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১. লী আকামশর তদমক তাকাল 
লী আকাশের দিশক তাকাল। 
  
লী যা কশর, অন্য িুজন্ও তাই কশর। তারাও আকাশের দিশক তাকাল। আকাশের রঙ ঘন্ 
হলুি। সন্ধ্যা হশে আসশে বশলই হলুি রঙ ক্ৰশে ক্ৰশে ঘঘালাশে সবুজ বর্ণ ধারর্ করশে। 
  
লী হঠাৎ বলল, আকাশের বাইশর কী আশে? 
  
এই প্রশ্ন আশেও অশন্ক বার করা হশেশে, তবু প্রদতবারই েশন্ হে এই যযন্ প্রথে বাশরর 
েশতা করা হল। অেু েৃিু স্বশর বলল, আকাশের বাইশর আশে আকাে। 
  
তার বাইশর? তার বাইশর আশে আশরকদে আকাে। 
  
লী আর প্রশ্ন করল ন্া। আজকাল অেু যকেন্ যযন্ যুদিহীন্ কথা বশল। আকাশের বাইশর 
আবার আকা দক? লী বলল, যতাোর েরীর ভাশলা আশে অেু? 
  
ভাশলা। 
  
যতাোর পা যকেন্? 
  
অেু উত্তর দিল ন্া। অথণাৎ অেুর পা ভাশলা যন্ই। অথচ একেু আশেই বশলশে েরীর 
ভাশলা। যকাশন্া োশন্ হে ন্া। যুদিহীন্ কথা। 
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ঠাণ্ডা বাতাস দিশত শুরু কশরশে। আশে আশে বাতাশসর যবে বাড়শব। যসই সশে দ্রুত 
কেশত থাকশব তাপ। েধযরাশত চারদিক হশব দহেেীতল। লী বলল, চল এবার যাওো 
যাক। 
  
তারা িুজন্ কথা বলল ন্া। িুজশন্ই তখন্ আকাশের দিশক তাদকশে আশে। লী আবার 
বলল, চল আেরা যন্শে পদড়। 
  
যকাথাে? আেরা যকাথাে যাব? 
  
উত্তর দিশেশে ন্ীে। লী লক্ষ করল ন্ীশের কথাবাতণার ধরন্ হতাোগ্ৰশের েতন্। এদে 
ভাশলা লক্ষর্ ন্ে। তাশির সশে আশরা একজন্ দেল। যসও এরকে কতাবাতণা বলশত শুরু 
কশরদেল। এ সব খুব খারাপ লক্ষর্। লী কদঠন্ স্বশর বলল, ন্ীে, তুদে একেু আশে বশলে, 
আেরা যকাথাে যাব? 
  
হযাাঁ বশলদে। 
  
তুদে দক যযশত চাও ন্া যকাথাও? 
  
ন্া। 
  
যকন্ ন্া? 
  
যকাথাে যাব বল? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । তারা ততন জন । সাম়েন্স তিকশন সমগ্র 

 4 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

তা দঠক। খুবই দঠক। যাওোর জােো যকাথাে? যযখাশন্ই যাওো যাক, যসই একই িৃেয। 
প্রকাণ্ড সব দিতযকৃদত দহেেীতল পাথর। ঘন্ কৃষ্ণবর্ণ বালুকারাদে। যয দিশক যত িূর 
যাওো যাে—একই েদব। তারা দতন্ জন্ প্রদতদে পাথশরর অবস্থান্ দন্খুাঁতভাশব জাশন্। তারা 
জাশন্, দঠক যকাথাে বাদলর ঘন্ কাশলা রঙ হালকা যেরুো হশেশে। 
  
লী বলল, চল আেরা আশরকবার যসই ঘরদে যিশখ আদস। অেু এবং ন্ীে উত্তর দিল ন্া। 
লী বলল, এখন্ রওন্া হশল সকাশলর েশধয আেরা যপৌশে যাব। 
  
যসই ঘরদে আেরা েে লক্ষ ন্ে ে এোশরা বার যিশখদে। 
  
আশরক বার যিখব। েে লক্ষ ন্ে ে বাশরা বার হশব। 
  
অেু বলল, আদে যযশত চাই ন্া। আোর পা দেশত যকাশন্া অনু্ভূদত যন্ই। আোর পশক্ষ 
সম্ভব ন্ে। যতােরা যাও। 
  
তুদে কী করশব? 
  
আদে বশস থাকব এখাশন্। যতােরা আোশক একদে সেসযা দিশে যাও। আদে যসই সেসযা 
দন্শে দচন্তা করব। যবে একদে জদেল সেসযা দিশে যাও। 
  
যতাোশক একা যেশল যাব? 
  
হযাাঁ, এদে ভাশলাই হশব। আদে আো কশর থাকব, যতােরা হেত ন্তুন্ যকাশন্া খবর দন্শে 
আসশব। আোে আোে সেে ভাশলা কােশব। 
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ন্ীে বলল, যতাোর পাশের বযথা দক অশন্ক যবশড়শে? 
  
অেু জবাব দিল ন্া। 
  
লী এবং ন্ীে ঠাণ্ডা পাথশরর ো যবশে দন্শচ যন্শে এল। তারা অেুশক একদে সেসযা দিশে 
এশসশে। সেসযাদে হশে–আোশির সশে যসই ঘরদের সম্পকণ কী? 
  
অেু ভাবশত শুরু করল। তার পাশের বযথা ক্ৰশেই বাড়শে। বযথা ভুলশত হশল সেসযাদে 
দন্শে দচন্তাভাবন্া শুরু করশত হশব। অেু আরাে কশর বসশত যচষ্টা করল। যস তার 
এোশরাদে পা লম্বালদম্ব কশর চারদিশক েদড়শে দিল। োথার িুপাশের চারদে খ ঢুদকশে দন্ল 
েরীশরর যভতর। এখন্ লুখগুদলর আর প্রশোজন্ যন্ই। অেু যকাশন্া েব্দ শুন্শত চাে ন্া। 
চারদিশক থাকুক সীোহীন্ দন্েব্ধতা। েশব্দ দচন্তার বযাঘাত হশব। অেু ভাবশত শুরু করল। 
  
ঘর সব দেদলশে েদে। েদে ঘরই প্রকাণ্ড, প্রাে আকােশোো। এই েশের সশে দক আোশির 
যকাশন্া যযাে আশে? আোশির পা এোশরাদে। প্রদতদে পাশে দতন্দে কশর আঙুল, যোে 
সংখযা যতদিে। দতন্দে কেণী-পাশে আশে একদে কশর বাড়দত আঙুল–সবণশোে েদিে। তার 
বেণেূল হশে েে। ন্া, এই দেলদে যচষ্টাকৃত। এদিশক ন্া ভাবাই উদচত। তাহশল ভাবা যাক, 
এই ঘরগুদল দক আোশির জশন্য দতদর হশেশে? উত্তর হশে ন্া। এত প্রকাণ্ড ঘর আোশির 
জন্য হশত পাশর ন্া। কারর্ এই ঘরগুদলর যভতর িীঘণ সেে থাকা যাে ন্া। অন্ধ্কার ঘর। 
অন্ধ্কাশর আেরা থাকশত পাদর ন্া। আোশির যবাঁশচ থাকার জশন্য আশলা িরকার। তার 
উপর ঘশরর যেশেগুদল অসম্ভব েসৃর্। েসৃর্ যেশেশত আেরা চলাশেরা করশত পাদর ন্া। 
এই ঘর আোশির জশন্য দতদর হশল যেশে হত খসখশস। 
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অেু হঠাৎ অন্য একদে দজদন্স ভাবশত বসল। যস যিশখশে, যকাশন্া একদে জদেল সেসযা 
দন্শে ভাববার সেে হঠাৎ কশর অন্য দকেু ভাবশল েল খুব ভাশলা হে। আবার সেসযাদেশত 
দেশর যেশল অশন্ক ন্তুন্ যুদি আশস োথাে। অেু ভাবশত লােল, আকাশের যকাশন্া সীো 
আশে দক? প্রদতদে দজদন্শসর সীো আশে। পাথরগুদলর সীো আশে। ঘরগুদলর সীো আশে। 
ধূদলকর্ার সীো আশে। কাশজই আকাশের একদে সীো থাকা উদচত। এই যুদির যভতর 
িুবণলতা কী কী আশে? প্রথে িুবণলতা, যযসব দজদন্শসর সীো আশে, তাশির স্পেণ করা 
যাে। দকন্তু আকাে স্পেণ করা যাে ন্া। তাহশল যযসব দজদন্স স্পেণ করা যাে ন্া, যসসব 
দক সীোহীন্? একদে জদেল সেসযা। দতন্ জন্ এক সশে বশস ভাবশত হশব। অেু আবার 
দেশর যেল ঘশরর সেসযাে। ঘরগুদলর সশে তাশির সদতয দক যকাশন্া সম্পকণ আশে। 
  
  
  
ঘরগুদল দতদর হশেশে এেন্ সব বস্তু দিশে, যা এখাশন্ পাওো যাে ন্া। এই বযাপারদেশত 
সশেশহর যকাশন্া অবকাে যন্ই। এই একদে দজদন্স তারা পুঙ্খানু্পুঙ্খ পরীক্ষা কশরশে। 
ঘশরর কম্পন্োিা সমূ্পর্ণ দভন্ন। এদে অতযন্ত রহসযেে। যয দজদন্সগুদল এখাশন্ আশে, 
তাশির কম্পন্োিা এখান্কার েশতাই হওো উদচত। দকন্তু ঘরগুদল অন্য রকে। রহসয! 
দবরাে রহসয! অেু দন্শজর পাশের যন্ত্রর্ার কথা ভুশল যেল। তাপোিা যয অসম্ভব দন্শচ 
যন্শে যেশে, তাও দঠক বুেশত পারল ন্া। যকাশন্া একদে রহসযেে সেসযা দন্শে ভাবার 
েশতা আন্ে আর দকশস হশত পাশর? 
  
দকন্তু আেু যবদেক্ষর্ ভাবশত পারল ন্া। আচেকা যস সেে েরীশর একদে তীব্র কম্পন্ 
অনু্ভব করল। যযন্ একদে েদিোলী আশলা হঠাৎ তার েরীশর এশস পড়শে। অেু যচাখ 
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যেশল েদম্ভত হশে পড়ল। ঘরগুদলর েশতাই প্রকাণ্ড যকাশন্া একদে দজদন্স আকাে যথশক 
যন্শে আসশে। অেু দ্রুত ভাবশত যচষ্টা করল। দ্রুত ভাবশত হশব অতযন্ত দ্রুত। অেুর োথার 
িুপাশের চারদে খ যবদরশে োথার চারদিশক েদড়শে পড়শে। দজদন্সদের কম্পন্োিা জান্শত 
হশব। অেু দিোহারা হশে যেল। দজদন্সদের কম্পন্ যন্ই। একো হশত পাশর ন্া। এদে 
একদে অসম্ভব বযাপার। সব দজদন্শসর কম্পন্ আশে। তার কম্পন্ও থাকশত হশব। 
  
দ্রুত ভাবশত হশব। দ্রুত। দজদন্সদের েশধয আশে অকল্পন্ীে েদি। কারর্ তার উপদস্থদতর 
জশন্য যয পাথরদের উপর অেু বশস আশে, তার কম্পন্োিা যবশড় যেশে। এ রকে অদবশ্বাসয 
বযাপার কী কশর হে! অেু বলল, যক, তুদে যক? 
  
উত্তর যন্ই। অেু আবার বলল, আোর ন্াে অেু। আেরা দতন্ জন্ এখাশন্ থাদক। তুদে 
যক? 
  
দজদন্সদে আকাশের োশে দস্থর হশে আশে। 
  
কম্পন্হীন্ েদির আধার। তুদে আোর কথার জবাব িাও। 
  
জবাব যন্ই। যকাশন্া জবাব যন্ই। অেু লক্ষ করল, দজদন্সদে যথশক িুদে তীব্র আশলাকদবেু 
এশস পশড়শে দন্শচ। আশলাকদবেু িুদে ন্ড়াচড়া করশে। 
  
িো কশর আোর কথার জবাব িাও। প্রদতিাশন্ আদে যতাোশির সেসযার জশন্য ভাবশত 
বসব। 
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জবাব পাওো যেল ন্া। অেু যিখল, প্রকাণ্ড যসই দজদন্সদে যথশক একদে যোট্ট দকেু দ্রুত 
দন্শচ যন্শে আসশে। 
  
যয দজদন্সদে আসশে তার কম্পন্ আশে। অেু ভাশলা কশর যিখবার জশন্য পাথশরর ো 
যবশে যন্শে এল। দজদন্সদের কম্পন্োিা সমূ্পর্ণ দভন্ন। এখান্কার সশে দেল যন্ই। 
ঘরগুদলর সশে দেল যন্ই। 
  
  
  
েহােূন্যযান্ যথশক যয স্কাউেদেপ গ্ৰহদেশত যন্শে এল তার আশরাহী িুজন্ অবাক হশে 
েন্তবয করল এো যকেন্ জােো? কী কুৎদসত! এই সব জােোে স্কাউেদেপ পাঠাশন্া 
অথণহীন্। েদি ও সম্পশির দন্িারুর্ অপচে। 
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২. স্কাউটতশমপর এনমরাতমটামরর কাাঁটাতট 
স্কাউেদেশপর এন্শরাদেোশরর কাাঁোদে লাল ঘশর। যার অথণ এ গ্ৰশহ োনু্শের পশক্ষ জীবন্ 
ধারর্ করা সম্ভব ন্ে। শুধু োনু্ে ন্ে, অদিশজন্ দন্ভণর যকাশন্া প্রার্ীর পশক্ষই সম্ভব ন্ে। 
এখাশন্ বাতাশস আশে দেশথন্ এবং হাইশরাশজন্। খুব অল্প োিাে হাইশরাশজন্ সালোইড। 
যকাথাও যকাশন্া পাদন্র দচহ্ন যন্ই। বাতাশস অদত সূ্ষ্ম  যবদরদলোে কর্া ঘুশর যবড়াশে। 
এদেও দবদচি। 
  
গ্ৰহদের ভূতাদিক েঠন্ সম্পশকণ তথযাবদল েহাকােযাশন্র ভূতি দবভাশের কদম্পউোশর 
আসশত শুরু কশরশে। কদম্পউোর দরশপােণ পাওোর পরই স্কাউেদেপদে োদেশত ন্ােশব। 
দরশপাশেণর উপর দভদত্ত কশর দঠক করা হশব স্কাউেদেপদের অবতরশর্র জােো। দঠক করা 
হশব দেপের চারপাশে েদিবলে থাকশব দক ন্া। স্কাউেদেশপ েদিবলে দতদর করা অতযন্ত 
বযেবহুল বযাপার। পারতপশক্ষ তা করা হে ন্া। 
  
স্কাউেদেপদে ভূদে স্পেণ করবার আশে আশে কদম্পউোর যথশক বলা হল েদিবলে দতদর 
করশত। জদন্ দবরি হশে জান্শত চাইল, হঠাৎ কশর েদিবলে দতদর করশত হশব যকন্? 
কদম্পউোর সশে সশে জবাব দিল, যতােরা যয জােোে যন্শেে, যসখাশন্ অতযন্ত উচ্চ 
দিশকাশেদির যরদডশেেন্ হশে। এর কারর্ আোর এই েুহূশতণ জান্া যন্ই। যস জশন্যই 
এই সাবধান্তা। 
  
েহাকােযাশন্র এই কদম্পউোরদে পুরুেকশে কথা বশল। েলার স্বর ককণে। সাধারর্ত 
কদম্পউোরগুদল কথা বশল যেশেশির েলাে দেদষ্ট স্বশর। দকন্তু েযালাকদেক েহাকােযান্গুদলর 
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জশন্য দভন্ন বযবস্থা। যসখাশন্ কদম্পউোরগুদল কথা বশল েম্ভীর সুশর–যযন্ ৫০ বের বেসী 
অশের প্রশেসর কথা বলশেন্। কারর্ সমূ্পর্ণ েন্োদিক। েযালাকদেক েহাকােযান্গুদল 
িীঘণ সেে েহােূশন্য থাশক। এই িীঘণ সেশে অসংখয বার কদম্পউোরশক এেন্ সব দসদ্ধান্ত 
দন্শত হে, যা কু্ৰ যেম্বারশির েশতর সশে যেশল ন্া। কদম্পউোশরর ভারী আওোজ তখন্ 
প্রভাব যেশল। যেশেদল েলার দেদষ্ট কথা যত সহশজ অগ্ৰাহয করা যাে, একদে বৃশদ্ধর েম্ভীর 
েলার আওোজ তত সহশজ করা যাে ন্া। 
  
জদন্ বলল, কদম্পউোর দসদডদস। বােুর চাপ যকেন্? 
  
১.৫ এােশোসদেোর খুব যবদে ন্ে। োধযাকেণর্ েদি ০.৮৭G, যতাোশির যকাশন্া দবশেে 
ধরশন্র যস্পস সুযে পরশত হশব ন্া। স্কাউেদেশপ যা আশে তাশতই চলশব। 
  
যকাশন্া প্রাশর্র সন্ধ্ান্ পাওো যেশে। 
  
এদে একদে েৃত জেৎ। যকাশন্া প্রাশর্র দচহ্ন যন্ই। 
  
তুদে দক দন্দিত? 
  
জীবদবিযা দবভাে আোশক যযসব তথয দিশেশে, তার উপর দভদত্ত কশর বলশত পাদর যয, 
কাবণন্ বা দসদলকন্দভদত্তক যকাশন্া প্রাশর্র সৃদষ্ট হে দন্। 
  
উদিি? 
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উদিি যন্ই। বাতাশস কাবণন্ ডাইঅিাইড যন্ই, যা খাদন্কো দন্দিতভাশবই বশল, উদিি বা 
প্রাথদেক েশরর যকাশন্া জীব এখাশন্ যন্ই। 
  
তাহশল আেরা এখাশন্ যাদে কী জশন্য? 
  
দবজ্ঞাদন্ক যকৌতূহল। 
  
দবজ্ঞাদন্ক যকৌতূহল যতা আেরা েহাকােযাশন্ বশস যথশকই যেোশত পারতাে। এখাশন্ 
আোর ন্াোর প্রশোজন্ দক? 
  
যতাোর দক এখাশন্ ন্ােশত ভে করশে? 
  
জদন্ সশে সশে জবাব দিল, ন্া। যকাশন্া একদে দবদচি কারশর্ তার সদতয সদতয ভে 
করদেল। স্কাউেদেপদে অবতরশর্র জােো যথশক প্রাে সাত ে েুে উপশর দস্থর হশে আশে। 
েদিবলে দতদর হশত সেে লােশব। ততক্ষর্ জদন্র চুপচাপ অশপক্ষা করা োড়া দকেু করার 
যন্ই। যস ডাোল ঘুদরশে েহাকােযাশন্র অদধন্ােক দকে িুশেন্-এর সশে যযাোশযাে করল। 
  
হযাশলা দকে িুশেন্। 
  
হযাশলা জদন্। 
  
কতক্ষর্ লােশব েদিবলে দতদর হশত? 
  
দন্ভণর কশর কী ধরশন্র েদিবলে, তার উপর। 
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প্রাে িুঘণ্টা ধশর বশস আদে আদে। এত যিদর হশে যকন্? 
  
3M েদির বলে দতদর হশে, এশত সেে লাশে জদন্। তুদে দক আর দকেু বলশব? 
  
হযাাঁ বলব। আোর সশে আশরা এক জন্ কাশরার থাকা িরকার। 
  
দক বযাপার, জদন্, একা-একা ভে লােশে? 
  
ভশের প্রশ্ন ন্ে। প্রথে অবতরর্ কখশন্া একা ন্া করার দন্শিণে আশে। 
  
তুদে একা ন্ােে ন্া। যতাোর সশে আশে L2F12. 
  
দকে িুশেন্, এদে যতা একো যরাবে। 
  
যরাবে হশলও এশত একদে দসদডদস কদম্পউোশরর েদেষ্ক আশে। ন্ে দক? 
  
হযাাঁ, তা আশে। 
  
তাহশল ভে পাে যকন্? 
  
ভে পাদে, এেন্ কথা যতা বদল দন্। 
  
বলার অশপক্ষা রাশখ ন্া জাদন্। আোশির এখাশন্ আেরা যতাোর হােণদবে এবং ব্লাডশপ্রসার 
োপশত পারদে। 
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দকে িুশেন্ েুদতণবাশজর ভদেশতণ যহশস উঠল। জদন্ চুপ কশর রইল। 
  
হযাশলা জদন্, দঠক এই েুহূশতণ যতাোর ব্লাডশপ্রসার কত জান্শত চাও? 
  
জদন্ ডাোল—সুইচ অে কশর দিশে কপাশলর ঘাে েুেল। তার ভে করশে দঠকই, দকন্তু 
তার যপেশন্ কারর্ আশে। েুেদকল হশে, কারর্দে কাউশক বলা যাশে ন্া। বলাোিই 
একদে যেদডশকল দেে বসশব। এক জন্ সাইদকোদিস্টশক বলা হশব জদন্ কুলেযান্, জু 
ন্াম্বার দতন্ে; ভূতিদবি ও স্কাউে অদভযািীর উপর একদে পূর্ণ যেদডশকল দরশপােণ দলখশত। 
এসব হশত যিো যাে ন্া। 
  
জদন্। 
  
জদন্ কুলেযান্ যিখল, দসদডদস যরাবেদের েদেষ্ক চালু করা হশেশে। তার অথণ হশে েদিবলে 
দতদর যেে হশেশে, স্কাউেদেপ এখন্ দন্শচ যন্শে যাশব। জদন্ কুলেযান্ যরাবেদের দিশক 
ঠাণ্ডা যচাশখ তাদকশে বলল, 
  
হযাশলা দসদডদস। 
  
তুদে দক ভে পাে জদন্? যতাোর হােণদবে স্বাভাদবশকর যচশেও যবদে েশন্ হশে। 
  
জদন্ োন্ত স্বশর বলল, আদে ভে পাদে। 
  
কারর্দে দক আদে জান্শত পাদর? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । তারা ততন জন । সাম়েন্স তিকশন সমগ্র 

 14 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

  
জান্শত পার। যযশহতু তুদে যাে আোর সশে, যসশহতু যতাোশক আোর বলা উদচত। 
  
বল। আদে শুন্দে। 
  
স্কাউেদেশপ দন্শচ ন্াোর সেে আোর েশন্ হল, এক জন্ যকউ যযন্ আোর জশন্য অশপক্ষা 
করশে। 
  
হুাঁ। যসদের একদে েদবও যযন্ আোর েশন্ এল। 
  
েদবদে দক রকে? 
  
কুৎদসত। দজদন্সদের অশন্কগুদল পা আশে। 
  
তুদে যিখশত যপশল দজদন্সদেশক। 
  
ন্া। েদবদে আোর েশন্ হল। 
  
আর দক জান্ দজদন্সদে সম্পশকণ? 
  
ওর ন্াে জাদন্। 
  
ন্ােদেও যতাোর েশন্ হল? 
  
হযাাঁ। 
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কী ন্াে। 
  
অেু। 
  
স্কাউেদেপদে ভূদে স্পেণ করা োি দসদডদস বলল, তুদে েহাকােযাশন্ দেশর যাবার পর 
অবেযই এক জন্ সাইদকোদিশের সশে যিখা করশব। জদন্ কথা বলল ন্া। দসদডদস বলল, 
তুদে রাে করশল ন্া যতা আবার। যতােরা োনু্েরা অকারশর্ই রাে কর। জদন্ চুপ কশর 
রইল। 
  
েহাকােযান্ সেে ১৪ো ৩০ দেদন্শে তারা িুজন্ স্কাউেদেপ যথশক যবর হশে এল। প্রকাণ্ড 
সব পাথশর ঢাকা ঘন্ কৃষ্ণবশর্ণর ধূদলকর্া চারদিশক। একদে েৃত পৃদথবী, কদঠন্ এবং দকেু 
পদরোশর্ ভেের। 
  
জদন্ স্কাউেদেপশক যপেশন্ যেশল পাঁদচে েশজর েশতা এদেশে দেশে থেশক িাাঁড়াল। একদে 
সবুজাভ পাথশরর আড়াল যথশক এদে কী যবর হশে আসশে? যস্পস-সুযশের আরােিােক 
েীতলতার েশধযও তার কপাশল দবেু দবেু ঘাে জেল। 
  
দজদন্সদে কুৎদসত। এোশরাদে পা োকড়োর েশতা চারদিশক েদড়শে আশে। েরীশরর 
তুলন্াে প্রকাণ্ড একদে োথা। োথার িুপাশে োশের ঘন্ দেকশড়র েশতা কী যযন্ যবর হশে 
আশে, যযগুদল সারাক্ষর্ই এদিক-ওদিক ন্ড়শে। দজদন্সদের যকাশন্া যচাখ যন্ই, েুখ যন্ই। 
োশের বর্ণ ধূসর ন্ীল। জদন্ কুলেযান্ জরুদর সুইচ দেপল। হযাশলা। হযাশলা। হযাশলা 
েহাকােযান্ েযালাদি-ওোন্। হযাশলা। দসদডদস, দসদডদস। হযাশলা দসদডদস। 
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জদন্ তার ডান্ হাশতর আর্দবক রাস্ট যরাোর কাযণকর কশর দজদন্সদের দিশক তাকাল, 
যযদে প্রাে এক ে েজ িূশর পা েদড়শে বশস আশে। োথার িুপাশের দেকশড়র েশতা 
দজদন্সগুদল ঘূর্ণােোন্ েদতশত অদত দ্রুত ঘুরশে। জদন্ কুলেযান্ কুল-কুল কশর ঘােশত 
লােল। 
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৩. এ রকম অসম্ভব ঘটনাও ঘমট 
এ রকে অসম্ভব ঘেন্াও ঘশে। 
  
অেু সেগ্ৰ বযাপারদে যচাশখর সােশন্ ঘেশত যিখল। প্রকাণ্ড বড় দজদন্স যথশক যোট্ট দজদন্সদে 
যন্শে এল োদেশত। তার েশধয িুদে কী যযন্ বশস আশে। তারা যক? িু জশন্র কম্পন্াে 
রকে। এক জশন্র েশধয আশর এ দক! অেুর েশন্ হল একজশন্র সেে দচন্তাভাবন্া যস 
বুেশত পারশে। 
  
এশত অবাক হবার দকেু যন্ই, অেু লী বা ন্ীে িুজশন্র েশন্র কথাই বুেশত পাশর। দকন্তু 
যয দজদন্সদের কথা যস বুেশত পারশে, যস দজদন্সদে অেু বা লীর েশতা ন্ে। ওর একদে 
ন্াে আশে, জদন্, কুলেযান্–অিুত ন্াে। জদন্ কুলেযান্ অসম্ভব ভে পাশে। ভে পাশে 
যকন্? যোট্ট ঘর যথশক ভশে ভশে ন্ােশে। তার সশে যয আশে, তার েশন্র কথা অেু 
দকেুই বুেশত পারশে ন্া। আিযণ বযাপার হশে, ঐদের েশধয আবার অসংখয তরে। 
তরেগুদলর দিঘণয এশককদে এশকক রকে। ওর ন্াে দক অেু বুেশত পারশে ন্া। তশব 
বুেশত পারশে, তার সশে আকাশের েহাকােযান্দের সম্পকণ আশে। অদত কু্ষদ্র 
তরেদিশঘণযর োধযশে সম্পকণদে রাখা হশে সবণক্ষর্। অন্য যলাকদে, যার ন্াে জদন্ কুলেযান্, 
যসও োশে োশে েহাকােযান্দের সশে সম্পকণ রাখশে। তশব তা রাখা হশে অশন্ক বড় 
তরেদিশঘণযর তরে দিশে। অথণাৎ যস কথা বলশে। কথা বুেশত পারা যাশে ন্া। তশব অেু 
যদি যবে দকেু সেে এই সেসযাদে দন্শে দচন্তা কশর, তাহশল বুেশত পারশব। ইস, লী আর 
ন্ীে যদি থাকত, তাহশল দন্দেশের েশধয সেসযাদের সোধান্ হত। 
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অেু েন্ দিল জদন্ কুলেযাশন্র দিশক–এত ভে পাশে যকন্? কী যযন্ বলল অন্যদেশক। 
হাাঁেশে সােশন্র দিশক। হাশত এদে কী? অেু ভাবশত লােল। পদরষ্কার দকেু যবাো যাশে 
ন্া। যকেন্ যযন্ অস্পষ্ট। অেু তার খগুদল ওর দিশক বাদড়শে ধরল। যয খ তরেদিঘণয 
বুেশত পাশর, যসদেশক দবদভন্ন তরেোিাে যিালাশত শুরু করল। হযাাঁ, এইবার বুেশত পারা 
যাশে। জদন্ কুলেযান্ এক জন্ ভূতিদবি। োদে সম্পশকণ জাশন্। োদে কী? জদন্ কুলেযান্ 
পাথরগুদল সম্পশকণ ভাবশে। পাথরগুদল দসদলকা ও এলুদেদন্োশের, তার েশধয আশে 
অিাইড। দসদলকা কী, এলুদেদন্োে দক, আবার কপার অিাইডই-বা কী? কপার অিাইড 
যিশখ জদন্ কুলেযান্ অবাক। কারর্ এখাশন্ অদিশজন্ যন্ই। অদিশজন্ ন্া থাকশল কপার 
অিাইড থাকশব ন্া যকন্? এই িুদের েশধয সম্পকণ কী? আহ, এই জদন্ কুলেযান্ কত 
সুখী! কত রকে সেসযা আশে তার োথাে। ন্তুন্ ন্তুন্ সেসযা দন্শে ভাবশে। তাশির 
েশতা ন্া, একই সেসযা দন্শে তাশির েশতা ভাবশত হে ন্া। আো, ঐ জদন্ কুলেযান্ দক 
বলশত পারশব আকাশের বাইশর কী আশে? দন্িেই পারশব, কারর্ তারা এশসশে আকাশের 
বাইশর যথশক। 
  
অেু হঠাৎ পাথশরর আড়াল যথশক যবর হশে এল। তার প্রকাণ্ড েরীরদেশক অদত দ্রুত দন্শে 
এল জদন্কুলেযাশন্র সােশন্। তারপর দস্থর হশে িাাঁড়াল যসখাশন্। 
  
জদন্ কুলেযান্, আোশির দতন্ বনু্ধ্র তরে যথশক যতাোশক জান্াদে। অদভন্েন্। 
  
  
  
জদন্ প্রথে খাদন্কক্ষর্ দন্শজর যচাখশক দবশ্বাস করশত পারল ন্া। এসব দক সদতয, ন্া স্বপ্ন! 
জদন্র োথা দেেদেে করশে। বুক-েুখ শুদকশে কাঠ। দসদডদসর েলা যোন্া যেল, 
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জদন্, ভে যপও ন্া, আোর হাশত আর্দবক ব্লাস্টার আশে। ব্লাস্টার চালু কশরদে। 
  
দসদডদস, ওদে কী? 
  
একদে প্রার্ী দন্িঃসশেশহ। প্রার্ীদে লক্ষ করশে আোশির। তুদে ন্ড়াচড়া করশব ন্া, যযখাশন্ 
িাাঁদড়শে আে, যসখাশন্ িাদড়শে থাক। 
  
দসদডদস, অশপক্ষা করে যকন্? আর্দবক ব্লাস্টাশরর সুইচ দেশপ িাও। 
  
তুদে ন্াভণাস হশব ন্া। যতাোর দিশক এশোশলই আদে বযবস্থা করব। আদে প্রার্ীদের েদব 
তুলব প্রথে। েহাকােযান্ যথশক আশরকদে দেে আসশে। ওরা প্রার্ীদেশক ধরার যচষ্টা 
করশব। 
  
জদন্ খাদন্কো সদম্বত দেশর যপল। খুব সাবধাশন্–যাশত প্রার্ীদের িৃদষ্ট আকদেণত ন্া হে–
যযাোশযাে-সুইচ দেপল। কযাশেশন্র েলা যভশস এল সশে সশে। 
  
হযাশলা জদন্, আেরা সব দকেু লক্ষ করদে। জীবদবজ্ঞান্ীশির দেে যন্শে আসশব দকেুক্ষশর্র 
েশধয। 
  
দক করব আদে, যেশর যেলব প্রার্ীদেশক? 
  
কী বলে পােশলর েশতা, জীবন্ত ধরশত হশব প্রার্ীদেশক। এ রকে অিুত প্রার্ী এর আশে 
কখশন্া পাওো যাে দন্। জীবদবজ্ঞান্ীরা খুবই অবাক। 
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জদন্ কুলেযান্ যিখল, প্রার্ীদে আশরা খাদন্কো এদেশে এশসশে। তার েশন্ হল, প্রার্ীদে 
বলশে—আোশক ভে করার দকেুই যন্ই। 
  
যরাবে দসদডদস এক হাশত আর্দবক রাস্টার ধশর যরশখই অন্য হাশত যবে কশেকদে কাজ 
করল। প্রার্ীশির েদব েহাকােযাশন্ দরশল করার বযবস্থা করল। একদে সাশভণোর দসশস্টে 
চালু করল, যাশত অন্য যয যকাশন্া দিক যথশক এই জাতীে যকাশন্া প্রার্ী পাাঁচ ে েশজর 
যভতশর এশল আশে যথশকই যের পাওো যাে। দিতীে স্কাউেদেপদে যকাথাে ন্ােশব, তাও 
তাশকই যবর করশত হশে। সবশচ ভাশলা হশতা যদি প্রার্ীদের যপেশন্ ন্ােশত পারত। দকন্তু 
তা সম্ভব হশে ন্া। জােোদে প্রকাণ্ড সব পাথশর ভদতণ। ন্ােশত হশব প্রথে স্কাউেদেপদের 
কাশেই বণযাপারদে দবপজ্জন্ক। প্রার্ীদে দিতীে স্কাউেদেপ যিশখ ভে যপশে জদন্শক আক্ৰের্ 
কশর বসশত পাশর। 
  
আক্ৰেশর্র ধারা কী হশব যক জাশন্। জন্তুদে েশন্ হশে প্রাদেদতহাদসক। স্বভাবতই যস 
োাঁদপশে পড়শব। এতো িূর যথশক তা সম্ভব হশব ন্া। তাশক আশরা কাশে এদেশে আসশত 
হশব। যসশক্ষশি অশন্কো সেে পাওো যাশব। হাশত। আক্ৰেশর্র অন্য ধারাে এ হেত িূর 
যথশকই দবে জাতীে দকেু েুশড় যেলশব। তা হশল ভশের দকেু যন্ই, জদন্র যস্পস-সুযে 
আশে। 
  
দিতীে স্কাউেদেশপ দেল োইশেদন্োে ইদরদডোশের দতদর একদে প্রকাণ্ড খচা। খাচাদে আন্া 
হশে প্রার্ীোশক বদে করার জশন্য। ডিঃ জন্ যেন্ডার (প্রার্ীদবিযা দবভাশের প্রধান্) এবং 
েহাকােযাশন্র দসদকউদরদে দবভাশের এক জন্ অদেসার খাচাোশক দন্শে আসশে। 
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ডিঃ জন্ যেল্ডাশরর েুখ িুদিন্তাগ্ৰে। িুদিন্তার প্রধান্ কারর্, এই অিুত প্রার্ীদের এখাশন্ 
থাকার কথা ন্ে। তবু যস আশে। তার োশন্ যস একা ন্ে, আশরা অশন্শকই দন্িে আশে। 
দকন্তু এরা খাে দক? এই ঊের গ্ৰশহ এশির জশন্য যকাশন্া খািয থাকার কথা ন্ে। 
  
ডিঃ জন্ যেভার অন্য আশরকদে কারশর্ও যশথষ্ট দব্রত। তার েশন্ হশে প্রার্ীদে বুদদ্ধোন্। 
এ রকে েশন্ করার যশথষ্ট কারর্ আশে। প্রথেত, এই অবস্থাশত যয যকাশন্া প্রার্ীই পাদলশে 
আত্মশোপশন্র যচষ্টা করত, এদে তা করশে ন্া, দন্জ যথশক এদেশে এশসশে। দকন্তু আক্ৰের্ 
করশে ন্া, বরং িূশর িাাঁদড়শে েভীর আগ্ৰশহর সশে সব দকেু লক্ষ করশে। ডিঃ যেভার লক্ষ 
কশরশে, প্রার্ীদের সেে েশন্াশযাে জদন্র দিশক। োশে োশে যস অবদেয তাকাশে 
যরাবেদের দিশক। তাও খুব অল্প সেশের জশন্য। তাহশল যস দক বুেশত পারশে, যরাবেদে 
একদে যাদন্ত্রক োনু্ে। 
  
ডিঃ জন্ যেভাশরর উশিে আশরা বাড়ল, যখন্ যসন্ট্রাল কদম্পউোর যথশক হঠাৎ বলা হল–
প্রার্ীদের ো যথশক দবো যরদডশেেন্ হশে। জন্ যেন্ডার অবাক হশে বলল, তা কী কশর 
হশে। 
  
কী কশর হশে, তা এই েুহূশতণ বলা যাশে ন্া, তশব হশে। 
  
আশরা দকেু আশে? 
  
আশে, তশব তা এখশন্া দন্দিতভাশব বলা দঠক হশব ন্া। 
  
দঠক ন্া হশলও বশল যেল। 
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প্রার্ীদের েরীশর একদে যচৌম্বক েদি থাকার সম্ভাবন্া আশে। 
  
দন্িতভাশব কখন্ জান্া যাশব? 
  
যখন্ প্রার্ীদে এদেশে আসশব। 
  
জন্ যেন্ডার শুকশন্া েুশখ বলল, যচৌম্বক েদিদে দক েদিোলী? 
  
যশথষ্ট েদিোলী। 
  
জন্ যেডার খাদন্কক্ষর্ চুপ কশর যথশক বলল, যতাোর দক েশন্ হে প্রার্ীদে বুদদ্ধোন্? 
  
দসদডদস সশে সশে বলল, প্রার্ীদে বুদদ্ধোন্ হবার সম্ভাবন্া খুবই যবদে। তশব যযসব তথয 
আোর কাশে আশে, তা যথশক এই েুহূশতণ দকেু বলা দঠক হশব ন্া। 
  
েহাকােযান্ সেে ১৫/৩৫ দেদন্শে দিতীে স্কাউেদেপদে ন্ােল। জন্তুদে লদেশে উঠল ন্া, 
বা ভে যপশে পাদলশেও যেল ন্া। স্কাউেদেপ যথশক পা বাড়াবার সশে সশে জন্ যেভাশরর 
েশন্ হল–প্রার্ীদের ন্াে অেু, প্রার্ীদের আশরা িুদে বনু্ধ্ আশে। একজশন্র ন্াে লী, 
অন্যজশন্র ন্াে ন্ীে। এরা দতন্ জন্ োড়া এই গ্ৰশহ অন্য যকাশন্া প্রার্ী যন্ই। 
  
এই রকে েযন্ হওোর যপেশন্ যকাশন্া কারর্ যন্ই। তবু জন্ যেডাশরর েশন্ হল, এ সব 
তশথযর প্রদতদেই সতয। জন্ যেভার কাাঁপা েলাে বলল, হযাশলা জদন্, ঐ জদের ন্াে অেু 
ন্াদক? 
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হযাাঁ, ওর ন্াে অেু। 
  
জন্ যেভার েম্ভীর হশে বলল, কী কশর জান্শল ওর ন্াে অেু? কথা বশলে ন্াদক ওর 
সশে? 
  
ন্া, কথা বদল দন্। 
  
কথা ন্া বশলই বুেশত পারশল? 
  
জদন্ যথশে যথশে বলল, তা পারলাে এবং আোর েশন্ হে তুদে বুেশত যপশরে। 
  
জন্ যেভার েম্ভীর হশে বলল, বযাপার দক জাদন্। 
  
বযাপার যতা যতাোরই জান্ার কথা। তুদে জীবদবজ্ঞাশন্র যলাক। 
  
তা দঠক। তা দঠক। 
  
জন্ যেন্ডারেযান্ স্কাউেদেপ যথশক অশন্কখাদন্ এদেশে যেল প্রার্ীদের দিশক, তারপর স্পষ্ট 
স্বশর বলল, 
  
হযাশলা আেু। 
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৪. লী ও নীম তনিঃশমে হাাঁটতিল 
লী ও ন্ীে দন্িঃেশব্দ হাাঁেদেল। 
  
হাাঁেবার সেে এরা সচরাচর কথা বশল ন্া। লুখগুদল েরীশরর যভতর লুকাশন্া থাশক। 
যন্হাশেত প্রশোজন্ োড়া যবর কশর ন্া। 
  
সকালশবলার দিশক তারা ঘরগুদলর সােশন্ এশস িাাঁড়াল। েড় যন্ই। োন্ত ভাব চারদিশক। 
লী বলল, 
  
আজ যকান্ ঘরদের যভতর প্রথে ঢুকশব? 
  
ন্ীে জবাব ন্া দিশে প্রথে ঘরদের যভতর ঢুশক পড়ল। এই ঘরদে সবশচ উাঁচু। প্রাে 
আকােশোো। লী যবে অবাক হল। তারা কখন্ও একাএকা যকাথাও যাে ন্া। আজ ন্ীে 
এরকে করল যকন্? লী ডাকল, ন্ীে, ন্ীে। 
  
ন্ীে সাড়ােব্দ করল ন্া। লী খাদন্কক্ষর্ ইতেত কশর প্রথে ঘরদের যভতশর ঢুকল। আিযণ, 
এই প্রকাণ্ড হল ঘশরর যকাথাও ন্ীে যন্ই। তাহশল যস দক দিতীে ঘশর চশল যেশে। দিতীে 
ঘশরও তাশক পাওো যেল ন্া। শুধু তাই ন্ে, েদে ঘশরর যকান্দেশতই ন্ীে যন্ই। 
  
লী অবেয অন্াোশস তাশক খুাঁশজ যবর করশত পাশর। লুখগুদল যবর কশর রাখশলই জান্া 
যাশব যকাথাে লুদকশে আশে ন্ীে। দকন্তু লীর ইো করশে। ন্া। ন্ীে এ রকে করল যকন্? 
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লী ঘশরর বাইশর এশস পা েদড়শে বশস থাকল। তার দকেুই ভাশলা লােশে ন্া। ক্লাদন্ত 
লােশে। এ রকে কলল যকন্ ন্ীে? কত িীঘণকাল তারা একসশে আশে। যসই কশবকার 
কথা, অস্পষ্টভাশব েশন্ পশড়। ো দেশলন্ যবাঁশচ। োশের চারপাশে তারা ঘুরঘুর করত। ো 
বলশতন্, 
  
আোর ল্ষ্ম ী যসান্ারা, যতােরা সবাই একসাশথ থাকশব। একা-একা যাশব ন্া যকাথাও। 
  
ন্ীে যচাখ ঘুদরশে বলত, একা-একা যেশল কী হে? 
  
একা-একা থাকশল অশন্ক োশেলা হশত পাশর। যদি একসশে থাক, তাহশল যতাোশির 
দতন্ জশন্র সুখ একসশে থাকশব। যদি তারা এক োিাে কাাঁশপ, তাহশল যতােরা অশন্ক 
দকেু করশত পারশব। আোশির লুখ েহােদিোলী। 
  
কী কশর কাাঁপশব এক সশে? 
  
যতাোশির দন্শজশিরই তা দেখশত হশব। আোর লুখ ন্ষ্ট হশে যেশে। আদে যতাোশির দকেু 
যেখাশত পারব ন্া। 
  
শুধু লুখ ন্ে, অশন্ক দকেু ন্ষ্ট হশে দেশেদেল তাাঁর। ো যচাশখ যিখশতন্ ন্া, হাাঁেশত পারশতন্ 
ন্া। তবু যয কত দিন্ যবাঁশচ দেশলন্, তাশির কত দকেুই ন্া যেখাশতন্। প্রথে যেখাশপণন্ 
কী কশর সেসযা দন্শে দচন্তা করশত হে। 
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প্রথশে লুখগুদল েরীশরর যভতর ঢুদকশে যেলশব, তারপর যকাশন্া একদে জােোে, যযখাশন্ 
প্রচুর আশলা আশে, যসখাশন্ পা েদড়শে ভাবশত বসশব। একজন্ দক ভাবশে অন্য জন্ তা 
বুেশত যচষ্টা করশব ন্া। 
  
বুেশত যচষ্টা করশল কী হে? 
  
দঠকেশতা ভাবা যাে ন্া। 
  
তাশির প্রথে সেসযা দিশলন্ ো। সেসযাদে অিুত—আেরা যক? যকাশেশক এশসদে? দিশন্র 
পর দিন্ এই সেসযা দন্শে ভাবশত লােল। তারা। প্রথে েুখ খুলল আেু। যস বলল, 
  
আেরা বুদদ্ধোন্ একদে প্রার্ী। 
  
ো বলশলন্, প্রার্ী দক? 
  
যারা ভাবশত পাশর তারাই প্রার্ী। 
  
আেরা যকাশেশক এশসদে? 
  
আেরা যকাশন্া জােো যথশক আদস দন্। এখাশন্ই দেলাে। 
  
ো িুিঃদখত হশে বলশলন্, যতােরা এখশন্া ভাবশত যেখ দন্। ভাবন্াশত যুদি যন্ই যতাোশির। 
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ক্ৰশে ক্ৰশে তারা ভাবশত দেখল। কত অিুত অিুত সেসযাই ন্া ো দিশতন্–(১) আশলা 
আোশির কাশে এত দপ্রে যকন্? যকন্ আেরা আশলা োড়া ভাবশত পাদর ন্া? (২) যকন্ 
ঘরগুদলর কাশে আোশির যযশত োন্া? 
  
তখশন্া তারা ঘরগুদল যিশখ দন্, শুধু োশের কাশে শুশন্শে। িুদে ঘর আশে আকােশোে। 
যস ঘশরর কাশে যযশত োন্া। যকন্ োন্া? ো তা বলশবন্ ন্া। যভশব যবর করশত হশব। 
  
যযদিন্ োশের েরীর একেু ভাশলা থাকত, যসদিন্ই ন্তুন্ দকেু বলশতন্। একদিন্ তারা 
গুন্শত দেখল। যেখাোিই ো একদে সেসযা দিশে দিশলন্ পাাঁচ সংখযার এেন্ িুদে রাদে 
বল, যাশক অন্য যকাশন্া রাদে দিশে ভাে যিো যাে ন্া।ন্ীে সশে সশে বলল, 
  
যয যকাশন্া রাদেশকই এক দকংবা যসই রাদে দিশে ভাে যিো যাে। 
  
তা যাে। ঐ িুদে রাদে োড়া অন্য যকাশন্া রাদে দিশে ভাে যিো যাশব ন্া। 
  
ো োরা যাবার আশে আশে অশন্ক দকেুই ওরা দেশখ যেলল। আবার অশন্ক দকেু দেখশত 
পারল ন্া। ো বলশতন্, যবদের ভাে দজদন্সই দেখশত হে দন্শজর যচষ্টাে। যতােরা িীঘণজীবী! 
অশন্ক সেে পাশব যেখার। েৃতুযর আশে আশে বশল যেশলন্, 
  
একদে কথা সব সেে েশন্ রাখশব, যতােরা থাকশব একসশে। যতাোশির দতন্ জশন্র 
দেদলত েদি হশে অকল্পন্ীে েদি। আশরকদে কথা, ঘরগুদলর রহসয যবর করশত যচষ্টা 
করশব। 
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তাাঁর েৃতুয যিশখ ওশির যাশত কষ্ট ন্া হে, যস জশন্য ো েৃতুযর দঠক আশে আশে ওশির 
একদে সেসযা দন্শে ভাবশত বলশলন্, েৃতুয কী? তারা সেসযা দন্শে বযে হশে থাকল, 
বুেশতই পারল ন্া কখন্ ো োরা যেশলন্। 
  
ন্ীে যবদরশে আসশত যিদর করল। অশন্কখাদন্ যিদর করল। সূযণ তখন্ প্রাে োথার উপর। 
লী দকেুই বলল ন্া। ন্ীে খাদন্কক্ষর্ চুপ কশর যথশক বলল, চল দেশর যাই। 
  
যতাোর যা যিখার যিখা হশেশে? 
  
হশেশে। 
  
কী যিখশল? 
  
আজশক প্রথে বাশরর েশতা একো দজদন্স লক্ষ করলাে। 
  
বল শুদন্। 
  
এই ঘরগুদল আকােশোাঁো। 
  
আোর যতা েশন্ হে এ তথযদে আেরা প্রথে যথশকই জাদন্। 
  
এই ঘরগুদলর যিোল অসম্ভব েসৃর্। 
  
এইদেও আেরা প্রথে যথশকই জাদন্। 
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আোর েশন্ হে এ রকে করা হশেশে, যাশত আেরা যিোল যবশে উঠশত ন্া পাদর। 
  
লী চুপ কশর রইল। ন্ীে বলল, আদে যভতশর দেশে আজশক কী কশরদে জান্? 
  
ন্া। জান্শত যচষ্টা কদর দন্। 
  
এই ঘশরর যয কম্পন্াে, যসই কম্পন্াে আদে আোর সুখ কাাঁদপশেদে। 
  
লী েদম্ভত হশে যেল। যদি সদতয তাই হে, তাহশল ঘরদের যভশঙ গুাঁদড়শে পড়ার কথা। 
  
ন্ীে বলল, ঘর ভাঙাই দেল আোর উশেেয। যাশত তুদে আঘাত ন্া পাও, যসজন্যই যতাোশক 
দন্শে ঢুদক দন্। দকন্তু ঘর ভাশঙ দন্। যকন্ ভাশঙ দন্ জান্? 
  
ন্া। 
  
ভাশঙ দন্, কারর্ েদে ঘর আলািা আলািা কশর এেন্ভাশব দতদর করা, যাশত সােদগ্ৰক 
কম্পন্াে অশন্ক দন্শচ যন্শে যেশে। আেরা এত দন্শচ ন্ােশত পাদর ন্া। তুদে দক দকেু 
বুেশত পারে, লী? 
  
পারদে। যারা এই ঘরগুদল দতদর কশরশে, তারা আোশির হাত যথশক এশির রক্ষা করবার 
জশন্যই এরকে কশরশে, এই বলশত চাও তুদে? 
  
হযাাঁ। 
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তারা তাহশল যকাথাে? 
  
যসই সেসযা দন্শে আোশির দতন্ জন্শক একসশে ভাবশত বসশত হশব। 
  
লী এবং ন্ীে দন্িঃেশব্দ দেশর চলল। লী যভশব যরশখদেল ন্ীেশক খুব একশচাে োলেে 
করশব। দকন্তু দকেুই করল ন্া, অতযন্ত দ্রুতপাশে দেশর চলল অেুর কাশে। দতন্ জন্ দেশল 
আবার দেশর আসা িরকার। ঘরগুদলর োথার উপর দেশে যিখা িরকার কী আশে যসখাশন্। 
অশন্ক সেসযা জশে যেশে। ভাবশত বসা প্রশোজন্। 
  
  
  
আিশযণর বযাপার হশে, জন্তুদে দন্িঃেশব্দ খাাঁচাে ঢুশক পড়ল। জন্ যেন্ডার এবং জদন্ কুলেযান্ 
বড়ই অবাক হল। যকাশন্া জন্তুশক খাাঁচাে যঢাকাশন্া অতযন্ত পদরশ্রশের বযাপার। প্রচুর যাদন্ত্রক 
সহােতা প্রশোজন্। প্রথশে একদে েদিোলী দবিুযদতক চক্ৰ দতদর করা হে, যসই চক্ৰ 
ক্ৰোেত যোে কশর 
  
চার েুশখর সােশন্ আন্া হে। জন্তুদে যত বুদদ্ধোন্, তাশক খাাঁচাে ঢাকাশন্া ততই েুেদকল। 
এ যক্ষশি যকাশন্া দকেুরই প্রশোজন্ হল ন্া। খাচার েুখ যখালাোি জন্তুদে খাচাে ঢুশক 
পড়ল। দবিুযদতক চক্ৰ দতদর করার প্রশোজন্ও হল ন্া। জদন্ কুলেযান্ যচাঁদচশে বলল, চার 
িরজা বন্ধ্ কশর িাও। 
  
কদম্পউোর দসদডদস বলল, যাদন্ত্রক যোলশযাে যিখা দিশেশে। খাচার িরজা বন্ধ্ হশে ন্া। 
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দক জাতীে যোশলাশযাে? 
  
যসশকন্ডাদর যেেশন্দেক দেল্ড দতদর হশে ন্া। 
  
এরকে হশব যকন্? 
  
েশন্ হশে কাশরন্ট যলা করশে ন্া। যভদরোক িুদে অশকশজা। পরীক্ষা করা হশে। 
  
আেরা এখন্ কী করব? 
  
অশপক্ষা করশব। আেরা ক্ৰদে সারাশত ন্া পারশল অন্য আশরকদে খাাঁচা পাঠাশব। 
  
জদন্ কুলেযাশন্র দবরদির সীো রইল ন্া। কতক্ষর্ এরকে অশপক্ষা করশত হশব যক জাশন্। 
জন্তুদে েশন্ হশে দিদবয সুশখ ঘুদেশে পশড়শে। োশের ডাশলর েশতা যযসব দবদচি দজদন্স 
তার োথার িুপাে দিশে যবর হশেদেল, যসগুদল আর যিখা যাশে ন্া। েরীশরর যভতর 
ঢুদকশে যেশলশে। ন্াদক? জন্ যেন্ডার বলল, প্রার্ীদে বুদদ্ধোন্ ন্ে। 
  
কী যিশখ বলে? 
  
প্রার্ীদে ঘুদেশে পশড়শে। এ রকে অস্বাভাদবক অবস্থাে যকাশন্া প্রার্ী ঘুদেশে পড়শত পাশর 
ন্া। 
  
ঘুেুশে, বুেশল কী কশর? 
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যচাখ বন্ধ্। োথার শুাঁড়গুদলও যন্ই। ন্ড়াচড়া করশে ন্া। 
  
তুদে দক দন্িঃসশেহ যয প্রার্ীদে ঘুেুশে? 
  
ন্া। তা োড়া অসংখয প্রার্ী আশে যারা কখশন্া ঘুোে ন্া। স্নােুদবক দবশ্রাশের তাশির 
প্রশোজন্ যন্ই। 
  
১৮ো পাঁদচে দেদন্শে েযালাদি-ওোন্ যথশক জান্াশন্া হল যয চাদের িরজা দঠক করা সম্ভব 
হে দন্। দবকল্প বযবস্থা দহশসশব অন্য একদে খাাঁচা পাঠাশন্া হশে। জন্তুদেশক ন্তুন্ খাাঁচাে 
যঢাকাশন্ার জশন্য প্রশোজন্ীে বযবস্থা যন্ো যহাক। 
  
প্রশোজন্ীে যকাশন্া বযবস্থা যন্োর আশেই যিখা যেল দঠক একই রকে যিখশত আশরা িুদে 
প্রার্ী এশস উপদস্থত হশেশে এবং দকেুোি দিধা ন্া কশর ঢুশক পশড়শে খাচাে। যঢাকাোিই 
খাচার িরজা বন্ধ্ হশে যেল। জদন্ বলল, এসব কী হশে, আদে দকেুই বুেশত পারদে ন্া। 
এই িুদে আবার যকাশেশক এল? 
  
জন্ যেন্ডার বলল, তুদে দন্িেই আো কর দন্, একদেোি এরকে প্রার্ী এই গ্ৰশহ? 
  
লক্ষ লক্ষ এ রকে কুৎদসত প্রার্ী এখাশন্, তাও আো কদর দন্। আর ভাব যিশখ েশন্ হশে 
সবাই খাচাে ঢুশক পড়শব। 
  
যোশেই অস্বাভাদবক ন্ে। দন্ম্নশশ্রর্ীর প্রার্ীরা প্রােই িলপদতশক অনু্সরর্ কশর। 
  
জদন্ েম্ভীর হশে বলল, 
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প্রার্ীগুদল যোশেই দন্ম্নশশ্রর্ীর ন্ে। আোর েশন্ হে প্রথে প্রার্ীদে ইো কশর িরজা যখালা 
যরশখদেল, যাশত অন্য িুদে এশস উঠশত পাশর এবং সুশযাে বুশে আোশির সবণন্াে করশত 
পাশর। 
  
তুদে শুধু শুধু ভে পাঞ্ছ জদন্। এরা দন্রীহ প্রার্ী। দহংস্র ন্ে। দহংস্র হশল আোশির আক্ৰের্ 
কশর বসত। 
  
আক্ৰের্ কশর দন্, কারর্ এরা বুদদ্ধোন্। এরা সুশযাশের জশন্য অশপক্ষা করশব। 
  
জন্ যেন্ডার যহশস উঠল। জদন্ বলল, দতন্দে প্রার্ীশক এক সশে েহাকােযাশন্ দন্শে আেরা 
হেশতা যবাকাদে করদে। 
  
জান্, যস িাদেত্ব যতাোর ন্ে। যকন্ শুধু শুধু ভাবে? 
  
জীবদবিযা েশবের্াোশরর একপ্রাশন্ত প্রার্ী দতন্দেশক রাখা হল। ঘরদে দসলদেন্ সংকশরর 
দতদর। বােুর চাপ ০.৯৫ এেেসদেোর। বােুেণ্ডলীে েঠন্ এেন্ রাখা হশেশে যাশত 
প্রার্ীগুদলর দকেুোি অস্বদে ন্া হে। খািয এবং পুদষ্ট দবভাশের উপর ভার পশড়শে, কী 
ধরশন্র খািয প্রার্ীদে গ্ৰহর্ কশর তা যবর করা। সাইদকোদি দবভােশক বলা হশেশে প্রার্ীদের 
বুদদ্ধেত্তা সম্পশকণ একদে প্রাথদেক দরশপােণ দিশত। দরশপাশেণ যদি প্রার্ীদেশক বুদদ্ধোন্ বলা 
হে, তশবই তার সশে যযাোশযাশের যচষ্টা করা হশব। 
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গ্ৰহদেশত একদে দন্রীক্ষা পরীক্ষাোর যখালা হশেশে। পরীক্ষাোশরর িাদেত্ব হশে, োকড়সা 
জাতীে এই প্রার্ীগুদল োড়া অন্য যকাশন্া প্রাশর্র দবকাে হশেশে দক ন্া, যস সম্বশন্ধ্ অনু্সন্ধ্ান্ 
করা। গ্ৰহদে ১২ োইপ। এই জাতীে গ্ৰশহ প্রাশর্র উিব হে ন্া। দকন্তু যযশহতু এক যশ্রর্ীর 
প্রাশর্র সন্ধ্ান্ পাওো যেশে, যসশহতু এই দন্রীক্ষা পরীক্ষাোর। 
  
োকড়সা জাতীে প্রার্ীগুদলশক েহাকােযাশন্ দন্শে যাবার পরপরই তাশির ঘুেন্ত ভাব যকশে 
যাে। তারা োথার িুপাশের দবদচি দেকশড়র েশতা দজদন্সগুদল যবর কশর অদস্থরভাশব 
েুশোেুদে করশত থাশক। দকন্তু অবস্থাদে সােদেক। খাদন্কক্ষর্ পর এরা আবার ঘুদেশে পশড়। 
চুপচাপ দন্েুে। দকন্তু আবার যজশে উশঠ আশের েশতা েুশোেুদে করশত থাশক। আবার 
দন্ঝ েুে। 
  
তাশির এ পযণন্ত ে রকশের খাবার যিো হশেশে। যপ্রাদেন্, েযাে এবং যসলুশলাজ জাতীে 
খাবার। প্রদত বারই তারা েভীর আগ্ৰশহ খাবাশরর চারপাশে দভড় কশরশে। দকন্তু খাবার 
স্পেণও কশর দন্। দকেুক্ষর্ চুপচাপ যথশক আবার যসই আশের েশতা ঘুেন্ত অবস্থা। 
  
সাইদকোদি দবভাে যথশক বুদদ্ধেত্তা পরীক্ষার জশন্য প্রথে পরীক্ষাদের বযবস্থা করা হল। এদে 
একদে সহজ পরীক্ষা (হলশরন্ দক্ৰশেদেদভ যেস্টোইে হইদস)। যার বুদদ্ধেত্তা পরীক্ষা করা 
হশব, তাশক যচৌেদট্টদে স্কোর যিো হে এবং অন্য এক জন্ প্রার্ীদের সােশন্ দঠক একই 
ধরশন্র যচৌেদট্টদে স্কোর দন্শে বশস। দন্দিণষ্ট সেশের বযবধাশন্ যসগুদল দন্শে একদে দিভুজ, 
একদে আেতশক্ষি এবং একদে দসদলন্ডার দতদর করা হে। এরপর এগুদলশক 
সোনু্পাদতকভাশব দবদভন্ন ভাে কশর প্রার্ীদেশক যিখাশন্া হে। সাধারর্ত দন্ম্নশশ্রর্ীর 
বুদদ্ধদবদেষ্ট প্রার্ীরা যবে দকেু িূর পযণন্ত অনু্সরর্ করশত পাশর। েধযে যশ্রর্ীর বুদদ্ধদবদেষ্ট 
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প্রার্ীরা সোনু্পাদতক ভাে পযণন্ত করশত পাশর। যেে িুদে পযণাে শুধু বুদদ্ধোন্ প্রার্ীরাই 
করশত পাশর। 
  
োকড়সা যশ্রর্ীর প্রার্ী দতন্দে অতযন্ত আগ্ৰহ দন্শে স্কোরগুদল ন্াড়াচাড়া করশত লােল। 
দকন্তু তার পরপরই স্কোরগুদল এক পাশে সদরশে যরশখ দিদবয ঘুেুশত যেল। 
  
হলশডশন্র দিতীে যেশস্টও একই বযাপার হল। যোলাকার বল পাাঁচদেশক দন্শে তারা 
খাদন্কক্ষর্ ন্াড়াচাড়া কশর এক পাশে যরশখ ঘুেুশত যেল। 
  
সাইদকোদি দবভাশের প্রাথদেক দরশপাশেণ বলা হল–প্রার্ীগুদলর প্রাথদেক পযণাশের বুদদ্ধও 
যন্ই বশলই েশন্ হশে। সাইশেশির যেস্টগুদল ন্া করা পযণন্ত সদঠকভাশব দকেু বলা যাশে 
ন্া। 
  
লীর একদে োি দচন্তা–এসব দক? 
  
বলাই বাহুলয, এই লম্বাশে িুদেোি পা-দবদেষ্ট প্রার্ীগুদল অশন্ক জাশন্। যারা এেন্ একদে 
অিুত দজদন্শস কশর হঠাৎ এশস হাদজর হশত পাশর, তারা দন্িেই বুদদ্ধোন্। দকন্তু আিশযণর 
বযাপার, বুদদ্ধোন্ হওো সশিও এরা সেসযা দন্শে দচন্তা করশে ন্া। এশির ভাবভদে এরকে, 
যযন্ যকাথাও যকাশন্া সেসযা যন্ই। এশির কথার অথণ বুেশত পারশল ভাশলা হত। ন্ীেশক 
বলা হশেশে কথার অথণ যবর করশত। যস এখন্ শুধু একদেোি সেসযা দন্শেই ভাবশে। 
এরা প্রদতদে দজদন্সশক একদে ন্াে দিশে ডাশক েহাকােযান্, রবে দসদডদস, সাইদকোদি 
দবভাে। একদের সশে আশরকদের সম্পকণ কী কশর, যসদেই এখন্ জান্শত হশব। বযাপারদে 
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জদেল ন্ে, সেেসাশপক্ষ। ন্ীে এখান্কার প্রদতদে জীশবর (যাশির এরা োনু্ে বশল ভাবশে) 
কথাবাতণা েন্ দিশে শুন্শে এবং দবশেের্ করশে। 
  
এরা যচৌেদট্টদে বস্তু দিশেশে। উশেেয কী, তা যবাো যাশে ন্া। এক জন্ অশন্ক দকেু 
বাদন্শে বাদন্শে যিখাল। এরা দক চাে তারাও যসরকে দকেু বাদন্শে বাদন্শে যিখাশব? তা 
যকন্ চাইশব ন্াদক তারা চাে এই সব বস্তুর কম্পন্াে কত তা যবর করশত? ন্ীে প্রদতদের 
কম্পন্াে কত তা যবর করল। তারপর দতন্ জন্ দেশল ভাবশত বসল এই কম্পন্ােগুদলর 
অন্য যকাশন্া অথণ আশে দকন্া। সেসযাদে জদেল। সেে লােল ভাবশত। দকন্তু উত্তর যবর 
করার আশেই ওরা পাাঁচদে যোলাকার বস্তু ঢুদকশে দিল। এশির ওজন্ এক ন্ে, দকন্তু 
কম্পন্াে এক। এদেও দক যকাশন্া সেসযা? ওরা আবার ভাবশত বসল। 
  
অেুর উপর িাদেত্ব যিো হশেশে, ওরা যক কী ভাবশে তা যবর করার। এর জশন্য ভাো 
জান্বার প্রশোজন্ হে ন্া। লুখ িুদেশক সমূ্পর্ণ সদক্ৰে করশত হে। অেু দন্দবষ্ট েশন্ তাই 
কশর যাশে। প্রদতদে োনু্শের কথা জান্বার পরই যস সেসযা দন্শে ভাবশত বসশব। দকন্তু 
ইদতেশধয যস একদে অিুত দজদন্স লক্ষ কশরশে, োনু্েরা এশক অশন্যর েশন্র কথা বুেশত 
পারশে ন্া। বযাপারদে অদবশ্বাসয হশলও সতয। জদন্ ন্াশের োনু্েদে জন্ যেন্ডাশরর খুব 
কাশে পাঁদড়শে েশন্ েশন্ ভাবশে জন্ যেভার একদে েহােূখণ–দকন্তু জন্ যেন্ডার তা বুেশত 
পারশে ন্া। 
  
তাশির সােশন্ এখন্ অশন্ক সেসযা। সেসযা োশন্ই হশে আন্ে। কত দকেু ভাববার 
আশে এখন্। আহ্ দক আন্ে। অেুর পাশে অসম্ভব যন্ত্রর্া, দকন্তু তাশত দকেুই আশস যাে 
ন্া। 
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দকে িুশেন্ দন্শজর বযদিেত ঘশর একা-একা বশস দেল। আজ সরাসদর প্রচুর োশেলা 
দেশেশে। এখন্ খাদন্কো দবশ্রাে করা যযশত পাশর। তার ঘশরর বাইশর িুদে যোে যোে 
লাল বাদত জ্বলশে, যার োশন্ হশে দবশেে যকাশন্া জরুদর প্রশোজন্ োড়া তাশক দবরি 
করা যাশব ন্া। 
  
দকে িুশেন্ একদে দসোশরে ধদরশে কদম্পউোর দসদডদসর সবুজ যবাতাে দেশপ দিল। ঘুেুবার 
আশে যস সাধারর্ত সেে দিশন্র ঘেন্া দন্শে কদম্পউোর দসদডদসর সশে কথাবাতণা বশল। 
হালকা ধরশন্র কথাবাতণা–জদেল দহসাব-দন্কাে ন্ে। যকাশন্া যকাশন্া দিন্ িু-এক িান্া 
িাবা যখলা হে। প্রাে সেেই দকে িুশেশন্র েশন্ থাশক ন্া যয, যস কথাবাতণা বলশে একদে 
কদম্পউোশরর সশে যার েদেষ্ক লযাববাশরেদরশত দসন্দক্ৰেন্ কশপািন্ দিশে দতদর। যার 
লদজক আশে, দকন্তু অনু্ভূদত যন্ই। আজ দন্ম্নদলদখত কথাবাতণা হল। 
  
হযাশলা দসদডদস। 
  
হযাশলা কযাশেন্। িাবা যখলশব ন্াদক এক িান্? 
  
ন্া। আজ খুবই ক্লান্ত। 
  
বুেশত পারদে। ক্লান্ত হবারই কথা এবং খুব দচদন্তত হওোর কারর্ আশে। 
  
দকে িুশেন্ ঈেৎ সচদকত হশে বলল, দচদন্তত হওোর কারর্ কী? 
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যয যকাশন্া অজান্া বুদদ্ধোন্ প্রার্ীর সশে প্রথে সাক্ষাৎকাশরর েশধয দচদন্তত হওোর কারর্ 
আশে। আলো যসঞু্চদরর সুসভয প্রার্ীশির সশে োনু্শের প্রথে সাক্ষাৎকাশরর কথা েশন্ 
আশে যতা? 
  
দকে িুশেন্ েম্ভীর হশে বলল, েশন্ আশে। দকন্তু দসদডদস, তুদে একদে দজদন্স ভুল করশে, 
এরা বুদদ্ধোন্ প্রার্ী ন্ে। ন্ীচুেশরর জীব। খািয যযাোড় করশত দেশেই এশির সেে 
বুদদ্ধবৃদত্ত বযে হে। 
  
এখাশন্ তুদে একদে ভুল করে দকে িুশেন্। প্রার্ীগুদল যশথষ্ট বুদদ্ধোন্ এবং খাশিযর জশন্য 
এরা দকেুই কশর ন্া। 
  
তার োশন্? 
  
এই েুহূশতণ বলশত পারদে ন্া। তুদে জান্, আদে অনু্োন্ কশর দকেু কখশন্া বদল ন্া। 
  
সাইদকোদি দবভাে দকন্তু আোশক দলদখত যন্াে দিশেশে যয, ওরা হলশডন্ যেস্ট পাে করশত 
পাশর দন্। 
  
হলশডন্ যেস্ট বুদদ্ধেত্তা োপার জশন্য একদে চেৎকার বযবস্থা, দকন্তু যতাোর েশন্ থাকা 
উদচত, হলশডন্ দন্শজই বশলশেন্। যকাশন্া প্রার্ী যদি অসম্ভব বুদদ্ধোন্ হে, তা হশল হলশডন্ 
যেস্ট তার কাশে অথণহীন্ েশন্ হশব। 
  
প্রার্ীগুদল অসম্ভব বুদদ্ধোন্, এ রকে যকাশন্া প্রোর্ দক যপশেে? 
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ন্া, এখন্ন্ী পাই দন্। 
  
এেন্ যকাশন্া কারর্ দক ঘশেশে, যার জশন্য যতাোর েশন্ হে প্রার্ীগুদল দবপজ্জন্ক হশত 
পাশর? 
  
ন্া ঘশে দন্। প্রার্ীগুদল োন্ত প্রকৃদতর, তশব– 
  
তশব দক? 
  
যতাোর দন্িেই েশন্ আশে, আোশির চার িরজা আেশক দেশেদেল দকেুক্ষশর্র জশন্য। 
  
েশন্ আশে। 
  
তুদে দন্িেই জান্, আজ এক যসশকশন্ডর বাশরা ভাশের এক ভাে সেশের জশন্য আোশির 
যকন্দ্রীে ইশলকদিদসদে দেল ন্া। 
  
আদে জাদন্। 
  
এদে একদে অসম্ভব বযাপার ন্ে দক? 
  
হযাাঁ, খুবই অস্বাভাদবক। 
  
তুদে হেশতা এখশন্া খবর পাও দন্, আোশির প্রশকৌেলী দবভাশের কাশেও একো সেসযা 
আশে। তারা তা দন্শে বতণোশন্ দচন্তাভাবন্া করশে। 
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দক সেসযা? 
  
আোশির পাওোর লাইশন্র ইশলকদিদসদেশত এ পযণন্ত পশন্র বার সাইশকল বিল হশেশে। 
যযন্ যকউ সাইশকল বিশল দকেু একো পরীক্ষা করশে। 
  
তুদে বলশত চাও, ঐ প্রার্ীগুদল এসব করশে? 
  
আদে দকেু বলশত চাই ন্া। প্রোর্ োড়া আদে কখশন্া দকেু বদল ন্া। আদে শুধু যতাোশক 
একদে সম্ভাবন্ার কথা বলদে। 
  
দকে িুশেন্ দসদডদসর সুইচ অে কশর প্রশকৌেলী দবভাশের সশে যযাোশযাে করল। 
  
দকে বলদে, সাইশকল বিলাবার একদে খবর শুন্লাে। 
  
যতেন্ গুরুত্বপূর্ণ দকেু ন্ে সযার। যসজশন্যই আপন্াশক জান্াশন্া হে দন্। যজাশসেসান্ 
জাংেশন্র ত্রুদের জশন্য এরকে হশত পাশর। 
  
যজাশসেসান্ জাংোশন্র যকাশন্া ত্রুদে দক ধরা পশড়শে? 
  
ন্া সযার, তা ধরা যাে দন্। 
  
তশব? 
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দকে িুশেন্ খাদন্কক্ষর্ উত্তশরর জশন্য অশপক্ষা করল। তারপর েম্ভীব েুশখ যযাোশযাে 
করল দসদকউদরদে দবভাশের সশে। 
  
হযাশলা, দসদকউদরদে? 
  
বলুন্ সযার। 
  
যয প্রার্ীগুদলশক আেরা পরীক্ষার জশন্য লযাবশরেদরশত এশন্দে, যসগুদলশক যেশর যেলার 
জশন্য দন্শিণে দিদে। 
  
সযার, আদে আপন্ার কথা দঠক বুেশত পারদে ন্া। 
  
বুেশত ন্া পারার যকাশন্া কারর্ যতা যিখদে ন্া। আর্দবক ব্লাসোর দিশে ওশির যেশর 
যেলুন্। 
  
এই জাতীে দন্শিণে আপদন্ একা-একা দিশত পাশরন্ ন্া, সযার। দবজ্ঞান্ একাশডদের 
অনু্শোিন্ লােশব। 
  
েহাকােযান্ যদি যকাশন্া দবপশির েুশখ পশড়, তাহশল সবণাদধন্ােক দহসাশব একাশডদের 
অনু্শোিন্ োড়াই আদে যয যকাশন্া দসদ্ধান্ত দন্শত পাদর আইশন্র এই ধারাদে েশন্ আশে? 
  
দজ সযার, আশে? 
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যবে। এখন্ যা বশলদে করুন্। িাদেত্ব যেে করবার পর আপদন্ দন্শজ এশস আোর সশে 
যিখা করশবন্। 
  
দঠক আশে, সযার। 
  
আশরকদে কথা, আপন্ার কাে যথশক আদে একদে দলদখত জবাবদিদহ চাই। 
  
সযার, আদে বুেশত পারদে ন্া আপদন্ কী চাশেন্। 
  
আদে জান্শত চাই, দঠক কী কারশর্ আোর দন্শিণে পাওো সশিও আপদন্ তা োন্শত 
দিধাশবাধ করশলন্, দবজ্ঞান্ একাশডদের প্রশ্ন তুলশলন্। 
  
সযার, আদে ভাবলাে এগুদল িুলণভ প্রার্ী হশত পাশর। যেশর যেলাো হেশতা দঠক হশব ন্া। 
  
এগুদল িুলণভ প্রার্ী ন্ে। আেরা োি িু ঘণ্টার েশধয দতন্দে প্রার্ী ধশরদে। 
  
আেরা ধদর দন্ সযার। ওরা দন্জ যথশক ধরা দিশেশে। 
  
হুাঁ। আপন্ার ন্াে দক? 
  
আোর ন্াে সুদেহারা সযার। আোর ক্ৰদেক ন্ম্বর ে-২৩৭। 
  
সুদেহারা, প্রার্ীগুদলশক দক যিশখশেন্? 
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যিশখদে সযার। 
  
এ জাতীে কুৎদসত প্রার্ীর জশন্য আপন্ার এত েেতার কারর্ দক? 
  
প্রার্ীগুদল যিখশত যকেন্, যসো বড় কথা ন্ে। আলো যসঞু্চদরর সুসভয প্রার্ীরা অতযন্ত 
সুিেণন্ দেল। 
  
সুদেহারা। 
  
দজ, সযার। 
  
আপদন্ প্রার্ীগুদলশক যেশর যেলুন্। আর আপন্াশক যয দকদেেত দিশত বশলদেলাে, তা 
যিবার প্রশোজন্ যন্ই। 
  
দঠক আশে, সযার। 
  
হঠাৎ প্রচণ্ড েদিোলী ওদেক্ৰন্ রদের িুদে ধারা প্রার্ীশির উপর যেলা হল। দসলদেন্ 
দন্দেণত খাাঁচাদে অসহন্ীে উত্তাশপ যিখশত যিখশত যোের েশতা েশল যেল। 
  
সুদেহারা দন্শজ দেশে দকে িুশেশন্র কাশে খবর দিল, আর্দবক ব্লাস্টার বযবহার করা 
হশেশে। সুদেহারার েুখ স্নান্ যচাখ দবেন্ন। কযাশেন্ সাত্বনান্া দিশত যচষ্টা করল। সহজ সুশর 
বলল, োনু্েশক প্রােই অশন্ক হৃিেহীন্ কাজ করশত হে। সুদেহারা দকেু বলল ন্া। দকে 
িুশেন্ খাদন্কক্ষর্ চুপ কশর যথশক বলল, দকেু বলশত চান্ আোশক। 
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দজ্ব সযার, চাই। 
  
বলুন্। প্রার্ীগুদল োরা যাে দন্। ওদেক্ৰন্ রদি বযবহাশরর পশরও যবাঁশচ আশে। 
  
েহাকােযান্ েযালাদি-ওোশন্র দবপি সংশকতসূচক ঘন্টা বাজশত শুরু করল। 
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৫. গ্যালাতি-ও়োমনর তন়েন্ত্রণকক্ষ 
েযালাদি-ওোশন্র দন্েন্ত্রর্কশক্ষ জরুদর েীদেং বশসশে। একদে জরুদর পদরদস্থদতর উিব 
হশেশে। দতন্দে প্রার্ী ঘুশর যবড়াশে স্বাধীন্তাশব। এখন্ পযণন্ত তারা কাশরার যকাশন্া ক্ষদত 
কশর দন্। তাই বশল যয ভদবেযশতও করশব ন্া, যতেন্ যকাশন্া দন্িেতা যন্ই। সবশচশে বড় 
কথা, অতযন্ত েদিোলী যরদডশেেন্ও এশির দকেুোি কাবু কশর দন্। যোোেুদে করশে 
উৎসাশহর সশে। 
  
কযাশেন্ কীে েম্ভীর েুশখ বলশলন্, বতণোন্ পদরদস্থদতর উপর একদে দরশপােণ যিোর জশন্য 
আদে কদম্পউোর দসদডদসশক বশলদে। আশলাচন্া শুরু করার আশে আদে দসদডদসর দরশপােণদে 
শুন্শত চাই। আপন্ারাও েন্ দিশে শুনু্ন্। 
  
আদে দসদডদস বলদে। বতণোন্ সেসযাদে একদে জদেল এবং ভোবহ সেসযা। দতন্দে 
অসাধারর্ বুদদ্ধোন্ প্রার্ী েযালাদি-ওোশন্ স্বাধীন্ভাশব ঘুশর যবড়াশে। আপন্ারা দন্িেই 
লক্ষ করশেন্, আদে বুদদ্ধোন্ েব্দদের আশে অসাধারর্ দবশেের্দে বযবহার কশরদে। 
আপন্াশির কাশরা কাশরা আপদত্ত থাকশত পাশর। দকন্তু আোর কাশে এেন্ সব প্রোর্ আশে, 
যা সশেহাতীতভাশব বলশব প্রার্ীগুদল বুদদ্ধোন্। 
  
প্রথে প্রোর্ : প্রার্ীগুদল দ্রুত বুেশত যচষ্টা করশে েযালাদি–ওোন্ কী কশর কাজ কশর। 
যকাশন্া একদে অিুত উপাশে এরা ইশলকিশন্র প্রবাহ দন্েন্ত্রর্ করশত পাশর। যসই 
ক্ষেতাবশল এরা েযালাদি-ওোশন্র প্রদতদে যন্ত্রপাদতর ইশলকিন্-প্রবাহ প্রভাদবত কশরশে। 
অবেয খুব অল্প সেশের জন্য। দকন্তু কশরশে। 
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দিতীে প্রোর্ : তারা একদে যিসাশরে দতদর কশরশে। যকাশন্া দিোদিক বস্তু দিশে যিসাশরে 
দতদর করা যাে ন্া, দকন্তু এরা কশরশে। দতন্ ন্ম্বর কশক্ষ হলশডন্ দকউব দিশে দতদর 
যিসাশরেদে এখশন্া আশে। আপন্ারা দক আর যকাশন্া প্রোর্ চান্? 
  
ন্া। কযাশেন্, আপদন্ আোশির যিসাশরেদে যিখাবার বযবস্থা করুন্। 
  
কযাশেন্ সুইচ যেপাোি দতন্ ন্ম্বর কক্ষদের েদব দিোদিক পিণাে যভশস উঠল। দজদন্সদে 
যয যিসাশরে এশত সশেহ যন্ই। দকন্তু সেসযা হশে হলশডন্ দকউবগুদল (শযগুদল 
যিসাশরশের োশ শলাদে যকাশর্ বশস আশে) দঠক কী উপাশে ঘুরশে। কদম্পউোর দসদডদস 
আবার কথা বলা শুরু করল, আদে এখন্ আপন্াশির িৃদষ্ট আকেণর্ করদে অন্য একদে 
দিশক। এই প্রার্ীগুদল যকাশন্া খািয গ্ৰহর্ কশর ন্া। স্বভাবতই প্রশ্ন জাশে, এরা েদি 
যকাথাে পাে? প্রশ্নদের উত্তশরর উপর অশন্ক দকেুই দন্ভণর করশে। 
  
দসদডদস দকেুক্ষশর্র জশন্য চুপ কশর থাকল। সম্ভবত শুন্শত চাইল কাশরার যকাশন্া বিবয 
আশে দক-ন্া। যকউ কথা বলল ন্া। 
  
প্রার্ীগুদল বুদদ্ধোন্ হশলও, এরা এই প্রথে যকাশন্া একদে বুদদ্ধোন্ প্রার্ীর সংস্পশেণ এশসশে 
বশল আোর ধারর্া। 
  
এই ধারর্ার যপেশন্ কী কী যুদি আশে যতাোর? 
  
আোর কাশে এই েুহূশতণ দতন্দে প্রথে যশ্রর্ীর যুদি আশে। যুদিগুদল বলবার আশে 
আপন্াশির একদে িুিঃসংবাি দিদে আোশির যয অনু্সন্ধ্ান্ী িলশক এই গ্ৰশহ ন্াোন্ 
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হশেদেল, তাশির সশে আোশির যযাোশযাে দবদেন্ন হশেশে। আোর ধারর্া প্রার্ীগুদল 
ইোকৃতভাশব যযাোশযাে বযবস্থা দবদেন্ন কশরশে। 
  
দন্েন্ত্রর্কশক্ষর জরুদর দেদেং আধা ঘণ্টার জশন্য স্থদেত রাখা হল। 
  
  
  
অনু্সন্ধ্ান্ী িশলর প্রধান্ ডিঃ জুরাইন্ অতযন্ত দবরি যবাধ করদেশলন্। ডিঃ জুরাইন্ েযালাদি-
ওোশন্র প্রার্ীদবিযা দবভাশের প্রধান্। দতদন্ অনু্সন্ধ্ান্ী িশলর সশে আসশত চান্ দন্। দতন্দে 
অিুত প্রার্ীশক কাে যথশক পরীক্ষা করার সুশযাে যেশড় যক আসশত চাে অনু্সন্ধ্ান্ী িশলর 
সশেতবু তাাঁশক আসশত হশেশে, কারর্ এই গ্ৰশহ আশরা প্রার্ী থাকার সম্ভাবন্া। ন্ান্ান্ 
ধরশন্র প্রার্ী। শুধু এক যশ্রর্ীর প্রাশর্র দবকাে হশব তা ভাবার যকাশন্াই কারর্ যন্ই। 
কাশজই ডিঃ জুরাইন্শক আসশত হশেশে। এই গ্ৰশহ প্রাশর্র দবকাে যকান্ পশথ হশেশে, যসো 
পরীক্ষা করার িাদেত্ব পশড়শে তার উপর। দকন্তু দতদন্ এখন্ পযণন্ত অন্য যকাশন্া প্রার্ীর 
যিখা পান্ দন্। 
  
েত বাশরা ঘণ্টা ধশর অনু্সন্ধ্ান্ী যহদলকোর উড়শে। খান্াখে এবং প্রকাণ্ড সব পাথর 
োড়া এখন্ পযণন্ত দকেু যচাশখ পশড় দন্। ন্া পড়ারই কথা। প্রাশর্র দবকাে হবার জশন্য যা 
যা প্রশোজন্, তার দকেুই এ গ্ৰশহ যন্ই। তাহশল প্রশ্ন হে, ঐ প্রার্ী দতন্দে এল যকাশেশক, 
আকাে যথশক পশড় দন্ দন্িেই। 
  
ডিঃ জুরাইন্, আপন্াশক একদে প্রশ্ন করশত পাদর? 
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পার। 
  
আোর সশেহ হশে, যয প্রার্ী দতন্দে যিখদে, যসগুদল অন্য যকাশন্া গ্ৰহ যথশক এখাশন্ 
এশসশে। এরা এ গ্ৰশহর প্রার্ী ন্ে। 
  
এ রকে েশন্ হওোর যকাশন্া কারর্ আশে দক? 
  
দজ্ব সযার, আে। প্রার্ীগুদলর চলাশেরার জশন্য এই গ্ৰহ উপশযােী ন্ে। সেে গ্ৰহদে প্রকাণ্ড 
সব পাথশর ঢাকা। পাথরগুদল েসৃর্। প্রার্ীদে েসৃর্ দজদন্শসর উপর দিশে চলাশেরা করশত 
পাশর ন্া। লক্ষ কশরশেন্ দন্িেই, েযালাদি-ওোশন্র যেশেশত এরা বারবার দপেশল পশড় 
যাদেল। 
  
তুদে বলশত চাে, প্রার্ীদে এই গ্ৰশহর অদধবাসী হশল েসৃর্ জােোে চলাশেরার ক্ষেতা 
তার েশধয থাকত। জীবশন্র দবকাে হত যসই দিশক? 
  
দজ্ব সযার। 
  
ভাশলা বশলে দন্োশের। চেৎকার যুদি। 
  
ধন্যবাি সযার। 
  
দন্োশের কল্পন্াও কশর দন্, ডিঃ জুরাইন্ এত সহশজ তার যুদি যেশন্ যন্শবন্। ডিঃ জুরাইন্ 
একজন্ দবশেেজ্ঞ বযদি। এরা দবশেেজ্ঞ োড়া অন্য কাশরার কথাে কান্ যিে ন্া। দন্োশের 
এক জন্ সাোন্য দসদকউদরদে োডণ, দকন্তু ডিঃ জুরাইন্ তার যুদি প্রেংসা করশলন্। 
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অনু্সন্ধ্ান্কারী িশলর সশে একদে প্রথে যশ্রর্ীর যরাবে সব সেেই থাশক, দকন্তু এ িলদের 
সশে দেল ন্া। এশির সশে একদে দিতীে যশ্রর্ীর যরাবে আশে। এই জাতীে যরাবে রুদেন্ 
কাজ করবার বযাপাশর সুিক্ষ, দকন্তু এরা যুদির োধযশে যকাশন্া দসদ্ধাশন্ত যপৌেশত পাশর 
ন্া। এরা দন্জ যথশক কখশন্া যকাশন্া আশলাচন্াে অংেগ্ৰহর্ কশর ন্া। প্রশ্ন করশলই শুধু 
উত্তর দিশে থাশক। এই বার খাদন্কো বযদতক্ৰে হল। যরাবেদে হঠাৎ কথা বশল উঠল, ৬ 
জুরাইন্। আপন্ার িৃদষ্ট আকেণর্ করদে। 
  
ডিঃ জুরাইন্ অবাক হশে তাকাশল। 
  
দক বযাপার? 
  
আদে একদে সুশরলা ধ্বদন্ পাদে। ধ্বদন্দে ক্ৰেেই স্পষ্ট হশে। 
  
ডিঃ জুরাইশন্র দবস্মশের সীো রইল ন্া। 
  
কই, আদে যতা দকেু শুন্শত পাদে ন্া। দন্োশের, তুদে দকেু শুন্শত পাে? 
  
ন্া সযার। 
  
যরাবেদে োন্তস্বশর বলল, আপন্াশির শ্রবর্েদি আোর েশতা তীক্ষ্ণ ন্ে। আপন্ারাও 
শুন্শবন্। আেরা যসই সুশরলা ধ্বদন্র দিশক এদেশে যাদে। 
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দেদন্ে পাাঁশচশকর েশধয সদতয সদতয সুরধ্বদন্ যোন্া যেল। ডিঃ জুরাইশন্র েুখ পাংশুবর্ণ 
ধারর্ করল। সুরদে খুবই যচন্া। দন্োশের উদিগ্ন স্বশর বলল, ডিঃ জুরাইন্, আপদন্ দক সুরদে 
দচন্শত পারশেন্? 
  
হযাাঁ। 
  
কী বযাপার ডিঃ জুরাইন্? 
  
বুেশত পারদে ন্া। 
  
সুরদে যয দন্ওদলথী সুর, যস সম্পশকণ আপন্ার দক যকাশন্া সশেহ আশে? 
  
ন্া। 
  
আপন্ার দক েশন্ হে, আেরা দন্ওদলদথ সভযতার ধ্বংসাবশেে যিখশত পাব? 
  
হযাাঁ–যকাথাও ন্া যকাথাও যিখশব েদে অিুতিেণন্ আকােশোাঁো ঘর। বাতাস এশস যসই 
ঘরগুদলশক ধাক্কা দিশে আর দতদর হশে এই অপাদথণব দন্ওদলদথ সুর। 
  
যস্পস-সুযশের েীতলতােও ডিঃ জুরাইন্ ঘােশত থাকশলন্। 
  
সযার, আোশির উদচত েযালাদিওোশন্র সশে যযাোশযাে করা। 
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কথার উত্তর দিল যরাবেদে। যস তার যাদন্ত্রক েীতল স্বশর বলল, অতযন্ত িুিঃশখর সশে 
জান্াদে যয, ওশির সশে আোশির যকাশন্া যযাোশযাে যন্ই। 
  
কখন্ যথশক যযাোশযাে যন্ই। 
  
এক ঘণ্টা বার দেদন্ে যতইে যসশকন্ড। 
  
এতক্ষর্ বল দন্ যকন্? 
  
আপন্ারা জান্শত চান্ দন্, তাই। 
  
ডিঃ জুরাইন্ বহু কশষ্ট রাে সােলাশল। দন্েশের যচাঁদচশে উঠল, সযার, যিখুন্ যিখুন্। 
  
দন্ওদলদথ ঘর েদে যিখা যাশে। অিুত সবুজ রঙ যবরুশে তার যিোল যথশক। েশন্ হশে 
যসই সবুজ রঙ সেে অঞ্চলদেশকই যযন্ আশলাদকত কশর তুশলশে। 
  
আহ, কী অিুত! 
  
সযার, দন্ওদলদথ সভযতার সেে ঘর-বাদড় দক সবুজ পাওো যেশে? 
  
হযাাঁ।  তশব রশঙর োঢ়শত্বর তারতেয আশে। যকাশন্া যকাশন্া জােোে রঙ হালকা সবুজ। 
যকাথাও পাওো যেশে োঢ় রঙ। 
  
সযার আপদন্ দক স্বচশক্ষ এর আশে দন্ওদলদথ ঘর যিশখশেন্? 
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ন্া, েযালাদি-ওোশন্র যকউ যিশখ দন্। েশন্র েশধয একদে অন্য রকে ভাব হে। 
  
তা দঠক। খুবই দঠক। 
  
ঘরগুদল শুধু যয অিুত তাই ন্ে, এশির দবোলত্বও কল্পন্াতীত। অপাদথণব সুশর ধ্বদন্ যবশজ 
যাশে। যযন্ একদে বুভাঙা হাহাকার। দন্োশের যচাশখ েভীর আশবশে জল এশস যেল। 
  
  
  
তারা দতন্ জন্ দতন্ দিশক েদড়শে পশড়শে। এত দকেু যিখার আশে এখাশন্, এত দকেু 
আশে যেখার। ভাোো দেশখ যেলশল অশন্ক সহজ হত। দকন্তু এদে দেখশত সেে লােশে। 
কারর্ োনু্েগুদল প্রাে সেেই দচন্তা কশর এক রকে, দকন্তু বশল অন্য রকে। যযেন্ কযাশেন্ 
কীে একবার দসদকউদরদের একজন্শক দজশজ্ঞস করল, এই সম্পশকণ যতাোর দক েত? 
  
যলাকদে হাদসেুশখ বলল, সযার, এদে খুব ভাশলা বযবস্থা। 
  
অথচ যলাকদে েশন্ েশন্ ভাবশে-বযবস্থাদে একেুও কাজ করশব ন্া। এর যচশে েে আর 
দকেু হশত পাশর ন্া। যকান্দে দঠক এর েশধয বযবস্থাদে দক আসশলই েে ন্া ভাশলা? তাহশল 
েশের অথণ কী, আবার ভাশলার অথণইবা কী? 
  
এ োড়াও এই োনু্েগুদল কথা বলশত প্রচুর সেে যন্ে। তারা যযেন্ একদে েব্দশকই 
অসংখয কম্পশন্র েশধয উচ্চারর্ কশর দভন্ন দভন্ন অথণ কশর, োনু্ে তা পাশর ন্া। সাোন্য 
েশন্র ভাব প্রকাে করার জশন্যও এর অশন্কগুদল েব্দ পাোপাদে বযবহার কশর। এবং 
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এশকক বার কশর এশকক রকে ভাশব, তাশত অশথণর কী তারতেয হে যক জাশন্? যযেন্ 
সাোন্য খাওোর কথাই ধরা যাক। একবার বলশে, চল খাই। আবার বলশে খাই চল। এর 
োশন্ দক? এশির যকাশন্া ধরাবাাঁধা দন্েে যন্ই। আশরকদে েজার দজদন্স হশে, এরা 
অকারশর্ কথা বশল। যকাশন্া সেসযা োড়াই কশেক জন্ দেশল অন্েণল কথা বশল যাশে। 
এশির ধরন্ধারর্ এ রকে, যযন্ দচন্তা করার েশতা যকাশন্া সেসযা যন্ই। এই সব দন্শে 
এশির সশে সরাসদর কথা বলশত ইো হে। 
  
অেু এখন্ পযণন্ত যা দেশখশে, তার সাহাশযয োনু্েশির সশে যস কথা বলশত পাশর, দকন্তু 
এখন্ই যস বলশত চাে ন্া। ভাোদে ভাশলােশতা জান্া িরকার। তারও আশে জান্া িরকার, 
ওরা তাশির এত ভে করশে যকন্। ভে করার কী আশে? 
  
অেু েশন্ েশন্ বলল, আেরা যতা যতাোশির যকাশন্া ক্ষদত করদে ন্া। যতাোশির কাে 
যথশক আেরা দেখশত চাই এবং তার বিশল আেরা যতাোশির সেসযা দন্শে দচন্তা করব। 
  
আেরা যতাোশির জশন্য যয দজদন্সদে দতদর কশরদে যা যিশখ যতােরা অবাক হে এবং 
বলে যিসাশরে-এর যচশে অশন্ক অশন্ক অিুত দজদন্স আেরা যতাোশির জশন্য দতদর 
কশর যিব। এত দিন্ আেরা এ সব দতদর কদর দন্, আেরা জান্তাে ন্া এ সশবর যকাশন্া 
েূলয আশে। এখন্ বুেশত পারদে আশে। 
  
অযু কথাবাতণা গুদেশে যভশব রাখশত যচষ্টা কশর। একদিন্ এসব কথা বলশত হশব। ওরা 
দক শুন্শব তাশির কথা? 
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ওশির েশন্র ভাব ভাশলা ন্ে। সবাই চাশহ কুৎদসত প্রার্ীগুদল যযন্ যেে হশে যাে। যকন্ 
এ রকে করশে ওরা? এত ভে পাশে যকন্? ভশের যতা দকেুই যন্ই। ভে দকশসর? 
  
এই েহাকােযাশন্র দতন্দে ের আশে। অেুরা আশে সবশচশে দন্শচর েশর। োনু্েরা ভে 
যপশে দন্শচর েরদে সমূ্পর্ণ বন্ধ্ কশর দিশেশে, যযন্ ওরা দিতীে বা প্রথে েশর যযশত ন্া 
পাশর। বযাপারদে অেুর কাশে হাসযর েশন্ হশেশে। এশির সেে িরজা যচৌম্বক েদিশত 
লাোন্। অেু, ন্ীে বা লী–এশির যয যকউ যয যকাশন্া যচৌম্বক েদিশক প্রভাদবত করশত 
পাশর। ইো করশলই এর দিতীে বা প্রথে েশর যযশত পাশর। তা যাশে ন্া, তার একোি 
কারর্, তারা োনু্েশির আর ভে পাইশে দিশত চাে ন্া। 
  
তা োড়া দন্শজশির েশরও অশন্ক দকেু যিখাে এবং যেখার আশে। যবে দকেু োনু্েও 
আেকা পশড়শে এই েশর। োনু্েগুদল ভশে অদস্থর হশে আশে। এক জন্শক অবদেয পাওো 
যেশে যার ভেেে দবশেে যন্ই। যোোশসাে। েুদতণবাজ যলাক। অেু তার ঘশর ভুল কশর 
ঢুশক পশড়দেল। এই যলাকদে অন্যশির েশতা লাদেশে ওশঠ বা দচৎকারও শুরু কশর দন্। 
হাদসেুশখ বশলশে, আোর োকড়সানু্ধ্দের খবর দক? আোশক ভক্ষর্ করবার যহতু আেেন্ 
ন্াদক? 
  
অেু ভক্ষর্ েব্দদের অথণ ধরশত পাশর দন্। যলাকদে বশলশহ, এশসশেন্ যখন্, তখন্ বসুন্। 
  
এর অথণ যবে যবাো যেল। অেু যলাকদে যয রকে আসশন্ বশস আশে, যস রকে একদে 
আসশন্ উশঠ বসল। যলাকদে েম্ভীর হশে বলল, আপদন্ দক আোর কথা বুেশত যপশর 
বসশলন্, ন্া ঐদে একদে কাকতালীে বযাপার। 
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অেু কাকতালীে েব্দদেও বুেশত পারল ন্া। এশির ভাো যশথষ্ট জদেল। এই েব্দদে যস 
আশে একবারও েোশন্ দন্। 
  
দকেু পান্ করশবন্? কেলাশলবুর সবত দিশত পাদর, দকন্তু আসল ন্ে ন্কল। সবই 
দসন্শথদেক। 
  
অেুর খুব ইো করদেল যলাকদেশক অদবকল োনু্শের ভাোে জবাব যিে, বশল, আপন্াশক 
ধন্যবাি। খািয গ্ৰহর্ করার েশতা োরীদরক বযবস্থা আোশির যন্ই। আেরা সরাসদর েদি 
সগ্ৰহ কশর থাদক। আপন্াশির সশে আোশির দকেু যেৌদলক পাথণকয আশে। 
  
দকন্তু আেু দকেু বলল ন্া। লী বশল দিশেশে, যযন্ তা করা ন্া হে। তার ধারর্া োনু্েরা 
যখন্ যের পাশব তারা ওশির ভাোে কথা বলশত পাশর, তখন্ আশরা ভে যপশে যাশব। 
ওশির সশে যযাোশযাশের আশে ওশির েশন্র দবরী ভাব প্রথশে িূর করশত হশব। ন্ীে 
লীর কথা যেশন্ দন্শত পাশর দন্। ন্ীে বশলশে, ওশির েশন্র ভে িূর করার সবশচশে ভাশলা 
পথ হশে ওশির সশে কথা বলা। 
  
লী োন্ত স্বশর বশলশে, ন্া, োনু্েশির েশন্ ভে ঢুশক যেশে। তারা ভাবশে আেরা হেশতা 
ওশির যচশেও বুদদ্ধোন্। এদে তারা যেশন্ দন্শত পারশে ন্া। 
  
আেরা ওশির ভাোে কথা বলাোি ওশির ধারর্া বদ্ধেূল হশব–যার েল হশব অশুভ। 
  
োনু্েশির এই ধারর্াদেশকও অেুর অিুত লাশে। োনু্েশির কাণ্ডকারখান্া যিশখ তারা দতন্ 
জন্ই েুগ্ধ হশেশে। এেন্ একদে েহাকােযান্ দতদর করশত সীোহীন্ বুদদ্ধর প্রশোজন্। 
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লীর েশত োনু্শের জ্ঞান্ সীোহীন্। ন্ীে তা স্বীকার কশর ন্া। তার ধারর্া, কম্পন্ সম্পশকণ 
োনু্েরা জাশন্ খুব কে। ন্ীশের ধারর্া ভুল ন্ে। এ দবেশে তারা সদতয সদতয কে জাশন্। 
দকন্তু তবু োনু্েশির জ্ঞাশন্র পদরোর্ও কে ন্ে। ন্ান্ান্ তথয জো কশর রাখার জশন্য তারা 
যয কদম্পউোর দতদর কশরশে, তা একদে আিযণ দজদন্স। কদম্পউোরদে যয শুধু তথযাদি 
জো কশর তা এখশন্া পদরষ্কার হে দন্। তশব হশন্ত দেেদেরই। লী এবং ন্ীে িুজশন্ই এই 
সেসযাদে দন্শে দচন্তা করশে। অর বতণোশন্ দচন্তা করবার েশতা যকাশন্া সেসযা যন্ই। তাশক 
আবার যসই পুরশন্া সেসযাদে যিো হশেশে–েদে আকােশোাঁো ঘশরর সশে আোশির সম্পকণ 
কী? 
  
  
  
অনু্সন্ধ্ান্কারী িশলর সশে যযাোশযাে যকন্ দবদেন্ন হশেশে, তা যবর করা যেল ন্া। প্রথশে 
ধারর্া করা হশেদেল, অিুত প্রার্ীগুদল হেশতা দকেু একো কশরশে। যস ধারর্া ভুল প্রোদর্ত 
হশেশে। েযালাদি-ওোশন্র সেে যন্ত্রপাদত দন্খুাঁতভাশব কাজ করশে। 
  
অনু্সন্ধ্ান্কারী স্কাউেদেপদেশত যকাশন্া োশেলা হশেশে, যস রকে ভাবা দঠক ন্ে। কারর্ 
যযাোশযাশের যবে কশেকদে দবকল্প বযবস্থা আশে। োইশক্ৰাওশেভ ও যলসার োড়াও অতযন্ত 
জরুদর অবস্থার জশন্য আশে ওদেক্ৰন্ রদির বযবহার। এর একদের সশে অন্যদের যকাশন্া 
সম্পকণ যন্ই। োইশক্ৰাওশেভ ও যলসার কাজ ন্া করশলও ওদেক্ৰন্ রদি কাজ করশব। 
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কদম্পউোর দসদডদস যযাোশযাে বযবস্থা দবদেন্ন হবার িুদে সম্ভাবয কারর্ উশ খ কশর জরুদর 
েন্ত্রর্ালে তার দরশপােণ যপে করল। 
  
প্রথে সম্ভাবয কারর্ : অনু্সন্ধ্ান্ী স্কাউেদেপদে অিুত প্রার্ীশির িারা আক্ৰান্ত হশেশে এবং 
তারা যাবতীে যযাোশযাে দবদেন্ন কশরশে। যস সম্ভাবন্া অবদেয খুবই কে। প্রথেত 
স্কাউেদেপদে অশন্ক উাঁচু দিশে উড়শে। অিুত প্রার্ীগুদল দবিুযদতক ও যচৌম্বক েদিশক 
প্রভাদবত করশত পারশলও এশির যকাশন্া প্রযুদিদবিযা যন্ই। এরা উশড়-যাওো একদে 
স্কাউদেদেশপর ক্ষদত হেশতাবা করশত পারশব ন্া। 
  
দিতীে কারর্দে দসদডদস যশথষ্ট কুোর সশে বযাখযা করল। দসদডদস বলল, আদে পুরান্ 
তথযাদির উপর দন্ভণর কশর দিতীে সম্ভাবয কারর্ বযাখযা করদে। ইন্টার েযালাকদেকা 
আকণাইশভ বলা হশেশে, যয ধ্বংসপ্রাপ্ত দন্ওদলদথ সভযতার পঞ্চাে হাজার েশজর কাোকাদে 
যখন্ যকাশন্া স্কাউেদেপ বা েহাকােযান্ যাে তখন্ তার যযাোশযাে বযবস্থা সােদেকভাশব 
ন্ষ্ট হশে যাে। 
  
তার োশন্ তুদে বলশত চাে, এই গ্ৰশহ দন্ওদলদথ সভযতার ধ্বংসাবশেে আশে? 
  
আদে সম্ভাবন্ার কথা বলদে। 
  
জন্ যেন্ডার বলল, আেরা সহশজই যতাোর সম্ভাবন্া প্রোর্ করশত পাদর। আোশির কাশে 
দন্ওদলদথ সুশরর যবে দকেু যরকডণ আশে। যরকডণগুদল বাজাশন্া হশল যয দতন্দে প্রার্ী 
আোশির কাশে আশে; ওরা যসই সুর দচন্শত পারশব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । তারা ততন জন । সাম়েন্স তিকশন সমগ্র 

 58 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

তা দঠক। 
  
কদম্পউোর দসদডদস বলল, আদে জান্তাে, আপন্ারা এই দসদ্ধাশন্ত আসশবন্। এই েুহূশতণ 
তৃতীে েশর দন্ওদলদথ সুর বাজাশন্া হশে। দিোদিক পিণা চালু করশল আপন্ার প্রার্ী 
দতন্দের উপর দন্ওদলদথ সুশরর প্রভাব লক্ষ করশত পারশবন্। 
  
  
  
স্রুরা তার ঘশরর িরজা যখালা যরশখশে। 
  
তার ধারর্া হশেশে প্রার্ীগুদল ভোবহ ন্ে। এরা যিখশত কুৎদসত, েদিোলী যরদডশেেশন্ও 
এশির দকেু হে ন্া, তবু খুব সম্ভব দন্রীহ। এখন্ পযণন্ত ওরা কাশরার যকাশন্া ক্ষদত কশর 
দন্। ওশির েশধয এক জশন্র সশে তার যবে ভাব হশেশে। যসদের পাশে যকাশন্া আঘাত 
যলশেশে বা দকেু হশেশে। একদে পা সব সেে সাবধাশন্ গুদেশে যরশখ চলাশেরা কশর। যস 
প্রােই তার ঘশর এশস চুপচাপ বশস থাশক। যচাখ ঘুদরশে ঘুদরশে চারদিশক তাকাে। 
  
আজও যস এশসশে। এবং অন্যদিশন্র েশধয উশঠ বশসশে যচোশর। স্রুরা হাদসেুশখ বলল, 
দক বনু্ধ্, আবার এশসে। হুাঁ। আজশক কী দন্শে আলাপ কদর? তুদে যতা আবার আলাশপ 
অংে দন্শত পার ন্া। 
  
প্রার্ীদে েশন্ হল োথা ন্াড়াল। যযন্ কথাবাতণা সব বুেশত পারশে। স্রুরা বলল, ই, যতাোর 
পা একদে েশন্ হশে জখে হশেশে। আদে অবেয এ দবেশে দকেু বলশত পারদে ন্া। কারর্ 
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আদে ডািার ন্ই, আদে একজন্ হাইপারডাইভ ইদিদন্োর। হাইপারডাইভ কী, জান্শত 
চাও? 
  
প্রার্ীদে োথা ন্াড়ল। যযন্ যস সদতয সদতয জান্শত চাে। 
  
হাইপারডাইভ একদে অিুত দজদন্স। আেরা এশসদে দে১৫ওশে েযালাদি যথশক। যসদে 
যতাোশির এই এশরদেডা ন্ক্ষিপুি যথশক পাাঁচ লক্ষ আশলাকবেণ িূশর। হাইপারডাইভ োড়া 
এত িূর োনু্শের পশক্ষ আসা সম্ভব ন্ে। বুেশত পারে দকেু। 
  
ন্া, বুেশত পারদে ন্া, অসুদবধা হশে। 
  
স্রুরা েশন্ করল, যস ভুল শুন্শে। যস তীক্ষ্ণ িৃদষ্টশত তাকাল প্রার্ীদের দিশক। 
  
যক কথা বলশে? আদে, আদে বলদে। আোর ন্াে অেু। 
  
স্রুরা কপাশলর ঘাে েুেলুকশন্া েলাে বলল, যতােরা আোশির কথা বুেশত পার? 
  
দকেু দকেু পাদর। 
  
যতােরা যক? 
  
যতাোর প্রশ্ন বুেশত পারদে ন্া স্রুরা। 
  
এই গ্ৰশহ যতাোশির েশতা দক আশরা প্রার্ী আশে? 
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ন্া, এই গ্ৰশহ অন্য যকাশন্া প্রার্ী যন্ই। 
  
যতােরা আোশির ভাো দেখশল দক কশর? শুশন্ শুশন্ দেশখদে। 
  
শুশন্ শুশন্ই দেশখ যেলশল? 
  
হযাাঁ। তুদে দকন্তু হাইপারডাইভ সংক্ৰান্ত দবেেদে এখশন্া বযাখযা কর দন্। 
  
দঠক এই েুহুশতণ যতাোশক যবাোশত পারব দকন্া জাদন্ ন্া। 
  
যচষ্টা কশর যিখ। আেরা যয যকাশন্া যুদিপূর্ণ দবেে বুেশত পাদর। 
  
হুাঁ, তা পার। আোশক োন্শতই হশব যতােরা তা পার। তশব হাইপারডাইভ জান্শত হশল 
যতাোশক চতুেণাদিক সেে সেীকরর্ জান্শত হশব। তা দক তুদে জান্? 
  
ন্া। তুদে আোশক বুদেশে িাও। 
  
এখন্ ন্ে, এ ঘন্ ন্ে। আোর োথা ঘুরশে। আোশক দকেুক্ষর্ ভাবশত িাও। 
  
দঠক আশে। 
  
আোর এখশন্া েশন্ হশে আদে স্বপ্ন যিখদে। 
  
স্বল্প কী? 
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পশর বলব, পশর বলব। 
  
স্রুরা যিখল অযু ন্াশের প্রার্ীদে যন্শে যাশে। এই কিাকার কুৎদসত প্রার্ীদের সশে সদতয 
সদতয এতক্ষর্ কথা হল। স্রুরা কপাশলর ঘাে েুেল। সুইচ দেশপ েযালাদি-ওোশন্র 
কযাশেশন্র সশে যযাোশযাে করা প্রশোজন্। দকন্তু স্রুরার ইো করদেল ন্া। 
  
অেু ঘর যথশক যবদরশেই লীশক খুাঁশজ যবর করল। োনু্েশির সশে কথা বলা হশেশে, এদে 
তাশক জান্ান্ প্রশোজন্ তৃতীে েশর লম্ব কদরশডাশর কাউশক যিখা যেল ন্া। অেু ধীর পাশে 
ঐোশত লােল। যেে প্রাশন্ত িুজন্ োনু্ে িাাঁদড়শে আশে। এশির িুজশন্র হাশতই িুদে অস্ত্র। 
কী জাতীে অস্ত্র তা জান্শত লুখগুদল যবর করশত ইে। দকন্তু যস সুশযাে পাওো যেল ন্া। 
কদরশডাশরর এ-প্রান্ত যথশক ও প্রান্ত পযণন্ত তীব্র আগুশন্র হকা বশে যেল। বযাপারদে পূবণ 
পদরকদল্পত, এজশন্যই কদরশডাশর আজ একদে োনু্েও যন্ই। 
  
অেু তার পাগুদল গুদেশে যেলল েরীশরর যভতর। উত্তাশপর েশল েরীশরর অরু্গুদলর কম্পন্ 
দ্রুত যবশড় যাশে, যসগুদল তাশক দন্েন্ত্রর্ করশত হশে। উত্তাপ েদড়শে দিশত হশব চার 
দিশক। লুখগুদল েরীশরর যভতশর থাকাে যবে অসুদবধা হশে। তার কষ্ট হশত থাকল। 
বাচার একোি উপাে ঐ োনু্ে িুদেশক যেশর যেলা। যকাশন্াই কদঠন্ কাজ ন্ে, অন্াোশস 
করা যযশত পাশর। 
  
দকন্তু তা করা যাশব ন্া। দচন্তাোই লজ্জাজন্ক। অেু প্রার্পশর্ েরীশরর যকােগুদলর কারর্ 
বিলাশত লােল। ঠাণ্ডা োথাে তা করা িরকার। একেু ভুল হশলই রক্ষা যন্ই। দকন্তু ন্ীে 
এবং লী–এরা যকাথাে? ওরা থাকশল অসুদবধা হত ন্া। দতন্ জন্ কাোকাদে থাকশল যয 
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যকাশন্া ধরশর্র কম্পশন্র দবরুশদ্ধ বযবস্থা যন্ো যাে। এ জশন্যই দক ো সব সেে বলশতন্, 
দতন্ জন্ একসশে থাকশব, কাোকাদে থাকশব? 
  
অেু লক্ষ করল তার ভুল হশত শুরু কশরশে। অসুস্থ পাশের অশন্কগুদল যকাে ন্ষ্ট হশে 
যেশে। তীব্র যন্ত্রর্া হশে। ভুল হবার সম্ভাবন্া আশরা যবশড় যাশব। োনু্ে িুদেশক যেশর 
দন্শজ বাাঁচার যচষ্টা করাোই দক এখন্ উদচত। এদে একদে সেসযা। কাশজই ঠাণ্ডা োথাে 
দচন্তা কশর এর উত্তর যবর করশত হশব। 
  
উত্তাশপর তীব্রতা হঠাৎ কশর কশে যেল। আহ্ কী োদন্ত! অেু োথা ঘুদরশে যিখল, 
কদরশডাশরর অন্য প্রাশন্ত লী এবং ন্ীে। ওশির সব কদে লুখ যবর করা। উত্তাপ এখন্ ওরাই 
সােলাশে। আর ভে যন্ই। 
  
লী উদিগ্ন স্বশর বলল, তুদে দঠক আে, অেু? 
  
হযাাঁ, দঠক আদে। 
  
ভাশলা। আোর েশন্ হে, এখন্ যথশক আোশির উদচত, সব সেে একসশে থাকা। 
  
হযাাঁ। 
  
আর ওশির সশে কথা বলাও উদচত। ওশির জান্ান্ উদচত আেরা ওশির যকাশন্া ক্ষদত 
করশত চাই ন্া। এ 
  
হুাঁ, ওশির বলা উদচত। আেরা ওশির সশে যথশক ওশির কাে যথশক দেখশত চাই। 
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হুাঁ, তা চাই। 
  
অেু, যতাোর পা সম্ভবত ন্ষ্ট হশে যেশে। 
  
হযাাঁ। অসহন্ীে যন্ত্রর্া হশে লী। 
  
যতাোশক আদে একদে সেসযা দিদে। তুদে সেসযা দন্শে দচন্তা করশত থাক, যন্ত্রর্া ভুশল 
যাশব। 
  
িাও, সেসযা িাও। 
  
লী খাদন্কক্ষর্ চুপ কশর যথশক সেসযাদে বলল, সেসযাদে আদে োনু্েশির কাে যথশক 
যপশেদে। এশির কদম্পউোশর যয সেে তথযাদি আশে, তার েশধয একদে হশে আশলার 
েদতশবে প্রদত যসশকশন্ড এক লক্ষ দেোদে হাজার োইল। এরা এশসশে পাাঁচ লক্ষ 
আশলাকবেণ িূর যথশক। এরা যদি আশলার েদতশবশে আশস তাহশলও এশির লােশব পাাঁচ 
লক্ষ বের। দকন্তু ওশির তথযানু্যােী যকাশন্া বস্তুর েদতশবে আশলার েদতশবশের যবদে হশত 
পাশর ন্া। তুদে শুন্ে েন্ দিশে? 
  
আদে শুন্দে। 
  
এখন্ তুদে যভশব যবর কর, এই িীঘণ পথ ওরা কী কশর এত অল্প সেশে পার হল। 
সেসযাদে অতযন্ত জদেল। এদে দন্শে ভাবশত বসশল যতাোর পাশের যন্ত্রর্া আর যের পাওো 
যাশব ন্া। 
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সেসযাদে ভাবশত হশল আোশক অশন্ক দকেু জান্শত হশব। 
  
তুদে ভাবশত শুরু কর। যখন্ দকেু জান্ার িরকার হশব, আোশির দজশজ্ঞস করশব, আেরা 
যজশন্ যিব। 
  
অেু সেসযা দন্শে ভাবশত শুরু করল। আর দঠক তখদন্ তৃতীে েশরর সবকদে ধাশপ অপূবণ 
দন্ওদলদথ সুর যবশজ উঠল। লী এবং ন্ীে উৎকর্ণ হশে কশেক েুহূতণ শুন্ল। অেু বলল, 
ঘশরর েব্দ আসশে। এই োনু্শেরা আোশির ঘশরর েব্দ জাশন্। 
  
ন্ীে বলল, যক জাশন্, আোশির এই ঘর হেশতা এইসব োনু্েরাই বাদন্শেশে। 
  
ন্তুন্ এই সেসযা দন্শে আোশির ভাবশত বসা উদচত। 
  
যয যলাক িুদে যলসার রদি দিশে অেুশক আঘাত কশরশে, ওরা েদম্ভত হশে তাদকশে দেল। 
তারা িুজশন্ই দসদকউদরদের। প্রার্ী দতন্দেশক যেে কশর যিোর েূল পদরকল্পন্া তাশিরই 
দন্েন্ত্রর্ পদরেি এ সম্পশকণ দকেুই জাশন্ ন্া। শুধু দন্েন্ত্রর্ পদরেি ন্ে, তৃতীে েশরর কু্ৰ 
যেম্বাররাও যকউ দকেু জাশন্ ন্া। তাশিরশক বলা হশেশে দন্রাপত্তার খাদতশর যকউ যযন্ 
যকাশন্া অবস্থাশতই কদরশডাশর ন্া আশস। 
  
আক্ৰের্ েলপ্রসূ হে দন্, দকন্তু একদে দজদন্স পদরষ্কার হশেশে যখন্ প্রার্ীদে একা দেল, 
তখন্ যস উত্তাপ সহয করশত পারদেল ন্া। দকন্তু আর িুদে প্রার্ী এশস যযাে যিো োি সব 
অন্য রকে হশে যেশে। যলসার রদির কল্পন্াতীত েদিও দন্দেশের েশধয িুবণল হশে যেল। 
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এদে একদে অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ পযণশবক্ষর্ এবং কযাশেন্শক জান্াশন্া প্রশোজন্। এই 
পযণশবক্ষশর্র উপর দভদত্ত কশর পরবতণী কেণপন্থা দঠক করশত হশব। 
  
দসদকউদরদে োডণ িুদে তীক্ষ্ণ িৃদষ্টশত তাদকশে দেল। প্রার্ী দতন্দের েশধয দক যযন্ কথাবাতণা 
হশে। োথার উপশর খুাঁশড়র েশতা দজদন্সগুদল খুব িুলশে। এক জন্ তার শুড় গুদেশে 
যেলশে। একদে, এদে খুব সম্ভবত পাশলর যোিা, দেদে যপাকার েশতা েব্দ করশে। এদক, 
হঠাৎ কশর দন্ওদলদথ সুর বাজশে যকন্? সব কদে চযাশন্শল বাজাশন্া হশে। োডণ িুজন্ 
অস্বদের সশে লক্ষ করল, প্রার্ী দতন্দে দন্ওদলদথ সুর শুশন্ েব্ধ হশে দেশেদেল। এশির 
ভাবভদে এ রকে, যযন্ এ সুর তাশির যচন্া, পাশলর যোিাদে থপথপ েশব্দ এদেশে আসশে। 
োডণ িুজশন্র েরীর দিশে েীতল যস্রাত বশে যেল। যলসার োন্ িুদে েি কশর ধরা আশে, 
তবু োন্গুদল কাাঁপশে। প্রার্ীদে দক প্রদতশোধ যন্বার জশন্য এদেশে আসশে। 
  
লী এদেশে যেল অশন্কখাদন্। োডণশির প্রাে পঞ্চাে েজ িূশর থেশক িাাঁড়াল এবং পদরষ্কার 
স্বশর বলল, 
  
আেরা যতাোশির সশে কথা বলশত চাই। যতােরা যয সুর বাজাে, যসই সুর সম্পশকণ 
জান্শত চাই। 
  
োডণ িুজন্ েযালেযাল কশর তাদকশে রইল। 
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ডিঃ জুরাইন্ অবাক দবস্মশে দন্ওদলদথ সভযতার ধ্বংসস্তুশপর সােশন্ িাাঁদড়শে রইশলন্। এশক 
ধ্বংসেৃপ বলা হে যকন্? যকাশন্া দকেুই ধ্বংস হে দন্। আকােশোাঁো ঘরগুদল এখশন্া 
অেদলন্ অদবকৃত। দঠক কী উশেশেয এই সব দতদর হশেদেল। জান্বার আজ আর যকাশন্া 
উপাে যন্ই। দন্ওদলদথ সভযতার জন্কশির সন্ধ্ান্ এখশন্া পাওো যাে দন্, পাওো যাশব 
এেন্ আো এখন্ আর যকউ কশর ন্া। দন্োশের বলল, 
  
ডিঃ জুরাইন্। 
  
বল। 
  
দঠক কত দিন্ আশে এই সরু দতদর হশেদেল? 
  
সদঠক বলা যাে ন্া। যরদডও একদেভ যডদেং কশর যিখা যেশে, প্রাে সত্তর যথশক আদে 
লক্ষ বের পুরান্। আোর ভুলও হশত পাশর। আদে দঠক জাদন্ ন্া। 
  
যকাথাে জান্া যাশব? 
  
েযালাদি-ওোশন্র কদম্পউোর যেেদর যসশল দন্ওদলদথ সভযতাসংক্ৰান্ত যাবতীে তথযাদি 
আশে। 
  
তাহশল আোশির যরাবেদেও যতা জান্শব। দসদডদস যেেদর যসশলর অশন্ক দকেুই যতা 
অনু্সন্ধ্ান্ী যরাবেগুদলর যেেদর যসশল থাশক। 
  
দঠক বশলে। 
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ডিঃ জুরাইন্ তার বাাঁ পাশে িাাঁড়াশন্া যরাবেদের দিশক তাকাশতই যরাবেদে বলল, হযাাঁ, আদে 
জাদন্। আদেও দন্ওদলদথ সভযতা সম্পশকণ অশন্ক দকেুই জাদন্। 
  
জান্শল চুপ কশর আে যকন্? 
  
আোশক যতা দকেু দজশজ্ঞস করা হেদন্। 
  
দন্ওদলদথ সভযতা কত পুরান্? 
  
দবেেদে আশপদক্ষক। চতুেণাদিক সেে সেীকরর্ দহশসশব যকাশন্া বস্তুর স্থাদেত্বকাল হশে 
একদে দিরাদেক গুদর্তক। যার প্রথে রাদেদে একদে আশপদক্ষক রাদে, যাশক– 
  
দঠক আশে, তুদে থাে। 
  
তশব গ্ৰহগুদলশত দন্ওদলদথ সভযতার প্রাচীন্ত্ব যবর করা যাে। গ্ৰহগুদলশত দিরাদেক 
গুদর্তশকর ন্াে আশপদক্ষক ন্ে। 
  
যশথষ্ট হশেশে, তুদে থাে। এখন্ যথশক যা দজশজ্ঞস করব, শুধু তার উত্তর যিশব এবং খুব 
কে সংখযক বাকয বযবহার করশব। 
  
দঠক আশে। 
  
এখন্ বল, এ পযণন্ত কদে দন্ওদলদথ সভযতার সন্ধ্ান্ পাওো যেশে। 
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সবণশোে ন্দে। প্রথেদে পাওো যেশে দে১দ ওশে েযালাদিশত। ন্বুখ সশলর চতুথণ গ্ৰহদেশত। 
যসদের বর্ণ হালকা সবুজ। 
  
ঘর েদে দেল? 
  
যয ন্দে দন্ওদলদথ সভযতা পাওো যেশে। তার প্রদতদেশত ঘশরর সংখযা হে। প্রদতদে যথশকই 
অপূবণ সুরধ্বদন্ হে এবং প্রদতদের রঙ হশে সবুজ। এই কারশর্ই ইণ্টার েযালাকদেকা 
এন্সাইশক্লাদপদডোশত দন্ওদলদথ সভযতাশক বলা হশেশে সবুজ সুরেে সভযতা 
  
আকােশোাঁো এই ঘর বাদড় োড়া আর কী দন্িেণন্ আশে দন্ওদলদথ সভযতার? 
  
আর যকাশন্াই দন্িেণন্ যন্ই। এদে একদে েহারহসযেে বযাপার। আকােশোাঁো এই সব 
প্রাসাি কী কশর দতদর করা হশেশে, তা এখশন্া জান্া যাে দন্। দন্ওদলথী সভযতার জন্করা 
যকাশন্া দকেুই দলশখ যরশখ যাে দন্। যকাশন্া বই যন্ই, যন্ত্রপাদত যন্ই, দকেুই যন্ই। 
  
হুাঁ, রহসযেে যতা বশেই। 
  
আশরা রহসযেে হশে তাশির স্থান্ দন্বণাচন্। প্রদতদে সভযতা েশড় উশঠশে জন্োন্বহীন্ 
গ্ৰশহ। গ্ৰহগুদলশত োেপালা পযণন্ত যন্ই। 
  
এই গ্ৰহদের যক্ষশি যসদে সতয ন্ে। এখাশন্ আেরা দতন্দে প্রার্ী যপশেদে। 
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তা দঠক। তশব এ রকে িু-একদে প্রাশর্র সন্ধ্ান্ অন্যান্য দন্ওদলদথ সভযতার ধ্বংসাবশেশেও 
পাওো যেশে। 
  
ডিঃ জুরাইন্ খুব আিযণ হশলন্। এদে একদে ন্তুন্ তথয। 
  
কী ধরশন্র প্রাশর্র সন্ধ্ান্ পাওো যেশে। 
  
প্রথে অদভযািী িল যয দন্ওদলদথ সভযতার সন্ধ্ান্ পাে, যসখাশন্ িুদে প্রার্ী পাওো 
দেশেদেল। প্রাথদেক দরশপাশেণ বলা হশেদেল, প্রার্ী িুদে অসম্ভব বুদদ্ধোন্। 
  
যসগুদল যিখশত যকেন্ দেল? 
  
সরীসৃপ জাতীে লম্বা। 
  
এোই দক একোি উিাহরর্? 
  
ন্া, আশরা আশে। এশরাদেডা ন্ক্ষিপুশির দরবাত সশলর সপ্তে গ্ৰশহর যয দন্ওদলদথ সভযতা 
পাওো যেশে, যসখাশন্ও চারদে প্রার্ী পাওো দেশেদেল। 
  
যসগুদল যিখশত যকেন্? 
  
দিপি প্রার্ী, অতযন্ত খবণাকৃদত। প্রাথদেক দরশপাশেণ এশিরও প্রথে যশ্রর্ীর বুদদ্ধোন্ প্রার্ী 
দহশসশব বলা হশেশে। 
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এই সব প্রার্ী সম্পশকণ তুদে আর কী জান্? 
  
এশির সম্পশকণ দবশেে দকেুই জান্া যাে ন্া, কারর্ যকাশন্া এক দবদচি কারশর্ িুদে 
েহাকােযান্ ধ্বংসপ্রাপ্ত হশেদেল। ধ্বংশসর সেে প্রার্ীগুদল েহাকােযাশন্ দেল। 
  
ডিঃ জুরাইন্ দন্েণাশেরশক বললন্, তুদে দক ঘরগুদলর যভতর ঢুশক যিখশত চাও? 
  
হা চাই। আপদন্ চান্ ন্া? চাই, আদেও চাই। দকন্তু িুজশন্ এক সশে যাওো দক দঠক হশব? 
  
ডিঃ জুরাইন্, আোর েশন্ হে িুজশন্র এক সশে যাওো দঠক হশব ন্া। 
  
ডিঃ জুরাইন্ অস্বদের সশে বলশলন্, ঘরগুদলর যভতর যারা যাে, পরবতণীকাশল তাশির 
োন্দসক ভারসােয ন্ষ্ট হে—এই জাতীে কথাবাতণা শুশন্দে। 
  
যরাবেদে বলল, কথাদে আংদেক সতয। যকউ যকউ োন্দসক ভারসােয হাদরশেশে, সবাই 
হারাে দন্। 
  
োন্দসক ভারসােয হারাবার কারর্ দক? 
  
ন্ান্ান্ ধরশন্র েতবাি আশে। যকউ যকউ বশলন্ দজদন্সদের দবোলত্ব, দন্জণন্তা এবং 
সুরধ্বদন্ স্নােুশক প্রভাদবত কশর। আবার দিতীে এক িশলর ধারর্া, ঘরগুদলর যভতর 
িাাঁড়াশল বহুোদিক জেৎ সম্পশকণ ধারর্া হে। 
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ডিঃ জুরাইন্ ঘশরর যভতশর দেশে িাাঁড়াশবন্ বশল েন্দস্থর করশলন্। এ কে সুশযাে জীবশন্ 
আর আসশব ন্া। দন্ওদলদথ সভযতার খবর েযালাকদেক ম্পাোশর যপৌোশন্াোি এগুদল 
সরকাদর দন্েন্ত্রশর্ চশল যাশব। এর যভতর ওোর আর যকাশন্া উপাে থাকশব ন্া। দন্ওদলদথ 
সভযতার পঞ্চাে হাজার যজর যভতর যাওো েযালাকদেক আইন্ অনু্যােী একদে প্রথে 
যশ্রর্ীর অপরাধ। 
  
ডিঃ জুরাইন্ দন্োশেশরর হাত ধশর প্রথে ঘরদের যভতর ঢুকশলন্। 
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৬. তন়েন্ত্রণকমক্ষ সবাই গ্ম্ভীর 
দন্েন্ত্রর্কশক্ষ সবাই েম্ভীর েুশখ বশস আশে। 
  
অদত অল্প সেশে যবে দকেু বড় বড় ঘেন্া ঘশে যেল। জান্া যেল, প্রার্ীগুদল দন্ওদলদথ 
সভযতার সশে পদরদচত। প্রার্ীগুদল অসাধারর্ বুদদ্ধোন্ এবং তারা োনু্শের ভাোে কথা 
বলশত পাশর। কযাশেন্ আশবেেূন্য স্বশর বলশলন্, প্রথে যশ্রর্ীর জরুদর অবস্তু তুশল দন্শে 
দিতীে যশ্রর্ীর সতকণতােূলক অবস্থা যঘাের্া করা হল। 
  
তৃতীে ের খুশল যিো হল। এবং দসদ্ধান্ত যন্ো হল প্রার্ীগুদলর সশে সরাসদর কথা বলা 
হশব। কথাবাতণা হশব দন্েন্ত্রর্কশক্ষ। পদরচালকেণ্ডলীর সব কজন্ সিসয োড়াও এশত 
থাকশব েন্েি ও সোজদবিযা দবভাশের সিসযরা। কদম্পউোর দসদডদসশকও আশলাচন্াে 
অংেগ্ৰহর্ করশত বলা হশেশে। আর বলা হশেশে স্রুরাশক। স্রুরাশক যন্ো হশেশে তার 
বযদিেত আগ্ৰশহর জশন্য। স্রুরা হশে একোি বযদি যার সশে অযু ন্ােধারী প্রার্ীদে 
স্বতিঃপ্রবৃত্ত হশে যযাোশযাে কশরশে। এই একদে োি কারশর্ স্রুরার আগ্ৰশহর েূলয যিো 
হশেশে। 
  
আশলাচন্া শুরু হল েযালাদি-ওোশন্র সেেসূদচ অনু্যােী ১২ ো ৩৬ দেদন্শে। দতন্দে প্রার্ীর 
েশধয এশসশে োি িুদে। তারা যোলাকৃদত ডাোশসর োেখাশন্ এশস িাাঁড়াল। তাশির োথার 
উপর োশের দেকশড়র েশতা দবদচি দজদন্সগুদল অতযন্ত দ্রুত েদতশত কাাঁপশে। প্রথে কথা 
বলশলন্ কযাশেন্। 
  
আদে আপন্াশির দতন্ জন্শকই আসশত বশলদেলাে। এক জন্ যিখদে আশসন্ দন্। 
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যস অসুস্থ, কাশজই যস সেসযা দন্শে ভাবশে। 
  
আপন্ার কথা বুেশত পারদে ন্া। 
  
যস অসুস্থ, কাশজই যস বযথা ভুশল থাকবার জশন্য সেসযা দন্শে ভাবশে। 
  
দকেু েশন্ করশবন্ ন্া। আদে এখশন্া দঠক বুেশত পারদে ন্া। 
  
োরীদরক বযথাশবাধ ভুশল থাকবার জশন্য আেরা সেসযা দন্শে দচন্তা কদর। 
  
কী ধরশন্র সেসযা দন্শে যস দচন্তা করশে? 
  
যাশক আপন্ারা হাইপারডাইভ বলশেন্, তাই দন্শে। 
  
দন্েন্ত্রর্কশক্ষ একদে েৃিু গুিন্ উঠল। 
  
কযাশেন্ বলশলন্, আপন্ারা দন্িঃসশেশহ প্রথে যশ্রর্ীর বুদদ্ধোন্ প্রার্ী। আপন্াশির সশে 
পদরদচত হশে আেরা সবাই দবশেে েদবণত ও আন্দেত। 
  
প্রার্ীদে দকেুক্ষর্ চুপ কশর যথশক বলল, আোর েশন্ হশে আপদন্ দঠক বলশেন্ ন্া। আপদন্ 
যোশেই আন্দেত ন্ন্। দঠক এই েুহুশতণ আপদন্ আোশক ঘৃর্া করশেন্ এবং ভাবশেন্, কী 
কশর আোশির দতন্ জন্শক সবশচশে কে পদরশ্রশে যেশর যেলা যাে। 
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দন্েন্ত্রর্কশক্ষ বড় রকশের একদে গুি উঠল। যসই গুিশন্র েশধযই প্রার্ীদে যথশে যথশে 
বলল, আোশির একদে ক্ষেতা হশে, আেরা আপন্াশির েশন্র কথা বুেশত পাদর। 
  
কযাশেন্ অশন্কক্ষর্ যকাশন্া কথা বলশত পারশলন্ ন্া। িীঘণ ন্ীরবতার পর প্রথে কথা 
বলল স্রুরা, আদে যতাোশির ঘৃর্া কদর ন্া। যতাোশির অসাধারর্ বুদদ্ধ যিশখ আদে সদতয 
সদতয েুগ্ধ। 
  
আপদন্ দঠক কথাই বশলশেন্। আপন্ার েশতা আশরা আে জন্ োনু্ে এখাশন্ আশেন্, যাশির 
েশন্ আোশির সম্পশকণ যকাশন্া খারাপ ধারর্া যন্ই। 
  
এবার কথা বলশলন্ েন্েি দবভাশের প্রধান্ যহরেযান্, আোশির সম্বশন্ধ্ আপন্ার ধারর্া 
দক? 
  
প্রযুদিদবিযাে আপন্াশির িক্ষতা সীোহীন্। 
  
এ োড়া আর কী বলার আশে আপন্ার? 
  
আপন্ারা অতযন্ত সশেহপ্রবর্। 
  
যহরেযান্ বলশলন্, যকন্ আেরা সশেহপ্রবর্ বলশত পাশরন্? অথণাৎ আদে বলশত চাদে, কী 
কারশর্ আোশির এই সশেহপ্রবন্তা? 
  
আত্মদবশ্বাশসর অভাব এর একোি কারর্। আপন্াশির সভযতা যন্ত্রদন্ভণর। যন্ত্রদন্ভণর 
সভযতার জশন্যই আপন্াশির দন্শজর উপর দবশ্বাস কে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । তারা ততন জন । সাম়েন্স তিকশন সমগ্র 

 75 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

  
যন্ত্র দকন্তু আোশিরই দতদর? 
  
আপন্াশির দতদর হশলও যশন্ত্রর সশে আপন্াশির যযাে প্রদতদিত হে দন্। আপন্াশির দতদর 
কদম্পউোরশক আপন্ারা সশেশহর যচাশখ যিশখন্। 
  
কদম্পউোর দসদডদস বলল, আদে এ যক্ষশি আপন্াশির যুদি সেথণন্ করদে। 
  
যহরেযান্ বলশলন্, আপন্াশির সভযতা দক যন্ত্রদন্ভণর ন্ে? 
  
আেরা আোশির সভযতা সম্পশকণ দকেু জাদন্ ন্া। 
  
বলশত চান্ আপন্াশির যকাশন্া সভযতা যন্ই। 
  
জ্ঞাশন্র দবকােশক যদি সভযতা বশলন্, তাহশল আোশির সভযতা আপন্াশির ভাোে প্রথে 
যশ্রর্ীর। আেরা সেসযার সোধান্ করশত পাদর। 
  
যয যকাশন্া সেসযা সোধান্ করশত পাশরন্? 
  
হযাাঁ, পাদর। 
  
আপদন্ একাই শুধু আোশির সশে কথা বলশেন্, আপন্ার সেী চুপ কশর আশেন্ যকন্? 
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আেরা দতন্ জন্ একসশে কথা বলদে। আোর অসুস্থ সেী, যয আশস দন্, যসও আশলাচন্াে 
অংেগ্ৰহর্ করশে। 
  
আপদন্ দকন্তু বশলশেন্, আপন্ার অসুস্থ সেী সেসযা দন্শে ভাবশেন্। 
  
সেসযা দন্শে ভাবার সেেও আেরা ইো করশল দকেু বাদহযক যযাোশযাে রাখশত পাদর। 
  
জীবদবজ্ঞান্ পদরেি যথশক পরবতণী প্রশ্নগুদল হল : 
  
যোে কত ধরশন্র প্রাশর্র দবকাে এখাশন্ হশেশে? 
  
এখাশন্ যকাশন্া প্রাশর্র দবকাে হে দন্। আেরা দতন্ জন্ োড়া এখাশন্ অন্য যকাশন্া প্রার্ী 
যন্ই। 
  
আপদন্ দক এ বযাপাশর পুশরাপুদর দন্দিত? 
  
আেরা দন্দিত। আেরা িীঘণদিন্ এই গ্ৰশহ আদে। 
  
কত দিন্ ধশর আশেন্? 
  
আপন্াশির দহশসশব দতন্ েত বের। 
  
জীবন্ ধারশর্র জশন্য আপন্াশির খািয গ্ৰহশর্র প্রশোজন্ হে ন্া। 
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ন্া। 
  
আপন্াশির োরীরবৃদত্তর কাযণাবদল পরীক্ষার জন্য আেরা দকেু পরীক্ষাদন্রীক্ষা করশত চাই। 
এ বযাপাশর আপন্াশির আপদত্ত আশে? 
  
ন্া, আপদত্ত যন্ই। 
  
আপন্ারা এই গ্ৰশহর বাদসো? 
  
আেরা সদঠক বলশত পারদে ন্া। 
  
আপন্ারা সব সেসযার সোধান্ করশত পাশরন্ বশল বশলশেন্। এ সেসযাদের সোধান্ 
করশত পাশরন্ দন্? 
  
ন্া, পাদর দন্। তশব যচষ্টা চলশে। দকেু সেসযা আশে, যার সোধান্ যন্ই। এদেও এ ধরশন্র 
সেসযা দকন্া বলশত পারদে ন্া। 
  
সোধান্ যন্ই, এ ধরশন্র একো সেসযার কথা আোশির বলুন্। 
  
যযেন্ ধরুন্ আকাশের বাইশর কী আশে? 
  
আকাে বলশত আপদন্ দক েহােূন্য যবাোশেন্? 
  
আদে যবাোদে আোর চারপাশে যা আশে, তা। 
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আপন্াশির ধারর্া, আকাশের বাইশর কী আশে—যস সেসযার সোধান্ যন্ই? 
  
হযাাঁ, আোশির ধারর্া যসরকে। আেরা েশন্ কদর আকাশের বাইশর আশে আশরকদে আকাে, 
তার বাইশর আশরকদে আকাে। তার বাইশর– 
  
আপন্াশির যুদি বুেশত পারদে। হযাাঁ, অসীে সম্পশকণ ধারর্া করা সম্ভব ন্ে। 
  
সোধান্ যন্ই, এই জাতীে অশন্ক সেসযা দক আপন্াশির কাশে আশে? 
  
হযাাঁ আশে। 
  
আেরা যসই সব সেসযা জান্শত আগ্ৰহী। 
  
জাহাশজর কযাশেন্ বল, আজশকর েশতা আশলাচন্া েুলতদব থাকশব। আেরা কাল দন্ওদলদথ 
সভযতা প্রসশে কথা বলব। 
  
লী ন্ীেশক েৃিুস্বশর বলল, এরা দকন্তু একবারও বলল ন্া, দঠক কী কারশর্ এরা আোশির 
যেশর যেলশত যচষ্টা করশে এবং ভদবেযশতও করশব দক ন্া। 
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৭. ঘরগুতলর ভেতমর আবিা অন্ধকার 
ঘরগুদলর যভতশর আবো অন্ধ্কার, প্রথে দকেুক্ষর্ ডিঃ জুরাইন্ দকেুই যিখশত যপশলন্ ন্া। 
অন্ধ্কার যচাশখ সশে আসশত যবে সেে দন্ল, তবু পদরষ্কার দকেুই যিখা যাশে ন্া। দন্োশের 
অবাক হশে বলল, যভতশর দকন্তু যকাশন্া সুরধ্বদন্ যন্ই, লক্ষ কশরশেন্ ডিঃ জুরাইন্? 
  
কথা খুবই দঠক। যভতরো েেেোন্ ন্ীরবতা। ডিঃ জুরাইন্ বলশলন্, শুধু যয সুরধ্বদন্ যন্ই 
তা ন্ে, আোশির কথাবাতণার যকাশন্া প্রদতধ্বদন্ও হশে ন্া। এ রকে প্রকাণ্ড বন্ধ্ ঘশর 
প্রদতধ্বদন্ হওো উদচত। 
  
সযার, আশরকদে দজদন্স লক্ষ কশরশেন্, আোশির পা যেলশত কষ্ট হশে? েশন্ হশে 
আোশির ওজন্ অশন্ক যবদে। 
  
হুাঁ, োধযাকেণর্ েদি প্রাে 2G-এর কাোকাদে। 
  
সযার, োন্দসক ভারসােয হারাবার েশতা আদে যতা দকেুই যিখদে ন্া। যভতরোে যতেন্ 
যকাশন্া দবশেেত্ব যন্ই। তশব একেু ভে ভে করশে। 
  
কী রকে ভে। দকেু কুৎদসত প্রার্ী হঠাৎ যবদরশে এশস আক্ৰের্ করশব, এই জাতীে? 
  
ন্া সযার, অন্য রকে ভে। 
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িুজশন্ ঘরদের দঠক োোোদে এশস িাাঁড়াল। োধযাকেণর্ েদির জশন্য হাাঁেশত কষ্ট হশে। 
তার উপর যেশেদে অসম্ভব দপদেল। ঘশরর োোোদে একদে বৃত্তাকার িাে যিখা যেল। 
িােদে োঢ় সবুজ রশঙর এবং চাপা এক ধরশন্র আশলা যবর হশে। 
  
বৃশত্তর যভতর এশস িাাঁড়াশতই ডিঃ জুরাইন্ প্রচণ্ড অদস্থরতা অনু্ভব করশলন্। তাাঁর েশন্ হল, 
আবো অন্ধ্কার ক্ৰেে পদরষ্কার হশে আসশে। ঘরেে হালকা ন্ীলাভ আশলা। যসই আশলা 
যবশড় যাশে। দতদন্ এক ধরশন্র যকালাহল শুন্শত যপশলন্। যয যকালাহল সেুদ্রেজণশন্র 
েশতা েম্ভীর ও দবলদম্বত। দন্োশের উদিগ্ন স্বশর বলল, সযার, আপন্ার কী হশেশে, এরকে 
করশেন্ যকন্? 
  
ডিঃ জুরাইশন্র সদম্বত দেশর এল। দতদন্ যিখশলন্, সব আশের েশতাই আশে। দকেুই বিলাে 
দন্। দতদন্ বলশলন্, েরীর ভাশলা লােশে ন্া। খুব সম্ভব আোর যহলুদসশন্েন্ হশে। 
  
আোর েশন্ হে আপন্ার যস্পস-সুযশের অদিশজন্ ভাব কাজ করশে ন্া। অদিশজশন্র 
হঠাৎ অভাব হশল এ রকে হে। 
  
হশত পাশর, হওো খুবই সম্ভব। 
  
কথা যেে হবার আশেই আবার তার আশের েশতা হল। এবার েশন্ হল, আশলার তীব্রতা 
অসম্ভব যবদে। সেুদ্রেজণশন্র েশতা যসই েব্দও স্পষ্ট হল। েন্েন্ কশর কাশন্ বাজশত 
লােল। দন্োশের ডাকল, ডিঃ জুরাইন্, ডিঃ জুরাইন্। দতদন্ তার ডাক শুন্শত যপশলন্ ন্া। 
হঠাৎ তার েশন্ হল, দতদন্ অশন্ক দকেুই বুেশত পারশেন্। সৃদষ্টতশির েূল রহসয ক্ৰশে 
ক্ৰশেই তাাঁর কাশে স্পষ্ট হশে আসশে। এত দিন্ যা দতদন্ যজশন্ এশসশেন্, তা েূ সশতযর 
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আংদেক োোোিা। দন্োশের তাাঁশক জদড়শে ধশর বযাকুল হশে ডাকল, ডিঃ জুরাইন্, ডিঃ 
জুরাইন্। 
  
যকউ সাড়া দিল ন্া। 
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৮. কযামেমনর ঘর অন্ধকার 
কযাশেশন্র ঘর অন্ধ্কার। 
  
তাাঁর ঘশরর বাইশর তারকাকৃদতর িুদে লালবাদত জ্বলশে। যার োশন্ হশে, দিতীে যশ্রর্ীর 
জরুদর অবস্থা ন্া হওো পযণন্ত তাাঁশক ডাকা যাশব ন্া। কযাশেন্ দবোন্াে শুশে আশেন্। তাাঁর 
ঘুে আসশে ন্া। স্নােু উশত্তদজত হশেশে। ঘুে আসবার কথা ন্ে। অশন্কগুদল বড় বড় 
োশেলা সৃদষ্ট হশেশে। যকাশন্াদেরই দকন্ারা হশে ন্া। 
  
সন্ধ্ান্ী স্কাউেদেপ যথশক এখশন্া যকাশন্া খবর পাওো যাে দন্। দন্ওদলদথ ধ্বংসেূশপর 
কাোকাদে থাকশল খবর পাওো যাশব ন্া তা দঠক, দকন্তু এত িীঘণ সেে যসখাশন্ তারা 
থাকশব যকন্? দিতীে অনু্সন্ধ্ান্ী জাহাজ পাঠাশন্ার বযবস্থা করা প্রশোজন্। 
  
এদিশক প্রার্ী দতন্দেশক দবশ্বাস করশত পারশেন্ ন্া। ন্া পারার যুদিসেত কারর্ আশে। 
প্রার্ীগুদল অসাধারর্ বুদদ্ধোন্। স্পষ্টতই যবাে যাশে এই দন্জণন্ েৃত গ্ৰশহ তারা যয 
যকাশন্াভাশবই যহাক আেকা পশড়দেল। েযালাদি-ওোন্ হশে তাশির একোি েুদির পথ। 
একদে বুদদ্ধোন্ প্রার্ী দন্শজর েুদির জশন্য যতিূর সম্ভব দন্িুরতা অবলম্বন্ করশব। প্রার্ীর 
ধেণই তাই। যয যশ্রি যস-ই দেশক থাকশব। এই সুদবোল ন্ক্ষিপুি িুবণশলর জশন্য ন্ে। 
প্রার্ীগুদল োনু্শের তুলন্াে উন্নত, এদে দতদন্ োন্শত রাদজ ন্ন্। তাশির োন্দসক বুদদ্ধবৃদত্ত 
উন্নত হশত পাশর, দকন্তু সােদগ্ৰকভাশব োনু্শের সশে এশির তুলন্া করা দঠক হশব ন্া। 
দকন্তু যদি ওরা সদতযই োনু্শের যচশে উন্নত হে, তাহশল? সম্ভাবন্া এশকবাশর উদড়শে যিো 
যাশে ন্া। 
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কযাশেন্ দচদন্তত েুশখ সুইচ দেশপ দসদডদসর সশে যযাোশযাে করশলন্। 
  
হযাশলা কযাশেন্। 
  
হযাশলা। 
  
ঘুে আসশে ন্া? 
  
ন্া। 
  
এক হাত যখলশবন্? 
  
তা যখলা যযশত পাশর। দিোদিক পিণাে িাবার গুদে যভশস উঠল। কযাশেন্ ক্লান্ত স্বশর 
বলশলন্, আদে আোর পুরান্ যখলা যখলব। পন্ কুইন্ যোর। 
  
কদম্পউোর দসদডদস বলল, ন্তুন্ পদরদস্থশত ন্তুন্ যখলা যখলশত হে কযাশেন্। 
  
তার োশন্? 
  
যখন্ পাদরপাদশ্বণকতা বিলাে, তখন্ দন্শজশকও বিলাশত হে। আসুন্, আজ আেরা ন্তুন্ 
যখলা যখদল। 
  
দসদডদস, তুদে যহাঁোদলশত কথা বলে। 
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সযার, আদে একদে যন্ত্রদবশেে। যশন্ত্রর েশধয আশে যুদি, যহাঁোদল ন্ে। যহাঁোদল আপন্াশিরই 
একশচদেো। 
  
কযাশেন্ সুইচ দেশপ দসদডদসর সশে কাশসকেন্ যকশে দিশলন্। তাাঁর আর িাবা যখলশত 
ইো হশে ন্া। োথা ধশরশে। ঘুোশন্া িরকার। 
  
দকন্তু ঘুে এল ন্া। িীঘণ সেে কােল এপাে-ওপাে কশর। 
  
দকেুক্ষর্ যকদবশন্র এ-োথা যথশক ও-োথা পযণন্ত পােচাদর করশলন্। যকদবশন্র তাপোিা 
ন্াদেশে দিশলন্ িুদডদগ্ৰ। তবু ঘুশের যকাশন্া লক্ষর্ যিখা যেল ন্া। দতদন্ সুইচ দেশপ আবার 
ডাকশলন্ দসদডদসশক, হযাশলা দসদডদস। 
  
হযাশলা কযাশেন্। যখলাো তাহশল শুরু করশবন্? 
  
ন্া, আদে যতাোশক যডশকদে দভন্ন কারশর্। 
  
বলুন্। 
  
তুদে যদি েযালাদি-ওোশন্র কযাশেন্ হশত, তাহশল কী করশত? 
  
আদে ঘুশের ওেুধ যখশে ঘুোশন্ার যচষ্টা করতাে। 
  
কযাশেশন্র ভ্রূ কুদঞ্চত হল। খাদন্কক্ষর্ চুপ যথশক বলশলন্, প্রার্ীগুদলশক দন্শে কী করশত? 
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ওশিরশক এই গ্ৰশহ ন্াদেশে দিশে দেশর যযতাে। 
  
যকন্? ন্াদেশে দিশত যকন্? 
  
যয সব প্রার্ীশির ওদেক্ৰন্ রদে দিশেও কাবু করা যাে ন্া, তারা েযালাদি-ওোশন্র 
দন্রাপত্তার এক দবরাে হুেদক। 
  
দকন্তু এরা বুদদ্ধোন্ প্রার্ী। 
  
বুদদ্ধোন্ প্রার্ী বশলই এরা দবপজ্জন্ক। 
  
এশিরশক এই গ্ৰশহ ন্াদেশে দিশত চাইশল ওরা রাদজ হশব? 
  
ন্া, এরা রাদজ হশব ন্া। এই প্রান্তহীন্ গ্ৰশহ এশির দকেু করার যন্ই। আোশির সশে এশস 
এরা ন্তুন্ জীবন্ দেশর যপশেশে বলা চশল। 
  
প্রার্ীগুদলশক যতাোর যকেন্ লােশে দসদডদস? 
  
চেৎকার! এশির িাবা যখলা দেদখশে আদে একবার বুদদ্ধর েদি পরীক্ষা কদরশে যিখশত 
চাই। 
  
দসদডদস। 
  
বলুন্ সযার। 
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তুদে এ জাহাশজর কযাশেন্ হশল কী করশত? 
  
আদে এশির যেশর যেলশত যচষ্টা করতাে। 
  
এশির যেশর যেলবার যপেশন্ যতাোর কী কী যুদি আশে? 
  
আোর দতন্দে যুদি আশে। দকন্তু আপন্াশক একদে শুধু বলব। 
  
বল। 
  
সযার, আপদন্ জাশন্ন্ ন্া যয আশরা িুজােোে োনু্শের সশে কল্পন্াতীত বুদদ্ধোন্ প্রার্ীর 
যিখা হশেশে। যসখাশন্ও দন্ওদলদথ সভযতা দেল। িুজােোশতই েহাকােযাশন্র ন্াদবকরা 
বুদদ্ধোন্ প্রার্ীগুদলশক জাহাশজ তুশল দন্শে আসদেল। এবং িুদে যক্ষশিই হাইপারডাইশভর 
আশে আশে েহাকােযান্ িুদে দবন্ষ্ট হশেশে। আোশির সশে ওশির দেল লক্ষ কশরশেন্? 
  
ঐ যক্ষশিও প্রার্ীগুদল োকড়সা জাতীে দেল? 
  
ন্া, তা দেল ন্া। 
  
দন্ওদলদথ সভযতার সশে প্রার্ীগুদলর কী সম্পকণ? 
  
আপন্ার প্রশশ্নর উত্তর যিবার েশতা যশথষ্ট তথয আোর জান্া যন্ই। 
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দসদডদস। 
  
বলুন্ সযার। দন্ওদলদথ সভযতা সম্পশকণ আশরা জান্শত চাই। 
  
আোশির লাইশব্রদরশত একদে োইশক্ৰাদেল্ম করা বই আশে–অজান্া সভযতা—যসদে পশড় 
যিখশত পাশরন্। তাোড়া যা যা জান্শত চান্, আোশক দজশজ্ঞস করশত পাশরন্। 
  
কযাশেন্ সুইচ দেশপ দসদডদসর সশে যযাোশযাে দবদেন্ন করশলন্। যবদরশে এশলন্ 
হলঘশরলাইশব্রদর যথশক বইদে দন্শত। লাইশব্রদর তৃতীে েশর। অশন্কখাদন্ হাাঁেশত হশব। 
  
তৃতীে েশর ঢাকবার েুশখই তাাঁর যিখা হল লীর সশে। দতদন্ সহজ স্বশর বলশলন্, হযাশলা। 
  
কযাশেন্। 
  
দকেু বলশবন্? 
  
আপদন্ েশন্ হশে একদে বইশের যখাাঁশজ যাশেন্? 
  
কযাশেন্ ইতেত কশর বলশলন্, যকাশেশক জান্শলন্। 
  
আপন্ার েদেশষ্কর কম্পন্ যথশক। আদে যতা আপন্াশক আশেই বশলদে, আেরা আপন্াশির 
দচন্তার ধারা যবে খাদন্কো বুেশত পাদর। 
  
হযাাঁ, তা অবদেয বশলশেন্। 
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আপদন্ যয দবেে সম্পশকণ জান্শত চাশেন্, আদেও যস দবেশে জান্শত চাই। 
  
আপদন্ দন্িেই োইশক্ৰাদে পড়শত জাশন্ন্ ন্া। ন্াদক জাশন্ন্? 
  
ন্া, জাদন্ ন্া। তশব আপদন্ যখন্ পড়শবন্, তখন্ আদে যদি আশেপাশে থাদক, তাহশলই 
সব বুেশত পারব। 
  
দন্ওদলদথ সভযতা সম্পশকণ আপন্ার আগ্ৰশহর কারর্ দক? 
  
আেরা যকাশেশক এশসদে তা জান্শত চাই। কযাশেন্, আেরা এই গ্ৰশহর অদধবাসী ন্ই। 
আোশির অন্য যকাশন্া জােো যথশক এশন্ দবদেন্ন কশর রাখা হশেশে। আোশির েরর্া, 
দন্ওদলদথ সভযতার সশে এর সম্পকণ আশে। 
  
আপদন্ দক ঘরগুদলর যভতর কখশন্া দেশেশেন্? 
  
ন্া, তশব ন্ীে একবার দেশেদেল। 
  
যান্ দন্ যকন্? 
  
আোশির উপর দন্শেধ দেল। আোশির ো দন্শেধ কশরদেশলন্, যযন্ কখশন্া তার আেপাশে 
ন্া যাই। 
  
আপন্ার োশের কথা যতা কখশন্া বশলন্ দন্। 
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বলবার সুশযাে হে দন্। 
  
কযাশেন্ খাদন্কক্ষর্ চুপ যথশক বলশলন্, আসুন্ আোর সশে। আদে লাইশব্রদরশত বশসই 
পড়ব। আপদন্ থাকুন্ আোর পাশে। 
  
কযাশেন্, আপন্াশক অসংখয ধন্যবাি। 
  
এ বইদে োড়াও অন্য যকাশন্া বই যদি আপন্ার পড়শত ইো হে, আপদন্ বলশবন্, আদে 
বযবস্থা করব। 
  
অসংখয ধন্যবাি, কযাশেন্। আপন্ার জশন্য আদে দক দকেু করশত পাদর? 
  
কযাশেন্ খাদন্কক্ষর্ দস্থর িৃদষ্টশত তাদকশে যথশক বলশলন্, আশে, আোর একদে সেসযা 
আশে। আদে যথাসেশে আপন্াশক সোধান্ করশত যিব। 
  
আেরা দতন্ জন্ দেশল যস সেসযার সোধান্ করব। দন্িেই আেরা করব। 
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৯. অয় ুর পাম়ের য়ন্ত্রণা 
অেুর পাশের যন্ত্রর্া অসম্ভব যবশড় যেশে। যস দকেুক্ষশর্র জশন্য যজশেদেল, বযথার তীব্রতাে 
অদস্থর হশে সশে সশে সেসযা দন্শে ভাবশত শুরু করল। ন্ীে পরীক্ষা কশর যিখল পা-দে-
ন্ষ্ট হশে যাশে। যসো যতেন্ ভোবহ ন্ে, দকন্তু ভোবহ হশে েরীশরর অন্যান্য যকােগুদলও 
ন্ষ্ট হশত শুরু কশরশে। তার োশেরও এ রকে হশেদেল। এেন্ দকেু দক যন্ই, যা দিশে 
তীব্র বযাথার উপেে হে? ন্ীে অদস্থর হশে উঠল। দকেু একো করা প্রশোজন্, দকন্তু দকেু 
দক সদতয করা যাে? 
  
তারা এখাশন্ একা। অসাধারর্ দচন্তােদি থাকা সশিও তারা দকেুই করশত পাশর দন্। িীঘণ 
দিবস িীঘণ রজন্ী তারা একদে প্রার্হীন্ গ্ৰশহ ঘুশর যবদড়শেশে। শুধু ঘুশর যবড়াশন্া। উে, 
েদি ও ক্ষেতার কী দন্িারুর্ অপচে। 
  
এর দক েরীর খুব খারাপ? 
  
ন্ীে যিখল, স্রুরা। এই যলাকদের সশে অেুর ভাশলা যচন্াজান্া হশেশে। 
  
ন্ীে বলল, ও োরা যাশে। 
  
যস দক! 
  
আোশির ো দন্শজও এভাশবই োরা দেশেদেশলন্। 
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দন্িেই এর দচদকৎসা আশে। 
  
থাকশলও আোশির জান্া যন্ই। 
  
আদে আোশির যেদডশকল দেেশক বলদে, এশস যিখশত। 
  
আোর েশন্ হে ন্া, এশত যকান্ লাভ হশব। আোশির েরীশরর সশে যতাোশির যকাশন্া 
দেল যন্ই। 
  
ন্া থাকুক, আদে ওশির আন্দে। 
  
  
  
দন্ওদলদথ সভযতার উপর যলখা বইদে আেতশন্ যোে। দবজ্ঞাদন্ক তথয বলশত দবশেে দকেু 
যন্ই। যকান্দে কশব আদবষ্কার হশেশে, যকান্দের কী রঙ, যয গ্ৰহগুদলশত সভযতার দন্িেণন্ 
পাওো যেশে, তাশির আবহাওো, োদের েঠন্প্রকৃদত–এই সব দবেি কশর যলখা। 
যকাশন্াদেশতই যলখা যন্ই ঘরগুদলর যভতরো যকেন্, যয আশলা ঘর যথশক আসশে তার 
উৎস কী? তরেদিঘণযইবা কী? বইদে যলখা হশেশে সুখপাঠয উপন্যাশসর কােিাে, যযখাশন্ 
যুদির যচশে আশবশের প্রাধান্য যবদে। তশব িুদে দজদন্স জান্া যেশে। (১) দন্ওদলদথ সভযতা 
যযসব গ্ৰশহ পাওো যেশে, যসসব গ্ৰশহর প্রদতদেশত িুদে কশর সূযণ আশে। (২) যয যসৌরেণ্ডশল 
দন্ওদলদথ সভযতা আশে, যসই যসৌরেণ্ডশলর কাোকাদে আশে একদে ব্লযাক যহাল। 
  
বই পড়া যেে হওোোি কযাশেন্ দজশজ্ঞস করশলন্, যকেন্ লােল বইদে? 
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লী বলল, বইদে ভাশলা। আদে এখন্ জান্শত চাই ব্লযাক যহাল সম্পশকণ। ব্লযাক যহাল দজদন্সদে 
দক? 
  
ব্লযাক যহাল হশে একদে অন্ধ্কার ন্ক্ষি যার োধযাকেণর্ েদি সীোহীন্। যয োধযাকেণর্ 
েদি অদতক্ৰে কশর আশলা পযণন্ত যবদরশে আসশত পাশর ন্া, আেকা পশড় থাশক। 
  
লী খাদন্কক্ষর্ চুপ যথশক বলল, যদি তাই হে, তাহশল যযখাশন্ ব্লযাক যহাল থাকশব, যসখাশন্ 
অশন্ক অিুত কাণ্ড হশব। 
  
কযাশেন্ যকৌতূহলী হশে বলশলন্, কী ধরশন্র অিুত কাণ্ড। 
  
ব্লযাক যহাল হশব একদে োশন্ল। যার িুোথাে সেে হশব িুরকে। তাই ন্া? 
  
কযাশেন্ অবাক হশে তাকাশলন্। এত অল্প তশথযর উপর দন্ভণর কশর সদঠক দসদ্ধাশন্ত আসা 
অসম্ভব বযাপার। তাাঁর একেু ঈেণা যবাধ হল। 
  
  
  
যেদডশকল যবাশডণর প্রধান্ জীবদবিযা দবভাশের যিো কাডণদে যবে কশেক বার পড়শলন্– 
  
বহুপি প্রার্ী 
  
সভযতা যশ্রর্ী : অজান্া। 
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সোজ যশ্রর্ী : অজান্া। 
  
বুদদ্ধেত্তা : হলশডন্ যেস্ট ন্া-বাচক 
  
অবস্থান্ : ন্ক্ষি FOv, বর্ণাদল লাল ও ন্ীল, আর = ৯.৭১৭, দথো = ০০.০৭১, োই = 
২১০,২০৩৭, গ্ৰহ = েে, বেস = ১১৪×১০১৭ যসশকন্ড। 
  
বাশোলজী : Si, S. Se. Cl. Ge. He. Cu. দন্উিন্ স্ফদেক আোিন্ ধাতু ও দসদলকন্ 
সংকর যচৌম্বকীে আধান্। 
  
  
  
এ প্রার্ীদের দচদকৎসা করার পথ যকাথাে? বযথা কোবার জন্য স্নােুশক অবে কশর যিো 
যযশত পাশর। দকন্তু স্নােুর েঠন্-প্রকৃদত জান্া যন্ই। জান্শত হশল যযসব পরীক্ষা-দন্রীক্ষা 
করশত হশব তার বযবস্থাও েযালাদি ওোশন্ যন্ই। 
  
স্রুরা েম্ভীর হশে বলল, দস দকেুই করবার যন্ই। 
  
ন্া, দকেুই করবার যন্ই। 
  
পা যকশে বাি যিওো যাে ন্া? 
  
ন্া সম্ভব ন্ে। এশির েরীর সম্পশকণ আেরা দকেুই জাদন্ ন্া। 
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খুবই িুিঃশখর বযাপার, ডািার। 
  
হযাাঁ, িুিঃশখর। 
  
  
  
কযাশেন্ যডশক পাদঠশেশেন্ স্রুরাশক। 
  
তাাঁর ঘশরর সােশন্ একদে লাল তারা। প্রথে যশ্রর্ীর জরুরী অবস্থা োড়া তাশক দবরি করা 
যাশব ন্া। দন্িেই যকাশন্া জদেল দবেে দন্শে দতদন্ বযে। িরজাে ন্ক করশতই কযাশেন্ 
বলশলন্, যভতশর এস স্রুরা। স্রুরা অবাক হশে যিখল, কযাশেশন্র যচাশখ-েুশখ বযেতার 
যকাশন্া দচহ্ন যন্ই। োন্ত েুখভদে। 
  
সযার, আোশক যডশক পাদঠশেশেন্? 
  
হযাাঁ, এশসা। 
  
দক বযাপার সযার? 
  
যতাোর বনু্ধ্দে শুন্লাে অসুস্থ। 
  
দজ্ব সযার। 
  
আোশির যেদডশকল যবাডণ দকেু করশত পারশে ন্া। 
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দজ্ব ন্া সযার। 
  
যতাোর সশে এই প্রার্ীগুদলর যবে ভাশলা সম্পকণ আশে, দঠক ন্া? 
  
অেুর সশে আোর প্রােই কথাবাতণা হে। 
  
যতাোশক ওরা বনু্ধ্ দহশসশব দন্শেশে েশন্ হে। 
  
সযার, তা যতা বলশত পারব ন্া। 
  
কযাশেন্ দকেুক্ষর্ চুপ কশর যথশক বলশলন্, প্রার্ীগুদল যযখাশন্ ইো যসখাশন্ ঘুশর যবড়াশে, 
বযাপারো আোর ভাশলা লােশে ন্া। 
  
সযার, আদে বুেশত পারদে। 
  
স্রুরা! 
  
দজ্ব সযার। 
  
ওরা যদি দন্শচ দেশর যযশত হে, যস বযবস্থাও করা যযশত পাশর। ডিঃ জুরাইন্শক যখাজার 
জশন্য আোশজর দিতীে একদে িল ন্ােশব। ওশির সশে যযশত পাশর। 
  
ওরা দন্শচ যযশত চাে ন্া। 
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দক কশর বুেশল? 
  
আদে ওশির দজশজ্ঞস কশরদেলাে, সযার। ওরা গ্ৰশহ দেশর যযশত চাে ন্া। যসখাশন্ ওশির 
দকেুই করার যন্ই, ওরা আোশির সশে থাকশত চাে। আোশির সশে যথশক ওরা দন্শজশির 
সম্পশকণ জান্শত চাে। ওশির ধারর্া, ওরা অন্য যকাশন্া গ্ৰহ যথশক এশসশে। 
  
আোর দন্শজরও যস রকে ধারর্া। 
  
আদে দক সযার যযশত পাদর? 
  
হযাাঁ যাও। 
  
স্রুরা চশল যযশতই কদম্পউোর দসদডদস বলল, আপদন্ যা করশেন্, তা দকন্তু দন্জ িাদেশত্ব 
করশেন্। 
  
একদে প্রথে যশ্রর্ীর েহাকােযাশন্র পদরচালকশক অশন্ক দকেুই দন্জ িাদেশত্ব করশত হে। 
  
সযার, আপদন্ দক সদতয সদতয প্রার্ীগুদলশক যেশর যেলশত চান্? 
  
হযাাঁ। 
  
এবং আপন্ার ধারর্া, আপন্ার এ পদরকল্পন্ার কথা প্রার্ীগুদল যের পাশব ন্া? 
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ন্া, পাশব ন্া। েশন্র কথা বুেশত হশল প্রার্ীগুদলশক অশন্ক কাোকাদে রাখশত হে। আদে 
যখন্ বই পড়দেলাে, তখন্ লী ন্াশের প্রার্ীদে আোর ো যঘাঁশে দেল। 
  
আপদন্ যা করশত যাশেন্, তা দকন্তু দঠক হশে ন্া। এশির সাহাশযয আেরা দন্ওদলদথ 
সভযতার রহসয যবর করশত পারতাে। 
  
তুদে একদে সম্ভাবন্ার কথা বলে, আদে ভাবদে একদে েহাকােযাশন্র দন্রাপত্তার কথা। 
এর আশেও িুদে প্রথে যশ্রর্ীর েহাকােযান্ ন্ষ্ট হশেশে। তুদে জান্ দক জশন্য হশেশে, দঠক 
ন্া? 
  
দসদডদস চুপ কশর রইল। দকে িুশেন্ ক্লান্ত স্বশর বলশলন্, ওশির ক্ষেতা অসম্ভব যবদে। 
তুদে দক জান্, ওরা দসলদেশন্র ন্ েুে পুরু একদে খণ্ড েুশো কশর যেশলশে। 
  
জাদন্, ধাতুদবিযা দবভাে যথশক ওশির দসদেন্ খণ্ডদে যিো হশেদেল। 
  
হযাাঁ।  আর তুদে দন্িেই জান্—আোশির েযালাদি-ওোশন্র বাইশরর আবরর্দে িু েুে পুরু 
দসলদেশন্র দতদর। 
  
ওর বাইশর অবদেয েদিবলে আশে। 
  
তা থাকুক। ওরা ইশলকদিদসাঁদে দন্শেও ন্াড়াচাড়া কশরশে, কশর দন্? 
  
কশরশে। 
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তাহশল আদে যদি দন্রাপত্তার অভাব যবাধ কদর, তুদে আোশক যিাে যিশব? 
  
দসদডদস উত্তর দিল ন্া। কযাশেন্ বলশলন্, বল, আোশক তুদে যিাে যিশব? 
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১০. স্রুরা অবজারমেশন টাও়োমর তগ্ম়েতিল 
স্রুরা অবজারশভেন্ োওোশর দেশেদেল েন্ ভাশলা করবার জশন্য। যকাশন্া একদে দবদচি 
কারশর্ তার েন্ ভাশলা যন্ই। যকন্ জাদন্ অস্বদে লােশে। এ রকে যখন্ হে, তখন্ 
অবজারশভেন্ োওোশর দেশে বসশল ভাশলা লাশে। বাইশরর অিুত িৃেয েন্শক অদভভূত 
কশর যিে। 
  
এ গ্ৰশহর চাাঁি দতন্দে। দতন্দে চাাঁশির যজযাৎস্না এেন্ অিুত লাশে যিখশত। যকেন্ একদে 
যোলাদপ আশলা প্রার্হীন্ গ্ৰহদেশক রাদঙশে যতাশল। 
  
স্রুরা একদে যচোর যেশন্ অবজারশভেন্ োওোশরর স্বে কাশচর পিণার কাশে বসল। 
  
স্রুরা! 
  
স্রুরা চেশক যিশখ ন্ীে। যস কখন্ যয চুদপ চুদপ এশসশে, বুেশতই পারা যাে দন্। ন্ীে 
বলল, বুেশত পারদে, যকাশন্া একদে কারশর্ যতাোর েন্ ভাশলা যন্ই। 
  
তা দঠক। 
  
যকাশন্া একো সেসযা দন্শে ভাবশত বশস যাও। যিখশব ভাশলা লােশে। 
  
ন্ীে, েন্ খারাপ হশল আেরা সেসযা দন্শে ভাবশত পাদর ন্া। 
  
যতাোশির যতই যিখদে, ততই অবাক হদে। েন্ খারাপ হশল কী কর যতােরা? 
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আদে দকেুই কদর ন্া। অশন্শক োন্-োন্ যোশন্, কদবতা পশড়। 
  
কদবতা কী? 
  
েে দেদলশে যলখা এক ধরশন্র ভদবপূর্ণ দবেে। 
  
উিাহরর্ দিশত পার? 
  
স্রুরা খাদন্ক যভশব বলল, 
  
যহ অন্ন্ত ন্ক্ষিবীদথ 
দবিাে। 
আজ রাশত যতাোশক দবিাে। 
  
ন্ীে অবাক হশে বলল, এ যতা দন্তান্তই যুদিহীন্ কথা। রাশত বা দিশন্। কখশন্াই 
ন্ক্ষিবীদথশক দবিাে যিো যাশব ন্া। তারা থাকশবই। 
  
স্রুরা দকেু বলল ন্া। ন্ীে বলল, যতাোর যুদি এবং অযুদি–এ িুশের অিুত দেশ্রর্। 
  
আোশির যতাোর ভাশলা লােশে ন্া, ন্ীে? 
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ন্ীে খাদন্কক্ষর্ চুপ কশর যথশক বলল, লােশে। যতাোশির ভাশলা লােশে। যতােরা অশন্ক 
দকেুই জান্, আবার অশন্ক দকেুই জান্ ন্া। যতাোশির পাশে পাশে যথশক আেরা অশন্ক 
দকেুই দেখব। হেশতাবা দন্ওদলদথ রহসযও যভি কশর যেলব। 
  
স্রুরা বলল, তুদে দক কখশন্া ঐ ঘরগুদলর যভতর দেশেদেশল? 
  
ন্ীে যস কথার জবাব ন্া দিশে বলল, আদে যতাোশির কদবতা দেখশত চাই। তুদে দক িো 
কশর ন্ক্ষিবীদথর কদবতাদে আবার বলশব? 
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১১. মহাকাশয়ামনর প্রধান 
েহাকােযাশন্র প্রধান্ তাশির আলািা আলািা যসশল থাকশত বশলশেন্ যকন্, লী দঠক 
বুেশত পারল ন্া। এখশন্া দক োনু্েরা তাশির ভে করশে? তাশির ো যথশক েৃিু দবো 
যরদডশেেন্ হে এ কথা দঠক, দকন্তু যেদডশকল যবাডণ যতা স্পষ্টই বলশে, এশত োনু্শের 
ক্ষদতর যকান্ সম্ভাবন্া যন্ই। কযাশেন্শক দজশজ্ঞস কশর সদঠক কারর্ যজশন্ দন্শল হত, 
দকন্তু কযাশেন্শক পাওো যাশে ন্া। যস িারুর্ বযে। তাশির একদে অনু্সন্ধ্ান্ী িল দন্শখাাঁজ 
হশেশে। যস িশল এক জন্ প্রদতভাবান্ জীবদবজ্ঞান্ী আশেন্, যাশক দবজ্ঞান্ কাউদিল সশবণাচ্চ 
পিক দিশেশে ে বের আশে। 
  
অবেয যসশল দেশে বশস থাকশত লীর যকাশন্া আপদত্ত যন্ই। কযাশেন্ তাশক োইশক্ৰাদেি 
লাইশব্রদর বযবহাশরর অনু্েদত দিশেশেন্ এবং একদে যরাবে দিশেশেন্, যয বইগুদল তাশক 
পশড় যোন্াশব। যলাকদেশক শুরুশত যতো খারাপ েশন্ হশেদেল এখন্ আর ততো খারাপ 
েশন্ হশে ন্া। সবশচশে বড় কথা দতদন্ তাশক একদে সেসযাও দিশেশেন্– 
  
দন্ওদলদথ সভযতা েশড় উশঠশে দিত সূশযণর গ্ৰশহ এবং কাোকাদে আশে। একদে ব্লযাক যহাল। 
এশির সশে দন্ওদলদথ সভযতার দক যকাশন্া সম্পকণ আশে, ন্া বযাপারদে কাকতালীে? 
  
ভাশলা সেসযা। তশব সোধাশন্র জশন্য অশন্ক দকেু জান্শত হশব। দিত সূযণ কখন্ হে? 
যকন্ হে? ব্লযাক যহাল বযাপারদে কী? ভাসা ভাসা জ্ঞান্ চলশব ন্া। ন্ীে এবং অেুর সাহাযয 
যপশল অশন্ক সহজ হত। দকন্তু তা সম্ভব ন্ে। অেু অসুস্থ আর ন্ীে ন্তুন্ একদে দজদন্স 
দন্শে যেশতশে। কদম্পউোর দসদডদস তাশক িাবা যখলা দেদখশেশে এবং পরপর ে বার 
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তাশক হাদরশে দিশেশে। তার ধারর্া, যকাশন্া একদে দজদন্স ইো কশর তাশক যেখাশন্া হে 
দন্, যার জশন্য যস যহশর যাশে। দসদডদস তাশক বশলশে— 
  
দন্েেকানু্ন্ সবই যতাোশক দেদখশে দিশেদে, আর দকেুই যেখাবার যন্ই। 
  
তাহশল দজতশত পারদে ন্া যকন্? 
  
পারে ন্া, কারর্ আদে সম্ভাবয সেে দবকল্প চাল দচন্তা কদর। তুদে তা কর ন্া। 
  
এদেও ন্ীে োন্শত রাদজ ন্ে। দসদডদস তাশক অশন্ক বার বশলশে, আোর সশে তুদে হারশল 
দকেুই যাে আশস ন্া। আোর সশে কাশোর যজতার কথা ন্ে। প্রদত বারই তুদে অন্য বাশরর 
যচশে ভাশলা যখলে, দকন্তু তাশত লাভ যন্ই দকেু। 
  
ন্ীে োথা িুদলশে বশলশে, যতাোশক হারশতই হশব। 
  
  
  
প্রার্ী দতন্দেশক যসশল রাখার বযাপাশর কযাশেশন্র যোশেই যবে যপশত হল ন্া। 
  
ন্ীে খাদন্কো আপদত্ত করদেল। লী বলল, যোে জােোে আবদ্ধ হশে থাকাই আোশির 
জশন্য ভাশলা। চুপচাপ এক জােোে থাকশত হশল বাধয হশেই ভাবশত হশব। যতাোর জশন্য 
যসো খুব প্রশোজন্। তুদে ইিান্ীং সেসযা দন্শে ভাবশত চাও ন্া। 
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লী বুেশত পাশর ন্ীশের েশধয বড় রকশের পদরবতণন্ হশেশে। যসদিন্ যিখা যেল, োনু্েশির 
যলখা কদবতার বই পড়শে। দন্েক আন্শের জশন্যই ন্াদক পড়শে। আিযণ, দন্েক আশললর 
জশন্যই যকউ দকেু কশর? সেসযা দন্শে ভাবার েশধযই যতা আন্ে দসদডদস যখন্ লীশক িাবা 
যখলা যেখাশত চাইল, তখশন্া লী অবাক হশে বশলদেল, 
  
বযাপারদেশত সেসযা আশে, দকন্তু তাশত লাভ দক? 
  
দসদডদস বশলশে, আন্েোই লাভ। যজতার আন্ে। 
  
দকন্তু কী দেখব আেরা? জ্ঞাশন্র দবকাে হশব দকভাশব? 
  
তা বলা েুেদকল। 
  
জবাব শুশন্ লী অতযন্ত দবরি হশেদেল। দকন্তু ন্ীে লাদেশে উশঠশে, দসদডদস আোশক 
যেখাও। আদে দেখব, আদে দেখব। 
  
লীর েশন্ হল, দকেু একো পদরবতণন্ হশেশে ন্ীশের েশধয। কখন্ হশেশে লী যভশব যবর 
করশত যচষ্টা কশর। কখন্ হশেশে পদরবতণন্দে? ঘরগুদলর যভতর ন্ীে একা-একা দেশেদেল। 
পদরবতণন্ দক তখন্ হশেশে, ন্া তারও আশে? কী যিশখশে ঘশরর েশধয যস? 
  
লী কখশন্া দজশজ্ঞস কশর দন্। সব সেে যভশবশে একদিন্ ন্ীে বলশব দন্জ যথশক। দকন্তু 
ন্ীে বশল দন্। আজ প্রথে বাশরর েশতা লী দজশজ্ঞস করল, ঘশরর যভতর তুদে কী যিশখদেশল 
ন্ীে? 
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ন্ীে যচাখ দেেদেে কশর বলল, আজ হঠাৎ দজশজ্ঞস করে যকন্? 
  
জান্শত ইশে হশে। 
  
এখন্ আদে দকেু বলদে ন্া। যখন্ সেে আসশব, তখন্ জান্শব। 
  
সেে কখন্ আসশব? 
  
খুব দেেদেরই আসশব। লী, ঘশরর রহসয আদে যবর কশর যেলব। 
  
তুদে দক এই সব দন্শে ভাব? 
  
হযাাঁ ভাদব। সব সেেই ভাদব। 
  
ন্তুন্ যয তথয পাওো যেশে, যসগুদল দক তুদে জান্? 
  
দিত সূযণ এবং ব্লযাক যহাল? আদে জাদন্। 
  
লী চুপ কশর যেল। ন্ীে েৃিু স্বশর বলল, আদে রহশসযর খুব কাোকাদে আদে। 
  
দক রকে কাোকাদে? 
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যযেন্ ধর, এখন্ আদে দন্দিত জাদন্, আেরা দভন্ন গ্ৰশহর জীব–আোশির এখাশন্ এশন্ 
রাখা হশেশে। এেন্ একদে গ্ৰশহ এশন্ রাখা হশেশে, যযখাশন্ বশস বশস দচন্তা করা োড়া 
আর আোশির দকেুই করার যন্ই। 
  
তা দঠক। আদেও তাই েশন্ কদর। 
  
ন্ীে হঠাৎ েম্ভীর স্বশর বলল, লী। 
  
বল। 
  
যতাোশক আশরকদে বযাপার বদল–েন্ দিশে যোন্। যদি কখশন্া আোশির কাশে েশন্ হে 
দন্ওদলদথ সভযতা আোশির পূবণপুরুেশির দতদর, তাহশল অবাক হশো ন্া। 
  
কী বলে পােশলর েশতা! 
  
ঠাট্টা করদেলাে। 
  
ঠাট্টা আবার দক? 
  
োনু্েশির কাশে দেশখদে। যকাশন্া অবােব বযাপার দবশ্বাসশযােযভাশব বলার ন্াে হশে ঠাট্টা। 
দন্েক আন্শের জশন্য করা হে। 
  
ন্ীে েহান্শে তার লুখ ন্াচাশত লােল। 
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১২. একতট লাল তারা 
কযাশেশন্র ঘশরর সােশন্ একদে লাল তারা এবং িুদে সবুজ তারা জ্বলজ্বল করশে। যার 
োশন্, অবস্থা যত জরুদরই যহাক, তাশক দবরি করা চলশব ন্া। তবু স্রুরা তাাঁর ঘশরর 
সােশন্ িাাঁদড়শে সুইচ দেপল। 
  
যক। 
  
আদে স্রুরা। 
  
লাল তারা এবং সবুজ তারা িুদে দক যতাোর যচাশখ পড়শে ন্া? 
  
পড়শে। দকন্তু আপন্ার সশে আোর জরুদর কথা আশে। 
  
েযালাদি-ওোশন্র দন্েে ভে করে তুদে। ধারা ৩০১ উপাধারা েে অনু্যােী কী োদে তুদব 
পাশব তা জান্? 
  
জাদন্। 
  
তবু তুদে যাশব ন্া। 
  
ন্া। আপদন্ বলুন্ ঐ প্রার্ী দতন্দেশক আলািা আলািা যসশল যকন্ আেদকশেশেন্? 
  
আদে আেকাই দন্, ওরা আপদন্ দেশেশে। 
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আপন্ার উশেেয কী? 
  
আোর একদে োি উশেেয েহাকােযান্দের দন্রাপত্তার বযবস্থা করা। 
  
দকে িুশেন্। 
  
বল। 
  
আপদন্ আোশক যভতশর আসশত যিশবন্ ন্া? 
  
ন্া। যতাোর স্নােু উশত্তদজত, যতাোশক যভতশর আসশত যিো দঠক হশব ন্া। এবং আোর 
েশন্ হশে, তুদে যতাোর এেদেক ব্লাস্টারদে সশে কশর দন্শে এশসে। যোন্ স্রুরা, তুদে 
একদে প্রথে যশ্রর্ীর অপরাধ কশরে। যতাোর োদে েৃতুযিণ্ড। তুদে চশল যাও এখান্ যথশক। 
আদে সেে বযাপারদে ভুশল যাব। 
  
স্রুরা ভাঙা েলাে বলল, সযার, আপদন্ আোশক দিশে এই কাজদে যকন্ করাশলন্? কযাশেন্ 
োন্ত স্বশর বলশলন্, আদে ওশির যসশল যাওোর কথা বলশত পারতাে ন্া। এরা েশন্র কথা 
বুেশত পাশর। যতাোশক পাঠাশন্া হশেশে যস জশন্যই। যতাোর েশধয ওশির জন্য ভালবাসা 
োড়া আর দকেুই যন্ই। 
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যখলা খুব জশে উশঠশে। ন্ীে তার হাদত দন্শে োাঁদপশে পশড়শে। দসদডদস বলল, সাবধান্ 
হশে যখল, তুদে োাঁশি পা দিে ন্ীে। 
  
যতাোর োাঁি আদে যকোর কদর ন্া। 
  
ন্ীে তার হাদতর দঠক দপেশন্র ঘশর যন্ৌকা যেশন্ আন্ল। দসদডদস বলল, এশত ভাশলা হশব 
ন্া। আদে আোর যঘাড়া দন্শে আসদে। যন্ৌকা দন্শে আক্ৰেশর্র সুশযাে পাশব ন্া তুদে। 
  
ন্ীে দচদন্তত েুশখ তাদকশে রইল। সদতয সদতয যস আেকা পশড় যেশে। এখন্ একোি পথ, 
কাশলা হাদতদে দন্শচ ন্াদেশে যন্ো। তাশত কী লাভ হশব। ন্ীে কাশলা হাদতদে সরাল। 
  
আর দঠক তখন্ সুতীব্র ওদেক্ৰন্ রদি েলশস উঠল। থােণাল এদিশলের কাাঁপশত শুরু 
করল। ন্ীে েদম্ভত হশে বলল, কী হশে এসব। 
  
দসদডদস ধাতব স্বশর বলল, আদে চাল দিশেদে। তুদে যতাোর েজ সরাও ন্ীে। 
  
ন্ীে অবাক হশে বলল, োনু্েরা দক আোশির যেশর যেলশত চাশে? 
  
দসদডদস বলল, তুদে যিদর করে ন্ীে। 
  
আোর কথার জবাব িাও। যতােরা দক আোশির যেশর যেলশত চাদে? 
  
হযাাঁ। 
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ন্ীে বযাকুল হশে ডাকল, লী! অেু!! যকাথাে যতােরা? যকাশন্া সাড়া পাওো যেল ন্া। আহ, 
কী অসহন্ীে উত্তাপ। 
  
দসদডদস বলল, িাও কী চাল যিশব? 
  
ন্ীে তার একদে যঘাড়া এদেশে আন্ল। দসদডদস উেুল স্বশর বলল, তুদে দজশত যাে, বাহ্ 
চেৎকার! তুদে এই যখলাদেশত দজশত যাে। 
  
ন্ীে ক্লান্ত স্বশর বলল, তুদে ইো কশর ভুল চাল দিশে আোশক দজদতশে দিে। তার 
প্রশোজন্ যন্ই। আদে এভাশব দজতশত চাই ন্া। 
  
যবে, তাহশল আদে চালদে দেদরশে দন্ই। 
  
দসদডদস, আদে পারদে ন্া। আোশক এখন্ যকাশন্া সেসযা দন্শে ভাবশত হশব। বযথা ভুশল 
থাকার অন্য পথ দকেু যন্ই। 
  
ন্ীশের েরীশরর দসদলকন্ যকাে েশল যযশত শুরু কশরশে। একদে অতযন্ত জদেল সেসযা 
দন্শে ভাবশত শুরু করা িরকার। দকন্তু যকাশন্া সেসযা োথাে আসশে ন্া। শুধু সুখ-কল্পন্া 
আসশে। ন্ীে যযন্ যিখশত পাশে, বহুকাল আশের তার হারাশন্া ো দেশর এশসশেন্। 
যকােল কশে বলশেন্, এস আোর বাবারা, এস আোর যসান্ারা। যকাথাে আোর িুিঃখী 
লী, যকাথাে আোর োদন্ক অেু? যকাথাে আোর পােলা ন্ীে–? 
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ন্ীে দেসদেস কশর বলল, োনু্শের েশতা বুদদ্ধোন্ প্রার্ী এত হৃিেহীন্ হে কী কশর? 
কদম্পউোর দসদডদস। 
  
বল শুন্দে। 
  
আদে যতাোশির কযাশেশন্র সশে কথা বলশত চাই। আদে দন্ওদলদথ সভযতার রহসয যভি 
কশরদে। েরবার আশে োনু্শের তা জাদন্শে যযশত চাই। 
  
ওদেক্ৰন্ রদি তীব্রতর হল। দন্ওদলদথ রহশসযর কথা আর ন্ীশের বলা হল ন্া। 
  
কদম্পউোর দসদডদস েযালাদি-ওোশন্র প্রদতদে কশক্ষ দন্ওদলদথ সভযতার অপূবণ দবোিোখা 
সুর বাজাশত শুরু কশরশে। কযাশেন্ একাকী তাাঁর ঘশর বশস দেশলন্। সুশরর জশন্যই যহাক 
বা অন্য যয যকাশন্া কারশর্ই যহাক, তার যচাখ দিশে েপেপ কশর জল পড়দেল। 
  
োকড়সা জাতীে এই দতন্দে প্রার্ী দেল অসাোন্য বুদদ্ধেত্তার অদধকারী। োোপথ এবং 
এশরদেডা ন্ক্ষিপুশি এশির যচশে বুদদ্ধোন্ প্রার্ী যন্ই বশল ধারর্া করা হে। এ জাতীে 
প্রার্ীর জন্ম এবং দববতণন্ সম্পশকণ যকাশন্া তথয জান্া যন্ই। 
  
েযালাকদেভ আকণাইভ 
োইশক্ৰাদেল্ম যকাড ২০৩৫-ক; ৭০ ল/২৩০ 
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