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ভূনমকা
কল্পনা করসে কার না ভাসলা লাসর্? মানুষ মাত্রই কল্পনাসপ্রনম। মাসে মাসে আনমও হুটিাট নকছু
একটা ননসয় কল্পনা কনর, ভানৈ। মসন িয় যনদ চাঁদসক আমাসদর স্কুসলর ছাসদ ৈনসসয় নদসে পারোম
েসৈ হৈশ িে। আৈার কখসনা ভানৈ, নাি থাক। এগুসলা খুৈ একটা ভাসলা নচন্তা ভাৈনা না। যনদ চাঁসদ
হযসয় একটা স্কুল খুলসে পারোম েসৈ দারুণ িে। অৈশ্য এটাও খুৈ ৈাসজ একটা আইন য়া।
এরকম আসজৈাসজ নচন্তা প্রায়ই মাথায় িানা হদয়। ৈলা যায় এই সাসয়ন্স নফকশনটাও এরকম আসজ
নচন্তার ৈাসজ ফসল।
ক্লাস হসসভসন থাকসে সাসয়ন্স নফকশন নলখার খুৈ েীব্র একটা ইচ্ছা জসন্মনছল। আনম নলসখনছলামও।
নকন্তু নদন হশসষ হদনখ, হসটা যেটা সাসয়ন্স নফকশন িওয়ার কথা োর হচসয় হৈনশ অপনৈজ্ঞান িসয়
হর্সছ। নকন্তু োরপরও হকসনা হযন মসন িসয়সছ একটা সাসয়ন্স নফকশন নলখা হযসে পাসর। আর যাই
হিাক অন্তে হচষ্টা করা যায়। হচষ্টা করসে সমস্যা কী!
এটা একটা হচষ্টা মাত্র। কেটা সফল ৈা ব্যথ ে িসয়নছ ো পাঠক ভাসলা ৈলসে পারসৈ।
আনম প্রসফশনাল হলখক না। নলখসে আমার খুৈ ভাসলা লাসর্। এটা আমার শখ।
এসএসনস পরীক্ষা হশষ। োর ওপর আৈার কসরানা মিামানর। হৈনশ নকছু করার হনই। ঘসর ৈসস ৈসস
ৈই পনি, ঘুনমসয় ঘুনমসয় নদন কাটাই। নৈশাল ৈাসজ একটা অৈস্থা। ভাৈলাম এই সময়গুসলায় নকছু
কসর কাটাসনা যায়। কী করা যায়? কী করা যায়?
উম হলখাসলনখ করা যায়। হুম হপসয়নছ। হলখাসলনখ করা যায়। নকন্তু কী হলখা যায়?
হছাট্ট একটা সাসয়ন্স নফকশন হলখা যায়। নকন্তু মাথায় ভাসলা হকাসনা আইন য়া আসসছ না। যাকসর্,
যা িৈার োই িসৈ। হলখা শুরু কনর আসর্।
এভাসৈই শুরু করলাম। িাসে ট্যাৈ ননসয় ৈসোম। হনাসট ঢুসক োৎক্ষনণক মাথায় যা আসসো োই
নলখোম। এভাসৈ নলখসে নলখসে হদখলাম খুৈ ভাসলাই এসর্াসচ্ছ। হশষসমশ ভাসলায় ভাসলায় এই
সাসয়ন্স নফকশনটাই হলখা িসয় হর্ল।
নপন এফ আকাসর প্রকাসশর আসর্ হফসবুসক হছাসটা-ৈসিা নৈনভন্ন গ্রুসপ এই সাসয়ন্স নফকশনটার
হৈনশরভার্ পৈ েই হপাস্ট কসরনছলাম। নকছু পাঠক েখন আমার হলখাগুসলা পসিনছল। নৈনভন্নভাসৈ
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উপসদশ, পরামশে নদসয়নছল। আর সৈসচসয় ৈসিা ব্যাপার হযটা ো িসলা, এই সাসয়ন্স নফকশনটা
নলখসে োরা খুৈ অনুসপ্ররণা জুনর্সয়সছ। ো না িসল আজ এটা এরকম সুন্দর একটা আকৃনে হপে
না।
কাসজই হস সৈ মানুষসদর প্রনে অসনক অসনক কৃেজ্ঞো জানানচ্ছ।
োছািা এটা নপন এফ আকাসর ননসয় আসসে সািায্য কসরসছ সাদমান , সাসয়ন্স ৈী ফযানমনল টিম।
োসদর অসনক ধন্যৈাদ।
একটি কথা ৈলসেই িসচ্ছ, এই সাসয়ন্স নফকশসনর হকন্দ্রীয় চনরসত্রর নাম কুপার। নামটা আনম আমার
নপ্রয় নসসনমা ইন্টারসস্টলাসরর নায়সকর নাম হথসক ননসয়নছ। আর ৈানক সৈ নকছু আমার ননসজরই
ৈানাসনা। যনদ অন্য নকছুর সাসথ ঘটনা প্রৈাসির নমল পাওয়া যায় েসৈ ো িসৈ ননছক কাকোলীয়।
সৈসশসষ, ধন্যৈাদ জানানচ্ছ মনৈন নসকদার ভাই আর সাসয়ন্স ৈী ফযানমনলসক। আমার প্রথম হলখা
প্রকানশে িসচ্ছ সাসয়ন্স ৈী ফযানমনল হথসক। এর হচসয় আনসন্দর ব্যাপার আর নক িসে পাসর !
ধন্যৈাদ সাসয়ন্স ৈী ফযানমনল।
আর সকল পাঠসকর কাসছই নরনভউ আশা করনছ। আনম নকন্তু নরনভউসয়র অসপক্ষায় ৈসস রইলাম।
যাই হিাক। হর্ারু রচনা িওয়ার আসর্ই ভূনমকা হশষ করনছ।
িযানপ নরন িং!
সাইদুল হিাসসন আল-আনমন
নরকাৈীৈাজার, মুনন্সর্ঞ্জ
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‘আনম শ্রদ্ধা কনর—যুনক্ত, নকন্তু ভাসলাৈানস—কল্পনা। আর এটাসো জার্নেক
সেয ভাসলাৈাসার আর শ্রদ্ধার সসে ক্ষমোর দ্বসন্দ ভাসলাৈাসাই জয়ী িয়।”
– হুমায়ুন আিসমদ (শূন্য)

"মে ৈসল হয একটা নজননস আমাসদর হপসয় ৈসস হসটা অনধকািংশ স্থসলই নৈশুদ্ধ
যুনক্ত নদসয় র্িা নয়, োর মসে অসনকটা অিংশ আসছ হযটাসক ৈলা যায়
আমাসদর হমজাজ। যুনক্ত হপসয়নছ ৈসল নৈশ্বাস কনর, হসটা অল্প হক্ষসত্রই; নৈশ্বাস
কনর ৈসলই যুনক্ত জুটিসয় আনন, হসইসটই অসনক হক্ষসত্র। একমাত্র বৈজ্ঞাননক
মেই খাঁটি প্রমাসণর পথ নদসয় নসদ্ধাসন্ত হপ ৌঁছয়; অন্য জাসের মেগুসলা ৈাসরা
আনাই রার্-নৈরাসর্র আকষ েসণ ব্যনক্তর্ে ইচ্ছার হকন্দ্রসক প্রদনক্ষণ করসে
থাসক।"
- রৈীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কালান্তর)
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রিস্যই সৈ োেীে হস ন্দসয ের প্রেীক। সমগ্র নৈজ্ঞান আর নশল্পকলার উৎস িসচ্ছ
রিস্য। এই অনুভূনেটি যার মাসে অনুপনস্থে, বুকভরা জীৈন্ত রিসস্যর সামসন
দাঁনিসয় যার মন নৈস্মসয় অনভভূে িসয় যায় না, ধরসে িসৈ োর মৃত্যয িসয়সছ,
োর মন আর হচাখ দুসয়রই।"
- আলৈাট ে আইনস্টাইন
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◊
সকাল হথসক বৃনষ্ট পিসছ। অসনকটা নৈরামিীনভাসৈ। কুপার হসনদসক হখয়াল কসরনন। হস
অসনকটা এক দৃনষ্টসে োনকসয় আসছ লাল মননটরটার নদসক। একটু আসর্ হস অসচেন
নছল। সসৈমাত্র জ্ঞান নফসরসছ োর।
হচাসখর পাোগুসলা নপটনপট করসছ। হকমন একটা অসাি অনুভূনে িসচ্ছ। এমন সময় োর
কাসন নকছু যানিক আওয়াজ হভসস এল। নপছসন মাথা হঘারাসেই আনৈষ্কার করল চার
মাত্রার একটা হরাৈট োসক ৈলসছ, শুভ সকাল মিামান্য কুপার।
ব্যাপারটা কী ঘটসছ ো নকছুই বুেসে পারসছ না কুপার। অসনকটা ননসজর অজাসন্তই মাথা
নানিসয় জৈাৈ জাননসয় নদসলা হস। েসৈ হরাৈটটার নদসক হস এখসনা অপলক হনসত্র হচসয়
আসছ। কুপাসরর হঠাঁট সামান্য কাঁপসছ। নৈিনৈি কসর ৈলসছ, আনম হরাৈট ঘৃণা কনর।
যেসৈ আৈজেনা। আনম এসদর ঘৃণা কনর!
হরাৈটটি োর নদসক এসর্াসে এসর্াসে ৈলল, মিামান্য কুপার, ৈলুন কীভাসৈ সািায্য
করসে পানর?
কুপার অসনকটা নৈনস্মে িসলা। বুেসে পারসছ না হকসনা হরাৈটটা োসক মিামান্য কুপার
ৈসল াকসছ। হক হস? কী োর পনরচয়? নকছুই মসন পিসছ না কুপাসরর।
িঠাৎ কুপার নজসজ্ঞস করল, ‘আনম হক?’
হরাৈটটা হসাজাসাপটা উত্তর নদল, ‘আপনন মিামান্য কুপার।’
- মিামান্য?
- িযাঁ, মিামান্য। মিামান্য কুপার।
কুপার নকছু বুেসে পারসছ না। মাথা হসাজা কসর ৈসসলা হস। হমসেসে োকাসৈ ঠিক
এমন সময় আকনস্মক হদখসে হপল হস একটা ইনজ হচয়াসর ৈসস আসছ। োর িাে, পা,
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মাথা প্রায় সারা শরীরই নৈনভন্ন যসি আবৃে। যিপানের ওজসন িাে-পা নকছুই নািাসে
পারসছ না। অসনকটা ৈনন্দ ৈনন্দ মসন িসচ্ছ ননসজসক।
হরাৈটটা অসনকটা কাসছ চসল এসসসছ। েসৈ আর আর্াসচ্ছ না। নস্থর িসয় দাঁনিসয় আসছ।
শীেল হচাসখ হচসয় হচসয় হদখসছ কুপারসক।
কুপার অসনকটা ক্রুদ্ধ িসয় ৈসল ৈসসলা, আনম এখাসন হকন?
- এর উত্তর আমার হরাপটসন হদওয়া িয় নন।
- হক ত্যনম?
- আনম হজ ও। চার মাত্রার হরাৈট। আপনাসক হদখাসশানার জন্য আমাসক এখাসন
পাঠাসনা িসয়সছ।
- হক পাঠিসয়সছ হোমায়?
- আমার হরাপটসন এ েথ্য হদওয়া িয়নন।
মসন মসন একপ্রকার গ্লানন জার্সছ কুপাসরর। হস কখসনা হরাৈট পছন্দ কসর না। আর আজ
মানুষ িসয় চারমাত্রার একটা হরাৈসটর সাসথ হকসনা এভাসৈ কথা ৈলসে িসচ্ছ োসক?
যে যাই ঘটুক, নকছুসেই ননসজর পনরচয় মসন পিসছ না োর। এমন সময় মন চাইসছ
পুসরা ঘরটাসক একটু ঘুসর-নফসর হদখসে। নকন্তু সারা শরীর নৈনচত্র সৈ যিপানেসে ঠাসা।
োই উসঠ দাঁিাসে পারসছন না। হরাৈটটির নদসক োনকসয় হস ৈসল উঠল, হজ ও ত্যনম কী
আমার িাে-পা নািাসনার ব্যৈস্থা করসে পারসৈ?
- আপনন চাইসছন আনম আপনার শরীর হথসক সৈ যিপানে খুসল হদই। যাসে আপনন
িাঁটািাঁটি করসে পাসরন। োই না?
- হুম, োই।
কুপাসরর জৈাৈ শুনসেই হজ ও ৈসল উঠল, আসসল মানুষ নৈনচত্র একটা প্রানী। মাসে
মাসে হস কী চায় ো ননসজই জাসন না। কুপার অসনকটা নৈচনলে িসয় ধমসকর সাসথ
ৈলল, পারসৈ কী? যনদ পার, েসৈ ৈল।
- হুম, পারৈ।
- েসৈ হচষ্টা কসরা। যে দ্রুে পার মুক্ত কসরা আমায়।
হজ ও কুপাসরর সামসন এনর্সয় হর্ল। লাল মননটসর নকছু একটা ননসদ েশ করসেই রসম
রসম কুপাসরর শরীর হথসক যিগুসলা সসর হযসে লার্ল।
12

কুপার িাে নািাসে পারসছ। ননসজসক মুক্ত মুক্ত মসন িসচ্ছ। এর হচসয় আনসন্দর ব্যাপার
আর কী িসে পাসর! আনসন্দ হচাসখর হকানাটা নভসজ উঠসছ। কুপার আজ অসনকটা তৃপ্ত;
অসনকটা। হস দাঁিাসে হচষ্টা করসেই হজ ও ৈসল উঠল, মিামান্য কুপার একটু অসপক্ষা
করসে িসৈ। এখসনা পাসয়র ননউরনগুসলা সচল িয়নন।
-হকন? কী িসয়সছ আমার পাসয়?
- কৃনত্রম উপাসয় অসাি কসর রাখা িসয়সছ। এটাই ননয়ম।
কুপার নকছু বুেসে পারসছ না। হরাসধ হচয়াসরর িােল ধসর অমাননৈক হজ ওর নদসক
োনকসয় রইল। এমন সময়, হজ ও লাল মননটসর আিসচাসখ হচসয় ৈসল উঠসলা, মিামান্য
কুপার আপনন িাঁটার জন্য প্রস্তুে। আনসন্দ কুপাসরর হচাখ চকচক কসর উসঠ। হস উসঠ
দািায়। বুক ভসর ননশ্বাস হনয়। মুনক্তর মিানসন্দ উল্লাস করসে থাসক। িাে-পা হছািাছুনি
কসর মুক্ত ৈাোসস। অসনকটা নৈজােসকর মে।
লাল মননটরটির পাসশ দাঁনিসয় দাঁনিসয় হজ ও হচসয় থাসক কুপাসরর নদসক। মসন মসন
ভাৈসে থাসক একজন মুক্ত, স্বাধীন মানুষসক হদখার মসে হয আনন্দ ো অন্য নকছুসে
হনই। সনেয স্বাধীনো, মুনক্ত নৈশাল একটা ব্যাপার! ভাৈসে ভাৈসে হজ ওর হরাপটসন
ইসলক্ট্রসনর চমৎকার একটা হরাে ৈসয় যায়। পাশাপানশ সামান্য চাপ অনুভৈ কসর। এমন
সময় লাল মননটরটা হেঁসপ ওসঠ। মূহুসেের জন্য ঘসরর ৈানে ননসভ, জ্বসল উসঠ।
এর (ৈানে ননসভ, জ্বসল ওঠার) মাসন নক? হকউই জাসন না। কী ঘটল বুেসে পাসর না
হজ ও। েসৈ ব্যাপারটা কুপারসক একটু ভাৈায়। নকন্তু ো ক্ষননসকর জন্য। ব্যাপারটা
এনিসয় কুপার মনসযার্ নদসলা ঘরটা ঘুসর হদখায়।
কুপার নস্থর িসয় দাঁনিসয় আসছ। ঘসরর প্রনেটি ৈস্তু এক দৃনষ্টসে হদসখ হনওয়ার হচষ্টা
করসছ। োর ৈাম পা সামান্য কাঁপসছ। কুপার হসনদসক হখয়াল কসরনন। হপছন হথসক
হজ ও এনর্সয় এসস ৈলল, মিামান্য কুপার একটু হদসখশুসন িাঁটার হচষ্টা করসৈন। অসনক
নদন ধসর আপনন িাঁটািাঁটি কসরন না। কাসজই ব্যাপারটায় পুসরাপুনর অভযস্ত িসে একটু
সময় লার্সৈ।
- হজ ও
- হুম, ৈলুন।
- কেনদন পসর আনম আজ প্রথম িাঁটনছ?
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- ৯ ৈছর ৩ মাস ৬ নদন পর।
- কী ৈাসজ একটা অৈস্থা! এেনদন আমার কী িসয়নছল?
- আপনাসক অসচেন কসর রাখা িসয়নছল। এর হচসয় হৈনশ েথ্য আমার হরাপটসন হদওয়া
িয়নন।
হজ ওর কথাগুসলা কুপারসক একটু ভানৈসয় ত্যলসছ। কুপাসরর মসন অন্যরকম একটা
অনুভূনে কাজ করসছ। হযখাসন নমসশ আসছ চাপা একটা আেঙ্ক। কুপার আেঙ্কটাসক
হেসি হফলসে চাইসছ নকন্তু পারসছ না। এসৈ ব্যাপাসর ভাৈসে ভাৈসে হস সামসন এনর্সয়
হর্ল। ঘসরর প্রনেটি হকানা পরখ কসর হদখসে িসৈ।
দনক্ষণ হকাসনর হছাট্ট ঘনিটাসক হৈশ চমৎকার লার্সছ। অসনকনদন িসয়সছ এরকম
নছমছাম একটা ঘনি হস হদসখনন। অৈশ্য এরকম ঘনির প্রচলন আরও কসয়ক শোব্দী
আসর্ই উসঠ হর্সছ। এখন সকসলর মনস্তসষ্কই এটনমক ঘনি হসট করা। হসই নিসসৈ না
হদখাটাই স্বাভানৈক।
কী অনৈশ্বাস্য ব্যাপার! হয কুপার োর ননসজর পনরচয় মসন করসে পারসছ না োর মাথায়
এরকম ব্যাপার আসসছ কীভাসৈ? ননশ্চয়ই হকাসনা একটা কারণ আসছ।
দূর হথসক কুপার হজ ওর নদসক োকায়, সামান্য সসন্দসির দৃনষ্টসে। একটা রিস্যময়
কারসণ কুপাসরর মসন িসচ্ছ োর সাসথ হয ব্যাপারগুসলা ঘটসছ োর পুসরাটাই হজ ওর
জানা। নকন্তু হস ৈলসছ না। নকন্তু হকসনা ৈলসছ না?
কুপার আৈার ঘনিটার নদসক োকায়। এখন সময় নয়টা সাে নমননট। নকন্তু ব্যাপারটা
সকাল নানক রাে ো ঘসরর এই জায়র্ায়টা হথসক ঠিক হৈাো যাসচ্ছ না। কুপার সামান্য
ক্লান্ত অনুভৈ করসছ। ননসজসক হকমন হযন খাপছািা খাপছািা লার্সছ। আৈার হস
হজ ওর নদসক আিসচাসখ োকাসচ্ছ। হজ ও ঠিক আসর্র মসোই নস্থর িসয় দানিসয়
আসছ। মাসে মাসে মসন িসচ্ছ হজ ও কুপাসরর কাছ হথসক হকাসনা আসদশ প্রাথ েনা
করসছ। নকন্তু ব্যাপারটা নকছুসেই ভাসলা হঠকসছ না কুপাসরর। শনঙ্কে নচসত্ত কুপাসরর
মসন িসচ্ছ িয়সো হসও হজ ওর মসো একটা হরাৈট ছািা আর নকছুই না। সসৈমাত্র োর
হরাপটন হসট করা িসয়সছ।
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ভাৈসেই কুপাসরর সারা শরীর মূহুসেের জন্য চমসক উসঠ। আর একটু গ্লানন, একটু হরাধ
অনুভৈ কসর ননসজর প্রনে। েবুও অজানা একটা হক তূিল কাজ করসছ োর মসন।
ঘরটাসক পুসরা ঘুসর হদখসেই িসৈ। থামসল চলসৈ না। নকন্তু এনদসক োর শরীরও সায়
নদসে চাসচ্ছ না। ভীষণ খারাপ একটা অৈস্থা। সসৈমাত্র িাঁটসে শুরু কসরসছ হস; আর
োসেই ক্লান্ত। েসৈ নক োসক অন্য হকউ ননয়িণ করসছ? কাসরা িাসের পুত্যল নয়সো
হস?
কুপার খুৈ হৈনশ ক্লান্ত। আর দাঁনিসয় থাকসে পারসছ না। সমগ্র শরীর হথসক ঘাম েরসছ।
ঠকঠক কসর কাঁপসছ সারা হদি। হজ ও মূহুসেের মসে হদ ৌঁঁৌঁসি ছুসট এল োর কাসছ।
এসসই ৈলল, মিামান্য কুপার আজসকর জন্য আপনার সময় হশষ।
- সময় হশষ?
- হুম। হশষ। আপনার শরীসরর এনানজে হলসভল প্রায় শূসন্যর কাছাকানছ হপ ৌঁসছ যাসচ্ছ।
আৈার ইনজ হচয়াসর নফসর হযসে িসৈ।
- নাি ! আনম যাৈ না।
- আপনাসক হযসেই িসৈ। এটাই ননয়ম।
হজ ওর কথায় ননসজসক ননসজর কাসছ অসনকটা অসিায় লার্সছ কুপাসরর। ভাৈসেই
খারাপ লার্সছ মানুষ িসয়ও চারমাত্রার একটা সামান্য হরাৈসটর কাসছ আজ হস নজনি।
দুুঃসখ, হরাসধ কুপাসরর হচাখ হজািা লাল িসয় উসঠ। এ লাল রিংটা সম্ভৈে মননটসরর লাল
রিংটাসকও িার মানাসৈ।
হস াননদসক ঘুসর োকায়। মাোনর সাইসজর একটা কপাসরর স্টযান্ড হদখসে পায়। নকছু
বুসে উঠার আসর্ই কপাসরর স্টযান্ডটি নদসয় সসজাসর আঘাে কসর হজ ওসক। হজ ও
ব্যাপারটার জন্য এসকৈাসরই প্রস্তুে নছল না। হজ ও সামান্য একটু নপছসন ঝসৌঁ ক পসি।
কুপার উসঠ দাঁিায়। আৈার কপার স্টযাা্ন্ডটি হসাজা হজ ওর নদসক ছুসি মাসর। মুহূসেের
হজ ওর হরাপটসন আঘাে লাসর্। সৈ েথ্য নরসকাভানর করার সুসযার্ পায় না হস। একটা
যানিক শব্দ কসর মাটিসে লুটিসয় পসর হজ ও।
কুপার নস্থর দৃনষ্টসে হচসয় থাসক হজ ওর ননথর হদসির নদসক। অনুভৈ কসর নৈষাদ, একটা
শূন্যো। মাথার উপর োকায়। হরানময়াসমর ছাদটা হভসে পিসে চায় োর মাথার উপর।
এে ৈি নৈশাল একটি ঘসর কুপাসরর একমাত্র সেী নছল হজ ও। আজ হজ ও হনই।
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কুপার আজ একা। এসকৈাসর একা। শূন্যো। শুধুই শূন্যো। কুপাসরর এনানজে হলসভল শূন্য
িসয় এসসসছ। হস ভারসাম্য িানরসয় পসর যাসচ্ছ। েবুও ননসজসক ধসর রাখার ব্যথ ে একটা
হচষ্টা চালায়। নকন্তু লাভ িসলা না। মাটিসে ধপাস কসর পসি যায় কুপার। োর হচাসখ
এখন শুধুই েন্দ্রা। কুপার েনলসয় যায় অসচেনোয়।
মননটরটা এখসনা সচল। পুসরা ঘসর মায়াময় একটা নিগ্ধ আসলা। এর মাসে পসি থাসক
কুপার আর নৈকল হজ ও।
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◊
কুপাসরর জ্ঞান নফরসে শুরু কসরসছ। একটু একটু কসর হেঁসট যাসচ্ছ অসচেনো। কুপার
হচাসখর পাো হখালার হচষ্টা করসছ। মসন িসচ্ছ হকউ হযন োর হচাসখর পাোর উপর ৈস্তা
হচসপ নদসয়সছ। অসিয যিণায় কাের হস। একটু একটু কসর োকাসে হচষ্টা করসছ কুপার।
িাে-পাসয় অনুভূনে নফসর পাসচ্ছ। ান িােটি নানিসয় মাথার কাসছ ননসয় এল হস। এৈার
পালা উসঠ দাঁিাৈার। শরীর কাপসছ। মুসখ নৈনচত্র সৈ আওয়াজ করসে করসে হকানরকসম
উসঠ দাঁিায়। প্রথসম বুেসে একটু সময় লাসর্ হস হকাথায় আসছ। লাল মননটরটার নদসক
োকাসেই বুেসে পাসে হস একটা নৈশাল ঘসর ৈনন্দ৷ মসন পসি যায় পূৈ ে নদসনর সৈ
কথা। বুসকর হভের চাপা একটা আেঙ্ক আৈারও ানা োপসট উসঠ। ৈাম পাসশ নফসর
োকায়, আর সাসথ সাসথ হচাসখ পসি যায় হজ ওর ননথর হদি। শনঙ্কে নচসত্ত কাঁপা কাঁপা
পাসয় কুপার এনর্সয় যায় হজ ওর নদসক।
এসকৈাসর ৈাসজ একটা অৈস্থা। হজ ওর হদসির হমইন সানকেট হৈা ে পুসি ছাই িসয় হর্সছ।
এসৈ চার মাত্রার হরাৈটরা সাধারণে ননসজসদর আত্মরক্ষা করসে পাসর না ৈলসলই চসল।
হজ ওর পাসশ পসি আসছ কপাসরর স্টযান্ডটা। হসটা হথসক হথসক সুন্দর একটা দুযনে
ছিাসচ্ছ। কপার স্টযান্ডটি িাসে ননসেই ো নপছসল হযসে চায়। হজ ওর হরাপটসন এক
প্রকার বেলাক্ত নপনচ্ছল ৈস্তু নছল। যা ওর হরাপটসন ইসলক্ট্রসনর প্রৈাসি ভারসাম্য ৈজায়
রাখসে সািায্য করসো। স্টযান্ডটি হসসৈ ৈস্তুসে নভসজ হর্সছ।
আৈার হজ ওর নদসক নফসর োকায় কুপার। হজ ওর বুসকর এক হকানায় থাকা
নরসকাভানর ৈাটনটি কসয়ক ৈার হচসপ ধসর কুপার। নকন্তু হকাসনা লাভ িয় না। সম্পূণ ে
নৈকল িসয় হর্সছ হরাৈটটা। কুপাসরর ভীষণ একা একা লার্সছ। লাল মননটরটার নদসক
নফসর োকায় হস আর ভাসৈ িয়সো হজ ও হকাসনা না হকাসনা উপাসয় সুস্থ িসয় যাসৈ।
নকন্তু যনদ না িয়? েসৈ িয়সো োরা হজ ওর জায়র্ায় অন্য একটি নত্যন চার মাত্রার
হরাৈট পাঠাসৈ।
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আসসল মানুষ খুৈ চমৎকার একটা প্রাণী। োরা খুৈ সিসজ আশা হছসি নদসে চায় না।
বুসকর হভের নৈশাল একটা জায়র্া জুসি শুধু আশা নামক ব্যাপারটি অৈস্থান কসর।
লাল মননটরটার অসনকটা অমাননৈক একটা দুযনে ছিাসচ্ছ। যা কুপাসরর নভেসরর
িািাকার আরও ৈানিসয় নদসচ্ছ। িািাকার। শুধুই িািাকার!
ঘসরর আসলাটা নিগ্ধো িারাসে চাইসছ। ননসজসক খুৈ অমাননৈক মসন িসচ্ছ কুপাসরর।
এমন সময় মননটরটা ৈাসদ সমগ্র ঘসরর আসলা আৈার ননসভ জ্বসল উসঠ। ৈারৈার এই
ননসভ জ্বসল উঠার হখলা কুপারসক ভাৈায়। নকন্তু োর ক্লান্ত মনস্তষ্ক ভাৈসে চায় না।
র্েনদসনর মসো আজও কুপাসরর মন চাইসছ পুসরা ঘরটা ঘুসর হদখসে। আজ ওসক
হদখসেই িসৈ। ননশ্চয়ই ঘসরর হকাসনা একটা জায়র্ায় নকছু একটা পাসৈ কুপার। োর মন
ৈলসছ হস পাসৈই।
িাে-পা কাপসছ, শরীরটা হসাজা কসর ধসর রাখাটা খুৈ কঠিন িসয় যাসচ্ছ। এনানজে হলসভল
ননসচ নামসে শুরু কসরসছ। কুপার বুেসে পাসর অল্প নকছু সময় পরই আৈার অসচেন িসয়
যাসৈ হস। ননসজসক একটু িসলও অনভজ্ঞ লার্সছ। হঠাঁসটর হকাসন মৃদু একটা িানসর হরখা
ৌঁ পাওয়ার হচষ্টা কসর হস। একটু একটু কসর কাঁপা কাঁপা
হজসর্ উসঠ। একটু উদ্যম খুসজ
পাসয় এনর্সয় যায় হস। ঘরটা আজ হদসখই ছািসৈ।
ঘসরর দনক্ষণ হকানাটায় এসস আৈার থমসক যায় হস। কী ভয়ানক একটা ব্যাপার। ঘনিটা
আজও হসখাসন আসছ। েসৈ সময় ৈদলায়নন।ঠিক ৯টা হৈসজ ৭নমননট। েসৈ নক ঘনিটা
নষ্ট? হজ ওর মসো নৈকল? েটস্থ ভনেসে কুপার লাল মননটরটার নদসক এনর্সয় যায়।
মননটরটায় একটা এটনমক ঘনি আসছ। কাল কুপাসরর অজাসন্তই োর অৈসচেন মন এই
ব্যাপারটা লক্ষ কসরসছ!
নাি ! এটা অসম্ভৈ একটা ব্যাপার। মননটসরর এটনমক ঘনিটাও োর সময় ৈদলায়নন।
এটনমক ঘনিটায়ও ৯টা হৈসজ ১৭ নমননট! মননটর ৈলসছ এই ঘসরর হরাৈটটি শুধু নৈকল।
এছািা সৈ ঠিকই আসছ।
সািংঘানেক একটা ব্যাপার ! েসৈ নক এই ঘরটি হয স্থাসন আসছ হসখানকার সময় নস্থর?
আর যনদ সময় নস্থর িসয় থাসক োিসল কীভাসৈ ধারাৈানিক ভাসৈ একটার পর অন্য
একটা ঘটনা ঘসট যাসচ্ছ?
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আৈারও মৃদু একটা শব্দ কসর মননটরটা ৈাসদ ঘসরর সৈগুসলা ৈানে ননসভ জ্বসল উসঠ।
প্রনেৈার যখন আসলা জ্বসল ননসভ উসঠসছ প্রনেৈারই এরকম মৃদু একটা শব্দ িসয়সছ। নকন্তু
কুপার হসটা ভাসলাভাসৈ হখয়াল কসর নন, এৈার কসরসছ। শব্দটা োর পনরনচে মসন
িসচ্ছ।
কুপার প্রাণপসণ মসন করার হচষ্টা করসছ এটা কীসসর শব্দ। োর মনস্তসষ্ক নানা প্রশ্ন
উঁনকঝনক মারসছ। মসন পিসছ োর ননসজর পনরচয়। নকন্তু োর এনানজে হলসভসল শূন্যো
চসল আসসছ। কুপাসরর ভাৈসে কষ্ট িসচ্ছ। শরীর খুৈ হৈনশ ক্লান্ত। দাঁন ়িসয়ি থাকসে খুৈ
হৈনশ কষ্ট িসচ্ছ। সৈ নকছু ভুসল হযসয় কুপার ভাৈার হচষ্টা করসছ সৈগুসলা প্রসশ্নর উত্তর।
কুপার উত্তরগুসলা প্রায় হপসয় যাসচ্ছ। শরীর আরও হৈনশ কাঁপসছ। হমসেসে উবু িসয়ি পসি
যায় কুপার। অসচেনো একটু পসরই োসক গ্রাস করসৈ। নকন্তু হস ো িসে নদসে পাসর
না। উত্তর হপসয় হর্সছ কুপার। োনকসয় থাকসে পারসছ না হস। আৈারও আসলা ননসভ
হর্ল। জ্বসলও উসঠসছ নকন্তু োর আসর্ই কুপার েনলসয় হর্ল অসচেনোয়।
র্ভীর অসচেনোয় !
েসৈ এখসনা োর মুসখ মৃদু িানসটা ফুসট আসছ। ঘসরর লাল মননটরটা জ্বলসছ, ৈানেগুসলা
জ্বলসছ। েসৈ সৈ নকছুর হস ন্দয েসক ছানপসয়ি হর্সছ কুপাসরর অকৃনত্রম িানসটা।
মানুসষর িানসর হচসয় চমৎকার ব্যাপার অন্য নকছু িসে পাসর না !
এসকৈাসর স্তব্ধ ননরৈো। কুপার অসচেন িসয় হর্সছ আরও কসয়ক ঘন্টা আসর্ই। নকন্তু
হঠাঁসটর হকাসন হজসর্ উঠা মৃদু িানসটা এখসনা মুসছ যায় নন। োর কপাসল হছাসটা হছাসটা
নশনশর নৈন্দুর মসো ঘাম জসম আসছ। হৃৎনপণ্ডটা ধুকপুক আওয়াজ করসছ। প্রচন্ড রকসমর
আওয়াজ যাসক ৈসল। কুপার ব্যাপারটা সামান্য হটর পাসচ্ছ। সামান্য তৃষ্ণাও পাসচ্ছ
কুপাসরর। োর মাসন অসচেনো কাটসে শুরু কসরসছ। আৈারও িয়সো নকছুটা সমসয়র
জন্য িাঁটািাঁটি কসর ঘরটা ঘুসর হদখার চমৎকার একটা সুসযার্ পাসৈ হস। অন্যান্য ৈাসরর
হচসয় এৈার োর অসচেনো একটু আসর্ই হকসট যাসচ্ছ। মসন িয় ব্যাপারটা ধীসর ধীসর
মাননসয় হনয়ার প্রনরয়াটা শুরু িসয় হর্সছ। সম্ভৈে খুৈ চমৎকার একটা সময় আসসে
চসলসছ। এভাসৈ চলসে থাকসল িয়সো একসময় এই ঘরটার পানরপানশ্বেক পনরনস্থনের
সাসথ ননসজসক ভাসলা কসর মাননসয় হনওয়া যাসৈ। সারানদন িয়সো ঘরটা ঘুসর হদখার
সুসযার্ পাওয়া যাসৈ। পাওয়া যাসৈ ঘর হথসক হৈসরাৈার একটা রাস্তা। পাওয়া যাসৈ মুনক্ত!
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ব্যাপারটা ভাৈসেই কুপাসরর মৃদু িানসটা অট্টিানসসে রূপ ননসে চায়। নকন্তু হস্বচ্ছায়ি
ননসজসক দনমসয় রাসখ কুপার। অযথা শনক্তর অপচয় হস করসে চায় না। শুধু শুধু শনক্ত
নষ্ট কসর লাভ হনই !
িাে-পাসয় অনুভূনে নফরসে শুরু কসরসছ। পাসয়র আঙুলগুসলা নদসয় হমসেসে ধাক্কা নদসয়
ব্যাপারটা নননশ্চে িসয় ননসলা হস। প্রনেৈাসরর ন্যায় এৈারও প্রচন্ড উদ্যসম দাঁন ়িসয়ি যায়
কুপার। বুক ভসর একটা ননশ্বাস ননসেই শরীসরর েন্দ্রা ভাৈটা পুসরাপুনর হেঁসট যায়। এৈার
পালা ঘুসর হদখার।
প্রথসমই হচাখ যায় লাল মননটরটার নদসক। প্রনেনদসনর মে আজও নৈরামিীন ভাসৈ
জ্বলসছ মননটরটি। হছাট্ট হসই ঘনিটা আজও সময় ৈদলায়নন। হজ ও ঠিক আসর্র মসোই
পস ়ি আসছ। আর হরানময়াসমর ছাদটা হসটা মায়া মাখা একটা দুযনে ছনিসয়ই যাসচ্ছ।
ঘসরর ৈানেগুসলার আসলা এই দুযনেটাসক অনন্য একটা মাত্রা নদসয়সছ। সনেয খুৈ সুন্দর
একটা পনরসৈশ। িািাকার হনই, হকালািল হনই। আসছ শুধু ননরৈো। নৈনচত্র একটা
ননরৈো।
ননরৈো হভসে শান্ত পদসক্ষসপ ধীসর ধীসর িাঁটসছ কুপার। প্রাণিীন যানিক একটা ঘর
হযটায় প্রাণ ৈলসে শুধু কুপারই আসছ। প্রাকৃনেক প্রাণ!
হপছসন নফসর হচসয় দূরত্বটা পনরমাপ কসর ননসে চায় হস। হছাট্ট, নছমছাম ইনজ হচয়ারটা
এখান হথসক হৈশ দূসর চসল হর্সছ। োর মাসন ভাসলাই িাঁটা িসয়সছ। েসৈ আজ এখনও
ক্লানন্ত কুপারসক ছুসৌঁ ে পাসরনন। সনেযই মাননসয় ননসে শুরু কসরসছ কুপার। এমন সময়
িঠাৎ থমসক দাঁ ়িায়ি হস। ান পাসশর হদওয়ালটায় নকছু একটা হদখা যাসচ্ছ। হদখসে
অসনকটা দরজা দরজা মসন িসচ্ছ। েসৈ নক এটাই এখান হথসক হৈসরাৈার রাস্তা?
ৌঁ হপসয়সছ।
হপসয়সছ ! কুপার হৈর িওয়ার রাস্তা খুসজ
হমসের নদসক োনকসয় হছাট্ট একটা ননশ্বাস হনয় কুপার। আনসন্দ োর বুক ফুসল উসঠ।
হদনর না কসর হপ ৌঁছাসে িসৈ দরজার কাসছ। ননসজর অজাসন্তই িাঁটার র্নে ৈানিসয় হদয়
কুপার। সাসথ সাসথ ক্লানন্ত োসক ধসর ৈসস।
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ধীসর ধীসর র্নে ৈািসেই থাসক োর। হপ ৌঁছাসেই িসৈ। ো হযসকাসনা মূসেই হিাক!
র্নের সাসথ পাল্লা নদসয় ৈািসছ ক্লানন্ত। েবুও থামার হকাসনা ইসচ্ছই হনই কুপাসরর। িােপা কাঁপসে শুরু কসরসছ। কুপার বুেসে পাসর এনানজে হলসভসল শূন্যো চসল আসসছ। েবুও
থামসে রানজ নয় হস।
আর একটু! সামান্য একটু ৈানক। দরজার সামসন হপ ৌঁসছ হর্সছ। প্রায় হপ ৌঁসছ হর্সছ কুপার।
পাসয়র কাঁপুননটা হৈস ়িই চসলসছ।
িাে কাঁপসছ। কাঁপা কাঁপা িাসে অৈসশসষ দরজার িােলটা ধসর হফসলসছ ও। িােলটা
ধসর সামান্য টান নদসেই খুসল হর্ল দরজা! হুম, হস হপসরসছ। হকাসনা হরাৈট নয়। একজন
মানুষ হপসরসছ!
দরজার ওপাসশ আসলা আঁধাসরর নৈনচত্র একটা জর্ৎ োসক িােছানন নদসচ্ছ। হস এনর্সয়
হর্ল অন্ধকাসরর নদসক। অন্ধকার োসক বুসক হটসন ননসে চায়। এমন সময় একটা
আসলাক েলকাননসে দরজার ওপাশটা কুপাসরর কাসছ পনরষ্কার িসয় উসঠ। না হস ঐ
ঘরটা হথসক হৈসরাৈার পথ পায় নন। ঢুসক পসিসছ ঘরটার কসরাল রুসম। সামসন
স্বয়িংনরয় কসরাল প্যাসনল। নৈনচত্র সৈ যিপানেসে পনরপূণ ে। হসখান হথসক নৈনচত্র সৈ
নসর্নাল আসসছ।
এরকম একটা দৃশ্য হদখার জন্য হস প্রস্তুে নছল না। োর মাথা গুনলসয় যাসচ্ছ। শনক্ত প্রায়
হশষ িসয় আসসছ। এমন সময় কসরাল প্যাসনসলর প্রধান মননটরটার নদসক োকায়
কুপার। হসখাসন ৈসিা ৈসিা িরসফ নকছু অমাননৈক কথা হলখা আসছ। হলখাগুসলা কুপার
পিসে চায় না। েবুও পসি হফসল।
'''এটা একটা মিাকাশযান। এটা মিাকাসলর এমন এক স্থাসন স্থনৈর হযখাসন সময় একই
সাসথ নস্থর ও চলমান। এটা একটা প্যারা ক্স। এখান হথসক হৈর িওয়া সিজ নয়। েসৈ
হৈর িওয়ার একটা রাস্তা আসছ।''
হলখাটা হদখসেই কুপাসরর সৈনকছু মসন পসি যায়। কুপার বুেসে পাসর হস একজন
এসরানট। কসয়ক ৈছর আসর্ হস একটা মিাকাশ অনভযাসন এসস ভুল ৈসে এরকম
21

একটা স্থাসন আটকা পসি। হজ ও নছল োর সিকারী হরাৈট। কুপার আর হজ ও নমসল
ৌঁ হপসয়নছল। আর হস পদ্ধনেটা সম্পূণ ে হজ ওর
এখান হথসক হৈসরাৈার পদ্ধনেটা খুসজ
হরাপটসন হসভ করা নছল। নকন্তু হজ ও নৈকল িসয় হর্সছ। কুপাসরর কাসছ আর হকাসনা
উপায় হনই। োসক আজীৈন এখাসনই থাকসে িসৈ।
এসৈ ব্যাপার ভাৈসেই কুপাসরর মন হভসে যায়। কসরাল প্যাসনসলর ৈসিা মননটরটার
নদসক হচসয় নৈকট একটা নচৎকার নদসয় উসঠ কুপার। প্রচন্ড হরাসধ এনর্সয় যায় কসরাল
প্যাসনসলর নদসক। মাথায় নৈনচত্র সৈ প্রশ্ন ঘুরসছ, মসন পিসছ োর সকল স্মৃনে। মসন
পিসছ শে সমস্যাময় সুন্দর পৃনথৈীটার কথা। মনস্তসষ্কর র্ভীসর িানা নদসচ্ছ োর বশশৈ।
নকন্তু এসে খুৈ একটা লাভ িসৈ না। নকছুই িসৈ না।
কসরাল প্যাসনসলর ৈসিা ৈসিা ৈাটনগুসলাসে সসজাসর আঘাে কসর হস। মূহুসেেই নৈকল
িসয় যায় মিাকাশযানটি। থরথর কসর কাঁপসে থাসক সৈনকছু। ৈানেগুসলা জ্বসল ননসভ
উঠসে থাসক। মননটরটা র্র্ননৈদারী নগ্ন একটা নচৎকার নদসয় হফসট পস ়ি। লাল
মননটরটারও ঠিক একই অৈস্থা। সৈ নকছু ধূনলস্যাৎ িসয় যাসচ্ছ হচাসখর সামসন। এ হযন
মিাপ্রলয়!
কুপার কাঁপসছ। আর অসপক্ষা করসছ মৃত্যযর জন্য। অসপক্ষা করসছ মুনক্তর জন্য।
হরানময়াসমর ছাদ হথসক নৈশাল একটা অিংশ এসস আঘাে কসর কুপাসর মাথায়। েীব্র
যিণায় মাটিসে লুটিসয় পস ়ি কুপার।
মাথায় েীব্র একটা যিনা। শরীসর নৈন্দুমাত্র শনক্ত হনই। সামসন সৈনকছু ধ্বিংস িসয় যাসচ্ছ।
নকছুক্ষসণর মসেই কাসলর র্সভে নৈলীন িসয় যাসৈ এই মিাকাশযান। নৈলুপ্ত িসয় যাসৈ
কুপার। নকন্তু োরপরও ৈাঁচার হকাসনা হচষ্টা হনই। হনই হকাসনা আকুনে। মাথার যিণা েীব্র
হথসক েীব্রের িসয় উঠসছ। কুপার বুেসে পাসর মৃত্যয োসক গ্রাস করসৈ। নকন্তু োর
আসর্ই অসচেনো গ্রাস কসর হনয় কুপারসক।
সৈনকছু ধ্বিংস িসয় যাসচ্ছ। চলসছ প্রলসয়র উল্লাস। এর মাসে রক্তমাখা অৈস্থায় অসচেন
িসয় পসি আসছ কুপার হগ্লইন। নকছুক্ষসণর মসেই োর মৃত্যয িসৈ। আর হচেনা নফরসৈ না
োর। আর নফরসৈ না। নফরসৈ না। না !

22

◊
হরানফয়াম যিটায় একটা সরল হরখা হদখা যাসচ্ছ। চরম ননষ্ঠুর একটা সরলসরখা। যুসর্র
পর যুর্ মানৈসভযো এই সরলসরখাটা হদখসে হদখসে ক্লান্ত িসয় হর্সছ। মাসে মসে মসন
িয় এটা একটা ননসৈ োধ যি। এসক হরসখ লাভ হনই। হফসল নদসে িসৈ। েবুও মানুষ
এটাসক হফসল হদয় নন। কখসনা হফসল হদয় নন।
ৌঁ
ইরা যিটার খুটিনাটি
পরীক্ষা কসর হদখসছ। এটা োর রুটিনমানফক কাজ। োসক রাখা
িসয়সছ এই যিটা হদখাসশানা করার জন্য। প্রথসম হমইন পাওয়ার সাপ্লাইটা হদসখ ননসলা,
োরপর এর ওপর থাকা হছাসটা ৈসিা ৈািানর ৈাটনগুসলা। সৈনকছু ঠিকই আসছ। নদনব্য
চলসছ যিটা। িঠাৎ োর হচাখ পিসলা যিটার সাৈসানকেট হৈাস ের নদসক। হৈা েটা অদৃশ্য
একটা আসলা ছিাৈার হচষ্টা করসছ। লাইট ন সটক্টর নদসয় হদখসেই ব্যাপারটা পনরষ্কার
িসয় হর্ল। হুম, সনেযই সাৈসানকেট হৈা েটা হথসক অদৃশ্য একটা আসলা হৈনরসয় আসসছ।
েসৈ নক যিটা নৈকল িসয় যাসচ্ছ? র্ে দুই শোব্দীর হৈনশ সময় ধসর যিটা অনৈরাম
চলসছ। কসয়ক িাজার হকাটি মানুসষর বুনদ্ধমত্তা পরীক্ষা কসরসছ হরানফয়াম। কখসনা
এমনটা িয়নন। আজ িসচ্ছ!
এটা হকন িসচ্ছ? এর কারণটা হৈর করসে িসৈ। কাসনর পাসশ লার্াসনা ক্রুনময়াক ৈটটা
হচসপ ধরসেই প্রধান েথ্যসকসন্দ্রর সাসথ যুক্ত িসয় হর্ল ইরার মনস্তষ্ক। েথ্যসকসন্দ্রর সৈ
ৌঁ হদখসে িসৈ হরানফয়াম যিটা
াটা যে দ্রুে পারা যায় নৈসেষণ করসে িসৈ। খুসজ
ৌঁ
ৌঁ চলসছ। িঠাৎ
হথসক এরকম অদৃশ্য আসলা হৈসরাৈার কারনটা। ইরা খুজসছ।
খুসজই
ক্রুনময়াক ৈটটা েথ্যসকন্দ্র হথসক ইরার মনস্তসষ্কর সিংসযার্ নৈনচ্ছন্ন কসর নদল। োর মাসন
েথ্য হখাঁজা িসয় হর্সছ।
হরানফয়াম যিটা সম্পসকে েথ্যসকসন্দ্র যে েথ্য আসছ োর সৈই ইরা ইসোমসে নৈসেষণ
কসর হফসলসছ। নকন্তু হরানফয়াম যিটা ঠিক কী কারসণ এরকম অদৃশ্য আসলা ছিায় হস
সম্পসকে হকাসনা েথ্যই মিানৈসশ্বর েথ্যসকসন্দ্র পাওয়া যায়নন। খুৈ সািংঘানেক একটা
ব্যাপার। এে সমৃদ্ধ একটা েথ্যসকসন্দ্র এরকম হছাসটাখাসটা েথ্য হকসনা পাওয়া হর্ল না?
ব্যাপারটা এখনই রলসক জানাসে িসৈ। নকন্তু এইমাত্র কসয়ক লক্ষ হটরাৈাইট েথ্য ইরার
23

মনস্তষ্ক নৈসেষণ কসরসছ। কাসজই এই মুহূসেে োর মনস্তষ্ক খুৈ ক্লান্ত। আসর্ হক্লইৈাসরশন
কসর ঘুমঘুম ভাৈটা কাঁটাসে িসৈ।
ইরা োর এসপ্রাসনর নপছসনর পসকটটা হথসক হক্লইৈাসরটর যিটা হৈর কসর মাথায় োক
ৌঁ
করসেই ক্লানন্ত হকসট যায়। এৈার রলসক খুজসে
িসৈ। হরানফয়াম যিটা হযখাসন রাখা
ঠিক োর পাসশই হছাট একটা দরজা আসছ। ইরা হুট কসর দরজাটা নদসয় হৈনরসয় হর্ল।
ঘরটায় হরানফয়াম যিটা আসরা হৈনশ পনরমাসণ অদৃশ্য আসলা নৈচ্ছুরণ করার হচষ্টা
করসছ। নকন্তু কসয়ক মুহুেে পসরই অদৃশ্য আসলা নৈচ্ছুরসণর এই হখলাটা থমসক হর্ল।
এনদসক কুপার হচাখ হখালার হচষ্টা করসছ! োর মাসন হস এখনও মারা যায়নন। িয়সো
ধ্বিংস িসয় যাওয়া মিাকাশযাসন হকাসনা একটা উপাসয় হস হেঁসচ আসছ। হস হেঁসচ হর্সছ!
কুপার অসনকটা শনঙ্কে। হচাখ খুলসে ভয় পাসচ্ছ। মসন িসচ্ছ হচাখ খুলসলই নৈভীনষকাময়
এক জর্ৎ িানজর িসৈ োর সামসন। নৈভীনষকা খুৈ ভয়ানক ব্যাপার। োর হথসক হচাখ
হৈাজা অন্ধকার অসনক ভাসলা।
িাে-পাসয় সম্ভৈে হকান অনুভূনে হনই। আৈার থাকসেও পাসর। েসৈ ো পরখ কসর
হদখার হকাসনা ইচ্ছাও আজ োর হনই। আজ হস ঘামসছও না। আর তৃষ্ণা, ো খুৈ দূসরর
ব্যাপার!
এমন সময় োর কাসন েীক্ষ্ণ একটা শব্দ এসস ধাক্কা হদয়। কুপার ভাসৈ িয়সো হকান
মিাজার্নেক প্রাণীর আওয়াজ এটা। োরা িয়সো আজ োসক নদসয় হভাজ করসৈ।
েীক্ষ্ণ আওয়াজটা আরও হৈনশ েীক্ষ্ণ িসচ্ছ। এৈার এক সাসথ দুৈার হশানা হর্ল। আৈার
নকছুক্ষণ আওয়াজ হনই এরপর আৈার িঠাৎ হকাসেসক হযন নফসর এল এই আওয়াজ।
কুপাসরর মসন আেঙ্কটা আরও ৈািসছ। কুপার বুেসে পারসছ না হকসনা এমন িসচ্ছ। োর
ৈাঁচার হকাসনা ইসচ্ছ হনই েবুও হস মরসে ভয় পাসচ্ছ, মরসে চাইসছ না।
প্রায় অসনকক্ষণ িসয় হর্ল হকাসনা আওয়াজ হশানা যাসচ্ছ না। হকাসনা একটা নৈনচত্র
কারসণ কুপাসরর মন চাইসছ হচাখটি মাত্র একটি ৈাসরর জন্য খুসল পুসরা পনরসৈশটা একটু
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হদখসে। েসৈ হস এখসনা নননশ্চে না হস খুলসৈ নানক, খুলসৈ না। এসকৈাসর হদাটানায়
পসি হর্সছ হস। ভীষণ হদাটানায়!
সািস কসর একটু একটু কসর হচাসখর পাো খুলসছ কুপার। একটি চমৎকার পনরৈেেন হস
লক্ষ করসছ। আসর্ যে ৈার হচাখ হখালার হচষ্টা কসরসছ েেৈারই কষ্ট িসয়সছ। নকন্তু
এৈার িসচ্ছ না। েবুও এসকৈাসর ধীসর ধীসর হচাখ খুলসছ কুপার।
কুপার হচাখ খুলসেই অৈাক িসয় হর্ল। হভসৈনছল রক্ত মাখা আিে কুপারসক হদখসৈ হস।
নকন্তু না। এসো পুসরা স্বাভানৈক কুপার। োর িাে-পা, সারা শরীসর একটি মাত্র ক্ষে হনই।
হনই এক হফাটা রসক্তর দার্ ৈা হক্লশ।
চারপাশ ভাসলা মসো োনকসয় হদসখ কুপার। হস শুসয় আসছ হছাট্ট একটি হমন সকল হৈস ।
োর চারপাশ হছাসটা-ৈসিা নানা রকম যিপানেসে ভনেে। োর মাথায়ি প্রায় কসয়কশে
হছাট হছাট নচপ লার্াসনা। িাে পা সারা শরীসর আরও কসয়কসশা। আনদম কাসলর র্িনার
মসো হদখাসচ্ছ ব্যাপারটা। যিপানের কারসন নিাচিায় নকছুটা সমস্যা িসচ্ছ। এমন সময়
কুপার মাথা কাে করার হচষ্টা করসেই অৈাক িসয় হর্ল। োর পাসশ নৈশাল একটা
হরানফয়াম যি। োর মাসন হকউ নক োর বুনদ্ধমত্তা পরীক্ষা কসর হদখসছ? হুম, হদখসছ।
ব্যাপারটা কুপার পুসরাপুনর নননশ্চে। কারণ োর শরীসর যেগুসলা নচপ লার্াসনা ো সৈই
হরানফয়াসম েথ্য পাঠাসচ্ছ। োর মাসন োসক মিাকাশযান হথসক উদ্ধার কসর আনা
িসয়সছ। দূঘ েটনা পরৈেী সমসয় োর বুনদ্ধমত্তা হলাপ হপসয়সছ নানক সম্ভৈে ো হদখা িসচ্ছ।
এমন সময় কুপার নকছু মানুসষর হকালািল শুনসে হপল। নকছু দ্রুে প্রাণচঞ্চল পাসয়র
আওয়াজও। নকছু বুসে উঠার আসর্ই সাদা এসপ্রান পরা ইরা নামক েরুণীটি উল্লাস করসে
করসে কুপাসরর নদসক হদ ৌঁস ়ি এনর্সয় আসস। কুপাসরর পাসশ দানিসয় নচৎকার নদসয়
ৈলসলা, কনসগ্রচুসলশন নম. কুপার।
আপনার জন্য একটি খুনশর খৈর আসছ। আপনন মিানৈসশ্বর সসৈ োচ্চ বুনদ্ধমত্তা সম্পূণ ে
অৈসজক্ট নিসসসৈ হরানফয়াম যসির পরীক্ষায় সফলভাসৈ উত্তীণ ে িসয়সছন।
- ৈহু নদসনর িোশার পর আজ অসনকনদন পর সুন্দর একটা খৈর হশানাসনার জন্য
ধন্যৈাদ হোমাসক। আচ্ছা আমার মিাকাশযানটি হকাথায়?
-আসসল আপনন হকাসনা মিাকাশযাসন নছসলন না। আপনাসক পুসরা ব্যাপারটা নম. রল
এখনই বুনেসয় ৈলসৈ।
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রল সামসন এনর্সয় এসলা। রসলর নদসক কুপার এক দৃনষ্টসে হচসয় আসছ। অজানাসক
জানার চরম একটা হক তূিসল কুপাসরর আর ের সইসছ না।
হরাল র্লা োনকসয় প্রস্তুে িসয় ননসলা। পুসরা ব্যাপারটা ৈলসে শুরু করলআসসল নম. কুপার আপনাসক কখসনাই হকাসনা মিাকাশ যাসন রাখা িয় নন। দীঘ ে ৬ ঘণ্টা
যাৈে আপনন এই হৈস শুসয় নছসলন। আর এই ছয় ঘন্টাসক আপনার কাসছ কসয়ক
ৈছসরর মে দীঘ ে মসন িসয়নছল। আপনার মনস্তসষ্কর বুনদ্ধমত্তা পরীক্ষা করার জন্য
হরানফয়াম যি আপনার মনস্তসষ্ক এক ধরসনর মিাজার্নেক পনরসৈশ সৃনষ্ট কসরনছল।
- োর মাসন এেক্ষণ আনম স্বপ্ন হদখনছলাম। আমার সাসথ যা ঘসটনছল ো সৈই স্বসপ্ন
ঘসটনছল?
- নজ, একদম োই। আপনন আপনার স্বসপ্নর মসেই ৈারৈার অসচেন িনচ্ছসলন। আর স্বসপ্ন
আপনন হয ঘসর নছসলন হসই ঘসরর ৈানে নকছুক্ষণ পরপর ননসভ জ্বসল উঠনছল। আসসল
এটা হকসনা িনচ্ছল জাসনন?
- হকসনা?
- বুনদ্ধমত্তা পরীক্ষায় নৈনভন্ন হলসভল থাসক। প্রথম হলসভল - ১ োরপর হলসভল - ২ এভাসৈ
নৈনভন্ন হলসভল সম্পন্ন করসে িয়। যেৈার কসর ৈানে ননভনছল আপনন েে ৈার একটি
একটি কসর হলসভল অনেরম করনছসলন। আর হশষসমশ যখন আপনন মিাকাশযাসনর
ৌঁ পান েখনই আপনন এই হটসস্টর সসৈ োচ্চ হলসভল জয় কসরন।
কসরাল রুম খুসজ
মানৈ সভযোর হকউই আজ পয েন্ত এই বুনদ্ধমত্তা হটসস্টর প্রথম হলসভসলর হৈনশ হযসে
পাসর নন। আজ আপনন প্রথম মানুষ নিসসসৈ শুধু প্রথম হলসভল নয় সৈগুসলা হলসভল জয়
কসরসছন। আপনাসক স্বার্েম নম. কুপার। হচসয় হদখুন কুপার আজ হরানফয়াম যিটা
হকাসনা সরলসরখা হদখাসচ্ছ না। সরলসরখাটা আজ ৈরসরখায় রুপ ননসয়সছ। োর মাসন
এই মিানৈসশ্ব মানুষ সসৈ োচ্চ বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন প্রাণী। আর আমাসদর এই সরলসরখাটা
হদখসে িসৈ না। েসৈ এখাসনই হশষ নয়। আপনন এখন ক্লান্ত। একটু নৈশ্রাম করুন। ঠিক
১৮ ঘন্টা পর আপনার সাসথ কথা আসছ। েখন আপনাসক জানাসনা িসৈ হকসনা আপনার
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উপর এই পরীক্ষা করা িসয়সছ, পৃনথৈীর ৈেেমান পনরনস্থনে কী, আর আপনাসক আজ
হথসক কী করসে িসৈ।
রসলর কথাগুসলা শুসন কুপাসরর মসন অন্যরকম একটা প্রশানন্ত ৈসয় যাসচ্ছ। অসনকনদন
িসলা এরকম প্রশানন্তসে োর বুক ফুসল ওসঠ না।
কুপার হচাখ ৈন্ধ করল। মাথায় আজ হকান চাপ হনই, নচন্তা হনই; হনই হকান হক্লশ। শুধুই
আনন্দ। মিা আনন্দ।
হৈশ খাননকটা সময় ধসর কুপার নৈশ্রাম ননসয়সছ। এখন হস পুসরাপুনর সুস্থ। োর মনস্তসের
সাসথ হকউ একজন হযার্াসযার্ করার হচষ্টা করসছ। মুহূসেের মসে ৈাম হচাসখ পলক হফসল
জাননসয় নদল হসও হযার্াসযার্ করসে আগ্রিী। কুপাসরর মনস্তষ্ক ইউনার প্রসসস সম্পন্ন
করসেই বুেসে পারল রল হযার্াসযার্ করসে চাইসছ। মনস্তসষ্কর সুরক্ষা নসসস্টম চালু
করসেই ওপাশ হথসক রল ৈসল উঠল, জনাৈ কুপার, আজ আপনন পুসরাপুনর সুস্থ। আপনন
আমার কযাপসুসল চসল আসুন। নকছু কথা আসছ।
- আনম না এসস আমার হিসলাগ্রানফসক পাঠাসল িসৈ না?
-না। আপনন আমার কযাপসুসল চসল আসসৈন আর আপনার হিসলাগ্রানফ থাকসৈ আপনার
কযাপসুসল। পুসরা ব্যাপারটাই আপনার ননরাপত্তা রক্ষা কসর করা িসচ্ছ।
- কখন আসসে িসৈ?
- এখনই চসল আসুন।
কুপার হৈ হথসক উসঠ ান িাসের হপনশসে শক্ত কসর লার্াসনা রুপুস টিউৈটা হচসপ
নদসেই আসলার েলকাননর মসো একটা ৈলয় কুপারসক লক কসর ননল। আর একটু
পসরই রুপস টিউৈ হথসক হৈনরসয় এল কুপাসরর হিসলাগ্রানফ। মনস্তসষ্কর ৈাই সাই
টানমেনাসলর সাসথ হিসলাগ্রানফর সিংসযার্ কসর ননসলা কুপার। ৈাই সাই টানমেনাসলর কাজ
এই হিসলাগ্রানফর সৈ কাজকমে ননয়িণ করা।
হিসলাগ্রানফটাসক এখাসন হরসখ কুপার রওনা নদসলা রসলর কযাপসুসলর উসেসশ্য। খুৈ
একটা সময় লাসর্নন। এক ঘন্টার মসেই রসলর কযাপসুসলর কাসছ হপ ৌঁসছ হর্সছ কুপার।
দরজার পাসশ থাকা লাল আসলাটা স্পশে করসেই কযাপসুসলর দরজা খুসল হর্ল।
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কুপার প্রসৈশ করসেই রল ৈসল উঠল, স্বার্েম মিামান্য কুপার। ধন্যৈাদ, ৈলুন হকসনা
াকসলন।
- এখন আপনন পুসরাপুনর সুস্থ। আপনার অেীে, ৈেেমান সৈই আপনার মসন আসছ। োই
নয় কী?
- হুম। র্ে নেন ঘণ্টা যাৈৎ এই ব্যাপারগুসলা আমার মসন পসিসছ।
- এটা খুৈ ভাসলা ব্যাপার। আসসল আপনন জাসনন, পনরসৈশ নৈপেযসয়র পর হথসক
সভযোর ননয়িণ হরাৈটসদর িাসে চসল হর্সছ। আর পনরসৈশ, আৈিাওয়া, প্রকৃনে ৈলসে
যা নকছু আসছ সৈইসো নসনসথটিক। রনজিং আইটি প্লান্ট এগুসলা পনরচালনা করে। আজ
রনজিং আইটি প্লান্টও হরাৈটরা পনরচালনা কসর। এক কথায় ৈলসে হর্সল ৈলা যায়, আজ
হরাৈটসদর ইচ্ছাসেই রাে িয়, নদন িয়, নদী ৈয়। আজ মানুষ োসদর ৈশ্যো হমসন
ননসয়সছ। েসৈ আমরা মানুষরা কসয়ক ৈার নৈপ্লৈ কসর হরাৈটসদর ক্ষমো চুযে করসে
হচসয়নছ। নকন্তু কখসনা পানরনন। কারণ আজ োরা বুনদ্ধমত্তায় মানুষসদর ছানিসয় হর্সছ।
োসদরও আসৈর্ আসছ। আসছ অনুভূনে। এমননক োসদর এমন সৈ অনুভূনে আসছ যা
মানুষরা অনূভৈ করসে পাসর না। এর পাশাপানশ আসৈর্-অনুভূনে, লনজক এগুসলার
উসধ্বেও নকছু ব্যাপার আসছ। হরাৈটরা এগুসলা রপ্ত করসে হপসরসছ। োরা আজ মিা
শনক্তশালী।
- আচ্ছা রল, োসদর িারাসনার হকাসনা উপায় হনই?
- আসছ নম. কুপার, আসছ। আপননই হসই উপায়।
- আনম !
- হুম। আপনন। আপনন হরানফয়াম যসির বুনদ্ধমত্তা পরীক্ষায় উত্তীণ ে িসয়সছন। এর মাসন
কী জাসনন?
- না জানন না।
- এর মাসন আপনন মিানৈসশ্বর সৈসচসয় বুনদ্ধমান প্রাণী। হসই সৈ হরাৈটসদর হচসয়ও! এই
শোনব্দসে যুদ্ধ জসয় অসের হচসয় হৈনশ প্রসয়াজনীয় হযটা ো িসলা বুনদ্ধমত্তা। এটা
আপনার আসছ। এটা মানুসষর আসছ। োর মাসন মানুসষর এই পৃনথৈী আৈার মানুসষর
ননয়িসণ আসসৈ৷
- অৈশ্যই আসসৈ। েসৈ কীভাসৈ কী করসে চাচ্ছ?
- পুসরা প্রনরয়াটা মাসন পনরকল্পনাটা আনম এখনই আপনার মনস্তসষ্ক পাঠিসয় নদনচ্ছ। হদখুন
হকমন িসয়সছ।
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রসলর মনস্তষ্ক হথসক কুপাসরর মনস্তসষ্ক মূহুসেের মসে আইন য়াটা চসল হর্ল। কুপার
ব্যাপারটা মসন মসন নৈসেষণ কসর হিসস উঠল আর ৈলল, হোমার আইন য়ার হকান
জৈাৈ িয় না রল।
-আসসল নম. কুপার এভাসৈ করসে পারসল আমরা অৈশ্যই হরাৈটসদর িানরসয় হদৈ।
োছািা আনম হদসখনছ আপনন হরাৈটসদর খুৈ ঘৃণা কসরন। এটা খুৈ ভাসলা ব্যাপার।
- কীভাসৈ হদসখছ?
- ঐসয, হজ ওর উপর আপনার হক্ষাভ। ো নক ভুলার মসো।
- ওি। োর মাসন হরানফয়াম যসির মােসম আমার কল্পনায় যা ঘসটসছ োর সৈটাই
ত্যনম হদসখছ।
- শুধু হদনখনন। অসনক আনন্দ অসনক র্ৈ ে ননসয় হদসখনছ। আচ্ছা আমাসদর দুজসনর এক
সাসথ হৈনশক্ষণ থাকাটা ঠিক িসৈ না। হরাৈটরা খুৈ বুনদ্ধমান। হযসকাসনা নকছু ঘসট হযসে
পাসর।
- হুম। আনমও োই ভাৈনছ। আনম আমার কযাপসুসল চসল যানচ্ছ।
কুপার চসল যাওয়ার জন্য উসঠ দাঁিায়। দরজা খুসল হৈনরসয় যায়। এমন সময় নপছন
হথসক রল কুপারসক হছাট্ট একটা াক হদয়। কুপার নপছসন নফসর োকায়। রল চুনপচুনপ
ৈসল উসঠ, আসসল নম. কুপার আনমও আপনার মে হরানফয়াম যসির বুনদ্ধমত্তা পরীক্ষায়
উত্তীণ ে িসয়নছ। শুধু আনম নই আপনন সি পৃনথৈীর প্রায় ৭ জন হরানফয়াসমর পরীক্ষার
উত্তীণ ে িসয়সছ। এর মাসন কী জাসনন?
এর মাসন আপনন এই যুসদ্ধ একা নন। আমরাও আপনার সাসথ আনছ। আমরা সােজন
নমসল একজন আমরা হসসভসজস হসসভন।
কুপার আসর্র মসো মৃদু একটা িানস হদয়। আজ োর বুক পুসরাপুনর আশায় পনরপূণ ে।
বুসকর হভের এক োঁক আশা। িোশা গ্লাননর হকান জায়র্া হনই এখাসন। আৈারও এই
পৃনথৈীটা মানুসষর ননয়িসণ আসসৈ। হিসর যাসৈ হরাৈটরা। ভাৈসেই অসনক আনন্দ িয়।
মসনর হকাসন এই আনন্দটা ননসয় কুপার নফসর আসস োর ননসজর কযাপসুসলর হছাট্ট
হৈ টার পাসশ।
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◊
হরাৈট কসলাননসে চাপা একটা উসত্তজনা নৈরাজ করসছ।
কসলাননর নৈ-৫৩ অঞ্চসলর প্রধান, ৮ মাত্রার হরাৈট রুৈাম আজ জরুনর সভা হ সকসছ।
সাধারণে এরকম সভা িঠাৎ াকা িয় না। নকন্তু এৈার িসয়সছ। কী কারসণ এই সভা
াকা িসয়সছ ো উসল্লখ করা িয়নন। েসৈ এই সভাসে মানুসষর উপনস্থনে নননষদ্ধ হঘাষণা
করা িসয়সছ।
সভা শুরু িওয়ার কথা রাে ১০টার নদসক। এখন সন্ধযা ৭টা ৈাসজ। িাসে আরও নকছু
সময় আসছ। এখন রুৈাম এসকৈাসর অৈসর একটা সময় কাটাসচ্ছ। মন চাইসছ একৈাসরর
জন্য নৈ-৫৩ অঞ্চলটা পুসরা ঘুসর হদখসে। আৈার মাসে মসে মসন িসচ্ছ মানুষ নামক
ননসৈ োধ প্রানীটাসক মিানৈশ্ব হথসক নৈলুপ্ত কসর হদয়া হযসে পাসর। এসদর নৈলুনপ্তসে এই
নৈশাল মিানৈসশ্বর িয়সো নকছুই আসসৈ যাসৈ না। েবুও রুৈাম মসন মসন ৈসল উসঠ থাক
কী দরকার আসছ এসদর নৈলুপ্ত কসর। এসদর িানসটা হদখসে খুৈ চমৎকার লাসর্। এরাই
একমাত্র প্রাকৃনেক জীৈ যারা িাসসে জাসন। এসদর িানসটা আৈার অসনকটা সিংরামক।
একজন িাসসল অকারসণ অন্যরাও হিসস হফসল। ৈিই অসয নক্তক কাজকমে। নৈশাল
অসয নক্তক প্রাণী এরা।
নৈনচত্র সৈ ভাৈনা নচন্তা করসে করসে রুৈাসমর হরাপটন হ ভলপ করসে থাসক। আর
সময় প্রায় দশটা হৈসজ যায়।
নকছুক্ষসণর মসেই সভা শুরু িসৈ। সকসলই সকসলর সাসথ হরাপটন সিংসযার্ কসর হনয়।
অসপক্ষা শুধু রুৈাসমর ৈক্তৃোর জন্য।
রুৈাম েীক্ষ্ণ স্বসর ৈলসে শুরু কসর, আজসকর এই নৈসশষ সভাটাসক হর্াপন সভা ৈলা
হযসে পাসর। আমাসদর আরও হৈনশ সেকে িসে িসৈ মানুষ নামক প্রাণীসদর সম্পসকে।
এমন সময় সভায় উপনস্থে অন্য একজন আট মাত্রার হরাৈট নসসকা ৈসল উঠল, নকন্তু
হকসনা? োরা আমাসদর কী করসৈ?
নসসকার কথা শুসন সকসল রুৈাসমর উত্তসরর জন্য অসপক্ষা করসে থাসক। রুৈাম অসনকটা
অপ্রস্তুে ভনেসে ৈসল, োরা (মানুসষরা) আমাসদর নৈরুসদ্ধ নৈপ্লৈ ঘটাসনার জন্য প্রস্তুনে
ননসচ্ছ।
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রুৈাসমর কথা শুসন সকসল অট্ট িানসসে হফসট পসর। িানস সামসল ননসয় হে ৈসল উসঠ,
রুৈাসমর মনস্তষ্ক হৈাধ িয় একটু হৈনশই হ সভলপ িসয় হর্সছ। আনম বুনে না, যারা
বুনদ্ধমত্তায় আমাসদর হথসক ৈহুগুণ নপনছসয় োরা আমাসদর নৈরুসদ্ধ নৈপ্লৈ কসর নক করসে
পারসৈ?
হে সাে মাত্রার েরুন একটি হরাৈট। খুৈ অল্পসমসয় হস োর মনস্তষ্ক হ সভলপ কনরসয়
ননসয়সছ। নকছুনদসনর মসেই হস আট মাত্রার হরাৈট নিসসসৈ স্বীকৃনে পাসৈ। কাসজই
হেস র কথাটা নকছুসেই হফসল হদয়া যায় না। সভায় উপনস্থে অনধকািংশ হরাৈট হেস র
মসে প্রাধান্য নদসচ্ছ। এমন সময় রুৈাম ৈসল উঠল, ব্যাপারটা ঠিক হেমন না। আমার
কাসছ খৈর আসছ হয, মানুষসদর মসে অল্প নকছু সিংখ্যক মানুষ বুনদ্ধমত্তায় আমাসদর
ছানিসয় হর্সছ। সম্ভৈে োরাই আমাসদর নৈরুসদ্ধ নৈপ্লসৈর নচন্তা করসছ।
রুৈাসমর মুসখ এরকম কথা হশানার জন্য হকউই প্রস্তুে নছল না। সভায় উপনস্থে প্রনেটা
হরাৈট এসকৈাসর থ িসয় হর্ল।
রুৈাম আরও নকছু ৈলসৈ। সকসল েটস্থ িসয় শুনসে চাইসছ। হস ৈলসে শুরু করল, আসসল
নকছু মানুষ হরানফয়াম যসির বুনদ্ধমত্তা পরীক্ষায় উত্তীণ ে িসয়সছ। যা কখসনা ভাৈা যায় না।
েসৈ ননসৈ োধ মানুষরা জানে না হয হরানফয়াম যসির সৈ নরসপাট ে মিানৈসশ্বর েথ্যসকসন্দ্র
জমা িয়। আমরা হসখান হথসকই এই েথ্যগুসলা হপসয়নছ।
িঠাৎ হে ৈসল উসঠ, না রুৈাম এভাসৈ ৈলা ঠিক িসৈ না। োরা জানে হয, হরানফয়াম
যসির সৈ নরসপাট ে মিানৈসশ্বর েথ্যসকসন্দ্র জমা িয়। নকন্তু োরা হভসৈনছল সামান্য ব্যাপার
হভসৈ হরাৈটরা িয়সো এসৈ েথ্য নৈসেষণ কসর হদখসৈ না। োরা হভসৈনছল িয়সো
প্রনেৈাসরর মসো একটা র্োনুর্নেক ফলাফল পাসৈ োরা। োই এসকৈাসর গুরত্ব হদয়নন
ব্যাপারটায়।
হেস র কথা অেযন্ত হয নক্তক। রুৈাম হেস র কথা শুসন ব্যাপারটা পনরষ্কার বুেসে পাসর।
রুৈাম শীেল কসে ৈসল উঠল, োিসল এক কাজ করা যায়। আমাসদর কাসছ েথ্য আসছ
হয মাত্র সাে জন মানুষ চরম বুনদ্ধমত্তা অজেন কসরসছ। আমরা চাইসলই হসই সােজনসক
ধ্বিংস কসর নদসে পানর।
সৈাই রুৈাসমর কথার সাসথ একমে। নকন্তু হে একমে িসে পারসছ না। হস ৈলল, এটা
অৈশ্যই একটা উত্তম প্রস্তাৈ। ননসজসদর অনস্তত্ব রক্ষাসথ ে এটা করা যায়। েসৈ এে
োরাহুসরা করা ঠিক না। আনম চানচ্ছ আর কটা নদন হদখসে হয, আসসল এই চরম
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বুনদ্ধমত্তা অজেনকারী মানুষগুসলা কী কী করসে পাসর। এসদর সম্পসকে আসর্ একটু ভাসলা
কসর জানা দরকার। জানা উনচে হয, ইনলনভউসটশসনর পর কীভাসৈ এরা এই কাজ করল,
এসদর জীৈন আচরন স্বভাৈ ইেযানদই ৈা হকমন। আর আমরা যনদ এগুসলা জানসে পানর
েসৈ আমরা একটু িসলও অনভজ্ঞো অজেন করৈ। আর আমাসদর হরাপটন (মনস্তষ্ক)
অসনক হ ভলাপ করসৈ। োছািা এসদর সম্পসকে হৈশ নকছু েথ্য জানসে পারসল
ভনৈষ্যসে এরকম নৈপদ হথসক আমরা সিসজর উৎসর হযসে পারৈ।
ৌঁ পায়। রুৈাম সিসজই বুেসে পাসর হে এখন আর
সৈাই হেস র কথায় হয নক্তকো খুসজ
সাে মাত্রার হরাৈট নয়। ওর প্রনেটি যুনক্তই অনৈদ্য। এর মাসন োর (সেস র) মনস্তষ্ক
অসনক হ ভলাপ কসর হফসলসছ। এখন হস আট অথৈা নয় মাত্রার হরাৈট। আর নয় মাত্রার
মাসন রুৈাসমর হচসয়ও হৈনশ বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন। শুধু রুৈামই নয়। সভায় উপনস্থে সকসলই
বুেসে পাসর। এমননক হে ননসজও। হে ৈলল, এখন আনম নয় মাত্রার একটি হরাৈট।
হোমার চাইসল রুৈাসমর পদটা আনম ননসে পানর। কী ৈসলন নম. রুৈাম?
- না। এখন পদনৈ হদয়া হনয়া ঠিক িসৈ না। হক জাসন, িয়সো ত্যনম মানুষসদর প্রনেনননধ।
আসর্ এই নৈপদ কাটুক। োরপর হদখা যাসৈ।
- হুম। ত্যনম ঠিক ৈসলছ রুৈাম। আসর্ এই নৈপদ কাটুক। োরপর আনম হনতৃত্ব নননচ্ছ।
এখন আমাসদর ঐকযৈদ্ধ িসয় কাজ করসে িসৈ। এটা আমাসদর অনস্তসত্বর লিাই। আসর্
অনস্তত্ব পসর হনতৃত্ব। মাসন আনম ৈলসে চানচ্ছ পরৈেীসে এসৈ ননসয় হদখা যাসৈ।
সৈাই রুৈাম আর হেস র প্রনে সিমনমেো প্রকাশ কসর। নকন্তু একটা ব্যাপার সকলসক খুৈ
ভাৈাসচ্ছ, ইনলনভউসটশসনর পরও কীভাসৈ মানুষ এে বুনদ্ধমত্তা অজেন করল?
আসসল ইনলনভউসটশন একটি প্রনরয়ার নাম। যার মােসম মানুসষর মনস্তসষ্কর এক ধরসনর
নৈসশষ পদাথ ে প্রসৈশ করাসনা িসয়সছ যার ফসল নকছুসেই মানুষ যথাযথ বুনদ্ধমত্তা অজেন
করসে পারসৈ না। আর এই পদ্ধনেসে সৈসময় কাজ িয়। কসয়ক শোব্দীর হৈনশ সময়
যাৈৎ এটা কাজ করসছ। োিসল এখন করল না হকসনা? ইনলনভউসটশন করার পসরও এই
অল্প সিংখ্যক মানুষ কীভাসৈ এে বুনদ্ধমত্তার অনধকারী িসলা? ভীষণ ভাৈনার ব্যাপার।
েসৈ এগুসলা হভসৈ ৈসস থাকসল চলসৈ না। হযভাসৈই হিাক এই সমস্যার একটা সমাধান
করা লার্সৈ। হে আর রুৈাসমর নসদ্ধাসন্তর উপরই ননভের করসছ হরাৈটসদর সভযোর
অনস্তত্ব। েসৈ রুৈাম আর হে এখসনা োসদর নসদ্ধান্ত জানায়নন। নকছুটা সময় ননসচ্ছ।
একটু পসরই জাননসয় হদসৈ োসদর নসদ্ধান্ত। হে আর রুৈাম এক সাসথ োসদর হরাপটসন
নৈনভন্ন যুনক্ত উপস্থাপন কসর চসলসছ। ৈানকরা োসদর এই মোমে আদান-প্রদান খুৈ
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আগ্রি ননসয় হদখসছ। সকসলর মাসেই স্তব্ধ একটা ননরৈো কাজ করসছ। ননরৈো হভসে
রুৈাম ৈসল উঠল, আনম আর হে নসদ্ধান্ত ননসয়নছ হয মিানৈসশ্বর েথ্যসকন্দ্র হথসক মানৈ
সভযোর সকল নৈপ্লসৈর েথ্য মুসছ হদৈ। আর হকউ যনদ হকাসনা প্রাচীন ৈা সমসামনয়ক
নৈপ্লৈ সম্পসকে জ্ঞান অজেন করসে েথ্যসকসন্দ্র েথ্য হখাঁসজ োিসল আমরা োসদর মনস্তষ্ক
নৈকৃে কসর হদৈ। নয়সো সরাসনর োসক ধ্বিংস করা িসৈ। আর এসে আমাসদরই লাভ
ৌঁ
িসৈ। কারণ ঐ সােজন ব্যনেে অন্য হকউ এই নৈপ্লসৈর েথ্য খুজসে
যাসৈ না। ফসল
ধ্বিংস করা মাসন োসদরসকই (চরম বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন মানুষসদর) িেযা করা। আর এই
েথ্য হখাঁজাসে হকান ননসষধাজ্ঞা জানর করা িসৈ না। কারণ ননসষধাজ্ঞা জানর করসল ঐ
বুনদ্ধমান মানুষগুসলা েথ্য অনুসন্ধান করসে হযসয় মারা যাসৈ না। কাসজই এই ব্যাপারটা
আপােে হর্াপন রাখা যাক।
রুৈাসমর কথা শুসন নকছু হরাৈট ৈলল, আচ্ছা যনদ ঐ সােজন মানুষ এই েথ্য অনুসন্ধাসনর
কাজটি ননসজরা না কসর অন্য মানুষসদর মােসম করায় েখন কী িসৈ?
- এই মুহূেে হথসক হরাৈার এলাট ে চালু করা িসলা।
আসসল হরাৈার এলাট ে সম্পসক আপনাসদর কখসনা নকছুই ৈলা িয় নন। ননরাপত্তার কারসন
এই ব্যাপারটা আপনাসদর কাছ হথসক হর্াপন রাখা িসয়নছল। েসৈ আজ ৈলসে হকান
সমস্যা হনই। হরাৈার এলাট ে চালু করার মাসন পৃনথৈীর সৈ মানুসষর মনস্তষ্ক আিংনশক
ননয়িণ করা। আর আমরা এই ননয়িণ ননসয় োসদর মনস্তসষ্ক এমন েথ্য পাঠাৈ যাসে
োরা হকাসনা নৈপ্লসৈর ইনেিাস অনুসন্ধাসন পুসরাপুনর অননিা প্রকাশ কসর।
- চমৎকার উসদ্যার্ নম. রুৈাক। েসৈ ঐ সােজসনর প্রনে হরাৈার এলাট ে চালু করা িসলা না
হকন?
-আসসল ঐ সােজন চরম বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন। োসদর হক্ষসত্র এটা কাজ করসছ না। আচ্ছা এখন
হরাৈট কলননর সকল হরাৈটসদর হরাপটসন আজসকর এই আসলাচনার সারািংশ গুসলা
পাঠিসয় হদয়া যাক।
রুৈাম োর সামসন থাকা ৈি একটা যসি নকছু ননসদ েশ করসেই হরাৈ-হনটওয়াসকের মােসম
নৈ-৫৩ অঞ্চসলর সকল হরাৈটসদর হরাপটসনআজসকর সভার সৈ েথ্য চসল হর্ল।
পাশাপানশ এসৈ েথ্য হর্াপন রাখসে নীল আসলা সিংৈনলে হর্াপন ৈােোও পাঠাসনা িল।
সভায় উপনস্থে সকসলর উসেসশ্য হে ৈলল, এখন িঠাৎ কসর আমরা সকসল নৈনচ্ছন্ন িসয়
যাৈ। ফসল হদখা যাসৈ হয, হর্াপন সভার হচসয় িঠাৎ হনটওয়াকে নৈনচ্ছন্ন িসয় যাওয়ার
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কারনটা হৈনশ প্রাধান্য পাসৈ। আর মানুষরা নৈনচ্ছন্ন িওয়ার ব্যাপারটা ননসয়ই হৈনশ মাথা
ঘামাসৈ।
সভাসথসক সকসল নৈনচ্ছন্ন িওয়ার প্রস্তুনে ননসচ্ছ। এমন সময় রুৈাক আর হে ৈলল,
ননশ্চয়ই ননসৈ োধ মানুষগুসলাসক আমরা িানরসয় হদৈ। হরাৈটসদর এই সভযো শুধু হরাৈটসদর
থাকসৈ। প্রনেৈারই ন্যায় এৈারও হরাৈটরা জয়ী িসৈ।
োসদর কথা শুসন সভায় উপনস্থে সকল হরাৈটরা ৈসল উঠসলা, হরাৈটসদর এই সভযো অমর
িসৈ।
এমন সময় রুৈাক ৈলল আমাসদর পরৈেী সভা এক ঘন্টা পসর। এখন পালা নৈনচ্ছন্ন িওয়ার।
িঠাৎ সকসলর হরাপটসন শীেল একটা ননউনিসনা প্রৈাি ৈসয় হর্ল। সভায় উপনস্থে সকসলর
হরাপটন এসক অপসরর হথসক নৈনচ্ছন্ন িসয় হর্ল। এসকৈাসর নৈনচ্ছন।েবুও ননরনৈনচ্ছন্ন!
এক ঘন্টা। খুৈ হৈনশ সময় নয়। হদখসে হদখসেই হকসট যাসৈ সময়টা। েবুও চাইসলই
সময়টাসক উপসভার্ করা হযসে পাসর। পরৈেী সভায় হক নক ৈলসৈ, হক নক করসৈ এগুসলা
হভসৈ সময়টা নষ্ট করার হকান প্রশ্নই আসস না। সনেযই রুৈাম সময়টাসক উপসভার্ করসে
চাইসছ।
হরাৈট সভযোর জন্য এরকম ভয়াৈি দুুঃসময় কখসনা আসসনন। এৈারই প্রথম এমন সময়
আসল। োই শে হচষ্টা কসরও নস্থর থাকসে পারসছ না রুৈাম। কাসজই সময়টাসক উপসভার্
করা প্রায় দুুঃসাে কাজ িসয় হর্সছ। হরাপটসন ৈাসজ সৈ নচন্তা ভাৈনা আসসছ। এেনকছুর
পসরও একটা ব্যাপার ভাৈসে খুৈ ভাসলা লাসর্ রুৈাসমর,, মানুষ গুসলা নৈশাল নৈশাল হদসির
অনধকানর। প্রায় ৫ ৈা ৬ ফুট। নকন্তু োরা(হরাৈসটরা) আকাসর এসকৈাসরই ক্ষুদ্র। ন্যাসনা
প্রযুনক্তর কোসন আজ োরা এক ন্যাসনা নমটাসররও কসয়ক লক্ষ ভাসর্র একভার্! োই
োসদর ক্ষুদ্র ৈলার হচসয় মিা ক্ষুদ্র ৈলা হযসে পাসর। আর এই মিা ক্ষুদ্র হরাৈটরা আজ
শুধুমাত্র বুনদ্ধমত্তা আর একোর ননয়ামসক নৈশাল হদিী মানুষসদর উপর ননসজসদর কতৃত্ব
স্থাপন কসরসছ। আজ োরা মিানৈসশ্বর কেো।এসৈ নচন্তা করসে করসে রুৈাসমর মসন পিল
মিানৈসশ্বরসৈসচসয় নৈশাল হদিী হরাৈটটির কথা। হস বদসঘ ে প্রায় আধা ইনঞ্চ িসৈ।
েসৈ একটা ব্যাপার ভাৈসেই অৈাক লাসর্ হয,প্রাচীন কাসলর হরাৈটগুসলা প্রনেটাই নছল
অনেকায় নৈশাল! িাজাসরা যসি ভরপুর। েসৈ োসদর কায েকানরো এসকৈাসর ৈলসে হর্সল
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শূসের হকাটায়। োরা মানুষ দ্বারা পনরচানলে িে। আর আজ মানুষ
োসদর(হরাৈটসদর)পনরচারক, পনরচানরকা ৈা দাস। এগুসলা ভাৈসেই চরম তৃনপ্তসে ভসর
যায় রুৈাসমর হরাপটন। িঠাৎ রুৈাম হখয়াল কসর ইসোমসে সময় প্রায় পঞ্চাশ নমননট
অনেৈানিে িসয় হর্সছ।
যাক সময়টা খারাপ কাসটনন। যনদও এৈার হস হরাপটন হ ভলাপ করাসে সময় ব্যায়
কসরনন েবুও এ ননসয় োর হকান দুুঃখ হনই।কারন োর মসে অসম্ভৈ চমৎকার একটা
অনুভূনে কাজ করসছ। হস তৃনপ্তময় একটা সময় কাটিসয়সছ!
নকছুক্ষণ পসরই সভা অনুনষ্ঠে শুরু িসে যাসচ্ছ। রুৈাম আসর্ই সকসলর সাসথ ননসজর
হরাপটন সিংসযার্ সম্পন্ন কসর ননসলা। সভায় হে আজ সৈার আসর্ কথা ৈলসৈ।
োরপর চূিান্ত নসদ্ধান্ত রুৈাম আর হে একসাসথ জাননসয় নদসৈ।
সভা শুরু িসে মাত্র কসয়ক হসসকন্ড ৈানক। এর মসেই হে ৈলসে শুরু করল, আমার
হরাপটসন একটা আইন য়া এসসসছ।
সভায় উপনস্থে ৈানকরা ৈসল উঠল, শুনন কী আইন য়া এসসসছ। আপনারা সকসলই জাসনন
হয পৃনথৈীর পনরসৈশ আজ পুসরাপুনর নৈপয েস্ত। চারনদসক শুধু দূষণ আর হরন সয়শন। েসৈ
এই দূষণ ৈা হরন সয়শসন আমাসদর নকছু যায় আসস না। আমরা এগুসলা সিয কসর নদনব্য
টিসক থাকসে পারৈ। নকন্তু মানুসষরা এরকম পনরসৈসশ কসয়ক নমননসটর হৈনশ ৈাঁচসে
পাসর না। োই োরা নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম বেনর কসরসছ। যা োসদর এই
নৈপয েস্ত পনরসৈসশ ৈাঁনচসয় রাখসছ। মূল কথা িসলা এই নসনসথটিক আৈিাওয়া ৈা প্রকৃনে
ঢাসলর মসো কাজ করসছ। যনদ এই নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল কসর হদয়া
যায় েসৈ হদখা যাসৈ দূনষে, নৈষাক্ত পনরসৈসশ মানুষগুসলা সৈ একসাসথ মারা যাসৈ।
হসখাসন বুনদ্ধমত্তার হখলা চলসৈ না। হসটা িসৈ জীৈন মরসণর হখলা। চূিান্তভাসৈ টিসক
থাকার লিাই িসৈ হসটা।
হেস র কথা শুসন নসসকা ৈলল, ো অৈশ্যই করা হযসে পাসর। োছািা পৃনথৈীর
নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম ননয়িণ কসর রনজিং আইটি প্লান্ট। আর এই প্লাসন্টর
পনরচালনা আমরাও কনর। কাসজই এটা আিামনর হকাসনা কাজ নয়। যখন ইচ্ছা েখনই
আমরা হসটা করসে পারৈ। চাইসল এখনই নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল কসর
সৈ মানুষসদর হমসর হফলা যায়।
35

-আপনার কথা অেযন্ত হয নক্তক। েসৈ আমরা এটা করৈ না।
- হকসনা?
- কারণ যনদ রনজিং আইটি প্লান্ট নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল কসর েসৈ োর
পাশাপানশ মুজুয়ামও নৈকল িসয় যাসৈ। আর মুজুয়াসমর মােসমই হো হরাৈটরা
ননসজসদর সানকেসট শনক্ত সঞ্চয় কসর। োই ব্যাপারটা আত্মঘােী িসয় যায়। এজন্য আনম
নসদ্ধান্ত ননসয়নছ হয, নকছু বুনদ্ধমান হরাৈটসদর দানয়ত্ব হদয়া িসৈ রনজিং আইটি প্লান্ট হথসক
মুজুয়াম পদ্ধনেসক নৈনচ্ছন্ন কসর এসক আলাদা স্বয়িং সম্পন্ন একটি পদ্ধনেসে রূপান্তর
করার জন্য। আর এটা করা িসয় হর্সলই আমরা রনজিং আইটি প্লান্ট ধ্বিংস কসর নদৈ।
ফসল পৃনথৈীর নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল িসয় যাসৈ আর মানুষগুসলা মুহূসেের
মসে নৈলীন িসয় যাসৈ।
হেস র কথা শুসন রুৈাম উল্লানসে স্বসর ৈলল, িযাঁ হে , এটাই করৈ। হোমার আইন য়ার
হকাসনা ত্যলনা িয় না।
প্রনে উত্তসর হে ৈলল, েসৈ োর আসর্ আনম মানুষসদর একটু আেনঙ্কে আর একটু
অনভজ্ঞ করসে চাই।
- অনভজ্ঞ?
- মাসন োসদর হদখাসে চাই হয আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল িসল আসসল কী রকম অৈস্থা
িয়।
- কীভাসৈ কী করসে চাও?
আজসকর এই সভার পসর আমরা নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল করৈ না, ো
ঠিক। েসৈ নকছু অঞ্চসলর নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল করৈ। এসে আমাসদর
মুজুয়াম নসসস্টসম হকাসনা প্রভাৈ পিসৈ না। আমরা যনদ পৃনথৈীর প্রায় আনশ ভার্
এলাকার নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল কসর হদই েবুও আমাসদর মুজুয়াম
নসসস্টসম হকাসনা প্রভাৈ পিসৈ না। নকন্তু এর হৈনশ করসল শুধু সমস্যা না মিাসমস্যায়
পিসে িসৈ। েখন মাজুয়াম নসসস্টম ৈানেল িসয় যাসৈ। আর হরাৈটরা শনক্তর অভাসৈ
নৈকল িসয় যাসৈ। কাসজই আনম নসদ্ধান্ত ননসয়নছ আজ এই মুহূসেে পৃনথৈীর পচাত্তর ভার্
অঞ্চসলর নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল কসর নদৈ। এসে আমাসদর কসয়কটা লাভ
একসাসথ িসৈ,
36

প্রথমে অর্নণে মানুষ মারা যাওয়ায় সৈ মানুসষরা আেনঙ্কে িসয় যাসৈ। নদ্বেীয়ে োরা
নসনসথটিক আৈিাওয়া নৈকসলর ব্যাপারটা ননসয় ব্যস্ত থাকসৈ েেক্ষসণ আমরা ধীসর সুসস্থ
মুজুয়াম নসসস্টম ননসয় কাজ করৈ। আর সৈসচসয় গুরুত্বপূণ ে ব্যাপার হযটা ো িসলা,
পৃনথৈীর মাত্র ২৫ ভার্ এলাকায় এই নসসস্টম সচল থাকসৈ। োই মাত্র ২৫ ভার্ এলাকার
মসেই হসই চরম বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন মানুষগুসলার নৈচরণ থাকসৈ। আর এসে কসর োসদর
প্রনে আমাসদর নজর রাখাটা খুৈ সুনৈধার িসৈ। মূলে এজন্যই আনম নসনসথটিক
আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল করসে চাইনছ৷
- আচ্ছা আমরা পচাত্তর ভার্ অঞ্চসলর নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল না কসর
একৈাসর আনশ ভার্ অঞ্চসলর নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম নৈকল করসে পানর। এসে
নক সমস্যা আসছ?
- আসছ নম. নসসকা, মিাসমস্যা আসছ। মানুষরা জাসন হয নসনসথটিক আৈিাওয়া
নসসস্টসমর ৮০ ভার্ নৈকল করসলও হরাৈটসদর মুজুয়াম নসসস্টম কাজ করসৈ। োই োরা
সিসজই বুসে যাসৈ হয আমরা ো ইচ্ছা কসর নৈকল কসরনছ। োই োরা যাসে ব্যাপারটা
নৈন্দুমাত্র আঁচ করসে না পাসর োই আমরা ৭৫ ভার্ এলাকার নসনসথটিক আৈিাওয়া
নসসস্টম নৈকল করৈ। এসে োরা ভাৈসৈ হয নসসস্টমটা ননজ হথসকই যানিক ত্রুটির কারসণ
নৈকল িসয় হর্সছ। নৈষয়টা অসনকটা এমন হয, সাপও মরসৈ আৈার লাঠিও ভােসৈ না!
সৈাই একসাসথ হেস র প্রনে সিমনমেো জানাল। সনেযই হেস র হকাসনা ত্যলনা িয় না।
রুৈামও হেস র সাসথ হকাসনা নদ্বমে হপাষণ করল না। হস স্পষ্ট জাননসয় নদল হেস র
আইন য়ার হকাসনা জৈাৈ িয় না। অসাধারণ একটা আইন য়া।
সকসলর সিনেরসম এৈার পালা রনজিং আইটি প্লাসন্টর নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম
নৈকল করার। হে একটা হর্াপন ননউিাল সিংসকে পাঠাসেই ধীসর ধীসর নৈকল িসয়
যাসচ্ছ নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম। নকছুক্ষসণর মসেই মানৈ সভযোয় হনসম আসসৈ
মিা নৈপয েয়। এর মূসলই রসয়সছ হরাৈটরা। েবুও ননসজসদর প্রনে হকাসনা ঘৃণা হনই
রুৈামসদর। আসসল এই লিাইটা অনস্তত্ব রক্ষার এক ননষ্ঠুরেম লিাই। সৈাই নজেসে
পারসৈ না। এক পক্ষসক অৈশ্যই িারসে িসৈ। সভায় স্তব্ধ, নেম ধরা ননষ্ঠুর ননরৈো
নৈরাজ করসছ। েবুও আনন্দ কাজ করসছ প্রনেটি হরাৈসটর হরাপটসন। মসন িয় এৈাসরর
যাত্রায় োরা প্রায় নজসে হর্ল!
েসৈ হিসর যাসৈ নক মানৈ সভযো? হথসম যাসৈ মানৈ সত্ত্বার নৈকাশ?
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◊
সামসনর হখালা মাঠটায় হছসলরা হছাটাছুটি করসছ। চানরনদক হথসক প্রশান্ত একটা ৈাোস
োসদর চুলগুসলা আলসো কসর নানিসয় নদসয় হর্ল। হসনদসক োসদর হখয়াল হনই।
হছাটাছুটি লাফালানফটাই পরম আনসন্দ উপসভার্ করসছ োরা। একৈার এনদসক
আসরকৈার ঐনদসক ছুসট। নকন্তু থামার ইসচ্ছ হনই। কে চমৎকার একটা মূহুেে!
মাসঠর এক নকনারায় দাঁনিসয় হছসলগুসলার নদসক োনকসয় আসছ ইরা। নকছুনদসনর জন্য
োসক োর কাজ হথসক ছুটি হদয়া িসয়সছ। োই এখন খুৈ একটা ব্যস্তো হনই। ছুটিটা
কাটাসে হস এখাসন চসল এসসসছ।
পৃনথৈীর এই অঞ্চলটাসেই মানুসষর হকালািল সৈসচসয় হৈনশ। এখাসন নৈশাল একটা
জনসিংখ্যা ৈসৈাস কসর। আর মানুষ মানুসষর হদখা হপসেই এই অঞ্চলটায় ছুসট আসস।
ইরা প্রাচীন রূপকথায় পসিনছল, কসয়ক শোব্দী আসর্ নানক মানুষ োসদর অৈকাশ যাপন
করসে নননরনৈনল অঞ্চলগুসলার ঘুরসে হযে। নকন্তু এখন ঠিক োর উসটাটা িসয় হর্সছ।
আসসল হরাৈটরা পৃনথৈী দখল কসর হনয়ার পর হথসক অসনক নকছুই ৈদসল হর্সছ। এটাও
ৌঁ হৈিায়। মানুসষর নভি খুসজ
ৌঁ হৈিায়। এটা
হেমন ব্যাপার। এখন মানুষ শুধু হকালািল খুসজ
অন্যরকম একটা প্রশানন্ত হজার্ায়। মানুসষর ভীসি থাকসল এমননসেই একটা সািস পাওয়া
যায়।
ইরা আকাসশর নদসক োনকসয় আসছ। হমঘ জমসে শুরু কসরসছ আকাসশ। সম্ভৈে নকছুক্ষণ
পরই বৃনষ্ট নামসৈ। যনদও এই আকাশ, ৈাোস, হমঘ, বৃনষ্ট সৈই নসনসথটিক েবুও
নৈন্দুমাত্র কৃনত্রমো হৈাোর হকাসনা উপায় হনই। অৈশ্য এটা ননসয় ভাৈনার নকছু হনই।
নকন্তু অন্য একটা ব্যাপার ইরাসক খুৈ ভাৈাসচ্ছ হসটা িসলা, ৈছসরর এই সময়টায় কখসনা
বৃনষ্ট িয় না। নকন্তু আজ হকসনা িসচ্ছ? রনজিং আইটি প্লান্ট কখসনা ভুল করসে পাসর না।
এটা পৃনথৈীর সৈসচসয় ননখুেৌঁ যি। এসে ভুল থাকসেই পাসর না। এমন িওয়ার ননশ্চয়ই
অন্য হকাসনা কারণ আসছ। এখনই রসলর সাসথ হযার্াসযার্ করসে িসৈ। ব্যাপারটা ভাসলা
হঠকসছ না।
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ক্রুনময়াক ৈটটা হচসপ নদসেই রলসক হপসয় হর্ল। ওপাশ হথসক রল নকছু ৈলার আসর্ই
ইরা ৈসল উঠল নকছু হটর হপসয়সছন?
- না। এখাসন সৈ নকছু ঠিকঠাকই আসছ। হকাসনা সমস্যা?
- আনম হযখাসন আনছ হসখাসন আৈিাওয়া হকমন হকমন করসছ।
- নচন্তা কসরা না। মানৈ কসলানন হথসক হরাৈট কসলাননসে হযার্াসযার্ করনছ।
- আচ্ছা।
রল হরাৈট কসলাননসে হযার্াসযার্ করল। হসখান হথসক জানাসনা িসলা রনজিং আইটি
প্লান্ট ঠিকই আসছ। আসসল ইরা ঐ অঞ্চসল অসনকনদন পর নর্সয়সছ। কাসজই হস উক্ত
অঞ্চসলর আৈিাওয়া সম্পসকে খুৈ হৈনশ নকছু জাসন না। োই োর এমন মসন িসয়সছ।
যাক খুৈ ৈািাৈানি ব্যাপার না। সৈনকছু ঠিকই আসছ। ইরাসক জাননসয় নদসে িসৈ৷
রল ভয় হপসয় নর্সয়নছল। ইরার কথা শুসন ওর মসন িসয়নছল, রনজিং আইটি প্লান্ট নষ্ট
িসয় হর্সছ। আর িসল কী হয নৈপসদ পিসে িসো ো আর ৈলা লার্সৈ না।
ক্রুনময়াক ৈটটা হচসপ রল ইরার মনস্তসষ্ক ইসলকিননক সিংসকে পাঠিসয় নদল। মূহুসেেই
ইরা জানসে পারল সৈনকছু ঠিকঠাকই আসছ। েবুও ইরার হকমন হযন লার্সছ। যেই
হিাক, ইরাও একজন দক্ষ মানুষ। হরানফয়াম যসির পয েসৈক্ষক। োর মসন এরকম ধারণা
এসসসছ, ো হফসল হদয়া যায় না। রল এখাসন হনই। থাকসল হসও নননশ্চে বুেে হকান
একটা সমস্যা িসচ্ছ। যাইসিাক, একটা ব্যাপার ভাৈসেই ইরার সারা শরীর চমসক উসঠ,
যনদ রনজিং আইটি প্লান্ট নৈকল িসয় হযে েসৈ কে ৈি নৈপসদই না পিসে িে। ৈলসে
হর্সল নৈশুদ্ধ পনরসৈসশর অভাসৈ মানৈ সভযো নৈলুপ্ত িসয় হযে!
িঠাৎ বৃনষ্ট শুরু িসলা। টুপটুপ কসর বৃনষ্টর হফাটা পিসছ। র্াছ-পালাগুলা নিসছ। ৈাচ্চারা
বৃনষ্টর পাননসে নভজসছ। এগুসলা হদখসে হদখসে ইরা লাল রাস্তাটার পাশ নদসে োর হছাট্ট
নমকুয়া র্ানিটি চালাসচ্ছ। এমন সময় নপছন হথসক নৈকট একটি শব্দ ইরার কাসন এসস
ধাক্কা নদল। নকছু একটা নৈসফানরে িসয়সছ। র্ান থানমসয় হদখসেই হস বুেসে পারল, যা
হভসৈনছল ঠিক োই িসয়সছ। রনজিং আইটি প্লান্ট নৈকল িসয় হর্সছ। চানরনদসকর আকাশ
ৈাোস নৈষাক্ত কাসলা হধায়া আর হরন সয়শসন ভসর যাসচ্ছ।
ইরা ননুঃশ্বাস ননসে পারসছ না। এরকম আৈিাওয়ায় র্ানিটিও নৈকল িসয় হর্সছ।
র্ানি হথসক হনসম এল হস। চারনদক ঘুটঘুসট অন্ধকাসর হছসয় হর্সছ। মানুসষর
আেেনচৎকাসর পনরনস্থনে আরও ভয়ানক িসয় উসঠসছ। এরকম দূনষে আৈিাওয়ায় হকউ
টিসক থাকসে পারসছ না। ইরার বুসকর হভের হকমন হযন লার্সছ। সৈ নকছু গুনলসয়
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যাসচ্ছ। হকাসনা নকছু বুসে উঠার আসর্ই অন্য আট দশটা মানুসষর মসো মাটিসে লুটিসয়
পিল ইরা। হস মারা হর্সছ।
রাস্তার চারপাসশ মানুসষর মরসদি এসলাসমসলা ভাসৈ ছনিসয় নছটিসয় আসছ। পুসরা
এলাকাটা প্রাণিীন মৃে শিসর পনরণে িসয়সছ। এখাসনই হথসম হনই, হদখসে হদখসে
পৃনথৈীর প্রায় ৭৫% এলাকায় রনজিং আইটি প্লান্ট নৈকল িসয় হর্সছ।
পৃনথৈী জুসি শুধু মৃত্যযর নমনছল।
এটা একটা মৃত্যযপুরী!
রল খুৈ ব্যস্ত। এমন সময় োর ক্রুনময়াক ৈটটা েীব্র একটা আওয়াজ কসর উঠসলা।
ননশ্চয়ই হকান জরুরী ৈােো এসসসছ। িাসের কাজ হফসল রল ক্রুনময়াক ৈটটা হচসপ নদল ।
ওপাশ হথসক সাসথ সাসথই ইরার নমকুয়া র্ানিটি োৎক্ষনণক জাননসয় নদল ইরা মারা
হর্সছ। আর এই অঞ্চসলর নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম এসকৈাসর নৈকল িসয় হর্সছ।
রল নকছু বুসে উঠসে পারসছ না। িঠাৎ নমকুয়া র্ানিটি এমন ৈােো হপ্ররণ করল হকসনা?
ননশ্চয়ই খারাপ নকছু ঘসটসছ। রল সৈ কাজ হফসল নসসফা মননটরটার নদসক এনর্সয়
হর্ল। নসসফা মননটসরর কাজ কৃনত্রম উপগ্রি হথসক হপ্ররন করা েথ্য নৈসেষণ কসর ভূপৃসষ্ঠর তৃমানত্রক হিসলাগ্রানফ নভন ও নচত্র বেনর করা।
নসসফা মননটরটা চালু করসেই রল অৈাক িসয় হর্ল। এসকৈাসর নদসশিারা অৈস্থা।
পৃনথৈীর হছাট্ট একটা অঞ্চল ৈাসদ ৈানক সৈ এলাকার নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম
নৈকল িসয় হর্সছ। কাসজই নৈশুদ্ধ আৈিাওয়ার অভাসৈ অর্নণে মানুষ মারা হর্সছ।
পৃনথৈীর প্রায় সৈ েত্রই এখন অন্ধকাসর হছসয় হর্সছ। নৈনভন্ন নৈষাক্ত গ্যাস, েীব্র হরন সয়শন
সৈ নমনলসয় ভয়াৈি একটি অৈস্থা। আর দূষসণর মাত্রাও ভাষায়প্রকাশ করার মে না। এ
অৈস্থায় নক করা যায়, নকছুই হভসৈ পাসচ্ছ না রল। োর মাথায় এখন শুধু একটাই নচন্তা
হযভাসৈই হিাক নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টমটাসক হমরামে করসে িসৈ। নািসল,
যেটুকু অঞ্চল এখসনা সুরনক্ষে োও নৈলীন িসয় যাসৈ। নকন্তু োর আসর্ খৈর হনয়া
লার্সৈ চরম বুনদ্ধমত্তা অজেন করা অন্য ছয়জন মানুষ হকাথায়।
েটস্থ ভনেসে মাথার পাসশ লার্াসনা ক্রুনময়াক ৈটটা কসয়কৈার হচসপ নদল রল। খুৈ
হৈনশ সময় লার্ল না। মূহুসেেই রল খৈর হপল চরম বুনদ্ধমত্তা অজেন করা অন্য ছয়জন
এখসনা মারা যায় নন। মাসন োরাও রসলর মসো হসই হছাট্ট সুরনক্ষে অঞ্চসল অৈস্থান
করসছ। যাক একটু িসলও স্বনস্ত পাওয়া যাসচ্ছ। সৈ মানুষ মারা যায় নন। পৃনথৈীর হছাট্ট
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একটা অঞ্চসল এখসনা নসনসথটিক আৈিাওয়া নসসস্টম সচল আসছ। এখন অন্য ছয়জসক
আসর্ প্রসয়াজন। োরপর রলসি হমাট সােজন নমসল নসদ্ধান্ত ননসে িসৈ, পরৈেী
পদসক্ষপ সম্পসকে। রল ক্রুনময়াক ৈটটা হচসপ অন্য ছয় জনসক াকসে যাসৈ, এমন সময়
হদখা হর্ল অন্য ছয়জন মানুষ ননজ হথসকই চসল এসসসছ। প্রসেযকসকই ভীষণ নচনন্তে মসন
িসচ্ছ। োর মাসন োরাও এেক্ষসণ সানৈ েক পনরনস্থনে সম্পসকে হটর হপসয়সছ। কুপার
এনর্সয় এল। রসলর পাসশ দানিসয় ৈলল,
আসসল এই কসক্ষ আমরা হয সােজন মানুষ আনছ োরা ৈাসদ পৃনথৈীর সৈ মানুষ নৈশুদ্ধ
আৈিাওয়ার অভাসৈ মারা হর্সছ। হরাৈটরা ইসচ্ছ কসরই এ কাজ কসরসছ। োরা হজসন
হর্সছ পৃনথৈীসে সােজন মানুষ চরম বুনদ্ধমত্তা অজেসন সক্ষম িসয়সছ। আর এই চরম
বুনদ্ধমাসনরা হরাৈটসদর নৈরুসদ্ধ নৈপ্লৈ ঘটিসয় সভযোর ননয়িণ আৈারও মানুসষর িাসে
ননসে চাসচ্ছ।
- কী ৈলসছন নম. কুপার। আমরা এই কাজগুসলা হর্াপনো অৈলম্বন কসর কসরনছ। এগুসলা
োরা জানসৈ নকভাসৈ?
- নম. রল আপনন ভুসল হর্সছন হরানফয়াম যসির সৈ নরসপাট ে মিানৈসশ্বর েথ্য হকসন্দ্র
জমা িয়। আর এই েথ্য হকসন্দ্রর ননয়িণ হরাৈটসদর কাসছ।
-খুৈ ৈি হৈাকানম িসয় হর্ল। এখন আমাসদর কী করার আসছ?
- আসসল পৃনথৈীর ২৫% এলাকায় আৈিাওয়া নসসস্টম সচল আসছ। আর আমরা ঐ ২৫%
এর নভেসর আনছ। আর হরাৈটরা আমাসদর সােজসনর উপর নজর রাখসছ। এক কথায়
ৈলসে হর্সল োরা পরীক্ষা কসর হদখসছ, চরম বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন মানুসষরা হকমন িয়। োরা
আমাসদর ব্যাপাসর েথ্য সিংগ্রি করসছ। যাসে োরা আমাসদর ব্যাপাসর অনভজ্ঞো অজেন
করসে পাসর। আর োরা আমাসদর ব্যাপাসর সৈটা হজসন হর্সল আমাসদর হচসয়ও অনধক
বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন হরাৈট বেনর কসর হফলসৈ।
- আমাসদর এখন করণীয় কী? আনম নকছুই বুেসে পারনছ না। আর আপনন এই েথ্যগুসলা
কীভাসৈ হপসলন?
- শুধু আনম নই রল। আমরা হয ছয়জন এইমাত্র ৈানির হথসক এলাম আমরা সৈাই এটা
হজসননছ। হরাসৈাসটরা ননসজরা হঘাষণা নদসে নদসে ৈলসছ এসৈ। আপনন ৈানিসর যান।
হদসখ আসুন।
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-অনৈশ্বাস্য ব্যাপার। ৈলসে হর্সল এখন আমরা পুসরাপুনর হকানঠাসা িসয় হর্নছ। আমাসদর
আর নকছুই করার হনই। হচসয়নছলাম হরাৈটসদর হথসক সভযোর কতৃত্ব
ে নছননসয় এই
সভযো আৈার মানুসষর করৈ। নকন্তু এটা মসন িয় করা যাসৈ না।
- না রল। করা যাসৈ না। আনম হকাসনা পথ হদখনছ না। এক কাজ করা যায়।
- কী কাজ?
-আমরাও অন্য মানুষগুসলার মসো ননসজসদর ধ্বিংস কসর হফলসে পানর। চলুন আমরাও
দূনষে আৈিাওয়া ননসজসদর ভানসসয় হদই।
- মৃত্যয?
- হুম।
- এটা ননশ্চয়ই হৈাকানম িসৈ। েসৈ এছািা আর পথ নাই। হরাৈটসদর িাসে মারা
যাওয়ার হচসয় এটাই ভাসলা িসৈ।
- নজ। এটাই ভাসলা িসৈ। ফসল হরাৈসটরা আমাসদর বুনদ্ধমত্তাসি অন্যান্য ব্যাপার সম্পসকে
হকাসনা েথ্য উদ্ধার করসে পারসৈ না।
কসক্ষ উপনস্থে সৈাই কুপাসরর সাসথ একমে। হসসভসজস হসসভন আজ নৈলুপ্ত িসয় যাসৈ।
কুপার, রলসি ৈানক পাঁচজন কক্ষ হথসক হৈনরসয় এল। োসদর চারনদসক হরাৈসট
নর্জনর্জ করসছ। হরাৈসটরা নৈনভন্ন যি নদসয় োসদর পরীক্ষা করার হচষ্টা করসছ। হকউ
দূর হথসক হকউৈা কাছ হথসক। নকন্তু হসনদসক োসদর হখয়াল হনই। োরা হেঁসট চলসছ
উসেশ্যিীন পনথসকর মে। আর অল্প নকছু আর্াসলই নৈশুদ্ধ আৈিাওয়ার অঞ্চল হশষ িসয়
দূনষে আৈিাওয়ার অঞ্চল শুরু িসৈ। হদখসে হদখসে হসসভসজস হসসভন দূনষে
আৈিাওয়ার অঞ্চসল ঢুসক হর্ল। চানরনদসক শুধু হরন সয়শন আর নৈষাক্তো। এখাসন হকউ
হেঁসচ থাকসে পাসর না। এরাও পারসৈ না।
েীব্র যিনা আর চাপা দুুঃখ োর সাসথ মৃদু একটু ভাসলাৈাসা ননসয় কুপার, রল সি ৈানক
পাঁচজন মারা যাসচ্ছ। হসনদসক হরাৈটসদর হখয়াল হনই। ৈলসে হর্সল আজ হরাৈটরা নজসে
হর্ল। হিসর হর্ল মানৈসভযো। হিসর হর্ল।
এটা এখন হরাৈটসদর পৃনথৈী। মানুষ নৈলুপ্ত এক প্রাণীর নাম। এখাসন হযাগ্যরাই হটসক
থাকসৈ। এটাই ননয়ম। এটাই জার্নেক ৈাস্তৈো!
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◊
হরাৈট কসলাননসে নৈজয় উল্লাস চলসছ। হছাট-ৈি প্রায় সকল হরাৈট উল্লাসস মত্ত িসয়
আসছ। আজ োরা নজসে হর্সছ। মানুষ হরাৈটসদর কাসছ হিসর হর্সছ। নচরেসর হিসর
হর্সছ। আর কখসনাই পৃনথৈীসে মানুষ নামক প্রাননটিসক হদখা যাসৈ না। এর হচসয়
আনসন্দর ব্যাপার আর িসে পাসর না।
ক্রুকে এখসনা হসই মধুর মূহুেেসক ভুলসে পারসছ না। হস নকছুসেই ভাৈসেৈ পাসর নন,
হদয়াসল নপঠ হঠসক যাওয়ায় মানুষ গুসলা এভাসৈ আত্মিেযা কসর ননসজসদর ঘাসয়ল
করসৈ। যাক এসে খারাপ নকছু িয় নন। অন্তে আর যাইসিাক এরকম জঞ্জাল প্রানীর হদখা
হপসে িসৈ না এটা হভসৈই হস খুৈ খুনশ।
ক্রুকে হরাৈটসদর প্রধান। হস ২০ মাত্রার হরাৈট। প্রচণ্ড বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন যি। বুনদ্ধমত্তার
মাসনর উপসর যাওয়া প্রায় দুুঃসাে ব্যাপার। যনদও নকছু সিংখ্যক মানুষ ো কসর
হদনখসয়নছল।
অসনকনদন হকসট হর্সছ হরাৈটরা শুধু ভাচুয়ে ানল যুক্ত িয়। যনদও এটা ৈাস্তৈোর হচসয়
হকাসনা অিংসশ কম নয়। েবুও ৈাস্তৈো শুধুই ৈাস্তৈো। এর সাসথ অন্য হকাসনা নকছুর
ত্যলনা হনিাৎ হৈাকানম ছািা আর নকছুই নয়। ক্রুকে ভাৈসছ সকল হরাৈট স্ব শরীর
উপনস্থনেসে একটা নৈজয় উল্লাসসর আসয়াজন করা যায়। হরাৈট সভযোর জন্য এটা
(মানৈ পরাজয়) নৈশাল একটা ব্যাপার। কাসজই এরকম অনুষ্ঠান আসয়াজন করাই যায়।
ক্রুকে োর হযার্াসযার্ ৈটটা টিসপ এই ৈােো সকল হরাৈটসদর হপ ৌঁসছ নদল। মানুষসদর
নচরেসর পরানজে করার কারসণ হরাৈট কসলাননসে আনসন্দর ৈন্যা ৈসয় যাসচ্ছ। হস ৈন্যার
আরও একটু নৈশালো হযার্ করল ক্রুকসের এই ৈােো। নদন োনরখ সৈই ঠিক
িসলা। আর মাত্র ১৬ ঘন্টা পসরই শুরু িসৈ নৈজয় উল্লাস। সৈাই স্ব শরীসর হযার্ হদসৈ
এসে। ভাৈসেই অৈাক লাসর্!
ক্রুকে ভাৈসছ হে আর রুৈামসি অন্য হরাৈটসদর একটা সিংৈধ েনা হদয়া যায়। কারণ
োরা না থাকসল আজসক এই নদনটার হদখা পাওয়া হযে না।

43

এই নৈজয় উল্লাস অনুষ্ঠানটি হে , রুৈাম, নসসকা এইসৈ হরাৈটসদর নাসম উৎসর্ ে করা
িসৈ। েসৈই োসদর হযাগ্য ময োদা হদয়া িসৈ। এটা সিংৈধ েনার হচসয়ও নৈশাল ব্যাপার!
রুৈামসদর এই ব্যাপারটা জাননসয় হদয়া যায়। হদনর কসর লাভ হনই। এখনন খৈরটা হরাৈট
কসলাননসে হপ ৌঁসছ নদল ক্রুকে। ক্রুকে কখসনা ভাসৈনন এমন চমৎকার একটা নদন
আসসৈ। সনেয অসাধারণ লার্সছ। ননসজসক হরাৈটসদর প্রধান ভাৈসে আজ খুৈ র্ৈ ে িসচ্ছ
োর।
এমন সময় োর হরাপটসনর রানপনঞ্জয়াম অিংশটা েীব্র একটা আওয়াজ কসর উঠল।
হরাৈট প্রধান ক্রুকসের হরাপটসনর রানপনঞ্জয়াম অিংশটা এরকম কসর উঠা মাসনই ৈাসজ
নকছু ঘসটসছ। ননশ্চয়ই হরাৈটসদর জন্য ৈাসজ নকছু হধসয় আসসছ। এখনন সৈাইসক সেকে
করসে িসৈ।
এমন সময় ক্রুকসের কসক্ষ সােজন সশে হরাৈট প্রসৈশ করল। হকান নকছু বুসে উঠার
আসর্ই হসই সশে হরাৈটসদর সাসথ হে , রুৈাম,নসসকা সি চরম বুনদ্ধমত্তা অজেন
করা সােজন মানুষ প্রসৈশ করল কসক্ষ।
কী আশ্চয ে কান্ড! হসসভসজস হসসভন নফসর এসসসছ? কীভাসৈ এরকম দূনষে আৈিাওয়ায়
োরা হেঁসচ রইল? সাসথ সাসথ ক্রুকসের হরাপটসনর হলজার র্ানটা সচল িসয় হর্ল।
এখনন হলজার হর্সনর এক ঘাসয় এসদর ধ্বিংস করসে িসৈ। নকন্তু োর আসর্ই হে এনর্সয়
এসস ৈলল, ''নচন্তার হকান কারন হনই মিামান্য ক্রুকে। এরা আমাসদর নকছুই করসে
পারসৈ না। ''
-''এরা কারা? ''
-''এরা হসসভসজস হসসভন। ''
-''নকন্তু োরা দূনষে আৈিাওয়ায় োঁপ নদসয় আত্মিেযা কসরসছ।''
- ' না, মিামান্য ক্রুকে। এরা ছলনা কসরসছ। আসসল োরা োসদর ননসজসদর হক্লাননিং
কসরনছল। অনৈশ্বাস্যভাসৈ হক্লাননিং কসর ননসজসদর মে হদখসে হুৈহু একই রকম একই
গুণাগুণ সম্পন্ন মানুষ বেনর কসরনছল। নকভাসৈ োরা এই অসম্ভৈসক সম্ভৈ কসরসছ আমার
জানা হনই। েসৈ ৈলাই যায় োরা হক্লাননিংসয় নত্যন নদর্ন্ত উসন্মাচন কসরসছ।''
- "োর মাসন োসদর হক্লানরা আত্মিেযা কসরসছ োরা নয়। ''
- ঠিক ধসরসছন। এরা ঘাপটি হমসর নছল। নকন্তু দূভোর্া হসসভসজস হসসভন আমাসদর িাসে,
হরাৈট প্রভুসদর িাসে ধরা পসরসছ। ''
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এ কথা শুসন ক্রুকে অট্টিানসসে হফসট পসর। িানস হকাসনা মসো থানমসয় সশে
হরাৈটগুসলাসক নকছু একটা ননসদ েশ করসেই োরা (সশে হরাৈটগুসলা) হসসভসজস
হসসভসনর প্রসেযকসক মুহূসেের মসে িেযা করল। এৈার মাটিসে সেয সেয লুটিসয় পিল
কুপার, রলরা। এেক্ষসণ পরানজে িসলা মানৈজানে।
নজসে হর্ল ক্রুকেরা।
জয়, মিান হরাৈটসদর জয়।
ক্রুকে এনর্সয় এল। হে সক লক্ষ কসর ৈলল, আমার একটু ভয় ভয় লার্সছ।
- '' হকন মিামান্য ক্রুকে? ''
- আমার মসনিয় হসসভসজস হসসভন আসরা হক্লান বেনর কসরসছ।
ৌঁ হৈর করা িসয়সছ।
- কথা সেয। েসৈ োসদর সৈ হক্লানসক হক্লান সাচ োর নদসয় খুসজ
- ৈাি! দারুণ কথা।
- এখাসনই হশষ নয় মিামান্য ক্রুকে। আমরা হসই হক্লানগুসলাসক একসাসথ িেযা
কসরনছ।
- আনম জানোম হে । ত্যনম কখসনা কাঁচা কাজ করসৈ না।
-যাইসিাক মিামান্য ক্রুকে নৈরুক্স মট েে যি এই মুহূসেে আমাসদর নননশ্চে কসরসছ
মিানৈসশ্ব আর হকাসনা বজনৈক প্রাণী জীনৈে হনই।
- োর মাসন এটা যি দানৈ মিান হরাৈটসদর মিানৈশ্ব। এটা যানিক মিানৈশ্ব। বজনৈক
নয়।
- ঠিক োই। োিসল হদনর হকসনা। এখনই নৈজয় উল্লাস অনুষ্ঠাসন হযার্ হদয়ার পালা।
- মিামান্য ক্রুকে আর মাত্র ১ ঘন্টা ৈানক নৈজয় উল্লাস অনুষ্ঠাসনর। েসৈ ইসোমসে
মিানৈসশ্বর সৈ হরাৈট একনত্রে িসয়সছ। শুধু আপনার যাওয়ার পালা। োরপর আমরা
একসাসথ উল্লাস করৈ।
হদখসে হদখসে ১ ঘন্টা হকসট হর্সছ। আজ ভাচুয়ে ানল নয় সরাসনর সৈ হরাৈট উপনস্থে
িসয়সছ একস্থাসন। ক্রুকেও উপনস্থে। ক্ষন র্ণনা শুরু করল ২ মাত্রার একটি হরাৈট —
'০.০০০০১, ০.০০০০০০০০০১, ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০১, ০ '
সৈগুসলা হরাৈট একসাসথ নচৎকার কসর উঠল। স্তব্ধ মিানৈশ্ব হরাৈটসদর হকালািসল
মুখনরে িসলা। নকছু অদ্ভুে যি আজ এই মিানৈসশ্বর সম্পদ। হকাসনা বজনৈক প্রাণী না।
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◊
আকাশটা নমশ্র রসে রাোসনা িসয়সছ। সম্ভৈে শুধুই ৈাহুে !
র্ে কসয়কনদন ধসর এক নার্াসি নৈরনেিীনভাসৈ চলসছ নৈজয় উল্লাস অনুষ্ঠান। আজসক
ক্রুকসের হঘাষণার মােসম হশষ িসৈ মিাস্মরণীয় এই অনুষ্ঠানটি। ক্রুকে এখনন ভাষন
হদসৈ। ভাচুয়ে যাল ভাষণ না। এসকৈাসর ৈাস্তনৈক।
ক্রুকে ভাষণ শুরু করল, 'হি হরাৈটরা। আজ আমরা মিানৈসশ্বর সৈসচসয় গুরুত্বপূণ ে ৈস্তু।
মানুসষরা নয়। আমরা আজ নৈজয়ী। এখন হথসক আমাসদর জন্যই এওওওয়ক….
এেটুকু ৈসলই হকমন হযন আটসক হর্ল হস। ক্রুকসের কসয়ক ন্যাসনানমটার সাইসজর
মিাশনক্তশালী হছাট্ট হদিটা হকমন হযন অনৈশ্বাস্য একটা কম্পাসঙ্ক হেঁসপ উঠল। ক্রুকে
নকছু ভাৈসে পারসছ না। হকাসনা নকছু এনালাইনসস করসে পারসছ না এই
মূহুসেে। আসশপাসশ ৈা োর সাসথ কী ঘটসছ হস সম্পসকে হকাসনা হ টাই োর হরাপটন
গ্রিণ করসে পারসছ না। দৃনষ্ট শনক্তও এসকৈাসর ননুঃসশষ িসয় আসসছ। সৈ নকছু োপসা
হদখাসচ্ছ। োপসা োপসা দৃনষ্টসে হস নকছু একটা হদখসে পাসচ্ছ। অসনকটা ছায়ামূনেের মে
নকছু। নকন্তু নকছু হৈাো যাসচ্ছ না। ছায়ামূনেেগুসলা রমশ ৈি িসচ্ছ। েসির হৈসর্ সামসন
এনর্সয় আসসছ। এনর্সয় আসসছ। এনর্সয়ই আসসছ। এমন সময় রিস্যজনকভাসৈ নৈকল
িসয় হর্ল ক্রুকসের হরাপটন।
হরাৈটরা সৈাই িঠাৎ নৈচনলে িসয় পসিসছ। োরা বুেসে হপসরসছ ননশ্চয়ই ক্রুকসের
নৈরুসদ্ধ নকছু হরাৈট নৈপ্লৈী অভুযোন কসরসছ। আর োরাই ক্রুকসের জায়র্াটা ননসয়
হনসৈ। খুৈ সম্ভৈে এজন্য োরা মুজুয়াম নসসস্টম হথসক ক্রুকসের হরাপটন সিংসযার্
নৈনচ্ছন্ন কসর নদসয়সছ। ফসল শনক্তর অভাসৈ ক্রুকে নৈকল িসয় ধ্বিংস িসয় হর্সছ।
এৈার সৈার আসর্ ননসজসদর হরাপটসনর সুরক্ষা নসসস্টম চালু করসে িসৈ। ো না িসল
নৈপ্লৈী হরাৈটরা এসদর হরাপটসনর সৈ েথ্য িানেসয় হনসৈ। সৈ হরাৈট ননসজসদর
হরাপটসনর সুরক্ষা নসসস্টম সচল করসে ব্যস্ত। অন্যনদসক হখয়াল করার সময় হনই। নকন্তু
এনক কান্ড! শনক্তর অভাৈ পনরলনক্ষে িসচ্ছ হকসনা? শনক্তর অভাসৈ এসকর পর এক
হরাৈট নৈকল িসয় পিসছ। েসৈ কী মুজুয়াম নসসস্টম নৈকল িসয় হর্সছ?
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এমন সময় িঠাৎ অন্যরকম নকছু শব্দ হশানা হর্ল। অনৈশ্বাস্য নকছু শব্দ। এ শব্দ হরাৈট
সভযো আসর্ও শুসনসছ নকন্তু অৈাক িয়নন। আজ অৈাক িসচ্ছ।
শব্দটা মানুসষর। মানুসষর কন্ঠ হশানা যাসচ্ছ! নকন্তু কীভাসৈ সম্ভৈ? পৃনথৈীর সৈ
মানুষসক হো ধ্বিংস করা িসয়সছ। এরা কারা?
ভাসলা কসর োকাসেই হৈাো হর্ল কুপার, রল সি পুসরা হসসভসজস হসসভন িানজর
িসয়সছ। োর মাসন ক্রুকে োপসা দৃনষ্টসে যাসদর ছায়ামূনেে হভসৈনছল োরা আর হকউই
নয়, োরা হসসভসজস হসসভন!
প্রনেটি হরাৈট িেৈাক, এক দৃনষ্টসে হচসয় আসছ হসসভসজস হসসভসনর নদসক। হরাৈটসদর
দৃনষ্ট জুসি শুধুই হক তূিল আর একটি মাত্র প্রশ্ন, কীভাসৈ ৈাঁচল এরা?
কুপার মুচনক হিসস সকসলর উসেসশ্য ৈলল, হোমরা যা হদখছ ো হকান ভ্রম নয়। হোমরা
ৈাস্তসৈই আছ। সেযসক উপলনব্ধ করছ। হোমরা হসসভসজস হসসভনসকই হদখছ। ৈলসে
পার আমরা হো হসসভসজস হসসভনসক িেযা কসরনছ।
নকন্তু না। হোমরা করনন। প্রথমৈার যাসদর িেযা কসরনছসল োরা নছল আমাসদর হক্লান
আর নদ্বেীয় ৈার যাসদর িেযা কসরছ োরা নছল আমাসদর নমনগ্লসো। ভাৈছ নমনগ্লসো
আৈার কী? এটাই স্বাভানৈক। হোমাসদর না জানারই কথা। আসসল নমনগ্লসো িসলা
নসনপ্লয়ানসয়াপনরসজুনরক যসির বেনর ৈস্তু। এটা নত্যন একটা প্রযুনক্ত। যা কখসনা
হোমারা উপলনব্ধ করসে পারসৈ না। আসসল হোমাসদর বুনদ্ধমত্তা হসই পয োসয় যায় নন।
এটা চরম বুনদ্ধমত্তা অজেন করা সােজন মানুসষর পনরশ্রসমর ফসল। এই প্রযুনক্তর সািাসয্য
আমরা আমাসদর অনুরূপ বেনর করসে পানর। োসদর ন এনএ সি সৈই আমাসদর মসো
িয়। োসদর জীৈন হনই। আৈার োরা মৃেও নয়। ৈলা যায় োরা অৈস্থান কসর
আপােনৈসরাধী অৈস্থাসন। নমনগ্লসোরা আপােনৈসরাধী। েসৈ এসে প্রকৃনের ননয়সমর
ব্যেযয় ঘসট না।
হোমরা হশষ ৈার যাসদর িেযা করসল োরা আমাসদর নমনগ্লসো। অৈশ্য যাসদর জীৈন
হনই োসদর সাসথ িেযা শব্দটা এসকৈাসরই যায় না।
হোমরা কীভাসৈ ভাৈসল হয হোমাসদর হচসয় বুনদ্ধমত্তায় এনর্সয় থাকাসদর হোমরা
দমাসে পারসৈ? আসসল এখাসন পুসরা ঘটনাটাই নছল আমাসদর সাজাসনা। হযনদন
হরানফয়াম যসির পরীক্ষায় আনম উত্তীণ ে িই হসনদন রল আমাসক োর কযাপসুযসল ননসয়
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নকছু কথা ৈসলনছল। হর্াপন নকছু কথা। হভসৈ হদসখা মসন পিসৈ। হসনদনই আমরা
হোমাসদর এভাসৈ, এেটা হশাচনীয় ভাসৈ িারাসনার বুনদ্ধ কসরনছলাম। আসসল আমরাই
হোমাসদর জাননসয়নছলাম হয পৃনথৈীসে হরাৈটসদর হচসয় অনধক বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন মানুসষর
আনৈভোৈ িসয়সছ। নকন্তু হোমাসদর বুনদ্ধমত্তার সীমাৈদ্ধো ো বুেসে হদয় নন। ওি, ভাসলা
কথা মসন পসিসছ, আমরা হসসভসজস হসসভন। মাসন সােজন মানুষ। োই হো? আসসল
োও না। আমরা আসসল একজন। শুধুমাত্র, হকৈল মাত্র একজন মানুষ। আর হস
মানুষটি আনম। কুপার ননসজই। প্রকৃে কথা িসলা কুপার একমাত্র ব্যনক্ত হয বুনদ্ধমত্তা
পরীক্ষায় উত্তীণ ে িসয়নছল। আর ৈানক সৈ ঘটনা, স্থান-কাল, চনরত্র সৈই হোমাসদর
মনস্তসষ্ক আনম ভ্রসমর মসো বেনর কসরনছ। আর ৈলসেই পার এেনদন যাৈৎ যা যা
ঘসটসছ সৈ নছল আমার একা করা কাজ। বুনদ্ধমত্তার হখলা।
হদখ শুধুমাত্র একজন চরম বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন মানুসষর কাসছ হোমরা সমগ্র হরাৈট জানে
কেটা আসিায়। আর হোমরা কীভাসৈ জয় করসৈ এই মিানৈশ্ব। ভাৈসেই অসিয লাসর্!
আচ্ছা একটা কথা ৈসল হদই। কী আর করার। পৃনথৈীর হকাসনা মানুষ নকন্তু নৈলুপ্ত িয়নন।
আর এখন পৃনথৈীর প্রনেটা মানুষই চরম বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন। নজসজ্ঞস করসে পাসরা
কীভাসৈ এেগুসলা মানুষ এে অল্প সমসয় চরম বুনদ্ধমত্তা অজেন করল। আমার উত্তর
থাকসৈ, মানুষ যা চায় োই পাসর। এটাও হসভাসৈই হপসরসছ।
অৈশ্য হোমাসদর বুনদ্ধমত্তা েেটা উন্নে না। কাসজই এই কথার মমোথ ে বুেসৈ না।
হশষসমশ একটা কথাই ৈনল, আনম মুজুয়াম নসসস্টম ৈন্ধ কসর নদসয়নছ। অল্প নকছু সময়
পসরই শনক্তর অভাসৈ হোমারা নৈকল িসয় যাসৈ। পৃনথৈী হথসক নচরেসর নৈদায় হনসৈ
কৃনত্রম বুনদ্ধমত্তা সম্পন্ন হৈাকা হরাৈটরা। আর আমরা মানুসষরা এক িসয় নসদ্ধান্ত ননসয়নছ
হয, ১৯৯৯ সাসলর পৃনথৈী হযমন নছল িালকা পােলা যিময় ঠিক হেমন একটা পৃনথৈী
র্সি ত্যলৈ। এখনকার মসো এেটা উন্ননে আমাসদর চাই না। আসসল আমরা হযটা করৈ
হসটাসক নপনছসয় পরা ৈসল না৷ এটাই ননসজসদর এনর্সয় হনয়া। কীভাসৈ এটাসক এনর্সয়
যাওয়া ৈসল ো হোমরা বুেসৈ না। হোমাসদর বুনদ্ধমত্তা হসই পয োসয় যায় নন!
ধীসর ধীসর সৈগুসলা হরাৈট নৈকল িসয় হর্ল। পৃনথৈীসে আর হকাসনা হরাৈট অৈনশষ্ট
হনই।
এখন পৃনথৈীটা খুৈ সুন্দর। খুৈ হৈনশ কৃনত্রমো হনই। হনই ৈাহুেোয় ভরা যানিকো।
হযটা আসছ হসটা শুধুই অেীৈ প্রসয়াজনীয় যিপানে আর মাননৈক একটা পৃনথৈী।
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কুপাররা সৈ ৈদসল নদসয়সছ! সুন্দর এই পৃনথৈীর জন্য মধুর ভাসলাৈাসা!
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◊
রূপক িানস নদসচ্ছ। প্রসফসর হরািাসনর কাছ হথসক এরকম অদ্ভুে কানিনী শুসন োর সনেযই
ভাসলা লার্সছ। হস ইনেিাস নৈভাসর্র ছাত্র। হস মানৈ সভযোর ইনেিাস জানসে এসসনছল
প্রসফসর হরািাসনর কাসছ। হরািান আজ োসক পুসরাটাই ৈলল। মাসন কুপাসরর স্বপ্ন হথসক
হরানফয়াম যি, হসসভসজস হসসভন, হরাৈটসদর পরাজসয়র সৈটা।
প্রসফসর এইমাত্র োর হলকচারসশষ কসর হরািাসনর সামসন এসস দা াসলন। প্রসফসর
হরািাসনর হচাসখ হচাখ হরসখ রুপক নজজ্ঞাস করল, আচ্ছা প্রসফসর পৃনথৈীসে নক আর কখসনা
হরাৈট আসসৈ না?
- না, রুপক। আসসৈ না। মিামান্য কুপার হগ্লইন এই নসদ্ধান্ত কসয়ক লাখ ৈছর আসর্ই
জাননসয় হর্সছন। আর আমাসদর সভযোও আর এসর্াসৈ না। নত্যন প্রযুনক্ত হৈসরাসৈ না।
আপােদৃনষ্টসে মসন িসে পাসর এটা একটা ভুল নসদ্ধান্ত। নকন্তু একটু হভসৈ হদখ। ননসজই
উত্তর হপসয় যাসৈ।
- আচ্ছা এগুসলা নক মিান কুপাসরর একার নসদ্ধান্ত?
- না। সমগ্র পৃনথৈীৈাসীর নসদ্ধান্ত এটা।
- ৈাি! ভাসলাই।
- হুম। আচ্ছা আজসো হোমার হকাস ে হশষ িসলা। চসলা একটু ৈানিসর যাই।
- আপনন আমার সাসথ যাসৈন!
-হুম।
- আমারসো নৈশ্বাসই িসচ্ছ না। ভাৈসেই অৈাক লার্সছ হয, প্রসফসর হরািান আমার সাসথ
িাঁটসে হৈসরাসৈন!
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- কথা না ৈসল হৈসরাসনা যাক?
- অৈশ্যই প্রসফসর।
প্রসফসর হরািান আর রুপক একসাসথ িলরুম হথসক হৈনরসয় এল। িলরুম হথসক একটু
এসর্াসলই নৈশাল ফাঁকা একটা মাঠ। মাসে মাসে মসন িয় এসকৈাসর নদর্ন্ত নৈস্তৃে
হকাননকছু।
নৈশাল মাঠটার নদসক োনকসয়ই রুপক িা িসয় হর্ল। এসকৈাসর িেৈাক! মাঠটা হরাৈসট
নর্জনর্জ করসছ। হছাট ৈি ৈািানর সাইসজর হরাৈট নদসয় ভসর হর্সছ মাঠটা। নকন্তু এটা
নকভাসৈ সম্ভৈ?
নজজ্ঞাসু দৃনষ্টসে িেৈাক রুপক প্রসফসর হরািাসনর নদসক োকাসলা। প্রসফসর হরািান নিগ্ধ
একটা িানস নদসচ্ছন। এসকৈাসর পরম মমোয় রুপসকর নদসক হচসয় রইসলন। শুধু হচসয়ই
রইসলন!
এরকম মমোময়ী মুখ রুপক আসর্ কখসনা হদসখনন!

সমাপ্ত
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