৃমতর ধার ভঘুঁলষ ভরখা িােলেই ভসিা হলর্ একিা রৃ্ত্ত এর্ং রৃ্লত্তর ভশষ র্লে মকছু 
ভেই– আলকবমডয়া যা রু্ঝলত ভপলরলছ। আিরা–আিরা, প্রথি ফাউলেশে ঐ রৃ্লত্তর প্রালন্ত 
িামিবোলস অর্স্থাে করমছ। আিরা রলয়মছ গ্যাোমির ভশষ প্রালন্ত, তামেকভালর্। এখে 
এই রৃ্লত্তর প্রান্ত ভথলক সীিালরখা ধলর এমগ্লয় মগ্লয় অপরপ্রান্ত খুুঁলজ ভর্র কর। এমগ্লয় 
যাও, এর্ং তুমি অপরপ্রান্ত পালর্ ো। শুধু ভযখাে ভথলক শুরু কলরমছলে ভসখালেই মফলর 
আসলর্– 
 
‘এর্ং ভসখালেই রলয়লছ মিতীয় ফাউলেশে।‘ 
 
‘ভসখালেই?’ পুেরারৃ্মত্ত করে এন্থর, আপমে র্েলত চাে এখালে?’ 
 
‘হযাুঁ, আমি এখালেই ভর্াঝামে!’ ভডমরে উৎসাহ ভলর মচৎকার কলর র্েলেে। ‘ভকে, অেয 
ভকাথাও হলত পালর কী! তুমি মেলজই র্লেছ ভয যমদ মিতীয় ফাউলেশেই ভসল্ডেস্ 
প্ল্যালের িূে রক্ষক হয় তাহলে তারা গ্যাোমির তথাকমথত অপরপ্রালন্ত অর্মস্থত হলত 
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পালর ো, ভসখালে তারা যতদূর সম্ভর্ মর্মেন্ন হলয় থাকলর্। তুমি ভভলর্মছলে পঞ্চাশ 
পারলসক দূরত্বই যলথষ্ট। মকন্তু আমি র্েমছ ভসিাও অলেকদূর। ভকালো দূরত্বই যলথষ্ট 
েয়। এর্ং ভকাথায় তারা সর্লচলয় ভর্মশ মেরাপলদ থাকলর্? এখালে ওলদর ভক খুুঁজলর্? 
ওহ, এিা ভসই প্রাচীে েীমত, যা সর্লচলয় অর্শযম্ভার্ী ভসিাই সর্লচলয় কি সলেহজেক। 
 
‘ভকে ভর্চারা এর্মেং মিস্ মিতীয় ফাউলেশলের অর্স্থাে জােলত ভপলর এত মর্মস্মত এর্ং 
মদলশহারা হলয় পল়েমছে? ভস তালদরলক খুুঁজমছে মিউলের র্যাপালর সতকব করার জেয, 
আর রু্ঝলত পারে ভয মিউে এক আঘালত দুলিা ফাউলেশেলকই দখে কলর মেলয়লছ। 
এর্ং মিউে ভকে তার অেুসন্ধালে র্যথব হলো। ভকে হলর্ ো? যমদ ভকউ অলজয় ভকালো 
শমক্তলক খুুঁজলত থালক তাহলে এরই িলধয ভয শত্রুলদর ভস পরামজত কলরলছ তালদর 
িলধয খুুঁজলর্ ো। তাই িাইে-িার্স্াররা মিউেলক প্রমতহত করার পমরকল্পো ততমর করার 
জেয প্রচুর সিয় পায় এর্ং ভশষপযবন্ত তালক প্রমতহত কলর। 
 
‘ওহ, পাগ্ে করার িলতা অর্স্থা। কারণ এখালে র্লস আিরা কথা র্েমছ পমরকল্পো 
করমছ, ভার্মছ সর্ ভগ্াপে রলয়লছ–আসলে সর্সিয়ই আিরা আিালদর শত্রুর শক্ত 
িুলিার ভভতর রলয়মছ। হাসযকর র্যাপার।’ 
 
এন্থলরর িুখ ভথলক সলেলহর ভার্ ভগ্ে ো, ‘আপমে এই কথা সমতযই মর্শ্বাস কলরে, ড. 
ভডমরে?’ 
 
‘আমি সমতযই মর্শ্বাস কমর।’ 
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‘তাহলে আিালদর ভয ভকালো প্রমতলর্শী, রািায় যত ভোক ভদমখ তালদর ভয ভকউ হলত 
পালর মিতীয় ফাউলেশলের অমতিাের্, তার িাইে আিারিার উপর েক্ষয রাখলছ এর্ং 
অেুভর্ করলছ মচন্তার স্পেে।‘ 
 
‘মিক তাই।’ 
 
‘এর্ং আিরা এত মকছু করোি, তারা র্াধা মদে ো?’ 
 
‘র্াধা ভদয়মে? ভতািালক ভক র্েে র্াধা ভদয়মে? তুমি মেলজই প্রিাণ কলরছ ভয িােলক 
কেভািব করা হলয়লছ। ভকে ভার্ছ ভয িােুলক পামিলয়মছোি পুলরাপুমর আিালদর মেলজর 
ইোয় অথর্া আলকবমডয়া মেলজর ইোয় ট্রােিলর মগ্লয়লছ! আিরা র্াধাপ্রাি হলয়মছ 
ভকালো মর্রমত ছা়োই, সম্ভর্ত। ভিািকথা এর ভর্মশ মকছু করার দরকারও ভেই ওলদর। 
আিালদর থামিলয় ভদওয়ার চাইলত ভুে পলথ পমরচামেত করাই ওলদর জেয ভর্মশ 
োভজেক।’ 
 
এন্থর গ্ভীর ভার্োয় ডুলর্ ভগ্ে এর্ং িুলখ ফুলি উিে তীব্র অসলন্তাষ। আিার পছে 
হলে ো। আপোর ভিিাে র্স্যামিক মকছুিা কালজ ভদলর্। মকন্তু এই ঘলর আিরা 
সারাজীর্ে থাকলত পারর্ ো এর্ং যখেই ঘর ভথলক ভর্র হর্ সর্ ভুলে যার্। যমদ ো 
আপমে গ্যাোমির প্রলতযলকর জেয একিা কলর ভছাি মডভাইস ততমর কলরে। 
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‘হযাুঁ, মকন্তু আিরা মকছুিা অসহায়, এন্থর। মিতীয় ফাউলেশলের এই ভোকলদর একিা 
মর্লশষ অেুভূমত রলয়লছ যা আিালদর ভেই। এিা তালদর শমক্ত আর্ার দুর্বেতাও। ভযিে 
র্েলত পালরা ভকাে অস্ত্র সাধারণ দৃমষ্টশমক্তর ভোলকর উপর কাযবকরী হয় মকন্তু একজে 
অন্ধ ভোলকর উপর কাযবকরী হয় ো? 
 
‘মেিয়ই,’ িা র্েে, দ্রুত ভচালখর উপর ভজারালো আলো ভফেলে। 
 
‘মিক, ভডমরে র্েলেে। তীব্র ভচাখ ধাুঁধালো আলো।‘ 
 
‘তালত কী হলয়লছ?’ িার্বর মজলজ্ঞস করে। 
 
‘দুলিার িলধয পমরোর সাদৃশয আলছ। আিার একিা িাইে র্স্যামিক মডভাইস আলছ। এিা 
কৃমত্রি ইলেলরািযাগ্লেমিক পযািােব ততমর কলর যা মিতীয় ফাউলেশলের কারও িাইলের 
কালছ আিালদর ভচালখ তীব্র আলো ভফোর িলতা একই র্যাপার। মকন্তু িাইে র্স্যামিক 
মডভাইস দ্রুত পমরর্তবেশীে। ভয িাইে গ্রহণ করলছ তারলচলয়ও দ্রুত ও অমর্রত 
পমরর্তবে হয়। মিিমিি কলর জ্বো আলোর কথা ভার্, ভসই ধরলের যা অলেকক্ষণ ধলর 
মিিমিি করলে ভতািার িাথার্যথা শুরু হলত পালর। এখে এই আলো অথর্া 
ইলেকলরািযাগ্লেমিক মফলল্ডর ঘেত্ব র্া়োও যতক্ষণ পযবন্ত ো ভচাখ ধাুঁধালো হলয় উলি–
এর্ং র্যথা পাওয়া যালর্, অসহেীয় র্যথা। মকন্তু তারাই পালর্ যালদর মর্লশষ অেুভূমত 
রলয়লছ, অেয ভকউ ো।’ 
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‘আসলেই?’ এন্থর র্েে, তার আগ্রহ র্া়েলছ। আপমে পরীক্ষা কলর ভদলখলছে? 
 
‘কার উপর? অর্শযই পরীক্ষা কলর ভদমখমে। তলর্ কাজ করলর্।’ 
 
‘আো, র্াম়েিালক মঘলর ভয মফল্ড ততমর কলরলছে তার কলরাে ভকাথায়? আমি ভদখলত 
চাই।’ 
 
‘এখালে,’ পলকলি হাত মদলেে ভডমরে। মজমেসিা খুর্ ভছাি, পলকলি আলছ ভর্াঝাই যায়মে 
র্াইলর ভথলক। মতমে কালো, ের্ওয়াো মসমেোর আকৃমতর মজমেসিা এমগ্লয় মদলেে। 
 
এন্থর খুর্ ভাে কলর ভদলখ কাুঁধ ঝাুঁকাে। ভদলখ ভতা কালজর মজমেস র্লে িলে হয় ো। 
ভদখুে ভডমরে, ভকােিা আমি স্পশব করর্ ো? দুঘবিোর্শত র্াম়ের প্রমতরক্ষা েষ্ট করলত 
চাই ো।’ 
 
‘তুমি পারলর্ ো,’ ভডমরে র্েলেে, মেরাসক্ত গ্োয়।  ‘ঐ কলরােিা মেমদবষ্ট স্থালে েক 
করা আলছ।’ মতমে একিা সুইচ মিপলেে মকন্তু ে়েে ো। 
 
‘এই ের্িা মকলসর?’ 
 
‘এিা পযািােব স্থাোন্তলরর মর্মভন্ন হার মেণবয় কলর। এই ভয– এিা ঘেলত্বর পমরর্তবে 
কলর। যার কথা র্েমছোি।’ 
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‘চামেলয় ভদমখ–’ এর মজলজ্ঞস করে, আঙু্গে েলর্র উপর। অেযরা মভ়ে কলর এলো 
কাছাকামছ। 
 
‘ভকে েয়?’ ভডমরে কাুঁধ ঝাুঁমকলয় র্েলেে। আিালদর ভকালো ক্ষমত হলর্ ো।’ 
 
ধীলর ধীলর প্রায় োকিুখ কুুঁচলক এন্থর ের্িা ঘুরাে, প্রথলি ডােমদলক, তারপর র্াুঁমদলক। 
দাুঁত ঘষলছ িার্বর। িাে দ্রুত ভচাখ মপিমপি করলছ। ভযে তালদর প্রভামর্ত করলর্ ো 
এিে ম্পেে ধরার জেয অপ্রতুে অেুভূমতলক প্রখর কলর তুেলছ। 
 
ভশষপযবন্ত কাুঁধ ঝাুঁমকলয় কলরাে র্ি ভডমরলের হালত মফমরলয় মদে এন্থর। ভতা আিার 
িলে হয় আপোর কথা মর্শ্বাস করা যায়। মকন্তু কল্পো করা কমিে ভয ের্ ঘুরালোর পর 
মকছুই ঘলিমে। 
 
‘স্বাভামর্ক, মপেীয়াস এন্থর, ভডমরে কলিার ভহলস র্েলেে। ভতািালক ভযিা মদলয়মছ ভসিা 
েকে, আিার কালছ আলরকিা আলছ। মতমে জযালকি একপালশ সমরলয় প্রথিিার িলতা 
হুর্হু ভদখলত আলরকিা কলরাে র্ি ভর্র করলেে। মজমেসিা ভঝাোলো মছে ভর্লল্টর 
সালথ। 
 
‘ভদলখছ,’ ভডমরে র্েলেে এর্ং একর্ালরই ঘেত্ব র্া়োলোর ের্ সলর্বাচ্চ পযবায় পযবন্ত 
ঘুরালেে। 
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একিা অপামথবর্ মচৎকার মদলয় এন্থর িামিলত পল়ে ভগ্ে। তীব্র যিণায় গ়্োগ্ম়ে মদলে। 
ফযাকালশ আেুেগুলো িাথার চুে ভজালর আুঁকল়ে ধলর ভিলে মছুঁল়ে ভফোর মেষ্ফে ভচষ্টা 
করলছ। 
 
িান্ দ্রুত মপছলে সলর ভগ্ে ভযে ভিাচ়োলো শরীলরর সালথ ধাক্কা ো োলগ্ এর্ং আতলঙ্ক 
তার ভচাখ মিগুণ র়্ে হলয় ভগ্লছ। ভসমিক এর্ং িার্বর িূমতবর িলতা দাুঁম়েলয় আলছ; অে়ে 
এর্ং ফযাকালশ। 
 
ভডমরে, মর্ষণ্ণ, ের্িালক আর্ার মপছে মদলক ঘুরালেে এর্ং এন্থলরর ভদহ একর্ার র্া 
দুর্ার ঝাুঁকুমে ভখে। এখেও িামিলত শুলয়। ভর্ুঁলচ আলছ, শ্বাস মেলে। 
 
‘ওলক মর্ছাোয় শুইলয় দাও,’ ভডমরে র্েলেে, তরুলণর িাথার মদকিা ধলর আলছে। 
আিালক সাহাযয কর। 
 
িার্বর পালয়র মদলক ধরে। ভযে তারা িয়দার র্িা তুেলছ এিেভালর্ তালক তুেে। 
তারপর, অলেকক্ষণ পর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভামর্ক হলয় এলে এন্থলরর ভচাখ খুলেই আর্ার 
র্ন্ধ হলয় ভগ্ে। িুখ ভয়ােক রকি হেুদ; চুে এর্ং সারা শরীর ঘালি মভলজ ভগ্লছ আর 
তার কণ্ঠ, যখে ভস কথা র্েে ভাো এর্ং ভচো যায় ো এলকর্ালরই। 
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‘আর ো, ভস মফসমফস কলর র্েলছ, আর ো! আলরকর্ার এিে করলর্ে ো! আপমে 
জালেে ো আপমে জালেে ো–ওহ-হ-হ্।’ দীঘব প্রেমম্বত আতবোদ ভর্মরলয় এে গ্ো মদলয়। 
 
‘আিরা ভতািালক আর র্যথা ভদর্ ো,’ ভডমরে র্েলেে, যমদ তুমি সতয কথা র্লো। তুমি 
মিতীয় ফাউলেশলের এলজি? 
 
‘আিালক একিু পামে মদে,’ এন্থর আলর্দে করে। 
 
‘ওলক পামে দাও, িার্বর, ভডমরে র্েলেে, হুইমস্কর ভর্াতেিাও মেলয় এস। 
 
ভছাি িলদর গ্লালস একগ্লাস হুইমস্ক এর্ং দুই গ্লাস পামে ভদওয়ার পর প্রশ্নিা মতমে আর্ার 
করলেে। তরুণ িলে হয় মকছুিা মশমথে– 
 
‘হযাুঁ,’ ভস র্েে, লান্ত স্বলর, আমি মিতীয় ফাউলেশলের একজে সদসয। 
 
‘যার অর্স্থাে,’ ভডমরে র্লে চলেলছে, ‘এখালে–িামিবোলস?’ 
 
‘হযাুঁ, হযাুঁ। আপোর প্রমতমি অেুিাে সমিক, ড. ভডমরে।‘ 
 
‘ভাে! এখে র্যাখযা কর গ্ত ছয়িালস কী ঘলিলছ। র্ে আিালদর?’ 
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‘আমি ঘুিালত চাই,’ এন্থর মফসমফস করে। 
 
‘পলর! এখে কথা র্ে!’ 
 
র়্ে দীঘবশ্বাস। তারপর শব্দ, মেচু এর্ং দ্রুতেলয়। ভশাোর জেয সর্াই তার উপর ঝুুঁলক 
প়েে, ‘পমরমস্থমত ক্রলিই মর্পজ্জেক হলয় উিমছে। আিরা জােতাি িামিবোস এর্ং 
এখােকার পদাথবমর্জ্ঞােীরা ভব্রইে ওলয়ভ পযািালেবর প্রমত আগ্রহী হলয় উিলছে এর্ং 
হয়লতা র্া ভকালো এক সিয় ভিিাে র্স্যামিক মডভাইলসর িলতা একিা মকছু ততমর কলর 
ভফেলর্ে। এছা়োও মিতীয় ফাউলেশলের প্রমত তালদর রাগ্ ক্রলিই র্া়েমছে। ভসল্ডেস্ 
প্ল্যালের ক্ষমত ো কলরই আিালদর এিা থািালো দরকার মছে। 
 
‘আিরা…আিরা পমরমস্থমত মেয়িণ করার ভচষ্টা কলরমছোি, ভজা়ো ভদওয়ার ভচষ্টা 
কলরমছোি। মকন্তু পমরমস্থমত আরও সলেহজেক হলয় উলি এর্ং আিালদর হাতছা়ো হলয় 
যায়। আিরা রু্ঝলত পারোি ভয কােগ্াে যুদ্ধ ভঘাষণা করলে আরও মর্ভ্রামন্ত ততমর 
হলর্। তাই িালক কােগ্ালে পািাই। র্স্যামিলের তথাকমথত উপপত্নী মছে আিালদর 
পলক্ষর। িাে যালত সমিক পদলক্ষপ মেলত পালর ভসমদকিা সািলেলছ ভস—’ 
 
‘ভসমেয়া–’ িান্ ভকুঁলদ উিে, মকন্তু ভডমরে হাত ভেল়ে তালক থািলত র্েলেে। 
 
এন্থর চামেলয় ভগ্ে, িাঝখালে ভয র্াধা পল়েলছ ভস মর্ষলয় সলচতে েয়। ‘আলকবমডয়াও 
ভগ্ে। আিালদর মহসালর্ মছে ো সর্মকছুই পূলর্ব মেধবারণ করলত পামর ো তাই ভযে র্াধা 
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মদলত ো পালর, ভসমেয়া তালক পমরচামেত কলর ট্রােিলর পািাে। এইিুকুই র্োর। শুধু 
ভশষপযবন্ত আিরা ভহলর ভগ্োি। 
 
‘তুমি ভচলয়মছলে আিালক ট্রােিলর পািালত, তাই ো?’ ভডমরে মজলজ্ঞস করলেে। 
 
এন্থর সায় মদে, ‘আপোলক পথ ভথলক সরালোর প্রলয়াজে মছে। আপোর িাইলের 
উৎফুে ভার্ই সর্ পমরোর কলর মদলয়লছ। আপমে িাইে র্স্যামিক মডভাইলসর সিসযার 
সিাধাে কলর ভফলেলছে।‘ 
 
‘তুমি আিালক কেভািব করমে ভকে?’ 
 
‘পারতাি ো…পারতাি ো। আিার উপর আলদশ মছে। আিরা একিা পমরকল্পো 
অেুযায়ী কাজ করমছোি। যমদ িাঝখালে মেলজর মসদ্ধালন্ত মকছু করতাি, তাহলে সর্ েষ্ট 
হলয় ভযত। শুধু পূর্বমেধবামরত সম্ভার্োর পমরকল্পো…ভসন্ডেস্ প্ল্যালের িলতা।‘ ভস মেদারুণ 
িােমসক যিণা মেলয় কথা র্েলছ এর্ং প্রায় অসংেগ্নভালর্। ‘আিরা একজেলক মেলয় 
কাজ কলরমছ…দে ো…খুর্ মেম্ন সম্ভার্ো…। তাছা়ো…যমদ আপোলক মেয়িণ 
করতাি..আলরকজে ভকউ মডভাইসিা ততমর করত…োভ হলতা ো…সিয়লক মেয়িণ 
করলত হলর্…আরও জমিে…ফার্স্ব মস্পকালরর মেলজর প্ল্যাে…শুধু…’ ভস এলকর্ালরই ভথলি 
ভগ্ে। 
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মেদবয়ভালর্ তালক ঝাুঁকুমে মদলেে ভডমরে, ‘তুমি এখে ঘুিালত পারলর্ ো। ভতািরা 
কতজে মছলে?’ 
 
‘হাত? কী র্েলছে…ওহ…খুর্ ভর্মশ ো…অর্াক হলত পালরে…পঞ্চাশ জে…ভর্মশ দরকার 
ো।’ 
 
‘সর্াই িামিবোলস?’ 
 
‘পাুঁচ…ছয়জে ভস্পলস…ভসমেয়ার িলতা…ঘুিাই।’ 
 
হিাৎ অিােমর্ক প্রলচষ্টায় ভস ভচাখ খুলে তাকাে, অেুভূমত হলয় উিে স্পষ্ট। মেলজলক 
মর্চার করার, পরাজয় ভিলে ভেওয়ার এিাই মছে ভশষ প্রলচষ্টা। 
 
‘আপোলদর প্রায় ধলরই ভফলেমছোি। প্রমতরক্ষা ভভলে ভফেলত পারতাি। ভদখালত 
পারতাি ভক আসে প্রভু। মকন্তু আপমে আিালক েকে কলরাে ভদমখলয়লছে…প্রথি 
ভথলকই সলেহ কলরমছলেে—’ 
 
ভশষপযবন্ত ঘুমিলয় প়েে ভস। 
 
. 
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িার্বর ভীতস্বলর মজলজ্ঞস করে, ‘তুমি ওলক কতমদে ভথলক সলেহ করছ, ভডমরে? 
 
‘প্রথি ভযমদে এখালে এলসলছ ভসমদে ভথলকই। ভস র্লেমছে ভয ভলইলজর কাছ ভথলক 
এলসলছ। মকন্তু আমি ভলইজলক মচমে এর্ং আমি জামে ভকাে কারলণ আিরা দুজে পৃথক 
হলয়মছ। আিার যুমক্তর কথা আমি ভলইজলক র্মেমে; র্েলেও শুেত ো। তার কালছ আমি 
মছোি কাপুরুষ, মর্শ্বাসঘাতক এর্ং এিেকী হয়লতা মিতীয় ফাউলেশলের এলজি। 
ভসমদে ভথলক প্রায় তার িৃতুযর মদে পযবন্ত ভস আিার সালথ ভযাগ্ালযাগ্ কলরমে। তারপর 
হিাৎ কলরই আিার কালছ মচমি মেখে–পুলরালো র্নু্ধ মহসালর্–তার সর্লচলয় সম্ভার্োিয় 
ছাত্র এর্ং সহকারীর সালথ পুলরালো অেুসন্ধালের কাজ আর্ার শুরু করার অেুলরাধ 
জামেলয়। 
 
‘এিা মছে তার চমরলত্রর র্াইলর। অলেযর প্রভার্ ছা়ো এ ধরলের কাজ ভস কীভালর্ 
করলত পারলর্, এর্ং আিার িলে হলো এর িূে উলেশয হলে আিার কালছ মিতীয় 
ফাউলেশলের সমতযকার একজে এলজিলক পািালো। আিার ধারণা মিক মছে—’ 
 
মতমে দীঘবশ্বাস ভফলে কলয়ক িুহূলতবর জেয ভচাখ র্ন্ধ করলেে। 
 
ভসমিক মিধাগ্রিভালর্ র্েে, ওলদর সর্াইলক মেলয় আিরা কী করর্…মিতীয় 
ফাউলেশলের সদসযলদর মেলয়? 
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‘আমি জামে ো,’ মর্ষণ্ণভালর্ র্েলেে ভডমরে। আিরা তালদরলক মের্বামসত করলত পামর। 
ভযিে “ভজারালেে” এ। তালদরলক ভসখালে পামিলয় িাইে-র্স্যামিক মদলয় পুলরা গ্রহিা 
মঘলর রাখা যায়। অথর্া মেঃশব্দ িৃতুযই তালদর জেয ভাে হলর্।’ 
 
‘তুমি কী িলে কর,’ িার্বর র্েে, তালদর অেুভূমত মশলখ আিরা কালজ োগ্ালত পারর্। 
োমক তারা এিা মেলয়ই জন্মায়, মিউলের িলতা?’ 
 
‘আমি জামে ো। আিার িলে হয় দীঘব প্রমশক্ষলণ এিা গ্ল়ে উলি। মকন্তু তুমি ভকে 
মশখলত চাও। এই ক্ষিতা ওলদরলক সাহাযয করলত পালরমে।’ 
 
তার ভুরু ভকাুঁচকালো। 
 
গ্যাোমি! িােুষ কখে রু্ঝলত পারলর্ ভয ভস পুতুে ো? িােুষ কীভালর্ রু্ঝলত পারলর্ ভয 
ভস পুতুে ো? 
 
আলকবমডয়া র্াম়ে মফরলছ এর্ং ভশষপযবন্ত ভয সিসযার িুলখািুমখ তালক হলত হলর্ ভসখাে 
ভথলক ভজার কলর মেলজর মচন্তা সমরলয় মেলেে। 
 
. 
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ভস র্াম়ে মফলরলছ এক সিাহ, তারপর দুই সিাহ এর্ং মতমে ভসই মচন্তাগুলোর মিধা দূর 
করলত পারলেে ো। কীভালর্ পারলর্ে? তার অেুপমস্থমতলত ভিলয়িা মশশু ভথলক তরুণী 
হলয় উলিলছ। ভসই তার জীর্লের ভযাগ্সূত্র; মর্লয়র িধুর সৃ্মমত ভয ক্ষণস্থায়ী িধুচমন্দ্রিার 
কথা িালঝ িালঝ িলে পল়ে। 
 
এর্ং তারপর, এক সন্ধযায়, যতিা সম্ভর্ স্বাভামর্কভালর্ মতমে র্েলেে, ‘আলকবমডয়া 
ভতািার ভকে িলে হয় ভয িামিবোলসই দুলিা ফাউলেশে রলয়লছ? 
 
দুজে মথলয়িার ভদখলত মগ্লয়মছে; প্রলতযলকর জেয আোদা মত্রিামত্রক ভিমেমভউয়ারসহ 
সর্লচলয় ভসরা আসলের মিলকি মেলয়লছ; আলকবমডয়ার ভপাশাকিা েতুে এর্ং ভস খুমশ। 
 
এক পেলকর জেয তামকলয় দৃমষ্ট সমরলয় মেে ভস। ‘ওহ্, আমি জামে ো, র্ার্া। শুধু 
আিার িলে হলয়লছ।’ 
 
ড. ভডমরলের রু্ক ভথলক র্রলফর ির ভযে মকছুিা পাতো হে। 
 
‘কীভালর্,’ মতমে র্েলেে, গ্ভীরভালর্। র্যাপারিা গুরুত্বপূণব। কীভালর্ তুমি জােলে 
িামিবোলসই রলয়লছ দুলিা ফাউলেশে?’ 
 
ভুরু সািােয র্াুঁকা করে ভস। ওখালে ভেমড ভসমেয়ালক ভদমখ। জােলত পামর ভস মিতীয় 
ফাউলেশোর। এন্থরও তাই র্লেলছ।’ 
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‘মকন্তু ভস মছে কােগ্ালে, ভডমরে উৎসাহ মদলেে। ভকে তুমি ভার্লে িামিবোলসই?’ 
 
এইর্ার আলকবমডয়া উত্তর ভদওয়ার আলগ্ অলেকক্ষণ চুপ থাকে। ভস কীভালর্ জােে? 
কীভালর্ জােে। কী ভযে একিা ধরালছাুঁয়ার র্াইলর ভথলক যালে। 
 
র্েে, ভস ঘিোগুলো জােত–ভেমড ভসমেয়া এর্ং ভর্মশরভাগ্ খর্র ভপত িামিবোস ভথলক। 
ভতািার কালছ মিক িলে হয় ো, র্ার্া। 
 
মকন্তু মতমে শুধু িাথা ো়েলেে। 
 
‘র্ার্া, ভস আতবস্বলর র্েে, ‘আমি জামে। যত ভভলর্মছ ততই মেমিত হলয়মছ। সমিক িলে 
হলয়লছ।’ 
 
তার র্ার্ার ভচালখ সর্ হারালোর দৃমষ্ট। এিা ভাে ো, আলকবমডয়া। এিা ভাে ো। ভযখালে 
মিতীয় ফাউলেশে জম়েত, ভসখালে অন্তজ্ঞাে সলেহজেক। তুমি রু্ঝলত পারছ, তাই ো? 
এিা হলত পালর অন্তবজ্ঞাে হলত পালর কলরাে!’ 
 
‘কলরাে! তুমি র্েলত চাও তারা আিালক কেভািব কলরলছ? ওহ, ো। ো তারা এিা 
করলত পালর ো।’ মছিলক দূলর সলর ভগ্ে ভস। মকন্তু এন্থর র্লেমে ভয আিার কথাই 
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মিক? ভস স্বীকার কলরলছ। ভস সর্ স্বীকার কলরলছ এর্ং তুমি পুলরা দেিালকই িামিবোলস 
আিক কলরছ, কলরামে? র্লো, কলরামে।’ দ্রুত দি মেলে ভস। 
 
‘আমি জামে, মকন্তু আলকবমডয়া, তুমি কী ভতািার ভব্রইলের একিা এেলসফালোগ্রামফক 
এোোইমসস করলত ভদলর্? 
 
ভজালর িাথা ো়েে ভস, ‘ো, ো! আিার প্রচে ভয় করলছ।‘ 
 
‘আিালক, আলকবমডয়া? ভয় পাওয়ার মকছু ভেই। মকন্তু আিালদর ভতা জােলতই হলর্, তাই 
ো?’ 
 
ভস শুধু একর্ার র্াধা মদে, ভশষ সুইচিা চােু করার আলগ্ র্াহু আুঁকল়ে ধলর মজলজ্ঞস 
করে, ‘যমদ আমি অেযরকি হই, কী হলর্, র্ার্া? তুমি কী করলর্?’ 
 
‘আিার মকছুই করার থাকলর্ ো, আলকবমডয়া। যমদ তুমি অেযরকি হও, আিরা চলে 
যার্। মফলর যার্ ট্রােিলর, তুমি আর আমি এর্ং…এর্ং গ্যাোমির ভকালো র্যাপার মেলয় 
আর কখলো িাথা ঘািার্ ো।’ 
 
ভডমরলের জীর্লে ভকালো এোোইমসস এত ধীলর সম্পন্ন হয়মে। এর্ং যখে ভশষ হলো, 
আলকবমডয়া িাথা মেচু কলর রাখে, তাকালত সাহস ভপে ো। তারপর ভস হাসলত শুেে 
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এর্ং ভসিাই পমরোর কলর মদে সর্। োফ মদলয় উলি র্ার্ার র্া়োলো দুহালতর ভভতর 
ভসুঁমধলয় ভগ্ে। 
 
ভডমরে হ়ের়্ে কলর কথা র্েলছে ‘র্াম়েিা সলর্বাচ্চ িাইে র্স্যামিক িারা মেরাপদ এর্ং 
ভতািার ভব্রইে ওলয়ভ পুলরাপুমর স্বাভামর্ক। আিরা সমতয ওলদরলক ধলর ভফলেমছ, 
আলকবমডয়া এর্ং আিরা শামন্তলত র্াস করলত পারর্।’ 
 
‘র্ার্া,’ ভস মফসমফস কলর র্েে, আিরা এখে ওলদর কাছ ভথলক পদক মেলত পামর? 
 
‘তুমি কীভালর্ জােলে ভয আমি পদক পার্? মকছুক্ষণ ভিলয়লক র্াহুর সিাে ধলর ভরলখ 
হাসলেে। মকছু িলে কলরা ো, তুমি সর্ই জালো। মিক আলছ পদক পালর্ ভসই সালথ 
র্কৃ্ততাও মদলত পারলর্।’ 
 
‘আর র্ার্া?’ 
 
‘হযাুঁ?’ 
 
‘তুমি কী আিালক এখে ভথলক আলকবমড র্লে ডাকলর্?’ 
 
‘মকন্তু–মিক আলছ আলকবমড।‘ 
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ধীলর ধীলর মর্জলয়র অেুভূমত তালক আেন্ন কলর ভামসলয় মেে। ফাউলেশে–প্রথি 
ফাউলেশে–এখে একিাত্র ফাউলেশে– গ্যাোমির আসে প্রভু। তালদর এর্ং মিতীয় 
এপায়ালরর িালঝ আর ভকালো র্াধা ভেই–ভসল্ডেস্ প্ল্যালের পূণবতা। 
 
তালদর শুধু ভসখালে ভপৌঁছলত হলর্— 
 
ধেযর্াদ তালদর– 
 
. 
 
২.১৬ প্রকৃত সিাধাে 
 
অজাো গ্রলহর অজাো এক কক্ষ! 
 
এর্ং একজে পমরকল্পোকারী যার পমরকল্পো সফে হলয়লছ। 
 
ফার্স্ব মস্পকার মশক্ষাথবীর মদলক তামকলয় র্েলেে, ‘পঞ্চাশজে পুরুষ এর্ং োরী। 
পঞ্চাশজে শহীদ! সর্াই জােত এর অথবই হলে িৃতুয অথর্া সারা জীর্লের র্মেত্ব এর্ং 
ওলক ভয়ভীমত ভিকালোর িলতা কলর ততমর করা হয়মে তা হলে হয়লতা প্রথলিই ধরা 
পল়ে ভযত। যমদও ভকউ দৃঢ়তা হারায়মে। প্ল্যাে সফে কলরলছ, কারণ রৃ্হৎ প্ল্যালের প্রমত 
তালদর ভাের্াসা মছে।’ 
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‘আরও কি সংখযক হলত পারত ো?’ মশক্ষাথবী মজলজ্ঞস করে, সলেলহর গ্োয়। 
 
ফার্স্ব মস্পকার আলি িাথা ঝাুঁকালেে, এিাই সর্বমেম্ন সীিা। সংখযায় আরও কি হলে 
পমরমস্থমত মর্শ্বাসলযাগ্য কলর ভতাো ভযত ো। র্স্তুত ভুেত্রুমির সম্ভার্ো থাকায় মেরলপক্ষ 
মর্চালর পচাত্তরজে হওয়া প্রলয়াজে মছে। যাই ভহাক তুমি পলের র্ছর আলগ্র মস্পকার 
কাউমন্সলের গৃ্হীত পদলক্ষপগুলো র্স্ামড কলরছ?’ 
 
‘জী, মস্পকার।’ 
 
‘এর্ং িূে অগ্রগ্মতর সালথ তুেো কলর ভদলখছ?’ 
 
‘জী, মস্পকার,’ তারপর, একিু েীরর্ ভথলক, ‘আমি পুলরাপুমর মর্মস্মত, মস্পকার।‘ 
 
‘আমি জামে। সর্সিয়ই মর্স্ময়কর মকছু ঘিলছ। যমদ জােলত মেখুুঁত কলর ভতাোর জেয 
কতজে ভোক কতিাস েি মদলয়লছ–র্স্তুত কতর্ছর–তাহলে এত অর্াক হলত ো। এখে 
র্লো কী ঘলিলছ–কথায় র্ে। আমি ভতািার কালছ গ্মণলতর অেুর্াদ চাই।’ 
 
‘জী, মস্পকার,’ তরুণ তার মচন্তাভার্ো গুমছলয় মেে। অপমরহাযবভালর্ই ফাউলেশেলক 
মর্শ্বাস করালোর প্রলয়াজে মছে ভয তারা মিতীয় ফাউলেশে খুুঁলজ ভপলয়লছ এর্ং বংস 
করলত ভপলরলছ। আরও একর্ার িামিবোস আিালদর সম্বলন্ধ ভুে ধারণা অজবে করলর্; 

http://www.bengaliebook.com/


সেকেণ্ড ফাউকণ্ডশন । আইজাে আসেমভ  

373 

www.bengaliebook.com                                  েূসিপত্র 
 

 

মহসালর্র র্াইলর রাখলর্ আিালদর। আরও একর্ার আিালদর অমিত্ব ভগ্াপে ও মেরাপদ 
হলয় উিলর্–পঞ্চাশজে িােুলষর জীর্লের মর্মেিলয়।‘ 
 
‘এর্ং কােগ্ামেয়াে যুলদ্ধর িূে উলেশয?’ 
 
‘ফাউলেশেলক ভর্াঝালো ভয তারা শারীমরক শত্রুলক প্রমতহত করলত পালর–মিউে তালদর 
িলের গ্ভীলর আত্মমর্শ্বাস ও মেজস্ব চামেকা শমক্তর ভয ক্ষমত কলরলছ ভসিা দূর হলর্।‘ 
 
‘এই ভক্ষলত্রই ভতািার মর্লেষণ অপযবাি। িলে রাখলর্ িামিবোলসর জেসংখযা আিালদর 
মর্পরীত। তারা আিালদর ভেষ্ঠত্বলক মহংসা কলর, ঘৃণা কলর; আর্ার মর্পদ ভথলক উদ্ধার 
পাওয়ার জেয আিালদর উপর মেভবর কলর। কােগ্ামেয়াে যুলদ্ধর আলগ্ই যমদ আিরা 
বংস হলয় ভযতাি, তার অথব দাুঁ়োত পুলরা ফাউলেশলে দুর্বার ভর্লগ্ আতঙ্ক ছম়েলয় প়ো। 
তারপর র্স্যামিে আক্রিণ করলে তালক প্রমতহত করার সাহস ওলদর কখলো হলতা ো; 
র্স্যামিে যুলদ্ধ জয়ী হত। একিাত্র পমরপূণব মর্জলয়র আেেই আিালদর বংলসর ভকালো 
খারাপ প্রভার্ ততমর করত ো। 
 
িাথা ভোয়ালো মশক্ষাথবী, ‘রু্ঝলত ভপলরমছ। তা হলে প্ল্যাে-এর মেলদবমশত পলথ ভকালো 
প্রকার মর্চুযমত ছা়োই ইমতহালসর ভস্রাত র্লয় যালর্।’ 
 
‘যমদ ো,’ মস্পকার িলে কমরলয় মদলেে, ‘আরও দুঘবিো অমেধবামরত এর্ং একক কালরা 
িারা সংগ্মিত হয়।’ 
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‘এর্ং তার জেয,’ মশক্ষাথবী র্েে, ‘আিরা রলয়মছ। শুধু? শুধু–র্তবিাে ঘিোর্েীর একিা 
মর্ষয় আিালক উমিগ্ন কলর তুলেলছ, মস্পকার। প্রথি ফাউলেশে িাইে র্স্যামিক মডভাইস 
ততমর কলরলছ–আিালদর মর্রুলদ্ধ একিা শমক্তশােী অস্ত্র। অন্তত তারা আলগ্র ভচলয় 
শমক্তশােী। 
 
‘ভালো যুমক্ত ধলরছ। মকন্তু কালরা মর্রুলদ্ধ এই অস্ত্র র্যর্হার করার উপায় ভেই। এই অস্ত্র 
মেমিয় অলস্ত্র পমরণত হলর্; আিালদর কাছ ভথলক মর্পলদর হুিমক ভেই র্লে 
এেলসফালোগ্রামফক এোোইমসস মেমিয় মর্জ্ঞালে পমরণত হলর্। জ্ঞালের অেযােয 
শাখাগুলো অলেক ভর্মশ গুরুত্ব পালর্। তাই প্রথি ফাউলেশলের ভিিাে সাইমির্স্লদর 
প্রথি প্রজন্মই হলর্ ভশষ প্রজন্ম এর্ং এক শতাব্দীর িলধয িাইে র্স্যামিক পমরণত হলর্ 
ভুলে যাওয়া অতীলত।‘ 
 
‘ভালো,’ িলে িলে মহসার্ কলর মেলে মশক্ষাথবী। ‘আিার িলে হয় আপোর কথাই মিক।’ 
 
‘মকন্তু ভয মর্ষয়িা ভচলয়মছোি তুমি খুর্ ভালোভালর্ রু্ঝলর্, ইয়ংিযাে, কাউমন্সলে ভতািার 
ভমর্ষযৎ মেমিত করার জেয, ভসিা হলে কু্ষদ্র র্যাঘাতগুলো মর্লেষণ করা ভয কারলণ 
আিরা একক আচরণ মর্লেষণ করলত র্াধয হই। এন্থর একিা পদ্ধমতলত মেলজর মর্রুলদ্ধ 
সলেহ ঘমেলয় তুলেলছ এর্ং সমিক সিলয় ভসিা পমরণত কলর তুলেলছ, মকন্তু এই পদ্ধমত 
তুেোিূেকভালর্ সহজ।‘ 
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‘আলরক পদ্ধমতলত পমরলর্শলক এিেভালর্ মেয়িণ করা হলয়লছ ভযে সিলয়র আলগ্ 
কালরা কালছই এিে িলে হলর্ ো ভয, িামিবোসই হলে ভসই স্থাে, যা তারা খুুঁজলছ। 
তথযিা আলকবমডয়ালক জাোলো হলো, যার কথা তার র্ার্াই একিাত্র শুেলর্। তালক 
ট্রােিলর পািালো হলো এর্ং সিলয়র আলগ্ ভযে তার র্ার্ার সালথ ভযাগ্ালযাগ্ করলত ো 
পালর ভসই র্যাপারিা মেমিত করা হলো। এই দুজে হাইপার এিমিক ভিাির-এর দুমি 
প্রান্ত; একজেলক ছা়ো অেযজে মেমিয়। এর্ং সুইচ চােু কলর ভযাগ্ালযাগ্ ততমর করা 
হলো–এলকর্ালর সমিক িুহূলতব। আমি মেলজ র্যাপারিা মেমিত কলরমছ।’ 
 
‘এর্ং ভশষ ে়োইিাও দক্ষভালর্ পমরচামেত হলো। প্রচে আত্মমর্শ্বাসী হলয় উিে 
ফাউলেশলের মিি এর্ং অেযমদলক কােগ্াে মিি পাোলোর জেয প্রস্তুত। এই র্যাপারিাও 
আমি মেমিত কলরমছ!’ 
 
মশক্ষাথবী র্েে, ‘আিার কালছ িলে হলয়লছ, মস্পকার, ভয আপমে…আমি র্েলত চাই, 
আিরা সর্াই…মহসার্ কলর ভদলখমছ ড. ভডমরে ভকালো সলেহই করলর্ে ো ভয 
আলকবমডয়ালক আিরা র্যর্হার কলরমছ। আিার পযবলর্ক্ষণ অেুযায়ী মত্রশভাগ্ সম্ভার্ো মছে 
ভয মতমে রু্ঝলত পারলর্ে। তখে কী ঘিত? 
 
‘ভসই র্যাপালর আিরা েক্ষয ভরলখমছোি। ভিপার ভপ্ল্মিও সম্বলন্ধ তুমি কী মশলখছ? মক 
ভসগুলো? মেিয়ই ভকালো ইলিাশোে র্ায়াস-এর পমরমচমতিূেক যুমক্তপ্রিাণ ো। কাজিা 
সর্লচলয় আধুমেক এেলসফালোগ্রামফক এোোইমসস-এ ধরা পরার সম্ভার্ো ছা়োই করা 
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যালর্। েযাফমিবস মথওলরি-এর একিা র্যাখযা তুমি জাে। পূলর্বর ইলিাশোে র্ায়াস 
পমরর্তবেলযাগ্য, কতবেলযাগ্য এর্ং ভসিা ধরা প়েলর্। ধরা প়েলতই হলর্।’ 
 
‘এর্ং অর্শযই, ড. ভডমরে ভিপার ভপ্ল্মিও সম্বলন্ধ ভযে সর্ জােলত পালরে এন্থর ভসই 
মর্ষয়িা মেমিত কলরলছ।’ 
 
‘যাই ভহাক, কখে ভকালো র্যমক্তলক ভকালো প্রিাণ ছা়োই ইলিাশোে কলরালের অধীেস্থ 
করা যায়? যখে স্থাোন্তলরর জেয ভকালো পূর্বর্তবী ইলিাশোে ভট্রে থালক ো, অেয কথায় 
র্ো যায় যখে ঐ র্যমক্তর িাইে েতুে জন্ম ভেওয়া মশশুর িলতা খামে থালক। আলকবমডয়া 
ভডমরে পলের র্ছর আলগ্ ট্রােিলর মিক ভসরকিই মশশু মছে, যখে পমরকল্পোর প্রাথমিক 
কািালিা ততমর করা হয়। ভস ভকালোমদেও জােলত পারলর্ ো ভয তালক কলরাে করা 
হলয়লছ এর্ং তার জেয ভাে হলয়লছ, ভযলহতু এই কলরাে তার আকষবণীয় ও িেেশীে 
র্যমক্তত্ব ততমর কলর ভদলর্। 
 
ফার্স্ব মস্পকার ভছাি কলর হাসলেে। সর্লচলয় আিযবজেক ঘিো। প্রায় চারশ র্ছর ধলর 
ভসেডলের কথা, “অপমজি এে অর্ দয গ্যাোমি” িােুষলক মদগ্ভ্ভ্রান্ত কলর ভরলখলছ। 
তারা তালদর মেজস্ব পদাথবমর্জ্ঞালের সাহালযয সিসযার সিাধাে করলত ভচলয়মছে; ভস্কে, 
চাদার সাহালযয গ্যাোমির অপরপ্রালন্তর মহসার্ করলত মগ্লয় ভশষ পযবন্ত হয়লতা 
প্রান্তসীিার একশ আমশ মডমগ্র ভপমরলফমর র্া িূে অর্স্থালে মফলর আলস।’ 
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‘তলর্ আিালদর সর্লচলয় র়্ে মর্পদ হলে ভয পদাথবমর্জ্ঞালেও এই সিসযার একিা সম্ভার্য 
সিাধাে রলয়লছ। গ্যাোমি শুধুিাত্র একিা মডম্বাকার সিতে র্স্তু ো। িূেত এিা ডার্ে 
স্পাইরাে। প্রায় আমশ ভাগ্ র্াসলযাগ্য গ্রহগুলো রলয়লছ প্রধাে র্াহুলত। িামিবোস পাইরাে 
র্াহুর এলকর্ালর ভশষপ্রালন্ত, এর্ং আিরা অেয প্রালন্ত––এখে একিা পাইরালের মর্পরীত 
প্রান্ত ভকােিা? ভকে, ভকন্দ্র।‘ 
 
‘মকন্তু এই সিাধাে অমকমঞ্চৎকর এর্ং অসঙ্গমতপূণব। সিাধাে দ্রুত পাওয়া যালর্ যমদ 
প্রশ্নকারীর িলে থালক ভয ভসে মছলেে একজে সািামজক মর্জ্ঞােী, পদাথব মর্জ্ঞােী ো 
এর্ং ভসভালর্ই মচন্তা করলত হলর্। একজে সািামজক মর্জ্ঞােীর কালছ “অপমজি এে” 
কথািার অথব কী? িােমচলত্রর মর্পরীত ভশষপ্রান্ত? অর্শযই ো।’ 
 
‘ফার্স্ব ফাউলেশে রলয়লছ এিে ভপমরলফমরলত ভযখালে িূে এম্পায়ার মছে সর্লচলয় দুর্বে, 
সভযতার আলো ভেই, ভযখালে সম্পদ এর্ং সংসৃ্কমত প্রায় অেুপমস্থত। এর্ং গ্যাোমির 
সািামজক মর্পরীত ভশষপ্রান্ত ভকাথায়? ভকে, ভসই স্থালে ভযখালে িূে এম্পায়ার 
শমক্তশােী, সভযতার আলো সর্বামধক, ভযখালে সভযতা এর্ং সংসৃ্কমত শমক্তশােীভালর্ 
উপমস্থত। 
 
‘এখালে! ভকলন্দ্র! ট্রােিলর, ভসেডলের সিলয় এম্পায়ালরর রাজধােী।‘ 
 
এর্ং এিাই স্বাভামর্ক। হযামর ভসল্ডে মিতীয় ফাউলেশেলক ভরলখ ভগ্লছে তার কালজর 
উন্নয়ে, র্ধবে এর্ং সংরক্ষলণর জেয। পঞ্চাশ র্ছর ধলর আিরা এই কথা জামে র্া 
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অেুিাে কলরমছ। মকন্তু ভকােখাে ভথলক সর্লচলয় ভালোভালর্ দাময়ত্ব পােে করা যালর্। 
ট্রােির ভথলক, ভযখালে ভসল্ডে তার সঙ্গীলদর মেলয় কাজ কলরমছলেে, ভযখালে 
র্হুশতলকর সমঞ্চত জ্ঞাে পুঞ্জীভূত হলয় আলছ। এর্ং মিতীয় ফাউলেশলের উলেশযই হলে 
শত্রুলদর কাছ ভথলক ভসন্ডেস্ প্ল্যাে রক্ষা করা। 
 
‘এখালে! এই ট্রযােিলর, ভযখালে এম্পায়ার বংস হলয়লছ, তাও প্রায় মতে শতাব্দী আলগ্, 
এখেও ভয-ভকালো সিয় চাইলেই ফাউলেশেলক বংস কলর মদলত পালর।’ 
 
‘তারপর যখে ট্রােিলরর পতে ঘলি এর্ং পুলরাপুমর বংস হলয় যায়, প্রায় এক শতাব্দী 
আলগ্, স্বভার্তই আিরা আিালদর মেলজলদর রক্ষা করলত সক্ষি হলয়মছোি এর্ং পুলরা 
গ্রলহ একিাত্র ইলম্পমরয়াে োইলব্রমর এর্ং তার চারপালশর প্রাঙ্গলণর ভকালো ক্ষমত হয়মে। 
গ্যাোমির সর্াই কথািা জালে।’ 
 
ট্রযােিলরই এর্মেং মিস আিালদর আমর্োর কলরমছে এর্ং ভগ্াপেীয়তা ভযে ভস ফাুঁস 
করলত ো পালর তার র্যর্স্থা করলত হলয়মছে। এিে র্যর্স্থা করা হলয়মছে যার কারলণ 
ফাউলেশলের এক সাধারণ ভিলয়র কালছ প্রচে মিউিযাি পাওয়ালরর অমধকারী মিউে 
পরামজত হয়। অর্শযই এ ধরলের ঘিো ভযখালে ঘিলর্ ভসখালে সর্ার সলেলহর দৃমষ্ট 
প়েলর্। এখালে র্লসই আিরা মিউেলক পযবলর্ক্ষণ কমর এর্ং তালক প্রমতহত করার 
পমরকল্পো ততমর কমর। এখালেই আলকবমডয়া জলন্মলছ এর্ং ভসল্ডেস্ প্ল্যােলক সমিক 
োইলে মফমরলয় আোর ভট্রে এখাে ভথলকই যাত্রা শুরু কলর। 
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‘এর্ং সর্মকছুই ঘলিলছ মেলজলদর অমিত্ব ভগ্াপে ভরলখ; মেলজলদর ধরালছাুঁয়ার র্াইলর 
ভরলখ, কারণ ভসল্ডে “অপমজি এে অর্ দয গ্যাোমি” র্লেলছে এক অলথব এর্ং তারা 
এর র্যাখযা কলরলছ অেযভালর্।’ 
 
মশক্ষাথবীর সালথ দীঘবক্ষণ কথা র্লে থািলেে ফার্স্ব মস্পকার। জাোোর সািলে দাুঁম়েলয় 
অমর্শ্বাসয রকি উজ্জ্বে অন্তরীলক্ষর মদলক তামকলয় থাকলেে; সুমর্শাে গ্যাোমি এখে 
মচরকালের জেয মর্পদিুক্ত। 
 
হযামর ভসল্ডে ট্রযােিরলক র্েলতে “র্স্াসব এে” মতমে মফসমফমসলয় র্েলেে, কী সুের 
কামর্যক কল্পো। এই পাথরখেই একসিয় মছে িহামর্লশ্বর পমরচােক; সকে েক্ষত্র মছে 
তার আুঁচলের তোয়। “সর্ রািাই ভগ্লছ ট্রােিলরর মদলক,” প্রাচীে প্রর্াদ এর্ং এই ভসই 
স্থাে ভযখালে “সর্ েক্ষলত্রর ভশষ।”’ 
 
দশিাস আলগ্ ফার্স্ব মস্পকার এই একই েক্ষত্ররামশর মদলক তামকলয় মছলেে–ভকলন্দ্রর 
কালছ ভর্মশ সংঘর্দ্ধ রামশ রামশ গ্রহেক্ষলত্রর সিমষ্টলকই িাের্জামত োি মদলয়লছ 
গ্যাোমি; তখে তামকলয়মছলেে সংশয় মেলয়; মকন্তু এখে তার ভগ্াোকার োের্লণবর িুলখ 
হােকা সন্তুমষ্টর মচি, হাসলছে প্রীি পােভার–ফার্স্ব মস্পকার। 
 
-:সিাি:- 
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