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প্রর্ম পর্থ-গাযা 
 
এমন সকন কেলাম? দ্বিরে  কেল সগালান ট্র্যাদ্বিি। 
 
নতুন সকারনা প্রশ্ন নয। গাযারত আ াে পে সথরকই স  দ্বনরিরক র্াের্াে এই প্রশ্ন 
কেরে। শীতল োরতে আোমদাযক ঘুম সথরক সিরগ উরে প্রদ্বতদ্বদন স  সদখরত পায 
তাে মরনে সিতে আরলাড়ন তুলরে প্রশ্নটা, সেন মৃদু লরয স াল র্ািারে সকউ তাে 
সিতরে র্র । 
 
এই প্রথম গাযাে  র্রচরয প্রাচীন–ডমরক প্রশ্নটা দ্বিরে  কেল স । ডম িারন ট্র্যাদ্বিি 
অদ্বিে হরয পরড়রে, কােণ কাউদ্বিলমযারনে মাইণ্ড এে প্রদ্বতদ্বট  ূক্ষ্ম তােতময স  ধেরত 
পারে। দ্বকন্তু দ্বকেু কোে সনই। গাযা সকারনা অর্িারতই ট্র্যাদ্বিরিে অনুিূদ্বত পাল্টারনাে 
সকারনা পদরেপ দ্বনরত পারে না। আে দ্বনেরপে থাকাে  র্রচরয িারলা উপায হরে স  
ো অনুির্ কেরে স টা এদ্বড়রয োওযা। 
 
কী করেে, ট্র্যাি? দ্বিরে  কেল স । একাদ্বধক শব্াাংরশ সকারনা র্যদ্বিরক  রবাধন কো 
তাে িনয একটু কদ্বেন, েদ্বদও ট্র্যাদ্বিি এ র্ সোটখারটা র্যাপারে অিযি হরয পরড়রে। 
 
আদ্বম সে দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরযদ্বে, ট্র্যাদ্বিি র্লল। িদ্বর্ষযৎ দ্বহর রর্ সর্রে দ্বনরযদ্বে গাযা। 
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তুদ্বম  দ্বেক কাি করেে, র্লল ডম। র্র  আরে, তাে র্য ী গিীে সচাখদুরটা 
আন্তদ্বেকিারর্ দ্বনর্দ্ধ  ামরন দাাঁড়ারনা ফাউরণ্ডশনারেে উপে। 
 
আপদ্বন র্লরেন আমাে সকারনা িুল হযদ্বন, ট্র্যাদ্বিি অ দ্বহষু্ণ স্বরে র্লল। আদ্বম / আমো 
/ গাযা িাদ্বন তুদ্বম দ্বনিুবল। এখারনই সতামাে গুরুত্ব। অপেবাপ্ত তথয সথরক  দ্বেক দ্ব দ্ধান্ত 
সনওযাে েমতা সতামাে আরে, এর্াং তুদ্বম একটা দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরযে। িদ্বর্ষযৎ দ্বহর রর্ 
গাযারক সর্রে দ্বনরযে। র্াদ্বতল করে দ্বদরযে প্রথম ফাউরণ্ডশন-এে কাদ্বেগদ্বে  াম্রািয র্া 
দ্বিতীয ফাউরণ্ডশন-এে সমন্টাদ্বলক  াম্রারিযে  ম্ভার্না। কােণ সতামাে মরত এ দুরটাে 
সকারনাটাই দীঘবিাযী হরত পােরর্ না। তাই গাযা দ্বনর্বাচন করেে। 
 
দ্বেক। গাযারক দ্বনর্বাচন করেদ্বে, একটা  ুপাে অগবাদ্বনিম; একক মাইণ্ড এর্াং একক 
র্যদ্বিত্ব দ্বনরয পুরো একটা গ্রহ, সেন সকউ র্লরত পারে আদ্বম/আমো/গাযা। 
দ্বর্োমহীনিারর্ সমরেরত পাযচােী কেরত লাগল ট্র্যাদ্বিি। তােপে এটাই এক ময 
দ্বমদ্বিওরযে  কল েুদ্রাদ্বতেুদ্র কণা হ পদ্বেণত হরর্ গযালাদ্বিযায। 
 
এর্াে সথরম প্রায মােমুরখা িদ্বিরত ঘুেল ডরমে দ্বদরক, আপনাে মরতা আমােও মরন 
হরে সকারনা িুল হযদ্বন। দ্বকন্তু আপদ্বন গযালাদ্বিযা ততদ্বে কেরত চান, কারিই  ন্তুষ্ট। 
আমাে সিতরেে একটা অনুিূদ্বত এটা চাইরে না। তাই আদ্বম এে েথাথবতা দ্বনরয এত 
 হরি  ন্তুষ্ট হরত পােদ্বে না। আমারক িানরত হরর্ সকন আদ্বম এই দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরযদ্বে। 
আমারক দ্বর্চাে দ্বর্রেষণ করে সদখরত হরর্। কীিারর্ িানর্ আদ্বম দ্বনিুবল? সকান 
দ্বিদ্বন টা আমারক  দ্বেক দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরত  াহােয করেরে? 
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আদ্বম/আমো/গাযা িাদ্বন না তুদ্বম কীিারর্  দ্বেক দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরযে। স টা িানা দ্বক খুর্ 
সর্দ্বশ প্ররযািন? 
 
আপদ্বন র্রলরেন একটা  মগ্র দ্বর্রেে কথা, তাই না? প্রদ্বতদ্বট দ্বশদ্বশেকণা, প্রদ্বতদ্বট পাথে 
কণা, এমনদ্বক গ্ররহে তেল স ন্ট্রাল সকাে দ্বমদ্বলরয একটা কমন কনশা রন ? 
 
র্রলদ্বে, সেন গ্ররহে প্রদ্বতদ্বট অাংরশ কমন কনশা রন -এে পদ্বেমাণ হয েরথষ্ট। আে এই 
কমন কনশা রন  আমারক ব্ল্যাকর্ি দ্বহর রর্ র্যর্হাে করেই  ন্তুষ্ট? সেরহতু ব্ল্যাক র্ি 
দ্বেকিারর্ কাি কেরে, দ্বিতরে দ্বক আরে িানাে প্ররযািন সনই? মানরত পােদ্বে না। চাই 
না সকউ আমারক না রু্রেই র্যর্হাে করুক। আদ্বম িানরত চাই দ্বিতরে কী আরে। 
িানরত চাই সকন এর্াং কীিারর্ িদ্বর্ষযৎ দ্বহর রর্ গাযারক দ্বনর্বাচন করেদ্বে, তােপরেই 
আদ্বম শাদ্বন্তরত ঘুমারত পাের্। 
 
দ্বনরিে দ্ব দ্ধান্ত তুদ্বম এত অদ্বর্ো  র্া অপেন্দ কেে সকন? 
 
লবা ো  সটরন দ্বফ দ্বফ  করে র্লল ট্র্যাদ্বিি, কণ্ঠস্বে দ্বনচু হরলও র্দ্বলষ্ঠ, আদ্বম সকারনা 
 ুপােঅগবাদ্বনিম এে অাংশ হরত চাই না। চাই না  র্াে মিরলে িনয কখন সকান 
কািটা কেরত হরর্ স টা এই  ুপােঅগবাদ্বনিম আমারক র্রল সদরর্। 
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ডম দ্বচদ্বন্ততিারর্ ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাদ্বকরয আরে। তুদ্বম দ্ব দ্ধান্ত পাল্টারত চাও ট্র্যাি? 
চাইরলই পাল্টারত পােরর্। 
 
না, শুধু পেন্দ হরে না র্রলই আদ্বম দ্ব দ্ধান্ত পাল্টার্ না। দ্বকেু কোে আরগ িানরত হরর্ 
আমাে দ্ব দ্ধান্ত  দ্বেক না িুল। দ্বেক মরন হওযাটাই েরথষ্ট না। 
 
েদ্বদ সতামাে  দ্বেক মরন হয, তা হরল অর্শযই  দ্বেক। ডরমে মৃদু কণ্ঠস্বে  র্ মযই 
ট্র্যাদ্বিরিে অদ্বিেতা র্াদ্বড়রয সতারল। 
 
তােপে অনুিূদ্বত এর্াং িানা এ দুরযে মারে সে সদাদুলযমান অর্িা স দ্বট দূে করে প্রায 
দ্বফ দ্বফ  করে র্লল ট্র্যাদ্বিি, আমারক পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কেরতই হরর্। 
 
কােণ সতামাে দ্ব দ্ধান্ত  দ্বেক দ্বকনা স টা িানর্াে প্রর্ল আগ্ররহে  ারথ এে একটা 
 ম্পকব আরে, তাই না? 
 
কােণ এই আরেকটা  ম যা আমারক িীষণ িার্ারে এর্াং কােণ আদ্বম মরন কদ্বে দুরটাে 
সিতরে একটা সোগারোগ আরে। আমাে মরন হওযাটাই আপনাে িনয েরথষ্ট না? 
 
হযরতা। ডম শান্ত গলায র্লল। 
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হািাে র্েে- ম্ভর্ত প্রায দ্বর্শ হািাে র্েে আরগ গযালাদ্বিে মানুষ পৃদ্বথর্ীরত র্া  
কেত। কীিারর্ আমো আমারদে প্ল্যারনট অর্ অদ্বেদ্বিন-এে কথা িুরল সগলাম? 
 
তুদ্বম ো িার্ে দ্বর্শ হািাে র্েে তাে সচরযও দীঘব  ময। এম্পাযাে এে প্রথম েুরগে 
অরনক দ্বর্ষয গযালাদ্বিে দ্বর্দ্বিন্ন  মাি র্যর্িায প্রচদ্বলত। আমো স গুরলা দ্বর্ো ও কদ্বে, 
কােণ সকারনা দ্বর্কল্প সনই। আে পৃদ্বথর্ী এম্পাযাে এে তুলনায অরনক সর্দ্বশ প্রাচীন। 
 
দ্বকন্তু সকারনা না সকারনা সেকডব অর্শযই আরে। দ্বপ্রয র্নু্ধ সপরলারেট প্রাথদ্বমক পৃদ্বথর্ী 
েুরগে সপৌোদ্বণক কাদ্বহনী, দ্বকাংর্দদ্বন্ত  াংগ্রহ করেরে। এখান সথরক ওখান সথরক টুকরো 
টুকরো েত কাদ্বহনী সপরযরে  র্  াংগ্রহ করেরে। এটা তাে সপশা,  র্রচরয র্ড় কথা 
তাে শখ। দ্বকন্তু  র্ই সপৌোদ্বণক কাদ্বহনী র্া দ্বকাংর্দদ্বন্ত। সকারনা প্রকৃত সেকডব র্া 
ডকুরমন্ট সনই। 
 
দ্বর্শ হািাে র্েরেে পুরোরনা ডকুরমন্ট ?  র্ র্স্তুই েয প্রাপ্ত হয, নষ্ট হয, অদেতা র্া 
েুরদ্ধে কােরণ ধ্বাং  হরয োয। 
 
দ্বকন্তু অর্শযই সেকডবগুরলােও সেকডব থাকরর্; অনুদ্বলদ্বপ, অনুদ্বলদ্বপে অনুদ্বলদ্বপ, এর্াং 
অনুদ্বলদ্বপে অনুদ্বলদ্বপে অনুদ্বলদ্বপ থাকরর্। প্ররযািনীয তথয প্রমাণ দ্বর্শ  হস্রারব্ে সচরযও 
পুরোরনা হরর্। স গুরলা  দ্বেরয সফলা হরযরে। ট্র্ানটরেে গযালাকদ্বটক লাইরেদ্বেরত 
অর্শযই পৃদ্বথর্ী  ম্পরকব অরনক তথয প্রমাণ দ্বেল, দ্বনশ্চযই স গুরলা ঐদ্বতহাদ্ব ক তথয 
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দ্বহর রর্ দ্বর্রর্চনা কো হরতা, দ্বকন্তু এখন দ্বকেুই সনই। শুধু সেফারেি সথরক িানা োয 
সে লাইরেদ্বেরত দ্বকেু সেকডব দ্বেল, দ্বিতরেে দ্বর্ষযর্স্তু আে সকারনাদ্বদন িানা োরর্ না। 
 
মরন আরে দ্বনশ্চযই মাত্র করযক শতাব্ী আরগই ট্র্যানটরে দ্বর্শাল ধ্বাং েে চালারনা হয। 
 
লাইরেদ্বে অেত দ্বেল। দ্বিতীয ফাউরণ্ডশন-এে কমবীোই স টা েো করে। আে এই 
কমবীোই অদ্বত  ম্প্রদ্বত আদ্বর্ষ্কাে করে সে পৃদ্বথর্ী  ম্পদ্বকবত ডকুরমন্ট গুরলা সনই। 
কাোকাদ্বে  মরযে মরধয ইোকৃতিারর্ স গুরলা  দ্বেরয সফলা হরযরে। সকন? পাযচােী 
থাদ্বমরয সচাখ গেম করে ডরমে দ্বদরক তাকারলা ট্র্যাদ্বিি। েদ্বদ পৃদ্বথর্ী খুাঁরি পাই, আদ্বম 
িানরত পাের্ স  দ্বক সগাপন কেরে? 
 
সগাপন কেরে? 
 
সগাপন কেরে র্া সগাপন করে সেরখরে। একর্াে স টা সর্ে কেরত পােরলই আমাে 
অনুিূদ্বত র্লরে আদ্বম িানরত পাের্ সকন ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বট র্াদ দ্বদরয গাযা এর্াং 
গযালাদ্বিযারক সর্রে দ্বনরযদ্বে। তােপে আমাে ধােণা, অনুিূদ্বত নয, আদ্বম িানরত পাের্ 
সে আমাে দ্ব দ্ধান্ত  দ্বেক। েদ্বদ  দ্বেক হযই, অথবহীনিারর্ কাাঁধ োাঁকারলা স , তা হরল 
স িারর্ই চলরর্। 
 
সতামাে তাই মরন হয, র্লল ডম, এর্াং েদ্বদ তুদ্বম পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কেরতই চাও তা 
হরল আমো সতামারক  াহােয কের্। দ্বকন্তু স ই  াহােয হরর্  ীদ্বমত। কােণ আমো 
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িাদ্বন না সে োদ্বশ োদ্বশ অ াংখয নেত্র দ্বমরল গযালাদ্বি ততদ্বে হরযরে, তাে সকাথায লুদ্বকরয 
আরে পৃদ্বথর্ী। 
 
তােপরেও আমারক অনু ন্ধান চাদ্বলরয সেরত হরর্। প্ররযািন হরল গযালাদ্বিে  র্গুরলা 
নেত্র খুাঁরি সদখর্। কািটা একা কেরত হরলও সকারনা পরোযা সনই। 
 
. 
 
ট্র্যাদ্বিরিে চােপারশ গাযাে শান্ত পদ্বেরর্শ। তাপমাত্রা র্োর্রেে মরতাই আোমদাযক। 
মৃদুমন্দ র্াতা  র্ইরে,  রতি দ্বকন্তু গারয কাাঁপন ধোরনাে মরতা োণ্ডা না। আকারশ 
সির  সর্ড়ারে খণ্ড খণ্ড সমঘ, েখন তখন স রক দ্বদরে  ূরেবে আরলা, এর্াং সকারনা 
 রন্দহ সনই, উনু্মি িূ-পৃরষ্ঠে প্রদ্বত দ্বমটাে িাযগাে সকাথাও েদ্বদ িলীয র্ারেে পদ্বেমাণ 
করম োয, স টা পূেণ কোে িনয েথা মরয েথা পদ্বেমাণ রৃ্দ্বষ্ট, হরর্। 
 
গােপালাগুরলা িরন্মরে দ্বনযদ্বমত র্যর্ধারন, অরনকটা  ািারনা র্াগারনে মরতা, এর্াং 
সকারনা  রন্দহ সনই পুরো গ্ররহ একই অর্িা।  াগে এর্াং মাদ্বটরত েরযরে দ্বেক 
প্ররযািনীয  াংখযক উদ্বিদ এর্াং প্রাণী, এর্াং েথােথ প্রিাদ্বতে সেন  দ্বেক পদ্বেরর্শগত 
িাে াময ততদ্বে হয। সকারনা  রন্দহ সনই উদ্বিদ এর্াং প্রাণীে  াংখযা হ্রা  রৃ্দ্বদ্ধ হয ধীে 
গদ্বতরত এর্াং প্ররযািন অনুোযী-একইিারর্ মানুরষে িন্ম মৃতুযও দ্বনযন্ত্রণ কো হয। 
 
 ামরনে দৃশযগুরলাে মারে একমাত্র সর্মানান র্স্তু হরে তাে মহাকাশোন, ফাে। স্টাে। 
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গাযাে একদল মানর্ীয উপাদান দেিারর্ এর্াং েরেে  ারথ মহাকাশোন পদ্বেষ্কাে করে 
গুদ্বেরয দ্বদরযরে। প্রচুে পদ্বেমারণ খাদয এর্াং পানীয সতালা হরযরে সস্টােরুরম। 
আ র্ার্পত্রগুরলা সমোমত কো হরযরে, প্ররযািরন র্দলারনা হরযরে। েন্ত্রপাদ্বতগুরলা 
পেীো কো হরযরে খুাঁদ্বটরয খুাঁদ্বটরয। দ্বনরি কদ্বম্পউটাে পেীো করে সদরখরে ট্র্যাদ্বিি। 
 
এই মহাকাশোরনে সকারনা দ্বেফুরযদ্বলাং এে প্ররযািন হয না, কােণ এটা ফাউরণ্ডশন-এে 
অল্প করযকটা গ্রযাদ্বিদ্বটক মহাকাশোরনে একটা, গযালাদ্বিে  াধােণ গ্রযাদ্বিরটশনাল দ্বফল্ড 
সথরক শদ্বি  াংগ্রহ করে, এর্াং এই গ্রযাদ্বিরটশনাল দ্বফল্ড মানুরষে  ম্ভার্য  কল 
মহাকাশোন র্হেরক অনন্তকাল শদ্বি  ের্োহ কেরত পােরর্, অথচ ঘনরত্বে সকারনা 
পদ্বের্তবন হরর্ না। 
 
দ্বতনমা  আরগ ট্র্যাদ্বিি দ্বেল টাদ্বমবনার ে একিন কাউদ্বিলমযান। র্া অনয কথায র্লা োয 
ফাউরণ্ডশন-এে নীদ্বত দ্বনধবােণ কদ্বমদ্বটে একিন  দ য, গযালাদ্বিে  র্রচরয েমতাধে 
র্যদ্বিরদে একিন। আ রলই দ্বক দ্বতন মা ? মরন হরে সেন তাে র্দ্বত্রশ র্েে িীর্রনে 
অরধবক  ময আরগ স  ঐ পরদ দ্বেল এর্াং তখন তাে একমাত্র দ্বচন্তাে দ্বর্ষয দ্বেল 
স লডন প্ল্যারনে সেৌদ্বিকতা দ্বনরয; প্ল্যারনটাদ্বে দ্বিরলি সথরক গযালাকদ্বটক েমতাে 
সকন্দ্রদ্বর্নু্দরত ফাউরণ্ডশন-এে উত্থারনে িনয সে পূর্বপদ্বেকল্পনা দ্বেল তাে  তযদ্বমথযা োচাই 
দ্বনরয। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

10 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

অর্শয সকারনা পদ্বের্তবন হয দ্বন। স  এখনও একিন কাউদ্বিলমযান। তাে মূেবাদা এর্াং 
প্রাপ্ত  ুরোগ  ুদ্বর্ধাগুরলা অপদ্বের্দ্বতবত েরযরে, শুধু টাদ্বমবনার  দ্বফরে দ্বগরয স গুরলা দাদ্বর্ 
কোে সকারনা  ম্ভার্না সনই। ফাউরণ্ডশন-এে সকালাহলমুখে পদ্বেরর্রশ স  দ্বনরিরক 
মাদ্বনরয দ্বনরত পােরর্ না, গাযাে শান্ত পদ্বেরর্শও তাে িারলা লারগ না। সকাথাও দ্বগরয 
শাদ্বন্ত সনই, স  এখন  দ্বতযকারেে ির্ঘুরে। 
 
তাে সচাযাল শি হরয সগল, োরগে  ারথ আঙুল চালারলা মাথািদ্বতব কারলা চুরল। িাগয 
দ্বনরয হাহুতা  কোে আরগ তারক খুাঁরি সর্ে কেরত হরর্ পৃদ্বথর্ী। এই অনু ন্ধান সথরক 
সর্াঁরচ দ্বফেরত পােরল দুুঃখ প্রকাশ কোে অরনক  ময পাওযা োরর্। তখন হযরতা দুুঃখ 
প্রকাশ কোে িনয আরো িারলা সকারনা কােণ থাকরর্। 
 
দ্বনরিে মরনার্ল দৃঢ় করে দ্বনল, তােপে আর্াে ডুরর্ সগল অতীত দ্বচন্তায। দ্বতন মা  
আরগ স  আে আেরিালা পদ্বণ্ডত সিনি সপরলারেট টাদ্বমবনা  সেরড় এর রে। 
সপরলারেরটে উরেশয র্হুদ্বদন পূরর্ব হাদ্বেরয োওযা গ্রহ পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কো। দ্বনরিে 
উরেশয সগাপন োখাে িনয ট্র্যাদ্বিি সপরলারেরটে উরেশযরক  াল দ্বহর রর্ র্যর্হাে 
করেরে। তাো পৃদ্বথর্ী খুাঁরি পায দ্বন, সপরযরে গাযা। গুরুত্বপূণব একটা দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরত র্াধয 
হরযরে স । 
 
সপরলারেটও অপ্রতযাদ্বশতিারর্ খুাঁরি সপরযরে কারলা চুল, গিীে সচারখে তরুণী দ্বব্ল্ রক, 
ডম, গ্ররহে  র্রচরয েুদ্র ধূদ্বলকণা র্া ঘার ে মরতা এই তরুণী ও গাযা। মধযর্য ী 
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সপরলারেট তাে অরধবক র্যর েও কম র্য ী এক সমরযে সপ্ররম পরড়রে, আে 
অস্বািাদ্বর্কই র্লরত হরর্ সে সমরযটাও মরন হয তাে সপ্ররম পরড়রে। 
 
অিুত হরলও সপরলারেট  ুখী, আে ট্র্যাদ্বিরিে ধােণা প্ররতযক মানুরষেই  ুখী হওযাে 
দ্বনিস্ব পদ্ধদ্বত থাকা উদ্বচত। এটাই হরে ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বটে তর্দ্বশষ্টয, সে ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বট 
স  দ্বনরিে ইোয গযালাদ্বি সথরক (দ্বনদ্বদবষ্ট  মরযে মরধয) দ্বনদ্বশ্চহ্ন করে দ্বদরে। 
 
অদ্বিেতা আর্াে সর্রড় সগল। সে দ্ব দ্ধান্ত স  দ্বনরযরে র্া দ্বনরত র্াধয হরযরে প্রদ্বত মুহূতব 
স টা তারক সখাাঁচারে। এর্াং– 
 
সগালান! 
 
তাে দ্বচন্তায র্াধা দ্বদল কণ্ঠস্বেটা। সচাখ তুলরতই  ূরেবে আরলায সচাখ ধাাঁদ্বধরয সগল। 
 
আহ্, সিনি, আন্তদ্বেক গলায র্লল স -খুর্ সর্দ্বশ আন্তদ্বেক  ুরে র্লল সেন সপরলারেট 
তাে সিতরেে দ্বতিতা ধেরত না পারে। মরনে উপে সিাে খাাঁদ্বটরয একটু হা ল, দ্বব্ল্  
এে কাে সথরক েুরট আ রত পােরল তা হরল। 
 
মাথা নাড়ল সপরলারেট, মৃদুর্াতার  তাে সেশরমে মরতা  াদা চুলগুরলা এরলারমরলা হরয 
োরে। লবা দ্বর্ষণ্ণ মুরখ আরগে মরতাই গাম্ভীরেবে োপ। আ রল পুরোরনা র্নু্ধ, স ই 
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আমারক সতামাে  ারথ সদখা কেরত র্রলরে। অর্শয সদখা কোে ইো আমাে দ্বনরিেও 
দ্বেল, দ্বকন্তু স  মরন হয আমাে সথরকও দ্রুত দ্বচন্তা কেরত পারে। 
 
হা ল ট্র্যাদ্বিি। দ্বেক আরে, সিনি। তুদ্বম দ্বর্দায িানারত এর ে, তাই সতা? 
 
সর্শ, দ্বেক তা না। আ রল র্লা োয উরল্টাটাই  দ্বতয। সগালান, টাদ্বমবনা  তযাগ কোে 
 ময সতামাে আে আমাে উরেশয দ্বেল পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কো। আমাে িীর্রনে 
পুরোটাই আদ্বম র্যয করেদ্বে এই কারি। 
 
আদ্বম স টা সশষ কের্, সিনি, কািটা এখন আমাে। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু কািটা আমােও দ্বেল, থাকরর্ও। 
 
দ্বকন্তু–হাত সনরড় তাে চােপারশ গ্রহটারক সদখারলা ট্র্যাদ্বিি। 
 
সপরলারেট দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, আদ্বম সতামাে  ারথ সেরত চাই। 
 
তুদ্বম দ্বনশ্চযই  দ্বতয কথা র্লে না? ট্র্যাদ্বিি অর্াক। র্রলদ্বেরল তুদ্বম র্াদ্বক িীর্ন গাযারত 
থাকরর্। 
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সে-সকারনা  ময এখারন দ্বফরে আ রত পাের্। দ্বকন্তু সতামারক একা সেরড় দ্বদরত পাের্ 
না। 
 
অর্শযই পারো। আদ্বম দ্বনরিে সদখিাল কেরত পাদ্বে। 
 
সকারনা  রন্দহ সনই, সগালান, দ্বকন্তু সতামাে িানাে পদ্বেমাণ  ীদ্বমত। আদ্বম পুোকাদ্বহনী 
আে দ্বকাংর্দদ্বন্তগুরলা িাদ্বন। সতামারক পথ সদখারত পাের্। 
 
দ্বব্ল্ রক সেরড় োরর্ তুদ্বম? 
 
গাল হালকা লাল হরয সগল সপরলারেরটে। আ রল সেরড় সেরত চাই না, ওল্ড চযাপ, দ্বকন্তু 
স  র্রলরে 
 
কপারল করযকটা িাাঁি পড়ল ট্র্যাদ্বিরিে। দ্বে  দ্বক এখন সতামারক সেরড় দ্বদরত চাইরে? 
আমারক স  কথা দ্বদরযদ্বেল। 
 
না, তুদ্বম সর্ােদ্বন। কথা সশান, সগালান। কারো কথা না শুরনই তদ্বড়ঘদ্বড় একটা দ্ব দ্ধান্ত 
দ্বনরয সফলা সতামাে অিযা । িাদ্বন এটাই সতামাে দ্বর্রশষত্ব। আে আদ্বমও সকারনা দ্বকেু 
 াংরেরপ গুদ্বেরয র্লরত পাদ্বে না। 
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সর্শ, ট্র্যাদ্বিি নেম  ুরে র্লল, দ্বব্ল্  কী চায স টা সতামাে সেিারর্ খুদ্বশ র্ল, আদ্বম তধেব 
ধরে শুনর্, কথা দ্বদলাম। 
 
ধনযর্াদ, তুদ্বম তধেব ধেরল আদ্বমও  ুদ্বিে হরয র্লরত পাদ্বে। আ রল দ্বব্ল্  দ্বনরিও 
আমারদে  ারথ অদ্বিোরন সেরত চাইরে। 
 
দ্বব্ল্  সেরত চাইরে? আদ্বম আর্ােও উরেদ্বিত হরয পরড়দ্বে। না উরেদ্বিত হর্ না। র্ল, 
সিনি, সকন স  আমারদে  ারথ সেরত চায? আদ্বম শান্তিারর্ দ্বিরে  কেদ্বে। 
 
র্রলদ্বন। শুধু র্রলরে সতামাে  ারথ স  কথা র্লরর্। 
 
তা হরল এখারন আর দ্বন সকন? 
 
আমাে ধােণা-আদ্বম দ্বকন্তু ধােণাে কথা র্লদ্বে-সে স  মরন করে তুদ্বম তারক পেন্দ করো 
না। আদ্বম অরনকর্াে সর্াোরনাে সচষ্টা করেদ্বে সে তাে উপে সতামাে সকারনা োগ সনই। 
দ্বব্ল্র ে উপে সকউ মনুঃেুণ্ণ হরর্ স টা আদ্বম িার্রত পাদ্বে না। তরু্ও স  সচরযরে আদ্বমই 
সতামারক কথাটা র্দ্বল। আদ্বম দ্বক দ্বগরয এখন র্লরত পাদ্বে তুদ্বম তাে  ারথ কথা র্লরর্? 
 
অর্শযই এর্াং এখনই। 
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এর্াং তুদ্বম শান্ত থাকরর্। আ রল স  খুর্ অদ্বিেতায িুগরে। আমারক র্রলরে তারক 
অর্শযই সেরত হরর্ কােণ র্যাপােটা খুর্ গুরুত্বপূণব। 
 
সকন সেরত হরর্ স টা র্রলদ্বন, তাই না? 
 
না। দ্বকন্তু স  েখন সেরত চায তখন অর্শযই োরর্, এর্াং অর্শযই গাযাও োরর্। 
 
োে অথব আমাে সমরন না দ্বনরয উপায সনই, দ্বেক সিনি? 
 
হযাাঁ, আমােও তাই মরন হয, সগালান। 
 
. 
 
সর্শ করযকদ্বদন গাযারত থাকরলও এই প্রথম দ্বব্ল্  এে র্াদ্বড়রত এল ট্র্যাদ্বিি। 
সপরলারেটও র্তবমারন এই র্াদ্বড়রতই থাকরে। 
 
গাযাে র্া িানগুরলা এরকর্ারেই  াধােণ। এখারন েরড়া আর্হাওযা সনই, আোমদাযক 
উষ্ণ তাপমাত্রা, কারিই দ্বনোপোে িনয দ্বনোপদ দ্বডিাইরনে ঘের্াদ্বড় প্রস্তুরতে প্ররযািন 
সনই, অথর্া ঘরেে সিতে আোমদাযক পদ্বেরর্শ ততদ্বেে সকারনা প্ররযািন সনই। 
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দ্বব্ল্  এে র্া িান গ্ররহে  াধােণ র্া িানগুরলাে সচরযও সোট, িানালাগুরলা কাাঁরচে 
র্দরল পদবা দ্বদরয  াকা। অল্প করযকদ্বট অদ্বত দেকাদ্বে আ র্ার্পত্র োড়া আে দ্বকেু সনই। 
সদযারল অরনকগুরলা হরলাগ্রাদ্বফক ইরমি; তাে একটা সপরলারেট এে, আেরিালা 
প্ররফ রেে সচারখ দ্বশশুে মরতা অর্াক দৃদ্বষ্ট। ট্র্যাদ্বিি েদ্বর্টা সদরখ মিা সপরলও হা ল 
না, র্োং মরনারোগ দ্বদরয সকামরেে  যাশ দ্বেক কেরত লাগল। 
 
দ্বব্ল্  তারক লে কেরে। স্বিার্ ুলি িদ্বিরত হা রে না। র্োং অরনক দ্ব দ্বেযা  মরন 
হরে, চমৎকাে কারলা সচাখ দুরটা প্রশস্ত, স উ সখলারনা কারলা চুলগুরলা প হরয আরে 
কাাঁরধে উপে। সোাঁরট  ামানয লাল োং এে আিা  সদখা োরে। 
 
সদখা কেরত আ াে িনয ধনযর্াদ ট্র্াি। 
 
সিনরিে অনুরোধ সর্শ সিাোরলা দ্বেল, দ্বব্ল্র রনাদ্বর্যারেলা। 
 
সহর  সফলল দ্বব্ল্ । চমৎকাে প্রদ্বতদান। েদ্বদ তুদ্বম আমারক দ্বব্ল্  ডারকা, মাত্র এক 
শব্াাংশ, আদ্বমও সতামাে পুরো নাম ধরে ডাকাে সচষ্টা কের্, ট্র্যাদ্বিি। দ্বিতীয শব্াাংশ 
উচ্চােণ কোে  ময প্রায সহাাঁচট সখরলা স । 
 
চমৎকাে র্যর্িা। আমাে মরন আরে দ্বচন্তাে আদানপ্রদারনে িনয গাযানো নারমে শব্াাংশ 
র্যর্হাে করে, কারিই েখন তখন ট্র্াি ডাকরল আমাে আপদ্বে সনই। তােপরেও ট্র্যাদ্বিি 
ডাকরল আমাে িারলা লাগরর্। আদ্বমও সতামারক দ্বব্ল্  ডাকর্। 
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ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল দ্বহর রর্ দ্বব্ল্  এে র্য , ট্র্যাদ্বিরিে মরত দ্বর্শ এে সর্দ্বশ হরর্ না। গাযাে 
অাংশ দ্বহর রর্ স  হািাে র্েে প্রাচীন। র্াদ্বহযক দৃদ্বষ্টরত পাথবকয ধো পরড় না, তরর্ তাে 
পাদ্বেপাদ্বেবকতা এর্াং কথার্াতবা কখরনা কখরনা অিুত মরন হয। 
 
 ো দ্বে কারিে কথায আ া োক। দ্বব্ল্  র্লল। তুদ্বম পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কোে । 
র্যাপারে দ্বনরিে ইোে কথা র্যি করেে। 
 
আদ্বম ডম এে  ারথ কথা র্রলদ্বে, র্লল ট্র্যাদ্বিি, দ্বনরিে দৃদ্বষ্টিদ্বি গাযারক িানরত না 
সদওযাে র্যাপারে দৃঢ়প্রদ্বতে। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু ডরমে  ারথ কথা র্লা মারন গাযাে  মস্ত অাংরশে  ারথ কথা র্লা। স ই 
দ্বহর রর্ তুদ্বম আমাে  ারথও কথা র্রলে। 
 
আদ্বম দ্বক র্রলদ্বে স টা শুরনে তুদ্বম? 
 
না শুদ্বনদ্বন। তরর্ একটু মরনাদ্বনরর্শ কেরলই তুদ্বম দ্বক র্রলে স টা স্মেণ কেরত পাের্। 
দযা করে কথাটা দ্বর্ো  করো, আরলাচনায  ুদ্বর্ধা হরর্। তুদ্বম পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কেরত 
চাও এর্াং এে গুরুরত্বে কথা র্রলে। কী গুরুত্ব আদ্বম ধেরত পাদ্বেদ্বন, তরর্  দ্বেক 
দ্ব দ্ধান্ত সনওযাে েমতা সতামাে েরযরে, আে তাই সতামাে কথা গাযা সমরন দ্বনরত র্াধয। 
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েদ্বদ এই অদ্বিোন সতামাে সনওযা দ্ব দ্ধারন্তে  ারথ  ম্পদ্বকবত হয, তা হরল গাযাে  ারথও 
 ম্পদ্বকবত। স িনযই গাযা  ারথ োরর্, শুধু সতামারক েো কোে িনয। 
 
তুদ্বম র্লে গাযা োরর্, অথবাৎ তুদ্বম োরর্, দ্বেক। 
 
আদ্বমই গাযা।  হি  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । 
 
হযাাঁ, গ্ররহে  র্দ্বকেুই তাই। তা হরল অনয সকারনা অাংশ না দ্বগরয তুদ্বম োরর্ সকন? 
 
কােণ, সপল সতামাে  ারথ োরর্। আে স  আমারক োড়া অনয সকারনা অাংশ দ্বনরয খুদ্বশ 
হরর্ না। 
 
সপরলারেট এক সকারণ দ্বনশু্চপ র্র দ্বেল। এর্াে কথা র্লল। কথাটা  দ্বতয, সগালান। 
গাযারত স -ই আমাে অাংশ। 
 
হোৎ সহর  সফলল দ্বব্ল্ । এিারর্ িার্রত িারলাই লারগ। সর্শ, সদখা োক। ট্র্যাদ্বিি 
মাথাে দ্বপেরন হাত দ্বদরয, পারযে উপে িে দ্বদরয সচযাে সহলারত লাগল দ্বপেরন। েখন 
মরন পড়ল এই কারিে িনয সচযাে েরথষ্ট শি নয, চাে পারয নাদ্বমরয আনল  ারথ 
 ারথ। গাযা সেরড় সগরলও দ্বক তুদ্বম তাে অাংশ থাকরর্? 
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থাকরতই হরর্ এমন সকারনা কথা সনই। দ্বনরিরক দ্বর্দ্বেন্ন করে দ্বনরত পাের্। েদ্বদ সকারনা 
দ্বর্পদ হয গাযারক স ই দ্বর্পরদ সফলাে সকারনা েুদ্বি সনই। তরর্ এমন ঘটরর্ শুধু 
দ্বর্পরদে  মরয,  াধােণিারর্ আদ্বম গাযাে অাংশ দ্বহর রর্ই থাকর্। 
 
এমনদ্বক হাইপােরের  িাম্প কেরলও। 
 
এমনদ্বক তখনও। েদ্বদও একটু  ম যা হরর্। 
 
োই সহাক, আমাে পেন্দ হরে না। 
 
সকন? 
 
একটা দুগবন্ধ সপরয নাক কুাঁচকারলা ট্র্যাদ্বিি। এে অথব মহাকাশ োরন আদ্বম ো র্লর্ র্া 
কের্ স টা তুদ্বম শুনরর্ সদখরর্ এর্াং গাযাও শুনরর্ সদখরর্। 
 
আদ্বম গাযা, তাই আদ্বম ো সদখর্, শুনর্, অনুির্ কের্ গাযাও স টা সদখরর্, শুনরর্, 
অনুির্ কেরর্। 
 
দ্বেক, এমনদ্বক ঐ সদযালটাও সদখরর্, শুনরর্, অনুির্ কেরর্। 
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সদযালটাে দ্বদরক একর্াে তাদ্বকরয কাধ কাঁকারলা দ্বব্ল্ , হযাাঁ, ঐ সদযালটাও। দ্বকন্তু এে 
কনশা রন  এতই কম সে আ রল দ্বকেুই শুনরর্ না র্া রু্েরর্ না। আর্াে আমাে ধােণা 
এই মুহূরতব আমো ো র্লদ্বে তাে ফরল এমন দ্বকেু অদ্বতেুদ্র পদ্বের্তবন ঘটরে, ফরল 
আমারদে র্লা কথাগুরলা গাযারত িাযী সকারনা োপ সফলরে না। 
 
দ্বকন্তু আদ্বম েদ্বদ একটু প্রাইরিদ্ব  চাই। হযরতা আমাে ইো না ঐ সদযালটা িানুক আদ্বম 
দ্বক কেদ্বে। 
 
অ দ্বহষু্ণ হরয পড়ল দ্বব্ল্ । মােখারন নাক গলাল সপরলারেট। সগালান, আমাে হযরতা 
দ্বকেু র্লা উদ্বচত না, কােণ আদ্বম দ্বনরিও গাযাে র্যাপারে খুর্ সর্দ্বশ িানরত পাদ্বেদ্বন। 
তরর্ দ্বব্ল্  এে  ারথ সথরক দ্বকেু ধােণা হযরতা হরযরে। 
 
-টাদ্বমবনার ে িনাকীণব োস্তায হাাঁটরল তুদ্বম অরনক ঘটনাই সদখরর্ শুনরর্। পরে হযরতা 
সকারনা সকারনা ঘটনা তুদ্বম মরন কেরত পােরর্।  দ্বেক মদ্বস্তষ্ক উেীপরকে িাো হযরতা 
 র্ ঘটনাই মরন কেরত পােরর্। সদখা োরর্ সর্দ্বশেিাগ ঘটনােই সকারনা গুরুত্ব সনই 
সতামাে কারে। সকারনা আরর্গপূণব দৃশযও হযরতা সতামাে মরন দাগ কাটরর্ না-তুদ্বম িুরল 
োরর্। গাযাে র্যাপােটাও দ্বেক এেকমই দ্বকেু একটা।  মস্ত গাযা েদ্বদ িারনই তুদ্বম দ্বক 
কেে, তাে মারন এই না সে স  গুরুত্ব সদরর্। তাই না, দ্বব্ল্ ? 
 
এিারর্ কখরনা দ্বচন্তা কদ্বেদ্বন, সপল, দ্বকন্তু সতামাে কথায েুদ্বি আরে। তােপরেও ট্র্যাি-
মারন ট্র্যাদ্বিি সে সগাপনীযতাে কথা র্লরে-আমারদে কারে তাে সকারনা মূলয সনই। 
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আদ্বম/আমো/গাযাে কারে দ্বেক স্বািাদ্বর্ক মরন হয না। সকারনা দ্বকেুে অাংশ হরর্ না, 
সতামাে কণ্ঠ সকউ শুনরর্ না, সতামাে কাি সকউ সদখরর্ না, সকউ সতামাে দ্বচন্তা-িার্না 
রু্েরর্ না- সিারে সিারে মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ । আদ্বম র্রলদ্বে িরুদ্বে মুহূরতব দ্বনরিরদে আমো 
দ্বর্দ্বেন্ন করে দ্বনরত পাদ্বে, দ্বকন্তু এিারর্ সক সর্াঁরচ থাকরত চায, এমনদ্বক এক ঘণ্টাে িনয 
হরলও। 
 
আদ্বম চাই, ট্র্যাদ্বিি র্লল। স িনযই আমারক পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কেরত হরর্। সর্ে কেরত 
হরর্ সকন মানর্ িাদ্বতে িনয িযঙ্কে িদ্বর্ষযৎ সর্রে দ্বনলাম। 
 
এটা সকারনািারর্ই িযাংকে িদ্বর্ষযৎ হরত পারে না, োই সহাক, তকব করে লাি সনই। 
আদ্বম সতামাে  ারথ োরর্া, োই দ্বহর রর্ না, র্নু্ধ এর্াং  াহােযকােী দ্বহর রর্। 
 
পৃদ্বথর্ীে পথ সদদ্বখরয দ্বদরল স টাই হরর্ গাযাে কাে সথরক  র্রচরয র্ড়  াহােয। নেম 
 ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ । পৃদ্বথর্ীে অর্িান গাযা িারন না। ডম সতামারক 
িাদ্বনরযরে। 
 
আদ্বম দ্বর্ো  কদ্বেদ্বন। অন্তত দ্বকেু সেকডব সতা থাকরর্ই। গাযা হযরতা িারন না পৃদ্বথর্ী 
সকাথায, দ্বকন্তু সেকডবগুরলা সদখরল আদ্বম এমন দ্বকেু  ূত্র সপরত পাদ্বে, ো গাযা ধেরত 
পারেদ্বন। কােণ, আদ্বম সতামারদে সচরয অরনক সর্দ্বশ দ্বচদ্বন গযালাদ্বি। 
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সকান সেকরডবে কথা র্লে, ট্র্যাদ্বিি? 
 
সে-সকারনা সেকডব। র্ই, েদ্বর্, হরলাগ্রাফ, পুোকীদ্বতব, োই সতামারদে কারে আরে। 
এতদ্বদন এখারন আদ্বে, দ্বকন্তু আমাে সচারখ এমন দ্বকেু পরড়দ্বন ো সকারনা ধেরনে সেকডব 
র্রল মরন হয। তুদ্বম সদরখে, সিনি? 
 
না, সপরলারেট দ্বিধাগ্রস্ত  ুরে র্লল, আদ্বম অর্শয িারলািারর্ লে কদ্বেদ্বন। 
 
আদ্বম করেদ্বে। দ্বকন্তু দ্বকেুই সচারখ পরড়দ্বন। কারিই ধরে সনওযা োয সে আমাে কাে 
সথরক স গুরলা লুদ্বকরয োখা হরযরে। সকন, র্লরত পারো? 
 
দ্বব্ল্ -এে ম ৃণ কপারল করযকটা িাাঁি পড়ল। আরগ র্রলাদ্বন সকন? আদ্বম/আমো/গাযা 
দ্বকেু লুকাইদ্বন, দ্বমরথয কথা র্দ্বলদ্বন। একিন আইর ারলট দ্বমরথয কথা র্লরত পারে। স  
 ীমার্দ্ধ, এর্াং স ই কােরণই িীতু। গাযা দ্বর্পুল মানদ্ব ক শদ্বিে অদ্বধকােী একটা 
প্ল্যারনটদ্বে অগবাদ্বনিম, তাে সকারনা িয সনই। তাই দ্বমরথয কথা র্লা র্া র্াস্তর্রক দ্বর্কৃত 
কোে সকারনা প্ররযািন পরড় না। 
 
শব্ করে ো  দ্বনল ট্র্যাদ্বিি। তা হরল সকন আমারক সেকডবগুরলা সদখরত সদওযা হরে 
না? সিাোরলা কােণ সদখাও। 
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অর্শযই। দ্বব্ল্  দুহাত  ামরন র্াদ্বড়রয র্লল, আমারদে সকারনা সেকডব সনই। 
 
. 
 
সপরলারেট  র্বপ্রথম  াংদ্বর্ত দ্বফরে সপল, মরন হয স -ই  র্রচরয কম অর্াক হরযরে। 
 
অ ম্ভর্, র্লল স , সেকডব োড়া সতামো একটা  িযতা গরড় তুলরত পােরত না। 
 
মানলাম। দ্বকন্তু আদ্বম শুধু র্লদ্বে ট্র্যাি-ট্র্যাদ্বিি সে ধেরনে সেকরডবে কথা র্লরে, স  
েকম দ্বকেু সনই। আমারদে সকারনা দ্বলদ্বখত, োপারনা, েদ্বর্ র্া কদ্বম্পউটাে ডাটা র্যাাংক 
সনই। দ্বকেুই না। পাথরে সখাদাই করেও দ্বকেু োদ্বখদ্বন। আে সনই র্রলই ট্র্যাদ্বিি দ্বকেু 
খুাঁরি পায দ্বন। 
 
তা হরল দ্বক আরে সতামারদে কারে? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বব্ল্  সেন র্াচ্চা সেরলরক সর্াোরে এমনিারর্ প্রদ্বতটা শব্ েষ্টিারর্ উচ্চােণ করে 
র্লল, আদ্বম / আমো / গাযাে েরযরে দ্বর্শাল সৃ্মদ্বত িাণ্ডাে। আদ্বম স্মেণ কেরত পাদ্বে। 
 
কী স্মেণ কেরত পারো? ট্র্যাদ্বিি দ্বিরে  কেল। 
 
 র্দ্বকেু। 
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প্ররযািনীয  র্ তথয মরন কেরত পােরর্? 
 
দ্বনশ্চযই। 
 
কত  ময র্া কত হািাে র্েে আরগে? 
 
 ীমাহীন  মরযে। 
 
তুদ্বম আমারক ঐদ্বতহাদ্ব ক, তিদ্বর্ক, সিৌগদ্বলক, তর্োদ্বনক  কল তথয দ্বদরত পােরর্। 
এমনদ্বক িানীয গল্পগাথাগুরলা। 
 
 র্। 
 
 র্ েরযরে ওই সোট্ট মাথায। হা যকে িদ্বিরত দ্বব্ল্  এে মাথাে দ্বদরক আঙুল তুরল র্লল 
ট্র্যাদ্বিি। 
 
না, গাযাে সৃ্মদ্বত িাণ্ডাে শুধু আমাে মাথাে সিতরেই  ীমার্দ্ধ না। সদখ, ইদ্বতহা  সলখাে 
আরগও এমন একটা  ময দ্বেল েখন মানুষ রু্রনা িীর্নোপন কেরতা। তখন তারদে 
সদখা ঘটনাগুরলা সৃ্মদ্বতরত থাকরলও তাো স টা প্রকাশ কেরত পােরতা না। একিরনে 
কাে সথরক আরেকিরনে দ্বনকট সৃ্মদ্বত িানান্তরেে িনয তাো কথা র্লাে পদ্ধদ্বত 
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আদ্বর্ষ্কাে করে। সৃ্মদ্বতগুরলারক িাযীিারর্  াংেেণ এর্াং প্রিন্ম সথরক প্রিন্মান্তরে 
িানান্তরেে িনয সলখাে পদ্ধদ্বত আদ্বর্সৃ্কত হয। তােপে সথরক  মস্ত প্রেুদ্বিগত উন্নযরনে 
লেয দ্বেল একটাই আেও সর্দ্বশ করে সৃ্মদ্বত িানান্তে এর্াং প্ররযািরনে  ময  দ্বেক সৃ্মদ্বত 
 হরি সর্ে করে আনা। দ্বকন্তু েখন  র্াই দ্বমরল গাযা ততদ্বে কেল, তখন আরগে 
পদ্ধদ্বতগুরলাে প্ররযািন ফুদ্বেরয সগল। আমো সৃ্মদ্বত দ্বফদ্বেরয আনরত পাদ্বে, সে সমৌদ্বলক 
পদ্ধদ্বতে উপে দ্বিদ্বে করে অনয  র্ পদ্ধদ্বত ততদ্বে হরযদ্বেল। রু্েরত সপরেে। 
 
অথবাৎ একটা মদ্বস্তরষ্কে তুলনায গাযাে  র্ মদ্বস্তষ্ক দ্বমরল আরো সর্দ্বশ সৃ্মদ্বত ধরে োখরত 
পারে? 
 
অর্শযই। 
 
দ্বকন্তু গাযা েদ্বদ তাে  মস্ত োন প্ল্যারনটদ্বে মদ্বস্তরষ্ক েদ্বড়রয োরখ, তা হরল গ্ররহে েুদ্র 
একটা অাংশ দ্বহর রর্ তুদ্বম কতদূে দ্বক কেরত পােরর্? 
 
তুদ্বম ো কেরত পারো তাে সচরযও সর্দ্বশ দ্বকেু কেরত পাদ্বে। আমাে ো িানা প্ররযািন 
স টা হযরতা সকারনা ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল মাইরণ্ড েরযরে। দ্বর্ষযটা েদ্বদ খুর্  াধােণ হয, সেমন-
সচযাে শরব্ে অথব কী-এটা  র্াে মদ্বস্তরষ্কই আরে। দ্বকন্তু িদ্বটল ও গুরুত্বপূণব দ্বর্ষযগুরলা 
গাযাে মদ্বস্তরষ্কে দ্বনদ্বদবষ্ট অাংরশ থারক। প্ররযািন হরল আদ্বম স খান সথরক সর্ে করে 
আনরত পাের্। েদ্বদও  ময একটু সর্দ্বশ লাগরর্। সতামাে েখন সকারনা দ্বর্ষয িানাে 
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প্ররযািন হয তখন তুদ্বম কী করো, ট্র্যাদ্বিি? ঐ। দ্বর্ষরযে দ্বনদ্বদবষ্ট রু্ক দ্বফল্ম র্া 
কদ্বম্পউটাে ডাটা র্যাাংরকে  াহােয নাও। আে আদ্বম গাযাে পুরো মদ্বস্তষ্ক স্কযান কদ্বে। 
 
এত দ্বকেু মাথায থারক কী করে? পরড় োয না? 
 
োট্টা কেে, ট্র্যাদ্বিি? 
 
অিদ্রতা করো না, সগালান। সপরলারেট র্লল। 
 
ট্র্যাদ্বিি একর্াে সপরলারেট একর্াে দ্বব্ল্  এে মুরখে দ্বদরক তাকারে। অরনক সচষ্টাে পে 
তাে মুরখে থমথরম িার্ দ্বশদ্বথল হরলা। দুুঃদ্বখত। র্াধয হরয দাদ্বযত্ব। পালন কেরত 
কেরত আদ্বম দ্বর্েি, কীিারর্ োড়া পারর্া তাও িাদ্বন না। দ্বব্ল্  আদ্বম আ রলই িানরত 
চাই। কীিারর্ তুদ্বম অনয মদ্বস্তষ্ক সথরক সৃ্মদ্বত সর্ে করে আরনা, অথচ দ্বনরিে মদ্বস্তরষ্ক 
স টা ধােণ কেরত হয না? 
 
আদ্বম িাদ্বন না, ট্র্যাদ্বিি; সতামাে মদ্বস্তষ্ক একা কীিারর্ কাি করে, স টা তুদ্বম েতটুক 
িারনা, তাে সর্দ্বশ, আদ্বমও িাদ্বন না।  ামানয রু্দ্বেরয র্লরত পাদ্বে। ধে, টাদ্বমবনার ে  ূেব 
সথরক প্রদ্বতরর্শী সকারনা নেরত্রে দূেত্ব তুদ্বম িারনা।  মরযে  ারথ  ারথ তুদ্বম হযরতা 
স টা িুরল সগরল। দ্বকন্তু প্ররযািন হরল সকারনা ডাটা র্যাাংক সথরক সিরন দ্বনরত পােরর্। 
গাযারক একটা দ্বর্শাল ডাটা র্যাাংক দ্বহর রর্ কল্পনা কে। প্ররযািন হরলই সে-সকারনা 
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ঘটনা র্া সৃ্মদ্বত সর্ে করে আদ্বন, তােপে আর্াে সেখান সথরক এরনদ্বেলাম স খারন 
সফেত পাোই। দ্বনরিে সৃ্মদ্বতরত ধরে োখাে প্ররযািন হয না। 
 
গাযাে িন াংখযা কত? কতিন মানুষ র্া  করে এখারন? 
 
কম সর্দ্বশ এক দ্বমদ্বলযন।  দ্বেক  াংখযাটা িানরত চাও? 
 
না, অনুমারনই চলরর্। োই সহাক, এক দ্বর্দ্বলযন মানুষ োে দ্বর্শাল অাংশ হরে দ্বশশু–
দ্বনশ্চযই একটা িদ্বটল  ামাদ্বিক র্যর্িাে প্ররযািনীয  কল তরথযে সৃ্মদ্বত ধরে োখরত 
পারে না। 
 
গাযারত মানুষ োড়াও অনয িীর্ আরে। অথবাৎ পশু পাদ্বখও সৃ্মদ্বত ধরে োখরত পারে? 
মানুরষে মরতা  মপদ্বেমারণ োখরত পারে না। তা োড়া  কল মদ্বস্তরষ্কেই অদ্বধকাাংশ 
িাযগা িুরড় থারক র্যদ্বিগত সৃ্মদ্বত, োে প্ররযািনীযতা খুর্ কম। তাই গুরুত্বপূণব তরথযে 
অরনকটাই প্রাণীে মদ্বস্তরষ্ক, উদ্বিদ সকারষ এর্াং গ্ররহে সিৌরগাদ্বলক কাোরমারতও ধােণ 
কো হয। 
 
সিৌরগাদ্বলক কাোরমা? পাথে, পাহাড়, পর্বত? 
 
 াগে এর্াং র্াযুমণ্ডরলও ধােণ কো হয।  র্ই সতা গাযা। 
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দ্বকন্তু িড়র্স্তু কতটুকু সৃ্মদ্বত ধরে োখরত পারে? 
 
প্রচুে পদ্বেমারণ। ঘনত্ব কম দ্বকন্তু পদ্বেমারণ দ্বর্শাল। ফরল গাযাে সমাট সৃ্মদ্বতশদ্বিে দ্বর্শাল 
অাংশ পাথরে ধােণ কো হয। স খারন সকারনা সৃ্মদ্বত ধােণ কেরত এর্াং সর্ে করে 
আনরত খুর্ কম  ময লারগ। ফরল মৃত তথয-অথবাৎ সেগুরলা। তদনদ্বন্দন িীর্নোত্রায খুর্ 
কম র্যর্হৃত হয স গুরলা পাথে পাহাড় পর্বরত ধােণ কো হয। 
 
োে মদ্বস্তরষ্ক প্রচুে পদ্বেমারণ গুরুত্বপূণব তথয েরযরে, স  েদ্বদ মাো োয? 
 
তথযগুরলা সতা হাদ্বেরয োয না। মৃতুযে পরে মদ্বস্তরষ্কে  াংগেন ধীরে ধীরে সিরঙ পরড়, 
দ্বকন্তু সৃ্মদ্বতগুরলা গাযাে অনযানয অাংরশ  দ্বেরয সফলাে িনয েরথষ্ট  ময পাওযা োয। 
নতুন রু্দ্বদ্ধমো দ্বনরয নতুন দ্বশশু িন্মায, র্যর ে  ারথ  ারথ তারদে মদ্বস্তষ্ক  াংগদ্বেত হরত 
থারক, তখন তাো শুধু দ্বনিস্ব ধােণা এর্াং সৃ্মদ্বত দ্বনরয সর্রড় উরে না। অনযানয উৎ  
সথরক প্ররযািনীয োন তারদে সিতে  ুদ্বকরয সদওযা হয। সতামো োরক দ্বশো র্ল, 
আদ্বম/আমো/গাযাে সেরত্র স টা স্বযাংদ্বিযিারর্  ম্পন্ন হয। 
 
 দ্বতয সগালান। আমাে মরন হয এই িীর্ন্ত গ্ররহে ধােণা সর্শ উন্নত। 
 
ট্র্যাদ্বিি তাে  হোত্রী ফাউরণ্ডশনারেে দ্বদরক তাকারলা আড়রচারখ। সকারনা  রন্দহ সনই, 
সিনি। দ্বকন্তু আমাে ধােণা পাল্টারে না। এই গ্রহ সর্শ র্ড় এর্াং তর্দ্বচত্রযপূণব, দ্বকন্তু 
একক  ো। একক! প্রদ্বতটা নতুন রু্দ্বদ্ধমো এে  ারথ একাকাে হরয োরে। এখারন 
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দ্বর্রোদ্বধতা কোে  ুরোগ সকাথায। মানুরষে ইদ্বতহার  সদখা োয  াংখযালঘু র্যদ্বিরদে 
দৃদ্বষ্টিদ্বি  মাি প্রতযাখযান করেদ্বেল। দ্বকন্তু সশষপেবন্ত তাোই দ্বিরতরে, আে তারত 
ইদ্বতহার ে ধাো পারল্ট সগরে আমূল। 
 
আমারদে দ্বিতরেও দ্বর্রোধ আরে, দ্বব্ল্  র্লল। গাযাে  কল অাংশই  াধােণ দৃদ্বষ্টিদ্বি 
সমরন সনযদ্বন। 
 
স টা খুর্  ামানয। র্লল ট্র্যাদ্বিি। একটা দ্ব রিল অগবাদ্বনিরমে সিতে খুর্ সর্দ্বশ 
সগালরোগ থাকরত পারে না। থাকরল স টা কাি কেরর্ না। 
 
দ্বব্ল্  পুরোপুদ্বে দ্বনোরর্গ গলায র্লল,দ্বনরিে দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরয প্রশ্ন তুলে? এখন মত 
পাল্টারত চাও? 
 
দ্বিধাদ্বিত হরয দ্বকেুেণ দ্বচন্তা কেল ট্র্যাদ্বিি। তােপে ধীে গলায র্লল, এখনই না। 
করযকটা অিানা কােরণ আদ্বম এই দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরযদ্বে। স গুরলা না িানা পেবন্ত দ্বনদ্বশ্চত 
হরয দ্বকেু র্লরত পাের্ না। এখন পৃদ্বথর্ীে র্যাপারে দ্বফরে আ া োক। 
 
সেখারন সগরল হযরতা সতামাে অিানা কােণগুরলা িানরত পােরর্, তাই না, ট্র্যাদ্বিি? 
 
হযরতা। োই সহাক, ডম র্রলরে, পৃদ্বথর্ীে অর্িান স  িারন না। তুদ্বমও তাে  ারথ 
একমত। 
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অর্শযই। 
 
তুদ্বম আমাে সিতে সথরক সকান তথয সর্ে করে দ্বনরযে?  রচতনিারর্। 
 
অর্শযই না। সশান, গাযাে পরে দ্বমরথয কথা র্লা  ম্ভর্ হরলও সতামাে  ারথ র্লরর্ না। 
সতামাে দ্ব দ্ধারন্তে উপে আমো দ্বনিবেশীল, এর্াং দ্বনরিরদে অদ্বস্তরত্বে িনযই স টা  দ্বেক 
হওযা প্ররযািন। 
 
স রেরত্র, সতামারদে দ্বর্রেে সৃ্মদ্বতিাণ্ডাে র্যর্হাে কো োক। দ্বপেরনে দ্বদরক অনু ন্ধান 
করে র্রলা কত পুরোরনা  মরযে ঘটনা মরন কেরত পােরর্? 
 
করযক মুহূরতবে দ্বিধা। দ্বব্ল্  শূনয সচারখ ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাদ্বকরয আরে, সেন দ্বনরিরক 
হাদ্বেরয সফরলরে। তােপে র্লল, পরনে হািাে র্েে। 
 
দ্বিধা কেে সকন? 
 
 ময লাগরর্। পুরোরনা সৃ্মদ্বত- দ্বতযকারেে পুরোরনা সৃ্মদ্বতগুরলা েরযরে পাহারড়ে 
এরকর্ারে দ্বনরচ। তুরল আনরত  ময লাগরর্। 
 
তা হরল পরনে হািাে র্েে আরগ। স ই  ময গাযা ততদ্বে হরযদ্বেল। 
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না। আমারদে িানামরত গাযা ততদ্বে হরযদ্বেল আেও প্রায দ্বতনহািাে র্েে আরগ। 
 
অদ্বনশ্চযতা সকন? তুদ্বম র্া গাযা মরন কেরত পােে না। 
 
স টা দ্বেল  র্বিনীন সৃ্মদ্বতিাণ্ডাে ততদ্বেেও আরগ। 
 
তাে আরগ গাযা দ্বনশ্চযই সেকডব োখত, দ্বব্ল্ । স্বািাদ্বর্ক সেকডব, সেমন োপারনা, দ্বফল্ম, 
ইতযাদ্বদ। 
 
আমােও তাই ধােণা। দ্বকন্তু এতদ্বদন পরে দ্বনশ্চযই সনই। 
 
স গুরলা দ্বনশ্চয অনুদ্বলদ্বপ কো হরযরে র্া র্লা িারলা  র্বিনীন সৃ্মদ্বতিাণ্ডারে িানান্তে 
কো হরযরে। 
 
দ্বব্ল্  িুরু সকাাঁচকারলা। আর্ােও দ্বিধাগ্রস্ততা, এর্াে দীঘব  মরযে িনয। 
 
এমন সকারনা পুরোরনা সেকডব আদ্বম খুাঁরি পাদ্বে না। 
 
সকন? 
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িাদ্বন না, ট্র্যাদ্বিি। আমাে ধােণা স গুরলাে সতমন সকারনা গুরুত্ব দ্বেল না।  মরযে 
 ারথ  ারথ ধ্বাং  হরয সগরে। 
 
তুদ্বম িান না। শুধু ধােণা এর্াং অনুমান কেে। দ্বকন্তু  দ্বেক িান না। গাযাও িারন না। 
 
সচাখ নাদ্বমরয দ্বনল দ্বব্ল্ । তাই হরর্। 
 
তাই হরর্? আদ্বম গাযাে অাংশ নই, কারিই গাযাে মরতা ধােণা কোে সকারনা প্ররযািন 
সনই আমাে-এে সথরকই আইর ারলশরনে গুরুত্ব রু্েরত পােরর্ তুদ্বম। আইর ারলট 
দ্বহর রর্ আমাে ধােণা অনযেকম। 
 
কী ধােণা? 
 
একটা র্যাপারে সকারনা  রন্দহ সনই। সকারনা  িযতাই তাে প্রাথদ্বমক েুরগে সেকডব 
ধ্বাং  কেরত চায না। র্োং  াংেেরণে সচষ্টা করে। গাযাে দ্বপ্র-সলার্াল সেকডবগুরলা 
ধ্বাং  কো হরল স টা দ্বনশ্চযই সস্বোয কো হয দ্বন। 
 
অথবাৎ! 
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ট্র্যানটরেে লাইরেদ্বে সথরক দ্বিতীয ফাউরণ্ডশনােরদে সচরয র্ড় সকারনা শদ্বি পৃদ্বথর্ীে  র্ 
সেকডব  দ্বেরয সফরলরে।  ম্ভর্ত সতামারদে সচরযও শদ্বিশালী সকারনা পে গাযা সথরক 
 মস্ত সেকডব  দ্বেরয সফরলরে। 
 
কীিারর্ রু্েরল সে পুরোরনা সেকডবগুরলা  র্ পৃদ্বথর্ী  ম্পরকব দ্বেল? 
 
সতামাে মরত গাযা ততদ্বে হরযদ্বেল আোরো হািাে র্েে আরগ, গযালাকদ্বটক এম্পাযাে 
ততদ্বেে পূরর্ব, স ই  ময েখন গযালাদ্বিরত র্ দ্বতিাপন মাত্র শুরু হরযরে, এর্াং 
র্ দ্বতিাপনকােীরদে মূল ধাোটা এর দ্বেল পৃদ্বথর্ী সথরক। সপরলারেরটে কারে প্রমাণ 
আরে। 
 
হোৎ দ্বনরিে নাম শুরন চমরক উেল সপরলারেট। গলা পদ্বেষ্কাে করে দ্বনল। প্রাচীন 
দ্বকাংর্দদ্বন্তগুরলারত এই কথাই র্লা হরযরে। ট্র্যাদ্বিরিে মরতা আমােও ধােণা 
মানর্িাদ্বতে োত্রা শুরু হরযদ্বেল মাত্র একটা গ্রহ সথরক এর্াং স ই গ্রহ হরে পৃদ্বথর্ী। 
প্রথম েুরগে র্ দ্বতিাপনকােীো এর দ্বেল  ো দ্বে পৃদ্বথর্ী সথরক। 
 
স রেরত্র, ট্র্যাদ্বিি র্লল, গাযারত র্ দ্বত িাপন কো হয হাইপােরে াল ট্র্ারিল-এে 
প্রথম েুরগ, স্বািাদ্বর্ক িারর্ই ধরে সনযা োয সে পৃদ্বথর্ীে মানুষ  ো দ্বে এখারন করলাদ্বন 
ততদ্বে করেদ্বেল, অথর্া এমন সকারনা দ্বর্রেে অদ্বধর্া ী সে দ্বর্রে পৃদ্বথর্ীে মানুষ দ্বকেুদ্বদন 
পূরর্বই করলাদ্বন ততদ্বে করেরে-তারদে িাো। স কােরণই র্ দ্বতিাপরনে পের্তবী করযক 
হািাে র্েরেে সেকডবগুরলা দ্বেল পৃদ্বথর্ী এর্াং পৃদ্বথর্ীে মানুষ  ম্পরকব এর্াং স গুরলা 
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এখন হাদ্বেরয সগরে। সকারনা একটা শদ্বি চাইরে না গযালাদ্বিে সকাথাও পৃদ্বথর্ীে নামটা 
থাকুক। এর্াং তাে দ্বনশ্চযই সকারনা কােণ আরে। 
 
দ্বকন্তু  র্ই সতা অনুমান। সতামাে কারে সকারনা শি প্রমাণ সনই। োরগে  ারথ র্লল 
দ্বব্ল্ । 
 
সতামোই র্রলরো, অপেবাপ্ত তথয সথরক  দ্বেক উপ াংহাে সর্ে কোে েমতা আরে 
আমাে। কারিই আমাে সকারনা িুল হযদ্বন। র্রলা না সে প্রমারণে অিার্ আরে। 
 
দ্বব্ল্  দ্বনশু্চপ। 
 
ট্র্যাদ্বিি কথা চাদ্বলরয সগল। পৃদ্বথর্ী আমারক খুাঁরি সর্ে কেরতই হরর্। ফাে স্টাে ততদ্বে 
হওযা মাত্র আদ্বম েওনা সদর্। সতামো এখনও সেরত চাও? 
 
হযাাঁ। এক ারথ র্লল দ্বব্ল্  এর্াং সপরলারেট। 
 
. 
 
২. কমপরেলন-এে পরথ 
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দ্বেে দ্বেে রৃ্দ্বষ্ট পড়রে। সচাখ তুরল আকারশে দ্বদরক তাকারলা ট্র্যাদ্বিি। ধূ ে পাথুরে র্ণব 
ধােণ করেরে আকাশ। 
 
তাে মাথায একটা রৃ্দ্বষ্ট দ্বনরোধক টুদ্বপ, রৃ্দ্বষ্টে সফাাঁটা টুদ্বপরত পরড় চােদ্বদরক েদ্বড়রয 
পড়রে। টুদ্বপ সথরক দ্বেটরক আ া পাদ্বনে দ্বর্নু্দ সথরক গা র্াাঁদ্বচরয  ামানয দূরে দাাঁদ্বড়রয 
আরে সপরলারেট। েদ্বদও রৃ্দ্বষ্টরত সিিাে হাত সথরক র্াাঁচাে িনয সকারনা। র্যর্িা সনযদ্বন 
স । 
 
খারমাখা সিিাে সকারনা কােণ সদদ্বখ না, সিনি। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সকারনা  ম যা সনই, দ্বপ্রয র্নু্ধ, সপরলারেট এে আমুরদ গলা। র্োর্রেে মরতাই মুরখ 
দ্বর্ষণ্ণ গাম্ভীেব। হালকা রৃ্দ্বষ্ট। সকারনা র্াতা  সনই। তা োড়া পুরোরনা প্রর্াদ আরে : 
এনািরন দ্বগরয স িারর্ই চল, সেিারর্ এনারিাদ্বনযানো চলারফো করে। ফাে স্টারেে 
কারে দাাঁড়ারনা করযকিন গাযানরক দ্বনরদবশ করে সশরষে কথাগুরলা র্লল স । গাযানো 
শান্তিারর্ পেবরর্েণ কেরে।  াদ্বের্দ্ধিারর্ দাাঁড়ারনা, সেন র্াগারন  ািারনা গাে। এর্াং 
সকউই রৃ্দ্বষ্ট দ্বনরোধক টুদ্বপ পরড়দ্বন। 
 
আমাে ধােণা, ট্র্যাদ্বিি র্লল, ওো খুদ্বশ হরযই দ্বিিরে। কােণ গাযাে র্াদ্বক অাংশও 
দ্বিিরে। গাে-ঘা -মাদ্বট- র্দ্বকেু। এর্াং গাযানরদে মরতা র্াদ্বক  র্দ্বকেুই  মানিারর্ 
গাযা। 
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সতামাে কথায েুদ্বি আরে। দ্বকেুেণ পরেই  ূেব উেরর্। সিিা  র্দ্বকেু দ্রুত শুদ্বকরয 
োরর্। সকারনা োণ্ডা সনই। আে সেরহতু সকারনা িীর্াণুে আিমণ সনই,  দ্বদব কাদ্বশ র্া 
দ্বনউরমাদ্বনযা হরর্ না। কারিই একটু দ্বিিরল  ম যা দ্বক। 
 
েুদ্বিগুরলা ট্র্যাদ্বিিও িারন। দ্বকন্তু হাে মানরত চাইল না। তােপরেও আমো েখন চরল 
োদ্বে দ্বেক তখনই রৃ্দ্বষ্ট হওযাে সকারনা কােণ দ্বেল না। হািাে সহাক এটা 
 
সতা সস্বো রৃ্দ্বষ্টপাত। প্ররযািন না হরল গাযা কখরনা রৃ্দ্বষ্টপাত ঘটায না। মরন হরে। 
সেন আমারদে প্রদ্বত আন্তদ্বেকতা প্রকাশ কেরে। 
 
 ম্ভর্ত, তােপে সপরলারেট সকৌতুরকে িদ্বিরত সোাঁট র্াকা করে র্লল, আমো চরল 
োদ্বে, তাই গাযা দুুঃরখ কাাঁদরে। 
 
স  হযরতা দুুঃখ সপরযরে। আদ্বম পাইদ্বন। 
 
আ রল, কথা র্রল োরে সপরলারেট, গাযাে এই অাংরশে মাদ্বট একটু সিিারননা। 
প্ররযািন। আে স ই প্ররযািন সতামাে ইো অদ্বনোে সচরয অরনক সর্দ্বশ গুরুত্বপূণব। 
 
সহর  সফলল ট্র্যাদ্বিি। এই গ্রহ সতামাে সর্শ পেন্দ হরযরে, তাই না? এমনদ্বক দ্বব্ল্  এে 
সচরযও সর্দ্বশ। 
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হযাাঁ, পেন্দ কদ্বে। সপরলারেট র্লল দ্বকেুটা আেেোে  ুরে। িীর্নটা আদ্বম শান্ত আে 
দ্বনরূপদ্ররর্ কাটারত সচরযদ্বে। আে এখারন পুরো গ্রহ সচষ্টা কেরে দ্বনরিরক শান্ত 
দ্বনরূপদ্রর্ োখাে িনয। সিরর্ সদখ সগালান, আমো েখন ঘের্াদ্বড় ততদ্বে কদ্বে র্া ওই 
মহাকাশোন ততদ্বে কোে  ময-একটা দ্বনদ্বেদ্র আশ্রয ততদ্বে কেরত সচষ্টা করেদ্বে। 
আোমআরযরশে  র্ ধেরনে র্যর্িা োখাে সচষ্টা কদ্বে।  র্দ্বকেু দ্বনযন্ত্ররণ োখাে সচষ্টা 
কদ্বে। আে এখারন স ই ইোটাই র্যাপক হরয পুরো গ্ররহ েদ্বড়রয পরড়রে।  ম যাটা 
সকাথায? 
 
 ম যাটা হরে র্াদ্বড় র্া ওই মহাকাশোন ততদ্বে কো হয আমাে উপেুি করে। দ্বকন্তু 
গাযাে অাংশ হরল, এই গ্রহ েত আদশবই সহাক না সকন দ্বনরিরক পারল্ট দ্বনরয 
 
আমারক এই গ্ররহে উপেুি হরয উেরত হরর্। 
 
সোাঁট িাাঁি কেল সপরলারেট। প্ররতযক  মািই মানুষরক গরড় দ্বপরট তাে উপেুি করে 
সনয। দ্বনরিে প্ররযািরন  মাি দ্বর্দ্বিন্ন প্রথা ততদ্বে করে মানুষরক দ্বশকরল সর্াঁরধ সনয। 
 
আদ্বম সে  মািগুরলা িাদ্বন স খারন সে সকউ দ্বর্রদ্রাহ কেরত পারে। স খারন দ্বকেু 
খযাপারট সলাক, এমনদ্বক অপোধীও থারক। 
 
তুদ্বম চাও খযাপারট সলাক র্া অপোধী থাকুক? 
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সকন নয? তুদ্বম আে আদ্বম খযাপারট সলাক। আমো টাদ্বমবনার ে  াধােণ মানুরষে মরতা 
নই। আে অপোধীরদে সেরত্র দৃদ্বষ্টিদ্বিে র্যাপাে। অকলযাণকে প্রথা িাঙাে িনয, 
মানুরষে কলযারণে িনয, সমধাে িনয েদ্বদ অপোধী হরত হয আদ্বম তারতও োদ্বি। 
 
অপোধী হরতই হরর্? এ োড়া সমধার্ী হওযা োয না? 
 
সমধার্ী র্া মহাপুরুষ তাোই োো প্রচদ্বলত দ্বনযমনীদ্বতে অরনক ঊরধ্বব থারক। প্রচদ্বলত 
দ্বনযম নীদ্বতে সিতরে সথরক তুদ্বম এগুরলা পারর্ না। োই সহাক শুধু আোমদাযক র্াদ্বড় 
র্রলই গাযারক আদ্বম মানর্িাদ্বতে িদ্বর্ষযৎ দ্বহর রর্ দ্বনর্বাদ্বচত কদ্বেদ্বন। স িনয আেও 
সিাোরলা কােণ খুাঁরি সর্ে কেরত হরর্ আমারক। 
 
আ রল সতামাে দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরয তকব কেদ্বে না। শুধু দ্বকেু– 
 
সথরম সগল সপরলারেট। দ্বব্ল্  তারদে দ্বদরক এদ্বগরয আ রে। দ্বিরি চকচক কেরে তাে 
কারলা চুল, কারলা সপাশাক সলপরট আরে গারযে  ারথ। এদ্বগরয আ াে  ময আরস্ত 
করে মাথা নাড়ল। 
 
দুুঃদ্বখত, সদদ্বে কদ্বেরয দ্বদলাম। ডম-এে  ারথ কথা র্লরত দ্বগরযই সদদ্বে হরয সগল। 
 
স  ো িারন তাে  র্ই সতা তুদ্বম িারনা। 
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র্যাপােটা হরে আ রল সক কীিারর্ সদখরর্। আমারদেরক আলাদািারর্ দ্বচদ্বহ্নত কো 
োরর্ না এটা দ্বেক। সদখ, দ্বব্ল্  সর্শ আগ্রহ দ্বনরয কথা র্লরে। সতামারদে দুরটা হাত। 
দুরটাই শেীরেে অাংশ। দুরটাে মরধয সকারনা পাথবকয সনই, শুধু একটা আরেকটাে 
প্রদ্বতদ্বর্ব। দ্বকন্তু দুরটা হাত তুদ্বম একইিারর্ র্যর্হাে করো না। দ্বকেু কাি করো ডান 
হাত দ্বদরয দ্বকেু কাি করো র্াাঁহাত দ্বদরয। র্যাপােটা দৃদ্বষ্টিদ্বিে। 
 
চমৎকাে েুদ্বি।  ন্তুদ্বষ্টে  ারথ র্লল, সপরলারেট। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। সেত্রদ্বর্রশরষ সর্শ কােবকে দ্বর্রেষণ। আদ্বম অর্শয দ্বনদ্বশ্চত নই। 
োই সহাক, আমো এখন িাহারি উেরত পাদ্বে। রৃ্দ্বষ্ট হরে। 
 
হযাাঁ, হযাাঁ। আমারদে সলাকিন এটাে সর্শ িারলাই েে দ্বনরযরে। তােপে হোৎ সকৌতূহলী 
হরয দ্বিরে  কেল, তুদ্বম দ্বিিে না। সতামারক ধেরত পােরে না রৃ্দ্বষ্টে সফাাঁটাগুরলা। 
 
হযাাঁ, অর্শযই। িারলা লাগরে না দ্বিিরত। দ্বকন্তু েখন তখন রৃ্দ্বষ্টরত সিিা সর্শ মিাে, 
তাই না? দ্বনশ্চযই। দ্বকন্তু দ্বনরিে ইোয, রৃ্দ্বষ্টে ইোয না। 
 
কাাঁধ নাড়ল দ্বব্ল্ , সর্শ, সতামাে খুদ্বশ। আমারদে মালপত্র উোরনা হরযরে। চল আমোও 
উদ্বে। 
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দ্বতন িন ফাে স্টারেে দ্বদরক হাাঁটা ধেল। রৃ্দ্বষ্ট করম এর রে, দ্বকন্তু ঘা গুরলা সিিা। 
ট্র্যাদ্বিি গা র্াাঁদ্বচরয হাটরে। দ্বকন্তু দ্বব্ল্  িুরতা খুরল হারত দ্বনরয খাদ্বল পারয হাাঁটরত লাগল। 
 
সর্শ মিা। ট্র্যাদ্বিি তাে পারযে, দ্বদরক তাদ্বকরয আরে রু্েরত সপরে র্লল। 
 
িারলা। ট্র্যাদ্বিি অনযমনস্ক। তােপে দ্বর্েি স্বরে দ্বিরে  কেল,আো ওই গাযানো 
এিারর্ দাাঁদ্বড়রয আরে সকন? 
 
ওো ঘটনাটা সেকডব কেরে। আমারদে কারে তুদ্বম সর্শ গুরুত্বপূণব। সিরর্ সদখ, এই 
অদ্বিোরনে পে তুদ্বম েদ্বদ মত পারল্ট আমারদে দ্বর্পরে চরল োও, আমো আে 
গযালাদ্বিযা ততদ্বে কেরত পাের্ না, এমনদ্বক গাযা দ্বহর রর্ও থাকরত পাের্ না। 
 
অথবাৎ গাযাে কারে আদ্বম িীর্ন এর্াং মৃতুয। 
 
আমো তাই মরন কদ্বে। 
 
হোৎ দাাঁদ্বড়রয পড়ল ট্র্যাদ্বিি। টুদ্বপ খুলল মাথা সথরক। আকারশে এখারন স খারন নীরলে 
সোাঁযা সলরগরে। আদ্বম সতামারদে পরে দ্ব দ্ধান্ত দ্বদরযদ্বে। আমারক সমরে সফলরল স টা 
আে পাল্টারনা োরর্ না। 
 
সগালান, সপরলারেট আতদ্বঙ্কত স্বরে দ্বফ দ্বফ  করে র্লল। কী িযাংকে কথা। 
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আইর ারলট মানুষরদে সেরত্র স্বািাদ্বর্ক। দ্বব্ল্  শান্ত। সর্াোে সচষ্টা কে ট্র্যাদ্বিি, একিন 
মানুষ দ্বহর রর্ সতামাে র্া সতামাে দ্ব দ্ধারন্তে সকারনা গুরুত্ব সনই। আমো দ্বনিবে কেদ্বে 
আ ল  তয র্া প্রকৃত ঘটনাে উপে। সতামাে গুরুত্ব হরে তুদ্বম স ই  তয প্রকারশে 
মাধযম। সতামারক সমরে সফলাে অথব হরে  তযটারক দ্বনরিরদে কাে সথরক সগাপন কো। 
 
েদ্বদ র্দ্বল সে আ ল  তয হরে গাযা মানর্িাদ্বতে িদ্বর্ষযৎ হরত পারে না। তখন সতামো 
 র্াই খুদ্বশ হরয মাো োরর্। 
 
 র্াই খুদ্বশ মরন সমরন সনরর্ না। তরর্ সশষপেবন্ত তাই ঘটরর্। 
 
েদ্বদ কখরনা সতামারদে দ্বর্রুরদ্ধ দ্ব দ্ধান্ত দ্বনই, তাে কােণ হরর্ এই মাত্র সতামাে র্লা 
কথাগুরলা। তােপে োো তধেব ধরে সদখরে ( ম্ভর্ত শুনরেও) তারদে দ্বদরক দ্বফরে 
দ্বব্ল্ রক দ্বিরে  কেল, ওো এমন েদ্বড়রয আরে সকন? আে এতিন সকন এর রে? সে-
সকারনা একিন এর  ঘটনাটা পেবরর্েণ কেরত পােত। তােপে গাযাে  র্াে সৃ্মদ্বতরত 
েদ্বড়রয দ্বদরত পােত তাই না? 
 
ওো দ্বর্দ্বিন্ন দৃদ্বষ্টরকাণ সথরক ঘটনাটা পেবরর্েণ কেরে, এর্াং পৃথক পৃথক মদ্বস্তরষ্ক স টা 
সেকডব হরে। পরে  করলে পেবরর্েণ দ্বর্রেষণ কেরল সদখা োরর্ সে একিরনে 
দ্বর্রেষরণে তুলনায  করলে  মদ্বিত দ্বর্রেষণ সথরক আিরকে ঘটনা আেও িারলািারর্ 
সর্াো োরে। 
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অনয কথায, েুদ্র অাংরশে তুলনায  ামদ্বগ্রক কাোরমা আেও িারলািারর্ কাি কেরর্। 
 
দ্বেক। গাযাে অদ্বস্তরত্বে সমৌদ্বলক েুদ্বিগুরলা তুদ্বম সর্শ িারলাই রু্রেে। একা একিন 
মানুষ দ্বহর রর্ তুদ্বম প্রায ৫০ দ্বট্র্দ্বলযন সকাষ দ্বদরয ততদ্বে। দ্বকন্তু মাদ্বল্ট স লুলাে 
ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল দ্বহর রর্ তুদ্বম ঐ পঞ্চাশ দ্বট্র্দ্বলযন সকারষে সচরয সর্দ্বশ গুরুত্বপূণব। দ্বনশ্চযই 
একমত হরর্। 
 
হযাাঁ আদ্বম একমত। 
 
মহাকাশ োরনে সিতে  ুরক সশষর্ারেে মরতা গাযারক সদখাে িনয ঘুরে দাাঁড়ারলা 
ট্র্যাদ্বিি। রৃ্দ্বষ্টে ফরল চােপারশ তেতািা িার্। তাে  ামরন েদ্বড়রয আরে শান্ত, 
দ্বনদ্বেদ্বর্দ্বল,  রু্ি এক দ্বর্ে। িদ্বটল ও েহ যময গযালাদ্বিে সশষ প্রারন্ত এক শাদ্বন্তময 
উদযান। 
 
এর্াং ট্র্যাদ্বিি আন্তদ্বেকিারর্ প্রাথবনা কেল সেন এই গ্রহ আে সদখরত না হয। 
 
. 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

43 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

এযােলক র্ন্ধ হরয সেরতই ট্র্যাদ্বিরিে মরন হল, স  শুধু একটা দুুঃস্বপ্নরকই দ্বপেরন 
সফরল আর দ্বন, র্োং এক অস্বািাদ্বর্ক পদ্বেরর্শ সথরক সর্দ্বেরয এর  রু্ক িরে দ্বনো  
দ্বনরত পােরে। 
 
েদ্বদও স ই অস্বািাদ্বর্ক পদ্বেরর্রশে একটা উপাদান-দ্বব্ল্ -এখনও তাে  ারথ েরযরে। 
দ্বকন্তু িারন প্ররযািন আরে তাে উপদ্বিদ্বতে। মরন হয স ই ব্ল্যাকর্ি আর্ােও কাি শুরু 
করেরে  ূক্ষ্মিারর্। 
 
মহাকাশোরনে  র্দ্বকেুই চমৎকােিারর্ আরে। ফাউরণ্ডশন-এে সমযে তারক সর্ে করে 
সদওযাে পে সথরকই এই োন তাে কারে আরে। এখনও আরে এর্াং সফেত সদওযাে 
সকারনা ইো সনই। 
 
এটা তাে কারে আরে মাত্র করযক মা , দ্বকন্তু এেই মরধয তাে র্াদ্বড়ঘে হরয উরেরে 
এটা। টাদ্বমবনার  দ্বনরিে র্া িারনে কথা মরন সনই এরকর্ারেই। 
 
টাদ্বমবনা ! ফাউরণ্ডশন সফডারেশরনে সকন্দ্র, স লডরনে পদ্বেকল্পনা অনুোযী পের্তবী পাাঁচ 
শতাব্ীরত দ্বিতীয আরেকটা শদ্বিশালী গযালাকদ্বটক এম্পাযাে গরড় সতালাই োে লেয। 
দ্বকন্তু ট্র্যাদ্বিি স ই আশারক ধূদ্বল াৎ করে দ্বদরযরে। শুরু করেরে নতুন এক  ামাদ্বিক 
র্যর্িা, ো আরগ সকউ কখরনা সদরখদ্বন। 
 
এখন স  অদ্বিোরন সর্দ্বেরযরে প্রমাণ কোে িনয ো স  করেরে তা  দ্বেক না িুল। 
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এিারর্ দ্বচন্তায ডুরর্ োওযাে িনয দ্বর্েি হরলা দ্বনরিে উপে। দ্রুতপারয এরগাল পাইলট 
রুরমে দ্বদরক। 
 
কদ্বম্পউটাে আরগে সচরযও সর্দ্বশ েকমক কেরে। েকমক কেরে  র্দ্বকেুই। 
 
দ্বনখুাঁতিারর্ েন্ত্রপাদ্বতগুরলা কাি কেরে। দ্বনুঃশরব্ চলরে সিদ্বন্টরলশন র্যর্িা। 
 
কদ্বম্পউটারেে আরলাে রৃ্ে সেন আমন্ত্রণ িানারলা তারক, ট্র্যাদ্বিি েশব কেরতই 
আরলাটা েদ্বড়রয পড়ল পুরো সডরস্কে উপে, স ই  ারথ ডান ও র্া হারতে দুরটা োপ 
ফুরট ওেল। আটরক োখা দ্বনো  োড়ল স । গাযানো ফাউরণ্ডশন-এে প্রেুদ্বিে দ্বকেুই 
িারন না। িয দ্বেল তাো হযরতা েন্ত্রগুরলা নষ্ট করে সফলরর্। দ্বকন্তু দ্বেক আরে  র্। 
 
এর্াে আ ল পেীো। তাে িয হরে। েদ্বদ সকারনা েদ্বত হয স   ারথ  ারথই রু্েরত 
পােরর্। রু্রেই র্া কী কেরর্। সমোমরতে িনয দ্বফরে সেরত হরর্ স ই টাদ্বমবনার । েদ্বদ 
দ্বফরে োয, স  দ্বনদ্বশ্চত সমযে েযারন্না আে তারক োড়রর্ না। আে েদ্বদ না োয– 
 
মরন হরে রু্রকে খাাঁচাে সিতে হৃৎদ্বপণ্ড ফুটর্রলে মরতা লাফারে। দ্বকন্তু  রঙে মরতা 
দাাঁদ্বড়রয সথরক সকারনা লাি সনই। 
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দ্রুত ডান ও র্াাঁ হাত  ামরন র্াদ্বড়রয সডরস্কে োপ দুরটাে উপে োখরলা স ।  ারথ 
 ারথই মরন হরলা আরেক সিাড়া হাত তাে হাত দুরটারক আাঁকরড় ধরেরে। এখন স  
গাযাে চােদ্বদক সদখরত পােরে।  রু্ি ও আদ্রব। গাযানো আরে এখনও। ইো শদ্বি 
র্াদ্বড়রয স  উপরড় সমঘােন্ন আকাশ সদখল। ইো শদ্বি আরেকটু র্াড়ারনারত সমঘ  রে 
দ্বগরয সর্দ্বড়রয এল নীল আকাশ। 
 
তােপে ফুদ্বটরয তুলল গযালাদ্বিে ইরমি। ঘুরড় সর্ড়ারত লাগল নেত্রমণ্ডরল। 
কদ্বম্পউটােটা দ্বর্দ্বিন্ন িারর্ পেীো করে স  দ্বনদ্বশ্চত হরল তরর্ই।  াংরোগ দ্বর্দ্বেন্ন। করে 
দ্বফরে এল র্াস্তরর্। একটু েুাঁরক দাাঁড়ারনারত র্যথা কেরে ঘাড় দ্বপে। 
 
আরগে সচরয ও িারলািারর্ কাি কেরে কদ্বম্পউটাে। এই েরন্ত্রে প্রদ্বত তাে অনুিূদ্বত 
িালর্া াে  ারথ তুলনা কো োয। এটা েখন তাে হাত ধরে (েন্ত্রটারক কখরনা নােী 
র্রল িারর্দ্বন) তাে ইোশদ্বি  ুদ্বনযদ্বন্ত্রত পরথ রৃ্দ্বদ্ধ সপরয একটা রৃ্হৎ  োয অাংশ সনয। 
সে কািটা (দ্বতিমরন িার্ল) গাযা আেও প্র াদ্বেতিারর্ করে। 
 
মাথা নাড়ল স । না! কদ্বম্পউটাে এর্াং তাে সর্লায স -ট্র্যাদ্বিি-তাে হারত থারক 
দ্বনযন্ত্রণ। কদ্বম্পউটাে পুরোপুদ্বে তাে অধীনি। 
 
ডাইদ্বনাং রুরম েরথষ্ট খার্াে সস্টাে কো হরযরে।  দ্বেক িারর্ শীতাতপ দ্বনযদ্বন্ত্রত। তাে 
ঘরেে রু্ক দ্বফলগুরলা োখা আরে দ্বেকিারর্ই, এর্াং সকারনা  রন্দহ সনই সপরলারেরটে 
লাইরেদ্বেও েথােথিারর্ আরে। 
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সপরলারেট! এতেরণ মরন পড়ল। দ্রুত সপরলারেরটে ঘরে এর   ুকল। দ্বব্ল্ । এে 
িাযগা হরর্ এখারন, সিনি? 
 
হযাাঁ, অ ুদ্বর্ধা হরর্ না। 
 
প্ররযািন হরল কমনরুমটারক ওে সর্ডরুম র্াদ্বনরয দ্বদরত পাদ্বে। 
 
মাথা তুলল দ্বব্ল্ । আলাদা সর্ডরুরমে প্ররযািন সনই। আদ্বম এখারন সপল এে  ারথ 
থাকরত চাই। তরর্ প্ররযািন হরল অনযঘে র্যর্হাে কের্। 
 
সে সকারনা ঘে র্যর্হাে কেরত পারো, আমােটা র্াদ দ্বদরয। 
 
সর্শ। আদ্বমও স ই কথাই র্লরত চাই। স্বিার্তই তুদ্বমও আমারদে সকাযাটবাে সথরক দূরে 
থাকরর্। 
 
স্বিার্তই, র্লল ট্র্যাদ্বিি। তােপে সচাখ নাদ্বমরয রু্েরত পােল স  সচৌকাে। সপদ্বেরয 
এর রে। তাড়াতাদ্বড় এক পা দ্বপদ্বেরয হাদ্ব মুরখ র্লল, এটা দ্বকন্তু হাদ্বনমুন সকাযাটবাে না। 
 
গাযাে ঘেগুরলা এে অরধবক। 
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সতামো সর্শ ঘদ্বনষ্ঠ িারর্ থাকরর্। র্লাে  ময ট্র্যাদ্বিি সচষ্টা কেল সেন হাদ্ব  না আর । 
 
আমো েরথষ্ঠ ঘদ্বনষ্ট, র্লল সপরলারেট। আরলাচনাে সমাড় ঘুরে োওযায অস্বদ্বস্ত সর্াধ 
কেরে। তরর্ র্নু্ধ, আমারদে িাে আমারদে হারতই সেরড় দাও। 
 
আ রল পাদ্বে না, ধীে গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। সর্াোে সচষ্টা কে। এটা হাদ্বনমুন। সকাযাটবাে 
না। পেেরেে  ম্মদ্বতরত সতামো োই কে আমাে আপদ্বে সনই। দ্বকন্তু সকারনা প্রাইরিদ্ব  
থাকরর্ না সতামারদে। রু্েরত সপরেে দ্বব্ল্ । 
 
ওখারন একটা দেিা আরে, দ্বব্ল্  র্লল, আশা কদ্বে ওটা েখন র্ন্ধ থাকরর্ তুদ্বম 
আমারদে দ্বর্েি কেরর্ না। 
 
কের্ না। দ্বকন্তু শব্ দ্বনরোধক সকারনা র্যর্িা সনই এখারন। 
 
অথবাৎ তুদ্বম র্লরত চাইে, ট্র্যাদ্বিি, আমারদে দুিরনে আরলাচনা তুদ্বম পদ্বেষ্কাে শুনরর্। 
এমনদ্বক িালর্া াে  ময সে শব্ হরর্ স গুরলাও। 
 
হযাাঁ, স ই কথাই র্লদ্বে। কারিই সতামারদে একটু  তকব থাকরত হরর্। অ ুদ্বর্ধা হরলও 
আমাে দ্বকেু কোে সনই। দুুঃদ্বখত। 
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সপরলারেট কাশল। মৃদু গলায র্লল, এই  ম যায আমারক আরগই পড়রত হরযরে, 
ট্র্যাদ্বিি। িানই সতা, দ্বব্ল্  ো অনুির্ করে র্া উপরিাগ করে, গাযা তাে  র্টাই অনুির্ 
র্া উপরিাগ কেরত পারে। 
 
আদ্বমও সিরর্দ্বেলাম। দ্বকন্তু সতামারক র্লরত চাইদ্বন। 
 
সর্দ্বশ িার্াে দ্বকেু সনই ট্র্যাদ্বিি। গাযারত প্রদ্বতমুহূরতব প্রায এক হািাে মানুষ সপ্রম 
কেরে; করযক দ্বমদ্বলযন মানুষ খারে, পান কেরে র্া অনয সকারনা দ্বর্রনাদন কেরে। 
 র্দ্বকেু দ্বমরল আনরন্দে একটা  ূক্ষ্ম প্রর্াহ ততদ্বে হয, গাযা স টাই অনুির্ করে। 
পশুপাদ্বখ, উদ্বিদ পাথে প্ররতযরকই আনুপাদ্বতক হারে অাংশ গ্রহণ করে। গাযা ো অনুির্ 
করে অনয সকারনা গ্রহ তা অনুির্ করে না। 
 
আমারদে  র্াে র্যদ্বিগত  ুখ-দুুঃখ আরে। র্লল ট্র্যাদ্বিি ইরে হরল স ই  ুখ-দুুঃখ 
কারো  ারথ িাগ করে সনই; অথর্া দ্বনরিরদে সিতেই সেরখ দ্বদই। 
 
েদ্বদ আমারদে  ারথ সোগ দ্বদরত, তা হরল রু্েরত সতামো কতখাদ্বন দ্বনুঃস্ব। 
 
তুদ্বম কীিারর্ িারনা? 
 
না িানরলও চলরর্। স্বািাদ্বর্ক িারর্ই একিরনে তুলনায  করলে  দ্বম্মদ্বলত শদ্বি 
অরনক সর্দ্বশ। 
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োই সহাক, আদ্বম আমাে একাে  ুখ দুুঃখ দ্বনরযই  ন্তুষ্ট। সকারনা পাথরেে টুকোে  ারথ 
সশযাে কোে ইো সনই। 
 
নাক দ্ব টদ্বকরযা না। দ্বনরিে শেীরেে  ামানয একটা দাাঁরতে অরনক গুরুত্ব দাও তুদ্বম। 
অথচ একটা পাথরে স গুরলাে সচরয সর্দ্বশ কনশা রন  থারক। 
 
 দ্বতয কথা, ট্র্যাদ্বিি হাল সেরড় সদওযাে িদ্বিরত র্লল। তরর্ এই দ্বর্ষরয তকব করে লাি 
সনই।, গাযা সতামাে  ুখ-দুুঃরখ অাংশ দ্বনরল আমাে সকারনা  ম যা সনই। দ্বকন্তু আদ্বম 
সশযাে কেরত চাই না। চাই না পরোেিারর্ সতামাে কােবকলারপ আমারক িদ্বড়ত কো 
হয। 
 
তুদ্বম শুধু শুধু দ্বচন্তা কেে, র্নু্ধ।রপরলারেট র্লল। দ্বনরিে  ুদ্বর্ধা অ ুদ্বর্ধাে সচরয আদ্বম 
সতামাে  ুদ্বর্ধা অ ুদ্বর্ধা দ্বনরযই সর্দ্বশ িার্দ্বে। কারিই আদ্বম আে দ্বব্ল্   তকব থাকর্। 
তাই না দ্বব্ল্ ? 
 
তুদ্বম ো র্লরর্ তাই হরর্, সপল। 
 
তা োড়া, মহাকারশ েতদ্বদন আদ্বে, তাে সথরক অরনক সর্দ্বশ দ্বদন দ্বেলাম মাদ্বটরত– 
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সকারনা গ্ররহে মাদ্বটরত সতামো দ্বক কেরর্, স টা দ্বনরয আমাে সকারনা মাথা র্যথা সনই, 
র্াধা দ্বদরয র্লল ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু এখারন আমাে কথাই সশষ কথা। 
 
দ্বনশ্চযই। সপরলারেট র্লল। 
 
সর্শ,কথাটা মরন োখরর্। সটক অফ কোে  ময হরযরে। 
 
দাাঁড়াও। ট্র্যাদ্বিরিে িামাে হাত ধরে সটরন থামারলা সপরলারেট। সটক অফ কেরর্, দ্বকন্তু 
োরর্ সকাথায?? আদ্বম, দ্বব্ল্ , তুদ্বম র্া সতামাে কদ্বম্পউটাে িারন না পৃদ্বথর্ী সকাথায। কী 
কোে ইো সতামাে? খরড়ে গাদায  ুচ খুাঁিরর্? 
 
ট্র্যাদ্বিি হা ল আমুরদ িদ্বিরত। গাযাে হারত পড়াে পে মরন হরে এই প্রথম স  
দ্বনরিে উপে কতৃবত্ব দ্বফরে সপরযরে। 
 
দ্বনদ্বশ্চত থারকা, স  র্লল। খরড়ে গাদায  ুাঁই খুাঁিরত হরর্ না। আদ্বম িাদ্বন সকাথায সেরত 
হরর্। 
 
. 
 
অরনকেণ হরয সগল ট্র্যাদ্বিরিে সদখা সনই। তারক খুাঁিরত খুাঁিরত পাইলট রুরম এর  
 ুকল সপরলারেট। মনরোগ দ্বদরয স্টােদ্বফল্ড পেবরর্েণ কেরে ট্র্যাদ্বিি। 
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সগালান- একর্াে সডরক অরপো কেরত লাগল। 
 
ট্র্যাদ্বিি সচাখ তুলল। সিনি! র্ -দ্বব্ল্  সকাথায? 
 
ঘুমারে। আমো মহাকারশ সর্দ্বেরয এর দ্বে। 
 
দ্বেকই সদখে। ট্র্যাদ্বিি তাে  িীে অর্িা সদরখ অর্াক হযদ্বন। নতুন গ্রযাদ্বিদ্বটক 
মহাকাশোরন সটক অফ র্া লযাদ্বিরঙে  ময দ্বকেুই সর্াো োয না। তীে গদ্বতে সকারনা 
ধাক্কা সনই, োাঁকুদ্বন সনই। 
 
র্াইরেে গ্রযাদ্বিরটশনাল দ্বফল্ড সথরক শদ্বি  াংগ্রহ করে ফাে স্টাে এমনিারর্ উপরে উরে 
সেন ক দ্বমক মহা াগরে সির  থাকা সকারনা র্স্তু। স ই  ময সিতরেে মাধযাকষবরণে 
সকারনা পদ্বের্তবন হয না। র্াযুমণ্ডল সিদ করে সর্দ্বেরয আ াে  ারথ  ারথ 
মহাকাশোরনে গদ্বত আনুপাদ্বতক হারে র্াড়রত থারক। আরোহীো দ্বকেু রু্েরত পারে না। 
এই মুহূরতব ফাে স্টাে গাযাে মাধযাকষবণ সথরক অরনক দূরে  রে এর রে। তরর্ িাম্প 
কোে আরগ আরো  রে আ রত হরর্। 
 
সগালান, দ্বপ্রয র্নু্ধ, সপরলারেট র্লল, দুই-এক দ্বমদ্বনট সতামাে  ারথ কথা র্লা োরর্? র্যস্ত 
নও দ্বনশ্চযই? 
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সমারটই র্যস্ত নই। কী কেরত হরর্, দ্বনরদবশ সদওযা আরে। কদ্বম্পউটাে  ামলারে  র্। 
কী চাই স টা র্লাে আরগই আন্দাি করে দ্বনরয স রে সফলরে। পেম আদরে সডস্ক 
টরপে উপে হাত সর্ালাল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সগালান, অল্প  মরয আমো সর্শ ঘদ্বনষ্ঠ র্নু্ধ হরযদ্বে। েদ্বদও আমাে কারে মরন হয সেন 
অরনক  ময পাে হরযরে। এ ঘটনা ঘরটরে গত করযকদ্বদরন, সে আমাে  াো িীর্রনে 
ধযান ধােণা অিযা  পারল্ট সগরে- 
 
হাত তুলল ট্র্যাদ্বিি। সিনি, িূদ্বমকা করে তুদ্বম আ ল কথা সথরক দূরে  রে োে। অল্প 
 মরয আমো র্নু্ধ হরযদ্বে, দ্বেক। এখনও আমো র্নু্ধ, অর্শয দ্বব্ল্  এে  ারথ পদ্বেচয 
আেও কম  মরযে। দ্বকন্তু তাে  ারথ সতামাে ঘদ্বনষ্ঠতা আমাে সথরকও সর্দ্বশ। 
 
স ই র্যাপােটা দ্বিন্ন। দ্বর্েত িদ্বিরত কাশল সপরলারেট। 
 
অর্শযই। দ্বকন্তু আমারদে র্নু্ধরত্বে দ্বক হরলা? 
 
সতামাে কথামরতা েদ্বদ আমো এখনও র্নু্ধ হই, তরর্ দ্বব্ল্  এে র্যাপারে কথা র্লরত 
চাই। 
 
র্ল কী র্লরর্। 
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আদ্বম িাদ্বন, সগালান, তুদ্বম দ্বব্ল্ রক পেন্দ করো না। দ্বকন্তু আমাে মুখ সচরয–। 
 
এক দ্বমদ্বনট, সিনি। দ্বব্ল্  আমারক প্রিাদ্বর্ত করেদ্বন, দ্বেক। তাই র্রল আদ্বম তারক 
অপেন্দ কদ্বে না। তাে প্রদ্বত আমাে সকারনা োগ সনই। দ্বব্ল্   ুন্দেী, আে তা হরলও, 
সতামাে খাদ্বতরে সমরন দ্বনতাম। আ রল আদ্বম গাযারক অপেন্দ কদ্বে। 
 
দ্বকন্তু দ্বব্ল্  আে গাযা একই কথা। 
 
িাদ্বন, সিনি। আে এখারনই র্যাপােটা িদ্বটল হরয পড়রে। দ্বব্ল্ রক একিন র্যদ্বি 
দ্বহর রর্ সদখরল সকারনা  ম যা সনই। দ্বকন্তু গাযা দ্বহর রর্ িার্রলই  ম যাটাে শুরু। 
 
তুদ্বম গাযারক সকারনা  ুরোগই দাওদ্বন। সগালান, মারে মারে দ্বব্ল্  আমারক তাে মাইণ্ড এ 
 ুকরত সদয। এক দ্বমদ্বনরটেও কম  মরযে িনয। তাে সর্দ্বশ না, কােণ স  র্রলরে 
র্যাপােটায খাপ খাওযারনাে িনয আমাে র্য  সর্দ্বশ।–ওহ্, সহর া না, সগালান। সতামাে 
র্য ও অরনক সর্দ্বশ। আমাে সতামাে মরতা আইর ারলট মানুষ এক র্া দুই দ্বমদ্বনট 
গাযাে  ারথ েুি থাকরল সেইরনে েদ্বত হরত পারে। আে েদ্বদ পাাঁচ সথরক দশ দ্বমদ্বনট 
েুি থারক তা হরল েদ্বত হরর্ অপূেণীয। সতামাে অদ্বিেতা থাকরল রু্েরত, সগালান। 
 
কী? সেইরনে অপূেণীয েদ্বত? না ধনযর্াদ। 
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সগালান, ইো করেই আমারক িুল রু্েে তুদ্বম। দ্বক দ্বম  কেে, তুদ্বম রু্েরত পােে না। 
দ্বব্ল্  র্রলরে এটা আনরন্দে অনুিূদ্বত।  াো দ্বদন তৃষ্ণাতব সথরক এক সফাাঁটা পাদ্বন সপরল 
সেমন আনন্দ হয দ্বেক সতমন। হািাে হািাে মানুষ পৃথকিারর্ সে দ্বর্রনাদন কেরে তুদ্বম 
তাে  র্গুরলারত অাংশ দ্বনরত পােরর্। েদ্বদও েণিাযী; দ্বকন্তু সতামাে সিতরে আরলাড়ন 
উেরর্, োংকাে ততদ্বে হরর্। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। র্রলরে িারলাই। দ্বকন্তু শুরন মরন হরে তুদ্বম এমন সকারনা সনশায 
আ ি ো সতামারক  ামদ্বযক আনন্দ দ্বদরলও িযার্হ আতরঙ্ক িুগরত হয। আদ্বম এ 
ধেরনে  ামদ্বযক আনরন্দে িনয দ্বনরিে স্বাধীনতা দ্বর্ িবন দ্বদরত চাই না। 
 
আদ্বম এখনও স্বাধীন, সগালান। 
 
দ্বকন্তু কতদ্বদন থাকরত পােরর্, সিনি?  মরযে  ারথ  ারথ তুদ্বম আেও সর্দ্বশ সপরত 
চাইরর্, েতেণ না সতামাে মাথা পুরোপুদ্বে নষ্ট হরয োয। সিনি, দ্বব্ল্ রক তুদ্বম এ কাি 
কেরত দ্বদও না। িারলা হয আদ্বম েদ্বদ এ র্যাপারে তাে  ারথ কথা র্দ্বল। 
 
না, না। তুদ্বম োখ াক করে কথা র্লরত পারো না। আদ্বম চাই না ও কষ্ট পাক। দ্বচন্তা 
করো না, দ্বব্ল্  আমাে িারলাই েে দ্বনরে। দ্বনরিরক দ্বনরয আদ্বম েতটুকু িাদ্বর্ তাে সচরয 
সর্দ্বশ িারর্ ও। 
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সর্শ, সতামারকই র্লদ্বে। সিনি, আে এই কাি করো না। র্াযান্ন র্েে দ্বনরিে  ুখ-দুুঃখ 
দ্বনরয কাদ্বটরযে। মদ্বস্তষ্ক তারত অিযস্ত। এখন নতুন এর্াং অস্বািাদ্বর্ক আনরন্দে িনয 
িাে াময নষ্ট করো না। এেিনয চেম মূলয দ্বদরত হরর্। এখন না হরলও িদ্বর্ষযরত 
অর্শযই দ্বদরত হরর্। 
 
হযাাঁ, সগালান। দ্বনচু স্বরে র্লল সপরলারেট, সচাখ নাদ্বমরয দ্বনরযরে। অনযিারর্ দ্বচন্তা করে 
সদখ । ধে তুদ্বম একটা এক সকাষী প্রাণী– 
 
িুরল োও। দ্বব্ল্  আে আদ্বম আরগই কথা র্রলদ্বে এ র্যাপারে। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু একটু সিরর্ সদখ। ধে সকারনা একরকাষী প্রাণী োে মানুরষে মরতা অনুিূদ্বত 
এর্াং দ্বচন্তা শদ্বি আরে, তারদেরক সিাে করে র্হুাঁরকাষী  োয পদ্বেণত কেরত চাইরল, 
তাো মরন কেরর্ না তারদে স্বাধীনতা নষ্ট হরে? সেকারত চাইরর্ না? িুল হরর্ না 
তারদে? তাো দ্বক িারন মানুরষে মদ্বস্তরষ্কে েমতা কতটুকু? 
 
সিারে সিারে মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। না, সিনি, সতামাে েুদ্বি িুল। একরকাষী প্রাণীে 
অনুিূদ্বত সনই, দ্বচন্তাশদ্বি সনই। এধেরনে র্স্তুে স্বাধীনতা হাোরনা সকারনা র্যাপাে না, 
কােণ তারদে স টা সনই। দ্বকন্তু মানুরষে দ্বচন্তা শদ্বি আরে।  দ্বতযকাে অনুিূদ্বত এর্াং 
স্বাধীন রু্দ্বদ্ধমো আরে, ো হাোরত হরর্ তারক। কারিই সতামাে েুদ্বি িুল। 
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দীঘব নীের্তা সনরম এল দুিরনে মারে। তােপে আরলাচনাে সমাড় সঘাোরনাে িনয 
সপরলারেট র্লল, তুদ্বম স্টাে দ্বফরল্ডে দ্বদরক তাদ্বকরয আে সকন? 
 
অিযা । ক্লান্ত স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, কদ্বম্পউটাে র্লরে গাযান র্া স রশদ্বলযান সকারনা 
মহাকাশোন আমারদে অনু েণ কেরে না। তরু্ও উরিগ দ্বনরয তাদ্বকরয আদ্বে। সেখারন 
কদ্বম্পউটারেে স ির্ আমাে সচারখে তুলনায র্হুগুণ শদ্বিশালী। তা োড়া কদ্বম্পউটাে 
মহাকারশে অরনক  ূক্ষ্ম র্স্তু ধেরত পােরে, ো আদ্বম কখরনাই ধেরত পাের্ না।  র্ 
সিরনও আদ্বম তাদ্বকরয আদ্বে। 
 
সগালান, আমো েদ্বদ র্নু্ধ হই– 
 
কথা দ্বদদ্বে দ্বব্ল্র ে কষ্ট হয, এমন দ্বকেু কের্ না। 
 
অনয র্যাপাে। তুদ্বম সকাথায োে আমারক িানাওদ্বন, সেন আমারক দ্বর্ো  কেরত পােে 
না। আমো সকাথায োদ্বে? তুদ্বম িারনা পৃদ্বথর্ী সকাথায? 
 
দুুঃদ্বখত।  র্রচরয ঘদ্বনষ্ঠ র্নু্ধে কাে সথরক কথাটা সগাপন করেদ্বে, তাই না? 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু সকন? 
 
সকন? কােণ হযরতা দ্বব্ল্ । 
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দ্বব্ল্ ? তুদ্বম ওরক িানারত চাও না? পুরোপুদ্বে দ্বর্ো  কো োয ওরক। 
 
দ্বেক স েকম দ্বকেু না। দ্বব্ল্ রক অদ্বর্ো  করে দ্বক হরর্। ইো হরলই আমাে মাইণ্ড 
সথরক স  সগাপন কথাটা সিরন দ্বনরত পােরর্। আ রল কােণটা সর্শ দ্বশশু ুলি। মরন 
করেদ্বেলাম তুদ্বম দ্বব্ল্ রক সর্দ্বশ গুরুত্ব দ্বদরয আমাে কথা িুরলই সগে। 
 
সপরলারেট পুরোপুদ্বে হতিব। দ্বকন্তু স টা  দ্বতয না, সগালান। 
 
িাদ্বন। এই আচেরণে সকারনা কােণ আদ্বম খুাঁরি পাইদ্বন। তুদ্বম সেমন আমারদে  ম্পকব 
দ্বনরয িয সপরযদ্বেরল, সতমদ্বন িয সপরযদ্বেলাম আদ্বমও। দ্বনরিে কারে স্বীকাে কেরত 
পাদ্বেদ্বন, দ্বকন্তু মরন হরযদ্বেল দ্বব্ল্  সেন আমারক সকরট সতামাে কাে সথরক আলাদা করে 
সফরলরে। দ্বশশু ুলি আচেণ। 
 
সগালান! 
 
র্ললাম সতা দ্বশশু ুলি আচেণ করেদ্বে। সে-সকারনা মানুষই কেরত পারে। োই সহাক 
আমো র্নু্ধ। সতামাে কারে আে লুকারর্া না। আমো কমপরেলন-এ োদ্বে। 
 
কমপরেলন? সপরলারেট রু্েরত পারেদ্বন। 
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আমাে সর্ঈমান সদাস্ত মান-লী-কমপে-এে কথা মরন আরে দ্বনশ্চযই। 
 
মরন পড়রতই মুখ উজ্জ্বল হল সপরলারেরটে। দ্বনশ্চয মরন আরে। তাে পূর্বপুরুষো 
এর দ্বেল কমপরেলন সথরক। 
 
হযরতা। কমপরেে  র্ কথা আদ্বম দ্বর্ো  কদ্বেদ্বন। তরর্ কমপরেলন পদ্বেদ্বচত দ্বর্ে, আে 
কমপে র্রলদ্বেল ওই গ্ররহে র্াদ্ব ন্দাো পৃদ্বথর্ীে কথা িারন। সর্শ, আমো স খারন দ্বগরয 
খুাঁরি সর্ে কের্। হযরতা লাি হরর্ না, দ্বকন্তু শুরু কোে িনয এই একটা তথযই 
আমারদে হারত আরে। 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত? 
 
দ্বনদ্বশ্চত হওযা র্া  রন্দহ কোে দ্বকেু সনই। আমো দ্বনরুপায। এখান সথরকই আমারদে 
শুরু কেরত হরর্। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু কমপরেে কথা সমরন দ্বনরল তাে  র্ কথাই মানরত হরর্। মরন আরে, স  
র্রলদ্বেল পৃদ্বথর্ীে  ােরফ  সেদ্বডওএযাকদ্বটি এর্াং প্রাণশূনয। েদ্বদ তাই হয কমপরেলরন 
দ্বগরয আমারদে সকারনা লাি হরর্ না। 
 
. 
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সখরত র্র রে দ্বতন অদ্বিোত্রী। 
 
চমৎকাে, তৃদ্বপ্তে  ারথ র্লল সপরলারেট। এই খার্ােগুরলা দ্বক টাদ্বমবনা  সথরক 
এরনদ্বেলাম? 
 
না, র্লল ট্র্যাদ্বিি। ওগুরলা করর্ই সশষ। এগুরলা দ্বকরনদ্বেলাম স রশল সথরক। 
 
স্বাদটা সকমন সেন, তাই না? সকান ধেরনে দ্ব ফুড। 
 
দ্বব্ল্  দ্বনশু্চপ। খার্াে নাড়াচাড়া কেরে। 
 
সতামারক সখরত হরর্, দ্বডযাে। নেম  ুরে র্লল সপল। 
 
িাদ্বন, সপল। খাদ্বে। 
 
অধধেব স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, স্টরক গাযান খার্াে আরে, দ্বব্ল্ । 
 
িাদ্বন। িমা থাকুক। র্লা সতা োয না কতদ্বদন মহাকারশ থাকরত হয। আে আমারক 
আইর ারলট মানুরষে খার্ারে অিযস্ত হরত হরর্। 
 
এতটাই খাোপ। নাদ্বক গাযা শুধু গাযারক খায? 
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দীঘবো  সফলল দ্বব্ল্ । আ রল গাযারত আদ্বম ো খাই, সে অাংশ আমাে শেীরে দ্বমরশ োয 
তাে  র্ই গাযা। র্যাপােটা দ্বেক  রচতনতাে উো নামা। অথবাৎ ো খাই তাে দ্বকেু 
অাংরশে  রচতনতা সর্রড় োয, আে সে অাংশ র্িবয পদাথব দ্বহর রর্ থারক তাে  রচতনতা 
সনরম োয। 
 
সর্শ, এই সে স রশল সথরক আনা নন-গাযান খার্ােগুরলা তুদ্বম খাে, স গুরলাে দ্বক 
হরর্। এগুরলাও দ্বক গাযাে অাংশ হরর্? 
 
হরর্। খুর্ ধীরে ধীরে। সে অাংশটুকু র্িবয দ্বহর রর্ সর্ে করে সদর্ স টা ধীরে ধীরে গাযা 
সথরক দ্বর্দ্বেন্ন হরয োরর্। আ রল হাইপাে সের  থাকাে কােরণই এই খার্ােগুরলা 
গাযাে অাংশ হরত পােরে। 
 
সস্টারে সে গাযান খার্াে আরে স  গুরলাে দ্বক হরর্। ধীরে ধীরে গাযা সথরক দ্বর্দ্বেন্ন হরয 
োরর্ না। েদ্বদ তাই হয, তরর্ সতামাে সখরয সফলা উদ্বচত। 
 
দ্বচন্তা কেরত হরর্ না। ওগুরলা এমনিারর্ োখা আরে সেন দীঘব  ময পরেও গাযাে  ারথ 
েুি থারক। 
 
হোৎ দ্বিরে  কেল সপরলারেট, আমো সে গাযান খার্াে সখরযদ্বে স গুরলাে কী হরর্? 
আমারদেই র্া কী হরর্? আমো ধীরে ধীরে গাযারত পদ্বেণত হর্। 
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মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ । সচহাোয অস্বদ্বস্ত। না সতামো ো সখরযে স গুরলা আমারদে কাে সথরক 
হাদ্বেরয সগরে। শেীে সথরক ো সর্ে করে দ্বদরযে স গুরলা ধীরে ধীরে আর্াে গাযারত 
পদ্বেণত হরর্, সেন িাে াময দ্বফরে আর । তরর্ সতামো থাকাে ফরল গাযাে অরনক অণু 
দ্বর্দ্বেন্ন হরয পরড়রে। 
 
সকন? ট্র্যাদ্বিরিে সকৌতূহলী প্রশ্ন। 
 
সতামো এই পদ্বের্তবরন অিযস্ত হরত পােরত না। সতামো দ্বেরল আমারদে অদ্বতদ্বথ। 
কারিই সতামারদে দ্বনোপোে িনয তযাগ স্বীকাে কেরতই হরযরে। 
 
স িনয দুুঃদ্বখত। এই নন-গাযান খার্ােগুরলা সতামাে েদ্বত কেরর্ না সতা? 
 
না। সতামো ো সখরত পােরর্ আদ্বমও সখরত পাের্। হিম কেরত  ম যা হরর্। স িনয 
আরস্ত আরস্ত খাদ্বে। তরর্  মরয  র্ দ্বেক হরয োরর্। 
 
 াংিমণ হরত পারে। তীক্ষ্ণ গলায দ্বচৎকাে করে র্লল সপরলারেট। আরগ মরন আর দ্বন 
সকন? প্রদ্বত গ্ররহই িীর্াণু থাকরত পারে, তুদ্বম আিান্ত হরর্  হরিই। আমারদে দ্বফরে 
সেরত হরর্ ট্র্যাদ্বিি। 
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িয সপরযা না, সপল দ্বডযাে। হাদ্ব মুরখ র্লল দ্বব্ল্ । খার্াে র্া অনয সকারনািারর্ 
িীর্াণুগুরলা আমাে শেীরে  ুরক সকারনা েদ্বত কোে আরগই দ্রুত গাযায পদ্বেণত হরর্। 
 
খাওযা সশষ হরলা। ম লা সমশারনা ফরলে গেম ের  চুমুক দ্বদরয সপরলারেট র্লল, 
প্র ি পাল্টারনা োক। মরন হয আরলাচনাে দ্বর্ষয পাল্টারনাে দাদ্বযত্ব একা আমাে কাাঁরধ 
সচরপরে। সকন? 
 
ট্র্যাদ্বিি গম্ভীে গলায র্লল, কােণ আদ্বম আে দ্বব্ল্  আরলাচনাে সচরয েগড়া কদ্বে সর্দ্বশ। 
স টা খাোপ পেবারয োওযাে আরগই তুদ্বম আমারদে থামারর্। সকান। প্র রি আরলাচনা 
কেরত চাও, পুরোরনা র্নু্ধ। 
 
কমপরেলন-এে  র্গুরলা সেফারেি সঘরট সদখলাম। গ্রহটা সে স ক্টরে অর্দ্বিত স খারন 
প্রচুে দ্বকাংর্দদ্বন্ত, গল্প, উপকথা প্রচদ্বলত েরযরে। র্হুদূে অতীরত স খারন র্ দ্বতিাপন 
কো হয, হাইপাে সে াল ট্র্ারিরলে প্রথম  হস্রারব্। দ্বকাংর্দদ্বন্ত আরে সর্নরর্লী নারম 
সকউ একিন এই গ্ররহ অদ্বধর্া  প্রদ্বতষ্ঠাতা। সকউ িারন না স  সকারত্থরক এর দ্বেল। 
গ্ররহে প্রাচীন নাম দ্বেল সর্নরর্লীে দ্বর্ে। 
 
এই কাদ্বহনীরত  তয ঘটনা কতটুকু আরে, সিনি? 
 
অনুমান কো কদ্বেন। ইদ্বতহার  সর্নরর্লী র্রল কারো নাম কখরনা পাইদ্বন। তুদ্বম সপরযে? 
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না, তরর্ িারনাই সতা ইরম্পদ্বেযাল েুরগে সশষ পেবারয দ্বপ্র-ইরম্পদ্বেযাল, েুরগে ইদ্বতহা  
মুরে সফলাে সচষ্টা কো হয। সশষ শতাব্ীে  ম্রাটরদে মরন হরযদ্বেল িানীয সদশােরর্াধ 
 াম্রািযরক ধ্বাং  করে দ্বদরে। ফলশ্রুদ্বতরত প্রদ্বতদ্বট স ক্টরেে প্রদ্বতদ্বট গ্ররহে প্রকৃত 
ইদ্বতহা  সলখা হয নতুন করে, ট্র্যানটেরক দ্বঘরে। 
 
িানতাম না ইদ্বতহা  এত  হরি মুরে সফলা োয। মন্তর্য কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
আ রল সমাো োয না। তরর্ দৃঢ়প্রদ্বতে এর্াং শদ্বিশালী  েকাে ইদ্বতহার ে দ্বিদ্বে দুর্বল 
করে দ্বদরত পারে। েদ্বদ েরথষ্ট দুর্বল কো োয তা হরল প্রাথদ্বমক ইদ্বতহা  গরড় উেরর্ 
এরলারমরলা তরথযে উপে দ্বিদ্বে করে, ফরল ততদ্বে হরর্ গল্প, উপনযা , রূপকথা, 
সলাককাদ্বহনী ইতযাদ্বদ। প্রদ্বতটা স ক্টে তারদে সলাককাদ্বহনীরত প্রমাণ কোে সচষ্টা করেরে 
সে তাোই  র্রচরয প্রাচীন এর্াং শদ্বিশালী, আে েতই অদ্বর্ো য র্া অরেৌদ্বিক সহাক, 
স গুরলা দ্বর্ো  কো সদশরপ্ররমে অাংশ। সতামারক সদখারত পাের্ সে গযালাদ্বিে প্রদ্বতদ্বট 
সকারণে গল্পগাথায র্লা হরযরে স খারন  ো দ্বে পৃদ্বথর্ীে মানুষ র্ দ্বত িাপন করেরে, 
েদ্বদও  র্াই দ্বপতৃপুরুরষে গ্রহরক এক নারম ডারক না। 
 
আে কী নারম ডারক? 
 
অরনক নারম ডারক। সেমন দয ওনদ্বল, দয ওরল্ডস্ট ইতযাদ্বদ, কখরনা র্রল মুনড ওযাল্ডব, 
কারো কারো মরত দ্বর্শাল উপগ্ররহে কােরণ এই নাম হরযরে। আর্াে সকউ র্রল এই 
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শরব্ে অথব হাোরনা দ্বর্ে। মুনড শব্দ্বট সমরুনড শরব্ে দ্বর্কৃত রূপ। এর্াং সমরুনড দ্বপ্র-
গযালাকদ্বটক শব্ োে অথব দ্বনরখাাঁি র্া পদ্বেতযি। 
 
সিনি, থারমা। নেম  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি।  ুরোগ সপরল এিারর্ চাদ্বলরয োরর্। তুদ্বম 
র্রলে এধেরনে গল্প র্া রূপকথা  র্ িাযগায েদ্বড়রয আরে। 
 
হযাাঁ, প্রচুে। মানুষরক একটা  ুরোগ দাও, সদখরর্ সকারনা ঘটনারক েঙ চদ্বড়রয সকাথায 
দ্বনরয োয। একর্াে– 
 
সিনি! থারমা! কমপরেলরনে গরল্পে  ারথ অনয গল্পগুরলাে সকারনা পাথবকয আরে? 
 
ওহ্! সপরলারেট একমুহূতব ফাাঁকা দৃদ্বষ্টরত তাদ্বকরয েইল। পাথবকয? সর্শ, তাো র্লরে সে 
পৃদ্বথর্ী তারদে কাোকাদ্বে অর্দ্বিত। এই র্যাপােটা অস্বািাদ্বর্ক। অনযানয দ্বর্েগুরলা 
পৃদ্বথর্ীে অর্িান  ম্পরকব েহ য ততদ্বে করে সেরখরে, এমন অর্িারনে 
 
র্ণবনা দ্বদরযরে ো র্াস্তরর্ সনই। 
 
হযাাঁ। স রশদ্বলযানো সেমন র্রলদ্বেল গাযা হাইপােরের  চরল সগরে। 
 
কথাটা শুরন দ্বব্ল্  মুচদ্বক হা ল। 
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ট্র্যাদ্বিি কড়া সচারখ তাদ্বকরয র্লল,  দ্বতয। আমারদে কারে এই কথা র্রলরে ওো। 
 
আদ্বম অদ্বর্ো  কেদ্বে না। সর্শ মিাে কথা। আমোই সচরযদ্বে ওো সেন এটা দ্বর্ো  
করে। এই মুহূরতব আমারদে একা থাকরত হরর্, আে হাইপােরে  োড়া সকাথায 
দ্বনোপরদ থাকর্? 
 
দ্বেক একই উপারয, ট্র্যাদ্বিি শুকরনা গলায র্লল, সকারনা দ্বকেু মানুষরক দ্বর্ো  কদ্বেরযরে 
পৃদ্বথর্ীে সকারনা অদ্বস্তত্ব সনই অথর্া স টা অরনক অরনক দূরে অথর্া স টা একটা 
সতিদ্বিয নেক। 
 
শুধুমাত্র, সপরলারেরটে মন্তর্য, এই গ্রহ তারদে কাোকাদ্বে েরযরে। 
 
দ্বকন্তু সেদ্বডওএযাকদ্বটি।  কল কাদ্বহনীরতই পৃদ্বথর্ীরক দুগবম গ্রহ দ্বহর রর্ সদখারনা হরযরে। 
 
দ্বেকই র্রলরো। 
 
স রশদ্বলযানো অরনরকই মরন কেত গাযা অরনক কারে; অরনরক এমনদ্বক নেত্র পেবন্ত 
দ্বচদ্বনরয দ্বদরযদ্বেল। দ্বকন্তু  করলই মরন কেত স খারন োওযা োরর্ না। হযরতা 
কমপরেদ্বলযানরদে সকউ মরন করে পৃদ্বথর্ী সেদ্বডওএযাকদ্বটি এর্াং মৃত দ্বকন্তু তাে নেত্র 
সদদ্বখরয দ্বদরত পােরর্। তােপে েতই দুগবম সহাক, আমো স দ্বদরক এরগার্। 
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তুদ্বম আর া, গাযা এটাই সচরযদ্বেল, ট্র্যাদ্বিি। দ্বব্ল্  র্লল, আমারদে হারত তুদ্বম দ্বেরল 
অ হায, দ্বকন্তু সতামাে সকারনা েদ্বত কদ্বেদ্বন। েদ্বদ পৃদ্বথর্ী আরো শদ্বিশালী এর্াং 
শত্রুিার্াপন্ন হয, তখন দ্বক হরর্? 
 
পদ্বেদ্বিদ্বত োই সহাক আমারক সপৌঁেরত হরর্। পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সপরল স দ্বদরক েওনা সদওযাে 
আরগ সনরম োওযাে  ময পারর্ সতামো। চাইরল সতামারদেরক আদ্বম দ্বনকটি ফাউরণ্ডশন 
দ্বর্ে র্া দ্বফরে এর  গাযায নাদ্বমরয সদর্। তােপে একাই োরর্া। 
 
দ্বপ্রয র্নু্ধ, সপরলারেরটে গলায চেম দ্বর্তৃষ্ণা, আে কখরনা এধেরনে কথা র্লরর্ না। 
সতামারক একা সফরল োর্ না আদ্বম। 
 
আে আদ্বম সপলরক সেরড় সকাথাও োর্ না। দ্বব্ল্  র্লল। 
 
অল্প  মরযে সিতরে কমপরেলন-এে উরেরশ িাম্প কের্। তােপে-প্রাথবনা করো সেন 
পরেে িাম্প হয পৃদ্বথর্ীে দ্বদরক। 
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সিতীয পর্থ – কমপণ্ডেলন 
 
৩. এদ্বন্ট্র সস্টশন 
 
ট্র্যাদ্বিি র্রলরে সে এখন সথরক সে-সকারনা মুহূরতব হাইপােরের  িাম্প কেরর্। র্লল 
দ্বব্ল্ । 
 
সপরলারেট েুাঁরক দ্বেল দ্বিউদ্বযাং দ্বডরস্কে উপে। উেে সদওযাে আরগ স ািা হরয র্ ল। 
হযাাঁ, র্রলরে সে আধঘণ্টাে মরধযই হরর্। 
 
আমাে িারলা লাগরে না, সপল। িাম্প কখরনাই পেন্দ কদ্বেদ্বন। অস্বদ্বস্ত হরে। গাযাে 
সকারনা অাংশ িাম্প কেরল পুরো গাযা স টা অনুির্ করে। েদ্বদও দূেরত্বে কােরণ প্রিার্ 
হরর্ অরনক হািা। তরর্ পুরো ধাক্কাটা োরর্ আমাে উপে দ্বদরয। গাযাে উপাদানগুরলা 
আলাদািারর্ দ্বচদ্বহ্নত কো না সগরলও আমারদে মারে পাথবকয আরে। আে আমাে গেন 
অরনক সর্দ্বশ েশবকাতে। 
 
সশান, দ্বব্ল্ । ফাে স্টাে সকারনা  াধােণ মহাকাশোন নয। অদ্বত আধুদ্বনক গ্রযাদ্বিদ্বটক 
মহাকাশোন।  াধােণ মহাকাশোন দ্বনরয হাইপােরে  িাম্প কেরল  ম যা হরতা। 
দ্বকন্তু ফাে স্টারেে সিতরে র্র  তুদ্বম দ্বকেুই সটে পারর্ না। তা োড়া এই মহাকাশোরনে 
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েরযরে একটা শদ্বিশালী কদ্বম্পউটাে, ো দ্বদরয সে-সকারনা িদ্বটল পদ্বেদ্বিদ্বত খুর্  হরি 
 ামলারনা োয। 
 
চমৎকাে। ট্র্যাি সর্শ দেিারর্ এই োন  ামলারে। 
 
সপরলারেট িুরু সকাাঁচকারলা। দ্বপ্ল্ি, দ্বব্ল্ । র্ল ট্র্যাদ্বিি। 
 
র্লর্, র্লর্। ও  ামরন না থাকরল একটু দ্বেলযাি কদ্বে। 
 
করো না। অিযা টা োড়াে সচষ্টা কে। ট্র্যাদ্বিি এ র্যাপারে খুর্ েশবকাতে। 
 
এ র্যাপারে না। আমাে র্যাপারে েশবকাতে। আমারক স  পেন্দ করে না। 
 
সতামাে ধােণা িুল, আন্তদ্বেক গলায র্লল সপরলারেট। আদ্বম ট্র্যাদ্বিরিে  ারথ কথা 
র্রলদ্বে।–দাাঁড়াও, দাাঁড়াও, এিারর্ তাদ্বকও না। আদ্বম খুর্  তকব হরয কথা র্রলদ্বে। 
সতামারক স  অপেন্দ করে না, শুধু গাযাে র্যাপারে  দ্বন্দহান। সতামারদে উপকাদ্বেতা 
রু্েরত পােরলই  র্ দ্বেক হরয োরর্। 
 
হরত পারে, তরর্ কােণ গাযা না। ট্র্যাদ্বিি োই র্লুক না সকন-মরন োখরর্ স  সতামারক 
খুর্ পেন্দ করে, তাই সতামারক কষ্ট দ্বদরত চাযদ্বন। আ রল স  আমারক র্যদ্বিগতিারর্ 
অপেন্দ করে। 
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না দ্বব্ল্ । 
 
তুদ্বম আমারক িালর্ার া র্রল  র্াই সে র্া রর্ এমন সকারনা কথা সনই। সশান ট্র্যাি–
দ্বেক আরে, ট্র্যাদ্বিি-মরন করে আদ্বম একটা সোর্ট। 
 
সপরলারেরটে স্বািাদ্বর্ক গম্ভীে মুরখ দ্বর্স্মরযে োপ পড়ল। সতামারক কৃদ্বত্রম মানুষ মরন 
করে, হরতই পারে না। 
 
এত অর্াক হে সকন? গাযা ততদ্বে হরযদ্বেল সোর্রটে  াহারেয।  র্াই িারন! 
 
সমদ্ব ন সেিারর্  াহােয করে, সোর্টও স িারর্  াহােয করেদ্বেল। প্রকৃতপরে গাযা ততদ্বে 
করেদ্বেল মানুষ পৃদ্বথর্ীে মানুষ। ট্র্যাদ্বিি তাই মরন করে। আদ্বম িাদ্বন। 
 
গাযাে সৃ্মদ্বতরত পৃদ্বথর্ীে সকারনা কথা সনই। অর্শয গ্রহটারক র্া রোগয করে গরড় 
সতালাে দ্বতন হািাে র্েে পরেও দ্বকেু সোর্রটে কথা আমারদে মরন আরে। স ই  ময 
একই  ারথ গাযারক প্ল্যারনটদ্বে কনশা রন -এে পেবারয উন্নীত কোে কািও চলদ্বেল। 
স িনয অরনক  ময সলরগদ্বেল, সপল। হরত পারে স  কােরণই পৃদ্বথর্ীে সকারনা কথা 
আমারদে সৃ্মদ্বতরত সনই। ট্র্যাদ্বিরিে ধােণা অনুোযী স গুরলা হযরতা আমারদে সৃ্মদ্বত 
সথরক মুরে সফলা হযদ্বন। 
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রু্েলাম, উদ্বিগ্ন স্বরে র্লল সপরলারেট। দ্বকন্তু সোর্রটে কথা আ রে সকন? 
 
সর্শ, গাযা ততদ্বে হর্াে পে সোর্টো চরল োয। আমোই চাইদ্বন তাো থাকুক। আমারদে 
ধােণা হরযদ্বেল সোর্ট মানর্  মারিে িনয েদ্বতকে। এই ধােণাে উৎ  দ্বক িাদ্বন না, 
তরর্  ম্ভর্ত অদ্বত প্রাচীন  মরযে সকারনা ঘটনা এে িনয দাযী। 
 
েদ্বদ সোর্টো চরলই োয– 
 
হরত পারে গুদ্বট করযক সোর্ট সথরক দ্বগরযদ্বেল। আদ্বম হযরতা তারদেই একিন-পরনে 
হািাে র্েরেে পুরোরনা। ট্র্যাদ্বিি তাই  রন্দহ করে। 
 
ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সপরলারেট। দ্বকন্তু তুদ্বম তা নও। 
 
তুদ্বম স টা দ্বর্ো  কে? 
 
অর্শযই কদ্বে। তুদ্বম সোর্ট নও। 
 
তুদ্বম িারনা? 
 
দ্বব্ল্ , আদ্বম িাদ্বন। সতামাে সিতে সকারনা কৃদ্বত্রমতা সনই। স টা আদ্বম ধেরত না পােরল 
অনয সকউই পােরর্ না। 
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হরত পারে আমারক এমন দেিারর্ ততদ্বে কো হরযরে সে স্বািাদ্বর্ক মানুরষে  ারথ  ূক্ষ্ম 
সকারনা পাথবকযও ধো পড়রর্ না। েদ্বদ তাই হয, তুদ্বম আমারক েি মাাংর ে মানুষ সথরক 
কীিারর্ আলাদা কেরর্? 
 
আমাে মরন হয না সতামারক এিারর্ ততদ্বে কো  ম্ভর্। 
 
তুদ্বম োই মরন কে, েদ্বদ  ম্ভর্ হয? 
 
আদ্বম দ্বর্ো  কদ্বে না। 
 
দ্বেক আরে, তরকবে খাদ্বতরে ধো োক, আদ্বম এমনিারর্ ততদ্বে একটা সোর্ট মানুরষে 
 ারথ োে সকারনা পাথবকয সনই। সতামাে মরনািার্ কী হরর্? 
 
সর্শ, আদ্বম-আদ্বম-। 
 
দ্বেক করে র্রলা। সোর্রটে  ারথ সপ্রম কেরত সতামাে সকমন লাগরর্? 
 
সপরলারেট হোৎ উজ্জীদ্বর্ত হরয উেল। অরনক প্রাচীন কাদ্বহনীরত র্লা হরযরে। সে 
সমরযো কৃদ্বত্রম মানুরষে সপ্ররম পড়রে। দ্বর্পেীত ঘটনাও ঘরটরে। কখরনা গুরুত্ব দ্বদইদ্বন। 
আদ্বম আে ট্র্যাদ্বিি স রশরল নামাে আরগ সোর্ট শব্টাই শুদ্বনদ্বন। এখন মরন হরে ঐ 
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কৃদ্বত্রম মানর্ মানর্ীগুরলা দ্বনশ্চয সোর্ট দ্বেল। তাে মারন কাদ্বহনী গুরলাে গুরুত্ব আরে। 
দ্বচন্তায মগ্ন হরয সগল স । হোৎ চমরক উেল দ্বব্ল্র ে কেতাদ্বলে শব্ শুরন। 
 
সপল দ্বডযাে, এদ্বড়রয োে তুদ্বম। প্রশ্নটা হরে : সোর্রটে  ারথ সপ্রম কেরত সতামাে 
সকমন লাগরর্? 
 
সপরলারেরটে সচারখ অস্বদ্বস্ত। মানুরষে  ারথ সে সোর্রটে সকারনা পাথবকয ধো োয না? 
 
হযাাঁ। 
 
আমাে মরত, মানুরষে  ারথ সে সোর্রটে সকারনা পাথবকয ধো োয না স ও মানুষ। তুদ্বম 
স েকম সোর্ট হরলও আমাে কারে মানুষ োড়া আে দ্বকেু না। 
 
সতামাে কারে আদ্বম এই কথাগুরলাই শুনরত সচরযদ্বেলাম, সপল। 
 
সর্শ, শুনরল। এর্াে দ্বনশ্চযই র্লরর্ আমারক সে তুদ্বম স্বািাদ্বর্ক মানুষ। 
 
না, এধেরনে দ্বকেুই র্লর্ না। স্বািাদ্বর্ক মানুরষে সে  াংো দ্বদরযে তারত েদ্বদ তুদ্বম 
 ন্তুষ্ট থারক, তা হরল আে আরলাচনা কোে দ্বকেু সনই। তা োড়া তুদ্বমও সে স েকম 
সকারনা সোর্ট না স টা আদ্বম দ্বক করে র্লর্। 
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কােণ আদ্বম র্লদ্বে। 
 
আহ্, দ্বকন্তু সতামারক হযরতা এমনিারর্ সপ্রাগ্রাম কো হরযরে সেন দ্বনরিও দ্বর্ো  কে 
এর্াং আমারকও র্লরত পারো সে তুদ্বম মানুষ। আ রল তুদ্বম একটু আরগ ো র্রলে 
স টাই সমরন দ্বনরত হরর্, সকারনা উপায সনই। 
 
কথা সশষ করে সপরলারেটরক িদ্বড়রয ধরে হালকা চুমু সখল। তােপরেে চুমুটা হরলা 
দীঘবিাযী এর্াং আরর্গঘন।  ামরল দ্বনরয দ্বফ  দ্বফ  করে সপরলারেট র্লল, দ্বকন্তু 
ট্র্যাদ্বিিরক আমো কথা দ্বদরযদ্বে ওরক দ্বর্েত কোে মরতা দ্বকেু কের্ না। 
 
 র্ ময প্রদ্বতশ্রুদ্বতে কথা মরন োখরত সনই। োাঁিারলা গলায র্লল দ্বব্ল্ । 
 
দ্বকন্তু আদ্বম পাের্ না। িাদ্বন োগ কেরর্। আদ্বম  র্ ময গিীেিারর্ িার্নাদ্বচন্তা কদ্বে, 
িাদ্বন কীিারর্ আরর্গরক দদ্বমরয োখরত হয। দীঘব িীর্রনে অিযা  এর্াং অরনযে কারে 
খুর্ দ্বর্েদ্বিকে। এমন সকারনা সমরয সদদ্বখদ্বন সে এটা সমরন দ্বনরত সপরেরে। আমাে প্রথম 
স্ত্রী–সর্াধহয অপ্রা দ্বিক কথা র্লদ্বে। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু পুরোপুদ্বে না। তুদ্বম আমাে প্রথম সপ্রদ্বমক নও। 
 
ওহ্! সপরলারেট হতাশ। তােপে দ্বব্ল্র ে তীেবক হাদ্ব  সদরখ র্লল, মারন অর্শযই না। 
স টা আশা কোই সর্াকাদ্বম।োই সহাক, আমাে প্রথম স্ত্রী এগুরলা পেন্দ কেত না। 
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দ্বকন্তু আদ্বম কদ্বে। সতামাে দ্বচন্তায মগ্ন থাকাে র্যাপােটা আমারক সর্শ আকষবণ করে। 
 
দ্বর্ো  কেরত পােদ্বে না। তরর্ অনয একটা দ্বর্ষয সর্শ িার্ারে। আমো একমত হরযদ্বে 
সোর্ট র্া মানুষ স টা সকারনা র্যাপাে না। আদ্বম আইর ারলট মানুষ, গাযাে অাংশ নই। 
আমাে  ারথ ঘদ্বনষ্ঠতাে মাধযরম তুদ্বম গাযাে র্াইরেে আরর্গ অনুির্ করো, এমনদ্বক 
েখন স্বল্প  মরযে িনয সতামারদে সচতনায েুি কে, স ই  মরযে আরর্রগে ঘনত্ব 
গাযাে  ারথ গাযা ঘদ্বনষ্ঠ হরল সে আরর্গ হয তাে ঘনরত্বে সচরয কম। 
 
সতামারক িালর্া াে স্বকীয আনন্দ আরে, সপল। আে সর্দ্বশ দ্বকেু আমাে দেকাে সনই। 
 
আমারক িালর্া াই  র্ নয। তুদ্বম শুধু তুদ্বম নও। তুদ্বম গাযা। স  এটারক দ্বর্কৃত আচেণ 
মরন কেরত পারে। 
 
কেরল আদ্বম িানতাম, কােণ আদ্বম গাযা। সেরহতু আদ্বম সতামারক দ্বনরয খুদ্বশ, গাযা খুদ্বশ। 
েখন আমো দুিন িালর্াদ্ব , গাযাে  কল অাংশ স ই আনন্দ কমরর্দ্বশ অনুির্ করে। 
েখন র্দ্বল, আদ্বম সতামারক িালর্াদ্ব , তাে অথব গাযা সতামারক িালর্ার , েদ্বদও 
তাৎেদ্বণকিারর্ কািটা  ম্পন্ন কোে দাদ্বযত্ব আমাে। রু্েরত পারোদ্বন সর্াধহয? 
 
আদ্বম আইর ারলট মানুষ, তাই দ্বকেুই রু্েরত পাদ্বেদ্বন। 
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আইর ারলট মানুরষে শেীে দ্বদরয উদাহেণ সদওযা োয। েখন তুদ্বম দ্বশ  দ্বদরয গান গাও, 
সতামাে পুরো শেীে স ই  ুরেে  ারথ  াড়া দ্বদরত চায। েদ্বদও কািটা কোে দাদ্বযত্ব 
সোাঁট, দ্বিি, এর্াং ফু ফুর ে। সতামাে ডান পারযে সগাড়াদ্বল দ্বকেুই করে না। 
 
তাল সমলারত পারে। 
 
পারে। দ্বকন্তু দ্বশ  র্ািারনাে িনয তাে সকারনা প্ররযািন সনই। তাল সমলারনা মূল কাি 
নয, স টা মূল কারিে একটা প্রদ্বতদ্বিযা। এিারর্ আমাে সে-সকারনা আরর্রগ গাযাে 
সোট র্ড়  কল অাংশ কমরর্দ্বশ প্রিাদ্বর্ত হয। সেমন আদ্বম তারদে আরর্রগ প্রিাদ্বর্ত 
হই। 
 
আমাে মরন হয তা হরল এটা দ্বনরয দ্বর্েত হওযাে দ্বকেু সনই। 
 
সমারটই না। 
 
তােপরেও একটা অস্বদ্বস্তকে দাদ্বযরত্বে সর্াো সেন সচরপ র্র রে। মরন হয েখন 
সতামারক খুদ্বশ কেরত চাই, তখন গাযাে  র্াইরক খুদ্বশ কোে সচষ্টা কো উদ্বচত। 
 
প্রদ্বতদ্বট অণু পেমাণু-তুদ্বম দ্বেক স টাই কে।  ামদ্বগ্রক আনরন্দে অনুিূদ্বতরত সতামাে 
অর্দান হযরতা অরনক কম, তরর্ আরে, এটা সিরন সতামাে খুদ্বশ হওযা উদ্বচত। 
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ট্র্যাদ্বিি আশা কদ্বে হাইপােরের  িাম্প এে দ্বহ ার্-দ্বনকাশ দ্বনরয আেও সর্শ দ্বকেুেণ 
পাইলট রুরম র্যস্ত থাকরর্। 
 
তুদ্বম হাদ্বনমুন কেরত চাও? 
 
চাই।  
 
তা হরল এক টুকো কাগি দ্বনরয তারত দ্বলখ হাদ্বনমুন সহরিন, দ্বলরখ দেিাে র্াইরে 
লাদ্বগরয দাও। এেপে েদ্বদ স  এখারন  ুকরত চায, স টা তাে  ম যা। 
 
দ্বব্ল্র ে কথা মরতা কাি কেল সপরলারেট, এর্াং তাো েখন মগ্ন হরযদ্বেল চেম  ুরখ দ্বেক 
স ই  ময ফাে স্টাে দ্বনুঃশরব্ িাম্প কেল হাইপােরের , দ্বব্ল্  র্া সপরলারেট দ্বকেুই 
রু্েরত পােল না, অর্শয  রচতন থাকরলও পােত না রু্েরত। 
 
. 
 
এই প্রথমর্াে মহাকারশ এরলও গত করযকমার  সপরলারেট পুরোপুদ্বে মহাকাশচােী হরয 
পরড়রে। দ্বতনটা গ্রহ মহাকাশ সথরক সদরখরে স ! টাদ্বমবনা , স রশল, গাযা। আে এখন 
কদ্বম্পউটাে দ্বনযদ্বন্ত্রত সটদ্বলরস্কাদ্বপক দ্বিউরত স  তাদ্বকরয আরে চতুথব গ্ররহে দ্বদরক, স টা 
হরে কমপরেলন। 
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এর্াং চতুথবর্ারেও তারক আরগে র্ারেে মরতা হতাশ হরত হরলা। সে-সকারনা কােরণই 
তাে ধােণা হরযদ্বেল সে মহাকাশ সথরক সকারনা গ্ররহে দ্বদরক তাকারল স ই গ্ররহে 
মহারদশ এর্াং স গুরলারক দ্বঘরে থাকা  মুরদ্রে আউটলাইন সদখা োরর্; আে েদ্বদ 
মরুিূদ্বম দ্বর্ে হয তা হরল হ্রদ এর্াং স গুরলারক দ্বঘরে থাকা িূদ্বমে আউটলাইন সদখা 
োরর্। 
 
স েকম দ্বকেু হযদ্বন কখরনা। 
 
সকারনা গ্রহ েদ্বদ র্া রোগয হয তরর্ তাে র্াযুমণ্ডল এর্াং আযনমণ্ডল থাকরর্। েদ্বদ পাদ্বন 
র্াতা  থারক তা হরল অর্শযই সমঘ ততদ্বে হরর্; আে সমঘ থাকরলই দৃদ্বষ্ট পরথ র্াধা 
ততদ্বে হরর্। দ্বনরচ তাদ্বকরয সপরলারেট সমরঘে ফাাঁরক হোৎ হোৎ হালকা নীল র্া ধূ ে 
র্াদাদ্বম সদখরত সপল। 
 
৩০০,০০০ দ্বকরলাদ্বমটাে দূে সথরক সকারনা গ্রহ  হরি সচনা োয-সর্াো োয, ঘন সমঘ 
পাক সখরয ঘুরে সর্ড়ারে? 
 
দ্বব্ল্  তাদ্বকরয দ্বেল র্রলই সপরলারেরটে সচহাোে পদ্বের্তবন ধেরত পােল, কী র্যাপাে, 
সপল? সতামারক খুদ্বশ মরন হরে না। 
 
মহাকাশ সথরক  র্ গ্রহই আমাে কারে একেকম মরন হয। 
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কী র্লে, সিনি? র্লল ট্র্যাদ্বিি। টাদ্বমবনার ে সে-সকারনা উপকূল সেখাও সতামাে কারে 
একই েকম মরন হরর্, েদ্বদ না িানা থারক সতামারক কী খুাঁিরত হরর্ সকারনা দ্বনদ্বদবষ্ট 
পাহাড়চূড়া, উপকূলর্তবী সকারনা দ্বর্রশষ আকৃদ্বতে িীপ। 
 
সপরলারেট অ ন্তুদ্বষ্ট দ্বনরয দ্বিরে  কেল, দ্বকন্তু ঘন সমরঘে দ্বিতে তুদ্বম দ্বক খুাঁিে। হযরতা 
দ্বকেু সর্াোে আরগই গ্ররহে অন্ধকাে অাংরশ চরল োরর্। 
 
িারলািারর্ সদরখা, সিনি। একটু লে কেরলই সদখরর্ সমঘগুরলা দ্বনদ্বদবষ্ট েক অনুোযী 
গ্রহটারক প্রদদ্বেণ করে একটা সকরন্দ্রে দ্বদরক এদ্বগরয োরে। স ই সকন্দ্র দুই সমরুে 
একটা হরর্। 
 
সকানটা? আগ্ররহে  ারথ দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
এই গ্রহ নেত্র প্রদদ্বেণ কেরে ঘদ্বড়ে কাাঁটাে দ্বদরক, আমো তাদ্বকরয আদ্বে দ্বনরচে দ্বদরক, 
 ুতোাং র্লা োয দদ্বেণ সমরু। সেরহতু সমরু সশষপ্রারন্তে পরনে দ্বডদ্বগ্রে মরধয অর্দ্বিত-
এর্াং এই গ্রহ মূল অরেে উপে একুশ দ্বডদ্বগ্র সহরল আরে, অথবাৎ এখন স খারন র্ ন্ত র্া 
গ্রীষ্মকারলে মাোমাদ্বে। কদ্বম্পউটাে অল্প  মরযই  র্ িাদ্বনরয দ্বদরত পােরর্। োিধানী 
দ্বর্ষুর্ সেখাে উেে অাংরশ, কারিই স খারন সহমন্ত র্া শীরতে মাোমাদ্বে। 
 
িুরু সকাাঁচকারলা সপরলারেট। এত দ্বকেু রু্েরত পােে? তােপে সমঘস্তরেে দ্বদরক 
এমনিারর্ তাকারলা সেন স গুরলা তাে  ারথ কথা র্লরর্, দ্বকন্তু সকারনা লাি হরলা না। 
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শুধু তাই নয, ট্র্যাদ্বিি র্লল, সমরু অঞ্চল সথরক আলাদা কোে িনয সমঘস্তরে সকারনা 
ফাাঁক সচারখ পড়রে না, দ্বকন্তু আরে। স খারন সতামাে সচারখ পড়রর্ র্েফ, অথবাৎ  াদাে 
উপরে  াদা। 
 
সমরু অঞ্চরল এটাই স্বািাদ্বর্ক। 
 
র্া রোগয গ্ররহ অর্শযই। দ্বনষ্প্রাণ গ্রহগুরলা হয পাদ্বন এর্াং র্াযুশূনয, র্া এমন সকারনা 
দ্বচহ্ন থারক ো সদরখ র্লা োয সমঘ িলীয র্ারেে কােরণ হযদ্বন র্া পাদ্বন িমাট সর্াঁরধ 
র্েফ হযদ্বন। এই গ্ররহ সতমন সকারনা দ্বচহ্ন সনই, কারিই র্লা োয সে আমো তাদ্বকরয 
আদ্বে িলীয র্ারেে সমঘ এর্াং পাদ্বন িমাট র্াাঁধা র্েরফে দ্বদরক। 
 
তােপরে সখযাল কেরত হরর্, দ্বদরনে অাংরশ সেদহীন  াদা সেরত্রে আযতন। এর্াং 
অদ্বিে সচারখ  হরিই ধো পড়রর্ সে এই আযতন গড় আযতন সথরক সর্দ্বশ, এেই 
মারে সতামাে সচারখ পড়রর্ হালকা কমলা েরঙে প্রদ্বত দ্বেত আরলা। তাে অথব 
কমপরেলরনে  ূেব টাদ্বমবনার ে  ূরেবে তুলনায অরনক সর্দ্বশ োণ্ডা, েদ্বদও কমপরেলন 
অরনক কাে সথরক  ূেবরক প্রদদ্বেণ করে।  ুতোাং কমপরেলন অনযানয র্া রোগয গ্ররহে 
মরতাই োণ্ডা আর্হাওযাে দ্বর্ে। 
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মরন হরে তুদ্বম সিালা র্ই পড়ে। প্রশাং াে  ুরে র্লল সপরলারেট। অর্াক হওযাে দ্বকেু 
সনই। কদ্বম্পউটাে প্ররযািনীয পদ্বে াংখযান দ্বদরযরে, অদ্বিেতাে আরলারক এতদ্বকেু 
র্লদ্বে। আ রল কমপরেলরন একটা র্েফ েুগ সশষ হরয আরেকটা শুরু হরত োরে। 
 
দ্বব্ল্  দ্বনরচে সোাঁট কামরড় ধেল, আমাে োণ্ডা দ্বর্ে িারলা লারগ না। 
 
গেম কাপড় আরে আমারদে  ারথ। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
স টা সকারনা র্যাপাে না। মানুষ োণ্ডা আর্হাওযাে উপেুি নয। আমারদে পশম র্া 
পালক সনই। 
 
গাযা দ্বক পুরোপুদ্বে মৃদু আর্হাওযাে দ্বর্ে? 
 
অদ্বধকাাংশ অঞ্চলই তাই। োণ্ডা আর্হাওযাে উদ্বিদ ও প্রাণীে িনয োণ্ডা অঞ্চল। এর্াং 
গেম আর্হাওযাে উদ্বিদ ও প্রাণীে িনয গেম অঞ্চল আরে। এ োড়া পুরো গ্রহই মৃদু 
িার্াপন্ন, সকারনা প্রাণী দ্বর্রশষ করে মানুরষে অ ুদ্বর্ধা  ৃদ্বষ্ট কোে মরতা অদ্বতদ্বেি শীত 
র্া গেম পরড় না। 
 
মানুষ অর্শযই। গাযাে  র্দ্বকেু িীদ্বর্ত এর্াং  মান। দ্বকন্তু মানুরষে গুরুত্ব  র্রচরয 
সর্দ্বশ। 
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সর্াকাে মরতা কথা র্রলা না। দ্বর্েি  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । কনশা রনর ে মাত্রা এর্াং ঘনত্ব 
গুরুত্বপূণব।  মান ওিরনে পাথরেে তুলনায মানুরষে গুরুত্ব অরনক সর্দ্বশ, গাযাে  কল 
কািই মানুষরক সকন্দ্র করে চরল–েদ্বদও আইর ারলট দ্বর্রে েতটা হয ততটা না। এখারন 
 র্দ্বকেুই গুরুত্বপূণব। সকারনা একটা অাংশরক অর্রহলা কো হরল তাে েদ্বতকে প্রিার্ 
পরড়  র্াে উপে। দ্বনশ্চযই চাও না অপ্ররযািনীযিারর্ আরগ্নযদ্বগদ্বে সথরক অগু্নযৎপাত 
শুরু হরর্, চাও? 
 
না, অপ্ররযািনীয অগু্নযৎপাত চাই না। 
 
সতামারক সর্াোরত পাদ্বেদ্বন, তাই না? 
 
সদখ, একটা দ্বর্ে আরেকটা সথরক আলাদা। সকারনাটা োণ্ডা, সকারনাটা গেম। সকারনা 
গ্ররহ আরে দ্বর্শাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয র্নাঞ্চল, সকারনা গ্ররহ আরে দ্বর্সৃ্তত তৃণিূদ্বম। ঐ র্ 
গ্ররহে র্াদ্ব ন্দাো দ্বনি দ্বনি পদ্বেরর্রশ অিযস্ত। আদ্বমও টাদ্বমবনার ে পদ্বেরর্রশ অিযস্ত-দ্বকন্তু 
মারে মারে পালারত চাই, তর্দ্বচত্রয চাই। আমারদে ো আরে, গাযাে তা সনই, স টা হরে 
তর্দ্বচত্রয। েদ্বদ গাযা গযালাদ্বিযায পদ্বেণত হয তা হরল  র্ গ্ররহে উপে মৃদু পদ্বেরর্শ 
চাদ্বপরয সদরর্। তর্দ্বচত্রযহীনতা তখন হরয উেরর্ অ হয। 
 
তর্দ্বচত্রয প্ররযািন হরল তাও েো কো হরর্। 
 
সতামারদে ইোমরতা, তাই না? আদ্বম র্োং দ্বর্ষযটা প্রকৃদ্বতে হারত সেরড় সদর্। 
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দ্বকন্তু সতামো প্রকৃদ্বতে হারত সেরড় দাওদ্বন। প্রদ্বতদ্বট র্া রোগয গ্ররহে পদ্বের্তবন কো 
হরযরে। প্রথরম স গুরলাে পদ্বেরর্শ দ্বেল রু্রনা, মানুষ র্ার ে অরোগয। েতদূে  ম্ভর্ 
মানুরষে র্া রোগয করে সতালা হরযরে। এই গ্ররহে আর্হাওযা েদ্বদ োণ্ডা হয তাে মারন 
র্াদ্ব ন্দাো এটারক আোমদাযক করে সতালাে র্যয আে র্হন কেরত পােরে না। আদ্বম 
দ্বনদ্বশ্চত সে র্ অঞ্চরল মানুষ র্া  করে স খারন কৃদ্বত্রম উপারয আোম আরযরশে র্যর্িা 
কো হরযরে। কারিই প্রকৃদ্বতে হারত সেরড় সদরর্া র্রল সর্দ্বশ র্াহাদুেী কোে সচষ্টা করো 
না। 
 
আমাে ধােণা তুদ্বম গাযাে পরে কথা র্লে। 
 
 র্ মযই গাযাে পরে কথা র্দ্বল। আদ্বম গাযা। 
 
দ্বনরিে েমতাে র্যাপারে গাযা েদ্বদ এতই দ্বনদ্বশ্চত থারক, তা হরল আমারক প্ররযািন 
হরলা সকন সতামারদে? আমারক োড়াই এদ্বগরয োওদ্বন সকন? 
 
মরন মরন কথাগুরলা গুদ্বেরয দ্বনল দ্বব্ল্ , অদ্বতদ্বেি আেদ্বর্ো ী হরয ওো খাোপ। দ্বনরিে 
িারলা দ্বদকগুরলা  হরিই সচারখ পরড়। খাোপ দ্বদকগুরলা পরড় না।  দ্বেক পদরেপ দ্বনরয 
আমো দ্বিধাগ্রস্ত দ্বেলাম। দ্বনরিরদে কারে  দ্বেক মরন হরলই হরর্ না, দ্বনেরপে হরত 
হরর্, েদ্বদ দ্বনেরপে  দ্বেক র্রল সকারনা র্স্তু থারক। স ই দ্বনেরপে  দ্বেক দ্ব দ্ধারন্ত 
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সপৌঁোরনাে িনয সতামারকই আমারদে উপেুি র্রল মরন হরযরে, তাই সতামারক পথ 
প্রদশবক দ্বহর রর্ সর্রে সনই। 
 
এতই দ্বনেরপে, দ্বর্ষণ্ণ  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, সে আদ্বম দ্বনরিই দ্বনরিে দ্ব দ্ধান্ত রু্েরত 
পােদ্বে না এর্াং সেৌদ্বিকতা খুাঁরি সর্ড়াদ্বে। 
 
তুদ্বম খুাঁরি পারর্। 
 
আশা কদ্বে। 
 
আ রল র্নু্ধ, সপরলারেট র্লল, এর্ারেে তকবেুরদ্ধ দ্বব্ল্  সতামারক িারলািারর্ই সকাণো া 
করেরে। সকন সমরন দ্বনে না ওে র্ির্য প্রমাণ করে গাযাই মানর্ িাতীে িদ্বর্ষযৎ? 
 
কােণ, ককবশ  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি,দ্ব দ্ধান্ত সনওযাে  ময গাযাে র্যাপারে দ্বর্স্তাদ্বেত 
িানতাম না। দ্বকেুই িানতাম না। দ্বকেু একটা অর্রচতনিারর্ আমারক প্রিাদ্বর্ত করেরে, 
সে গাযাে তর্দ্বশরষ্টযে উপে দ্বনিবে করে না–দ্বকন্তু অরনক সর্দ্বশ সমৌদ্বলক। আমারক স টা 
খুাঁরি সর্ে কেরত হরর্। 
 
আত্মেোে িদ্বিরত হাত তুলল সপরলারেট, োগ করো না, সগালান। 
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োগ কদ্বেদ্বন। আ রল স্নাযুে চাপ আদ্বম আে  হয কেরত পােদ্বে না। চাই না গযালাদ্বিে 
 র্াই আমাে দ্বদরক তাদ্বকরয থারক। 
 
আদ্বম দুুঃদ্বখত। দ্বব্ল্  র্লল, সতামাে শােীদ্বেক এর্াং মানদ্ব ক গেনই এই দাদ্বযত্ব সতামাে 
কাাঁরধ চাদ্বপরযরে। আমো লযাণ্ড কের্ কখন? 
 
দ্বতন দ্বদরনে মরধয। তাে আরগ অর্শয সকারনা একটা এদ্বন্ট্র সস্টশরন থামরত হরর্। 
 
সকারনা  ম যা হরর্ না দ্বনশ্চযই, হরর্? দ্বিো া কেল সপরলারেট। 
 
কাাঁধ োাঁকারলা ট্র্যাদ্বিি। দ্বনিবে করে কতগুরলা মহাকাশ োন এখারন আর , এদ্বন্ট্র 
সস্টশরনে  াংখযা এর্াং  রর্বাপদ্বে অর্তেরণে অনুমদ্বত সদওযা না সদওযাে দ্বনযরমে উপে। 
 মরযে  ারথ  ারথ এই দ্বনযমগুরলা র্দরল োয। 
 
অনুমদ্বত না সদওযা র্লরত কী সর্াোে। ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেকরদে ওো প্রতযাখযান 
করে কীিারর্? কমপরেলন ফাউরণ্ডশন ডদ্বমদ্বনযরনে অাংশ, তাই না? 
 
হযাাঁ এর্াং না। আইরনে দ্বকেু িদ্বটলতা আরে। িাদ্বন না কমপরেলরন কীিারর্ স গুরলাে 
র্যাখযা কো হয। আমারদে র্াধা সদওযাে  ম্ভার্না আরে, তরর্ খুর্ কম। 
 
েদ্বদ নামরত না সদয, তখন দ্বক কেরর্? 
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আদ্বম দ্বনরিও িাদ্বন না। দ্বক হয সদখা োক। তােপে দ্বর্কল্প দ্বকেু িার্া োরর্। 
 
. 
 
এখন খাদ্বল সচারখই কমরেলন দ্বর্শাল িূ-সগালরকে মরতা সদখা োরে। সদখা োরে এদ্বন্ট্র 
সস্টশনগুরলাও। কেপরথ িাদ্বপত অনযানয কাোরমাগুরলা সথরক স গুরলা অরনক র্াইরে 
অর্দ্বিত এর্াং সর্দ্বশ আরলাদ্বকত। 
 
ফাে স্টাে এরগারে দদ্বেণ সমরুে দ্বদরক, ফরল িূ-সগালরকে অরধবক  র্ মযই 
 ূেবারলাদ্বকত হরয থারক। োরতে অাংরশে এদ্বন্ট্র সস্টশনগুরলা স্বািাদ্বর্কিারর্ই পদ্বেষ্কাে 
সদখা োয। প্রদ্বতদ্বট সস্টশরনে মােখারন দূেত্ব  মান। েযটা সদখা োরে (দ্বনুঃ রন্দরহ 
দ্বদরনে অাংরশ আেও েযটা আরে) এর্াং  র্গুরলাই  মান এর্াং  ুদ্বনদ্বদবষ্ট গদ্বতরত কেপথ 
প্রদদ্বেণ কেরে। 
 
সপরলারেট  ামরনে দৃশয সদরখ অর্াক। গ্ররহে কাোকাদ্বে আেও অরনক আরলা সদখা 
োরে। কী ওগুরলা? 
 
র্লরত পােদ্বে না। ট্র্যাদ্বিি র্লল। কােখানা, গরর্ষণাগাে, অর্িােরিটদ্বে র্া িনর্হুল 
টাউনদ্বশপ হরত পারে।  াধােণ দ্বনযম হরে এদ্বন্ট্র সস্টশন োড়া কেপরথে অনযানয 
িাপনাগুরলা র্াইরেে দ্বদরক অন্ধকাে করে োখা। কমপরেলন অর্শযই র্যদ্বতিম। 
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আমো সকান এদ্বন্ট্র সস্টশরন োরর্া, সগালান? 
 
দ্বনিবে কেরে ওরদে উপে। আদ্বম সমর ি পাদ্বেরয অর্তেণ কোে অনুমদ্বত সচরযদ্বে, 
এখন ওো আমারক িানারর্ সকান সস্টশরন সেরত হরর্ এর্াং কখন। আেও দ্বনিবে কেরে 
এই মুহূরতব কতগুরলা মহাকাশ োন দ্বিতরে স াকাে সচষ্টা কেরে। েদ্বদ প্রদ্বতদ্বট সস্টশরনই 
কমপরে একডিন মহাকাশ োন লাইরন থারক, আমারদে অরপো। কো োড়া উপায 
সনই। 
 
এে আরগ আদ্বম মাত্র দুর্াে গাযা সথরক হাইপাে সে াল দূেরত্ব এর দ্বেলাম, র্লল দ্বব্ল্ , 
দ্বকন্তু দুর্ােই দ্বেলাম স রশল র্া তাে কাোকাদ্বে। এত দূরে কখরনা। আদ্ব দ্বন। 
 
তীক্ষ্ম দৃদ্বষ্টরত তাকারলা ট্র্যাদ্বিি, তারত দ্বক? তুদ্বম সতা এখনও গাযা, তাই না? 
 
প্রথরম মরন হরলা দ্বব্ল্  দ্বর্েি হরযরে, তরর্ দ্বকেুেণ পরেই মুরখ দ্বর্েত হাদ্ব  ফুটল, 
স্বীকাে কেদ্বে, এর্াে তুদ্বম আমারক ফাাঁরদ সফরলে, ট্র্যাদ্বিি। গাযা শরব্ে দুরটা অথব 
আরে। প্রথম অরথব গাযা র্লরত সর্াোয মহাকারশে দৃশযমান দ্বনরেট সগালাকাে গ্রহ। 
দ্বিতীয অরথব সর্াোয এই িূ-সগালরকে অন্তগবত  কল িীদ্বর্ত র্স্তু। আমো দুরটাই 
র্যর্হাে কদ্বে। দ্বর্ষযর্স্তু শুরন গাযানো রু্েরত পারে সকান অথব র্যর্হাে কো হরে। 
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সর্শ, দ্বনরেট িূ-সগালক গাযা সথরক তুদ্বম হািাে পাের ক দূরে।  ম্পকবেুি দ্বিযাশীল 
প্রাণী ো দ্বহর রর্ তুদ্বম এখনও গাযা? 
 
প্রাণী ো দ্বহর রর্ আদ্বম এখনও গাযা। 
 
পুরোপুদ্বে? 
 
পুরোপুদ্বে। আরগই সতা র্রলদ্বে হাইপােরের  িদ্বটলতা রৃ্দ্বদ্ধ পায, দ্বকন্তু আদ্বম এখনও 
গাযা। 
 
সতামাে কখরনা মরন হরযরে সে গাযা হরলা দ্বকাংর্দদ্বন্তে শুড়ওযালা দানর্ িযারকন-োে 
শুড় েদ্বড়রয আরে চতুদ্বদবরক। সতামারদে দ্বকেুই কেরত হরর্ না। িনর্হুল গ্রহগুরলারত 
একিন করে গাযান নাদ্বমরয দাও, র্যা  গযালাদ্বিযা ততদ্বে হরয োরর্। আ রল দ্বেক স ই 
কািটাই করেে। সকান সকান গ্ররহ গাযানো আরে?  ম্ভর্ত, টাদ্বমবনা  এর্াং ট্র্ানটরে 
একাদ্বধক গাযান আরে। আে কতদূে এদ্বগরযে? 
 
দ্বব্ল্র ে সচহাোয অস্বদ্বস্তে োপ। সতামাে কারে দ্বমথযা কথা র্লর্ না, ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু তাে 
মারন এই না সে  র্দ্বকেু সতামারক িানারত হরর্। এমন দ্বকেু দ্বর্ষয আরে ো সতামাে 
িানাে সকারনা প্ররযািন সনই। গাযানরদে অর্িান এর্াং পদ্বেচয তাে মরধয একটা। 
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দ্বেক আরে তারদে পদ্বেচয িানলাম না। দ্বকন্তু সকন তাো আরে স টা আমাে িানাে 
প্ররযািন আরে? 
 
গাযাে মরত সকারনা প্ররযািন সনই। 
 
ধােণা করেদ্বেলাম। সতামো দ্বনরিরদে মরন করো গযালাদ্বিে অদ্বিিার্ক। 
 
আমো দ্বনোপদ, শাদ্বন্তপূণব,  মৃদ্ধশালী গযালাদ্বি চাই। স লডরনে পদ্বেকল্পনা দ্বেল 
প্রথমটাে সচরয আেও শদ্বিশালী এর্াং  ুদৃঢ় দ্বিতীয গযালাকদ্বটক এম্পাযাে গরড় 
সতার লা। দ্বিতীয ফাউরণ্ডশনােরদে  াহারেয স ই কাি িারলািারর্ই চলরে। 
 
দ্বকন্তু সতামো প্রচদ্বলত অরথব সকারনা দ্বিতীয গযালাকদ্বটক এম্পাযাে চাও না। সতামো চাও 
গযালাদ্বিযা-িীদ্বর্ত গযালাদ্বি। 
 
তুদ্বম  মথবন দ্বদরল, আশা কদ্বে দ্বনদ্বদবষ্ট  মরযই গযালাদ্বিযা ততদ্বে হরর্। েদ্বদ  মথবন না 
দাও, তা হরল িীর্ন র্াদ্বি সেরখ দ্বিতীয এম্পাযাে গরড় তুলর্ এর্াং েতদূে  ম্ভর্ 
দ্বনোপদ োখাে সচষ্টা কের্। 
 
দ্বকন্তু  ম যা— 
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হালকা  াংরকত ধ্বদ্বন শুরন থামল ট্র্যাদ্বিি। সর্াধহয এদ্বন্ট্র সস্টশন সথরক খর্ে এর রে। 
আ দ্বে। 
 
দ্রুত পারয পাইলট রুরম এর   ুকল। সডস্ক টরপে উপে দুহাত সেরখ সিরন দ্বনল সকান 
এদ্বন্ট্র সস্টশরন সেরত হরর্, তাে অর্িান এর্াং দ্বনরচ নামাে  ম্ভার্য পথ। তােপে দ্বফেদ্বত 
সমর ি পাদ্বেরয র্ ল সহলান দ্বদরয। 
 
 যালডন প্ল্যান! স  িুরলই দ্বগরযদ্বেল। পাাঁচ শ র্েে ধরে এই প্ল্যান গযালাদ্বিরক শা ন 
কেরে ফাউরণ্ডশন-এে মাধযরম। দ্বকন্তু এখন তাে অদ্বস্তত্ব দ্বর্পন্ন, এই প্ল্যানরক পদ্বের্দ্বতবত 
করে চালারনা হরর্  মূ্পণব নতুন পরথ। ইদ্বতহার  োে সকারনা নদ্বিে সনই-গযালাদ্বিযা। 
এর্াং স  দ্বনরিই এই পথ সর্রে দ্বদরযরে। 
 
দ্বকন্তু সকন? স লডন প্ল্যারন দ্বক সকারনা ত্রুদ্বট আরে? সমৌদ্বলক সকারনা ত্রুদ্বট? 
 
দ্বর্দুযৎ চমরকে মরতা তাে মরন হরলা ত্রুদ্বট আরে, এর্াং স  িারন স টা কী। দ্ব দ্ধান্ত 
সনওযাে  মযই স  িানত। সেিারর্ দ্বচন্তাটা মাথায এর দ্বেল দ্বেক স িারর্ই সর্দ্বেরয 
সগল। দ্বকেুই মরন থাকল না। 
 
হযরতা কল্পনা দ্বেল। এখন এর্াং দ্ব দ্ধান্ত সনওযাে  ময। কােণ স লডন প্ল্যান এর্াং 
 াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেে করযকদ্বট সমৌদ্বলক অনুদ্বমদ্বত োড়া দ্বর্স্তাদ্বেত দ্বকেুই িারন না স । গদ্বণত 
সতা দ্বকেুই িারন না। 
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সচাখ র্ন্ধ করে িার্াে সচষ্টা কেল 
 
দ্বকেুই মরন কেরত পােল না। 
 
কদ্বম্পউটারেে  াহােয দ্বনরল হরত পারে? সডস্কটরপ হাত সেরখ কদ্বম্পউটারেে উষ্ণ েশব 
অনুির্ কেল। সচাখ র্ন্ধ করে আর্ােও িার্াে সচষ্টা কেল। 
 
এর্ােও মরন কেরত পােল না। 
 
. 
 
কমপরেদ্বলযারনে পদ্বেচযপরত্র নাম সলখা এ. দ্বকরে।  ারথ েরযরে তাে নাদু নুদু  
সগালাকাে হালকা দাদ্বড়ওযালা মুরখে হরলাগ্রাদ্বফক ইরমি। 
 
সলাকটা খারটা। মুরখে মরতাই শেীরেে কাোরমা সগালাকাে। সচারখে দৃদ্বষ্ট ও আচেণ 
 হি, স্বতুঃসু্ফতব, আেদ্বর্ো ী এর্াং পদ্বেষ্কাে দ্বর্স্ময দ্বনরয স  ফাে স্টারেে সিতরে 
সদখরে। 
 
আপনাো এত দ্রুত আ রলন কীিারর্? দ্বিরে  কেল স । দুঘণ্টাে আরগ আশা কদ্বেদ্বন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

91 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

নতুন মরডরলে োন, স্বািাদ্বর্ক িদ্র গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সচহাো োই সহাক দ্বকরে সর্াকা না। পাইলট রুরম  ুরকই দ্বিরে  কেল, গ্রযাদ্বিদ্বটক? 
 
অস্বীকাে কোে সকারনা কােণ সদখল না ট্র্যাদ্বিি। 
 
চমৎকাে। শুরনদ্বে, সদদ্বখদ্বন কখরনা। মটেগুরলা র্াইরে হাল এ র্ ারনা। 
 
দ্বেক। 
 
কদ্বম্পউটাে সদদ্বখরয র্লল, কদ্বম্পউটাে  াদ্বকবট? 
 
তাই সতা িাদ্বন। খুরল সদদ্বখদ্বন কখরনা। 
 
সর্শ। আমাে ো প্ররযািন তা হরে প্ররযািনীয কাগিপত্র, ইদ্বিন নাবাে, সপ্ল্  অফ 
মযানুরফকচাে, শনািকােী নাবাে, মালামারলে তাদ্বলকা। দ্বনশ্চযই  র্ কদ্বম্পউটারে আরে। 
আধ স রকরণ্ডে মরধয সর্ে করে দ্বদরত পােরর্ন। 
 
তাে সচরযও কম  ময লাগল। আপনাো দ্বতন িন োত্রী? দ্বিরে  কেল দ্বকরে। 
 
সকারনা প্রাণী? উদ্বিদ? স্বারিযে অর্িা? 
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না, না। এর্াং িারলা। এক দ্বনোর  র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
উম! এখারন হাত োখুন। দ্বনযম, আে দ্বকেু না।–ডান হাত দ্বপ্ল্ি। 
 
ট্র্যাদ্বিি েন্ত্রটা সদরখ অর্াক হযদ্বন। আিকাল র্যাপক হারে এটা র্যর্হৃত হরে, এর্াং 
আেও আধুদ্বনক হরে। সকান গ্রহ কতটুকু উন্নত স টা তাে মাইরিা দ্বডরটক্টে সদরখই 
র্লা োয। অর্শয অল্প করযকটা অনুন্নত গ্রহ আরে োরদে একটাও মাইরিা দ্বডরটক্টে 
সনই। এম্পাযারেে পতরনে পে সথরকই দ্বর্দ্বেন্ন োিযগুরলা সোগ এর্াং র্দ্বহিবগরতে 
অিানা সোগ িীর্াণুে হাত সথরক দ্বনরিরদে েো কোে িনয এটা র্যর্হাে করে 
আ রে। 
 
কী এটা? একোশ দ্বর্স্ময দ্বনরয দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
 ম্ভর্ত মাইরিা দ্বডরটক্টে। র্লল সপরলারেট। 
 
ট্র্যাদ্বিি রু্দ্বেরয র্লল, এটা সতমন দ্বকেু না। এই েন্ত্র  াংিামক সোগিীর্াণু আরে দ্বকনা 
স টা সর্ে কোে িনয সতামাে শেীরেে সে-সকারনা অাংশ র্াইরে দ্বিতরে স্বযাংদ্বিযিারর্ 
পেীো কেরর্। 
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িীর্াণুে, সশ্রণীদ্বর্িাগও করে। দ্বকরে র্লল, দ্বকন্তু গরর্বে সলশমাত্র সনই। কমপরেলরন 
ততদ্বে কো হরযরে। েদ্বদ দ্বকেু মরন না করেন, ডান হাত র্াড়ারর্ন? 
 
ডান হাত েরন্ত্র  ুদ্বকরয  াদ্বের্দ্ধিারর্ দ্বর্দ্বিন্ন োংএে নাচানাদ্বচ সদখরত লাগল ট্র্যাদ্বিি। 
দ্বকরে একটা  াংরোগ েশব কেরতই ফুরট উেল লাল েরঙে দ্বচহ্ন। এখারন  ই করুন, 
 যাে। 
 
 ই করে দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি, অর্িা কতটুকু খাোপ? আমাে সতমন দ্বকেু হযদ্বন, 
তাই না? 
 
আদ্বম দ্বফদ্বিদ্বশযান নই, স িনয দ্বর্স্তাদ্বেত র্লরত পাের্ না। তরর্ এখারন এমন সকারনা 
দ্বচহ্ন সদদ্বখদ্বন োে িনয আপনারক সফেত পাোরত হরর্ র্া স্বািযদ্বনর্ার  পাোরত হরর্। 
স টাই েরথষ্ট। 
 
কী স ৌিাগয। ট্র্যাদ্বিি শুকরনা গলায র্লল, দ্বশে দ্বশে িার্ দূে কোে িনয হাত োড়রে। 
 
এর্াে আপদ্বন,  যাে। 
 
সপরলারেট দ্বিধাগ্রস্তিারর্ হাত র্াড়ারলা। 
 
আপদ্বন, মযাম। 
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করযকদ্বমদ্বনট পে, দ্বকরে ফলাফরলে দ্বদরক তাদ্বকরয আরে। তােপে অিুত দৃদ্বষ্টরত দ্বব্ল্র ে 
দ্বদরক তাকারলা। আপদ্বন পুরোপুদ্বে নীরোগ। 
 
হা ল দ্বব্ল্ । চমৎকাে। 
 
হযাাঁ, মযাম। আপনারক আমাে দ্বহাং া হরে। প্রথম দস্তখরতে দ্বদরক তাদ্বকরয আর্াে র্লল, 
আপনাে পদ্বেচযপত্র, দ্বম. ট্র্যাদ্বিি। 
 
ট্র্যাদ্বিি সর্ে করে দ্বদল। একর্াে সদরখই অর্াক হরয মুখ তুলল দ্বকরে। টাদ্বমবনা  
আইন িাে কাউদ্বিলমযান? 
 
হযাাঁ। 
 
ফাউরণ্ডশরনে উচ্চপদি কমবকতবা? 
 
ট্র্যাদ্বিি োণ্ডা গলায র্লল, দ্বেক। এখন আপদ্বন দ্রুত কাি সশষ কেরর্ন? 
 
আপদ্বন এই িাহারিে কযারেন? 
 
হযাাঁ আদ্বম। 
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এখারন আ াে উরেশয? 
 
ফাউরণ্ডশরনে দ্বনোপো। এে সর্দ্বশ দ্বকেু আপনারক আদ্বম র্লর্ না, রু্েরত সপরেরেন? 
 
দ্বি  যাে। কতদ্বদন থাকরর্ন? 
 
িাদ্বন না,  ম্ভর্ত এক  প্তাহ। 
 
িারলা কথা। আে এই িদ্ররলাক? 
 
ইদ্বন ড. সিনি সপরলারেট। আদ্বম তাে র্যাপারে দ্বনশ্চযতা দ্বদদ্বে। ইদ্বন টাদ্বমবনার ে 
একিন স্কলাে এর্াং র্তবমান দ্বমশরন আমাে  হকােী। 
 
আদ্বম রু্রেদ্বে,  যাে। দ্বকন্তু আমারক কাগিপত্র সদখারতই হরর্। দ্বনযম দ্বনযমই। আশা 
কদ্বে আপদ্বন রু্েরত সপরেরেন  যাে। 
 
সপরলারেট কাগিপত্র সর্ে করে দ্বদল। 
 
আপদ্বন মযাম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

96 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

িদ্রমদ্বহলারক দ্বর্েি কোে প্ররযািন সনই। শান্ত স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, আদ্বম তােপরেও 
দ্বনশ্চযতা দ্বদদ্বে। 
 
দ্বি  যাে। দ্বকন্তু আমাে কাগি পরত্রে প্ররযািন। 
 
আমাে সকারনা কাগি পত্র সনই,  যাে।র্লল দ্বব্ল্ । 
 
মাফ কেরর্ন, রু্েরত পাদ্বেদ্বন। দ্বকরন্ট্র অর্াক। 
 
ট্র্যাদ্বিি ির্ার্ দ্বদল, িদ্রমদ্বহলা পদ্বেচযপত্র  ারথ দ্বনরয আর ন দ্বন। অ ার্ধানতা, তরর্ 
সকারনা  ম যা হরর্ না। দাযদাদ্বযত্ব আমাে। 
 
 ম্ভর্ হরল আপনারদে দ্বর্েি কেতাম না, দ্বকন্তু আমাে হারত েমতা সনই। দ্বকরে র্লল। 
তা োড়া ডুদ্বপ্ল্কযাট কদ্বপ সোগাড় কো দ্বনশ্চযই কদ্বেন হরর্ না। মদ্বহলা দ্বনশ্চযই টাদ্বমবনা  
সথরকই এর রেন। 
 
না। 
 
তা হরল ফাউরণ্ডশন সটদ্বেরটাদ্বেে অনয সকারনা দ্বর্ে সথরক? 
 
না, তাও না। 
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দ্বকরে তীক্ষ্ণ দৃদ্বষ্টরত দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকারলা, তােপে ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক। োরমলা 
কাউদ্বিলমযান। নন-ফাউরণ্ডশরনে আরেক স ট পদ্বেচযপত্র  াংগ্রহ কেরত হরল  ময। 
লাগরর্। সেরহতু আপদ্বন ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেক না, দ্বম  দ্বব্ল্ , সে গ্ররহ িন্ম এর্াং সে 
গ্ররহে নাগদ্বেক তাে নাম আমারক িানরত হরর্। তােপে পদ্বেচযপত্র না আ া পেবন্ত 
এখারনই অরপো কেরত হরর্। 
 
সদখুন, দ্বম. দ্বকরে, শুধু শুধু সদদ্বে কদ্বেরয সদওযাে সকারনা প্ররযািন সদখদ্বে না। আদ্বম 
ফাউরণ্ডশন-এে পদি কমবকতবা। এখারন গুরুত্বপূণব কারি এর দ্বে।  ামানয 
সপপােওযারকবে িনয আমারক অরপো কদ্বেরয োখা উদ্বচত হরর্ না। 
 
দ্বকেু কোে সনই, কাউদ্বিলমযান, আমাে হারত েমতা থাকরল এই মুহূরতব আপনারক দ্বনরচ 
নামাে োড়পত্র দ্বদতাম। দ্বকন্তু আমাে  কল কাি পাতলা একটা আইরনে র্ই িাো 
দ্বনযদ্বন্ত্রত হয। তাে র্াইরে সেরত পাের্ না। অর্শয কমপরেদ্বলযান  েকারেে সকউ 
একিন দ্বনশ্চযই আপনাে িনয অরপো কেরে। নামটা িানারল সোগারোগ কেরত 
পাদ্বে। দ্বতদ্বন অনুমদ্বত দ্বদরল আপনারদে এখদ্বন সেরড় সদর্। 
 
ট্র্যাদ্বিি ইতস্তত কেল। আ রল র্যাপােটা োিধনদ্বতক দ্বকেু না। আদ্বম আপনাে 
উপেওযালাে  ারথ সদখা কেরত পাদ্বে? 
 
অর্শযই পারেন। দ্বকন্তু আপদ্বন সতা সেরত পােরেন না। 
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ফাউরণ্ডশরনে কমবকতবাে কথা শুনরল দ্বতদ্বন দ্বনশ্চযই এখারন চরল আ রর্ন। 
 
আ রল োরমলা তখন আরো র্াড়রর্। আমো ফাউরণ্ডশন সমরট্র্াপদ্বলটান সটদ্বেরটাদ্বেে 
অন্তিুবি না, তারদে এর াদ্ব রযরটড পাওযাে, এর্াং দ্বর্ষযটারক আমো েরথষ্ট গুরুত্ব 
দ্বদই। িনগণ ফাউরণ্ডশন-এে হারতে পুতুল হরত িয পায।–আদ্বম স্বািাদ্বর্ক িনমরতে 
কথা র্লদ্বে। দ্বনরিরদে স্বাধীন সর্াোরত তাো  র্ ময উরল্টা। কািটা কেরর্। আমাে 
উপেওযালা ফাউরণ্ডশন-এে কমবকতবারক অদ্বতদ্বেি  ুদ্বর্ধা দ্বদরত অস্বীকাে করে দ্বনরি 
দ্বর্রশষ  ুদ্বর্ধা আদায কেরত পােরর্। 
 
ট্র্যাদ্বিি হতাশ হরলা, আপদ্বনও পােরর্ন, তাই না? 
 
দ্বকরে মাথা নাড়ল।  ময মরতা সর্তন সপরলই দ্বনরিরক স ৌিাগযর্ান মরন কদ্বে। আদ্বম 
োিনীদ্বতে র্াইরে। তাই অদ্বতদ্বেি সকারনা  ুদ্বর্ধা পারর্া না। তরর্ েখন তখন দ্বর্পরদ 
পড়রত পাদ্বে। 
 
আদ্বম আপনারক  াহােয কেরত পাের্। 
 
না,  যাে, অিদ্রতা হরল আদ্বম দুুঃদ্বখত, দ্বকন্তু আপদ্বন দ্বকেুই কেরত পােরর্ন না। আে 
দ্বর্েতকে হরলও র্লরত র্াধয হদ্বে-দযা করে আমারক মূলযর্ান দ্বকেু সদওযাে সচষ্টা 
কেরর্ন না। কমবকতবাো এ র্যাপারে সর্শ করোে। 
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আপনারক ঘুষ সদওযাে কথা িার্দ্বে না। িার্দ্বে আমাে কারি র্াধা সদওযাে িনয 
টাদ্বমবনার ে সমযে আপনাে কী কেরত পারে। 
 
কাউদ্বিলমযান, েতেণ আইরনে দ্বিতরে থাকরর্া আদ্বম  মূ্পণব দ্বনোপদ। কমপরেলন 
সপ্রদ্ব দ্বডযারমে  দ যো েদ্বদ ফাউরণ্ডশন-এে কাে সথরক অদ্বিরোগ পায, স টা তারদে 
মাথার্যথা।–আপদ্বন এর্াং ড. সপরলারেট সেরত পারেন। দ্বকন্তু দ্বম  দ্বব্ল্  এখারন থাকরর্। 
ডুদ্বপ্ল্কযাট পদ্বেচযপত্র আ াে  ারথ  ারথ তারক  ােরফর  নাদ্বমরয সদর্। আে েদ্বদ 
সকারনা কােরণ না পাওযা োয তারক সকারনা র্াদ্বণদ্বিযক মহাকাশোরন করে সফেত 
পাোরনা হরর্। স রেরত্র আপনাো িাড়া সদরর্ন। 
 
ট্র্যাদ্বিি লে কেল সপরলারেরটে সচহাো ফযাকারশ হরয সগরে। দ্বম. দ্বকরন্ট্র পাইলট রুরম 
আপনাে  ারথ একা কথা র্লা োরর্? স  দ্বিরে  কেল। 
 
সর্শ, দ্বকন্তু সর্দ্বশ সদদ্বে কেরল আমারক ির্ার্দ্বদদ্বহ কেরত হরর্। 
 
খুর্ সর্দ্বশ  ময লাগরর্ না। 
 
পাইলট রুরম ট্র্যাদ্বিি িান কেল সেন খুর্ শি করে দেিা র্ন্ধ কেরে। তােপে 
দ্বনচুস্বরে র্লল, আদ্বম অরনক িাযগায দ্বগরযদ্বে, দ্বম. দ্বকরে। দ্বকন্তু সকাথাও ইদ্বমরগ্রশরনে 
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এমন কড়াকদ্বড় দ্বনযম সদদ্বখদ্বন। দ্বর্রশষ করে ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেকরদে সর্লায। 
 
দ্বকন্তু মদ্বহলা ফাউরণ্ডশন সথরক আর দ্বন। 
 
তােপরেও। 
 
এ র্ কথা র্াতার ে আরগ েড়ায।  াম্প্রদ্বতক  মরয সর্শ দ্বকেু র্ারি ঘটনা ঘরটরে। 
ফরল সর্শ কড়াকদ্বড়িারর্ আইন সমরন চলরে  র্াই।  ামরন আ রল সদখরর্ন হযরতা 
সকারনা  ম যা হরে না। দ্বকন্তু এখন দ্বকেু কো  ম্ভর্ না আমাে পরে। 
 
সচষ্টা করুন দ্বম. দ্বকরে। অনুনরযে  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। দ্বনরিরক আদ্বম আপনাে দযাে 
উপে সেরড় দ্বদদ্বে এর্াং একিন পুরুষ দ্বহর রর্ আরেকিন পুরুরষে কারে আরর্দন 
কেদ্বে। সপরলারেট আে আদ্বম এই দ্বমশন দ্বনরয ঘুরে সর্ড়াদ্বে অরনকদ্বদন। শুধু স  আে 
আদ্বম। আমো দুিন িারলা র্নু্ধ, দ্বকন্তু রু্েরতই সতা পােরেন এিারর্ দ্বক আে একাকীত্ব 
কারট। দ্বকেুদ্বদন আরগ এই তরুণীে  ারথ সপরলারেরটে সদখা হয, তােপে দ্বক ঘরটরে 
স টা খুরল র্লরত চাই না, তরর্ আমো তারক  ারথ দ্বনরয আ াে দ্ব দ্ধান্ত সনই। 
 
এখন আ ল  ম যা হরে, টাদ্বমবনার  সপরলারেরটে একটা  ম্পকব আরে। আমাে সকারনা 
দ্বপেুটান সনই, দ্বকন্তু সপরলারেট রৃ্দ্ধ এর্াং এমন একটা র্যর  সপৌঁরেরে সে র্যর  মানুষ 
সর্পরোযা হরয উরে। সেৌর্নকাল দ্বফরে সপরত চায। মদ্বহলারক স  োড়রত পােরর্ না। 
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অনযদ্বদরক েদ্বদ অদ্বফদ্ব যাদ্বল তাে নাম সেকডব কো হয সপরলারেট একটা লজ্জািনক 
পদ্বেদ্বিদ্বতরত পড়রর্। 
 
আপদ্বন একটু উপকাে কেরল সকারনা েদ্বত হরর্ না। দ্বম . দ্বব্ল্ , এই নারম েদ্বদ স  
পদ্বেচয সদয  ম্ভর্ত তাে সপশাে িনয চমৎকাে নাম-খুর্ সে রু্দ্বদ্ধমতী তা না; তাে রু্দ্বদ্ধ 
আমারদে কারি আ রর্ না। তাে নাম উরেখ কোে আ রল সকারনা প্ররযািন আরে? 
শুধু আমারক আে সপরলারেটরক োত্রী দ্বহর রর্ সদখারনা োয না? টাদ্বমবনা  সথরক আ াে 
 ময শুধু আমারদে নামই সলখা হরযরে, অদ্বফদ্ব যাদ্বল মদ্বহলাে নাম র্লাে সকারনা 
প্ররযািন সনই। তা োড়া স  সতা পুরোপুদ্বে  ুি, আপদ্বন দ্বনরিই সদরখরেন। 
 
দ্বকরে সচহাোয  মরর্দনা । আদ্বম আপনারক দ্বনোশ কেরত চাই না। র্যাপােটা রু্েরত 
পােদ্বে, কােণ আদ্বমও িুিরিাগী। এই সস্টশরন টানা একমা  কাি কো মিাে সকারনা 
র্যাপাে না। আমােও স্ত্রী আরে। দ্বকন্তু, আদ্বম আপনারক সেরড় দ্বদরল ওো েখন িানরর্ সে 
মদ্বহলাে  ারথ সকারনা পদ্বেচযপত্র সনই, তারক সগ্রপ্তাে কেরর্, আপনাো দ্বর্পরদ পড়রর্ন, 
টাদ্বমবনার ও খর্ে চরল োরর্। এর্াং দ্বনদ্বশ্চতিারর্ই আমাে চাকদ্বে চরল োরর্। 
 
দ্বম. দ্বকরে, ট্র্যাদ্বিি র্লল, আমারক দ্বর্ো  কেরত পারেন। কমপরেলরন সপৌঁেরল আদ্বম 
দ্বনোপদ। দ্বমশন দ্বনরয উপেুি সলাকরদে  ারথ কথা র্লরত পাের্, তখন আে সকারনা 
 ম যা হরর্ না। এখারন ো ঘরটরে আদ্বম তাে পুরো দায-দাদ্বযত্ব সনর্। তা োড়া আদ্বম 
আপনাে পরদান্নদ্বতে িনয  ুপাদ্বেশ কের্, এর্াং আপদ্বন স টা পারর্ন।–সপরলারেটরক 
একটা  ুরোগ সদওযা উদ্বচত। 
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দ্বকরে একটু ইতস্তত করে র্লল, দ্বেক আরে, আপনারদে আদ্বম সেরত দ্বদদ্বে। তরর্ একটা 
কথা মরন োখরর্ন,  ম যা হরল আপনারক েো কোে সকারনা সচষ্টাই আদ্বম কের্ না। 
 র্রচরয র্ড় কথা এ র্ র্যাপে এখারন কীিারর্  ামলারত হয আদ্বম িাদ্বন, আপদ্বন 
িারনন না। োো  ীমা লঙ্ঘন করে তারদে িনয কমপরেলন। সর্শ কদ্বেন িাযগা। 
 
ধনযর্াদ দ্বম. দ্বকরে, ট্র্যাদ্বিি র্লল। সকারনা  ম যা হরর্ না। আদ্বম দ্বনশ্চযতা দ্বদদ্বে। 
 
. 
 
৪. কমপরেলরনে রু্রক 
 
ফাে স্টাে অরনক দূে চরল এর রে। এদ্বন্ট্র সস্টশনগুরলা এখন মরন হরে আকারশে দ্বমদ্বট 
দ্বমদ্বট তাো। আে করযকঘণ্টাে মরধযই সমরঘে স্তে পাে হরয োরর্। 
 
পযাচারনা পথ অনু েণ করে গ্রযাদ্বিদ্বটক মহাকাশ োরনে গদ্বত কমারনাে প্ররযািন হয না, 
আর্াে েপ করে দ্রুতগদ্বতরত দ্বনরচ নামরত পারে না। মাধযাকষবণ সথরক মুি হরলও 
র্াযুঘষবরণ এে প্রিার্ সথরকই োয। এই ধেরনে মহাকাশ োন  েল পরথ দ্বনরচ নামরত 
পারে, তরু্ও একটু  তকবতা অর্লবন কেরত হয। দ্রুত না সনরম, অর্তেণ করে ধীরে 
ধীরে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

103 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আমো সকাথায োদ্বে? িানরত চাইল সপরলারেট, একটু দ্বিধাগ্রস্ত। সমরঘে িনয িূ-
খণ্ডগুরলা আলাদা কেরত পােদ্বে না। 
 
আদ্বমও পােদ্বে না, ট্র্যাদ্বিি র্লল। তরর্ কমপরেলরনে একটা হরলাগ্রাদ্বফক মযাপ সপরযদ্বে, 
স টারত িূ-খণ্ড, িূদ্বমে উচ্চতা,  মুরদ্রে গিীেতা-এর্াং োিধনদ্বতক দ্বর্িািনও সদওযা 
আরে। কদ্বম্পউটাে মযারপে  ারথ দ্বমদ্বলরয আমারদে োিধানীরত দ্বনরয োরর্। 
 
োিধানীরত সগরলই আমো োিধনদ্বতক সকালাহরল পড়র্। এদ্বন্ট্র সস্টশরনে সলাকটাে 
কথা মরতা ওো েদ্বদ ফাউরণ্ডশন দ্বর্রোধী হয, তা হরল  ম যা হরর্। 
 
অনয দ্বদরক োিধানী োন-দ্বর্োন, দ্বশো- াংসৃ্কদ্বতে সকন্দ্র হরত র্াধয। তথয সপরত হরল 
এখারন োড়া আে সকাথাও পার্ না। আে ফাউরণ্ডশন দ্বর্রোধী হরলও আমাে মরন হয না 
স টা সখালাখুদ্বল প্রকাশ কেরত পােরর্। সমযে হযরতা পেন্দ করেন না আমারক। দ্বকন্তু 
সকারনা কাউদ্বিলমযান সকাথাও অপমাদ্বনত হরর্–এমন ঘটনা দ্বতদ্বন ঘটরত সদরর্ন না। 
 
র্াথরুম সথরক সর্দ্বেরয এল দ্বব্ল্ । অন্তর্বা  দ্বেক কেরত কেরত র্লল, আশা। কদ্বে 
র্িবযপদাথবগুরলা িারলামরতা দ্বে াইকল হরে। 
 
না হরয উপায আরে, ির্ার্ দ্বদল ট্র্যাদ্বিি। সতামাে দ্বক মরন হয, র্িবযগুরলা দ্বে াইকল 
না হরল, পাদ্বনে  ের্োহ কতদ্বদন থাকত? খার্াে সকাথায সপতাম, গাে আরে? আশা 
কদ্বে সতামাে রুদ্বচ নষ্ট করে সদইদ্বন, দ্বব্ল্ । 
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সকন হরর্? সতামাে দ্বক মরন হয, গাযা অথর্া এই গ্রহ অথর্া টাদ্বমবনার  পাদ্বন এর্াং খাদয 
সকারত্থরক আর ? 
 
গাযারত র্িবযগুরলাও িীদ্বর্ত, সতামাে মরতাই। 
 
িীদ্বর্ত না,  রচতন। দুরটাে মারে পাথবকয আরে।  রচতনতাে মাত্রা অর্শযই অরনক 
দ্বনম্নমারনে। 
 
ট্র্যাদ্বিি চেম অর্োয নাক োড়ল, দ্বকন্তু দ্বব্ল্র ে কথাে সকারনা ির্ার্ দ্বদল না। উরে 
দাাঁদ্বড়রয র্লল, আদ্বম পাইলট রুরম োদ্বে কদ্বম্পউটােরক  ি সদওযাে িনয। েদ্বদও 
আমাে না থাকরলও চলরর্। 
 
আমো ও আদ্ব ? দ্বিরে  কেল সপরলারেট। কদ্বম্পউটাে একাই আমারদে দ্বনরচ দ্বনরয 
োরর্ দ্বর্ো  হরে না। 
 
ট্র্যাদ্বিি আকণব হাদ্ব  দ্বদরয র্লল, দযা করে দ্বর্ো  কে। মহাকাশোন আমাে হারত 
েতুটুকু দ্বনোপদ থাকরর্ তাে সচরয হািােগুণ সর্দ্বশ দ্বনোপদ থাকরর্ কদ্বম্পউটারেে 
দ্বনযন্ত্ররণ। 
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তাো েরযরে গ্ররহে আরলাদ্বকত অাংরশ। কােণ–টুযদ্বিি র্যাখযা করে র্লল–অন্ধকারেে 
সচরয আরলারত কদ্বম্পউটাে প্রকৃত অর্িাে  ারথ  হরি সমলারত পােরর্। 
 
স টাই স্বািাদ্বর্ক। র্লল সপরলারেট। 
 
সমারটই না।  ােরফ  সথরক সে অদ্বতরর্গুদ্বন েদ্বি প্রদ্বতফদ্বলত হয স টাে কােরণ 
কদ্বম্পউটাে অন্ধকারেও সদখরত পােরর্। তরর্ দ্বনখুাঁতিারর্ হযরতা সদখরত পােরর্ না। 
আে খুর্ িরুদ্বে প্ররযািন না হরল আদ্বম কদ্বম্পউটারেে িনয পদ্বেদ্বিদ্বত  হি োখরত 
চাই। 
 
োিধানী েদ্বদ োরতে অাংরশ হয? 
 
 ম্ভার্না আধাআদ্বধ। তরর্ দ্বদরনে অাংরশে  ারথ মযাপ সমলারনা হরয সগরলই, আমো 
অনাযার  সে সকারনা দ্বদরক সেরত পােরর্া–দুুঃদ্বশ্চন্তাে দ্বকেু সনই। 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত, দ্বব্ল্  র্লল। পদ্বেচযপত্র এর্াং সকান গ্ররহে নাগদ্বেক তাে নাম োড়াই 
আমারক দ্বনরচ নাদ্বমরয এরনে-এরদে কারে আদ্বম অর্শযই গাযাে নাম র্লর্ না। 
 ােরফর  েদ্বদ ওো আমাে কাগিপত্র চায, তখন কী কেরর্? 
 
আশা কদ্বে দ্বিরে  কেরর্ না।  র্াই ধরে সনরর্ এদ্বন্ট্র সস্টশরনই ও র্ োরমলা দ্বমরট 
সগরে। 
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দ্বকন্তু েদ্বদ দ্বিরে  করে? 
 
 ম যা েখন হরর্ তখন সদখা োরর্। আরগই কল্পনায  ম যা ততদ্বে কোে দেকাে সনই। 
 
হযরতা তখন অরনক সদদ্বে হরয োরর্। 
 
আমাে দ্বর্চেণতাে  াহারেয সদদ্বে হরত সদর্ না। 
 
দ্বর্চেণতাে কথা েখন উেলই, র্ল সতা কীিারর্ আমারদে পাে করে আনরল? 
 
দ্বব্ল্ -এে দ্বদরক তাকারলা ট্র্যাদ্বিি ।  াো মুরখ হাদ্ব  েদ্বড়রয পড়ল ধীরে ধীরে। তারক 
সদরখ এখন মরন হরে সোট র্ালক। রু্দ্বদ্ধ খাাঁদ্বটরয। 
 
কী করেরো, রু্রড়া সখাকা? দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
আ রল র্যাপােটা হরে  দ্বেক উপিাপন। আদ্বম সলাকটারক িয সদখালাম, ঘুষ সদওযাে 
সচষ্টা কেলাম, তাে েুদ্বি এর্াং ফাউরণ্ডশন-এে প্রদ্বত আনুগরতযে কথা মরন কদ্বেরয 
দ্বদলাম, সকারনা লাি হযদ্বন। কারিই সশষ অস্ত্র র্যর্হাে কেলাম। আদ্বম তারক র্রলদ্বেলাম 
সে তুদ্বম সতামাে স্ত্রীে  ারথ প্রতােণা কেে, সপরলারেট। 
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আমাে স্ত্রী? দ্বকন্তু দ্বপ্রয র্নু্ধ, এই মুহূরতব আমাে সকারনা স্ত্রী সনই। 
 
আদ্বম িাদ্বন, দ্বকন্তু স -সতা িারন না। 
 
স্ত্রী র্লরত, দ্বব্ল্  র্লল, সতামো দ্বনশ্চযই সর্ােে একিন দ্বনদ্বদবষ্ট পুরুরষে দ্বনযদ্বমত  িী। 
 
তােও সর্দ্বশ, দ্বব্ল্ , ট্র্যাদ্বিি র্লল। একিন আইনগত  িী, পুরুষ  িীে  র্দ্বকেুে উপে 
োে পূণব অদ্বধকাে আরে। 
 
িীত স্বরে র্লল সপরলারেট, দ্বব্ল্ , আমাে স্ত্রী সনই। সে দ্বেল স  অরনক আরগই চরল 
সগরে। তুদ্বম েদ্বদ 
 
ওহ্ সপল, দ্বব্ল্  উদ্বড়রয দ্বদল, মাথা ঘামারর্া সকন? সতামাে ডান হাত সতামাে র্াাঁ হারতে 
েতটুক ঘদ্বনষ্ঠ, তাে সচরয ঘদ্বনষ্ঠ  িী  াথী দ্বেল আমাে। আ রল আইর ারলটোই 
দ্বনরিরদে একাদ্বকত্ব দূে কেরত এমন  ূক্ষ্ম উপায অর্লবন করে। 
 
দ্বকন্তু আদ্বম একিন আইর ারলট, দ্বব্ল্  দ্বডযাে। 
 
সতামাে দ্বনুঃ িতা করম োরর্। হযরতা  দ্বতযকারেে গাযা হরত পােরর্ না, তরর্ দ্বনুঃ িতা 
কাটরর্। তখন অরনক  িী পারর্। 
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আদ্বম শুধু সতামারক চাই, দ্বব্ল্ । 
 
কােণ তুদ্বম দ্বকেুই িান না, তরর্ দ্বশখরর্। 
 
ট্র্যাদ্বিি তাদ্বকরয দ্বেল দ্বিউ দ্বিরনে দ্বদরক। সে সমঘস্তে কারে চরল এর রে, পেমুহূরতবই 
দ্বিন ধূ ে কুযাশাে রূপ ধােণ কেল। 
 
মাইরিাওরযি দ্বিশন, ট্র্যাদ্বিি িার্ল, আে কদ্বম্পউটাে  ারথ  ারথ োডাে প্রদ্বতধ্বদ্বন 
দ্বচদ্বহ্নত কেল। সমঘ  রে দ্বগরয েদ্মেরঙ ফুরট উেল কমপরেলরনে  ােরফ , 
স ক্টেগুরলাে দ্বর্িািন সেখা োপ া এর্াং কাাঁপাকাাঁপা। 
 
এখন সথরক দ্বক এমনই সদখারর্? অর্াক হরয দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
সমরঘে দ্বনরচ না নামা পেবন্ত। ট্র্যাদ্বিি র্লল। তােপে  ূরেবে আরলায সর্দ্বেরয আ র্। 
একথা র্লরত না র্লরতই  ূরেবে আরলা আে স্বািাদ্বর্ক দৃশয দ্বফরে এল। 
 
তাই সতা, দ্বব্ল্  র্লল, তােপে ঘুেল ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক, দ্বকন্তু আদ্বম রু্েরত পােদ্বে না 
সপরলারেট তাে স্ত্রীরক েকারে, তারত এদ্বন্ট্র সস্টশরনে অদ্বফ ারেে দ্বক? 
 
আদ্বম দ্বকরেক র্রলদ্বেলাম, েদ্বদ স  সতামারক আ রত না সদয, তা হরল খর্েটা টাদ্বমবনার  
সপৌঁেরর্, সপরলারেরটে স্ত্রীও িানরত পােরর্। ফরল তাে দ্বর্পদ হরর্, কী দ্বর্পদ, দ্বর্স্তাদ্বেত 
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র্দ্বলদ্বন, তরর্ সর্াোরনাে সচষ্টা করেদ্বে কদ্বেন দ্বর্পদ। আ রল, ট্র্যাদ্বিরিে মুরখ দন্ত 
দ্বর্কদ্বশত কো হাদ্ব , এ র্ র্যাপারে পুরুষরদে সিতে এক ধেরনে একােরর্াধ থারক, 
এর্াং একিন পুরুষ আরেকিন পুরুষরক  াহােয কেরত ক ুে করে না। সমরযরদে 
সিতরেও সর্াধহয এধেরনে দ্বকেু একােতা আরে। আদ্বম অর্শয সমরয নই, তাই  দ্বেক 
র্লরত পাের্ না। 
 
দ্বব্ল্র ে সচহাো থমথরম। এটা দ্বক একটা েদ্ব কতা? স  গম্ভীে গলায র্লল। 
 
না, আদ্বম  দ্বতয র্লদ্বে, দ্বক স চাযদ্বন সপরলারেরটে স্ত্রীরক োগারত। দ্বকন্তু এটা আ ল 
কােণ না। আমারদে সেরড় সদওযাে আ ল কােণ হরে পুরুষরদে সিতে সে একােতাে 
কথা র্রলদ্বে, স টা। 
 
কী িযাংকে। এই দ্বনযমগুরলাই  মািরক এক ুরতায সর্াঁরধ োরখ। তুে সকারনা কােরণ 
স গুরলা িি কো দ্বক দ্বেক? 
 
সর্শ, ট্র্যাদ্বিি আেেোে  ুরে র্লল, দ্বকেু দ্বনযম আ রলই তুে। অল্প করযকটা গ্রহ 
শাদ্বন্তে  মরয দ্বনরিরদে  ীমানায প্ররর্রশে র্যাপারে দ্বনদ্বদবষ্ট দ্বনযম পালন করে। সেমন 
ফাউরণ্ডশন। দ্বকন্তু অিযন্তেীণ োিধনদ্বতক সকারনা কােরণ কমপরেলন দ্বকেুটা দ্বিন্ন। 
স িনয আমো কষ্ট কের্ সকন? 
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স টা আরলাচনাে র্াইরে। সে দ্বনযমগুরলা  িত এর্াং সেৌদ্বিক র্রল মরন হয শুধু েদ্বদ 
স গুরলা সমরন চদ্বল তা হরল আে সকারনা দ্বনযরমে প্ররযািন হয না। কােণ অ িত র্া 
অরেৌদ্বিক দ্বনযম র্রল দ্বকেু থাকরর্ না। দ্বকন্তু র্যদ্বিগত  ুদ্বর্ধাে িনয েদ্বদ এিারর্ দ্বনযম 
িাঙা হয তা হরল  র্ ময সকারনা না সকারনা দ্বনযম অ িত আে অরেৌদ্বিক মরন হরর্। 
ফরল  ামাদ্বিক দ্বনযম শৃঙ্খলা সিরঙ পড়রর্। 
 
 মাি এত  হরি িারঙ না। তুদ্বম কথা র্লে গাযা দ্বহর রর্, এর্াং গাযা  ম্ভর্ত 
ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল মানর্রগাষ্ঠীে দৃঢ়র্ন্ধন কখরনাই রু্েরত পােরর্ না। েুদ্বি এর্াং দ্বর্চাে 
দ্বর্রেষরণে িাো দ্বনযম ততদ্বে হয। পদ্বেদ্বিদ্বতে পদ্বের্তবরন স গুরলা  হরিই অরকরিা 
হরত পারে, তােপরেও স গুরলা দ্বনদ্বিয শদ্বি দ্বহর রর্ কাি করে। অপ্ররযািনীয এর্াং 
 দ্বতযকাে েদ্বতকে দ্বনযম সিরঙ সফলাে িনয স গুরলা শুধু  দ্বেকই নয, অতযন্ত 
কােবকেী। 
 
তা হরল  র্ সচাে আে খুনী র্লরত পােরর্ সে তাো মানর্তাে স র্া কেরে। 
 
তুদ্বম চেমিারর্ দ্বচন্তা কেে। গাযাে অর্কাোরমারত স্বযাংদ্বিযিারর্  ামাদ্বিক দ্বনযম ততদ্বে 
হয এর্াং স গুরলা অমানয কোে কথা সকউ িার্রত পারে না। সে সকউ র্লরত পারে 
গাযা িীর্ারি পদ্বেণত হরে। স্বাধীন  হরোদ্বগতায দ্বিন্নমত থাকরর্ই।  র্াই এটা সমরন 
দ্বনরযরে।  ামাদ্বিক পদ্বের্তবরনে িনয এতটুকু মূলয তত দ্বদরতই হরর্।  দ্বতয কথা র্লরত 
দ্বক এটাই  র্ সথরক  দ্বেক মূলয। 
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দ্বব্ল্র ে স্বে একধাপ চড়ল, েদ্বদ সিরর্ থারকা, গাযা িীর্ারি পদ্বেণত হরে, সতামাে 
ধােণা পুরোপুদ্বে িুল। আমারদে আদশব িীর্ন ধােণ পদ্ধদ্বত, দৃদ্বষ্টিদ্বি ততদ্বে হরযরে 
িমাগত আে-দ্বনেীেরণে মাধযরম। এগুরলা িদ্বর্ে র্া অরেৌদ্বিক নয। গাযা দ্বচন্তা এর্াং 
অদ্বিেতাে িাো দ্বশোলাি করে; প্ররযািন হরলই দ্বনযম পদ্বের্তবন কেরত পারে। 
 
োই র্রলা, আেদ্বনেীেণ এর্াং দ্বশেরণে গদ্বত অর্শযই কম। কােণ গাযারত গাযা োড়া 
সকারনা দ্বকেুে অদ্বস্তত্ব সনই। আমারদে  মারি সকারনা দ্বর্ষরয  করল একমত হরলও অল্প 
করযকিন স ই মরতে দ্বর্রুরদ্ধ সেরত র্াধয, এর্াং সকারনা সকারনা সেরত্র স ই অল্প 
করযকিনই  দ্বেক হয। েদ্বদ তাো েরথষ্ট  াহ ী এর্াং রু্দ্বদ্ধমান হয তা হরল পের্তবী 
ইদ্বতহার  র্ীরেে মেবাদা লাি করে। সেমন হযাদ্বে স লডন- াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেে িনক। 
পুরো গযালাকদ্বটক এম্পাযারেে দ্বর্পরে দ্বতদ্বন একা তাে মতর্াদ চালু করেরেন এর্াং িযী 
হরযরেন। 
 
হযােী স লডন দ্বকেু  মরযে িনয িযী হরযরেন, ট্র্যাদ্বিি। তাে পদ্বেকদ্বল্পত দ্বিতীয 
এম্পাযাে কখরনাই হরর্ না। হরর্ গযালাদ্বিযা। 
 
হরর্ দ্বক? হাদ্ব  মুরখ র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
এটাই সতামাে দ্ব দ্ধান্ত। এর্াং আমাে  ারথ েতই তকব করো, সতামাে মরনে  ুপ্ত সকারনা 
শদ্বি সতামারক আদ্বম/আমো/গাযাে  ারথ একমত হরত র্াধয করেরে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

112 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আমাে মরনে  ুপ্ত শদ্বি, ট্র্যাদ্বিি আেও চওড়া হাদ্ব  দ্বদরয র্লল, স টাই আদ্বম খুাঁিদ্বে। 
শুরু সথরক এই পেবন্ত, দ্বিউদ্বিরনে দ্বদরক দ্বনরদবশ করে র্লল। স খারন ধীরে ধীরে এক 
মহানগেী উনু্মি হরে। োাঁরক োাঁরক দ্বনচু উচ্চতাে কাোরমা, দুএকটা উাঁচু কাোরমা। 
চােপারশ মাে,কুযাশাে কােরণ র্াদাদ্বম মরন হরে। 
 
খুর্ খাোপ, আপর া  করে র্লল সপরলারেট। কীিারর্ এরগাই স টা সদখাে ইো দ্বেল। 
সতামারদে আরলাচনাে কােরণ িুরল সগলাম। 
 
চরল োওযাে  ময সদখরত পােরর্, সিনি। কথা দ্বদদ্বে স  ময আমাে মুখ র্ন্ধ 
থাকরর্। েদ্বদ তুদ্বম দ্বব্ল্  এে মুখ র্ন্ধ োখরত পারো। 
 
. 
 
গম্ভীে মুরখ এদ্বন্ট্র সস্টশরন দ্বফরে এল দ্বক।র  তাে দাদ্বযত্ব সশষ। 
 
দ্বদরনে সশষ িূদ্বেরিািরনে  ময তাে  হকমবী একই সটদ্বর্রল র্ ল। সলাকটা  যাঙা, 
পাতলা চুল। িুরুে েঙ এতই র্াদাদ্বম সে সর্াো োয না স গুরলা আরে দ্বকনা। 
 
কী হরযরে, দ্বক? দ্বিরে  কেল স । 
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মুচদ্বক হা ল দ্বকরে। এইমাত্র সে মহাকাশ োনরক োড়পত্র দ্বদলাম, সগদ্বট , স টা একটা 
গ্রযাদ্বিদ্বটক দ্বশপ। 
 
সদখরত অিুত আে সকারনা সেদ্বডওএকদ্বটদ্বিদ্বট সনই? 
 
স  কােরণই সেদ্বডওএকদ্বটদ্বিদ্বট সনই। জ্বালাদ্বন দেকাে হয না। গ্রযাদ্বিদ্বটক। 
 
োে িনয আমারদে নিে োখরত র্রলদ্বেল, দ্বেক? 
 
দ্বেক। 
 
আে তুদ্বমই সদখরত সপরল। িাগযর্ান। 
 
অতটা িাগযর্ান না। পদ্বেচযহীন একটা সমরয দ্বেল। আদ্বম তাে কথা দ্বেরপাটব কদ্বেদ্বন। 
 
কী? সদখ আমারক র্রলা না। দ্বকেু শুনরত চাই না। একটা শব্ও না। তুদ্বম  াহ ী হরত 
পারো, দ্বকন্তু আদ্বম সকারনা  ম যায পড়রত চাই না। 
 
আদ্বম অরতা িার্দ্বে না। এই িাহাি দ্বনরচ পাোরনাে দেকাে দ্বেল পাদ্বেরযদ্বে। ওো এই 
গ্রযাদ্বিদ্বটক র্া অনয সকারনা গ্রযাদ্বিদ্বটক োই সহাক সপরত চায। . অর্শযই, দ্বকন্তু সমরযদ্বটে 
কথা অন্তত দ্বেরপাটব কেরত পােরত। 
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ইরে হযদ্বন। অদ্বর্র্াদ্বহতা সমরয। তারক দ্বনরয এর রে শুধু-শুধু র্যর্হাে কোে িনয। 
 
কযিন পুরুষ আরে? দুিন। আে তাো সমরযটারক দ্বনরয এর রে শুধু-শুধু ঐিনয। 
দ্বনশ্চযই টাদ্বমবনা  সথরক এর রে। 
 
হযাাঁ। 
 
টাদ্বমবনার  ো ইো তাই কেরত পারে। 
 
দ্বেক। 
 
িঘনয। আে এিারর্ই ওো দ্বনরচ সগরে। 
 
দুিরনে একিন দ্বর্র্াদ্বহত, স্ত্রীরক ঘটনাটা িানারত চায না। আদ্বম দ্বেরপাটব কেরল তাে 
র্উ  র্ সিরন সফলরর্। 
 
সমরযটা টাদ্বমবনার  সেরত পারে? 
 
অর্শযই, দ্বকন্তু অনয সকারনা উপায দ্বনশ্চযই সর্ে করে সনরর্। 
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সলাকটাে র্উ  র্ িানরলই উদ্বচত দ্বশো হরর্। 
 
আদ্বম একমত।–দ্বকন্তু অদ্বম স ই দাদ্বযত্ব দ্বনরত চাই না। 
 
কমবকতবাো সতামাে র্ারোটা র্ািারর্। একটা মানুষরক  ম যায সফলরত চাও দ্বন, এটা 
সকারনা েুদ্বি হরলা না। 
 
তুদ্বম হরল দ্বেরপাটব কেরত? 
 
সর্াধহয কেতাম। 
 
না কেরত না। কতবাো িাহাি চায। সমরযটাে কথা দ্বেরপাটব কোে িনয সিাে কেরল 
ওো হযরতা অনয সকারনা গ্ররহ চরল সেত। উপেওযালাো দ্বনশ্চযই এটা চায না। 
 
সতামাে কথা দ্বর্ো  কেরর্? 
 
আশা কদ্বে।–খুর্  ুন্দেী সমরয। দ্বচন্তা করে সদখ এমন একটা সমরয সস্বোয দুিন 
পুরুরষে  ারথ এর রে, তারদে একিন আর্াে দ্বর্র্াদ্বহত। চমৎকাে। 
 
দ্বনশ্চযই চাও না সতামাে দ্বমর   িানুক তুদ্বম এমন কথা র্রলে র্া দ্বচন্তা করেে। 
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সক র্লরর্, তুদ্বম? রূঢ় স্বরে র্লল দ্বক।র  
 
আরে না, তুদ্বম িারলািারর্ই িারনা আদ্বম র্লর্ না। তরর্ সকারনা লাি হরর্ না। 
 ােরফর  অদ্বফ ােরদে কারে দ্বেকই ধো পড়রর্। তুদ্বম োড়রলও ওো োড়রর্ না। 
 
িাদ্বন। ওরদে িনয আমাে দুুঃখ হরে। সমরযটা েতটা  ম যা ততদ্বে কেরর্, তাে সচরয 
হািােগুণ সর্দ্বশ  ম যা কেরর্ মহাকাশোন। িাহারিে কযারেন করযকটা কথা 
র্রলদ্বেল– 
 
দ্বকরে সথরম সগল, আে সগদ্বট  আগ্ররহে  ারথ দ্বিরে  কেল, কী? 
 
দ্বকেু মরন করো না।  র্াই সিরন সফলরল আমােই  ম যা। 
 
অদ্বম কাউরক র্লর্ না। 
 
আদ্বমও না। তরর্ টাদ্বমবনার ে সলাকগুরলাে িনয আমাে আ রলই দুুঃখ হরে। 
 
. 
 
োো মহাকারশ ভ্রমণ করে এর্াং এে পদ্বের্তবনহীনতায অিযস্ত তারদে কারে  র্রচরয 
আনরন্দে মুহূতব হরে নতুন সকারনা গ্ররহ নামা। দ্বনরচ নামাে  ময সচারখ পড়রর্ পারযে 
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দ্বনরচ দ্রুত  রে োরে িূদ্বম এর্াং পাদ্বন। হোৎ সচারখ পড়রর্  রু্রিে  মারোহ; ধূ ে 
খাদ্বল মযদান,  র্রচরয উরেিনাে র্যাপাে হরে মানুরষে  মারোহ; র্ড় র্ড় নগেী 
সেখারন প্রদ্বতদ্বট গ্ররহে দ্বর্দ্বচত্র  াংসৃ্কদ্বত এর্াং িাপরতযে  মারর্শ ঘরট। 
 
 াধােণ মহাকাশোন মাদ্বটরত সনরম োনওরয ধরে দ্বকেুদূে েুরট তােপে থারম। দ্বকন্তু 
ফাে স্টারেে র্যাপাে দ্বিন্ন। এটা র্াতার  সির  সথরক দেিারর্ র্াযুে প্রদ্বতরোধ এর্াং 
মাধযাকষবণ এে  ারথ িাে াময ততদ্বে করে। েরড়া আর্হাওযা র্রল একটু  ম যা হরে। 
ফাে স্টাে েখন স্বল্প মাধযাকষবরণে  ারথ খাপ খাওযারনাে সচষ্টা করে তখন শুধু ওিন 
না, তাে িেও অরনক করম োয। িে েদ্বদ শূরনযে  মান হয তখন েরড়া র্াতা  তারক 
পালরকে মরতা উদ্বড়রয দ্বনরয োয। োই সহাক মাধযাকষবণ ধীরে ধীরে র্াড়রে, আে সিট 
ইদ্বিনগুরলা  ূক্ষ্মিারর্ গ্ররহে দ্বনিস্ব ধাক্কা, র্াযুে গদ্বত ঘনরত্বে  ারথ খাপ খাইরয দ্বনল। 
একটা অদ্বত উন্নত কদ্বম্পউটাে োড়া দেিারর্ এই কাি  ম্ভর্ হরতা না। 
 
একর্ারে দ্বনরচ সনরম এর  ডারন র্ারম িাে ামযহীনিারর্ একটু দুরল সশষ পেবন্ত ফাে 
স্টাে সে রপারটব তাে িনয দ্বনদ্বদবষ্ট কো িারন অর্তেণ কেল। 
 
আকাশ হালকা নীল, মারে মারে  াদা সমঘ। গ্রাউণ্ড সলরিরলও েরড়া র্াতা । এখন 
আে সনদ্বিরগশন দ্বনরয র্যস্ত নয র্রল ট্র্যাদ্বিি োণ্ডা অনুির্ কেল। রু্েরত পােরে তারদে 
সপাশাক কমপরেলরনে আর্হাওযাে উপরোগী নয। 
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অনযদ্বদরক  শরব্ নাক দ্বদরয দ্বনো  টানল সপরলারেট। োণ্ডা তাে পেন্দ হরযরে। োণ্ডা 
র্াতা  রু্রক লাগারনাে িনয সকারটে একপাশ সমরল ধেল স । সর্দ্বশেণ োখা োরর্ না 
িারন, দ্বকন্তু এই মুহূরতব সখালা র্াতার ে অদ্বস্তত্ব স  অনুির্ কেরত চায, িাহারিে 
সিতরে স টা পাওযা োয না। 
 
সকাট িারলািারর্ গারযে  ারথ িদ্বড়রয দ্বনল দ্বব্ল্ , কান  াকল টুদ্বপ দ্বদরয। সচহাো সদরখ 
মরন হয সেন এেুদ্বন সকাঁরদ সফলরর্। দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, এই গ্রহ একটা শযতান। 
আমারদেরক স  ঘৃণা করে, তাই দুর্বযর্হাে কেরে। 
 
সমারটই না, দ্বব্ল্  দ্বডযাে, আন্তদ্বেক গলায র্লল সপরলারেট। সকারনা  রন্দহ সনই এখারন 
োো র্া  করে তাো এই গ্রহরক সর্শ পেন্দ করে এর্াং এটাও তারদেরক–আহ–পেন্দ 
করে। এখুদ্বন আমো সকারনা ঘরেে সিতে  ুকর্। স খারন আে োণ্ডা লাগরর্ না। 
 
ট্র্যাদ্বিি েতদূে  ম্ভর্ সচষ্টা কেল োণ্ডাে কথা িুরল থাকরত। র্ন্দে কতৃবপরেে কাে 
সথরক একটা মযাগরনটাইিড কাডব সপরযরে। পরকট কদ্বম্পউটারে স টা পেীো করে 
সদরখ দ্বনল  র্ দ্বেক আরে দ্বকনা। তােপে মহাকাশ োরনে দ্বনোপো র্যর্িা, আরেকর্াে 
খুাঁদ্বটরয পেীো করে সদখল। (েদ্বদও সকারনা প্ররযািন সনই, ফাে স্টারেে কলারকৌশল 
কমপরেদ্বলযানরদে ধো সোাঁযাে র্াইরে)। 
 
সেখারন থাকাে কথা স খারনই পাওযা সগল টযাদ্বি-সস্টশন। সে রপারটবে  ুরোগ  ুদ্বর্ধা 
সর্শ উন্নত। সর্াোই োয র্াইরেে গ্ররহে প্রচুে অদ্বতদ্বথ  ামলারত এো অিযস্ত। 
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একটা টযাদ্বি ডাকল ট্র্যাদ্বিি।  ুরট গন্তরর্যে নাম পাঞ্চ করে শুধু দ্বলখল শহে। 
 
একটা টযাদ্বি সির  এল। ইদ্বিন সর্শ শব্ করে, একটু একটু কাাঁপরে। োং ধূ ে কারলা। 
দ্বপেরনে দেিায  াদা েরঙ টযাদ্বি সলখা। চালরকে পেরন কারলা সকাট,  াদা 
পশমওযালা টুদ্বপ। 
 
সপরলারেট সখযাল করেরে। হালকা গলায র্লল, গ্ররহে অিযন্তেীণ  াি জ্জায সর্াধহয 
কারলা আে  াদা োংই র্যর্হৃত হয। 
 
শহরে  ুকরল হযরতা অনযানয োংও সচারখ পড়রর্। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
চালক কথা র্লল সোট মাইরিারফারন।  ম্ভর্ত িানালা খুলরত চায না। শহরে সেরত 
চান? 
 
ট্র্যাদ্বিি হযাাঁ র্লরতই খুরল সগল দ্বপেরনে দেিা। প্রথরম  ুকল দ্বব্ল্ , তােপে সপরলারেট 
 র্াে সশরষ ট্র্যাদ্বিি। দেিা র্ন্ধ কেরতই দ্বনচ সথরক গেম র্াতার ে প্রর্াহ শুরু হল। 
দুহাত সিারে ঘরষ স্বদ্বস্তে দ্বনো  োড়ল দ্বব্ল্ । 
 
টযাদ্বি চালু করে ড্রাইিাে দ্বিরে  কেল, আপনাো সে মহাকাশোরন এর রেন স টা 
গ্রযাদ্বিদ্বটক, তাই না? 
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সেিারর্ সনরম এর রে তারত দ্বক মরন হয? শুকরনা গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
তা হরল টাদ্বমবনা  সথরক এর রেন? 
 
আে সকারনা গ্রহ এমন দ্বিদ্বন  ততদ্বে কেরত পােরর্? 
 
একটু হিম কোে সচষ্টা কেল ড্রাইিাে। তােপে র্লল, আপদ্বন দ্বক প্ররশ্নে উেরে 
 র্ মযই প্রশ্ন করেন? 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্বনরিরক  ামলারনাে সকারনা সচষ্টাই কেল না, সকন নয? 
 
স রেরত্র েদ্বদ দ্বিরে  কদ্বে আপদ্বন সগালান ট্র্যাদ্বিি দ্বকনা, কীিারর্ উেে সদরর্ন? 
 
আমাে উেে হরর্ : আপদ্বন সকন দ্বিরে  কেরেন? 
 
সে রপারটবে সশষ  ীমানায টযাদ্বি থাদ্বমরয ড্রাইিাে র্লল, সকৌতূহল! আর্াে দ্বিরে  
কেদ্বে : আপদ্বন সগালান ট্র্যাদ্বিি? 
 
ট্র্যাদ্বিরিে গলাে স্বে রুে, কদ্বেন, আপনাে সিরন কাি কী? 
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র্নু্ধ, আমাে প্ররশ্নে উেে না সপরল আদ্বম এক পাও নড়র্ না। দুই স রকরণ্ডে সিতে 
পদ্বেষ্কাে ির্ার্ দ্বদরত হরর্ হযাাঁ অথর্া না, নইরল পযার িাে কম্পাটবরমরন্টে দ্বহটাে র্ন্ধ 
করে চুপচাপ র্র  থাকর্। আপদ্বন সগালান ট্র্যাদ্বিি, কাউদ্বিলমযান অফ টাদ্বমবনা ? উেে 
না হরল আপনাে পদ্বেচযপত্র আমারক সদখারত হরর্। 
 
হযাাঁ, আদ্বম সগালান ট্র্যাদ্বিি, এর্াং ফাউরণ্ডশন-এে কাউদ্বিলমযান দ্বহর রর্ আদ্বম আমাে 
পদমেবাদা অনুোযী আচেণ আশা কদ্বে। আপদ্বন স টা কেরত র্যথব হরযরেন। এর্াে দ্বক? 
 
এর্াে এরগারনা োক। টযাদ্বি আর্াে চালু হরলা। আদ্বম খুর্  তকব হরয োত্রী র্াোই কদ্বে। 
দুিন পুরুষ োত্রী আশা করেদ্বেলাম; মদ্বহলারক সদরখ মরন হরযদ্বেল সকাথাও সকারনা িুল 
হরযরে। োই সহাক, আপনারক েখন সপরযদ্বে, গন্তরর্য সপৌঁরেই মদ্বহলাে দ্বর্ষযটা র্যাখযা 
কেরর্ন। 
 
আমাে গন্তর্য আপদ্বন িারনন না। 
 
িাদ্বন, আপদ্বন োরেন দ্বডপাটবরমন্ট অফ ট্র্যািরপারটবশরন। 
 
আদ্বম স খারন সেরত চাই না। 
 
দ্বকেুই োয আর  না, কাউদ্বিলমযান। আদ্বম টযাদ্বি ড্রাইিাে হরল আপদ্বন সেখারন চান 
স খারনই দ্বনরয সেতাম। সেরহতু তা নই আদ্বম সেখারন দ্বনরয োর্ স খারনই সেরত হরর্। 
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মাফ কেরর্ন,  ামরন েুাঁরক র্লল সপরলারেট, আপনারক টযাদ্বি ড্রাইিাে মরন হয। 
আপদ্বন টযাদ্বি চালারেন। 
 
সে সকউ টযাদ্বি চালারত পারে।  র্াে লাইর ি থারক না। আর্াে টযাদ্বি মরন হরলও  র্ 
গাদ্বড়ই টযাদ্বি না। 
 
আমারদে দ্বনরয সখলা র্ন্ধ করুন, ট্র্যাদ্বিি র্লল, সক আপদ্বন এর্াং কী চান? মরন োখরর্ন 
এই আচেরণে িনয আপনারক ফাউরণ্ডশন-এে কারে ির্ার্দ্বদদ্বহ কেরত হরর্। 
 
আমারক না, চালক র্লল, আমাে উপেওযালারদে হযরতা কেরত হরর্। আদ্বম 
কমপরেদ্বলযান দ্ব দ্বকউদ্বেদ্বট সফার বে একিন এরিন্ট। আমারক র্লা হরযরে আপনাে 
পদর্ী অনুোযী র্যর্হাে কেরত, দ্বকন্তু আদ্বম সেখারন দ্বনরয োরর্া স খারন সেরত হরর্। 
আে দ্বকেু কোে সচষ্টা কেরর্ন না, কােণ এটা আমবড সিদ্বহরকল। সে সকারনা হামলা 
সথরক দ্বনরিরক েো কোে আরদশ সদওযা হরযরে আমারক। 
 
টযাদ্বিে গদ্বত অরনক দ্রুত হরলও সিতরে সকারনা শব্ সনই। ট্র্যাদ্বিি িমাট র্াাঁধা 
র্েরফে মরতা র্র  আরে। রু্েরত পােরে সপরলারেট মারে মারেই তাে দ্বদরক এখন 
আমো কী কের্ এমন একটা িার্ দ্বনরয তাকারে। 
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এক পলক তাদ্বকরযই রু্েরত পােল সে দ্বব্ল্  দ্বকেুই রু্েরত পারেদ্বন, পুরোপুদ্বে শান্ত। 
অর্শযই স  একাই একটা দ্বর্ে।  মস্ত গাযা, েদ্বদও স টা এখন গযালাকদ্বটক দূেরত্ব 
েরযরে তাে ত্বরকে দ্বনরচ। িরুদ্বে প্ররযািরন স  তাে  মস্ত শদ্বি র্যর্হাে কেরত 
পােরর্। 
 
দ্বকন্তু তােপে কী হরর্? 
 
এটা পদ্বেষ্কাে সে এদ্বন্ট্র সস্টশরনে অদ্বফ াে দ্বনযম সমাতারর্ক তাে দ্বেরপাটব পাদ্বেরযরে-
দ্বব্ল্ রক র্াদ দ্বদরয অর্শযই-স টাই সকারনা কােরণ দ্ব দ্বকউদ্বেদ্বটে মরনারোগ আকষবণ 
করেরে, এর্াং  র্দ্বকেু র্াদ দ্বদরয দ্বডপাটবরমন্ট অফ ট্র্ািরপারটবশন সকন? 
 
এখন শাদ্বন্তে  ময এর্াং কমপরেলন আে ফাউরণ্ডশন-এে মারে দ্বনদ্বদবষ্ট সকারনা দ্বর্ষয 
দ্বনরয দ্বর্রোধ চলরে দ্বক না স  িারন না। স  দ্বনরি অর্শয গুরুত্বপূণব ফাউরণ্ডশন 
অদ্বফদ্ব যাল 
 
ওরহা, এদ্বন্ট্র সস্টশরন স  র্রলদ্বেল কমপরেলন  েকারেে  ারথ গুরুত্বপূণব কাি আরে। 
এটাই তা হরল  র্ আগ্ররহে কােণ। 
 
তথাকদ্বথত  দ্বেক দ্ব দ্ধান্ত সনওযাে সে েমতা তাে দ্বক হরলা? কু াংস্কাোেন্ন হরয স  দ্বক 
অদ্বতদ্বেি আেদ্বর্ো ী হরয উেরে। 
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কীিারর্ ফাাঁরদ পড়ল? িীর্রন দ্বক কখরনা িুল করেদ্বন? স  র্লরত পােরর্ আগামীকাল 
কী ঘটরর্? িারগযে  র্ সখলায স  দ্বিতরত পােরর্? উেে হল, না, না এর্াং না। 
 
সগাোয োক! আ ল কথা হরে স  র্রলদ্বেল গুরুত্বপূণব োষ্ট্রীয কারিে কথা, র্রলদ্বেল 
ফাউরণ্ডশরনে দ্বনোপোে কথা। 
 
সর্শ ফাউরণ্ডশন-এে দ্বনোপোে কথা র্লরতই ওো আগ্রহী হরয উরেরে। তরর্  র্ দ্বকেু 
না িানা পেবন্ত দ্বনশ্চযই  ম্মাদ্বনত অদ্বতদ্বথে মরতা র্যর্হাে কেরর্। দ্বনশ্চযই অপহেণ 
কেরর্ না র্া হুমদ্বক সদরর্ না। 
 
দ্বকন্তু দ্বেক তাই কেরে। সকন? 
 
টাদ্বমবনার ে কাউদ্বিলমযারনে  ারথ এমন আচেণ কোে  াহ  সকাথায সপল ওো। 
 
এেিনয দ্বক পৃদ্বথর্ী দাযী? সে শদ্বি মূল গ্রহরক দ্বনপুণিারর্ লুদ্বকরয সেরখরে, এমনদ্বক 
দ্বিতীয ফাউরণ্ডশন-এে সমন্টাদ্বলস্টরদে কাে সথরকও, স ই একই শদ্বি দ্বক এখন মূল গ্রহ 
অনু ন্ধান শুরুে প্রথরমই র্াধা দ্বদরত চাইরে? পৃদ্বথর্ী দ্বক  র্বে?  র্বশদ্বিমান? 
 
ট্র্যাদ্বিি মাথা নাড়ল। এিারর্ দ্বচন্তা কো দ্বর্পজ্জনক।  র্দ্বকেুে িনয দ্বক স  পৃদ্বথর্ীরক 
দাযী কেরর্? সে সকারনা দ্বর্রুদ্ধ আচেণ, র্াধা দ্বর্পদ্বে, পদ্বেদ্বিদ্বতে পদ্বের্তবন  র্ই দ্বক 
পৃদ্বথর্ীে লুরকারনা কলারকৌশরলে ফ ল? এিারর্ সকারনা লাি হরর্ না। 
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স ই মুহূরতবই ট্র্যাদ্বিি সটে সপল তারদে র্াহরনে গদ্বত কমরে। র্াস্তরর্ দ্বফরে এল স । 
 
এতেণ একর্ােও শহরেে দ্বদরক তাকাযদ্বন। এর্াে তাকারলা, দ্বর্তৃষ্ণা দ্বনরয। ির্নগুরলা 
 র্ দ্বনচু, অর্শয এটা োণ্ডা গ্রহ, সর্দ্বশেিাগ কাোরমা  ম্ভর্ত মাদ্বটে দ্বনরচ। 
 
চােপারশে র্ণবহীন পদ্বেরর্শ তাে কারে মরন হরলা মানুরষে স্বিার্দ্বর্রুদ্ধ। পথচােী দু-
একিন সদখা োরে, মরন হরে সেন সপাশারকে সপাটলা, তরর্ ির্নগুরলাে মরতা 
মানুষোও  ম্ভর্ত মাদ্বটে দ্বনরচ র্া  করে। 
 
টযাদ্বি সথরম দাাঁদ্বড়রযরে দ্বনচু িারন ততদ্বে কো স্বল্প উচ্চতাে প্রশস্ত এক ির্রনে  ামরন 
োে সশষ মাথা ট্র্যাদ্বিি সদখরত পােরে না। দ্বকেু  ময চরল োওযাে পেও সথরম েইল, 
চালক একর্ারে দ্বিে। তাে লবা  াদা টুদ্বপ র্াহরনে োদ পেবন্ত সপৌঁরেরে। 
 
ট্র্যাদ্বিি অর্াক হরয িােল টুদ্বপ না খুরল স  কীিারর্ টযাদ্বিরত স ারক র্া সর্ে হয, 
তােপে  ম্মাদ্বনত র্যদ্বিে  ারথ দুর্বযর্হাে কেরল সেিারর্ কথা র্রল স েকম োগত দ্বকন্তু 
দ্বনযদ্বন্ত্রত স্বরে দ্বিরে  কেল, সর্শ, ড্রাইিাে, এর্াে কী? 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্বনদ্বশ্চত চালক এর্াং তারদে মােখারন সে পাদ্বটবশন আরে স টা আধুদ্বনক। এে 
সিতে দ্বদরয শব্ তেি দ্বেকই পাে হরর্ দ্বকন্তু প্রচণ্ড সিারড় েুাঁরড় মােরলও অনয সকারনা 
র্স্তু পাে কো োরর্ না। 
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চালক র্লল, আপনারদে সনওযাে িনয সকউ আ রর্। ততেণ আোম করুন। 
 
র্লরত না র্লরতই, সে দ্বনচু িারন ির্ন দাাঁদ্বড়রয আরে স দ্বদরক  ার্লীল গদ্বতরত দ্বতনটা 
মাথা সর্দ্বেরয এল, তােপে দৃদ্বষ্টরগাচে হরলা শেীে। দ্বনশ্চযই অযাস্করলটে র্া স ই ধেরনে 
দ্বকেু র্যর্হাে কেরে, দ্বকন্তু এখান সথরক সর্াো োরে না। 
 
আগন্তুক দ্বতন িন কারে আ রতই খুরল সগল পযার িাে সিাে, একোশ োণ্ডা হাওযা 
োাঁদ্বপরয পড়ল দ্বিতরে। 
 
সর্দ্বড়রয এল ট্র্যাদ্বিি, কাাঁরধে কারে সকারটে দুই প্রান্ত এক হরয আরে। র্াদ্বক দুিন 
তারক অনু েণ কেল-দ্বব্ল্র ে সচহাোয চেম দ্বর্েদ্বি। 
 
দ্বতন কমপরেদ্বলযারনে কাোরমা সর্াো োরে না। সপাশাকগুরলা র্াইরেে দ্বদরক সর্লুরনে 
মরতা ফুরল আরে, এর্াং  ম্ভর্ত তর্দুযদ্বতকিারর্ উেপ্ত হয। এনািরন একর্াে ট্র্যাদ্বিি এ 
ধেরনে সপাশাক পরেদ্বেল, িারন সে দ্বকেুেরণে সিতে এত সর্দ্বশ গেম হরয োয সে 
অস্বদ্বস্ত লাগরত থারক। 
 
প্ররতযরকই  শস্ত্র এর্াং স টা লুকারনাে সকারনা সচষ্টাই সনই। সপাশারকে উপরে  র্ােই 
একটা করে সহালস্টাে হ ব্ল্াস্টাে আরে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

127 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

কমপরেদ্বলযানরদে একিন  ামরন এদ্বগরয এর  ককবশ  ুরে র্লল, মাফ কেরর্ন, 
কাউদ্বিলমযান। তােপে একটারন ট্র্যাদ্বিরিে সকাট খুরল সফরল তাে শেীে  াচব কেরত 
লাগল। ট্র্যাদ্বিি এতই হতিব হরযরে, সকারনা কথা র্লরত পােল না। দ্বিতীয 
কমপরেদ্বলযান সপরলারেটরকও একইিারর্ পেীো কেরে। তৃতীযিন দ্বব্ল্র ে দ্বদরক 
এরগারতই স  আে অরপো কেল না, এক েটকায সকাট খুরল সফরল দ্বদল মাদ্বটরত। 
তােপে তাপমাত্রাে সচরযও োণ্ডা গলায র্লল, সদখরতই পােরেন, আদ্বম দ্বনেস্ত্র। 
 
 র্াই সদখরে। কমপরেদ্বলযান সকাট হারত দ্বনরয োড়ল, সেন ওিন সদরখই র্লরত 
পােরর্ অস্ত্র আরে দ্বক না। তােপে দ্বপদ্বেরয সগল। 
 
কমপরেদ্বলযানরদে একিন ইদ্বিত কেরতই র্দ্বহদ্বর্বরেে আগন্তুকো তারক অনু েণ কেল। 
র্াদ্বক দুিন েইল সপেরন। ফুটপারত সে দু-একিন পথচােী েরযরে তারদে সকারনা 
দ্বর্কাে সনই।  ম্ভর্ত তাো ধেরনে ঘটনা সদরখ অিযস্ত অথর্া দ্রুত উষ্ণ আোমদাযক 
সকারনা গন্তরর্য সপৌঁেরত চাইরে। 
 
ট্র্যাদ্বিি এখন সদখরত পারে সেটারত চরড় কমপরেদ্বলযান দ্বতন িন উরে এর দ্বেল স টা 
একটা চলমান ে যাম্প। এখন তাো নামরে, েয িন, চােপারশ দ্বনদ্বেদ্র র্যর্িা প্রায 
মহাকাশোরনে দ্বনোপো র্যর্িাে মরতাই-অর্শযই সিতেটা গেম োখাে িনয এর্াং 
র্াতার ে র্যর্িাে িনয। 
 
তাো এক  ুদ্বর্শাল ির্রনে সিতরে প্ররর্শ কেল। 
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৫. মহাকাশোরনে িনয লড়াই 
 
ট্র্যাদ্বিরিে মরন হরলা সেন স  সকারনা হাইপােড্রামাে মরঞ্চ এর  হাদ্বিে হরযরে। দ্বর্রশষ 
করে সে গুরলারত ইরম্পদ্বেযাল েুরগে সোমাদ্বন্টক দৃশয সদখারনা হয।  ম্ভর্ত মাত্র একটাই 
মঞ্চ দ্বেল, প্ররোিকো একটু অদলর্দল করে স টারকই র্যর্হাে কেত গযালাদ্বিে 
অদ্বিিার্ক দ্বর্েনগেী ট্র্যানটরেে সশৌেব র্ীেব প্রদশবরনে িনয। 
 
 ামরন দ্বর্শাল উনু্মি প্রািরণ পথচােীো েুটরে র্যদ্বতর্যি হরয, সোট আকৃদ্বতে 
োনর্াহনগুরলা দ্রুত গদ্বতরত েুরট চরলরে তারদে িনয দ্বনদ্বদবষ্ট কো পরথ। 
 
উপরে তাকারলা ট্র্যাদ্বিি, দ্বনোপদ টারনল ধরে েুরট চলা এযাে টযাদ্বি সদখাে আশায, 
দ্বকন্তু স  ধেরনে সকারনা র্যর্িা সনই। র্স্তুত প্রাথদ্বমক দ্বর্স্ময সকরট সেরতই স  রু্েরত 
পােল ট্র্ানটরে সেমন দ্বেল তাে সথরক এই ির্ন অরনক অরনক সোট। এটা সোট একটা 
ির্ন, চতুদ্বদবরক হািাে হািাে মাইল দ্বর্সৃ্তত সকারনা কমরপ্ল্রিে। অাংশ না। 
 
েরঙে র্যর্হারেও পাথবকয আরে। হাইপােড্রামায ট্র্ানটেরক  র্ ময দ্বচদ্বত্রত কো হরতা 
অতযদ্বধক উজ্জ্বল েরঙ এর্াং সপাশাক দ্বেল অর্াস্তর্ এর্াং পুরোপুদ্বে অকােবকে। তরর্ এই 
কৃদ্বত্রমতাে উরেশয দ্বেল এম্পাযাে দ্বর্রশষ করে ট্র্যানটরেে অধুঃপতন তুরল ধো। 
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কমপরেলন দ্বেক তাে দ্বর্পেীত। েরঙে র্যর্হাে  বরন্ধ সপরলারেট সে  সপারটব সে 
কথাগুরলা র্রলদ্বেল তাে র্দ্বহুঃপ্রকাশ ঘরটরে এখারন। 
 
সদযালগুরলা ধূ ে, োদ  াদা। সপাশারকে োং কারলা, ধূ ে এর্াং  াদা। মারে মারে 
সদখা োরে  মূ্পণব কারলা সপাশাক; তােরচরযও কম সচারখ পড়রে  মূ্পণব ধূ ে সপাশাক; 
দ্বকন্তু আপাদমস্তক  াদা সপাশাক একটাও সচারখ পড়ল না। ট্র্যাদ্বিরিে। ধেনটা 
 র্ মযই আলাদা, সেন মানুষগুরলা দ্বনরিরদে স্বাতন্ত্রয সর্াোরত  রচষ্ট। 
 
 র্াে মুখ িার্রলশহীন। সমরযরদে চুল সোট করে োটা, পুরুষরদে লবা এর্াং সপেরন 
সর্ণী কো! সকউ কারো দ্বদরক তাকারে না। মরন হয সেন সকারনা লেয পূেরণে িনয 
 র্াই ো  দ্বনরে, সেন প্ররতযরকেই দ্বনিস্ব কাি োড়া অনয সকারনা দ্বদরক মন সদওযাে 
 ময সনই। নােী পুরুষ  র্াে সপাশাক একইেকম। শুধু লবা। চুল, রু্রকে উচ্চতা এর্াং 
সকামরেে প্রশস্ততা সদরখ তারদে আলাদা কো োরে। 
 
তারদেরক একটা এদ্বলরিটরে করে পাাঁচ সলরিল দ্বনরচ দ্বনরয আ া হল। স খান সথরক 
সর্দ্বেরয এর  দাাঁড়াল একটা দেিাে  ামরন। দেিাে মােখারন অনুজ্জ্বল র্রণব সলখা, 
দ্বমটিা দ্বলরিলে, দ্বমন ট্র্াি। .  ারথে কমপরেদ্বলযান সলখাগুরলা েশব কোে করযক 
স রকি পরে স গুরলা জ্বরল উেল। দেিা খুলল, দ্বিতরে  ুকল দ্বতন িন। 
 
ঘেটা দ্বর্শাল দ্বকন্তু প্রায ফাাঁকা।  ামানয আ র্ার্পত্রগুরলা এমনিারর্ র্যর্হাে কো হরযরে 
সেন এই ঘরেে র্াদ্ব ন্দাে েমতা সদখারত চায। 
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দূরেে সদযারলে কারে দুিন গাডব, তারদে দৃদ্বষ্ট দ্বিে হরয আরে এইমাত্র োো প্ররর্শ 
কেল তারদে উপে। ঘরেে দ্বেক সকরন্দ্রে একটু সপেরন দ্বর্শাল এক সটদ্বর্ল। তাে 
সপেরন সে র্র  আরে,  ম্ভর্ত স ই দ্বমটিা দ্বলরিলে, দ্বর্শাল শেীে, ম ৃণ মুখমণ্ডল, 
কারলা সচাখ। হাতদুরটা শদ্বিশালী, আঙুলগুরলা লবা, অল িারর্ সফরল। সেরখরে 
সটদ্বর্রলে উপে। 
 
দ্বমন ট্র্যাি (দ্বমদ্বনস্টাে অফ ট্র্ািরপারটবশন, ট্র্যাদ্বিি ধােণা কেল) ধূ ে সপাশাক পরেরে, 
দ্বকন্তু কলারেে োং উজ্জ্বল  াদা। সপাশারকে  াদা অাংশ দুদ্বদক সথরক আড়াআদ্বড়িারর্ 
সপাশাকটারক দ্বেক রু্রকে মােখারনে উপে দ্বদরয সেদ করেরে। সপাশাক এমনিারর্ 
ততদ্বে কো হরযরে সেন সমরযরদে রু্রকে স্ফীত িার্ সগাপন করে োরখ, অনযদ্বদরক 
ট্র্যাদ্বিরিে ধােণা  াদা ি  স দ্বদরকই  র্াে দৃদ্বষ্ট আকষবণ কেরর্। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে দ্বনুঃ রন্দরহ একিন মদ্বহলা। রু্রকে দ্বদরক তাকারনাে প্ররযািন সনই, সোট 
করে কাটা চুল সদরখই স টা র্লা োয। কণ্ঠস্বে অর্শযই সমরযদ্বল। 
 
গুড আফটােনুন। ফাউরণ্ডশন-এে অদ্বতদ্বথ পাওযাে স ৌিাগয আমারদে  র্ ময হয না। 
সেখারন একিন নামপদ্বেচযহীন মদ্বহলা েরযরে। পালািরম  র্াে দ্বদরক একর্াে তাদ্বকরয 
ট্র্যাদ্বিরিে উপে দৃদ্বষ্ট দ্বিে হরলা, একিন আর্াে কাউদ্বিরলে  দ য। 
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ফাউরণ্ডশরনে একিন কাউদ্বিলমযান। ট্র্যাদ্বিি গুরুরত্বে  ারথ র্লাে সচষ্টা কেল। 
কাউদ্বিলমযান সগালান ট্র্যাদ্বিি, দ্বর্রশষ দাদ্বযরত্ব দ্বনরযাদ্বিত। 
 
দ্বর্রশষ দাদ্বযত্ব? িুরু উপরে তুরল র্লল দ্বমদ্বনস্টাে। 
 
দ্বর্রশষ দাদ্বযত্ব, পুনোরৃ্দ্বে কেল ট্র্যাদ্বিি। সকন আমারদে  ারথ দাগী আ াদ্বমে মরতা 
র্যর্হাে কো হরে?  শস্ত্র েেীো আমারদেরক এখারন র্দ্বন্দ করে দ্বনরয এর রে সকন? 
ফাউরণ্ডশন-এে কাউদ্বিল, দ্বনশ্চযই রু্েরত পােরেন এটা শুরন খুদ্বশ হরর্ না। 
 
োই সহাক, দ্বব্ল্  র্লল, কণ্ঠস্বে রুে, আমো  াোেণ দাাঁদ্বড়রযই থাকর্? 
 
দ্বমদ্বনস্টাে অরনকেণ োণ্ডা দৃদ্বষ্টরত তাদ্বকরয থাকল দ্বব্ল্  এে দ্বদরক, তােপে এক হাত 
তুরল দ্বনরদবশ দ্বদল, দ্বতনরট সচযাে! িলদ্বদ! 
 
কমপরেদ্বলযান সপাশাক পদ্বেদ্বহত দ্বতন িন দ্বতনরট সচযাে দ্বনরয  াদ্বের্দ্ধিারর্ সিতরে 
 ুকল। র্ ল ওো। 
 
এর্াে, দ্বমদ্বনস্টাে র্লল, মুরখ দ্বনষ্প্রাণ হাদ্ব ,আোরম কথা র্লা োয? 
 
ট্র্যাদ্বিরিে স েকম মরন হরলা না। সচযােগুরলা গদ্বদহীন। শি আে োণ্ডা  মতল পৃষ্ঠ। 
তরর্ সকারনা অনুরোগ না করে স  দ্বিরে  কেল, আমো এখারন সকন? 
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দ্বমদ্বনস্টাে কাগি পত্র সদখরত লাগল। করযকটা র্যাপাে িানা হরয সগরলই আদ্বম র্যাখযা 
করে র্লরত পাের্। আপনাে োরনে নাম ফাে স্টাে। দ্বেক, কাউদ্বিলমযান? 
 
দ্বেক। 
 
সচাখ তুলল দ্বমদ্বনস্টাে। আদ্বম আপনাে পদর্ী র্যর্হাে কেদ্বে, কাউদ্বিলমযান। িদ্রতা 
দ্বহর রর্ আপদ্বনও আমাে পদর্ী র্যর্হাে করুন। 
 
মযাডাম দ্বমদ্বনস্টাে র্লরল হরর্? নাদ্বক অনয সকারনা দ্বর্রশষ  রবাধন আরে? 
 
দ্বর্রশষ সকারনা  রবাধন সনই,  যাে, আে দ্বিগুণ শব্ র্লােও সকারনা প্ররযািন সনই। শুধু 
মযাডাম র্া দ্বমদ্বনস্টাে র্লরলই চলরর্। .. 
 
তা হরল আপনাে প্ররশ্নে ির্ার্ দ্বি, দ্বমদ্বনস্টাে। 
 
িাহারিে কযারেন সগালান ট্র্যাদ্বিি, ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেক এর্াং টাদ্বমবনা  কাউদ্বিরলে 
 দ য। আদ্বম দ্বেক র্রলদ্বে, কাউদ্বিলমযান? 
 
আপদ্বন দ্বেক র্রলরেন, দ্বমদ্বনস্টাে। এর্াং সেরহতু আদ্বম ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেক 
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আমাে কথা সশষ হযদ্বন, কাউদ্বিলমযান। পরে আপদ্বে িানারত পােরর্ন। আপনাে  িী 
সিনি সপরলারেট, স্কলাে, ইদ্বতহা দ্বর্দ এর্াং ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেক। আপদ্বনই ড. 
সপরলারেট,তাই না? 
 
দ্বমদ্বনস্টারেে তীক্ষ্ণ দৃদ্বষ্টে  ামরন অপ্রস্তুত হরয পড়ল সপরলারেট, হযাাঁ, এর্াং আদ্বম- সথরম 
সগল মােপরথ, তােপে শুধু র্লল,দ্বি, দ্বমদ্বনস্টাে। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে আঙুরলে ফাাঁরক আঙুল  ুদ্বকরয স ািা হরয র্ ল। আমাে কারে সে দ্বেরপাটব 
এর রে, স খারন সকারনা মদ্বহলাে কথা র্লা সনই। স -ও মহাকাশোরনে  দ য? 
 
স  ও একিন  দ য, দ্বমদ্বনস্টাে। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
তা হরল আদ্বম মদ্বহলারকই দ্বিরে  কেদ্বে, আপনাে নাম? 
 
আদ্বম দ্বব্ল্  নারম পদ্বেদ্বচত, ঋিু িদ্বিরত সচযারে র্র রে, কথা র্লরে শান্ত এর্াং েষ্ট 
স্বরে, েদ্বদও আমাে পুরো নাম অরনক র্ড়, মযাডাম। আপদ্বন শুনরর্ন? 
 
শুধু দ্বব্ল্  নারমই চলরর্। আপদ্বন ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেক, দ্বব্ল্ ? 
 
না, মযাডাম। 
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সকান গ্ররহে নাগদ্বেক, দ্বব্ল্ ? 
 
সকারনা দ্বনদ্বদবষ্ট গ্ররহে নাগদ্বেক দ্বহর রর্ প্রমাণ কোে িনয সকারনা কাগিপত্র আমাে 
কারে সনই, মযাডাম। 
 
সকারনা কাগি পত্র সনই, দ্বব্ল্ ?  ামরন দ্বেরপাটব সদদ্বখরয স  র্লল, এখারন তাে উরেখ 
আরে। আপদ্বন এই িাহারি সকন? 
 
আদ্বম একিন োত্রী, মযাডাম। 
 
কাউদ্বিলমযান ট্র্যাদ্বিি অথর্া ড. সপরলারেট িাহারি উোে  ময আপনাে কাগিপত্র 
সদখরত সচরযদ্বেল? 
 
না, মযাডাম। 
 
সকারনা পদ্বেচযপত্র সনই স টা আপদ্বন তারদে িাদ্বনরযদ্বেরলন, দ্বব্ল্ ? 
 
না, মযাডাম। 
 
কী কাি করেন আপদ্বন? নারমে  ারথ কারিে সকারনা দ্বমল আরে? 
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আদ্বম শুধুই োত্রী। আে দ্বকেু না। 
 
আপদ্বন সকন এই মদ্বহলারক দ্বর্েত কেরেন, দ্বমদ্বনস্টাে, ট্র্যাদ্বিি র্লল, সকান আইনটারক 
স  অমানয করেরে। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে দ্বলরিলে এে দৃদ্বষ্ট দ্বব্ল্  এে উপে সথরক এর  পড়ল ট্র্যাদ্বিরিে উপে, আপদ্বন 
র্াইরেে গ্ররহে নাগদ্বেক, কাউদ্বিলমযান, আমারদে আইনকানুন  বরন্ধ সকারনা ধােণা 
সনই।  র্ িাযগায আপনাে দ্বনরিে আইন চলরত পারে না; গযালাকদ্বটক আইরনে 
 াধােণ একটা দ্বনযম এটা। 
 
রু্েরত পােলাম, দ্বমদ্বনস্টাে, দ্বকন্তু আমাে প্ররশ্নে উেে সপলাম না। সকান আইন স  
অমানয করেরে। 
 
গযালাদ্বিে  াধােণ দ্বনযম হরলা, কাউদ্বিলমযান, অনয গ্ররহে নাগদ্বেক তাে দ্বনিস্ব 
ডদ্বমদ্বনযরনে র্াইরে সকারনা গ্রহ ভ্রমণ কেরত সগরল অর্শযই প্ররযািনীয কাগি পত্র 
 ারথ োখরর্। পেবটনরক আকৃষ্ট কোে িনয অরনক গ্রহই দ্বশদ্বথল দ্বনযম পালন করে। 
আমো খুর্ করোেিারর্ আইন সমরন চদ্বল। স  দ্বর্েহীন এক উিাস্তু। এখারন এর  
আমারদে আইন িি করেরে। 
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আ রল মহাকাশ োরনে দ্বনযন্ত্রণ দ্বেল আমাে হারত। এখারন না এর  তাে অনয সকারনা 
উপায দ্বেল না। আপদ্বন দ্বনশ্চযই র্লরর্ন না সে তারক মহাকারশ সেরখ আশাই দ্বেক 
হরতা। 
 
শুধু র্লর্ সে আপদ্বনও আমারদে আইন িি করেরেন, কাউদ্বিলমযান। 
 
না, আপনাে কথা দ্বেক না, দ্বমদ্বনস্টাে। আদ্বম র্াইরেে সকউ না, ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেক। 
আে কমপরেলন এর্াং তাে অধীনস্ত দ্বর্েগুরলা হরে ফাউরিশন এে এর াদ্ব রযরটড 
পাওযাে। ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেক দ্বহর রর্ এখারন আদ্বম স্বাধীনিারর্ ভ্রমণ কেরত 
পাদ্বে। 
 
অর্শযই, কাউদ্বিলমযান, েতেণ আপনাে দাদ্বর্ে স্বপরে উপেুি প্রমাণ সদখারত 
পােরর্ন। 
 
আদ্বম সদদ্বখরযদ্বে, দ্বমদ্বনস্টাে। 
 
এমনদ্বক, তােপরেও দ্বর্েহীন কাউরক এখারন এরন আমারদে আইন অমানয কেরত 
পারেন না আপদ্বন। 
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ইতস্তত কেরে ট্র্যাদ্বিি। অদ্বফ াে দ্বকরণ্ড তাে কথা োরখদ্বন, কারিই তারক েো কোে 
সকারনা প্ররযািন সনই। তাই স  র্লল, ইদ্বমরগ্রশন সস্টশরন সকউ আমারদে থামাযদ্বন, 
তাই ধরে দ্বনরযদ্বেলাম এই মদ্বহলারক  রি আনরল সকারনা  ম যা হরর্ না। 
 
 দ্বতয কথা আপনারদে থামারনা হযদ্বন, কাউদ্বিলমযান।  দ্বতয কথা এই মদ্বহলাে কথা 
দ্বেরপাটব কো হযদ্বন। আমাে ধােণা এদ্বন্ট্র সস্টশরনে অদ্বফ াে দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরযদ্বেল োরমলা 
না করে আপনাে মহাকাশোন  ােরফর  পাোরনা সর্দ্বশ িরুদ্বে। অর্শযই ওো সেটা 
করেরে তা দ্বনযমর্দ্বহিূবত এর্াং স  র্যাপারে র্যর্িা সনওযা হরর্। তরর্ সকারনা  রন্দহ 
সনই সে স  এই দ্ব দ্ধারন্তে দ্বপেরন সিাোরলা কােণ সদখারত পােরর্। আমারদে আইন 
কড়া হরলও অনযােয দ্বকেু কদ্বে না। 
 
তা হরল এই মুহূরতব আইদ্বন মােপযাাঁচ র্ন্ধ কোে অনুরোধ কেদ্বে, দ্বমদ্বনস্টাে। পদ্বেচযপত্র 
োড়া কাউরক দ্বনরয এর দ্বে এই দ্বেরপাটব েদ্বদ নাই পান, তা হরল আপনাে িানাে সকারনা 
উপায সনই সে আমো সকারনা আইন অমানয করেদ্বে দ্বকনা। অথচ এখারন লযাণ্ড কোে 
 ারথ  ারথ আপদ্বন আমারদে সগ্রপ্তাে কোে িনয ততদ্বে হরযই দ্বেরলন। সকন দ্বমদ্বনস্টাে, 
আমো সতা সকারনা অপোধ কদ্বেদ্বন? 
 
দ্বমদ্বনস্টাে হা ল, আপনাে অর্িা রু্েরত পােদ্বে, কাউদ্বিলমযন। আপনাে  দ্বিনীে  ারথ 
আপনারদে সগ্রপ্তাে কোে সকারনা  ম্পকব সনই। আমো কাি কেদ্বে। ফাউরণ্ডশন-এে 
পরে, একটু আরগ আপদ্বনই র্রলরেন আমো ফাউরণ্ডশন-এে। এর াদ্ব রযরটড পাওযাে। 
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দ্বকন্তু স টা অ ম্ভর্, দ্বমদ্বনস্টাে। দ্বর্দঘুাঁরট। উিট। 
 
আমাে িানাে আগ্রহ হরে সকন আপদ্বন দ্বর্দঘুাঁরট, উিট, অ ম্ভর্ মরন কেরেন। 
 
কােণ আদ্বম ফাউরণ্ডশন-এে পদি কমবকতবা, দ্বর্রশষ দাদ্বযত্ব পালন কেদ্বে। দ্বর্ো  কো 
োয না তাো আমারক সগ্রপ্তাে কেরত চায র্া স ই েমতা তারদে আরে, কােণ আদ্বম 
কাউদ্বিরলে  দ য। 
 
আহ, আপদ্বন পদর্ী এদ্বড়রয সগরেন, তরর্ আপনাে মানদ্ব ক অর্িা দ্বর্রর্চনা করে েমা 
কো োয। োই সহাক আপনারক সগ্রপ্তাে কোে কথা  ো দ্বে সকউ র্রলদ্বন। সগ্রপ্তাে 
করেদ্বে শুধুমাত্র সে কাি কেরত র্লা হরযরে স টা  ুষু্ঠিারর্  ম্পন্ন কোে িনয। 
 
স টা দ্বক, দ্বমদ্বনস্টাে? ট্র্যাদ্বিি র্লল, দ্বনরুদ্বিগ্ন আেদ্বর্ো ী মদ্বহলাে কাে সথরক দ্বনরিে 
অদ্বিেতা লুদ্বকরয োখাে সচষ্টা কেরে। 
 
স টা হরে, কাউদ্বিলমযান, মহাকাশোন আপনাে কাে সথরক দ্বনরয ফাউরণ্ডশনরক সফেত 
দ্বদরত হরর্। 
 
কী? 
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আর্ােও সকারনা  রবাধন সনই, এটা আপনাে অিদ্রতা। এই িাহাি আপনাে না। 
আপদ্বন এটা ততদ্বে করেরেন র্া দ্বকরনরেন? 
 
অর্শযই না, দ্বমদ্বনস্টাে। ফাউরণ্ডশন আমারক এটা দ্বদরযরে। 
 
তা হরল এটা দ্বফদ্বেরয সনওযাে অদ্বধকাে দ্বনশ্চযই ফাউরণ্ডশন-এে আরে, কাউদ্বিলমযন। 
এই মহাকাশোন  ম্ভর্ত অতযন্ত দাদ্বম। 
 
ট্র্যাদ্বিি সকারনা ির্ার্ দ্বদল না। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে র্লল, এটা গ্রযাদ্বিদ্বটক দ্বশপ, কাউদ্বিলমযান। অল্প করযকটা ততদ্বে কো হরযরে। 
আপনারক একটা দ্বদরয ওো দ্বনশ্চযই পস্তারে এখন। আপদ্বন কমদাদ্বম আরেকটা 
মহাকাশোন সচরয দ্বনরত পােরর্ন, স টা দ্বদরযও কাি চলরর্। দ্বকন্তু সে মহাকাশ োন 
দ্বনরয এর রেন স টা সফেত দ্বদরতই হরর্। 
 
আদ্বম সফেত সদর্ না, দ্বমদ্বনস্টাে। দ্বর্ো  কদ্বে না ফাউরণ্ডশন আপনারক এই অনুরোধ 
করেরে। 
 
আদ্বম একা না, কাউদ্বিলমযান। দ্বর্রশষ করে শুধু কমপরেলনরকই এই অনুরোধ কো 
হযদ্বন। আমাে দ্বর্ো  ফাউরণ্ডশন প্রিার্ র্লরযে প্রদ্বতদ্বট গ্রহরকই একই অনুরোধ কো 
হরযরে। অথবাৎ ওো িারন না আপদ্বন সকাথায,তাই র্যদ্বতর্যস্ত হরয খুাঁরি সর্ড়ারে। এটাও 
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পদ্বেষ্কাে সে ফাউরণ্ডশন-এে প্রদ্বতদ্বনদ্বধ দ্বহর রর্ কমপরেলরনে  ারথ আপনাে দ্বর্রশষ 
সকারনা কাি সনই–স রেরত্র ওো িানত আপদ্বন সকাথায আরেন।  াংরেরপ, আপদ্বন 
আমারক দ্বমরথয কথা র্রলরেন, কাউদ্বিলমযান। 
 
ফাউরণ্ডশরনে কাে সথরক আপদ্বন সে অনুরোধ সপরযরেন, স টা আদ্বম সদখরত চাই, 
দ্বমদ্বনস্টাে, ট্র্যাদ্বিি আমতা আমতা করে র্লল। স টা সদখাে অদ্বধকাে আমাে আরে 
দ্বনশ্চযই। 
 
অর্শযই, েদ্বদ আইরনে  াহােয দ্বনরত হয। আইদ্বন কাোরমারক আমো েরথষ্ট গুরুত্ব সদই, 
কাউদ্বিলমযন, দ্বনদ্বশ্চত থাকরত পারেন দ্বনরিে কথা র্লাে অদ্বধকাে। আপদ্বন পারর্ন। 
তরর্ িারলা হরর্ েদ্বদ আমো সর্দ্বশ তহ তচ না করে, আইনগত োরমলায না দ্বগরয 
 মরোতায আ রত পাদ্বে। 
 
ট্র্যাদ্বিি আর্ােও দ্বনশু্চপ। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে দ্বকেুেণ অরপো করে আর্াে কথা শুরু কেল, 
 
শুনুন, কাউদ্বিলমযান,  মরোতা র্া আইরনে আশ্রয সেিারর্ই সহাক মহাকাশ োন আমো 
োখর্ই। পদ্বেচযপত্র োড়া োত্রী দ্বনরয আ াে শাদ্বস্ত দ্বনিবে কেরর্ সকান পথ আমো সর্রে 
সনর্। আইনগত র্যর্িা সনওযা হরল র্যাপােটা আপনাে দ্বর্পরে োরর্, এর্াং কথা দ্বদদ্বে 
শাদ্বস্তে মাত্রা হরর্ খুর্ কদ্বেন। র্োং একটা চুদ্বি কদ্বে, এর্াং আপনাে োত্রীরক সকারনা 
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কমাদ্বশবযাল ফ্লাইরট সেখারন সেরত চায স খারনই পাোরনা হরর্। ইরে হরল আপনাোও 
তাে  ারথ সেরত পােরর্ন। অথর্া েদ্বদ ফাউরণ্ডশন অনুরোধ করে তা হরল আমো িারলা 
মহাকাশোন আপনারক সদর্, পরে ফাউরণ্ডশন এে কাে সথরক  মমারনে আরেকটা সচরয 
সনর্। আে েদ্বদ আপদ্বন ফাউরণ্ডশন দ্বনযদ্বন্ত্রত সটদ্বেরটাদ্বেরত দ্বফেরত না চান তা হরল 
আমো আপনারক োিধনদ্বতক আশ্রয এমনদ্বক কমপরেলরনে নাগদ্বেকত্বও দ্বদরত পাদ্বে। 
রু্েরতই পােরেন,  মরোতা কেরল অরনক দ্বদক দ্বদরয লাির্ান হওযাে  ম্ভার্না আরে। 
দ্বকন্তু আইরনে আশ্রয দ্বনরল দ্বকেুই পারর্ন না। 
 
আপদ্বন সর্শ আগ্রহী, দ্বমদ্বনস্টাে। এমন দ্বকেু প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদরেন ো আপদ্বন োখরত 
পােরর্ন না। ফাউরণ্ডশন আমারক দ্বফদ্বেরয দ্বদরত র্লরল সকারনা অর্িারতই আপদ্বন 
আমারক োিধনদ্বতক আশ্রয দ্বদরত পােরর্ন না। 
 
কাউদ্বিলমযান, োখরত পাের্ না এমন সকারনা প্রদ্বতশ্রুদ্বত আদ্বম দ্বদই না। ফাউরণ্ডশন-এে 
প্রধান এর্াং একমাত্র অনুরোধ হরে মহাকাশ োরনে িনয। আপনারদে র্যাপারে তাো 
দ্বকেুই র্রলদ্বন। 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্রুত তাকারলা দ্বব্ল্  এে দ্বদরক, তােপে র্লল, দ্বমদ্বনস্টাে, ড. সপরলারেট এর্াং 
দ্বম  দ্বব্ল্ -এে  ারথ দ্বকেুেণ আরলাচনা কো োরর্? 
 
অর্শযই, কাউদ্বিলমযান। আপনারক পরনে দ্বমদ্বনট  ময সদওযা হরলা। 
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একা কথা র্লরত চাই, দ্বমদ্বনস্টাে। 
 
আপনারদে একটা আলাদা করে দ্বনরয োওযা হরর্, পরনে দ্বমদ্বনট পে আর্াে দ্বফদ্বেরয 
আনা হরর্ এখারন, কাউদ্বিলমযান। সকউ আপনারদে আরলাচনা সশানাে সচষ্টা কেরর্ না 
র্া র্াধা সদরর্ না। আদ্বম কথা দ্বদদ্বে। োই সহাক আপনারদে কড়া পাহাো সদওযা হরর্, 
সর্াকাে মরতা পালারনাে সচষ্টা কেরর্ন না। 
 
রু্রেদ্বে, দ্বমদ্বনস্টাে। 
 
এর্াং েখন দ্বফরে আ রর্ন, আশা কদ্বে মহাকাশোন দ্বফদ্বেরয দ্বদরত আপদ্বন সস্বোয োদ্বি 
হরর্ন। অনযথায আইন তাে দ্বনিস্ব গদ্বতরত চলরর্, এর্াং আপনারদে কারো িনযই 
 ুখকে হরর্ না, কাউদ্বিলমযান। রু্েরত সপরেরেন? 
 
রু্েরত সপরেদ্বে, দ্বমদ্বনস্টাে। ট্র্যাদ্বিি র্লল, প্রচণ্ড োগ দ্বনযন্ত্ররণে িনয প্রচণ্ড পদ্বেশ্রম 
কেরে, দ্বকন্তু লাি হরে না। 
 
. 
 
সোট কে, দ্বকন্তু েরথষ্ট আরলাদ্বকত, দুরটা সচযাে এর্াং একটা সোট দ্বর্োনা েরযরে, একটু 
কান পাতরলই িযাদ্বন্টরলদ্বটাং ফযারনে মৃদু গুিন সশানা োরর্। 
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দ্বমদ্বনস্টাে এে দ্বর্শাল, শূনয অদ্বফর ে তুলনায এটা অরনক সর্দ্বশ আোমদাযক। 
 
লবা গম্ভীেদশবন গাডব তারদেরক দ্বনরয এর রে, এক মুহূরতবে িনযও ব্ল্াস্টাে এে উপে 
সথরক হাত  োযদ্বন স । করে স াকাে পে ককবশ স্বরে র্লল,পরনে দ্বমদ্বনট। তােপে 
দড়াম করে দেিা র্ন্ধ করে দ্বদল। 
 
আশা কদ্বে আমারদে কথা সকউ শুনরর্ না। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
সপরলারেট র্লল, দ্বমদ্বনস্টাে প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদরযরে, সগালান। 
 
তুদ্বম দ্বনরিরক দ্বদরয  র্াইরক দ্বর্চাে কে, সিনি। তাে তথাকদ্বথত প্রদ্বতশ্রুদ্বত েরথষ্ট নয। 
প্ররযািন হরল সকারনা দ্বিধা না করে স  প্রদ্বতশ্রুদ্বত িি কেরর্। 
 
সকারনা  ম যা না, র্লল দ্বব্ল্ । এই িাযগাে চােপারশ আদ্বম দ্বশল্ড ততদ্বে কেরত পাের্। 
 
সতামাে কারে দ্বশদ্বল্ডাং দ্বডিাই  আরে? দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
হাদ্ব ে  ারথ দ্বব্ল্র ে দুধ  াদা দাাঁতগুরলা দ্বেদ্বকরয উেল, গাযাে মাইণ্ড একটা দ্বশদ্বল্ডাং 
দ্বডিাই , সপল। শদ্বিশালী মাইণ্ড। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

144 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আমারদে এই অর্িায পড়রত হরযরে, ট্র্যাদ্বিি র্লল, োগত স্বরে,–শদ্বিশালী মাইরণ্ডে 
 ীমার্দ্ধতাে কােরণ। 
 
কী র্লরত চাও?–র্লল দ্বব্ল্ । 
 
দ্বত্রমুখী দ্বর্রোধ েখন সশষ হয, তুদ্বম সমযে এর্াং দ্বিতীয ফাউরণ্ডশন-এে, সিনদ্বডর্ল 
দুিরনে মাইণ্ড সথরক আমাে কথা মুরে দাও। 
 
এ োড়া উপায দ্বেল না। তুদ্বম আমারদে  র্রচরয গুরুত্বপূণব  ম্পদ। 
 
হযাাঁ, সগালান ট্র্যাদ্বিি, দয এিাে োইট। দ্বকন্তু তুদ্বম তারদে মন সথরক মহাকাশ োরনে 
কথা মুরে দাওদ্বন? সমযে েযারন্না আমারক চান না, চান মহাকাশোন। এটাে কথা দ্বতদ্বন 
িুলরত পারেন দ্বন। 
 
দ্বব্ল্  িুরু কুাঁচকাল। 
 
দ্বচন্তা করে সদখ। গাযা স্বািাদ্বর্কিারর্ ধরে দ্বনরযরে আদ্বম আে মহাকাশোন এক 
ইউদ্বনট। েদ্বদ েযারন্না আমাে কথা না িারর্, মহাকাশোরনে কথাও িার্রর্ না।  ম যা 
হরে গাযা ইদ্বিদ্বিিুযাদ্বলদ্বট সর্ারে না। স  মরন করেরে আদ্বম আে মহাকাশোন দ্ব রিল 
অগবাদ্বনিম, এর্াং িুল করেরে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

145 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দ্বব্ল্  র্লল, নেম গলায, এটা  ম্ভর্ হরত পারে। 
 
সর্শ, ট্র্যাদ্বিরিে গলা কদ্বেন, এই িুল  াংরশাধরনে দাদ্বযত্ব সতামাে। গ্রযাদ্বিদ্বটক দ্বশপ এর্াং 
কদ্বম্পউটাে আমাে চাই। অনয দ্বকেু হরল চলরর্ না। কারিই, দ্বব্ল্ , এগুরলা সেন আমাে 
হারত থারক তাে র্যর্িা কে। তুদ্বম মাইণ্ড করন্ট্রাল কেরত পারো। 
 
হযাাঁ, ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু আমো হালকািারর্ তাে প্ররযাগ কদ্বে না। দ্বত্রমুখী দ্বর্রোরধে  ময 
আমো এটা প্ররযাগ করেদ্বেলাম, দ্বকন্তু িারনা,তাে িনয কত  মরযে প্ররযািন হরযদ্বেল? 
কত দ্বহ ার্-দ্বনকাশ এর্াং দ্বর্চাে দ্বর্রেষরণে প্ররযািন হরযদ্বেল? র্হু র্েে। ইরে হরলই 
আদ্বম সকারনা মদ্বহলাে মাইরণ্ড প্ররর্শ করে অনয কারো ইোমরতা তারক পদ্বের্তবন কেরত 
পাদ্বে না। 
 
এখন এমন একটা  ময– 
 
সিাে গলায র্াধা দ্বদল দ্বব্ল্ । এিারর্ শুরু কেরল, সকাথায দ্বগরয সশষ হরর্? এদ্বন্ট্র 
সস্টশরনে অদ্বফ ারেে মাইণ্ড দ্বনযন্ত্রণ করে আমো দ্রুত সর্ে হরয আ রত পােতাম। 
 
সকন করোদ্বন? 
 
কােণ আমো িাদ্বন না এে পদ্বেণদ্বত কী হরর্। হযরতা পদ্বেদ্বিদ্বত আরো খাোপ হরর্। 
দ্বমদ্বনস্টাে এে মাইণ্ড পদ্বের্তবন কেরল মানুরষে  ারথ তাে আচেরণে উপে প্রিার্ 
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পড়রর্। সেরহতু স  তাে  েকারেে উাঁচু পরদ েরযরে, আন্তমহািাগদ্বতক  ম্পরকবে 
উপেও প্রিার্ পড়রত পারে। দ্বনদ্বশ্চত না হরয দ্বকেু কো দ্বেক হরর্ না। 
 
তা হরল তুদ্বম আমারদে  ারথ এর ে সকন? 
 
কােণ সে-সকারনা মুহূরতব সতামাে িীর্ন হুমদ্বকে মুরখ পড়রত পারে। সে-সকারনা মূরলয 
সতামারক আমাে েো কেরত হরর্, সপল র্া আমাে িীর্রনে দ্বর্দ্বনমরয হরলও। এদ্বন্ট্র 
সস্টশরন সতামাে সকারনা দ্বর্পদ দ্বেল না। এখনও িীর্রনে উপে সকারনা হামলা হরে 
না। সতামারক দ্বনরিে সচষ্টায এই  ম যাে সমাকারর্লা কেরত হরর্, কেরত থাক েতেণ 
না গাযা  দ্বেক পদরেপ দ্বেক কেরত পােরে। 
 
গিীে দ্বচন্তায ডুরর্ সগল ট্র্যাদ্বিি। তােপে র্লল, স রেরত্র, অনয সচষ্টা কেরতই হরর্। 
হযরতা কাি হরর্ না। 
 
দেিা খুরল সগল। দ্বর্কট শব্ করে র্াদ্বড় সখল সদযারলে  ারথ । গাডব ককবশ  ুরে র্লল, 
সর্দ্বেরয আ ুন। 
 
সর্েরনাে  ময সপরলালারেট দ্বফ দ্বফ  করে দ্বিরে  কেল কী কেরর্, সগালান? 
 
ট্র্যাদ্বিি একই েকম দ্বফ দ্বফ  করে ির্ার্ দ্বদল, িাদ্বন না। পদ্বেদ্বিদ্বত রু্রে কাি কেরত 
হরর্। 
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. 
 
ওো  ুকরতই দ্বমদ্বনস্টাে মুখ তুরল হা ল। আমাে দ্বর্ো , কাউদ্বিলমযান, সে, আপদ্বন 
র্লরত এর রেন, মহাকাশোন আপদ্বন দ্বফদ্বেরয সদরর্ন। 
 
আদ্বম এর দ্বে, দ্বমদ্বনস্টাে, শান্ত  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, শতব দ্বনরয আরলাচনা কেরত। 
 
আরলাচনা কোে মরতা সকারনা শতব সনই,কাউদ্বিলমযান। চাইরল দ্রুত দ্বর্চারেে র্যর্িা 
কো হরর্, তােরচরযও দ্রুত স টা সশষ হরর্। দ্বনশ্চযতা দ্বদরয র্লদ্বে আপদ্বন সদাষী  ার্যস্ত 
হরর্নই। তােপে স্বািাদ্বর্কিারর্ই আপনাে িাহাি আমারদে হারত চরল আ রর্,আে 
আপনাো দ্বতন িন কদ্বেন শাদ্বস্ত পারর্ন। একদ্বদন সদদ্বে কদ্বেরয সদওযাে িনয শুধু শুধু 
সকন শাদ্বস্ত সিাগ কেরর্ন। 
 
োই সহাক, আরলাচনা কেরতই হরর্, দ্বমদ্বনস্টাে, কােণ দ্বর্চাে েত দ্রুত সশষ সহাক, 
আমারক োড়া সিাে করে মহাকাশোরনে দ্বিতরে স াকাে সচষ্টা কেরল স টা ধ্বাং  হরয 
োরর্, স ই  ারথ সে রপাটব এর্াং তাে আরশপারশে  র্ র্ দ্বত ধ্বাং  হরয োরর্। হুমদ্বক 
সদওযা র্া র্ল প্ররযাগ আপনারদে আইরন সনই, দ্বনরিই েদ্বদ আইন িি করেন, 
আমারদে দ্বনেবাতন করেন র্া অদ্বনদ্বদবষ্ট কারলে িনয র্দ্বন্দ করে োরখন, ফাউরণ্ডশরন খর্ে 
সপৌঁেরর্। তাো এরত খুদ্বশ হরর্ না। মহাকাশোন দ্বফরে পাওযাে িনয তারদে েতই 
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আগ্রহ থাকুক দ্বনরিে নাগদ্বেরকে সকারনা েদ্বত তাো সমরন সনরর্ না।–শতব দ্বনরয আমো 
আরলাচনা কেরত পাদ্বে? 
 
সর্াকাে মরতা কথা, িুরু কুচরক র্লল দ্বমদ্বনস্টাে। প্ররযািন হরল আমো ফাউরণ্ডশনরক 
সডরক আনরত পাদ্বে। দ্বনরিরদে িাহাি কীিারর্ খুলরত হয তাো িারন। 
 
আপদ্বন আমাে পদর্ী র্যর্হাে করেন দ্বন, দ্বমদ্বনস্টাে, দ্বকন্তু আপনাে মানদ্ব ক অর্িা 
দ্বর্রর্চনা করে েমা কো োয। িারলািারর্ই িারনন, ফাউরণ্ডশনরক আপদ্বন সডরক 
আনরর্ন না, কােণ মহাকাশোন তারদে দ্বফদ্বেরয সদওযাে সকারনা ইোই আপনাে সনই। 
 
দ্বমদ্বনস্টারেে মুরখে হাদ্ব  মুরে সগল। এটা কী ধেরনে কথা হরলা, কাউদ্বিলমযান। 
 
এমন ধেরনে কথা, দ্বমদ্বনস্টাে, ো হযরতা অনয কারো সশানা উদ্বচত না। আমাে  িীো 
সকারনা সহারটরল চরল োক, ওরদে দ্বর্শ্রারমে প্ররযািন। গাডবরদে দেিাে । র্াইরে সেরত 
র্লুন। একটা ব্ল্াস্টাে োখরত পারেন। আপদ্বন সতা আে সোট্ট খুদ্বক না, হারত ব্ল্াস্টাে 
থাকরল আমারক িয পার্াে দ্বকেু সনই। আদ্বম, দ্বনেস্ত্র। 
 
সডরস্কে ওপাশ সথরক ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক েুাঁরক দ্বমদ্বনস্টাে র্লল, আপনারক আমাে িয 
পার্াে দ্বকেু সনই। 
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দ্বপেরন না তাদ্বকরয ইশাো কেরতই একিন গাডব  ামরন এর  সমরেরত েকা  করে 
সগাড়াদ্বল েুরক স ািা হরয দাাঁড়ারলা। দ্বমদ্বনস্টাে র্লল, এই দুিনরক ৫ নাবাে  ুযইরট 
দ্বনরয দ্বগরয দ্বর্শ্রারমে র্যর্িা কেরর্ আে িারলািারর্ পাহাো সদরর্। ওরদে সকারনা  ম যা 
হরল র্া পাদ্বলরয সগরল দাযী হরর্ তুদ্বম। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে উরে দাাঁড়ারতই  াংকুদ্বচত হরয সগল ট্র্যাদ্বিি। মদ্বহলা েরথষ্ট লবা, ট্র্াদ্বিরিে 
সচরয একটু সর্দ্বশই হরর্। দ্বচকন সকামে। কাোরমাে মারে একটা দ্বর্শালত্ব আরে। 
 ার্লীল চলারফো। দ্বতি মরন িার্ল ট্র্যাদ্বিি, েদ্বদ হাতাহাদ্বত লড়াই হয, তা হরল তারক 
মাদ্বটরত দ্বমদ্বশরয দ্বদরত পােরর্ এই মদ্বহলা। 
 
চলুন, কাউদ্বিলমযান। েদ্বদ সর্াকাে মরতা কথা র্লরতই থারকন, েত কম সলারক শুনরর্, 
আপনাে িনয ততই মিল। 
 
র্রলই হাাঁটরত লাগল দ্রুত পারয, দ্বপেু দ্বনল ট্র্যাদ্বিি। দ্বনরিরক তাে অরনক েুদ্র মরন 
হরে, সকারনা সমরযে  ামরন এমন অনুিূদ্বত আরগ হযদ্বন। 
 
এদ্বলরিটরে চড়ল ওো, দেিা র্ন্ধ করে দ্বম নস্টাে র্লল, আমো এখন একা, এর্াং েদ্বদ 
আপদ্বন সিরর্ থারকন সে আমাে উপে সিাে খাটারত পােরর্ন, তা হরল িুরল োন। তাে 
 ুরেলা কণ্ঠস্বে আরো সর্দ্বশ েষ্ট হরয উরেরে, পদ্বেষ্কাে আমুরদ গলা। আপদ্বন সর্শ 
শদ্বিশালী, দ্বকন্তু প্ররযািন হরলই আপনাে একটা হাত র্া দ্বশেদাাঁড়া সিরঙ দ্বদরত পাের্। 
অস্ত্র র্যর্হাে কোে প্ররযািন হরর্ না। 
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ট্র্যাদ্বিি দ্বচরু্রক হাত ঘষরত ঘষরত দ্বমদ্বনস্টারেে আপাদমস্তক দৃদ্বষ্ট সর্ালারলা। দ্বমদ্বনস্টাে, 
দ্বনরিে  মকে কারো  ারথ লড়াই কেরত আপদ্বে সনই। দ্বকন্তু আপনাে  ারথ লড়াই না 
কোে দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরযদ্বে। আদ্বম িাদ্বন কখন দ্বপদ্বেরয আ রত হয। 
 
চমৎকাে।  ন্তুদ্বষ্টে  ুরে র্লল দ্বমদ্বনস্টাে। 
 
আমো োদ্বে সকাথায, দ্বমদ্বনস্টাে?। 
 
দ্বনরচ! অরনক দ্বনরচ। িরযে দ্বকেু সনই। হাইপাে ড্রামাগুরলারত এিারর্ই নাযকরক 
পাতালঘরে দ্বনরয োওযা হয, দ্বকন্তু কমপরেলরন সকারনা পাতালঘে সনই-অল্প করযকটা 
সিলখানা আরে। োদ্বে আমাে র্যদ্বিগত অযাপাটবরমরন্ট; পাতালঘরেে মরতা সোমাদ্বন্টক না 
হরলও সর্শ আোমদাযক। 
 
এদ্বলরিটে সথরক সর্দ্বেরয ট্র্যাদ্বিি অনুমান কেল প্রায পঞ্চাশ দ্বমটাে দ্বনরচ সনরম 
এর রে। 
 
চােপারশ তাদ্বকরয অর্াক হরয সগল ট্র্যাদ্বিি। 
 
আমাে র্া িান আপনাে পেন্দ হযদ্বন, কাউদ্বিলমযান? দ্বিরে  কেল দ্বমদ্বনস্টাে। 
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আমাে পেন্দ না কোে সকারনা কােণ সনই, দ্বমদ্বনস্টাে। শুধু অর্াক হরযদ্বে। এেকম 
আশা কদ্বেদ্বন। এখারন আ াে পে েতটুকু সদরখদ্বে র্া শুরনদ্বে তারত ধােণা হরযরে 
আপনাো েরথষ্ট দ্বমতর্যযী-অপ্ররযািনীয দ্বর্লাদ্ব তা এদ্বড়রয চরলন। 
 
দ্বেক, কাউদ্বিলমযান। আমারদে  ম্পদ  ীদ্বমত। আর্হাওযাে মরতা িীর্ন োত্রাও সর্শ 
কদ্বেন। 
 
দ্বকন্তু, এটা, দ্বমদ্বনস্টাে, ট্র্যাদ্বিি আদ্বলিরনে িদ্বিরত দুহাত েদ্বড়রয র্লল, কমপরেলরন 
আ াে পে এই প্রথম েরঙে র্যর্হাে সদখরে স । স াফাগুরলা কুশন দ্বদরয  াকা। সদযাল 
সথরক দ্বর্েুদ্বেত হরে উজ্জ্বল নেম আরলা। সমরেরত নেম কারপবট, হাাঁটরল সকারনা শব্ 
হয না। এটা অর্শযই দ্বর্লাদ্ব তা। 
 
দ্বেকই র্রলরেন, কাউদ্বিলমযান, আমো অপ্ররযািনীয দ্বর্লাদ্ব তা, সলাকরদখারনা দ্বর্লাদ্ব তা, 
র্যযর্হুল দ্বর্লাদ্ব তা এদ্বড়রয চদ্বল। দ্বকন্তু এই র্যদ্বিগত দ্বর্লাদ্ব তাে প্ররযািন আরে। 
আমাে দাদ্বযত্ব অরনক, করোে পদ্বেশ্রম কেরত হয। এমন একটা িাযগা দেকাে সেখারন 
 র্ িুরল থাকা োয। 
 
 র্ কমপরেদ্বলযানোই এিারর্ সগাপন দ্বর্লা ী িীর্নোপন করে? 
 
দ্বনিবে করে কারিে পদ্বেমাণ এর্াং দাদ্বযরত্বে উপে। অল্প করযকিরনেই দ্বর্লা ী 
িীর্নোপরনে েমতা আরে, অদ্বধকাে আরে র্া কেরত চায। 
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দ্বকন্তু দ্বমদ্বনস্টাে, আপনাে েমতা আরে, অদ্বধকাে আরে এর্াং আপদ্বন কেরত চান? 
 
পদাদ্বধকারেে সেমন দাদ্বযত্ব আরে, সতমদ্বন দ্বকেু  ুদ্বর্ধাও আরে। এর্াে র্ ুন 
কাউদ্বিলমযান, তােপে আপনাে পাগলাদ্বমে কথা সশানা োরর্। দ্বনরি একটা স াফায র্র  
মুরখামুদ্বখ আরেকটা স াফায ট্র্যাদ্বিিরক র্ রত র্লল। 
 
র্ ল ট্র্যাদ্বিি। পাগলাদ্বম, দ্বমদ্বনস্টাে? 
 
একটা র্াদ্বলরশে উপে ডান হাত দ্বদরয সহলান দ্বদরয দ্বমদ্বনস্টাে আরযশ করে র্র রে। 
এখারন কথার্লাে  ময ফমবাদ্বলদ্বট কোে প্ররযািন সনই। আপদ্বন আমারক দ্বলরিলে 
ডাকরত পারেন। আদ্বম ট্র্যাদ্বিি ডাকর্। 
 
পারযে উপে পা তুরল সহলান দ্বদরয র্ ল ট্র্যাদ্বিি। দ্বলরিলে,আপদ্বন আমাে িনয দুরটা 
পথ সখালা সেরখরেন, হয  মরোতায আ া অথর্া দ্বর্চারেে মুরখামুদ্বখ হওযা। দুই 
সেরত্রই মহাকাশোন আপনাে হারত তুরল দ্বদরত হরর্। তােপরেও আপদ্বন মদ্বেযা হরয 
সর্াোরনাে সচষ্টা করেরেন সে  মরোতা কোই আমাে িনয িারলা হরর্। দ্বর্দ্বনমরয 
আপদ্বন অনয একটা মহাকাশ োন দ্বদরত সচরযরেন, সেন আদ্বম ও আমাে র্নু্ধো পেন্দ 
মরতা িাযগায চরল সেরত পাদ্বে। এমনদ্বক চাইরল কমপরেলরনে নাগদ্বেকত্বও পার্। অথচ 
র্নু্ধরদে  ারথ আরলাচনা কোে িনয মাত্র পরনে দ্বমদ্বনট  ময দ্বদরলন। এমনদ্বক দ্বনরিে 
র্যদ্বিগত সকাযাটবারেও দ্বনরয এরলন, এর্াং  ম্ভর্ত আমাে র্নু্ধোও এখন আোমদাযক 
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সকাযাটবারে দ্বর্শ্রাম কেরে।  াংরেরপ আপদ্বন আমারক ঘুষ দ্বদরেন, দ্বলরিলে, সেন 
আপর  মহাকাশোন আপনারক দ্বদরয সদই। 
 
সকন, ট্র্যাদ্বিি,আমাে মানদ্বর্ক আচেরণে সকারনা মূলযই আপদ্বন সদরর্ন না? 
 
না। 
 
একর্ােও িার্রর্ন না সে দ্বর্চারেে মুরখামুদ্বখ না হরয  মরোতা কেরল অরনক োরমলা 
কমরর্? 
 
না! আদ্বম অনয একটা পোমশব সদর্। 
 
সেমন। 
 
দ্বর্চাে কারেবে একটা  ম যা হরে সে এটা সগাপন থারক না। এই গ্ররহে করোে 
আইনকানুরনে কথা আপদ্বন অরনকর্াে র্রলরেন। আমাে ধােণা,  র্টুকু সেকডব না করে 
আপদ্বন সকারনা দ্বর্চাে সশষ কেরত পােরর্ন না। স েকম হরল ফাউরণ্ডশন িানরর্। 
দ্বর্চাে সশরষ মহাকাশোন দ্বফদ্বেরয দ্বদরত হরর্ তারদেরক। 
 
অর্শযই, িার্রলশহীন গলায র্লল দ্বলরিলে। তাোই সতা এটাে মাদ্বলক। 
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দ্বকন্তু, সগাপরন চুদ্বি কেরল সকারনা সেকডব োখরত হরর্ না। মহাকাশোন আপনাো সেরখ 
দ্বদরত পােরর্ন, সেরহতু ফাউরণ্ডশন দ্বকেুই িানরর্ না, তাো িানরর্ও না সে আমো এই 
গ্ররহ এর দ্বেলাম–কমরেলন মহাকাশোন দ্বনরিে কারে োখরত পােরর্। আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত 
আপদ্বন এটাই কেরত চান। 
 
সকন স টা কের্? এখনও স  িার্রলশহীন। আমো ফাউরণ্ডশন কনরফডারেশরনে অাংশ, 
তাই না? 
 
পুরোপুদ্বে না। আপনারদে অর্িান হরে অযার াদ্ব রযরটড পাওযাে দ্বহর রর্। 
 
তা হরলও অযার াদ্ব রযরটড পাওযাে দ্বহর রর্ আমো ফাউরণ্ডশনরক  হরোদ্বগতা কেরত 
পাদ্বে। 
 
কেরর্ন কী? এমনদ্বক হরত পারে না সে কমপরেলন স্বপ্ন সদখরে পুরোপুদ্বে স্বাধীনতাে; 
এমনদ্বক সনতৃরত্বেও? আপনারদে ইদ্বতহা  সর্শ প্রাচীন।  র্ গ্রহই এমন দাদ্বর্ কেরলও 
আপনাো আ রলই প্রাচীন দ্বর্ে। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে পাতলা এক টুকরো োণ্ডা হাদ্ব  দ্বদরয র্লল, প্রাচীনতম। 
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একটা  ময দ্বেল েখন কমপরেলন এই দ্ব রস্টরমে অন্তগবত তুলনামূলকিারর্ সোট 
অরনকগুরলা দ্বর্ে শা ন কেত। আর্াে হযরতা স ই হাোরনা েমতা দ্বফরে পাওযাে স্বপ্ন 
সদখরে। 
 
আপনাে মরন হয এমন অ ম্ভর্ স্বপ্ন আমো সদখরত পাদ্বে? অ ম্ভর্ হরলও, স্বপ্ন সদখরত 
সতা সদাষ সনই। টাদ্বমবনা  গযালাদ্বিে সশষ প্রারন্ত অর্দ্বিত । অনযানয গ্ররহে তুলনায তাে 
ইদ্বতহা  এরকর্ারে নতুন, মাত্র পাাঁচ শতাব্ী পুরোরনা। অথচ গযালাদ্বি শা ন কেরে। তা 
হরল কমপরেলন পােরর্ না সকন? ট্র্যাদ্বিি হা রে। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে গম্ভীে, আমারদে সর্াোরনা হরযরে সে টাদ্বমবনা  এই অর্িারন সপৌঁরেরে হযাাঁেী 
স লডরনে পদ্বেকল্পনা অনুোযী। 
 
দ্বনরিরদে সশ্রষ্ঠত্ব সর্াোরনাে িনয এটা এক ধেরনে মানদ্ব ক অর্লবন, মানুষ েতদ্বদন 
দ্বর্ো  কেরর্ ততদ্বদনই এে কােবকাদ্বেতা থাকরর্। হযরতা কমপরেলন  েকাে এগুরলা 
দ্বর্ো  করে না। তা োড়া ফাউরণ্ডশন কাদ্বেগদ্বে দ্বদরক অরনক সর্দ্বশ উন্নত-গ্রযাদ্বিদ্বটক দ্বশপ 
োে অননয উদাহেণ। একােরণই স  গযালাদ্বিরত েমতা দ্বর্স্তাে কেরত সপরেরে। েদ্বদ 
কমপরেলন একটা গ্রযাদ্বিদ্বটক দ্বশপ হারত পায, তা হরল তাো অরনক দ্বকেু দ্বশখরত 
পােরর্, এর্াং দ্বনুঃ রন্দরহ কাদ্বেগদ্বে সেরত্র একলারফ অরনকদূে এদ্বগরয োরর্। আমাে 
অর্শয মরন হয না সে এই দ্বদরযই তাো ফাউরণ্ডশন-এে সনতৃত্বরক পোদ্বিত কেরত 
পােরর্। দ্বকন্তু কমপরেলন  েকাে হযরতা স েকমই মরন করে। 
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আপনাে কথাে সকারনা গুরুত্ব থাকরত পারে না। সকান  েকাে ফাউরণ্ডশন-এে সতারপে 
মুরখ পড়রত চায। তারদে সিাধ কতখাদ্বন িযাংকে তাে প্রমাণ সতা ইদ্বতহার ই েরযরে। 
 
ফাউরণ্ডশন তখনই োগরর্ েদ্বদ স  িারন সে োগাে মরতা দ্বকেু ঘটরে। 
 
স রেরত্র, ট্র্যাদ্বিি-ধো োক আপনাে কথাগুরলা পাগলাদ্বম না, েুদ্বি আরে, তা হরল দ্বক 
উদ্বচত হরর্ না দে কষাকদ্বষ করে মহাকাশ োন আমারদেরক দ্বদরয সদওযা? আপনাে 
কথা অনুোযী নীেরর্ এটা পাওযাে িনয আমো  র্দ্বকেু দ্বদরত প্রস্তুত। 
 
আপদ্বন দ্বর্ো  করেন আদ্বম ফাউরণ্ডশনরক দ্বেরপাটব কের্ না? 
 
অর্শযই। স রেরত্র দ্বনরিে িূদ্বমকাে কথাও র্লরত হয সে। 
 
আদ্বম র্লরত পাদ্বে সে আমারক ির্েদদ্বস্ত করে র্াধয কো হরযরে। 
 
হযাাঁ। তরর্ সমযে স টা দ্বর্ো  কেরর্ না।– মরোতা করে সফলুন। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। না, মযাডাম দ্বলরিলে। মহাকাশোন আমাে এর্াং আমােই থাকরর্। 
আরগই সতা র্রলদ্বে সিাে করে দেিা সখালাে সচষ্টা কেরল প্রচণ্ড শদ্বিরত দ্বর্রস্ফাদ্বেত 
হরর্। দযা করে আমাে কথা দ্বর্ো  করুন, আদ্বম িাাঁওতা দ্বদদ্বে না। 
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আপদ্বন খুলরত পারেন,কদ্বম্পউটােরক নতুন করে দ্বনরদবশ দ্বদরত পারেন। 
 
দ্বনুঃ রন্দরহ, দ্বকন্তু আদ্বম তা কের্ না। 
 
দ্বলরিলে লবা ো  দ্বনল। আমো আপনাে মত পাল্টারনাে র্যর্িা কেরত পাদ্বে–
আপনারক হযরতা দ্বকেু কের্ না, দ্বকন্তু ড. সপরলারেট র্া ঐ সমরযটাে দ্বকেু কেরত 
সকারনা  ম যা সনই। 
 
দ্বনেবাতন, দ্বমদ্বনস্টাে? এটাই আপনারদে আইন? 
 
না,কাউদ্বিলমযন। দ্বনষু্ঠেতাে সকারনা প্ররযািন সনই। তরর্  াইদ্বকক সপার্ র্রল একটা 
কথা আরে। 
 
এই প্রথম িরযে শীতল সস্রাত ট্র্যাদ্বিরিে দ্বশড়দাাঁড়া সর্রয সনরম সগল। স টাও আপদ্বন 
কেরত পােরর্ন না। দ্বচদ্বকৎ া োড়া অনয সকারনা সেরত্র  াইদ্বকক সপ্রারর্ে র্যর্হাে র্হু 
আরগই গযালাদ্বিরত দ্বনদ্বষদ্ধ কো হরযরে। 
 
দ্বকন্তু আমো েদ্বদ মদ্বড়যা হরয– 
 
আদ্বম েুাঁদ্বক সনর্।ট্র্যাদ্বিি র্লল। কােণ মহাকাশ োন দ্বনরিে কারে োখাে িনয আদ্বম দৃঢ় 
প্রদ্বতে, এর্াং  াইদ্বকক সপ্রার্ আমাে মত পদ্বের্তবরন র্াধয কোে আরগই আমাে মাইণ্ড 
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ধ্বাং  হরয োরর্। (কথাটা দ্বমরথয, িয আেও সর্রড় সগল।) এমনদ্বক আপদ্বন েদ্বদ খুর্ 
দেিারর্  াইদ্বকক সপ্রার্ র্যর্হাে করে মহাকাশোন দ্বনোপরদ আপনাে হারত তুরল 
সদওযাে িনয োদ্বি কোন, তারতও লাি হরর্ না। কােণ এে কদ্বম্পউটাে অরনক সর্দ্বশ 
উন্নত। কীিারর্ িাদ্বন না–তরর্ সেিারর্ই সহাক এটা ততদ্বে কো হরযরে শুধু আমাে  ারথ 
কাি কোে িনয। োরক র্রল ওযান-মযান-কদ্বম্পউটাে। 
 
ধরুন মহাকাশোন আপনাে কারেই থাকল, আপদ্বনই এটা চালারর্ন, তখন আমারদে 
িনয চালারর্ন–কমপরেলরনে  ম্মাদ্বনত নাগদ্বেক দ্বহর রর্? প্রচুে সর্তন।  ীমাহীন 
দ্বর্লাদ্ব তা। আপনাে র্নু্ধরদেও অরনক  ুরোগ  ুদ্বর্ধা সদওযা হরর্। 
 
না। 
 
তা হরল আপনাে পোমশব দ্বক? চরল সেরত সদর্। দ্বজ্ব না, সেরত সদওযাে আরগ 
ফাউরণ্ডশনরক িাদ্বনরয সদর্ আপদ্বন এখারন এর দ্বেরলন। তােপে তাোই  ামলারর্। 
 
মহাকাশ হাোরনাে েুাঁদ্বক সনরর্ন? 
 
আমো না সপরল ফাউরণ্ডশনই পাক। অনয সকারনা র্র্বে গ্ররহে হারত না। পড়রলই হরলা। 
 
মীমাাং াে িনয আমাে দ্বনরিে একটা পোমশব আরে। 
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সর্শ র্লুন শুদ্বন। 
 
 তকবতাে  ারথ শব্ র্াোই করে র্লরত লাগল ট্র্যাদ্বিি। আদ্বম অতযন্ত গুরুত্বপূণব দ্বমশন 
দ্বনরয সর্দ্বেরযদ্বে। শুরু হরযদ্বেল ফাউরণ্ডশন-এে  হাযতায, দ্বকন্তু এখন মরন হরে তা 
আে পাওযা োরর্ না, অথচ গুরুত্বপূণব দ্বমশন। আদ্বম এখন কমপরেলরনে  হাযতা চাই, 
 ফলিারর্ দ্বমশন সশষ হরল কমপরেলনও লাির্ান হরর্। 
 
দ্বলরিলে এে মুরখ  রন্দরহে োযা, এর্াং মহাকাশোন ফাউরণ্ডশন-এে কারে সফেত 
সদরর্ন না? 
 
সফেত সদওযাে ইো কখরনাই দ্বেল না। থাকরল ওো আমারক খুাঁরি সর্ড়ারতা না 
পাগরলে মরতা। 
 
এই কথায প্রমাণ হয না সে মহাকাশোন আমারদে সদরর্ন। 
 
দ্বমশন সশষ হরল এই মহাকাশোন হযরতা আমাে আে সকারনা প্ররযািন হরর্ । তখন 
কমপরেলন স টা সপরল আমাে সকারনা আপদ্বে সনই। 
 
আপদ্বন র্লরেন হযরতা । তাে সকারনা মূলয আমারদে কারে সনই। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

160 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

অ ম্ভর্ প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদরল দ্বক মূলয থাকরর্? আ রল আদ্বম  তকব দ্বহ ার্-দ্বনকাশ করে 
প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদদ্বে সেন রু্েরত পারেন আদ্বম আন্তদ্বেক। 
 
চালাক, দ্বলরিলে মাথা সনরড় র্লল। আমাে পেন্দ হরযরে। সর্শ, র্লুন কী আপনাে 
দ্বমশন এর্াং কমপরেলন কীিারর্ লাির্ান হরর্? 
 
না, এর্াে আপনাে পালা। েদ্বদ প্রমাণ কেরত পাদ্বে সে আমাে দ্বমশন কমপরেলরনে িনয 
গুরুত্বপূণব তা হরল আমারক  াহােয কেরর্ন? 
 
দ্বমদ্বনস্টাে দ্বলরিলে উরে দাাঁড়াল। আদ্বম েুধাতব, কাউদ্বিলমযান। খাদ্বল সপরট আে সকারনা 
কথা নয। চলুন দ্বকেু সখরয সনওযা োক, তােপে আরলাচনা সশষ কো োরর্। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে মরন হরলা দ্বমদ্বনস্টারেে সচহাোয সকমন সেন আগ্রহী দৃদ্বষ্ট ফুরট উরেরে, তাে 
অস্বদ্বস্ত শুরু হরলা। 
 
. 
 
খার্াে  ুস্বাদু হরলও পুদ্বষ্টকে োাঁিারলা    সমশারনা মাাং , স ই  ারথ কটু স্বাদেুি 
পাতািাতীয  র্দ্বি ট্র্যাদ্বিি দ্বেক দ্বচনরত পােল না। এ োড়া েরযরে আরপরলে মরতা 
সদখরত এক প্রকাে ফল, খুর্ একটা দ্বর্স্বাদ না। তরর্ গাঢ় েরঙে সে গেম পানীয সদওযা 
হরলা স টা ট্র্যাদ্বিি মুরখই দ্বদরত পােল না, এত সর্দ্বশ দ্বততা। 
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সকারনা চাকের্াকে সচারখ পড়রে না। দ্বমদ্বনস্টাে দ্বনরিই খার্াে গেম করে পদ্বেরর্শন 
কেল। আর্াে খাওযা সশরষ থালার্া ন তুলল দ্বনরিই। 
 
আশা কদ্বে খার্াে আপনাে িারলা সলরগরে, ডাইদ্বনাং রুম সথরক সর্ে হওযাে পরথ 
দ্বলরিলে দ্বিরে  কেল। 
 
চমৎকাে হরযরে, র্লল ট্র্যাদ্বিি, সর্দ্বশ আগ্রহ সদখাল না। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে র্ ল আরগে স াফারতই। দ্বেক আরে আরলাচনা শুরু কো োক। আপদ্বন 
র্রলদ্বেরলন সে কমপরেলন হযরতা প্রেুদ্বি এর্াং অনযানয সেরত্র ফাউরণ্ডশন এে প্রিুত্ব 
সেকারত চায। কথাটা অল্প হরলও  দ্বতয, দ্বকন্তু োো আন্তমহািাগদ্বতক োিনীদ্বতে 
র্যাপারে আগ্রহী শুধুমাত্র তাোই মাথা ঘামারর্, এর্াং এ ধেরনে সলারকে  াংখযা খুর্ কম। 
তা োড়া  াধােণ কমপরেদ্বলযানরদে অদ্বধকাাংশই ফাউরণ্ডশন-এে অধনদ্বতকতাে র্যাপারে 
আতদ্বঙ্কত।  র্ গ্ররহই তনদ্বতক অধুঃপতন ঘটরে, তরর্ টাদ্বমবনার  মরন হয  র্রচরয 
সর্দ্বশ। এই গ্ররহে োো টাদ্বমবনা  দ্বর্রোধী, আমাে মরন হয তারদে দ্বর্রোদ্বধতাে মূল 
কােণ হরে এটাই। 
 
অধনদ্বতকতা? ট্র্যাদ্বিি অর্াক। ফাউরণ্ডশন গযালাদ্বিরত তাে দ্বনযদ্বন্ত্রত অাংশ সর্শ 
িারলািারর্ই শা ন কেরে। অথবধনদ্বতক, ামাদ্বিক  কল সেরত্রই  মতা েরযরে। নােী-
পুরুষ দ্বনদ্বর্বরশরষ  র্াে েরযরে  মান  ুরোগ। 
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কাউদ্বিলমযান, আদ্বম র্লদ্বে আপনারদে  মারি নােী-পুরুরষে অর্াধ সমলারমশাে সেরত্র 
সে অধনদ্বতকতা েরযরে, স টাে কথা। 
 
আদ্বম আ রলই রু্েরত পােদ্বে না। আমারদে  মাির্যর্িা পুরোপুদ্বে তনদ্বতক। 
 
কাউদ্বিলমযান, িারলািারর্ই রু্েরেন আদ্বম দ্বক র্লরত চাই। দ্বর্র্াহরক আপনারদে  মারি 
 াংস্কাে দ্বহর রর্ মানা হয নাদ্বক হয না? 
 
 াংস্কাে র্লরত দ্বক সর্াোরত চান? 
 
নােী-পুরুষ এক ারথ থাকাে িনয আনুষ্ঠাদ্বনকিারর্ দ্বর্রয করে? 
 
দ্বনশ্চযই। সকউ চাইরল অর্শযই কেরত পারে, এরত অরনক  ুদ্বর্ধা পাওযা োয। 
 
দ্বকন্তু, দ্বর্র্াহ দ্বর্রেদও ঘটরত পারে। 
 
অর্শযই, দুরটা মানুষরক এক ারথ থাকরত র্াধয কো অনুদ্বচত হরর্, েদ্বদ— 
 
সকারনা ধমবীয দ্বর্দ্বধদ্বনরষধ সনই? 
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ধমব? দ্বকেু সলাক প্রাচীন ধমবীয প্রাথবনাগুরলা দ্বর্ো  করে, দ্বকন্তু তাে  ারথ দ্বর্রযে দ্বক 
 ম্পকব? 
 
কাউদ্বিলমযান, এখারন কমপরেলরন সেৌনতা র্যাপােটা অরনক সর্দ্বশ দ্বনযদ্বন্ত্রত। দ্বর্রয োড়া 
এটা ঘটরত পােরর্ না। এমনদ্বক দ্বর্র্াদ্বহত িীর্রনও তা খুর্  ীদ্বমত থাকরর্। অরনক দ্বর্ে 
দ্বর্রশষ করে টাদ্বমবনার  অর্াধ সেৌনতা লে করে আমো প্রচণ্ড মমবাহত। ধমবীয 
দ্বর্দ্বধদ্বনরষধ না সমরন, কখন কীিারর্ কাে  ারথ ঘটরে এ র্ দ্বর্ষযরক গুরুত্ব না দ্বদরয 
র্যাপােটারক তাো  ামাদ্বিক আনরন্দে দ্বর্ষরয পদ্বেণত করেরে। 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। আদ্বম দুুঃদ্বখত, দ্বকন্তু গযালাদ্বি র্া এমনদ্বক টাদ্বমবনা রক িারলা কোে 
দাদ্বযত্ব আদ্বম দ্বনরত পাদ্বে না–এর্াং আমাে মহাকাশোরনে  ারথ এে দ্বক  ম্পকব? 
 
আদ্বম  াধােণ মানুরষে মরনািার্ এর্াং কীিারর্ এটা আমাে েমতারক  ীদ্বমত করে 
তুরলরে, তাে কথাই র্লদ্বে। কমপরেলরনে িনগণ প্রচণ্ড দ্বেপ্ত হরয উেরর্ েদ্বদ িানরত 
পারে সে আপদ্বন  ুন্দেী, আকষবণীয এক সমরযরক  রি দ্বনরয এর রেন দ্বনরিরদে চাদ্বহদা 
পূেরণে িনয। আপনারদে দ্বতন িরনে দ্বনোপোে কথা সিরর্ই আদ্বম িন মরে 
দ্বর্চারেে র্দরল সগাপরন  মরোতা কোে পোমশব দ্বদরযদ্বেলাম। 
 
রু্েরত পােদ্বে, খার্াে  ময আপদ্বন িয সদখারনাে এই নতুন পথ সিরর্ ততদ্বে করেরেন। 
এখন দ্বক আমারক গণ আিমরণে আশঙ্কায থাকরত হরর্? 
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আদ্বম শুধু সকাথায দ্বর্পদ স টা সদদ্বখরয দ্বদদ্বে। অস্বীকাে কেরত পােরর্ন সে  রিে 
মদ্বহলা শুধুই একটা সেৌন উপকেণ? 
 
অর্শযই অস্বীকাে কের্। দ্বব্ল্  আমাে র্নু্ধ ড. সপরলারেরটে  িী। হযরতা তারদে 
আনুষ্ঠাদ্বনকিারর্ দ্বর্রয হযদ্বন, দ্বকন্তু আমাে দ্বর্ো  মরন মরন দুিরনেই দ্বর্রয। হরযরে। 
 
র্লরত চান আপদ্বন দ্বকেুই করেন দ্বন? 
 
অর্শযই না। আমারক দ্বক মরন করেন? 
 
র্লরত পাের্ না। আদ্বম সতা িাদ্বন না, কী আপনাে নীদ্বত। 
 
র্লদ্বে, আমাে নীদ্বত কী। আদ্বম র্নু্ধত্বরক  ম্মান কদ্বে। 
 
এমনদ্বক আপনারক প্রলুব্ধ কো হযদ্বন? 
 
সকউ আমারক প্রলুব্ধ কেরত পারে না, তা োড়া সতমন  ুরোগও দ্বেল না। 
 
 ুরোগ দ্বেল না? হযরতা সমরযরদে প্রদ্বত আপনাে সকারনা আগ্রহ সনই। 
 
দ্বর্ো  কেরর্ন না, আমাে েরথষ্ট আগ্রহ েরযরে। 
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সশষ করর্ সকান সমরযে  ারথ সমলারমশা করেরেন? 
 
সর্শ অরনক মা । টাদ্বমবনা  োড়াে পে সতা একিরনে  ারথও না। 
 
দ্বনশ্চযই আপনাে কষ্ট হরে। 
 
অর্শযই, ট্র্যাদ্বিি অন্তে সথরক র্লল। দ্বকন্তু পদ্বেদ্বিদ্বত এমন সে আমাে দ্বকেু কোে সনই। 
 
ড, সপরলারেট দ্বনশ্চযই আপনাে কষ্ট লে করেরে। দ্বনরিে সমরযমানুষরক আপনাে  ারথ 
সশযাে কেরর্ স ? 
 
আমাে কষ্ট তারক রু্েরত সদইদ্বন, রু্েরত পােরলও সশযাে কেরতা না স । আে দ্বব্ল্র েও 
সকারনা আগ্রহ সনই। আমারক স  পেন্দ করে না। 
 
কােণ আপদ্বন পেীো করে সদরখরেন, তাই র্লরত পােরেন। 
 
পেীো কোে সকারনা প্ররযািন সনই, সর্াো োয। োই সহাক আদ্বমও তারক পেন্দ কদ্বে 
না। 
 
অর্াক র্যাপাে! সমরযটা েরথষ্ট আকষবণীয। 
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শােীদ্বেকিারর্, স  েরথষ্ট আকষবণীয। োই সহাক আমারক আগ্রহী কোে সকারনা সচষ্টাই 
স  করেদ্বন। একটা কােণ, তাে র্য  অরনক কম, প্রায র্াচ্চা সমরয। 
 
তা হরল প্রাপ্ত র্যস্ক সমরযরদে আপদ্বন পেন্দ করেন? 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্বনশু্চপ। এটা দ্বক একটা ফাাঁদ?  তকবতাে  ারথ র্লল, প্রাপ্তর্যস্ক সমরযরদে 
সর্াোে মরতা েরথষ্ট র্য  আমাে হরযরে। এে  ারথ আমাে মহাকাশোরনে  ম্পকব কী? 
 
দ্বকেুেরণে িনয মহাকাশোরনে কথা িুরল োন। আমাে র্য  সেচদ্বেশ, এর্াং 
অদ্বর্র্াদ্বহত। কারিে চারপ দ্বর্রয কোে  ময পাইদ্বন। 
 
স রেরত্র,কমপরেলরনে  ামাদ্বিক দ্বনযম অনুোযী আপনারক  াো িীর্ন  াংেত থাকরত 
হরর্। এিনযই দ্বিরে  করেদ্বেরলন সশষ করর্ সমরযরদে  ারথ সমলারমশা করেদ্বে। 
আপদ্বন এ র্যাপারে আমাে পোমশব চান? েদ্বদ তাই হয, আদ্বম র্লর্ সে এটা সকারনা খাদয 
র্া পানীয নয।  াংেত িীর্নোপন কদ্বেন হরলও অ ম্ভর্ নয। 
 
দ্বমদ্বনস্টারেে হাদ্ব ে  ারথ আর্ােও সচহাোয একটা আগ্রহী িার্ ফুরট উেল। 
 
আমারক িুল রু্েরর্ন না, ট্র্যাদ্বিি। পদাদ্বধকারেে অরনক  ুদ্বর্ধা আরে, সকৌশল র্যর্হাে 
কো োয, আে আদ্বমও খুর্ একটা  াংেমী না। তরর্, কমপরেলরনে পুরুষো সর্শ 
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দ্বর্েদ্বিকে। তনদ্বতকতাে প্ররযািন আরে, দ্বকন্তু স্বীকাে কেরত র্াধয হদ্বে এটা এখানকাে 
পুরুষরদে পাপ পুরণযে দ্বর্ষরয অরনক সর্দ্বশ  রচতন করে সেরখরে। ফরল তাো েুাঁদ্বক 
দ্বনরত  াহ  করে না। এর্াং  রর্বাপদ্বে অদে। 
 
ট্র্যাদ্বিি আেও  তকব হরয র্লল, এরেরত্রও আমাে দ্বকেু কোে সনই। 
 
র্লরত চান, সদাষ আমাে। আদ্বমই দ্বেকমরতা উৎ াহ দ্বদরত পাদ্বে না। 
 
হাত তুলল ট্র্যাদ্বিি। স  কথা র্লদ্বে না। 
 
স রেরত্র, আপদ্বন  ুরোগ সপরল দ্বক কেরর্ন। আপদ্বন তনদ্বতকতাহীন দ্বর্রেে পুরুষ, োে 
 র্ধেরনে সেৌন অদ্বিেতা েরযরে।  ারথ অল্প র্যস্ক, আকষবণীয সমরযমানুষ থাকাে 
পরেও োরক  াংেত িীর্নোপন কেরত র্াধয হরত হরে। আমাে উপদ্বিদ্বতরত আপদ্বন দ্বক 
কেরর্ন। আদ্বম েরথষ্ট প্রাপ্তর্যস্ক। 
 
আপনাে পদাদ্বধকাে অনুোযী েথােথ র্যর্হাে কের্। 
 
সর্াকাদ্বম কেরর্ন না। দ্বমদ্বনস্টাে র্লল। ডানহাত সকামরেে কারে দ্বনরয সপাশাক খুলরে। 
 
র্েরফে মরতা িরম সগরে ট্র্যাদ্বিি। এই দ্বেল তাে মরন–কখন? নাদ্বক হুমদ্বকরত কাি 
হযদ্বন র্রল এটা নতুন ধেরনে ঘুষ? 
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খুরল পড়ল অন্তর্বা । দ্বমদ্বনস্টাে র্র  আরে, সকামে সথরক উপরে  মূ্পণব নগ্ন। শেীরেে 
 ারথ মানান ই স্তন-দ্বর্শাল, দৃঢ়। 
 
সর্শ? র্লল স । 
 
অন্তরেে অন্তুঃিল সথরক র্লল ট্র্যাদ্বিি, অপূর্ব! 
 
তুদ্বম কী কেরর্? 
 
কমপরেলরনে তনদ্বতকতা কী র্রল, মযাডাম দ্বলরিলে? 
 
টাদ্বমবনার ে তনদ্বতকতা কী র্রল? সতামাে তনদ্বতকতা কী র্রল? এর া-আমাে োণ্ডা রু্ক 
একটু উষ্ণতা চায। 
 
দাাঁদ্বড়রয কাপড় খুলরত লাগল ট্র্যাদ্বিি। 
 
. 
 
৬. তর্দ্বচত্রযময পৃদ্বথর্ী 
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দ্বনরিরক ট্র্যাদ্বিরিে মরন হরে সনশােন্ন,  ময কত পাে হরযরে তাে সকারনা ধােণা 
সনই। 
 
দ্বমটিা দ্বলরিলে, দ্বমদ্বনস্টাে অর্ ট্র্ািরপারটবশন, শুরয আরে পারশ। মুখ সিালা, নাক 
ডাকরে মৃদু। 
 
চমৎকােিারর্ দাদ্বযত্ব পালন করেরে ট্র্যাদ্বিি। দ্বলরিলে এে শেীে দ্বর্শাল, (র  র্রলদ্বেল 
তাে র্য  সেচদ্বেশ, দ্বকন্তু দ্বর্শ র্েরেে সকারনা অযাথরলটও তাে কারে হাে মানরর্।) 
এর্াং প্রাণশদ্বিরত িেপুে। 
 
নাক ডাকাে শব্ হোৎ সথরম সগল, সচাখ সমলল স । কনুইরত িে দ্বদরয আধরশাযা 
িদ্বিরত তাে এক কাাঁরধ হাত সর্ালারত লাগল ট্র্যাদ্বিি। 
 
ঘুমাও, সতামাে দ্বর্শ্রাম প্ররযািন। স  র্লল। 
 
ঘুম ঘুম িার্ দ্বনরয হা ল দ্বলরিলে। হালকা দ্বকন্তু পদ্বেপূণব তৃদ্বপ্তে  ুরে র্লল, সতামাে 
 ম্পরকব আমাে ধােনা সমারটও িুল দ্বেল না। 
 
তুদ্বম দ্বক এখরনা  াইদ্বকক সপ্রারর্ে কথা িার্ে? 
 
হা ল দ্বলরিলে। মাথা খাোপ। সতামারক এখন হাোরত চাই না। 
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তােপরেও  ামদ্বযকিারর্ দ্বর্দায িানারনা দেকাে। 
 
কী? িুরু সকাাঁচকারলা স । 
 
এখারন েদ্বদ িাযীিারর্ থাদ্বক তা হরল কানাঘুষা শুরু হরত সর্দ্বশদ্বদন লাগরর্ না। র্োং 
আদ্বম আমাে কারি োই, মারে মারে দ্বেরপাটব কোে িনয দ্বফরে আ র্, তখন দ্বকেুটা 
 ময এক ারথ কাটারল  ম যা হরর্ না। 
 
িার্রে দ্বলরিলে, আলরতািারর্ হাত সর্ালারে ডান সকামরে। তােপে র্লল, মরন হয 
সতামাে কথাই দ্বেক। আমাে পেন্দ হরে না–দ্বকন্তু সতামাে কথাই দ্বেক। 
 
সিরর্া না সে, আদ্বম দ্বফরে আ র্ না, ট্র্যাদ্বিি র্লল, আদ্বম এত সর্াকা নই সে এখারন 
আমাে িনয কী অরপো করে আরে স টা িুরল োর্। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাদ্বকরয হা ল স , দ্বচরু্রক হালকা েশব করে র্লল, সতামাে িারলা 
সলরগরে? 
 
িারলা লাগাে সচরযও সর্দ্বশ। 
 
তরু্ও তুদ্বম তরুণ ফাউরণ্ডশনাে, অরনক ধেরনে সমরযে  ারথ দ্বমরশে- 
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দ্বকন্তু তাো সকউ সতামাে মরতা দ্বেল না। সিাে দ্বদরয কথাটা র্লরত ট্র্যাদ্বিরিে সকারনা 
 ম যা হরলা না,কােণ স   দ্বতয কথা র্লরে। 
 
দ্বলরিলে খুদ্বশ হরয র্লল, তােপরেও, পুরোরনা অিযা   হরি োয না, এর্াং আদ্বম 
পুরুরষে কথা দ্বনদ্বশ্চরন্ত দ্বর্ো  কেরত পাদ্বে না। তুদ্বম আে সপরলারেট সেরত। পারো, 
দ্বকন্তু সমরযটারক আদ্বম সেরখ সদর্, আোরমই থাকরর্ স । আমাে ধােণা। সপরলারেট 
তারক চায, স -ই সতামারক র্াধয কেরর্ ঘন ঘন এখারন দ্বফরে আ রত। 
 
দ্বকন্তু দ্বলরিলে, স টা অ ম্ভর্। 
 
তাই? দৃদ্বষ্টরত  রন্দহ। সকন অ ম্ভর্? সমরযটারক সতামাে প্ররযািন সকন? 
 
শােীদ্বেক কােরণ না। তাে প্রদ্বত আমাে সকারনা আগ্রহ সনই। এর্াং আমাে ধােণা 
স েকম সচষ্টা কেরল তুদ্বম তারক দু টুকরো করে সফলরর্। 
 
হা রত দ্বগরযও হা ল না দ্বলরিলে, তা হরল স  কমপরেলরন থাকরল সতামাে দ্বক?. 
 
কােণ আমারদে দ্বমশরন তাে গুরুত্ব আরে। স  কােরণই তারক দেকাে। 
 
সর্শ, কী সতামাে দ্বমশন? এর্াে  ময হরযরে র্লাে। 
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একটু দ্বিধা কেল ট্র্যাদ্বিি। র্লরত হরর্  দ্বতয কথা। দ্বমরথয র্রল সকারনা লাি হরর্ না। 
 
 সশান, কমপরলন হযরতা প্রাচীন দ্বর্ে, এমনদ্বক প্রাচীনতম দ্বর্েগুরলাে একটা। দ্বকন্তু এটা 
 র্রচরয প্রাচীন দ্বর্ে হরত পারে না। এখারন মানর্িীর্রনে উৎপদ্বে হযদ্বন। অনয সকারনা 
গ্রহ সথরক মানুষ এখারন এর দ্বেল, এর্াং  ম্ভর্ত স খারনও মানর্িীর্রনে উৎপদ্বে হযদ্বন, 
র্োং আেও প্রাচীন অনয সকারনা দ্বর্ে সথরক এর দ্বেল। স্বিার্তই অতীত  মরযে 
ইদ্বতহা  খুাঁড়রত থাকরল, এক ময থামরত হরর্, আমো প্রথম দ্বর্রে সপৌঁের্, স টাই হরর্ 
দয ওযাল্ডব অফ দ্বহউমযান অদ্বেদ্বিন ।  াংরেরপ আদ্বম পৃদ্বথর্ী খুাঁিদ্বে। 
 
দ্বমটিা দ্বলরিলে এে আকদ্বস্মক পদ্বের্তবরন স  হতর্াক হরয সগল। দ্বর্স্ফাদ্বেত দৃদ্বষ্ট, 
দ্বনো  পড়রে দ্রুত, শেীরেে প্রদ্বতদ্বট সপদ্বশ শি হরয সগরে। েট করে দুই র্াহু স ািা 
উপরে তুলল, এর্াং দুই হারতে প্রথম দুরটা আঙুল দ্বদরয ি  ততদ্বে কেল। 
 
তুদ্বম এই নাম র্লরল, দ্বফ দ্বফ  করে ককবশ  ুরে র্লল স । 
 
. 
 
আে দ্বকেুই র্লল না; তাকারলা না সকারনা দ্বদরক। সশাযা সথরক উরে পা েুদ্বলরয দ্বপেন 
দ্বফরে র্ ল। ট্র্যাদ্বিি শুরয আরে, িমাট র্েরফে মরতা। 
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স রশল এে টুযদ্বেস্ট স ন্টারে মান-লী-কমপে তাে দ্বপতৃপুরুরষে গ্রহ  বরন্ধ সে 
কথাগুরলা র্রলদ্বেরলা এখরনা তাে কারন র্ািরে। র্রলদ্বেল-তাো এ র্যাপারে খুর্ 
কু াংস্কাোেন্ন। েতর্ােই নামটা শুনরর্, ততর্ােই দুহাত উপরে তুরল প্রথম দুই আঙুল 
দ্বদরয ি  ততদ্বে কেরর্, সেন দুিবাগয তারদে েুাঁরত না পারে। 
 
এখন আে সিরর্ দ্বক হরর্। 
 
কী করেদ্বে আদ্বম, দ্বমটিা? দ্বফ দ্বফ  করে র্লল স । 
 
মাথা োাঁকারলা দ্বলরিলে, উরে ধীে পারয সহাঁরট একটা দেিা দ্বদরয অনযপারশ চরল সগল। 
দ্বকেুেণ পে পাদ্বন পড়াে শব্ সপল ট্র্যাদ্বিি। 
 
অরপো কো োড়া দ্বকেু কোে সনই তাে। দ্বলরিলে অল্প  ময পরে সর্দ্বেরয এর  
কাপড় পড়রত লাগল। 
 
ট্র্যাদ্বিি র্লল, আদ্বম েদ্বদ– 
 
সমৌনতাই  ম্মদ্বতে লেণ ধরে দ্বনল ট্র্যাদ্বিি। পুরুষাদ্বল িদ্বিরত হাাঁটাে সচষ্টা কেল স । 
দ্বকন্তু সোটরর্লাে মরতা অস্বদ্বস্ত হরে, স ই  ময স  সকারনা অপোধ কেরল তাে মা 
সকারনা শাদ্বস্ত না দ্বদরয সস্রফ কথা র্লা র্ন্ধ করে দ্বদত। 
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সগা লখানাে সদযাল ম ৃণ, িারলািারর্ সখযাল করেও স  দ্বকেু সদখল না। দেিা খুরল 
মাথা সর্ে করে দ্বিরে  কেল, সশান, শাওযাে োড়রত হয কীিারর্? 
 
দ্বলরিলে হারতে দ্বচরুদ্বন নাদ্বমরয সেরখ এদ্বগরয এল, তাে দ্বদরক না তাদ্বকরয সদদ্বখরয 
দ্বদল। আঙুল অনু েণ করে ম ৃণ  াদা সদযারল হালকা সগালাদ্বপ একটা দাগ সদখল 
ট্র্যাদ্বিি। কাাঁধ োাঁদ্বকরয সদযারলে দ্বদরক েুাঁরক দাগটা েশব কেল স ।  ারথ  ারথ 
চােপাশ সথরক শুরু হরলা দ্বহমশীতল পাদ্বনে সস্রাত। খাদ্বর্ সখরত সখরত পাদ্বন র্ন্ধ কেল। 
 
দেিা খুলল, িারন অিুত সদখারে তারক। োণ্ডায কাাঁপরত কাাঁপরত স  দ্বিরে  কেল, 
গেম পাদ্বন কীিারর্ পার্? 
 
দ্বলরিলে এর্াে তাকারলা  ো দ্বে। অর্িা সদরখ োগ, র্া িয র্া অনয ো দ্বকেুই থাক 
দূে হরয সগল স টা। সহর  উেল সিারে। র্লল, দ্বকর ে গেম পাদ্বন? সতামাে ধােণা 
পাদ্বন গেম কোে িনয জ্বালাদ্বন খেচ কের্ আমো। োণ্ডা পাদ্বনে পে হালকা গেম পাদ্বন 
পারর্। আে কী চাও? ননীে পুতুল টাদ্বমবদ্বনযাি!–োও সগা ল স রে এ ! 
 
দ্বকেু কোে সনই টযাদ্বিরিে। অতযন্ত  তকবতাে  ারথ সগালাদ্বপ দাগ েশব কেল, 
দ্বহমশীতল পাদ্বনে ধাক্কা  ামলারনাে িনয শি করে সেরখরে শেীে। সটে সপল সফনা 
ততদ্বে হরে শেীরে। ঘষামািা শুরু কেল। তােপরেে পাদ্বনে প্রর্াহ খুর্ সর্দ্বশ োণ্ডা না, 
আর্াে গেমও না। তরর্ র্েরফে মরতা োণ্ডা শেীরে স টা উষ্ণ র্রলই মরন হল। শেীে 
শুরকারর্ কীিারর্ স  িারন না, কােণ, সতাযারল র্া স  ধেরনে দ্বকেু সনই। 
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পাদ্বন র্ন্ধ কেরতই শুরু হরলা গেম র্াতার ে সিাোরলা োাঁপটা।  র্ দ্বদক সথরক  মান 
না হরল এই োাঁপটায স  পরড় সেত। সর্শ গেম র্াতা । পাদ্বন গেম কোে সচরয র্াতা  
গেম কেরত জ্বালাদ্বন কম খেচ কেরত হয। করযক দ্বমদ্বনট পে স  সর্দ্বেরয এল শুকরনা 
শেীরে, সেন িীর্রন সকারনাদ্বদন গারয পাদ্বন  ারলদ্বন। 
 
দ্বলরিলে মরন হয  ামরল দ্বনরযরে পুরোপুদ্বে, দ্বিরে  কেল, িারলা লাগরে? 
 
চমৎকাে। ট্র্যাদ্বিি র্লল। আমারক শুধু ততদ্বে থাকরত হরর্। তুদ্বম আরগ র্লদ্বন– 
 
ননীে পুতুল, হালকা েদ্ব কতা কেল দ্বলরিলে। কাপড় পড়রত পড়রত ট্র্যাদ্বিি দ্বিরে  
কেল, ঐ গ্রহরক আদ্বম কী নারম ডাকর্? 
 
আমো স টারক র্দ্বল ওলরডস্ট। 
 
আদ্বম কীিারর্ িানর্, সে নাম র্রলদ্বে স টা এখারন অদ্বিশপ্ত । তুদ্বম র্লদ্বন। 
 
তুদ্বম দ্বিরে  কেদ্বন। 
 
িানর্ কীিারর্ সে দ্বিরে  কেরত হরর্? 
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এখন িানরল। 
 
িুরল সেরত পাদ্বে। 
 
না িুলরলই িারলা কেরর্। 
 
েদ্বত দ্বক? োগ র্াড়রে ট্র্যাদ্বিরিে। এটা শুধুই একটা শব্, একটা ধ্বদ্বন। 
 
দ্বলরিে মুখ কারলা করে র্লল, দ্বকেু শব্ আরে ো সকউ র্লরত চায না। তুদ্বম েত শব্ 
িারনা তাে  র্গুরলা  র্ পদ্বেদ্বিদ্বতরত র্যর্হাে করো? 
 
দ্বকেু শব্ অমাদ্বিবত, দ্বকেু শব্ অপ্ররোিয, দ্বকেু শব্ দ্বনদ্বদবষ্ট পদ্বেদ্বিদ্বতরত েদ্বতকে। 
আমাে র্লা শব্ সকান সশ্রণীরত পরড়? 
 
এটা দ্বর্ষণ্ণ শব্, গম্ভীে শব্ দ্বলরিলে র্লল। শব্টা এমন এক গ্ররহে প্রদ্বতদ্বনদ্বধ ো দ্বেল 
আমারদে দ্বপতৃপুরুরষে র্া িান, দ্বকন্তু এখন সনই। মমবাদ্বন্তক, এর্াং খুর্ সর্দ্বশ অনুির্ 
কদ্বে কােণ স টা আমারদে কাোকাদ্বে েরযরে। আমো এই গ্রহ দ্বনরয কথা র্লরত চাই 
না, র্লরলও আ ল নাম র্যর্হাে কদ্বে না। 
 
আে আঙুল ি  কোে র্যাপােটা? এটা কীিারর্ দুুঃখ কষ্ট দূে করে? 
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লজ্জা সপল দ্বলরিলে। ওটা স্বািাদ্বর্ক আচেণ। অরনরকে ধােণা শুধু শব্টা িার্রলই 
দুিবাগয শুরু হরর্–আে এিারর্ই স টা দূে কোে সচষ্টা করে। 
 
সতামােও ধােণা এিারর্ দুিবাগয দূে কো োয? 
 
না।–সর্শ, দ্বকেুটা হরলও কদ্বে। এেকম না কেরল আমাে অস্বদ্বস্ত হয। ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক 
তাকারত পােরে না স । প্র ি পাল্টারনাে িনয দ্রুত র্লল, তুদ্বম। সে গ্ররহে কথা 
র্লরল-স টা খুাঁরি সর্ে কোে  ারথ কারলা চুরলে সমরযটাে  ম্পকব কী? 
 
র্ল ওলরডস্ট। নাদ্বক স টাও র্লরত চাও না? 
 
দ্বকেু না র্লরত পােরলই িারলা হরতা, দ্বকন্তু আদ্বম সতামারক একটা প্রশ্ন করেদ্বে। 
 
দ্বব্ল্  সে গ্ররহ র্া  করে স খারন তাে পূর্বপুরুষো এর দ্বেল  ো দ্বে ওলরডস্ট সথরক। 
 
আমারদে মরতা। দ্বলরিলে র্লল, অহাংকােী  ুরে। 
 
তাে গ্ররহে এমন দ্বকেু তর্দ্বশষ্টয আরে সেগুরলা ওলরডস্টরক সর্াোে মূল চাদ্বর্, দ্বকন্তু 
স িনয স খারন সপৌঁেরত হরর্, সেকডবগুরলা সদখরত হরর্। 
 
দ্বমরথয কথা র্রলরে। 
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হযরতা, দ্বকন্তু না সদরখ র্লা োরর্ না। 
 
ঐ সমরযটাে দ্বর্ষাি োন েদ্বদ সতামাে কারে থারক, আে ওলরডস্ট খুাঁরি সর্ে কেরত 
চাও, তা হরল কমপরেলরন এরল সকন? 
 
ওলরডস্ট এে অর্িান িানাে িনয। আমাে র্নু্ধ দ্বেল ফাউরণ্ডশনাে। তাে পূর্বপুরুষো 
কমপরেলরন র্া  কেত। স  র্রলদ্বেল ওলরডস্ট এে অদ্বধকাাংশ ইদ্বতহা  কমপরেলন 
িারন। 
 
তাই? আে দ্বকেু র্রলদ্বেল? 
 
হযাাঁ। র্রলদ্বেল,ওলরডস্ট মৃত গ্রহ, পুরোপুদ্বে সেদ্বডওঅযাকদ্বটি। সকন হরযরে িারন না, 
তরর্ তাে মরত কােণটা সর্াধহয পােমাণদ্বর্ক দ্বর্রস্ফােণ।  ম্ভর্ত সকারনা েুদ্ধ। 
 
না! োরগ দ্বর্রস্ফাদ্বেত হরলা দ্বলরিলে। 
 
না! সকারনা েুদ্ধ হযদ্বন, নাদ্বক ওলরডস্ট সেদ্বডওঅযাকদ্বটি নয, সকানটা? 
 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটি দ্বেক আরে, দ্বকন্তু সকারনা েুদ্ধ হযদ্বন। 
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তা হরল কীিারর্ হরলা। ওলরডস্ট এে রু্রক েখন প্রথম মানুরষে িন্ম হয তখন স টা 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটি দ্বেল না। হরল প্রারণে দ্বর্কাশ ঘটত না। 
 
ইতস্তত কেরে দ্বলরিলে। দাাঁদ্বড়রয আরে িমাট পাথরেে মরতা। এটা দ্বেল একটা শাদ্বস্ত। 
ঐ গ্রহ সোর্ট র্যর্হাে কেত। তুদ্বম িারনা সোর্ট দ্বক? 
 
হযাাঁ। 
 
তারদে সোর্ট দ্বেল এর্াং স িনয শাদ্বস্ত সদওযা হয। েতগুরলা গ্ররহে সোর্ট দ্বেল, 
 র্াইরক শাদ্বস্ত সদওযা হয, সকউ আে দ্বটকরত পারে দ্বন। 
 
সক তারদে শাদ্বস্ত দ্বদরযদ্বেল, দ্বলরিলে? 
 
দ্বেদ্বন শাদ্বস্তদাতা। ইদ্বতহার ে শদ্বি। আদ্বম িাদ্বন না। দৃদ্বষ্ট  দ্বেরয দ্বনল, অস্বদ্বস্ত সর্াধ 
কেরে। তােপে দ্বনচু স্বরে র্লল, অনযরদে দ্বিরে  কে। 
 
কের্, দ্বকন্তু কারক? কমপরেলরন এমন সকউ আরে, সে প্রাচীন ইদ্বতহা  িারন? 
 
আরে, সকউ তারদে পেন্দ করে না-মারন  াধােণ কমপরেদ্বলযানো। দ্বকন্তু ফাউরণ্ডশন 
ইরন্টলযাকচুযাল দ্বিডরমে িনয চাপ  ৃদ্বষ্ট করে সেরখরে। 
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খাোপ প্রিার্ না, আমাে মরত। 
 
চাদ্বপরয সদওযা  র্দ্বকেুই খাোপ। 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। তকব করে লাি সনই। কমপরেদ্বলযান  হকমবীরদে  ারথ সদখা 
কেরত তাো আগ্রহী হরর্। তুদ্বম র্যর্িা কেরত পােরর্, দ্বলরিলে? 
 
মাথা োাঁকারলা স । িাদ্ব ল ডযাদ্বনডা নারমে এক ইদ্বতহা দ্বর্দ আরে, এই শহরেে 
দ্বর্েদ্বর্দযালরয র্া  করে। সকারনা ক্লা  সনয না, তরর্ ো িানরত চাও  র্–র্লরত 
পােরর্। 
 
সকন ক্লা  সনয না? 
 
এমন না সে স  অদ্বিশপ্ত; শুধু দ্বশোথবীো তাে দ্বর্ষয দ্বনর্বাচন করে না। 
 
আমাে ধােণা, ট্র্যাদ্বিি র্লল, সচষ্টা কেরে সেন সকৌতুককে না সশানায, দ্বশোথবীরদে এ 
র্যাপারে উৎ াদ্বহত কো হয। 
 
সকন দ্বশোথবীো দ্বশখরর্? এই সলাকগুরলা দুষ্টেত।  র্ িাযগারতই  র্ ময দ্বকেু র্যদ্বি 
থারক োো প্রচদ্বলত মরতে দ্বর্রোধী এর্াং পাগরলে মরতা দ্বর্ো  করে। তাোই দ্বেক, 
অনযো িুল। 
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অরনক সেরত্রই তারদে ধােণা দ্বেক হরত পারে। 
 
না! মুখ োমরট র্লল দ্বলরিলে, এর্াং পদ্বেষ্কাে রু্দ্বেরয দ্বদল এ দ্বর্ষরয আে সকারনা কথা 
র্লরত আগ্রহী নয।  াধােণ কমপরেদ্বলযানো ো র্লরত পােরর্ না। ডযাদ্বনডা সতামারদে 
স টা র্লরত পােরর্। 
 
সেমন? 
 
তুদ্বম সকারনাদ্বদনই ওলরডস্ট খুাঁরি পারর্ না। 
 
. 
 
দ্বনরিরদে িনয র্োে কো কামোয র্র  ট্র্যাদ্বিরিে কথা শুনল সপরলারেট, লবা, গম্ভীে 
মুখ, িার্রলশহীনদ্বচদ্বন্তত  ুরে র্লল, িাদ্ব ল ডযাদ্বন? নামটা শুরনদ্বে র্রল মরন কেরত 
পােদ্বে না,তরর্ আমাে লাইরেদ্বেরত খুাঁিরল হযরতা তাে সকারনা সলখা পারর্া, স িনয 
মহাকাশোরন দ্বফেরত হরর্। 
 
সকারনা  রন্দহ সনই সতা? দ্বচন্তা করে সদখ। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
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এই মুহূরতব মরন কেরত পােদ্বে না। দ্বকন্তু দ্বপ্রযর্নু্ধ, শত শত স্কলাে আরে োরদে নাম 
আদ্বম শুদ্বনদ্বন; র্া শুনরলও মরন সনই। 
 
তােপরেও এই সলাক দ্বনশ্চযই প্রথম সশ্রণীে সকউ, না হরল তুদ্বম িানরত। 
 
পৃদ্বথর্ী দ্বনরয গরর্ষণা— 
 
ওলরডস্ট র্লাে অনুশীলন করো, সিনি। নইরল োরমলা র্াড়রর্। 
 
ওলরডস্ট দ্বনরয গরর্ষণা োনািবরনে িনদ্বপ্রয সকারনা শাখা নয। তাই প্রথম সশ্রণীে 
দ্বর্রশষে, এমনদ্বক প্রাচীন ইদ্বতহার ে দ্বর্রশষেোও এরেরত্র সতমন নাম কেরত পারে 
না। অথর্া অনযিারর্ র্লা োয োো এেই মরধয এই দ্বর্ষরয গরর্ষণা কেরে তাো প্রথম 
সশ্রণীে গরর্ষক হরলও সকউ স্বীকৃদ্বত সদরর্ না। সকারনা  রন্দহ সনই সে, কারো 
দ্বর্রর্চনারতই আদ্বম প্রথম সশ্রণীে সকারনা গরর্ষক নই। 
 
আমাে দ্বর্চারে, সপল, সমালারযম গলায র্লল দ্বব্ল্ । 
 
হযাাঁ, অর্শযই সতামাে দ্বর্চারেও, মাই দ্বডযাে, সপরলারেট সহর  র্লল, দ্বকন্তু স্কলাে দ্বহর রর্ 
আমাে দেতাে দ্বিদ্বেরত তুদ্বম আমারক দ্বনশ্চযই মূলযাযন করো না। 
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ঘদ্বড়ে কাটা অনুোযী এখন প্রায োত। ট্র্যাদ্বিি রু্েরত পােরে তাে অ দ্বহষু্ণতা র্াড়রে। 
দ্বব্ল্  আে সপরলারেট েখনই আন্তদ্বেক কথার্াতবা র্রল তাে এমন হয। 
 
আগামী কাল এই ডযাদ্বনডাে  ারথ সদখা কোে র্যর্িা কেরত পাদ্বে। দ্বকন্তু স ও। েদ্বদ 
দ্বমদ্বনস্টারেে মরতা কম িারন তা হরল আমারদে অর্িাে সকারনা পদ্বের্তবন হরর্ না। 
 
স  হযরতা দ্বর্স্তাদ্বেত িারন এমন কারো কারে পাোরত পােরর্। সপরলারেট র্লল। 
 
 রন্দহ আরে। পৃদ্বথর্ীে প্রদ্বত এই গ্ররহে আচেণ–আমােও অনুশীলন কো উদ্বচত-
ওলরডস্ট দ্বনরয এই গ্ররহে আচেণ পুরোপুদ্বে দ্বনরু্বদ্বদ্ধতা আে কু াংস্কাে। োই সহাক, 
দ্বদনটা পদ্বেশ্ররমে উপে দ্বদরয সগরে, এর্াে খাওযাদাওযা কো দেকাে-তােপে ঘুমারনাে 
কথা িার্া োরর্। সতামো শাওযাে কীিারর্ র্যর্হাে কেরত হয সদরখে? 
 
র্নু্ধ, আমারদে  ারথ খুর্ িারলা র্যর্হাে কো হরযরে। কীিারর্ কী কেরত হরর্  র্ 
সদদ্বখরয দ্বদরযরে, সর্দ্বশেিারগেই সকারনা প্ররযািন দ্বেল না। 
 
সশান, ট্র্যাদ্বিি, মহাকাশোরনে কী হরর্? দ্বব্ল্  দ্বিরে  কেল। 
 
কী হরর্? 
 
কমপরেদ্বলযান  েকাে এটা সেরখ সদরর্? 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

184 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
না, মরন হয না। 
 
আহ্। চমৎকাে। দ্বকন্তু সকন? 
 
কােণ আদ্বম দ্বমদ্বনস্টােরক মত পাল্টারত র্াধয করেদ্বে। 
 
অিুত।রপরলারেট র্লল। তারক আমাে মত পাল্টারনাে মরতা মদ্বহলা মরন হযদ্বন। 
 
আদ্বমও রু্েরত পােদ্বে না। তরর্, মাইরণ্ডে গেন দ্বর্নযা  সথরক পদ্বেষ্কাে সর্াো োদ্বেল স  
ট্র্যাদ্বিরিে প্রদ্বত আকৃষ্ট। 
 
ট্র্যাদ্বিি হোৎ অ দ্বহষু্ণ হরয দ্বব্ল্র ে দ্বদরক ঘুেল। তুদ্বম এটা ঘদ্বটরযে, দ্বব্ল্ ? 
 
কী র্লরত চাও, ট্র্যাদ্বিি? 
 
মারন তারক চালনা করে— 
 
আদ্বম তারক চালনা কদ্বেদ্বন। সতামাে প্রদ্বত স  আকৃষ্ট এটা সখযাল করেই তাে অনুিূদ্বত 
র্াদ্বড়রয তুদ্বল, সকারনা দ্বচহ্ন থাকরর্ না পরে। আমাে মরন হরযদ্বেল সতামাে প্রদ্বত তারক 
 দয করে সতালা গুরুত্বপূণব। 
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 দয? তােরচরযও সর্দ্বশ দ্বকেু! স  এরকর্ারে গরল সগরে। 
 
তুদ্বম দ্বনশ্চযই সর্াোে না— 
 
সকন নয? হযরতা তাে প্রথম সেৌর্ন পাে হরয সগরে, দ্বকন্তু  কল কলাই স  িারন। এটা 
তাে িীর্রন প্রথমর্াে নয, আদ্বমও িদ্ররলারকে মরতা আচেণ কদ্বেদ্বন। দ্বব্ল্ রক ধনযর্াদ 
িানারত হয।–সশান, সিনি, ওখারন দাাঁদ্বড়রয করোে নীদ্বতর্াগীরশে মরতা আমাে দ্বদরক 
তাদ্বকরয সথরকা না। 
 
দ্বর্ো  কে, সগালান, দ্বর্েত িদ্বিরত র্লল সপরলারেট, আমাে আচেণ নীদ্বতর্াগীরশে 
মরতা মরন হরল, তুদ্বম িুল কেে। আমাে সকারনা আপদ্বে সনই। 
 
দ্বকন্তু দ্বমদ্বনস্টাে নীদ্বতর্াগীশ। দ্বব্ল্  র্লল। আদ্বম সচরযদ্বেলাম সতামাে প্রদ্বত একটু নেম 
হরয পড়ক; এমন শােীদ্বেক  ম্পকব আদ্বম আশা কদ্বেদ্বন। 
 
দ্বেক তাই ঘরটরে দ্বব্ল্ । িনগরণে  ামরন তারক নীদ্বতর্াগীশ থাকরত হয। দ্বিতরে জ্বালা 
আেও সর্রড়রে। 
 
আে তুদ্বম স ই জ্বালা কমারত  াহােয কেরল, তাই স  ফাউরণ্ডশন-এে  ারথ 
দ্বর্ো ঘাতকতা কেরর্ 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

186 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
সেিারর্ই সহাক দ্বর্ো ঘাতকতা কেতই। মহাকাশোন স  চায – সথরম সগল ট্র্যাদ্বিি, 
তােপে দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, সকউ শুনরর্ না সতা? 
 
না! দ্বব্ল্  র্লল। 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত। 
 
পুরোপুদ্বে। গাযাে মাইরণ্ড সকউ প্ররর্শ কেরত পােরর্ না। 
 
সর্শ, কমপরেলন মহাকাশোন দ্বনরিে িনয চায–তারদে র্হরেে নতুন  াংরোিন। 
 
দ্বনশ্চযই ফাউরণ্ডশন স টা ঘটরত সদরর্ না। 
 
কমপরেলন ফাউরণ্ডশনরক িানারত চায না। 
 
দীঘবো  সফলল দ্বব্ল্ , এটাই আইর ারলটরদে তর্দ্বশষ্টয। দ্বমদ্বনস্টাে কমপরেলরনে িনয 
ফাউরণ্ডশন-এে  ারথ সর্ঈমানী কেত, আে এখন  ামানয শােীদ্বেক  ুরখে দ্বর্দ্বনমরয 
কমপরেলরনে  ারথ সর্ঈমানী কেরর্।–আে ট্র্যাদ্বিি দ্বর্ো ঘাতকতা কোরনাে িনয খুদ্বশ 
মরন দ্বনরিে শেীে দ্বর্দ্বি করে দ্বদল। কী দ্বর্শৃঙ্খল আে অোিক সতামারদে গযালাদ্বি । 
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োণ্ডা  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, তুদ্বম িুল কেে, ইযাং ওরমন। 
 
আমারক ইযাং ওরমন র্লরর্ না। আদ্বম গায।  মগ্র গাযা। 
 
তুদ্বম িুল কেে গাযা। আদ্বম শেীে দ্বর্িয কদ্বেদ্বন, খুদ্বশ হরয দ্বদরযদ্বে। আদ্বম উপরিাগ 
করেদ্বে এর্াং সকারনা েদ্বত হযদ্বন কারো। মহাকাশোন কমপরেলন চাইরল তাে দ্বেক 
সর্দ্বেক সক র্লরত পােরর্। এটা ফাউরণ্ডশন-এে মহাকাশোন, দ্বকন্তু সদওযা হরযরে 
আমারক পৃদ্বথর্ী অনু ন্ধান কোে িনয, স ই অনু ন্ধান সশষ না হওযা পেবন্ত এটা 
আমােই থাকরর্। আমাে মরত ফাউরণ্ডশন চুদ্বি িি করে দ্বেক করেদ্বন। আে কমপরেলন 
ফাউরণ্ডশন-এে শা নাধীন নয, স্বাধীনতাে স্বপ্ন তাো সদখরতই পারে। কমপরেলরনে 
দৃদ্বষ্টরত ফাউরণ্ডশন-এে  ারথ প্রতােণা দ্বর্ো ঘাতকতা নয, সদশরপ্রম। 
 
দ্বেক। সক র্লরত পারে? অোিক গযালাদ্বিরত সেৌদ্বিকতা খুাঁরি সর্ে কো  ম্ভর্? 
কীিারর্ দ্বেক সর্দ্বেক, িারলামন্দ, দ্বর্চাে-অপোধ, প্ররযািন-অপ্ররযািন দ্বচদ্বহ্নত কো 
োরর্? দ্বনরিে সলাকরদে  ারথ দ্বমদ্বনস্টারেে দ্বর্ো ঘাতকতা কীিারর্ র্যাখযা কেরর্, েখন 
স  মহাকাশ োন সতামাে কারে োখরত সদরর্? স  দ্বক র্যদ্বিগত স্বাধীনতা চায? স  
দ্বর্ো ঘাতক না স্বাথবপে? 
 
দ্বনশ্চযতা দ্বদরয র্লরত পােদ্বে না, আদ্বম তারক আনন্দ দ্বদরযদ্বে র্রলই মহাকাশ োন সফেত 
সদরর্। আমাে দ্বর্ো  এই দ্ব দ্ধান্ত স  তখনই দ্বনরযরে েখন তারক র্রলদ্বে সে আদ্বম 
ওলরডস্ট খুাঁিদ্বে। এই গ্রহ তাে কারে অশুি। স টা অনু ন্ধান করে আমোও অশুি হরয 
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পরড়দ্বে। তাে অনুিূদ্বত র্লরে, মহাকাশোন োখরত সচরয স  দ্বনরিে িনয এর্াং এই 
দ্বর্রেে িনয দুরিবাগ সডরক এরনরে। এখন আমারদেরক সেরড় দ্বদরল কমপরেলরনে 
 ম্ভার্য দুরিবাগ দূে কেরত পােরর্। এদ্বদক সথরক স  সদশরপ্রদ্বমরকে কাি কেরে। 
 
আমাে  রন্দহ আরে। েদ্বদ তাই হয, ট্র্যাদ্বিি, কু াংস্কােই আচেরণে পদ্বেচালক। দ্বনশ্চযই 
স্বীকাে কেরর্। 
 
স্বীকাে অস্বীকাে দ্বকেুই কের্ না। োরনে অিারর্ কু াংস্কাে আচেণরক দ্বনযন্ত্রণ করে। 
ফাউরণ্ডশন স লডন প্ল্যান দ্বর্ো  করে, দ্বকন্তু আমো সকউ স টা িারলািারর্ র্যাখযা 
কেরত পাের্ না, র্া এে  াহারেয িদ্বর্ষযৎ র্লরত পাের্ না। আমো না সিরনই 
অন্ধিারর্ অনু েণ করে চরলদ্বে। এটা কু াংস্কাে নয দ্বক? 
 
হযাাঁ, হরত পারে। 
 
আে গাযা। সতামো দ্বর্ো  কে আদ্বম  দ্বেক দ্ব দ্ধান্ত দ্বদরযদ্বে। দ্বকন্তু সতামো িারনা না 
সকন  দ্বেক, র্া কতটুকু দ্বনোপদ। সতামো শুধু না সিরন অন্ধিারর্ অনু েণ কেরত 
চাও। আদ্বম অেতা দূে কেরত চাই র্রল সতামো দ্বর্েি। এটা দ্বক কু াংস্কাে নয? 
 
মরন হয এর্াে সতামারক উপেুি ির্ার্ দ্বদরযরে, দ্বব্ল্ । র্লল সপরলারেট। 
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না, সপল। এই অনু ন্ধারন সন হয দ্বকেুই পারর্ না, অথর্া এমন দ্বকেু পারর্ ো তাে 
দ্ব দ্ধান্তরকই প্রদ্বতদ্বষ্ঠত কেরর্। 
 
এর্াং এই দ্বর্োর ে সপেরন েরযরে, ট্র্যাদ্বিি র্লল, অেতা এর্াং অদ্বর্ো । অনয কথায 
কু াংস্কাে। 
 
. 
 
িাদ্ব ল ডযাদ্বনডা সোটখারটা মানুষ। খর্বাকৃদ্বত কাোরমা। মাথা না তুরলই সচাখ তুরল 
তাকারনাে অিযা । মারে মারে এক ধেরনে মুচদ্বক হাদ্ব  তাে সচহাো আরলাদ্বকত করে 
তুরল।  র্ দ্বমদ্বলরয মরন হয সেন স  নীেরর্ এই গ্ররহে দ্বদরক তাদ্বকরয হা রে। 
 
তাে অদ্বফ  লবা এর্াং  রু। ঘে িদ্বতব প্রচুে সটপ এরলারমরলা হরয পরড় আরে। একটাও 
িাযগামরতা সনই, সশলফগুরলারক তাই দাাঁত সর্ে কো কঙ্কারলে মরতা মরন হয। 
অদ্বতদ্বথরদে সে দ্বতনটা আ রন র্ রত দ্বদল স গুরলা োড় সপাে কো হরলও পদ্বেষ্কাে 
হযদ্বন। 
 
সিনি সপরলারেট, সগালান ট্র্যাদ্বিি, এর্াং দ্বব্ল্ , স  র্লল। আদ্বম আপনাে পুরো নাম 
িাদ্বন না মযাডাম। 
 
আদ্বম শুধু দ্বব্ল্  নারমই পদ্বেদ্বচত। র্ রত র্ রত দ্বব্ল্  র্লল। 
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এরতই চলরর্। ডযাদ্বনডা র্লল হাদ্ব মুরখ। আপদ্বন এত আকষবণীয সে নাম না । হরলও 
সকারনা েদ্বত সনই। 
 
 র্াই র্র রে। আদ্বম আপনাে নাম শুরনদ্বে, ড. সপরলারেট, েদ্বদও কখরনা সোগারোগ 
হযদ্বন। আপদ্বন ফাউরণ্ডশনাে, তাই না? টাদ্বমবনা  সথরক এর রেন? 
 
হযাাঁ, ড. ডযাদ্বনডা। 
 
আপদ্বন কাউদ্বিলমযান, ট্র্যাদ্বিি। সর্াধহয শুরনদ্বেলাম আপনারক কাউদ্বিল সথরক র্েখাস্ত 
করে দ্বনর্বা ন সদওযা হরযরে। েদ্বদও িাদ্বন না সকন। 
 
র্েখাস্ত কো হযদ্বন,  যাে। আদ্বম এখনও কাউদ্বিরলে  দ য, অর্শয িাদ্বন না আর্াে 
করর্ কারি সোগ দ্বদরত পাের্। দ্বনর্বা নও সদওযা হযদ্বন। একটা দ্বর্রশষ দাদ্বযত্ব সদওযা 
হরযরে, স টা দ্বনরযই আপনাে  ারথ কথা র্লরত এর দ্বে। 
 
 াহােয কেরত পােরল খুদ্বশ হর্। আে ফুরলে মরতা এই িদ্রমদ্বহলা? দ্বতদ্বনও টাদ্বমবনা  
সথরক এর রেন। 
 
স  অনয গ্রহ সথরক এর রে। দ্রুত র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
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আহ্, র্ড় অিুত িাযগা এই অনয গ্রহ। অরনক মানর্ ন্তানই এই গ্ররহে র্াদ্ব ন্দা। দ্বকন্তু 
আপনাো দুিন ফাউরণ্ডশন-এে নাগদ্বেক, এই  ুন্দেী তরুণী অনয গ্ররহে র্াদ্ব ন্দা, আে 
এই দুই সশ্রণীে কারো উপরে দ্বমটিা দ্বলরিলে এে দযা আরে এমন কথা সকউ কখরনা 
সশারনদ্বন। অথচ সর্শ আন্তদ্বেকিারর্ আপনারদে স  আমাে কারে পাোরলা দ্বক মরন 
করে? 
 
সর্াধহয আমারদে হাত সথরক মুদ্বি পাওযাে িনয। আপদ্বন েত তাড়াতাদ্বড়  াহােয 
কেরর্ন, আমো তত তাড়াতাদ্বড় কমপরেলন সেরড় চরল োরর্া। 
 
ডযাদ্বনডা আগ্রহ দ্বনরয ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাকারলা। অর্শযই, আপনাে মরতা প্রাণপ্রাচুরেব 
িেপুে তরুণ সেখান সথরকই আ ুক তারক আকৃষ্ট কেরত পােরর্। 
 
অদ্বিনয স  িারলাই করে দ্বকন্তু দ্বনখুাঁত হয না। 
 
এ র্যাপারে আদ্বম দ্বকেুই িাদ্বন না। কদ্বেন গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
না িানাই িারলা। অন্তত মানুরষে  ামরন। দ্বকন্তু আদ্বম একিন  াংশযর্াদী এর্াং  হরি 
সকারনাদ্বকেু দ্বর্ো  কদ্বে না। সতা, কাউদ্বিলমযান, আপনাে দ্বর্রশষ কািটা কী র্লুন। 
সদদ্বখ  াহােয কো োয দ্বকনা। 
 
এ র্যাপারে ড. সপরলারেট কথা র্লরর্ন। 
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সকারনা আপদ্বে সনই, ড. সপরলারেট? 
 
 হি িারর্ র্লরত সগরল, ডকটে, সপরলারেট শুরু কেল, আমাে  াোটা িীর্ন 
কাদ্বটরযদ্বে সে গ্ররহ সমৌদ্বলকিারর্ প্রারণে দ্বর্কাশ ঘরটদ্বেল স ই গ্রহ দ্বনরয গরর্ষণা করে 
এর্াং ট্র্যাদ্বিরিে  ারথ পাোরনা হরযরে েদ্বদ  ম্ভর্ হয স টা খুাঁরি সর্ে কেরত হরর্–
ওলরডস্ট,  ম্ভর্ত আপনাো এই নারমই ডারকন। 
 
ওলরডস্ট? অথবাৎ পৃদ্বথর্ী। 
 
সপরলারেরটে সচাযাল রু্রক দ্বগরয সেকল। কথা িদ্বড়রয সেরত লাগল। 
 
আমাে ধােণা দ্বেল–সে, আমারক সর্াোরনা হরযদ্বেল–কমপরেলরন সকউ তােপে 
অ হারযে মরতা তাকারলা ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক। 
 
দ্বমদ্বনস্টাে দ্বলরিলে র্রলদ্বেরলন, কমপরেলরন সকউ এই শব্ র্যর্হাে করে না। ট্র্যাদ্বিি 
র্লল। 
 
অথবাৎ দ্বতদ্বন এমন করেদ্বেরলন? ডযাদ্বনডা মুখ দ্বনচু কেল, হাতদুরটা  ামরন র্াদ্বড়রয 
প্রদ্বতহরতে প্রথম দুই আঙুল দ্বদরয ি  ততদ্বে কেল। 
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হযাাঁ, এমনই করেদ্বেরলন। 
 
হা ল ডযাদ্বনডা। সর্াকাদ্বম। এেকম কোটা আমারদে অিযা  হরয সগরে, অথচ সকারনা 
প্ররযািন সনই। এমন সকারনা কমপরেদ্বলযান সনই সে সেরগ সগরল র্া দ্বর্েি হরল পৃদ্বথর্ী 
শব্টা র্রল না। এটা আমারদে এখারন একটা  াধােণ অমাদ্বিবত শব্। 
 
অমাদ্বিবত? দুর্বল গলায দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
অথর্া, দ্বর্স্ময প্রকাশক, োই র্রলন। 
 
োই সহাক, ট্র্যাদ্বিি র্লল, আমাে মরন হয শব্টা শুরন দ্বমদ্বনস্টাে সর্শ িয, 
সপরযদ্বেরলন। 
 
ওহ্, দ্বতদ্বন সতা পাহাদ্বড় সমরয। 
 
তাে অথব,  যাে? 
 
ো র্লা হরযরে, তাই। দ্বমটিা দ্বলরিলে এে িন্ম হরযরে পার্বতয এলাকায। স খারন 
দ্বশশুরদে দ্বকেুটা প্রাচীন পদ্ধদ্বতরত র্ড় কো হয। তাে অথব, েত িারলা দ্বশোই তাো 
পাক, দুই আঙুরল ি  ততদ্বে কো সথরক তারদে কখরনাই দ্বর্েত কো োরর্ না। 
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তা হরল পৃদ্বথর্ী শব্টা শুরন আপদ্বন িয পারেন না, ডকটে? দ্বব্ল্  দ্বিরে  কেল। 
 
সমারটই না, দ্বডযাে সলদ্বড। আদ্বম একিন  াংশযর্াদী। 
 
গযালাকদ্বটক অনুোযী  াংশযর্াদী শরব্ে অথব আদ্বম িাদ্বন, আপনাো সকান অরথব র্যর্হাে 
করেন? ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
দ্বেক আপদ্বন সে অরথব র্যর্হাে করেন। আদ্বম তখনই দ্বর্ো  কের্ েখন উপেুি, 
দ্বর্ো রোগয এর্াং সেৌদ্বিক তথয প্রমাণ আমারক দ্বর্ো  কেরত র্াধয কেরর্ এর্াং নতুন 
তথয প্রমাণ না পাওযা পেবন্ত দ্বর্ো  কের্। একােরণই আমো িনদ্বপ্রয না। 
 
সকন? 
 
আমো আ রল সকাথাও িনদ্বপ্রয হরত পাের্ না। সকারনা গ্ররহে মানুষ একটা স্বদ্বস্তকে, 
আশ্রযদাযক দ্বর্ো রক আাঁকরড় ধেরত চায না। সিরর্ সদখুন সকারনা প্রমাণ োড়াই 
আপনাো স লডন প্ল্যান কীিারর্ দ্বর্ো  করেন। 
 
হযাাঁ, আঙুরলে নরখে দ্বদরক তাদ্বকরয ট্র্যাদ্বিি র্লল। উদাহেণ দ্বহর রর্ আদ্বম গতকাল 
কথাটা র্রলদ্বেলাম। 
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প্র রি দ্বফরে আ রত পাদ্বে? র্লল সপরলারেট। পৃদ্বথর্ী  ম্পরকব এমনদ্বক িানা। োয ো 
একিন  াংশযর্াদীরক  ন্তুষ্ট কেরত পারে? 
 
খুর্ই কম। অনুমান কো োয, সকারনা একটা গ্ররহ মানর্প্রিাদ্বতে দ্বর্কাশ ঘরটদ্বেল, 
কােণ একাদ্বধক গ্ররহ র্া দুরটা দ্বিন্ন গ্ররহ স্বাধীনিারর্ একই েকম প্রিাদ্বতে দ্বর্কাশ 
ঘটরত পারে না। স ই গ্রহরকই আমো পৃদ্বথর্ী র্দ্বল। এখারনে প্ররতযরকই গিীেিারর্ 
দ্বর্ো  করে পৃদ্বথর্ী গযালাদ্বিে এই সকারণ অর্দ্বিত, কােণ এই স ক্টরেে দ্বর্েগুরলা 
 ুপ্রাচীন। স্বািাদ্বর্ক িারর্ই প্রথম র্ দ্বত িাপনকৃত দ্বর্েগুরলা পৃদ্বথর্ীে কাোকাদ্বে হরর্, 
দূরে হরর্ না। 
 
প্ল্যারনট অর্ অদ্বেদ্বিন হওযা োড়াও পৃদ্বথর্ীে আে সকারনা অননয াধােণ তর্দ্বশষ্টয আরে? 
সপরলারেট আগ্ররহে  ারথ দ্বিরে  কেল। 
 
আপদ্বন দ্বকেু িারনন? ডযাদ্বনডা র্লল, মুরখ স্বিার্ ুলি মুচদ্বক হাদ্ব । 
 
উপগ্রহ, অরনরকই োে নাম দ্বদরযরে চাাঁদ। অস্বািাদ্বর্ক, তাই না? 
 
গুরুত্বপূণব প্রশ্ন, ড. সপরলারেট। আপদ্বন হযরতা দ্বচন্তািার্না কোে সখাোক দ্বদরেন। 
 
এখরনা দ্বকন্তু র্দ্বলদ্বন সকন অস্বািাদ্বর্ক। 
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অর্শযই এে আযতন, তাই না? পৃদ্বথর্ীে  র্ দ্বকাংর্দদ্বন্তরত র্হুদ্বর্দ্বচত্র প্রারণে দ্বর্কাশ এর্াং 
৩০০০-৩৫০০ র্যার ে দ্বর্শাল উপগ্ররহে কথা র্লা হরযরে। প্রারণে দ্বর্কাশ সমরন সনওযা 
োয, কােণ এটা এক ধেরনে তিদ্বর্ক দ্বর্র্তবন। দ্বকন্তু দ্বর্শাল উপগ্ররহে কথা দ্বর্ো  কো 
কদ্বেন। গযালাদ্বিে অনয সকারনা র্া রোগয গ্ররহে উপগ্রহ সনই, শুধু র্া অরোগয র্া গযা  
িাযান্টগুরলাে উপগ্রহ আরে। চাাঁরদে র্যাপােটা আদ্বম দ্বর্ো  কদ্বে না। 
 
লে লে প্রিাদ্বতে প্রারণে দ্বর্কাশ সেমন পৃদ্বথর্ীে একক তর্দ্বশষ্টয, দ্বর্শাল উপগ্রহও তাে 
একক তর্দ্বশষ্টয হরত পারে। একটা আরেকটাে পদ্বেপূেক। 
 
রু্েরত পােদ্বে না পৃদ্বথর্ীরত লে লে প্রিাদ্বতে প্রারণে দ্বর্কাশ কীিারর্ শূনয সথরক 
একটা দ্বর্শাল উপগ্রহ  ৃদ্বষ্ট কেরর্। 
 
অনযেকমও ঘটরত পারে- ম্ভর্ত এই দ্বর্শাল উপগ্রহই লে লে প্রারণে দ্বর্কারশ  াহােয 
করেরে। 
 
রু্েরত পােদ্বে না কীিারর্ এটাও  ম্ভর্ হরর্। 
 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বটে র্যাপােটা কী? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বনশ্চযই সে দ্বর্দ্বলদ্বযন দ্বর্দ্বলযন র্েে তাে রু্রক প্রারণে অদ্বস্তত্ব দ্বেল তখন এমন দ্বেল না। 
কীিারর্ হরলা। পােমাণদ্বর্ক েুদ্ধ? 
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এটাই  র্রচরয প্রচদ্বলত ধােণা, কাউদ্বিলমযান ট্র্যাদ্বিি। 
 
কথা শুরনই সর্াো োরে দ্বর্ো  করেন না আপদ্বন। 
 
েুরদ্ধে সকারনা প্রমাণ সনই। গযালাদ্বিে  র্াে দ্বর্ো  কোটাই উপেুি প্রমাণ নয। 
 
কী ঘরটদ্বেল র্রল আপনাে ধােণা। 
 
দ্বকেু ঘরটদ্বেল এমন সকারনা প্রমাণ সনই। হরত পারে উপগ্ররহে মরতা। 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বটও কাল্পদ্বনক কাদ্বহনী। 
 
পৃদ্বথর্ীে ইদ্বতহার ে  র্রচরয প্রচদ্বলত কাদ্বহনী কী? র্লল সপরলারেট। আমাে সপশাগত 
িীর্রন প্রচুে অদ্বেদ্বিন দ্বলরিণ্ড  াংগ্রহ করেদ্বে। দ্বকন্তু কমপরেলরনে সকারনা কাদ্বহনী িাদ্বন 
না। তরর্ শুরনদ্বে কমপরেলরনে দ্বকাংর্দদ্বন্তগুরলারত সর্নহলী নারম একিন মানুরষে কথা 
আরে, স  সকাথা সথরক এর দ্বেল সকউ িারন না। 
 
আমো  াধােণত এগুরলা র্াইরে প্রচাে কদ্বে না। আপনাে মুরখ সর্নহলীে কথা শুরন 
 দ্বতয অর্াক হরযদ্বে।  র্ই কু াংস্কাে। 
 
দ্বকন্তু আপনাে সকারনা কু াংস্কাে সনই এর্াং কথা র্লরতও সকারনা  ম যা সনই, তাই না? 
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দ্বেক। সোটখারটা ইদ্বতহা দ্বর্দ র্লল, স্বিার্ ুলি িদ্বিরত সপরলারেরটে দ্বদরক তাদ্বকরযরে। 
এরত আমাে িনদ্বপ্রযতা আেও কমরর্। অর্শয আপনাো দ্বতন িন দ্বশগদ্বগে চরল োরেন, 
আশা কদ্বে স া ব দ্বহর রর্ আমাে কথা র্লরর্ন না। 
 
আমো কথা দ্বদদ্বে। দ্রুত র্লল সপরলারেট। 
 
সর্শ কী ঘরটদ্বেল স ই  ম্পরকব আমাে ধােণা  াংরেরপ র্লদ্বে। পৃদ্বথর্ী অদ্বনদ্বদবষ্ট 
 মযকাল ধরে দ্বেল মানুরষে একক র্া িূদ্বম। দ্বর্শ সথরক পাঁদ্বচশ হািাে র্েে আরগ 
মানুষ হাইপােরে  িাম্প আদ্বর্ষ্কাে করে ইন্টােরস্টলাে ট্র্ারিল শুরু করে এর্াং 
অল্পকরযকটা গ্ররহ করলাদ্বন ততদ্বে করে। 
 
এই র্ গ্ররহ র্ দ্বত িাপনকােীো পৃদ্বথর্ীে ততদ্বে সোর্রটে  াহােয সনয-সোর্ট দ্বক 
আপনাো িারনন? 
 
হযাাঁ, িাদ্বন, ির্ার্ দ্বদল ট্র্যাদ্বিি, এই প্ররশ্নে মুরখামুদ্বখ হরত হরযরে আমারদে সর্শ 
করযকর্াে। সোর্ট দ্বক আমো িাদ্বন। 
 
র্ দ্বত িাপনকােীরদে  মাি হয পুরোপুদ্বে সোর্ট দ্বনিবে, কাদ্বেগদ্বে দ্বদক দ্বদরয অরনক 
সর্দ্বশ উন্নত হয এর্াং দ্বনরিরদে দ্বপগ্রহরক অস্বীকাে করে র্র । 
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স্বিার্তই, পৃদ্বথর্ী নতুন একদল র্ দ্বত িাপনকােী পাোয সোর্ট োড়া। নতুন 
দ্বর্েগুরলাে মরধয কমপরেলন প্রথম, আমো তাই দ্বর্ো  কদ্বে, েদ্বদও সকারনা প্রমাণ 
সনই। র্ দ্বত িাপনকােীরদে প্রথম দলগুরলা দ্বর্লুপ্ত হরয োয, এর্াং– 
 
সকন দ্বর্লুপ্ত হরয োয, ড. ডযাদ্বনডা? ট্র্যাদ্বিরিে প্রশ্ন। 
 
সকন? কল্পনাদ্বর্লা ীরদে ধােণা দ্বেদ্বন শাদ্বস্তদাতা দ্বতদ্বন তারদে শাদ্বস্ত দ্বদরযরেন, অর্শয 
সকউ র্রল না সে দ্বতদ্বন এতদ্বদন অরপো কেরলন সকন। োই সহাক রূপকথা সথরক েুদ্বি 
সখাাঁিাে প্ররযািন সনই।  হিিারর্ র্লা োয, সে  মাি পুরোপুদ্বে সোর্ট দ্বনিবে হরয 
পরড়, পরে স ই  মাি িিুে, েদ্বযষু্ণ হরয পরড় এর্াং ধ্বাং  হরয োয।  দ্বেক করে 
র্লরত সগরল তারদে র্াাঁচাে আগ্রহ নষ্ট হরয োয। 
 
সোর্ট োড়াই র্ দ্বত িাপনকােীরদে দ্বিতীয সস্রাত গযালাদ্বি িয করে সনয। দ্বকন্তু এেই 
মরধয পৃদ্বথর্ী হরয পরড় সেদ্বডওঅযাকদ্বটি, আরস্ত আরস্ত মানুষ িুরল োয তাে কথা। 
 াধােণত কােণ সদখারনা হয সে পৃদ্বথর্ীরত এখনও সোর্ট আরে। 
 
এতেণ অধধেব হরয শুনদ্বেল দ্বব্ল্ । এর্াে কথা র্লল, ড. ডযাদ্বনডা, সেদ্বডওঅযাকদ্বটি 
সহাক র্া না সহাক, র্ দ্বত িাপনকােীরদে েতগুরলা দল থাকুক সকারনা র্যাপাে না। 
 র্রচরয গুরুত্বপূণব প্রশ্ন খুর্ই  হি। পৃদ্বথর্ী দ্বেক সকানখারন অর্দ্বিত? সকা-অদ্বডবরনট  
কী? 
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এই প্ররশ্নে উেে হরে : আদ্বম িাদ্বন না। োই সহাক এখন লারঞ্চে  ময। এখারনই 
র্যর্িা কো োরর্। তােপে আরলাচনা কো োরর্ েতেণ ইো। 
 
আপদ্বন িারনন না? চড়া ুরে দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
আ রল আদ্বম েতদূে িাদ্বন, সকউই তা িারন না। দ্বকন্তু স টা অ ম্ভর্। 
 
কাউদ্বিলমযান, হালকা দীঘবো  সফরল র্লল ডযাদ্বনডা, প্রকৃত  তযরক েদ্বদ আপদ্বন অ ম্ভর্ 
র্রলন, স টা আপনাে র্যাপাে। দ্বকন্তু সকারনা লাি হরর্ না। 
 
. 
 
৭. দ্বর্দায কমপরেলন 
 
খার্াে দ্বহর রর্ সদওযা হরলা দ্বর্দ্বিন্ন েরঙে এর্াং দ্বর্দ্বিন্ন স্বারদে দ্বকেু সগালাকাে র্স্তু। 
 র্গুরলা স্বে আর্েরণ সমাড়ারনা। ডযাদ্বনডা সদদ্বখরয দ্বদল কীিারর্ সমাড়ক খুলরত হয। 
এর্াং সকান েরঙে সগালাকাে র্স্তুে দ্বিতে সকান খাদয আরে। সকারনাটায মাে, সকানটায 
 র্দ্বি র্া পদ্বনে। 
 
ট্র্যাদ্বিি একটা র্ল তুরল মুরখ দ্বদরয মারেে স্বাদ সপল। মুরখ খার্াে দ্বনরযই দ্বিরে  
কেল, লাঞ্চ কোে  ময কারিে কথা র্লা দ্বক অিদ্রতা হরর্? 
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কমপরেদ্বলযান দ্বনযম অনুোযী, কাউদ্বিলমযান, হরর্। দ্বকন্তু সেরহতু আপনাো আমাে 
অদ্বতদ্বথ, তাই আপনারদে দ্বনযম সমরন চলর্। েদ্বদ কথা র্লরত চান, এর্াং েদ্বদ মরন 
করেন সে এরত খার্ারেে স্বাদ নষ্ট হরর্ না, তা হরল আরলাচনা কেরত আমাে সকারনা 
 ম যা সনই। 
 
ধনযর্াদ। ট্র্যাদ্বিি র্লল। দ্বমদ্বনস্টাে দ্বলরিলে র্লদ্বেরলন, আপনারদে সকারনা িনদ্বপ্রযতা 
সনই।  দ্বতয? 
 
অর্শযই। আ রল কমপরেলন হতাশায পদ্বেপূণব গ্রহ। সকারনা এক ময েখন অল্প 
করযকটা গ্ররহ মানুষ র্ দ্বত িাপন করেরে, স ই  ময কমপরেলন দ্বেল সনতৃিানীয 
দ্বর্ে। কথাটা আমো িুদ্বলদ্বন।  ম্রারটে আনুগতয সমরন দ্বনরত র্াধয হরযদ্বেলাম, এখন 
ফাউরণ্ডশন-এে অনুগত  হকােী। কমপরেদ্বলযানো আে দ্বক। কেরত পারে। দ্বনরিরদে 
োগ, ঘৃণা, সোি সেরড় সফলাে িনয সর্রে দ্বনরযরে আমারদে, কােণ আমো পুরোরনা 
দ্বকাংর্দদ্বন্তগুরলা দ্বর্ো  কদ্বে না এর্াং কু াংস্কাে মাদ্বন না। 
 
েদ্বদও অনয সকারনা মাোেক দ্বর্পদ সথরক আমো দ্বনোপদ,কােণ প্রেুদ্বিে দ্বনযন্ত্রণ 
আমারদে হারত। আমারদেরক স্বািাদ্বর্কিারর্ িীর্নোপন কেরত না দ্বদরল গযালাদ্বিরত 
এই দ্বর্েদ্বর্দযালরযে সকারনা স্বীকৃদ্বত থাকরর্ না। তা োড়া ফাউরণ্ডশন আমারদে  মথবন 
দ্বদরে। 
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একােরণই আপদ্বন র্লরেন না পৃদ্বথর্ী সকাথায? িয পারেন র্রল দ্বদরল, েত  ুদ্বর্ধাই 
থাকুক, আপদ্বন দ্বর্পদ সথরক র্াাঁচরত পােরর্ন না? 
 
ডযাদ্বনডা মাথা নাড়ল। না, পৃদ্বথর্ীে অর্িান সকউ িারন না। িয সপরয র্া অনয সকারনা 
কােরণ আদ্বম দ্বকেুই লুরকাদ্বে না। 
 
দ্বকন্তু, তাগাদাে  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি গযালাদ্বিে এই অাংরশ র্া রোগয গ্ররহে  াংখযা খুর্ 
কম এর্াং  র্গুরলারতই র্ দ্বত িাপন কো হরযরে। স গুরলা আপদ্বন িারলািারর্ই 
সচরনন। তা হরল সে গ্রহ সেদ্বডওঅযাকদ্বটি না হরল মানুষ র্া  কেরত পােত, এমন 
একটা গ্রহ খুাঁরি সর্ে কো দ্বক কদ্বেন? তা োড়া আপদ্বন এমন একটা গ্রহ খুাঁিরর্ন োে 
েরযরে দ্বর্শাল উপগ্রহ। এই দুদ্বট তর্দ্বশরষ্টযে কােরণ পৃদ্বথর্ী সচাখ এদ্বড়রয সেরত পারে না। 
হযরতা  ময একটু সর্দ্বশ লাগরর্, তরর্ ওটাই একমাত্র  ম যা। 
 
 াংশযর্াদীরদে মরত পৃদ্বথর্ীে সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট এর্াং দ্বর্শাল উপগ্রহ দুরটাই কাল্পদ্বনক। 
স গুরলা সখাাঁিাে মারন হরে চডু়ই পাদ্বখে দুধ আে খেরগারশে গারয পালক সখাাঁিা। 
 
হযরতা, দ্বকন্তু কমপরেলন সচষ্টা করে সদখরত পােত একর্াে।  দ্বেক গ্রহটা খুাঁরি সপরল 
তারদে দ্বকাংর্দদ্বন্তে গুরুত্ব রৃ্দ্বদ্ধ সপত র্হুগুণ। 
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হা ল ডযাদ্বনডা, হযরতা স িনযই অনু ন্ধান কো হযদ্বন। েদ্বদ আমো র্যথব হতাম র্া 
হযরতা এমন একটা পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সপলাম োে  ারথ প্রচদ্বলত র্ণবনাে সকারনা দ্বমল সনই। 
তখন কমপরেলরনে দ্বকাংর্দদ্বন্তগুরলা  র্াে কারে হাদ্ব ে সখাোক হরয সেত। 
 
ট্র্যাদ্বিি চুপ, তােপে আন্তদ্বেক  ুরে র্লল, এই দুরটা তর্দ্বশষ্টয োড়াও দ্বকাংর্দদ্বন্ত অনুোযী 
তৃতীয আরেকটা তর্দ্বশষ্টয েরযরে। পৃদ্বথর্ীে রু্রক িানা-অিানা  কল ধেরনে িীর্ 
প্রিাদ্বতে উির্ ঘরটদ্বেল। েদ্বদ গ্রহটা সেদ্বডওঅযাকদ্বটি না হয তা হরল। এখনও দ্বনশ্চযই 
স খারন দ্বর্দ্বচত্র প্রিাদ্বতে িীর্ র্া সকারনা একটা প্রিাদ্বত র্া অন্তত সকারনা িীর্াি 
পাওযা োরর্। 
 
কাউদ্বিলমযান, কমপরেলন কখরনা সকারনা অনু ন্ধান দল পাোযদ্বন। তরর্ মারে মারে 
আমারদে মহাকাশোনগুরলা সকারনা কােরণ দ্বনদ্বদবষ্ট গদ্বতপথ সথরক  রে সেত। তাো 
সে কল দ্বেরপাটব পাোত তারত কখরনাই এত র্ দ্বর্রশষ তর্দ্বশষ্টয আরে সতমন সকারনা 
গ্ররহে কথা র্রলদ্বন। আে িনশূনয সকারনা গ্ররহ তাো অর্তেণ কেত না। কারিই 
িীর্াি খুাঁরি পাওযাও মুশদ্বকল। গত এক হািাে র্েরে এমন সকারনা দ্বেরপাটব আর দ্বন, 
আদ্বম  দ্বতযই দ্বর্ো  কদ্বে পৃদ্বথর্ী খুাঁরি পাওযা অ ম্ভর্, কােণ এে সকারনা অদ্বস্তত্ব সনই। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে করণ্ঠ হতাশা, দ্বকন্তু সকাথাও না সকাথাও পৃদ্বথর্ী আরে। সকাথাও এমন একটা 
গ্রহ আরে োে রু্রক মানুষ হ পদ্বেদ্বচত  র্ ধেরনে িীর্রনে দ্বর্কাশ ঘরটরে। পৃদ্বথর্ী 
গযালাদ্বিে এই অাংরশ না থাকরল আরে অনয সকারনা অাংরশ। 
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হযরতা, োণ্ডা  ুরে র্লল ডযাদ্বনডা, দ্বকন্তু এত র্েরেও কারো সচারখ পড়ল না। 
 
িারলািারর্ সকউ সখাাঁরিদ্বন। 
 
সর্শ, আপদ্বন খুাঁিরেন। আপনাে স ৌিাগয কামনা কদ্বে। তরর্  ফলতা দ্বনরয আমাে 
 রন্দহ আরে। 
 
 ো দ্বে অনু ন্ধান োড়া পৃদ্বথর্ীে অর্িান দ্বনণবরযে অনয সকারনা সচষ্টা কো হরযদ্বেল? 
 
হযাাঁ, দুরটা গলা এক ারথ র্লল। একটা গলাে মাদ্বলক ডযাদ্বনডা সপরলারেটরক র্লল, 
আপদ্বন ইরযদ্বেফ প্ররিরক্টে কথা র্লরেন? 
 
তাই র্লদ্বে। র্লল সপরলারেট। 
 
তা হরল আপদ্বনই কাউদ্বিলমযানরক সর্াোন। আপনাে কথা স  দ্বর্ো  কেরর্। 
 
সপরলারেট র্লল, সশান, সগালান, এম্পাযারেে সশষ েুরগ পৃদ্বথর্ীরক ওো র্লত অদ্বেদ্বিন। 
এম্পাযারেে কাোরমা তখন ধীরে ধীরে সিরঙ পড়রে। করোে র্াস্তর্তা সথরক দৃদ্বষ্ট  দ্বেরয 
সনওযাে িনয অদ্বেদ্বিন এে অনু ন্ধান দ্বেল িনদ্বপ্রয দ্বর্ষয। 
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হামর্ল ইরযদ্বেফ নারমে এক দ্বলদ্বিযান ইদ্বতহা দ্বর্দ ধােণা করেন সে প্ল্যারনট অফ 
অদ্বেদ্বিন োই সহাক, গযালাদ্বি িরযে প্রথম দ্বদরক স  তাে কাোকাদ্বে অর্িারনে 
গ্রহগুরলারত র্ দ্বত িাপন করে, দূরেে গ্রহগুরলারত র্ র্া  শুরু করে পরে। অথবাৎ সে 
গ্রহ েত দূরে স ই গ্ররহ র্ র্া  শুরু হয তত সদদ্বেরত। 
 
এখন গযালাদ্বিে  র্গুরলা গ্ররহে তাদ্বলকা দ্বনরয েদ্বদ স গুরলারক র্ র্া  শুরুে তাদ্বেখ 
অনুোযী সনটওযাকব–সেমন দশ হািাে র্েে, র্ারো হািাে, পরনে হািাে র্েে পুরোরনা-
এিারর্ প্রদ্বতটা গ্ররহে র্য  অনুোযী সনটওযাকব ততদ্বে কেরল স ই সনটওযাকব হরর্ 
সগালাকাে এর্াং  মরকদ্বন্দ্রক। পুরোরনা গ্রহগুরলাে সনটওযাকব হরর্ নতুন গ্রহগুরলাে 
সনটওযারকবে তুলনায সোট। প্রদ্বতটা রৃ্রেে পদ্বে ীমা দ্বনণবয কেরল  র্রচরয সোট রৃ্রেে 
পদ্বে ীমা হরর্ মহাকারশে তুলনামূলক েুদ্র একদ্বট অঞ্চল –ধরে সনওযা োয স ই 
অাংরশই েরযরে প্ল্যারনট অফ অদ্বেদ্বিন–পৃদ্বথর্ী। 
 
একই  ারথ সপরলারেট হাত দ্বদরয রৃ্ে এরক পদ্বেষ্কাে রু্দ্বেরয দ্বদল, রু্েরত সপরেে, 
সগালান? 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। হযাাঁ। দ্বকন্তু আমাে মরন হয সকারনা লাি হযদ্বন। 
 
তাদ্বিকিারর্ হরত পােত দ্বকন্তু একটা  ম যা দ্বেল। গ্রহগুরলা দ্বনরিরদে র্যর ে র্যাপারে 
র্াদ্বড়রয র্রলদ্বেল।  র্াই দ্বনরিরদে অরনযে তুলনায সর্দ্বশ প্রাচীন সদখারনাে িনয দ্বমথযা 
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কথা র্রলদ্বেল, তারদে কাে সথরক সকারনা  াহােয পাওযা োযদ্বন। এম্পাযােও চাযদ্বন 
গুরুত্বহীন দ্বর্ষরয মাথা ঘামারত। 
 
কারিই ইরযদ্বেফ মাত্র দু হািাে র্েে পুরোরনা গ্রহ সেগুরলাে দ্বর্ো রোগয সেকডব দ্বেল 
স গুরলাে সনটওযাকব ততদ্বে করে। এই সনটওযারকবে সকন্দ্র দ্বেল ট্র্যানটরেে কাোকাদ্বে। 
কােণ ঐ গ্রহগুরলারত র্ দ্বত িাপন শুরু হরযদ্বেল ট্র্যানটে সথরক। 
 
এটা দ্বেল আরেক  ম যা। কােণ  মরযে  ারথ  ারথ নতুন নতুন গ্ররহ র্ দ্বত িাপন 
শুধু পৃদ্বথর্ীরকন্দ্রীক দ্বেল না। পুরোরনা দ্বর্েগুরলাও দ্বনরিরদে মানুষ পাদ্বেরয দ্বর্দ্বিন্ন গ্ররহ 
র্ দ্বত শুরু করে। সর্চাো ইরযদ্বেফ, তাে প্ররচষ্টা  র্াে কারে হা যকে হরয পরড়। সশষ 
হরয োয তাে সপশাগত িীর্ন। 
 
রু্েরত সপরেদ্বে, সিনি।–ড. ডযাদ্বনডা, আশা িাগারনাে মরতা দ্বকেু র্লরত পারেন? এমন 
সকারনা গ্রহ আরে সেখারন সগরল দ্বকেু তথয পার্? 
 
গিীে দ্বচন্তায ডুরর্ সগল ডযাদ্বনডা। অরনকেণ পে আমতা আমতা করে র্লল, সর্-এ-এ-
শ, পৃদ্বথর্ী আরে র্া কখরনা দ্বেল এটা আদ্বম দ্বর্ো  কদ্বে না। োই সহাক-তােপে আর্াে 
চুপ। 
 
আমাে মরন হয আপদ্বন গুরুত্বপূণব দ্বকেু র্লরত চান, ডক্টে। দ্বব্ল্  র্লল। 
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গুরুত্বপূণব দ্বক না স  র্যাপারে  রন্দহ আরে। মরন হয দ্বকেুটা হা যকে। োই সহাক, শুধু 
পৃদ্বথর্ীে অর্িান দ্বনরযই েহ য ততদ্বে হযদ্বন। স টলােরদে প্রথম দরলে িাো র্ দ্বত 
িাপন কৃত গ্রহগুরলা েরযরে। আমারদে দ্বকাংর্দদ্বন্তরত তারদে র্লা হয সে াে। ওরদে 
গ্রহগুরলারক সকউ র্রল সে াে দ্বর্ে, সকউ র্রল দ্বনদ্বষদ্ধ দ্বর্ে। পরেে নামটাই র্তবমারন 
সর্দ্বশ প্রচদ্বলত। 
 
দ্বকাংর্দদ্বন্তরত র্লা হয, এই সে ােো দীঘবিীর্ন-একশ র্া সদড়শ র্েে সর্াঁরচ থাকাে 
সকৌশল আদ্বর্ষ্কাে করে। অহাংকােী হরয তাো স্বল্পিীর্ী দ্বপতৃপুরুষরদে দ্বনরিরদে গ্ররহ 
আ রত দ্বদত না। েখন আমো তারদে পোদ্বিত কদ্বে, তখন পদ্বেদ্বিদ্বত উরল্ট োয। 
আমোই তারদে  ারথ সোগারোগ র্ন্ধ করে সদই। মহাকাশোন এর্াং র্দ্বণকরদে তারদে 
 ারথ সকারনা প্রকাে সলনরদন কেরত দ্বনরষধ কো হয। তাই এগুরলারক র্লা হয দ্বনদ্বষদ্ধ 
গ্রহ। আমো দ্বনদ্বশ্চত-দ্বকাংর্দদ্বন্তরত ো। র্লা হরযরে-আমো দ্বকেু না কেরলও দ্বেদ্বন 
শাদ্বস্তদাতা দ্বতদ্বন তারদে ধ্বাং  কেরর্ন, করেরেনও। আমাে মরত র্হু হািাে র্েে ধরে 
গযালাদ্বিরত সকারনা সে ােরক সদখা োযদ্বন। 
 
আপনাে ধােণা সে ােো পৃদ্বথর্ী  বরন্ধ অরনক দ্বকেু িারন? ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
হযরতা, সেরহতু তারদে গ্রহগুরলা আমারদে সে-কারো গ্ররহে তুলনায সর্শ প্রাচীন। অথবাৎ 
েদ্বদ সকারনা সে াে সর্াঁরচ থরক, স টা এরকর্ারেই অ ম্ভর্। 
 
সর্াঁরচ না থাকরলও গ্রহগুরলারত দ্বনশ্চযই অরনক সেকডব পাওযা োরর্। 
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েদ্বদ আপদ্বন স খারন সপৌঁেরত পারেন। 
 
দ্বর্েি হরলা ট্র্যাদ্বিি। আপদ্বন র্লরত চান, পৃদ্বথর্ীে অর্িান অিানা, হযরতা সে ােরদে 
গ্ররহ সগরল িানা োরর্, দ্বকন্তু স গুরলাে অর্িানও সকউ িারন না? 
 
দ্বর্শ হািাে র্েে তারদে  ারথ আমারদে সকারনা সোগারোগ সনই। হযরতা পৃদ্বথর্ীে মরতা 
তাোও হাদ্বেরয সগরে। 
 
সে ােো কতগুরলা গ্ররহ র্া  কেত? 
 
পঞ্চাশটা। তরর্ মরন হয আরো কম হরর্। 
 
পঞ্চাশটা গ্ররহে একটােও অর্িান আপদ্বন িারনন? 
 
এখন মরন হরে— 
 
কী মরন হরে? 
 
প্রাচীন ইদ্বতহা  িানাে িনয আদ্বম মারে মারেই পুরোরনা সেকডব  াংগ্রহ কোে সচষ্টা 
কদ্বে। গতর্েে একটা মহাকাশোরনে সেকডব পাই আদ্বম, দুরর্বাধয িাষা। দ্বেক স ই 
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 মরযে প্রাচীন েখন কমপরেলনরক র্লা হত সর্দ্বলওযাল্ডব,  ম্ভর্ত দ্বকাংর্দদ্বন্তরত 
আমারদে গ্ররহে পুরোরনা সে নাম সর্নরর্লী ওযাল্ডব র্লা হরযরে তােও প্রাচীন নাম এটা। 
 
আপদ্বন প্রকাশ করেদ্বেরলন? উরেদ্বিতিারর্ দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
না।  ুইদ্বমাং পুরল পাদ্বন আরে দ্বকনা স টা না সদরখ আদ্বম ডাইি সদই না, পুরোরনা 
প্রর্াদ। োই সহাক, সেকরডব র্লা হরযরে মহাকাশোরনে কযারেন সে ােরদে একটা 
গ্ররহ দ্বগরযদ্বেল এর্াং একিন সে াে মদ্বহলারক  রি দ্বনরয আর । 
 
দ্বকন্তু আপদ্বন র্রলরেন সে ােো দ্বনরিরদে গ্ররহ কাউরক নামরত দ্বদত না। দ্বব্ল্  র্লল। 
 
দ্বেক। স কােরণই আদ্বম এটা প্রকাশ কদ্বেদ্বন। আমারদে দ্বপতৃপুরুষরদে  ারথ সে ােরদে 
িরেে কথা অরনক গ্ররহই দ্বর্দ্বিন্নিারর্ প্রচদ্বলত। তরর্ একিাযগায  র্াে দ্বমল েরযরে। 
সে াে এর্াং স টলােো কখরনাই এক হরত পারেদ্বন।  ামাদ্বিকিারর্ তারদে  ারথ 
সকারনা সমলারমশা দ্বেল না। তাই এই কাদ্বহনী আমাে মরন হরযদ্বেল সকারনা ঐদ্বতহাদ্ব ক 
সোমাদ্বন্টক গল্প। 
 
হতাশ হরলা ট্র্যাদ্বিি। আে দ্বকেু সনই? 
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আরে, কাউদ্বিলমযান। মহাকাশোরনে লগরু্রক আদ্বম সর্শ দ্বকেু  াংখযা পাই। এগুরলাে 
র্যাপারে আমাে ধােণা  দ্বেক হরতও পারে, নাও হরত পারে। আমাে ধােণা এই 
 াংখযাগুরলা সে ােরদে দ্বতনটা গ্ররহে সকা-অদ্বডবরনট । 
 
এমনও সতা হরত পারে গল্পটা দ্বমথযা হরলও সকা-অদ্বডবরনট গুরলা  দ্বতয। 
 
হরত পারে।  াংখযাগুরলা আপনারক সদর্। সেিারর্ খুদ্বশ র্যর্হাে কেরর্ন, দ্বকন্তু সকারনা 
লাি হরর্ না। তােপরেও একটা কথা সিরর্ মিা পাদ্বে, স্বিার্ ুলি মুচদ্বক হা ল 
ডযাদ্বনডা। 
 
কী? র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
হযরতা এই সকা-অদ্বডবরনট গুরলাে সে-সকারনা একটা পৃদ্বথর্ীে সকা-অদ্বডবরনট। 
 
. 
 
কমপরেলরনে  ূেব গাঢ় কমলা েরঙে, টাদ্বমবনার ে  ূরেবে তুলনায অরনক র্ড় সদখায। 
আকারশে অরনক দ্বনরচ অর্িান কেরলও খুর্ কম তাপ দ্বর্কীেণ করে। স ৌিাগযিরম 
র্াতা  েরথষ্ট হালকা, ট্র্যাদ্বিরিে দ্বচরু্রক দ্বহমশীতল পেশ রু্দ্বলরয োরে। ইরলদ্বক্টফারযড 
সপাশারকে দ্বিতে সকাঁরপ উরে পারশ দাাঁড়ারনা দ্বমটিা দ্বলরিলেরক র্লল, এক  ময 
দ্বনশ্চযই গেম পরড়, দ্বমটিা। 
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ট্র্যাদ্বিরিে তুলনায অরনক হালকা সপাশাক পরড়রে দ্বমটিা। োণ্ডায তাে সকারনা  ম যা 
হরে না। আকারশে দ্বদরক দ্রুত একর্াে তাদ্বকরয র্লল, আমারদে গ্রীষ্মকাল খুর্ 
চমৎকাে, েদ্বদও খুর্ অল্প মরযে। ঐ  মরযই শ য উৎপাদন কো হয। গৃহপাদ্বলত 
পশুগুরলা  র্ পশমওযালা। গযালাদ্বিরত আমারদে ততদ্বে পশম ও উল  র্াে স ো। তা 
োড়া কেপরথ অরনক ফামব আরে সেগুরলারত দ্বর্দ্বিন্নিারতে ফল উৎপাদন কো হয। 
 
আমারদে  াহােয কোে িনয ধনযর্াদ। র্লল ট্র্যাদ্বিি। দ্বকন্তু দুুঃদ্বশ্চন্তা হরে সতামাে েদ্বদ 
সকারনা  ম যা হয। 
 
না! গদ্বর্বতিারর্ মাথা নাড়ল দ্বলরিলে। সকারনা  ম যা হরর্ না। প্রথমত সকউ সকারনা 
প্রশ্ন কেরর্ না আমারক। এই সে  সপাটব, এদ্বন্ট্র সস্টশন, মহাকাশোরনে আ া োওযা, 
র্া ট্র্ািরপারটবশরনে অনযানয সেরত্র  কল দ্বনযমকানুন আদ্বম ততদ্বে কদ্বে। প্রধানমন্ত্রী এ 
র্যাপারে  মূ্পণব আমাে উপে দ্বনিবে করেন। আে েদ্বদ সকউ প্রশ্ন করে  দ্বতয কথা র্লরত 
হরর্। 
 
সতামারদে  েকাে মহাকাশোন দ্বনরিে িনয সচরযদ্বেল, আমারক দ্বফদ্বেরয দ্বদরত চাযদ্বন। 
 
তুদ্বম খুর্ িদ্বটল মানুষ, ট্র্যাদ্বিি। মহাকাশোন দ্বনরিে কারে োখাে িনয তুদ্বম িানপ্রাণ 
দ্বদরয লড়রল, আে এখন আমারদে িারলা দ্বচন্তা করে হযোন হে। মরন হরলা স  
ট্র্যাদ্বিিরক িদ্বড়রয ধেরর্, দ্বকন্তু আরর্গ  ামরল দ্বনল। রুে  ুরে র্লল, সকউ প্রশ্ন তুলরল 
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র্লর্, তুদ্বম ওলরডস্ট খুাঁিে।  র্  ম যাে  মাধান হরর্। সতামারক এখারন নামাে 
অনুমদ্বত সদওযা হরর্ না। 
 
আদ্বম আ ায তুদ্বম দ্বক  দ্বতয দুিবারগযে আশঙ্কা কেে? 
 
অর্শযই, কদ্বেন গলায র্লল দ্বলরিলে। তােপে নেম  ুরে র্লল, এেই মরধয তুদ্বম 
আমাে িনয দুিবাগয র্রয এরনে। সতামারক িানাে পে আে সকারনা কমপরেদ্বলযান 
পুরুষরক িারলা লাগরর্ না। েন্ত্রণাময একাকীত্ব র্রয সর্ড়ারত হরর্  াো িীর্ন। দ্বেদ্বন 
শাদ্বস্তদাতা দ্বতদ্বন এেই মরধয আমাে শাদ্বস্ত দ্বনধবােণ করে দ্বদরযরেন। 
 
ট্র্যাদ্বিি ইতস্তত করে র্লল, আদ্বম চাই না তুদ্বম কষ্ট পাও। দ্বকন্তু দ্বর্ো  কে আমাে 
কােরণ দুিবাগয সনরম আ রর্ এটা কু াংস্কাে। 
 
ডযাদ্বনডা র্রলরে, তাই না? 
 
স  না র্লরলও আদ্বম িাদ্বন। 
 
আদ্বম িাদ্বন অরনরকই এটারক কু াংস্কাে মরন করে। দ্বকন্তু তাো হািাে সচষ্টা করেও 
 তযরক দূে কেরত পারেদ্বন। 
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তােপে হোৎ দুহাত র্াদ্বড়রয র্লল, দ্বর্দায, সগালান। িাহারি ওরো, সতামাে নািুক 
টাদ্বমবদ্বনযান সদহ র্েফ হরয োওযাে আরগই। 
 
দ্বর্দায, দ্বমটিা, আশা কদ্বে দ্বফরে এর  সতামাে সদখা পার্। 
 
হযাাঁ, কথা দ্বদরযে তুদ্বম দ্বফরে আ রর্, আদ্বমও স টা দ্বর্ো  কোে সচষ্টা কেদ্বে। এমনদ্বক 
দ্বেক করেদ্বে মহাশূরনয দ্বগরয িাহারিই সতামাে  ারথ সদখা কের্। েদ্বত আমাে হরর্, 
আমাে দ্বর্রেে সেন দ্বকেু না হয। দ্বকন্তু তুদ্বম দ্বফেরর্ না। 
 
আদ্বম অর্শযই দ্বফরে আ র্। 
 
আদ্বম সতামারক  রন্দহ কেদ্বে না, দ্বপ্রয ফাউরণ্ডশনাে,দ্বকন্তু োো ওলরডস্ট এে সখাাঁরি 
সর্রোয, তাো আে কখরনা দ্বফরে আর  না। 
 
সকাঁরপ উেল ট্র্যাদ্বিি, োণ্ডায না িরয সর্াো সগল না, এটাও কু াংস্কাে। 
 
এর্াং তােপরেও, দ্বলরিলে র্লল, কথাটা  দ্বতয। 
 
. 
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ফাে স্টারে দ্বফরে এর  স্বদ্বস্তে দ্বনো  সফলল ট্র্যাদ্বিি। হরত পারে কামোগুরলা সোট। 
হরত পারে অ ীম মহাশূরনয দ্বর্নু্দে মরতা র্দ্বন্দশালা, দ্বকন্তু এটা পদ্বেদ্বচত, আোমদাযক 
এর্াং উষ্ণ। 
 
সশষ পেবন্ত আ রত সপরেে সদরখ খুদ্বশ হলাম। অরনকেণ দ্বমদ্বনস্টারেে  ারথ দ্বেরল। 
র্লল দ্বব্ল্ । 
 
সর্দ্বশেণ না। ট্র্যাদ্বিি র্লল। খুর্ োণ্ডা। 
 
আদ্বম সতা সিরর্দ্বেলাম, পৃদ্বথর্ীে অনু ন্ধান র্াদ দ্বদরয দ্বমদ্বনস্টারেে কারে সথরক োরর্। 
আদ্বম হালকািারর্ও সতামাে মাইণ্ড চাদ্বলত কেরত চাই না, তরর্ দুুঃদ্বশ্চন্তা হদ্বেল এর্াং 
মরন হরলা সেন দ্বনরিে প্রর্ল ইোরক সিাোরলািারর্ দমন করেে। 
 
দ্বেকই র্রলরো। একর্াে মরন হরযদ্বেল সথরকই োই। দ্বমদ্বনস্টাে চমৎকাে মদ্বহলা।–তুদ্বম 
আমাে প্রদ্বতরোধ র্াদ্বড়রয তুরলরো, দ্বব্ল্ ? 
 
কতর্াে র্রলদ্বে, আদ্বম সতামাে মাইণ্ড সকারনা অর্িারতই চাদ্বলত কদ্বেদ্বন এর্াং কেরর্া না। 
দ্বনরিে সচষ্টারতই তুদ্বম এই প্রর্ল আগ্রহ দমন করেে,  ম্ভর্ত শদ্বিশালী দাদ্বযত্বরর্ারধে 
কােরণ এটা  ম্ভর্ হরযরে। 
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মরন হয না। ক্লান্তিারর্ হা ল ট্র্যাদ্বিি। এত নাটকীয দ্বকেু সনই। আমাে প্রদ্বতরোধ 
র্াড়াে একটা কােণ হরে োণ্ডা। দ্বিতীয কােণটা দুুঃখিনক। আমারক সমরে সফলরত 
সর্দ্বশ  ময লাগরর্ না। দ্বমদ্বনস্টারেে গদ্বতে  ারথ পাো সদওযা অ ম্ভর্। 
 
োই সহাক, তুদ্বম দ্বনোপরদ দ্বফরে এর ে। এর্াে কী কেরর্? র্লল সপরলারেট। 
 
দ্বনোপদ িাম্প কেরত হরল কমপরেলরনে  ূেব সথরক েরথষ্ট দূরে  েরত হরর্। না  ো 
পেবন্ত প্ল্যারনটদ্বে দ্ব রস্টরমে সিতে দ্বদরয দ্রুত এরগার্। সকউ আমারদে থামারর্ না র্া 
অনু েণ কেরর্ না? 
 
না, আমাে দ্বর্ো  দ্বমদ্বনস্টাে এখন চায েত দ্রুত  ম্ভর্ আমো চরল োই এর্াং আে 
কখরনা দ্বফরে না আদ্ব , সেন দ্বেদ্বন শাদ্বস্তদাতা তাে প্রদ্বতদ্বহাং া এই গ্ররহে উপে না পরড়। 
 দ্বতয কথা র্লরত দ্বক 
 
হযাাঁ। 
 
তাে মরত এই প্রদ্বতদ্বহাং া আমারদে উপে পড়রর্ই। স  দৃঢ়িারর্ দ্বর্ো  করে আমো 
দ্বফরে আ রত পাের্ না। কােণ পৃদ্বথর্ী এত িযাংকে দুিবারগযে র্াহন, সেই এটা খুাঁিরর্ 
স ই মাো োরর্। 
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কতিন কমপরেদ্বলযান এ পেবন্ত পৃদ্বথর্ী অনু ন্ধান কেরত সর্দ্বেরযদ্বেল? দ্বিরে  কেল 
দ্বব্ল্ । 
 
আমাে  রন্দহ আরে একিনও সর্দ্বেরযদ্বেল দ্বক না। তাই সতা দ্বমদ্বনস্টােরক র্রলদ্বে 
এগুরলা কু াংস্কাে। 
 
তুদ্বম দ্বনরি দ্বর্ো  কে? 
 
সেিারর্ িয সপরযরে তারত কু াংস্কাে োড়া দ্বকেু মরন হযদ্বন, দ্বকন্তু এে দ্বশকড় অরনক 
গিীরে। 
 
অথবাৎ পৃদ্বথর্ীরত অর্তেণ কেরল সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বটে িনয আমো মাো োর্। 
 
দ্বর্ো  কদ্বে না পৃদ্বথর্ী সেদ্বডওঅযাকদ্বটি। আমাে দ্বর্ো  স  দ্বনরিরক েো কেরে। 
ট্র্ানটরেে লাইরেদ্বেরত পৃদ্বথর্ীে সকারনা সেকডব সনই। গাযাে শদ্বিশালী সৃ্মদ্বতরত পৃদ্বথর্ীে 
সকারনা কথা সনই। 
 
এই কািগুরলা কোে েমতা েদ্বদ পৃদ্বথর্ীে থারক তাহরল মাইণ্ড অযাডিাস্ট করে  হরিই 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বটে দ্বর্ো  ততদ্বে কেরত পােরর্। ফরল সকউ আে অনু ন্ধান কেরর্ না। 
আে সেরহতু কমপরেলন কাোকাদ্বে েরযরে তাই আরেকটু  তকবতাে প্ররযািন। 
স িনযই ডযাদ্বনডাে মরতা সলারকো দ্বর্ো  করে না সে পৃদ্বথর্ী আরে। পৃদ্বথর্ী েদ্বদ এিারর্ 
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দ্বনরিরক লুদ্বকরয োখরত চায তা হরল আমো অনু ন্ধান কেরল সমরে সফলরর্ র্া অনয 
সকারনািারর্ আমারদে র্াধা সদরর্। 
 
িুরু কুাঁচরক র্লল দ্বব্ল্ , গাযা– 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্রুত র্লল, গাযা আমারদে েো কেরর্ একথা র্রলা না। পৃদ্বথর্ী েদ্বদ গাযাে 
প্রথম সৃ্মদ্বতগুরলা মুরে সফলরত পারে, তা হরল সকারনা  রন্দহ সনই েদ্বদ দুরটাে সিতে 
 াংঘষব হয তা হরল পৃদ্বথর্ী দ্বিতরর্। 
 
তুদ্বম কীিারর্ িারনা সৃ্মদ্বতগুরলা মুরে সফলা হরযরে। োণ্ডা  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । প্ল্যারনটদ্বে 
সমরমাদ্বে ততদ্বে কেরত গাযাে  ময সলরগরে অরনক। তাই হযরতা স ই  মরযে আরগে 
দ্বকেু মরন কেরত পাদ্বে না। আে েদ্বদ মুরে সফলাই হয সকন িার্ে কািটা পৃদ্বথর্ীে। 
 
আদ্বম িাদ্বন না, শুধু একটু দ্বহ ার্-দ্বনকাশ কেদ্বে। 
 
দ্বর্েি  ুরে র্াধা দ্বদল সপরলারেট, েদ্বদ পৃদ্বথর্ী এত শদ্বিশালী হয আে লুদ্বকরয থাকরত 
চায, তা হরল অনু ন্ধান করে দ্বক লাি? সতামাে মরত  ফল হওযাে আরগই স  
আমারদে সমরে সফলরর্। তা হরল র্াদ সদওযা উদ্বচত না? 
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মরন হয র্াদ সদওযা উদ্বচত। দ্বকন্তু আমাে দৃঢ় দ্বর্ো  পৃদ্বথর্ী আরে এর্াং আদ্বম অর্শযই 
খুাঁরি সর্ে কের্। আে গাযাে মরত েখন আমাে সিতরে দৃঢ় দ্বর্ো  ততদ্বে হয স রেরত্র 
আমাে সকারনা িুল হয না। 
 
দ্বকন্তু আমো দ্বক র্াাঁচরত পাের্, ওল্ডচযাপ? 
 
হযরতা, হালকা  ুরে র্লাে সচষ্টা কেল ট্র্যাদ্বিি, পৃদ্বথর্ী আমাে এই দ্বর্রশষ গুরণে মূলয 
সদরর্ এর্াং আমারক সেরড় সদরর্। দ্বকন্তু দ্বনদ্বশ্চত নই সতামারদে োড়রর্ দ্বকনা। এই 
দুদ্বশ্চন্তা আরগও দ্বেল, এখন আরো র্াড়রে, তাই মরন হয সতামারদে গাযারত সেরখ আ া 
উদ্বচত। আদ্বমই র্রলদ্বে পৃদ্বথর্ীে গুরুত্ব আরে এর্াং স টা খুাঁিরত সর্দ্বেরযদ্বে। সতামো সকন 
দ্বর্পরদ পড়রর্। েুাঁদ্বক দ্বনরত হরল আদ্বম সনর্। আমারক একা সেরত দাও-সিনি। 
 
দ্বচরু্ক রু্রকে কারে সনরম আ ায সপরলারেরটে মুখ আরো লবা মরন হরলা। িয সপরযদ্বে 
এটা অস্বীকাে কের্ না। দ্বকন্তু সতামারক সেরড় সগরল লজ্জায দ্বনরিে কারেই সোট হরয 
োরর্া। 
 
দ্বব্ল্ ? 
 
তুদ্বম োই করো, গাযা সতামারক একা সফরল োরর্ না, ট্র্যাদ্বিি। পৃদ্বথর্ীরত দ্বর্পদ হরল 
গাযা েত দূে  ম্ভর্ সতামারক েো কেরর্। আে দ্বব্ল্  দ্বহর রর্ আদ্বম কখরনা সপলরক 
সেরড় োরর্া না। স  েদ্বদ সতামাে  ারথ থারক, আমারকও তাে  ারথ থাকরত হরর্। 
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সর্শ িারলা কথা। হাদ্ব মুরখ র্লল ট্র্যাদ্বিি। সতামারদে  ুরোগ দ্বদরযদ্বেলাম। আমো 
এক ারথই োরর্া। 
 
এক ারথ। দ্বব্ল্  র্লল। 
 
সপরলারেট হাত োখল ট্র্যাদ্বিরিে কাাঁরধ, এক ারথ।  র্ ময। 
 
. 
 
এদ্বদরক সদখ, সপল। দ্বব্ল্  র্লল। 
 
সপরলারেরটে লাইরেদ্বেরত র্র  সথরক স  দ্বর্েি। তাই একরঘরযদ্বম কাটারনাে িনয 
মহাকাশোরনে সটদ্বলরস্কাপ নাড়াচাড়া কেরে। 
 
এদ্বগরয এল সপরলারেট, দ্বব্ল্  এে কাাঁরধ একটা হাত সেরখ দ্বিউদ্বিরনে দ্বদরক তাকারলা। 
কমপরেদ্বলযান প্ল্যারনটদ্বে দ্ব রস্টরমে গযা ীয দানর্গুরলাে একটাে মযাগদ্বনফাইড েদ্বর্ 
সদখা োরে, মরন হয সেন আ ল আযতরনে সচরযও র্ড়। 
 
োং হালকা কমলা, তােরচরযও হালকা দ্বকেু দাগ েরযরে, এর্াং মহাকাশোন  ূেব সথরক 
েত দূরে েরযরে তাে সথরকও সর্দ্বশ দূরে, আরলাে পদ্বেপূণব সগালক। 
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চমৎকাে, র্লল সপরলারেট। 
 
মােখারনে দাগ পুরো গ্রহরক দ্বঘরে সেরখরে। এটা দ্বক দৃদ্বষ্ট দ্বর্ভ্রম? 
 
িাদ্বন না, দ্বব্ল্ । সতামাে মরতা আদ্বমও নদ্বর্শ।–সগালান? 
 
দ্বনরস্তি করণ্ঠ ির্ার্ দ্বদল ট্র্যাদ্বিি কী র্যাপাে? র্লরত র্লরত পাইলট রুরম  ুকল। 
ঘুদ্বমরযদ্বেল র্রল কাপরড়ে অরনক িাযগায িাাঁি পরড়রে। ঘুম িড়ারনা গলায র্লল, 
েন্ত্রপাদ্বতগুরলা ঘাাঁটাঘাাঁদ্বট করো না। 
 
শুধু সটদ্বলরস্কাপ ধরেদ্বে, র্লল সপরলারেট। তাকাও এদ্বদরক। 
 
তাকারলা ট্র্যাদ্বিি। একটা গযা  িাযান্ট। েতদূে িাদ্বন এটা গযাদ্বলযা। 
 
সদরখই কীিারর্ র্লরল? 
 
প্রথম কােণ, আদ্বম সে সকা ব ততদ্বে করেদ্বে, গ্ররহে আকৃদ্বত এর্াং কেপরথে সে অর্িান 
এর্াং  ূেব সথরক আমারদে র্তবমান দূেরত্ব এই মুহূরতব শুধু এই একটাই এতদূে 
মযাগদ্বনফাই কো োরর্। দ্বিতীয কােণ র্লয। 
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র্লয? দ্বব্ল্  এে দ্বর্দ্বস্মত প্রশ্ন। 
 
এখারন শুধু সদখা োরে হালকা োপ া সেখা, কােণ অরনক দূে সথরক সদখদ্বে। কারে 
সগরল আরো িারলািারর্ সদখা োরর্। সদখরর্? 
 
নতুন করে সকা ব দ্বহ ার্ কোে োরমলায সফলরত চাই না, সগালান। র্লল সপরলারেট। 
 
সকারনা  ম যা সনই। কদ্বম্পউটােই  র্ কাি কেরর্। র্লরত র্লরত স  দ্বনদ্বদবষ্ট িাযগায 
হাত োখল। 
 
সপরলারেট আে দ্বব্ল্  সদখরলা গযাদ্বলযা গ্রহ ধীরে ধীরে এদ্বগরয আ রে তারদে দ্বদরক। 
উপরেে সমরু এখন পদ্বেষ্কাে দৃশযমান, দ্বর্শাল সগালাকাে অঞ্চল। দ্বনরচে সমরু হাদ্বেরয 
সগরে রৃ্রেে স্ফীত অাংরশে আড়ারল। 
 
উপরেে অাংরশ গ্ররহে অন্ধকাে অাংশ কমলা আরলাে রৃ্েরক গ্রা  করে সফরলরে, এর্াং 
চমৎকাে রৃ্েটারক মরন হয িাে ামযহীন। মােখারনে হালকা দাগ এখন আে . স ািা 
সনই, উেে দদ্বেরণ র্াাঁকা হরয দ্বঘরে সেরখরে পুরো গ্রহরক। অথচ সকাথাও গ্রহটারক 
েশব করেদ্বন। আে র্লয শুধু একটা না, অরনকগুরলা র্লয এক ারথ দ্বমরশ আরে। 
 
এমন দ্বকেু থাকরত পারে কল্পনাও কদ্বেদ্বন। সপরলারেট র্লল। এটা কীিারর্ মহাকারশে 
দ্বনদ্বদবষ্ট িারন থাকরে। 
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সেিারর্ একটা উপগ্রহ থারক। র্লল ট্র্যাদ্বিি। র্লযগুরলা ততদ্বে হরযরে অদ্বত েুদ্র েুদ্র 
র্স্তুকণা দ্বদরয। প্রদ্বতদ্বট কণা এত কাে সথরক গ্রহরক প্রদদ্বেণ কেরে োে ফরল সকারনা 
প্রিার্ই তারদেরক আলাদা কেরত পােরে না। 
 
িার্রতই অর্াক লারগ, স্কলাে দ্বহর রর্ িীর্ন কাটালাম অথচ মহাকাশ দ্বর্দযাে দ্বকেুই 
িাদ্বন না। 
 
আদ্বমও মানর্ ইদ্বতহার ে দ্বকেুই িাদ্বন না। একিরনে পরে  র্ োন অিবন কো  ম্ভর্ 
হয না। মূল কথা হরে সকারনা গ্ররহে র্লয হওযা খুর্ই স্বািাদ্বর্ক। প্রদ্বতদ্বট গযা  
িাযারন্টেই েত হালকাই সহাক একটা র্লয থারক। টাদ্বমবনার ে স ৌে পদ্বের্ারে সকারনা 
গযা  িাযান্ট সনই, তাই সকারনা টাদ্বমবদ্বনযান মহাকাশ ভ্রমণ না কেরল র্া প্রদ্বশেণ না 
সপরল এ র্যাপারে দ্বকেুই র্লরত পােরর্ না। তরর্ অস্বািাদ্বর্ক হরে এই র্লযটা অরনক 
সর্দ্বশ উজ্জ্বল এর্াং দ্বর্শাল।  ম্ভর্ত করযক শ দ্বকরলাদ্বমটাে প্রশস্ত। 
 
এই পেবারয সপরলারেট তুদ্বড় র্ািারলা। দ্বেক এই কথাই র্লা হরযরে। 
 
সকাঁরপ উেল দ্বব্ল্ । কী র্যাপাে, সপল? 
 
 ুপ্রাচীন গযালাকদ্বটরক সলখা একটা কদ্বর্তাে দ্বকেু অাংশ পরড়দ্বেলাম অরনক আরগ। এত 
প্রাচীন গযালাকদ্বটক সে  মূ্পণব পারোদ্ধাে  ম্ভর্ হযদ্বন। স খারন র্লা হরযরে পৃদ্বথর্ী সে 
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স ৌেিগরতে অন্তগবত স ই স ৌেিগরতে ষষ্ঠ গ্রহরক দ্বঘরে সেরখরে দ্বর্শাল দ্বতনটা 
আাংদ্বট। আদ্বম গুরুত্ব সদইদ্বন, সকারনা সেকডবও োদ্বখদ্বন। 
 
সেকডব না সেরখ দ্বেকই করেে, সিনি। 
 
দ্বকন্তু এটাে কথাই সর্াোরনা হরযরে, দ্বিরনে দ্বদরক দ্বনরদবশ করে সপরলারেট র্লল। 
দ্বতনটা প্রশস্ত আাংদ্বট, ঘন এর্াং গ্ররহে দ্বনরিে আযতরনে সচরযও র্ড়। 
 
এমন কথা কখরনা শুদ্বনদ্বন। র্লল ট্র্যাদ্বিি। আমাে মরন হয না সকারনা র্লয প্রদদ্বেণেত 
গ্ররহে আযতরনে তুলনায র্ড় হরত পারে। 
 
সকারনা দ্বর্শাল উপগ্ররহে কথাও শুদ্বনদ্বন। শুদ্বনদ্বন সকারনা সেদ্বডওঅযাকদ্বটি গ্ররহে কথা। 
এটা হরলা তর্দ্বশষ্টয নাবাে দ্বতন। েদ্বদ আমো এমন সকারনা গ্রহ খুাঁরি পাই ো 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটি না হরল িীর্ন ধােণ  ম্ভর্ হরতা, সে গ্ররহে দ্বর্শাল উপগ্রহ েরযরে। 
এর্াং স ই স ৌেিগরতে অনয একটা গ্ররহে দ্বর্শাল র্লয েরযরে, তা হরল সকারনা 
 রন্দহ সনই আমো পৃদ্বথর্ীে স ৌেিগরত প্ররর্শ করেদ্বে। 
 
ট্র্যাদ্বিি হা ল। আদ্বম একমত, সিনি। েদ্বদ এই দ্বতনটা দ্বিদ্বন  খুাঁরি পাই তা হরল 
আমো অর্শযই পৃদ্বথর্ী খুাঁরি পারর্া। 
 
েদ্বদ! দীঘবো  সফরল র্লল দ্বব্ল্ । 
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. 
 
মূল গ্রহগুরলারক দ্বপেরন সফরল এর রে তাো। এখন এরগারে সশষ প্রারন্তে দুরটা গ্ররহে 
মােখান দ্বদরয, ফরল ১.৫ দ্বর্দ্বলযন দ্বকরলাদ্বমটারেে মরধয সকারনা দ্বর্শাল িেেুি র্স্তু সনই। 
 ামরন দ্বর্সৃ্তত হরয আরে ধূমরকতুে মরতা সমঘ, গ্রযাদ্বিরটশনাদ্বল গুরুত্বহীন। 
 
ফাে স্টাে ০.১ দ্ব  গদ্বতরত এরগারে। ট্র্যাদ্বিি িারন মহাকাশোন তাদ্বিকিারর্ েুটরত 
পারে প্রায আরলাে গদ্বতরত, আর্াে এও িারন ০.১ দ্ব  হরে েথাথব মাত্রা। 
 
এই গদ্বতরত  দ্বেক িরেে সে-সকারনা র্স্তুরক এদ্বড়রয োওযা োরর্, দ্বকন্তু অদ্বতেুদ্র র্স্তু 
কণা র্া স্বাধীন অণু পেমাণুগুরলারক এদ্বড়রয োওযাে উপায সনই। গদ্বত খুর্ সর্দ্বশ হরল 
এই ধেরনে েুদ্র কণাগুরলাও মহাকাশোরনে হাল র্াাঁকা র্া ফুরটা করে সফলরত পারে। 
আরলাে গদ্বতরত চলরল অণুগুরলা সে মহািাগদ্বতক উপাদান দ্বনরয মহাকাশোরনে হাল এ 
আঘাত করে, স ই মহািাগদ্বতক দ্বর্দ্বকেরণ সিতরেে আরোহীো সর্দ্বশেণ র্াাঁচরত পােরর্ 
না। 
 
মহাকাশোন এে গদ্বত প্রদ্বত স রকণ্ড প্রায দ্বত্রশ হািাে দ্বকরলাদ্বমটাে, ফরল দূের্তবী নেত্র 
এর্াং োই সচারখ পড়রে মরন হয সেন এক িাযগায দ্বিে। 
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কদ্বম্পউটাে অরনক দূরেে মহাকাশ স্কযান করে খুাঁরি সদখরে গদ্বতপরথ সকারনা 
র্াধাদানকােী র্স্তু এদ্বগরয আ রে দ্বক না। স েকম দ্বকেু থাকরল দ্বনরি দ্বনরিই আরস্ত 
করে োরনে মুখ ঘুদ্বেরয দ্বদরে। 
 
ট্র্যাদ্বিি এগুরলা দ্বনরয িার্রে না সমারটই, গিীে মনরোরগ স  ডযাদ্বনডাে কাে সথরক 
পাওযা কনদ্বফগারেশনগুরলা সদখরে। 
 
সকারনা  ম যা? উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন কেল সপরলারেট। 
 
এখনই র্লরত পােদ্বে না। ট্র্যাদ্বিি র্লল। এই সকা-অদ্বডবরনট গুরলাে আলাদািারর্ 
সকারনা গুরুত্ব সনই, েতেণ পেবন্ত না দ্বিরো পরযন্ট সর্ে কো োরে। তা োড়া এগুরলা 
সকান দ্বনযরম ততদ্বে কো হরযরে–অথবাৎ দূেরত্বে মাপক, প্রধান  াংরোিক সেখাগুরলাও 
িানরত হরর্। 
 
কীিারর্ িানরর্? 
 
কমপরেলরনে দ্বিদ্বেরত টাদ্বমবনা  এর্াং আরো করযকদ্বট পদ্বেদ্বচত িারনে সকা অদ্বডবরনট  
কদ্বম্পউটােরক দ্বদরযদ্বে। কদ্বম্পউটাে দ্বহ ার্ করে সর্ে কেরর্ টাদ্বমবনা  এর্াং অনযানয 
িানগুরলাে অর্িান সকান দ্বনযরম দ্বচদ্বহ্নত কো োরর্। দ্বনযম ততদ্বে হরল এই  াংখযাগুরলাে 
একটা অথব পাওযা োরর্  ম্ভর্ত। 
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 ম্ভর্ত? দ্বব্ল্র ে প্রশ্ন 
 
এই  াংখযাগুরলা অরনক পুরোরনা- ম্ভর্ত কমপরেদ্বলযান, দ্বনদ্বশ্চত নই। হযরতা এগুরলা 
অনয সকারনা দ্বনযরম সর্ে কো হরযরে। 
 
স রেরত্র? 
 
স রেরত্র  াংখযাগুরলা হরর্ অথবহীন। তরর্– তয দ্বমথযা োচাই করে দ্বনরত হরর্ আমারদে। 
 
দ্রুত কদ্বম্পউটারে তথয স াকারলা ট্র্যাদ্বিি। তােপে সডরস্কে উপে দ্বচদ্বহ্নত িারন হাত 
সেরখ অরপো কেরত লাগল। িানা সকা-অদ্বডবরনট গুরলাে  াহারেয দ্রুত দ্বহ ার্-দ্বনকাশ 
কেল কদ্বম্পউটাে। তােপে  র্রচরয কারেে দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে অদ্বডবরনট  এে  ারথ 
ফলাফল দ্বমদ্বলরয সমরমাদ্বে র্যাাংরকে গযালাকদ্বটক মযারপ দ্বচদ্বহ্নত কেল। 
 
একটা স্টাে দ্বফল্ড ততদ্বে হরলা দ্বিরন, স্বযাংদ্বিযিারর্  মিরযে িনয দ্রুত ঘুেরত 
লাগরলা। নেত্রগুরলা দ্বিরনে চতুদ্বদবক দ্বদরয সর্দ্বেরয সেরত লাগল দ্বর্দুযৎ গদ্বতরত। শুধু 
েইল আনুমাদ্বনক দশ পাের ক (দ্বিরনে দ্বনরচে  ূচক অনুোযী) মহাকারশে মারে েযটা 
নেরত্রে অনুজ্জ্বল প্রদ্বতেদ্বর্। আে সকারনা পদ্বের্তবন সনই। 
 
সকানটা দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহ? মৃদু স্বরে র্লল সপরলারেট। 
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সকারনাটাই না। চােটা সেড সডাযাফব, একটা প্রায সেড সডাযাফব, আরেকটা সহাযাইট 
সডাযাফব। এগুরলাে সকারনাটাে কেপরথই র্া রোগয গ্রহ সনই। 
 
সদরখই কীিারর্ র্লরল? 
 
আমো আ ল নেত্র সদখদ্বে না; সদখদ্বে কদ্বম্পউটারেে সৃ্মদ্বতরত েদ্বেত গযালাকদ্বটক 
মানদ্বচরত্রে দ্বকেু অাংশ। প্রদ্বতটা গ্রহ নেরত্রে তাদ্বলকা েরযরে, েদ্বদও সচারখ পড়রে না। 
দ্বকন্তু আমাে হাত েতেণ ওখারন েুি আরে ততেণ  র্ তথযই দ্বদরত পাের্। 
 
হতাশ  ুরে র্লল সপরলারেট, সকা-অদ্বডবরনট গুরলা সকারনা কারি লাগল না। 
 
সচাখ তুলল ট্র্যাদ্বিি। না, সিনি। এখনও সশষ হযদ্বন।  মরযে র্যাপাে আরে। সকা-
অদ্বডবরনট গুরলা দ্বর্শ হািাে র্েে পুরোরনা। কমপরেলন এর্াং দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহগুরলা 
 র্ মযই দ্বর্দ্বিন্ন গদ্বতরত এর্াং দ্বর্দ্বিন্ন কেপরথ গযালাকদ্বটক স ন্টােরক সকন্দ্র করে 
প্রদদ্বেণ কেরে। ফরল গ্রহগুরলা  মরযে  ারথ  ারথ আরো কাোকাদ্বে হরযরে র্া  রে 
সগরে দূরে। দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহগুরলা  ম্ভর্ত দ্বনদ্বদবষ্ট িান সথরক আধা পাের ক হরত পাাঁচ 
পাের ক  রে সগরে। অর্শযই দ্বিরনে দ্বনরদবদ্বশত দশ পাের ক র্গবরেরত্রে সিতরে 
সনই। 
 
এখন কী কের্, তা হরল? 
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কমপরেলরনে অর্িারনে দ্বিদ্বেরত কদ্বম্পউটাে গযালাদ্বিরক দ্বর্শ হািাে র্েে সপেরন 
দ্বনরয োরর্। 
 
কেরত পােরর্? অর্াক  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । 
 
সর্শ, আ ল গযালাদ্বিরক দ্বপেরন দ্বনরয সেরত পােরর্ না, দ্বকন্তু সমরমাদ্বে র্যাাংরক েদ্বেত 
মানদ্বচত্র দ্বর্শ হািাে র্েে দ্বপদ্বেরয দ্বনরত পােরর্। 
 
আমো সদখরত পাের্? 
 
সদখ। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
ধীরে ধীরে আধডিন নেত্র  রে সগল দ্বিন সথরক। ডান দ্বদক সথরক  মূ্পণব নতুন 
আরেকটা নেত্র উদয হরলা। উরেদ্বিত গলায র্লল সপরলারেট, ঐ সে! ঐ সে! 
 
দুুঃদ্বখত। র্লল ট্র্যাদ্বিি। আরেকটা সেড সডাযাফব। খুর্ই  াধােণ র্যাপাে। অন্তত 
গযালাদ্বিে চাে িারগে দ্বতন িাগ নেত্রই সেড সডাযাফব। 
 
দ্বিরন আে সকারনা পদ্বের্তবন সনই। 
 
সর্শ? দ্বব্ল্  র্লল। 
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এটাই। দ্বর্শ হািাে র্েে আরগ গযালাদ্বিে এই অাংশ সদখরত এমনই দ্বেল। দ্বিরনে দ্বেক 
মােখারনে দ্বর্নু্দরতই দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহটা থাকাে কথা। 
 
থাকাে কথা, দ্বকন্তু সনই। ধাোরলা গলায র্লল দ্বব্ল্ । 
 
সনই। দ্বনরুোপ গলা ট্র্যাদ্বিরিে। 
 
দীঘবো  সফলল সপরলারেট। ওহ্, খুর্ খাোপ, সগালান। 
 
দাাঁড়াও। হতাশ হরযা না। আদ্বম আশা কদ্বেদ্বন নেত্রটা এখারন থাকরর্। 
 
তুদ্বম আশা করোদ্বন? সপরলারেট অর্াক। 
 
না। র্রলদ্বে সতা, এটা গযালাদ্বিে মানদ্বচত্র। নেত্র মানদ্বচরত্রে অন্তিুবি না হরল আমো 
স টা সদখরত পাের্ না। আে এই গ্রহগুরলা দ্বনদ্বষদ্ধ র্রলই মানদ্বচরত্র অন্তিুবি কো হযদ্বন, 
তাই সদখদ্বে না। 
 
আমো সদখদ্বে না তাে কােণ হযরতা এগুরলাে সকারনা অদ্বস্তত্ব সনই। কমপরেদ্বলযান 
দ্বকাংর্দদ্বন্তগুরলা দ্বমথযা, অথর্া সকা-অদ্বডবরনট গুরলা িুল। র্লল দ্বব্ল্ । 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

230 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 দ্বতয কথা। োই সহাক কদ্বম্পউটাে সেরহতু দ্বর্শ হািাে র্েরেে অর্িান দ্বচদ্বহ্নত কেরত 
সপরেরে এখন র্তবমান  মরযে সকা-অদ্বডবরনট  দ্বক হরত পারে স টা দ্বহ ার্ কেরর্। 
মানদ্বচরত্রে সকা-অদ্বডবরনট গুরলা  াংরশাধন করে দ্বনরয আ ল গযালাদ্বিে দ্বদরক নিে 
সদর্। 
 
দ্বকন্তু তুদ্বম দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহগুরলাে গড় সর্গ অনুমান করেে। েদ্বদ গড় সর্গ না হয? তা হরল 
আে  াংরশাধন হরর্ না। 
 
আরো  দ্বতয কথা। তরর্  াংরশাধন এরকর্ারে না কোে সচরয আমাে মরন হয গড় 
সর্রগে দ্বিদ্বেরত  াংরশাধন আমারদে প্রকৃত অর্িারনে কারে দ্বনরয োরর্। 
 
তুদ্বম আশার্াদী!  রন্দরহে গলায র্লল দ্বব্ল্ । 
 
দ্বেক, আদ্বম আশার্াদী।–এর্াে আ ল গযালাদ্বি সদখা োক। 
 
দুই দশবক উৎকণ্ঠা দ্বনরয সদখরে, আে দ্বনরিে অদ্বিেতা কমারনাে িনয মৃদু স্বরে কথা 
শুরু কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
র্াস্তর্ গযালাদ্বি পেবরর্েণ একটু কদ্বেন। মানদ্বচত্র সদখাে  ময দৃদ্বষ্টপরথ সকারনা র্াধা 
থাকরল স টা অপ ােণ  ম্ভর্, দ্বর্দ্বিন্ন সকাণ সথরক সদখা  ম্ভর্। দ্বকন্তু র্াস্তর্ গযালাদ্বি 
দ্বর্দ্বিন্ন সকাণ সথরক সদখরত হরল আমারকই অর্িান পাল্টারত হরর্। 
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সমঘােন্ন আকারশে প্রদ্বতেদ্বর্ ফুরট উেল দ্বিরন। োাঁরক োাঁরক নেত্র পাউডারেে মরতা 
এখারন স খারন দ্বেদ্বটরয আরে। 
 
দ্বমলদ্বকওরযে দ্বর্শাল অাংরশে প্রদ্বতেদ্বর্। ট্র্যাদ্বিি র্লল। সেরহতু সকা অদ্বডবরনট গুরলা 
কমপরেলরনে কাোকাদ্বে, তাই আমারক স ই অাংরশে দৃশয ফুদ্বটরয তুলরত হরর্। 
 
কদ্বম্পউটােরক দ্বনরদবশ দ্বদরতই দৃরশযে পদ্বের্তবন শুরু হরলা। প্র াদ্বেত হরলা স্টাে দ্বফল্ড। 
হািাে হািাে নেত্র দ্বর্দুযৎ গদ্বতরত সর্দ্বেরয সেরত লাগল দ্বিরনে চাে সকাণা দ্বদরয। দৃদ্বষ্ট 
দ্বদরয অনু েণ প্রায অ ম্ভর্। দ্বনরিে অিারন্তই দ্বতন িন  মু্মখ গদ্বতে ধাক্কা  ামলারনাে 
িনয শি হরয দ্বপেরন সহলান দ্বদরয র্ ল। 
 
পুরোরনা দৃশয দ্বফরে এল আর্াে মানদ্বচরত্র, েত অন্ধকাে মরন হরযদ্বেল তত অন্ধকাে নয, 
র্োং আধা ডিন নেরত্রে প্রদ্বতেদ্বর্ প্রায আ ল নেরত্রে মরতাই জ্বল জ্বল কেরে। 
সকরন্দ্রে কাোকাদ্বে নতুন একটা নেত্র অনযগুরলাে তুলনায সর্দ্বশ উজ্জ্বল। 
 
এটা, িয পাওযা গলায দ্বফ দ্বফ  কেল সপরলারেট। 
 
হরত পারে র্লল ট্র্যাদ্বিি। তােপে র্ণবালী দ্বর্রেষরণ মনরোগ দ্বদল। দীঘব ময নীের্তাে 
পে র্লল, সেকট্র্াল সশ্রণীে দ্বি-৪ নেত্র, স  কােরণ টাদ্বমবনার ে  ূরেবে তুলনায অরনক 
সোট এর্াং অনুজ্জ্বল, দ্বকন্তু কমপরেলরনে  ূরেবে তুলনায অরনক সর্দ্বশ উজ্জ্বল। দ্বি-ক্লা  
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সকারনা নেত্রই কদ্বম্পউটারেে গযালাকদ্বটক মযাপ সথরক র্াদ সদওযা হযদ্বন, দ্বকন্তু সেরহতু 
এটা র্াদ পরড়রে, দ্বনুঃ রন্দরহ ধরে সনওযা োয সে দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহ এই  ূরেবে স ৌেিগরত 
েরযরে। 
 
এমনও সতা হরত পারে এই নেত্র প্রদদ্বেণেত গ্রহগুরলাে মারে সকারনা র্া রোগয গ্রহ 
সনই। দ্বব্ল্  র্লল । 
 
হরত পারে। স রেরত্র অনয দুরটা দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহ খুাঁরি সর্ে কের্। 
 
স গুরলাও েদ্বদ ফলস্ এলামব হয? 
 
তখন অনয দ্বকেু সচষ্টা কো োরর্। 
 
সেমন? 
 
েদ্বদ িানতাম, হাদ্ব মুরখ র্লল, ট্র্যাদ্বিি 

  

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

233 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

তৃতীয পর্থ – অ্ণ্ডোো 
 
৮. দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহ 
 
আদ্বম এখারন থাকরল  ম যা হরর্, সগালান? 
 
সমারটই না, সিনি? 
 
েদ্বদ দ্বকেু দ্বিরে  কদ্বে? 
 
র্ল। 
 
কী কেে তুদ্বম? 
 
দ্বিউদ্বিন সথরক সচাখ তুলল ট্র্যাদ্বিি। সে নেত্রগুরলা দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে কাোকাদ্বে মরন হরে 
স গুরলাে দূেত্ব মাপাে সচষ্টা কেদ্বে। িানরত হরর্ ওগুরলা প্রকৃতপরে কতটুকু কাোকাদ্বে 
আরে। ওগুরলাে মাধযাকষবণ সেত্র িানাে িনয িে এর্াং দূেত্ব িানাটা িরুদ্বে। তা 
নইরল দ্বনোপরদ িাম্প কো োরর্ না। 
 
কীিারর্ কেরর্? 
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সর্শ, এই দ্বতন নেরত্রে সকা-অদ্বডবরনট  কদ্বম্পউটারেে সমরমাদ্বে র্যাাংরক আরে, স গুরলা 
কমপরেদ্বলযান দ্ব রস্টরম রূপান্তে কো োরর্। তােপে কমপরেদ্বলযান  ূরেবে দ্বিদ্বেরত 
ফাে স্টারেে প্রকৃত অর্িান সর্ে কেরলই ওগুরলাে দূেত্ব িানরত পাের্। দ্বিরন সেড 
সডাযাফবগুরলা অরনক কারে মরন হরে, দ্বকন্তু প্রকৃতপরে সকারনা সকারনাটা অরনক দূরেও 
হরত পারে। আমারদে দেকাে দ্বত্র-মাদ্বত্রক অর্িান। 
 
মাথা নাড়ল সপরলারেট, আে সতামাে কারে দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে সকা-অদ্বডবরনট গুরলা সতা 
আরেই। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু স গুরলা েরথষ্ট নয। অনয নেত্রগুরলাে দূেত্ব আমাে দেকাে। শতকো এক 
িাগ এদ্বদক স দ্বদক হরল েদ্বত সনই। কােণ ওগুরলাে মাধযাকষবণ ঘনত্ব অরনক কম। 
দ্বকন্তু দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহ সে  ূেবরক প্রদদ্বেণ করে তাে মাধযাকষবণ ঘনত্ব অরনক অরনক সর্দ্বশ, 
আে তাই স টাে দূেত্ব আমারক িানরত হরর্ অন্তত এক হািাে গুণ দ্বনখুাঁতিারর্। শুধু 
সকা-অদ্বডবরনট  দ্বদরয কাি হরর্ না। 
 
কী কেরর্, তা হরল? 
 
কাোকাদ্বে আরো দ্বতনটা নেত্র আরে, সদরখে? এত সর্দ্বশ অনুজ্জ্বল সে সদখাে িনয 
অরনক সর্দ্বশ মযাগদ্বনদ্বফরকশন কেরত হরযরে। ঐ দ্বতনটা নেত্র সথরক দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহ র্া 
তাে নেত্র-কত দূরে, আদ্বম প্রথরম স টা দ্বহ ার্ কের্। ধরে সনওযা োয ঐ নেত্রগুরলা। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

235 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

প্রকৃতপরেই অরনক দূরে। তােপে দ্বতনটা নেরত্রে একটারক দ্বিরনে দ্বেক মােখারন 
সেরখ দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে লাইন অফ দ্বিশন র্োর্ে স ািা দশ পাের ক এে মরতা িাম্প 
কের্। ওগুরলাে মােখারনে দূেত্ব না সিরনইম দ্বনোপরদই কািটা কো োরর্। 
 
দ্বিরনে মােখারন সে নেত্র থাকরর্ িারম্পে পরেও স টাে অর্িারনে সকারনা পদ্বের্তবন 
হরর্ না। েদ্বদ দ্বতন নেরত্রে মােখারনে দূেতু আ রলই সর্দ্বশ হয তা হরল র্াদ্বক দুরটা 
অনুজ্জ্বল নেরত্রে অর্িারনেও সচারখ পোে মরতা সকারনা পদ্বের্তবন হরর্ না। দ্বকন্তু 
দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহ  মান্তোলিারর্ অর্িান পাল্টারর্। কী হারে অর্িান পদ্বের্তবন করে স টা 
সদরখই আদ্বম প্রকৃত দূেত্ব দ্বনণবয কেরত পাের্। দ্বিগুণ দ্বনশ্চযতাে িনয র্াদ্বক দুরটা নেত্র 
দ্বনরযও দ্বহ ার্ করে সদখরত পাদ্বে। 
 
দ্বকন্তু  মান্তোলিারর্ দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে অর্িান পাল্টারর্। তখনই আদ্বম দূেত্ব রু্েরত পাের্। 
দ্বনদ্বশ্চত হওযাে িনয র্াদ্বক দুরটা নেত্ররক সকন্দ্র করেও দ্বহ ার্ কেরত পাদ্বে। 
 
কতেণ লাগরর্? 
 
সর্দ্বশেণ না। িােী কািগুরলা কেরর্ কদ্বম্পউটাে।  ময লাগরর্ আ রল উপেুি দ্বনরদবশ 
দ্বদরযদ্বে দ্বকনা এর্াং প্রাপ্ত ফলাফল  দ্বেক দ্বকনা স টা দ্বনদ্বশ্চত কেরত। দ্বনরিে উপে এর্াং 
কদ্বম্পউটারেে উপে োরদে অদ্বতদ্বেি দ্বর্ো  আরে তারদে মরতা। হরল অল্প করযক 
দ্বমদ্বনরটই হরয সেত। 
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দ্বর্স্মযকে। সিরর্ সদখ কদ্বম্পউটাে আমারদে িনয কত দ্বকেু কেরে। 
 
আদ্বম  র্ মযই িাদ্বর্। 
 
এটা না থাকরল তুদ্বম কী কেরত? 
 
গ্রযাদ্বিদ্বটকদ্বশপ না থাকরল কী কেতাম? মহাকাশ ভ্রমরণে প্রদ্বশেণ না থাকরল কী 
কেতাম? কী কেতাম দ্বর্শ হািাে র্েরেে হাইপােরে াল প্রেুদ্বি না থাকরল? আ ল 
কথা হরে আদ্বম দ্বনরি এখারন-এই মুহূরতব। আরো দ্বর্শ হািাে র্েে পরেে িদ্বর্ষযৎ 
কল্পনা করো। প্রেুদ্বি কল্পনা করো। প্রেুদ্বি উন্নত হরত হরত সকান পেবারয সপৌঁেরর্? 
নাদ্বক তখন মানুরষে সকারনা অদ্বস্তত্ব থাকরর্ না? 
 
প্রায স েকমই। প্রায সকারনা অদ্বস্তত্ব থাকরর্ না। গযালাদ্বিযা ততদ্বে না হরলও পথ 
প্রদশবরনে িনয  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বে থাকরর্। 
 
কদ্বম্পউটাে সেরড় সচযাে ঘুদ্বেরয র্ ল ট্র্যাদ্বিি। দূেত্ব সর্ে করে েতর্াে খুদ্বশ পেীো 
করে সদখুক। তাড়াহুরড়াে দ্বকেু সনই। 
 
তােপে আড়রচারখ সপরলারেরটে দ্বদরক তাদ্বকরয র্লল,  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বে! ফাউরণ্ডশন এে 
কু াংস্কাে োড়া আে কী র্লা োয এটারক। েুদ্বি প্রমাণহীন অন্ধদ্বর্ো । সতামাে কী 
ধােণা সিনি? এ দ্বর্ষরয তুদ্বম দ্বর্রশষে। 
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প্রমাণ সনই একথা র্লে সকন, সগালান? টাইম িরল্ট হযাদ্বে স লডরনে প্রদ্বতকৃদ্বত এক 
ডিরনেও সর্দ্বশ র্াে এর রে, ো ঘরটরে তাে  দ্বেক র্ণবনা দ্বদরযরে। সর্াঁরচ থাকরত কী 
ঘটরর্ স টা িানরতন না। তাে মারন  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেকযাদ্বল িদ্বর্ষযিাণী করেরেন। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। সর্শ আকষবণীয। দ্বমউরলে র্যাপারে িুল করেদ্বেরলন, তােপরেও 
আকষবণীয। সকারনা িাদুে মরতা মরন হয। িাদুকেো অরনক সকৌশল সদখারত পারে। 
 
সকারনা িাদুকেই িদ্বর্ষযৎ পাাঁচ শতাব্ীরত কী ঘটরর্, স টা িদ্বর্ষযিাণী কেরত পােরর্ 
না। 
 
িাদুকেো সতামারক ো দ্বর্ো  কোরর্ তাে দ্বকেুই কেরত পারে না। 
 
সগালান, এমন সকারনা সকৌশল আমাে িানা সনই োে  াহারেয পের্তবী পাাঁচ শতাব্ীে 
িদ্বর্ষযিাণী কো োয। 
 
এমন সকৌশলও দ্বনশ্চযই সদরখাদ্বন োে  াহারেয িাদুকে কেপরথ প্রদদ্বেণেত উপগ্ররহ 
লুরকারনা সকারনা সমর ি পরড় সশানারে। আদ্বম একর্াে দ্বেক এেকমই িাদুে সখলা 
সদরখদ্বেলাম। সতামাে কখরনা মরন হযদ্বন টাইম িল্ট, এর্াং হযাদ্বে স লডরনে প্রদ্বতকৃদ্বত 
 েকারেে সকৌশল? 
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মরন হল সপরলারেরটে মাথায আকাশ সিরঙ পরড়রে, না মরন হযদ্বন।  েকাে এধেরনে 
দ্বকেু কেরল অরনক আরগই ধো পরড় সেত। 
 
আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত নই। আ ল কথা হরে  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বে কীিারর্ কাি করে আমো িাদ্বন 
না। 
 
এই কদ্বম্পউটাে কীিারর্ কাি করে আদ্বম িাদ্বন না, দ্বকন্তু িাদ্বন কাি করে। 
 
কােণ এটা কীিারর্ কাি করে স টা অনয সকউ িারন। েদ্বদ সকউ না িানত তখন দ্বক 
হরতা? নষ্ট হরয সগরল র্া কাি কো র্ন্ধ করে দ্বদরল আমারদে দ্বকেুই কোে থাকত না। 
এর্াং েদ্বদ  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বে হোৎ কাি কো র্ন্ধ করে সদয– 
 
দ্বিতীয ফাউরণ্ডশন িারন  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বে কীিারর্ কাি করে। 
 
তুদ্বম িানরল কীিারর্? 
 
 র্াই র্রল। 
 
অরনক দ্বকেুই র্লা োয।–আহ্, দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে দূেত্ব পাওযা সগরে, আশা কদ্বে দ্বনিুবল। 
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ফলাফল সদখরত লাগল ট্র্যাদ্বিি, মারে মারে সোাঁট নড়রে, দ্বহ ার্ কেরে মরন মরন। 
সচাখ না তুরলই একর্াে দ্বিরে  কেল, দ্বব্ল্  সকাথায? 
 
ঘুরমারে। র্লল সপরলারেট। ওে ঘুম প্ররযািন, ওল্ড চযাপ। হাইপােরে  দূেরত্ব গাযাে 
 ারথ েুি থাকরত অরনক শদ্বি েয হয। 
 
আমােও তাই ধােণা, র্লল ট্র্যাদ্বিি, কদ্বম্পউটােরক নতুন দ্বনরদবশ সদওযাে কারি র্যস্ত। 
কাি সশষ করে র্লল, আদ্বম দ্ব দ্বেযা , সিনি।  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেে র্যাপারে দ্বক িারনা 
তুদ্বম? 
 
দ্বকেুই না। আদ্বম একিন ইদ্বতহা দ্বর্দ।  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেযারনে িগৎ সথরক আমাে িগৎ 
আলাদা। অর্শয সমৌদ্বলক অনুদ্ব দ্ধান্ত দুরটা িাদ্বন, স টা  র্াই িারন। 
 
এমনদ্বক আদ্বমও িাদ্বন। প্রথম অনুদ্ব দ্ধান্ত হরে, িনরগাষ্ঠী হরত হরর্ দ্বর্শাল, দ্বকন্তু 
কতখাদ্বন দ্বর্শাল হরল স টা পেবাপ্ত হরর্। 
 
গযালাদ্বিে র্তবমান িন াংখযা আনুমাদ্বনক দশ সকাযাদ্বড্রদ্বলযরনে উপরে। অর্শযই এটা 
পেবাপ্ত। 
 
কীিারর্ িারনা? 
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কােণ, তুদ্বম েতই েুদ্বি সদখাও, সগালান,  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বে দ্বেক মরতাই কাি কেরে। 
 
এর্াং দ্বিতীয অনুদ্ব দ্ধান্ত হরে,  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেে কথা মানুষ িানরর্ না, অথচ তাো 
িারন। 
 
শুধু এে অদ্বস্তরত্বে কথা, ওল্ড চযাপ। দ্বিতীয অনুদ্ব দ্ধান্ত হরে  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেে 
িদ্বর্ষযিাণীে কথা মানুষরক িানারনা োরর্ না, এর্াং মানুষ স টা িারনও না। 
 
আে শুধু এ দুরটাে উপে দ্বিদ্বে করেই  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বে গরড় উরেরে। দ্বর্ো  কো 
কদ্বেন। 
 
শুধু এ দুরটাই নয,উন্নত গদ্বণত আে দ্বর্স্তাদ্বেত পদ্বে াংখযান র্যর্হাে কো হরযরে। ধােণা 
কো হয সে হযাাঁেী স লডন গযার ে কাইরনদ্বটক দ্বথওদ্বে অনুোযী  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বে ততদ্বে 
করেরেন। গযা ীয পদারথবে অণুপেমাণুগুরলা এত দ্রুত চলাচল করে সে পদ্বে াংখযান 
োড়া স গুরলাে সর্গ এর্াং অর্িান র্লা োরর্ না। দ্বেক স িারর্ই হযাদ্বে স লডন মানর্ 
 মারিে আচেণ দ্বর্রেষরণে সচষ্টা করেরেন, েদ্বদও এই  মাধান একিন র্যদ্বিে সেরত্র 
প্ররোিয নয। 
 
হযরতা, দ্বকন্তু মানুষ সতা পেমাণু না। 
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দ্বেক। মানুরষে  রচতনতা আরে, তাে আচেণ অরনক সর্দ্বশ িদ্বটল। স লডন কীিারর্ 
 ামরলরেন আদ্বম িাদ্বন না, দ্বকন্তু দ্বতদ্বন  ামরলরেন। 
 
আে পুরো র্যাপােদ্বটই মানুরষে  ারথ  ম্পদ্বকবত। মরন হয র্াদ্বলে র্াাঁরধে উপে দ্বিদ্বে 
করে দ্বর্শাল গাদ্বণদ্বতক কাোরমা ততদ্বে কো হরযরে। অনুদ্বমদ্বতগুরলা পূণব না হরল  র্রশষ। 
 
দ্বকন্তু স লডন প্ল্যান সশষ হযদ্বন… 
 
অথর্া একটা দ্বনদ্বদবষ্ট পেবারয সপৌঁরে সশষ হরয োরর্। অথর্া, েদ্বদ তৃতীয অনুদ্ব দ্ধান্ত 
থারক? 
 
কী েকম তৃতীয অনুদ্ব দ্ধান্ত? িুরু কুাঁচরক দ্বিরে  কেল সপরলারেট। আদ্বম িাদ্বন না 
স টা  ম্ভর্ত অরনক সর্দ্বশ সেৌদ্বিক। হযরতা তৃতীয অনুদ্বমদ্বত এরতা সর্দ্বশ স্বািাদ্বর্ক 
এর্াং প্রতযে সে  র্াই স্বািাদ্বর্কিারর্ই সমরন দ্বনরযরে। মুরখ র্লা র্া সচারখ আঙুল দ্বদরয 
সদদ্বখরয সদওযাে প্ররযািন সর্াধ করেদ্বন। োইরহাক আমো দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে স ৌেিগরতে 
 ীমানায সপৌঁরে সগদ্বে। 
 
দ্বিরন মাত্র একটা উজ্জ্বল নেত্র সদখা োরে-দ্বেক মােখারন। এতই উজ্জ্বল সে 
স্বযাংদ্বিযিারর্ আরলা দ্বফল্টাে হরয সগরলা। 
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ফাে স্টারে পদ্বেষ্কাে পদ্বেেন্ন থাকাে  ুরোগ- ুদ্বর্ধা খুর্  ীদ্বমত। দ্বে াইদ্বক্লাং ফযাদ্ব দ্বলদ্বটি 
এে উপে কম চাপ সফলাে িনয একান্ত র্াধয না হরল পাদ্বন র্যর্হাে কো হয না। 
ট্র্যাদ্বিি ঘন ঘন দ্বব্ল্  এর্াং সপরলারেটরক একথা মরন কদ্বেরয দ্বদরযরে। 
 
তােপরেও  র্ ময একটা তেতািা িার্ র্িায োরখ দ্বব্ল্ । তাে চুল কাাঁরচে মরতা 
স্বে, আঙুরলে সনারখ  র্ ময আরলাে েলকাদ্বন। 
 
পাইলটরুরম  ুকরত  ুকরত র্লল, সতামো এখারন! 
 
সচাখ তুরল র্লল ট্র্যাদ্বিি, অর্াক হওযাে দ্বকেু সনই। িাহারিে র্াইরে সেরহতু োইদ্বন, 
আমারদে খুাঁরি সর্ে কেরত মাত্র দ্বত্রশ স রকণ্ড লাগরর্। স িনয সমন্টাদ্বল অনু ন্ধান কোে 
প্ররযািন সনই। 
 
ধরে দ্বনদ্বে এটা সকারনা ধেরনে  ম্ভাষন, দ্বব্ল্  র্লল, আমো সকাথায?–পাইলট রুরম 
একথা র্লাে প্ররযািন সনই। 
 
দ্বব্ল্ . দ্বডযাে, র্লল সপরলারেট, আমো দ্বতনটা দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে একটা গ্ররহে প্ল্যারনটদ্বে 
দ্ব রস্টরমে র্দ্বহ বীমানায সপৌঁরেদ্বে। 
 
সপরলারেরটে কাাঁরধ হাত োখল দ্বব্ল্ , আে সপরলারেট দ্বব্ল্র ে সকামে িদ্বড়রয ধেল। 
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খুর্ সর্দ্বশ অদ্বিশপ্ত নয দ্বনশ্চয। সকারনা দ্বকেুই আমারদে থামারত পােরর্ না। ট্র্যাদ্বিি 
র্লল, দ্বিতীয পেবারযে র্ দ্বত িাপনকােী র্া স টলােো এই সে াে র্া প্রথম পেবারযে 
র্ দ্বত িাপনকােীরদে  ারথ  ম্পকব না োখাে দ্বনযম ততদ্বে করেরে। আমো স ই দ্বনযম 
না মানরল সকারনা  ম যা সনই। 
 
সে ােো েদ্বদ সর্াঁরচ থারক, তাোও দ্বনশ্চযই স টলােরদে  ারথ সোগারোগ র্ন্ধ করে 
দ্বদরযরে। আমো দ্বনযম না মানরলও ওো মানরত পারে। 
 
দ্বেক, ট্র্যাদ্বিি র্লল, েদ্বদ আরিা সর্াঁরচ থারক। দ্বকন্তু আমো িাদ্বন না আরিা সকারনা গ্ররহ 
সে ােো সর্াঁরচ আরে দ্বকনা। েত দূে সদখদ্বে  র্গুরলা গযা  িাযান্ট। দুরটা, এর্াং সর্শ 
সোট। 
 
দ্বকন্তু তাে মারন এই না সে সে ােরদে গ্ররহে সকারনা অদ্বস্তত্ব সনই। সে সকারনা 
র্া রোগয গ্রহ  ূরেবে আরো কারে হরর্ এর্াং অরনক সোট হরর্। এত দূে। সথরক সকারনা 
দ্বচহ্ন ধো পড়রর্ না। মাইরিা িাম্প দ্বদরয আমারদেরক আরো সিতরে সেরত হরর্। রু্রড়া 
সে  ট্র্যারিলােরদে মরতা কথাগুরলা র্রল সর্শ গর্ব হরলা সপরলারেরটে। 
 
তা হরল আমো োদ্বে না সকন? দ্বব্ল্  র্লল । 
 
এখনই না।  তকব হরয ধারপ ধারপ এরগার্। গাযারত সেমন ফাাঁরদ পরড়দ্বেলাম, স েকম 
আে ফাাঁরদ পড়রত চাই না। 
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ওেকম ফাাঁরদ প্রদ্বতদ্বদনই পড়রত পাদ্বে আমো। আে গাযারত আদ্বম দ্বব্ল্ রক সপরযদ্বে। 
 
হা ল ট্র্যাদ্বিি। তুদ্বম দ্বক প্রদ্বতদ্বদনই একিন নতুন দ্বব্ল্  পাওযাে আশা কে? 
 
আহত হরলা সপরলারেট, দ্বর্েি  ুরে দ্বব্ল্  র্লল, আরো দ্রুত এরগারত পারো। েতেণ 
আদ্বম আদ্বে, তুদ্বম সকারনা ফাাঁরদ পড়রর্ না। 
 
দ্বনরিে শদ্বি দ্বনরয সকারনা  রন্দহ সনই সতা, দ্বব্ল্ । এত দূে সথরক গাযাে মূল অাংরশে 
 ারথ সোগারোগ োখাে িনয সে শদ্বি েয হরে স টা পূেণ কোে িনয সতামারক প্রচুে 
দ্বর্শ্রাম দ্বনরত হরে। উৎ  সথরক দূরে  রড় আ াে পে সতামাে  ীদ্বমত েমতাে উপে 
আদ্বম কীিারর্ িে া কদ্বে। 
 
সেরগ উেল দ্বব্ল্ , এই  ামানয সোগারোরগ সে শদ্বি পাই স টা েরথষ্ট। োগ করো না। 
শুধু দ্বিরে  কেদ্বে।–রু্েরত পােে না এটা গাযাে একটা অ ুদ্বর্ধা? আদ্বম গাযা নই। 
 মূ্পণব স্বাধীন ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল একিন র্যদ্বি। অথবাৎ দ্বনরিে গ্রহ এর্াং সলাকিনরদে সেরড় 
আদ্বম েতদূে খুদ্বশ চরল সেরত পাদ্বে। আমাে শদ্বি  ামরথবযে সকারনা পদ্বের্তবন হরর্ না। 
আদ্বম সগালান ট্র্যাদ্বিিই থাকর্। মহাকারশ েদ্বদ একা থাদ্বক, েদ্বদ সকারনা নেত্র সদখাে 
েমতা আমাে না থারক, দ্বনরিে মানুষরদে কাে সথরক েদ্বদ সকারনা  াহােয না আনরত 
পাদ্বে, তরু্ও আদ্বম সগালান ট্র্যাদ্বিিই থাকর্। েদ্বদ মৃতুয হয, সগালান ট্র্যাদ্বিি দ্বহর রর্ মৃতুয 
হরর্। 
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মহাকারশ একা এর্াং  র্াে কাে সথরক দূরে থাকরল তুদ্বম অনযরদে রু্দ্বদ্ধ এর্াং শদ্বিরক 
কারি লাগারত পােরর্ না। একটা  মারিে অাংশ হরযও তুদ্বম মমবাদ্বন্তক িারর্ দ্বনুঃরশষ 
হরয োরর্। 
 
দ্বকন্তু তুদ্বম দ্বনুঃরশষ হরর্ অনযিারর্। আমাে  মারিে  ারথ সে র্ন্ধন, গাযাে  ারথ 
সতামাে দ্বিন্ন েকম র্ন্ধন। আে হাইপােরে  দূেরত্ব স ই র্ন্ধন েো কোে িনয প্রচুে 
শদ্বি েয কেরত হরে। স  কােরণই দ্বনরিরক সতামাে আমাে সচরয সর্শী দ্বনুঃরশষ মরন 
হরর্। 
 
দ্বব্ল্  এে তরুণ মুরখ কাদ্বেনয, হোৎ করে তারক মরন হল র্য হীন, দ্বব্ল্  নয গাযা, 
সতামাে  র্ কথা দ্বেক হরলও সগালান ট্র্যাদ্বিি, সে  ুদ্বর্ধা পারর্ তাে িনয সকারনা মূলয 
সদরর্ না? োণ্ডা েরিে প্রাণী সেমন মাে না হরয সতামাে মরতা উষ্ণ েরিে প্রাণী হওযা 
িারলা নয দ্বক? 
 
কেপ োণ্ডা েরিে প্রাণী। সপরলারেট র্লল। অনযানয গ্ররহ আরে, টাদ্বমবনার  সনই। 
শেীরে শি আর্েণ আরে, চলারফোয ধীেদ্বিে। দ্বকন্তু দীঘবিীর্ী। 
 
সর্শ, কেপ না হরয মানুষ হরল উষ্ণ েরিে িনয মূলয দ্বদরত হরর্, সতামাে চােপারশ 
উষ্ণতা র্িায োখাে িনয শদ্বিে অপর্যয কেরত হয। শেীরেে শদ্বি পূেণ কোে িনয 
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ঘন ঘন খাদয গ্রহণ কেরত হয। এখন তুদ্বম কেপ হরর্, ধীেদ্বিে দ্বকন্তু দীঘবিীর্ী? নাদ্বক 
দ্রুত চলনশীল, দ্রুত অনুিূদ্বতপ্রর্ণ এর্াং দ্রুত দ্বচন্তাশীল সকারনা  োে িনয মূলয সদরর্? 
 
এটা দ্বক  দ্বেক দ্বর্রেষণ হরলা, দ্বব্ল্ ? 
 
না ট্র্যাদ্বিি, গাযাে পদ্বেদ্বিদ্বত আরো উন্নত। েখন এক ারথ থাদ্বক তখন অপ্ররযািরন 
শদ্বি র্যয কদ্বে না। শুধুমাত্র েখন গাযাে সকারনা অাংশ হাইপাে সে  দূেরত্ব থারক 
তখনই শদ্বি র্যরযে প্রশ্ন উরে। তা োড়া তুদ্বম রৃ্হৎ গাযাে পরে সিাট দাওদ্বন, দ্ব দ্ধান্ত 
দ্বনরযে গযালাদ্বিযাে পরে, গ্রহগুরলাে আরো িদ্বটল র্ন্ধন। গযালাদ্বিে সে-সকারনা িারন 
তুদ্বম গযালাদ্বিযাে অাংশ। তখন  মগ্ররকে  ারথ েুি থাকাে িনয সর্দ্বশ শদ্বি র্যয কেরত 
হরর্ না। সকারনা অাংশই অনয অাংরশে সথরক সর্দ্বশ দূরে সেরত পােরর্ না।  র্ই সতামাে 
দ্ব দ্ধান্ত, ট্র্যাদ্বিি। দ্বনরিে দ্বনর্বাচন দ্বনরয এত  রন্দহ হরে সকন? 
 
দ্বচন্তাে িারে নুরয পড়ল ট্র্যাদ্বিরিে মাথা। অরনকেণ পে মাথা তুরল র্লল, আমাে এই 
দ্ব দ্ধান্ত  ম্ভর্ত মানর্ ইদ্বতহার ে  র্রচরয গুরুত্বপূণব দ্ব দ্ধান্ত। শুধু িারলা সশানারলই 
চলরর্ না, আমারক দ্বনদ্বশ্চত হরত হরর্ সে এটা আ রলই িারলা। 
 
আদ্বম ো র্রলদ্বে তাে সর্দ্বশ আে দ্বক প্ররযািন সতামাে? 
 
িাদ্বন না। দ্বকন্তু পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কের্ই। দৃঢ় আেপ্রতযযী গলা। 
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সগালান, নেত্ররক এখন চাকদ্বতে মরতা সদখারে। র্লল সপরলারেট। 
 
কদ্বম্পউটাে দ্বনরিে কাি করে চরলরে, চােপারশ সে আরলাচনাে েড় সকারনা মাথা র্যথা 
সনই স টা দ্বনরয। ধীরে ধীরে এদ্বগরয চরলরে নেরত্রে দ্বদরক। এেই মরধয পাে হরয 
এর রে ট্র্যাদ্বিরিে দ্বনধবােণ করে সদওযা দূেত্ব। . প্ল্যারনটদ্বে সপ্ল্ন ধরে িারলািারর্ই 
এরগারে। কদ্বম্পউটাে দ্বিরন সিতরেে গ্ররহে  র্গুরলারক ফুদ্বটরয তুলল। 
 
 র্রচরয সিতরেে গ্ররহে িূ-পৃষ্ঠ সথরক তেল পানীয তাপমাত্রা দ্বর্দ্বকেণ হরে। 
র্াযুমণ্ডরল অদ্বিরিন েরযরে। কেপরথে দ্বহ ার্ িানাে িনয অরপো কেরে ট্র্যাদ্বিি। 
প্রাথদ্বমক খ ড়া দ্বহ ার্  দ্বেক র্রল মরন হরলা। শান্ত স্বরে র্লল, এই গ্রহ সর্শ িারলা 
েকম র্া রোগয। 
 
আহ্, দ্বর্ষণ্ণ মুরখ েতটুকু  ম্ভর্ খুদ্বশে আরমি ফুদ্বটরয তুরল র্লল সপরলারেট। 
 
অর্শয সকারনা উপগ্রহ সনই। কারিই এটা পৃদ্বথর্ী নয। 
 
ওটা দ্বনরয দ্বচন্তা করো না, সগালান। েখনই সদরখদ্বে ঐ গযা  িাযান্টগুরলাে সকারনা র্লয 
সনই তখনই রু্রেদ্বে পৃদ্বথর্ী পাইদ্বন এখনও। 
 
সর্শ িারলা কথা। এখন সদখরত হরর্ ওখারন কী ধেরনে িীর্ন আরে। অদ্বিরিন 
সেরহতু আরে উদ্বিদ থাকরর্ অর্শযই। দ্বকন্তু 
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এর্াং পশুিাতীয প্রাণী। দ্বব্ল্  র্লল। 
 
েট করে ঘুেল ট্র্যাদ্বিি, কী? 
 
আমাে অনুিূদ্বতরত ধো পরড়রে। হালকািারর্, দূেরত্বে িনয। দ্বকন্তু এই গ্রহ দ্বনুঃ রন্দরহ 
শুধু র্া রোগযই নয, অর্শযই র্ দ্বত কো হরযরে। 
 
. 
 
ফাে স্টাে েরযরে দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে সমরু কেপরথ, এত দূরে েরযরে সে প্রদদ্বেণ  ময 
লাগরর্ েয দ্বদরনে দ্বকেু সর্দ্বশ। কেপথ সথরক সর্দ্বেরয আ াে সকারনা তাড়া সনই 
ট্র্যাদ্বিরিে। 
 
সেরহতু এই গ্রহ র্া রোগয, র্যাখযা কেল স , এর্াং ডযাদ্বনডাে মরত এক ময এখারন 
কাদ্বেগদ্বেরত েরথষ্ট অগ্র ে মানুষ-তথাকদ্বথত সে াে-র্া  কেত, তাো এখনও উন্নত 
হরত পারে। হযরতা আমারদে প্রদ্বত তারদে সকারনা  হানুিূদ্বত সনই। আদ্বম চাই ওোই 
আরগ সচহাো সদখায। সেন অর্তেণ কোে আরগ দ্বকেু সিরন দ্বনরত পাদ্বে। 
 
ওো হযরতা িারন না আমো এর দ্বে। 
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স টা অ ম্ভর্। আমাে ধােণা ওো সোগারোরগে সচষ্টা কেরর্। এমনদ্বক সর্দ্বেরয এর  
আমারদে ধোে সচষ্টা কেরত পারে। 
 
দ্বকন্তু ওো েদ্বদ অরনক উন্নত হয আে আমারদে সপেরন লারগ, তা হরল আমো 
অ হারযে– 
 
দ্বর্ো  কদ্বে না। এমন সকারনা েুদ্বিই সনই সে কাদ্বেগদ্বে অগ্রগদ্বত  র্ ময একদ্বদরক 
হরর্। দ্বকন্তু অরনক সেরত্রই তাো আমারদে দ্বপেরন থাকরত র্াধয। এই দ্বর্ষরয সকারনা 
 রন্দহ সনই সে আন্তগ্রহ সোগারোরগ সে ােো অরনক দ্বপেরন পরড় আরে। ওো নয 
আমোই গযালাদ্বিরত র্ দ্বত িাপন করেদ্বে। দ্বনরিরদে গ্রহ সেরড় সে ােো কখরনা 
সর্দ্বড়রযরে এমন সকারনা দ্বনদশবন এম্পাযারেে ইদ্বতহার  সনই। আে েদ্বদ মহাকাশ 
ভ্রমরণে প্রেুদ্বি না থারক তা হরল মহাকাশ দ্বর্দযায কীিারর্ অগ্র ে হরর্। গ্রযাদ্বিদ্বটক 
দ্বশরপে মরতা সকারনাদ্বকেু ওরদে সনই। আমো হযরতা দ্বনেস্ত্র, দ্বকন্তু সকারনা েুদ্ধোন দ্বনরয 
এদ্বগরয এরল আমারদে ধেরত পােরর্ না, অ হারযে মরতা ধো পড়রর্া না। 
 
ওো হযরতা সমন্টাদ্বলি এ অগ্র ে। হযরতা দ্বমউল দ্বেল একিন সে াে 
 
েষ্ট দ্বর্েি হরলা ট্র্যাদ্বিি। দ্বমউল  র্দ্বকেু হরত পারে না, গাযানো তারক দ্বনরিরদে 
সগাষ্ঠীে দ্বর্রদ্রাহী র্রল দ্বচদ্বহ্নত করেরে। তারক একিন দ্বমউটযান্ট দ্বহর রর্ও ধো হয। 
 
আরেকটা দ্বর্ষয দ্বর্রর্চনা কো োয-েদ্বদও গুরুত্বহীন-দ্বমউল একটা কৃদ্বত্রম েন্ত্র র্া সোর্ট। 
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েদ্বদ সমন্টাদ্বল দ্বর্পজ্জনক সকারনা দ্বকেুে  ামরন পদ্বড় আমারদেরক দ্বনিবে কেরত হরর্ দ্বব্ল্  
এে উপে। িারলা কথা, স  দ্বক ঘুমারে? 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু েখন সর্দ্বেরয আদ্ব  তখন তাদ্বকরযদ্বেল। 
 
তাদ্বকরযদ্বেল, তাই? সর্শ, দ্বকেু ঘটরল দ্রুত িাগারত হরর্। এদ্বদরক তুদ্বম লেয োখরর্ 
সিনি। 
 
োখর্, সগালান, শান্ত গলায র্লল সপরলারেট। 
 
কদ্বম্পউটারেে উপে মনরোগ দ্বফদ্বেরয আনল ট্র্যাদ্বিি। আমারক িার্ারে এদ্বন্ট্র 
সস্টশনগুরলা।  াধােণত এগুরলা মানুষ র্ার ে এর্াং উন্নত প্রেুদ্বিে দ্বনদশবন। দ্বকন্তু 
এগুরলা– 
 
সকারনা  ম যা? 
 
অরনক। প্রথমত এগুরলা সর্শ প্রাচীন, মরন হয হািাে র্েরেে পুরোরনা। দ্বিতীযত 
থােমাল সেদ্বডরযশন োড়া আে সকারনা ধেরনে সেদ্বডরযশরনে দ্বচহ্ন সনই। 
 
থােমাল কী? 
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 াধােণত সকারনা র্স্তু েদ্বদ আশপারশে অনযানয র্স্তু সথরক সর্দ্বশ উেপ্ত হয তা হরল 
থােমাল সেদ্বডরযশন েড়ায। এদ্বন্ট্র সস্টশনগুরলারত মানুষ থাকরল অনয ধেরনে সেদ্বডরযশন 
পাওযা সেত। সেরহতু সনই ধরে সনওযা োয সে  ম্ভর্ত করযক হািাে র্েে ওগুরলারত 
মানুরষে পা পরড়দ্বন। অথর্া েদ্বদ মানুষ থারক, তাো এত সর্দ্বশ উন্নত সে সেদ্বডরযশন 
সগাপন োখরত পারে। 
 
 ম্ভর্ত এই গ্ররহে  িযতা অরনক উন্নত, দ্বকন্তু এদ্বন্ট্র সস্টশনগুরলা খাদ্বল, কােণ এরতা 
দীঘব  ময আমো ওরদেরক একা সফরল সেরখদ্বে সে আমারদে আগমন দ্বনরয মাথা 
ঘামারনা সেরড় দ্বদরযরে। 
 
হয সতা।-অথর্া সকারনা ধেরনে প্ররলািন। 
 
আড়রচারখ দ্বব্ল্র ে আগমন সদখরত সপরয ট্র্যাদ্বিি র্লল হাদ্ব মুরখ, হযাাঁ, আমো সপৌঁরে 
সগদ্বে। 
 
তাই সতা সদখদ্বে, র্লল দ্বব্ল্ । এটা রু্েরত পােদ্বে কেপরথে পদ্বের্তবন হযদ্বন। 
 
দ্বিধাদ্বিত স্বরে সপরলারেট র্লল, ট্র্যাদ্বিি একটু  ার্ধানতা অর্লবন কেরে। এদ্বন্ট্র 
সস্টশনগুরলা খাদ্বল, রু্েরত পােদ্বে না সকন? 
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ওটা দ্বনরয িার্র্াে দ্বকেু সনই। একই  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । এই গ্ররহ সকারনা রু্দ্বদ্ধমান প্রাণী 
সনই। 
 
অর্াক হরয তাকারলা ট্র্যাদ্বিি, কী র্লে? তুদ্বম র্রলদ্বেরল-। 
 
আদ্বম র্রলদ্বেলাম, গ্ররহ পশুরশ্রণীে প্রারণে অদ্বস্তত্ব আরে। গযালাদ্বিে সকাথায দ্বশরখে 
পশুরশ্রণীে প্রাণ র্লরত মানুষরক সর্াোরর্। 
 
তখন র্রলাদ্বন সকন? 
 
দূেরত্বে কােরণ। অত দূে সথরক শুধু পশুরশ্রণীে মদ্বস্তরষ্কে দ্বনউোল প্রর্াহ ধেরত সপরেদ্বে, 
দ্বকন্তু মানুষ না প্রিাপদ্বত দ্বনদ্বশ্চত করে র্লা  ম্ভর্ দ্বেল না। 
 
এখন? 
 
এখন অরনক কারে চরল এর দ্বে। আ রল আদ্বম ঘুমাইদ্বন। অিুত মরন হরত পারে, দ্বকন্তু 
আদ্বম আ রল িদ্বটল সমন্টাদ্বলদ্বট সশানাে সচষ্টা কেদ্বেলাম, ো দ্বদরয রু্দ্বদ্ধমান প্রারণে অদ্বস্তত্ব 
সর্াো োরর্। 
 
দ্বকন্তু সনই। 
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আমাে ধােণা,  তকবতাে  ারথ র্লল দ্বব্ল্ , এই দূেত্ব সথরক সেরহতু দ্বকেু ধেরত পােদ্বে 
না, তা হরল করযক হািারেে সর্দ্বশ মানুষ সনই। আরো কারে সগরল পদ্বেষ্কাে সর্াো 
োরর্। 
 
সর্শ, পদ্বেদ্বিদ্বত পারল্ট সগরে। দ্বিধাদ্বিত স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বব্ল্  দ্বকেুটা দ্বর্েি। আমােও তাই মরন হয। আে এই সেদ্বডরযশন র্া আরো কী  র্ 
দ্বর্রেষণ কেে স গুরলা র্াদ দাও। আমাে গাযান অনুিূদ্বত কািগুরলা আরো দে এর্াং 
দ্বনখুাঁতিারর্ কেরত পােরর্। দ্বনশ্চযই রু্েরত পােে আইর ারলট মানুষ না হরয গাযান 
হওযা অরনক িারলা। 
 
ির্ার্ সদওযাে আরগ  ময দ্বনল ট্র্যাদ্বিি, কােণ প্রচণ্ড োগ দমন কোে িনয কদ্বেন সচষ্টা 
কেরত হরে তারক। েখন কথা র্লল কণ্ঠস্বে পুরোপুদ্বে শান্ত এর্াং স্বািাদ্বর্ক। কথাটা 
িানারনাে িনয আদ্বম কৃতে। দ্বকন্তু সতামারক রু্েরত হরর্-উদাহেণ দ্বদরয র্দ্বল-শুধুমাত্র 
ঘ্রাণশদ্বি র্াড়ারনাে িনয দ্বনরিে মানর্ ো র্াদ দ্বদরয ব্ল্াডহাউরণ্ড পদ্বেণত হর্ না। 
 
দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহ এখন খাদ্বল সচারখই সদখা োরে, কােণ সমরঘে স্তে সপদ্বেরয এর  সির  
সর্ড়ারে র্াযুমণ্ডরল। অর্াক র্যাপাে হরে উপে সথরক দ্বনরচে গ্রহটারক মরন হরলা 
সপাকাে আিমরণে স্বীকাে । 
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সেমন আশা কো দ্বগরযদ্বেল সপালাে দ্বেদ্বিওনগুরলা স েকমই র্েফ আোদ্বদত, দ্বকন্তু 
আযতরন সোট। পাহাদ্বড় অঞ্চলগুরলা রুক্ষ্ম, দ্বনষ্ফলা, দু-একটা সলদ্ব যাে, দ্বকন্তু স গুরলাও 
আযতরন র্ড় নয। অরনক দূরে দূরে েড়ারনা সোট করযকটা মরুিূদ্বম সদখা সগল। 
 
এ র্ দ্বকেু র্াদ দ্বদরল, পুরো গ্রহটা আ রলই সর্শ চমৎকাে। দ্বর্শাল মহারদশীয অঞ্চল, 
দ্বকন্তু  দ্বপবল, ফরল ততদ্বে হরযরে  ুদীঘব সর্লািূদ্বম এর্াং দ্বর্স্তীণব উপকূলর্তবী  মিূদ্বম। 
সমৌ ুদ্বম এর্াং গ্রীষ্মমণ্ডলীয-দুধেরনে র্নাঞ্চলই েরযরে, সে র্নাঞ্চলগুরলারক দ্বঘরে সেরখরে 
দ্বর্স্তীণব তৃণিূদ্বম। 
 
দ্বকন্তু একটা তর্ াদৃশয।  রু্রিে  মারোরহে মারে সকারনা সকারনা িারনে উদ্বিদ দ্বনদ্বশ্চহ্ন 
হরয দ্বগরয সর্দ্বেরয পরড়রে উনু্মি মাদ্বট। সেন ঐ িানগুরলারত সকারনা দ্বর্ষাি সপাকাে 
আিমরণ েদ্বচহ্ন  ৃদ্বষ্ট হরযরে।  
 
উদ্বিরদে সকান ধেরনে সোগ? অর্াক হরয র্লল সপরলারেট। 
 
না, ধীে গলায ির্ার্ দ্বদল দ্বব্ল্ , তাে সচরযও িযঙ্কে এর্াং অরনক সর্দ্বশ িাযী। 
 
আদ্বম অরনক গ্ররহ দ্বগরযদ্বে, র্লল ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু এেকম কখরনা সদদ্বখদ্বন। 
 
আদ্বম অল্প করযকটা গ্রহ সদরখদ্বে, দ্বকন্তু গাযাে মরত মানুষ সে গ্রহ পদ্বেতযাগ করে চরল 
সগরে স টাে অর্িা এমনই হরর্। 
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সকন? 
 
দ্বচন্তা করে সদখ, কােরখাট্টা গলায র্লল দ্বব্ল্ । র্া রোগয গ্ররহে সকারনাটােই 
ইরকালদ্বিকযাল র্যারলি সনই। হযরতা পৃদ্বথর্ীরত একটা  দ্বতযকাে ইরকালদ্বিকযাল র্যারলি 
দ্বেল, কােণ স খারনই মানুরষে উির্ ঘরট, দ্বনশ্চযই দীঘব েুগ আরগই স খান সথরক মানর্ 
 িযতা দ্বনদ্বশ্চহ্ন হরয সগরে। কাদ্বেগদ্বে দ্বনিবে  মাি গরড় তুরল প্রকৃদ্বতরক অনুকূরল 
আনাে মরতা অনয সকারনা দে প্রিাদ্বত না থাকায একটা স্বযাংদ্বিয িাে াময-অর্শযই 
 র্বদা পদ্বের্তবনশীল-ততদ্বে হরত র্াধয। অনযানয  কল র্া রোগয গ্ররহ পদ্বেরর্শ মানুষ 
দ্বনরিে  ুদ্বর্ধা অনুোযী ততদ্বে করে দ্বনরযরে এর্াং পেন্দমরত প্ল্যান্ট ও অযাদ্বনরমল লাইফ 
র্িায সেরখরে। দ্বকন্তু স খারন  দ্বেক ইরকালদ্বিকযাল র্যারলি ততদ্বে হযদ্বন, কােণ 
প্রিাদ্বতে  াংখযা কম। শুধু সেগুরলা মানুরষে িনয আোমদাযক এর্াং সেগুরলা না 
থাকরলই নয 
 
একটা কথা মরন পরড়রে আমাে, র্লল সপরলারেট, র্াধা সদওযাে িনয। দুুঃদ্বখত, দ্বব্ল্ । 
দ্বকন্তু র্তবমান আরলাচনায আমাে র্ির্য এত সর্দ্বশ  িদ্বতপূণব সেন না র্রল পােদ্বে না। 
অরনকদ্বদন আরগ একটা প্রাচীন দ্বিরযশন দ্বমথ সপরযদ্বেলাম: সেখারন র্লা হরযরে সে-
সকারনা একটা গ্ররহ অল্প করযকটা প্রিাদ্বতে প্রারণে দ্বর্কাশ ঘরট, শুধুমাত্র মানুরষে িনয 
সেগুরলা আোমদাযক। তােপে প্রথম মানুষ খুর্ খাোপ দ্বকেু একটা করে-কী করে 
স টাে র্যাখযা সদওযা হযদ্বন। দ্বকন্তু তাে ফরল স ই গ্ররহে মাদ্বটরত অদ্বিশাপ সনরম আর । 
তীে কণ্টক আে দ্বর্ষাি আগাো সনরম আর  িূদ্বমরত, দ্বেক এই কথাগুরলাই র্লা 
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হরযদ্বেল। েদ্বদও সে  ুপ্রাচীন গযালাকদ্বটরক এটা দ্বলখা হরযরে স ই িাষায শুনরল আরো 
 ুন্দে লাগত। আ ল কথা হরে, এটা দ্বক  দ্বতযই সকারনা অদ্বিশাপ? মানুষ সেগুরলা চায 
না র্া পেন্দ করে না, সেমন কাাঁটােুি উদ্বিদ, আগাো হেরতা স গুরলাও ইরকালদ্বিকযাল 
র্যারলরিে িনয প্ররযািন। 
 
দ্বব্ল্  হা ল।  দ্বতযই দ্বর্স্মযকে, সপল, তুদ্বম কীিারর্ প্রদ্বতটা আরলাচনায প্রাচীন 
দ্বকাংর্দদ্বন্তে সোগ াি  খুাঁরি পাও,  দ্বতযই চমৎকাে। মানুষ নতুন গ্ররহ র্ দ্বত িাপরনে 
 ময স ই গ্ররহে পদ্বেরর্শ দ্বনরিে অনুকূরল আনাে িনয কাাঁটােুি উদ্বিদ র্া আগাো োই 
সহাক স গুরলা র্াদ সদয, তােপে স ই গ্রহটারক দ্বনরিে সচষ্টায  দ্বিয োরখ। এটা 
গাযাে মরতা সকারনা স্বযাং মূ্পণব অগবাদ্বনিম নয। র্োং দ্বর্দ্বিন্ন ধেরনে আইর ারলট 
প্রিাদ্বতে  ঙগ্রহ, সে  াংগ্রহ  দ্বেক ইরকালদ্বিকযাল র্যারলি ততদ্বেে িনয েরথষ্ট নয। েদ্বদ 
মানর্ িযতা দ্বনদ্বশ্চহ্ন হরয োয, পদ্বেরর্শ েোে িনয সকউ না থারক তখন গ্ররহে লাইফ 
পযাটানব সিরঙ পরড়। গ্রহ দ্বনরিই দ্বনরিরক দ্বডরিনারেট কেরত থারক। 
 
 াংশরযে  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, স েকম দ্বকেু ঘটরলও স টা দ্বনশ্চযই খুর্ দ্রুত ঘরট না, 
হযরতা দ্বর্শ হািাে র্েে এই গ্ররহ সকারনা মানুষ র্া  করে না, দ্বকন্তু অদ্বধকাাংশ অঞ্চলই 
সর্শ িারলা অর্িায আরে। 
 
স টা প্রথমত দ্বনিবে করে, র্লল দ্বব্ল্ , ইরকালদ্বিকযাল র্যারলি কতখাদ্বন দ্বনখুাঁত দ্বেল। 
েদ্বদ শুরুরতই একটা িারলা িাে াময থারক তা হরল মানুষ োড়াই স টা অরনকদ্বদন 
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দ্বটকরর্। মানুরষে িনয দ্বর্শ হািাে র্েে হযরতা অরনক  ময, দ্বকন্তু একটা গ্ররহে িনয 
স টা মাত্র এক োরতে র্যাপাে। 
 
আমাে ধােণা, গ্ররহে দৃরশযে দ্বদরক তাদ্বকরয সপরলারেট র্লল, সেরহতু এই গ্ররহে 
িাে া য সিরঙ পড়রে, কারিই দ্বনুঃ রন্দরহ র্লা োয এখারন মানুষ সনই। 
 
দ্বব্ল্  র্লল, মানুরষে  মপেবারযে সকারনা সমন্টাল এযাকদ্বটদ্বিদ্বট ধো পরড়দ্বন আমাে কারে। 
শুধু দ্বনচু সশ্রণীে সমন্টাদ্বলদ্বটে কলগুিন।  ম্ভর্ত পাদ্বখ এর্াং দ্বকেু স্তণযপাযী প্রাণী। দ্বকন্তু 
তােপরেও এই িাে ামযহীনতা সথরক দ্বনদ্বশ্চত র্লা োরর্ না সে এখারন মানুষ সনই। 
কােণ মানুষ থাকাে পরেও এধেরনে দ্বর্পেবয  ৃদ্বষ্ট হরত পারে। 
 
দ্বনশ্চযই এধেরনে  মাি খুর্ দ্রুত ধ্বাং  হরয োয। আমাে মরন হয না সে 
উপাদানগুরলা তারদে অদ্বস্তরত্বে িনয অপদ্বেহােব স গুরলাে গুরুত্ব এর্াং প্ররযািনীযতা 
মানুষ রু্েরত পােরর্ না। 
 
সপল, সতামাে মরতা মানুরষে উপে আমাে এতখাদ্বন দ্বর্ো  সনই। এটা আমাে কারে 
খুর্ই স্বািাদ্বর্ক মরন হয সে, শুধুমাত্র আইর ারলটরদে দ্বনরয ততদ্বে কো  মারি আঞ্চদ্বলক 
এমনদ্বক র্যদ্বিস্বাথব পেবন্ত প্ল্যারনটদ্বে স্বারথবে ঊরধ্বব থারক। 
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সমারটই স্বািাদ্বর্ক নয, র্লল ট্র্যাদ্বিি। আইর ারলটরদে দ্বনরযই লে লে দ্বর্ে গরড় 
উরেরে। স গুরলাে সকারনাটাই এধেরনে দ্বর্পেবরযে মুরখ পরড়দ্বন। কারিই সতামাে িয 
অমুলক, দ্বব্ল্ । 
 
দ্বদরনে অাংশ তযাগ করে মহাকাশোন প্ররর্শ কেল োরতে অাংরশ। প্রথরম মরন হল দ্বদন 
সশরষ  ন্ধযা নামরে। তােপরেই চট করে দ্বর্কষব কারলা অন্ধকারে স রক সগল  র্দ্বকেু। 
আকারশ করযকটা তাো দ্বমট দ্বমট কেরে। 
 
র্াযুমণ্ডল এর্াং মাধযাকষবরণে ঘনত্ব দ্বহ ার্ করে মহাকাশোন েথাথব উচ্চতা র্িায 
সেরখরে, সেন সকারনা পাহাড়চূড়াে  ারথ  াংঘষব না ঘরট। েদ্বদও িূ-তাদ্বিকিারর্ নতুন 
সকারনা পাহাড়রশ্রণী ততদ্বেে পেবায এই গ্রহ সপদ্বেরয এর রে অরনক আরগই। দ্বকন্তু 
কদ্বম্পউটাে ধরে দ্বনরযরে একটু  তকব হওযা প্ররযািন। 
 
মখমরলে মরতা কারলা অন্ধকারেে দ্বদরক তাদ্বকরয দ্বচদ্বন্ততস্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, প্রাণহীন 
গ্ররহে  র্রচরয উপেুি প্রমাণ হল তাে োরতে অাংরশ দৃশযমান আরলাে অনুপদ্বিদ্বত।  র্ 
উন্নত  মািই কৃদ্বত্রম উপারয অন্ধকাে দূে কোে সচষ্টা করে।–দ্বদরনে অাংরশ সপৌঁেরলই 
আরো দ্বনরচ নামর্। 
 
কী লাি? র্লল সপরলারেট। ওখারন দ্বকেু সনই। 
 
সক র্লল সনই? 
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তুদ্বম, দ্বব্ল্ , দুিরনই র্রলে। 
 
আদ্বম র্রলদ্বে উন্নত প্রেুদ্বিে সকারনা সেদ্বডরযশন সনই, দ্বব্ল্  র্রলরে মানুরষে সমন্টাল 
তেি সনই। তাে অথব এই না সে ওখারন দ্বকেু সনই। মানুষ না থাকরলও ধ্বাং ার্রশষ 
থাকরত পারে। আমাে তথয প্ররযািন, সিনি। এই গ্ররহে প্রেুদ্বিে অর্দ্বশষ্ট অাংশ সথরক 
দ্বনশ্চয দ্বকেু পারর্া। 
 
দ্বর্শ হািাে র্েে পরে তুদ্বম কী পারর্? দ্বফল্ম, সপপাে দ্বপ্রন্ট, দ্বকেু না। ধাতু েয হরয 
োরর্, প্ল্াদ্বস্টক গরল োরর্, ধ্বাং  হরয োরর্। এমনদ্বক পাথেও েয হরর্। 
 
হযরতা দ্বর্শ হািাে র্েে কােণ কমপরেদ্বলযান দ্বকাংর্দদ্বন্ত অনুোযী এই গ্রহগুরলা এত 
দীঘব  ময ধরে মনুষযদ্বর্হীন। দ্বকন্তু এমনও সতা হরত পারে এই গ্ররহে সশষ িীদ্বর্ত র্যদ্বি 
মাো সগরে র্া অনয সকাথাও চরল সগরে মাত্র এক হািাে র্েে আরগ। 
 
োরতে অাংরশে অপে প্রারন্ত সপৌঁরে সগল তাো। মরন হল সেন সিাে হরযই  ারথ  ারথ 
তীে দ্বদরনে আরলা েদ্বড়রয পড়ল। 
 
দ্বনরচ নামরে ফাে স্টাে, িূ-পৃষ্ঠ দৃশযমান না হওযা পেবন্ত দ্বনরচ নামরতই লাগল। 
মহারদশীয উপকূরলে িীপগুরলারক মরন হল সোট দ্বর্নু্দ। অদ্বধকাাংশই  রু্ি। 
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েদ্বতগ্রি িানগুরলা আরগ সদখা দেকাে, ট্র্যাদ্বিি র্লল। সেখারন মানুরষে ঘনর্ দ্বত দ্বেল 
স খারন ইরকালদ্বিকযাল র্যারলি সর্দ্বশ নষ্ট হরযরে  ম্ভর্ত। সতামাে কী মরন হয, দ্বব্ল্ ? 
 
 ম্ভর্ত। োই সহাক, দ্বকেুই েখন িানা সনই তখন সেদ্বদক দ্বদরয  হি হরর্ স দ্বদক 
দ্বদরযই সদখা উদ্বচত। র্নাঞ্চল এর্াং তৃণিূদ্বমে ঘা  মনুষয র্ দ্বতে  র্ দ্বচহ্ন স রক 
দ্বদরযরে।  ুতোাং ওদ্বদরক সচাখ সর্ালারনা মারন  ময নষ্ট কো। 
 
আমাে মাথায একটা ধােণা এর রে, সপরলারেট র্লল, ো থাকরর্ স গুরলা দ্বনরযই একটা 
গ্রহ িাে াময ততদ্বে কেরর্; অথবাৎ নতুন প্রিাদ্বত  ৃদ্বষ্ট হরত পারে; এর্াং েদ্বতগ্রি অাংরশ 
 মূ্পণব নতুন পদ্ধদ্বতরত র্ দ্বত হরত পারে। 
 
হরত পারে, সপল। দ্বনিবে কেরে কত খাোপিারর্ িাে াময নষ্ট হরযরে। দ্বর্র্তবন 
প্রদ্বিযায স্বযাংদ্বিযিারর্ সকারনা গ্ররহ নতুন িাে াময প্রদ্বতষ্ঠাে িনয দ্বর্শ হািাে র্েে 
েরথষ্ট নয। করযক দ্বমদ্বলযন র্েে লাগরর্। 
 
ফাে স্টাে এখন গ্ররহে চােপারশ ঘুেরে না। পাাঁচ শ দ্বকরলাদ্বমটারেে এক র্ন্ধযা িূদ্বম 
পাদ্বড় দ্বদরে। েড়ারনা দ্বেটারনা হলুদ এর্াং গাঢ় লাল ফুলদ্বর্দ্বশষ্ট সোাঁপোড়, হোৎ দুএকটা 
র্ড় গাে সচারখ পরড়। 
 
ওগুরলা কী মরন হয? হোৎ করে দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। মহাকাশোন র্াতার  সির  
দাাঁদ্বড়রযরে। মাধযাকষবরণে কােরণ কারন র্ািরে ইদ্বিরনে মৃদু গুিন। 
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ট্র্যাদ্বিরিে দ্বনরদবদ্বশত দ্বদরক সর্দ্বশ দ্বকেু সদখাে সনই। এরলারমরলা মাদ্বটে দ্ব দ্বর্ আে লবা 
লবা ঘা । 
 
আমাে কারে সতা দ্বকেুই মরন হরে না। র্লল সপরলারেট। 
 
আর্িবনাে সিতে দ্বদরয একটা স ািা লাইন সদখা োরে।  মান্তোল লাইন, ডানদ্বদক 
সথরকও দ্বকেু লাইন েুি হরযরে। সদরখে? সদরখে? প্রকৃদ্বতে ততদ্বে নয, মানুরষে ততদ্বে 
কাোরমা। দ্বিত আে সদযাল। সেন আমারদে সচারখ পড়াে িনয দাাঁদ্বড়রয আরে। 
 
কী হরলা তারত।  র্ই সতা ধ্বাং ার্রশষ।  দ্বেকিারর্ প্রেতাদ্বিক গরর্ষণা চালারত 
দ্বর্রশষেরদেই র্হু র্েে লাগরর্। 
 
হা, দ্বকন্তু অরতা  ময সনই। এটা সকারনা প্রাচীন নগেীে ধ্বাং ার্রশষ হরত পারে। 
 
সশষ মাথায গাে পালাে দ্বর্স্তাে দ্বকেুটা হািা, স খারন ফাাঁকা িারন এখনও দ্বকেু সদযারলে 
আাংদ্বশক দাাঁদ্বড়রয আরে। 
 
শুরু দ্বহর রর্ েরথষ্ট িারলা। আমো লযাি কেদ্বে। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
. 
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৯. মুরখামুদ্বখ 
 
ফাে স্টাে অর্তেণ কেল একটা দ্বটলাে মাথায। দ্বকেু না সিরর্ই ট্র্যাদ্বিি দ্ব দ্ধান্ত 
দ্বনরযরে চােদ্বদরক করযক মাইল দূে সথরক মহাকাশোন সচারখ না পড়রল িারলা হয। 
 
স  র্লল, র্াইরে তাপমাত্রা ২৪ দ্বডদ্বগ্র স . র্াযুে গদ্বত পদ্বশ্চম দ্বদক সথরক ঘণ্টায ১১ 
দ্বকরলাদ্বমটাে, এর্াং দ্বকেুটা সমঘােন্ন। স্বািাদ্বর্ক র্াযু প্রর্াহ  ম্পরকব কদ্বম্পউটারেে 
সকারনা ধােণা সনই র্রল আর্হাওযাে পূর্বািা  দ্বদরত পােরে না। োই সহাক আদ্রবতা 
সেরহতু ৪০ পাের ন্ট, রৃ্দ্বষ্টে  ম্ভার্না সনই। আমো সর্াধহয আোমদাযক অোাংশ র্া 
ঋতু সর্রে দ্বনরযদ্বে। 
 
আমাে মরন হয, সপরলারেট র্লল, সেরহতু এই গ্রহ ধ্বাং  হরয োরে, পদ্বেদ্বিদ্বত অরনক 
খাোপ হরর্। 
 
সকারনা  রন্দহ সনই, র্লল দ্বব্ল্ । 
 
োই সহাক, ট্র্যাদ্বিি র্লল, এখনও করযক হািাে র্েে লাগরর্। এই মুহূরতব গ্রহটা 
আোমদাযক, আমাে মৃতুযে পরেও অরনকদ্বদন এেকম থাকরর্। 
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সকামরে চওড়া সর্ল্ট র্াাঁধরত র্াাঁধরত কথা র্লরে স । তীক্ষ্ণস্বরে দ্বব্ল্  দ্বিরে  কেল, 
এগুরলা কী, ট্র্যাদ্বিি। 
 
সনদ্বিে প্রদ্বশেরণে কথা মরন পরড়রে। দ্বনেস্ত্র অর্িায আদ্বম সকারনা অপদ্বেদ্বচত গ্ররহ 
নামর্ না। 
 
তুদ্বম  দ্বতয  দ্বতয অস্ত্র সনরর্? 
 
অর্শযই। এই সে আমাে ডান হারত, সহালস্টাে তুরল র্ড় নরলে একটা অস্ত্র সদখারলা, 
আমাে ব্ল্াস্টাে, এর্াং র্া হারত, ( রু নরলে সোট অস্ত্র), দ্বনউরোদ্বনক হুইপ। 
 
খুন কোে দুধেরনে অস্ত্র, ঘৃণাে  ারথ র্লল দ্বব্ল্ । 
 
মাত্র একটা। ব্ল্াস্টাে দ্বদরয খুন কো োয। দ্বনউরোদ্বনক হুইপ র্যথাদাযক স্নাযু। গুরলারক 
িাদ্বগরয তুরল, এমনিারর্ র্যথা সদয, সতামাে মরন হরর্ সেন মরে োওযাই িারলা দ্বেল। 
স ৌিাগযিরম আমাে কখরনা অদ্বিেতা হয দ্বন। 
 
এগুরলা  ারথ দ্বনে সকন? 
 
র্রলদ্বে সতা। এই গ্ররহ দ্বর্পদ হরত পারে। 
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ট্র্যাদ্বিি, এটা প্রাণহীন গ্রহ। 
 
তাই? প্রেুদ্বিরত অগ্র ে সকারনা  মাি সনই। দ্বকন্তু েদ্বদ আদ্বদম রু্রনা  মাি থারক। 
তারদে হারত হযরতা লাদ্বে র্া পাথে োড়া অনয দ্বকেু থাকরর্ না, দ্বকন্তু স গুরলাে 
আঘারতও মানুষ মাো োয। 
 
দ্বর্েি হরলা দ্বব্ল্ । সর্াোরনাে িনয দ্বনচু স্বরে র্লল, মানর্ দ্বনউেরনে সকারনা দ্বচহ্নই 
আদ্বম পাইদ্বন। তাে মারন উন্নত র্া অনুন্নত সকারনা ধেরনে মানুষ এখারন সনই। 
 
তা হরল অস্ত্রগুরলা আে র্যর্হাে কেরত হরর্ না। দ্বকন্তু র্হন কেরত  ম যা সকাথায? 
একটু ওিন র্াড়রর্, এ োড়া আে সকারনা  ম যা সনই। আমাে পোমশব সতামো 
দুিনও– 
 
না,  ারথ  ারথ র্লল দ্বব্ল্ । হতযা র্া আঘাত কোে মরতা সকারনা কাি আদ্বম কের্ না। 
 
খুন কো নয, দ্বনরিরক খুন হওযাে হাত সথরক র্াাঁচারনা। 
 
আমাে দ্বনিস্ব পদ্ধদ্বতরত দ্বনরিরক েো কেরত পাের্। 
 
সিনি? 
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দ্বিধা কেরে সপরলারেট, কমপরেলরন আমারদে কারে সকারনা অস্ত্র দ্বেল না। 
 
সশান, সিনি, কমপরেলন পদ্বেদ্বচত, ফাউরণ্ডশন-এে  হকােী। তা োড়া আমারদেরক 
 ারথ  ারথ সগ্রপ্তাে কো হয।  ারথ অস্ত্র থাকরল স গুরলা দ্বনরয সেত। তুদ্বম একটা 
ব্ল্াস্টাে োখরর্? 
 
মাথা নাড়ল সপরলারেট। আদ্বম কখরনা সনদ্বিরত োইদ্বন, ওল্ড চযাপ। কীিারর্ অস্ত্র র্যর্হাে 
কেরত হয িাদ্বন না। প্ররযািরনে  ময সদখা োরর্-আদ্বম দ্বকেু না সিরর্ই সদৌরড় 
পালারনাে সচষ্টা কের্ আে মাো পড়র্। 
 
তুদ্বম খুন হরর্ না, সপল, স্বতুঃসূ্ফতব স্বরে র্লল দ্বব্ল্ । গাযা সতামারক আমাে/তাে দ্বনোপদ 
সহফািরত সেরখরে। এই অহাংকােী নাদ্বর্করকও সেরখরে। 
 
িারলা। দ্বনোপদ সহফািরত থাকরত আমাে আপদ্বে সনই, দ্বকন্তু আদ্বম অহাংকােী নই। শুধু 
দ্বিগুণ দ্বনোপোে র্যর্িা কেদ্বে। দ্বর্ো  করো এগুরলা না কেরত হরলই খুদ্বশ হতাম, 
দ্বকন্তু আদ্বম দ্বনরুপায। 
 
অ ীম মমতায অস্ত্র গুরলাে উপে হাত সর্ালারত লাগল ট্র্যাদ্বিি। এর্াে চল নামা োক। 
হযরতা এই গ্ররহে রু্রক অরনক হািাে র্েে সকারনা মানুরষে পা পরড়দ্বন। 
 
. 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

266 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
আমাে সকন সেন মরন হরে, র্লল সপরলারেট, দ্বদন প্রায সশষ। দ্বকন্তু  ূরেবে অর্িান 
সদরখ সর্াো োয এখন প্রায দুপুে। 
 
 ম্ভর্ত  ূরেবে ফযাকারশ কমলা েরঙে আরলাে িনয। র্লল ট্র্যাদ্বিি। মরন হয সেন  ূেব 
অস্ত োরে। আমাে ধােণা  ূেবারস্তে  ময গাঢ় লাল র্ণব ধােণ করে। 
 
ধীরে ধীরে ঘুেল স , চােপারশ  তকব দৃদ্বষ্ট োখরে। অিুত আরলা োড়া ও গ্ররহে সকমন 
একটা সমরট গন্ধ েরযরে। খুর্ একটা খাোপ না। 
 
উদ্বিদগুরলাে উচ্চতা মাোদ্বে এর্াং র্যস্ক ককবশ র্াকল। কাণ্ড পুরোপুদ্বে স ািা নয, একটু 
সহলাননা র্াতা  না মাদ্বটে কােরণ দ্বেক র্লরত পােরর্ না। গােগুরলাে কােরণই দ্বক 
গ্ররহে পদ্বেরর্শ িীদ্বতিনক মরন হরে, নাদ্বক অনয সকারনা র্যাপাে আরে-অর্াস্তর্ দ্বকেু। 
 
কী কেরত চাও, ট্র্যাদ্বিি? র্লল দ্বব্ল্ । শুধু দৃশয সদখাে িনয দ্বনশ্চযই এত দূে েুরট 
আদ্ব দ্বন? 
 
আদ্বম আ রল স টাই কের্। ধ্বাং সূ্তপটা ঐদ্বদরক। দ্বর্রশষে দ্বহর রর্ সপরলারেট 
অনু ন্ধান চালারর্, কােণ প্রাচীন সকারনা দ্বনদশবরনে গুরুত্ব আমারদে মরধয একমাত্র স ই 
রু্েরত পােরর্। সপরলারেরটে দ্বনোপোে িনয তুদ্বম  ারথ োরর্। আে আদ্বম এখারন 
পাহাো দ্বদদ্বে। 
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পাহাো দ্বকর ে দ্বর্রুরদ্ধ? পাথে র্া লাদ্বে হারত সকারনা আদ্বদম মানুরষে দ্বর্েরদ্ধ? হযরতা, 
তােপে একটু মদ্বলন হরলা মুরখে হাদ্ব , অিুত র্যাপাে, দ্বব্ল্ । আমাে সকমন অস্বদ্বস্ত 
হরে, িাদ্বন না সকন। 
 
এর া, দ্বব্ল্ । র্লল সপরলারেট। আে অরপো কেরত পােদ্বে না। প্রাচীন দ্বনদশবন আমারক 
িাদুে মরতা টারন। েদ্বদ গুরুত্বপূণব দ্বকেু পাই 
 
দূরে  েরত  েরত এক ময র্াতার  দ্বমদ্বলরয সগল সপরলারেরটে গলা। আর্াে 
চােপারশে দৃশয সদখায মন দ্বদল ট্র্যাদ্বিি। সকন তাে  রন্দহ র্াড়রে? 
 
মানর্র্ দ্বতহীন সকারনা গ্ররহ এে আরগ স  পদাপবণ করেদ্বন। মহাকাশ সথরক অরনকগুরলা 
সদরখরে। দ্বকন্তু স গুরলা দ্বেল সোট আে পাদ্বন এর্াং র্াযুহীন। দুএকর্াে অনুশীলন র্া 
িাহাি সমোমরতে িনয ঐ ধেরনে গ্ররহ অর্তেণ কেরলও তাে মাদ্বটরত নামাে  ুরোগ 
হযদ্বন। 
 
ঐ র্ গ্ররহ নামরলও দ্বক এমন অনুিূদ্বত হরতা। দ্বনুঃ রন্দরহ হরতা না। কােণ স  থাকত 
সে   ুযরটে সিতরে।  র্দ্বকেুই মরন হরতা স্বািাদ্বর্ক। 
 
এখন স  সে   ুযট পরেদ্বন, কােণ দাাঁদ্বড়রয আরে একটা র্া রোগয গ্ররহ। প্রায 
টাদ্বমবনার ে মরতা আোমদাযক, কমপরেলন সথরক উষ্ণ। দ্বচরু্রক র্াতার ে েশব 
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উপরিাগ কেরে। দ্বপরে এর  লাগরে দ্বমরে সোরদে উষ্ণতা, কারন র্ািরে গারেে শাখাে 
দ্বফ দ্বফ াদ্বন।  র্দ্বকেু পদ্বেদ্বচত, স্বািাদ্বর্ক, শুধু এখারন সকারনা মানুষ সনই–অন্তত এখন 
আে মানুষ এখারন র্া  করে না। 
 
এটাই দ্বক কােণ? স কােরণই দ্বক এই গ্রহরক এত েহ যময মরন হরে? কােণ এক 
 ময এখারন মানুষ র্া  কেত, আে এখন এটা পদ্বেতযি। 
 
এে আরগ সকারনা পদ্বেতযি গ্ররহ পা সফরলদ্বন র্া নাম সশারনদ্বন; সকারনা গ্রহ পদ্বেতযি 
হরত পারে এই ধােণাই তাে সনই। েতগুরলারত মানুষ র্ র্া  শুরু করেরে তাে 
 র্গুরলারত আিও র্ র্া  কেরে। 
 
আকারশে দ্বদরক তাকারলা।  র্দ্বকেুই এই গ্রহ সেরড় চরল োযদ্বন। হোৎ হোৎ একটা-
দুইটা পাদ্বখ উড়রত সদখা োরে। স্বািাদ্বর্ক, অন্তত সেরটে মরতা নীল আকাশ, 
কমলােরঙে সমরঘে তুলনায। 
 
অরনক গারেই স  শুনরত পােরে পাদ্বখে ডাক, কারন সির  আ রে সপাকা মাকরড়ে মৃদু 
গুিন। দ্বব্ল্  প্রিাপদ্বতে কথা র্রলদ্বেল। স গুরলাে  াংখযাে প্রাচুেব এর্াং েরঙে প্রাচুেব 
অর্াক কোে মরতা। 
 
মারে মারেই ঘা োরড়ে সিতে খ খ  শব্ হরে, দ্বকন্তু রু্েরত পােরে না। দ্বকর ে 
শব্ 
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তাে দৃদ্বষ্ট ীমাে সিতরে সকারনা িযাংকে িন্তু সনই। দ্বব্ল্র ে মরত মানর্েশব োড়া সে 
গ্রহ স্বযাংদ্বিযিারর্ দ্বর্র্দ্বতবত হয স খান সথরক প্রথরমই িযাংকে র্নয প্রাণীগুরলা দ্বর্লুপ্ত 
হয। সোট সর্লায স  েত রূপকথা র্া কল্পকাদ্বহনী পরড়রে  র্ দ্বনশ্চযই পৃদ্বথর্ীে 
সপৌোদ্বণক কাদ্বহনীে উপে দ্বিদ্বে করে ততদ্বে হরযরে। হাইপােড্রামায দ্ব াংহ, ইউদ্বনকনব 
ড্রাগন, িালুক, দ্বতদ্বম আেও কত ধেরনে প্রাণী সদখারতা,  র্ই সর্াধহয সপৌোদ্বণক র্া 
কাল্পদ্বনক। শুরনদ্বেল সমৌমাদ্বে নাদ্বক হুল ফুটারত পােত, র্াস্তরর্ দ্বনশ্চযই সমৌমাদ্বে এত 
েদ্বতকােক নয। 
 
পাহারড়ে পাদরদশ ধরে ডানদ্বদরক হাাঁটরত লাগল ধীরে ধীরে। ঘা গুরলা লবা এর্াং 
 াদ্বের্দ্ধ দ্বকন্তু েড়ারনা দ্বেটারনা। গােপালাে সিতে দ্বদরয স  পথ ততদ্বে করে দ্বনল। ঘা  
র্া গাে সেখারনই িরন্মরে স খারনই গুের্দ্ধ হরয িরন্মরে। 
 
দ্বর্েদ্বি ূচক শব্ কেল স ,দ্বকেুই ঘটরর্ না। র্োং িাহারি দ্বফরে দ্বগরয দ্বর্শ্রাম দ্বনরলই 
িারলা হরর্। না, পাহাো দ্বদরত হরর্। 
 
হযরতা স দ্বন্ট্রে দাদ্বযত্ব পালন কো উদ্বচত-মাচব কেরর্ এক দুই, এক দুই।  ূক্ষ্মিারর্ 
পযারেড ইরলকরট্র্া েড পদ্বেচালনা কেরর্। (এক ধেরনে অস্ত্র –দ্বতন শতাব্ী পূরর্ব এে 
র্যর্হাে র্ন্ধ হরয সগরলও পযারেড দ্বড্ররলে  ময এখনও এটা অপদ্বেহােব।)। 
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আপন মরন হা ল স , তােপে মরন হরলা সপরলারেট আে দ্বব্ল্  এে  ারথ সোগ সদওযা 
উদ্বচত। সকন? স  কী কেরর্? 
 
ধো োক সকারনা দ্বকেু সপরলারেরটে দৃদ্বষ্ট এদ্বড়রয সগরল তাে সচারখ পড়রত পারে।–সর্শ 
তাে িনয সপরলারেট দ্বফরে আ াে পরেও অরনক  ময পাওযা োরর্। 
 
তা োড়া গুরুত্বপূণব দ্বকেু আদ্বর্ষ্কারেে কৃদ্বতত্ব স  সপরলারেটরক দ্বদরত চায। 
 
ওো দুিন দ্বর্পরদ পড়রত পারে? সর্াকা! কী ধেরনে দ্বর্পদ? দ্বর্পরদ পড়রল ওো দ্বনশ্চযই 
দ্বচৎকাে কেরর্। 
 
দাাঁদ্বড়রয কান খাড়া কেল, সকারনা শব্ সনই। 
 
তােপেই সখযাল হরলা স  মাচব কেরে। দৃঢ় িদ্বিরত মাচব করে একদ্বদরক দ্বকেুদূে এদ্বগরয 
চমৎকােিারর্ অযার্াউট টানব কেল। আনমনািারর্ তাকারলা দূরে মহাকাশোরনে দ্বদরক। 
তাদ্বকরযই  দ্বতয  দ্বতযই স  িমাট র্েফ হরয সগল। 
 
স  একা নয। 
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এতেণ কীটপতি আে পাদ্বখ োড়া অনয সকারনা িীদ্বর্ত প্রাণী সচারখ পরড়দ্বন। সকারনা 
শব্ সশারনদ্বন, দ্বকেু সদরখদ্বন-দ্বকন্ত তাে আে মহাকাশ োরনে মারে একটা র্নয প্রাণী 
দাাঁদ্বড়রয আরে। 
 
অপ্রতযাদ্বশত চমরক কী সদখরে স টা রু্েরত তাে অরনক  ময লাগল। 
 
একটা কুকুে। 
 
কুকুরেে প্রদ্বত ট্র্যাদ্বিরিে কখরনা আকষবণ দ্বেল না। গযালাদ্বিে  র্ গ্ররহে মানুষই কুকুে 
সপারষ। কত প্রিাদ্বতে কুকুে আরে তাে সকারনা দ্বহ ার্ সনই। তাে মরত 
 
শুধুমাত্র প্রিুিদ্বি এর্াং ঘ্রাণ শদ্বিে কােরণই কুকুরেে গুরুত্ব। 
 
প্রাথদ্বমক ধাক্কা কাটরতই একটু মরনারোগী হল ট্র্যাদ্বিি। দ্বর্শাল কুকুে, কশকায। লবা 
পা। সচারখ প্রিুিদ্বিে সকারনা দ্বচহ্নই সনই। হাাঁ কো মুখ সদরখ মরন হরর্ সেন  ম্ভাষণ 
িানারে, দ্বকন্তু িযানক দাাঁতগুরলা সদখরল িুল িাঙরত সর্দ্বশ  ময লাগরর্ না। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে মরন হরলা এই কুকুে কখরনা মানুষ সদরখদ্বন, এর্াং তাে পূরর্বে অ াংখয 
কুকুেপ্রিন্মও মানুষ সদরখদ্বন। আে তাই এটা মানুষ সদরখ দ্বেক ট্র্যাদ্বিরিে মরতাই 
অর্াক। ট্র্যাদ্বিি েদ্বদও দ্রুত প্রাণীদ্বটরক দ্বচনরত সপরেরে। দ্বকন্তু কুকুেটা পারেদ্বন। আে 
তাই এখনও অর্াক এর্াং  ম্ভর্ত  তকব। 
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এধেরনে একটা প্রাণীরক এিারর্ সেরড় োওযা সমারটই দ্বনোপদ নয। ট্র্যাদ্বিরিে ধােণা 
হরলা কুকুেটাে  ারথ দ্রুত িার্ কো িরুদ্বে। 
 
আড়াল সেরড় সর্দ্বেরয ধীরে ধীরে এরগারত লাগল স । একটা হাত  ামরন। র্াড়ারলা, 
শান্ত, নেম  ুরে কথা র্লরে। কুকুরেে দৃদ্বষ্ট ট্র্যাদ্বিরিে উপে, এক পা দু পা করে দ্বপেু 
হাঁটরে আে গড়গড় শব্ কেরে। 
 
দাাঁদ্বড়রয পড়ল ট্র্যাদ্বিি। একদ্বদরক  ামানয নড়াচড়া সচারখ পড়রত ঘুেল স দ্বদরক, আেও 
দুরটা কুকুে এদ্বগরয আ রে স দ্বদক সথরক। দ্বেক প্রথমটাে মরতাই িযাংকে। 
 
হৃৎদ্বপণ্ড সটদ্বন  র্রলে মরতা লাফারে। মহাকাশোরন োর্াে পথ র্ন্ধ। সদৌরড় লাি সনই, 
কােণ করযকগি োর্াে আরগই কুকুেগুরলা তারক ধরে সফলরর্। ব্ল্াস্টাে দ্বদরয হযরতা 
একটারক মােরত পােরর্, র্াদ্বক দুরটা োাঁদ্বপরয পড়রর্ সচারখে পলরক। সদখরত পােরে 
দূে সথরক আরো কুকুে এদ্বগরয আ রে। দ্বনরিরদে সিতে সোগারোরগে সকারনা র্যর্িা 
আরে? এো দলরর্াঁরধ দ্বশকাে করে? 
 
র্াাঁদ্বদক ফাাঁকা, তাড়াহুরড়া না করে ট্র্যাদ্বিি স দ্বদরক একটু  েল, কুকুেগুরলাও তাে  ারথ 
িাযগা র্দলারলা। 
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সকারনা  রন্দহ সনই এখনও আিান্ত হযদ্বন কােণ মানুষ এর্াং মানুরষে গারযে গন্ধ এই 
প্রাণীগুরলাে কারে অপদ্বেদ্বচত। সকমন আচেণ কেরত হরর্ রু্েরত পােরে না। স  
সদৌড়ারল, স ই দৃশয কুকুেগুরলাে পদ্বেদ্বচত মরন হরর্ এর্াং স রেরত্র কী কেরত হয স টা 
প্রাণীগুরলা িারলািারর্ই িারন। 
 
ট্র্যাদ্বিি তাে একরপরশ হাাঁটা অর্যাহত োখল। কুকুেগুরলাও এরগারে, কাোকাদ্বে হরে। 
দ্বতনটা কুকুরেে দৃদ্বষ্ট তাে উপে। আেও দুরটা সোগ দ্বদল। দূরে আরো অরনকগুরলা সদখা 
োরে।  ময সনই, ো কোে তাড়াতাদ্বড় কেরত হরর্। 
 
এর্াে! 
 
সে গােটাে দ্বদরক সদৌড়ারলা স টা খুর্ সর্দ্বশ দূরে দ্বেল না, দ্বকন্তু মরন হয সদৌরড় স  
নতুন সেকডব ততদ্বে করেরে। সটে সপল দ্বেক সগাড়াদ্বল সঘরষ একটা হাাঁ কো সচাযাল  রে 
সগল। 
 
গারে উোে অিযা  সনই, েদুে মরন পরড় দশ র্েে র্যর ে পরে আে কখরনা গারে 
চরড়দ্বন। দ্বকন্তু এখারন কাণ্ডগুরলা একটু সহলারনা, গারেে র্াকল এর্রড়ারখর্রড়া, ধোে 
 ুদ্বর্ধা আরে, এর্াং  র্রচরয র্ড় কথা, িান র্াাঁচারনা প্ররযািন। আে প্ররযািন হরল 
মানুষ দ্বক না কেরত পারে। 
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প্রায দশ দ্বমটাে উাঁচু একটা ডারল চড়ল ট্র্যাদ্বিি। একটা হাত সকরট েি পড়রে স দ্বদরক 
লে সনই। গারেে সগাড়ায হামাগুদ্বড় দ্বদরয র্র রে পাাঁচটা কুকুে, তাদ্বকরয আরে উপরে। 
দ্বিি সোলারনা, অরপো কেরে তধরেবে  ারথ। 
 
এখন কী কেরর্? 
 
. 
 
ট্র্যাদ্বিরিে েুদ্বি কাি কেরে না, এলারমরলা লাগরে  র্। 
 
দ্বব্ল্  র্রলদ্বেল গ্রহগুরলা রূপান্তরেে  ময মানুষ এমন িাে াময হীন ইরকালদ্বি ততদ্বে 
করে ো মানুষ োড়া অনয সকউ দ্বটদ্বকরয োখরত পারে না। সেমন র্ দ্বত িাপনকােী 
কখরনাই দ্বনরিে সথরক র্ড় সকারনা দ্বশকাদ্বে প্রাণী  ারথ আরন দ্বন। সপৌোদ্বণক িীর্িন্তু-
র্াঘ, িালুক, কুমীে-সক চায গযালাদ্বিে  র্ িাযগায এগুরলা র্রয সর্ড়ারত? 
 
অথবাৎ মানুষই একমাত্র র্ড় দ্বশকাদ্বে প্রাণী এর্াং তাোই দ্বনরিরদে  ুদ্বর্ধা অনুোযী উদ্বিদ 
আে প্রাণী দ্বনর্বাচন করেরে। 
 
এখন সকারনা কােরণ মানুষ অদৃশয হরয সগরল, অনয সকারনা প্রাণী তাে িলাদ্বিদ্বষি হরর্। 
দ্বকন্তু সকানগুরলা?  র্রচরয র্ড় সে প্রাণীগুরলা মানুষ কাোকাদ্বে সেরখদ্বেল কুকুে এর্াং 
দ্বর্ড়াল। এগুরলা সপাষাপ্রাণী দ্বহর রর্ মানুরষে কারে থাকত। 
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েদ্বদ এগুরলাে িেণরপাষরণে িনয সকারনা মানুষ না থারক? তখন দ্বনরিরদে এর্াং সে 
দ্বশকারেে উপে এই প্রাণীগুরলা দ্বনিবেশীল স গুরলাে দ্বটরক থাকাে র্যর্িা দ্বনরিোই করে 
সনরর্। 
 
কারিই কুকুরেে  াংখযা রৃ্দ্বদ্ধ পারর্। র্ড় আকৃদ্বতে কুকুেগুরলা র্ড় দ্বশকারেে দ্বপেরন 
েুটরর্, সোট আকৃদ্বতেগুরলা পাদ্বখ র্া অনয সকারনা সোট প্রাণী দ্বশকাে কেরর্। দ্বর্ড়াল 
দ্বশকাে করে োরত, একা। কুকুে দ্বশকাে করে দ্বদরন দলরর্াঁরধ। 
 
এর্াং  ম্ভর্ত দ্বর্র্তবরনে মাধযরম নতুন নতুন প্রিাদ্বত ততদ্বে হরর্। হযরতা সকারনা 
প্রিাদ্বতে কুকুে  মুরদ্রে দ্বনচ সথরক দ্বশকাে ধোে  ামথবয ততদ্বে কেরর্। সকারনা সকারনা 
প্রিাদ্বতে দ্বর্ড়াল হযরতা আকারশ উরড় উরড় দ্বশকাে ধোে েমতা অিবন কেরর্। 
 
েখন ট্র্যাদ্বিি োণ্ডা মাথায দ্বচন্তা কোে সচষ্টা কেরে কী কো োয, তখনই এতগুরলা 
িার্না মুহূরতবে মরধয তাে মাথায সখরল সগল।.. 
 
কুকুরেে  াংখযা িরমই র্াড়রে। গুরন সদখল গারেে দ্বনরচ আরে সতইশটা, আরো। 
আ রে। কত র্ড় দল? লাি দ্বক সিরন? দ্বনরচ সে কযটা আরে স ই কযটাই েরথষ্ট। 
 
সহালস্টাে সথরক ব্ল্া টাে সর্ে কেল। দ্বকন্তু শি র্ারট হাত রু্দ্বলরযও দ্বনোপদ সর্াধ 
কেল না। কযটা চািব ফাযাে কেরত পােরর্ স ? সতইশটা দ্বনশ্চযই পােরর্ না। 
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দ্বব্ল্  আে সপরলারেরটে কী হরর্? সর্দ্বেরয এরল েদ্বদ কুকুেগুরলা ওরদে হামলা করে? না 
সর্রোরলও একই কথা। েদ্বদ সটে পায সে ধ্বাং সূ্তরপে সিতে আরো দুিন। মানুষ আরে 
তা হরল আে সেকারনা োরর্ না। 
 
দ্বব্ল্  এগুরলারক থামারত পােরর্ র্া তাড়ারত পােরর্? স  পােরর্ হাইপাে সে  দূেত্ব 
সথরক প্ররযািনীয শদ্বি  াংগ্রহ কেরত? 
 
কী কেরর্ স ,  াহারেযে িনয দ্বচৎকাে কেরর্? দ্বচৎকাে শুরন ওো সর্দ্বেরয এরল দ্বব্ল্র ে 
দৃদ্বষ্টে  ামরন কুকুেগুরলা নতিানু হরর্, (দৃদ্বষ্ট নাদ্বক অনয সকারনা অরর্াধয সমন্টাল 
অযাকদ্বটদ্বিদ্বট) নাদ্বক কুকুরেে আিমরণ ওো দ্বেন্নদ্বিন্ন হরয োরর্। ট্র্যাদ্বিি র্র  র্র  
সদখরর্। 
 
না, তখন ব্ল্াস্টাে দ্বদরয একটা র্া দুরটা কুকুে সমরে সফলরর্। র্াদ্বকগুরলা দ্বকেু  মরযে 
িনয িয পারর্। গাে সথরক সনরম দ্বব্ল্  আে সপরলারেটরক দ্বনরয তখন আশা কো োয 
িান র্াদ্বি সেরখ িাহারিে দ্বদরক সদৌড়ারনা োরর্। 
 
ব্ল্াস্টারেে মাইরিাওরযি দ্বর্ম স  দ্বতন-চতুথবাাংশ মারকব স ট কেল। একটা কুকুে মাোে 
িনয েরথষ্ট, এরত র্াদ্বকগুরলাও িয পারর্। আে শদ্বি  ঞ্চয করে োখা দেকাে। 
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েরেে  ারথ লেয দ্বিে কেল দ্বেক মােখারনে কুকেটাে উপে, আচেণ সদরখ এটারকই 
দলরনতা মরন হরযরে, কােণ এটা অরনক সর্দ্বশ ধীে দ্বিে এর্াং িযাংকে।  ো দ্বে 
তাদ্বকরয আরে ব্ল্াস্টারেে মািরলে দ্বদরক। সেন ট্র্যাদ্বিরিে েমতারক র্যি কেরে। 
 
আরগ কখরনা সকারনা মানুরষে দ্বদরক ব্ল্াস্টাে ফাযাে করেদ্বন, র্া কেরত সদরখদ্বন। 
প্রদ্বশেরণে  ময র্যর্হাে কেত ডাদ্বম। আে েুদ্ধ োড়া মানুষরক ফাযাে কেরর্ সকন? 
সকান মানুষটা সিাে করে ব্ল্াস্টাে র্যর্হাে কেরর্? শুধু এখারন মানুরষে অনুপদ্বিদ্বতরত 
পদ্বেদ্বিদ্বতে কােরণ 
 
পদ্বেষ্কাে সকারনাদ্বকেু িার্রত না পােরলও এটা রু্েরত পােল সে একখণ্ড সমঘ  ূেব স রক 
দ্বদরযরে, আে দ্বেক ওই মুহূরতবই স  ফাযাে কেল। 
 
ব্ল্াস্টারেে নল সথরক লেয দ্বিে কো কুকুে পেবন্ত একটা চকচরক  েল সেখা ততদ্বে 
হরলা;  ূরেবে আরলা থাকরল হযরতা সদখা সেত না। আঘাত সপরয মরন হরলা সেন 
প্রাণীটা হাাঁটু সগরড় র্ রর্, তােপে হুড়মুড় করে পরড় সগল। শেীরেে এক অাংরশে েি 
এর্াং অিপ্রতযিগুরলা র্াে হরয সগরে। 
 
শব্ হরযরে খুর্ হালকা, ডাদ্বমরত প্রযাকদ্বট  কোে  ময সেমন হরতা দ্বনহত কুকুরেে 
সেরত্র স েকম হযদ্বন, েদ্বদও হাড় মাাং  এক হরয সগরে। ট্র্যাদ্বিরিে মরন হরলা সেন 
নাদ্বড়িুদ্বড়  র্ সপট সথরক সর্দ্বেরয আ রর্। 
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র্াদ্বক কুকুেগুরলা দ্বফরে তাকারলা, সকারনা সকারনাটাে গারয দ্বনহত কুকুরেে েি মাাং  
দ্বেটরক এর  পরড়রে। মাত্র এক মুহূরতবে দ্বিধা, তােপে  র্গুরলা একরোরগ োাঁদ্বপরয 
পড়ল দ্বনহত কুকুরেে মাাং  খাওযাে িনয। আেও অ ুি সর্াধ কেল ট্র্যাদ্বিি। 
প্রাণীগুরলারক স  িয সদখারত পারেদ্বন; র্োং উদেপূদ্বতবে র্যর্িা করে দ্বদরযরে। তা োড়া 
তািা েি মাাংর ে গরন্ধ আেও কুকুে র্া অনযানয দ্বশকাদ্বে। প্রাণীগুরলা েুরট আ রর্। 
 
একটা কণ্ঠস্বে সশানা সগল, ট্র্যাদ্বিি দ্বক- 
 
দ্বব্ল্  আে সপরলারেট সর্দ্বেরয এর রে ধ্বাং সূ্তপ সথরক। দাাঁদ্বড়রয পড়ল দ্বব্ল্ , এক হাত 
দ্বদরয সপরলারেরটে পথ আটরক দ্বদল।  ারথ  ারথই পদ্বেদ্বিদ্বত রু্রে সগরে, দ্বিরে  কোে 
প্ররযািন সনই। 
 
দ্বচৎকাে কেল ট্র্যাদ্বিি, সতামো আ াে আরগই তাড়ারনাে সচষ্টা করেদ্বেলাম। দ্বব্ল্ , তুদ্বম 
 ামলারত পােরর্? 
 
 ামানয, দ্বব্ল্  র্লল, দ্বচৎকাে না করে, শুনরত কষ্ট হরলা ট্র্যাদ্বিরিে েদ্বদও কুকুরেে িুদ্ধ 
গিবন আে সনই, সেন ওগুরলাে উপে শান্ত দ্বনুঃশব্তাে চাদে দ্বর্দ্বেরয দ্বদরযরে সকউ। 
 
 াংখযায অরনক, দ্বব্ল্  র্লল, এর্াং ওগুরলাে দ্বনউরোদ্বনক পযাটানব আমাে অপদ্বেদ্বচত। 
গাযারত এমন দ্বহাংস্র প্রাণী সনই। 
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টাদ্বমবনার ও সনই, দ্বচৎকাে কেল ট্র্যাদ্বিি, সকারনা  িয গ্ররহই সনই। েতগুরলারক  ম্ভর্ 
আদ্বম গুদ্বল কেদ্বে, র্াদ্বকগুরলারক তুদ্বম  ামলাও।  াংখযায কমরল সতামাে িনয  ুদ্বর্ধা 
হরর্। 
 
না, ট্র্যাদ্বিি। গুদ্বল কেরল অনযগুরলাে দৃদ্বষ্ট আকষবণ কো হরর্। দ্বপেরন  রে দাাঁড়াও 
সপল। তুদ্বম আমারক েো কেরত পােরর্ না। ট্র্যাদ্বিি, সতামাে অনয অস্ত্রটা সর্ে কে। 
 
দ্বনউরোদ্বনক হুইপ? 
 
হযাাঁ, সেটা দ্বদরয র্যথা সদওযা োয। সলা পাওযাে। সলা পাওযাে! 
 
তুদ্বম-এো র্যথা পারর্? োরগে  ারথ র্লল ট্র্যাদ্বিি। এখন দ্বক এ র্ িার্াে  ময? 
 
ো র্লদ্বে তাই করো। সলা-পাওযাে, এর্াং সে সকারনা একটা কুকুেরক আঘাত করো। 
আদ্বম আে সর্দ্বশেণ ধরে োখরত পাের্ না। 
 
গারেে সগাড়া সথরক  রে দ্বগরয কুকুেগুরলা এখন দ্বব্ল্  আে সপরলারেটরক দ্বঘরে 
সফরলরে। ওো দুিন আর্াে দাাঁদ্বড়রযরে একটা িাঙা সদযারল দ্বপে সেদ্বকরয।  র্রচরয 
কারেে কুকুেটা দ্বিধাগ্রস্ত পারয আরো কারে োওযাে সচষ্টা কেল। সর্াোে সচষ্টা কেরে 
সেখারন দ্বশকাে  হরিই আযরে আনা োয স খারন তাো অরপো কেরে সকন? দুই-
একটা আর্াে সচষ্টা কেল সদযারলে ওপারে দ্বগরয দ্বপেন সথরক আিমণ কোে। 
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দ্বনউরোদ্বনক হুইরপে পাওযাে দ্বেক কোে  ময হাত কাাঁপরত লাগল ট্র্যাদ্বিরিে। এই অস্ত্র 
ব্ল্াস্টারেে তুলনায কম এনাদ্বিব খেচ করে। লেয দ্বিে কোেও প্ররযািন হয না। কুকুে 
দরলে উপে ঘুদ্বেরয মােরলই হরলা।  াধােণত এিারর্ই উরেদ্বিত িনতারক থামারনা 
হয। 
 
তরর্ দ্বব্ল্র ে পোমশব মানল স । একটা কুকুেরক লেয করে ফাযাে কেল। দ্বচৎ হরয 
শুরয পেল কুকুেটা, েন্ত্রণায পা েুাঁড়রে। গলা দ্বচরে সর্দ্বেরয এল দীঘব প্রলদ্ববত দ্বচৎকাে। 
 
র্াদ্বক কুকুেগুরলা দ্বেটরক  রে এল, তােপে দ্বনরিোও শুরু কেল তীক্ষ্ণ স্বরে দ্বচৎকাে। 
ডান দ্বদরক ঘুরে পালারত শুরু কেল, প্রথরম ধীে গদ্বতরত তােপে দ্রুত এর্াং  র্রশরষ 
প্রাণপরণ। আহত কুকুেটা েন্ত্রণায কাতোরত কাতোরত েুটরে  র্াে দ্বপেরন। 
 
কুকুরেে ডাক দ্বমদ্বলরয সগল দূরেে র্াতার , দ্বব্ল্  র্লল মহাকাশোরন সফো উদ্বচত। 
এগুরলা আর্াে আ রত পারে। অথর্া, অনয সকারনা প্রাণী। 
 
ট্র্যাদ্বিি ধােণা কেল মহাকাশোরনে প্ররর্শ মুখ আরগ কখরনা এত দ্রুত সখারলদ্বন, 
িদ্বর্ষযরতও খুলরর্ না। 
 
. 
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ট্র্যাদ্বিরিে সচারখে  ামরনই ধীরে ধীরে স্বািাদ্বর্ক োত সনরম আ রে। হারতে েরতে 
উপে দ্ব নরথা দ্বস্কন লাগারনাে কােরণ শােীদ্বেক সকারনা র্যথা সনই, দ্বকন্তু মরনে সিতে সে 
েত ততদ্বে হরযরে স টা  ােরর্ না  হরি। 
 
দ্বর্পদরক স  িয পাযদ্বন। এেকম মুহূরতব একিন  াধােণ  াহ ী মানুষ ো কেত দ্বেক 
তাই করেরে স । স  চমরক সগরে  মূ্পণব অপ্রতযাদ্বশত দ্বদক সথরক দ্বর্পদ আ ায। সকমন 
হা যকে। কুকুরেে িরয স  গারে উরে র্র দ্বেল, মানুষ শুনরল র্লরর্ দ্বক। একোক 
সিাধাদ্বিত কযানাদ্বে পাদ্বখে আিমরণে মুরখ পড়রল, স ই ঘটনাও এতখাদ্বন হা যকে 
সশানারর্ না। 
 
গত একঘণ্টা ধরে স  র্াইরে কুকুেরদে নতুন করে আিমরণে শব্ শুনরে। সিাোরলা 
গিবন, মহাকাশোরনে ইোত কাোরমারত সনাখ দ্বদরয আাঁচরড়ে শব্। 
 
তুলনামূলকিারর্ সপরলারেটরক অরনক োণ্ডা মরন হরে। সকারনা  রন্দহ সনই দ্বব্ল্  
 ামলারত পােরর্, ওল্ড চযাপ, তরর্ র্লরতই হরর্ সে তুদ্বম সর্শ িারলাই অস্ত্র চাদ্বলরযে। 
 
কাাঁধ োাঁকারলা ট্র্যাদ্বিি। এ র্ কথা র্লরত িারলা লাগরে না। 
 
সপরলারেরটে হারত তাে লাইরেদ্বে-স ই কমপযাক্ট দ্বডস্ক, োে সিতরে তাে  াো িীর্রনে 
গরর্ষণা এর্াং  াংগ্রহ সস্টাে কো। এটা দ্বনরয  ুকল সর্ডরুরম সেখারন তাে সোট দ্বেডাে 
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েরযরে। সর্শ খুদ্বশ মরন হরে তারক, ট্র্যাদ্বিি কােণটা রু্েরত পােরে না। োই সহাক 
কুকুরেে দ্বচন্তা দূে হরল এটা দ্বনরয িার্াে অরনক  ময পাওযা োরর্। 
 
একা হওযাে পে দ্বনো ি গলায দ্বব্ল্  র্লল, আমাে মরন হয তুদ্বম দ্বকেুটা অর্াক 
হরযদ্বেরল। 
 
অরনকখাদ্বন, হাদ্ব মুরখ র্লল ট্র্যাদ্বিি। সক সিরর্দ্বেল সে একটা কুকুরেে িরয আমারক 
পালারত হরর্। 
 
দ্বর্শ হািাে র্েে মানুষ োড়া থাকাে কােরণ কুকুেগুরলা আে কুকুে সনই।  ম্ভর্ত 
এগুরলাই এখন গ্ররহে প্রধান দ্বশকাদ্বে প্রাণী। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। গারেে মগডারল র্র  দ্বেক এই কথাগুরলাই সিরর্দ্বে। ইরকালদ্বিে 
িাে ামযহীনতাে র্যাপারে সতামাে র্ির্য পুরোপুদ্বে দ্বনিুবল। 
 
মানুরষে দৃদ্বষ্টরকাণ সথরক অর্শযই দ্বনিুবল-দ্বকন্তু দ্বচন্তা করে সদখ কুকুেগুরলা সকমন 
 াংগদ্বেত হরয কাি করেরে। সপল র্রলদ্বেল, সে প্রাণীগুরলা আরে স গুরলা দ্বর্র্তবরনে 
মাধযরম ফাাঁকা িাযগা পূেণ কেরর্ এর্াং প্রকৃদ্বতরত স্বযাংদ্বিয িাে াময ততদ্বে হরর্, 
কথাগুরলা  দ্বতয হরল আদ্বম একটুও অর্াক হরর্ না। 
 
সর্শ অিুত। দ্বেক একই ধােণা আমাে মাথাযও এর রে। 
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দ্বনশ্চযই িাে ামযহীনতা খুর্ সর্দ্বশ দ্বেল না, নইরল  াংরশাধন কেরত অরনক  ময 
লাগরতা। তাে আরগই হযরতা এই গ্রহ ধ্বাং  হরয সেত। 
 
একমত হরলা ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বব্ল্  দ্বচদ্বন্ততস্বরে দ্বিরে  কেল,  ারথ অস্ত্র সনওযাে কথা মরন হরলা সকন সতামাে? 
 
সকারনা লাি হযদ্বন। সতামাে শদ্বিে কােরণই 
 
পুরোপুদ্বে নয। সতামাে অস্ত্র আমাে কারি লাগারত হয। র্াদ্বক গাযাে  ারথ আমাে 
হাইপােরে াল সোগারোগ এর্াং আচমকা অরনকগুরলা অপদ্বেদ্বচত তর্দ্বশরষ্টযে 
আইর ারলট মাইরণ্ডে মুরখামুদ্বখ হই, সতামাে দ্বনউরোদ্বনক হুইপ োড়া আদ্বম দ্বকেুই। 
কেরত পােতাম না। 
 
ব্ল্াস্টাে সকারনা কারিই আর দ্বন। সচষ্টা করে সদরখদ্বে। 
 
ব্ল্াস্টাে দ্বদরয একটা কুকুেরক সমরে সফলা োয। র্াদ্বকগুরলা অর্াক হরলও িয পারর্ না। 
 
তােরচরযও খাোপ। মৃত কুকুরেে সদহার্রশষ িীদ্বর্ত কুকুেগুরলা সখরয সফরল। আদ্বম 
ওরদে র্র  থাকাে িনয পাকাাঁরপাি র্যর্িা করে দ্বদরযদ্বেলাম। 
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হযাাঁ, রু্েরত সপরেদ্বে। দ্বনউরোদ্বনক হুইপ দ্বিন্ন। এটা দ্বদরয র্যথা ততদ্বে কো োয, এর্াং 
র্যথা সপরয একটা কুকুে দ্বচৎকাে কেরল র্াদ্বক কুকুেগুরলা স টা িারলািারর্ই রু্েরত 
পােরর্, এর্াং স গুরলাও িয সপরত শুরু কেরর্। তুদ্বম আঘাত কোে পে আদ্বম শুধু 
ওগুরলাে মাইরণ্ড হালকা ধাক্কা দ্বদরয িযটা র্াদ্বড়রয তুদ্বল। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু তুদ্বম রু্েরত সপরেদ্বেরল এই পদ্বেদ্বিদ্বতরত হুইপ কারি সদরর্। আদ্বম রু্েরত 
পাদ্বেদ্বন। 
 
আমাে মাইও  ামলারনাে অদ্বিেতা আরে, সতামাে সনই। স িনযই সলা পাওযারেে কথা 
র্রলদ্বেলাম। আদ্বম চাইদ্বন কুকুেটা মরে োক। সচরযদ্বেলাম একটা দ্বনদ্বদবষ্ট দ্বর্নু্দরত তীে 
র্যথা ততদ্বে কেরত। 
 
চমৎকাে রু্দ্বদ্ধ করেদ্বেরল। আদ্বম সতামাে প্রদ্বত কৃতে। 
 
সতামাে অরস্ত্রে  াহােয োড়া আদ্বম দ্বকেুই কেরত পােতাম না। দ্বচদ্বন্তত স্বরে র্লল দ্বব্ল্ , 
অর্াক লাগরে, সেখারন আদ্বম দ্বনশ্চযতা দ্বদরয র্ললাম এই গ্ররহ সকারনা মানুষ সনই, 
তােপরেও আমাে কথা না শুরন তুদ্বম  ারথ অস্ত্র দ্বনরল সকন? তুদ্বম দ্বদর্যরচারখ কুকুেগুরলা 
সদরখদ্বেরল? 
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না,অর্শযই না, অস্ত্র  ারথ োখাে অিযা  আমাে সনই। কমপরেলরন একর্ােও অরস্ত্রে 
কথা মরন হযদ্বন। আমাে ধােণা ইরকালদ্বিে িাে ামযহীনতা দ্বনরয েখন আরলাচনা 
কেদ্বেলাম তখনই মরনে গিীরে সকন সেন মরন হরযরে মানুরষে অনুপদ্বিদ্বতরত িন্তু 
িারনাযােগুরলা দ্বহাংস্র হরয উেরর্। অর্রচতন মরনে প্রিারর্ই হযরতা অস্ত্র দ্বনরযদ্বে, আে 
দ্বকেু না। 
 
এত হালকািারর্ উদ্বড়রয দ্বদও না। আরলাচনায আদ্বমও দ্বেলাম, দ্বকন্তু আমাে সতা স েকম 
দ্বকেু মরন হযদ্বন। এটাই সতামাে স ই দ্বর্রশষ অন্তদৃদ্বষ্টে েমতা গাযা োে মূলয সদয। 
রু্েরত পােদ্বে এধেরনে  ুপ্ত অন্তদৃবদ্বষ্ট সতামাে কারে দ্বর্েদ্বিকে, কােণ সকারনা েুদ্বি 
োড়াই তুদ্বম  দ্বেক দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরত পােে। 
 
টাদ্বমবনার   াধােণত এটারক র্লা হয ো মন চায তাই কো। 
 
গাযারত র্লা হয দ্বচন্তা না করেই িানা। তুদ্বম দ্বচন্তা না করে সকারনা দ্বকেু িানা পেন্দ 
করো না, তাই না? 
 
আমারক সখাাঁচায, হযাাঁ। শুধু মরনে আরর্গ দ্বদরয পদ্বেচাদ্বলত হরত চাই না। আমাে ধােণা 
মরনে প্রদ্বতটা আরর্রগে দ্বপেরন েুদ্বি আরে। দ্বকন্তু েুদ্বিগুরলা না িানরল মরন হয দ্বনরিে 
মাইরণ্ডে উপে সকারনা দ্বনযন্ত্রণ সনই–এক ধেরনে উন্মাদনা। 
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এর্াং গাযা ও গযালাদ্বিযাে পরে োয সদওযাে  ময মরনে দ্বনরদবশ পালন করেে, এখন 
দ্বপেরনে েুদ্বিগুরলা খুাঁরি সর্ড়াে। 
 
এক ডিরনেও সর্দ্বশর্াে কথাগুরলা র্রলদ্বে। 
 
তখন দ্বর্ো  কদ্বেদ্বন, স িনয দুুঃদ্বখত। এ-র্যাপারে আে কখরনা র্াধা সদর্ না, তরর্ আশা 
কদ্বে গাযাে পরে সকারনা েুদ্বি র্লরত চাইরল তুদ্বম শুনরর্। 
 
 র্ মযই, শুধু মরন োখরত হরর্ সে স ই েুদ্বিগুরলা অদ্বম নাও মানরত পাদ্বে। 
 
কখরনা মরন হরযরে এই গ্রহটা আর্াে আদ্বদম পেবারয দ্বফরে োরে এর্াং তাে কােণ 
 ম্ভর্ত সে রু্দ্বদ্ধমান িীর্ েেরকে িূদ্বমকা পালন কেত তারদে অনুপদ্বিদ্বত। েদ্বদ এই 
গ্রহ গাযা হরতা র্া গযালাদ্বিযাে অাংশ হরতা, তা হরল কখরনাই এমন ঘটত না। েেক 
রু্দ্বদ্ধমান প্রিাদ্বত  ামদ্বগ্রক গযালাদ্বিে রূরপ  র্িারনই দ্বর্দযমান থাকত। এর্াং পদ্বেরর্রশ 
েদ্বদ সকারনা িাে ামযহীনতা সদখা দ্বদত স্বযাংদ্বিযিারর্ই তা িাে ারময দ্বফরে আ ত। 
 
তুদ্বম র্লরত চাও কুকুে প্রিাদ্বত আে কখরনা খাদয গ্রহণ কেরর্ না? 
 
অর্শযই খাদয গ্রহণ কেরর্,তরর্ শুধু খাওযাে উরেরশয নয র্োং একটা উরেশয অিবরনে 
িনয এর্াং স্বদ্বনধবাদ্বেত পরথ ইরকালদ্বিে িাে াময দ্বফদ্বেরয আনাে িনয। 
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ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল দ্বিডম কুকুরেে িনয গুরুত্বপূণব না হরলও মানুরষে িনয অরনক সর্দ্বশ 
গুরুত্বপূণব।–েদ্বদ মানুরষে অদ্বস্তত্ব দ্বনদ্বশ্চহ্ন হরয োয, একটা-দুইটা গ্রহ না  র্ িাযগা 
সথরকই? েদ্বদ গযালাদ্বিযা ততদ্বে হয দ্বকন্তু সকারনা মানুষ না থারক? তখন দ্বক অনয সকারনা 
রু্দ্বদ্ধমান প্রিাদ্বত েেরকে িূদ্বমকা পালন কেরর্? অনয  কল লাইফ ফমব এর্াং র্স্তুে 
একদ্বত্রত কনশা রন  এই উরেশয পূেণ কেরত পােরর্। 
 
ইতুঃস্তত কেরে দ্বব্ল্ । এ ধেরনে পদ্বেদ্বিদ্বতে কথা দ্বচন্তা কো হযদ্বন, এর্াং মরন হয না 
িদ্বর্ষযরত এেকম পদ্বেদ্বিদ্বত হরর্। 
 
দ্বকন্তু সকারনা  রন্দহ সনই সে মানুরষে মাইণ্ড অনয  র্দ্বকেু সথরক আলাদা, এর্াং এে 
অনুপদ্বিদ্বতরত অনয সকারনা কনশা রন  তাে িলাদ্বিদ্বষি হরত পােরর্ না।  র্রচরয 
গুরুত্ব দ্বদরত হরর্ মানুষরক। একিন মানুষই আরেকিন মানুরষে পদ্বেপূেক হরত পারে 
না, অনয প্রাণী সতা দূরেে কথা। 
 
তথাদ্বপ তুদ্বম গযালাদ্বিযাে পরে োয দ্বদরযে। 
 
তাে সপেরনে েুদ্বিটা আমাে অিানা। 
 
সপেরনে েুদ্বি হরত পারে িাে ামযহীন ইরকালদ্বিে প্রিার্? গযালাদ্বিে প্রদ্বতটা গ্রহই 
েুদ্বেে ধাোরলা প্রারন্ত দাাঁদ্বড়রয আরে র্া র্লা োয ধ্বাং  হরয োরে। এর্াং এই দ্বর্পেবরযে 
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হাত সথরক েো পাওযাে একমাত্র উপায গযালাদ্বিযা। এে সচরয র্ড় েুদ্বি আে দ্বক হরত 
পারে? মানুরষে অমানদ্বর্ক েুদ্ধ আে প্রশা দ্বনক র্যথবতাে কথা র্াদই দ্বদলাম। 
 
না, দ্ব দ্ধান্ত সনওযাে  ময এই দ্বর্ষযগুরলা আমাে মাথায আর দ্বন। 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত হরর্ কীিারর্? 
 
পরে সকউ কথাগুরলা আমাে  ামরন র্লরল পদ্বেষ্কাে রু্েরত পােতাম। আমাে অন্তজ্জবন 
দ্বক দ্বেল। মরন হয সেন এই গ্ররহ আদ্বম দ্বহাংস্র প্রাণী দ্বদর্যরচারখ সদখরত সপরযদ্বে। দ্বকন্তু 
তুদ্বম র্লাে আরগ িানতাম না দ্বক সদখদ্বে। 
 
সর্শ, আমারদে দুিরনে েমতা, সতামাে দ্বদর্যদৃদ্বষ্ট এর্াং আমাে সমন্টাদ্বলিম এ দুরটারক 
একদ্বত্রত কেরত না পােরল আিরক আমো মাো সেতাম। চল আমো দ্বর্রিষ িুরল দ্বগরয 
র্নু্ধ হই। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। েদ্বদ তুদ্বম চাও। 
 
কণ্ঠস্বরেে শীতলতা লে করে িুরু উাঁচু কেল দ্বব্ল্ , দ্বকন্তু দ্বেক ওই মুহূরতব সপরলারেট 
েরড়ে সর্রগ এর   ুকল, এমনিারর্ মাথা োাঁকারে স , সে-সকারনা মুহূরতব ঘাড় সথরক 
দ্বেটরক পরড় সেরত পারে। 
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মরন হয,র্লল স , আমো সপরযদ্বে। 
 
. 
 
ট্র্যাদ্বিরিে ধােণা  হি উপারয সকারনা দ্বর্িয পাওযা োয না, আর্াে মানুষই দ্বনরিে 
দ্বর্চাে রু্দ্বদ্ধে উপে  র্রচরয কম িে া করে। সটে সপল তাে রু্রকে সপশী এর্াং গলা 
শি হরয সগরে, তরর্ কথা র্লরত পােল, পৃদ্বথর্ীে অর্িান? তুদ্বম সপরযে, সিনি? 
 
ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাদ্বকরয সচাখ দ্বপটদ্বপট কেল সপরলারেট। লদ্বজ্জত স্বরে র্লল, না, 
সগালান। ওই কথা মরনই দ্বেল না। ধ্বাং সূ্তরপ অনয একটা দ্বিদ্বন  খুাঁরি সপরযদ্বে। 
সর্াধহয খুর্ একটা গুরুত্ব সনই। 
 
দীঘবো  সফলল ট্র্যাদ্বিি, দ্বেক আরে সিনি।  র্দ্বকেুই গুরুত্বপূণব। র্ল কী র্লরত 
এর ে? 
 
আ রল প্রায সকারনাদ্বকেুই েো পাযদ্বন। দ্বর্শ হািাে র্েরেে েরড়া র্াতা  সকারনা দ্বকেু 
েো সপরত সদযদ্বন। তা োড়া উদ্বিদ এর্াং প্রাণীগুরলা আগ্রা ী-োই সহাক র্াদ দাও। 
আ ল কথা হরে প্রায দ্বকেুই না এর্াং দ্বকেুই না দুরটাে অথব  মূ্পণব আলাদা। . 
ধ্বাং সূ্তপটা দ্বেল  ম্ভর্ত সকারনা পার্দ্বলক দ্বর্দ্বল্ডরঙে কােণ কাংদ্বিরটে দ্বকেু স্তম্ভ আরে 
সেগুরলারত দ্বকেু র্ণবমালা সখাদাই কো। এরকর্ারেই োপ া হরয সগরে, তরর্ আদ্বম েদ্বর্ 
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তুরল এরনদ্বে। আমারদে কারে দ্বর্ল্ট-ইন কদ্বম্পউটাে হ সে কযারমোগুরলা আরে 
স গুরলাে একটা দ্বদরয–সতামারক দ্বিরে  কোে  ময পাইদ্বন– 
 
অধধেব হরয হাত নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, র্রল োও। 
 
সলখাগুরলা এত সর্দ্বশ প্রাচীন সে আমাে  মস্ত োন এর্াং কদ্বম্পউটারেে  াহােয দ্বনরযও 
পারোদ্ধাে কো  ম্ভর্ হযদ্বন। শুধু একটা শব্ রু্েরত সপরেদ্বে। শব্টা সর্দ্বশ গিীে করে 
সখাদাই কো দ্বেল, কােণ  ম্ভর্ত এটা গ্ররহে পদ্বেচয র্হন করে। শব্টা হরেপ্ল্যারনট 
অরোো তাই আদ্বম অনুমান কেদ্বে সে গ্ররহ আমো দাাঁদ্বড়রয আদ্বে স ই গ্ররহে নাম 
অরোো। 
 
নাম সতা একটা থাকরতই হরর্। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু নাম দ্বনর্বাচরনে গুরুত্ব আরে। আমাে লাইরেদ্বেরত খুাঁরি অরনক পুরোরনা দুরটা 
দ্বকাংর্দদ্বন্ত সপরযদ্বে। দুরটাই এর রে পেেরেে কাে সথরক  ীমাহীন দূেরত্ব অর্দ্বিত 
দুরটা পৃথক গ্রহ সথরক। দুই দ্বকাংর্দদ্বন্তরতই অরোো শরব্ে অথব হরে সিাে। 
 
সিাে র্া উষালগ্ন নাম দ্বহর রর্ র্যর্হাে কো হয  াধােণত সে  সস্টশন র্া সকারনা 
দ্বনদ্বদবষ্ট প্রকৃদ্বতে িাপনাে মরধয সেগুরলা প্রথম িাদ্বপত হয স গুরলাে সেরত্র। এই গ্ররহে 
নাম অরোো হরল, এটা  ম্ভর্ত এই ধেরনে র্ দ্বত িাপনকােী গ্রহগুরলাে সিতে প্রথম। 
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তুদ্বম র্লরত চাও এটাই পৃদ্বথর্ী এর্াং সেরহতু এখারনই মানর্ িাদ্বতে ঊষালগ্ন শুরু 
হরযদ্বেল তাই এে আরেক নাম অরোো? 
 
এতদূে র্লাে  ামথবয আমাে সনই। 
 
দ্বতি স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, এখারন সেদ্বডওএযাকদ্বটদ্বিদ্বট সনই, দ্বর্শাল উপগ্রহ সনই, সকারনা 
গ্ররহে  ুদ্বর্শাল র্লয সনই। 
 
দ্বেক। দ্বকন্তু ডযাদ্বনডাে ধােণা এই গ্রহ প্রথম পেবারযে র্ দ্বত িাপনকােী র্া সে াে 
দ্বর্েগুরলাে একটা। অরোো নারমে কােরণ ধরে সনওযা োয এটাই হরে ।  র্ব প্রথম 
সে াে দ্বর্ে। তাে মারন এই মুহূরতব আমো দাাঁদ্বড়রয আদ্বে পৃদ্বথর্ীে পরেই মানর্ িাদ্বতে 
 র্বাদ্বধক প্রাচীন র্া িূদ্বমরত। খুর্ এিাইদ্বটাং,তাই না? 
 
চমৎকাে, সিনি। দ্বকন্তু শুধু নাম সথরকই দ্বক এতদ্বকেু অনুমান কো োয? 
 
আরো আরে। আদ্বম সেকডব পেীো করে সদরখদ্বে, র্তবমারন গযালাদ্বিরত অরোো নারমে 
সকারনা গ্রহ সনই, আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত সতামাে কদ্বম্পউটারেও সনই। অরনক গ্রহই সিাে শরব্ে 
অনয প্রদ্বতশব্গুরলা র্যর্হাে করে দ্বকন্তু সকউই অরোো শব্টা র্যর্হাে করে না। 
 
সকন কেরর্? দ্বপ্র-গযালাকদ্বটক শব্ হরল র্যর্হাে না কোই স্বািাদ্বর্ক। 
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দ্বকন্তু নাম দ্বটরক থারক, অথবহীন হরলও। এই গ্ররহ  র্বপ্রথম র্ দ্বত িাপন কো হরল 
দ্বনশ্চযই এটা এক ময দ্বর্খযাত দ্বেল; হযরতা গযালাদ্বিে সনতৃিানীয দ্বর্ে দ্বেল। পের্তবীরত 
অরনক গ্রহ দ্বনশ্চযই দ্বনউ অরোো র্া অরোো মাইনে র্া এধেরনে অনয সকারনা নাম 
গ্রহণ করেদ্বেল। এর্াং তােপরে অনযগুরলা- 
 
র্াধা দ্বদল ট্র্যাদ্বিি, হযরতা এই গ্ররহ প্রথম র্ দ্বত িাপন কো হযদ্বন। হযরতা এটাে 
সকারনা গুরুত্বই সনই। 
 
আমাে র্িরর্যে সপেরন সিাোরলা েুদ্বি আরে। কী েুদ্বি, সিনি? প্রথম এর্াং দ্বিতীয 
পেবারযে র্ দ্বতিানকােীরদে সিতে দ্বর্রিষ দ্বেল। স  কােরণই দ্বিতীয পেবারযে র্ দ্বত 
িাপনকােীরদে প্রথম পেবারযে সকারনা গ্ররহে নাম র্যর্হাে করেদ্বন। অনুমান করে সনওযা 
োয সে অরোো নাম আে পুনোরৃ্দ্বে হযদ্বন। 
 
হা ল ট্র্যাদ্বিি। সতামো দ্বমথলদ্বিস্টো কীিারর্ কাি করো তাে  ামানয ধােণা সপলাম। 
তুদ্বম  ুন্দে একটা কাোরমা ততদ্বে করেে, তরর্ স টা হযরতা ততদ্বে করেে র্াতার ে 
উপে। দ্বকাংর্দদ্বন্তরত র্লা হরযরে প্রথম পেবারযে র্ দ্বত িাপনকােীো সোর্রটে  াহােয 
দ্বনরযদ্বেল এর্াং এটাই দ্বেল তারদে সদাষ। এখন এই গ্ররহ েদ্বদ একটা সোর্ট পাওযা োয, 
তা হরল সতামাে র্ির্য সমরন দ্বনরত পাদ্বে। 
 
সগালান, সতামারক র্দ্বলদ্বন আদ্বম?–না, র্দ্বলদ্বন দ্বনশ্চয। এত উরেদ্বিত হরয আদ্বে সে গুদ্বেরয 
িার্রত পােদ্বে না। আমো একটা সোর্ট সদরখদ্বে। 
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সকউ র্যথা সপরল সেিারর্ হাত দ্বদরয মাদ্বলশ করে, প্রায স িারর্ কপারল হাত ঘষল 
ট্র্যাদ্বিি। সোর্ট? সতামো সোর্ট সদরখে? 
 
হযাাঁ। গম্ভীেিারর্ মাথা নাড়ল সপরলারেট। 
 
কীিারর্ রু্েরল? 
 
সকন, ঐটা সোর্ট দ্বেল। সদরখ রু্েরত পাের্ না? 
 
এে আরগ কখরনা সোর্ট সদরখে? 
 
না, দ্বকন্তু এটা দ্বেল ধাতুে ততদ্বে, সদখরত পুরোপুদ্বে মানুরষে মরতা। মাথা, হাত পা, 
সগাড়াদ্বল  র্ই আরে। অর্শয িাং পড়া ধাতু, এর্াং ওটাে দ্বদরক সহাঁরট োওযাে  ময 
িাইরেশরনে কােরণ দ্বনশ্চযই আরো েদ্বত হয। তাই েখন ধোে িনয হাত র্াড়াই– 
 
ধেরত সগরল সকন? 
 
আ রল দ্বনরিে সচারখই দ্বর্ো  কেরত পােদ্বেলাম না। স্বযাংদ্বিযিারর্ হাত র্াড়াই। ধোে 
 ারথ  ারথ দ্বিদ্বন টা সিরঙ পরড় োয। দ্বকন্তু 
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হযাাঁ। 
 
পরড় োওযাে আরগ সচারখে আরলা হালকািারর্ জ্বরল উরেদ্বেল এর্াং এমন একটা শব্ 
কেল সেন দ্বকেু র্লরত চায। 
 
তুদ্বম র্লরত চাও ওটা এখনও কােবকে? 
 
 ামানয কােবেমতা দ্বেল, সগালান। তােপে র্ন্ধ হরয োয। 
 
ট্র্যাদ্বিি ঘুেল দ্বব্ল্র ে দ্বদরক। তুদ্বমও একই কথা র্লরর্, দ্বব্ল্ । 
 
আমো একটা সোর্ট সদরখদ্বে। দ্বব্ল্  র্লল। 
 
এর্াং এখনও কােবেম? 
 
সিরঙ পড়াে  ময হালকা দ্বনউরোদ্বনক প্রর্াহ ধেরত পাদ্বে আদ্বম। 
 
দ্বনউরোদ্বনক প্রর্াহ আ রর্ সকারত্থরক? সকাষ দ্বদরয ততদ্বে তিদ্বর্ক মদ্বস্তষ্ক থারক না 
সোর্রটে। 
 
আমাে ধােণা  মমারনে কদ্বম্পউটাে থারক, এর্াং আদ্বম স টা দ্বচদ্বহ্নত কেরত পাদ্বে। 
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স টা সোর্দ্বটক না মানদ্বর্ক সমন্টাদ্বলদ্বট, দ্বনদ্বশ্চত হরয র্লরত পােরর্। 
 
এত হালকা দ্বেল সে দ্বনদ্বশ্চত র্লা  ম্ভর্ নয, তরর্ দ্বেল। 
 
ট্র্যাদ্বিি প্রথরম দ্বব্ল্  তােপে সপরলারেরটে দ্বদরক তাদ্বকরয অ দ্বহষু্ণ স্বরে র্লল, পুরো 
পদ্বেদ্বিদ্বতই পারল্ট সগল। 
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িতুর্থ পর্থ – সিালাসেযা 
 
১০. সোর্ট  
 
দ্বডনারেে  ময গিীে দ্বচন্তায ডুরর্ েইল ট্র্যাদ্বিি, দ্বব্ল্  পূণব মনরোগ দ্বদল খাওযাে দ্বদরক। 
 
একমাত্র সপরলারেট কথা র্লাে সচষ্টা কেল। সর্াোরনাে সচষ্টা কেল এটা েদ্বদ অরোো 
গ্রহ হয এর্াং এখারনই প্রথম র্ দ্বত িাপন কো হরল এই গ্রহ পৃদ্বথর্ীে খুর্ কাোকাদ্বে 
হরর্। 
 
কাোকাদ্বে স ৌেিগৎগুরলা খুাঁরি সদখা দেকাে, স  র্লল, মাত্র করযকশ নেরত্রে 
আশপারশ অনু ন্ধান চালারত হরর্। 
 
দ্বনচু গলায সর্াোরনাে সচষ্টা কেল ট্র্যাদ্বিি। দ্বহট-অযাণ্ড-দ্বম  পদ্ধদ্বত হরে সশষ পদরেপ। 
পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সপরলও স খারন সপৌঁোরনাে আরগ েতটুকু  ম্ভর্ তথয  াংগ্রহ করে দ্বনরত 
চায স । এে সর্দ্বশ দ্বকেু র্লল না, দ্বর্েি হরয সপরলারেট মুখ র্ন্ধ কেল। 
 
খাওযা সশরষও েখন দ্বনরি সথরক দ্বকেু র্লল না ট্র্যাদ্বিি, সপরলারেট তীক্ষ্ণ স্বরে দ্বিরে  
কেল, আমো দ্বক এখারনই থাকর্, সগালান? 
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অন্তত আিরকে োত। একটু দ্বচন্তা কো দেকাে। 
 
দ্বর্পদ হরর্ না? 
 
কুকুে সথরক েদ্বদ িযাংকে দ্বকেু না থারক তা হরল মহাকাশোরনে সিতে আমো  মূ্পণব 
দ্বনোপদ। 
 
েদ্বদ স েকম দ্বর্পদ সদখা সদয তা হরল কত দ্রুত উপরে উেরত পাের্? 
 
কদ্বম্পউটােরক  তকব করে সেরখদ্বে। মরন হয দুই-দ্বতন দ্বমদ্বনরটে মরধযই সটক অফ 
কেরত পাের্। সকারনা অপ্রতযাদ্বশত দ্বর্পদ হরল এটা আমারদে  তকব করে সদরর্, 
কারিই  র্াে একটু ঘুদ্বমরয সনওযা উদ্বচত। আগামী কাল  কারল হযরতা একটা দ্ব দ্ধান্ত 
দ্বনরত পাের্। 
 
র্লা  হি, কদ্বম্পউটাে রুরমে সমরেরত হাত পা িাাঁি করে শুরয িার্ল। ট্র্যাদ্বিি। 
দ্বর্োনায োযদ্বন কােণ ঘুম আ রর্ না। এখারন অন্তত িরুদ্বে মুহূরতব দ্রুত পদরেপ দ্বনরত 
পােরর্। 
 
তােপে একটা পদশব্ শুরন উরে র্ ল। দ্বনচু স্বরে দ্বিরে  কেল, সিনি? 
 
না, আদ্বম দ্বব্ল্ । 
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হাত র্াদ্বড়রয সডরস্কে সকাণাে  াংরোগ েশব কেল ট্র্যাদ্বিি, হালকা আরলা েদ্বড়রয পড়ল 
ঘরে। দ্বব্ল্র ে গারয হালকা েরঙে োরতে সপাশাক। 
 
কী র্যাপাে। 
 
সতামাে ঘরে সতামারক সদখলাম না। তােপে দ্বনউরোদ্বনক তেি অনু েণ করে রু্েলাম 
এখারন আরো, ঘুমাওদ্বন। তাই এর দ্বে। 
 
রু্েলাম, দ্বকন্তু কী চাও? 
 
িয সপরযা না। সতামাে কুমােত্ব নষ্ট কেরর্া না। 
 
আমােও মরন হয না কেরর্, ট্র্যাদ্বিি পাল্টা েদ্ব কতা কেল। ঘুমাওদ্বন সকন? আমারদে 
সচরয সতামােই সর্দ্বশ প্ররযািন। 
 
দ্বর্ো  কে, করুণ স্বরে র্লল দ্বব্ল্ , ওই প্রাণীগুরলাে  ারথ লড়াই আমারক দ্বের্রড় 
র্াদ্বনরয সফরলরে। 
 
আদ্বম িাদ্বন। 
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দ্বকন্তু সতামাে  ারথ কথা র্লা প্ররযািন। স  ময সপল না থাকরলই িারলা হয। 
 
কী র্যাপাে? 
 
সপল এে মুরখ সোর্ট এে কথা শুরন তুদ্বম র্লরল পুরো পদ্বেদ্বিদ্বত পারল্ট সগরে। তাে 
মারন কী? 
 
রু্েরত পােে না? আমারদে কারে দ্বতনটা দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে দ্বতনর ট সকা অদ্বডবরনট  আরে। 
আদ্বম দ্বতন গ্ররহই োরর্া সেন পৃদ্বথর্ীরত সপৌঁোরনাে আরগ েতদূে  ম্ভর্ স   বরন্ধ সিরন 
দ্বনরত পাদ্বে। 
 
আরেকটু কারে এদ্বগরয সগল ট্র্যাদ্বিি সেন দ্বনচু গলায কথা র্লা োয, তােপে দ্বপদ্বেরয 
এল েট করে। সদখ আদ্বম চাই না সপরলারেট আমারদেরক সদরখ সফরল। স  দ্বকেু মরন 
করে র্ রত পারে। 
 
িয সনই। ও ঘুমারে, সিরগ উেরল আদ্বম রু্েরত পাের্।–র্রল োও। তুদ্বম দ্বতনটা গ্ররহই 
সেরত চাও। পদ্বের্তবন দ্বক হরলা। 
 
সকারনা গ্ররহই সর্দ্বশ  ময নষ্ট কোে ইো আমাে দ্বেল না। েদ্বদ আরোো গ্ররহ দ্বর্শ 
হািাে র্েে সকারনা মানুষ র্া  না করে তা হরল গুরুত্বপূণব সকারনা তথযই এখারন 
থাকরর্ না। ধুরলা, র্াদ্বল র্া ধ্বাং সূ্তপ সঘরট  ামানয একটুকো তরথযে আশায এখারন 
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র্র  র্র  কুকুে, দ্বর্ড়াল, ষাড় র্া অনয সকারনা প্রাণী েদ্বদ দ্বহাংস্র হরয উরে স গুরলাে 
সমাকাদ্বর্লা কোে সকারনা প্ররযািন সনই। হযরতা অনয দুরটা গ্রহরত এখনও মানুষ র্া  
করে। তাই আমাে ইো দ্বেল েত দ্রুত  ম্ভর্ েওযানা সদওযা। হযরতা এখন মহাকারশ 
থাকতাম। 
 
দ্বকন্তু? 
 
দ্বকন্তু েদ্বদ এই গ্ররহ সোর্ট থারক সেগুরলা এখনও কাি কেরত  েম তা হরল গুরুত্বপূণব 
তথয পাওযা সেরত পারে। মানুরষে সচরয সোর্ট  ামলারনা অরনক  হি। কােণ আদ্বম 
েতদূে িাদ্বন ওগুরলা শুধু আরদশ পালন করে এর্াং মানুরষে সকারনা েদ্বত করে না। 
 
তাই সোর্ট সখাাঁিাে িনয তুদ্বম এই গ্ররহ দ্বকেুদ্বদন  ময নষ্ট কেরর্। 
 
কেরত সতা চাই না, দ্বব্ল্ । আমাে মরত েেণারর্েণ োড়া দ্বর্শ হািাে র্েে। সকারনা 
সোর্ট কাি কেরত পােরর্ না। তােপরেও তুদ্বম সেরহতু একটা সোর্রটে সিতে এক 
েলক  দ্বিযতা সদরখে পদ্বেষ্কাে সর্াো োয সে আমাে ধােণা িুল। হযরতা েন্ত্রগুরলা 
অরনক সর্দ্বশ দীঘবিাযী, অথর্া েেণারর্েরণে উন্নত স্বযাংদ্বিয। র্যর্িা আরে। 
 
আমাে কথা সশান ট্র্যাদ্বিি, এর্াং দযা করে কথাগুরলা সগাপন োখরর্। 
 
সগাপন োখরত হরর্! অর্াক হরয র্লল ট্র্যাদ্বিি। কাে কাে সথরক। 
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সপল এে কাে সথরক। সশান, পদ্বেকল্পনা পাল্টারত হরর্ না। সতামাে কথাই দ্বেক। এখরনা 
কাি কেরত  েম সকারনা সোর্ট এই গ্ররহ সনই। আদ্বম দ্বকেু . পাইদ্বন। 
 
সেটাে কথা র্লরল? 
 
র্হুদ্বদন আরগই ওটাে কলকর্িা কাি কো র্ন্ধ করে দ্বদরযরে। 
 
তুদ্বম র্রলদ্বেরল- 
 
র্রলদ্বেলাম। সপল এে ধােণা স  ওটারক নড়রত সদরখরে, শব্ শুরনরে। আ রল পুরো 
িীর্ন স  কাদ্বটরযরে শুধু তথয  াংগ্রহ করে। ওিারর্ স্কলােরদে দুদ্বনযায িাযগা করে 
সনওযা খুর্ কদ্বেন। সচরযদ্বেল দ্বনরি দ্বকেু আদ্বর্ষ্কাে কেরর্। অরোো শব্টা সর্ে করে কী 
প্রচণ্ড খুদ্বশ হরযদ্বেল তুদ্বম কল্পনাও কেরত পােরর্ না। মদ্বেযা হরয সচষ্টা কেদ্বেল আরো 
গুরুত্বপূণব দ্বকেু আদ্বর্ষ্কাে কোে। 
 
অথবাৎ সিনি দ্বনরিরক রু্দ্বেরযরে সে স   দ্বিয সোর্ট সদরখরে েদ্বদও আ রল র্যাপােটা 
তা নয। 
 
স  ো সদরখরে স টা হরে এক তাল ধাতু, সে পাথরেে গারয সহলান দ্বদরয আরে স টাে 
মরতা কনশা রন ও সনই। 
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দ্বকন্তু তুদ্বম সতা তারক  মথবন করেে। 
 
উপায দ্বেল না। ওে খুদ্বশ আমাে কারে অরনক র্ড় র্যাপাে। 
 
পুরো একদ্বমদ্বনট দ্বব্ল্  এে দ্বদরক তাদ্বকরয থাকল ট্র্যাদ্বিি, দযা করে র্যাখযা করে র্লরর্ 
সকন ওে খুদ্বশ সতামাে কারে অরনক র্ড় র্যাপাে? সিনি রু্রড়া মানুষ, আইর ারলট। 
সতামাে র্য  কম,  ুন্দেী আে আইর ারলটরদে পেন্দ করো না। গাযাে অনয সকারনা 
অাংরশ দ্বনশ্চযই  ুদশবন স্বািযর্ান তরুণো আরে। তারদে  ারথ  ম্পকব কেরত পােরত। 
সিনরিে সিতে কী সদখরল? 
 
তুদ্বম তারক িালর্ার া না? গম্ভীে গলায র্লল দ্বব্ল্ । 
 
আদ্বম তারক পেন্দ কদ্বে। 
 
সতামারদে পদ্বেচয খুর্ অল্পদ্বদরনে। তােপরেও সকন পেন্দ করো? 
 
দ্বনরিে অিারন্তই ট্র্যাদ্বিরিে  াো মুরখ হাদ্ব  েদ্বড়রয পড়ল। মানুষটা সর্শ অিুত। আমাে 
দৃঢ় দ্বর্ো   াো িীর্ন কখরনাই স  দ্বনরিরক দ্বনরয িারর্দ্বন। দ্বর্না আপদ্বেরত আমাে 
 ারথ এর রে। আশা করেদ্বেল আদ্বম তারক ট্র্ানটে দ্বনরয োরর্া, দ্বকন্তু েখন র্ললাম 
আমো গাযা োরর্া, একটুও তকব কেল না। এখন এই অনু ন্ধারন এর রে, েদ্বদও িারন 
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কািটা দ্বর্পজ্জনক। সকারনা  রন্দহ সনই েদ্বদ আমাে িনয র্া অনয কারো িনয তারক 
িীর্ন দান কেরত হয সকারনা দ্বিধা না করেই স  তা কেরর্। 
 
তুদ্বম ওে িনয িীর্ন দ্বদরত পােরর্, ট্র্যাদ্বিি? 
 
হযরতা, েদ্বদ দ্বচন্তা কোে  ময না পাই। দ্বকন্তু দ্বচন্তা কোে অর্কাশ সপরল হযরতা আদ্বম 
দ্বপদ্বেরয োরর্া। আদ্বম ওে মরতা িারলা মানুষ না। স কােরণই সর্দ্বশ করে তারক েো 
কেরত চাই। দ্বর্রশষ করে সতামাে কাে সথরক, সেন তুদ্বম কখরনা প্রতােণা করে আমাে 
র্নু্ধরক কষ্ট না দাও। 
 
হযাাঁ, আদ্বম িাদ্বন, তুদ্বম এমনই িার্রর্। সকন রু্েরত পােে না, তুদ্বম ওে সিতরে ো 
সদরখে আদ্বমও তাই সদরখদ্বে–এর্াং র্ড় কথা হরে আদ্বম  ো দ্বে ওে মাইণ্ড এে  ারথ 
সোগারোগ কেরত পাদ্বে। কষ্ট সদওযাে মরতা সকারনা আচেণ আদ্বম করেদ্বে? সোর্ট দ্বনরয 
ওে কল্পনা সকন  মথবন করেদ্বে, দুুঃখ সদওযাে িনয? ট্র্যাদ্বিি তুদ্বম োরক িারলামানুষী 
র্ল আমো তারত অিযস্ত। কােণ গাযাে প্রদ্বতদ্বট অাংশ  মগ্ররকে কলযারণে িনয তযাগ 
স্বীকাে কেরত প্রস্তুত। এ োড়া অনয সকারনা কাি আমো িাদ্বন না। এে ফরল আ রল 
আমারদে সকারনা তযাগ স্বীকাে কেরত হয না, কােণ গাযাে  কল অাংশই  মগ্রক, তুদ্বম 
রু্েরর্ না। সপল এে র্যাপাে দ্বিন্ন। 
 
এখন আে ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাকারে না দ্বব্ল্ , আপন মরন কথা র্লরে, সপল এে 
পাওযাে দ্বকেুই সনই, হাোর্াে আরে অরনক দ্বকেু। স খারনই আমাে লজ্জা, কােণ আমাে 
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সতা হাোরনাে সকারনা িয সনই। তুদ্বম িারনা ওরক আদ্বম সতামাে সচরযও কত িারলািারর্ 
দ্বচদ্বন? এর্াং তুদ্বম মরন করো ওরক আদ্বম দুুঃখ সদর্? 
 
দ্বব্ল্ , আিরকই তুদ্বম আমারক র্নু্ধরত্বে প্রস্তার্ দ্বদরযদ্বেরল। আদ্বম আগ্রহ। সদখাইদ্বন। কােণ 
 রন্দহ দ্বেল। এর্াে আমাে পালা। এর া আমো র্নু্ধ হই। তুদ্বম হযরতা গযালাদ্বিযাে 
পরে েুদ্বি সদখারতই থাকরর্। আদ্বমও হযরতা প্রতযাখযান কেরতই থাকর্, তা  রিও 
আমো র্নু্ধ হই। হাত র্াড়ারলা ট্র্যাদ্বিি। 
 
অর্শযই, ট্র্যাদ্বিি। শি করে ট্র্যাদ্বিরিে হাত িদ্বড়রয ধেল দ্বব্ল্ । 
 
. 
 
দ্বনরিে মরনই হা ল ট্র্যাদ্বিি। সকারনা নেরত্রে অর্িান সর্ে কোে  ময স  েখন 
কদ্বম্পউটাে দ্বনরয কাি করে, দ্বব্ল্  আে সপরলারেট উপদ্বিত সথরক আগ্রহ দ্বনরয প্রশ্ন 
কেত। এখন দুিরনই দ্বনরিে ঘরে ঘুমারে র্া দ্বর্শ্রাম দ্বনরে।  ম্ভর্ত ওো ধরে দ্বনরযরে 
কী কেরত হরর্ ট্র্যাদ্বিি স টা িারলািারর্ই িারন। আরেকটা নেত্র-উজ্জ্বল এর্াং 
গযালাকদ্বটক মযারপ অন্তিুবি হযদ্বন–সদখা োরে। এটা অরোোে নেরত্রে সচরয অরনক 
সর্দ্বশ উজ্জ্বল। 
 
প্রাচীন েুরগে দ্বনযম কানুন র্া প্রথাে অিুত দ্বকেু তর্দ্বশষ্টয আরে। শতাব্ীে পে শতাব্ীে 
ইদ্বতহা  মুরে োয। দ্বর্শাল দ্বর্শাল  িযতা ধ্বাং  হরয োয। দ্বকন্তু িুরল োওযা শতাব্ী র্া 
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 িযতাে ধ্বাং সূ্তপ সথরক এমন দ্বকেু দ্বনযম র্া প্রথা সর্দ্বেরয আর  সেগুরলা পের্তবী 
হািাে হািাে র্েে অদ্বর্কৃত অর্িায প্রচদ্বলত থারক–সেমন এই সকা-অদ্বডবরনট গুরলা। 
 
কথাগুরলা সপরলারেটরক র্রলদ্বেল দ্বকেুেণ আরগ, ির্ারর্ সপরলারেট র্রলদ্বেল সে এই 
কােরণই সপৌোদ্বণক কাদ্বহনী এর্াং দ্বকাংর্দদ্বন্ত দ্বনরয গরর্ষণা এত আকষবণীয। 
 
োই সহাক, ডযাদ্বনডাে সদওযা সকা-অদ্বডবরনট  সথরক  মরযে পদ্বের্তবন অনুোযী নেত্র 
সেখারন থাকাে কথা দ্বেক স খারনই েরযরে। ট্র্যাদ্বিরিে সকারনা  রন্দহ সনই সে তৃতীয 
নেত্রও পাওযা োরর্। েদ্বদ তাই হয পঞ্চাশটা দ্বনদ্বষদ্ধ গ্ররহে সে গল্প শুরনরে স টা  দ্বতয 
হওযাে  ম্ভার্নাই সর্দ্বশ, শুধু িার্নাে দ্বর্ষয হরে র্াদ্বক  াতচদ্বেশটা গ্রহ সকাথায। 
 
নেত্ররক প্রদদ্বেণেত একটা র্া রোগয গ্রহ সপরয সমারটই অর্াক হরলা না ট্র্যাদ্বিি। তাে 
মরন সকারনা  রন্দহই দ্বেল না। ফাে স্টােরক কেপরথ এমনিারর্ িাপন কেল সেন ধীে 
গদ্বতরত গ্রহটারক প্রদদ্বেণ করে। 
 
সমঘস্তে অরনকখাদ্বন েড়ারনা র্রল িূ-পৃষ্ঠ সমাটামুদ্বট সদখা োরে। অনয র্ র্া রোগয 
গ্ররহে মরতাই এখারন প্রচুে পাদ্বন আরে। উষ্ণ অঞ্চরল একটা এর্াং সমরু অঞ্চরল দুরটা 
দ্বর্শাল মহা মুদ্র েরযরে। মধয অোাংরশে এক অাংরশ  দ্বপবল আাঁকার্াাঁকা িূ-িাগ, 
অরনকগুরলা উপ াগে এর্াং দু-একটা  াংরোিক িলিাগ পুরো গ্রহরক দ্বঘরে সেরখরে। 
অনযদ্বদরকে িূ-িাগ দ্বতনদ্বট অাংরশ দ্বর্িি োে প্রদ্বতদ্বট উেে দদ্বেরণ চাপা। 
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আর্হাওযা দ্বর্দযা িানা থাকরল ট্র্যাদ্বিি তাপমাত্রা, ঋতুরিরদ পদ্বেরর্রশে তর্দ্বশষ্টয র্লরত 
পােত! একর্াে িার্ল কদ্বম্পউটাে দ্বদরয সিরন সনরর্, তােপে দূে করে দ্বদল দ্বচন্তাটা। 
আর্হাওযা গুরুত্বপূণব দ্বর্ষয না। 
 
র্োং এখারনও উন্নত প্রেুদ্বিে ততদ্বে সকারনা সেদ্বডরযশন সনই। েত দূে সদখা োয তারত 
মরন হয না এই গ্ররহ সকারনা প্রাকৃদ্বতক দ্বর্পেবয ঘরটরে।  ােরফর   রু্রিে েড়ােদ্বড় 
দ্বকন্তু দ্বদরনে অাংরশ সনই সকারনা শহে র্ন্দে, োরতে অাংরশ সনই সকারনা কৃদ্বত্রম আরলা। 
 
এটাও দ্বক আরেকটা গ্রহ সেখারন  র্ প্রাণী আরে শুধু মানুষ সনই? 
 
অনয সশার্াে ঘরেে দেিায শব্ কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বব্ল্ ? একর্াে সডরক আর্াে শব্ কেল। 
 
নড়াচড়াে শব্ পাওযা সগল সিতরে, তােপে দ্বব্ল্র ে গলা, হযাাঁ? 
 
আ রত পােরর্? সতামাে  াহােয দেকাে। 
 
দাাঁড়াও একটু। দ্বেকোক হরয আ দ্বে। 
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সর্দ্বেরয আ াে পে তারক মরন হরলা র্োর্রেে মরতাই তেতািা আে  ুন্দে। অরপো 
কদ্বেরয োখাে িনয দ্বর্েি হরলও দ্বকেু র্লল না ট্র্যাদ্বিি। কােণ এখন তাো র্নু্ধ। 
 
সহর  আমুরদ গলায র্লল দ্বব্ল্ , সতামাে িনয কী কেরত পাদ্বে, ট্র্যাদ্বিি? দ্বিউদ্বিন 
সদখাল ট্র্যাদ্বিি, সদখরতই পােরো এটা পদ্বেপূণব স্বািযর্ান একটা গ্রহ। প্রচুে উদ্বিদ 
আরে। োরতে অাংরশ সকারনা আরলা সদখদ্বে না, এর্াং প্রেুদ্বিগত সকারনা সেদ্বডরযশন 
সনই। তুদ্বম মনুঃ াংরোগ করে র্রলা পশুপাদ্বখ র্া িীর্িন্তু আরে দ্বকনা। একর্াে মরন 
হরযদ্বেল মারে গর্াদ্বদ পশু চেরে, দ্বনদ্বশ্চত নই। 
 
মনুঃ াংরোগ কেল দ্বব্ল্ , হা-প্রচুে িীর্িন্তু। 
 
স্তনযপাযী? 
 
তাই হরর্। 
 
আরো গিীেিারর্ মনুঃ াংরোগ কেল দ্বব্ল্ । এক, দুই করে পাে হরয সগল অরনকগুরলা 
দ্বমদ্বনট। তােপে সদহ দ্বশদ্বথল হরলা, দ্বেক সর্াো োরে না। হোৎ হোৎ এমন দ্বকেু তেি 
ধো পড়রে ো মানুরষে রু্দ্বদ্ধমোে কাোকাদ্বে। অরনক সর্দ্বশ হালকা। আে অদ্বনযদ্বমত। 
মনুঃ াংরোরগে পদ্বেমাণ আরো র্াড়াল স । দ্বচদ্বন্তত স্বরে র্লল, তর্দ্বশষ্টযগুরলা নতুন 
ধেরনে, আমাে অপদ্বেদ্বচত। এগুরলা-কথা থামারলা স । 
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সর্শ? তাড়া লাগাল ট্র্যাদ্বিি। 
 
এগুরলা সোর্ট োড়া আে দ্বকেুই না। 
 
সোর্ট! 
 
হযাাঁ, এর্াং সোর্ট থাকরল মানুষও থাকরর্। দ্বকন্তু আদ্বম ধেরত পােদ্বে না। 
 
সোর্ট! আর্াে র্লল ট্র্যাদ্বিি, িুরু কুাঁচরক সগরে। 
 
হযাাঁ, দ্বব্ল্  র্লল, এর্াং প্রচুে। 
 
. 
 
সোর্ট! র্লল সপরলারেট, ট্র্াদ্বিরিে মরতা একই  ুরে। তােপে হা ল। সতামাে কথাই 
দ্বেক, সগালান, আে আদ্বম সতামারক  রন্দহ করে িুল করেদ্বেলাম। 
 
মরন পড়রে না আমারক কখন  রন্দহ কেরল, সিনি। 
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সতামারক র্দ্বলদ্বন। আমাে মরন হরযদ্বেল অরোোরত করযকটা সোর্টরক প্রশ্ন কোে 
 ুরোগ দ্বেল। তাই স খান সথরক চরল আ াে দ্ব দ্ধান্ত দ্বেল িুল। দ্বকন্তু তুদ্বম িানরত 
এখারন আরো সর্দ্বশ সোর্ট আরে। 
 
সমারটই না, সিনি। আদ্বম একটা িুযা সখরলদ্বে। দ্বব্ল্  র্রলদ্বেল সমন্টাল দ্বফল্ড সদরখ মরন 
হয অরোোে দ্বকেু সোর্ট এখনও কােবেম। দ্বকন্তু আমাে ধােণা মানুরষে েেণারর্েণ 
োড়া সকারনা সোর্ট দীঘবদ্বদন কমবেম থাকরত পােরর্ না। োই সহাক, দ্বব্ল্  অর্শয 
মানুরষে সকারনা দ্বচহ্ন পাযদ্বন। 
 
সপরলারেট দ্বচদ্বন্ততিারর্ দ্বিউদ্বিন সদখরে,  র্টাই র্নাঞ্চল মরন হরে, তাই না? 
 
সর্দ্বশেিাগ র্নাঞ্চল। 
 
মানুষ সনই। 
 
এখনও পাইদ্বন। দ্বব্ল্  গযাদ্বলরত র্র  মনুঃ াংরোরগে সচষ্টা কেরে। ওে কারে একটা সোট্ট 
েন্ত্র দ্বদরযদ্বে, কদ্বম্পউটারেে  ারথ েুি। দ্বকেু সপরল ঐ েরন্ত্রে  াহারেয কদ্বম্পউটাে 
আমারদে দ্বনদ্বদবষ্ট িারন দ্বনরয োরর্। 
 
অস্বদ্বস্ত দ্বনরয সপরলারেট র্লল, এই কািটা কদ্বম্পউটােরক দ্বদরয কোরনা দ্বক দ্বেক হরে? 
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সকন সিনি? এটা রু্দ্বদ্ধমান কদ্বম্পউটাে। আে আমারদে হারত েখন সকারনা 
 
তথয সনই তখন এে দ্ব দ্ধান্ত সমরন দ্বনরত অ ুদ্বর্ধা দ্বক। 
 
উজ্জ্বলিারর্ হা ল সপরলারেট, পুরোরনা অরনক দ্বকাংর্দদ্বন্তরত আরে প্রাচীন েুরগে মানুষ 
দ্বকউর্ মাদ্বটরত সফরল দ্ব দ্ধান্ত দ্বনত। 
 
তাই। কীিারর্? 
 
দ্বকউরর্ে প্রদ্বতদ্বট তরল একটা করে দ্ব দ্ধান্ত সলখা থাকত-হা-না- ম্ভার্য র্াদ্বতল-এর্াং 
আেও অরনক দ্বকেু। েুাঁরড় সদওযাে পে সে তল উপরে থাকত স ই দ্ব দ্ধান্ত অনু েণ 
কেত। অথর্া একটা েরট দ্বর্দ্বিন্ন দ্ব দ্ধান্ত দ্বলরখ র্ল গদ্বড়রয দ্বদত। র্লটা সে দ্ব দ্ধারন্তে 
উপে দ্বগরয থামত স টাই অনু েণ কো হত। অরনক দ্বমথলদ্বিস্ট এটারক লটাদ্বে না 
র্রল র্রল িুযা সখলা, দ্বকন্তু আমাে মরত দুরটা একই দ্বিদ্বন । 
 
আমোও একধেরনে িুযা সখলদ্বে। 
 
এমন  ময গযাদ্বল সথরক দ্বফরে এল দ্বব্ল্ । ট্র্যাদ্বিরিে সশষ মন্তর্য শুনরত সপরযরে। না, 
িুযা সখলা না। র্লল স । সকারনা  রন্দহ সনই আমাে। 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
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আদ্বম মানুরষে দ্বচন্তা তেি ধেরত সপরেদ্বে। সকারনা  রন্দহ সনই। 
 
. 
 
রৃ্দ্বষ্ট হরযরে দ্বকেুেণ আরগ, পারযে দ্বনরচ ঘা  সিিা। েরড়া র্াতা  সমঘ তাদ্বড়রয দ্বদরে। 
 
গােপালাে আড়ারল  ুদ্বর্ধামরতা িারন অর্তেণ কেল ফাে স্টাে। চােদ্বদরক দ্বর্স্তীণব 
চােণিূদ্বম,  ালু হরয দ্বনরচে দ্বদরক সনরম সগরে, দূরে র্াগান আে শর যে মাে-এর্াং এখন 
আে সকারনা  রন্দহ সনই-প্রচুে গর্াদ্বদপশু মারে চড়রে। 
 
তরর্ সকারনা কাোরমা সচারখ পড়রে না। গােগুরলাে মােখারন দ্বনযদ্বমত দূেত্ব এর্াং সে 
সদযালগুরলা শ যরেত্রগুরলারক পৃথক করেরে স গুরলা োড়া আে সকারনা সচারখ পড়াে 
মরতা কৃদ্বত্রমতা সনই। 
 
এই কৃদ্বত্রমতা দ্বক সোর্রটে ততদ্বে? মানুরষে  াহােয োড়া? 
 
সহালস্টারে হাত সর্ালারলা ট্র্যাদ্বিি। অস্ত্রগুরলা পুরোপুদ্বে চািব কো। দ্বব্ল্র ে দ্বদরক সচাখ 
পড়রতই সথরম সগল স । 
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অ ুদ্বর্ধা সনই, র্লল দ্বব্ল্ । মরন হয না অস্ত্রগুরলা সতামারক র্যর্হাে কেরত হরর্। তরর্ 
এই কথা অরগও র্রলদ্বেলাম, তাই না? 
 
অস্ত্র সনরর্, সিনি? 
 
মাথা নাড়ল সপরলারেট। তুদ্বম এর্াং দ্বব্ল্  থাকরত আমাে দ্বর্পরদে সকারনা িয সনই। 
িাদ্বন, এটা কাপুরুষতা। দ্বকন্তু আমারক শদ্বি প্ররযাগ কেরত হরর্ না। এরতই আদ্বম খুদ্বশ। 
 
রু্রেদ্বে। শুধু একা একা সকাথাও োরর্ না। আদ্বম র্া দ্বব্ল্  আলাদা হরয সগরল তুদ্বম 
আমারদে দুিরনে একিরনে  ারথ থাকরর্। 
 
দ্বচন্তা করো না ট্র্যাদ্বিি। দ্বব্ল্  র্লল, আদ্বম লেয োখর্। 
 
ট্র্যাদ্বিি প্রথরম মহাকাশোন সথরক সর্দ্বেরয এল। রৃ্দ্বষ্টে কােরণ র্াতা  একটু োণ্ডা, 
িারলা লাগরে। রৃ্দ্বষ্টে আরগ দ্বনশ্চযই গুরমাট গেম দ্বেল। দ্বনো  দ্বনরয অর্াক হরলা স । 
প্ররতযক গ্ররহে দ্বনিস্ব গন্ধ থারক। স গুরলা হয অিুত আে দ্বর্েদ্বিকে। দ্বকন্তু এই গ্ররহে 
গন্ধটা সর্শ চমৎকাে। 
 
 িী দুিনরক ডাকল স । সর্দ্বেরয এ । র্াইরে চমৎকাে আর্হাওযা। 
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সপরলারেট সর্দ্বেরয এল। এই পদ্বেরর্শ র্ণবনা কোে িনয চমৎকাে-ই একমাত্র শব্। 
গন্ধটা  র্ ময এেকম থাকরর্? 
 
এটা সকারনা র্যাপাে না। এক ঘণ্টাে সিতরেই আমো অিযস্ত হরয োর্। তখন আে 
নারক সকারনা গন্ধ লাগরর্ না। 
 
সিিা ঘা । দ্বর্েি  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । 
 
অ ুদ্বর্ধা কী? গাযায রৃ্দ্বষ্ট হয, তাই না? ট্র্যাদ্বিি র্লল, স ই  মযই এক দ্বচলরত সোদ 
সর্দ্বেরয এল সমরঘে ফাাঁক দ্বদরয। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু রৃ্দ্বষ্ট হরর্ স টা িাদ্বন র্রলই আমো প্রস্তুদ্বত দ্বনরত পাদ্বে। 
 
খুর্ খাোপ কথা। অপ্রতযাদ্বশত আনন্দ সথরক সতামো র্দ্বঞ্চত। 
 
দ্বেকই র্রলে। আদ্বম মাদ্বনরয সনওযাে সচষ্টা কের্। 
 
চােপারশ তাদ্বকরয হতাশ  ুরে সপরলারেট র্লল, দ্বকেু আরে র্রল সতা মরন হরে না। 
 
ওই উাঁচু িাযগাটাে সপেন সথরক ওো এদ্বগরয আ রে। র্লল দ্বব্ল্ । ট্র্যাদ্বিিরক দ্বিরে  
কেল, আমো  ামরন এদ্বগরয ওরদে  ারথ সদখা কের্? 
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মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। না এখারনই অরপো কের্। হািাে পাের ক পথ পাদ্বড় দ্বদরয 
আমো এর দ্বে। র্াদ্বক পথটুকু ওরদেরক আ রত দাও। 
 
একমাত্র দ্বব্ল্  ওরদে এদ্বগরয আ া অনুির্ কেরে। র্াদ্বক দুিন সদখল েখন িাযগাটাে 
দ্বপেন সথরক এরক এরক দ্বতনটা শােীদ্বেক কাোরমা সর্দ্বেরয এল। 
 
আপাতত এই কিনই। র্লল দ্বব্ল্ । 
 
সকৌতূহল দ্বনরয সদখরে ট্র্যাদ্বিি। িীর্রন কখরনা না সদখরলও তাে সকারনা  রন্দহ সনই 
সে ওগুরলা সোর্ট। দ্বনখুাঁত চকচরক মানর্ শেীরেে কাোরমা, অথচ সর্াো োয না ধাতুে 
ততদ্বে। শােীদ্বেক কাোরমা এত সর্দ্বশ ম ৃণ, েরিে মরতা নেম র্রল ভ্রম হয, সেন 
মখমল দ্বদরয আরৃ্ত। প্রচণ্ড ইরে হরে একর্াে েুাঁরয সদখাে। 
 
 দ্বতয কথা, েদ্বদ এটা দ্বনদ্বষদ্ধ গ্রহ হয তা হরল র্হু শতাব্ী এই গ্ররহ সকারনা। 
মহাকাশোন র্া র্াইরেে দ্বর্রেে আগন্তুক পা সফরলদ্বন। স রেরত্র ফাে স্টাে এর্াং এে 
আরোহীো সোর্টরদে কারে অপ্রতযাদ্বশত। অথচ এমন আচেণ কেরে সেন দ্বনতযদ্বদরনে 
স্বািাদ্বর্ক কািকমব কেরে। 
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দ্বনচু স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, এখারন হযরতা এমন তথয পারর্া ো গযালাদ্বিে অনয সকাথাও 
পারর্া না। সক র্লরত পারে সোর্টগুরলা কত র্হু শতাব্ী কাি কেরে। পৃদ্বথর্ীে অর্িান 
িানরত পারে। 
 
অনয দ্বদরক, দ্বব্ল্  র্লল, এগুরলা হযরতা কাোকাদ্বে  মরয ততদ্বে কো হরযরে এর্াং দ্বকেুই 
িারন না। 
 
অথর্া, র্লল সপরলালারেট, িারন দ্বকন্তু আমারদে র্লরর্ না। 
 
ট্র্যাদ্বিি র্লল, আমাে ধােণা সকউ েদ্বদ না র্লাে আরদশ সদয তা হরলই সোর্টো দ্বকেু 
র্লরর্ না। দ্বকন্তু আমারদে আগমন অপ্রতযাদ্বশত, তা হরল সকউ এমন আরদশ সকন 
সদরর্। 
 
প্রায দ্বতন দ্বমটাে দূরে সোর্টগুরলা সথরম দাাঁড়ারলা, দ্বকেু র্লল না। 
 
স গুরলাে উপে সথরক সচাখ না  দ্বেরয, ব্ল্াস্টারেে উপে হাত সেরখ দ্বব্ল্ রক দ্বিরে  
কেল ট্র্যাদ্বিি, র্লরত পােরর্ ওগুরলা দ্বহাংস্র দ্বকনা? 
 
সোর্দ্বটক মাইরণ্ডে  ারথ আমাে পদ্বেচয সনই, ট্র্যাদ্বিি। তরর্ অনুিূদ্বতরত সকারনা দ্বহাংস্রতা 
ধো পড়রে না। 
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অরস্ত্রে উপে সথরক হাত  দ্বেরয আনল ট্র্যাদ্বিি, তরর্ কাোকাদ্বে োখল। ডান হাত 
উপরে তুলল। হারতে তালু সোর্টরদে দ্বদরক, ধীে গলায র্লল, অদ্বিনন্দন। আমো 
র্নু্ধত্ব কেরত এর দ্বে। 
 
মােখারনে সোর্ট মাথা সনাযারলা কুদ্বনবরশে িদ্বিরত, অথর্া এটা হযরতা তারদে দ্বদক 
সথরক র্নু্ধরত্বে প্রকাশ, তােপে উেে দ্বদল। 
 
দ্বর্স্মরয সচাযাল েুরল পড়ল ট্র্যাদ্বিরিে। কােণ সোর্টরদে িাষা গযালাকদ্বটক স্টযািারডবে 
ধারে কারেও সনই। একটা র্ণবও রু্েরত পারেদ্বন স । 
 
. 
 
সপরলারেট দ্বেক ট্র্যাদ্বিরিে মরতাই অর্াক, তরর্ তাে সচহাোয  ন্তুদ্বষ্টে োপও েরযরে। 
 
অিুত র্যাপাে। স  র্লল। 
 
অিুত না। িঘনয। রুক্ষ্ম স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সমারটই িঘনয না। এটাও গযালাকদ্বটক, তরর্ অরনক প্রাচীন। আদ্বম করযকটা শব্ 
রু্রেদ্বে। দ্বলরখ দ্বদরল হযরতা পুরোটাই রু্েরত পাের্। উচ্চােণটাই হরে আ ল  ম যা। 
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সর্শ, কী র্লরে এটা? 
 
 ম্ভর্ত র্লরে সে সতামাে কথা স  দ্বকেুই রু্েরত পারেদ্বন। 
 
আদ্বমও র্লরত পাের্ না এটা দ্বক র্লরে, দ্বব্ল্  র্লল, তরর্ আমাে অনুিূদ্বত র্লরে সে 
এটা হতর্াক, স্বািাদ্বর্ক। অথবাৎ েদ্বদ আদ্বম  দ্বেকিারর্ সোর্দ্বটক আরর্গ দ্বর্রেষণ করে 
থাদ্বক অথর্া েদ্বদ সোর্র্াদ্বটক আরর্গ র্রল আরদৌ দ্বকেু থারক। 
 
িাঙা িাঙা উচ্চােরণ ধীরে ধীরে দ্বকেু একটা র্লল সপরলারেট এর্াং দ্বতন সোর্ট 
এক ারথ মাথা সনাযারলা। 
 
কী র্লরল? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সপরলারেট র্লল, একটু  ময সচরযদ্বে। সর্শ মিাে র্যাপাে। 
 
দ্বর্শ্রী র্যাপাে। 
 
আ রল, সগালান, প্রদ্বতদ্বট র্া রোগয গ্ররহে দ্বনিস্ব গযালাকদ্বটক েরযরে, োে অরনক দ্বকেুই 
আমো রু্দ্বে না। স গুরলা আর্াে স্টযাণ্ডাডব গযালাকদ্বটরকে  ারথ দ্বমদ্বলরয সনওযা হয। দ্বকন্তু 
সেরহতু এই গ্রহ দ্বর্শ হািাে র্েে মূল ধাো সথরক দ্বর্দ্বেন্ন। তাই িাষাটা পুরোপুদ্বে 
অনযেকম মরন হরে। কােণটা শুধু সোর্রটে উপে দ্বনিবেশীলতা নয র্োং মরন হয 
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সোর্টগুরলারক সে িাষা সর্াোে িনয সপ্রাগাম কো হরযরে তাো শুধু স টাই রু্েরর্। দ্বে-
সপ্রাগ্রাম না হরল িাষাে সকারনা পদ্বের্তবন হরর্ না, এর্াং আমো ো শুনদ্বে স টা 
গযালাকদ্বটরকে অরনক প্রাচীন রূপ। 
 
একটা সোর্টাইি  মাি কীিারর্ ধ্বাং  হয, এটা তাে একটা উদাহেণ। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বকন্তু দ্বপ্রয র্নু্ধ, আপদ্বে িানারলা সপরলারেট, িাষা অপদ্বের্তবনীয োখরলই সকারনা  মাি 
ধ্বাং  হরয োয না। এরত অরনক  ুদ্বর্রধও পাওযা োয। হািাে র্েরেে পুরোরনা 
সেকরডবে িাদ্বযত্ব রৃ্দ্বদ্ধ পায এর্াং  হরি সর্াো োয। র্াদ্বক গযালাদ্বি সথরক হযাদ্বে 
স লডরনে  মরযে ইরম্পদ্বেযাল র্াচনিদ্বি প্রায দ্বর্লুপ্ত হরয সগরে। 
 
তুদ্বম এই প্রাচীন গযালাকদ্বটক িারনা? 
 
িাদ্বন র্লাটা দ্বেক হরর্ না। আ রল প্রাচীন উপকথা, দ্বকাংর্দদ্বন্ত দ্বনরয কাি কেরত কেরত 
সকৌশলটা ধেরত সপরেদ্বে। শব্াথব আলাদা না হরলও শব্রূপ এরকর্ারেই দ্বিন্ন, এর্াং 
অরনক র্াগধাো র্তবমারন সমারটই র্যর্হৃত হয না আে উচ্চােণ  মূ্পণব র্দরল সগরে। 
সদািাষী দ্বহর রর্ কাি কেরত পাদ্বে, তরর্ িারলািারর্ পাের্ না। 
 
লবা দীঘব দ্বনো  োড়ল ট্র্যাদ্বিি। নাই মামাে সচরয কানা মামা িারলা। েদুে পারো 
করো, সিনি। 
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সোর্টরদে দ্বদরক ঘুেল সপরলারেট, একটু অরপো কেল, তােপে দ্বফরে তাকারলা 
ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক। কী র্লর্? 
 
দ্বিরে  কে পৃদ্বথর্ী সকাথায। 
 
প্রদ্বতদ্বট শব্ সথরম সথরম উচ্চােণ কেল সপরলারেট, স ই  ারথ হাত নাড়রে। 
 
সোর্টগুরলা মুখ চাওযাচাওদ্বয কেরে। উেে দ্বদল মােখারনে সোর্ট। স ও সথরম সথরম 
কথা র্লরে, ইলাদ্বস্টক টানাে মরতা করে হাত নাড়রে। 
 
সপরলারেট রু্দ্বেরয র্লল ট্র্যাদ্বিিরক,  ম্ভর্ত পৃদ্বথর্ী শব্টা ওরদেরক দ্বেকমরতা সর্াোরত 
পাদ্বেদ্বন। আমাে ধােণা ওো ধরে দ্বনরযরে আদ্বম এই গ্ররহে সকারনা অঞ্চরলে কথা র্লদ্বে 
এর্াং র্লরে সে এমন সকারনা অঞ্চরলে কথা ওো িারন না। 
 
এই গ্ররহে সকারনা নাম আরে? 
 
কথার্াতবা শুরন মরন হরে গ্ররহে নাম স ালাদ্বেযা 
 
কখরনা শুরনরো? 
 
না। 
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সর্শ, িানরত চাও মহাকারশে হািাে হািাে নেরত্রে মারে এমন সকারনা িাযগা আরে 
দ্বক োে নাম পৃদ্বথর্ী। উপরে সদদ্বখরয দ্বিরে  কে। 
 
আর্াে দ্বকেুেণ র্াকয দ্বর্দ্বনময,তােপে সপরলারেট মুখ ঘুদ্বেরয র্লল, েত দূে রু্েরত 
পােদ্বে ওো র্লরে মহাকারশ দ্বকেুই সনই। 
 
দ্বিরে  কে ওরদে র্য  কত; অথর্া কতদ্বদন সথরক কাি কেরে। 
 
আদ্বম িাদ্বন না কাি কেরে কথাটা কীিারর্ র্লরত হয। মাথা সনরড় র্লল সপরলারেট। 
 দ্বতযকথা র্লরত দ্বক র্য  কত দ্বিরে  কোে কাযদাও িাদ্বন না। সদািাষী দ্বহর রর্ 
আদ্বম োরেতাই। 
 
সচষ্টা করো, সপল দ্বডযাে। 
 
অরনকগুরলা র্াকয দ্বর্দ্বনমরযে পে সপরলারেট র্লল, ওো োদ্বিশ র্েে ধরে কাি 
কেরে। 
 
োদ্বিশ র্েে, হতাশ  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। সতামাে সচরযও র্য  কম, দ্বব্ল্ । 
 
অহাংকােী িদ্বিরত কথা শুরু কেল দ্বব্ল্ , আদ্বম– 
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িাদ্বন। তুদ্বম গাযা। হািাে র্েরেে প্রাচীন। োই সহাক, এই সোর্টগুরলা দ্বনরিরদে 
অদ্বিেতা সথরক পৃদ্বথর্ীে কথা র্লরত পােরর্ না। কারিে র্াইরে অপ্ররযািনীয সকারনা 
তথয এরদে সমরমাদ্বে র্যাাংরক সনই। 
 
গ্ররহে অনয সকাথাও আরো প্রাচীন সোর্ট থাকরত পারে। র্লল সপরলারেট। 
 
আমাে  রন্দহ সনই। তরর্ দ্বিরে  করে সদরখা, সিনি, অর্শয েদ্বদ  দ্বেক শব্গুরলা 
সতামাে িানা থারক। 
 
এর্ারেে আরলাচনা হরলা দীঘব এর্াং হোৎ করেই সপরলারেট হতিবিারর্ আরলাচনা 
থাদ্বমরয দ্বদল। সগালান, দ্বেক রু্েরত পােদ্বে না। এরদে িাষযমরত র্যস্ক। সোর্টো 
সোটখারটা কাি করে। এগুরলা মানুষ হরল র্লা সেত সে আচেরণ ঘৃণা প্রকাশ সপরযরে। 
এই দ্বতনটা হরে গৃহিাদ্বল সোর্ট, এর্াং এই ধেরনে সোর্টোই দ্বকেু িারন, আমাে কথা 
না, ওরদে কথা। 
 
ওো দ্বকেুই িারন না। অন্তত আদ্বম ো িানরত চাই। 
 
তাড়াহুরড়া করে অরোো সেরড় আ াে িনয আমাে এখন দুুঃখ হরে। 
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প্ররযািন হরল ওখারন সে সকারনা মুহূরতব দ্বফরে োওযা োরর্। দ্বকন্তু এই সোর্টগুরলা 
করযক দশরকে পুরোরনা হরল এরদে প্রস্তুতকােীোও এখারন আরে, এর্াং তাো অর্শযই 
মানুষ। তােপে ঘুেল দ্বব্ল্র ে দ্বদরক, আ রলই দ্বক সতামাে অনুিূদ্বত– 
 
দ্বকন্তু র্ােণ কোে িদ্বিরত এক হাত তুরলই সথরম সগল দ্বব্ল্ । সচহাোয ফুরট উরেরে 
 ীমাহীন একাগ্রতা, দ্বনচু স্বরে র্লল, আ রে। 
 
মুখ সফোরলা ট্র্যাদ্বিি। উাঁচু িাযগাটাে দ্বপেন সথরক সর্দ্বেরয সে কাোরমা তারদে দ্বদরক 
এদ্বগরয আ রে স টা দ্বনুঃ রন্দরহ একিন মানুষ। গারযে োং ফযাকারশ, পাতলা দ্বকন্তু লবা 
চুল। সচহাোয গাম্ভীেব থাকরলও মরন হয র্যর  তরুণ। হাত পাগুরলা সপশীর্হুল নয। 
 
সোর্টগুরলা একপারশ  রে দাাঁড়ারলা। পদ্বেষ্কাে দ্বমদ্বষ্ট র্াচনিদ্বিরত কথা র্লল স , র্যর্হৃত 
শব্গুরলা প্রাচীন গযালাকদ্বটক হরলও সর্াধগময। 
 
স্বাগতম, মহাকারশে আগন্তুকগণ, স  র্লল, আমাে সোর্রটে কারে সতামো কী িানরত 
চাও? 
 
. 
 
দ্বর্স্ময সগাপন কোে সচষ্টা কেল না ট্র্যাদ্বিি। র্োং সর্াকাে মরতা প্রশ্ন কেল, আপদ্বন 
গযালাকদ্বটক িারনন। 
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একটু সহর  স ালাদ্বেযান র্লল, সকন িানর্ না। 
 
দ্বকন্তু এগুরলা? সোর্টগুরলারক সদদ্বখরয দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
এগুরলা সোর্ট? শুধু আমারদে িাষা িারন। দ্বকন্তু একিন স ালাদ্বেযান দ্বহর রর্ আদ্বম 
আমাে পূর্বপুরুষরদে মরতা দ্বনযদ্বমত অনযানয গ্ররহে হাইপােরে াল কদ্বমউদ্বনরকশন শুদ্বন, 
সেন সতামারদে র্াচনিদ্বি দ্বশখরত পাদ্বে। আমাে পূর্বপুরুষো দ্বর্দ্বিন্ন িাষাে র্ণবনা ততদ্বে 
করে সেরখ সগরেন। সতামারদে িাষা রু্েরত পােদ্বে, তারত অর্াক হে সকন? 
 
উদ্বচত হযদ্বন। েমা চাইদ্বে। আ রল সোর্টরদে কথা শুরন দ্বচন্তাই কদ্বেদ্বন এই গ্ররহ কারো 
মুরখ গযালাকদ্বটক সশানা োরর্। 
 
স ালাদ্বেযারনে পেরন র্ড় হাতাে পাতলা  াদা সোর্। কাাঁরধে কারে আরৃ্ত, রু্রকে কারে 
অনারৃ্ত। সনাংদ্বটে মরতা অন্তর্বা  এর্াং পারয একরিাড়া চপ্পল োড়া অনয দ্বকেু সনই। 
 
ট্র্যাদ্বিি রু্েরত পােরে না স ালাদ্বেযান পুরুষ না মদ্বহলা। রু্রকে গেন দ্বনুঃ রন্দরহ 
পুরুষালী, দ্বকন্তু সকারনা পশম সনই। অন্তর্বার ে কারে সকারনা স্ফীতিার্ সদখা োরে না। 
 
দ্বব্ল্ রক দ্বনচু গলায দ্বিরে  কেল স , এটাও সোর্ট হরত পারে–। 
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সোাঁট না সনরড় ির্ার্ দ্বদল দ্বব্ল্ , মাইণ্ড মানুরষে, সকারনা  রন্দহ সনই। 
 
সতামো এখনও আমাে আ ল প্ররশ্নে উেে দাওদ্বন। স ালাদ্বেযান র্লল। আর্াে দ্বিরে  
কেদ্বে, এর্াে উেে দ্বদরত সদদ্বে কেরর্ না। আমাে সোর্টরদে কারে সতামো কী িানরত 
চাও? 
 
আমো পদ্বথক। র্লল ট্র্যাদ্বিি। গন্তরর্য সপৌঁোরনাে িনয পরথে হদ্বদ  চাই। আপনাে 
সোর্রটে কারে প্ররযািনীয তথয িানরত সচরযদ্বেলাম। দ্বকন্তু ওো িারন। না। 
 
কী তথয প্ররযািন? আদ্বম হযরতা  াহােয কেরত পাদ্বে। 
 
আমো পৃদ্বথর্ীে অর্িান িানরত চাই। আপদ্বন র্লরত পােরর্ন? 
 
িুরু কুাঁচকারলা স ালাদ্বেযান। সিরর্দ্বেলাম সতামারদে আগ্ররহে প্রথম সকন্দ্র দ্বর্নু্দ হর্ 
আদ্বম। োই সহাক িানরত না চাইরলও র্লদ্বে, আদ্বম  াটন র্যাণ্ডাে এর্াং সতামো দাাঁদ্বড়রয 
আরো র্যাণ্ডাে এরস্টরট োে পদ্বেদ্বধ চােপারশ েত দূে দৃদ্বষ্ট োয তাে র্াইরে আরো র্হু 
দূে দ্বর্সৃ্তত। র্লরত র্াধয হদ্বে সতামো অনাহুত এর্াং এখারন এর  দ্বর্ো । িি করেে। 
হািাে র্েরেে মরধয সতামোই প্রথম স টলাে। আরগে দ্বদন হরল, সদখা মাত্রই সতামারদে 
মহাকাশোন হ ধ্বাং  করে সদওযা হত। 
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োরদে েদ্বত কোে সকারনা ইো সনই তারদে প্রদ্বত এটা হরতা অমানদ্বর্ক আচেণ। 
 তকব গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
আদ্বম একমত। দ্বকন্তু েখন সকারনা র্ধবনশীল  মারিে  দ যো একটা অেদ্বেত অনড় 
 মারি পা সফরল, তখন তারদে েশবই অরনক েদ্বতকে। েতদ্বদন এই িয দ্বেল ততদ্বদন 
আমো সে সকারনা আগন্তুকরক সদখা মাত্র ধ্বাং  করে সদওযাে িনয প্রস্তুত দ্বেলাম। 
সেরহতু এখন আে স ই িয সনই, আমো কথা র্লরত পাদ্বে। 
 
সস্বোয এত দ্বকেু িানারনাে িনয ধনযর্াদ, দ্বকন্তু আমাে আ ল প্ররশ্নে উেে সদনদ্বন। 
আর্াে দ্বিরে  কেদ্বে। আপদ্বন আমারদে পৃদ্বথর্ীে অর্িান িানারত পােরর্ন। 
 
আমাে ধােণা পৃদ্বথর্ী র্লরত তুদ্বম সর্াোে সেখারন মানর্ প্রিাদ্বত এর্াং উদ্বিদ ও অনযানয 
প্রিাদ্বতে উির্ হরযদ্বেল। 
 
দ্বেক তাই,  যাে। 
 
স ালাদ্বেযারনে সচহাোয অিুত দ্বর্েদ্বিে োপ পড়ল। আমারক শুধু র্যািাে ডাকরর্। এমন 
সকারনা  রবাধন কেরর্ না োরত দ্বলি প্রকাশ পায। আদ্বম পুরুষও নই, নােীও নই। 
এক ারথ দুরটাই। 
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মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, তাে ধােণাই দ্বেক। আপদ্বন ো র্রলন, র্যাণ্ডাে। র্লুন তা হরল 
আমারদে  র্াে উির্ হরযরে সেখারন, স ই পৃদ্বথর্ী গ্ররহে অর্িান আপদ্বন িারনন? 
 
িাদ্বন না। িানাে ইোও সনই।–আহ্। দুই র্াহু দুইপারশ েদ্বড়রয দ্বদল র্যাণ্ডাে।  ূরেবে 
আরলা সর্শ িারলা লাগরে। আদ্বম  ােরফর  কম আদ্ব ।  ূেব থাকরল এরকর্ারেই আদ্ব  
না। সোর্টগুরলারক আরগ পাদ্বেরযদ্বে  ূেব সমরঘ  াকা র্রল। আদ্বম এর দ্বে সমঘ  রে 
োওযাে পে। 
 
গ্রহ দ্বহ ারর্ পৃদ্বথর্ীে আে অদ্বস্তত্ব সনই সকন? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি, 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বটে কথা র্লল না। 
 
এদ্বড়রয সগল র্যাণ্ডাে। অরনক র্ড় গল্প। তুদ্বম র্রলরো েদ্বত কোে সকারনা উরেশয সনই। 
 
দ্বেক। 
 
তা হরল  ারথ অস্ত্র এরনরো সকন? 
 
একটু  তকবতা। এখারন কী পদ্বেদ্বিদ্বতরত পড়র্ িানা দ্বেল না। 
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সকারনা র্যাপাে না। ঐ সোট অস্ত্রগুরলা দ্বদরয সকারনা েদ্বত কেরত পােরর্ না আমাে। 
তরর্ আদ্বম সকৌতূহলী। সতামারদে অরস্ত্রে কথা অরনক শুরনদ্বে, দ্বকন্তু কখরনা দ্বনরিে 
সচারখ সদদ্বখদ্বন। সতামাে গুরলা সদখরত পাদ্বে? 
 
একপা দ্বপদ্বেরয সগল ট্র্যাদ্বিি। না, র্যাণ্ডাে। 
 
র্যািাে অর্াক হরলা। আদ্বম িদ্রিারর্ র্লদ্বে। না র্লরলও চলত। 
 
হাত র্াড়ারলা স , এর্াং ট্র্যাদ্বিরিে ডান সহালস্টাে সথরক ব্ল্াস্টাে, র্াম সহালস্টাে সথরক 
দ্বনউরোদ্বনক হুইপ সর্দ্বেরয এল আপর । থার্া দ্বদরয ধোে সচষ্টা কেল ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু তাে 
মরন হরলা সেন শি ইলাদ্বস্টক তারক সটরন ধরে সেরখরে। পদ্বেষ্কাে সর্াো োরে দ্বব্ল্  
আে সপরলারেটরকও আটরক োখা হরযরে। কােণ ওোও  ামরন এরগারত পােরে না। 
 
র্াধা সদওযাে সচষ্টা করো না। পােরর্ না। র্যাণ্ডাে র্লল। অস্ত্রগুরলা র্াতার  সির  চরল 
সগরলা তাে হারত। মনরোগ দ্বদরয সদরখ ব্ল্াস্টাে উাঁদ্বচরয র্লল, এটা  ম্ভর্ত 
মাইরিাওরযি র্ীমাে তাপ  ৃদ্বষ্ট করে। অনযটা অরনক  ূক্ষ্ম, কী কাি করে রু্েরত পােদ্বে 
না। োই সহাক, সকারনা েদ্বত কোে উরেশয দ্বনরয সেরহতু আ দ্বন, সতামারদে অরস্ত্রে 
প্ররযািন সনই। আদ্বম এগুরলা দ্বনদ্বিয করে দ্বদদ্বে। 
 
অস্ত্রগুরলা সেরড় দ্বদল স ালাদ্বেযান, আে স গুরলা দ্বপেন দ্বদরক সির  এর  দ্বনখুাঁতিারর্ 
সহালস্টারে  ুরক পড়ল। 
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র্াাঁধন খুরল সগরে রু্েরত পােল ট্র্যাদ্বিি। দ্রুত ব্ল্াস্টাে সর্ে কেল। দ্বকন্তু র্যর্হাে কোে 
সকারনা উপায সনই। কন্টযাক্ট িাঙা, এনাদ্বিব ইউদ্বনট একর্ারে শুষ্ক। 
 
সচাখ তুরল র্যাণ্ডারেে দ্বদরক তাকারলা স । হাদ্ব মুরখ র্যাণ্ডাে র্লল, তুদ্বম পুরোপুদ্বে 
অ হায, আউটওযাল্ডবাে। ইরে কেরলই আদ্বম মহাকাশোন হ সতামারদে  র্াইরক সমরে 
সফলরত পাদ্বে। 
 
. 
 
১১. আণ্ডাে গ্রাউণ্ড 
 
িাযগারতই িরম সগরে ট্র্যাদ্বিি। সচষ্টা কেরে স্বািাদ্বর্ক থাকাে। তাকাল দ্বব্ল্র ে দ্বদরক। 
 
দ্বব্ল্  পুরোপুদ্বে শান্ত। েেণােক িদ্বিরত একহারত সপরলারেরটে সকামে িদ্বড়রয সেরখরে। 
হালকািারর্ হা ল, তােরচরযও হালকািারর্ মাথা নাড়ল। 
 
র্যাণ্ডারেে দ্বদরক ঘুেল ট্র্যাদ্বিি। দ্বব্ল্র ে আচেণরক আেদ্বর্ো  দ্বহর রর্ ধরে দ্বনরযরে এর্াং 
আশা কেরে সেন িুল না হয, হাদ্ব মুরখ র্লল, কীিারর্ কেরলন, র্যাণ্ডাে? 
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র্যািারেে মুরখ সকৌতুরকে হাদ্ব , র্ল, নগণয আউটওযাল্টাে, তুদ্বম িাদু র্া ইন্দ্রিাল 
দ্বর্ো  করো। 
 
না, নগণয স ালাদ্বেযান, আমো দ্বর্ো  কদ্বে না। পাল্টা ির্ার্ দ্বদল ট্র্যাদ্বিি। 
 
িামাে হাতায টান দ্বদরয র্াধা দ্বদল দ্বব্ল্ । দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, সেদ্বপও না, দ্বর্পজ্জনক। 
 
তাই সতা সদখদ্বে। দ্বকেু একটা করো তুদ্বম। 
 
এখনই না। দ্বনরিরক স  েত দ্বনোপদ মরন কেরর্, দ্বর্পরদে মাত্রা তত কমরর্। 
 
র্যাণ্ডাে এ র্ কথায মনরোগ না দ্বদরয অনযমনস্ক পারয তারদে কাে সথরক  রে সগল 
দূরে। সোর্টগুরলা তাে োওযাে পথ করে সদওযাে িনয  রে দাাঁড়াল একপারশ। দ্বকেুদূে 
দ্বগরয ঘাড় দ্বফদ্বেরয আঙুল তুরল দ্বনরদবরশে  ুরে র্লল, আমাে  ারথ এ । দ্বতনিনই। 
একটা গল্প সশানারর্া। সতামারদে িারলা না লাগরলও আমাে িারলা লাগরর্। র্রলই 
আর্াে দ্রুত পারয  ামরনে দ্বদরক হাাঁটা শুরু কেল। 
 
কী কো উদ্বচত রু্েরত না সপরে দাাঁদ্বড়রযই থাকল ট্র্যাদ্বিি। দ্বব্ল্  এরগাল  ামরন, তাে 
হারতে টারন সপরলারেট এরগারত র্াধয হরলা। অগতযা ট্র্যাদ্বিিরকও নড়রত হরলা। নইরল 
সোর্টরদে  ারথ একা দাাঁদ্বড়রয থাকরত হরর্। 
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দ্বব্ল্  হালকা চারল র্লল, র্যাণ্ডাে েখন দ্বনরি সথরকই তথয দ্বদরে 
 
র্যাণ্ডাে মুখ ঘুদ্বেরয আগ্ররহে  ারথ দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকারলা সেন এই প্রথম তারক সদখরে। 
তুদ্বম স্ত্রী হাফ দ্বহউমযান। তাই না? গুরুত্বহীন অরধবক? 
 
সোট অাংশ, র্যাণ্ডাে। হযাাঁ। 
 
এই দুিন তা হরল পুরুষ হাফ দ্বহউমযান। 
 
দ্বেক। 
 
তুদ্বম দ্বশশু িন্ম দ্বদরযে, নােী? 
 
র্যাণ্ডাে, আমাে নাম দ্বব্ল্ । আমাে এখনও  ন্তান হযদ্বন। ও ট্র্যাদ্বিি আে এ হরে সপল। 
 
েখন  ময হরর্ তখন সক সতামারক  হাযতা কেরর্? দুিরনই? নাদ্বক সকউ না? 
 
সপল আমারক  হাযতা কেরর্, র্যাণ্ডাে। 
 
র্যাণ্ডারেে আগ্রহ সপরলারেরটে উপে িানান্তদ্বেত হরলা। সতামাে চুলগুরলা  াদা। 
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হযাাঁ। 
 
 র্ মযই এই োং দ্বেল? 
 
না, র্যাণ্ডাে। র্যর ে কােরণ এমন হরযরে। 
 
সতামাে র্য  কত? 
 
র্াযান্ন র্েে। একটু দ্বিধাে  ারথ সোগ কেল, গযালাকদ্বটক স্টযাণ্ডাডব অনুোযী। 
 
র্যাণ্ডাে এখনও হাাঁটরে ( ম্ভর্ত সকারনা আর্া িল লেয করে, ট্র্যাদ্বিরিে ধােণা), তরর্ 
ধীে গদ্বতরত। র্লল, গযালাকদ্বটক স্টযাণ্ডাডব র্েে কীিারর্ গণনা কো হয িাদ্বন না, তরর্ 
আমারদে র্াৎ দ্বেক গণনা সথরক খুর্ সর্দ্বশ পৃথক হরর্ না। মৃতুযে  ময সতামাে র্য  
কত হরর্? 
 
িাদ্বন না, র্যাণ্ডাে। হযরতা আরো দ্বত্রশ র্েে র্াাঁচর্। 
 
তাে মারন দ্বর্োদ্বশ র্েে। স্বল্পিীর্ন এর্াং অরধবক। আমাে  ুপ্রাচীন পূর্বপুরুষো দ্বেল 
সতামাে মরতা, র্া  কেরতা পৃদ্বথর্ীরত। দ্বকন্তু স খান সথরক তাো সর্দ্বেরয এর  অনয 
নেরত্র প্রদদ্বেণেত গ্রহগুরলারত র্ দ্বত িাপন করে। চমৎকাে,  ু াংগদ্বেত নতুন দ্বর্ে, 
এর্াং অরনকগুরলা। 
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সিাোরলা গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি অরনকগুরলা নয। মাত্র পঞ্চাশটা। 
 
েট করে তাকারলা র্যাণ্ডাে, আমুরদ আচেণ পারল্ট সগরে। ট্র্যাদ্বিি। ওটাই সতামাে নাম। 
 
পুরো নাম সগালান ট্র্যাদ্বিি। আদ্বম র্লদ্বে সে াে ওযাল্ডব মাত্র পঞ্চাশটা, আমারদে 
েরযরে করযক দ্বমদ্বলযন দ্বর্ে। 
 
তাে মারন আদ্বম সে গল্পটা র্লরত চাই স টা তুদ্বম িারনা? েদ্বদ গল্পটা হয-একদা 
পঞ্চাশদ্বট সে াে ওযাল্ডব দ্বেল তা হরল আদ্বম িাদ্বন। 
 
আমো শুধু  াংখযা দ্বদরযই দ্বর্চাে কদ্বে না, হাফ-দ্বহউমযান, গুণগত মানও দ্বর্চাে কদ্বে। 
আমারদে পঞ্চাশটা দ্বর্ে ো কেরত সপরেরে, সতামারদে লাখ লাখ দ্বর্রেে একটাও তা 
কেরত পারেদ্বন। স ালাদ্বেযা পঞ্চাশতম দ্বর্ে এর্াং  র্াে স ো। অনয সে াে ওযাল্ডব 
সথরক স ালাদ্বেযা অরনক দূরে অর্দ্বিত। 
 
কীিারর্ র্াাঁচরত হয স টা একমাত্র আমো স ালাদ্বেযানোই দ্বশখরত সপরেদ্বে। পৃদ্বথর্ী র্া 
অনযানয গ্রহ র্া অনযানয সে াে ওযারল্ডবে র্াদ্ব ন্দাো সেিারর্ পশুপাদ্বখে মরতা  াংখযা 
রৃ্দ্বদ্ধ করে, আমো তা কদ্বে না। আমো প্ররতযরকই একা র্া  কদ্বে, ইরলকট্র্দ্বনকযাদ্বল 
মারে মারে সদখা  াোৎ হয, দ্বকন্তু কখরনা সকউই কারো স্বািাদ্বর্ক দৃদ্বষ্ট ীমায আদ্ব  না। 
র্হু র্েে পে এই প্রথম আদ্বম সকারনা মানুরষে দ্বদরক  ো দ্বে তাদ্বকরযদ্বে, দ্বকন্তু সতামো 
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অরধবক মানুষ এর্াং সতামারদে উপদ্বিদ্বত আমাে স্বাধীনতা দ্বর্দ্বিত কেরে না, অন্তত 
গর্াদ্বদপশু র্া সোর্টগুরলাে সচরয সর্দ্বশ না। 
 
এক ময আমোও দ্বেলাম অরধবক মানুষ। সকারনা র্যাপাে না আমো কীিারর্ দ্বনরিরদে 
স্বাধীনতা দ্বনদ্বশ্চত করেদ্বে, কীিারর্ অ াংখয সোর্রটে উপে কতৃবত্ব দ্বর্স্তাে করেদ্বে স টাও 
সকারনা র্যাপাে না; পুরোপুদ্বে স্বাধীনতা দ্বেল না।  ন্তান ততদ্বেে িনয আলাদা দুিনরক 
একদ্বত্রত হরত হরতা। অর্শয কৃদ্বত্রমিারর্ দ্বডবাণু ও শুিাণুে দ্বমশ্রণ িাো  ন্তান উৎপাদন 
করে সোর্রটে  াহারেয লালনপালন  ম্ভর্ দ্বেল। স ই র্যর্িাই কো হরযদ্বেল, দ্বকন্তু 
অরধবক মানুষো শােীদ্বেক  াংেরশবে আনন্দ োড়রত পােল না। দ্বর্কৃত আরর্রগে কােরণ 
দ্বর্নষ্ট হরয োদ্বেল র্যদ্বি স্বাধীনতা। রু্েরত পােে সে এই পদ্বেদ্বিদ্বত পদ্বের্তবরনে 
প্ররযািন হরয পরড়দ্বেল। 
 
না, র্যাণ্ডাে, ট্র্যাদ্বিি র্লল, কােণ আমো আপনারদে মরতা করে স্বাধীনতাে দ্বর্চাে কদ্বে 
না। 
 
কােণ সতামো িান না প্রকৃত স্বাধীনতা আ রল কী?  র্ ময সতামো র্া  করেে দল 
সর্াঁরধ। অনয সকারনা উপায সতামারদে িানা সনই। প্রদ্বতদ্বনযত অরনযে। ইোে কারে 
দ্বনরিে ইোরক পদানত কো র্া দ্বনরিে ইোে কারে অরনযে ইোরক পদানত কোে 
সচষ্টা কেরত কেরতই সতামারদে দ্বদন সকরট োয। এখারন স্বাধীনতা সকাথায। স্বাধীনতা 
হরে দ্বনরিে ইোমরতা র্া  কোে অদ্বধকাে। দ্বেক দ্বনরিে ইরেমরতা। 
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তােপে পৃদ্বথর্ীে র্াদ্ব ন্দাো আর্াে দ্বর্দ্বিন্ন গ্ররহ র্ দ্বত িাপরনে িনয দল সর্াঁরধ সর্দ্বেরয 
পড়ল। অনয সে াে ওযাল্ডবগুরলা সচষ্টা কেল র্াধা সদওযাে। আমো স ালাদ্বেযানো 
সকারনা সচষ্টা কেলাম না। দল সর্াঁরধ র্া  কোে দ্বর্পদ আমো আরগই রু্েরত 
সপরেদ্বেলাম। তাই মাদ্বটে দ্বনরচ র্ র্া  শুরু কদ্বে এর্াং গযালাদ্বিে  ারথ।  কল 
সোগারোগ র্ন্ধ করে দ্বদই। আপাতদৃদ্বষ্টরত শূনয  ােরফ  েোে িনয উপেুি। সোর্ট 
এর্াং অস্ত্র ততদ্বে কদ্বে। ফরল দ্বকেুদ্বদরনে মরধযই আগন্তুরকে আ া র্ন্ধ হরয োয।  র্াই 
ধরে সনয এটা দ্বর্োন গ্রহ। দ্বেক আমো ো সচরযদ্বেলাম। 
 
স ই  ারথ আণ্ডােগ্রাউরণ্ড দ্বনরিরদে  ম যা  মাধারনে দ্বনেল  প্ররচষ্টা চলরত লাগল। 
 তকবতাে  ারথ এর্াং  ূক্ষ্মিারর্ দ্বনরিরদে দ্বিনস্ পদ্বের্তবন কেলাম।  াফরলযে পদ্বেমাণ 
দ্বেল খুর্  ামানয। দ্বকন্তু স টা দ্বনরযই এদ্বগরয চললাম। র্হু শতাব্ীে প্ররচষ্টাে ফরল  ফল 
হলাম দ্বনরিরদে স্বযাং মূ্পণব মানুষ দ্বহর রর্ গরড় তুলরত, একই শেীরেে সিতে পুরুষ ও 
নােীে তর্দ্বশষ্টয, ফরল ইোনুোযী উপরিাগ এর্াং েখন চাই তখন  ন্তান উৎপাদরনে িনয 
দ্বডবাণু দ্বনদ্বষি কেরত পাদ্বে। 
 
হােমারিাডাইট  র্লল সপরলারেট। [* হােমারিাডাইট -একাধারে স্ত্রী ও পুাংদ্বলি-দ্বকাংর্া 
তর্দ্বশষ্টয- াংর্দ্বলত প্রাণী। অনুর্াদক] 
 
হােমারিাদ্বডদ্বটিম দ্বর্র্তবন প্রদ্বিযা থাদ্বমরয সদয। র্লল ট্র্যাদ্বিি। কােণ প্রদ্বতদ্বট দ্বশশুই 
তাে দ্বপতামাতাে সিরনদ্বটক প্রদ্বতরূপ। 
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দ্বর্র্তবন প্রদ্বিযারক তুদ্বম ধে তিা মারো সপরেক িাতীয দ্বকেু মরন কেে। দ্বিনস্ 
পদ্বের্তবন করে আমারদে দ্বশশুরদে আমো ইরেমরতা ততদ্বে করে দ্বনরত পাদ্বে।–সপৌঁরে 
সগদ্বে, সিতরে স াকা োক। দ্বদন প্রায সশরষে পরথ,  ূেব আে পেবাপ্ত আরলা দ্বদরত পােরে 
না। সিতরে আোমদাযক হরর্। 
 
সে দেিা দ্বদরয সিতরে  ুকল স টাে সকারনা লক্ সনই দ্বকন্তু  ামরন সেরতই 
স্বযাংদ্বিযিারর্ খুরল সগল, স াকাে পে স্বযাংদ্বিযিারর্ র্ন্ধ হরয সগল। সকারনা িানালা 
সনই দ্বকন্তু গুহাে মরতা ঘেটারত প্ররর্শ কোে  ারথ  ারথ সদযালগুরলা আরলাদ্বকত হরয 
সগল সেন স গুরলাে প্রাণ আরে। সমরে খাদ্বল। প্রথম পা সফলাে পে মরন হয নেম আে 
দ্বরাং এে মরতা দ্বিদ্বতিাপক। চাে সকারণ দ্বিে হরয দাাঁদ্বড়রয আরে চােটা সোর্ট। 
 
ওই সদযালটা, দেিাে দ্বর্পেীত দ্বদরকে সদযাল সদদ্বখরয র্লল র্যাণ্ডাে-র্াদ্বক দ্বতন 
সদযারলে  ারথ সকারনা পাথবকয সনই-আমাে দ্বিশনদ্বিন। এটাে  াহারেয, পুরো গ্রহ 
সদখরত পাদ্বে দ্বকন্তু তারত আমাে স্বাধীনতা েুণ্ণ হয না কােণ আদ্বম এটা র্যর্হাে কেরত 
র্াধয নই। 
 
আপদ্বন দ্বনশ্চযই অনযরকও র্াধয কেরত পারেন না। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
. 
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র্াধয কের্? অর্োে  ারথ র্লল র্যাণ্ডাে। ওরদে ো খুদ্বশ তাই কেরত পারে, েতেণ না 
আমাে স্বাধীনতায হস্তরেপ করে। আে মরন োখরর্ দ্বনরিরদে সর্াোরনাে িনয আমো 
সকারনা দ্বলি র্যর্হাে কদ্বে না। 
 
দ্বিশনদ্বিরনে  ামরন একটা সচযাে। র্যাণ্ডাে র্ ল ওটারত। চােপারশ তাকাল ট্র্যাদ্বিি। 
আশা কেরে তারদে িনযও সচযাে থাকরর্, সনই। র্ রত পাদ্বে? দ্বিরে  কেল স । 
 
ইরে হরল র্ । 
 
হাদ্ব মুরখ সমরেরত র্ ল দ্বব্ল্ , সপরলারেট র্ ল তাে পারশ। ট্র্যাদ্বিি দাাঁদ্বড়রযই থাকল। 
 
এই গ্ররহ কতিন মানুষ র্া  করে, র্যাণ্ডাে? দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
স ালাদ্বেযান র্লরর্, হাফ-দ্বহউমযান দ্বব্ল্ । দ্বহউমযান দ্বর্দ্বযাং শব্টা আমো র্াদ্বতল করে 
দ্বদরযদ্বে কােণ হাফ-দ্বহউমযানো দ্বনরিরদে এই নারম আখযাদ্বযত করে। দ্বনরিরদে আমো 
র্লরত পাদ্বে সহাল দ্বহউমযান, দ্বকন্তু স টা হা যকে সশানায। স ালাদ্বেযান  দ্বেক শব্। 
 
এই গ্ররহ কতিন স ালাদ্বেযান র্া  করে? 
 
 দ্বেক িাদ্বন না। আমো কখরনা গণনা কদ্বেদ্বন।  ম্ভর্ত র্ােশ। 
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পুরো গ্ররহ মাত্র র্াে শ িন? 
 
তুদ্বম আর্ােও  াংখযাে উপে গুরুত্ব দ্বদে। আমো গুণগত মারনে গুরুত্ব দ্বদই।–তা োড়া 
স্বাধীনতাে অথবও সতামো িান না। একিন স ালাদ্বেযান রৃ্দ্বদ্ধ মারনই আমাে স্বাধীনতাে 
 ীমার্দ্ধতা। স টা দূে কোে িনয আমারদে এমনিারর্ র্া  কেরত হরর্ সেন মরন হয 
আমারদে সকারনা অদ্বস্তত্ব সনই। এই পদ্বেদ্বিদ্বতরত স ালাদ্বেযায মাত্র র্াে শ র্াদ্ব ন্দা র্া  
কেরত পােরর্। 
 
তাে মারন দ্বহ ার্ করে িন্ম এর্াং মৃতুয হয। সপরলারেট র্লল। 
 
দ্বনশ্চযই। সে সকারনা গ্ররহে িন াংখযা দ্বিদ্বতশীল োখাে িনয তাই কো। হয-এমনদ্বক 
সতামারদে গ্ররহও। 
 
সেরহতু মৃতুযে পদ্বেমাণ কম তাই দ্বশশু িরন্মে পদ্বেমাণও কম। 
 
অর্শযই। 
 
ট্র্যাদ্বিি র্লল, আদ্বম িানরত চাই কীিারর্ আপদ্বন আমাে অস্ত্রগুরলা র্াতার  িাদ্ব রয 
দ্বনরয সগরলন? এখনও র্রলনদ্বন। 
 
আদ্বম িাদু র্া ইন্দ্রিারলে কথা র্রলদ্বে। দ্বর্ো  হযদ্বন সতামাে? 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

338 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
অর্শযই না। আমারক কী মরন করেন? 
 
তুদ্বম শদ্বি  াংেেরণে কথা দ্বর্ো  করো? 
 
কদ্বে, দ্বকন্তু দ্বর্শ হািাে র্েরে আপনাো এই  ূত্রগুরলা পদ্বের্তবন র্া  ামানয উন্নত কেরত 
সপরেরেন স টা দ্বর্ো  কদ্বে না। 
 
আমোও কদ্বে না, হাফ-পাে ন। সর্াোে সচষ্টা করো। র্াইরে সোদ আরে, োযা আরে। 
োযাে তুলনায সোরদে তাপ সর্দ্বশ, এর্াং সেৌদ্রারলাদ্বকত িান সথরক তাপ িমাগত 
োযাময িারন প্রর্াদ্বহত হরে। 
 
আদ্বম এগুরলা িাদ্বন। 
 
হযরতা এত সর্দ্বশ িারনা সে মাথা ঘামারনাে প্ররযািন মরন করোদ্বন। োই সহাক, োরত 
স ালাদ্বেযাে িূ-পৃষ্ঠ র্াযুমণ্ডরলে র্াইরেে র্স্তুগুরলা অরপো সর্দ্বশ উেপ্ত থারক। ফরল িূ-
পৃষ্ঠ সথরক আউটাে সের ে দ্বদরক তাপ প্রর্াদ্বহত হয। 
 
এটাও িাদ্বন। 
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এর্াং দ্বদরন োরত  র্বদা গ্ররহে িূ-অিযন্তে িূ-পৃষ্ঠ অরপো সর্দ্বশ উেপ্ত থারক এর্াং িূ-
অিযন্তে সথরক তাপ িূ-পৃরষ্ঠ প্রর্াদ্বহত হয। সর্াধহয এগুরলাও িারনা। 
 
এত কথা র্রল কী সর্াোরত চাইরেন, র্যাণ্ডাে? 
 
থারমবাডাইনাদ্বমরিে* দ্বিতীয  ূত্র অনুোযী উষ্ণ িান সথরক তাপ শীতল িারনে দ্বদরক 
প্রর্াদ্বহত হয এর্াং স টা কারি লাগারনা োয। [*থারমবাডাইনাদ্বমি–তাপগদ্বতদ্বর্দযা। 
অনুর্াদক] 
 
তাদ্বিকিারর্  ম্ভর্, দ্বকন্তু  ূরেবে আরলা অরনক হালকা, তােরচরয হালকা িূ পৃরষ্ঠে তাপ 
এর্াং  র্রচরয হালকা িূ-অিযন্তে সথরক প্রর্াদ্বহত তাপ। সে পদ্বেমাণ তাপ প্রর্াহ ধো 
পড়রর্ তা দ্বদরয একটা ফুরটাও কো োরর্ না। 
 
দ্বনিবে কেরর্ সকান েন্ত্র তুদ্বম র্যর্হাে কেরর্। হািাে র্েরেে গরর্ষণাে িাো আমারদে 
েন্ত্র উন্নত কো হরযরে এর্াং স টা আমারদে মদ্বস্তরষ্কেই একটা অাংশ। 
 
কারনে সপেরন মাথাে খুদ্বল প্রদশবরনে িনয দুপারশে চুল  োরলা র্যাণ্ডাে। এপারশওপারশ 
মাথা সঘাোরলা, এর্াং কারনে দ্বেক সপেরনই মুেদ্বগে দ্বডরমে সিাতা অাংরশে মরতা ফীত 
হরয আরে। 
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আমাে মদ্বস্তরষ্কে এই অাংশটাই একিন স ালাদ্বেযান এর্াং সতামারদে মারে পাথবকয ততদ্বে 
করেরে। 
 
. 
 
ঘনঘন দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকারে ট্র্যাদ্বিি, দ্বব্ল্র ে মনরোগ পুরোপুদ্বে র্যাণ্ডারেে উপে। 
ট্র্যাদ্বিরিে মরন হরলা দ্বক ঘটরে স টা স  িারন। 
 
অহাংকােী র্যাণ্ডাে  ম্ভর্ত এই  ুরোগ হাোরত চায না। সোর্রটে  ারথ রু্দ্বদ্ধদীপ্ত 
আরলাচনা কোে সকারনা  ুরোগ সনই, আে পশুপাদ্বখ সতা কথা র্লরত পারে না। অনয 
স ালাদ্বেযানরদে  ারথ কথা র্লাে সকারনা আগ্রহ তাে সনই। 
 
র্যাণ্ডারেে কারে ট্র্যাদ্বিি, দ্বব্ল্  আে সপরলারেট হাফ-দ্বহউমযান, এর্াং স  হযরতা মরন 
কেরে সে একটা সোর্ট র্া োগল তাে স্বাধীনতা েতটুকু নষ্ট কেরে এই দ্বতনিন তাে 
সর্দ্বশ দ্বকেু কেরে না-দ্বকন্তু রু্দ্বদ্ধমোয তাে  মকে (অথর্া প্রায  মকে) এর্াং 
ট্র্যাদ্বিিরদে  ারথ কথা র্রল সে দ্বর্রশষ আনন্দ পারে স টা আরগ কখরনা পাযদ্বন। 
 
আ রল এিারর্ র্যাণ্ডাে দ্বনরিরক খুদ্বশ কোে সচষ্টা কেরে, িার্ল ট্র্যাদ্বিি। এর্াং দ্বব্ল্  
তারত ইন্ধন সোগারে, র্যাণ্ডারেে মাইণ্ডরক হালকা নেম ধাক্কা দ্বদরয তাে আগ্রহ আেও 
র্াদ্বড়রয দ্বদরযরে। 
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 ম্ভর্ত দ্বব্ল্  মরন কেরে সে েদ্বদ র্যাণ্ডাে সর্দ্বশ কথা র্রল তা হরল পৃদ্বথর্ীে র্যাপারে 
গুরুত্বপূণব দ্বকেু র্লরত পারে। তাই আগ্রহ না থাকরলও র্তবমান আরলাচনা ট্র্যাদ্বিরিে 
চাদ্বলরয সেরত হরর্। 
 
এই সেইন সলার্গুরলা কী করে? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
এগুরলা ট্র্যািদ্বডউ াে । র্যাণ্ডাে র্লল, তাপ শদ্বিরক োদ্বন্ত্রক শদ্বিরত পদ্বের্তবন করে। 
 
দ্বর্ো  হরে না। েরথষ্ট তাপ প্রর্াহ সনই। 
 
হাফ দ্বহউমযান, তুদ্বম দ্বকেুই িান না। েদ্বদ স ালাদ্বেযানরদে  াংখযা সর্দ্বশ হত, েদ্বদ  র্াই 
তাপ প্রর্াহরক কারি লাগারনাে সচষ্টা কেত, তা হরল র্লা সেত সে পদ্বেমাণ অপেবাপ্ত। 
দ্বকন্তু আমাে েরযরে চদ্বেশ হািাে র্গবদ্বকরলাদ্বমটাে এলাকা, আমাে একাে, স খান সথরক 
পেবাপ্ত তাপ  াংগ্রহ কেরত পাদ্বে। রু্েরত সপরেে। 
 
দ্বর্শাল এলাকা সথরক তাপ প্রর্াহ  াংগ্রহ কো এতই  হি? শুধু  াংগ্রহ কেরতই প্রচুে 
শদ্বি খেচ হরর্। 
 
হযরতা, দ্বকন্তু কখরনা মাথা ঘামাইদ্বন। আমাে ট্র্যািদ্বডউ াে -সলার্ েখন সেিারর্ 
প্ররযািন স িারর্ই কাি কেরে। সতামাে অস্ত্রগুরলা সনওযাে  ময  ূেবারলাদ্বকত 
র্াযুমণ্ডরলে োযা  াকা অাংরশ তাপ প্রর্াদ্বহত হরত না দ্বদরয আদ্বম কারি লাগাই। অথবাৎ 
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 ূরেবে তাপশদ্বিরক কারি লাগালাম এর্াং স িনয সকারনা োদ্বন্ত্রক র্া ইরলকট্র্দ্বনি 
দ্বডিাই  র্যর্হাে না করে দ্বনউরোদ্বনক দ্বডিাই  র্যর্হাে কেলাম। হালকািারর্ একটা 
ট্র্ািদ্বডউ াে সলার্ েশব কেল স । এটা কাি করে অদ্বর্েত, দ্রুত, দেিারর্-এর্াং অল্প 
আযার । 
 
অদ্বর্ো য, দ্বফ দ্বফ  কেল সপরলারেট। 
 
দ্বকেুই অদ্বর্ো য নয। সচাখ কারনে কথা দ্বচন্তা করো। অদ্বত  ামানয আরলাক কণা র্া 
র্াযুকম্পন সথরক দ্বর্পুল তথয  াংগ্রহ করে। এই অিগুরলাে  ারথ পদ্বেচয না থাকরল 
অদ্বর্ো য মরন হরর্ই। ট্র্ািদ্বডউ াে সলার্ এে  ারথ পদ্বেচয সনই র্রলই সতামারদে 
অদ্বর্ো য মরন হরে। 
 
অদ্বর্েত দ্বিযাশীল ট্র্যািদ্বডউ াে-সলার্ দ্বদরয আপনাো দ্বক করেন? দ্বিরে  কেল 
ট্র্যাদ্বিি। 
 
পুরো গ্রহ পদ্বেচালনা কদ্বে। এই দ্বর্শাল এরস্টরটে প্রদ্বতটা সোর্ট আমাে কাে সথরক 
শদ্বি  াংগ্রহ করে; অথর্া র্লা োয স্বািাদ্বর্ক তাপ এে মাধযরম শদ্বি পায। 
 
আপদ্বন েখন ঘুদ্বমরয থারকন? 
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ঘুদ্বমরয থাদ্বক র্া সিরগ থাদ্বক ট্র্ািডাকশন প্রদ্বিযা  র্ ময চলরত থরক। েখন তুদ্বম 
ঘুমাও তখন দ্বক ো  সনওযা র্ন্ধ করে দাও? হৃৎদ্বপণ্ড র্ন্ধ হরয োয? আমাে সোর্ট 
োরতও কাি করে। দ্বকন্তু আমো মাত্র র্াে শ স ালাদ্বেযান।  র্াই দ্বমরল সে শদ্বি 
র্যর্হাে কদ্বে তারত আমারদে  ূরেবে িীর্নকাল কমরর্ না র্া অিযন্তেীণ তাপ হ্রা  পারর্ 
না। 
 
কখরনা মরন হরযরে, এটারক আপনাো অস্ত্র দ্বহর রর্ র্যর্হাে কেরত পারেন? 
 
অিুত দৃদ্বষ্টরত ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাকাল র্যাণ্ডাে। র্লরত চাও ট্র্যািডাকশন দ্বনিবে অরস্ত্রে 
 াহারেয অনয গ্রহগুরলা দখল কেরত। দ্বনরিরদেই সেখারন আদশব র্া িান আরে স খারন 
অনয গ্রহ দ্বদরয কী কের্? হাফ-দ্বহউমযানরদে উপে আমারদে কতৃবত্ব চাদ্বপরয তারদেরক 
কাি কেরত র্াধয কের্? কারিে িনয আমারদে সোর্ট হাফ-দ্বহউমযানরদে তুলনায 
অরনক সর্দ্বশ দে। আমারদে  র্ আরে, আে দ্বকেু চাই না–শুধু দ্বনরিে মরতা থাকরত 
চাই। আরেকটা গল্প র্লদ্বে। 
 
চাদ্বলরয োন। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বর্শ হািাে র্েে আরগ েখন পৃদ্বথর্ীে হাফ-দ্বিরযচােো র্ দ্বত িাপরনে উরেরশয েদ্বড়রয 
পড়রত শুরু করে, আমো স ালাদ্বেযানো দ্বনরিরদে গুদ্বটরয দ্বনরয মাদ্বটে দ্বনরচ চরল োই, 
অনয সে াে-ওযাল্ডবগুরলা পৃদ্বথর্ীে নতুন স টলােরদে র্াধা সদযাে িনয দৃঢ় প্রদ্বতে 
দ্বেল। তাই তাো পৃদ্বথর্ীরত আিমণ করে। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

344 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
পৃদ্বথর্ীরত, ট্র্যাদ্বিি র্লল। সশষ পেবন্ত আরলাচনা শুরু হওযায স   ন্তুষ্ট। 
 
হযাাঁ, এরকর্ারে সকরন্দ্র। চমৎকাে পদরেপ র্লরতই হরর্। কাউরক হতযা কেরত চাইরল 
তুদ্বম দ্বনশ্চযই আঙুরল র্া পারযে সগাড়াদ্বলরত আঘাত কেরর্ না, আঘাত কেরর্ রু্রক। 
এর্াং আমারদে সে াে র্নু্ধো োো মানুষ সথরক খুর্ সর্দ্বশ পৃথক দ্বেল না, সেিারর্ই 
সহাক পৃদ্বথর্ীে  ােরফ  সেদ্বডওঅযাকদ্বটি করে সফলল, ফরল পুরো গ্রহ হরয সগল 
র্ র্ার ে অরোগয। 
 
আহ্, এিারর্ ঘরটরে, র্লল সপরলারেট, দৃঢ়িারর্ হারতে মুদ্বে খুলরে আে র্ন্ধ কেরে। 
িানতাম স্বািাদ্বর্কিারর্ ঘটরত পারে না। কীিারর্ কেল? 
 
কীিারর্ করেরে িাদ্বন না, তরর্ এরত সে ােরদে সকারনা লাি হযদ্বন। এটাই গরল্পে 
আ ল কথা। স টলােরদে র্াধা দ্বদরত দ্বগরয সে ােো দ্বনদ্বশ্চহ্ন হরয সগল । আমো 
স ালাদ্বেযানো প্রদ্বতরোদ্বগতা সথরক  রে দাাঁড়ালাম, তাই এখনও সর্াঁরচ আদ্বে। 
 
স টলােোও আরে। হাদ্ব মুরখ র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
হযাাঁ, দ্বচেদ্বদরনে িনয নয। সতামো দ্বনরিো লড়াই করে স্বািাদ্বর্কিারর্ই ধ্বাং  হরয 
োরর্। হযরতা তাে িনয দশ হািাে র্েে লাগরর্, দ্বকন্তু আমো অরপো কেরত পাের্। 
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তােপে পুরো গযালাদ্বিরত আমো স ালাদ্বেযানো হর্ একা স্বাধীন। তখন ইরে হরল অনয 
সকারনা গ্রহ আমো র্যর্হাে কেরতও পাদ্বে নাও পাদ্বে। 
 
দ্বকন্তু পৃদ্বথর্ী  বরন্ধ আপদ্বন ো র্রলরেন, অধধেব িদ্বিরত হাত নাড়ল সপরলারেট,  র্ই 
ইদ্বতহার ে দ্বকাংর্দদ্বন্ত। 
 
পাথবকযটা সকাথায স টা সক র্লরর্,হাফ-সপরলারেট? ইদ্বতহার ে পুরোটাই কমরর্দ্বশ 
দ্বকাংর্দদ্বন্ত। 
 
আপনারদে সেকরডব দ্বক আরে? স গুরলা আদ্বম সদখরত পাদ্বে, র্যাণ্ডাে? দযা করে সর্াোে 
সচষ্টা করুন সপৌোদ্বণক কাদ্বহনী, দ্বকাংর্দদ্বন্ত প্রাধগদ্বতহাদ্ব ক ইদ্বতহা  আমাে কমবরেত্র। এই 
দ্বর্ষরয আদ্বম দ্বর্রশষে, দ্বর্রশষ করে পৃদ্বথর্ীে র্যাপারে। 
 
ো শুরনদ্বে শুধু তাই র্লরত পাদ্বে। এই দ্বর্ষরযে সকারনা সেকডব সনই। আমারদে সেকডব 
েরযরে শুধু স ালাদ্বেযান ইদ্বতহার ে, আে শুধুমাত্র সে গ্রহগুরলা আমারদে আিমণ 
করেদ্বেল তারদে নাম। 
 
দ্বনশ্চযই, পৃদ্বথর্ী আপনারদে আিমণ করেদ্বেল। র্লল সপরলারেট। 
 
কেরলও র্হু র্হু র্হু শতাব্ী আরগ, এর্াং  র্ গ্ররহে মরধয পৃদ্বথর্ী আমারদে কারে 
 র্রচরয ঘৃণয। এই দ্বর্ষরয সকারনা সেকডব থাকরল স গুরলা ধ্বাং  করে সফলা হরযরে। 
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োরগ দাাঁত ঘষল ট্র্যাদ্বিি। আপদ্বন দ্বনরি করেরেন? 
 
ট্র্যাদ্বিরিে প্রদ্বত দৃদ্বষ্ট দ্বনরেপ কেল র্যািাে, আদ্বম োড়া আে সকউ সনই এখারন। 
 
সপরলারেট চাইল না আরলাচনা সথরম োক। পৃদ্বথর্ী  বরন্ধ কী শুরনরেন? 
 
একটু িার্ল র্যাণ্ডাে। সোট সর্লায একটা সোর্রটে কারে একিন আথবমযারনে গল্প 
শুরনদ্বেলাম সে স ালাদ্বেযায এর দ্বেল; এর্াং একিন স ালাদ্বেযান মদ্বহলা সে তাে  ারথ 
চরল দ্বগরযদ্বেল এর্াং পের্তবীরত গযালাদ্বিে গুরুত্বপূণব র্যদ্বিরত পদ্বেণত হয। তরর্ আমাে 
মরন হয গল্পটা আ রলই র্ারনাযাট। 
 
সোাঁট কামরড় ধেল সপরলারেট। আপদ্বন দ্বনদ্বশ্চত? 
 
দ্বনদ্বশ্চত হর্ কীিারর্? তরর্ এটা এরকর্ারেই অদ্বর্ো য সে পৃদ্বথর্ীে সকারনা মানুষ 
স ালাদ্বেযায আ াে  াহ  সদখারর্ এর্াং স ালাদ্বেযা তারক অনুমদ্বত সদরর্; একিন 
স ালাদ্বেযান-েদ্বদও আমো তখন দ্বেলাম হাফ-দ্বহউমযান-দ্বনরিে গ্রহ তযাগ কেরর্।–োই 
সহাক, এর া, সতামারদে আমাে র্াদ্বড় সদখাই। 
 
আপনাে র্াদ্বড়? চােপারশ তাদ্বকরয র্লল দ্বব্ল্ । আমো আপনাে র্াদ্বড়রত আদ্ব দ্বন? 
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সমারটই না। এটা একটা এযাদ্বন্টরুম, দ্বিউদ্বযাং রুম। এখারন র্র  আদ্বম অনয 
স ালাদ্বেযানরদে সদখরত পাদ্বে। ওই সদযারল র্া সদযারলে  ামরনে িারন তারদে েদ্বর্ র্া 
দ্বত্রমাদ্বত্রক ইরমি ফুরট উরে। এটা একটা  রম্মলন কে এর্াং আমাে র্াদ্বড়ে অাংশ নয। 
এর া আমাে  ারথ। 
 
কথা সশষ করে হাাঁটা শুরু কেল র্যাণ্ডাে, সকউ অনু েণ কেরে দ্বকনা সদখাে প্ররযািন 
মরন কেল না, দ্বকন্তু সোর্ট চােটা তারদে সকাণা সেরড় সর্দ্বেরয এল। ট্র্যাদ্বিি িারন 
সেরত না চাইরলও সোর্টগুরলা তারদে র্াধয কেরর্। 
 
র্াদ্বক দুিন সমরে সথরক উরে দাাঁড়াল। দ্বফ দ্বফ   ুরে দ্বব্ল্ রক র্লল ট্র্যাদ্বিি, তুদ্বম 
ওটারক কথা র্লায র্যস্ত সেরখে? 
 
মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ । সচহাোয অস্বদ্বস্ত দ্বনরয র্লল, সচষ্টা কেদ্বে, ওটাে মরন কী আরে েদ্বদ 
িানতাম। 
 
. 
 
র্যাণ্ডােরক অনু েণ কেল তাো। সোর্টগুরলা দ্বনোপদ দূেত্ব র্িায োখরলও তারদে 
উপদ্বিদ্বত হুমদ্বকে মরতা। 
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একটা কদ্বেরডারেে সিতে দ্বদরয োরে। দ্বনচু গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি, গুরুত্বপূণব দ্বকেু িানা 
োরর্ না এখারন। আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত। শুধু সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট গরল্পে একটু অনযেকম 
রূপান্তে। তৃতীয সকা-অদ্বডবরনট  ধরে সেরত হরর্। 
 
 ামরনে দেিা দ্বদরয সোট একটা ঘরে প্ররর্শ করে র্যাণ্ডাে র্লল, এর া, হাফ দ্বহউমযান। 
আমো কীিারর্ র্া  কদ্বে সতামারদে সদখাই। 
 
সদদ্বখরয খুর্ মিা পারে, দ্বফ  দ্বফ  কেল ট্র্যাদ্বিি। দাাঁত সিরঙ দ্বদরত পােরল িারলা 
লাগত। 
 
সর্াকাে মরতা দ্বকেু করো না। দ্বব্ল্  র্লল। 
 
শুধু একটা সোর্ট তারদে  ারথ ঘরে প্ররর্শ কেল। দেিা র্ন্ধ হওযাে পে নতুন দ্বকেু 
আদ্বর্ষ্কারেে  ুরে সপরলারেট র্লল, এটা একটা এদ্বলরিটে। 
 
দ্বেক, র্যাণ্ডাে র্লল। আণ্ডাে গ্রাউরণ্ড চরল োওযাে পে আমো খুর্ সর্দ্বশ সর্ে হই না, 
আগ্রহ সনই, েদ্বদও মারে মারে সোরদে উষ্ণতা উপরিাগ কেরত িারলাই লারগ আমাে। 
সমঘ রৃ্দ্বষ্ট র্া সখালা িাযগায োত কাটারত আমাে িারলা লারগ না। 
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পৃদ্বথর্ী ও আণ্ডােগ্রাউরণ্ড র্া িান ততদ্বে করেদ্বেল, র্লল সপরলারেট। শহেগুরলারক ওো 
র্লত ইোরতে গুহা। ইরম্পদ্বেযাল েুরগ ট্র্যান্টরেে আণ্ডােগ্রাউণ্ড দ্বেল  ুদ্বর্শাল। 
কমপরেলরনও আণ্ডােগ্রাউণ্ড ততদ্বে হরে।  াধােণ র্যাপারে দাাঁদ্বড়রয সগরে এটা। 
 
হাফ-দ্বহউমযানরদে দল সর্াঁরধ র্ র্া  এর্াং আমারদে একা র্ র্ার ে মরধয অরনক 
পাথবকয। 
 
টাদ্বমবনার ে র্া িান ততদ্বে হয মাদ্বটে উপরে। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
সে-সকারনা ধেরনে আর্হাওযাে কারে অ হায। খুর্ই প্রাচীন। 
 
সপরলারেট সকারনা গদ্বত সটে পারে না। আে ট্র্যাদ্বিি মরন মরন িার্রে তাো কত দ্বনরচ 
নামল, দ্বেক স ই  ময সথরম দাাঁড়ারলা এদ্বলরিটে। দেিা খুলল। 
 
তারদে  ামরন  ু দ্বজ্জত এর্াং  ুদ্বর্শাল এক কামো। হালকা আরলাদ্বকত, েদ্বদও আরলাে 
উৎ  দ্বেক ধো োরে না। মরন হরে সেন ঘরেে র্াতা ই সকারনািারর্ আরলাদ্বকত হরয 
পরড়রে। 
 
র্যাণ্ডাে একটা আঙুল তুলরতই দ্বনদ্বদবষ্ট একটা অাংরশে আরলা উজ্জ্বল হরলা। সেদ্বদরক 
আঙুল সঘাোরলা একই র্যাপাে ঘটল স দ্বদরকই। র্া হাত দ্বদরয দেিাে পারশ একটা 
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সমাটা েড েশব করে ডান হাত রৃ্োকারে চােপারশ সঘাোল। পুরো কামো আরলাদ্বকত 
হরয সগল, সেন  ূরেবে আরলা, অথচ সকারনা উোপ সনই। 
 
মুখ র্াাঁকা করে শুদ্বনরয শুদ্বনরয ট্র্যাদ্বিি র্লল, র্যাটা িান করে। ধাোরলা গলায র্যাণ্ডাে 
র্লল, র্যাটা র্লরর্ না, স ালাদ্বেযান র্লরর্। িান শব্টাে অথব আদ্বম িাদ্বন না, তরর্ 
র্লাে িদ্বিরত মরন হয তুদ্বম আমারক অ ম্মান কেে। 
 
এে অথব সে র্যদ্বি আ ল নয। অর্াস্তর্ দ্বর্ষযরক দ্বর্দ্বিন্ন ঘটনা ঘদ্বটরয আকষবণীয করে 
সতারল। 
 
স্বীকাে কেদ্বে নাটকীযতা আমাে পেন্দ তরর্ সতামারদে ো সদখাদ্বে তাে দ্বকেুই অর্াস্তর্ 
নয, পুরোপুদ্বে র্াস্তর্। 
 
র্া হারত ধরে োখা েরডে উপে আলরতা চাপড় মােল স । এই তাপ পদ্বেচালনা দরণ্ডে 
কােবেমতা মাদ্বটে দ্বনরচ র্হু দ্বকরলাদ্বমটাে পেবন্ত দ্বর্সৃ্তত। এরস্টরটে দ্বর্দ্বিন্ন  ুদ্বর্ধািনক 
িারন আরো অরনক দণ্ড িাপন কো হরযরে। অনযানয এরস্টরটও এগুরলা র্যর্হাে কো 
হয। এই দণ্ডগুরলা মাদ্বটে দ্বনচ সথরক তাপপ্রর্াহ রৃ্দ্বদ্ধ করে তারক কারি পদ্বেণত করে। 
হারতে দ্বনরদবরশ আরলা জ্বালারনাে সকারনা প্ররযািন দ্বেল না, দ্বকন্তু এরত একটু নাটকীযতা 
আরে র্া সতামাে কথা মরতা কৃদ্বত্রমতা। আদ্বম এরত আনন্দ পাদ্বে। 
 
আপদ্বন দ্বক  র্ ময নাটকীযতা করেন? দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
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না, আমাে সোর্ট র্া প্রদ্বতরর্শী স ালাদ্বেযানো প্রিাদ্বর্ত হয না। দ্বকন্তু সতামারদে মরতা 
হাফ-দ্বহউমযানরদে অর্াক করে সদওযাে এই তদর্াৎ  ুরোগ- দ্বতযই আনরন্দে। 
 
েখন আমো কামোয  ুকলাম, আরলা কম দ্বেল।  র্ মযই এমন থারক। সপরলারেট 
দ্বিরে  কেল। 
 
হযাাঁ। এরস্টরট  র্ মযই কাি চলরে। সে অাংরশ কাি চরল না স টা অল  পরড় থারক। 
 
এই দ্বর্শাল এরস্টরটে িনয আপদ্বন অদ্বর্েত শদ্বি  ের্োহ করে োরেন।  ূেব এর্াং 
গ্ররহে সকন্দ্র শদ্বি  ের্োহ কেরে, আদ্বম শুধু মাধযম। তা োড়া এরস্টরটে  র্ অাংশই 
উৎপাদনশীল নয। অদ্বধকাাংশই রু্রনা িীর্িন্তুরত িো। প্রথম কােণ, তারত আমাে 
 ীমারন্তে দ্বনোপো থারক, এর্াং দ্বিতীয কােণ প্রাকৃদ্বতক স ৌন্দেব র্িায থারক। আমাে 
শ য সেত্র এর্াং কােখানাগুরলা সোট। শুধু আমাে চাদ্বহদা পূেণ করে, আে দ্বর্দ্বনমরযে 
িনয দ্বকেু দ্বর্রশষ দ্রর্য। সেমন আমাে সোর্টরদে ততদ্বে তাপ-পদ্বেচালনা দরণ্ডে উপে 
পুরো গ্রহ দ্বনিবে করে। 
 
আপনাে র্াদ্বড়টা কত র্ড়? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
 দ্বেক প্রশ্ন, কােণ আনরন্দ েকমক করে উেল র্যাণ্ডারেে সচহাো। অরনক র্ড়।  ম্ভর্ত 
গ্ররহে  র্রচরয র্ড়গুরলাে একটা। চােপারশই করযক দ্বকরলাদ্বমটাে করে দ্বর্সৃ্তত। 
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 মতরলে হািাে র্গব দ্বকরলাদ্বমটাে িূ- ম্পদ্বে েেণারর্েরণে িনয েতগুরলা সোর্ট 
আরে মাদ্বটে দ্বনরচ এই র্াদ্বড় েেণারর্েরণে িনয ততগুরলা সোর্ট আরে। 
 
দ্বনশ্চযই পুরো র্াদ্বড়রতই আপদ্বন থারকন না। র্লল সপরলারেট। 
 
অরনক কামোরতই আদ্বম িীর্রন সকারনাদ্বদন  ুদ্বকদ্বন। দ্বকন্তু তারত দ্বক? সোর্টো প্রদ্বতদ্বট 
কামোই পদ্বেষ্কাে পদ্বেেন্ন এর্াং র্যর্হারেে সোগয করে োরখ। োই সহাক এখারন এর  
দাাঁড়াও। 
 
অনয দেিা দ্বদরয সর্দ্বেরয এর  তাো আরেকটা কদ্বেরডারে সপৌঁেল। সেলপরথে মরতা 
 মান্তোল ট্র্যাক এে উপে একটা োদ সখালা গাদ্বড় দাাঁদ্বড়রয আরে। তারদেরক উেরত 
র্লল র্যাণ্ডাে। চােিন এর্াং একটা সোর্রটে িাযগা হওযাে কথা নয। দ্বকন্তু দ্বব্ল্  আে 
সপরলারেট এমনিারর্ চাপাচাদ্বপ করে র্ ল সেন ট্র্যাদ্বিি আোরম র্ রত পারে। র্যাণ্ডাে 
আরযদ্বশ িদ্বিরত  ামরন র্ ল, তাে পারশ সোর্ট। সকারনা েকম োাঁকুদ্বন োড়াই চলরত 
শুরু কেল গাদ্বড়। 
 
এটা আ রল গাদ্বড় আকৃদ্বতে সোর্ট। সহলারফলা করে র্লল র্যাণ্ডাে। 
 
গাদ্বড় চলরে দ্রুত গদ্বতরত। সকারনা দেিাে  ামরন সপৌঁেরলই স্বযাংদ্বিযিারর্ স গুরলা 
খুরল োরে আর্াে অদ্বতিম কোে পে স্বযাংদ্বিযিারর্ র্ন্ধ হরয োরে। প্রদ্বতটা দেিাে 
 াি জ্জা আলাদা। 
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 ামরন দ্বপেরন কদ্বেরডাে আরলারকাজ্জ্বল, স ই আরলা োণ্ডা  ূেবারলারকে মরতা। দেিা 
সখালাে  ারথ  ারথ কামড়াগুরলারতও আরলা জ্বরল উেরে, কােণ িদ্বমদারেে মরতা 
অদ্বিিাত িদ্বিরত হাত নাড়রে র্যাণ্ডাে। 
 
এই োত্রাে সেন সকারনা সশষ সনই, ঘন ঘন র্াাঁক দ্বনরত হরে। ট্র্যাদ্বিি ধােণা কেল এই 
আণ্ডােগ্রাউণ্ড মযান ন দুই স্তরেে। সেদ্বদরকই োরে সচারখ পড়রে শরয শরয সোর্ট, ধীরে 
 ুরি দ্বক কাি কেরে সর্াোই োরে না। 
 
একটা ঘরে সদখল অরনকগুরলা সোর্ট সডরস্ক র্র   াদ্বে সর্াঁরধ কাি কেরে। 
 
কী র্লরে ওো? দ্বিরে  কেল সপরলারেট। দ্বহ ার্ োখরে, র্লল র্যাণ্ডাে। পদ্বে াংখযান, 
আদ্বথবক দ্বহ ার্, এই ধেরনে আরো অরনক দ্বকেু সেগুরলা দ্বনরয আমারক মাথা ঘামারত হয 
না। প্রচুে কাি আরে এখারন। এক-চতুথবাাংশ অাংরশ েরযরে দ্বর্শাল র্াগান, দ্বকেু অাংরশ 
শ য সেত। তরর্ ফরলে র্াগানটাই হরে আমাে গরর্বে ধন। এখারন প্রচুে পদ্বেমারণ 
দ্বর্দ্বিন্ন ধেরনে ফল উৎপাদ্বদত হয। র্যাণ্ডাে দ্বপচ গ্ররহে স ো দ্বপচ।  াতাশ প্রকারেে 
আরপল, আরো অরনকদ্বকেু, সকারনা সোর্টরক দ্বিরে  কেরল দ্বর্স্তাদ্বেত র্লরত পােরর্। 
 
এত ফল দ্বদরয কী করেন? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। আপদ্বন একা দ্বনশ্চযই  র্ সখরত 
পােরর্ন না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

354 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

না, আদ্বম আ রল ফরলে িি। তরর্ সর্দ্বশেিাগ অাংশই দ্বর্দ্বনময র্াদ্বণরিয র্যর্হাে কো 
হয। 
 
ফরলে দ্বর্দ্বনমরয কী  াংগ্রহ করেন। 
 
খদ্বনি পদাথব। আমাে এরস্টরট সকারনা খদ্বন সনই। এ োড়াও  দ্বেক প্রাকৃদ্বতক িাে াময 
র্িায োখাে িনয ো প্ররযািন স গুরলাও  াংগ্রহ কদ্বে। এখারন প্রচুে গাে পালা এর্াং 
প্রাণী েরযরে। 
 
সোর্ট  র্দ্বকেুে সদখারশানা করে। 
 
হযাাঁ, এর্াং সর্শ িারলািারর্ করে। 
 
 র্দ্বকেুই মাত্র একিন স ালাদ্বেযারনে িনয। 
 
 র্দ্বকেু এই এরস্টট এর্াং এে প্রাকৃদ্বতক িাে ারমযে িনয। ঘটনাচরি আদ্বম একমাত্র 
স ালাদ্বেযান সে এরস্টরটে দ্বর্দ্বিন্ন অাংশ পদ্বেদশবন করে-েখন ইো হয-অর্শয স টা 
আমাে প্রকৃত স্বাধীনতাে অাংশ। 
 
দ্বনশ্চযই অনয স ালাদ্বেযানরদে দ্বনিস্ব প্রাকৃদ্বতক িাে াময েরযরে। তারদে থাকরত পারে 
িলািূদ্বম, পাহাদ্বড় অঞ্চল র্া উপকূলর্তবী অঞ্চল। র্লল সপরলারেট। 
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হযরতা। এই দ্বর্রেে গুরুত্বপূণব দ্বর্ষরয  রম্মলরন এগুরলা দ্বনরয আরলাচনা কো হয। 
 
কতদ্বদন পে পে আপনাো  রম্মলন করেন? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সর্শ ঘন ঘন। শুধু এই মার ই আদ্বম সকারনা  রম্মলরন সোগ সদইদ্বন। তরর্ আমাে 
িলািূদ্বম র্া পাহাদ্বড় অঞ্চল না থাকরলও আমাে র্াগান, মারেে পুকুে, উদযান এই গ্ররহ 
 র্াে স ো। 
 
মাই দ্বডযাে সফরলা, মারন র্যািাে, সপরলারেট র্লল, আপদ্বন কখরনা অনয এরস্টটগুরলা 
সদখরত োন দ্বন। 
 
অর্শযই না। সেরগ সগল র্যাণ্ডাে। 
 
আপনােটাই সে স ো কীিারর্ র্লরলন? 
 
কােণ ইন্টাে-এরস্টট র্াদ্বণরিয আমাে পরণযে চাদ্বহদা অরনক সর্দ্বশ। 
 
মযানুফাকচাদ্বোং-এে র্যাপারে? ট্র্যাদ্বিি দ্বিরে  কেল। 
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অরনক এরস্টট েন্ত্রপাদ্বত ততদ্বে করে। সেমন আদ্বম তাপ পদ্বেচালনা দণ্ড ততদ্বে কদ্বে। তরর্ 
স টা অরনক  হি। 
 
আে সোর্ট? 
 
সোর্ট সতা সেখারন স খারন ততদ্বে হয।  ুপ্রাচীন কাল সথরকই  ূক্ষ্ম ও উন্নত সোর্দ্বটক 
দ্বডিাইন ততদ্বেরত স ালাদ্বেযা গযালাদ্বিরত অগ্রগামী। 
 
দ্বনশ্চযই র্তবমান কারলও, র্লল ট্র্যাদ্বিি, এমনিারর্ সেন প্ররশ্নে মরতা না। শুদ্বনরয 
মন্তরর্যে মরতা সশানায। 
 
র্তবমারন। র্তবমারন কাে  ারথ প্রদ্বতরোদ্বগতা কের্। স ালাদ্বেযা োড়া আে সকউ সোর্ট 
ততদ্বে করে না। 
 
অনয সে াে ওযাল্ডবগুরলা? 
 
আদ্বম র্রলদ্বে স গুরলাে আে সকারনা অদ্বস্তত্ব সনই। 
 
একটাও সনই। 
 
আমাে মরন হয না স ালাদ্বেযা োড়া আে সকাথাও সকারনা সে াে সর্াঁরচ আরে। 
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তা হরল এমন সকউ সনই সে পৃদ্বথর্ীে অর্িান িারন? 
 
পৃদ্বথর্ীে অর্িান সকউ মরন োখরর্ সকন? 
 
আদ্বম িানরত চাই। এটাই আমাে কাি। সপরলারেট র্লল। 
 
তা হরল, র্যাণ্ডাে র্লল, সতামারক অনয দ্বর্ষয িানরত হরর্। পৃদ্বথর্ীে অর্িান আদ্বম িাদ্বন 
না, সকউ িারন র্রলও শুদ্বনদ্বন। 
 
গাদ্বড় সথরম দাাঁড়াল। পারশে একটা সোট কদ্বেরডারে ওরদেরক দ্বনরয এল র্যাণ্ডাে। 
কদ্বেরডারেে দুপারশ সোট সোট অরনকগুরলা প্ররকাষ্ঠ, স গুরলারত েরযরে। অলাংকৃত 
ফুলদাদ্বনে মরতা পাত্র। স্বল্প আরলারত হোৎ দ্বেকদ্বমক কেরে সকারনা র্স্তু,  ম্ভর্ত দ্বফল্ম 
প্ররিক্টে। 
 
এ র্ কী, র্যাণ্ডাে? দ্বিরে  কেল সপরলালারেট। 
 
আমাে পূর্ব পুরুষরদে সডথ সচবাে। 
 
. 
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উৎ ুক হরয চােপারশ তাকারলা সপরলারেট। আমাে ধােণা আপনাে পূর্ব পুরুষরদে 
সদহিস্ম এখারন  মাদ্বধি। 
 
েদ্বদ রু্দ্বেরয থারকা  মাদ্বধি অথব মাদ্বটরত কর্ে সদওযা, তা হরল দ্বেকই। ধরেে। র্লল 
র্যাণ্ডাে। আমো হযরতা মাদ্বটে দ্বনরচ আদ্বে, দ্বকন্তু এটা আমাে মযান ন। সদহিস্মগুরলাও 
দ্বেক আমারদে মরতা এখারন আরে। স ালাদ্বেযারত আমো র্দ্বল ইনহাউি। হাউি একটা 
প্রাধগদ্বতহাদ্ব ক শব্ োে অথব মযান ন। 
 
 র্াই আপনাে পূর্বপুরুষ? কতিন? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
প্রায এক শ, গরর্বে  ারথ র্লল র্যাণ্ডাে।  দ্বেক  াংখযা হরে চুোনিই। অর্শয 
প্রথমদ্বদরকে পূর্বপুরুষো  দ্বতযকাে স ালাদ্বেযান দ্বেল না, মারন এখনকাে, মরতা দ্বেল না। 
তাো দ্বেল হাফ-দ্বহউমযান, পুরুষ এর্াং নােী। স  কল পূর্বপুরুষরদে সদহিস্ম এক ারথ 
অনয করে োখা হরযরে। আদ্বম স খারন কখরনা োই না। ঐ কেগুরলা আমারদে িনয 
লজ্জাকে। 
 
আে দ্বফল্মগুরলা, দ্বব্ল্  র্লল। আমাে ধােণা ওগুরলা দ্বফল্ম প্ররিক্টে। 
 
ডাযদ্বে, েদ্বর্ ইতযাদ্বদ। তাে মারন  দ্বতযকাে অরথব মৃত নয। দ্বকেু অাংশ এখনও সর্াঁরচ 
আরে। এর্াং আদ্বম পুরোপুদ্বে স্বাধীন র্রলই েখন খুদ্বশ তারদে  ারথ সোগ দ্বদরত পাদ্বে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

359 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দ্বকন্তু লজ্জাকে ঘেগুরলারত কখরনা োন না। 
 
দৃদ্বষ্ট  দ্বেরয দ্বনল র্যািাে। না, দ্বকন্তু আমো  র্াই উেোদ্বধকােী দ্বহর রর্ এগুরলা সপরযদ্বে। 
এটা আমারদে  াধােণ দুিবাগয। 
 
 াধােণ? তােমারন অনয স ালাদ্বেযানরদেও এেকম সডথ সচবাে আরে? ট্র্যাদ্বিি দ্বিরে  
কেল। 
 
অর্শযই। দ্বকন্তু আমােটাই স ো।  র্রচরয িারলািারর্  াংেদ্বেত। 
 
আপদ্বন দ্বনরিে সডথ সচবাে ততদ্বে করেরেন? 
 
দ্বনশ্চযই। এরস্টরটে দাদ্বযত্ব সনওযাে প্রথম দ্বদরনই কািটা করেদ্বে। এর্াং েখন আমাে 
সদহ িরস্ম পদ্বেণত হরর্ তখন আমাে র্াংশধে তাে প্রথম দাদ্বযত্ব দ্বহর রর্ দ্বনরিে সডথ 
সচবাে ততদ্বে কেরর্। 
 
আপনাে র্াংশধে আরে? 
 
 ময হরলই হরর্। িীর্রনে এখনও অরনকটাই র্াদ্বক। েখন আমাে চরল োওযাে  ময 
হরর্ তখন আমাে র্াংশধে হরর্ েরথষ্ট র্যস্ক,  ুখ  মৃদ্বদ্ধ উপরিাগ কোে মরতা পদ্বেপক্ক, 
তাে ট্র্ািদ্বডউ ােস্-সলার্ হরর্ পূণব দ্বিযাশীল। 
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 ম্ভর্ত স  হরর্ আপনাে  ন্তান। 
 
হযাাঁ। 
 
দ্বকন্তু েদ্বদ অপ্রতযাদ্বশত দ্বকেু ঘরট। আমাে ধােণা স ালাদ্বেযারতও দুঘবটনা র্া দুিবাগযিনক 
ঘটনা ঘরট। েদ্বদ সকারনা স ালাদ্বেযান পূণব র্যস্ক র্াংশধে না সেরখই মাো োয, তখন কী 
হরর্? 
 
এধেরনে ঘটনা কমই ঘরট। আমাে পূর্বপুরুষরদে সিতে মাত্র একর্াে হরযদ্বেল। এই 
পদ্বেদ্বিদ্বতরত শুধু মরন োখরত হরর্ সে অরনক এরস্টরটই প্রাপ্তর্যস্ক উেোদ্বধকােী েরযরে 
োে দ্বপতমাতা দ্বিতীয র্াংশধে িন্ম সদওযাে মরতা তরুণ এর্াং দ্বিতীয  ন্তান প্রাপ্তর্যস্ক 
হওযাে পরেও সর্াঁরচ থাকরর্। তখন এই র্যস্ক উেোদ্বধকােীরক আমাে এরস্টরটে 
মাদ্বলকানা সদওযা হরর্। 
 
মাদ্বলকানা হস্তান্তরেে দাদ্বযত্ব পালন করে সক? 
 
আমারদে একটা রুদ্বলাং সর্াডব আরে। তারদে গুদ্বটকয দাদ্বযরত্বে মরধয এটা । একটা। 
পুরো কািটা হরলাদ্বিশরনে মাধযরম কো হয। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

361 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দ্বকন্তু স ালাদ্বেযানো দ্বনরিরদে সিতে কখরনা সদখা  াোৎ করে না, তা হরল সকউ 
িানরর্ কীিারর্ সে একিন স ালাদ্বেযান প্রতযাদ্বশত র্া অপ্রতযাদ্বশতিারর্ সদহিরস্ম 
পদ্বেণত হরযরে। সপরলারেট র্লল। 
 
আমারদে সকউ সদহিরস্ম পদ্বেণত হরল এরস্টরটে  মস্ত পাওযাে  াপ্ল্াই র্ন্ধ হরয োয। 
 ারথ  ারথ সকারনা উেোদ্বধকােী দাদ্বযত্ব না দ্বনরল অস্বািাদ্বর্ক পদ্বেদ্বিদ্বত ধো পড়রর্ এর্াং 
 দ্বেক পদরেপ সনওযা হরর্। আমারদে  ামাদ্বিক কাোরমা সর্শ দেতাে  ারথ কাি 
করে। 
 
এখারন সে দ্বফল্ম আরে তাে দুই-একটা সদখা োরর্? িানরত চাইল ট্র্যাদ্বিি। 
 
র্েরফে মরতা িরম সগরলা র্যাণ্ডাে। ধীরে ধীরে র্লল, তুদ্বম অে র্রলই সতামারক েমা 
কো হরলা। ো র্রলে স টা শুধু দ্বনষু্ঠেই নয িঘনয পাপ। 
 
আদ্বম েমা চাইদ্বে। দ্বকন্তু আরগই সতা র্রলদ্বে আমো পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কেরত। চাই। 
প্রাচীন দ্বফল্মগুরলারত হযরতা পৃদ্বথর্ীে দ্বর্স্তাদ্বেত র্ণবনা আরে। আমো আপনাে প্রাইরিদ্ব  
নষ্ট কেরত চাই না। সকারনা সোর্টরক দ্বদরয দ্বফল্মগুরলা চালু করে দ্বদরত পারেন। 
আপনাে থাকাে দেকাে সনই। 
 
কাষ্ঠ গলায র্লল র্যাণ্ডাে, রু্েরত পােে না  ীমা োদ্বড়রয োে তুদ্বম। োই সহাক 
আরলাচনা সশষ, কােণ হাফ দ্বহউমযান পূর্বপুরুষরদে সকারনা সদহ িষ্ম সনই। 
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দ্বকেুই সনই? হতাশ হরলা ট্র্যাদ্বিি। 
 
এক ময দ্বেল। তুদ্বম কল্পনাও কেরত পােরর্ না দ্বক দ্বেল। দুিন হাফ-দ্বহউমযান 
পেেরেে প্রদ্বত আগ্রহ সদখারে, দ্বমদ্বলত হরে। র্হুপুরুষ আরগই স গুরলা ধ্বাং  করে 
সফলা হরযরে। 
 
অনয স ালাদ্বেযানরদে সেকরডবে কী অর্িা? 
 
 র্ ধ্বাং  হরয সগরে। 
 
আপদ্বন দ্বনদ্বশ্চত? ধ্বাং  না কোটাই পাগলাদ্বম। 
 
হযরতা সকারনা স ালাদ্বেযান পাগল, র্া আরর্গপ্রর্ণ র্া িুরল সগরে। আশা কদ্বে প্রদ্বতরর্শী 
সকারনা এরস্টরট সগরল আপদ্বন আপদ্বে কেরর্ন না। 
 
অর্াক হরয ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাকারলা র্যাণ্ডাে। সতামাে ধােণা অনযোও আমাে মরতা 
র্যর্হাে কেরর্? 
 
সকন নয, র্যাণ্ডাে? 
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কেরর্ না। 
 
আমো  ুরোগটা দ্বনরত চাই। 
 
না, ট্র্যাদ্বিি। না, সতামো সকউ তা কেরর্ না। দ্বপেরন দ্বকেু সোর্রটে  াড়া শব্ পাওযা 
সগল, িুরু কুাঁচরক সফরলরে র্যাণ্ডাে। 
 
কী র্যাপাে, র্যাণ্ডাে? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি, হোৎ অস্বদ্বস্ত সর্াধ কেরে। 
 
র্যাণ্ডাে র্লল, সতামারদে  ারথ কথা র্রল, সতামারদে অস্বািাদ্বর্কতা সদরখ আদ্বম সর্শ 
আনন্দ সপরযদ্বে। চমৎকাে এর্াং আনরন্দে অদ্বিেতা। দ্বকন্তু এই ঘটনা আদ্বম ডাযদ্বেরত 
সেকডব কেরত পাের্ না র্া েদ্বর্রত ধরে োখরত পাের্ না। 
 
সকন? 
 
সতামারদে  ারথ কথা র্লা; সতামারদে কথা সশানা; আমাে মযান রন দ্বনরয। আ া; 
পূর্বপুরুষরদে সডথ সচবারে দ্বনরয আ া; অতযন্ত লজ্জাে কাি। 
 
আমো স ালাদ্বেযান নই। আপনাে কারে আমো ওই সোর্টগুরলাে মরতা, তাই না? 
 
দ্বনরিরক এিারর্ই প্ররর্াধ দ্বদদ্বে। দ্বকন্তু অনযরদে কারে তা গ্রহণরোগয হরর্ না। 
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দ্বচন্তাে দ্বক আরে? দ্বনরিে সখযাল খুদ্বশমরতা কাি কোে পূণব স্বাধীনতা আপনাে আরে, 
তাই না? 
 
স ালাদ্বেযায আদ্বমই একমাত্র অদ্বধর্া ী হরল আরো ঘৃণয কাি কেরলও সকারনা অ ুদ্বর্ধা 
দ্বেল না। দ্বকন্তু আরো স ালাদ্বেযান আরে, সে কােরণ  দ্বতযকারেে পূণব স্বাধীনতা অিবরনে 
পথ এখনও অদ্বিবত হযদ্বন। ো করেদ্বে স িনয হযরতা র্াদ্বক র্ােশ স ালাদ্বেযান আমারক 
ঘৃণা কেরর্। 
 
কাউরক না িানারলই হরলা। 
 
দ্বেক। সতামারদে এখারন দ্বনরয আ াে পে  ােেণ কথাটা িার্দ্বে। অনযরদে িানারনা 
চলরর্ না। 
 
সপরলারেট র্লল, েদ্বদ িয পান তা হরল এই এরস্টরট প্রথরম এর দ্বেলাম স টা অনয 
এরস্টরট দ্বগরয না র্লরলই সতা হল। 
 
মাথা নাড়ল র্যািাে। অরনক েুাঁদ্বক দ্বনরযদ্বে। আদ্বম কখরনা র্লর্ না, সোর্টো ও র্লরর্ 
না, তারদেরক র্োং িুরল োওযাে িনয সপ্রাগ্রাম কের্। সতামারদে মহাকাশোন 
আণ্ডােগ্রাউরণ্ড এরন সকারনা নতুন তথয পাওযা োয দ্বকনা সদখর্। 
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দাাঁড়ান, র্লল ট্র্যাদ্বিি, মহাকাশোন পেীো কেরত অরনক  ময লাগরর্। ততেণ আমো 
দাাঁদ্বড়রয থাকর্? অ ম্ভর্। 
 
দ্বকেু কোে সনই, আদ্বম দুুঃদ্বখত। সতামারদে  ারথ আরো অরনক দ্বর্ষরয কথা র্লরত 
পােরল িারলা হত। দ্বকন্তু পদ্বেদ্বিদ্বত িরমই দ্বর্পরদে দ্বদরক সমাড় দ্বনরে। 
 
না, দ্বনরে না। ট্র্যাদ্বিি সিাে দ্বদরয র্লল। 
 
দ্বনরে, নগণয হাফ-দ্বহউমযান। আমাে পূর্বপুরুষো সতামারদে সদখা মাত্রই সে কািটা 
কেরতন আমারক এর্াে স টা কেরত হরর্। সতামারদেরক মেরত হরর্। দ্বতন িনরকই। 
 
. 
 
১২.  ােরফ  
 
দ্বব্ল্র ে সচহাো িার্শূনয দ্বকন্তু কদ্বেন এর্াং তাে দৃদ্বষ্ট গিীে একাগ্রতায র্যাণ্ডারেে উপে 
দ্বনর্দ্ধ, সেন আে কারো অদ্বস্তত্ব সনই। 
 
সপরলারেরটে সচাখ সিাড়া অদ্বর্োর  র্ড় হরয সগরে। 
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ট্র্যাদ্বিি িারন না দ্বব্ল্  কী কেরে র্া কেরত পােরর্। পোিরযে দ্বতি স্বাদ অনুির্ কেল 
স । মৃতুযরক স  িয পায না। দুুঃখ শুধু পৃদ্বথর্ীে অর্িান না সিরনই মেরত হরে এর্াং 
সকারনাদ্বদন িানরত পােরর্ না সকন স  গাযারক মানর্িাদ্বতে িদ্বর্ষযৎ দ্বহর রর্ দ্বনর্বাচন 
করেদ্বেল। তারক  ময সপরত হরর্। 
 
কথা র্লল স , পদ্বেষ্কাে উচ্চােণ এর্াং কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা র্িায োখাে িনয  াধনা কেরত 
হরলা, আপদ্বন দ্বনরিরক একিন িদ্র অমাদ্বযক স ালাদ্বেযান দ্বহর রর্ প্রমাণ করেরেন। এই 
গ্ররহ অনুপ্ররর্শ কোে িনয োগ করেন দ্বন র্োং দ্বনরিে র্াদ্বড়রত দ্বনরয এর রেন।  র্ 
প্ররশ্নে উেে দ্বদরযরেন। এখন আমারদে সেরত সদওযাটাই আপনাে চদ্বেরত্রে  ারথ 
মানান ই হরর্। আমো এর দ্বেলাম সকউ কখরনা িানরর্ না, আে সকারনা কােরণ 
কখরনা এখারন দ্বফরে আ র্ না। 
 
োই র্ল, হালকা চারল র্লল র্যাণ্ডাে, আদ্বম দ্বকন্তু সতামারদে িীর্ন দ্বদরযদ্বে। আদ্বম ো 
কেরত পােতাম এর্াং কো উদ্বচত দ্বেল তা হরে সদখা মাত্রই সতামারদে সমরে সফলা। তা 
না করে দ্বনরিে সকৌতূহল সমটারনাে িনয এখারন দ্বনরয এর দ্বে এই েরথষ্ট । এেই মরধয 
স ালাদ্বেযাে দ্বনোপো হুমদ্বকে  মু্মখীন। আর্াে সতামারদে সেরড় দ্বদরল সতামারদে মরতা 
অরনরকই এখারন আ া শুরু কেরর্। 
 
তরর্ এতটুকু কেরত পাদ্বে সে সতামারদে মৃতুয হরর্ েন্ত্রণাহীন। শুধু িীর্রনে েন্দন 
সথরম োরর্। তােপে সতামারদে সদহ পুদ্বড়রয সফলরলই  র্ োরমলা সশষ। 
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মেরতই েখন হরর্ তখন আে দ্রুত এর্াং েন্ত্রণাহীন মৃতুযে কথা সিরর্ সকারনা লাি সনই। 
দ্বকন্তু আমো সতা সকারনা অপোধ কদ্বেদ্বন, তা হরল মেরত হরর্ সকন? 
 
এখারন আ াই সতামারদে অপোধ। 
 
েুদ্বিহীন কথা, এটা সে অপোধ আমো তা িানতাম না। 
 
 মাি দ্বনধবােণ কেরর্ সকানটা অপোধ। সতামাে কারে এটা হযরতা অরেৌদ্বিক দ্বকন্তু 
আমাে কারে তা নয, এর্াং এটা আমারদে গ্রহ, এখারন আমোই দ্বনধবােণ কের্ সকানটা 
দ্বেক সকানটা সর্দ্বেক। সতামো অপোধ করেে তাে শাদ্বস্ত মৃতুয। 
 
এমনিারর্ হা ল র্যাণ্ডাে সেন সখাশগল্প কেরে। দ্বনরিরক িারলা প্রমাণ কোে সচষ্টা করে 
সকারনা লাি সনই। তুদ্বম সে ব্ল্াস্টাে দ্বনরয এর রে স টা আমাে সচরযও িযাংকেিারর্ 
হতযা করে। অস্ত্রটা দ্বেক থাকরল আমাে উপে প্ররযাগ কেরত একটুও দ্বিধা কেরত না। 
 
দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকারত িয পারে ট্র্যাদ্বিি, েদ্বদ র্যাণ্ডারেে মনরোগ স দ্বদরক চরল োয। 
হতাশিারর্ র্লল, আদ্বম আপনারক দযা কেরত র্লদ্বে, কািটা কেরর্ন না। 
 
হা ল র্যাণ্ডাে। প্রথরম আদ্বম দ্বনরিরক এর্াং আমাে গ্রহরক দযা কের্, এর্াং স টা কেরত 
হরল সতামারদে মেরতই হরর্। 
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হাত তুলল স  এর্াং দ্বনকষ কারলা অন্ধকাে োাঁদ্বপরয পড়ল ট্র্যাদ্বিরিে উপে। 
 
. 
 
মরন হরলা সেন অন্ধকাে ট্র্যাদ্বিরিে উপে সচরপ র্ রে। এটাই দ্বক মৃতুয? 
 
তাে িার্না সেন শরব্ রূপ সপরলা। দ্বফ দ্বফ  করে সকউ র্লরে, এটাই দ্বক মৃতুয? 
সপরলারেরটে গলা। 
 
স্বদ্বস্তে দ্বনো  সফলল ট্র্যাদ্বিি। দ্বনরিও দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, সতামাে প্রশ্নই প্রমাণ করে 
সে আমো মদ্বে দ্বন। 
 
মৃতুযে পরেে িীর্ন দ্বনরয অরনক দ্বকাংর্দদ্বন্ত আরে। 
 
ননর ি। দ্বব্ল্ ? তুদ্বম সকাথায? দ্বব্ল্ ? 
 
সকারনা উেে সনই। 
 
এর্াে সপরলারেট ডাকল, দ্বব্ল্ ? কী হরযরে, সগালান? 
 
র্যাণ্ডাে  ম্ভর্ত মাো সগরে। তাই এরস্টরট পাওযাে  াপ্ল্াই র্ন্ধ। 
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কীিারর্? তাে মারন দ্বব্ল্  ওরক সমরে সফরলরে? 
 
আমাে তাই ধােণা। আশা কদ্বে তাে দ্বনরিে সকারনা েদ্বত হযদ্বন। দ্বনদ্বেদ্র অন্ধকারেে 
মারে হামাগুদ্বড় দ্বদরয এরগাল স । তােপে উষ্ণ আে ম ৃণ দ্বকেুে উপে হাত পড়ল। 
হাত রু্দ্বলরয রু্েরত পােল একটা পা। অরনক সোট, র্যাণ্ডারেে হরত পারে না। দ্বব্ল্ ? 
 
পাটা লাদ্বথ েুাঁড়ল। ট্র্যাদ্বিরিে হাত সথরক মুদ্বি পার্াে সচষ্টা কেরে। 
 
দ্বব্ল্ ? কথা র্ল। 
 
সর্াঁরচ আদ্বে, দ্বব্ল্র ে দ্বর্ধ্বস্ত কণ্ঠস্বে সশানা সগল। 
 
সতামাে দ্বকেু হযদ্বন সতা? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
না। এই কথাে  ারথই আরলা জ্বরল উেল-দ্বনরস্তি আরলা। সদযালগুরলা হালকািারর্ 
েকমক কেরে। আরলা র্াড়রে কমরে, সকমন সেন এক েহ যমযতা। 
 
একটা োযা  াকা িারন িরড়া রড়া হরয পরড় আরে র্যাণ্ডাে। তাে মাথা দ্বব্ল্র ে সকারল। 
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সচাখ তুরল সপরলারেট আে ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাকারলা দ্বব্ল্ । স ালাদ্বেযান মাো সগরে। স  
র্লল, স্বল্প আরলারত দ্বচক্ দ্বচক্ করে উেল সচারখে পাদ্বন। 
 
হতর্াক হরয সগল ট্র্যাদ্বিি। তুদ্বম কাাঁদে সকন? 
 
একটা দ্বচন্তাশীল এর্াং রু্দ্বদ্ধমান িীর্নরক হতযা করে আদ্বম কাাঁদর্ না? 
 
ট্র্যাদ্বিি েুাঁরক তারক তুরল দাাঁড় কোরনাে সচষ্টা কেল, দ্বকন্তু দ্বব্ল্  োাঁপটা দ্বদরয।  দ্বেরয 
দ্বদল তারক। 
 
এর্াে সপরলারেট সচষ্টা কেল। পারশ র্র  নেম  ুরে র্লল, তুদ্বম এখন আে র্যাণ্ডারেে 
িীর্ন দ্বফদ্বেরয দ্বদরত পােরর্ না। কী ঘরটরে আমারদে র্ল। 
 
উরে দাাঁড়ারলা দ্বব্ল্ । দ্বনরুোপ গলায র্লল, র্যাণ্ডাে ো কেরত পােত, গাযাও স টা 
কেরত পারে। সমন্টাল পাওযারেে  াহারেয গাযা মহাদ্বর্রেে অ মিারর্ দ্বর্নযাস্ত শদ্বিরক 
কারি লাগারত পারে। 
 
আদ্বম িাদ্বন, ট্র্যাদ্বিি র্লল, আমাে মরন আরে প্রথম  াোরতে  ময তুদ্বম-র্া গাযা-
আমারদে মহাকাশোন র্দ্বন্দ করে সেরখদ্বেরল। দ্বেক স িারর্ই র্যাণ্ডাে আমারদে র্দ্বন্দ 
করেদ্বেল, দ্বকন্তু িানতাম চাইরলই তুদ্বম মুি হরত পােরর্। 
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না সচষ্টা কেরল র্যথব হতাম। েখন সতামারদে মহাকাশোন দখল করেদ্বেলাম স ই  ময 
আদ্বম/আমো/গাযা দ্বেলাম প্রকৃত অরথব এক। দ্বকন্তু এখন হাইপাে সে াল দূেরত্বে 
কােরণ আমারদে েমতা  ীদ্বমত হরয পরড়রে। তা োড়া, গাযা ো কেরত পারে তা করে 
অ াংখয মদ্বস্তরষ্কে দ্বমদ্বলত  ীমাহীন শদ্বিে  াহারেয। অথচ  র্গুরলা মদ্বস্তরষ্কে দ্বমদ্বলত শদ্বি 
একিন স ালাদ্বেযারনে ট্র্যািদ্বডউ াে-সলার্  এে শদ্বিে  মান নয। আমাে শদ্বি 
একিন স ালাদ্বেযারনে ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্  এে শদ্বিে  মান নয। আমো এত  ূক্ষ্ম 
িারর্, দেিারর্, ক্লাদ্বন্তহীনিারর্ শদ্বি র্যর্হাে কেরত পাদ্বে না।–সদখেই সতা এে সচরয 
উজ্জ্বলিারর্ আরলা জ্বালারত পাদ্বেদ্বন, ক্লান্ত না হরয কতেণ জ্বাদ্বলরয োখরত পাের্ িাদ্বন 
না। অথচ স  পুরো এরস্টরট শদ্বি  ের্োহ কেত। এমনদ্বক েখন ঘুদ্বমরয থাকত 
তখনও। 
 
দ্বকন্তু তুদ্বম তারক থাদ্বমরযে। 
 
কােণ স  আমারক  রন্দহ করেদ্বন এর্াং আদ্বম  রন্দহ কোে মরতা আচেণ কদ্বেদ্বন। স  
গুরুত্ব দ্বদরযদ্বেল সতামারক, কােণ সতামাে কারেই দ্বেল অস্ত্র। আর্ােও সতামাে অস্ত্রগুরলা 
কারি লাগল-এর্াং আদ্বম দ্রুত, অপ্রতযাদ্বশত আিমরণে  ুরোরগে অরপোয েইলাম। 
দ্বেক সে মুহূরতব স  আমারদে হতযা কেরত সচরযদ্বেল, েখন তাে  মস্ত মাইও সকন্দ্রীিূত 
দ্বেল সতামাে উপে, তখন আদ্বম আঘাত কোে  ুরোগ সপলাম। 
 
চমৎকাে কাি করেে। 
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এমন দ্বনষু্ঠে কথা র্লরত পােরল, ট্র্যাদ্বিি? আমাে উরেশয দ্বেল শুধু তারক থামারনা। 
সচরযদ্বেলাম তাে ট্র্ািদ্বডউ াে ব্ল্ক করে দ্বদরত। দীঘব  মরযে িনয গিীে ঘুরম আেন্ন 
করে ট্র্ািদ্বডউ ােগুরলা খুরল দ্বদতাম, ফরল পাওযাে  াপ্ল্াই র্ন্ধ হত না। আমো 
মহাকাশোন দ্বনরয সর্দ্বেরয সেতাম গ্রহ সেরড়। সিরগ উেরল তাে দ্বকেুই মরন থাকত না। 
গাযা কখরনা হতযা কেরত চায না। 
 
িুল হরলা সকাথায? নেম  ুরে দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
আদ্বম কখরনা ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্  এে মুরখামুদ্বখ হইদ্বন এর্াং এগুরলা িানাে র্া সর্াোে 
িনয সর্দ্বশ  ময দ্বেল না। আদ্বম প্রচণ্ড শদ্বিরত ব্ল্ক করে সদওযাে সচষ্টা কেলাম, দ্বকন্তু 
িারলা কাি হরলা না। সলার্  এে সিতে শুধু শদ্বি প্ররর্শই র্ন্ধ হরলা না শদ্বি সর্দ্বেরয 
আ াে পথও র্ন্ধ হরয সগল। ফরল সলার্  এে সিতে শদ্বি িমা হরয তাপমাত্রা এত 
সর্রড় সগল সে এক স রকরণ্ডেও কম  মরযে সিতে সেইন সপ্রাদ্বটরন দ্বর্রস্ফােণ ঘটল। 
 ারথ  ারথ মাো সগল র্যাণ্ডাে। 
 
তুদ্বম ো করেে, স টা োড়া সতামাে অনয দ্বকেু কোে দ্বেল না, দ্বডযাে। র্লল সপরলারেট। 
 
দ্বকন্তু আদ্বম প্রাণ হতযা করেদ্বে। 
 
র্যাণ্ডাে আমারদে সমরে সফলরত সচরযদ্বেল। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
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স  কােরণই তারক থামারত সচরযদ্বেলাম, সমরে সফলরত চাইদ্বন। 
 
দ্বিধা কেল ট্র্যাদ্বিি। তধেব ধরে োখা কদ্বেন হরয পরড়রে। দ্বকন্তু োগাোদ্বগ কেরল দ্বব্ল্  
আরো সিরঙ পড়রর্। হািাে সহাক অ ীম েমতাশালী এই তর্েী দ্বর্রে স ই তারদে 
একমাত্র  হায। 
 
স  র্লল, দ্বব্ল্ , র্যাণ্ডােরক দ্বনরয সিরর্ লাি সনই। কােণ স  মাো সগরে, এরস্টরটে 
পাওযাে  াপ্ল্াই র্ন্ধ। সে-সকারনা মুহূরতব অনয স ালাদ্বেযানো তদন্ত কোে িনয চরল 
আ রর্। তারদে  ারথ তুদ্বম সপরে উেরর্ না। দ্বনরিই র্রলে আরলা সর্দ্বশেণ জ্বাদ্বলরয 
োখরত পােরর্ না। কারিই আমারদেরক দ্রুত এখান সথরক সর্দ্বেরয মহাকাশোরন দ্বফরে 
সেরত হরর্। 
 
দ্বকন্তু সগালান, সপরলারেট র্লল, কীিারর্ সর্রোর্। এখারন গদ্বল উপগদ্বলে সগালক ধাাঁধা 
সপদ্বেরয কীিারর্  ােরফর  সপৌঁের্? আদ্বম দ্বনরি কখরনা পরথে হদ্বদ  মরন োখরত পাদ্বে 
না। 
 
সপরলারেরটে কথা কতখাদ্বন খাাঁদ্বট চােপারশ তাদ্বকরয রু্েরত পােল ট্র্যাদ্বিি। আমাে মরন 
হয  ােরফর  সপৌঁোরনাে অরনকগুরলা োস্তা আরে, সেটা দ্বদরয  ুরকদ্বেলাম স টা দ্বদরযই 
সর্রোরত হরর্ এমন সকারনা কথা সনই। 
 
দ্বকন্তু প্ররর্শমুখগুরলা সকাথায আরে তাই সতা িাদ্বন না। সর্ে কের্ কীিারর্? 
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দ্বব্ল্র ে দ্বদরক ঘুেল ট্র্যাদ্বিি। তুদ্বম দ্বকেু দ্বডরটক্ট কেরত পােে, সমন্টাদ্বল, সর্েরনাে পথ 
খুাঁরি পাওযাে র্যাপারে  াহােয কেরত পারো। 
 
এরস্টরটে সোর্টগুরলা এখন ইনঅযাকদ্বটি। স ািা উপরে দ্বনচু সশ্রণীে রু্দ্বদ্ধমো দ্বডরটক্ট 
কেরত পােদ্বে, দ্বকন্তু এগুরলা সথরক শুধু সর্াো োয সে  ােরফ  স ািা মাথাে উপরে, 
আমো  র্াই স টা িাদ্বন। 
 
সর্শ, আমারদেরক সর্রুরনাে পথ খুাঁরি সদখরত হরর্। 
 
দ্বহট অযাণ্ড দ্বম , সপরলারেট র্লল। সকারনাদ্বদনই  ফল হরর্ না। 
 
হযরতা, সিনি। খুাঁিরত থাকরল েত সোটই সহাক পাওযাে একটা  ম্ভার্না থারক। 
দ্বর্কল্প উপায হরে এখারন র্র  থাকা, তারত সকারনা লাি হরর্ না। র্োং সচষ্টা করে 
সদখা উদ্বচত। 
 
দাাঁড়াও, দ্বব্ল্  র্লল, আদ্বম দ্বকেু একটা অনুির্ কেরত পােদ্বে। 
 
কী? ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
মাইণ্ড। 
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রু্দ্বদ্ধমান? 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু দুর্বল। আদ্বম পদ্বেষ্কােিারর্ ো ধেরত পােদ্বে স টা অনয দ্বকেু। 
 
কী? আর্ােও অ দ্বহষু্ণ িার্ সগাপন কোে িনয দ্বহমদ্ব ম সখরত হল ট্র্যাদ্বিিরক। 
 
িয!  ীমাহীন িয! দ্বফ দ্বফ  করে র্লল দ্বব্ল্ । 
 
. 
 
চােপারশ তাদ্বকরয দুুঃখ সর্াধ কেল ট্র্যাদ্বিি। সকাথায এর রে এটা িারন, দ্বকন্তু দ্বফরে 
োওযাে পথ  বরন্ধ তাে সকারনা ধােণাই সনই। েতগুরলা সমাড় ঘুরেরে, পযাাঁচারনা পথ 
ধরে সনরমরে, স গুরলাে প্রদ্বত সকারনা মনরোগই সদযদ্বন স । সক িানত তারদেরক 
সকারনা  াহােয োড়া একা একা দ্বফেরত হরর্। আরলাও থাকরর্ না স ই  ময। 
 
গাদ্বড়টা চালু কেরত পােরর্, দ্বব্ল্ ? দ্বিরে  কেল স । 
 
চালু কেরত পাের্, ট্র্যাদ্বিি, দ্বব্ল্  র্লল। তাে মারন এই না সে চালারতও পাের্। 
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আমাে মরন হয র্যাণ্ডাে সমন্টাদ্বল গাদ্বড় চাদ্বলরযদ্বেল। র্লল সপরলারেট। আদ্বম তারক 
সকারনা দ্বকেু ধেরত র্া নাড়রত সদদ্বখদ্বন। 
 
হযাাঁ, সমন্টাদ্বল চাদ্বলরযদ্বেল। দ্বকন্তু আমারক কািটা কোে আরগ গাদ্বড়ে করন্ট্রাল   বরন্ধ 
দ্বর্স্তাদ্বেত িানরত হরর্। সচষ্টা কেরত হরল মাইরণ্ডে পুরো শদ্বি দ্বনরযাগ কেরত হরর্। 
তখন আে আরলা জ্বাদ্বলরয োখরত পাের্ না। অন্ধকারে গাদ্বড় চালারত পােরলই দ্বক, না 
পােরলই দ্বক। 
 
তা হরল আমারদে সহাঁরটই সেরত হরর্। 
 
আমােও তাই মরন হয। 
 
আরলা েত দূে সপৌঁরেরে তাে পরেে োপ া দ্বর্ষণ্ণ অন্ধকারেে দ্বদরক সহাঁরট সগল 
ট্র্যাদ্বিি। দ্বকেু সদখরত সপরলা না, শুনরত সপল না। 
 
দ্বব্ল্ , িয পাওযা মাইণ্ড তেি এখনও অনুির্ কেরত পােে? 
 
হযাাঁ, পােদ্বে। 
 
র্লরত পারো সকাথায? দ্বনরয সেরত পােরর্? 
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সমন্টাল স ি  েল পরথ চরল। কখরনা গদ্বতপথ পাল্টায না। তাে মারন র্লা োয সে 
এটা আ রে স ািা ওদ্বদক সথরক। 
 
ঈষৎ অন্ধকাোেন্ন একটা সদযারলে দ্বদরক সদখারলা স । দ্বকন্তু সদযারলে সিতে দ্বদরয 
আমো সেরত পাের্ না। িারলা উপায হরে কদ্বেরডাে দ্বদরয চলা শুরু কদ্বে, সেদ্বদরক 
সমন্টাল প্রর্াহ তীক্ষ্ণ মরন হরর্ স দ্বদরক পথ খুাঁরি সনওযাে সচষ্টা কের্। 
 
তা হরল শুরু কো োক এখনই। 
 
এক পা দ্বপদ্বেরয সগল সপরলারেট। দাাঁড়াও সগালান, দ্বিদ্বন টা োই সহাক, খুাঁরি সর্ে কোে 
সকারনা দেকাে আরে? ওটা েদ্বদ িয সপরয থারক তা হরল আমারদেও িরযে কােণ 
থাকরত পারে। 
 
অধধেবিারর্ মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। দ্বকেু কোে সনই, সিনি। িয পাক র্া না পাক ওটা 
একটা মাইণ্ড। হযরতা  ােরফর ে পথ সদখারত পারে। 
 
র্যাণ্ডােরক এিারর্ই সফরল োরর্া? সপরলারেরটে গলায অস্বদ্বস্ত। 
 
হাত ধরে টানল ট্র্যাদ্বিি। এর া সিনি। এ র্যাপারেও দ্বকেু কোে সনই। সকারনা 
একিন স ালাদ্বেযান, এর  পাওযাে দ্বেএযাকদ্বটরিট কেরর্, তােপে সোর্টোই র্যাণ্ডারেে 
র্যর্িা কেরর্। তরর্ প্রাথবনা কদ্বে আমো সর্দ্বেরয োওযাে আরগই সেন না আর । 
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দ্বব্ল্  থাকল  র্াে  ামরন। তাে দ্বেক পারশে িানগুরলারত আরলাে উজ্জ্বলতা সর্দ্বশ। 
প্রদ্বতটা দেিা, কদ্বেরডারেে প্রদ্বতটা শাখাপরথে  ামরন থামল স , সর্াোে সচষ্টা কেল 
িযটা সকানদ্বদক সথরক আ রে। কখরনা সকারনা দেিা দ্বদরয  ুরক র্া র্াাঁক ঘুরে দ্বফরে 
এর  নতুন পথ ধেরে, ট্র্যাদ্বিি শুধু সদখরে অ হারযে মরতা। 
 
পথ দ্বনর্বাচন করে েখনই দৃঢ়িারর্ হাাঁটরে দ্বব্ল্  তাে  ামরন আরলা জ্বরল উেরে। সখযাল 
কেল ট্র্যাদ্বিি আরলা এখন আরগে সচরয উজ্জ্বল হয স্বল্প আরলারত তাে সচাখ অিযস্ত 
হরয পরড়রে, অথর্া দ্বব্ল্  আরো দেিারর্ ট্র্ািডাকশন  ামলারত পােরে। চলাে পরথ 
একটা তাপ পদ্বেচালন দণ্ড েশব কেরতই আরলা সচারখ পড়াে মরতা উজ্জ্বল হরলা। মাথা 
নাড়ল স  সেন দ্বনরিে কারি প্রচণ্ড খুদ্বশ। 
 
 ােরফর ে দ্বদরক উরে োওযা সকারনা কদ্বেরডাে র্া সকারনা ট্র্যাপড্ডারেে িনয দ্ব দ্বলাং-এ 
তীক্ষ্ণ নিে সেরখরে ট্র্যাদ্বিি। স েকম দ্বকেু এখরনা সচারখ পরড়দ্বন। িয পাওযা মাইণ্ডই 
একমাত্র িে া। 
 
দ্বকেুই পদ্বেদ্বচত মরন হরে না, তাে মারন এই পথ দ্বদরয তাো আর দ্বন। 
 
 ীমাহীন নীের্তা, শুধু তারদে চলাে শব্; গিীে অন্ধকাে, শুধু তারদে চােপারশ আরলা; 
 র্ মৃত, শুধু তাো িীদ্বর্ত। অন্ধকারে হোৎ সচারখ পড়রে সোর্রটে োযা, র্র  আরে র্া 
দাাঁদ্বড়রয আরে, দ্বনেন্দ। এক িাযগায সদখল একটা সোর্ট অিুত িদ্বিরত হাত পা সমরল 
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পরড় আরে। দ্বর্শাল র্যাণ্ডাে এরস্টরটে  র্খারনই  ম্ভর্ত সোর্ট গুরলা দ্বনেন্দ হরয 
আরে, এর্াং  ীমারন্তে কারে র্যাপােটা খুর্ তাড়াতাদ্বড় ধো পড়রর্। 
 
অথর্া ধেরত পােরর্ না, হোৎ মরন হরলা ট্র্যাদ্বিরিে। স ালাদ্বেযানো িারন কখন তারদে 
একিন র্য  এর্াং শােীদ্বেক দুর্বলতাে কােরণ মাো োরর্। স িনয তাো প্রস্তুত থারক। 
দ্বকন্তু র্যািাে তরুণ র্যর  অপ্রতযাদ্বশত িারর্ মাো সগরে। সক আশা কেরর্? এখারন 
 কল কাি সথরম সগরে, স টা সক লে কেরর্? 
 
না, সর্দ্বশ আশা কো দ্বেক নয। স ালাদ্বেযানো দ্বেকই লে োখরর্। উেোদ্বধকারেে 
র্যাপাে আরে। 
 
অ ুখী গলায অনুরোগ কেল সপরলারেট। সিদ্বন্টরলশন র্ন্ধ হরয সগরে। এধেরনে 
আণ্ডােগ্রাউরণ্ড সিদ্বন্টরলশন থাকরতই হরর্। 
 
সকারনা র্যাপাে না, সিনি। ট্র্যাদ্বিি র্লল। এখারন সে র্াতা  আরে তারত আমো 
র্েেখারনক সর্াঁরচ থাকরত পাের্। 
 
িাযগাটা আর্দ্ধ। মানদ্ব ক চাপ  ৃদ্বষ্টে িনয স টাই েরথষ্ট। 
 
দ্বপ্ল্ি সিনি, খারমাখা িয ততদ্বে করো না।–দ্বব্ল্ , আমো কাোকাদ্বে সপৌঁরেদ্বে? 
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অরনকখাদ্বন, ট্র্যাদ্বিি। ির্ার্ দ্বদল দ্বব্ল্ । অনুিূদ্বত অরনক সর্দ্বশ প্রখে এর্াং আদ্বম িাদ্বন 
সকাথায আরে। এখন স  দ্বনদ্বশ্চত দৃঢ় পদরেরপ হাাঁটরে। ঐখারন! ঐখারন! আরো 
গিীেিারর্ অনুির্ কেরত পােদ্বে। 
 
এমনদ্বক আদ্বমও শুনরত পােদ্বে। শুকরনা গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সথরম সগরে দ্বতন িন, দ্বনো  র্ন্ধ। কারন আ রে দ্বনচু লরয কান্নাে শব্, মারে মারে 
সফাাঁপাদ্বনে শব্। 
 
একটা দ্বর্শাল কামোয প্ররর্শ কেল তাো, আরলা জ্বরল উেল। কামোে  াি  জ্জা 
 র্রচরয সর্দ্বশ িাাঁকিমকপূণব। 
 
দ্বেক মােখারন দাাঁদ্বড়রয আরে একটা সোর্ট,  ামরনে দ্বদরক একটু েুাঁরক আরে। 
আোর ে িদ্বিরত হাত দুরটা  ামরন র্াড়ারনা। এর্াং অর্শযই দ্বিে। 
 
সোর্রটে দ্বপেরন একদ্বদক সথরক সপাশারকে অাংশদ্বর্রশষ এর্াং অনযদ্বদক সথরক একটা 
িযাতব সচাখ উাঁদ্বক মােরে, আে হৃদয-সমাচড়ারনা কান্নাে শব্ চলরেই। 
 
ঘুরে সোর্রটে দ্বপেন দ্বদরক সগল ট্র্যাদ্বিি, ওদ্বদক সথরক দ্বচৎকাে কেরত কেরত েুরট 
সর্দ্বেরয এল একটা সোট শেীে। সহাাঁচট সখরয পরড় সগল সমরেরত, পরড়ই থাকল, সচাখ 
স রক সেরখরে। লাদ্বথ েুাঁড়রে সিারে সিারে। স ই রি চলরে গলা ফাটারনা দ্বচৎকাে। 
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র্লাে দেকাে দ্বেল না, তােপরেও র্লল দ্বব্ল্ , সোট র্াচ্চা। 
 
. 
 
দ্বপদ্বেরয এল ট্র্যাদ্বিি। র্াচ্চা আ রর্ সকারত্থরক। র্যাণ্ডাে র্রলদ্বেল স  একা, এর্াং স টা 
দ্বনরয গর্বরর্াধ কেত। 
 
 র্রচরয কম অর্াক হরযরে সপরলারেট। দ্রুত একটা র্যাখযা দাাঁড় কোল স , আমাে 
ধােণা এটা  ম্ভর্ত উেোদ্বধকােী। 
 
র্যাণ্ডারেে  ন্তান, একমত হরলা দ্বব্ল্ । তরর্ উেোদ্বধকােী দ্বহর রর্ অরনক সোট। অনয 
কাউরক খুাঁরি দ্বনরত হরর্ স ালাদ্বেযানরদে। 
 
র্াচ্চাটাে দ্বদরক তাকাল দ্বব্ল্ , একাগ্র দৃদ্বষ্টরত নয র্োং নেম  রম্মাহনী দৃদ্বষ্টরত। ধীরে 
ধীরে কান্না সথরম সগল, সচাখ খুরল দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকাল। অথবহীন োড়া োড়া শব্ কেল 
দ্বব্ল্ , দ্বশশুে কান্না সিালারনাে িনয সেমন শব্ করে মারযো। 
 
দ্বব্ল্র ে উপে সথরক সচাখ না  দ্বেরয ধীরে ধীরে উরে দাাঁড়ারলা. দ্বশশু স ালাদ্বেযান। একটু 
দ্বিধা কেল, তােপে সদৌড় দ্বদল দ্বনষ্প্রাণ সোর্রটে দ্বদরক। দ্বনোপোে িনয দুহারত 
সোর্রটে শি পা িদ্বড়রয ধেল। 
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আমাে ধােণা এই সোর্ট র্াচ্চাটাে না বরমইড র্া সকযােরটকাে। র্লল ট্র্যাদ্বিি।  ম্ভর্ত 
স ালাদ্বেযানো এরক অনযরক সদখারশানা করে না, স টা দ্বশশু হরলও না। 
 
এর্াং আমাে ধােণা এই র্াচ্চাটাও হােমারিাদ্বডদ্বটক। সপরলারেট র্লল। 
 
হরতই হরর্। 
 
র্াচ্চাটাে দ্বদরকই পূণব মনরোগ দ্বব্ল্র ে, সেন িয না পায তাই আেস্ত কোে িদ্বিরত হাত 
দুরটা উপরে তুরল  ামরন এরগাল, স ালাদ্বেযান দ্বশশু এরকর্ারে দ্বনশু্চপ, অর্াক হরয 
সদখরে, আরো শি করে সোর্রটে পা িদ্বড়রয ধেল। 
 
দ্বব্ল্  র্লল, সোট র্ারু্-স ানা র্ারু্–শান্ত হও, িয সনই, র্ারু্-িয সনই। থামল স । দ্বপেরন 
না তাদ্বকরয র্লল, সপল, স ালাদ্বেযান িাষায কথা র্ল। র্ল আমো সোর্ট, পাওযাে 
 াপ্ল্াই র্ন্ধ, তাই ওে সদখারশানা কেরত এর দ্বে। 
 
সোর্ট! সপরলারেট হতিব। 
 
দ্বনরিরদে সোর্ট র্রলই প্রমাণ কেরত হরর্। সোর্টরক িয পারর্ না। তা োড়া ওটা 
িীর্রন সকারনাদ্বদন মানুষ সদরখদ্বন।  ম্ভর্ত িারনও না। 
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সর্াোরনা একটু  ম যা হরর্। অরতা প্রাচীন িাষায সোর্রটে প্রদ্বতশব্ আমাে িানা সনই। 
 
তা হরল সোর্ট র্ল, সপল। তারত কাি না হরল র্ল আযেন দ্বথাং। ো পারো র্ল। 
 
ধীরে ধীরে শব্ র্াোই করে  ুপ্রাচীন িাষায কথা র্লল সপরলারেট। স ালাদ্বেযান দ্বশশু 
তাকারলা তাে দ্বদরক, িুরু সকাাঁচকারনা, সর্াোে সচষ্টা কেরে। 
 
কীিারর্ সর্েরনা োরর্ স টা দ্বিরে  কে। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
এখনই না, র্াধা দ্বদল দ্বব্ল্ । প্রথরম ওে িয দূে কেরত হরর্। 
 
স ালাদ্বেযান দ্বশশু সপরলারেরটে দ্বদরক তাকাল, সোর্টটারক সেরড় দ্বদরযরে। তীক্ষ্ণ  ুরেলা 
গলায দ্বকেু র্লল। 
 
মাথা নাড়ল সপরলারেট। দ্রুত কথা র্রল। দ্বকেুই রু্দ্বেদ্বন। 
 
ধীরে ধীরে কথা র্লরত র্ল। ওে িয দূে করে শান্ত কোে িনয েতদূে  ম্ভর্ সচষ্টা 
কেদ্বে। 
 
কথা র্লল সপরলারেট, মনরোগ দ্বদরয শুনল। আমাে ধােণা ওটা দ্বিরে  কেরে। সিদ্বব 
নড়রে না সকন।  ম্ভর্ত সোর্রটে নাম সিদ্বব। 
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আরেকর্াে দ্বিরে  করে দ্বনদ্বশ্চত হরয নাও। 
 
আর্াে দ্বিরে  কেল সপরলারেট, শুনল মনরোগ দ্বদরয। হযাাঁ, সোর্রটে নাম সিদ্বব। আে 
দ্বনরিে নাম র্লরে সফলম। 
 
চমৎকাে! সস্নহ েোরনা হাদ্ব  হা ল দ্বব্ল্ । আঙুল তুরল র্লল, সফলম। লক্ষ্মী সফলম, 
 াহ ী সফলম। দ্বনরিে রু্রক আঙুল সেদ্বকরয র্লল, দ্বব্ল্ । 
 
চমৎকাে করে হা ল স ালাদ্বেযান দ্বশশু, দ্বব্ল্ ।   উচ্চােরণে  ময দ্বহ  শব্ হরলা। 
 
দ্বব্ল্ , তুদ্বম সোর্ট সিদ্ববরক চালু করে প্ররযািনীয দ্বিদ্বন গুরলা সিরন দ্বনরত পারো। 
 
না। সোর্রটে প্রথম দাদ্বযত্ব হরে র্াচ্চাটারক েো কো। আমারদে মরতা মানুষ এই 
সোর্ট কখরনা সদরখদ্বন। কারিই চালু কোে পে দ্বতন িন অিুত মানুষরক সদরখ 
আিমণ করে র্ রত পারে। 
 
দ্বকন্তু আমো শুরনদ্বে, সোর্ট মানুরষে েদ্বত করে না। সপরলারেট র্লল। 
 
শুরনদ্বে। দ্বকন্তু স ালাদ্বেযানো দ্বক ধেরনে সোর্ট ততদ্বে করেরে িাদ্বন না। হযরতা এই 
সোর্ট মানুরষে েদ্বত করে না। দ্বকন্তু দ্বতন িন অিুত মানুষ এর্াং তাে  ন্তান র্া তাে 
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কারে ো  ন্তারনে  মতুলয দুরটাে একটারক সর্রে সনরর্। এর্াং অর্শযই স  র্াচ্চাটারক 
সর্রে সনরর্। 
 
স ালাদ্বেযান দ্বশশুে দ্বদরক ঘুেল দ্বব্ল্ । সফলম, স  র্লল, দ্বব্ল্ । র্াদ্বক দুিনরক সদদ্বখরয 
র্লল, সপল-সট্র্ি। 
 
সপল। সট্র্ি, র্াধয দ্বশশুে মরতা র্ল সফলম। 
 
কারে এরগাল দ্বব্ল্ , হাত র্াড়াল, েট করে দ্বপদ্বেরয সগল সফলম। দ্বকন্তু দ্বব্ল্র ে মুরখ 
আদরেে শব্গুরলা শুরন আর্াে কারে আ ল। 
 
সফলরমে নগ্ন র্াহুরত হাত োখল দ্বব্ল্ । তাে শদ্বিশালী মাইরণ্ডে শান্তকেণ প্রদ্বিযাে 
কােরণ সচাখ আধ সর্ািা করে সেরখরে সফলম। দ্বব্ল্  তাে দ্বচরু্রক কাাঁরধ পালরকে মরতা 
েশব করে হাত রু্দ্বলরয কারনে সপেরন হাত দ্বনরয সগল। তােপে সেরড় দ্বদল। 
 
র্াদ্বক দুিনরক র্লল, ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্  অরনক সোট। তাে মারন এই মুহূরতব স  
এরস্টট চালারত পােরর্ না। র্য  কত দ্বিরে  করো, সপল। 
 
দ্বকেুেণ র্াকয দ্বর্দ্বনময করে সপরলারেট র্লল, সচাে র্েে। 
 
আমাে কারে সতা এগারোে সর্দ্বশ মরন হরে না। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
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 ম্ভর্ত! স ালাদ্বেযান র্ৎ ে গযালাকদ্বটক স্টযাণ্ডাডব র্ৎ ে সথরক  মূ্পণব দ্বিন্ন িারর্ দ্বহ ার্ 
কো হয। তা োড়া সে ােো দীঘবিীদ্বর্ হয। দ্বনরিরদে র্রযারৃ্দ্বদ্ধে র্য  ীমারক হযরতা 
তাো র্াদ্বড়রয দ্বনরযরে। 
 
দ্বিি দ্বদরয দ্বর্েদ্বি ূচক শব্ কেল ট্র্যাদ্বিি, েরথষ্ট হরযরে।  ময নষ্ট করে লাি সনই, 
দ্রুত সর্রোরত হরর্। এই দ্বশশু হযরতা  ােরফর  সপৌঁোরনাে োস্তা িারন না। হযরতা 
কখরনা  ােরফর  োযদ্বন। 
 
সপল! দ্বব্ল্  র্লল। 
 
দ্বব্ল্  কী কেরত র্লরে িারন সপরলারেট। সফলরমে  ারথ দীঘব আরলাচনা শুরু কেল স । 
তােপে র্লল, স ালাদ্বেযান দ্বশশু  ূেব সদরখরে। গােপালা সদরখরে। িার্িদ্বি সদরখ মরন 
হয শব্টাে অথব স  িারন–অন্তত আদ্বম সে শব্টা র্যর্হাে করেদ্বে। 
 
দ্বেক আরে, সিনি, ট্র্যাদ্বিি র্লল, আ ল কথা র্ল। 
 
আদ্বম র্রলদ্বে সে  ােরফর  সপৌঁরে সোর্টগুরলারক চালু কের্। আ রল র্রলদ্বে হযরতা 
কেরত পাের্। আ রলই পাের্? 
 
স টা দ্বনরয পরে িার্া োরর্। ও আমারদে পথ সদখারত পােরর্? 
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হযাাঁ, আমাে প্রদ্বতশ্রুদ্বতে কােরণ খুদ্বশ হরযই কেরর্। আ রল আমোও হতাশ কোে 
েুাঁদ্বক– 
 
চল, েওযানা সদওযা োক। 
 
সপরলারেরটে কথা শুরন হাাঁটা শুরু কেল সফলম, তােপে সথরম দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকারলা। 
 
হাত র্াড়ারলা দ্বব্ল্ । দুিরন হাত ধোধদ্বে করে হাাঁটরত লাগল। আদ্বম হলাম নতুন সোর্ট। 
হাদ্ব  মুরখ র্লল স । 
 
র্াচ্চাটা খুর্ খুদ্বশ হরযরে মরন হয। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
স  সিরর্ পারে না সফলম এত খুদ্বশ সকন? দ্বব্ল্  স টা দ্বনদ্বশ্চত করেরে? নাদ্বক  ােরফর  
সপৌঁোে আনন্দ; নতুন দ্বতনটা সোর্ট পাওযাে আনন্দ, নাদ্বক মরন করেরে পালক 
দ্বপতামাতা সিদ্ববরক দ্বফরে পারর্। তরর্ েতেণ পথ সদখারে এগুরলা িার্র্াে দেকাে 
সনই। 
 
সফলরমে পদরেরপ সকারনা দ্বিধাগ্রস্ততা সনই। সকারনা র্ারকই থামরে না। ট্র্যাদ্বিরিে মরন 
হরলা স ালাদ্বেযান দ্বশশু নতুন সকারনা সখলা মরন করেরে এটারক। দ্বকন্তু চলাে পথ 
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উপরেে দ্বদরক িমশ উরে সেরতই  রন্দহ দূে হরয সগল। একটা দ্বদক সদদ্বখরয হড়র্ড় 
করে দ্বকেু র্লল সফলম। 
 
সপরলারেরটে দ্বদরক তাকারলা ট্র্যাদ্বিি। সপরলারেট র্লল, আমাে ধােণা, র্লরে দেিা। 
 
সেদ্বদরক সদদ্বখরযরে স দ্বদরকে অন্ধকাে তুলনামূলকিারর্ গাঢ়। দ্বব্ল্র ে হাত সেরড় দ্বদরয 
সদৌড় দ্বদল সফলম। দেিাে  ামরন দ্বগরয দ্বকেুেণ লাফোাঁপ করে িযাতব দৃদ্বষ্টরত দ্বফরে 
তাকাল। 
 
পাওযাে  াপ্ল্াই কেরত হরর্। র্যাপােটা ক্লান্ত করে তুলরে আমারক। হাদ্ব মুরখ র্লল 
দ্বব্ল্ । মুরখে োং র্দরল লাল হরলা। করম সগল আরলাে উজ্জ্বলতা। একটা দেিা খুলল 
 ামরন। খুদ্বশরত লাদ্বফরয উেল সফলম। তাে সপেরন সর্রুরলা পুরুষ দুিন। দ্বব্ল্  সর্রোল 
 র্াে পরে। সচহাো দ্বর্ধ্বস্ত। 
 
সর্শ, র্লল সপরলারেট, সর্ারোলাম। মহাকাশ োন সকাথায? 
 
মরন হরে ওদ্বদরক। দ্বফ  দ্বফ  করে র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
আমােও তাই মরন হয। একমত হরলা দ্বব্ল্ । 
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দ্বদরনে আরলা এখরনা সশষ হযদ্বন। সকারনা প্রাণীে ডাক এর্াং গারেে পাতাে শব্ োড়া 
আে সকারনা শব্ সনই। এক িাযগায সদখল একটা সোর্ট দাাঁদ্বড়রয আরে, হারত 
একগাদা দ্বিদ্বন পত্র, কী কারি দ্বনরয োদ্বেল সক িারন। 
 
সদখাে িনয সপরলারেট এক পা এরগারতই তাড়া লাগাল ট্র্যাদ্বিি। সিরন সকারনা লাি 
হরর্ না, সিনি। পা চালাও। 
 
অিুত িদ্বিরত পরড় থাকা আরেকটা সোর্ট অরনক দূে দ্বদরয পাে হল। ট্র্যাদ্বিি, র্লল, 
 ম্ভর্ত পুরো এরস্টরটে  র্খারনই হািাে হািাে সোর্ট পরড় আরে। তােপে দ্বর্িযীে 
 ুরে র্লল, আহ্, ঐ সে মহাকাশোন। 
 
চলাে গদ্বত দ্রুত হরলা ওরদে, তােপে সথরম সগল হোৎ করেই। উফুে স্বরে দ্বচৎকাে 
কেল সফলম। 
 
মহাকাশোরনে কারে মাদ্বটরত দাাঁদ্বড়রয আরে একটা প্রাধগদ্বতহাদ্ব ক এযাে সির ল। 
সোটে সদরখ মরন হয প্রচুে জ্বালাদ্বন নষ্ট করে, সপেন দ্বদকটা িিুে। স টাে পারশ 
মহাকাশোন এর্াং আউট ওযাল্ডবােরদে মারে র্াধা হরয দাাঁদ্বড়রয আরে। চােটা মানুরষে 
কাোরমা। 
 
সদদ্বে হরয সগরে, ট্র্যাদ্বিি র্লল, অরনক  ময নষ্ট করেদ্বে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

390 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

অর্াক গলায সপরলারেট র্লল, চাে িন স ালাদ্বেযান? এিারর্ দলরর্াঁরধ আ াটা 
স্বািাদ্বর্ক মরন হয না। ওগুরলা দ্বক হরলাইরমি? 
 
ওগুরলা  মূ্পণব র্াস্তর্, র্লল দ্বব্ল্ । আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত। এমনদ্বক স ালাদ্বেযানও না। মাইও 
দ্বনরয সকারনা  রন্দহ সনই। ওগুরলা সোর্ট। 
 
. 
 
সর্শ, ক্লান্ত স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, চলরত থারকা! দ্বনরিও দৃঢ় পদরেরপ হাাঁটরত লাগল 
মহাকাশ োরনে দ্বদরক। 
 
সপরলারেট রুদ্ধোর  র্লল, কী কেরত চাও তুদ্বম? 
 
ওগুরলা সোর্ট হরল আরদশ মানরত র্াধয। 
 
আরো কাোকাদ্বে হরতই ওগুরলা সে সোর্ট তারত সকারনা  রন্দহ েইল না। মুখমণ্ডল 
সদখরল মরন হয সেন েিমাাংর  ততদ্বে, অথচ সচহাো পুরোপুদ্বে িার্রলশহীন। এমনিারর্ 
ইউদ্বনফমব পরড়রে োে ফরল মুখ োড়া শেীরেে আে সকারনা অাংরশে ত্বক সদখা োরে 
না। স্বে সলাি  দ্বদরয হাতগুরলা পেবন্ত  াকা। 
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স্বািাদ্বর্ক িদ্বিরত হাত নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, সে সকউই রু্েরত পােরর্ সে স   ামরন সথরক 
কাউরক  েরত র্লরে। 
 
সোর্টগুরলা নড়ল না। 
 
দ্বনচু স্বরে সপরলারেটরক র্লল ট্র্যাদ্বিি, কথা র্রলা ওরদে  ারথ। শি থাকরর্। 
 
গলা পদ্বেষ্কাে করে দ্বনল সপরলারেট, কণ্ঠস্বরে ফুদ্বটরয তুলল অদ্বতদ্বেি গাম্ভীেব, হাত নাড়ল 
ট্র্যাদ্বিরিে সচরযও সর্দ্বশ। একটা সোর্ট র্াদ্বকগুরলা সথরক একটু লবা, োণ্ডা, তীক্ষ্ণস্বরে 
দ্বকেু র্লল। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক ঘুেল সপরলারেট, ওটা র্লরে সে আমো আউটওযাল্টাে । 
 
র্ল আমো মানুষ এর্াং আমারদে আরদশ মানরত ওো র্াধয। 
 
এর্াে সোর্ট কথা র্লল অিুত দ্বকন্তু সর্াধমগয গযালাকদ্বটক িাষায। আদ্বম গযালাকদ্বটক 
িাদ্বন, আউটওযাল্টাে। আমো গাদ্বডবযান সোর্ট। 
 
তা হরল দ্বনশ্চযই শুরনে সে আমো মানুষ এর্াং তুদ্বম আমারদে আরদশ মানরত র্াধয। 
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আমারদেরক শুধুমাত্র রুলােরদে আরদশ মানাে িনয সপ্রাগ্রাম কো হরযরে। রুলাে 
র্যাণ্ডাে সকন স্বািাদ্বর্ক  মরয সোগারোগ করেনদ্বন স টা সদখরত এর  একটা 
মহাকাশোন পাই ো স ালাদ্বেযাে ততদ্বে নয। একাদ্বধক আউটওযাল্ডবাে আরে এখারন 
এর্াং র্যাণ্ডারেে  র্ সোর্ট পরড় আরে ইনঅযাকদ্বটরিট হরয। রুলাে র্যাণ্ডাে সকাথায? 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, ধীরে ধীরে প্রদ্বতটা শব্ সিাে দ্বদরয র্লল, এত দ্বকেু িাদ্বন না। 
মহাকাশোরনে কদ্বম্পউটাে সগালমাল কেদ্বেল, তাই এই অিুত গ্ররহ নামরত র্াধয হই। 
সনরমই সদদ্বখ সোর্টগুরলা ইনঅযাকদ্বটরিট হরয আরে। কী ঘরটরে সকারনা ধােণাই সনই। 
 
সোর্টগুরলা সেরহতু কাি কেরে না এর্াং পাওযাে  াপ্ল্াই র্ন্ধ, তাে অথব রুলাে র্যাণ্ডাে 
দ্বনশ্চয মাো সগরেন। সতামোও নামরল আে এতদ্বকেু ঘটল, এটারক দ্বেক তদর্ঘটনা র্রল 
মানা োয না। দুরটাে মারে দ্বনশ্চয সকারনা সোগ ূত্র আরে। 
 
দ্বকন্তু পাওযাে  াপ্ল্াই সতা র্ন্ধ হযদ্বন। সতামো কাি কেরত পােে। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
উরেশয সোর্টগুরলারক দ্বিধাগ্রস্ত করে সিালা, তাো দ্বর্রদশী র্রলই দ্বকেু িারন না এর্াং 
দ্বনরদবাষ স টা প্রমাণ কো। 
 
সোর্ট র্লল, আমো গাদ্বডবযান সোর্ট। সকারনা দ্বনদ্বদবষ্ট রুলাে আমারদে দ্বনযন্ত্রণ করেনা, 
দ্বনউদ্বক্লযাে পাওযারে চদ্বল। আর্াে দ্বিরে  কেদ্বে, রুলাে র্যাণ্ডাে সকাথায? 
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চােপারশ তাকাল ট্র্যাদ্বিি। সপরলারেট িয সপরযরে; দ্বব্ল্র ে সোাঁট দুরটা শিিারর্ সচরপ 
ধো হরলও সচহাো শান্ত। সফলম িরয কাাঁপরে, দ্বকন্তু কাাঁরধ দ্বব্ল্র ে। সোাঁযা সপরতই শান্ত 
হরয সগল স । (দ্বব্ল্  সফলরমে িয দূে করে দ্বদরযরে?) 
 
আর্াে দ্বিরে  কেদ্বে এর্াং সশষর্ারেে মরতা, রুলাে র্যাণ্ডাে সকাথায? 
 
হাদ্ব মুরখ র্লল ট্র্যাদ্বিি, আদ্বম িাদ্বন না। 
 
সোর্টটা মাথা নাড়রতই তাে  িী দুিন চরল সগল দ্রুত। আমাে  িী গাদ্বডবযানো র্াদ্বড়টা 
 াচব কেরর্। তাে মরধয সতামারদে দ্বকেু প্রশ্ন কের্। সতামাে। সকামরেে র্স্তুগুরলা দাও। 
 
এক পা দ্বপদ্বেরয সগল ট্র্যাদ্বিি। ওগুরলা দ্বদরয সকারনা েদ্বত কো োরর্ না। 
 
নড়রর্ না। ওগুরলা েদ্বত কেরর্ দ্বক কেরর্ না আদ্বম দ্বিরে  কদ্বেদ্বন। আদ্বম ওগুরলা 
দ্বদরত র্রলদ্বে। 
 
না। 
 
েট করে  ামরন র্াড়ল সোর্ট, এত দ্রুত হাত নাড়ল সে ট্র্যাদ্বিি রু্েরতই পােল না কী 
ঘটরে। শি মুদ্বেরত কাাঁধ সচরপ ধরে দ্বনরচে দ্বদরক চাপ দ্বদল সোর্ট। হাাঁটু সিরঙ র্র  
পড়ল ট্র্যাদ্বিি। 
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ওগুরলা দাও, অনয হাত র্াদ্বেরয সোর্ট র্লল। 
 
না, রুদ্ধোর  র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
 ামরন এগুরলা দ্বব্ল্ । ট্র্যাদ্বিি দ্বকেু সর্াোে আরগই সহালস্টাে সথরক অস্ত্র দুরটা দ্বনরয 
র্াদ্বড়রয দ্বদল সোর্রটে দ্বদরক। নাও গাদ্বডবযান। এর্াে ওরক সেরড় দাও। 
 
অস্ত্র দুরটা হারত দ্বনরয দ্বপদ্বেরয সগল সোর্ট। কাাঁধ ডলরত ডলরত উরে দাাঁড়াল ট্র্যাদ্বিি। 
মুখ কুাঁচরক সেরখরে র্যথায। 
 
ধাোরলা গলায দ্বব্ল্  র্লল, ওটাে  ারথ লাগরত সগরল সকন? দুই আঙুরল সতামারক সমরে 
সফলরর্। 
 
তুদ্বম  ামলারো না সকন? দাাঁরত দাাঁত সচরপ ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
সচষ্টা কেদ্বে,  ময লাগরর্। ওগুরলাে মাইণ্ড সর্শ দৃঢ়, দ্বনদ্বদবষ্ট েরক সপ্রাগ্রাম কো। 
 ামলারনা  হি নয। প্রথরম পেবরর্েণ কেরত হরর্। তুদ্বম  ময পাওযাে সচষ্টা করো। 
 
পেবরর্েরণে দেকাে সনই। স ািা ধ্বাং  করে সফলল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

395 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দ্রুত সোর্রটে দ্বদরক তাদ্বকরয দ্বব্ল্  সদখল ওটা গিীে মরনারোগে  ারথ অস্ত্রগুরলা পেীো 
কেরে, অনয সোর্টটা তাদ্বমরয আরে তারদে দ্বদরক। তারদে আরলাচনায মনরোগ সনই 
সকারনাটােই। 
 
না, সকারনা েকম ধ্বাং  নয। র্লল দ্বব্ল্ । প্রথম গ্ররহ একটা কুকুে হতযা করেদ্বে। 
আরেকটারক আহত করেদ্বে। এই গ্ররহ ো করেদ্বে স টা আরো খাোপ। গাযা অকােরণ 
সকারনা িীর্ন র্া রু্দ্বদ্ধমোরক হতযা কেরত চায না। আমাে  ময দেকাে। 
 
দ্বপদ্বেরয দ্বগরয দ্বিে দৃদ্বষ্টরত সোর্রটে দ্বদরক তাকাল স । 
 
এগুরলা অস্ত্র। সোর্ট র্লল। 
 
না। উেে দ্বদল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বব্ল্  র্লল, হযাাঁ। দ্বকন্তু কাি কেরর্ না। এনাদ্বিব ইউদ্বনট সশষ। 
 
তা হরল দ্বনরয এর রে সকন? হযরতা এনাদ্বিব সশষ হযদ্বন। দ্বনখুাঁতিারর্ অস্ত্রটা ধেল 
সোর্ট, দ্বট্র্গারেে উপে রু্রড়া আঙুল। এিারর্ চালারত হয। 
 
হযাাঁ, আরেকটু চাপ দ্বদরলই কাি কোে কথা, দ্বকন্তু কেরর্ না। 
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অস্ত্রটা ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাক কেল স । এখনও র্লরর্ এটা চালারল সকারনা লাি হরর্ 
না? 
 
হরর্ না। র্লল দ্বব্ল্ । 
 
িাযগায দাাঁদ্বড়রয িরম সগরে ট্র্যাদ্বিি। র্যাণ্ডাে এনাদ্বিব শুরষ সনওযাে পে ব্ল্াস্টােটা স  
পেীো করে সদরখদ্বেল, দ্বকন্তু সোর্রটে হারত দ্বনউরোদ্বনক হুইপ। ওটা স  পেীো করে 
সদরখদ্বন। 
 
নযািাল একারডমীরত থাকাে  ময ট্র্যাদ্বিি দ্বনউরোদ্বনক হুইরপে মৃদু আঘাত  হয কেরত 
র্াধয হরযদ্বেল।  র্ কযারডটরকই  হয কেরত হয, প্রদ্বশেরণে অাংশ। দ্বহর রর্। শুধু 
দ্বিদ্বন টা দ্বক িানাে িনয। দ্বিতীযর্াে িানাে সকারনা আগ্রহ সনই তাে। 
 
অস্ত্র চালারলা সোর্ট, র্যথা  হয কোে িনয শেীে শি করে সফলল ট্র্যাদ্বিি-তােপে 
দ্বশদ্বথল হরলা। হুইরপে এনাদ্বিবও শুদ্বকরয সগরে। 
 
অস্ত্রগুরলা েুাঁরড় সফলল সোর্ট। এনাদ্বিব শুকারলা কীিারর্? আে কাি কেরর্ না সিরনও 
ওগুরলা র্হন কেে সকন? 
 
আদ্বম  র্ ময ওগুরলা  ারথ োখরত অিযস্ত। 
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এটা সকারনা কথা হরলা না। সতামারদে সগ্রপ্তাে কো হরলা। প্ররশ্নে উেে সদওযাে পে 
রুলােো চাইরল সতামারদে ইনঅযাকদ্বটরিট কো হরর্।–মহাকাশোরনে দেিা সখাল, 
দ্বিতরে  াচব কেরত হরর্। 
 
দেকাে সনই, দ্বকেু রু্েরর্ না সতামো। 
 
আমো না রু্েরল রুলােো রু্েরর্। 
 
তাোও রু্েরর্ না। 
 
তুদ্বম রু্দ্বেরয সদরর্। 
 
না। 
 
তা হরল সতামারক ইনঅযাকদ্বটরিট কো হরর্। 
 
তারত সতামাে প্ররশ্নে উেে পারর্ না, এর্াং আমাে ধােণা রু্দ্বেরয র্লাে পরেও আমারক 
ইনঅযাকদ্বটরিট কো হরর্। 
 
চাদ্বলরয োও। দ্বফ দ্বফ  করে র্লল দ্বব্ল্ । আদ্বম ওে মদ্বস্তরষ্কে কারিে ধাো রু্েরত শুরু 
করেদ্বে। 
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দ্বব্ল্ রক পাো দ্বদল না সোর্ট, দ্বিে দৃদ্বষ্টরত ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাদ্বকরয র্লল, আমো 
সতামারক আাংদ্বশক ইনঅযাকদ্বটরিট কের্। একটু েদ্বত কের্, তখন ো 
 
িানরত চাই র্লরর্। 
 
হোৎ িযাতব স্বরে সকাঁরদ উেল সপরলারেট, দাাঁড়াও, সতামো স টা কেরত পারো ।–
গাদ্বডবযান, সতামো স টা কেরত পারো না। 
 
অর্শযই পাদ্বে। কথা আদারযে িনয প্ররযািন হরল র্ল প্ররযারগে দ্বনরদবশ সদওযা হরযরে 
আমারক। 
 
দ্বকন্তু সতামো সমারটই স টা কেরত পারোনা। আমো দ্বতনিন আউটওযাল্ডবাে। দ্বকন্তু এই 
দ্বশশু একিন স ালাদ্বেযান। ও সতামারক র্লরর্ কী কেরত হরর্ এর্াং সতামো স টা 
মানরত র্াধয। 
 
ফাাঁকা দৃদ্বষ্টরত সপরলারেরটে দ্বদরক তাকাল সফলম। মাথা সনরড় দ্বনরষধ কেল দ্বব্ল্ । দ্বকন্তু 
সপরলারেট রু্েরত পােল না। 
 
সফলরমে দ্বদরক একর্াে তাদ্বকরযই সচাখ  দ্বেরয দ্বনল সোর্ট। এই দ্বশশু গুরুত্বহীন। 
এটাে ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্  সনই। 
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পূণব গদ্বেত সলার্  সনই।  ময হরল দ্বেকই হরর্। ও একিন স ালাদ্বেযান দ্বশশু। 
 
এটা দ্বশশু, পূণবগদ্বেত ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্  সনই এর্াং স ালাদ্বেযান নয। আদ্বম এটাে 
আরদশ মানরত এর্াং েো কেরত র্াধয নই। 
 
দ্বকন্তু স  রুলাে র্যাণ্ডাে এে র্াংশধে। 
 
তাই? তুদ্বম কীিারর্ িানরল? 
 
সতাতলারত লাগল সপরলারেট। সর্দ্বশ আন্তদ্বেক হর্াে সচষ্টা কেরল তাে এমন হয। আ-
আে কাে  ন্তান এখারন থাকরর্। 
 
এখারন সে করযক ডিন দ্বশশু সনই স টা তুদ্বম িারনা? 
 
তুদ্বম আে কাউরক সদরখে? 
 
শুধু আদ্বম প্রশ্ন কের্। 
 
দ্বেক স ই মুহূরতব সে দুই সোর্টরক মযান রনে দ্বিতে পাোরনা হরযদ্বেল দ্বফরে আ রত 
সদখা সগল তারদে। সকমন সেন অদ্বনযদ্বমত পদরেপ। কাোকাদ্বে হরতই একিন 
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স ালাদ্বেযান িাষায কথা র্লল–তােপে মরন হরলা সেন চােটা সোর্টই িাে াময হাদ্বেরয 
সফরলরে। প্রায চুপর  সগরে ফাটা সর্লুরনে মরতা। 
 
ওো র্যাণ্ডােরক সপরযরে। ট্র্যাদ্বিি থামারনাে আরগই র্রল সফলল সপরলারেট। 
 
ধীরে ধীরে ওরদে দ্বদরক ঘুেল সোর্টগুরলা। রুলাে র্যাণ্ডাে মৃত। সতামাে সশষ কথা শুরন 
মরন হরযরে সতামো িানরত। কীিারর্? 
 
আমো কীিারর্ িানর্? র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সতামো িানরত আমো দ্বগরয ওরক মৃত পারর্া। সতামো স খারন না থাকরল, তাে িীর্ন 
দ্বনরিে হারত সশষ না কেরল কীিারর্ িানরর্। প্রাথদ্বমক ধাক্কা কাদ্বটরয উরেরে সোর্ট। 
 
র্যাণ্ডােরক আমো কীিারর্ হতযা কের্? ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্  দ্বদরয স  আমারদেরক 
মুহূরতবই ধ্বাং  করে সফলত। 
 
ট্র্যািদ্বডউ াে স ার্  দ্বক কেরত পারে স টা তুদ্বম কীিারর্ িানরল? 
 
তুদ্বম র্রলে। 
 
আদ্বম সতা শুধু নাম র্রলদ্বে, কী কেরত পারে তা সতা র্দ্বলদ্বন। 
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তা হরল স্বরপ্ন সিরনদ্বে। 
 
এটা সকারনা েুদ্বিেুি উেে হরলা না। 
 
তা হরল ধরে নাও র্যাণ্ডােরক আমো হতযা করেদ্বে স টাও সকারনা েুদ্বিেুি কথা হরলা 
না। 
 
তা োড়া, সপরলারেট র্লল, রুলাে র্যাণ্ডাে মৃত হরল রুলাে সফলম এই এরস্টট দ্বনযন্ত্রণ 
কেরর্। সতামো তাে আরদশ মানরত র্াধয। 
 
আদ্বম আরগই র্রলদ্বে অপূণবাি ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্  দ্বনরয সকারনা র্াংশধে স ালাদ্বেযান 
হরত পারে না। স  উেোদ্বধকােীও হরত পােরর্ না। এই দুুঃরখে  াংর্াদ িানারনাে  ারথ 
 ারথ উপেুি র্যর ে একিন উেোদ্বধকােী এখারন চরল আ রর্। 
 
রুলাে সফলরমে দ্বক হরর্? 
 
রুলাে সফলম র্রল সকউ সনই। ওরতা মাত্র দ্বশশু, এর্াং আমারদে এখারন দ্বশশুে  াংখযা 
অদ্বধক, তাই তারক ধ্বাং  করে সফলা হরর্। 
 
সিাে গলায র্লল দ্বব্ল্ , খর্েদাে। ও একটা দ্বশশু! 
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আদ্বম নই, দ্ব দ্ধান্ত সনওযা হয রুলােরদে  রম্মলরন, এর্াং দ্বশশুে  াংখযা অদ্বধক হরল 
দ্ব দ্ধান্ত কী হরর্ আদ্বম িাদ্বন। 
 
না, আদ্বম র্লদ্বে না। 
 
সকারনা র্যথা পারর্ না।–আরেকটা িাহাি আ রে। মযান রনে দ্বিতরে দ্বগরয হরলাদ্বিশন 
কাউদ্বিরলে র্যর্িা কেরত হরর্। ওোই একিন উেোদ্বধকাে দ্বনর্বাচন কেরর্ এর্াং 
দ্ব দ্ধান্ত সনরর্ সতামারদে কী হরর্।-র্াচ্চাটারক দাও। 
 
োো দ্বদরয সফলমরক দ্বনরিে সকারল দ্বনল দ্বব্ল্ । শি করে িদ্বড়রয ধরে র্লল, ওে 
গারয হাত সদরর্ না। 
 
 ামরন এদ্বগরয সফলমরক ধোে িনয দ্বর্দুযৎ গদ্বতরত হাত র্াড়াল সোর্ট, তােরচরযও দ্রুত 
গদ্বতরত এক পারশ  রে সগল দ্বব্ল্ । দাাঁদ্বড়রয থাকল দ্বিে হরয। সোর্ট এখনও এরগারে। 
তােপে  ামরনে দ্বদরক েুাঁরক রু্রড়া আঙুরল িে দ্বদরয মুখ থুর্রড় পরড় সগল। র্াদ্বক 
দ্বতনটা সোর্রটে দৃদ্বষ্ট সদরখ মরন হয দ্বকেুই সদখরে না। 
 
োরগ সফাাঁ  সফাাঁ  কেরে দ্বব্ল্ । আরেকটু  ময দেকাে দ্বেল, দ্বকন্তু ওো আমারক  ময 
দ্বদল না। তাই  ো দ্বে আঘাত কেরত হরলা। চােটা সোর্টই এখন দ্বনদ্বিয। অনয 
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িাহািটা আ াে আরগই তাড়াতাদ্বড় দ্বফরে চল মহাকাশোরন। আে সকারনা সোর্রটে 
মুরখামুদ্বখ হওযাে শদ্বি আমাে সনই। 
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পঞ্চম পর্থ – সমলণ্ডপাসমসনযা 
 
১৩. স ালাদ্বেযা সথরক দূরে 
 
তাো পালাল েরড়ে সর্রগ। অস্ত্রগুরলা  াংগ্রহ কেল ট্র্যাদ্বিি, এযােলক খুরল  ুরক পড়ল 
েটপট। সফলম সে তারদে  ারথ এর রে স টা  ােরফ  সথরক েরথষ্ট উপরে উোে 
আরগ স  সটেই সপল না। 
 
পালারনাটা এত  হি হরতা না, েদ্বদ স ালাদ্বেযানো আকারশ উড়াে র্যাপারে এরতা 
দ্বপদ্বেরয না থাকত। লযাণ্ড কেরতই তারদে প্রচুে  ময লাগল অনয দ্বদরক ফাে স্টােরক 
 ো দ্বে উপরড় তুলরত কদ্বম্পউটারেে সকারনা  মযই লাগল না। 
 
েদ্বদও মাধযাকষবরণে পাল্টা প্রদ্বতদ্বিযা এর্াং প্রাথদ্বমক ধাক্কা  ামলারনা সগল, দ্বকন্তু 
অতযদ্বধক দ্রুতগদ্বতরত উড্ডযরনে ফরল র্াযুে  ারথ ঘষবণ সেকারনা সগল না। দ্রুত 
অস্বািাদ্বর্ক েকম সর্রড় সগল আউটাে হারলে সটম্পারেচাে। 
 
উপরে উোে  মযই তাো সদখল সে দ্বিতীয স ালাদ্বেযান োন লযাণ্ড করেরে, আেও 
অরনকগুরলা আ রে। কতগুরলা সোর্ট  ামলারত পােত দ্বব্ল্ , অর্াক হরয িার্ল 
ট্র্যাদ্বিি। তরর্ আে পরনে দ্বমদ্বনট দ্বনরচ থাকরলই দফােফা সশষ হরয সেত। 
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মহাকারশ সর্দ্বড়রয (অথর্া প্রায মহাকাশ, কােণ তারদে চােপারশ পতলা কুণ্ডলী পাকারনা 
গ্ররহে র্দ্বহমণ্ডল।) ট্র্যাদ্বিি গ্ররহে োরতে অাংরশে দ্বদরক চলল। মাত্র এক লারফে দূেত্ব, 
কােণ তাো  ােরফ  তযাগ করেরে প্রায  ূেবারস্তে  ময। অন্ধকারে ফাে স্টাে একটু 
োণ্ডা হওযাে  ুরোগ পারর্ এর্াং ধীে  দ্বপবল গদ্বতরত এরগারত পােরর্। 
 
দ্বনরিে কামো সথরক সর্দ্বেরয এল সপরলারেট। স্বািাদ্বর্কিারর্ ঘুমারে র্াচ্চাটা। 
র্াথরুরমে র্যর্হাে একর্াে সদরখই দ্বশরখ দ্বনরযরে। 
 
স্বািাদ্বর্ক। দ্বনরিে মযান রনও দ্বনশ্চযই এধেরনে  ুরোগ  ুদ্বর্ধা দ্বেল। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
আমাে সচারখ পরড়দ্বন। আদ্বম এত দ্রুত মহাকাশোরন  ুদ্বকদ্বন কখরনা। 
 
আদ্বমও না। দ্বকন্তু র্াচ্চাটারক  ারথ আনলাম সকন? 
 
েমা চাওযাে িদ্বিরত কাাঁধ নাড়ল সপরলারেট। দ্বব্ল্  োড়রত চাযদ্বন। র্যাপােটা আ রল 
একটা িীর্ন হতযা কোে েদ্বত পূেণ র্ার্দ আরেকটা িীর্ন েোে সচষ্টা। ওে িীষণ 
কষ্ট– 
 
আদ্বম িাদ্বন। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সপরলারেট র্লল, র্াচ্চাটাে শােীদ্বেক কাোরমা অিুত। 
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হামবারিাদ্বডদ্বটক। অিুত সতা হরর্ই। 
 
সটদ্বটকল আরে। 
 
ওগুরলা োড়া শেীে চলরর্ না। 
 
আে সোট একটা সোনীপথ েরযরে। 
 
মুখ দ্বর্কৃত কেল ট্র্যাদ্বিি, িঘনয। 
 
দ্বেক তা না, দ্বিমত প্রকাশ কেল সপরলারেট। দ্বিদ্বন টা তাে প্ররযািন। এটা সতা শুধু 
দ্বনদ্বষি দ্বডবাণু র্া সোট একটা জ্বণ ততদ্বে করে, ো পরে সোর্রটে পদ্বেচেবায পদ্বেসু্ফদ্বটত 
হয। 
 
েদ্বদ তারদে সোর্ট-দ্ব রস্টম সিরঙ পরড় তখন কী হরর্। তাো আে  ন্তান উৎপাদন 
কেরত পােরর্ না। 
 
 ামাদ্বিক অর্কাোরমা সিরঙ পড়রল সে-সকারনা গ্রহই িযাংকে  ম যায পড়রর্। 
 
স ালাদ্বেযানরদে িনয আমাে অর্শয দুুঃখ হরর্ না। 
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সর্শ, স্বীকাে কেদ্বে গ্রহটা আকষবণীয নয। কােণ অদ্বধর্া ীো আমারদে মরতা না। দ্বকন্তু 
অদ্বধর্া ী এর্াং সোর্টরদে র্াদ দ্বদরল এে অর্িা হরতা– 
 
অরোোে মরতা। দ্বব্ল্  সকমন আরে, সিনি? 
 
ক্লান্ত, দ্বর্ধ্বস্ত। এখন ঘুমারে। ওে  মযটা িারলা োরে না, সগালান। 
 
আদ্বম দ্বনরিও খুর্ একটা উপরিাগ কদ্বেদ্বন। 
 
সচাখ র্ন্ধ কেল ট্র্যাদ্বিি। তােও ঘুরমে প্ররযািন। দ্বকন্তু আরগ দ্বনদ্বশ্চত হরত হরর্ সে 
স ালাদ্বেযানো আকারশ উড়াে র্যাপারে দে নয। কদ্বম্পউটারেে দ্বেরপাটব অনুোযী অর্শয 
মহাকারশ সকারনা কৃদ্বত্রম র্স্তু সনই। 
 
দ্বতিতায িরে সগল মনটা। দুরটা সে াে গ্রহ সদখা হরয সগল, দ্বকন্তু সকারনাটারতই 
পৃদ্বথর্ী  ম্পরকব  ামানয  ূত্রও পাওযা োযদ্বন। র্োং র্াড়দ্বত দ্বহর রর্ সপরযরে সফলমরক। 
 
সচাখ খুরল স  সদখল সপরলারেট গম্ভীেিারর্ তাে দ্বদরক তাদ্বকরয আরে। হোৎ সিাে দ্বদরয 
র্লল, স ালাদ্বেযান দ্বশশুরক সেরখ আ া উদ্বচত দ্বেল। 
 
অ হায দ্বশশু। ওো তারক সমরে সফলত। 
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তােপরেও স  ঐ  মারিেই অাংশ সে  মারিে দ্বনযম অদ্বধর্া ীে  াংখযা সর্রড় সগরল 
হতযা করে  াংখযা দ্বিদ্বতশীল োখা হরর্। 
 
ওহ্, মাই দ্বডযাে সফরলা, দ্বনষু্ঠে কাি হরতা স টা। 
 
েুদ্বিেুি কাি হরতা। কীিারর্ ওে েে দ্বনরত হরর্, িাদ্বন না। এখারন হযরতা আরো 
সর্দ্বশ কষ্ট হরর্, মাোও সেরত পারে। কী খায ও?। 
 
আমো ো খাই, তাই খায।  ম যা হরে আমো কী খারর্া? কী পদ্বেমাণ মিুদ আরে। 
 
প্রচুে। একিন অদ্বতদ্বেি োত্রী থাকাে পরেও প্রচুে। 
 
সপরলারেট খুর্ একটা খুদ্বশ হরলা র্রল মরন হরলা না, খার্ােগুরলা একরঘরয মরন হরে 
এখন। কমপরেলন সথরক নতুন দ্বকেু দ্বনরয আ া উদ্বচত দ্বেল-েদ্বদও ওরদে োন্না িারলা 
না। 
 
 ম্ভর্ দ্বেল না। মরন আরে কত দ্রুত আমারদে চরল আ রত হরযরে। অরোো, 
স ালাদ্বেযারতও তাই ঘরটরে। দ্বকন্তু একটু একরঘরয হরল েদ্বত দ্বক। খার্ারেে মিাটা 
হযরতা নষ্ট হয, দ্বকন্তু প্রাণটারতা র্াাঁরচ। 
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প্ররযািন হরলই নতুন খার্াে  াংগ্রহ কো োরর্? 
 
সে সকারনা  ময সিনি। গ্রযাদ্বিদ্বটক দ্বশপ এর্াং হাইপাে সে াল ইদ্বিন থাকরল গযালাদ্বি 
মরন হরর্ অরনক সোট। একদ্বদরনই সকারনা িনর্হুল গ্ররহ সপৌঁোরনা োরর্। তরর্  ম যা 
হরে অরধবক গযালাদ্বিই এখন আমারদে র্যাপারে  তকব। তাই অন্তত দ্বকেুদ্বদন প্রচদ্বলত 
পথ সথরক দূরে থাকরত চাই। 
 
স টাই িারলা হরর্।–মহাকাশোরনে র্যাপারে র্যাণ্ডারেে মরন হয সকারনা সকৌতূহল দ্বেল 
না। 
 
এমনদ্বক মরন হয অর্রচতরনও সকারনা সকৌতূহল দ্বেল না। আমাে  রন্দহ স ালাদ্বেযানো 
র্হু আরগই সে  ফ্লাইট র্াদ দ্বদরযরে। তারদে প্রধান ও একমাত্র উরেশয হরে একা 
থাকা, মহাকাশ ভ্রমরণে মাধযরম দ্বনরিরদে িাদ্বহে কেরল এই একাকীত্ব আে থাকরর্ না। 
 
পের্তবী পদরেপ কী হরর্, সগালান? 
 
তৃতীয গ্ররহ োরর্া। 
 
মাথা নাড়ল সপরলারেট, প্রথম দুইটাে অর্িা সদরখ মরন হয না তৃতীযটারত দ্বকেু পাওযা 
োরর্। 
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এই মুহূরতব আমােও দ্বেক িে া হরে না, দ্বকন্তু একটা ঘুম দ্বদরয উোে পে আদ্বম 
কদ্বম্পউটারক তৃতীয গ্ররহ োওযাে সকা ব ততদ্বে কেরত র্লর্। 
 
. 
 
ো আশা করেদ্বেল তাে সচরযও সর্দ্বশেণ ঘুমারলা ট্র্যাদ্বিি। কােণ মহাকাশোরনে সিতরে 
দ্বদন র্া োত র্রল দ্বকেু সনই। শেীরেে স্বািাদ্বর্ক চি দ্বনখুাঁত িারর্ চলরে না। ওো েদ্বদ 
মরন করে োত তা হরল োত, দ্বদন মরন কেরল দ্বদন। ফরল ট্র্যাদ্বিি, সপরলারেট (দ্বর্রশষ 
করে দ্বব্ল্র ে) খাওযা র্া ঘুরমে সকারনা দ্বেক দ্বেকানা সনই। 
 
গা সমাোে  ময (পাদ্বন স্বল্পতাে কােরণ  ার্ারনে সফনা পাদ্বন দ্বদরয না ধুরয মুরে সফলা 
িারলা, অরনকটা শেীে সথরক সচাঁরে সতালাে মরতা।) ট্র্যাদ্বিি ধােণা কেল প্রায দুঘণ্টা 
ঘুদ্বমরযরে স । তােপে ঘুেরতই সচাখ পড়ল সফলরমে উপে, এরকর্ারে তাে মরতাই 
নযাাংরটা র্ার্া হরয আরে। 
 
এই র্যদ্বিগত সশৌচাগাে আযতরন সঘাট, ফরল লাফ দ্বদরয দ্বপেরন  েরত দ্বগরয সকাথাও 
র্াদ্বড় সখল ট্র্যাদ্বিি, গুদ্বঙরয উেল র্যথায। 
 
সফলরমে সচারখ  ীমাহীন সকৌতূহল, আে আঙুল দ্বদরয ট্র্যাদ্বিরিে পুরুষাি সদখারে। কথা 
সকারনাটাই পদ্বেষ্কাে নয, তরর্ মরন হয স  দ্বেক দ্বর্ো  কেরত পােরে না। অনয সকারনা 
উপায সনই ট্র্যাদ্বিরিে, তাই দুহাত দ্বদরয দ্বনরিে সগাপন অি  াকল। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

411 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
তােপে তীক্ষ্ণস্বরে র্লল সফলম, অদ্বিনন্দন। 
 
অনিযস্ত গযালাকদ্বটক শুরন অর্াক হরলা ট্র্যাদ্বিি, শব্গুরলা সর্াধহয স  মুখি করেরে। 
 
সর্শ কষ্ট করে এরককটা শব্ উচ্চােণ কেরে সফলম, দ্বব্ল্ -র্রলরে-তুদ্বম আমারক-
পদ্বেষ্কাে-করে সদরর্। 
 
হযাাঁ? ট্র্যাদ্বিি র্লল। দুহাত োখল সফলরমে কাাঁরধ। এখারন-অরপো-করো। 
 
আঙুল দ্বদরয সমরে সদখারলা, সফলমও তাকাল স দ্বদরক। মরন হরলা কথাটা রু্েরত পারে 
দ্বন। 
 
নড়রর্ না। আর্াে র্লল স , এর্াং দুহারত কাাঁরধ চাপ দ্বদরয রু্দ্বেরয দ্বদল কীিারর্ অনড় 
থাকরত হয। দ্রুত গা মুরে ট্র্াউিাে পরে সর্দ্বেরয এল। দ্বচৎকাে করে ডাকল, দ্বব্ল্ ! 
 
মহাকাশোরনে সিতরে পেেরেে কাে সথরক চাে দ্বমটারেে সর্দ্বশ দূরে থাকা অ ম্ভর্। 
ডাক সশানাে  ারথ  ারথ তাে কামোে দেিায এর  দাাঁড়ারলা দ্বব্ল্ । হাদ্ব মুরখ র্লল, 
আমারক ডাকে, ট্র্যাদ্বিি, নাদ্বক ঘার ে সিতে দ্বদরয মৃদু র্াতা  র্রয োওযাে শব্ 
সপলাম। 
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োট্টা করো না, দ্বব্ল্ । ওটা কী? রু্রড়া আঙুল দ্বদরয দ্বপেন দ্বদরক সদখারলা স । 
 
কাাঁরধে উপে দ্বদরয উাঁদ্বক দ্বদল দ্বব্ল্ , সর্শ, মরন হরে সে স ালাদ্বেযান দ্বশশুরক আমো 
দ্বনরয এর দ্বে, এটা স ই। 
 
তুদ্বম এরনে। সকন র্লরল সে আদ্বম ওরক পদ্বেষ্কাে করে সদর্? 
 
সিরর্দ্বেলাম তুদ্বম খুদ্বশ হরর্। খুর্ রু্দ্বদ্ধমান দ্বিরযচাে। দ্রুত গযালাকদ্বটক শব্গুরলা 
দ্বশখরে। একর্াে সকারনাদ্বকেু রু্দ্বেরয দ্বদরল আে িুলরে না। অর্শয আদ্বম ওরক  াহােয 
কেদ্বে। 
 
স্বািাদ্বর্ক। 
 
আদ্বম ওরক শান্ত সেরখদ্বে। স ালাদ্বেযায দ্বর্েদ্বিকে ঘটনাগুরলা ঘটাে  ময আদ্বম দ্বকেুটা 
হতরু্দ্বদ্ধ করে সেরখদ্বেলাম ওরক। র্যর্িা করেদ্বে মহাকারশ এর  সেন ঘুমায এর্াং আদ্বম 
সচষ্টা করেদ্বে সে সোর্টরক স  গিীেিারর্ িালর্ার -সিদ্বব–স দ্বদক সথরক তাে মাইণ্ড 
দ্বকেুটা ঘুদ্বেরয দ্বদরত। 
 
সেন আমারদে  ারথ স  থাকরত পারে। 
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হযাাঁ, তাই। র্য  কম র্রলই সে সকারনা পদ্বেদ্বিদ্বতরত স  খাপ খাইরয দ্বনরত পােরর্ এর্াং 
আদ্বমও েতদূে  ম্ভর্ ওে মাইণ্ড পদ্বেচালনা কেদ্বে। আদ্বম ওরক গযালাকদ্বটরক কথা র্লা 
সশখারর্া। 
 
তা হরল তুদ্বমই ওটারক পদ্বেষ্কাে করে দাও। রু্েরত সপরেে? 
 
কাাঁধ নাড়ল দ্বব্ল্ , তুদ্বম চাইরল অর্শযই কের্, দ্বকন্তু আদ্বম সচরযদ্বেলাম স  সেন  র্াইরক 
র্নু্ধ মরন করে। দ্বপতৃ-মাতৃ ুলি আচেণ কেরল স টা  হি হরর্। তুদ্বম আমারদে  াহােয 
কেরত পারো। 
 
সমারটই না। আে ওটারক পদ্বেষ্কাে করে সফরল দ্বদরয এখারন আ রর্। কথা আরে। 
 
সেরগ উেল দ্বব্ল্  সফরল দ্বদরয আ র্ মারন? 
 
এযােলক খুরল সফরল দ্বদরত র্দ্বলদ্বন। র্রলদ্বে সতামাে ঘরেে এক সকাণায র্দ্ব রয সেরখ 
এখারন আ রর্। 
 
আ র্। 
 
দ্বব্ল্র ে গমনপরথে দ্বদরক তাদ্বকরয োগ কমারনাে সচষ্টা কেল ট্র্যাদ্বিি। তােপে পাইলট 
রুরম  ুরক দ্বিউদ্বিন চালু কেল। 
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স ালাদ্বেযারক এখন মরন হরে অন্ধকাোেন্ন রৃ্রেে মারে একটা র্াাঁকা আরলাক উজ্জ্বল 
অধবরৃ্ে। সডরস্কে উপে কন্টাক্ট েশব কেল স ,  ারথ  ারথ পাদ্বন হরয সগল দ্বিতরেে 
িরম থাকা োগ। 
 
মহাকাশোরনে চতুদ্বদবরক এর্াং গ্ররহে আশপারশ সকারনা কৃদ্বত্রম র্স্তু সনই। স ালাদ্বেযানো 
(র্া র্লা িারলা তারদে সোর্ট) অনু েণ কেরত পােরর্ না। র্া কেরর্ না। সর্শ িারলা। 
তা হরল োরতে অাংশ সথরক সর্দ্বেরয োওযা োয। 
 
প্ল্যারনটদ্বে সপ্ল্ন সথরক মহাকাশোন সর্ে করে দ্বনরয োওযাে িনয কদ্বম্পউটাে স ট কেল 
স , তা হরল গদ্বত র্াড়ারনা োরর্। ফরল দ্বনোপরদ িাম্প কোে িনয দ্রুত মহাকারশে 
এমন অাংরশ সপৌঁেরর্ সেখারন মহাকারশে র্িতা অরনক কম। 
 
নেত্রগুরলাে  ীমাহীন অপদ্বের্তবনীযতা  র্ মযই তারক  রম্মাদ্বহত করে। দূেরত্বে 
কােরণ স গুরলাে উোমতা মুরে দ্বগরয মরন হয আরলাে সোট একটা দ্বর্নু্দ। 
 
এই দ্বর্নু্দগুরলাে সকারনা একটাই হরর্ স ই  ূেব োরক সকন্দ্র করে পৃদ্বথর্ী ঘুেরে-মূল  ূেব, 
োে দ্বর্দ্বকেণ এর্াং আাঁচরলে তলায ঘরটরে িীর্রনে  ূত্রপাত এর্াং মানর্িাদ্বতে দ্বর্কাশ। 
 
সে াে ওযাল্ডবগুরলা সেরহতু গযালাকদ্বটক মযারপ অন্তিুবি কো হযদ্বন, তা হরল দ্বনশ্চযই 
পৃদ্বথর্ীে  ূরেবে র্যাপারেও তাই ঘরটরে। 
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নাদ্বক প্রাধগদ্বতহাদ্ব ক সকারনা চুদ্বিে কােরণ শুধুমাত্র সে াে ওযারল্ডবে  ূেবগুরলারক র্াদ 
সদওযা হরযরে? হরত পারে গযালাকদ্বটক মযারপ পৃদ্বথর্ীে  ূেব সদখারনা হরযরে, দ্বকন্তু সে 
 কল নেত্র  ূরেবে মরতা সদখায তারদে কেপরথ সকারনা র্া রোগয গ্রহ সনই, স েকম 
অ াংখয নেরত্রে তাদ্বলকা সথরক র্াদ সদওযা হরযরে। 
 
 ূরেবে মরতা সদখায এমন নেরত্রে  াংখযা গযালাদ্বিরত প্রায দ্বত্রশ দ্বর্দ্বলযন, এর্াং প্রদ্বত 
হািারে একটা নেরত্রে কেপরথ র্া রোগয গ্রহ আরে। র্তবমান অর্িারনে একশ 
পাের ক এে সিতে করযক হািাে র্া রোগয গ্রহ পাওযা োরর্। স গুরলা সখাাঁিাে িনয 
স  দ্বক প্রদ্বতটা নেরত্র  ু মােরর্? 
 
নাদ্বক মূল  ূেব গযালাদ্বিে এই অাংরশ সনই। গযালাদ্বিে কতগুরলা অাংশ দ্বর্ো  করে সে 
মূল  ূেব তারদে প্রদ্বতরর্শী? তাোই  র্রচরয পুরোরনা স টলাে 
 
তাে তথয দেকাে অথচ এখন পেবন্ত দ্বকেুই পাযদ্বন। 
 
এখন  রন্দহ হরে সে অরোোে হািাে র্েরেে পুরোরনা ধ্বাং প্প িারলািারর্ পেীো 
কেরল পৃদ্বথর্ীে অর্িান  বরন্ধ তথয পাওযা সেত। আরো সিাোরলা  রন্দহ হরে সে 
স ালাদ্বেযানো িানত অরনক দ্বকেুই। 
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তােপরেও ট্র্যানটরেে রৃ্হেম লাইরেদ্বে, গাযাে  ুদ্বর্শাল পুিীিূত সৃ্মদ্বতিাণ্ডাে সথরক 
পৃদ্বথর্ীে  মস্ত তথয অদৃশয হরয সগরে, কারিই সে াে ওযাল্ডবগুরলারত দ্বকেু পাওযাে 
 ম্ভার্না দ্বেল খুর্ই কম। 
 
এর্াং েদ্বদ স  পৃদ্বথর্ী খুাঁরি পায–সকারনা দ্বকেু তারক র্াধয কেরর্ স টা িুরল সেরত? 
পৃদ্বথর্ীে আেেো এরতাই দ্বনদ্বেদ্র? দ্বনরিে সগাপনীযতা েো কেরত স  এত সর্দ্বশ দৃঢ় 
প্রদ্বতে? 
 
আ রল স  দ্বক খুাঁিরে? 
 
পৃদ্বথর্ী? নাদ্বক স লডন প্ল্যারনে িদ্বট ো স  সিরর্দ্বেল (অিানা সকারনা কােরণ) পৃদ্বথর্ীরত 
খুাঁরি পারর্। 
 
স লডরনে দ্বিতীয গযালাকদ্বটক এম্পাযারেে ধােণা র্াদ্বতল করে দ্বদরয স  দ্বনর্বাচন করেরে 
গযালাদ্বিযা। 
 
গযালাদ্বিযা হরর্ দ্বর্শাল এক স্বযাং  মূ্পণব অগবাদ্বনিম আে গযালাকদ্বটক এম্পাযাে হরর্ 
তাে দ্বনরিে আযতরনে তুলনায অদ্বত েুদ্র আকারেে অ াংখয অগবাদ্বনিরমে  মিয। এটা 
এমন এক ধেরনে ইউদ্বনযন ো মানর্িাদ্বতে িন্মলগ্ন সথরকই সদখা োয। দ্বিতীয 
গযালাকদ্বটক এম্পাযাে হযরতা  র্রচরয রৃ্হৎ এর্াং  র্াে স ো দ্বকন্তু স টা পুরোরনা 
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গুরলােই নতুন রূপ। দ্বকন্তু গযালাদ্বিযা  মূ্পণব দ্বিন্ন ধেরনে, গযালাকদ্বটক এম্পাযাে 
সথরকও উন্নত। 
 
অথবাৎ স লডন প্ল্যান এে সকাথাও ত্রুদ্বট আরে, এমন ত্রুদ্বট ো মহান হযাাঁেী স লডন 
দ্বনরিও ধেরত পারেন দ্বন। দ্বকন্তু হযাদ্বে স লডন ো ধেরত পারেন দ্বন ট্র্যাদ্বিি কীিারর্ 
স টা ধেরর্। স  সতা গদ্বণতে নয; স লডন প্ল্যান  বরন্ধ পুরোপুদ্বে অে; সকউ রু্দ্বেরয 
দ্বদরলও দ্বকেু রু্েরর্ না। 
 
শুধু প্রধান অনুদ্বমদ্বত দুরটা িারন, এর্াং স খান সথরকই ধােণা হরযরে তৃতীয আরেকটা 
অনুদ্বমদ্বত েরযরে ো অরনক সর্দ্বশ স্বািাদ্বর্ক এর্াং প্রতযে। এরতা সর্দ্বশ স্বািাদ্বর্ক এর্াং 
প্রতযে সে এটাে কথা সকউ কখরনা র্রলদ্বন র্া দ্বচন্তাও করেদ্বন। তােপরেও স টা িুল 
হরত পারে। এমন এক অনুদ্বমদ্বত সে েদ্বদ স টা িুল হয তা হরল গযালাকদ্বটক 
এম্পাযারেে র্দরল গযালাদ্বিযাই হরর্ িারলা। 
 
দ্বকন্তু এই অর্শযম্ভার্ী অনুদ্বমদ্বতে কথা েদ্বদ সকউ নাই র্রল তরর্ স টা িুল হয দ্বকিারর্? 
অথর্া এে আ ল প্রকৃদ্বত কীিারর্ িানল স ? 
 
এটা দ্বক আ রলই ট্র্যাদ্বিি-গাযাে মরত োে দ্বনিুবল অন্তিবন েরযরে? স দ্বক িারন কী 
কেরত হরর্ অথচ িারন না সকন কেরত হরর্? 
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এখন স  সে াে ওযাল্ডবগুরলা ঘুরে সর্ড়ারে।–কািটা দ্বক দ্বেক হরে? সে াে 
ওযাল্ডবগুরলারত দ্বক তাে প্ররশ্নে উেে েরযরে? অথর্া উেরেে  ূত্রপাত? অরোো, 
স ালাদ্বেযাে পরে পৃদ্বথর্ীে অর্িান োড়া স লডন প্ল্যারনে  ারথ  ম্পদ্বকবত আে দ্বক 
থাকরত পারে। 
 
পৃদ্বথর্ীে  ারথই র্া স লডন প্ল্যারনে কী  ম্পকব? এগুরলা দ্বক  র্ পাগলাদ্বম? স  দ্বক 
দ্বনরিে অস্বািাদ্বর্ক েমতাে কথা শুরন শুরন অদ্বতদ্বেি আেদ্বর্ো ী হরয পরড়রে? 
 
দমর্ন্ধ কো  ীমাহীন লজ্জাে পাহাড় সচরপ র্ ল তাে উপে। ঘাড় ঘুদ্বেরয তাকাল দ্বিে 
দ্বনদ্বলবপ্ত নেরত্রে দ্বদরক। মরন মরন িার্ল: আদ্বমই গযালাদ্বিে মরধয  র্রচরয র্ড় সর্াকা। 
 
. 
 
দ্বব্ল্র ে কথায তাে দ্বচন্তায সেদ পড়ল। সর্শ, ট্র্যাদ্বিি, সডরকদ্বেরল সকন?–সকারনা  ম যা? 
দ্বব্ল্   দ্বতযই উৎকদ্বণ্ঠত। 
 
সকমন সেন আেন্ন হরয দ্বেল ট্র্যাদ্বিি। স টা কাদ্বটরয উরে র্লল, না, না, সকারনা  ম যা 
নয। আদ্বম-আদ্বম-দ্বচন্তা কেদ্বেলাম। 
 
একটা কথা সিরর্ অস্বদ্বস্ত হরলা। তাে আরর্গ পদ্বেষ্কাে রু্েরত পােরর্ দ্বব্ল্ । শুধু সমৌদ্বখক 
দ্বনশ্চযতা সপরযরে সে দ্বব্ল্  কখরনা তাে মাইরণ্ড উাঁদ্বক সদরর্ না। 
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ট্র্যাদ্বিরিে কথা সমরন দ্বনল দ্বব্ল্ । দ্বনরি সথরকই র্লল, সপরলারেট সফলমরক গযালাকদ্বটক 
সশখারে। আমো ো খাই ওটাও তাই খায। তুদ্বম কী র্লরত সচরযদ্বেরল? 
 
এখারন না, আমাে ঘরে চল। 
 
ঘরে  ুরক সচাখ  রু করে র্লল দ্বব্ল্ , সতামারক এখন অ াংেত মরন হরে না। 
 
মাইণ্ড পেীো করে র্লে? 
 
সমারটই না। সতামাে সচহাোরতই সলখা আরে। 
 
আদ্বম অ াংেত নই। মারেমারে হযরতা োরগ দ্বনযন্ত্রণ হাদ্বেরয সফদ্বল। োই সহাক সতামারক 
দ্বকেু প্রশ্ন কেরত চাই। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে দ্বর্োনায র্ ল দ্বব্ল্ ।  ুন্দে মুখ আে গিীে র্াদাদ্বম সচারখ গাম্ভীেব। কাাঁধ  মান 
লবা কারলা চুল  ুন্দে করে সগাোরনা। হাত দুরটা অল িারর্ পরড় আরে। সকারলে 
উপে। হালকা প্র াধনীে গন্ধ সির  আ রে। 
 
হা ল ট্র্যাদ্বিি। খুর্  ুন্দে স রিরো। তুদ্বম হযরতা মরন করেরে সে একিন চমৎকাে 
 ুন্দেী তরুণীে  ারথ আদ্বম দ্বচৎকাে সচাঁচারমদ্বচ কেরত পাের্ না। 
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দ্বচৎকাে সচাঁচারমদ্বচ কেরল েদ্বদ সতামাে িারলা লারগ, েত খুদ্বশ কে, আমাে আপদ্বে সনই। 
শুধু সফলরমে  ারথ কেরর্ না। 
 
আদ্বম সতা কেরত চাই না। সতামাে  ারথও না। আমো র্নু্ধ হর্ র্রল দ্বেক করেদ্বে, তাই 
না? 
 
গাযা  র্ মযই সতামারক র্নু্ধ মরন করে ট্র্যাদ্বিি। 
 
গাযাে কথা র্লদ্বে না। িাদ্বন তুদ্বমই গাযা। দ্বকন্তু সতামাে একটা  ো ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল। আদ্বম 
স ই ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল  োে কথা র্লদ্বে। আদ্বম একিন আলাদা মানুরষে  ারথ কথা র্লরত 
চাই, োে নাম দ্বব্ল্ । আমো র্নু্ধ হর্ র্রল দ্বেক করেদ্বে, তাই না দ্বব্ল্ ? 
 
হযাাঁ, ট্র্যাদ্বিি। 
 
তা হরল স ালাদ্বেযায সোর্টগুরলারক  ামলারত এত সদদ্বে কেরল সকন? আমারক 
শােীদ্বেকিারর্ অপদস্ত কো হল, তুদ্বম দ্বকেুই কেরল না। প্রদ্বতটা মুহূতব সোর্রটে  াংখযা 
সর্রড় োওযাে  ম্ভার্না দ্বেল, দ্বকন্তু তুদ্বম দ্বকেু কেরল না। 
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আত্মেোে  ুরে নয সর্াোরনাে িদ্বিরত র্লল দ্বব্ল্ , আদ্বম দ্বকেু কেদ্বেলাম না, এই 
ধােণাটা িুল, ট্র্যাদ্বিি। আদ্বম গাদ্বডবযান সোর্টরদে মাইণ্ড পেবরর্েণ করে সর্াোে সচষ্টা 
কেদ্বেলাম কীিারর্ স গুরলারক  ামলারনা োয। 
 
হযাাঁ, তুদ্বম স ই কথাই র্রলদ্বেরল। দ্বকন্তু আদ্বম রু্েরত পােদ্বে না সেখারন সতামাে পুরোপুদ্বে 
ধ্বাং  করে সদওযাে শদ্বি আরে স খারন মাইিগুরলা  ামলারনাে দেকাে দ্বক? 
 
সতামাে ধােণা একটা রু্দ্বদ্ধমান  ো হতযা এতই  হি? 
 
দ্বর্েদ্বিরত সোাঁট র্াাঁকা কেল ট্র্যাদ্বিি। রু্দ্বদ্ধমান  ো, দ্বব্ল্ ? ওগুরলা  ামানয করযকটা 
সোর্ট। 
 
 ামানয করযকটা সোর্ট? উম্মা প্রকাশ সপল দ্বব্ল্র ে গলায।  র্ মযই এিারর্ র্লা হয। 
 ামানয! স ালাদ্বেযান র্যাণ্ডাে আমারদে হতযা কোে আরগ সকন দ্বিধা কেদ্বেল। আমো 
সতা ট্র্ািদ্বডউ াে সলার্  োড়া  ামানয করযকটা মানুষ। সফলমরক তাে িারগযে হারত 
সেরড় দ্বদরয আ রত সকন এত দ্বিধা? স  সতা  ামানয একটা স ালাদ্বেযান দ্বশশু, 
অপদ্বেপক্ব। এিারর্ দ্বচন্তা কেরল তুদ্বম  র্ ধ্বাং  কেরত পােরর্। দ্বকন্তু প্ররতযকরকই 
একটা দ্বনদ্বদবষ্ট সশ্রণীরত সফলা  ম্ভর্। 
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অিুত কথা র্রলা না। সোর্ট শুধুই সোর্ট। স টা অস্বীকাে কো োরর্ না। সোর্ট মানুষ 
নয, আমারদে মরতা রু্দ্বদ্ধমান ও নয। সোর্ট একটা েন্ত্র ো রু্দ্বদ্ধমান  োে অনুকেণ 
করে। 
 
তুদ্বম দ্বকেু িান না র্রলই  হরি কথা গুরলা র্লরত পােরল। হযাাঁ, আদ্বম দ্বব্ল্ । আর্াে 
আদ্বমই গাযা। আদ্বম দ্বনরিই একটা দ্বর্ে োে কারে প্রদ্বতটা পেমাণুই মূলযর্ান। ও 
অথবর্হ। আে একাদ্বধক পেমাণুে প্রদ্বতটা  াংগেন আরো সর্দ্বশ মূলযর্ান ও অথবর্হ। 
আদ্বম/আমো/গাযা সকারনা  াংগেনরক না সিরঙ র্োং স টারক আরো িদ্বটল এর্াং 
কােবকেী করে তুদ্বল। 
 
 র্রচরয উাঁচু মাত্রাে  াংগেন রু্দ্বদ্ধমো ততদ্বে করে। োদ্বন্ত্রক রু্দ্বদ্ধমো অথর্া 
র্ারযাকযাদ্বমরকল রু্দ্বদ্ধমো স টা সকারনা র্যাপাে না। আ রল আদ্বম/আমো/গাযা কখরনা 
গাদ্বডবযান সোর্টরদে মরতা রু্দ্বদ্ধমোে মুরখামুদ্বখ হইদ্বন। স গুরলারক ধ্বাং  কোে কথা 
দ্বচন্তাই কো োয না। একান্ত র্াধয না হরল। 
 
শুকরনা গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি, স গুরলাে তুলনায আরো সর্দ্বশ উন্নত দ্বতনটা রু্দ্বদ্ধমো 
তখন দ্বর্পরদ দ্বেল; সতামাে দ্বনরিে। সপরলারেট, োরক তুদ্বম িালর্ার া, এর্াং েদ্বদ 
সতামাে আপদ্বে না থারক আমাে দ্বনরিে। 
 
চাে! সফলমরক এখনও সগানায ধেদ্বন-আমাে মরন হরযদ্বেল তারদে তাৎেদ্বণক সকারনা 
দ্বর্পদ সনই। মরন করো তুদ্বম একটা েদ্বর্ সদখরল, একটা মাস্টাে দ্বপ । স  েদ্বর্ থাকাে 
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অথব সতামাে মৃতুয। কী কেরর্ তুদ্বম, োং তুদ্বল দ্বনরয েদ্বর্ে উপে সথরক দ্বনরচ তুদ্বলে 
আাঁচরড় েদ্বর্টা পুরো স রক সফলরর্। ধ্বাং  করে সফলরর্, ফরল তুদ্বম থাকরর্ দ্বনোপদ। 
দ্বকন্তু একটু  তকব হরয সখযাল কেরলই সদখরর্ সে এখারন একটু েরঙে আাঁচড়, ওখারন 
একটু পদ্বের্তবন করে েদ্বর্ে  মূ্পণব আর্হটাই পারল্ট দ্বদরত পােরর্ তুদ্বম। তখন েদ্বর্টা 
মাস্টাে দ্বপ  দ্বহর রর্ই থাকরর্ এর্াং তুদ্বমও র্াাঁচরর্। স িনয দেকাে প্রচুে  ময এর্াং 
েে।  ময সগরল সদখরর্ দ্বনরিরদে িীর্রনে মরতা েদ্বর্টাও েো কেরত চাইে তুদ্বম। 
 
হযরতা। দ্বকন্তু সশষ পেবন্ত তুদ্বম েদ্বর্টারক ধ্বাং  কেরলই। তুদ্বলে েরশব েদ্বর্ে আকাে 
আকৃদ্বতে  ূক্ষ্মতা স রক দ্বদরল, এর্াং কেরল েখন সোট হােমারিাডাইট দ্বর্পরদ পড়ল 
তখন, আমারদে দ্বর্পরদ দ্বকেুই কেরল না। 
 
আমো আউটওযাল্ডবােরদে তাৎেদ্বণক সকারনা দ্বর্পদ দ্বেল না। দ্বকন্তু হোৎ করেই মরন 
হরলা সফলরমে িযাংকে দ্বর্পদ। গাদ্বডবযান সোর্ট এর্াং সফলম দুরটাে মরধয একটারক 
সর্রে দ্বনরত হরর্, নষ্ট কোে মরতা  ময দ্বেল না, আদ্বম সফলমরক সর্রে দ্বনলাম। 
 
তাই ঘরট, দ্বব্ল্ ? একটা মাইরণ্ডে দ্বর্পেীরত আরেকটা মাইণ্ড তুলনা কোে িনয দ্রুত 
দ্বহ ার্, দ্রুত পেবরর্েরণে  াহারেয দ্বনধবােণ কো সক সর্দ্বশ িদ্বটল এর্াং মূলযর্ান। 
 
হযাাঁ। 
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আ রল সচারখে  ামরন একটা দ্বশশুরক মৃতুযর্েণ কেরত সদরখ সতামাে মাতৃিার্ সিরগ 
উেল। তুদ্বম তারক েো কেরল। অথচ দ্বতনটা প্রাপ্তর্যস্ক িীর্ন েো কোে আরগ তুদ্বম 
শুধু দ্বহ ার্-দ্বনকাশই কেদ্বেরল। 
 
দ্বব্ল্র ে সচহাো একটু লাল হরলা, ো র্লে হযরতা তাই ঘরটরে। দ্বকন্তু তুদ্বম সেিারর্ র্লে 
স েকম োট্টা কোে দ্বর্ষয এটা না। আমাে কারিে সপেরন অরনক েুদ্বি দ্বেল। 
 
সক িারন দ্বক েুদ্বি দ্বেল। হযরতা সিরর্দ্বেরল এই দ্বশশু তাে  মারিে অর্শযম্ভার্ী পদ্বেণদ্বত 
র্েণ কেরত োরে। দ্বনরিরদে  াংখযা দ্বিদ্বতশীল োখাে িনয সক িারন এিারর্ কতিন 
দ্বশশুরক হতযা করেরে স ালাদ্বেযানো। 
 
তােরচরযও অরনক সর্দ্বশ, ট্র্যাদ্বিি। এই দ্বশশুরক হতযা কো হরতা কােণ উেোদ্বধকাে 
হওযাে িনয তাে র্য  কম, কােণ তাে দ্বপতামাতা অপদ্বেণত র্যর  মাো সগরে, এর্াং 
কােণ আদ্বম তাে দ্বপতামাতারক হতযা করেদ্বে। 
 
দ্বেক স ই  ময েখন স  আমারদে হতযা কেরত উদযত হরযদ্বেল। 
 
সকারনা গুরুত্ব সনই। আদ্বম দ্বপতামাতারক হতযা করেদ্বে। আে আমাে কৃতকরমবে িনয 
একটা দ্বশশু মাো োরর্, স টা হরত দ্বদরত পাদ্বে না। তা োড়া গাযা এমন একটা মদ্বস্তষ্ক 
পেীো কোে  ুরোগ পারে ো.র  আরগ পাযদ্বন। 
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একটা দ্বশশুে, মদ্বস্তষ্ক। 
 
 র্ মযই সতা দ্বশশু থাকরর্ না। মদ্বস্তরষ্কে দুপারশ ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্ গুরলা পদ্বেপক্ব 
হরর্। এই সলার র্ গুরলাে সে েমতা  মস্ত গাযাে তা সনই। র্যাণ্ডাে এমন একটা 
এরস্টরট পাওযাে  াপ্ল্াই কেত ো আযতন ও িদ্বটলতায কমপরেলরনে শহেগুরলাে 
তুলনায আরো দ্বর্শাল। এর্াং স  ঘুদ্বমরয থাকরলও কািটা কেরত পােত। 
 
অথবাৎ সফলম সতামারদে িনয গরর্ষণাে একটা উপাদান। 
 
একদ্বদক দ্বদরয তাই। 
 
আমাে অনয েকম মরন হরে। মরন হরে আমো একটা দ্বর্পদ ঘারড় করে। দ্বনরয 
এর দ্বে। িযাংকে দ্বর্পদ। 
 
সকানদ্বদক দ্বদরয দ্বর্পদ? আদ্বম  াহােয কেরল সফলম দ্রুত খাপ খাইরয দ্বনরত পােরর্। 
তাে রু্দ্বদ্ধমো অদ্বত উন্নত সশ্রণীে। এেই মরধয স  আমারদে পেন্দ করে সফরলরে, এর্াং 
আদ্বম/আমো/গাযা তাে মদ্বস্তষ্ক সথরক মূলযর্ান, োন আহেণ কেরত পাের্। 
 
েদ্বদ  ন্তান উৎপাদন করে। স িনয  িীে প্ররযািন সনই। স  দ্বনরিই দ্বনরিে  িী। 
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 ন্তান উৎপাদরনে র্য  হরত তাে এখনও অরনকদ্বদন র্াদ্বক। সে ােো একশ র্েরেে 
উপরে র্াাঁরচ আে স ালাদ্বেযানো দ্বনরিরদে  াংখযা র্াড়ারত চায না। কারিই আগামী 
র্হুর্েরেে মরধয সফলরমে সকারনা  ন্তান হরর্ না। 
 
তুদ্বম কীিারর্ িারনা? 
 
িাদ্বন না, শুধু েুদ্বি অনু েণ কেদ্বে। 
 
আদ্বম র্লদ্বে সফলম িযাংকে প্রমাদ্বণত হরর্ই। 
 
তুদ্বম স টা িান না, সকারনা েুদ্বিও অনু েণ কেে না। 
 
আদ্বম অনুির্ কেদ্বে, দ্বব্ল্ , সকারনা কােণ োড়াই। আে গাযাই র্রলরে সে আমাে 
অন্তজ্জবন দ্বনিুবল। 
 
িুরু সকাাঁচকারলা দ্বব্ল্ , হোৎ অস্বদ্বস্ত সর্াধ কেরে। 
 
. 
 
দেিাে  ামরন দাাঁদ্বড়রয ইতস্তত কেরে সপরলারেট। সর্াোে সচষ্টা কেরে ট্র্যাদ্বিি 
গুরুত্বপূণব কারি র্যস্ত দ্বক না। 
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ট্র্যাদ্বিরিে হাত সটদ্বর্রলে উপে, দৃদ্বষ্ট দ্বিউদ্বিরনে উপে। কারিই সপরলারেট ধরে দ্বনল 
স  কাি কেরে, তাই দেিাে কারেই দাাঁদ্বড়রয থাকল। র্নু্ধরক দ্বর্েি কোে সকারনা সচষ্টা 
কেল না। 
 
স্বিার্তই সচাখ তুরল সপরলারেরটে দ্বদরক তাকারলা ট্র্যাদ্বিি। দ্বেক  রচতন দৃদ্বষ্ট না। েখন 
স  কদ্বম্পউটারেে  ারথ েুি থারক তখন তাে দৃদ্বষ্ট হরয উরে উজ্জ্বল, মরন হয সেন 
সকাথাও তাদ্বকরয সনই। 
 
দ্বকন্তু সগরলারেরটে দ্বদরক তাদ্বকরয হালকা করে মাথা নাড়ল। তােপে দ্বকেুেণ পে 
হাতগুরলা তুরল হা ল, দ্বফরে এল আর্াে আপন  োয। 
 
েমা প্রাথবনাে  ুরে সপরলারেট র্লল, সতামাে কারি র্াধা দ্বদলাম। 
 
সকারনা র্যাপাে না, সিনি। পেীো করে সদখদ্বেলাম এখন িাম্প কো োরর্ দ্বকনা। 
োরর্, তােপরেও দুইঘণ্টা পরে কের্। স ৌিারগযে আশায। 
 
স ৌিাগয র্া তদর্ ঘটনাে সকারনা িূদ্বমকা এখারন আরে? 
 
কথাে কথা, হাদ্ব মুরখ র্লল ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু তদর্-ঘটনাে দ্বকেু িূদ্বমকা আরে। তুদ্বম দ্বক 
র্লরত এর দ্বেরল? 
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র্ রত পাদ্বে? 
 
দ্বনশ্চযই, তরর্ এখারন না, আমাে ঘরে চরলা। দ্বব্ল্  সকমন আরে? 
 
িারলা, এখন ঘুমারে। ওে ঘুমারনা প্ররযািন, রু্েরতই পােে। 
 
পুরোপুদ্বে। হাইপাে সে াল দ্বর্দ্বেন্নতা। 
 
দ্বেক তাই, ওল্ড চযাপ। 
 
আে সফলম? সপরলারেটরক সচযারে র্ রত দ্বদরয দ্বর্োনায আধরশাযা হল ট্র্যাদ্বিি। 
 
আমাে লাইরেদ্বে সথরক রূপকথাে দ্বকেু গরল্পে দ্বপ্রন্ট ততদ্বে করেদ্বেরল, মরন আরে? 
স গুরলা পড়রে। েদ্বদও গযালাকদ্বটক খুর্ একটা সর্ারে না, তরর্ মরন হয। শব্গুরলা 
উচ্চােণ কেরত খুর্ মিা পায। স  (পুাং দ্বলি)–আদ্বম তাে র্যাপারে  র্ ময পুাংদ্বলি 
র্যর্হাে কেদ্বে, সকন র্লরত পারো। 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি।  ম্ভর্ত তুদ্বম একিন পুরুষ র্রলই। 
 
হযরতা। তুদ্বম িারনা সফলম প্রচণ্ড রু্দ্বদ্ধমান। 
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সকারনা  রন্দহ সনই। 
 
আমতা আমতা কেরে সপরলারেট। আদ্বম লে করেদ্বে সফলমরক তুদ্বম পেন্দ করো না। 
 
দ্বকেু মরন করো না, সিনি। আমাে  ন্তান সনই, র্াচ্চাকাচ্চা খুর্ একটা পেন্দ কদ্বে না। 
েদুে মরন পরড় সতামাে  ন্তান দ্বেল। 
 
এক সেরল।– ন্তারনে মুখ সদরখ  র্ িুরল সেতাম। মরন আরে েখন সোট এতটুকুন দ্বেল 
আদ্বম সকারল দ্বনতাম মারে মারে। হযরতা স কােরণই সফলমরক আদ্বম সেরল দ্বহর রর্ ধরে 
দ্বনরযদ্বে। দ্ব দ্বক শতাব্ী পুরোরনা সৃ্মদ্বত মরন পরড় োয। 
 
সতামাে পেন্দ দ্বনরয আমাে সকারনা আপদ্বে সনই, সিনি। 
 
সতামােও পেন্দ হরর্, েদ্বদ একটু সচষ্টা করো। 
 
দ্বনশ্চযই হরর্ সিনি, এর্াং হযরতা একদ্বদন সচষ্টা কের্। 
 
আর্াে ইতস্তত কেল সপরলারেট। আমাে মরন হয দ্বব্ল্র ে  ারথ তকব করে করে তুদ্বম 
ক্লান্ত। 
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আ রল, আমাে মরন হয না খুর্ সর্দ্বশ তকব হয, সিনি। গতদ্বদন আমো দুিন 
অরনকেণ কথা র্রলদ্বে–গাদ্বডবযান সোর্টগুরলারক ইনঅযাকদ্বটরিট কোে দ্বর্ষরয সকারনা 
েগড়া হযদ্বন, োগাোদ্বগ.হযদ্বন। র্াের্াে স  আমারদে িীর্ন েো কেরে। কারিই আদ্বম 
র্নু্ধ না হরয দ্বক পাদ্বে? 
 
হযাাঁ, আদ্বম লে করেদ্বে। দ্বকন্তু তকব র্লরত েগড়া সর্াোদ্বে না। র্লদ্বে গযালাদ্বিযা এর্াং 
ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বট দ্বনরয সে দ্বর্তকব চলরে স টা। 
 
ও স টা! আমাে মরন হয এই দ্বর্তকব চলরর্ই–িদ্রিারর্। 
 
েদ্বদ আদ্বম তাে পে সথরক কথা র্দ্বল, তুদ্বম দ্বকেু মরন কেরর্, সগালান? 
 
সমারটই না। তুদ্বম দ্বক গযালাদ্বিযাে ধােণা সমরন দ্বনরযে, নাদ্বক দ্বব্ল্ রক খুদ্বশ কেরত চাও? 
 
আদ্বম দ্বনরি সমরন দ্বনরযদ্বে। আমাে দ্বর্ো  গযালাদ্বিযাই হওযা উদ্বচত আগামী িদ্বর্ষযৎ। 
তুদ্বম এই পথ দ্বনর্বাচন করেে। দ্বদরন দ্বদরন আমাে দ্বর্ো  আরো দৃঢ় হরে। সে সতামাে 
দ্বনর্বাচন  দ্বেক। 
 
কােণ আদ্বম এটা সর্রে দ্বনরযদ্বে। সকারনা েুদ্বি হরলা না। গাযা োই র্লুক আমাে িুল 
হরত পারে। কারিই দ্বব্ল্র ে কথা শুরন প্রিাদ্বর্ত হরর্ না। 
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আমাে মরন হয না তুদ্বম িুল করেে। দ্বব্ল্  নয, স ালাদ্বেযা স টা প্রমাণ করেরে। 
 
কীিারর্? 
 
সর্শ, প্রথম কথা তুদ্বম আে আদ্বম আইর ারলট। 
 
দ্বব্ল্র ে মন্তর্য, সিনি। আদ্বম র্লর্ ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল। 
 
অথব প্রায একই। তুদ্বম সে শব্ই র্যর্হাে করো, আমো আ রল দ্বনরিরদে সিতে আর্দ্ধ, 
দ্বনিস্ব দ্বচন্তািার্নাে গদ্বণ্ডরত আর্দ্ধ। আমারদে চদ্বেরত্রে মূলনীদ্বত আেেো, স িনয অনয 
 র্দ্বকেুে অদ্বস্তত্ব দ্বর্পন্ন হরলও কুে পরোযা সনই। 
 
অরনযে িনয দ্বনরিে িীর্ন উৎ গব করেরে এমন মানুরষে কথাও সশানা োয। 
 
খুর্ কম। সর্দ্বশেিাগই িীর্ন উৎ গব করেরে দ্বনরিরদে সকারনা সখযারলে র্রশ। 
 
এে  ারথ স ালাদ্বেযাে কী  ম্পকব? 
 
স ালাদ্বেযারত আইর ারলট-র্া ইদ্বণ্ডদ্বিিুযারলে চূড়ান্ত পদ্বেণদ্বত সদখলাম। অল্প করযকিন 
স ালাদ্বেযান পুরো একটা গ্রহ দ্বনরিরদে সিতে িাগ করে দ্বনরযরে।  মূ্পণব একা 
িীর্নোপন কোরকই তাো মরন করে  দ্বতযকাে স্বাধীনতা। এমনদ্বক দ্বনরিরদে 
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র্াংশধেরদে প্রদ্বতও সকারনা মমতা সনই, র্োং  াংখযায সর্রড় সগরল সমরে সফরল। সোর্ট 
দা গুরলারক তাো দ্বনরিো পাওযাে  াপ্ল্াই করে। ফরল সকারনা স ালাদ্বেযান মাো সগরল 
তাে এরস্টরটেও একেকম মৃতুয হয। এটা দ্বক সমরন সনযা োয, সগালান? গাযাে  ূক্ষ্মতা, 
 হমদ্বমবতা,  হরোদ্বগতাে  ারথ এে সকারনা তুলনা চরল?–দ্বব্ল্  কখরনা এগুরলা আমারক 
র্রলদ্বন। এটা আমাে দ্বনিস্ব অনুিূদ্বত। 
 
এমন অনুিূদ্বত হওযাই স্বািাদ্বর্ক। আদ্বমও একমত। আ রলই স ালাদ্বেযান  মাি 
িযাংকে, দ্বকন্তু  র্ মযই সতা এমন দ্বেল না। তাো  ো দ্বে পৃদ্বথর্ীে মানুরষে র্াংশধে 
এর্াং অনয সে াে োো সমাটামুদ্বট স্বািাদ্বর্ক িীর্নোপন কেত তারদে। সচরয দ্বিন্ন। 
স ালাদ্বেযানো একটা চেম পথ সর্রে দ্বনরযরে, দ্বকন্তু এিারর্ দ্বর্চাে কেরল চলরর্ না। 
সোর্রটে উপে দ্বনিবেশীল না হরল দ্বক স ালাদ্বেযায এমন  মাি ততদ্বে হত? সকারনা 
ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল  মাি সোর্রটে  াহােয োড়া এমন িযাংকে হরত পােরর্। 
 
মুখ র্াাঁকা কেল সপরলারেট। তুদ্বম  র্ মযই দ্বেদ্র খুাঁরি সর্ড়াও সগালান-অথর্া সে 
গযালাদ্বিে দ্বর্পরে তুদ্বম সিাট দ্বদরযে স টারক েো কেরত চাও। 
 
গযালাদ্বিযাে পরে েুদ্বি আরে, কী েুদ্বি, খুাঁরি সপরলই িানর্। অথর্া  দ্বেক করে র্লরত 
সগরল েদ্বদ খুাঁরি পাই। 
 
সতামাে  রন্দহ আরে? 
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কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। কী করে র্দ্বল।–তুদ্বম িারনা িাম্প কোে আরগ সকন আদ্বম 
করযকঘণ্টা অরপো কেদ্বে, সকন দুই-দ্বতন দ্বদন অরপো কেদ্বে না? 
 
তুদ্বম র্রলদ্বেরল দ্বনোপোে িনয। 
 
হযাাঁ, র্রলদ্বে। দ্বকন্তু এই মুহূরতব দ্বনোপরদ িাম্প কো োয। আ ল িযটা হরে সে দ্বতনটা 
সে াে ওযারল্ডবে সকা-অদ্বডবরনটস্ সপরযদ্বে তাে মরধয দুরটা সদখা হরয সগরে। স গুরলা 
সথরক মৃতুযে হাত সথরক সর্াঁরচ দ্বফরেদ্বে অরল্পে িনয। অথচ পৃদ্বথর্ীে অর্িান র্া অদ্বস্তরত্বে 
র্যাপারে দ্বকেুই িানরত পাদ্বেদ্বন। 
 
দীঘবো  সফলল সপরলারেট।  ুপ্রাচীন দ্বকেু গল্প আরে। স গুরলাে মূল কাদ্বহনী হরে 
এমন–সকারনা র্যদ্বিরক দ্বতনরট ইরে প্রকাশ কেরত র্লা হরলা। দ্বতন  াংখযাটা  ম্ভর্ত 
খুর্ গুরুত্বপূণব কােণ এটা দ্বর্রিাড়  াংখযা এর্াং  র্রচরয সোট গুণনীযক। দ্বতনরট ইরেে 
দুরটা পূেণ হরতা। আ ল কথা হরে ইরেগুরলা সকারনা কারি লাগত না। সকউ কখরনা 
 দ্বেক ইরে প্রকাশ কেরত পারেদ্বন। আমাে ধােণা এটা প্রাচীন মতর্াদ োে অথব সকারনা 
দ্বকেু কষ্ট করে অিবন কেরলই পদ্বেপূণব তৃদ্বপ্ত পাওযা োয এর্াং– 
 
লজ্জা সপরয সথরম সগল দুুঃদ্বখত, ওল্ড মযান। সতামারক দ্বর্েি কেদ্বে। আ রল এ র্ 
দ্বর্ষরয আরলাচনা শুরু হরল আদ্বম থামরত পাদ্বেনা। 
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সতামাে কথা শুনরত  র্ মযই আমাে িারলা লারগ, সিনি। আ রল আমারদেও দ্বতনরট 
ইরে প্রকাশ কেরত হরর্। তােমরধয দুরটা করে সফরলদ্বে, সকারনা লাি হযদ্বন। র্াদ্বক 
আরে মাত্র একটা। িাদ্বন এখারনও র্যথব হর্, তাই চাইদ্বে এটা র্াদ দ্বদরত। স কােরণই 
িাম্প কেরত সদদ্বে কেদ্বে। 
 
পুনোয র্যথব হরল কী কেরর্? গাযা র্া টাদ্বমবনার  দ্বফরে োরর্? 
 
না, মাথা সনরড় দ্বনচু স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, অনু ন্ধান চলরর্ই–শুধু েদ্বদ িানতাম কীিারর্ 
চলরর্। 
 
. 
 
১৪. মৃত গ্রহ 
 
হতাশ সর্াধ কেরে ট্র্যাদ্বিি। অনু ন্ধান শুরুে পে সথরক  ুেষ্ট সকারনা দ্বর্িয অদ্বিবত 
হযদ্বন। ো হরযরে তা শুধু পোিযরক একটু সদদ্বে কদ্বেরয দ্বদরে। 
 
তৃতীয সে াে গ্ররহ িাম্প কেরত সদদ্বে কেরে ট্র্যাদ্বিি। ফরল অস্বদ্বস্ত সর্াধ কেরে 
অনযো। সশষ পেবন্ত েখন কদ্বম্পউটােরক হাইপাে সের  স াকাে দ্বনরদবশ দ্বদরত োরর্ 
স ই  ময সপরলারেট দেিায এর  দাাঁড়ারলা, সপেরন দ্বব্ল্ , আে সফলম শি করে দ্বব্ল্  
এে হাত ধরে সেরখরে। 
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সচাখ তুলল ট্র্যাদ্বিি, উৎফুে স্বরে র্লল, কী চমৎকাে পদ্বের্াে। তরর্ তাে সকৌতুক 
কোে সচষ্টা ফলপ্র ূ হরলা না। 
 
কদ্বম্পউটােরক স  এমনিারর্ দ্বনরদবশ দ্বদল সেন উদ্বেষ্ট নেরত্রে অর্িান সথরক 
প্ররযািরনে তুলনায েরথষ্ট দূরে হাইপাে সে  সথরক সর্দ্বেরয আর । দ্বনরিরক সর্াোরলা 
সে আরগে দুরটা গ্ররহে ঘটনাে কােরণ  তকবতাে প্ররযািন, দ্বকন্তু দ্বর্ো  কেল না। 
আ রল স  েদ্বদ অরনক দূরে সর্দ্বেরয আর  তা হরল দ্বনদ্বশ্চত হওযা োরর্ না ঐ নেরত্রে 
সকারনা র্া রোগয গ্রহ আরে দ্বক সনই। ফরল দ্বতি পোিয সমরন সনওযাে আরগ আরো 
করযকটা দ্বদন  ময পারর্। 
 
দ্বপেরন  ুখী পদ্বের্াে তাদ্বকরয আরে তাে দ্বদরক, র্ড় করে ো  দ্বনরয সিতরে আটরক 
োখল দ্বকেুেণ, তােপে সোাঁট সগাল করে র্াতা  োড়ল দ্বশ  সদওযাে িদ্বিরত, একই 
 ারথ চূড়ান্ত দ্বনরদবশ দ্বদল কদ্বম্পউটােরক। 
 
নেরত্রে দ্বর্নযা  র্দরল সগল দ্বনুঃশরব্। দ্বিউদ্বিন ফাাঁকা, কােণ এই অঞ্চরলে নেত্রগুরলা 
দ্বকেুটা দ্বর্দ্বেন্ন এর্াং দূরে দূরে অর্দ্বিত। দ্বকন্তু প্রায মােখারন অদ্বত উজ্জ্বল একটা নেত্র 
জ্বল জ্বল কেরে। 
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দাাঁত সর্ে করে হা ল ট্র্যাদ্বিি, কােণ এটাও এক ধেরনে দ্বর্িয। তৃতীয স ট সকা-
অদ্বডবরনট গুরলা িুলও সতা হরত পারে। হযরতা সকারনা দ্বি-টাইপ গ্রহ সনই। র্াদ্বক 
দ্বতনিরনে দ্বদরক তাদ্বকরয র্লল, এটাই। নেত্র নাবাে দ্বতন। 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত? হালকা গলায দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
লে করো! এই অঞ্চরলে সে মযাপ আরে স টা চালু কেদ্বে। েদ্বদ এই উজ্জ্বল নেত্রটা 
অদৃশয হরয োয, তা হরল গযালাকদ্বটক মযারপ এটা সেকডব কো হযদ্বন, এর্াং এটাই 
আমো খুাঁিদ্বে। 
 
তাে দ্বনরদবরশে  ারথ  াড়া দ্বদল কদ্বম্পউটাে, সকারনা পূর্বািা  োড়াই দ্বিন সথরক অদৃশয 
হরয সগল নেত্রটা। সেন কখরনা দ্বেলই না, দ্বকন্তু র্াদ্বক নেত্রগুরলা আরগে মরতাই 
েরযরে। 
 
সপরয সগদ্বে। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
তােপে ফাে স্টারেে গদ্বত স্বািাদ্বর্ক গদ্বতে অরধবরকেও দ্বনরচ নাদ্বমরয আনল স । 
র্া রোগয গ্ররহে থাকা না থাকাে র্যাপােটা দ্বহ ারর্ ধেরত হরর্ এখরনা, এর্াং স টা 
িানাে িনয খুর্ একটা তাড়াহুরড়া সনই। এমনদ্বক দ্বতনদ্বদন এরগারনাে পরেও র্লাে 
মরতা দ্বকেু পাওযা সগল না। 
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আর্াে এরকর্ারেই পাওযা োযদ্বন স টাও র্লা োরর্ না। কােণ একটা দ্বর্শাল গযা  
িাযান্ট অরনক দূে সথরক নেত্ররক প্রদদ্বেণ কেরে। এত দূরে সে গ্ররহে দ্বদরনে 
অাংশরক তারদে র্তবমান অর্িান সথরক হালকা হলুদ েরঙে পাতলা অধবচরন্দ্রে মরতা 
মরন হরলা। 
 
িারলা লাগল না ট্র্যাদ্বিরিে, দ্বকন্তু প্রকাশ কেল না স টা। র্োং গাইরডে মরতা দ্বনদ্বলবপ্ত 
স্বরে র্লল, ওটা একটা গযা  িাযান্ট। সর্শ চমৎকাে, এখান সথরক সদখা োরে পাতলা 
একরিাড়া র্লয এর্াং দুরটা দ্বর্শাল উপগ্রহ আরে। 
 
অদ্বধকাাংশ দ্ব রস্টরমই একটা গযা  িাযান্ট থারক, তাই না? প্রশ্ন কেল দ্বব্ল্ । 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু এটা অরনক র্ড়। উপগ্রহগুরলাে দূেত্ব এর্াং প্রদদ্বেরণে  ময সথরক র্লা োয 
সে এই গযা  িাযান্ট সে-সকারনা র্া রোগয গ্ররহে তুলনায দুই হািাে গুণ। র্ড়। 
 
তারত কী হরযরে? আযতন সকারনা র্যাপাে না। গযা  িাযান্টগুরলা অরনক র্ড় হয, 
নেত্র সথরক অরনক দূরে থারক এর্াং র্ র্ার ে অনুপেুি। র্া রোগয গ্রহ সপরত হরল 
নেরত্রে আরো কারে সেরত হরর্। 
 
একটু আমতা আমতা করে আ ল র্যাপােটা রু্দ্বেরয র্লাে দ্ব দ্ধান্ত দ্বনল ট্র্যাদ্বিি। আ রল 
গযা  িাযান্টগুরলা স ৌেিগরতে োড়দারেে কাি করে। সে র্স্তুগুরলা তাো দ্বনরিরদে 
কাোরমারত সশাষণ করে দ্বনরত পারে না স গুরলা একদ্বত্রত হরযই উপগ্রহ ততদ্বে হয। 
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দ্বনরিরদে অর্িান সথরক অ ীম দূেরত্বও অনয সকারনা কাোরমা ততদ্বে হরত এগুরলা র্াধা 
সদয, কারিই গযা  িাযান্ট েত র্ড় হরর্ দ্বনদ্বদবষ্ট নেরত্রে একমাত্র গ্রহ হওযাে  ম্ভার্না 
তরতাই সর্রড় োয। আে হযরতা দ্বকেু অযারস্টেরযড থাকরত পারে। 
 
তুদ্বম র্লে এখারন র্া রোগয সকারনা গ্রহ সনই? 
 
গযা  িাযান্ট েত র্ড় হরর্, র্া রোগয গ্ররহে  ম্ভার্না ততই কমরর্, আে এটা এত 
দ্বর্শাল মরন হয সেন র্ামন নেত্র। 
 
 র্াইরক সদখারনাে িনয দৃশয র্ড় কেল ট্র্যাদ্বিি। পুরো দ্বিন িুরড় এখন উজ্জ্বল 
অধবচন্দ্র। স ই অধবচরন্দ্রে সকন্দ্র সথরক  ামানয দূরে একটা কারলা সেখা সেদ করেরে, 
গ্ররহে র্লযগুরলাে োযা, প্ল্যারনটদ্বে  ােরফর ে দ্বপেরন র্লযগুরলারক সদখা োরে 
েলমরল র্িরেখাে মরতা, দ্বকেুদূে এদ্বগরয গ্ররহে অন্ধকাে অাংরশ দ্বমরশ সগরে। 
 
ট্র্যাদ্বিি র্লল, অরেে উপে ৩৫ দ্বডদ্বগ্র সহরল আরে, এর্াং র্লযগুরলা েরযরে গ্ররহে দ্বর্ষুর্ 
অঞ্চরল, ফরল কেপরথে এই অর্িারন দ্বনরচে দ্বদক সথরক নেরত্রে আরলা এর  দ্বর্ষুর্ 
অঞ্চরলে উপরে র্লরযে োযা ততদ্বে করেরে। 
 
মগ্ন হরয সদখরে সপরলারেট। র্লযগুরলা অরনক পাতলা। 
 
আ রল অস্বািাদ্বর্ক েকম র্ড়। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
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দ্বকাংর্দদ্বন্ত অনুোযী পৃদ্বথর্ীে প্ল্যারনটদ্বে দ্ব রস্টরমে গযা িাযান্টরক দ্বঘরে সে র্লয আরে 
স টা আরো প্রশস্ত, উজ্জ্বল এর্াং েষ্ট। 
 
আদ্বম অর্াক হইদ্বন। সকারনা গল্প েদ্বদ হািাে হািাে র্েে ধরে মানুরষে হাত র্দল হরত 
থারক তা হরল তাে সিতে কতটুকু  তয থাকরর্ র্রল মরন করো তুদ্বম? 
 
চমৎকাে। দ্বব্ল্  র্লল, মরন হরে সেন সচারখে  ামরন ঘুেরে, সমাচড়ারে। 
 
র্াযুমণ্ডলীয েড়। আরলাে  দ্বেক ওরযি-সলাংথ র্াোই কেরত পােরল আরো পদ্বেষ্কাে 
সদখরত পােরর্। দাাঁড়াও, সচষ্টা কদ্বে। সডরস্কে উপে হাত সেরখ ট্র্যাদ্বিি কদ্বম্পউটােরক 
 দ্বেক ওরযি সলাংথ ধেরত র্লল। 
 
োপ া আরলাদ্বকত অধবরৃ্রেে সিতে সেন েড় র্রয োরে। এত দ্রুত োং পদ্বের্তবন হরত 
লাগল সে ধাাঁধা সলরগ সগল সচারখ। সশষ পেবন্ত কদ্বম্পউটাে দ্বনর্বাচন কেল লালরচ কমলা 
োং, অধবরৃ্রেে সিতে পদ্বেষ্কাে দ্বকেু ঘূদ্বণবপাক সির  চরলরে, ঘুেরে, পাঁ াচারে, আর্াে 
পাঁ াচ খুলরে। 
 
অদ্বর্ো য, দ্বফ দ্বফ  করে র্লল সপরলারেট। 
 
দ্বব্ল্  র্লল, চমৎকাে। 
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 র্ই দ্বর্ো য, আে সমারটই চমৎকাে না। দ্বতি মরন িার্ল ট্র্যাদ্বিি। স  সে েহর যে 
 মাধান কোে সচষ্টা কেরে এই গ্রহ তাে প্ররচষ্টারক কতখাদ্বন দুর্বল করে দ্বদরে স টা 
দ্বনরয দ্বব্ল্  র্া সপরলারেরটে সকারনা মাথার্যথা সনই। থাকরর্ই র্া সকন? ট্র্যাদ্বিরিে দ্ব দ্ধান্ত 
দ্বনরয মরন সকারনা  রন্দহ সনই তারদে। দ্বনদ্বশ্চত মরনই তাো এই অদ্বিোরনে  িী 
হরযরে। সদাষ দ্বদরয লাি সনই। 
 
োরতে অাংশরক মরন হরে সর্দ্বশ অন্ধকাে, স  র্লল, দ্বকন্তু আমারদে দৃদ্বষ্ট আরেকটু তীক্ষ্ণ 
হরলই রু্েরত সে এটা আ রল গাঢ় উগ্র লাল। গ্রহটা মহাকারশ দ্বর্পুল পদ্বেমাণ 
অদ্বতরর্গুনী েদ্বি দ্বর্দ্বকেণ কেরে কােণ এটা প্রায একটা  ার্-স্টাে। 
 
অরনকেণ দ্বনশু্চপ থাকাে পে র্লল, এর্াে এটারক র্াদ দ্বদরয র্া রোগয সকারনা গ্রহ 
আরে দ্বকনা সদখা দেকাে। 
 
হযরতা আরে, হাদ্ব মুরখ র্লল সপরলারেট। হাল সেরড়া না, র্নু্ধ। 
 
আদ্বম হাল োদ্বড়দ্বন। ট্র্যাদ্বিি র্লল, েদ্বদও দ্বেক দ্বর্ো রোগয মরন হরলা না। একটা গ্রহ 
 ৃদ্বষ্ট হওযা এত সর্দ্বশ িদ্বটল সে ধোর্াাঁধা সকারনা দ্বনযম সনই। আমো শুধু  ম্ভার্নাে 
কথা র্লদ্বে। ঐ তদতযটা থাকাে কােরণ  ম্ভার্না কমরে, তরর্ শূনয হরে না। 
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অনযিারর্ দ্বচন্তা করে সদরখা। দ্বব্ল্  র্লল । প্রথম দুই স ট সকা-অদ্বডবরনট  দ্বদরয তুদ্বম 
সে ােরদে দুরটা গ্রহ সর্ে করেে। তৃতীয স ট সকা-অদ্বডবরনট  দ্বদরয এেই মরধয 
উপেুি নেত্র সপরযে,  ুতোাং র্া রোগয একটা গ্রহ থাকরত র্াধয।  ম্ভার্নাে কথা র্লে 
সকন? 
 
আদ্বম আশা কদ্বে সতামাে কথাই দ্বেক। র্লল ট্র্যাদ্বিি। এর্াে নেরত্রে আরো কারে 
এরগার্। 
 
ইরে প্রকাশ কোে  ারথ  ারথই পুরো র্যাপােটা  ামরল দ্বনল কদ্বম্পউটাে। পাইলট-
সচযারে সহলান দ্বদরয ট্র্াদ্বিরিে আরো একর্াে মরন হরলা গ্রযাদ্বিদ্বটক দ্বশপ চালারনাে 
 র্রচরয র্ড় অ ুদ্বর্ধা হরলা স  আে কখরনা স্বািাদ্বর্ক মহাকাশ োন চালারত পােরর্ না 
। 
 
স  আে কখরনা িদ্বটল দ্বহ ার্-দ্বনকাশ র্া  ূক্ষ্মিারর্ গদ্বত দ্বনযন্ত্রণ কেরত পােরর্ না। 
কারিই এই মহাকাশোন র্া এটাে মরতা অনয সকারনা োন চালারত হরর্। 
 
সেরহতু র্া রোগয গ্রহ আরে দ্বক সনই, স ই প্রশ্ন সথরক দ্বনরিে মনটারক  দ্বেরয আনা 
দেকাে তাই িার্রত লাগল সকন স  প্ল্যারনটদ্বে সপ্ল্ন এে দ্বনরচে দ্বদরক না দ্বগরয উপে 
দ্বদরয োরে। 
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আ রল স   র্  মযই সখযাল োরখ সকারনা গ্রহ কীিারর্ দ্বনি অরে আর্তবন কেরে 
এর্াং নেত্র প্রদদ্বেণ কেরে। েদ্বদ স টা হয ঘদ্বড়ে কাটাে উরল্টাদ্বদরক তা হরল হাত 
স ািা উপরে তুলরল স টা হরর্ উেে এর্াং দ্বনরচ পারযে দ্বদকটা হরর্ দদ্বেণ দ্বদক। এর্াং 
পুরো গযালাদ্বিরত উপে দ্বদরক ধো হয উেে এর্াং দ্বনরচে দ্বদরক ধো হয। দদ্বেণ দ্বদক। 
এটা প্রাধগদ্বতহাদ্ব ক েুরগে দ্বনযম দ্বকন্তু এখনও সমরন চলা হয । ট্র্যাদ্বিরিে মরন পড়ল 
দ্বতন শতাব্ী আরগ ইরম্পদ্বেযাল সিনারেল সর্ল দ্বেরযাি একর্াে তাে সস্কাযাড্রন দ্বনরয 
প্ল্যারনটদ্বে সপ্ল্ন এে দ্বনচ দ্বদরয এদ্বগরয অপ্রস্তুত অর্িায শত্রুপেরক ঘারযল করেদ্বেরলন। 
অদ্বিরোগ কো হরযদ্বেল সে দ্বতদ্বন অনযােয কাি করেরেন-অদ্বিরোগটা তুরলদ্বেল পোদ্বিত 
পে, অর্শযই। 
 
শদ্বিশালী এর্াং  ুপ্রাচীন এই দ্বনযম দ্বনশ্চযই ততদ্বে হরযদ্বেল পৃদ্বথর্ীরত এর্াং েটকায 
র্া রোগয গ্ররহে দ্বচন্তা দ্বফরে এল ট্র্যাদ্বিরিে মরন। 
 
সপরলারেট আে দ্বব্ল্  এখরনা গযা -িাযারন্টে দৃশয সদখরে। গ্রহটা ধীরে ধীরে  াাঁতাে 
সকরট সর্দ্বেরয োরে দ্বিন সথরক।  মতরলে কমলা-লাল আরলাে েড় মরন হরে আরো 
সর্দ্বশ উোম এর্াং  রম্মাহনী। 
 
এমন  ময সফলম এর   ুকল। তাে কাপড় পারল্ট সদওযাে িনয দ্বব্ল্  সর্দ্বেরয সগল 
তারক দ্বনরয। সপরলারেট থাকল। 
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ট্র্যাদ্বিি র্লল, গযা -িাযান্ট র্াদ দ্বদরয কদ্বম্পউটােরক এখন  দ্বেক আকারেে 
গ্রযাদ্বিরটশনাল দ্বব্ল্প সখাাঁিাে কারি লাগারত হরর্। 
 
দ্বনশ্চযই, ওল্ড সফরলা, র্লল সপরলারেট। 
 
দ্বকন্তু কািটা আ রল আরো িদ্বটল। শুধু  দ্বেক আকারেে দ্বব্ল্প সপরলই হরর্ না স টা 
হরত হরর্ েরথষ্ট দূরে। এর্াং দ্বনদ্বশ্চত হওযাে িনয হযরতা করযকদ্বদন লাগরর্। প্রশান্ত 
দ্বকন্তু গম্ভীে মুরখ দ্বনরিে কামোয  ুকল ট্র্যাদ্বিি। দ্বব্ল্  অরপো কেদ্বেল তাে িনয, 
পারশই সফলম। 
 
কদ্বম্পউটারেে  ামরন সতামারক দ্বর্েি কেরত চাইদ্বন, দ্বব্ল্  র্লল । দ্বকন্তু এখন সশান।–
র্ল সফলম। 
 
তীে  ুরেলা করে সফলম র্লল, আপনারক অদ্বিনন্দন, প্ররটক্টে ট্র্যাদ্বিি। মহাকারশ 
আপনাে  িী হরয আদ্বম অতযন্ত আনদ্বন্দত। র্নু্ধ দ্বব্ল্  এর্াং সপল এে মহানুির্তাে 
িনযও আদ্বম আনদ্বন্দত। 
 
সশষ করে চমৎকােিারর্ হা ল সফলম, আে ট্র্যাদ্বিি আরো একর্াে অর্াক হরয িার্ল 
এটারক স  কীিারর্ সদখরর্। সেরল, সমরয নাদ্বক দুরটাই? 
 
মাথা নাড়ল স । চমৎকাে মুখি করেরে। উচ্চােণ প্রায দ্বনখুাঁত। 
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মুখি করেদ্বন, োগত  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । র্াকযগুরলা সফলম দ্বনরি ততদ্বে করেরে। সশানাে 
আরগ আদ্বমও িানতাম না স  দ্বক র্লরর্। 
 
সিাে করে হা ল ট্র্যাদ্বিি, স রেরত্র র্লরতই হয সর্শ িারলা। লে করেরে দ্বব্ল্  স্ত্রীদ্বলি 
র্া পুাংদ্বলি প্রকাশক সকারনা  র্বনাম র্যর্হাে কেরে না। 
 
সফলরমে দ্বদরক ঘুরে দ্বব্ল্  র্লল, আদ্বম র্রলদ্বেলাম ট্র্যাদ্বিরিে পেন্দ হরর্-এখন সপল এে 
কারে োও, নতুন সকারনা র্ই পড়। 
 
সদৌরড় চরল সগল সফলম। দ্বব্ল্  র্লল, এত দ্রুত গযালাকদ্বটক দ্বশখরে,  দ্বতয অর্াক কোে 
মরতা। িাষাে প্রদ্বত স ালাদ্বেযানরদে দ্বনশ্চযই দ্বর্রশষ আগ্রহ আরে। সিরর্ সদরখা শুধু 
হাইপাে সে াল কদ্বমউদ্বনরকশন শুরনই র্যাণ্ডাে কী চমৎকাে গযালাকদ্বটক র্লরত পােত। 
এনাদ্বিব ট্র্যািডাকশন োড়াও ওরদে মদ্বস্তষ্ক আরো অরনক  ূক্ষ্ম কাি কেরত পারে। 
 
একমত হরলা ট্র্যাদ্বিি। 
 
সফলমরক তুদ্বম এখনও পেন্দ করো না। 
 
পেন্দও কদ্বে না, অপেন্দও কদ্বে না। প্রাণীটা আমারক অস্বদ্বস্তরত সফরল সদয। সকমন 
র্ীিৎ  অনুিূদ্বত হয। 
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এটা র্াড়ার্াদ্বড় ট্র্যাদ্বিি। সফলম চমৎকাে একটা িীদ্বর্ত প্রাণী। সিরর্ সদরখা 
হামবারিাডাইট  মারি সতামারক আে আমারক সকমন অিুত আে িঘনয মরন হরর্ । 
পৃথক পৃথক নােী পুরুষ। র্াংশ রৃ্দ্বদ্ধে িনয  ামদ্বযক এর্াং দ্বর্েদ্বিকেিারর্ দ্বমদ্বলত হয। 
 
তারত সতামাে আপদ্বে আরে, দ্বব্ল্ ? 
 
িুল সর্াোে সচষ্টা করো না। আদ্বম শুধু হামবারিাদ্বডদ্বটক দৃদ্বষ্টরত দ্বনরিরদে দ্বর্চাে কেদ্বে। 
ওরদে কারে ো স্বািাদ্বর্ক আমারদে কারে তাই অস্বািাদ্বর্ক। তাই সফলমরক সতামাে 
মরন হয অস্বািাদ্বর্ক, স টা  াংকীণব দৃদ্বষ্টিদ্বি োড়া দ্বকেুই না। 
 
আ রল দ্বর্েদ্বিকে র্যাপাে হরে আদ্বম ওরক সেরল র্লর্ না সমরয র্লর্। 
 
সদাষটা সফলরমে নয, আমারদে িাষাে। সকারনা িাষারতই হামবারিাদ্বডদ্বটিরমে িনয 
উপেুি সকারনা শব্ সনই। র্যাণ্ডাে সেমন এটা র্া ওটা র্যর্হাে কেত, স ই  র্বনামটা 
আমো র্যর্হাে কদ্বে স ই র্ সেরত্র সেখারন দ্বলি সকারনা র্যাপাে না, আে উিয দ্বলি 
সর্াোরনাে িনয সকারনা  র্বনাম সনই আমারদে িাষায। তাহরল আমো স্ত্রী-দ্বলি র্া 
পুাংদ্বলি সে সকারনা একটা র্যর্হাে কেরত পাদ্বে। তুদ্বম র্লায িারলাই হরযরে, আদ্বমও 
িার্দ্বেলাম। আদ্বম দ্বেক করেদ্বে ওরক সমরয দ্বহর রর্ সদখর্, কােণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বে এর্াং 
গিবধােণ েমতা-ো  মূ্পণব নােীরত্বে প্রতীক। সপরলারেট সমরন দ্বনরযরে, তুদ্বমও সমরন 
নাও। 
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শ্রাগ কেল ট্র্যাদ্বিি। িারলা, েদ্বদও র্লাে প্ররযািন সনই সে ওে সট দ্বট আরে, তরু্ও 
সর্শ িারলা। 
 
দীঘবো  সফলল দ্বব্ল্ ।  র্দ্বকেু দ্বনরয সতামাে সকৌতুক কোে অিযা । িাদ্বন সর্শ চারপে 
মরধয আরে, তাই দ্বকেু মরন কদ্বেদ্বন। সফলমরক শুধু সমরয দ্বহর রর্ সদখরর্, তারতই 
চলরর্। 
 
সদখর্, তােপে র্লরর্ না র্লরর্ না করেও র্রলই সফলল ট্র্যাদ্বিি, সতামারদে দুিনরক 
েখনই এক ারথ সদদ্বখ মরন হয সফলম সতামাে  ন্তান। সকন? তুদ্বম  ন্তান চাও, দ্বকন্তু 
িার্ে সিনি তা দ্বদরত পােরর্ না। 
 
সচাখ র্ড় হরয সগল দ্বব্ল্র ে। স  সতা র্াংশ রৃ্দ্বদ্ধ কোে িনয আর দ্বন। তুদ্বম মরন করেে 
আদ্বম তারক  ন্তান উৎপাদরনে েন্ত্র দ্বহর রর্ র্যর্হাে কের্। তা োড়া আমাে  ন্তান 
ধােরনে  ময আর দ্বন। েখন হরর্ স টা হরত হরর্ গাযান দ্বশশু। সপরলারেরটে স ই 
সোগযতা সনই। 
 
অথবাৎ সপরলারেটরক সেরড় সদরর্? 
 
সমারটই না।  ামদ্বযক দ্বর্রেদ। কৃদ্বত্রম দ্বনদ্বষিকেরণে মাধযরমও তা কো োরর্। 
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আমাে ধােণা সতামাে  ন্তান হরর্ তখনই েখন গাযা প্ররযািন মরন কেরর্; েখন সকারনা 
র্যস্ক গাযারনে মৃতুযে ফরল শূনযিান ততদ্বে হরর্। 
 
অিুত মরন হরলও কথাটা  দ্বতয। গাযাে প্রদ্বতদ্বট অাংশ এর্াং  ম্পরকবে সিতে  ামি য 
থাকরত হরর্। 
 
স ালাদ্বেযানরদে মরতা। 
 
োরগ সোাঁট সচরপ র্ ল দ্বব্ল্র ে, মুরখে োং হরয সগরে  াদা। না, স ালাদ্বেযানো 
অপ্ররযািনীয হারে র্াংশ রৃ্দ্বদ্ধ করে এর্াং অদ্বতদ্বেি র্াংশধেরদে সমরে সফরল। গাযা শুধু 
েতটুকু প্ররযািন ততটুকুই র্াংশ রৃ্দ্বদ্ধ করে। কারিই হতযা কোে প্ররযািন হয না। 
 
রু্েলাম। আশা কদ্বে সিনরিে অনুিূদ্বতে মূলয সদরর্। 
 
 ন্তান ধােরণে দ্বর্ষয? স টা কখরনা আরলাচনায আর দ্বন, আ রর্ও না। 
 
না, স টা না। আমাে মরন হরযরে সফলরমে প্রদ্বত সর্দ্বশ মনরোগ দ্বদরয তুদ্বম সিনিরক 
অর্রহলা কেে। 
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তারক অর্রহলা কেদ্বে না এর্াং আমাে মরতা স ও সফলরমে প্রদ্বত আগ্রহী। এিারর্ 
আমো দুিন আরো কাোকাদ্বে আ রত সপরেদ্বে। সর্াধহয তুদ্বম দ্বনরিরক মরন কেে 
উরপদ্বেত। 
 
আদ্বম?  দ্বতযই অর্াক হরলা স । 
 
হযাাঁ, তুদ্বম । গাযারক তুদ্বম েতদূে রু্েরত পারো আইর ারলটরদে আদ্বম তাে সর্দ্বশ রু্েরত 
পাদ্বে না, তরর্ আমাে মরন হরযরে মহাকাশোরন তুদ্বম  র্াে মনরোরগে সকরন্দ্র থাকরত 
চাও, সফলরমে কােরণ তা  ম্ভর্ হরে না। 
 
হা যকে। 
 
সপলরক উরপো কেদ্বে সতামাে এই কথাে সচরয সর্দ্বশ হা যকে না। 
 
দ্বেক আরে একটা চুদ্বি কো োক। আদ্বম সচষ্টা কের্ সফলমরক সমরয দ্বহর রর্ সদখরত 
এর্াং সিনরিে প্রদ্বত সতামাে আচেণ দ্বনরয সমারটই দ্বচন্তা কের্ না। 
 
হা ল দ্বব্ল্ । ধনযর্াদ। তা হরল সকারনা  ম যা সনই। 
 
চরল সেরত উদযত হল ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু দ্বব্ল্  র্াাঁধা দ্বদল, দাাঁড়াও। 
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ক্লান্ত িদ্বিরত ঘুেল ট্র্যাদ্বিি, কী র্যাপাে? 
 
পদ্বেষ্কাে রু্েরত পােদ্বে তুদ্বম দ্বর্ষণ্ণ এর্াং হতাশ। আদ্বম কখরনাই সতামাে মাইরণ্ড 
অনুপ্ররর্শ কের্ না, দ্বকন্তু কী  ম যা তুদ্বম আমারক র্লরত পারো। গতকাল র্রলদ্বেরল 
এই দ্ব রস্টরম একটা উপেুি গ্রহ আরে, এর্াং খুদ্বশ মরন হরযদ্বেল সতামারক।–আশা কদ্বে 
গ্রহটা এখরনা আরে, সতামাে সকারনা িুল হযদ্বন। 
 
দ্ব রস্টরম একটা উপেুি গ্রহ দ্বেল এর্াং এখরনা আরে। 
 
 দ্বেক আযতরনে? 
 
সেরহতু উপেুি তাে মারন  দ্বেক আযতরনে। এর্াং  ূেব সথরক  দ্বেক দূেরত্ব অর্দ্বিত। 
 
সর্শ,  ম যা সকাথায তা হরল? 
 
আমো র্াযুমণ্ডল দ্বর্রেষণ কোে মরতা েরথষ্ট কারে চরল এর দ্বে। সদখা োরে সে এই 
গ্ররহ সকারনা র্াযুমণ্ডল সনই। 
 
সনই? 
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না। এই গ্রহ র্ র্ার ে অরোগয এর্াং নেত্ররক প্রদদ্বেণেত আে সকারনা গ্রহ সনই োে 
র্া রোগয হওযাে  ামানযতম  ম্ভার্না আরে। আমারদে তৃতীয প্ররচষ্টাে ফলাফলও শূনয। 
 
. 
 
পাইলট রুরমে দেিায এর  দাাঁড়াল সপরলারেট। ট্র্যাদ্বিরিে দ্বর্ষণ্ণ নীের্তা িাঙরত 
চাইল না। আশা কেরে তাে র্নু্ধই প্রথম আরলাচনা শুরু কেরর্। 
 
কেল না ট্র্যাদ্বিি। েদ্বদ সকারনা নীের্তারক কখরনা একগুাঁরয মরন হয, তা হরল এটারক 
দ্বেক তাই র্লা োরর্। 
 
সশষ পেবন্ত সপরলারেট আে তধেব োখরত পােল না। িরয িরয র্লল, আমো কী কেদ্বে? 
 
সচাখ তুলল ট্র্যাদ্বিি, একমুহূতব তাদ্বকরয থাকল সপরলারেরটে দ্বদরক, আর্াে ঘুেল, 
তােপে র্লল, গ্ররহে দ্বদরক এরগাদ্বে। 
 
দ্বকন্তু সকারনা র্াযুমণ্ডল সনই… 
 
কদ্বম্পউটাে র্লরে সকারনা র্াযুমণ্ডল সনই। এখন পেবন্ত এটা তাই র্রলরে ো আদ্বম শুনরত 
সচরযদ্বে, সমরন দ্বনরযদ্বে। দ্বকন্তু এখন ো র্লরে আদ্বম শুনরত চাই না। তাই দ্বনরিই পেীো 
করে সদখর্। কদ্বম্পউটাে েদ্বদ সকারনাদ্বদন িুল করে চাইদ্বে সেন িুলটা এখনই হয। 
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মরন হয িুল করেরে? 
 
না, আমাে মরন হয না। 
 
িুল হওযাে মরতা সকারনা কােণ সদখারত পারো? 
 
না, পাদ্বে না। 
 
তা হরল এত দ্বচন্তা কেে সকন, সগালান? 
 
সচযাে পুরো ঘুদ্বেরয সপরলারেরটে মুরখামুদ্বখ হরলা ট্র্যাদ্বিি। দ্বর্েদ্বিরত মুরখ িাাঁি পরড়রে 
অরনকগুরলা। রু্েরত পােে না, সিনি, এ োড়া আমাে আে দ্বকেু কোে সনই। প্রথম 
দুরটা গ্রহ সথরক পৃদ্বথর্ীে অর্িান  ম্পরকব িানরত পাদ্বেদ্বন। তৃতীয গ্ররহ একই অর্িা। 
আদ্বম এখন কী কের্? একটা একটা করে গ্ররহ োরর্া, দ্বগরয র্লর্, মাফ কেরর্ন, দযা 
করে র্লরর্ন দ্বক পৃদ্বথর্ী সকাথায?–দ্বনরিে ট্র্যাক পৃদ্বথর্ী খুর্ িারলািারর্ সগাপন করেরে। 
সকাথাও সকারনা  ূত্র োরখদ্বন। এখন আমাে মরন হরে সকারনা  ূত্র থাকরলও সেন অমো 
না পাই তাে র্যর্িা স  কেরর্। 
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মাথা নাড়ল সপরলারেট। আদ্বম দ্বনরিও এগুরলা িার্দ্বেলাম। কথা র্লরল োগ কেরর্? 
িাদ্বন সতামাে মন িারলা সনই, কথা র্লরত চাওনা, কারিই েদ্বদ একা থাকরত চাও, 
আদ্বম চরল োরর্া। 
 
 র্ল, কী র্লরর্, র্লল ট্র্যাদ্বিি, সেন আতবনাদ কেল । না শুরন আে কী কেরত পাদ্বে। 
 
সতামাে কণ্ঠ র্লরে আমাে কথা সশানাে আগ্রহ সনই, তােপরেও র্দ্বল। েদ্বদ শুনরত 
িারলা না লারগ তা হরল থাদ্বমরয দ্বদও।–আমাে মরন হয, সগালান দ্বনরিরক সগাপন কোে 
িনয পৃদ্বথর্ী শুধু অপ্রদ্বতরোধী এর্াং সনদ্বতর্াচক পদরেপ সনযদ্বন। শুধু।  র্ সেফারেি 
 দ্বেরয সফরলদ্বন।  ম্ভর্ত দ্বমথযা তথয প্রচাে করেও সগাপনীযতা দ্বনদ্বশ্চত করেরে। 
 
অথবাৎ? 
 
সর্শ, অরনক িাযগায আমো শুরনদ্বে পৃদ্বথর্ী সেদ্বডওঅযাকদ্বটি, এর্াং এধেরনে দ্বর্ষয 
পৃদ্বথর্ীে অর্িান িানাে সে সকারনা প্ররচষ্টারক র্যাহত কেরর্। েদ্বদ  দ্বতয সেদ্বডওঅযাকদ্বটি 
হয আমো তা হরল ঐ গ্ররহ নামরত পাের্ না, সোর্ট পাোরল ও সতিদ্বিযতাে কােরণ 
দ্বটকরত পােরর্ না সর্দ্বশেণ। সেদ্বডওঅযাকদ্বটি না হরলও সগাপনীযতা অেত থাকরর্। 
 ম্ভর্ত আরো অরনক র্যর্িা কো আরে। 
 
কষ্ট করে হা ল ট্র্যাদ্বিি। অিুত, সিনি, আদ্বমও দ্বেক এগুরলাই সিরর্দ্বে। আমাে আরো 
মরন হয দ্বর্শাল উপগ্রহ এর্াং দ্বর্শাল দ্বোং দ্ব রস্টম হ সকারনা গযা  িাযারন্টে দ্বর্ষয 
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পৃদ্বথর্ীে দ্বকাংর্দদ্বন্তরত পদ্বেকদ্বল্পতিারর্ সোগ কো হরযরে। উরেশয  ম্ভর্ত আমো সেন 
এমন দ্বকেু খুাঁদ্বি োে সকারনা অদ্বস্তত্ব সনই। ফরল হযরতা  দ্বেক প্ল্যারনটদ্বে দ্ব রস্টরম 
পৃদ্বথর্ীে  ামরন দ্বদরয চরল োরর্া, দ্বকন্তু দ্বচনরত পাের্ না।–আরো খাোপ ঘটনাও ঘটরত 
পারে। 
 
এেরচরয খাোপ আে কী ঘটরত পারে? 
 
হযরতা দ্বনরিরক সগাপন োখাে অ ীম েমতা পৃদ্বথর্ীে আরে। েদ্বদ আমারদে মাইণ্ড 
আেন্ন থারক তা হরল দ্বক হরর্? হযরতা উপগ্রহ, দ্বোং দ্ব রস্টম হ গযা  িাযান্ট এর্াং 
পৃদ্বথর্ী গ্ররহে  ামরন দ্বদরয সগরলও দ্বচনরত পাের্ না। হযরতা এেই মরধয সপেরন সফরল 
এর দ্বে। 
 
দ্বকন্তু কথাগুরলা েদ্বদ তুদ্বম দ্বর্ো  করো, তাহরল সকন আমো– 
 
দ্বর্ো  কদ্বে একথা সতা র্দ্বলদ্বন। র্লদ্বে উিট কল্পনাে কথা। আমো সখাাঁি চাদ্বলরয োরর্া। 
 
দ্বিধাদ্বিত স্বরে সপরলারেট র্লল, কতদ্বদন, ট্র্যাদ্বিি? এক  ময হাল োড়রতই হরর্। 
 
কখরনাই না, দ্বহাংস্র স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। েদ্বদ আমাে র্াদ্বক িীর্ন দ্বদরত হয, সদর্। েদ্বদ 
প্রদ্বতদ্বট গ্ররহ দ্বগরয প্ররতযকটা সলাকরক র্লরত হয, দ্বপ্ল্ি,  যাে, পৃদ্বথর্ী সকাথায? তাহরল 
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তাই কের্। চাইরল সে সকারনা মুহূরতব সতামারদে গাযায দ্বফদ্বেরয দ্বনরয োরর্া। আদ্বম একা 
সর্রোর্ তােপে। 
 
না। আদ্বম সতামারক সেরড় োরর্া না, সগালান, দ্বব্ল্ ও োরর্ না। আমো সতামাে  ারথই 
োরর্া, দ্বকন্তু সকন? 
 
কােণ পৃদ্বথর্ী আমারক খুাঁরি সর্ে কেরতই হরর্, এর্াং কের্ই। কীিারর্ হরর্ িাদ্বন না, 
দ্বকন্তু কের্ই।–এখন সশান, আদ্বম এমন একটা অর্িারন সপৌঁোরনাে সচষ্টা কেদ্বে সেখান 
সথরক  ূরেবে খুর্ কারে না দ্বগরযও গ্ররহে আরলাদ্বকত অাংশরক পেবরর্েণ কো োয। কাি 
কেরত দাও। 
 
কথা র্ন্ধ কেল সপরলারেট, তরর্ সর্দ্বেরয সগল না। দ্বিরন গ্ররহে সে ইরমি স খারন 
অরধবরকে সর্দ্বশ অাংশ দ্বদরনে আরলায আরলাদ্বকত। সপরলারেট সকারনা তর্দ্বশষ্টয ধেরত 
পােরে না দ্বকন্তু দ্বনদ্বশ্চত কদ্বম্পউটারেে  ারথ েুি হরয ট্র্যাদ্বিি আরো। দ্বর্স্তাদ্বেত রু্েরত 
পােরে। 
 
পাতলা কুযাশা আরে। দ্বফ দ্বফ  করে র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
প্রায লাদ্বফরয উেল সপরলারেট। তা হরল দ্বনশ্চযই র্াযুমণ্ডল আরে। 
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সর্দ্বশ সনই। িীর্ন ধােণ অ ম্ভর্, তরর্ ধূদ্বলকণা উড়ারনাে িনয েরথষ্ট। পাতলা 
র্াযুমণ্ডরলে তর্দ্বশষ্টয এটা। হযরতা সোট একটা সপালাে-আই -কযাপ আরে। অর্শয কদ্বেন 
কার্বন-ডাই-অিাইরডে িনয এই গ্রহ অরনক সর্দ্বশ উেপ্ত।–োডাে মযাদ্বপাং চালু কেরত 
পােরল োরতে অাংরশও  হরি কাি কো সেত। দ্বকন্তু র্াযুশূনয এর্াং সমঘহীন গ্ররহ 
কািটা কদ্বেন। 
 
চুপ কেল ট্র্যাদ্বিি। দ্বিন োপ া হরয সগরে। দ্বকেুেণ পে স খারন গ্ররহে দ্বর্মূতব 
প্রদ্বতেদ্বর্ ততদ্বে হরলা, অরনকটা দ্বক্লযদ্বনযান দ্বপদ্বেযরডে দ্বশল্পীরদে আাঁকা েদ্বর্ে মরতা। 
সর্শ দ্বর্িযীে  ুরে র্লল স , শব্টা অরনকেণ েুদ্বলরয োখল, তা. . আর্াে দ্বনশ্চপ। 
 
এই সর্শ দ্বকর ে িনয? দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
আড়রচারখ তাকারলা ট্র্যাদ্বিি। সকারনা জ্বালামুখ সচারখ পড়রে না। 
 
স টা দ্বক িারলা। 
 
এরকর্ারে অপ্রতযাদ্বশত, ট্র্যাদ্বিি র্লল, মুরখ হাদ্ব , এর্াং িারলা।  দ্বতয কথা র্লরত কী 
চমৎকাে। 
 
. 
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মহাকাশোরনে সপাটবরহারল নাক সচরপ সেরখরে সফলম, কদ্বম্পউটারেে  াহােয োড়াই 
স দ্বদরক মহাদ্বর্রেে  ামানয একটু অাংশ সদখা োরে। 
 
দ্বব্ল্ , এতেণ সর্াোরনাে সচষ্টা কেদ্বেল, দীঘবো  সফরল সপরলারেটরক র্লল িাদ্বন না 
কতটুকু রু্েরত সপরেরে। ওে কারে তাে র্ার্াে মযান নটাই পুরো মহাদ্বর্ে। মরন হয না 
োরত কখরনা সর্দ্বেরযরে র্া আকারশ তাো সদরখরে। 
 
 দ্বতযই মরন হয? 
 
 দ্বতয। আমাে কথা সর্াোে মরতা শব্ না সশখা পেবন্ত আদ্বম তারক  র্ সদখারত  াহ  
পাদ্বে না।–স ৌিাগয সে তুদ্বম ওে িাষায কথা র্লরত পারো। 
 
 ম যা হরে, আদ্বম খুর্ িারলা পাদ্বে না,েমাপ্রাথবনাে  ুরে র্লল সপরলারেট। আে 
মহাদ্বর্রেে র্যাপাে একর্ারে সর্াোরনাে সচষ্টা কেরল হিম কো কদ্বেন হরর্। আমারক 
স  র্রলদ্বেল সে আরলাে দ্বর্নু্দগুদ্বল েদ্বদ স ালাদ্বেযাে মরতা গ্রহ হয স গুরলা দ্বনশ্চযই 
অরনক র্ড়-আে ঐিারর্ শূরনয েুরল থাকরত পারে না। পরড় সেরত র্াধয। 
 
ো িারন তারত দ্বেকই র্রলরে। রু্দ্বদ্ধমতীে মরতা প্রশ্ন করে, এর্াং ধীরে ধীরে রু্েরত 
পােরর্। তাে েরথষ্ট সকৌতূহল আরে, আে দ্বশখরত িয পায না। 
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কথা হরে দ্বব্ল্ , আদ্বমও সকৌতূহলী । সদরখে, আমো সে গ্ররহ োদ্বে স টারত 
আরগ্নযদ্বগদ্বেে জ্বালামুখ না পাওযারত সগালারনে আচেণ সকমন পারল্ট সগল। অথচ এরত 
দ্বক লাি হরর্ আমাে সকারনা ধােণাই সনই। সতামাে আরে? 
 
একটুও না। তরর্ আমারদে সচরয প্ল্যারনরটালদ্বি স  অরনক সর্দ্বশ িারন। আশা কদ্বে, দ্বক 
কেরে তা স  িারন। 
 
েদ্বদ আদ্বম িানরত পােতাম। 
 
সর্শ, দ্বিরে  করো। 
 
িয হয, আদ্বম  ম্ভর্ত  র্ ময ওরক দ্বর্েি কদ্বে। সকারনা  রন্দহ সনই স  মরন করে 
এই দ্বর্ষযগুরলা আমাে দ্বিরে  না করেই িানা উদ্বচত দ্বেল। 
 
এটা সর্াকাদ্বম, সপল। প্ররযািন মরন কেরল গযালাদ্বিে দ্বকাংর্দদ্বন্ত র্া সপৌোদ্বণক কাদ্বহনী 
সতামাে কারে সিরন দ্বনরত স  দ্বিধা সর্াধ করে না। তুদ্বমও  ুন্দে করে রু্দ্বেরয দাও। স  
র্লরর্ না সকন? োও দ্বগরয দ্বিরে  কে। েদ্বদ দ্বর্েি হয, তরর্ একটু  ামাদ্বিক হওযাে 
 ুরোগ পারর্, তাে িনযই িারলা। 
 
তুদ্বম আ রর্ আমাে  ারথ? 
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না, অর্শযই না। আদ্বম এখারন সফলরমে মাথায মহাদ্বর্রেে সমৌদ্বলক ধােণা স াকারনাে 
সচষ্টা কেদ্বে। তুদ্বম পরে আমারক রু্দ্বেরয দ্বদও। 
 
. 
 
ইতস্তত পারয পাইলট-রুরম  ুকল সপরলারেট। ট্র্যাদ্বিরিে আনদ্বন্দত সচহাো, এর্াং তারক 
দ্বশ  র্ািারত শুরন খুদ্বশ হরলা। 
 
সগালান, েতদূে  ম্ভর্ উৎফুে স্বরে ডাকল স । 
 
সচাখ তুলল ট্র্যাদ্বিি। সিনি!  র্ ময এমন পা দ্বটরপ দ্বটরপ চল সেন আমাে কারে 
আ াটা অপোধ। দেিাটা র্ন্ধ করে এর  র্ , র্ ! এই দ্বিদ্বন গুরলা সদখ। 
 
দ্বিউদ্বিরন একটা গ্রহ সদখাল স । দুই র্া দ্বতরনে সর্দ্বশ জ্বালামুখ পাইদ্বন,  র্গুরলাই সর্শ 
সোট। 
 
তারত পদ্বেদ্বিদ্বতে সকারনা পদ্বের্তবন হরযরে, সগালান? 
 
পদ্বের্তবন? অর্শযই। সকন দ্বিরে  কেে? 
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অ হারযে মরতা অিিদ্বি কেল সপরলারেট। পুরো র্যাপােটাই আমাে কারে েহ য। 
করলরি আমাে মূল দ্বর্ষয দ্বেল ইদ্বতহা ।  হাযক দ্বহর রর্ স াদ্ব ওরলাদ্বি,  াইরকালদ্বি, 
প্রাচীন িাষাতি এর্াং  াদ্বহতয দ্বনরযদ্বেলাম। পরে দ্বমথলদ্বিরত গ্রযািুরযশন কদ্বে। িীর্রন 
কখরনা প্ল্যারনরটালদ্বিে ধারে কারেও োইদ্বন। 
 
স টা সকারনা অপোধ না, সিনি। তুদ্বম ো িারনা তাে দ্বকেুই আদ্বম িাদ্বন না। 
িারলািারর্ই িারনা, প্রাচীন িাষা এর্াং দ্বমথলদ্বিে উপে সতামাে দেতা আমারদে অরনক 
উপকাে কেরে। প্ল্যারনরটালদ্বিে র্যাপাে হরল আদ্বম  ামলারর্া। 
 
সদরখা, সিনি,  াংঘরষবে মাধযরম সোট সোট র্স্তুগুরলা একদ্বত্রক হরয গ্ররহে গেন পূণব 
হয। চূড়ান্ত  াংঘরষবে  ময এই র্স্তুগুরলা জ্বালামুখ ততদ্বে করে। েদ্বদ গ্রহটা গযা -
িাযারন্টে মরতা র্ড় হয গযা ীয র্াযুমিরলে দ্বনরচ তেল পদাথব থারক, এর্াং সকারনা 
জ্বালামুরখে দ্বচহ্ন থারক না। 
 
সোট গ্রহ, সেগুরলা নীরেট, তুষাোরৃ্ত র্া পাথুরে, স গুরলারত জ্বালামুরখে দ্বচহ্ন থারক 
এর্াং মুরে সফলাে মরতা সকারনা উপাদান না থাকরল দ্বচহ্নগুরলা অদ্বনদ্বদবষ্ট কাল দ্বটরক 
থারক। দ্বতনিারর্ এই দ্বচহ্নগুরলা দ্বনদ্বশ্চহ্ন হয। 
 
প্রথমত তুষাোরৃ্ত সকারনা গ্ররহে শি র্েফােন্ন  মতরলে দ্বনরচ তেল  মুদ্র থাকরত 
পারে। সকারনা র্স্তু ধাক্কা দ্বদরয র্েফ িাঙাে  ময প্রচুে পাদ্বন দ্বেটায। তােপে পুনোয 
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িমাট র্েরফ পদ্বেণত হরয, র্লা োয েতিান  াদ্বেরয তুরল। এই ধেরনে গ্রহ র্া 
উপগ্রহ গুরলা হয, প্রচণ্ড োণ্ডা এর্াং র্ র্ার ে অরোগয। 
 
দ্বিতীযত েদ্বদ সকারনা গ্ররহ  দ্বিয আরগ্নযদ্বগদ্বে থারক, তা হরল লািা, র্া োই জ্বালামুরখে 
দ্বচহ্ন স রক সদয। এধেরনে গ্রহগুরলাও র্ র্ার ে অরোগয। 
 
তৃতীয সেরত্র গ্রহগুরলা হয র্া রোগয। এই গ্রহগুরলাে সপালাে আই  কযাপ থাকরলও 
অদ্বধকাাংশ মহা াগে হয তেল।  দ্বিয আরগ্নযদ্বগদ্বে থাকরলও অরনক দূরে দূরে অর্িান 
করে। এই ধেরনে গ্রহ জ্বালামুখ র্ন্ধ কেরত পারে না র্া স রক দ্বদরত পারে না। র্োং 
এখারন েদ্বযষু্ণ প্রিার্ কাি করে। র্াতা  এর্াং িা মান পাদ্বন জ্বালামুখগুরলারক েয 
করে সফরল। িীর্রনে অদ্বস্তত্ব থাকরল তা হয আরো সর্দ্বশ েযকােক। রু্রেে? 
 
দ্বকেুেণ  ময দ্বনরয দ্বর্ষযটা উরল্টপারল্ট দ্বর্রর্চনা কেল সপরলারেট। তােপে র্লল, 
দ্বকন্তু, সগালান, আদ্বম সমারটই রু্েরত পােদ্বে না। সে গ্ররহ আমো োদ্বে। 
 
আগামী কাল স খারন লযাণ্ড কের্, উৎফুে স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
এই গ্ররহ সকারনা মহা াগে সনই। 
 
শুধু পাতলা আই -কযাপ। 
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পেবাপ্ত র্াযুমণ্ডল সনই। 
 
ঘনরত্বে দ্বদক দ্বদরয টাদ্বমবনার ে র্াযুমণ্ডরলে একশ িারগে এক িাগ। 
 
অথর্া িীর্ন। 
 
সকারনা দ্বকেুই দ্বচদ্বহ্নত কেরত পাদ্বেদ্বন। 
 
তা হরল জ্বালামুখগুরলা েয হরলা কীিারর্? 
 
 াগে, র্াযুমণ্ডল এর্াং প্রাণ। সশান, েদ্বদ এই গ্রহ শুরু সথরকই পাদ্বন ও র্াযুশূনয হরতা তা 
হরল  মতরল এখরনা জ্বালামুখ থাকত। এগুরলাে অনুপদ্বিদ্বত প্রমাণ করে দ্বনকট অতীরত 
এখারন  াগে এর্াং র্াযুমণ্ডল দ্বেল। তা োড়া অরনকগুরলা সর্দ্ব ন সদখা োরে, সেগুরলা 
এক ময হযরতা  াগে র্া মহা াগে দ্বেল, এখন শুদ্বকরয সগরে। কারিই এখারন েদ্বযষু্ণ 
প্রিার্ কাি করেরে এর্াং এত কাোকাদ্বে  মরয হরযরে সে নতুন করে জ্বালামুখ ততদ্বে 
হওযাে  ময পাযদ্বন। 
 
সপরলারেরটে দ্বেক দ্বর্ো  হরে না। েদ্বদও আদ্বম প্ল্যারনরটালদ্বিস্ট নই, তরর্ মরন হরে 
েদ্বদ সকারনা গ্রহ করযক দ্বর্দ্বলযন র্েে পাতলা র্াযুমণ্ডল ধরে োখরত পারে, হোৎ করে 
স ই র্াযুমণ্ডল সশষ হরয োরর্ না, তাই না? 
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আমােও তাই ধােণা, ট্র্যাদ্বিি র্লল । দ্বকন্তু র্াযুমণ্ডল অদৃশয হওযাে আরগ এই গ্ররহ 
দ্বনুঃ রন্দরহ িীর্রনে অদ্বস্তত্ব দ্বেল,  ম্ভর্ত মানুষ। গযালাদ্বিে অনযানয সে  কল গ্ররহ 
মানুষ র্া  করে স গুরলাে মরতা এটাও দ্বনশ্চযই একটা রূপান্তে কো দ্বর্ে।  ম যা 
হরে, আমো িাদ্বন না মানুষ আ াে আরগ এখারন পদ্বেরর্শ সকমন দ্বেল অথর্া সকান 
পদ্বেদ্বিদ্বতরত িীর্রনে অদ্বস্তত্ব দ্বর্লুপ্ত হরযরে। হযরতা সকারনা চেম প্রাকৃদ্বতক দুরেবাগ 
র্াযুমণ্ডল ধ্বাং  করেরে। অথর্া মাোত্মক সকারনা অিাে াময দ্বেল, মানুষ চরল োওযাে 
পে ো চেম আকাে ধােণ করেরে। লযাণ্ড কোে পে হযরতা  র্ প্ররশ্নে উেে পারর্া, 
অথর্া পারর্া না। দ্বকেু আর  োয না। 
 
দ্বকন্তু এই গ্ররহ এক ময িীর্ন দ্বেল এখন সনই তারতও দ্বকেু আর  োয না। সে। গ্রহ 
 র্ ময র্ র্ার ে অরোগয এর্াং সে গ্রহ কারলে দ্বর্র্তবরন র্ র্ার ে অরোগয হরয 
পরড়রে তাে মরধয পাথবকয সকাথায? 
 
এখন র্ার ে অরোগয, এক মযকাে র্ দ্বতে ধ্বাং সূ্তপ থাকরর্ এখারন। 
 
অরোোরতও ধ্বাং সূ্তপ দ্বেল 
 
দ্বেক, দ্বকন্তু স ই  ারথ দ্বেল দ্বর্শ হািাে র্েরেে েড়, রৃ্দ্বষ্ট, র্াতা , তাপমাত্রাে 
পদ্বের্তবন। আে দ্বেল িীর্রনে অদ্বস্তত্ব–িুরল সেও না। মানুষ দ্বেল না, দ্বকন্তু অনযানয প্রাণী 
দ্বেল প্রচুে। ধ্বাং সূ্তপ আরগ্নযদ্বগদ্বেে জ্বালামুরখে সচরযও দ্রুত েয হয। দ্বর্শ হািাে র্েে 
পরে মূলযর্ান সকারনা তথয স খারন পাওযা সেত না। এখারন এই গ্ররহ দীঘব  ময 
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অদ্বতর্াদ্বহত হরযরে, হযরতা েড়, রৃ্দ্বষ্ট, র্াতা  এর্াং িীর্ন োড়া অদ্বতর্াদ্বহত হরযরে দ্বর্শ 
হািাে র্েে র্া আরো কম। তরর্ তাপমাত্রাে পদ্বের্তবন। হরযরে স্বীকাে কেরতই হরর্। 
অনয দ্বকেু দ্বেল না। ফরল ধ্বাং সূ্তপগুরলা আরো িারলা অর্িায থাকরর্। 
 
েদ্বদ,  রন্দরহে গলায দ্বফ দ্বফ  কেল সপরলারেট, সকারনা ধ্বাং সূ্তপ না থারক। হরত 
পারে এখারন কখরনা িীর্রনে অদ্বস্তত্ব দ্বেল না, অথর্া মানুষ কখরনা এখারন র্া  করেদ্বন 
এর্াং এমন সকারনা কােরণ র্াযুমণ্ডল নষ্ট হরযরে সেখারন মানুরষে দ্বকেু কোে দ্বেল না। 
 
না, না, আমাে মরন  রন্দহ স াকারনাে সচষ্টা করে লাি হরর্ না। কােণ এখান সথরক ো 
সদখদ্বে সকারনা  রন্দহ সনই স টা এক ময শহে দ্বেল। কারিই আগামী কাল লযাণ্ড 
কেদ্বে। 
 
. 
 
সফলরমে ধােণা আমো তারক তাে সোর্ট সিদ্ববে কারে দ্বফদ্বেরয দ্বনরয োদ্বে। দ্বচদ্বন্তত 
স্বরে র্লল দ্বব্ল্ । 
 
উমম, র্লল ট্র্যাদ্বিি, িা মান মহাকাশোরনে দ্বনরচ দ্বপেরল  রে োওযা  ােরফ  
সদখরে। তােপে এমনিারর্ সচাখ তুলল সেন একটু সদদ্বে করে মন্তর্যটা শুরনরে। 
ওটারকই একমাত্র দ্বপতামাতা দ্বহর রর্ িারন স , তাই না? 
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হযাাঁ, অর্শযই। দ্বকন্তু স  িার্রে আমো স ালাদ্বেযায দ্বফরে এর দ্বে। 
 
এটা সদখরত দ্বক স ালাদ্বেযাে মরতা? 
 
স  কীিারর্ র্লরর্? 
 
র্ল, এটা স ালাদ্বেযা না। আদ্বম সতামারক দ্বকেু ইলা রট্র্রটড রু্ক দ্বফল্ম সদর্। স খান 
সথরক র্ দ্বগ্ররহে েদ্বর্ সদদ্বখরয সফলমরক সর্াোও সে এেকম লে লে গ্রহ। আরে। 
অরনক  ময পারর্ তুদ্বম। লযাণ্ড কোে পে আমারক আে সিনিরক কতেণ র্াইরে 
থাকরত হয র্লা োয না। 
 
তুদ্বম আে সিনি? 
 
হযাাঁ। কােণ আদ্বম চাইরলও সফলমরক  ারথ সনওযা োরর্ না। কােণ ওে  াইরিে 
সে  ুযট সনই। সেরহতু এই গ্ররহ দ্বনো  সনওযাে মরতা সকারনা র্াতা  সনই স রহতু 
সে  ুযট পরে নামরত হরর্। 
 
আদ্বম সকন? 
 
ট্র্যাদ্বিরিে মুরখ করোে হাদ্ব । স্বীকাে কেদ্বে তুদ্বম  ারথ থাকরল দ্বনোপদ সর্াধ কের্। 
দ্বকন্তু সফলমরক একা মহাকাশোরন সেরখ োওযা োরর্ না। েন্ত্রপাদ্বত নষ্ট করে সফলরত 
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পারে, ইরে করে কেরর্ না হযরতা। সিনি  ারথ োরর্ কােণ প্রাচীন সকারনা দ্বলদ্বপ 
থাকরল স টা সর্াোে েমতা ওেই আরে। অথবাৎ সতামারক সফলরমে  ারথ থাকরত 
হরর্। 
 
দ্বব্ল্ রক অদ্বনদ্বশ্চত সদখারে। 
 
সশান, তুদ্বম সফলমরক  ারথ োখরত চাও, আদ্বম চাই না। আমাে কারে স  একটা 
োরমলা। ফরল তাে উপদ্বিদ্বত নানা প্রদ্বতর্ন্ধকতা ততদ্বে কেরর্, সতামারক তাে  ারথ 
মাদ্বনরয দ্বনরত হরর্। স  এখারন থাকরর্, কারিই সতামারকও থাকরত হরর্। 
 
দীঘবদ্বনো  সফলল দ্বব্ল্ , দ্বেক আরে। 
 
চমৎকাে । সিনি সকাথায? 
 
সফলরমে  ারথ। 
 
োও, ওরক পাদ্বেরয দাও। আদ্বম কথা র্লর্। 
 
সপরলারেট েখন এল ট্র্যাদ্বিি তখরনা প্ল্যারনটদ্বে  ােরফ  সদখরে। গলা খাকাদ্বে দ্বদরয 
দ্বনরিে উপদ্বিদ্বত িানান দ্বদরয স  র্লল, সকারনা  ম যা, সগালান? 
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দ্বেক  ম যা না, একটু অদ্বনশ্চযতা। অিুত গ্রহ এর্াং আদ্বম িাদ্বন না দ্বেক কী ঘরটরে। 
সর্দ্ব ন সদরখ মরন হয  াগেগুরলা দ্বেল দ্বর্শাল দ্বকন্তু অগিীে। আমাে মরন হয এই গ্রহ 
দ্বেল লর্ণািতাহীন এর্াং প্রচুে খাল দ্বেল, অথর্া  মুদ্রগুরলা খুর্ সর্দ্বশ লর্ণাি দ্বেল না, 
হরল সর্দ্ব রন লর্রণে দ্বচহ্ন থাকত। অথর্া  মুরদ্রে  ারথ  ারথ লর্ণও শুদ্বকরয সগরে–
দ্বনদ্বশ্চতই মানুরষে কাি র্রল মরন হয। 
 
দ্বিধাদ্বিত স্বরে সপরলারেট র্লল, দ্বেক রু্েরত পােদ্বে না, আমো ো খুাঁিদ্বে তাে  ারথ দ্বক 
এে সকারনা  ম্পকব আরে? 
 
না, আদ্বম একটু সকৌতূহলী। েদ্বদ িানরত পােতাম কীিারর্ এটা মানুষ র্ার ে সোগয হরয 
উরেরে এর্াং তাে আরগ সকমন দ্বেল, তখন হযরতা রু্েরত পােতাম পদ্বেতযি হওযাে 
দ্বেক আরগ র্া পরে কী ঘরটরে। তা হরল অস্বািাদ্বর্ক পদ্বেদ্বিদ্বতে িনয ততদ্বে থাকা সেত। 
 
কী েকম অস্বািাদ্বর্ক পদ্বেদ্বিদ্বত। এটা মৃত গ্রহ, তাই না? 
 
মৃত। পাদ্বন সনই; দ্বনো  সনওযাে মরতা র্াতা  সনই; সকারনা প্রকাে সমন্টাল অযাকদ্বটদ্বিদ্বট 
ধো পরড়দ্বন দ্বব্ল্র ে সচতনায। 
 
তা হরল আে  ম যা কী? 
 
সমন্টাল অযাকদ্বটদ্বিদ্বটে অনুপদ্বিদ্বত মারন প্রারণে অনুপদ্বিদ্বত না। 
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তরর্ এটা দ্বনদ্বশ্চত সে দ্বর্পজ্জনক প্রাণী সনই। 
 
িাদ্বন না।–দ্বকন্তু এগুরলা র্লাে িনয ডাদ্বকদ্বন। প্রথম অনু ন্ধারনে িনয দুরটা র্ড় শহে 
দ্বনর্বাচন করেদ্বে। এখরনা অেত। র্াযু এর্াং  মুদ্রগুরলারক োই ধ্বাং  করে থাকুক না 
সকন শহেগুরলা আিান্ত হযদ্বন। োই সহাক র্ড় শহেটারত মরন হয সকারনা উনু্মি িান 
সনই, শুধু সশষ  ীমায একটা সে রপাটব। সে শহেটা একটু সোট স টাে সিতে 
অরনকগুরলা  াধােণ সে রপাটব -–দ্বকন্তু, এগুরলা সথরক দ্বক সর্াো োয? 
 
দাাঁত সর্ে করে হা ল সপরলারেট, তুদ্বম চাও আদ্বম দ্ব দ্ধান্ত দ্বনই? 
 
না, দ্ব দ্ধান্ত আদ্বমই সনর্ । তুদ্বম শুধু সতামাে ধােণা র্ল। 
 
দ্বর্শাল এর্াং আকাশচুবী শহে হরর্ র্াদ্বণিয এর্াং উৎপাদরনে সকন্দ্র। একটু সোট শহে 
সেখারন অরনক উনু্মি িান আরে স টা হরর্ প্রশা দ্বনক সকন্দ্র। আে ওখারনই আমারদে 
সেরত হরর্। সকারনা মনুরমন্ট ির্ন আরে? 
 
তাে মারন? 
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মুচদ্বক হা ল সপরলারেট। আদ্বমও দ্বেক িাদ্বন না।  ময এর্াং গ্রহ সিরদ ফযাশরনে 
পদ্বের্তবন হয। তরর্ আমাে মরন হয ওগুরলা হরর্ দ্বর্শাল, অপ্ররযািনীয এর্াং র্যযর্হুল-
অরনকটা কমপরেলরনে মরতা। 
 
পাল্টা হা ল ট্র্যাদ্বিি।  ো দ্বে দ্বনরচ র্া পারশ তাদ্বকরয পদ্বেষ্কাে দ্বকেু সর্াো োরে না। 
তুদ্বম প্রশা দ্বনক সকন্দ্র সর্রে দ্বনরল সকন? 
 
ওখারনই গ্ররহে  াংগ্রহশালা, লাইরেদ্বে, আকবাইি , দ্বর্েদ্বর্দযালযগুরলা থাকরর্। 
 
িারলা। ওখারনই োরর্া তা হরল। আরগে দুর্াে র্যথব হরযদ্বে। আশা কদ্বে এর্াে দ্বকেু 
একটা পাওযা োরর্। 
 
দ্বি টাইম  লাদ্বক। 
 
িুরু কপারল তুলল ট্র্যাদ্বিি। এটা সপরল সকাথায? 
 
প্রাচীন দ্বকাংর্দদ্বন্তরত। অথব  ম্ভর্ত তৃতীয প্ররচষ্টায  ফল। 
 
স েকমই মরন হয। সর্শ, দ্বি টাইম  লাদ্বক, সিনি। 
 
. 
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১৫. সশওলা 
 
সে  ুযরট ট্র্যাদ্বিিরক সদখারে দ্বকমু্ভতদ্বকমাকাে, সে অাংশ  ুযরটে র্াইরে সর্দ্বেরয আরে, 
স টা হরে তাে সহালস্টাে। আরগেগুরলা না, র্োং এগুরলা আরো র্ড় এর্াং  ুযরটেই 
অাংশ। দ্বেচািব কো ব্ল্াস্টাে এর্াং দ্বনউরোদ্বনক হুইপ  তকবতাে  ারথ সহালস্টারে োখল। 
এর্াে আে সকউ অস্ত্রগুরলা তাে কাে সথরক সকরড় দ্বনরত পােরর্ না। 
 
দ্বব্ল্  হা ল । তুদ্বম এখারনও অস্ত্র সনরর্ সেখারন র্াতা  র্া–র্াদ দাও! সতামাে দ্ব দ্ধান্ত 
দ্বনরয আদ্বম আে কখরনা প্রশ্ন কের্ না। 
 
ট্র্যাদ্বিি সপরলারেরটে সহলরমট দ্বেক কোয র্যস্ত। সপরলারেট আরগ কখরনা সে  ুযট 
পরেদ্বন। িযাতব  ুরে র্লল,  এগুরলাে সিতে  দ্বতয ো  দ্বনরত পাের্, সগালান? 
 
আমাে উপে দ্বর্ো  োরখা, ট্র্যাদ্বিি র্লল । 
 
সফলম দ্বব্ল্র ে পারশ। সোট স ালাদ্বেযান িযাতব দৃদ্বষ্টরত সে  ুযটপো সদহ গুরলাে দ্বদরক 
তাদ্বকরয আরে। কাাঁপরে, আেস্ত কোে িনয এক হাত তাে কাাঁরধ সেরখরে দ্বব্ল্ । 
 
এযােলক দেিা খুরল হাত সনরড় দ্বর্দায িাদ্বনরয সর্দ্বেরয সগল দুিন। দেিা র্ন্ধ হরলা 
দ্বপেরন। মূল দেিা খুরল পা োখল একটা মৃত গ্ররহে মাদ্বটরত। 
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সিাে হরে। আকাশ পদ্বেষ্কাে, ধূ ে র্ণব,  ূেব এখরনা উরেদ্বন। সেদ্বদরক  ূরেবাদয হরর্ 
স দ্বদরক দ্বদগরন্ত োপ া িার্। 
 
োণ্ডা। র্লল সপরলারেট। 
 
োণ্ডা লাগরে সতামাে? অর্াক হরয র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
না। দ্বকন্তু সদরখা- সেদ্বডওে  াহারেয কথা সশানা োরে পদ্বেষ্কাে। স  আঙুল তুরল 
 ামরনে দ্বদরক দ্বনরদবশ কেল। 
 
সে িগ্ন পাথুরে ির্রনে দ্বদরক ওো এরগারে, সিারেে ধূ ে আরলায সদখা সগল তাে 
সদযালগুরলা  াদা দ্বশদ্বশেকণায সিিা। 
 
পাতলা র্াযুমণ্ডরলে কােরণ োরত প্রচণ্ড োণ্ডা এর্াং দ্বদরন প্রচণ্ড গেম পরড়। এই  মযটা 
হরে দ্বদরনে  র্রচরয োণ্ডা অাংশ, এর্াং তাপমাত্রা র্াড়রত আরো করযকঘণ্টা লাগরর্। 
 
তাে কথা সেন িাদুমন্ত্র, র্লাে  ারথ  ারথই দ্বদগরন্ত উাঁদ্বক দ্বদল  ূেব। 
 
ওদ্বদরক তাদ্বকও না, স্বািাদ্বর্ক গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। সতামাে সফ রপ্ল্ট দ্বেরফ্লদ্বক্টি এর্াং 
অদ্বত সর্গুদ্বন েদ্বি প্রদ্বতরোধক। তােপরেও দ্বর্পদ হরত পারে। 
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উদীযমান  ূরেবে দ্বদরক দ্বপেন দ্বফেল স , সদযারল তাে লবা োযা পরড়রে। কুযাশা সকরট 
োরে  ূরেবে আরলায। একমুহূরতবে িনয সদযালগুরলা মরন হল অন্ধকাে তােপে স টাও 
দূে হরয সগল। 
 
আকাশ সথরক ির্নগুরলা েত িারলা মরন হরযদ্বেল এখন আে তা মরন হরে না। দ্বচড় 
ধরেরে, সিরঙ পরড়রে। আমাে ধােণা তাপমাত্রা পদ্বের্তবরনে কােরণ এর্াং  ম্ভর্ত প্রায 
দ্বর্শ হািাে র্েে ধরে সে  ামানয পানীয উপাদান েরযরে তা োরত র্েরফ পদ্বেণত হরয 
আর্াে দ্বদরন গরল োরে। 
 
সপরলারেট র্লল, প্ররর্শ পরথে উপরে পাথরে দ্বকেু র্ণব সখাদাই কো, দ্বকন্তু এমনিারর্ 
সিরঙরে সে পড়া মুশদ্বকল। 
 
পারোদ্ধাে কেরত পােরর্, সিনি? 
 
সকারনা ধেরনে আদ্বথবক প্রদ্বতষ্ঠান। েতদূে উদ্ধাে করেদ্বে মরন হয এটা  ম্ভর্ত র্যাাংক । 
 
স টা আর্াে কী? 
 
সে ির্রন দ্বর্দ্বিন্ন  ম্পদ িমা োখা, উরোলন, র্াদ্বণিয, দ্বর্দ্বনরযাগ, ঋরণে আদান প্রদান 
কো হয। 
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পুরো একটা ির্ন শুধু এই কাি কেত? কদ্বম্পউটাে োড়া? 
 
কদ্বম্পউটাে োড়াই এক ারথ  র্ কাি কো হরতা। 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। প্রাচীন ইদ্বতহা  তারক আকষবণ কেরে না । 
 
দ্রুত এক ির্ন সথরক আরেক ির্রন োরে, সকারনাটারতই সর্দ্বশ  ময নষ্ট কেরে না। 
দ্বনষ্প্রাণ পদ্বেরর্শ,  ীমাহীন দ্বনুঃশব্তা মরনে উপে চাপ সফলরে। র্হু  হস্রারব্ে 
ধ্বাং সূ্তপ সদরখ মরন হয শহরেে কঙ্কাল। মাাং  খর  দ্বগরয হাড়গুরলা আরে। 
 
সোদ খুর্ একটা চড়া হযদ্বন দ্বকন্তু ট্র্যাদ্বিরিে মরন হরত লাগল সেন দ্বপরে গেম লাগরে। 
 
ডানদ্বদরক প্রায এক শ দ্বমটাে দূে সথরক দ্বচৎকাে কেল সপরলারেট, এদ্বদরক সদরখা। 
 
সেন সর্ামা ফাটল ট্র্যাদ্বিরিে কারন। দ্বচৎকাে করোনা, সিনি। েত দূরেই থারকা 
দ্বফ দ্বফ  কেরলও আদ্বম পদ্বেষ্কাে শুনরত পাের্। কী হরযরে। 
 
 ারথ  ারথ  ামরল দ্বনল সপরলারেট। এই ির্নটা হরে হল অর্ দয ওযাল্ডব । তাই সলখা 
আরে র্রল মরন হয। 
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দ্বতন তলা কাোরমা, োরদে দ্বকনাোগুরলা এর্রড়ারখর্রড়া, র্ড় র্ড় পাথরেে অাংশদ্বর্রশষ 
সকারনা েকরম দ্বটরক আরে,  ম্ভর্ত এক ময সকারনা িাস্কেব দাাঁড় কোরনা দ্বেল ওখারন। 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত? 
 
সিতরে সগরলই সর্াো োরর্। 
 
দ্বনচু দ্বকন্তু প্রশস্ত পাাঁচ ধাপ দ্ব াঁদ্বড় সর্রয উোে পে  ুদ্বর্শাল উনু্মি চিে। পাতলা র্াতার  
তারদে পারযে ধাতর্ িুরতা শব্ ততদ্বে না করে কম্পন  ৃদ্বষ্ট কেরে। 
 
এখন রু্েরত পােদ্বে র্ড়, অপ্ররযািনীয এর্াং র্যযর্হুল র্লরত কী রু্দ্বেরযদ্বেরল। দ্বফ  
দ্বফ  করে র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
একটা প্রশস্ত এর্াং উাঁচু হরল প্ররর্শ কেল ওো, লবা িানালা দ্বদরয সেখারন আরলা এর  
পড়রে স খারন দ্বেকদ্বমক কেরে, দ্বকন্তু তােপরেও  র্দ্বকেু সকমন সেন। োযায  াকা। 
পাতলা র্াযুমণ্ডল আরলা সর্দ্বশ েদ্বড়রয পড়রত দ্বদরে না। 
 
দ্বেক মােখারন প্রমাণ  াইরিে সথরকও র্ড় একটা মানুরষে মূদ্বতব, দ্ব নরথদ্বটক পাথরে 
ততদ্বে। এক হাত সিরঙ পরড় সগরে, আরেক হারতে ফাটল ধরেরে কাাঁরধে কারে, 
ট্র্াদ্বিরিে মরন হরলা সেন সটাকা দ্বদরলই পরড় োরর্। এক পা দ্বপদ্বেরয এল স  সেন সর্দ্বশ 
কারে থাকরল এই অ হনীয স ৌন্দেব সখযারলে র্রশ ধ্বাং  করে সফলরর্। 
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মানুষটা সক, স  র্লল। সকাথাও সকারনা পদ্বেচয সনই। মরন হয োো এটা ততদ্বে করেরে 
তাো সিরর্দ্বেল এই র্যদ্বিে খযাদ্বত এমনিারর্ েদ্বড়রয পড়রর্ ফরল আলাদা করে পদ্বেচয 
দ্বলরখ োখাে দেকাে সনই, দ্বকন্তু এখন- কাাঁধ সনরড় দাশবদ্বনক  ুলি দ্বচন্তািার্না সেরড় 
সফলল। 
 
সপরলারেট তাদ্বকরযরে উপরে, তাে মাথা অনু েণ করে ট্র্যাদ্বিিও তাকারলা। স খারন 
সদযারল দ্বকেু সলখা, আাঁকার্াাঁকা সেখা-ট্র্যাদ্বিি দ্বকেুই পড়রত পােরে না। 
 
অিুত, সপরলারেট র্লল।  ম্ভর্ত দ্বর্শ হািাে র্েরেে পুরোরনা এর্াং এখারন  ূরেবে 
আরলা এর্াং ধুরলার্াদ্বল সথরক দ্বনোপদ, এখরনা পদ্বেষ্কাে। 
 
আমাে কারে না। 
 
অরনক প্রাচীন হস্তদ্বলদ্বপ। কী আরে সদখা োক- াত-এক-দুই- কণ্ঠস্বে কদ্বমরয দ্বর্ড়দ্বর্ড় 
কেরত লাগল, তােপে আর্াে সিারড় র্লল, পঞ্চাশটা নারমে তাদ্বলকা, এর্াং আমো 
িাদ্বন পঞ্চাশটা সে াে ওযাল্ডব দ্বেল আে এটা হরে হল অর্ দয ওযাল্ডব । মরন হয 
 র্গুরলা গ্ররহে তাদ্বলকা র্ দ্বত িাপরনে  মযিম অনুোযী সদওযা আরে। অরোো প্রথম 
স ালাদ্বেযা  র্বরশষ। সখযাল করো  াতটা কলাম আরে, প্রথম েযটা কলারম  াতটা করে 
নাম  র্বরশষ কলারম আটটা নাম।  ম্ভর্ত স রিন র্াই স রিন দ্বগ্ররডে পদ্বেকল্পনা দ্বেল, 
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তােপে স ালাদ্বেযা অন্তিুবি হয। আমাে ধােণা, ওল্ড চযাপ, এই তাদ্বলকা স ালাদ্বেযারত 
র্ দ্বত শুরুে অরনক আরগ। ততদ্বে হরযরে। 
 
আে আমো সকান গ্ররহে মাদ্বটরত দাাঁদ্বড়রয আদ্বে? র্লরত পােরর্? 
 
তৃতীয কলারমে পাাঁচ নাবাে নামটা হরে তাদ্বলকাে উদ্বনশতম, অনযগুরলা সথরক র্ড় করে 
সলখা। র্ণবগুরলাে দ্বর্নযা  সদরখ মরন হয দ্বনরিরদে অহাংকাে আে আদ্বিিাতয প্রকাশ 
কোে সচষ্টা কেরে। তা োড়া — 
 
নামটা কী? 
 
েত দূে সর্াো োরে, সলখা আরে সমলরপাদ্বমদ্বনযা। কখরনা শুদ্বনদ্বন। 
 
এটা পৃদ্বথর্ীে প্রদ্বতশব্ হরত পারে? 
 
সহলরমরটে সিতে সিারড় সিারড় মাথা নাড়ল সপরলারেট। প্রাচীন দ্বকাংর্দদ্বন্তরত পৃদ্বথর্ীে 
অরনক প্রদ্বতনাম র্যর্হাে কো হরযরে। গাযা তাে একটা। এ োড়াও েরযরে সটো, এড্রা 
এেকম আরো অরনক।  র্গুরলাই সোট। দীঘব সকারনা নাম র্যর্হাে কো হরযরে র্রল 
আমাে িানা সনই, অথর্া সমলরপাদ্বমদ্বনযাে  াংদ্বেপ্ত রূপ প্রকাশ করে এমন সকারনা নাম। 
 
তা হরল আমো দাাঁদ্বড়রয আদ্বে সমলরপাদ্বমদ্বনযায। এর্াং এটা পৃদ্বথর্ী নয । 
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হযাাঁ। এর্াং তা োড়া দ্বনরিে নাম র্ড় র্ড় অেরে দ্বলখাে পরেও আরো র্ড় প্রমাণ-এই 
গ্ররহে সকা-অদ্বডবরনট  সলখা আরে ০,০,০। 
 
সকা-অদ্বডবরনট ? দ্বর্ষ্মরয দ্বচৎকাে কেল ট্র্যাদ্বিি। তাদ্বলকায সকা-অদ্বডবরনট  সদওযা 
আরে? 
 
প্রদ্বতটা নারমে পারশ দ্বতনটা  াংখযা সদওযা আরে এর্াং আমাে ধােণা ওগুরলা সকা-
অদ্বডবরনট , আে কী হরত পারে? 
 
উেে না দ্বদরয ডান উরুে কারে সে  ুযরটে সোট কম্পাটবমযান্ট সথরক একটা কম্পযাক্ট 
দ্বডিাই  সর্ে কেল ট্র্যাদ্বিি। লবা তাে কম্পাটবমযারন্টে  ারথ েুি। েরেে  ারথ েন্ত্রটা 
সচারখ লাদ্বগরয সদযারলে দ্বশলাদ্বলদ্বপে দ্বদরক সফাকা  কেল। মাত্র করযক দ্বমদ্বনরটে কাি 
দ্বকন্তু আরৃ্ত হারত কািটা কেরত অরনক  ময লাগরে। 
 
কযারমো? সপরলারেরটে অথবহীন মন্তর্য। 
 
এটা  ো দ্বে মহাকাশোরনে কদ্বম্পউটারে ইরমি সেকডব কেরর্। 
 
দ্বর্দ্বিন্ন দ্বদক সথরক অরনক গুরলা েদ্বর্ তুলল স , তােপে র্লল, দাাঁড়াও! উপরে উেরত 
হরর্।  াহােয করো, সিনি। 
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সপরলারেট  ারথ  ারথ হাত দ্বদরয দ্বস্টোপ ততদ্বে কেল দ্বকন্তু মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। আমাে 
ওিন োখরত পােরর্ না। হাত আে হাাঁটুরত িে দ্বদরয র্ । 
 
সর্শ কষ্ট করে র্ রত পােল সপরলারেট, কযারমো আর্াে সিতরে সেরখ ট্র্যাদ্বিি একই 
েকম কষ্ট করে সপরলারেরটে কাাঁরধ উেল, স খান সথরক মূদ্বতবে পাদাদ্বনরত চড়ল । 
তােপে মূদ্বতবে িাাঁি কো হাাঁটুরত িে দ্বদরয হাতদ্বর্হীন কাাঁধ ধেল। অম ৃণ রু্রক 
সগাড়াদ্বলে িে দ্বদরয চরড় র্ ল কাাঁরধ। সে মানুষগুরলা দীঘবদ্বদন আরগ মাো সগরে তাো 
সকারনা উরেরশয এই মূদ্বতব ততদ্বে করেদ্বেল। দ্বনশ্চযই তারদে কারে। ট্র্যাদ্বিরিে এই 
আচেণ চেম অপমারনে মরতা। এই দ্বচন্তা করেই একটু হালকািারর্ র্ াে সচষ্টা কেরে 
স । 
 
তুদ্বম পরড় দ্বগরয র্যথা পারর্। উদ্বিগ্ন স্বরে র্লল সপরলারেট। 
 
পড়র্ না, কথাে  ারথ  ারথ কযারমো সফাকা  কেল ট্র্যাদ্বিি। আরো। অরনকগুরলা েদ্বর্ 
তুলল তােপে আরগে মরতা  ার্ধারন সনরম এল পাদাদ্বনরত। স খান সথরক লাফ দ্বদরয 
নামল মাদ্বটরত, আে সেন স টােই প্ররযািন দ্বেল। লাদ্বফরয নামাে ফরল সে কম্পন ততদ্বে 
হরলা তারত মূদ্বতবে অেত হাতটাও সিরঙ পড়ল এর্াং পারযে দ্বদক সথরক লাদ্বফরয উেল 
একগাদা পাথে টুকরো। দ্বকন্তু সকারনা শব্ হযদ্বন। 
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িরম সগরে ট্র্যাদ্বিি, তাে প্রথম দ্বচন্তাই দ্বেল ওযাচমযান সদখাে আরগই সকাথাও লুকারত 
হরর্। আশ্চেব, িার্ল স , এেকম পদ্বেদ্বিদ্বতরত কীিারর্ সোটরর্লাে সৃ্মদ্বত মরন পরড়–
েখন হাত সথরক পরড় গুরুত্বপূণব সকারনা দ্বিদ্বন  সিরঙ োয। অল্প  মরযে িার্না, দ্বকন্তু 
দাগ সকরট দ্বদল মরন। 
 
সপরলারেরটে গলা সকমন ফাাঁকা সশানারলা, সেন তাে সচারখে  ামরন সকউ অ ামানয 
একটা দ্বশল্পকমব নষ্ট করে সফরলরে। তরর্  ামরল দ্বনরত পােল। দ্বেক-দ্বেক আরে, 
সগালান। এমদ্বনরতই সিরঙ পড়ত। 
 
পাদরদরশে কারে েড়ারনা টুকরোগুরলাে দ্বদরক এদ্বগরয সগল স  সেন সিরঙ পড়াে কােণ 
র্ণবনা কেরর্, র্ড় একটা পাথে খরণ্ডে দ্বদরক হাত র্াদ্বড়রয র্লল, সগালান, এদ্বদরক এ । 
 
ট্র্যাদ্বিি কারে সেরতই সপরলারেট সে পাথে খণ্ড সদখারলা দ্বনুঃ রন্দরহ স টা মূদ্বতবে কাাঁরধে 
 ারথ সিাড়া দ্বদরয সেরখদ্বেল। এটা কী? দ্বিরে  কেল স । 
 
আাঁরশে মরতা উজ্জ্বল  রু্ি র্রণবে কী সেন েরযরে। সে  ুযট দ্বদরয  াকা আঙুল দ্বদরয 
ঘষা দ্বদরতই পদ্বেষ্কাে হরয সগল। 
 
সশওলা মরন হরে। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
মাইণ্ড দ্বর্হীন সে িীর্রনে কথা র্রলদ্বেরল? 
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কতটুকু মাইণ্ড দ্বর্হীন দ্বেক র্লরত পাের্ না, দ্বব্ল্  র্লরত পােরর্, এর্াং মরন হয র্লরর্ 
সে এে কনশা রন  আরে-দ্বকন্তু স রতা র্রল সে  ামরনে ঐ পাথেটােও কনশা রন  
আরে। 
 
সতামাে দ্বক মরন হয সশওলাে কােরণ পাথেগুরলা সিরঙ পড়রে? 
 
সকারনা না সকারনা িূদ্বমকা সতা আরেই। এই গ্ররহ  ূরেবে আরলাে অিার্ সনই,  ামানয 
পাদ্বন আরে। র্াযুমণ্ডরলে অরধবক িলীয র্াে। র্াদ্বক অাংশ নাইরট্র্ারিন এর্াং দ্বনদ্বিয 
গযা । কার্বন-ডাই অিাইড সনই র্লরলই চরল।  র্াই ধরে সনরর্ এখারন সকান উদ্বিদ 
সনই–দ্বকন্তু কার্বন-ডাই অিাইরডে মাত্রা কম হওযাে কােণ তা পাথরেে  ারথ দ্বমরশ 
আরে। এখন েদ্বদ পাথরে  ামানয কার্বরনট থারক তরর্ সশওলা সকারনা ধেরনে এদ্ব রডে 
 াহারেয পাথরেে সিতে সথরক কার্বন-ডাই-অিাইড  াংগ্রহ কেরর্। 
 
চমৎকাে। 
 
দ্বনুঃ রন্দরহ। তােরচরযও চমৎকাে হরে সে াে ওযাল্ডবগুরলাে সকা-অদ্বডবরনট । দ্বকন্তু 
আমো চাই পৃদ্বথর্ীে সকা-অদ্বডবরনট । এখারন না থাকরল দ্বর্দ্বল্ডরঙে অনয সকাথাও আরে–
অথর্া অনয সকারনা দ্বর্দ্বল্ডরঙ। এর া সিনি। 
 
দ্বকন্তু — 
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না, না। পরে কথা র্লর্। প্রথরম কী পাই স টা সদখরত হরর্। তাপমাত্রা সর্রড় োরে। 
ডান হারতে দস্তানাে উরল্টাদ্বদরক সোট সটম্পারেচাে দ্বেদ্বডাং সদরখ র্লল ট্র্যাদ্বিি। এর া, 
সিনি। 
 
মৃদু পারয হাটরে অদ্বিোত্রীো। েদ্বদও শব্ হরে না র্া সকউ নিে োখরে না। দ্বকন্তু তাো 
একটু লদ্বজ্জত। িাইরেশরনে মাধযরম আে সকারনা েদ্বত কোে ইরে সনই। 
 
পারযে আঘারত ধুরলা উড়রে। েদ্বদও সর্দ্বশেণ সির  থাকরত পােরে না পাতলা 
র্াতার ে কােরণ, সপেরন পারযে োপ সথরক োরে। 
 
অনুজ্জ্বল সকাণগুরলারত েখন তখন সচারখ পড়রে সশওলা। েদ্বদও দ্বনচু স্তরেে িীর্ন, দ্বকন্তু 
অস্বদ্বস্ত হরে, দ্বনষ্প্রাণ, দ্বনুঃস্তব্ধ, মৃগ্ররহ সহাঁরট সর্ড়ারনাে ো রুদ্ধকে অনুিূদ্বত থাকরে না, 
দ্বর্রশষ করে চােদ্বদরকে কাোরমা সদরখ মরন হরে সে এটা এক ময দ্বেল প্রাণচাঞ্চরলয 
িেপুে। 
 
তােপে সপরলারেট র্লল, আমাে মরন হয এটা লাইরেদ্বে। 
 
সকৌতূহলী হরয চােপারশ তাকাল ট্র্যাদ্বিি। অরনকগুরলা স লফ, আরেকটু তীক্ষ্ণ সচারখ 
তাকারনাে পরে ো সদখল স গুরলা প্রথরম মরন হরলা কারুকাি, তােপে িার্ল রু্ক 
দ্বফল্ম হরলও হরত পারে।  তকবিারর্ একটা হারত দ্বনল। পাতলা িিুে ধােক। রু্রড়া 
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আঙুরলে সটাকা দ্বদরয ডালা খুলল, আরো পাতলা এর্াং আরো িিুে। েদ্বদও পেীো করে 
সদখাে প্ররযািন মরন কেল না। 
 
অদ্বর্ো য েকম প্রাচীন। 
 
হািাে র্েরেে পুরোরনা, েমাপ্রাথবনাে  ুরে সপরলারেট র্লল, সেন অপ্রদ্বতরোধয প্রেুদ্বিে 
অদ্বিরোগ সথরক প্রাচীন সমলরপাদ্বমদ্বনযারক েোে সচষ্টা কেরে। 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্বডরস্কে মােখারন চমৎকাে দ্বর্নযার  সখাদাই কো র্ণবগুরলা সদদ্বখরয দ্বিরে  
কেল, এটা দ্বক দ্বশরোনাম? কী দ্বলরখরে? 
 
পরড় সদখল সপরলারেট। দ্বেক দ্বনদ্বশ্চত নই, ওল্ড মযান। একটা শরব্ে অথব মরন হরে 
অণুিীর্।  ম্ভর্ত মাইরিা-অগবাদ্বনিম। আমাে ধােণা এগুরলা সটকদ্বনকযাল 
মাইরিার্ারযালদ্বিকযাল টামব, স্টযাণ্ডাডব গযালাকদ্বটরকও আদ্বম স টা রু্ের্ না। 
 
 ম্ভর্ত। এর্াং রু্েরত পােরলও সকারনা লাি হরর্ না। িীর্াণুে প্রদ্বত আমারদে সকারনা 
আগ্রহ সনই।–একটা কাি করো, সিনি। র্ইগুরলাে দ্বদরক এক পলক তাদ্বকরয 
ইন্টারেদ্বস্টাং দ্বকেু পাও দ্বকনা সদখ। ততেরণ আদ্বম রু্ক দ্বিউযােগুরলা একটু সদদ্বখ। 
 
ওগুরলা রু্ক দ্বিউযাে? অর্াক হরয র্লল সপরলারেট। উরু্ হরয র্ রল সেমন সদখায 
স েকম দ্বত্ররকাণ কাোরমা, চূড়ায একটা তীেবক দ্বিন এর্াং র্াাঁকারনা  মতল অাংশ 
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সেখারন হাত র্া ইরলকরট্র্া সনাটপযাড োখা হরতা-অর্শয সমলরপাদ্বমদ্বনযায এধেরনে 
দ্বিদ্বন  দ্বেল দ্বক না র্লা োরর্ না। 
 
এটা েদ্বদ লাইরেদ্বে হয, ট্র্যাদ্বিি র্লল, সকারনা না সকারনা ধেরনে রু্ক দ্বিউযাে থাকরত 
র্াধয, আমাে মন র্লরে এগুরলাই স ই দ্বিদ্বন । 
 
আলরতা িারর্ দ্বিরনে উপে সথরক ধুরলা মুেল স , তােপরেও আস্ত থাকায স্বদ্বস্ত সপল, 
সে পদাথব দ্বদরয দ্বিদ্বন গুরলা ততদ্বে কো হরযরে তাে েরশব স গুরলা সিরঙ পরড়দ্বন। 
হালকািারর্ একটাে পে একটা সর্াতাম দ্বটপরত লাগল, লাি হরলা না। পে পে 
করযকটা রু্ক-দ্বিউযাে চালারনাে সচষ্টা করে ফল হল একই। 
 
অর্াক হযদ্বন স । দ্বর্শ হািাে র্েে পরে এগুরলা কাি কেরলও পাওযাে আ রর্ 
সকারত্থরক।  াংেদ্বেত এনাদ্বিব  র্ মযই েয হয। সেকারনাে সকারনা উপায সনই। এটা 
থারমবাডাইনযাদ্বমরিে দ্বিতীয  ূত্র। 
 
সপরলারেট ডাকল সপেন সথরক, সগালান? 
 
হযাাঁ। একটা রু্ক দ্বফল্ম সপরযদ্বে– 
 
কী ধেরনে? 
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আমাে ধােণা এটা সে  ফ্লাইরটে ইদ্বতহা । 
 
দারুণ–দ্বকন্তু দ্বিউযাে না চালারত পােরল সকারনা লাি হরর্ না। হতাশায হাত দুরটা 
মুদ্বষ্টর্দ্ধ কেল স । 
 
দ্বফল্মটা িাহারি দ্বনরয সেরত পাদ্বে। 
 
আমারদে দ্বিউযারে কীিারর্ স াকারর্া আদ্বম িাদ্বন না। স্কযানাে দ্ব রস্টরমও দ্বফট কো 
োরর্ না। 
 
দ্বকন্তু এে দ্বক সকারনা প্ররযািন আরে, সগালান? েদ্বদ আমো 
 
আ রলই প্ররযািন আরে, সিনি। এখন র্াধা দ্বদও না। কী কো োয িার্দ্বে। দ্বিউযারে 
পাওযাে  াপ্ল্াইরযে সচষ্টা কেরত পাদ্বে।  ম্ভর্ত স টাই প্ররযািন। 
 
সকারত্থরক পাওযাে আনরর্? 
 
সর্শ–অস্ত্রগুরলা হারত দ্বনরয দ্বকেুেণ পেবরর্েণ কেল ট্র্যাদ্বিি। ব্ল্াস্টাে সেরখ দ্বদরয 
দ্বনউরোদ্বনক হুইপ খুলল। অস্ত্রটাে এনাদ্বিব  াপ্ল্াই সলরিল মযাদ্বিমারম আরে। 
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হামাগুদ্বড় দ্বদরয দ্বিউযারেে সপেরন সগল স । সেলা দ্বদরয  ামরন আনল। অরনক গুরলা 
তাে। সদযাল সথরক সেটা সর্দ্বড়রযরে দ্বনুঃ রন্দরহ স টাই পাওযাে  াপ্ল্াই করে। প্রথরম 
আরস্ত তােপে সিারে তাে ধরে টানল। সদযারল ধাক্কা দ্বদরয সদখল। দ্বর্দ্বিন্ন িারর্ সচষ্টা 
করেও দ্বকেু কেরত পােল না। 
 
সমরেরত িে দ্বদরয উরে দাাঁড়ারলা স ই  ারথ কযার্ল উরে এল তাে  ারথ । কীিারর্ 
সদযাল সথরক কযার্ল খুরল সগল রু্েরতই পােল না স । দ্বোঁরড়রে র্রল মরন হরলা না, 
কােণ সশষ মাথা ম ৃণ, সদযারলে সমরেরত সেখারন কযার্ল স াকারনা দ্বেল স খারন ম ৃণ 
দাগ। 
 
সগালান, আদ্বম–নেম  ুরে র্লল সপরলারেট। 
 
অধধেব িদ্বিরত হাত নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। এখন না, সিনি। দ্বপ্ল্ি! 
 
হোৎ করেই র্া হারতে দস্তানায  রু্ি েরঙে দ্বকেু পদাথব সচারখ পড়ল।  ম্ভর্ত 
দ্বিউযারেে সপেন সথরক সশওলা সলরগরে। দস্তানা দ্বকেুটা  াঁতর াঁরত হরয সগরে, দ্বকন্তু 
শুদ্বকরয সগল দ্রুত,  রু্ি েঙ পারল্ট সচারখে  ামরনই হরয সগল র্াদাদ্বম। 
 
আর্াে কযার্রলে দ্বর্দ্বেন্ন মাথাে দ্বদরক গিীে মনরোগ দ্বদল। সমরেরত র্র  দ্বনউরোদ্বনক 
হুইরপে পাওযাে ইউদ্বনট খুলল। তারেে একমাথা মুি করে স াকারত লাগল  ার্ধারন, 
না থামা পেবন্ত  ুদ্বকরয সগল। আলরতািারর্ সটরন সদখল শি হরযরে দ্বকনা। 
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সিনি, র্লল স , তুদ্বম অরনক ধেরনে রু্ক দ্বফল্ম দ্বনরয কাি করেে। সচষ্টা করে সদখ 
এটা দ্বিউযারে স াকারত পারো দ্বকনা। 
 
তাে দ্বক আ রল সকারনা প্র– 
 
দ্বপ্ল্ি, সিনি, তুদ্বম র্াের্াে অর্ান্তে প্রশ্ন কেে। হারত সর্দ্বশ  ময সনই। োত নামাে 
আরগই দ্বফেরত হরর্। নইরল োণ্ডায িরম মের্। 
 
এিারর্ই স াকারনা উদ্বচত। দ্বকন্তু– 
 
দ্বেক আরে। েদ্বদ এটা সে -ফ্লাইরটে ইদ্বতহা  হয তাহরল পৃদ্বথর্ীে কথা দ্বদরয শুরু 
হরর্, কােণ মহাকাশ ভ্রমরণে িন্ম হয পৃদ্বথর্ীরত। এখন সদখা োক এটা কাি করে 
দ্বকনা। 
 
কাাঁপা হারত দ্বিউযারে রু্ক দ্বফল্ম  ুদ্বকরয দ্বনরদবশনাে িনয করন্ট্রারল সচাখ রু্লাল 
সপরলারেট। 
 
দ্বনরিে অদ্বিেতা কমারনাে িনয দ্বনচু স্বরে কথা র্লল ট্র্যাদ্বিি, আমাে ধােণা এই গ্ররহও 
সোর্ট দ্বেল। দ্বকন্তু  ম যা হরে স গুরলাে পাওযাে  াপ্ল্াই অরনক আরগই র্ন্ধ হরয 
সগরে। আর্াে চালু কেরলও সেইন কাি কেরর্ দ্বক? দ্বগযাে র্া দ্বলিাে হযরতা হািাে 
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র্েে দ্বটকরর্। দ্বকন্তু সেইরনে  ার্ এটদ্বমক মাইরিা ুইচ দ্বটকরর্? দ্বনশ্চযই র্ন্ধ হরয 
োরর্, আে চালু থাকরলই র্া পৃদ্বথর্ীে র্যাপারে দ্বক র্লরত পােরর্। কত দূে 
 
দ্বিউযাে কাি কেরে, ওল্ড চযাপ। সদখ। সপরলারেট র্লল। 
 
অেষ্ট আরলা জ্বরল উেল। কাাঁপরত লাগল রু্ক দ্বিউযাে। োপ া, দ্বকন্তু ট্র্যাদ্বিি 
দ্বনউরোদ্বনক হুইরপে পাওযাে র্াড়ারনারত উজ্জ্বল হরয উেল। পাতলা র্াতা   ূরেবে 
আরলা দূরে  দ্বেরয সেরখরে। ফরল ঘরেে সিতে অন্ধকাে এর্াং োযাময। 
তুলনামূলকিারর্ দ্বিন সর্দ্বশ উজ্জ্বল। এখনও কাাঁপরে, মারে মারে কদ্বম্পত োযা পড়রে। 
 
সফাকা  কেরত হরর্। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
িাদ্বন না, সপরলারেট র্লল, দ্বকন্তু এে সর্দ্বশ দ্বকেু কেরত পাের্ না। 
 
দ্বিরন োযা পরড়ই দ্রুত  রে োরে, হোৎ হোৎ মরন হয সেন আাঁকার্াাঁকা োপ া দ্বপ্রন্ট 
সদখা সগল। তােপে এক মুহূরতবে িনয উজ্জ্বল হরযই োপ া হরয সগল আর্াে। 
 
ওই িাযগাটা দ্বফদ্বেরয আরনা, সিনি। 
 
সপরলারেট এেই মরধয সচষ্টা শুরু করেরে। অরনক ক েত করে উজ্জ্বল অাংশটুকু দ্বফদ্বেরয 
আনল। 
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আগ্ররহে  ারথ পড়াে সচষ্টা কেল ট্র্যাদ্বিি। তােপে হতাশ  ুরে র্লল, তুদ্বম পড়রত 
পােে, সিনি। 
 
পুরোটা না, দ্বিরনে উপে েুাঁরক সপরলারেট র্লল। তরর্ এতটুকু র্লরত পাদ্বে এখারন 
স ালাদ্বেযাে কথা র্লা হরযরে। আমাে ধােণা প্রথম হাইপাে সে াল এিদ্বপদ্বডশরনে 
কথা সলখা আরে। পুরো র্ণবনা সে াে ওযাল্ডবগুরলা দ্বনরয সগালান। পৃদ্বথর্ীে সকারনা কথা 
সনই। 
 
থাকরর্ না, দ্বতি  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। এই গ্রহ, ট্র্যানটে  র্ িাযগা সথরক তথযগুরলা 
 দ্বেরয সফলা হরযরে। র্ন্ধ করে দাও। 
 
স টা সকারনা র্যাপাে না– 
 
কােণ আমো অনয লাইরেদ্বেরত খুাঁিরত পাদ্বে? স খারনও থাকরর্ না। তুদ্বম িারনা- কথা 
র্লাে  ময সপরলারেরটে দ্বদরক তাদ্বকরযদ্বেল ট্র্যাদ্বিি, এখন তাে দৃদ্বষ্টরত ফুরট উেল 
আতঙ্ক। সতামাে সফ রপ্ল্রটে কী হরযরে? স  দ্বিরে  কেল। 
 
. 
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দস্তানা পড়া হারত সফ রপ্ল্ট েশব করে, আর্াে  দ্বেরয আনল সপরলারেট। কী এগুরলা? 
হতিব গলায র্লল স । তােপে ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাদ্বকরয র্লল, সতামাে সফ  সপ্ল্ট 
সকমন অিুত সদখারে, সগালান। 
 
দ্বনরিে অিারন্তই আযনাে িনয চােপারশ তাকারলা ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু সনই। থাকরলও লাি 
হরতানা, কােণ ঘে অন্ধকাে।  ূরেবে আরলাে কারে চরলা। 
 
প্রায সটরনদ্বহাঁচরড় সপরলারেটরক স  কাোকাদ্বে িানালাে কারে দ্বনরয সগল। সে   ুযরটে 
প্রদ্বতরোধ  রিও দ্বপরে গেম লাগরে। 
 
সচাখ র্ন্ধ করে  ূরেবে দ্বদরক তাকাও, সিনি। স  র্লল। 
 
সফ  সপ্ল্রট ো দ্বেল  ারথ  ারথ তা পদ্বেষ্কাে হরয সগল।  ুযরটে ধাতর্ রু্নরটে  ারথ 
সেখারন সফ  সপ্ল্ট দ্বমরশরে স খারন সশওলা িরমরে,  রু্ি আর   াকা পরড় দ্বগরযদ্বেল। 
িারন দ্বনরিে সফ রপ্ল্রটেও একই অর্িা। 
 
সপরলারেরটে সফ  সপ্ল্রটে উপে আিুল ঘষল স ,  রু্ি েরঙে গুাঁরড়া পদাথব আঙুরলে 
 ারথ উরে এল।  ূরেবে তারপ সশওলা দ্রুত শুদ্বকরয র্াদাদ্বম োং ধেরে। এর্াে স  
সফ রপ্ল্রটে সকাণাগুরলারত আরো সিারে ঘষল। 
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আমােটাও পদ্বেষ্কাে করে দাও, সিনি। তােপে চরলা দ্বফরে োই। এখারন আে : দ্বকেু 
কোে সনই। 
 
দ্বনষ্প্রাণ র্াযুশূনয শহরে  ূেব তাে  র্ শদ্বি দ্বদরয তাপ েড়ারে। পাথুরে ির্নগুরলারত 
আরলা প্রদ্বতফদ্বলত হরয ধাাঁদ্বধরয দ্বদরে সচাখ। েত দূে  ম্ভর্ োযাে সিতে দ্বদরয হাটরে 
ট্র্যাদ্বিি। একটা িাঙা সদযারলে সিতে আঙুল  ুদ্বকরয সর্ে করে আনল। দ্বফ দ্বফ  করে 
র্লল, সশওলা। এদ্বগরয দ্বগরয আঙুলটা  ূরেবে আরলারত র্াদ্বড়রয ধেল। 
 
কার্বন-ডাই-অিাইরডে পদ্বেমাণ খুর্ কম। স  র্লল, ফরল সেখারন কার্বন ডাই-অিাইড 
পারে স খারনই সশওলা িন্মারে। আমো এই মুহূরতব একটা প্রধান উৎ ,  ম্ভর্ত এই 
মৃত গ্ররহে সে-সকারনা উৎ  সথরক অরনক সর্দ্বশ  মৃদ্ধশালী এর্াং আমাে ধােণা সফ  
সপ্ল্ট সেখারন সিাড়া লাগারনা হরযরে স খান সথরকই গযা  দ্বলক কেরে। 
 
তাই স খারন সশওলা িন্মারে। 
 
হযাাঁ। 
 
সফোে পথ মরন হরলা অরনক দীঘব, আে  কারলে তুলনায এখন গেমটাও সর্দ্বশ। তরর্ 
সপৌঁরে সদখল মহাকাশোন এখনও োযাে সিতে েরযরে। 
 
সদখ! র্লল সপরলারেট। 
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ট্র্যাদ্বিি সদখল। সমইনলরকে দ্বকণাোগুরলারত  রু্ি সশওলাে  েল সেখা। 
 
আরো দ্বলরকি, র্লল সপরলারেট। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু অল্প পদ্বেমারণ সকারনা  রন্দহ সনই। তরর্ এমন ঘটনা আদ্বম কখরনা সদদ্বখদ্বন। 
সশওলাে র্ীি দ্বনশ্চযই  র্ িাযগায েদ্বড়রয আরে এর্াং সেখারন কার্বন ডাই-অিাইড 
পারে স খারনই দ্বশকড় গিারে। সেদ্বডও মহাকাশোরনে ওরযিরলাংরথ স ট করে দ্বব্ল্ রক 
ডাকল স , দ্বব্ল্ , শুনরত পােরো। 
 
দ্বব্ল্র ে ির্ার্ শুনরত পােরলা দুিরনই, হযাাঁ। সিতরে আ াে িনয সতদ্বে? সকারনা  ুখর্ে? 
 
আমো দেিাে দ্বেক র্াইরেই আদ্বে। দ্বকন্তু দেিা খুলরর্ না। আমো র্াইরে সথরক খুলর্। 
আর্াে র্লদ্বে, তুদ্বম দেিা খুলরর্ না। 
 
সকন? 
 
দ্বব্ল্ , ো র্লদ্বে তাই করো। পরে রু্দ্বেরয র্লর্। 
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ব্ল্াস্টাে সর্ে করে  ার্ধারন পাওযাে  র্বদ্বনম্ন মাত্রায দ্বনদ্বদবষ্ট কেল ট্র্যাদ্বিি। অদ্বনদ্বশ্চত 
সর্াধ কেরে, এে আরগ কখরনা এত কম পাওযারে চালাযদ্বন। চােপারশ তাদ্বকরয পেীো 
কোে মরতা স েকম দ্বকেু খুাঁরি সপল না। 
 
অরনকটা সর্পরোযা হরয সে পাহারড়ে সগাড়ায ফাে স্টাে দাাঁদ্বড়রয আরে তাে চূড়াে 
দ্বদরক লেয দ্বিে করে ফাযাে কেল। লেয দ্বর্নু্দ দ্বর্রস্ফাদ্বেত হরলা না, তরর্ মান চরে 
আঘারতে দ্বচহ্ন েষ্ট সদখরত সপল। তােপে ধােণা কেল মহাকাশোরনে হাল সে-সকারনা 
দ্বর্পদ সেকারনাে িনয পাহারড়ে মরতাই শি হরর্। সমইন লরকে প্রান্তিারগে দ্বদরক 
ব্ল্াস্টাে ঘুদ্বেরয দ্বনো  র্ন্ধ করে ফাযাে কেল স । 
 
করযক স দ্বন্টদ্বমটাে অাংরশে  রু্ি সশওলা  ারথ  ারথ র্াদাদ্বম হরয সগল হাত দ্বদরয 
োড়রতই েরে পড়ল র্াদাদ্বম অাংশটুকু। 
 
কাি হরে? উদ্বিগ্ন স্বরে দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
হরে। ট্র্যাদ্বিি র্লল। 
 
সমইনলরকে চােদ্বদরকে প্রান্তিারগ ব্ল্াস্টারেে েদ্বি সোাঁড়াে পে  রু্ি োং অদৃশয হরয 
সগল। থার্া দ্বদরয িাইরেশন ততদ্বে কেল সেন র্াদাদ্বম ধুরলা েরে পরড়–এত দ্বমদ্বহ ধুরলা 
সে পাতলা র্াতার  ও গযার ে মরতা অরনকেণ সির  থাকল। 
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আমাে মরন হয এর্াে সখালা োয, স ই  ারথ কর্দ্বিে করন্ট্রারলে সর্াম দ্বটরপ সিতরে 
 াংরকত পাদ্বেরয ওরপদ্বনাং সমকাদ্বনিম চালু কেল। সমইন লক অরধবক খুলরতই 
সপরলারেটরক র্লল, িলদ্বদ, সিনি। সদদ্বে করোনা। লাফ দ্বদরয উরে পরড়া। 
 
দ্বনরিও  ুকল সপেন সপেন, দেিাে সকাণায সেখারন পা সফরলরে স খারন লেয। দ্বিে 
করে ফাযাে কেল। তােপে সমইনলক র্ন্ধ কোে  াংরকত পাোল, পুরোপুদ্বে র্ন্ধ না 
হওযা পেবন্ত চালু োখল ব্ল্াস্টাে। 
 
আমো সিতরে  ুরকদ্বে, দ্বব্ল্ । এখারন দ্বকেুেণ থাকর্। তুদ্বম দ্বকেু কেরর্ না। 
 
আমারক দ্বকেু  ূত্র দাও। র্লল দ্বব্ল্ । সতামারদে সকারনা দ্বর্পদ হযদ্বন সতা? সপল সকমন 
আরে? 
 
আদ্বম এখারন, দ্বব্ল্ , এর্াং পুরোপুদ্বে দ্বনোপদ। দ্বচন্তা করো না। 
 
শুরনদ্বে, সপল, তরর্ পরে দ্বকেু প্ররশ্নে উেে দ্বদরত হরর্। আশা কদ্বে তুদ্বম স টা িারনা। 
 
কথা দ্বদদ্বে, র্লল ট্র্যাদ্বিি। আরলা সজ্বরল সপরলারেটরক র্লল, এখান সথরক। গ্ররহে  র্ 
র্াতা  পাম্প করে সর্ে করে সদর্, একটু অরপো করো। 
 
মহাকাশোরনে র্াতার ে কী হরর্? স টা  ুকরত সদরর্? 
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এখনই না। আদ্বমও তাড়াতাদ্বড় সে   ুযট খুরল সফলরত চাই, সিনি। দ্বকন্তু তাে আরগ 
েদ্বদ সকারনা িীর্াণু আমারদে  ারথ আর  স টা দূে কেরত হরর্। 
 
আরলা কম। স ই অর্িারতই ট্র্যাদ্বিি দেিাে সিতে দ্বদরক, সমরেরত, সদযারলে উপে 
সথরক দ্বনরচ ব্ল্াস্টারেে েদ্বি সর কেল। 
 
এর্াে তুদ্বম, সিনি। 
 
অস্বদ্বস্ত দ্বনরয তাকাল সপরলারেট, ট্র্যাদ্বিি র্লল, একটু গেম লাগরর্, তাে সর্শী দ্বকেু না। 
খাোপ লাগরল  ারথ  ারথ র্লরর্। 
 
অদৃশয েদ্বি প্রথরম সফ রপ্ল্ট তােপে ধীরে ধীরে সে  ুযরটে প্রদ্বত ইদ্বঞ্চ িাযগাে উপে 
সফলল স । দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, হাত সতাল, সিনি। আমাে কাাঁরধ িে দ্বদরয এক পা 
সতাল-এর্াে অনযটা। গেম লাগরে সর্দ্বশ? 
 
এখারন সতা োণ্ডা র্াতা  র্ইরে না। র্লল সপরলারেট। 
 
সর্শ, দ্বনরিে ততদ্বে ওষুধ পেখ করে সদদ্বখ। আমাে উপে চালাও। 
 
আদ্বম কখরনা ব্ল্াস্টাে চালাইদ্বন। 
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চালারত হরর্। এিারর্ মুে করে ধরো, রু্রড়া আঙুল দ্বদরয সোট সর্াতামটায চাপ দাও-
আে ব্ল্াস্টাে শি হারত ধরে োখরর্। দ্বেক আরে।–এর্াে আমাে সফ । সপ্ল্রটে উপে 
সঘাড়াও। ধীরে, ধীরে, সিনি, এক িাযগায সর্দ্বশেণ ধরে োখরর্ না। র্াদ্বক সহলরমরটে 
উপে, সচাযাল, ঘাড়। 
 
পুরো শেীে গেরম সঘরম না উো পেবন্ত দ্বনরদবশনা দ্বদরয সগল ট্র্যাদ্বিি। তােপে ব্ল্াস্টাে 
হারত দ্বনরয এনাদ্বিব সলরিল সদখল। 
 
অরধবরকে সর্দ্বশ সশষ হরযরে, র্লল স , এর্াং সিতরেে সদযারল েদ্বি েুাঁড়ল,  ামরন 
সপেরন, উপরে দ্বনরচ এক ইদ্বঞ্চ িাযগাও র্াদ দ্বদল না, চািব সশষ না হওযা। পেবন্ত েুাঁরড় 
সগল। 
 
পুরোপুদ্বে দ্বনদ্বশ্চত হওযাে পেই ট্র্যাদ্বিি মহাকাশোরনে সিতরে স াকাে দেিা সখালাে 
 াংরকত দ্বদল। সিতরেে োণ্ডা র্াতা  এর্াং দেিা সখালাে দ্বহ  শব্টারক স  স্বাগত 
িানাল খুদ্বশমরন। হযরতা কল্পনা,  ারথ  ারথ োণ্ডা অনুির্ কেল স । কল্পনা সহাক আে 
োই সহাক এই অনুিূদ্বতরকও স  খুদ্বশ মরন স্বাগত িানাল। 
 
সে   ুযট খুরল এখারনই সেরখ োও, সিনি। 
 
দ্বকেু মরন করো না, র্লল সপরলারেট,  র্ দ্বকেুে আরগ আমাে দেকাে সগা ল। 
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 র্ দ্বকেুে আরগ না।  দ্বতয কথা র্লরত দ্বক,  র্াে আরগ এমনদ্বক ব্ল্াডাে খাদ্বল কোে 
আরগ সতামারক দ্বব্ল্র ে  ারথ কথা র্লরত হরর্। 
 
দ্বব্ল্  অরপো কেদ্বেল তারদে িনয, সচহাোয উরিগ। তাে সপেন সথরক উাঁদ্বক মােরে 
সফলম। শি করে দ্বব্ল্র ে ডান হাত িদ্বড়রয সেরখরে। 
 
কী ঘরটরে? কদ্বেন গলায দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । এমন কেে সকন সতামো? 
 
িীর্াণুে দ্বর্রুরদ্ধ র্যর্িা। শুকরনা গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। আন্ট্রািারযারলট সেদ্বডরযশন চালু 
কেরত হরর্। কারলা লা গুরলা নাদ্বমরয দাও। সদদ্বে করো না। 
 
আরলাদ্বকত সদযারলে  ারথ অদ্বতরর্গুদ্বন েদ্বি সোগ হরয উজ্জ্বলতা র্াদ্বড়রয তুলল। এরক 
এরক পেরনে ঘারম সিিা  র্ সপাশাক খুরল সফলল ট্র্যাদ্বিি। দ্বর্দ্বিন্নিারর্ সনরড় সচরড় 
শুদ্বকরয দ্বনল। 
 
শুধু একটু  তকবতা, র্লল স । তুদ্বম ও করো, সিনি, আে দ্বব্ল্  আমারক  র্, কাপড় 
খুরল সফলরত হরর্। সতামাে অস্বদ্বস্ত লাগরল পারশে ঘরে চরল সেরত পারো। 
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দ্বব্ল্  র্লল, অস্বদ্বস্ত লাগরর্ না দ্বর্েতও হর্ না। তুদ্বম সদখরত সকমন স ই  ম্পরকব আমাে 
পদ্বেষ্কাে ধােণা আরে। এর্াং অর্শযই নতুন দ্বকেু সদখারত পােরর্ না।–কী ধেরনে 
িীর্াণু। 
 
খুর্ই সোট, েতদূে  ম্ভর্ দ্বনো ি গলায র্লাে সচষ্টা কেল ট্র্যাদ্বিি। তরর্ আমাে ধােণা 
মানুরষে র্যাপক েদ্বত কেরত পারে। 
 
. 
 
সশষ হরলা  র্। অদ্বতরর্গুদ্বন আরলা তাে কাি দ্বনখুাঁতিারর্  ম্পন্ন কেল। ফাে স্টারে 
প্রথম উোে পে িদ্বটল দ্বফল্ম এর্াং ইস্ট্রাকশন সথরক স  সিরনদ্বেল অদ্বতরর্গুদ্বন আরলা 
িীর্াণুনাশক দ্বহর রর্ র্যর্হাে কো োরর্। 
 
মহাকাশ োন আকারশ উড়ল, এর্াং ট্র্যাদ্বিি এমনিারর্ চালারে সেন সকারনা েদ্বত না 
করে সমলরপাদ্বমদ্বনযাে  ূরেবে খুর্ কারে থাকা োয। এদ্বদরক স দ্বদরক র্াের্াে ঘুদ্বেরয 
মহাকাশোরনে পুরো  ােরফ  অদ্বতরর্গুদ্বন েদ্বিরত দ্বিদ্বিরয দ্বনরে। 
 
 র্াে সশরষ সে   ুযট দুরটা উদ্ধাে করে পুরোপুদ্বে  ন্তুষ্ট না হওযা পেবন্ত খুাঁদ্বটরয 
পেীো কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
এত োরমলা, র্লল দ্বব্ল্ , শুধু সশওলাে িনয। একথাই সতা র্রলদ্বেরল, ট্র্যাদ্বিি? সশওলা? 
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র্রলদ্বেলাম। কােণ  র্াে আরগ এই শব্টাই মাথায এর রে। েদ্বদও আদ্বম উদ্বিদদ্বর্োনী 
নই। শুধু এইটুকু র্লরত পাদ্বে সে এগুরলা গাঢ়  রু্ি এর্াং খুর্ই অল্প পদ্বেমারণ আরলাক 
শদ্বি র্যর্হাে করে। 
 
অল্প পদ্বেমারণ করে সকন? 
 
সশওলা অদ্বতরর্গুদ্বন েদ্বি র্া  ামানয আরলাও  হয কেরত পারে না। এগুরলাে। র্ীি 
 র্খারনই েড়ারনা, অথচ িন্মায শুধু সদযারলে ফাাঁরক র্া োরদে অন্ধকাে লুকরনা িারন 
সেখারন কার্বন-ডাই-অিাইরডে উৎ  আরে, েড়ারনা দ্বেটারনা আরলাক কণা সথরক শদ্বি 
 াংগ্রহ করে। 
 
এর্াং সতামাে ধােণা এগুরলা দ্বর্পজ্জনক। 
 
দ্বর্পজ্জনক হরত পারে। আমো েদ্বদ সকারনা র্ীি দ্বনরয আদ্ব  এখারন প্রচুে পাদ্বন। এর্াং 
কার্বন-ডাই-অিাইড পারর্। 
 
মাত্র ০.০৩ পাের ন্ট। 
 
েরথষ্ট। আমারদে নারকে ফুরটা র্া চামড়ায েদ্বদ সশওলা িন্মায? েদ্বদ আমারদে খার্াে 
নষ্ট করে সফরল? েদ্বদ সকারনা দ্বর্ষাি গযা  ততদ্বে করে? করযকটা র্ীি থাকরলই েরথষ্ট। 
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আমো সেখারন োরর্া স খারনই েদ্বড়রয পড়রর্। কী পদ্বেমাণ েদ্বত কেরর্ সক র্লরত 
পারে। 
 
মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ , িীর্রনে প্রকৃদ্বত দ্বিন্ন হরলই দ্বর্পজ্জনক হরর্ এমন সকারনা কথা সনই। 
 
এটা গাযাে কথা। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
অর্শযই, দ্বকন্তু আশা কদ্বে আদ্বম সর্াোরত সপরেদ্বে। সশওলাগুরলা এই গ্ররহে স্বল্প আরলা 
এর্াং কার্বন-ডাই-অিাইরড অিযস্ত। হযরতা অদ্বতদ্বেি আরলা এর্াং কার্বন-ডাই-অিাইড 
স গুরলারক সমরে সফলরর্। হযরতা সমলরপাদ্বমদ্বনযা োড়া অনয সকারনা গ্ররহ এগুরলা র্াাঁরচ 
না। 
 
তুদ্বম চাও আদ্বম একটা  ুরোগ দ্বনই? 
 
কাাঁধ নাড়ল দ্বব্ল্ । সর্শ, সতামাে র্যপােটাও আদ্বম রু্রেদ্বে। ো করেে আইর ারলট 
দ্বহর রর্ হযরতা অনয সকারনা উপায দ্বেল না। 
 
হযরতা উেে দ্বদত ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু এই  ময তীক্ষ্ণ গলায দ্বনরিে িাষায কথা র্রল উেল 
সফলম। 
 
সপরলারেটরক দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি, সমরযটা কী র্লরে? 
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সফলম র্লরে– 
 
একটু সদদ্বে হরলও সফলরমে মরন পড়ল সে তাে দ্বনরিে িাষা সকউ রু্েরর্ না। তাই 
আর্াে র্লল, তুদ্বম সেখারন দ্বগরযদ্বেরল স খারন সিদ্বব আরে? 
 
শরব্ে উচ্চােণ হরলা দ্বনখুাঁত, এর্াং দ্বব্ল্র ে মুখ উজ্জ্বল হরয উেল। খুর্ িারলা গযালাকদ্বটক 
র্লরত পারে এখন, তাই না? এর্াং দ্রুত। 
 
আদ্বম  র্ গুদ্বলরয সফলর্, তুদ্বম ওরক রু্দ্বেরয র্ল দ্বব্ল্  সে এই গ্ররহ আমো সকারনা সোর্ট 
সদদ্বখদ্বন। 
 
আদ্বম রু্দ্বেরয র্লদ্বে, র্লল সপরলারেট। এ  সফলম। হালকািারর্ র্াচ্চাটাে কাাঁরধ একটা 
হাত োখল সপরলারেট, ঘরে চরলা, পড়াে িনয সতামারক একটা র্ই দ্বদদ্বে। 
 
র্ই? সিদ্ববে কথা থাকরর্? 
 
দ্বেক স েকম না– দেিা দ্বদরয সর্দ্বেরয সগল ওো। 
 
তুদ্বম িারনা, ওরদে গমনপরথে দ্বদরক তাদ্বকরয অধধেব িদ্বিরত র্লল ট্র্যাদ্বিি, এই দ্বশশুে 
স র্া েে করে  ময নষ্ট কেদ্বে আমো। 
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 ময নষ্ট? ও সতামাে অনু ন্ধারন সকারনা র্াধা দ্বদরযরে, ট্র্যাদ্বিি?-সদযদ্বন। র্োং তাে 
 ারথ আমারদে সোগারোগ ততদ্বে হরে। এগুরলা দ্বক দ্বকেুই না? 
 
আর্ােও গাযা কথা র্লরে। 
 
হযাাঁ, এর্াে তা হরল র্াস্তর্র্াদী হওযাে সচষ্টা করো। দ্বতনটা সে াে ওযাল্ডব আমো ভ্রমণ 
করেদ্বে দ্বকন্তু পাইদ্বন দ্বকেুই। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। খাাঁদ্বট কথা। 
 
 দ্বতয কথা র্লরত দ্বক প্রদ্বতটা গ্রহই দ্বেল দ্বর্পজ্জনক, তাই না? অরোোরত দ্বেল দ্বহাংস্র র্নয 
কুকুে; স ালাদ্বেযায অিুত এর্াং দ্বর্পজ্জনক মানুষ; সমরলাদ্বমদ্বনযায দ্বর্পজ্জনক সশওলা। 
এটা পদ্বেষ্কাে সকারনা গ্রহরক তাে দ্বনিস্ব প্রকৃদ্বতে হারত সেরড় দ্বদরল স খারন মানুষ থাক 
র্া না থাক, স টা ইন্টােরস্টলাে কদ্বমউদ্বনদ্বটে িনয দ্বর্পজ্জনক হরয উরে। 
 
এগুরলারক তুদ্বম  াধােণ দ্বনযম দ্বহর রর্ ধেরত পাে না। 
 
দ্বতনটাে মরধয দ্বতনটাই আমাে ধােণাে  ারথ দ্বমরল োয,  দ্বতয প্রিাদ্বর্ত কোে মরতা। 
 
কীিারর্ সতামারক প্রিাদ্বর্ত করেরে, দ্বব্ল্ ? 
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র্লদ্বে। দযা করে সখালা মন দ্বনরয সশান। েদ্বদ র্াস্তরর্ সেমন সদখা োয স েকম িারর্ 
শুধুমাত্র আইর ারলটরদে দ্বনরয লে লে দ্বর্ে গরড় উরে তা হরল মানুষ তাে প্রাধানয 
দ্বর্স্তাে করে নন-দ্বহউমযান লাইফ ফমব, দ্বনষ্প্রাণ িূ-তাদ্বিক কাোরমা এর্াং এমনদ্বক এরক 
অরনযে উপে দ্বনরিে ইো চাদ্বপরয সদওযাে সচষ্টা কেরর্। স রেরত্র গযালাদ্বি হরর্ খুর্ই 
প্রাচীন, িিুে এর্াং অকােবকে একটা গযালাদ্বিযা। আদ্বম দ্বক সর্াোরত চাই তুদ্বম ধেরত 
সপরেে? 
 
তুদ্বম দ্বক র্লাে সচষ্টা কেে স টা আদ্বম ধেরত সপরেদ্বে-দ্বকন্তু তাে মারন এই না সে 
সতামাে কথা আদ্বম সমরন সনর্। 
 
শুধু শুরন োও। মানা না মানা সতামাে র্যাপাে, দ্বকন্তু সশান। গযালাদ্বিরক কােবকে োখাে 
একমাত্র উপায হরে েদ্ম-গযালাদ্বিযা। েদ্মরর্শ েত কম হরর্, গযালাদ্বিযা তত উন্নত 
হরর্। গযালাকদ্বটক এম্পাযাে দ্বেল েদ্ম-গযালাদ্বিযা ততদ্বেে শদ্বিশালী পদরেপ। েখন 
স টা সিরঙ পরড়, দীঘবিাযী অোিকতা সদখা সদয তখন েদ্ম-গযালাদ্বিযারক শদ্বিশালী 
কোে অরনকগুরলা ধাোর্াদ্বহক পদরেপ ততদ্বে হয। ফাউরণ্ডশন কনরফডারেশন, দ্বমউরলে 
 াম্রািয র্া দ্বিতীয ফাউরণ্ডশন-এে পদ্বেকদ্বল্পত এম্পাযাে স ধেরনেই দ্বকেু পদরেপ। 
দ্বকন্তু এধেরনে এম্পাযাে র্া কনরফডারেশন না থাকরলও, পুরো গযালাদ্বিরত দ্বর্শৃঙ্খলা 
থাকাে পেও তাে সিতে একটা  ম্পকব থাকত, প্রদ্বতদ্বট দ্বর্ে েুদ্ধাংরদহী মরনািার্ দ্বনরয 
পােেদ্বেক দ্বিযা কেত। স টাও এতটা খাোপ হরতা না। 
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তা হরল  র্রচরয খাোপটা কী? 
 
উেেটা সতামাে িানা আরে, ট্র্যাদ্বিি। দ্বনরিই সদরখে। েদ্বদ মানুরষে সকারনা র্ দ্বত 
গ্ররহে িাে াময পুরোপুদ্বে সিরঙ পরড় স টা হরর্  দ্বতযকারেে আইর ারলট, আে েদ্বদ 
অনযানয গ্ররহে  ারথ সোগারোগ র্ন্ধ করে সদয স টা সর্রড় উেরর্ দ্বর্ষরফাাঁড়াে মরতা। 
 
কযািাে! 
 
হযাাঁ। স ালাদ্বেযাে র্যাপােটা দ্বেক তাই। স  অনয  র্ গ্ররহে দ্বর্রুরদ্ধ। এমনদ্বক 
অদ্বধর্া ীোও এরক অপরেে দ্বর্রুরদ্ধ। এর্াং েদ্বদ  র্ মানুষ এক ারথ অদৃশয হরয োয 
শৃঙ্খলাে  র্বরশষ দ্বচহ্নটুকুও মুরে োরর্। ফরল এরক অপরেে দ্বর্রোদ্বধতা অরেৌদ্বিকিারর্ 
সর্রড় উেরর্, সেমন কুকুে র্া এই গ্ররহে সশওলা। রু্েরতই পােে, আমো গযালাদ্বিযাে 
েত কারে সপৌঁের্  মাি তত উন্নত হরর্। 
 
সর্শ দ্বকেুেণ দ্বব্ল্র ে দ্বদরক দ্বনুঃশরব্ তাদ্বকরয থাকল ট্র্যাদ্বিি। আদ্বম িার্দ্বে। সকন এই 
ধােনা আমাে একরপরশ মরন হরে; অথবাৎ েুদ্র েদ্বদ িারলা হয রৃ্হৎ হরর্ সর্দ্বশ িারলা, 
এর্াং  র্ দ্বমদ্বলরয হরর্ আরো সর্দ্বশ িারলা? তুদ্বমই র্রলে সে এই শযাওলাগুরলা সেরহতু 
অল্প কার্বন-ডাই-অিাইড গ্রহণ করে স রহতু সেখারন এই গযার ে প্রাচুেব আরে স খারন 
এগুরলা র্াাঁচরত পােরর্ না। এক দ্বমটাে লবা মানুরষে সথরক দুই দ্বমটাে লবা মানুষ 
িারলা; অনয দ্বদরক দ্বতন দ্বমটাে লবা মানুরষে সথরকও িারলা। একটা ইাঁদুে েদ্বদ হাদ্বতে 
 মান র্া একটা হাদ্বত েদ্বদ ইাঁদুরেে মরতা হয, তা হরল দ্বক র্াাঁচরত পােরর্? 
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প্রদ্বতটা র্স্তু স টা নেত্র র্া পেমাণু োই সহাক না সকন তাে স্বািাদ্বর্ক আকৃদ্বত স্বািাদ্বর্ক 
িদ্বটলতা এর্াং স্বািাদ্বর্ক গুণ থাকরর্, কথাটা প্রাণী এর্াং তারদে  মারিে সর্লাযও 
প্ররোিয। আদ্বম র্লদ্বে না সে গযালাকদ্বটক এম্পাযাে আদশব দ্বেল, এর্াং ফাউরণ্ডশন 
কনরফডারেশরনে সর্শ দ্বকেু ত্রুদ্বট আমাে সচারখ ধো পরড়রে, দ্বকন্তু আদ্বম একথাও র্লর্ 
না সে  ামদ্বগ্রক আইর ারলশন খাোপ এর্াং  ামদ্বগ্রক ইউদ্বনদ্বফরকশন িারলা। হযরতা 
দুরটাই  মান খাোপ এর্াং পুরোরনা গযালাকদ্বটক এম্পাযাে েতই ত্রুদ্বটপূণব সহাক না সকন 
হযরতা এে সর্দ্বশ দ্বকেু কো আমারদে  ামরথবযে র্াইরে। 
 
মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ । কথাটা সর্াধহয তুদ্বম দ্বনরিও দ্বর্ো  করো না, ট্র্যাদ্বিি। তুদ্বম দ্বক 
র্লরত চাও িাইো  এর্াং মানুষ  মান পদ্বেতযািয এর্াং একটা মাোমাদ্বে অর্িারন 
থাকরত চায-অরনকটা নেম োাঁরচে মরতা। 
 
না। র্োং র্লর্ সে িাইো  এর্াং  ুপাে দ্বহউমযান  মানিারর্ পদ্বেতযািয এর্াং একটা 
মাোমাদ্বে পথ সর্রে সনওযা উদ্বচত–সেমন  াধােণ মানুষ–োই সহাক, তকব করে লাি 
সনই। পৃদ্বথর্ী পাওযা সগরলই আমাে  ম যাে  মাধান হরর্। দ্বব্ল্  সমলরপাদ্বমদ্বনযারত র্াদ্বক 
 াতচদ্বেশটা সে াে ওযারল্ডবে সকা-অদ্বডবরনট  সপরযদ্বে। 
 
তুদ্বম  র্গুরলারতই োরর্? 
 
প্ররতযকটারত, েদ্বদ সেরত হয। 
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 র্াে িীর্রনে উপে েুাঁদ্বক সনরর্? 
 
হযাাঁ, েদ্বদ প্ররযািন হয। 
 
সফলমরক ঘরে সেরখ দ্বফরে এল সপরলারেট। দ্বব্ল্  এর্াং ট্র্যাদ্বিরিে র্াকযর্ারণে মােখারন 
দ্বকেু র্লাে সচষ্টা কেল। মাথা একর্াে এদ্বদক আরেকর্াে ওদ্বদরক সঘাোরে র্াের্াে। 
 
কতদ্বদন  ময লাগরর্? দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
েতদ্বদন লারগ, লাগুক, র্লল ট্র্যাদ্বিি, হযরতা পের্তবী গ্ররহই প্ররযািনীয তথয সপরয 
োরর্া। 
 
অথর্া সকাথাও পারর্া না। 
 
অনু ন্ধান না করে র্লা োরর্ না। 
 
এইর্াে সশষ পেবন্ত কথা র্লরত পােল সপরলারেট। দ্বকন্তু সকন খুাঁির্, সগালান। উেে 
আমো সপরয সগদ্বে। 
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সপরলারেরটে দ্বদরক অধধেব িদ্বিরত হাত নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, সথরম সগল আচমকা। ধীরে ধীরে 
মাথা ঘুদ্বেরয দ্বিরে  কেল, কী? 
 
র্লদ্বে, উেেটা আমো সপরয সগদ্বে। সমলরপাদ্বমদ্বনযায কমপরে পাাঁচর্াে র্লাে সচষ্টা 
করেদ্বে সতামারক। দ্বকন্তু দ্বনরিে কাি দ্বনরয এত সর্দ্বশ র্যস্ত দ্বেরল 
 
কী উেে সপরযদ্বে? কী র্লে তুদ্বম? 
 
পৃদ্বথর্ী। আমাে ধােণা পৃদ্বথর্ী সকাথায স টা আমো িাদ্বন এখন। 
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ষষ্ঠ পর্থ – আলফা 
 
১৬. দ্বর্ে মূরহে সকন্দ্র 
 
চেম দ্বর্েদ্বি দ্বনরয সপরলারেরটে দ্বদরক তাকাল ট্র্যাদ্বিি। তােপে র্লল, তুদ্বম এমন দ্বকেু 
সদরখে ো আদ্বম সদদ্বখদ্বন, অথচ র্লদ্বন আমারক। 
 
না, হালকা চারল উেে দ্বদল সপরলারেট। তুদ্বমও সদরখে এর্াং আদ্বম অরনকর্াে সতামারক 
র্লাে সচষ্টা করেদ্বে, দ্বকন্তু তুদ্বম শুনরত চাওদ্বন। 
 
সর্শ, আর্াে সচষ্টা করো। 
 
ওরক ধমক সদরর্ না, ট্র্যাদ্বিি। র্লল দ্বব্ল্ । 
 
আদ্বম ধমক দ্বদদ্বে না। শুধু প্রশ্ন কেদ্বে। আে তুদ্বমও দ্বশশুে মরতা ওরক আগরল োখাে 
সচষ্টা করো না। 
 
দ্বপ্ল্ি, র্লল সপরলারেট, েগড়া না করে আমাে কথা সশান–মানুরষে উৎ  খুাঁরি সর্ে 
কোে প্রথম প্ররচষ্টাে কথা সতামাে মরন আরে, সগালান? ইরযদ্বেফ প্ররিক্ট? দ্বর্দ্বিন্ন গ্ররহ 
র্ দ্বতিাপরনে তাদ্বেরখে  াহারেয অনু ন্ধান, ধােণা কো হরযদ্বেল সে ওযাল্ডব অর্ 
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অদ্বেদ্বিন র্া মূলগ্ররহে চােপারশ  মানিারর্ র্ দ্বত িাপন কো হয। ফরল নতুন গ্রহ 
সথরক েত পুরোরনা গ্ররহ োরর্া ততই আমো ওযাল্ডব অর্ অদ্বেদ্বিন এে কাোকাদ্বে 
সপৌঁের্। 
 
অধধেব িদ্বিরত মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। আমাে েতদূে মরন আরে এই প্ররিক্ট  ফল হযদ্বন, 
কােণ র্ দ্বত িাপরনে তাদ্বেখ দ্বর্ো রোগয দ্বেল না। 
 
স টা দ্বেক, ওল্ড সফরলা। দ্বকন্তু ইরযদ্বেফ সে গ্রহগুরলা সর্রে দ্বনরযদ্বেল স গুরলা দ্বেল 
দ্বহউমযান সে  এে র্ দ্বত িাপরনে সে সস্রাত তাে দ্বিতীয পরর্বে অাংশ। স ই  ময 
হাইপাে সে াল ট্র্ারিল অরনক অগ্র ে হরযরে। র্হুদূরেে গ্ররহ োতাযাত হরয পরড়রে 
অরনক  হি, এর্াং র্ দ্বত িাপন  ু াংর্দ্ধ রৃ্রেে আকারে হযদ্বন। স  কােরণই  ম যা 
সদখা সদয। 
 
দ্বকন্তু সে াে ওযাল্ডবগুরলাে কথা দ্বচন্তা করে সদরখা, সগালান। ওগুরলা দ্বেল র্ দ্বত 
িাপরনে প্রথম পর্ব। হাইপাে সে াল ট্র্ারিল তখন দ্বেল অনুন্নত। সেখারন দ্বিতীয 
পেবারয লে লে গ্ররহ র্ দ্বত িাপন কো হয দ্বর্শৃঙ্খলিারর্, দ্বকন্তু প্রথম পেবারযে 
পঞ্চাশটা গ্ররহ  ুশৃঙ্খলিারর্ র্ দ্বত িাপন কো হয। লে লে গ্ররহ র্ দ্বত িাপন চলরে 
দ্বর্শ হািাে র্েে ধরে, প্রথম পেবারযে পঞ্চাশটা গ্ররহ র্ দ্বত িাপন কো হয করযক 
শতাব্ীে সিতে-প্রায একই  ারথ । ঐ পঞ্চাশটা গ্রহ এক ারথ সদখরল মরন হরর্ ওযাল্ডব 
অর্ অদ্বেদ্বিনরক রৃ্োকারে দ্বঘরে সেরখরে। 
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পঞ্চাশটা গ্ররহে সকা-অদ্বডবরনট  আমারদে কারে আরে। মরন আরে মূদ্বতবে মাথা সথরক 
েদ্বর্ তুরল এরনে তুদ্বম। সে র্া োো পৃদ্বথর্ীে তথযগুরলা ধ্বাং  কেরে তাো হযরতা এই 
সকা-অদ্বডবরনট গুরলাে কথা িুরল সগরে অথর্া রু্েরত পারেদ্বন সে এখান সথরক আমো 
প্ররযািনীয তথয পারর্া। সতামারক ো কেরত হরর্, সগালান, স টা হরে গত দ্বর্শ হািাে 
র্েরেে সস্টলাে সমাশরনে  ারথ এই-সকা-অদ্বডবরনট গুরলা  মিয করে রৃ্রেে সকন্দ্রটা 
সর্ে কেরর্। তাহরল সপৌঁেরর্ পৃদ্বথর্ীে  ূরেবে কাোকাদ্বে, অথর্া অন্তত দ্বর্শ হািাে র্েে 
আরগ সেখারন দ্বেল সপৌঁোরত পােরর্ স খারন। 
 
মুখ হাাঁ হরয সগরে ট্র্যাদ্বিরিে। সপরলারেরটে কথা সশষ হওযাে পরেও অরনকেণ পরে 
মুখ র্ন্ধ কেল স । র্লল, এটা আমাে মাথায আর দ্বন সকন? 
 
সমলরপাদ্বমদ্বনযায অরনকর্াে র্লাে সচষ্টা করেদ্বে সতামারক। 
 
সকারনা  রন্দহ সনই। সতামাে কথা না সশানাে িনয েমা চাইদ্বে, সিনি। ঘটনা হরে 
আমাে মরনই হযদ্বন সে– দ্বর্েতিারর্ থামল স । 
 
শান্তিারর্ দ্বিি দ্বদরয সোাঁট সিিাল সপরলারেট, সে আদ্বম গুরুত্বপূণব দ্বকেু র্লরত পাদ্বে। 
দ্বকন্তু এই দ্বর্ষরয আদ্বম দ্বর্রশষে। অর্শয সতামাে ধােণাে সপেরনও েুদ্বি আরে। 
 
কখরনাই না, সিনি। দ্বনরিরক আমাে সর্াকা মরন হরে, আর্ােও েমা চাইদ্বে-এখন 
আমারক কদ্বম্পউটারেে কারে সেরত হরর্। 
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স  আে সপরলারেট পাইলটরুরম এর   ুকল, আে সপরলারেট র্োর্রেে মরতাই মুগ্ধ 
দৃদ্বষ্টরত তাদ্বকরয তাদ্বকরয সদখল ট্র্যাদ্বিি সডরস্কে উপে হাত োখরতই মানুষ এর্াং 
কদ্বম্পউটাে পদ্বেণত হল এক  োয। 
 
আমারক অরনক দ্বকেু অনুমান করে দ্বনরত হরর্, সিনি। র্লল ট্র্যাদ্বিি। কদ্বম্পউটারেে 
 ারথ তাে সচতনা দ্বমরশ থাকায মুরখ একটা শূনয িার্। ধরে দ্বনরত হরর্ প্রথম  াংখযাটা 
পাের ক এ দূেত্ব, এর্াং অনয দুরটা সকৌদ্বণক সেদ্বডযযান, প্রথমটা উপরেে এর্াং দ্বনরচে, 
দ্বিতীযটা ডান এর্াং র্ারযে। ধরে দ্বনরত হরর্ সোগ এর্াং দ্বর্রযাগ দ্বচহ্ন র্যর্হাে কো 
হরযরে গযালাকদ্বটক স্টযাণ্ডারডব সকাণ প্রকারশে িনয এর্াং শূনয-শূনয-শূনয হরে 
সমলরপাদ্বমদ্বনযাে  ূরেবে অর্িান। 
 
কথায েুদ্বি আরে। 
 
তাই।  াংখযাগুরলা  ািারনাে  ম্ভার্য েযটা পদ্ধদ্বত েরযরে, দ্বচহ্নগুরলারক  ম্ভার্য চােিারর্ 
 ািারনা োরর্, দূেরত্বে একক পাের ক না হরয আরলাকর্ষব হরত পারে, সকারণে একক 
সেদ্বডযান না হরয দ্বডদ্বগ্র হরত পারে। তাে  ারথ সোগ কে, দূেরত্বে একক আরলাকর্ষব 
হরল র্েরেে তদঘবয  বরন্ধ আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত নই। আরো সোগ কে সে পদ্ধদ্বতরত সকাণ মাপা 
হরযরে স টা আদ্বম িাদ্বন না–আমাে ধােণা সমলরপাদ্বমদ্বনযান, ইকুরযটরেে দ্বিদ্বেরত কো 
হরযরে, দ্বকন্তু প্রাইম সমদ্বেদ্বডযান কী? 
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এর্াে তুদ্বম আমারক আশাহত কেে। 
 
না, আশা সেরড়া না, অরোো এর্াং স ালাদ্বেযাে নাম তাদ্বলকায আরে, এর্াং এই গ্রহগুরলা 
মহাকারশে সকানখারন আদ্বম িাদ্বন। সকা-অদ্বডবরনট  র্যর্হাে করে স গুরলা খুাঁরি সর্ে 
কের্। েদ্বদ িুল হয আর্াে সচষ্টা কের্,  দ্বেক না হওযা পেবন্ত। আমাে অনুমানগুরলা 
 াংরশাধন কো হরয সগরল, রৃ্রেে সকন্দ্র খুাঁরি সর্ে কোে সচষ্টা কের্। 
 
এতগুরলা পদ্বের্তবরনে  ম্ভার্না থাকরল  দ্বেক দ্ব দ্ধান্ত সনওযা কদ্বেন হরর্ না? 
 
কী? র্লল ট্র্যাদ্বিি। পুরোপুদ্বে মগ্ন হরয সগরে, দ্বিতীযর্াে র্লরত হরলা সপরলারেটরক। 
ওহ্ আ রল ধরে সনওযা োয সে সকা-অদ্বডবরনট গুরলা গযালাকদ্বটক স্টযাণ্ডাডব অনু েণ 
করে এর্াং অিানা প্রাইম সমদ্বেদ্বডযারনে  ারথ  মিয কো কদ্বেন দ্বকেু না। মহাকারশ 
সকারনা অর্িান খুাঁরি সর্ে কোে এই পদ্ধদ্বতগুরলা আদ্বর্সৃ্কত হয অরনক আরগ, এর্াং 
অরনক নরিাচােীে দৃঢ় দ্বর্ো  সে  ট্র্যারিরলেও আরগ। মানুষ দ্বকেু দ্বকেু সেরত্র সর্শ 
েেণশীল, দ্বর্রশষ করে গদ্বণরতে সকারনা দ্বনযম ততদ্বে কেরল  হরি পদ্বের্তবন করে না। 
আমাে মরত-েদ্বদ প্রদ্বতদ্বট গ্রহ দ্বনিস্ব গাদ্বণদ্বতক দ্বনযম ততদ্বে করে ো আর্াে প্রদ্বত 
শতাব্ীরতই পদ্বের্তবন হয তা হরল তর্োদ্বনক অগ্রগদ্বত র্যাহত হত এর্াং এক ময সথরম 
সেত পুরোপুদ্বে। 
 
কথাে  ারথ  ারথ কািও কেরে স । এর্াে দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, এখন কথা র্ন্ধ। 
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তাে সচহাো এখন গম্ভীে এর্াং মরনারোরগে োপ। সর্শ অরনকগুরলা দ্বমদ্বনট সকরট 
োওযাে পে সচযারে সহলান দ্বদরয লবা দ্বনো  সফলল স । শান্ত গলায র্লল, পদ্ধদ্বতটা 
িানা সগরে। আরোোরক দ্বচদ্বহ্নত করেদ্বে আদ্বম। সকারনা  রন্দহ সনই সদখ। 
 
দ্বিরন সকরন্দ্রে কাোকাদ্বে উজ্জ্বল নেরত্রে দ্বদরক তাদ্বকরয র্লল সপরলারেট, তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত? 
 
আমাে দ্বনিস্ব মতামত সকারনা র্যাপাে না। কদ্বম্পউটাে দ্বনদ্বশ্চত। স  র্লরে। এটাই 
অরোো। 
 
তা হরল আমারদে দ্বর্ো  কো উদ্বচত। 
 
না করে উপায সনই। দ্বিউদ্বিন অযাডিাস্ট করে সনই সেন কদ্বম্পউটাে কাি কেরত 
পারে। তারক কাি কেরত হরর্ পঞ্চাশটা সকা-অদ্বডবরনট  দ্বনরয এক ারথ। 
 
কদ্বম্পউটাে সে  টাইরমে চতুথব মাত্রায কাি করে, দ্বকন্তু মানুরষে পেবরর্েরণে িনয 
দ্বিতীয মাত্রাই েরথষ্ট। এখন দ্বিন মরন হরে দ্বনকষ কারলা চাদে, সেমন লবা সতমদ্বন 
প্রশস্ত। নেরত্রে উজ্জ্বলতা সদখাে িনয ঘরেে আরলা পুরোপুদ্বে দ্বনদ্বিরয দ্বদল ট্র্যাদ্বিি। 
 
এখনই শুরু হরর্, দ্বফ দ্বফ  করে র্লল স । 
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এক মুহূতব পরেই একটা নেত্র ফুরট উেল–তােপে আরেকটা-তােপে আরেকটা। 
নেরত্রে  াংখযা রৃ্দ্বদ্ধে  ারথ  ারথ দ্বিরনে দৃশয পারল্ট োরে। সেন মহাকাশ দ্রুত সর্রগ 
দ্বপেরন েুটরে আরো ো রুদ্ধকে দৃশয সদখারনাে িনয। একই  ারথ পদ্বের্তবন ঘটরে 
উপরে, দ্বনরচ, ডারন, র্ারয– 
 
পঞ্চাশটা আরলাে দ্বর্নু্দ ফুরট উেল, সির  আরে মহাকারশে দ্বত্রমাদ্বত্রক প্রদ্বতেদ্বর্রত। 
 
আদ্বম সিরর্দ্বেলাম চমৎকাে একটা রৃ্ে হরর্, দ্বকন্তু এটা সদরখ মরন হরে একটা সস্না 
র্রলে কাংকাল, সেন খুর্ তাড়াহুরড়া করে সগাল আকৃদ্বত সদওযা হরযরে। 
 
 ম যা হরর্। দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
খুর্ সর্দ্বশ না। নেত্রগুরলাে দ্বনরিরদে র্ণ্টনই  ুষম নয, আে র্া রোগয গ্রহগুরলাে 
সিতে সতা আরো  ামি য সনই। কদ্বম্পউটাে গত দ্বর্শ হািাে র্েরেে গদ্বত দ্বর্রর্চনা 
করে এই দ্বর্নু্দগুরলাে র্তবমান অর্িান দ্বনণবয কেরর্। ফরল স  একটা সমাটামুদ্বট রৃ্োকাে 
 ােরফ  এে সিতে  ািারর্। তােপে আমো সকন্দ্র দ্বনণবয কেরত পাের্ এর্াং র্লা োয 
পৃদ্বথর্ী স ই সকরন্দ্রে কাোকাদ্বে সকাথাও হরর্।–সর্দ্বশ  ময লাগরর্ না। 
 
. 
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আ রলই লাগল না। কদ্বম্পউটারেে কাে সথরক অদ্বর্ো য  র্ কাি সপরত সপরত এ 
র্যাপারে অিযস্ত হরয পরড়রে ট্র্যাদ্বিি। দ্বকন্তু এর্াে এত কম  ময লাগল সে স  দ্বনরিও 
অর্াক হরয সগল। 
 
সকন্দ্র খুাঁরি সপরল কদ্বম্পউটােরক মৃদু শব্ কোে দ্বনরদবশ দ্বদরয সেরখদ্বেল ট্র্যাদ্বিি। সতমন 
দ্বর্রশষ সকারনা কােণ সনই। শুধু শব্টা শুনরল স  এই সিরর্  ন্তুদ্বষ্ট সর্াধ কেরর্ সে 
দ্বমশন সশষ হরযরে। 
 
এক দ্বমদ্বনট পুরো হওযাে আরগই শব্ সশানা সগল সেন ধাতুে ঘণ্টায মৃদুিারর্ আঘাত 
কো হরযরে। শােীদ্বেকিারর্ কম্পন অনুির্ না কো পেবন্ত শব্টা সির  থাকল র্াতার , 
তােপে ধীরে ধীরে দ্বনরস্তি হরয পড়ল। 
 
 ারথ  ারথ দেিায উাঁদ্বক দ্বদল দ্বব্ল্ । র্ড় র্ড় সচাখ করে দ্বিরে  কেল, কী হরযরে? 
দ্বর্পদ? 
 
সমারটই না। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
আগ্ররহে  ারথ সোগ কেল সপরলারেট, আমো সর্াধহয পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সপরযদ্বে। এই শব্ 
দ্বদরয কদ্বম্পউটাে আমারদে স টাই র্লাে সচষ্টা কেরে। 
 
ঘরে প্ররর্শ কেল দ্বব্ল্ , আমারক  তকব কো উদ্বচত দ্বেল। 
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দুুঃদ্বখত, দ্বব্ল্ , র্লল ট্র্যাদ্বিি, এত সিারে শব্ হরর্ রু্েরত পাদ্বেদ্বন। 
 
দ্বব্ল্র ে সপেরন সফলম। স  দ্বিরে  কেল, এেকম শব্ হরলা সকন, দ্বব্ল্ ? 
 
ওে সকৌতূহলও আরে সদখদ্বে, র্লল ট্র্যাদ্বিি। সচযারে সহলান দ্বদরয র্ ল, দ্বনরিরক মরন 
হরে দ্বনুঃরশষ। পের্তবী কাি হরে র্াস্তর্ গযালাদ্বিরত সে াে ওযাল্ডবগুরলাে সকন্দ্র 
সফাকা  করে সদখরত হরর্ আ রলই দ্বি-টাইপ সকারনা নেত্র আরে দ্বকনা। র্াস্তর্ 
পদ্বেদ্বিদ্বতে মুরখামুদ্বখ হরত তাে িয লাগরে। 
 
হযাাঁ, দ্বব্ল্  র্লল, থাকরর্ না সকন? স ও সতা আমারদে মরতা মানুষ। 
 
তাে সপরেন্ট স টা মরন কেরতা না। এই দ্বশশুরক দ্বনরয িয হরে আমাে।  ামরন ওে 
িনয দুুঃ াংর্াদ অরপো কেরে। 
 
কীিারর্ রু্েরল? 
 
দুহাত দুপারশ েদ্বড়রয দ্বদল ট্র্যাদ্বিি, আমাে মন র্লরে। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক িুদ্ধ দৃদ্বষ্ট সহরন সফলমরক র্লল দ্বব্ল্ , আমো পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কোে 
সচষ্টা কেদ্বে, সফলম। 
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পৃদ্বথর্ী কী? 
 
আরেকটা গ্রহ, দ্বকন্তু দ্বর্রশষ গুরুত্বপূণব। এই গ্রহ সথরকই আমারদে পূর্বপুরুষো 
এর দ্বেল। তুদ্বম িারনা পূর্বপুরুষ শব্টাে অথব কী? 
 
এে অথব কী? দ্বকন্তু পরেে শব্টা গযালাকদ্বটক দ্বেল না। 
 
সপরলারেট র্লল, এটা পূর্বপুরুষ শরব্ে  ুপ্রাচীন অনুরূপ শব্। আমারদে দ্বপতৃপুরুষ 
শব্টা এে অরনক কাোকাদ্বে। 
 
সর্শ, হোৎ হাদ্ব রত মুখ উজ্জ্বল করে দ্বব্ল্  র্লল, পৃদ্বথর্ী হরে স ই গ্রহ সেখান সথরক 
আমারদে দ্বপতৃপুরুষো এর দ্বেল, সফলম। সতামাে, আমাে, সপল এর্াং ট্র্যাদ্বিরিে। 
 
সতামাে দ্বব্ল্ -আমােও। মরন হয সেন সফলম দ্বিধায পরড় সগরে। ওরদে দুিরনে? 
 
আমারদে  র্াে পূর্বপুরুষ দ্বেল এক গ্ররহে। 
 
কথা শুরন আমাে মরন হরে এই সমরয িারলািারর্ িারন স  আমারদে সথরক দ্বিন্ন। 
র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
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দ্বব্ল্  দ্বনচু স্বরে র্লল, একথা র্লরর্ না, তারক সর্াোরত হরর্ স  আলাদা দ্বকেু নয। 
 
আমাে মরন হয হামবারিাদ্বডদ্বটিম অপদ্বেহােব। 
 
আদ্বম মাইরণ্ডে কথা র্লদ্বে। 
 
ট্র্ািদ্বডউ াে সলার্গুরলাও অপদ্বেহােব। 
 
সশান, ট্র্যাদ্বিি, োরমলা করো না।  র্দ্বকেু র্াদ দ্বদরয ও মানুষ এর্াং রু্দ্বদ্ধমদ্বত। 
 
তােপে সফলরমে দ্বদরক ঘুরে স্বািাদ্বর্রকে সচরয উাঁচু গলায র্লল, দ্বচন্তা করে সদরখা, 
সফলম। সতামাে আমাে দ্বপতৃপুরুষ দ্বেল একই গ্ররহে। প্রদ্বতদ্বট গ্ররহে মানুষ-অরনক, 
অরনক গ্রহ- র্াে দ্বপতৃপুরুষ দ্বেল একই গ্ররহে, এর্াং এই দ্বপতৃপুরুষো মূলত র্া  কেত 
পৃদ্বথর্ী নামক গ্ররহ। অথবাৎ আমো আেীয, তাই না। 
 
এর্াে ঘরে দ্বগরয দ্বচন্তা করো। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক একর্াে দ্বচদ্বন্ততিারর্ তাদ্বকরয ঘুরে সদৌড় দ্বদল সফলম, োওযাে আরগ 
তাে পশ্চাদরদরশ সস্নরহে চাপড় মােল দ্বব্ল্ । 
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ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক ঘুেল দ্বব্ল্ , কথা দাও, ট্র্যাদ্বিি, ওে  ামরন এমন দ্বকেু র্লরর্ না সেন 
রু্েরত পারে স  দ্বিন্ন। 
 
দ্বদলাম কথা। ওে দ্বশোয র্াধা সদওযা র্া র্ন্ধ করে সদওযাে সকারনা ইো। আমাে 
সনই। দ্বকন্তু তুদ্বম িারনা স  আমারদে সথরক দ্বিন্ন। 
 
সেমন আদ্বম সতামারদে সথরক দ্বিন্ন। 
 
দ্বকন্তু সফলরমে সেরত্র পাথবকযটা অরনক সর্দ্বশ। 
 
 ামানয সর্দ্বশ। তাে  ারথ আমারদে দ্বমলটাই গুরুত্বপূণব। স  এর্াং তাে গ্ররহে অদ্বধর্া ীো 
একদ্বদন গযালাদ্বিযাে অাংশ হরর্ এর্াং আমাে দ্বর্ো  গুরুত্বপূণব অাংশ হরর্। 
 
সর্শ, তকব কেরর্া না। পদ্বেষ্কাে দ্বর্েদ্বি দ্বনরয স  কদ্বম্পউটারেে দ্বদরক ঘুেল। এখন 
প্রকৃত মহাকারশ পৃদ্বথর্ীে আনুমাদ্বনক অর্িান সর্ে কেরত হরর্। িয পাদ্বে। 
 
িয? 
 
সর্শ, হা যকে িদ্বিরত এক কাাঁধ উাঁচু কেল ট্র্যাদ্বিি, েদ্বদ কাোকাদ্বে সকারনা উপেুি 
নেত্র না থারক? 
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না থাকরল নাই। 
 
িার্দ্বে এখনই সদখাে সকারনা প্ররযািন আরে দ্বকনা। িাম্প কেরত আরো করযকদ্বদন 
লাগরর্। 
 
আে এই কযদ্বদন দুুঃদ্বশ্চন্তা করে করে মাথা খাোপ কেরর্। এখনই সদখ। * অরপো 
কেরল দ্বক পদ্বেদ্বিদ্বত পাল্টারর্। 
 
সোাঁট দুরটা সচরপ ধরে দ্বকেুেণ র্র  থাকল ট্র্যাদ্বিি। তােপে র্লল, দ্বেকই র্রলে। সর্শ 
সদখা োক। 
 
কদ্বম্পউটারেে দ্বদরক ঘুরে হাত োখল সডরস্কে উপে। অন্ধকাে হরয সগল দ্বিন। োদ্বে তা 
হরল। আদ্বম থাকরল সতামাে  ম যা হরর্। হাত সনরড় চরল সগল দ্বব্ল্ । কথা হরে, 
দ্বফ দ্বফ  কেল ট্র্যাদ্বিি, আমো প্রথরম কদ্বম্পউটারেে গযালাকদ্বটক মযাপ সদখর্ এর্াং 
পৃদ্বথর্ীে  ূেব েদ্বদ দ্বহ ার্ কো অর্িারন থারক তা হরল মযারপ স টা সদখারনা হরর্ না। 
দ্বকন্তু তখন আমো 
 
দ্বিরন নেরত্রে েদ্বর্ ফুরট উেরতই দ্বর্স্মরয র্াকরুদ্ধ হরয সগল তাে।  াংখযায অরনক 
দ্বকন্তু অনুজ্জ্বল, এদ্বদক স দ্বদক দুই একটা নেত্র হোৎ জ্বরল উেরে, সর্শ িারলািারর্ 
েড়ারনা। দ্বকন্তু সকরন্দ্রে প্রায কারেে একটা নেত্র র্াদ্বকগুরলা সথরক অরনক সর্দ্বশ 
উজ্জ্বল। 
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আমো সপরযদ্বে, দ্বর্িযীে  ুরে র্লল সপরলারেট। আমো ওটা খুাঁরি সপরযদ্বে, ওল্ড চযাপ! 
সদখ কত উজ্জ্বল। 
 
সকন্দ্রীয সকা-অদ্বডবরনট  এে সে-সকারনা নেত্র উজ্জ্বল সদখারর্। র্লল ট্র্যাদ্বিি। এখনই 
উৎফুে হরত পােরে না। তা োড়া দৃশযটা কমপরে সকরন্দ্রে এক পাের ক দূরে। তরর্ 
সকরন্দ্রে নেত্রটা সে সেড সডাযাফ, অথর্া সেড িাযান্ট, অথর্া উেপ্ত বু্ল্ সহাযাইট নয 
এদ্বর্ষরয সকারনা  রন্দহ সনই। কদ্বম্পউটাে দ্বক র্রল সদখা োক। 
 
করযক স রকরণ্ডে নীের্তা, তােপে ট্র্যাদ্বিি র্লল, সেকট্র্াল ক্লা  দ্বি-২। আর্াে 
নীের্তা, তােপে ডাযাদ্বমটাে ১,৪০০,০০০ দ্বকরলাদ্বমটাে-িে টাদ্বমবনার ে  ূরেবে ১.০২ 
গুণ-িূ-পৃরষ্ঠে তাপমাত্রা পুরোপুদ্বে ৬০০০-ঘূণবনগদ্বত ধীে, মাত্র ৩০ দ্বদন-সকারনা 
অস্বািাদ্বর্ক র্যদ্বতিম সনই।  
 
এগুরলা সতা সে নেরত্রে র্া রোগয গ্রহ আরে তাে স্বািাদ্বর্ক তর্দ্বশষ্টয, তাই না? র্লল 
সপরলারেট। 
 
স্বািাদ্বর্ক। এর্াং পৃদ্বথর্ীে  ূরেবে র্যাপারে আমো ো আশা করেদ্বে দ্বেক স েকম। েদ্বদ 
প্রকৃতপরে এখারনই িীর্রনে সমৌদ্বলক দ্বর্কাশ হয তা হরল ধরে সনওযা োয পৃদ্বথর্ীে 
 ূেব আদশব মানদণ্ড দ্বহর রর্ র্যর্হাে কো হরযরে। 
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কারিই আশা কো োয ওখারন একটা র্া রোগয গ্রহ আরে। 
 
স টা আমারদে দ্বচন্তা কেরত হরর্ না। গযালাকদ্বটক মযারপ সদখারনা হরযরে এই নেরত্রে 
একটা র্া রোগয গ্রহ আরে সেখারন মানুষ র্া  করে–দ্বকন্তু পারশ প্রশ্নরর্াধক দ্বচহ্ন। 
 
আগ্রহ সর্রড় সগল সপরলারেরটে। দ্বেক এটাই আশা করেদ্বেলাম, সগালান। িীর্নর্াহী 
একটা গ্রহ আরে, দ্বকন্তু দ্বনরিরদে লুদ্বকরয োখাে প্ররচষ্টাে কােরণ মানদ্বচত্র প্রস্তুতকােীো 
অদ্বনশ্চযতায পরড় োয। 
 
না, এটা দ্বনরয িার্দ্বে না, র্লল ট্র্যাদ্বিি। এটা আশাও কদ্বেদ্বন। দ্বচন্তা করে সদখ কী 
দ্বনখুাঁতিারর্ পৃদ্বথর্ীে  মস্ত তথয মুরে সফলা হরযরে সেন মানদ্বচত্র প্রস্তুতকােীো িানরত না 
পারে এই দ্ব রস্টরম িীর্রনে অদ্বস্তত্ব আরে, এমনদ্বক এটাও সেন িানরত না পারে 
পৃদ্বথর্ীে অদ্বস্তত্ব আরে। সে াে ওযাল্ডবগুরলা মানদ্বচরত্র সনই। পৃদ্বথর্ীে  ূেব থাকরর্ সকন? 
 
সর্শ, আরে সতা। কথা র্াদ্বড়রয লাি দ্বক? আে কী িানা োয? 
 
একটা নাম। 
 
আহ! কী নাম? 
 
আলফা। 
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 ামানয নীের্তা, তােপে অদ্বত উৎ াহী গলায সপরলারেট র্লল, দ্বেক আরে, ওল্ড মযান। 
এই সশষ প্রমাণটাই দেকাে দ্বেল। অথবটা িারনা? 
 
অথবও আরে আর্াে? র্লল ট্র্যাদ্বিি। আমাে কারে শুধুই একটা অিুত নাম। এর্াং 
গযালাকদ্বটক মরন হরে না। 
 
গযালাকদ্বটক না। পৃদ্বথর্ীে একটা প্রাধগদ্বতহাদ্ব ক িাষা, সে িাষা সথরক দ্বব্ল্র ে গ্ররহে নাম 
গাযা এর রে। 
 
সতা, আলফাে অথব দ্বক? 
 
েত দূে িানা োয আলফা হরলা পৃদ্বথর্ীে স ই অদ্বতপ্রাচীন িাষাে প্রথম র্ণব োে অথব 
 র্ব প্রথম। সকারনা  ূরেবে নাম আলফা হরল সর্াোয স টা প্রথম  ূেব। আে দ্বনুঃ রন্দরহ 
প্রথম  ূেব হরর্ স টাই োরক স ই গ্রহ প্রদদ্বেণ করে সে গ্ররহ  র্বপ্রথম মানুরষে উির্ 
হয– 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত? 
 
পুরোপুদ্বে। 
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তুদ্বম সতা একিন দ্বমথলদ্বিস্ট–প্রাচীন দ্বকাংর্দদ্বন্তরত পৃদ্বথর্ীে  ূরেবে সকারনা অিুত 
চদ্বেরত্রে কথা র্লা হরযরে? 
 
না, আে দ্বক অিুত চদ্বেত্র থাকরর্? পদ্বেষ্কাে  র্ র্লা আরে, কদ্বম্পউটারেে সদওযা 
র্ণবনাে  ারথ ো দ্বমরল সগরে। তাই না? 
 
আমাে ধােণা, পৃদ্বথর্ীে  ূেব দ্ব িল স্টাে? 
 
অর্শযই। আদ্বম েতদূে িাদ্বন সে সকারনা র্া রোগয গ্রহ  র্ ময দ্ব রিল স্টােরক 
প্রদদ্বেণ করে। 
 
আদ্বমও তাই সিরর্দ্বে। দ্বকন্তু  ম যা হরে দ্বিউদ্বিরনে সকরন্দ্র সে নেত্র সদখা োরে স টা 
সকারনা দ্ব রিল স্টাে নয; একটা র্াইনাদ্বে । দুরটা নেরত্রে মরধয সেটা সর্দ্বশ উজ্জ্বল, 
তারক প্রদদ্বেণ কেরে আরেকটা নেত্র, িে প্রথমটাে চাে িারগে এক িাগ মাত্র, 
একর্াে প্রদদ্বেণ কেরত  ময লারগ আদ্বশ র্েে। খাদ্বল সচারখ দুরটা নেত্র পৃথকিারর্ 
সদখা োরে না, তরর্ দৃশযটা র্ড় কেরল অর্শযই সদখা োরর্। 
 
সতামাে সকারনা  রন্দহ সনই সতা, সগালান? দরম দ্বগরয দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
কদ্বম্পউটাে আমারক এই কথাই র্লরে। আে েদ্বদ এটা র্াইনাদ্বে নেত্র হয তা হরল এটা 
পৃদ্বথর্ীে  ূেব হরত পারে না। 
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. 
 
কদ্বম্পউটারেে  ারথ  াংরোগ দ্বর্দ্বেন্ন করে ঘরেে আরলা র্াদ্বড়রয তুলল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বব্ল্র ে িনয এটাই পদ্বেষ্কাে  াংরকত। সফলমরক সলরি র্াাঁদ্বধরয দ্বফরে এল স । 
 
সর্শ, কী সপরযদ্বে আমো? দ্বিরে  কেল। 
 
দ্বনষ্প্রাণ গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি, আশা িাগারনাে মরতা দ্বকেু পাইদ্বন। পৃদ্বথর্ীে  ূেব দ্ব রিল 
স্টাে, দ্বকন্তু সপরযদ্বে একটা র্াইনাদ্বে স্টাে। কারিই পৃদ্বথর্ী সনই ওখারন। 
 
এখন দ্বক কেরর্, সগালান? সপরলারেট দ্বিরে  কেল। 
 
কাাঁধ োাঁকারলা ট্র্যাদ্বিি। সকরন্দ্র পৃদ্বথর্ীে  ূেব সদখর্ এমনটা আশা কদ্বেদ্বন। এমনদ্বক 
সে ােোও পদ্বেপূণব রৃ্রেে আকারে র্ দ্বতিাপন করেদ্বন। সে াে ওযাল্ডবগুরলাে মরধয 
 র্রচরয প্রাচীন অরোো দ্বনরিও র্ দ্বত িাপরনে িনয অরনকগুরলা দল পাদ্বেরযদ্বেল। 
স টাও রৃ্রেে কাোরমা নষ্ট কোে িনয দাযী। তা োড়া পৃদ্বথর্ীে  ূেব  ম্ভর্ত সে াে 
ওযাল্ডবগুরলাে  ূরেবে  মান তারল অর্িান পদ্বের্তবন করেদ্বন। 
 
তাে মারন র্লরত চাও, পৃদ্বথর্ী সে-সকারনা িারনই হরত পারে। 
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না, সে সকারনা িারন হরত পারে কথাটা দ্বেক না। পৃদ্বথর্ীে  ূেব অর্শযই এই সকা-
অদ্বডবরনট গুরলাে কাোকাদ্বে েরযরে। আমো সে নেত্র দ্বচদ্বহ্নত করেদ্বে স টা দ্বনশ্চযই 
পৃদ্বথর্ীে  ূরেবে প্রদ্বতরর্শী। িরযে কথা হরে সে কাোকাদ্বে দ্বেক একই েকম একটা 
নেত্র েরযরে। পাথবকয শুধু এটা র্াইনাদ্বে। 
 
তা হরল সতা মযারপ পৃদ্বথর্ীে  ূেব সদখরত সপতাম, তাই না? মারন আলফাে কারে? 
 
না, আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত মযারপ পৃদ্বথর্ীে  ূেব সদখারনা হযদ্বন। এটারক েতই পৃদ্বথর্ীে  ূরেবে 
মরতা সদখাক আমাে  রন্দহ এটা আ ল না। 
 
সর্শ, দ্বব্ল্  র্লল, তা হরল প্রকৃত মহাকারশে একই সকা-অদ্বডবরনটর  দ্বক আরে সদখরলই 
সতা হয। েদ্বদ সকরন্দ্রে কারে আলফাে মরতা আরেকটা উজ্জ্বল নেত্র থারক, দ্বকন্তু 
দ্ব রিল, এর্াং গযালাকদ্বটক মযারপ োে উরেখ সনই, স টারকই সতা পৃদ্বথর্ীে  ূেব ধরে 
সনওযা োয? 
 
দীঘবো  সফলল ট্র্যাদ্বিি। েদ্বদ তাই হয, সতামাে কথা মরতা েদ্বদ ঐ নেরত্রে 
স ৌেিগরত পৃদ্বথর্ী থারক আদ্বম আমাে অরধবক  ম্পদ র্াদ্বি োখরত পাদ্বে। দ্বকন্তু দ্বিধা 
হরে। 
 
কােণ তুদ্বম র্যথব হরত পারো, তাই না? 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

525 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। োই সহাক আমারক একটু দম দ্বনরত দাও। তােপে সি ে করে 
র্াধয কের্ দ্বনরিরক। 
 
র্যস্ক দ্বতন িন েখন কথা র্লরে, সফলম তখন ধীে পারয কদ্বম্পউটাে সডরস্কে দ্বদরক 
এরগাল। সকৌতূহলী সচারখ তাদ্বকরয আরে হারতে োপ দুরটাে দ্বদরক। দ্বিধাগ্রস্ত িারর্ হাত 
র্াড়ারলা ধোে িনয, আে ট্র্যাদ্বিি দ্রুত হাত র্াদ্বড়রয র্াধা দ্বদল, ধমক দ্বদরয র্লল, ধেরর্ 
না, সফলম। 
 
িরয সকাঁরপ উেল স ালাদ্বেযান দ্বশশু, সদৌরড় দ্বগরয স াঁদ্বধরয সগল দ্বব্ল্র ে র্াড়ারনা দুহারতে 
সিতে। 
 
সপরলারেট র্লল, র্াস্তরর্ে মুরখামুদ্বখ হরতই হরর্, সগালান। েদ্বদ প্রকৃত মহাকারশ দ্বকেু 
পাওযা না োয? 
 
তখন প্রথম পদ্বেকল্পনা কারি লাগারত র্াধয হর্।  াতচদ্বেশটা সে াে ওযারল্ডবে 
প্ররতযকটারতই োর্। 
 
তােপরেও েদ্বদ দ্বকেু না পাওযা োয, সগালান? 
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দ্বর্েি হরয মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, সেন এধেরনে দ্বচন্তা মাথারত আ রতই সদরর্ না। হাাঁটুে 
দ্বদরক তাদ্বকরয র্লল, তখন অনয সকারনা পথ ধের্। 
 
দ্বকন্তু েদ্বদ দ্বপতৃপুরুরষে সকারনা গ্রহই না থারক? 
 
েট করে মাথা তুলল ট্র্যাদ্বিি, সক র্লল কথাটা? 
 
দ্বিরে  কোে প্ররযািন সনই। সঘাে সকরট সেরতই স  পদ্বেষ্কাে রু্েল সক প্রশ্ন করেরে। 
 
আদ্বম র্রলদ্বে, সফলম র্লল। 
 
িুরু কুাঁচরক তাে দ্বদরক তাকারলা ট্র্যাদ্বিি, আমারদে আরলাচনা তুদ্বম রু্েরত পােে? 
 
তুদ্বম দ্বপতৃপুরুরষে গ্রহ খুাঁিে দ্বকন্তু পাওদ্বন। েদ্বদ এমন সকারনা গ্রহ না থারক। 
 
না, সফলম, গুরুত্ব দ্বদরয র্লল ট্র্যাদ্বিি, দ্বনরিরদে লুকারনাে িনয তাো অরনক পদ্বেশ্রম 
করেরে। এরতা পদ্বেশ্রম তখনই কেরর্ েখন আ রলই লুকারনাে দ্বকেু থাকরর্। আমাে 
কথা রু্েরত সপরেে? 
 
হযাাঁ। তুদ্বম আমারক ওটা ধেরত দাওদ্বন, দ্বনশ্চযই খুর্ মিা হরতা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

527 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আহ্, তুদ্বম ওগুরলা কখরনা ধেরর্ না, সফলম।–দ্বব্ল্  তুদ্বম একটা দানর্ ততদ্বে কেে। 
আমারদে  র্াইরক সশষ করে সফলরর্। আদ্বম না থাকরল ওরক কখরনা পাইলট রুরম 
 ুকরত সদরর্ না। এমনদ্বক তুদ্বম  ারথ থাকরলও দুর্াে দ্বচন্তা কেরর্। 
 
সোট ঘটনাটা ট্র্যাদ্বিরিে দ্ব দ্ধান্তহীনতা দূে করে দ্বদল। আমাে র্োং কারি মন । সদওযা 
উদ্বচত। এখারন অদ্বনদ্বশ্চত হরয র্র  থাকরল িয আরো র্াড়রর্। 
 
করম সগরলা আরলাে উজ্জ্বলতা, এর্াং দ্বনচু স্বরে দ্বব্ল্  র্লল, কথা দ্বদরযদ্বেরল সফলরমে 
 ামরন সকারনা খাোপ মন্তর্য কেরর্ না। 
 
তা হরল ওে দ্বদরক একটা সচাখ োখরর্, আে িদ্রতা সশখাও। র্রল দাও র্ড়রদে মারে 
র্াচ্চারদে  র্ ময থাকরত হয না। 
 
দ্বশশুরদে প্রদ্বত সতামাে আচেণ িঘনয, ট্র্যাদ্বিি। 
 
হরত পারে, দ্বকন্তু এখন আরলাচনা কোে  ময সনই। 
 
তােপে এমন  ুরে কথা র্লল সে  ুরে  ন্তুদ্বষ্ট এর্াং স্বদ্বস্ত দুরটাই প্রকাশ পায, ঐ সে 
আ ল মহাকারশ আলফাে অর্িান-এর্াং তাে ডান দ্বদরক  ামানয উপরে আরেকটা 
উজ্জ্বল নেত্র, কদ্বম্পউটারেে গযালাকদ্বটক মযারপ োে সকারনা উরেখ সনই। ওটাই পৃদ্বথর্ীে 
 ূেব। আমাে  মস্ত  ম্পদ র্াদ্বি সেরখ র্লরত পাদ্বে। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

528 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
. 
 
র্াদ্বিরত হােরল সতামাে  ম্পরদে এক কানাকদ্বড়ও আমো সনর্ না। র্লল দ্বব্ল্ । তুদ্বম 
র্োং েত তাড়াতাদ্বড়  ম্ভর্ আমারদে ওখারন দ্বনরয চল। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। না। এখন র্যাপােটা িয র্া দ্ব দ্ধান্তহীনতা নয, র্োং  তকবতা। 
দ্বতন দ্বতনর্াে নতুন দ্বতনটা গ্ররহ দ্বগরয অপ্রতযাদ্বশত দ্বর্পরদ পরড়দ্বে। প্রদ্বতর্ােই তাড়াহুরড়া 
করে গ্রহগুরলা সথরক সর্দ্বেরয আ রত হরযরে। এর্াে আে না সিরন হারতে তা  সফলদ্বে 
না। সেদ্বডওঅকদ্বটদ্বিদ্বটে একটা গল্প আমো শুরনদ্বে, দ্বকন্তু স টাই েরথষ্ট নয। সতামারদে 
অদ্বর্ো য মরন হরত পারে, দ্বকন্তু আলফাে একটা গ্রহ আরে সেখারন মানুষ র্া  করে, 
মাত্র এক পাের ক দূরে পৃদ্বথর্ী– 
 
আলফাে একটা গ্ররহ মানুষ র্া  করে একথা দ্বক আমো আ রল িাদ্বন? মােখারন র্াধা 
দ্বদল সপরলারেট। তুদ্বম র্রলদ্বেরল কদ্বম্পউটাে নারমে পারশ একটা প্রশ্নরর্াধক দ্বচহ্ন এাঁরক 
সেরখরে। 
 
তােপরেও সচষ্টা কো োয। একটু উাঁদ্বক দ্বদরয সদখরল েদ্বত দ্বক? েদ্বদ ওখারন মানুষ 
থারকই সদখাই োক না পৃদ্বথর্ী  বরন্ধ দ্বক িারন ওো। ওরদে িনয সতা পৃদ্বথর্ী প্রাচীন 
সকারনা দ্বকাংর্দদ্বন্ত নয, র্োং আকারশে উজ্জ্বল, পদ্বেদ্বচত প্রদ্বতরর্শী দ্বর্ে। 
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একটু দ্বচন্তা করে দ্বব্ল্  র্লল, মন্দ র্লদ্বন। আমাে মরন হরে েদ্বদ আলফায মানুষ থারক 
এর্াং তাো েদ্বদ সতামাে মরতা আইর ারলট না হয তা হরল দ্বনশ্চযই র্নু্ধিার্াপন্ন হরর্। 
তা োড়া মুরখে স্বাদ পাল্টারনাে িনয মিাদাে খার্াে পাওযা োরর্। 
 
আে নতুন মানুরষে  ারথ পদ্বেচয হরর্, র্লল ট্র্যাদ্বিি। একথাটা িুরলা না । সকারনা 
 ম যা সনই সতা, সিনি? 
 
দ্ব দ্ধান্ত সনরর্ তুদ্বম, ওল্ড চযাপ। সেখারন দ্বনরয োরর্ স খারনই োরর্া। 
 
হোৎ সফলম দ্বিরে  কেল, সিদ্ববরক পার্ আমো? 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্বকেু র্লাে আরগই আমতা আমতা করে উেে দ্বদল দ্বব্ল্ , আমো খুাঁরি সদখর্, 
সফলম। 
 
এর্াং ট্র্যাদ্বিি র্লল, তা হরল দ্বেক হরয সগল। আমো আলফায োদ্বে। 
 
. 
 
দুইদ্বট র্ড় নেত্র, দ্বিউদ্বিরনে দ্বদরক তাদ্বকরয সফলম র্লল। 
 
দ্বেক, র্লল ট্র্যাদ্বিি। দুরটা-দ্বব্ল্ , লেয সেরখ সেন দ্বকেু না ধরে। 
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েন্ত্রগুরলা সদরখ স  মুগ্ধ হরযরে, র্লল দ্বব্ল্ । 
 
হযাাঁ, আদ্বম িাদ্বন। দ্বকন্তু ওে মুগ্ধতা সদরখ আদ্বম মুগ্ধ হইদ্বন, আে  দ্বতয কথা র্লরত দ্বক 
দ্বিউদ্বিরন এক  ারথ দুরটা  মান উজ্জ্বল নেত্র সদরখ আদ্বমও ওে মরতা অর্াক হরযদ্বে। 
 
দুরটা নেত্রই েরথষ্ট উজ্জ্বল  মতল দ্বডরস্কে মরতা সদখারে। সিাোরলা দ্বর্দ্বকেণ 
প্রদ্বতরোরধে িনয সেদ্বটনাে োরত েদ্বত না হয স িনয স্বযাংদ্বিযিারর্ দ্বিরনে দ্বফল্টারেে 
ঘনত্ব সর্রড় সগরে। ফরল সচারখ পড়াে মরতা অল্প দুএকটা নেত্র োড়া আে দ্বকেু সনই। 
আরলাচয নেত্র দুরটাই এক দ্বর্শাল অঞ্চল দ্বনরয োিত্ব কেরে। 
 
আ রল আদ্বম আরগ কখরনা র্াইনাদ্বে দ্ব রস্টরমে এরতা কাোকাদ্বে আদ্ব দ্বন। 
 
আ দ্বন? অর্াক  ুরে প্রশ্ন কেল সপরলারেট। স টা কীিারর্ হয? 
 
আদ্বম মহাকারশ ঘুরে সর্দ্বড়রযদ্বে। দ্বকন্তু তুদ্বম সেমন িার্ে স েকম পেবটক কখরনাই 
দ্বেলাম না। 
 
সতামাে  ারথ পদ্বেচরযে আরগ আদ্বম কখরনা মহাকারশ আদ্ব দ্বন, দ্বকন্তু মরন কেতাম, সে 
মহাকাশ ভ্রমণ করেরে। 
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 র্ িাযগাই সদরখরে। আদ্বম িাদ্বন। এমন দ্বচন্তা হওযাই স্বািাদ্বর্ক। োো  াো িীর্ন 
সকারনা গ্ররহে মাদ্বটরত কাদ্বটরয সদয তারদে দ্বনরয  ম যা হরলা েতই কল্পনাশদ্বি থাকুক 
গযালাদ্বিে  দ্বতযকাে আকাে  বরন্ধ সকারনা ধােণাই কেরত পারে না।  াো িীর্ন 
মহাকারশ ঘুরে সর্ড়ারলও গযালাদ্বিে সর্দ্বশেিাগ অাংশই অরদখা সথরক োরর্। তা োড়া 
র্াইনাদ্বেরত সকউ আর  না। 
 
সকন আর  না, িুরু কুাঁচরক দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । পেবটক আইর ারলটরদে মরতা গাযা 
মহাকাশদ্বর্দযা  বরন্ধ এতদ্বকেু িারন না, তরর্ আমাে ধােণা র্াইনাদ্বে মহাকারশে 
স্বািাদ্বর্ক র্স্তু। 
 
হযাাঁ। দ্ব রিল স্টারেে তুলনায র্াইনাদ্বে স্টারেে  াংখযা সর্দ্বশ। োই সহাক কাোকাদ্বে দুরটা 
নেত্র থাকরল গ্রহ ততদ্বেে স্বািাদ্বর্ক প্রদ্বিযা র্যহত হয। র্াইনাদ্বে দ্ব রস্টরম গ্রহ ততদ্বেে 
উপাদান কম থারক। সকারনা গ্রহ ততদ্বে হরলও তাে কেপথ হয এরলারমরলা। র্া রোগয 
গ্রহ ততদ্বেে  ম্ভার্না লারখ এক। 
 
প্রথম েুরগে অদ্বিোত্রীো দ্বনুঃ রন্দরহ খুর্ কাে সথরক র্াইনাদ্বেগুরলা পেবরর্েণ করেদ্বেল। 
দ্বকন্তু র্ দ্বত িাপরনে িনয তাো সর্রে দ্বনরযদ্বেল দ্ব রিল স্টােগুরলারক। আে গযালাদ্বিরত 
ঘনর্ দ্বত সর্রড় োওযাে পে োতাযাত ও সোগারোগ গরড় উরেরে। শুধু দ্ব রিল স্টাে 
দ্ব রস্টমগুরলাে সিতে। প্রাচীন েুরগ  ামদ্বেক প্ররযািরন দুএকটা র্াইনাদ্বে র্যর্হাে কো 
হরযরে  ামদ্বেক ঘাাঁদ্বট িাপরনে িনয। দ্বকন্তু হাইপাে সে াল ট্র্ারিল এে উন্নদ্বতে  ারথ 
 ারথ স গুরলা র্ন্ধ হরয োয। 
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আদ্বম কত দ্বকেু িাদ্বন না, অনুতারপে  ুরে র্লল সপরলারেট। 
 
এ র্ দ্বনরয মন খাোপ করো না, সিনি। সনদ্বিরত থাকাে  ময অপ্রচদ্বলত  ামদ্বেক 
সকৌশল দ্বনরয প্রচুে সলকচাে শুনরত হরযরে। স খান সথরকই সতামারক র্ললাম। সিরর্ 
সদখ তুদ্বম সে পদ্বেমাণ দ্বমথলদ্বি, পেী াদ্বহতয এর্াং প্রাচীন িাষা িারনা আদ্বম তাে দ্বকেুই 
িাদ্বন না। আে সতামাে মরতা পদ্বণ্ডত সলাক আরে মাত্র গুদ্বটকরযক। 
 
দ্বব্ল্  র্লল, ওই দুরটা নেত্র দ্বমরল র্াইনাদ্বে দ্ব রস্টম ততদ্বে করেরে এর্াং র্ড়টারক দ্বঘরে 
একটা র্া রোগয গ্রহ প্রদদ্বেণ কেরে। 
 
আশা কদ্বে দ্বব্ল্ ।  র্দ্বকেুেই র্যদ্বতিম থারক। তা োড়া নারমে পারশ প্রশ্নরর্াধক দ্বচহ্নটাই 
 রন্দহ র্াদ্বড়রয দ্বদরযরে।–না, সফলম ওগুরলা সখলাে িনয নয।–দ্বব্ল্ , হয ওে হারত 
হাতকদ্বড় পোও, নযরতা সর্ে করে দ্বনরয োও। 
 
ও সকারনা দ্বিদ্বন  নষ্ট কেরর্ না, আেেোে  ুরে র্লল দ্বব্ল্ , একই  ারথ স ালাদ্বেযান 
দ্বশশুরক সটরন দ্বনল দ্বনরিে দ্বদরক। ঐ র্া রোগয গ্ররহে র্যাপারে এত আগ্রহ থাকরল 
এখরনা স খারন সপৌঁোইদ্বন সকন? 
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প্রথম কােণ দ্বব্ল্ , মানুষ দ্বহর রর্ কাে সথরক একটা র্াইনাদ্বে দ্ব রস্টম সদখাে সকৌতূহল 
আমােও আরে। তা োড়া আদ্বম  তকব। গাযা সেরড় আ াে পে ঘরট োওযা ঘটনাগুরলা 
আমারক শুধু  তকব হরত দ্বশদ্বখরযরে। 
 
আলফা সকানটা, সগালান? সপরলারেট দ্বিরে  কেল। 
 
পথ হাোরনাে সকারনা িয সনই, সিনি। কদ্বম্পউটাে িারলািারর্ই িারন সকানটা আলফা, 
স ই ারথ আমোও িাদ্বন। উেপ্ত এর্াং হলুদাি নেরত্রে নাম আলফা কােণ দুরটাে মরধয 
এটাই র্ড়। সোট নেরত্রে আরলা কমলা েরঙে অরনকটা 
 
অরোোে  ূরেবে মরতা। সতামাে মরন আরে? 
 
হযাাঁ। 
 
সতামাে স ই প্রাচীন িাষাে দ্বিতীয র্ণবটা কী? 
 
দ্বকেুেণ দ্বচন্তা করে সপরলারেট র্লল, দ্বর্টা। 
 
সর্শ কমলা েরঙে নেরত্রে নাম দ্বর্টা এর্াং  াদারট হলুদাি েরঙে নেরত্রে নাম আলফা, 
আে আমো োদ্বে আলফাে দ্বদরক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

534 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

. 
 
১৭. নতুন পৃদ্বথর্ী 
 
চােটা গ্রহ, দ্বফ দ্বফ  কেল ট্র্যাদ্বিি।  র্গুরলাই সোট, স ই ারথ একটা অযারস্টেরযড। 
সকারনা গযা  িাযান্ট সনই। 
 
পদ্বেদ্বিদ্বত দ্বক হতাশ কোে মরতা? দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
 
না, স্বািাদ্বর্ক। র্াইনাদ্বে েখন এত কাে সথরক পেেেরক প্রদদ্বেণ করে তখন সে-
সকারনা একটা নেত্ররক প্রদদ্বেণ েত সকারনা গ্রহ থাকরত পারে না। দুরটা নেরত্রে 
মাধযাকষবরণে সকন্দ্র প্রদদ্বেণ কেরত পারে, দ্বকন্তু স গুরলা র্া রোগয গ্রহ হরর্ এটা 
পুরোপুদ্বে অদ্বর্ো য 
 
অনয দ্বদরক র্াইনাদ্বেগুরলা েদ্বদ েরথষ্ট দূরে থারক তা হরল প্রদ্বতটা নেরত্রে দ্বনিস্ব গ্রহ 
থাকরর্ সেগুরলাে কেপথ হরর্ দ্বিদ্বতশীল। কদ্বম্পউটারেে তথয অনুোযী এই নেত্র 
দুরটাে মােখারনে দূেত্ব ৩.৫ দ্বর্দ্বলযন দ্বকরলাদ্বমটাে এর্াং েখন  র্রচরয কারে চরল আর  
তখন দূেত্ব দাাঁড়ায ১.৭ দ্বর্দ্বলযন দ্বকরলাদ্বমটাে। দুরটা নেরত্রে ২০০ দ্বমদ্বলযন দ্বকরলাদ্বমটাে 
দূরেে কেপরথ এ টা গ্রহ দ্বিদ্বতশীলিারর্ অর্দ্বিত। দ্বকন্তু সকারনা গ্ররহেই কেপথ সর্দ্বশ 
র্ড় নয। তাে মারন সকারনা গযা  িাযান্ট সনই। 
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দ্বকন্তু এই চােটা গ্ররহে সে-সকারনা একটা র্া রোগয। 
 
প্রকৃত পরে দুই নাবাে গ্ররহে  দ্বতযকাে  ম্ভার্না আরে। কােণ একমাত্র এই গ্রহ 
র্াযুমণ্ডল ধরে োখাে মরতা র্ড়। 
 
দুই নাবাে গ্ররহে দ্বদরক তাো দ্রুত গদ্বতরত এরগারে এর্াং দুইদ্বদরনে সিতে তাে 
প্রদ্বতেদ্বর্ েরথষ্ট র্ড় হরয উেল; প্রথরম দ্বহ ার্ কো োিকীয গদ্বতরত। তােপে েখন 
তারদে থামারনাে িনয সকারনা মহাকাশোন এদ্বগরয এল না তখন দ্রুত এর্াং িয 
িাগারনাে মরতা গদ্বতরত চলল। 
 
ফাে স্টাে সমরঘে আোদরনে এক হািাে দ্বকরলাদ্বমটাে উপরে একটা অিাযী কেপথ 
ধরে চলরে। ট্র্যাদ্বিি হাদ্ব মুরখ র্লল, এখন রু্েরত পােদ্বে সকন এই গ্রহটারক র্া রোগয 
সদখারনাে পরেও পারশ প্রশ্নরর্াধক দ্বচহ্ন। সেদ্বডরযশরনে সকারনা দ্বচহ্ন সনই, না আরলা, না 
সেদ্বডও। 
 
সমরঘে আোদন সর্শ পাতলা মরন হরে। সপরলারেট র্লল। 
 
এটা সেদ্বডও সেদ্বডরযশন আটকারত পােরর্ না। 
 
দ্বনরচ গ্রহটারক পাক সখরত সদখরে তাো। সমরঘে ঘূদ্বণবে সিতে একটা েন্দ আরে, হোৎ 
সমরঘে ফাাঁরক সচারখ পড়রে নীল োং, সর্াো োয দ্বনরচ  াগে। 
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র্া রোগয গ্ররহে িনয সমরঘে স্তে অরনক িােী, র্লল ট্র্যাদ্বিি। হযরতা এটা একটা 
অন্ধকাে গ্রহ।–আমারক সর্দ্বশ িার্ারে, আরেকর্াে োরতে অাংরশ স াকাে  ময স  সোগ 
কেল, সকারনা সে  সস্টশন আমারদে থামায দ্বন। 
 
কমপরেলরন সেমন থাদ্বমরযদ্বেল? র্লল সপরলারেট। 
 
সে-সকারনা র্া রোগয গ্ররহ সেিারর্ থামায। সপপাে , মালপত্র, কতদ্বদন থাকর্ এগুরলা 
িানাে িনয আমারদে থামাননা স্বািাদ্বর্ক দ্বেল। 
 
হযরতা সকারনা কােরণ ওরদে  াংরকত আমো ধেরত পাদ্বেদ্বন। দ্বব্ল্  র্লল। আমারদে 
কদ্বম্পউটাে সে-সকারনা ওরযিরলাংথ ধেরত পােরর্। আে আদ্বম  াংরকত পাদ্বেরযও কারো 
দৃদ্বষ্ট আকষবণ কেরত পাদ্বেদ্বন। সস্টশন কমবকতবারদে  ারথ সোগারোগ না করে সমরঘে 
স্তরেে দ্বনরচ নামা মহাকাশ আইরনে পদ্বেপন্থী। দ্বকন্তু অনয সকারনা উপায সনই। 
 
ফাে স্টারেে গদ্বত কমরে, স ই  ারথ উচ্চতা র্িায োখাে িনয এদ্বন্টগ্রযাদ্বিদ্বট আরো 
শদ্বিশালী হল। আর্াে দ্বদরনে অাংরশ সর্দ্বেরয এর  গদ্বত আরো কমল। সমরঘে সিতে 
র্ড় একটা ফাাঁক সচারখ পড়ল ট্র্যাদ্বিরিে। ডুর্ দ্বদরয স টা সপদ্বেরয এল মহাকাশ োন। 
তারদে দ্বনরচ স উরয নাচরে মহা াগরেে দ্বর্পুল িলোদ্বশ, করযক দ্বকরলাদ্বমটাে পেবন্ত 
দ্বর্সৃ্তত। 
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সোপ সোপ  ূরেবে আরলা এর্াং সমরঘে আোদন সথরক সর্দ্বেরয এল তাো, দ্বনরচে দ্বর্স্তীণব 
িলোদ্বশ  ারথ  ারথই হরয সগল পাথুরে ধূ ে র্রণবে, আে তাপমাত্রা করম সগল 
উরেখরোগয িারর্। 
 
দ্বিউদ্বিরনে দ্বদরক তাদ্বকরয সফলম প্রথরম কথা র্লল দ্বনরিে িাষায, তােপে 
গযালাকদ্বটরক। গলা কাাঁপরে। দ্বনরচ ওটা আদ্বম কী সদখদ্বে? 
 
মহা াগে, আেস্ত কোে  ুরে দ্বব্ল্  র্লল, এক ারথ অরনক পাদ্বন িমারনা। 
 
শুদ্বকরয োরে না সকন? 
 
দ্বব্ল্র ে অ হায িদ্বি সদরখ ট্র্যাদ্বিি উেে দ্বদল, শুদ্বকরয োওযাে িনয পাদ্বনে পদ্বেমাণ 
অরনক সর্দ্বশ। 
 
এত পাদ্বন আমাে দেকাে সনই। এখান সথরক চরলা। র্লল সফলম। তােপে িরয আরো 
 াংকুদ্বচত হরয সগল। কােণ একটা েরড়া সমঘখরণ্ডে সিতে প্ররর্শ করেরে ফাে স্টাে, 
ফরল দ্বিউদ্বিরনে োং দুধ াদা আে রৃ্দ্বষ্টে সফাাঁটাগুরলারক সডাোকাটা দারগে মরতা 
সদখারে। 
 
আরলা করম সগল পাইলট রুরমে আে হালকা োাঁকুদ্বন সখরত লাগল মহাকাশোন। 
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অর্াক হরয সচাখ তুলল ট্র্যাদ্বিি। দ্বচৎকাে করে র্লল, দ্বব্ল্ , সতামাে সফলম ট্র্যািদ্বডউ  
কোে মরতা েরথষ্ট র্ড় হরয সগরে। তর্দুযদ্বতক শদ্বি দ্বদরয মহাকাশোরনে দ্বনযন্ত্রণ 
সনওযাে সচষ্টা কেরে। ওরক থামাও! 
 
দ্বব্ল্  শি করে িদ্বড়রয ধেল সফলমরক।  র্ দ্বেক আরে, সফলম,  র্ দ্বেক আরে। িরযে 
দ্বকেু সনই। এটা শুধু নতুন একটা গ্রহ। এেকম অরনক আরে। 
 
তােপে দ্বনচু স্বরে ট্র্যাদ্বিিরক র্লল, র্াচ্চা সমরযটা িীর্রন কখরনা  াগে সদরখদ্বন, এর্াং 
 ম্ভর্ত কুযাশা র্া রৃ্দ্বষ্টে অদ্বিেতাও সনই। তুদ্বম একটু নেম হরত পাে না। 
 
েদ্বদ মহাকাশোন চালারনাে সচষ্টা করে তা হরল পাদ্বে না। স রেরত্র আমারদে  র্াে িনয 
দ্বর্পদ সডরক আনরর্ স । ঘরে দ্বনরয দ্বগরয ওরক শান্ত করো। 
 
কােরখাট্টািারর্ মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ । 
 
আদ্বম  ারথ আ দ্বে, দ্বব্ল্ । সপরলারেট র্লল। 
 
না, সপল। তুদ্বম এখারনই থারকা। আদ্বম সফলমরক শান্ত কেদ্বে তুদ্বম ট্র্যাদ্বিিরক শান্ত 
করো। 
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আমারক শান্ত কোে দেকাে সনই, গি গি করে উেল ট্র্যাদ্বিি। েদ্বদ র্াড়ার্াদ্বড় করে 
থাদ্বক স িনয দুুঃদ্বখত, দ্বকন্তু সখলাে িনয মহাকাশ োরনে করন্ট্রাল সকারনা র্াচ্চাে হারত 
তুরল দ্বদরত পাদ্বে না, পাদ্বে দ্বক? 
 
অর্শযই পাদ্বে না, র্লল সপরলারেট, দ্বকন্তু দ্বর্স্মরযে একটা ধাক্কা সখরযরে দ্বব্ল্ । সফলমরক 
স   ামলারত পারে। র্াচ্চাটা তাে র্াদ্বড় এর্াং-এর্াং তাে সোর্টরক সেরড় এর  অিানা 
পদ্বেরর্রশ দ্বহমদ্বশম খারে। তােপরেও তাে আচেণ েরথষ্ট িারলা। 
 
িাদ্বন, সফলমরক  ারথ আনরত চাইদ্বন আদ্বম। এটা দ্বেল দ্বব্ল্র ে আইদ্বডযা। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু আমো না আনরল দ্বনরিে সলারকো তারক সমরে সফলত। 
 
সর্শ, পরে আদ্বম দ্বব্ল্র ে কারে েমা সচরয সনর্। সফলরমে কারেও সচরয সনর্। 
 
দ্বকন্তু তাে িুরু এখরনা সকাাঁচকারনা, সপরলারেট নেম  ুরে দ্বিরে  কেল, সগালান, ওল্ড 
চযাপ, দ্বকেু একটা সতামারক িার্ারে? 
 
 াগে, র্লল ট্র্যাদ্বিি। েরড়া সমঘ অরনক আরগই সপদ্বেরয এর দ্বে দ্বকন্তু সমঘ এখরনা 
ঘন। 
 
 ম যাটা কী? দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
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অরনক সর্দ্বশ, এই আে দ্বক? 
 
সপরলারেট রু্েরত পােল না, আর্াে র্লল ট্র্যাদ্বিি, মাদ্বটে সকারনা দ্বচহ্ন সনই। িূদ্বম সচারখ 
পরড়দ্বন এখন পেবন্ত। র্াযুমিল পুরোপুদ্বে স্বািাদ্বর্ক, অদ্বিরিন নাইরট্র্ারিরনে অনুপাত 
চমৎকাে। কারিই প্রচুে উদ্বিদ থাকাে কথা। স্বািাদ্বর্ক অর্িায এধেরনে র্াযুমণ্ডল 
সচারখ পরড় না- ম্ভর্ত, একমাত্র পৃদ্বথর্ীরত দ্বেল, কীিারর্ হরযরে, সক িারন। দ্বকন্তু 
এধেরনে একটা গ্ররহ েরথষ্ট পদ্বেমারনে শুকরনা িূদ্বম থাকরত র্াধয, পুরো গ্ররহে এক 
তৃতীযাাংশ এর্াং কখরনাই এক পঞ্চমাাংরশে কম হরত পােরর্ না। দ্বকন্তু এই গ্ররহ িলিাগ 
সনই সকন? 
 
সেরহতু এটা র্াইনাদ্বে দ্ব রস্টরমে অন্তিুবি, তাই পুরোপুদ্বে অস্বািাদ্বর্ক। হযরতা স্বািাদ্বর্ক 
িারর্ই এখারন অিুত র্াযুমণ্ডল ততদ্বে হরযরে এর্াং স্বাধীনিারর্ প্রারণে দ্বর্কাশ ঘরটরে, 
পৃদ্বথর্ীরত সেমন হরযদ্বেল, দ্বকন্তু এখারন শুধু  ামুদ্বদ্রক িীর্ন। 
 
সতামাে কথা সমরন দ্বনরলও সকারনা লাি হরে না, সিনি।  ামুদ্বদ্রক িীর্ন কখরনাই 
প্রেুদ্বিে উির্ কেরত পােরর্ না। কােণ প্রেুদ্বিে মূল মন্ত্রই হরে আগুন, আে  াগরে 
আগুন জ্বালারনা অ ম্ভর্। প্রেুদ্বিদ্বর্হীন দ্বকন্তু িীর্নধােণকােী সকারনা গ্রহ সদখাে িনয 
আমো এতদূে আদ্ব দ্বন। 
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রু্েরত সপরেদ্বে, আ রল আদ্বম শুধু ধােণা দ্বনরয মাথা ঘামাদ্বে। কােণ আমো সতা িাদ্বন 
এক ময প্রেুদ্বিে উির্ হরযদ্বেল পৃদ্বথর্ীরত। স টলােো স ইগুরলাই দ্বনরিরদে স্বারথব 
দ্বনরয এর রে। প্রেুদ্বি  র্ ময একেকম হরর্ একথা তুদ্বম সিাে দ্বদরয র্লরত পােনা। 
 
 াগরে চলাচরলে িনয দ্বস্ট্রমলাইরনে প্ররযািন।  ামুদ্বদ্রক প্রাণীে অদ্বনযদ্বমত আউট লাইন 
র্া আমারদে হারতে মরতা উপাি সনই। 
 
সু্কইরডে শুাঁড় আরে। 
 
স্বীকাে কেদ্বে অরনক দ্বকেুই আমারদে অনুমান করে দ্বনরত হরর্, দ্বকন্তু তুদ্বম েদ্বদ মরন 
কে গযালাদ্বিে সকাথাও রু্দ্বদ্ধমান সু্কইরডে স্বাধীনিারর্ দ্বর্কাশ ঘরটরে এর্াং তাো আগুন 
োড়াই একটা  িযতা গরড় তুরলরে স টা হরর্ আমাে মরত পুরোপুদ্বে অস্বািাদ্বর্ক 
অনুমান। 
 
সতামাে মরত, নেম  ুরে র্লল সপরলারেট। 
 
হোৎ সহর  সফলল ট্র্যাদ্বিি, চমৎকাে, সিনি। রু্েরত পােদ্বে দ্বব্ল্র ে  ারথ খাোপ 
র্যর্হাে কোয তুদ্বম েুদ্বিতরকব আমারক হাোরনাে সচষ্টা কেে এর্াং আদ্বম র্লর্  ফল। 
কথা দ্বদদ্বে েদ্বদ িলিাগ না পাই তা হরল সতামাে  িয সু্কইডরদে খুাঁরি সর্ে কোে িনয 
েতদূে  ম্ভর্  াগরে অনু ন্ধান চালারর্া। 
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তাে কথা সশষ হওযাে পেপেই মহাকাশ োন আর্াে অন্ধকাে অাংরশ  ুকল। 
 
কুাঁকরড় সোট হরয সগল সপরলারেট, িার্দ্বে, এটা দ্বক দ্বনোপদ। 
 
কী দ্বনোপদ, সিনি? 
 
এিারর্ অন্ধকারে েুরট সর্ড়ারনা। সে-সকারনা মুহূরতব  াগরে দ্বগরয পড়রত পাদ্বে। 
 
এরকর্ারেই অ ম্ভর্, সিনি।  দ্বতয র্লদ্বে! কদ্বম্পউটাে দ্ব -সলরিল সথরক েরথষ্ট উচ্চতা 
র্িায সেরখরে। 
 
কত দূে? 
 
প্রায পাাঁচশ দ্বকরলাদ্বমটাে। 
 
িয কাটরে না, সগালান। না সদরখ হযরতা সকারনা পাহারড় দ্বগরয ধাক্কা খার্। 
 
আমো না সদখরলও মহাকাশোরনে োডাে সদখরর্ এর্াং কদ্বম্পউটাে পাশ কাদ্বটরয দ্বনরয 
োরর্। 
 
েদ্বদ িলিাগ থারক? অন্ধকারে আমো দ্বম  কের্। 
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না, সিনি, কের্ না। দ্বনরচ িলিাগ থাকরল আদ্বম সর্াোে অরনক আরগই কদ্বম্পউটাে 
স টা রু্েরত পােরর্। 
 
কথা র্ন্ধ হল দুিরনে, এর্াং করযক ঘণ্টাে সিতে তাো আর্াে দ্বফরে এরলা, দ্বদরনে 
আরলারত দ্বনরচ এখরনা  ুদ্বর্শাল মহা াগে দ্বর্োমহীন একরঘরয গদ্বতরত র্রয চরলরে। 
দ্বকন্তু েরড়ে কােরণ অদৃশয হরয োরে মারে মারেই। একর্াে েরড়া র্াতা  ধাক্কা দ্বদরয 
ফাে স্টােরক গদ্বতপথ সথরক  দ্বেরয দ্বদল, কদ্বম্পউটাে র্াধা দ্বদল না, শদ্বি েয এর্াং 
কাোরমাে েদ্বত সেকারনাে িনয। েড় সপদ্বেরয োর্াে পে আর্াে দ্বফরে এল দ্বনদ্বদবষ্ট 
পরথ। 
 
 ম্ভর্ত সকারনা হাদ্বেরকরনে সশষ মাথা, র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সপরলারেট র্লল, এদ্বদরক সদখ, ওল্ড চযাপ। আমো শুধু পূর্ব সথরক পদ্বশ্চম-অথর্া পদ্বশ্চম 
সথরক পূর্ব দ্বদরক চলাচল কেদ্বে। অথবাৎ শুধু দ্বর্ষুর্ অঞ্চলটাই সদখদ্বে। 
 
আমো উেে পদ্বশ্চম-দদ্বেণ পূর্ব দ্বদরক দ্বর্োট রৃ্ে ততদ্বে করে ঘুেদ্বে। ফরল সমৌ ুদ্বম 
অঞ্চল এর্াং উষ্ণ অঞ্চরলে পুরোটা সদখা হরয োরে। আে একটা রৃ্ে সশষ করে 
আরেকটা রৃ্ে ততদ্বে কোে  ময পদ্বশ্চম দ্বদরক  রে োদ্বে। কদ্বম্পউটারেে মরত র্ড় 
একটা মহারদশ থাকাে  ম্ভার্না দশ িারগে একিারগেও কম, এর্াং র্ড় একটা িীপ 
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থাকাে  ম্ভার্না চাে িারগে এক িারগে কম, আে প্রদ্বতটা নতুন রৃ্ে ততদ্বে কোে  ময 
স ই  ম্ভার্না আরো কমরে। 
 
আদ্বম দ্বক কেতাম িারনা, ধীে গলায র্লল সপরলারেট, কােণ তাো আর্াে োরতে অাংরশ 
প্ররর্শ কেরে, গ্রহ সথরক েরথষ্ট দূরে সথরক োডারেে  হারেয পুরো সহদ্বমদ্বস্ফযাে সচক 
কেতাম। সমরঘে িনয সকারনা  ম যা হরতা না, হরতা দ্বক? 
 
তােপে োডাে আর্াে অনয অাংরশে দ্বদরক িুম কেতাম র্া অরপো কেতাম অরেে 
উপে ঘুেরত ঘুেরত কখন দ্বর্পেীত অাংশ োডারেে আওতায আর । কো সেরতা, 
সিনি। তখন দ্বক আে িানতাম সে একটা র্া রোগয গ্ররহ স াকাে  ময সকারনা সে  
সস্টশরন থামরত হরর্ না এর্াং সমঘস্তে সপদ্বেরয আ াে পে িলিাগ সদখরত পার্ না। 
র্া রোগয গ্রহ মারনই-িলিাগ। 
 
দ্বনশ্চযই পুরোটাই িলিাগ না। 
 
আদ্বম স টা র্লদ্বে না, হোৎ উরেদ্বিত স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। র্লদ্বে সে আমো মাদ্বটে সদখা 
সপরযদ্বে। শান্ত হও! 
 
সচষ্টা করেও উরেিনা দমন কেরত পােল না ট্র্যাদ্বিি। সডরস্ক হাত র্দ্ব রয কদ্বম্পউটারেে 
অাংশ হরয সগল। স  র্লল, এটা একটা িীপ, লবায প্রায ২৫০ দ্বকরলাদ্বমটাে এর্াং প্রি 
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প্রায ৬৫ দ্বকরলাদ্বমটাে। আযতন  ম্ভর্ত ১৫,০০০ র্গব দ্বকরলাদ্বমটাে। খুর্ সর্দ্বশ র্ড় না, 
আর্াে সোটও না। দাাঁড়াও— 
 
পাইলট রুরমে আরলা কমরত কমরত প্রায দ্বনরিই সগল। 
 
আমো কী কেদ্বে? র্লল সপরলারেট, দ্বনরিে অিারন্তই দ্বফ দ্বফ  কেরে, সেন অন্ধকাে 
সকারনা িিুে দ্বিদ্বন , শব্ হরলই সিরঙ োরর্। 
 
অন্ধকারেে  ারথ দৃদ্বষ্ট মাদ্বনরয দ্বনদ্বে। মহাকাশোন িীরপে দ্বদরক এরগারে। দ্বকেু সদখরত 
পােে? 
 
না-মরন হয সেন আরলা সদখলাম। দ্বনদ্বশ্চত করে র্লরত পাের্ না। 
 
আদ্বমও সদরখদ্বে। সটদ্বলরস্কাদ্বপক সলি চালু কেদ্বে। 
 
আরলা! পদ্বেস্কাে দৃশযমান। এরলারমরলা করযকটা দ্বর্নু্দ। 
 
এখারন র্ দ্বত আরে, র্লল ট্র্যাদ্বিি এটা  ম্ভর্ত গ্ররহে একমাত্র র্া রোগয অাংশ। 
 
কী কের্ এখন? 
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অরপো কের্ দ্বদরনে আরলাে িনয। এই করযকঘন্টা দ্বর্শ্রাম দ্বনরত হরর্। 
 
ওো েদ্বদ আিমণ করে? 
 
কী দ্বদরয কেরর্? আরলা এর্াং ইনিারেড োড়া আে সকারনা সেদ্বডরযশন ধো পরড়দ্বন। 
এই গ্রহ র্া রোগয এর্াং র্ র্া কােীো রু্দ্বদ্ধমান। তারদে একটা  িযতা আরে, দ্বকন্তু 
স টা  ম্ভর্ত দ্বপ্র-ইরলকট্র্দ্বনক, কারিই এত উপরে িরযে দ্বকেু সনই।, আে আমাে িুল 
হরলও কদ্বম্পউটাে  ময থাকরতই  তকব করে সদরর্। 
 
দ্বদরনে আরলা সফাাঁটাে পে? 
 
অর্শযই লযাণ্ড কের্। 
 
. 
 
সিারেে প্রথম আরলা ফুরট উোে  ারথ  ারথ তাো দ্বনরচ নামল। সমরঘে ফাাঁক দ্বদরয এক 
েলক আরলা এর  িীরপে অাংশদ্বর্রশষ আরলাদ্বকত করে তুরলরে-তেতািা  রু্ি িীরপে 
সিতে দূরে এক াদ্বে ধূ ে র্রণবে দ্বনচু সগালাকাে পাহাড়। 
 
আরো দ্বনরচ নামাে পে দু-একটা দ্বনুঃ ি গাে, দ্বকেু র্াগান সচারখ পড়ল, তরর্ িীরপে 
সর্দ্বশেিাগ অাংশই  ুেদ্বেত খামাে। তারদে  ো দ্বে নীরচ দদ্বেণ-পূর্ব দ্বদরক িাঙারচাো 
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এক াদ্বে সর্াল্ডারেে সিতে েড়ারনা তৃণিূদ্বম, তাে সপেরন রুরপাদ্বল  মুদ্র ত কত। দু-
একটা র্াদ্বড়ঘেও সচারখ পড়রে, দ্বকন্তু শহরেে মরতা গারয গারয লাগারনা না। 
 
সর্শ করযকটা োস্তাও সদখা সগল, দুপারশ  াদ্বের্দ্ধ র্া িান, তরর্ র্া িানগুরলা সর্শ 
দূরে দূরে। তােপে সিারেে োণ্ডা র্াতার  সদখা সগল একটা র্াযুোন। শুধু চলাে িদ্বি 
সদরখই তাো রু্েরত পােল সে এটা পাদ্বখ নয র্াযুোন। প্রথমর্ারেে মরতা গ্ররহ রু্দ্বদ্ধমান 
প্রাণীে উপদ্বিদ্বত প্রমাণ হরলা। 
 
এটা  ম্ভর্ত স্বযাংদ্বিয োন, েদ্বদ ইরলকট্র্দ্বনি োড়া এধেরনে দ্বিদ্বন  তাো ততদ্বে কেরত 
পারে, র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
হরত পারে, দ্বব্ল্  র্লল, আমাে মরত ওটারত েদ্বদ মানুষ থারক তরর্ দ্বনুঃ রন্দরহ আমারদে 
দ্বদরক এদ্বগরয আ রে। গদ্বত দ্বনযন্ত্রক োড়াই সেিারর্  ো দ্বে দ্বনরচ সনরম এর দ্বে- দ্বতযই 
সদখাে মরতা। 
 
আ রলই সদখাে মরতা দ্বিদ্বন , দ্বচদ্বন্তত স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, খুর্ সর্দ্বশ গ্রহ গ্রযাদ্বিদ্বটক 
সে দ্বশরপে  ূে উড্ডযন র্া অর্তেণ সদরখদ্বন-সর্লািূদ্বম লযাি কোে িনয চমৎকাে 
িাযগা, দ্বকন্তু র্াতার  ধুরলা উড়রল র্ারোটা সর্রি োরর্। র্োং ঘার ে উপে লযাণ্ড কের্। 
 
অন্তত গ্রযাদ্বিদ্বটক দ্বশপ লযাি কোে  ময কারো র্যদ্বিগত িূদ্বমে েদ্বত হয না। র্লল 
সপরলারেট। 
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চােটা প্রশস্ত পযাড এে উপে িে দ্বদরয দ্বিে হল ফাে স্টাে। মহাকাশোরনে ওিরন 
সডরর্ সগল মাদ্বট। 
 
আর্হাওযা সমাটামুদ্বট।–গেম একটু সর্দ্বশই র্লা োয। র্লল দ্বে , র্লাে  ুরে দ্বেক  ন্তুদ্বষ্ট 
প্রকাশ সপল না। 
 
র্াইরে ঘার ে উপে একিন মানুষ দাাঁদ্বড়রয আরে, অর্াক হরযরে র্া িয সপরযরে র্রল 
মরন হরলা না। র্োং সচহাোয  ীমাহীন আগ্রহ। 
 
সমরযটাে পেরন সপাশাক খুর্ কম। সর্াধহয আর্হাওযাে কােরণ। পারযে  যারণ্ডল সিাড়া 
 ম্ভর্ত কযানিার ে ততদ্বে, সকামরে ফুল লতাপাতাে োপ আাঁকা সোট স্কাটব, পা  াকাে 
িনয দ্বকেু পরড়দ্বন। সকামে সথরক উপরে সকারনা সপাশাক পরেদ্বন। 
 
সকামে পেবন্ত লবা কারলা চকচরক চুল, গারযে োং হালকা র্াদাদ্বম,  রু সচাখ। 
 
চােপারশ তাদ্বকরয আে সকারনা মানুষ সচারখ পড়ল না ট্র্যাদ্বিরিে। কাাঁধ সনরড় র্লল, 
এখরনা  কাল হযদ্বন পুরোপুদ্বে। র্াদ্ব ন্দাো দ্বনশ্চযই এখরনা ঘুমারে। তরর্ এখারন সে 
মানুরষে  াংখযা কম স টা র্লা োয। 
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অনযরদে দ্বদরক ঘুরে র্লল, আদ্বম একা দ্বগরয ঐ সমরযটাে  ারথ কথা র্লদ্বে, েদ্বদ সর্াোে 
মরতা দ্বকেু র্রল আে দ্বক। সতামো– 
 
আমাে মরত, দৃঢ়গলায র্লল দ্বব্ল্ , আমো  র্াই োর্। আদ্বম চাই হাত পারযে িড়তা 
কাটারত, মুি র্াযু স র্ন কেরত এর্াং নতুন খার্ারেে স্বাদ দ্বনরত। সফলরমেও একটু 
সিালা িাযগায সর্েরনা দেকাে। আে সপল  ম্ভর্ত সমরযটারক কাে সথরক সদখরল খুদ্বশ 
হরর্। 
 
সক? আদ্বম? র্লল সপরলারেট, খাদ্বনকটা লজ্জা সপরযরে। সমারটই না, দ্বব্ল্ , দ্বকন্তু এই সোট 
দরল আদ্বমই একমাত্র িাষাদ্বর্দ। 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। চল  র্াই। তরর্ দ্বনেীহ মরন হরলও আদ্বম অস্ত্র  ারথ সনর্। 
 
আশা কদ্বে ওই তরুণীে উপে ওগুরলা তুদ্বম র্যর্হাে কেরর্ না। র্লল দ্বব্ল্ । 
 
দাাঁত সর্ে করে হা ল ট্র্যাদ্বিি। খুর্  ুন্দেী, তাই না? 
 
প্রথরম সর্রোল ট্র্যাদ্বিি, সপেরন দ্বব্ল্  এর্াং তাে হাত ধরে সফলম। সপরলারেট  র্াে 
সশরষ। 
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ওরদেরক সর্রোরত সদরখ কারলা চুরলে তরুণী এক পাও দ্বপোযদ্বন। এখরনা আগ্রহ দ্বনরয 
তাদ্বকরয আরে। 
 
দ্বফ দ্বফ  কেল ট্র্যাদ্বিি, সর্শ, সদখা োক। 
 
হাত দুরটা অরস্ত্রে কাে সথরক েরথষ্ট দূরে সেরখ র্লল, অদ্বিনন্দন। 
 
তরুণী সর্াোে সচষ্টা কেল করযক মুহূতব তােপে র্লল, আপদ্বন এর্াং আপনাে  িীরদে 
 ুস্বাগতম। 
 
উোর  লাদ্বফরয উেল সপরলারেট, কী চমৎকাে! ক্লাদ্ব কযাল গযালাকদ্বটক এর্াং দ্বনখুাঁত 
উচ্চােণ। 
 
আদ্বমও রু্েরত সপরেদ্বে, ট্র্যাদ্বিি র্লল, দ্বকন্তু অ হায িদ্বি সদরখ সর্াো সগল অথব 
পদ্বেষ্কাে হযদ্বন। আশা কদ্বে আমাে কথা রু্েরত সপরেরে। 
 
মুরখ র্নু্ধরত্বে হাদ্ব  ফুদ্বটরয র্লল, আমো এর দ্বে অরনক দূে মহাকাশ সথরক। অনয এক 
গ্রহ সথরক। 
 
উেম, স্বািাদ্বর্ক উাঁচু গলায তরুণী র্লল, আপনাো এম্পাযাে সথরক আগমন কদ্বেযারেন? 
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আমো এর দ্বে অরনক দূরেে নেত্র সথরক এর্াং আমারদে র্াহরনে নাম ফাে স্টাে। 
 
সচাখ তুরল মহাকাশ োরনে গারয দ্বপ্রন্ট কো নারমে দ্বদরক তাকাল তরুণী, ওখারন ইহাই 
দ্বলদ্বপর্দ্ধ আরে। তাহা হইরল প্রথম র্ণবটা দ্বর্পেীত িারর্ দ্বলখা হইযারে। 
 
আপদ্বে িানারত সগল ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু সপরলারেট খুদ্বশে সশষ  ীমায সপৌঁরে সগরে, র্লল, 
দ্বেকই র্রলরে। দুহািাে র্েে আরগ র্ণবটারক দ্বেক উরল্টািারর্ সলখা হত। 
 
িারলািারর্ তরুণীরক লে কেল ট্র্যাদ্বিি। লবায ১.৫ দ্বমটারেে সর্দ্বশ হরর্ না।  ুগদ্বেত 
স্তন দ্বকন্তু সোট। স্তনাগ্র র্ড় এর্াং গিীে েরঙে, তরর্ স টা গারযে েরঙে কােরণও হরত 
পারে। 
 
স  র্লল, আমাে নাম সগালান ট্র্যাদ্বিি; আমাে র্নু্ধ সিনি সপরলারেট; মদ্বহলাে নাম 
দ্বব্ল্ ; এর্াং এই দ্বশশুে নাম সফলম। 
 
আপনাো সে দূে নেত্র হইরত আদ্ব যারেন স ইখারন তাহা হইরল দুই নাম সদওযা হয। 
আদ্বম দ্বহরোরকা, দ্বহরোরকাে কনযা। 
 
আে সতামাে র্ার্া? আচমকা দ্বিরে  কেল সপরলারেট। 
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তাদ্বেরলযে িদ্বিরত কাাঁধ নাড়ল দ্বহরোরকা। মা র্দ্বলযাদ্বেরলন তাহাে নাম  ুল। আদ্বম 
তাহারক দ্বচদ্বন না। 
 
অরনযো সকাথায? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। মরন হয তুদ্বম একাই আমারদে স্বাগত 
িানারত এর রে। 
 
প্রায  কল পুরুষ মৎ য দ্বশকারে দ্বগযারে; প্রায  কল নােী কাি কদ্বেরতরে মারে। আদ্বম 
দুইদ্বদন অর্কাশ লইযাদ্বে, স ই সহতু এই অতীর্ চমৎকাে ঘটনা অর্রলাকন কদ্বেরত 
পাদ্বেলাম। তথাদ্বপ মানুষ সকৌতূহলী। র্াহরনে অর্তেণ র্হুদূে িারনও দৃশযমান হইযারে। 
অল্পেরণে মারেই অরনযো উপদ্বিত হইরর্। 
 
কতিন র্া  করে এখারন? 
 
পাাঁচ  হরস্রে অদ্বধক। গরর্বে  ারথ র্লল দ্বহরোরকা। 
 
 াগরে আে সকারনা িীপ আরে? 
 
আে সকারনা িীপ, িনার্? দ্বিধাগ্রস্ত মরন হরলা। 
 
রু্রে সগরে ট্র্যাদ্বিি। এই িীপ গ্ররহে একমাত্র িান সেখারন মানুষ র্া  কেরত পারে 
এর্াং করে। 
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সতামারদে এই গ্ররহে নাম কী? 
 
আলফা, িনার্, আমাদ্বদগরক দ্বশখারনা হইযারে পুরো নাম আলফা স ঞু্চদ্বে, দ্বকন্তু আমো 
শুধু আলফা র্দ্বলযা থাদ্বক। রু্দ্বেরতই পাদ্বেরতরেন ইহা অদ্বত উৎকৃষ্ট গ্রহ। 
 
কী গ্রহ, র্লল ট্র্যাদ্বিি, র্যাখযাে আশায ঘুেল সপরলারেরটে দ্বদরক। 
 
র্লরে,  ুন্দে গ্রহ। সপরলারেট র্লল। 
 
তা দ্বেক। দ্বর্রশষ করে দ্বদরনে এই  মযটায। সিারেে হালকা নীল আকারশে দ্বদরক 
তাকারলা ট্র্যাদ্বিি।  াদা সমঘ সির  সর্ড়ারে, সতামারদে দ্বদনগুরলা চমৎকাে 
 ূেবারলাদ্বকত, দ্বহরোরকা, তরর্ আমাে মরন হয আলফারত এত পদ্বেষ্কাে আকাশ খুর্ কমই 
থারক। 
 
শি হরয সগরলা দ্বহরোরকা। আমো েতগুরলা চাই ততগুরলা েদ্বহযারে, িনার্। েখন 
আমারদে রৃ্দ্বষ্টে প্ররযািন তখন সমঘ প্রস্তুত হয। দ্বনুঃ রন্দরহ েখন মৎ য দ্বশকারেে 
র্াহনগুরলা  মুরদ্র অর্িান করে তখন উপরেে মরতা নীলাকাশ প্ররযািন। 
 
সতামো তা হরল ওরযদাে করন্ট্রাল কেরত পারো, দ্বহরোরকা? 
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তাহা না কদ্বেরল, িনার্ সগালান ট্র্যাদ্বিি, অতযদ্বধক রৃ্দ্বষ্টরত আমারদে দ্বটদ্বকযা থাকাই দায 
হইত। 
 
কীিারর্ করো? 
 
আদ্বম প্ররকৌশলী নদ্বহ, আপনারক রু্োইযা র্দ্বলরত পাদ্বের্ না। 
 
সতামো সে িীরপ র্া  কেে, এই িীরপে নাম কী? র্লল ট্র্যাদ্বিি। মরন হরে সেন 
ক্লাদ্ব কযাল গযালাকদ্বটরকে অলাংকাদ্বেক উচ্চােরণ স  হারু্ডুরু্ খারে, একর্াে  রন্দহ হল 
প্রশ্নটা স  সর্াোরত সপরেরে দ্বকনা। 
 
দ্বহরোরকা র্লল, দ্বর্স্তীণব  াগরেে মারে এই স্বগবীয িীপরক আমো র্দ্বল নতুন পৃদ্বথর্ী। 
 
দ্বর্স্ময এর্াং আনন্দ দ্বনরয সপরলারেরটে  ারথ সচাখারচাদ্বখ হরলা ট্র্যাদ্বিরিে। 
 
. 
 
সশষ মন্তর্য দ্বনরয কথা র্লাে  ুরোগ পাওযা সগল না। কােণ আরো অরনরক আ া শুরু 
করেরে। একিন দুিন করে দ্বিড় র্াড়রে িরমই। ট্র্যাদ্বিরিে ধােণা োো মাে ধেরত 
োযদ্বন র্া মারে কাি কেরত োযদ্বন শুধু তাোই এর রে এর্াং খুর্ সর্দ্বশ দূে সথরক 
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আর দ্বন। সর্দ্বশেিাগই এর রে পারয সহাঁরট, েদ্বদও লক্কড়েক্কড় মাকবা দুরটা পুরোরনা 
গ্রাউণ্ড কাে সদখা সগল। 
 
সকারনা  রন্দহ সনই কাদ্বেগদ্বে দ্বদক দ্বদরয এই গ্রহ এরকর্ারেই অনুন্নত, অথচ এো 
ওরযদাে করন্ট্রাল কেরত পারে। 
 
 র্াই িারন সে কাদ্বেগদ্বে উন্নযন  র্ ময এক ধাাঁরচ হয না। সকারনা একটা সেরত্র সকউ 
দ্বপদ্বেরয থাকরলও অনয সকারনা সেরত্র তাে অগ্রগদ্বত হরত পারে। দ্বকন্তু এধেরনে অ ম 
কাদ্বেগদ্বে উন্নযন সদরখও দ্বর্ো  কো কদ্বেন। 
 
মহাকাশোন সদখরত আ ারদে সিতে অরধবকই র্যষ্ক নােী পুরুষ। দ্বতনটা র্া চােটা দ্বশশু 
আরে। র্াকীরদে মারে পুরুরষে সচরয নােীে  াংখযাই সর্দ্বশ। কারো। সিতেই িয র্া 
সকারনা ধেরনে অদ্বনশ্চযতা সনই। 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্বনচু স্বরে দ্বব্ল্ রক দ্বিরে  কেল, তুদ্বম ওরদেরক দ্বনযন্ত্রণ কেে। মরন। হরে-
এরকর্ারে শান্ত। 
 
আদ্বম  ামানযতম দ্বনযন্ত্রণও কেদ্বে না, র্লল দ্বব্ল্ । র্াধয না হরল সকারনা মাইও েশব কদ্বে 
না। আমাে ধােণা সফলম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

556 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

সকৌতূহল দ্বনরৃ্ে কোে িনয সে অল্প করযকিন মানুষ িমারযত হরযরে স টা সে-সকারনা 
গ্ররহে স্বািাদ্বর্ক দৃশয, সফলরমে কারে স টাই অরনক সর্দ্বশ। স  শুধু ফাে স্টারেে র্যস্ক 
দ্বতন িরনে উপদ্বিদ্বতরত অিযস্ত। শব্ করে ঘন ঘন ো  দ্বনরে। সফলম, সচাখ 
আধরর্ািা। সেন প্রচণ্ড ধাক্কা সখরযরে। 
 
ধীরে ধীরে মাথাে চুরল হাত রু্দ্বলরয দ্বদরে দ্বব্ল্ , শান্ত কোে িনয নানা ধেরনে শব্ 
কেরে মুখ দ্বদরয। ট্র্যাদ্বিরিে সকারনা  রন্দহ সনই সে একই  ারথ স  অদ্বত  ূক্ষ্মিারর্ 
সমন্টাল ফাইর্াে পুনদ্বর্বনযা  করে দ্বদরে। 
 
খাদ্বর্ খাওযাে মরতা করে হোৎ লবা ো  টানল সফলম, সেন সকউ তারক একটা সিাে 
োাঁকুদ্বন দ্বদরযরে। একর্াে তাকাল িনতাে দ্বদরক, তােপে দ্বব্ল্র ে র্াহু আে শেীরেে 
মােখারন মাথা লুকারলা। 
 
কাাঁরধ হাত সেরখ স ই অর্িায তারক িদ্বড়রয ধেল দ্বব্ল্ । মারে মারে চাপ দ্বদরে সেন 
সর্াোরত চায–িয সনই, আদ্বম আদ্বে। 
 
আেও সর্দ্বশ অর্াক হরযরে সপরলারেট, প্ররতযকটা আলফারনে উপে তাে দৃদ্বষ্ট ঘুরে 
সর্ড়ারে। স  র্লল, সগালান, এো দ্বনরিোই এরক অরনযে সথরক দ্বিন্ন। 
 
র্যাপােটা ট্র্যাদ্বিিও সখযাল করেরে। চুল এর্াং গারযে োং এরককিরনে এরককেকম, 
একিরনে গারযে োং গাঢ় লাল, সচাখ নীল, চামড়া সকাাঁচকারনা। র্যস্করদে মরধয 
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কমপরে দ্বতনিন দ্বহরোরকাে মরতা খারটা, এর্াং একিন র্া দুিন ট্র্যাদ্বিরিে সথরকও 
লবা। নােী পুরুষ সর্দ্বশেিারগেই সচারখে োং দ্বহরোরকাে মরতা, ট্র্যাদ্বিরিে মরন পড়ল 
দ্বফদ্বল স ক্টরেে র্াদ্বণদ্বিযক গ্রহগুরলাে অদ্বধর্া ীরদে সচারখে োং এেকম হয, স  অর্শয ঐ 
স ক্টরে কখরনা োযদ্বন। 
 
প্ররতযক আলফান সকামরেে উপরে সকারনা সপাশাক পরেদ্বন এর্াং সমরযরদে প্ররতযরকে 
রু্ক সোট। শুধু এই একটা শােীদ্বেক সেরত্র দ্বমল সদখা সগল। 
 
দ্বব্ল্  কথা র্লল, আচমকা, দ্বম , দ্বহরোরকা, এই দ্বশশু মহাকাশ ভ্রমরণ অিযস্ত নয এর্াং 
তাে পরে েত দূে সমরন সনওযা  ম্ভর্ তাে সর্দ্বশ ঘটনাে মুরখামুদ্বখ হরত হরে তারক। 
ওে িনয একটু র্ াে এর্াং খার্াে ও পানীরযে র্যর্িা কো োয? 
 
রু্েরত পারেদ্বন দ্বহরোরকা, সপরলারেট রু্দ্বেরয দ্বদল। 
 
অনুতারপে িদ্বিরত মুরখ একটা হাত তুরল হাাঁটু সিরঙ র্র  পড়ল দ্বহরোরকা, সেন কুদ্বনবশ 
কেরে। মািবনা কেরর্ন, সে রপকরটড মযাডাম। এই দ্বশশুে প্ররযািরনে কথা িার্নারত 
আর দ্বন। ঘটনাে আকদ্বস্মকতা আমারক হতর্াক কদ্বেযা দ্বদযারে। আপনাো অদ্বতদ্বথ, 
প্রাতোরশে িনয দ্বেফযাকটদ্বেরত চলুন। সহাস্ট দ্বহর রর্ আমো দ্বক  ি দ্বদরত পাদ্বে? 
 
ধনযর্াদ। র্লল দ্বব্ল্ । ধীরে ধীরে প্রদ্বতটা শব্ আলাদা করে উচ্চােণ কেল। িারলা হয 
েদ্বদ সহাস্ট দ্বহর রর্ শুধু তুদ্বম থারকা। এই দ্বশশু অদ্বধক সলারকে  াদ্বন্নরধয অিযস্ত নয। 
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উরে দাাঁড়াল দ্বহরোরকা। আপনারদে ইোনুোযী র্যর্িা হইরর্। 
 
অল  িদ্বিরত ঘার ে উপে দ্বদরয পথ সদখাল স । র্াদ্বক আলফানো  রে পথ করে 
দ্বদল। তারদে আগ্রহ  ম্ভর্ত আগন্তুকরদে সপাশারকে উপেই সর্দ্বশ। পুরুষরদে একিন 
 ামরন র্াড়ল এক পা, প্রশ্নরর্াধক আঙুল তুলল ট্র্যাদ্বিরিে িযারকরটে দ্বদরক। িযারকটটা 
খুরল তাে হারত দ্বদল ট্র্যাদ্বিি। 
 
নাও, র্লল স , সদরখ সফেত দ্বদরত হরর্। তােপে দ্বহরোরকারক র্লল, এটা সেন দ্বফদ্বেরয 
সদওযা হয, দ্বম , দ্বহরোরকা। 
 
দ্বনদ্বশ্চন্ত থাকুন, দ্বফোইযা সদওযা হইরর্, সে রপকরটড  যাে। গম্ভীেিারর্ মাথা নাড়ল 
স । 
 
হা ল ট্র্যাদ্বিি। মৃদুমন্দ র্াতার  তাে সকারনা  ম যা হরে না। 
 
আলফানরদে কারো কারেই অস্ত্র সনই। এর্াং ওো ট্র্যাদ্বিরিে অরস্ত্রে প্রদ্বতও সকারনা 
আগ্রহ সদখারে না। েত দূে রু্েরত পােরে আলফা পুরোপুদ্বে দ্বনেীহ গ্রহ। 
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মদ্বহলারদে একিন দ্বব্ল্র ে  ামরন দ্বগরয তাে ব্ল্াউি খুাঁদ্বটরয সদখল। তােপে র্লল, 
আপনাে স্তন নাই, সে পযাকরটড মাডাম? উেে সদওযাে আরগই স  হাত র্াদ্বড়রয দ্বব্ল্র ে 
রু্ক েশব কেল। 
 
হা ল দ্বব্ল্ , আপদ্বন দ্বনরিই সদদ্বখরলন, আরে। হযরতা আপনাে মরতা  ুন্দে নরহ। তরর্ 
স  কােরণ  াদ্বকযা োদ্বখদ্বন। আমাে গ্ররহ  াদ্বকযা োখাই দ্বনযম। 
 
পারশ দাাঁড়ারনা সপরলারেটরক দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, ক্লাদ্ব কযাল গযালাকদ্বটক সকমন 
দ্বশখলাম? 
 
চমৎকাে, দ্বব্ল্ । প্রশাং া কেল সপরলারেট। 
 
ডাইদ্বনাং রুমটা দ্বর্শাল, মােখারন লবা সটদ্বর্ল। দুই পারশ লবা সর্দ্বঞ্চ। সর্াোই োরে 
আলফানো এক ারথই খানাদ্বপনা করে। 
 
হোৎ অনুরশাচনা সর্াধ কেল ট্র্যাদ্বিি। দ্বব্ল্র ে অনুরোরধ পাাঁচিন র্ারদ  র্াইরক সর্ে 
করে সদওযা হরযরে। সর্দ্বশেিাগই আর্াে িানালাে র্াইরে  ম্মান ূচক দূেত্ব র্িায 
সেরখ উাঁদ্বক মােরে, (আ রল সদযারলে মারে দ্বকেু ফাাঁকা িাযগা, এমনদ্বক পদবাও সনই), 
 ম্ভর্ত আগন্তুকো কীিারর্ খায স টা সদখরত চায। 
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হোৎ মরন হরলা েদ্বদ রৃ্দ্বষ্ট হয, তখন কী হরর্। অর্শয প্ররযািন হরলই রৃ্দ্বষ্ট হরর্। তা 
োড়া কখন রৃ্দ্বষ্ট হরর্ স টা িানা থারক র্রল আলফানো প্রস্তুত থাকরত পারে। 
 
মুরখামুদ্বখ িানালা দ্বদরয সদখা োরে  াগে, আে দূরেে দ্বদগরন্ত ট্র্যাদ্বিরিে মরন হরলা 
সেন সচারখ পড়ল একদলা সমঘ, এই সোট স্বরগবে আকাশ র্ারদ পুরো গ্ররহে আকারশ 
সেেকম সমঘ েদ্বড়রয আরে, স েকম। 
 
ওরযদাে করন্ট্রারলে  ুদ্বর্ধাও আরে। 
 
একিন আলফান তরুণী নারচে েরন্দে মরতা সহাঁরট সহাঁরট খার্াে পদ্বেরর্শন কেল। কী 
সখরত চায স টা সকউ র্রলদ্বন।  র্াইরক সোট লার  দুধ, র্ড় লার  আঙুরেে ে , 
তােরচরযও র্ড় লার  সদওযা হল পাদ্বন। প্ররতযকরক সদওযা হল দুরটা করে দ্বডম সপাচ, 
পদ্বনে হ, র্ড় সপ্ল্রট  রু্ি োণ্ডা পাতাে উপে দ্ব দ্ধ মাে এর্াং আলু িাদ্বি। 
 
খার্াে সদরখ আতঙ্ক সর্াধ কেল দ্বব্ল্ । রু্েরত পােরে না সকানটা দ্বদরয শুরু কেরর্। 
সফলরমে স ধেরনে সকারনা  ম যা সনই। এক দ্বনোর  আঙুরেে ে  সশষ কেল, 
তােপে হাত র্াড়ারলা মাে আে আলুে দ্বদরক। একটা চামচ র্াদ্বড়রয দ্বদল দ্বব্ল্ । 
 
পদ্বেপূণব তৃদ্বপ্তে িার্ দ্বনরয দ্বডরমে দ্বদরক চামচ র্াড়াল সপরলারেট। 
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আ ল দ্বডরমে স্বাদ আর্াে মরন কো োক। র্লল ট্র্যাদ্বিি। তােপে স ও অনু েণ 
কেল। 
 
ওরদে খাওযা সদরখ দ্বনরিে খার্ারেে কথা িুরল সগরে দ্বহরোরকা। দ্বিরে  কেল, খাদয 
তৃদ্বপ্তদাযক? 
 
চমৎকাে। মুখ িদ্বতব খার্াে দ্বনরয র্লল ট্র্যাদ্বিি। এই গ্ররহ সর্াধহয খার্ারেে সকারনা 
কমদ্বত সনই। নাদ্বক িদ্রতা করে সর্দ্বশ দ্বদে? 
 
মনরোগ দ্বদরয শুনল দ্বহরোরকা, র্িরর্যে অথব রু্েরত সপরে মাথা নাড়ল সিারে সিারে। 
না, না, সে পযারক্টড  যাে। আমারদে গ্ররহ প্রচুে দ্বশকাে পাওযা োয,  াগরে পাওযা োয 
আরো অদ্বধক সর্দ্বশ। হা গুরলা দ্বডম সদয, োগলগুরলা দুধ সদয। আে আমারদে আরে 
প্রচুে শ য। তাহা োড়া  াগরে আরে দ্বর্দ্বিন্ন প্রিাদ্বতে র্হুদ্বর্দ মৎ য, পুরো এম্পাযােরক 
আমো খাওযাইরত পাদ্বে, তাহাে পরেও সশষ হইরর্ না। 
 
মুচদ্বক হা ল ট্র্যাদ্বিি। পদ্বেষ্কাে সর্াো োয আলফান তরুণী িারন না গযালাদ্বি আ রল 
কত র্ড়। 
 
দ্বহরোরকা, এই িীরপে নাম তুদ্বম র্লরল নতুন পৃদ্বথর্ী। তা হরল পুরোরনা পৃদ্বথর্ী সকাথায? 
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অর্াক হরয ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাকাল দ্বহরোরকা। নতুন পৃদ্বথর্ী? মাফ কেরর্ন, 
সে পযাকরটড  যাে। আদ্বম রু্দ্বেরত পাদ্বে নাই। 
 
নতুন পৃদ্বথর্ীে আরগ সতামো অনয সকারনা িারন র্া  কেরত। এই অনয িাযগাটা 
সকাথায সেখান সথরক সতামো এর রো? 
 
আদ্বম দ্বকেুই িাদ্বন না, সে রপকরটড  যাে।  াো িীর্ন ধদ্বেযাই আদ্বম এই িারন র্া  
কদ্বেরতদ্বে এর্াং আমাে মা, মাতামহী তােও আরগ আমাে, মাতামহীে পূরর্বে র্াংশধেোও 
দ্বনুঃ রন্দরহ এইখারন র্া  কদ্বেত। অনয সকারনা িূদ্বমে কথা আদ্বম িাদ্বন না। 
 
দ্বকন্তু, নেম  ুরে সর্াোরনাে সচষ্টা কেল ট্র্যাদ্বিি, সতামো এই িীরপে নাম র্লে নতুন 
পৃদ্বথর্ী। সকন? 
 
কােণ, সে পযাকরটড  যাে, শুরু সথরকই এই নারম ডাকা হইরতরে। 
 
দ্বকন্তু এটা নতুন পৃদ্বথর্ী অথবাৎ অরনক পরে ততদ্বে হরযরে। পুরোরনা একটা পৃদ্বথর্ী 
থাকরত র্াধয, োে দ্বিদ্বেরত সতামারদে এই নামকেণ হরযরে। প্রদ্বত সিারে নতুন একটা 
দ্বদন শুরু হয, অথবাৎ তাে আরগ আরেকটা দ্বদন দ্বেল। রু্েরত পােে না এখারনও তাই 
ঘরটরে? 
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দ্বি না সে পযাকরটড  যাে। এই িানরক দ্বক নারম ডাকা হয আদ্বম শুধু ইহাই িাদ্বন, অনয 
দ্বকেু িাদ্বন না। আপনাে েুদ্বি দ্বর্রেষণও আদ্বম রু্দ্বেরত পাদ্বেরতদ্বে না। অপোধ সনরর্ন 
না। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, পোদ্বিত মরন হরে দ্বনরিরক। 
 
সপরলারেরটে দ্বদরক েুকল ট্র্যাদ্বিি,দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, োই কদ্বে, সেখারনই োই, 
সকারনা তথযই পাই না। 
 
পৃদ্বথর্ী সকাথায আমো এখন িাদ্বন, অত দ্বচন্তাে দ্বক আরে? র্লল সপরলারেট। 
 
আদ্বম আরগই দ্বকেু তথয সিরন দ্বনরত চাই। 
 
ওে র্য  কম, সর্দ্বশ দ্বকেু িানাে কথা না। 
 
একটু দ্বচন্তা করে মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, দ্বেক, সিনি। 
 
দ্বহরোরকাে দ্বদরক ঘুরে র্লল, দ্বম  দ্বহরোরকা, আমো সকন এখারন এর দ্বে স টা তুদ্বম 
দ্বিরে  কেদ্বন। 
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সচাখ নামাল দ্বহরোরকা, র্লল, আপনারদে আহাে এর্াং দ্বর্শ্রারমে পূরর্ব দ্বিো া কদ্বেরল 
অিদ্রতা হইত। 
 
সর্শ, আমারদে খাওযা সশষ, দ্বর্শ্রাম সনওযা হরযরে। এখন সতামারক র্লর্ সকন আমো 
এখারন এর দ্বে। আমাে র্নু্ধ ড. সপরলারেট দ্বনরিে গ্ররহে একিন স্কলাে, একিন 
দ্বশদ্বেত র্যদ্বি। দ্বতদ্বন একিন দ্বমথলদ্বিস্ট। আমাে কথা রু্েরত পােে? 
 
দ্বি না, সে পযাকরটড  যাে। 
 
দ্বতদ্বন দ্বর্দ্বিন্ন গ্ররহে পুরোরনা গল্প দ্বনরয গরর্ষণা করেন, সে গল্পগুরলা সপৌোদ্বণক কাদ্বহনী 
র্া দ্বকাংর্দদ্বন্ত দ্বহর রর্ পদ্বেদ্বচত। নতুন পৃদ্বথর্ীরত দ্বক এমন সকারনা দ্বশদ্বেত র্যদ্বি আরেন 
দ্বেদ্বন এই গ্ররহে পুরোরনা গল্পগুরলা িারনন? 
 
দ্বচন্তায কপারল করযকটা িাাঁি পড়ল দ্বহরোরকাে। আদ্বম এই দ্বর্ষরয অদ্বত অল্প িাদ্বন। 
তরর্ একিন রৃ্দ্ধ আরেন দ্বেদ্বন প্রাচীন েুরগে গল্প র্দ্বলরত িালর্ার । দ্বতদ্বন সকাথা হইরত 
দ্বশদ্বখযারেন আদ্বম িাদ্বন না।  ম্ভর্ত এগুরলা তাহাে র্ারনাযাট গল্প অথর্া এমন কাহারো 
দ্বনকট হইরত শুদ্বনযারেন দ্বেদ্বন দ্বনরিও র্ারনাযাট গল্প ততদ্বে কদ্বেরতন। আমাে মরত, 
একর্াে চােপারশ তাদ্বকরয সদখল সকউ তাে কথা শুনরে দ্বকনা, রৃ্দ্ধ শুধুই র্কর্ক করে। 
 
এেকম র্কর্ক কো সলাকই আমাে দেকাে। আমাে র্নু্ধরক তুদ্বম দ্বনরয সেরত পােরর্ 
রৃ্রদ্ধে– 
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দ্বনরিরক স  মরনালী নারম অদ্বিদ্বহত কদ্বেযা থারক। 
 
মরনালীে কারে? আমাে র্নু্ধে  ারথ কথা র্লরর্ মননালী? 
 
স ? কথা র্দ্বলর্? সকৌতুরকে  ুরে র্লল দ্বহরোরকা। দ্বিো া কদ্বেরত হইরর্ স  কথা র্লা 
র্ন্ধ কদ্বেযা দ্বদযারে দ্বকনা। স  এমন একিন মানুষ সে  ুরোগ পাইরল না থাদ্বমযাই 
োরতে পে োত কথা র্দ্বলযা োইরর্। সদাষ সনরর্ন না, সে পযাকরটড  যাে। 
 
সদারষে দ্বকেু সনই। তুদ্বম এখনই আমাে র্নু্ধরক মরনালীে কারে দ্বনরয সেরত পােরর্? 
 
স টা সে-সকারনা  ময সে সকহই কদ্বেরত পাদ্বেরর্। রৃ্দ্ধ  র্বদাই গৃরহ অর্িান করে এর্াং 
সশ্রাতা পাইরল আনদ্বন্দত হয। 
 
মযাডাম দ্বব্ল্র ে  রি থাকাে িনয একিন র্যস্ক মদ্বহলারক দেকাে। তাে  ারথ দ্বশশু 
আরে। সর্দ্বশ ঘুেরত পােরর্ না।  িী থাকরল িারলা হয। কােণ, তুদ্বম সতা িারনাই 
সমরযো– 
 
কথা র্দ্বলরত পেন্দ করে? পদ্বেষ্কাে আমুরদ গলায র্লল দ্বহরোরকা। পুরুষো  র্বদা এই 
কথা র্রল সকন রু্দ্বেরত পাদ্বে না। অথচ আদ্বম সদদ্বখযাদ্বে পুরুষোই সর্দ্বশ কথা র্দ্বলযা 
থারক। আমারদে পুরুষো মৎ য দ্বশকাে হইরত দ্বফদ্বেযা আ ুক, সদদ্বখরর্ন সকমন 
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গালগরপ্পা িুদ্বড়যা সদয। সকহই তাহারদে থামাইরত পাদ্বেরর্ না। োহাই সহাক, আদ্বমও 
অদ্বধক কথা র্দ্বলরত শুরু কদ্বেযাদ্বে। আমাে মাতাে এক র্ান্ধর্ীরক ডাদ্বকযা আদ্বনরতদ্বে 
মযাডাম দ্বব্ল্ রক  ি দ্বদর্াে দ্বনদ্বমরে। তাে পূরর্ব দ্বতদ্বন সে পযাকরটড ডক্টেরক রৃ্দ্ধ 
মরনালীে দ্বনকট লইযা োইরর্ন। আমাে েদ্বণরকে অনুপদ্বিদ্বত মািবনা কদ্বেরর্ন দ্বক? 
 
স  চরল োওযাে পে র্াদ্বক দুিনরক র্লল ট্র্যাদ্বিি, সশান, সিনি, রৃ্রদ্ধে কাে সথরক 
েত সর্দ্বশ তথয আদায কো  ম্ভর্ হয কেরর্। দ্বব্ল্  সতামাে  ারথ সেই থাকুক তাে কাে 
সথরকও সর্দ্বশ করে িানাে সচষ্টা কেরর্। িানাে সচষ্টা কেরর্ শুধু পৃদ্বথর্ীে কথা। 
 
আে তুদ্বম? র্লল দ্বব্ল্ । তুদ্বম দ্বক কেরর্? 
 
আদ্বম দ্বহরোরকাে  ারথ থাকর্, ওে কাে সথরক দ্বকেু িানাে সচষ্টা কের্। 
 
হা ল দ্বব্ল্ । আহ, দ্বনশ্চযই। সপল থাকরর্ রৃ্রদ্ধে  ারথ আদ্বম থাকর্ একিন রৃ্দ্ধমদ্বহলাে 
 ারথ। সতামাে তখন অদ্বশদ্বেত তরুণীে  ারথ না সথরক উপায দ্বক। কী। চমৎকাে 
দাদ্বযত্ব র্ণ্টন। 
 
দ্বেক তাই, দ্বব্ল্ , চমৎকাে। 
 
একর্ােও িার্দ্বন,এিারর্ কাি নাও হরত পারে। 
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না, সকন িার্র্? 
 
তাই সতা, সকন িার্রর্ তুদ্বম? দ্বহরোরকা দ্বফরে এর  র্লল,  কল র্যর্িা হইযারে। 
সে পযাকরটড ড. সপরলারেটরক মরনালীে দ্বনকট দ্বনযা োওযা হইরর্। মযাডাম দ্বব্ল্  এর্াং 
এই দ্বশশুরক  ি সদওযাে র্যর্িা হইযারে। আদ্বম দ্বক আপনাে  দ্বহত থাদ্বকর্, 
সে পযাকরটড  যাে, পুোতন পৃদ্বথর্ীে সে- 
 
গালগরপ্পা? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
না, র্লল দ্বহরোরকা, হা রে। এখন আদ্বম আপনাে দ্বিো াে উেে দ্বদরত অতুযৎ াহী। 
 
ট্র্যাদ্বিি সপরলারেরটে দ্বদরক ঘুেল, অতুযৎ াহী? 
 
আগ্রহী, নেম  ুরে র্লল সপরলারেট। 
 
ট্র্যাদ্বিি র্লল, দ্বম  দ্বহরোরকা, সতামাে  ম যা না থাকরল সতামাে  ারথ কথা র্লরত 
আমাে িারলাই লাগরর্। 
 
ধনযর্াদ। র্লল দ্বহরোরকা, উরে দাাঁদ্বড়রযরে। 
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ট্র্যাদ্বিিও উরে দাাঁদ্বড়রযরে, দ্বব্ল্ , র্লল স , সপরলারেরটে দ্বনোপোে দ্বদরক সখযাল 
োখরর্। 
 
আমাে উপে সেরড় দাও। সতামাে দ্বনোপো সতা  ারথই আরে- মাথা সনরড় ট্র্যাদ্বিরিে 
সহালস্টাে দুরটা সদখাল স । 
 
মরন হয না এগুরলা র্যর্হাে কেরত হরর্, অস্বদ্বস্তে  ারথ র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বহরোরকারক অনু েণ করে ডাইদ্বনাং রুম সথরক সর্দ্বেরয এল স ।  ূেব প্রায মাথাে উপে 
চরল এর রে। তাপমাত্রা র্াড়রে িরমই। নতুন গ্ররহে নতুন গন্ধ লাগরে নারক। 
ট্র্যাদ্বিরিে মরন পড়ল কমপরেলরন গন্ধ দ্বেল কম, অরোোে দ্বেল দ্বকেুটা সমরট গন্ধ, আে 
স ালাদ্বেযাে গন্ধ দ্বেল চমৎকাে (রমলরপাদ্বমদ্বনযায তাো দ্বেল সে   ুযরটে সিতে, 
দ্বনরিে গারযেটা োড়া অনয সকারনা গন্ধ পাযদ্বন।) প্রদ্বতদ্বট সেরত্রই করযক ঘণ্টাে সিতে 
না ােন্ধ্র নতুন গরন্ধে  ারথ অিযস্ত হরয োয। 
 
আলফাে র্াতার  সকমন সঘর া গন্ধ। দ্বকেুেরণে সিতরেই অিযস্ত হরয োরর্ িানাে 
পরেও দ্বর্েদ্বি সর্াধ কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
সোট একটা কাোরমাে দ্বদরক এরগারে তাো,  ম্ভর্ত হালকা সগালাদ্বপ প্ল্াস্টারে ততদ্বে। 
 
এইটা, র্লল দ্বহরোরকা, আমাে গৃহ। পূরর্ব আমাে মারযে িদ্বগনীে র্া িান দ্বেল। 
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দ্বনরি সিতরে  ুরক ট্র্যাদ্বিিরকও অনু েণ কেরত ঈশাো কেল স । দেিা সখালা, 
অথর্া, স াকাে  ময সখযাল কেল ট্র্যাদ্বিি, আ রল সকারনা দেিাই সনই। 
 
রৃ্দ্বষ্ট হরল কী করো? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
তখন এই পদবাগুরলা টাদ্বনযা সদই। এগুরলা িােী এর্াং পাদ্বনরোধক। 
 
কথা র্লরত র্লরত পদবাগুরলা নাদ্বমরয দ্বদল স । দ্বিদ্বন গুরলা সকারনা একধেরনে 
কযানিা  দ্বদরয ততদ্বে। 
 
এগুরলা এখন টাদ্বনযা দ্বদলাম, দ্বহরোরকাে কথা সশষ হযদ্বন। এখন  করলই িাদ্বনরর্ আদ্বম 
সিতরেই আদ্বে দ্বকন্তু র্যস্ত। হয ঘুমাইরতদ্বে অথর্া িরুদ্বে কাি কদ্বেরতদ্বে। 
 
সগাপনীযতা থারক র্রল সতা মরন হয না। 
 
থাদ্বকরর্ না সকন? সদখুন, পদবা নামারনা আরে। 
 
দ্বকন্তু সে সকউ এটা  দ্বেরয উাঁদ্বক দ্বদরত পারে। 
 
আমাে অনুমদ্বত র্যদ্বতরেরক? আপনারদে গ্ররহ রু্দ্বে এইেকমই হয? িঘনয। 
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দাাঁত সর্ে করে হা ল ট্র্যাদ্বিি। এমদ্বন দ্বিরে  কেলাম। 
 
দুই কামোে র্াদ্বড়। ট্র্যাদ্বিিরক দ্বিতীয কামোয দ্বনরয এল দ্বহরোরকা। র্ াে িনয দ্বদল 
গদ্বদরমাড়া সচযাে। পাথুরে কামোে েুদ্রতা এর্াং শূনযতাে মারে সকমন এক 
িমাটর্দ্ধিার্, অথচ পদ্বেকল্পনা সদরখই মরন হয শুধু দ্বনিবনতা র্া আোমআরযরশে িনয 
এই র্াদ্বড় ততদ্বে হযদ্বন। োরদে কারে সোট সোট িানালা, দ্বকন্তু সকৌশরলে  ারথ দ্বকেু 
আযনা র্ ারনা আরে সদযারল, স খারন আরলা প্রদ্বতফদ্বলত হরয হালকািারর্ ঘে 
আরলাদ্বকত হরে। সমরেে সোট একটা ফাটল দ্বদরয উপরে উেরে োণ্ডা র্াতা । 
কৃদ্বত্রমিারর্ আরলা জ্বালারনাে সকারনা র্যর্িা সচারখ পড়ল না। আলফানো  ম্ভর্ত 
 ূরেবাদরযে  ারথ  ারথ ঘুম সথরক উরে এর্াং অস্ত োর্াে পে পেই ঘুরমারত োয। 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্বকেু দ্বিরে  কোে আরগই দ্বহরোরকা কথা র্লল, মযাডাম দ্বব্ল্ । আপনাে 
 দ্বিনী? 
 
িানরত চাও স  আমাে স িযাল পাটবনাে দ্বকনা? িদ্রিারর্ দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বহরোরকাে সচহাো একটু লাল হরলা, আশা কদ্বে আপদ্বন মাদ্বিবত কথা র্দ্বলরর্ন। তরর্ হযাাঁ, 
আদ্বম র্যদ্বিগত আরমারদে কথা র্লদ্বে। 
 
না, স  আমাে র্নু্ধে  দ্বিনী। 
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দ্বকন্তু র্যর  আপদ্বন আরো তরুণ এর্াং  ুদশবন। 
 
সতামাে মতামরতে িনয ধনযর্াদ, দ্বকন্তু দ্বব্ল্  তা মরন করে না। স  আমাে সচরযও ড. 
সপরলারেটরক সর্দ্বশ পেন্দ করে। 
 
আদ্বম অর্াক হইযাদ্বে। স  আপনাে  ারথ সশযাে করে না? 
 
দ্বিরে  কদ্বেদ্বন, দ্বকন্তু আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত সে কেরর্ না, আে আমােও সকারনা আগ্রহ সনই। 
 
োনীে িদ্বিরত মাথা নাড়ল দ্বহরোরকা। রু্দ্বেরত পাদ্বেযাদ্বে। তাহাে দ্বনতব। 
 
কী? 
 
আপদ্বন িারনন। ইহা। লাি শেরমে মাথা সখরয সর্াোরনাে িনয স  দ্বনরিে পশ্চাদরদরশ 
হালকা চাপড় মােল। 
 
ওহ্, ওইটা! রু্েরত সপরেদ্বে। হযাাঁ, দ্বব্ল্  এে পশ্চাদরদশ সর্শ িােী, অনযানয অরিে 
তুলনায। মুচদ্বক সহর  হাত দ্বদরযও স  রু্দ্বেরয দ্বদল। (রহর  সফলল দ্বহরোরকা।) োই 
সহাক অরনক পুরুষই এেকম পেন্দ করে। 
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আমাে দ্বর্ো  হইরতরে না। দ্বনদ্বশ্চতই ইহা অদ্বতেদ্বিত। েদ্বদ আমাে রু্ক দ্বর্শাল হইরতা, 
েদ্বদ সর্াাঁটাগুরলা েুদ্বলযা পদ্বড়ত সগাড়াদ্বল পেবন্ত আপদ্বন দ্বক আমারক পেন্দ কদ্বেরতন? 
ওেকম হইরল মযাডাম দ্বব্ল্ -এে মরতা রু্ক  াদ্বকযাই োখা উদ্বচত। 
 
ওেকম র্ড় হরল আমারো িারলা লাগত না, দ্বেক, েদ্বদও আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত সে, সকারনা খুাঁরতে 
কােরণ দ্বব্ল্  তাে রু্ক স রক োরখ না। তাে গ্ররহ এটাই দ্বনযম। 
 
তাহা হইরল আপদ্বন আমাে শােীদ্বেক কাোরমা অপেন্দ করেন না? 
 
স টা কেরল আদ্বম একটা উন্মাদ। তুদ্বম অ ম্ভর্  ুন্দেী। 
 
মহাকাশোন দ্বনযা এক গ্রহ হইরত অনয গ্ররহ েখন ঘুদ্বেযা সর্ড়ান তখন দ্বর্রনাদরনে িনয 
কী করেন? 
 
দ্বকেুই না, দ্বহরোরকা। দ্বকেু কোে সনই। মারে মারে কষ্ট হয। দ্বকন্তু আমো োো 
মহাকারশ ঘুরে সর্ড়াই তাো এই পদ্বেদ্বিদ্বতে িনয ততদ্বে থাদ্বক। 
 
েদ্বদ কষ্টই হয কী উপারয স টা দূে কো োইরর্? 
 
এই দ্বর্ষরয কথা র্লরত আমাে আরো সর্দ্বশ কষ্ট হরে। উপাযটা সতামারক র্লা িদ্রতা 
হরর্ র্রল মরন হয না। 
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আদ্বম পোমশব দ্বদরল দ্বক অিদ্রতা হইরর্? 
 
দ্বনিবে কেরে তুদ্বম দ্বক পোমশব দাও তাে উপে। 
 
আমাে পোমশব হইরতরে আমো দুইিন পেেেরক দ্বনযা আরমাদ্বদত হইরত পাদ্বে। 
 
স িনযই তুদ্বম আমারক এখারন দ্বনরয এর রে, দ্বহরোরকা? 
 
সহাস্ট দ্বহর রর্ ইহা আমাে কতবর্য এর্াং আমাে ইোও র্রট। 
 
স রেরত্র এটা আমােও ইো। র্োং র্লা োয সতামাে ইোই দ্বশরোধােব। আদ্বম আই-
আদ্বমও সতামারক আরমাদ্বদত কদ্বেরত চাই। 
 
. 
 
১৮.  িীতানুষ্ঠান 
 
লাঞ্চ কোে িনয আরগে ডাইদ্বনাং রুরমই দ্বনরয আ া হরলা। সিতরে আলফানো দ্বগিদ্বগি 
কেরে।  র্াই দ্বমরল অদ্বতদ্বথরদে অিযথবনা িানাল  াদরে। দ্বব্ল্  আে সফলরমে খার্াে 
সদওযা হরযরে।  র্াে সথরক আলাদা করে। 
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খাদয তাদ্বলকায েরযরে দ্বর্দ্বিন্ন ধেরনে মাে, কদ্বচ োগরলে মাাংর ে  ুযপ। োই  কো 
পাউরুদ্বট, মাখন, িযাম।  র্রশরষ  ুস্বাদু  ালাদ, তরর্ দ্বমদ্বষ্ট িাতীয সকারনা খার্ারেে 
অনুপদ্বিদ্বত সচারখ পড়াে মরতা, অর্শয র্ড় র্ড় গামলা িদ্বতব ফরলে ে  আরে।  কারল 
িে সপট খাওযাে পে ফাউরণ্ডশনােরদে আে রুদ্বচ সনই। তরর্ সকউ তারদে সিাে কেল 
না। 
 
এরতা খাওযাে পরেও শেীরে চদ্বর্ব িমরে না সকন? দ্বনচু স্বরে র্লল সপরলারেট। 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি,  ম্ভর্ত শােীদ্বেক পদ্বেশ্ররমে কােরণ। 
 
আলফানো দ্বনুঃ রন্দরহ কীিারর্ খার্াে সটদ্বর্রলে িদ্রতা র্িায োখরত হয স টা 
সশরখদ্বন। শব্ করে খার্াে দ্বচরু্রে, হা াহাদ্ব  কেরে ককবশ স্বরে, শব্ করে চামচ, 
সপযালা নাদ্বমরয োখরে। সমরযোও দ্বপদ্বেরয সনই, র্োং তারদে গলাে স্বে পুরুষরদে সচরয 
আরো একধাপ চড়া। 
 
নাক কুাঁচকারলা সপরলারেট, দ্বকন্তু ট্র্যাদ্বিি স্বােন্দয সর্াধ কেরে। স  র্লল, আ রল এে 
একটা িারলা দ্বদকও আরে। এই মানুষগুরলাে সকারনা দ্বচন্তা সনই, িীর্নরক উপরিাগ 
কেরে। খারদযে সকারনা অিার্ সনই। তারদে িনয এটা হরে একটা স ানাদ্বল েুগ। 
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দ্বচৎকাে করে কথাগুরলা র্লল স , সপরলারেটও দ্বচৎকাে করে উেে দ্বদল, দ্বকন্তু হট্টরগাল 
খুর্ সর্দ্বশ। 
 
ওো তারত অিযস্ত। 
 
ওো কীিারর্ একিন আরেকিরনে কথা রু্েরত পােরে আমাে সকারনা ধােণাই সনই। 
 
ফাউরণ্ডশনােো দ্বকেুই রু্েরত পােরে না। আলফানো এত দ্রুত দ্বর্শুদ্ধ র্যাকেণ  মৃদ্ধ 
ক্লাদ্ব কযাল গযালাকদ্বটরক কথা র্রল সে ফাউরণ্ডশনােরদে কারে তা শুধু দ্বনদ্বদবষ্ট মাত্রাে 
শব্। সেন দ্বচদ্বড়যাখানায পশুপাদ্বখগুরলা সকারনা কােরণ িয সপরয এক ারথ দ্বচৎকাে 
কেরে। 
 
লারঞ্চে পে সোট একটা র্া গৃরহ দ্বব্ল্র ে  ারথ সোগ দ্বদরত পােল। এটা দ্বহরোরকাে 
সকাযাটবাে সথরক  মূ্পণব আলাদা,  ামদ্বযকিারর্ থাকাে িনয তারদেরক সদওযা হরযরে। 
সফলম পারশে কামোয, একা হরত সপরে স্বদ্বস্ত সর্াধ কেরে। 
 
সদযারলে ফাাঁকা িাযগাে মরতা সে দেিা আরে স দ্বদরক তাদ্বকরয অদ্বনদ্বশ্চত স্বরে 
সপরলারেট র্লল, প্রাইরিদ্ব  সনই, আমো কথা র্লর্ কীিারর্? 
 
দ্বনদ্বশ্চত থারকা, র্লল ট্র্যাদ্বিি, কযানিার ে পদবা নাদ্বমরয দ্বদরল সকউ আে আমারদে 
দ্বর্েি কেরর্ না। এটা তারদে  ামাদ্বিক আইন। 
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সকউ শুরন সফলরত পারে। উপরে িানালাে দ্বদরক তাদ্বকরয র্লল সপরলারেট। 
 
আমারদে দ্বচৎকাে করে কথা র্লাে দেকাে সনই। আদ্বড়পাতাে স্বিার্ সনই 
আলফানরদে।  কারলে নাস্তাে  ময ডাইদ্বনাং রুরমে িানালাে র্াইরে দাাঁদ্বড়রয দ্বেল 
তাো, তােপরেও েরথষ্ট দূেত্ব সেরখদ্বেল। 
 
হা ল দ্বব্ল্ , দ্বহরোরকাে  ারথ দ্বকেুেণ সথরকই এই গ্ররহে  মাি র্যর্িা অরনকখাদ্বন 
সিরন সফরলে। র্যদ্বিগত সগাপনীযতাে প্রদ্বত শ্রদ্ধাশীল, এটাও িারনা। কী ঘরটরে 
আ রল? 
 
েদ্বদ রু্েরত পারো সে আমাে সমন্টাল প্রর্াহ িারলা অর্িায আরে, র্লল ট্র্যাদ্বিি, আদ্বম 
শুধু র্লর্ সে আমাে মাইও সেমন আরে সতমনই সেরখ দাও তুদ্বম। 
 
িারলািারর্ই িারনা গাযা কখরনাই সতামাে মাইণ্ড েশব কেরর্ না, সকন স টাও িারনা। 
তােপরেও আদ্বম সতা সমন্টাদ্বল ব্ল্াইণ্ড নই। কী ঘটরে স টা এক দ্বকরলাদ্বমটাে দূে সথরকও 
অনুির্ কেরত পাদ্বে। মহাকাশ ভ্রমরণ এটা দ্বক সতামাে অপদ্বের্তবনীয দ্বনযম, মাই 
ইরোরটামানদ্বটক* সিণ্ড। [* ইরোরটামাদ্বন্টক: সেৌন উরেিনায কাতে। অনুর্াদক] 
 
ইরোরটামানদ্বটক? সশান দ্বে , দুইর্াে, পুরো অদ্বিোরন মাত্র দুইর্াে? 
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আমো মাত্র দুইটা গ্ররহ সনরমদ্বে সেখারন মানুষ র্া  করে এর্াং মাত্র করযক ঘণ্টাে িনয। 
দুরটাে মরধয দুরটারতই তুদ্বম  ফল। 
 
তুদ্বম িারলা করেই িারননা কমপরেলরন আমাে দ্বকেু কোে দ্বেল না। 
 
স টা সতা রু্েলাম। কমপরেলরনে মদ্বহলা সকমন দ্বেল আমাে মরন আরে। দ্বহরোরকা 
সতামারক তাে ইোমরতা চলরত র্াধয করেরে আদ্বম তা মরন কদ্বে না। 
 
অর্শযই না। আমােও আগ্রহ দ্বেল। তরর্ পোমশব দ্বেল তাে। 
 
দ্বকেুটা দ্বহাং াে  ুরে র্লল সপরলারেট, সতামাে সর্লায দ্বক  র্ ময এেকম হয, সগালান? 
 
হরতই হরর্, সপল, র্লল দ্বব্ল্ । সমরযো অ হারযে মরতা ওে সপ্ররম পরড় োয। 
 
স েকম হরল সতা িারলাই হরতা, র্লল ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু হয না এর্াং স িনয আদ্বম খুদ্বশ। 
িীর্রন আরো অরনক কাি কোে আরে। তরর্ এই সেরত্র আদ্বম র্াধা সদইদ্বন। কােণ, 
অনয গ্রহ সথরক এই গ্ররহ আ া আমোই প্রথম মানুষ। দ্বহরোরকা র্া  র্রচরয র্যস্ক 
মানুষটাও অনয গ্ররহে মানুষ সদরখদ্বন কখরনা। দ্বহরোরকা মরন করেদ্বেল আদ্বম 
আলফানরদে সথরক দ্বিন্ন, শােীদ্বেক দ্বদক দ্বদরয, অনযানয দ্বদক দ্বদরযও। তরর্ তারক হতাশ 
হরত হরযরে। 
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ওহ। তুদ্বমও হতাশ? 
 
না। আদ্বম অরনক গ্ররহ দ্বগরযদ্বে, অরনক ধেরনে অদ্বিেতা হরযরে। এর্াং রু্েরত সপরেদ্বে 
সে মানুরষে সকারনা পদ্বের্তবন হয না এর্াং স রিেও সকারনা পদ্বের্তবন হয না। 
পদ্বের্তবন েদ্বদ হযই স টা হয সর্শ  নাতন এর্াং দ্বনোনন্দদাযক।  াো িীর্রন দ্বশরখদ্বে। 
এক সমরযে  ারথ পদ্বেচয দ্বেল তীক্ষ্ণ ককবশ  িীত না শুনরল তাে শেীে সকারনা  াড়া 
দ্বদত না। দ্বকন্তু স টা  হয হরতা না আমাে। দ্বর্ো  করো পুরোরনা কাযদাই আমাে 
পেন্দ। 
 
 িীরতে কথায মরন পড়ল, দ্বডনারেে পে আমারদে একটা  িীতানুষ্ঠারন দাওযাত 
দ্বদরযরে আলফানো। আমারদে  ম্মারন। ো রু্েরত সপরেদ্বে তারত মরন হয দ্বনরিরদে 
 িীত দ্বনরয আলফানো খুর্ গদ্বর্বত। 
 
তাো গদ্বর্বত র্রলই স টা আমারদে কারন মধুে সশানারর্ না। মুচদ্বক সহর  র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
কথা সশষ কেরত দাও, র্লল দ্বব্ল্ , ওরদে আ ল অহাংকাে হরে প্রাচীন র্াদযেন্ত্র তাো 
সর্শ  ুন্দে করে র্ািারত পারে। খুর্ই প্রাচীন। স খান সথরক পৃদ্বথর্ী  বরন্ধ হযরতা দ্বকেু 
িানা োরর্। 
 
িুরু উাঁচু কেল ট্র্যাদ্বিি, চমৎকাে িার্না। এর্াং মরন পরড়রে সে সতামারদে দ্বকেু তথয 
 াংগ্রহ কেরত র্রলদ্বেলাম। সিনি, সদখা করেে মরনালীে  ারথ? 
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অর্শযই করেদ্বে, র্লল সপরলারেট। প্রায দ্বতন ঘণ্টা তাে  ারথ দ্বেলাম। দ্বহরোরকা সমারটই 
র্াদ্বড়রয র্রলদ্বন। পুরো  মযটাই মরনালী একা কথা র্রলরে। লারঞ্চে িনযও আমারক 
োড়রত চাযদ্বন। কথা দ্বদরয আ রত হরযরে সে আর্াে তাে । কারে োরর্া। 
 
উরেখরোগয দ্বকেু র্রলরে? 
 
সর্শ, অনয  র্াে মরতা-স ও র্রলরে-পৃদ্বথর্ী পুরোপুদ্বে এর্াং িযাংকে েকম 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটি; আলফানরদে পূর্বপুরুষো  র্াে পরে পৃদ্বথর্ী সেরড়রে, নইরল মাো 
সেত।–এর্াং সগালান, কথাগুরলা স  এত সিাে দ্বদরয র্রলরে সে আদ্বম দ্বর্ো  না করে 
পাদ্বেদ্বন। আমাে ধােণা পৃদ্বথর্ী সশষ হরয সগরে, এর্াং আমারদে পুরো অদ্বিোন র্যথব। 
 
সচযারে সহলান দ্বদরয তাদ্বকরয থাকল ট্র্যাদ্বিি। দ্বনচু দ্বর্োনায র্র দ্বেল সপরলারেট, তাে 
পারশ দ্বব্ল্ । উরে দাাঁদ্বড়রয পালািরম পুরুষ দুিরনে মুরখে দ্বদরক তাকারত লাগল স । 
 
সশষ পেবন্ত কথা র্লল ট্র্যাদ্বিি, অদ্বিোন সশষ হরযরে দ্বক হযদ্বন স টা আমারকই দ্বর্চাে 
কেরত দাও, সিনি। র্াাঁচাল রু্রড়া সতামারক দ্বক র্রলরে স টা র্ল।  াংরেরপ অর্শযই। 
 
মরনালীে কথাে  ারথ  ারথ, আদ্বম সনাট দ্বনরযদ্বে। র্লল সপরলারেট। সকারনা  রন্দহ 
করেদ্বন। কােণ দ্বনরিে কথা দ্বনরযই স  মশগুল দ্বেল। তাে প্রদ্বতটা কথাে  ারথ  ারথই 
নতুন নতুন দ্বর্ষয সর্দ্বেরয এল। দ্বকন্তু  াো িীর্ন আদ্বম দীঘব দ্বর্স্তাদ্বেত র্ণবনা সথরক– 
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 াংদ্বেষ্ট এর্াং গুরুত্বপূণব উপাদান সর্ে করে এরনে। আ ল কথা র্ল, দ্বডযাে সিনি। 
নেম  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
অস্বদ্বস্তে  ারথ গলা খাকাদ্বে দ্বদল সপরলারেট, হযাাঁ, দ্বনশ্চযই ওল্ড চযাপ। আদ্বম পােেদ্বেক 
 ম্পকবেুি এর্াং ধাোর্াদ্বহক একটা গল্প সর্ে কোে সচষ্টা করেদ্বে। পৃদ্বথর্ী দ্বেল, 
মানর্িাদ্বত এর্াং সকাদ্বট সকাদ্বট প্রিাদ্বতে উদ্বিদ ও প্রাণীে আ ল। িন্মিান। হাইপাে 
সে াল ট্র্ারিল আদ্বর্ষ্কারেে পূরর্ব এটাই দ্বেল একমাত্র র্া িান। তােপে সে াে 
ওযাল্ডবগুরলা গরড় উরে। তাো পৃদ্বথর্ীে  ারথ  কল  ম্পকব দ্বেন্ন করে সদয, গরড় সতারল 
দ্বনরিরদে আলাদা একটা  িযতা এর্াং মাতৃগ্ররহে  ারথ দ্বর্রোদ্বধতা শুরু করে। 
 
এে করযক শতাব্ী পরেই দ্বনরিে স্বাধীনতা অিবন কেরত  েম হয পৃদ্বথর্ী। েদ্বদও 
মরনালী র্রলদ্বন কীিারর্  ম্ভর্ হরযরে। আদ্বমও দ্বিরে  কদ্বেদ্বন, কােণ তা হরল হযরতা 
আরলাচনা অনয দ্বদরক চরল সেত। তরর্ এদ্বলিাহ্ সর্ইদ্বল নারম এক প্রাচীন র্ীরেে কথা 
স  র্রলরে। দ্বকন্তু চদ্বেত্রটাে র্ণবনা এত সর্দ্বশ অদ্বতেদ্বিত সে 
 
আমো রু্েরত সপরেদ্বে, সপল। র্লল দ্বব্ল্ । 
 
কথাে মােখারন আর্ােও র্াধা সপরলা সপরলারেট। অর্শযই। দুুঃদ্বখত। পৃদ্বথর্ী 
স টলমযারন্টে দ্বিতীয একটা ধাোে  ূচনা করে নতুন পদ্ধদ্বতরত দ্বর্দ্বিন্ন গ্ররহ র্ দ্বত ততদ্বে 
করে। নতুন স টলােো দৃঢ়িারর্ সে ােরদে নতুন নতুন গ্ররহ র্ দ্বত িাপন র্ন্ধ করে 
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দ্বদরয তারদেরক সকাণো া করে সফরল, এর্াং ধীরে ধীরে গরড় সতারল গযালাকদ্বটক 
এম্পাযাে। স টলাে এর্াং সে ােরদে মারে েুরদ্ধে  ময-না, েুদ্ধ নয, মরনালী িে 
শব্টা র্যর্হাে করেদ্বেল এর্াং সর্শ  তকব দ্বেল-স  ময-পৃদ্বথর্ী সেদ্বডওঅযাকদ্বটি হরয 
পরড়। 
 
অ ম্ভর্, সিনি। র্লল ট্র্যাদ্বিি। একটা গ্ররহ কীিারর্ সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট েদ্বড়রয পরড়, 
গেরনে  ময  র্ গ্রহই কমরর্দ্বশ সেদ্বডওঅযাকদ্বটি হয, দ্বকন্তু ধীরে ধীরে স টা হ্রা  পায। 
পুরো গ্রহ সেদ্বডওঅযাকদ্বটি হরত পারে না। 
 
কাাঁধ নাড়ল সপরলারেট। স  আমারক ো র্রলরে আদ্বম সতামারক শুধু স গুরলাই র্লদ্বে। 
স  আর্াে শুরনরে অনয কারো কাে সথরক। এই অনয সকউ আর্াে শুরনরে আরেকিরনে 
কাে সথরক। গল্পগুরলা পুরুষানুিরম মুরখ মুরখ চালু েরযরে, দ্বেক দ্বক পদ্বেমাণ দ্বর্কৃত 
হরযরে স টা এখন আে পদ্বেষ্কাে র্লা োরর্ না। 
 
রু্েলাম, দ্বকন্তু প্রাথদ্বমক ইদ্বতহার ে সকারনা র্ই র্া ডকুমযান্ট  সনই সেখান সথরক 
সমাটামুদ্বট  দ্বেক তথয পাওযা সেরত পারে? 
 
দ্বিরে  করেদ্বেলাম, দ্বকন্তু উেে হরলা, না। অেষ্টিারর্ প্রাচীন একটা র্ইরযে কথা 
র্রলদ্বেল, স টাও কারলে দ্বর্র্তবরন অরনক আরগই হাদ্বেরয সগরে। তরর্ স  ো র্রলরে 
তাে  র্ই ঐ র্ইরয দ্বেল। 
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হযাাঁ, সর্শ িারলািারর্ই দ্বর্কৃত হরযরে। স ই একই গল্প। সেখারনই োই তথযগুরলা সকারনা 
না সকারনািারর্ অদৃশয হরয সগরে।–দ্বেক আরে, পৃদ্বথর্ীরত কীিারর্ সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট 
শুরু হয স টা র্রলরে? 
 
দ্বর্স্তাদ্বেত দ্বকেু র্রলদ্বন। শুধু এইটুকু র্রলরে সে সে ােো দ্বেল শযতান, পৃদ্বথর্ীর্া ীো 
 কল দুিবারগযে িনয সদাষ দ্বদত তারদেরকই। সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট 
 
একটা পদ্বেষ্কাে কণ্ঠস্বে তাে কথারক োদ্বপরয উেল, দ্বব্ল্ , আদ্বম একিন সে াে? 
 
দুই ঘরেে মােখারনে  াংকীণব প্ররর্শপরথ সফলম দাাঁদ্বড়রয আরে, চুল এরলারমরলা, পেরন 
দ্বব্ল্র ে একটা নাইটগাউন, একদ্বদরকে কাাঁধ সথরক দ্বপেরল সনরম দ্বগরয অপ্রাপ্তর্যস্ক রু্ক 
সর্দ্বেরয পরড়রে। দ্বচন্তা কেদ্বেলাম র্াইরে সথরক সকউ আদ্বড় পারত দ্বকনা, দ্বকন্তু দ্বিতরেও 
সে আদ্বড় পাতাে মরতা একিন আরে স  কথা মরনই দ্বেল না।–র্লল দ্বব্ল্ । সশান, 
সফলম, ওই কথা র্লরল সকন? সফলরমে দ্বদরক সহাঁরট সেরত সেরত র্াদ্বক কথাগুরলা র্লল 
স । 
 
ওরদে ো আরে আমাে তা সনই, পুরুষ দুিনরক সদদ্বখরয সফলম র্লল, অথর্া সতামাে ো 
আরে, দ্বব্ল্ । আদ্বম অনযেকম। কােণ আদ্বম সে াে, তাই না? 
 
তুদ্বম সে াে, সফলম, শান্ত কোে  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । দ্বকন্তু সোট দুএকটা পাথবকয সতমন 
সকারনা র্যাপাে না। োও ঘুমারত োও। 
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র্োর্রেে মরতাই সফলম দ্বব্ল্র ে ইোে অনুগত হরয সগল। ঘাড় দ্বফদ্বেরয দ্বিরে  কেল, 
আদ্বম দ্বক শযতান? শযতান দ্বক? 
 
ঘাড় দ্বফদ্বেরয র্াদ্বক দুিরনে উরেরশ র্লল দ্বব্ল্ , আমাে িনয অরপো করো। এখুদ্বন 
আ দ্বে। 
 
দ্বেক পাাঁচ দ্বমদ্বনট পে দ্বফরে এল স । মাথা নাড়রে। আদ্বম না-িাগারনা পেবন্ত স  ঘুমারর্। 
সর্াধহয আরগই কো উদ্বচত দ্বেল, দ্বকন্তু প্ররযািন োড়া মাই-এে সকারনা ধেরনে 
মদ্বডদ্বফরকশন কো দ্বেক হরতা না। তােপে দ্বকেুটা আেেোে  ুরে র্লল, আদ্বম চাই না 
আমারদে  ারথ ওে সে শােীদ্বেক পাথবকয স টা দ্বনরয স  দ্বচন্তা করে। 
 
ওরে হামবারিাদ্বডদ্বটক একদ্বদন এটা িানরর্ই। র্লল সপরলারেট। 
 
সকারনা একদ্বদন, র্লল দ্বব্ল্ , দ্বকন্তু এখন না। সতামাে গল্পটা সশষ করো, সপল। 
 
হযাাঁ, ট্র্যাদ্বিি র্লল, নতুন সকারনা র্াধা আ াে আরগই। 
 
সর্শ, পৃদ্বথর্ী সেদ্বডওঅযাকদ্বটি হরয পরড়, র্া র্লা োয সে এে ধুরলার্াদ্বলরত তা েদ্বড়রয 
পরড়। স ই  ময পৃদ্বথর্ীে অদ্বধর্া ীে  াংখযা দ্বেল অরনক সর্দ্বশ, র্া  কেত দ্বর্শাল 
দ্বর্শাল  র্ শহরে োে অদ্বধকাাংশই দ্বেল মাদ্বটে দ্বনরচ। 
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হরতই পারে না, র্াধা দ্বদল ট্র্যাদ্বিি।.রকারনা গ্ররহে স ানাদ্বল েুগরক ফুদ্বটরয সতালাে িনয 
এটা এক ধেরনে সদশােরর্াধ, এর্াং এটা ট্র্ানটরেে স্বণবেুরগেই দ্বর্কৃদ্বত, েখন স টা দ্বেল 
গযালাদ্বি দ্বর্সৃ্তত দ্বর্ে মূরহে ইমরপদ্বেযাল-কযাদ্বপটাল। 
 
দ্বকেুেণ চুপ করে েইল সপরলারেট, তােপে র্লল,  দ্বতয, সগালান, আমাে কাি সতামাে 
কাে সথরক দ্বশখরত হরর্ না। আমো দ্বমথলদ্বিস্টো িারলা করেই িাদ্বন সপৌোদ্বণক কাদ্বহনী 
র্া দ্বকাংর্দদ্বন্তরত ধাে কো উপাদান থারক। থারক তনদ্বতক দ্বশো ঋতুচরিে র্ণবনা এর্াং 
পারল্ট সদওযাে মরতা আরো অরনক উপাদান। দ্বকন্তু আমো স গুরলা র্াদ দ্বদরয প্রকৃত 
 তয সর্ে করে আনরত পাদ্বে।  দ্বতয কথা র্লরত দ্বক  র্ ধেরনে ইদ্বতহার ে সেরত্রই 
সকৌশলটা প্ররোিয, কােণ সকউই পদ্বেষ্কাে, েষ্ট  তয কথা সলরখ না। এখন মরনালীে 
কাে সথরক সশানা কথাগুরলাই সতামারক র্লদ্বে, এর্াং  ম্ভর্ত আদ্বমও দ্বকেুটা পদ্বের্তবন 
করে র্লদ্বে, েদ্বদও সচষ্টা কেদ্বে সেন সকারনা পদ্বের্তবন না হয। 
 
সর্শ, সর্শ, র্লল ট্র্যাদ্বিি। র্রল োও সিনি। োগ করো না। 
 
োগ কদ্বেদ্বন। োই সহাক, সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট সর্রড় োওযাে  ারথ  ারথ র্ড় র্ড় 
শহেগুরলা হরয পরড় র্ র্ার ে অরোগয। অর্দ্বশষ্ট অদ্বধর্া ীো সমাটামুদ্বট সতিদ্বিযতা 
মুি এলাকায গাদাগাদ্বদ করে র্ র্া  শুরু কেল। িন াংখযা  ীদ্বমত। োখাে িনয দুরটা 
র্যর্িা সনওযা হয। প্রথমত িন্ম দ্বনযন্ত্রণ র্যর্িাে কড়াকদ্বড় এর্াং দ্বিতীযত ষারটাধব 
র্যর ে র্যদ্বিরদে েন্ত্রণাহীন মৃতুযে র্যর্িা। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

585 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
িযঙ্কে, েুব্ধ স্বরে র্লল দ্বব্ল্ । 
 
দ্বনুঃ রন্দরহ, র্লল সপরলারেট, দ্বকন্তু মরনালীে মরত দ্বেক তাই ঘরটদ্বেল, এর্াং কথাটা 
 দ্বতয হরত পারে, কােণ এটা দ্বেক পৃদ্বথর্ীর্া ীরদে সকারনা প্রশাং া না। আে প্রথরম 
সে ােরদে িাো র্াধাপ্রাপ্ত, অতযাচাদ্বেত এর্াং পরে এম্পাযারেে িাো। র্াধাপ্রাপ্ত, 
অতযাচাদ্বেত হরয পৃদ্বথর্ীর্া ীো দ্বনরিরদে  বরন্ধ এমন একটা অর্ো ূচক দ্বমথযা চালু 
কেরর্ স টা দ্বেক স্বািাদ্বর্ক মরন হয না। হযরতা তারদে আে ম্মানরর্াধ খুর্ সর্দ্বশ দ্বেল, 
ো অরনকটা কড়া সনশাে মরতা। একটা ঘটনা 
 
হযাাঁ, হযাাঁ সপরলারেট, অনয  ময। এখন পৃদ্বথর্ীে গল্পটা সশষ করো। 
 
এম্পাযাে দ্বহত াধরনে উরেরশয দ্বর্ষাি মাদ্বট  দ্বেরয সতিদ্বিযতা মুি মাদ্বট  ের্োহ 
কেরত োদ্বি হয। র্লাে অরপো োরখ না পদ্বেকল্পনাটা দ্বেল দ্বর্শাল, এর্াং খুর্ দ্বশগদ্বগে 
এম্পাযাে ক্লান্ত হরয পরড়, দ্বর্রশষ করে পঞ্চম দ্বকণ্ডাে এে পতরনে পে, স ই  ময 
পৃদ্বথর্ী োড়াও এম্পাযারেে আরো অরনক গুরুত্বপূণব দ্বর্ষয দ্বেল মাথা ঘামারনাে। 
 
সেদ্বডও এযাকদ্বটদ্বিদ্বট র্াড়াে  ারথ  ারথ কমরত লাগল িন াংখযা। সশষ পেবন্ত এম্পাযাে 
অনযিারর্ উপকাে কোে সচষ্টা কেল। তাো প্রস্তার্ দ্বদল র্াদ্বক অদ্বধর্া ীরদে অনয সকারনা 
গ্ররহ িানান্তে কেরর্– াংরেরপ র্লরত সগরল এই গ্ররহ। 
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প্রথম েুরগে এক অদ্বিোরন  ম্ভর্ত  াগেগুরলারত মিুত ততদ্বে কো হয সেন পৃদ্বথর্ীে 
অদ্বধর্া ীরদে ট্র্ািপ্ল্যারন্টশরনে  ময আলফা খাদয এর্াং অদ্বিরিরন িেপুে থারক। 
গযালাদ্বিে অনয সকারনা দ্বর্ে এই গ্রহ দখল কোে সচষ্টা করেদ্বন কােণ র্াইনাদ্বে 
দ্ব রস্টরমে সকারনা নেত্ররক প্রদদ্বেণেত গ্ররহে প্রকৃদ্বতরত একটা স্বািাদ্বর্ক তর্পদ্বেতয 
থারক। এধেরনে দ্ব রস্টরম খুর্ কম গ্রহই র্ র্ার ে উপেুি হয। থাকরলও  র্াই 
ধরেই সনয সে সকারনা র্া রোগয গ্রহ সনই। উদাহেণ — 
 
উদাহেণ পরে, র্লল ট্র্যাদ্বিি। আরগ ট্র্ািপ্ল্যারন্টশরনে কথা র্ল। 
 
র্াদ্বক থাকল শুধু, সপরলারেট র্লল, এখন দ্রুত কথা র্লরে, লযাণ্ড-সর্  ততদ্বে কোে 
কাি। প্রথরম মহা াগরেে  র্রচরয অগিীে অাংশ খুাঁরি সর্ে কো হল। তােপে গিীে 
তলরদশ সথরক পদ্বল তুরল এরন অগিীে অাংশ িোট করে ততদ্বে কো হল দ্বনউ আথব। 
সর্াল্ডাে আে সকাোল তুরল এরন র্াাঁধ সদওযা হল িীরপে চােপারশ। র্ীি র্পন কো হল 
সেন উদ্বিরদে দ্বশকড় নতুন মাদ্বটরক দৃঢ়তা সদয। প্রথরম হযরতা এম্পাযারেে উরেশয দ্বেল 
একটা মহারদশ ততদ্বে কোে, দ্বকন্তু দ্বনউ-আথব ততদ্বে কোে পে দ্বর্দ্বিন্ন কােরণ আগ্রহ 
হাদ্বেরয সফরল। 
 
পৃদ্বথর্ীর্া ীরদে সে কযিন র্াদ্বক দ্বেল তারদেরক এখারন দ্বনরয আ া হয। এম্পাযারেে 
মহাকাশোন তারদেরক এখারন সেরখ চরল োয। আে সকারনাদ্বদন দ্বফরে আর দ্বন। 
পৃদ্বথর্ীর্া ীো দ্বনউ-আরথব পুরোপুদ্বে দ্বনুঃ ি পরড় থারক। 
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পুরোপুদ্বে? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। আমারদে আরগ আে সকউ আর দ্বন এখারন? 
 
প্রায। আমাে ধােণা, র্াইনাদ্বে দ্ব রস্টম  বরন্ধ  াধােণ কু াংস্কাে র্াদ দ্বদরলও এখারন 
আ াে সতমন সকারনা কােণ সনই। দীঘব  মরযে র্যর্ধারন আমারদে মরতা দুই-একটা 
মহাকাশোন এর দ্বেল, দ্বকন্তু স গুরলা সর্দ্বশেণ থারকদ্বন, আে কখরনা দ্বফরেও আর দ্বন। 
 
পৃদ্বথর্ী সকাথায অর্দ্বিত মরনালীরক তুদ্বম দ্বিরে  করেদ্বেরল? 
 
অর্শযই। স  িারন না। 
 
পৃদ্বথর্ীে অর্িান না সিরনই এত ইদ্বতহা  কীিারর্ িানল? 
 
তারক দ্বর্রশষিারর্ দ্বিরে  করেদ্বেলাম, সগালান, সে আলফা সথরক করযক পাের ক দূরে 
সে নেত্র আরে পৃদ্বথর্ী ওটারক প্রদদ্বেণ কেরত পারে। পাের ক দ্বক স  িানত না, আদ্বম 
রু্দ্বেরয দ্বদলাম অযারস্ট্রানদ্বমকযাদ্বল পাের ক খুর্ অল্প দূেত্ব। তখন স  র্লল সে কম সর্দ্বশ 
সকারনা দ্বর্ষয নয। পৃদ্বথর্ীে অর্িান সকউ িারন না এর্াং সকউ িারন র্রল ও তাে িানা 
সনই, এর্াং তাে মরত খুাঁরি সর্ে কোে সচষ্টা কো সর্াকাদ্বম হরর্। মহাশূরনয অনন্ত 
 মরযে িনয শাদ্বন্তরত থাকাে িনয পৃদ্বথর্ীরক সেরড় সদওযা হরযরে। 
 
তুদ্বম দ্বক তাে  ারথ একমত? 
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দ্বর্ষণ্ণিারর্ মাথা নাড়ল সপরলারেট, পুরোপুদ্বে না। দ্বকন্তু স  র্রলদ্বেল সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট 
এত দ্রুত র্াড়দ্বেল সে ট্র্ািপ্ল্যারন্টশরনে পেপেই গ্রহটা র্ র্ার ে অরোগয হরয 
পরড়দ্বেল। এখন সতা দ্বনশ্চযই আগুরনে মরতা জ্বলরে। ফরল সকউ আে স খারন সেরত 
পােরর্ না। 
 
ননর ি, দৃঢ় গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। একটা গ্রহ কখরনা সেদ্বডওঅযাকদ্বটি হরত পারে না। 
আে তা োড়া সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বটে মাত্রা কখরনা র্ারড় না র্োং হ্রা  পায। 
 
দ্বকন্তু মরনালী এ র্যাপারে খুর্ দ্বনদ্বশ্চত দ্বেল।  র্গুরলা গ্ররহ আমো েতিন মানুরষে  ারথ 
কথা র্রলদ্বে একটা র্যাপারে তাো  র্াই দ্বেল একমত-পৃদ্বথর্ী সেদ্বডওঅযাকদ্বটি। ওখারন 
দ্বগরয সকারনা লাি হরর্ না। 
 
. 
 
লবা দম দ্বনরয  তকব দ্বনযদ্বন্ত্রত স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, ননর ি, সিনি। এটা  দ্বতয নয। 
 
তুদ্বম দ্বর্ো  কেরত চাও র্রলই সকারনা দ্বকেু দ্বর্ো  কো দ্বেক হরর্ না, ওল্ড চযাপ। র্লল 
সপরলারেট। 
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আমাে চাওযা না-চাওযায দ্বকেু োয আর  না। প্রদ্বতটা গ্ররহই সদরখদ্বে পৃদ্বথর্ীে  কল 
সেকডব মুরে সফলা হরযরে। সগাপন কোে মরতা দ্বকেু না থাকরল স গুরলা মুরে সফলা হল 
সকন; েদ্বদ পৃদ্বথর্ী মৃত দ্বর্ে হয, সেদ্বডওঅযাকদ্বটি? 
 
আদ্বম িাদ্বন না, সগালান। 
 
হযাাঁ, তুদ্বম িারনা। সমলরপাদ্বমদ্বনযায োওযাে পরথ তুদ্বম র্রলদ্বেরল সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট 
 ম্ভর্ত মুদ্রাে অপে দ্বপে।  দ্বেক তথয সগাপন কোে িনয  র্ সেকডব ধ্বাং  করে সফলা 
হরযরে; সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বটে গল্প ততদ্বে হরযরে িুল তথয  ের্োরহে িনয। দুরটাই 
পৃদ্বথর্ীে অনু ন্ধারনে কারি আমারদে দ্বনরুৎ াদ্বহত কেরর্। দ্বকন্তু আমো দ্বনরুৎ াদ্বহত 
হরল চলরর্ না। 
 
দ্বব্ল্  র্লল, তুদ্বম মরন কেে কাোকাদ্বে নেত্রই পৃদ্বথর্ীে  ূেব। তা হরল 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট দ্বনরয তকব কোে দেকাে দ্বক? দ্বক আর  োয তারত? ঐ নেরত্র দ্বগরয 
সকন সদখদ্বে না ওটা পৃদ্বথর্ী দ্বকনা, েদ্বদ হয তা হরল সদখরত সকমন? 
 
কােণ পৃদ্বথর্ীরত োো আরে তাো অস্বািাদ্বর্ক েকম শদ্বিশালী, র্লল ট্র্যাদ্বিি এর্াং আদ্বম 
ঐ গ্রহ আে অদ্বধর্া ীরদে  বরন্ধ দ্বকেু না সিরন স খারন সেরত চাই না। দ্বর্পদ হরত 
পারে। সতামারদে আলফায সেরখ আদ্বম একাই সেরত চাই। েুাঁদ্বক দ্বনরত হরল একিরনে 
িীর্রনে উপরেই সনওযা িারলা। 
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না, সগালান, আন্তদ্বেকিারর্ র্লল সপরলারেট। দ্বব্ল্  আে র্াচ্চা সমরযটা এখারন থাকরত 
পারে, দ্বকন্তু আদ্বম অর্শযই সতামাে  ারথ োর্। সতামাে িরন্মে আরগ সথরকই আদ্বম 
পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ড়াদ্বে, আে এখন েখন উরেশয পূেণ মাত্র করযক কদম দূরে তখন আে 
দ্বপেরন থাকরত পাদ্বে না। 
 
দ্বব্ল্  আে র্াচ্চা সমরযটা এখারন থাকরর্ না, র্লল দ্বব্ল্ । আদ্বম গাযা এর্াং গাযা 
আমারদেরক এমনদ্বক পৃদ্বথর্ীে হাত সথরকও েো কেরত পােরর্। 
 
আশা কদ্বে সতামাে কথাই দ্বেক, মুখ উজ্জ্বল করে র্লল ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু দ্বনরিরদেরক গরড় 
সতালাে সেরত্র পৃদ্বথর্ীে িূদ্বমকা  বরন্ধ প্রাথদ্বমক সৃ্মদ্বত মুরে োওযা গাযা সেকারত পারে 
দ্বন। 
 
স টা দ্বেল গাযাে প্রথম েুগ েখন স  এতটা  াংগদ্বেত এর্াং উন্নত দ্বেল না। তখনকাে 
পদ্বেদ্বিদ্বত আে এখনকাে পদ্বেদ্বিদ্বতে মরধয সকারনা দ্বমল সনই। 
 
তাই হরর্ আশা কদ্বে।–নাদ্বক তুদ্বম এমন দ্বকেু সিরনে ো আমো িাদ্বন না। সতামারক 
সকারনা একিন র্যস্ক মদ্বহলাে  ারথ কথা র্লরত র্রলদ্বেলাম। 
 
আদ্বম তাই করেদ্বে। 
 
কী িানরত সপরেরে। 
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পৃদ্বথর্ীে র্যাপারে দ্বকেুই না। 
 
আো। 
 
দ্বকন্তু এো র্ারযারটকরনালদ্বিরত সর্শ উন্নত। 
 
ওহ? 
 
এই সোট িীরপ হািাে হািাে র্েে আরগ েখন তাো এর দ্বেল তখন খাদযশ য এর্াং 
প্রাণী তর্দ্বচত্রয খুর্ কম দ্বেল। দ্বকন্তু ধীরে ধীরে তাো অ াংখয প্রিাদ্বতে উদ্বিদ এর্াং প্রাণী 
িন্মারনাে সকৌশল আদ্বর্ষ্কাে করে।  ামুদ্বদ্রক প্রাণীরদে সেরত্র তাো র্যাপক দ্বর্র্তবন 
ঘটারত সপরেরে। ফরল শুধু সে  াংখযা রৃ্দ্বদ্ধ সপরযরে তাই নয র্োং খারদযে গুণগত মান 
এর্াং স্বাদও সর্রড় সগরে র্হুগুণ। তারদে উন্নত র্ারযারটকরনালদ্বিে কােরণই এই গ্ররহে 
এত প্রাচুেবয। দ্বনরিরদে দ্বনরযও তারদে একটা পদ্বেকল্পনা আরে। 
 
কী েকম? 
 
ওো িারন পুরো গ্ররহ সে সোট এক টুকো িদ্বম আরে তারত দ্বনরিরদে িন াংখযা 
র্াড়ারনা সকারনা অর্িারতই  ম্ভর্ হরর্ না। তাই তাো উিচে হওযাে স্বপ্ন সদখরে। 
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কী হরত চাইরে? 
 
উিচে। র্লল দ্বব্ল্ । ওরদে পদ্বেকল্পনা হরে ফু ফুর ে পাশাপাদ্বশ দ্বনরিরদে সদরহ 
মারেে ো েন্ত্র ততদ্বে কো সেন দীঘব ময পাদ্বনে দ্বনরচ থাকরত পারে। তা হরল  াগরেে 
অগিীে অাংশ খুাঁরি সর্ে করে স খারন আর্া িল ততদ্বে কেরত পােরর্। োে  ারথ কথা 
র্রলদ্বে এ র্যাপারে স  েরথষ্ট আশার্াদী হরলও স্বীকাে করেরে সে পদ্বেকল্পনাটা মাত্র 
করযক শতাব্ী আরগে এর্াং এখরনা খুর্ সর্দ্বশ অগ্রগদ্বত হযদ্বন। 
 
দুরটা সেরত্র ওো আমারদে সচরযও এদ্বগরয আরে। র্লল ট্র্যাদ্বিি। ওরযদাে করন্ট্রাল এর্াং 
র্ারযারটকরনালিী। সকৌশলটা কী হরত পারে িার্দ্বে। 
 
আমারদে সকারনা দ্বর্রশষেরক খুাঁরি সর্ে কেরত হরর্। র্লল দ্বব্ল্ । তরর্ ওো কথা 
র্লরর্ দ্বকনা  রন্দহ আরে। 
 
সপরলারেট র্লল, আমো টাদ্বমবনার ও সর্শ িারলািারর্ ওরযদাে করন্ট্রাল কেরত পাদ্বে। 
 
দ্বনযন্ত্রণ অরনক গ্ররহেই িারলা, র্লল ট্র্যাদ্বিি। দ্বকন্তু  র্রেরত্রই স টা হয পুরো গ্ররহ 
এক  ারথ। এখারন আলফানো গ্ররহে দ্বনদ্বদবষ্ট একটা অাংশ দ্বনযন্ত্রণ কেরত পােরে এর্াং 
ওরদে এমন সকারনা সকৌশল আরে ো আমারদে সনই।–আে দ্বকেু, দ্বব্ল্ ? 
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 ামাদ্বিক আমন্ত্রণ। এই মানুষগুরলা মরন হয সর্শ উৎ র্ দ্বপ্রয।  ুরোগ সপরলই খামাে 
র্া মৎ য দ্বশকারেে কাি সথরক েুদ্বট দ্বনরয উৎ রর্ সমরত উরে। আি োরত দ্বডনারেে 
পরে একটা  িীতানুষ্ঠান আরে, আরগই র্রলদ্বে। আগামী কাল দ্বদরনে সর্লা হরর্ দ্বর্চ 
সফদ্বস্টিযাল। আগামী দুএকদ্বদরনে সিতে রৃ্দ্বষ্ট হরর্। তাই  র্াই  ূরেবে আরলা 
উপরিারগে িনয  মুদ্র ত করত দ্বমদ্বলত হরর্। তাে পরেে দ্বদন  কারল মৎ য দ্বশকাদ্বেে 
দল দ্বফরে আ রর্ এর্াং  ন্ধযায দ্বশকাে কো মাে দ্বদরয হরর্ খাদয উৎ র্। 
 
এমদ্বনরতই খার্ারেে র্হে সদরখ মাথা ঘুরে োয। খাদয উৎ রর্ সে কী হরর্ িার্রতই 
পােদ্বে না। গি গি করে র্লল সপরলারেট। 
 
এটা শুধু একটা প্রদশবনী। পদ্বেমাণ  ামানয, তরর্ তর্দ্বচত্রয থাকরর্। োই সহাক প্রদ্বতদ্বট 
উৎ রর্ই আমারদে চাে িনরক আমন্ত্রণ িানারনা হরযরে, দ্বর্রশষ করে আি োরতে 
 িীতানুষ্ঠারন। 
 
এযাদ্বন্টক র্াদযেন্ত্র? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বেক তাই। 
 
িারলা কথা, ওগুরলা সকান দ্বদক দ্বদরয এযাদ্বন্টক? প্রাচীন কদ্বম্পউটাে? 
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না, না, আ ল র্যাপােটা সতা স খারনই। এগুরলা সমারটই তর্দুযদ্বতক নয তরর্ োদ্বন্ত্রক। 
ওো আমারক র্ণবনা দ্বদরযরে। ধাতর্ তারে ঘষা দ্বদরয, দ্বটউরর্ ফুাঁ দ্বদরয,  মতল পৃরষ্ঠ 
আঘাত করে  ুে ততদ্বে কেরর্। তুদ্বম র্াদ্বনরয র্লে। র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
না। র্াদ্বনরয র্লদ্বে না। এর্াং সতামাে দ্বহরোরকাও সকারনা একটা দ্বটউর্ র্ািারর্ নাম িুরল 
সগদ্বে-সতামারক স টা শুনরতই হরর্। 
 
আমাে সেরত আপদ্বে সনই, র্লল সপরলারেট। প্রাচীন  িীত  বরন্ধ আদ্বম প্রায দ্বকেুই 
িাদ্বন না। 
 
স  সমারটই আমাে দ্বহরোরকা নয, োণ্ডা  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু এই েন্ত্রগুরলা দ্বক 
এক ময পৃদ্বথর্ীরত প্রচদ্বলত দ্বেল। 
 
তাই সতা শুনলাম, র্লল দ্বব্ল্ । অন্তত আলফান মদ্বহলা র্রলরে সে ওগুরলা এই গ্ররহ তাে 
পূর্বপুরুষো আ াে অরনক আরগ সথরকই প্রচদ্বলত দ্বেল। 
 
স রেরত্র, ট্র্যাদ্বিি র্লল। তহ হট্টরগাল শুনরত োওযা োয। সদখা োক এখান সথরক 
পৃদ্বথর্ীে সকারনা তথয পাওযা োয দ্বকনা। 
 
অিুত র্যাপাে।  িীতানুষ্ঠান দ্বনরয অনয  র্াে সচরয সফলমই সর্দ্বশ উচ্ছ্বদ্ব ত। স  আে 
দ্বব্ল্  তারদে সকাযাটবারেে দ্বপেরন সোট সগা লখানায সগা ল কেদ্বেল। োণ্ডা এর্াং গেম 
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দুধেরনে পাদ্বনে র্যর্িা আরে, সগা ল কোে িনয একটা গামলা আে আরে একটা 
করমাড। আরলােও সকারনা অিার্ সনই। 
 
সগা রলে পে দ্বব্ল্  আলফানরদে সদওযা অন্তর্বা  এর্াং স্কাটব পদ্বেরয দ্বদল সফলমরক। দ্বেক 
কেল সফলরমে সকামরেে উপরে সকারনা সপাশাক পোরর্ না। দ্বনরিও স্কাটব পেল, একটু 
টাইট হরলা, সকামরেে কারে। তরর্ রু্ক সিালা োখল না, দ্বনরিে ব্ল্াউি পরে দ্বনল। এত 
সলারকে  ামরন রু্ক সখালা সেরখ ঘুরে সর্ড়ারনা অস্বািাদ্বর্ক সেখারন আলফান সমরযরদে 
রু্রকে মরতা  ুগদ্বেত আে  ুন্দে না। তােটা। 
 
তােপে পুরুষ দুিন সগা ল কেরত  ুকল। সমরযরদে  ময সর্দ্বশ লাগাে কােরণ গিগি 
কেরে ট্র্যাদ্বিি। 
 
সফলমরক র্লল দ্বব্ল্ , খুর্  ুন্দে স্কাটব, সফলম। সতামাে পেন্দ হরযরে? 
 
আযনাে  ামরন দাাঁদ্বড়রয ঘুদ্বেরয দ্বফদ্বেরয সদখল সফলম। তােপে র্লল, হযাাঁ, হরযরে, 
উপরে দ্বকেু পদ্বড়দ্বন। োণ্ডা লাগরর্ না? 
 
মরন হয না, সফলম। এই গ্রহ সর্শ উষ্ণ। 
 
তুদ্বম সতা পরড়ে। 
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হযাাঁ, পরড়দ্বে। আমাে গ্ররহ এটাই দ্বনযম। সশান, সফলম, দ্বডনাে এর্াং তাে পরে 
আমারদেরক অরনক মানুরষে মারে থাকরত হরর্। তুদ্বম  হয কেরত পােরর্? 
 
অ হায সদখারলা সফলমরক, দ্বব্ল্  র্লল, আদ্বম ডানপারশ র্র  সতামারক ধরে োখর্। সপল 
র্ রর্ র্াম পারশ। ট্র্যাদ্বিি র্ রর্ মুরখামুদ্বখ। কাউরক সতামাে  ারথ কথা র্লরত সদর্ 
না। সতামােও কারো  ারথ কথা র্লাে দেকাে সনই। 
 
সচষ্টা কের্, দ্বব্ল্ । সফলম তাে চড়া  ুরেলা গলায র্লল। 
 
তােপরে, র্লল দ্বব্ল্ । আলফানো তারদে দ্বনিস্ব পদ্ধদ্বতরত আমারদে িনয  িীত 
পদ্বেরর্শন কেরর্। তুদ্বম িারনা  িীত দ্বক? দ্বশ  র্াদ্বিরয তর্দুযদ্বতক র্াদযেরন্ত্রে  ুে 
সতালাে সচষ্টা কেল স । 
 
সেন উজ্জ্বল আরলাে র্াদ্বত জ্বরল উেল সফলরমে সচহাোয। তুদ্বম র্লে পরেে শব্টা দ্বেল 
তাে দ্বনরিে িাষায, এর্াং চড়া  ুরে গান গাইরত লাগল স । 
 
সচাখ দ্বর্রস্ফাদ্বেত হরয সগরে দ্বব্ল্  এে। চমৎকাে  ুে, েদ্বদও উোম এর্াং কম্পন অরনক 
সর্দ্বশ। দ্বেক,  িীত। র্লল স । 
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উরেদ্বিত গলায সফলম র্লল, সিদ্বব  র্ ময, (একটু দ্বিধা করে গযালাকদ্বটক র্যর্হাে 
কোে দ্ব দ্ধান্ত দ্বনল।)  ুে ততদ্বে কেত। ওটা  র্ ময দ্বদরয  ুে ততদ্বে কেত। পরেে 
শব্টা দ্বেল তাে দ্বনরিে িাষাে। 
 
 রন্দহ দ্বনরয শব্টা উচ্চােণ কেল দ্বব্ল্ । সফলম শুধরে সদওযাে পে রু্েরত পােল স , 
দ্বকন্তু দ্বনরি আে উচ্চােণ কেল না। দ্বিরে  কেল, দ্বিদ্বন টা সদখরত সকমন? 
 
র্ণবনা সদওযাে মরতা েরথষ্ট শব্ িাণ্ডাে সফলরমে সনই। আে হাত পা নাড়া সদরখ দ্বব্ল্ ও 
দ্বকেু রু্েরত পােল না। 
 
-–কীিারর্ চালারত হয আমারক সদদ্বখরযদ্বেল স , গরর্বে  ারথ র্লল সফলম। সিদ্বব 
সেিারর্ আঙুল নাড়ত, আদ্বমও স িারর্ নাড়তাম। তরর্ র্রলদ্বেল সে দ্বকেুদ্বদন পে 
আমারক আে আঙুল নাড়রত হরর্ না। 
 
চমৎকাে, র্লল দ্বব্ল্ । সদখা োক আলফানো সতামাে মরতা দে দ্বকনা। 
 
দ্বর্েদ্বিকে দ্বিড়, দ্বনোনন্দ দ্বডনাে, তীক্ষ্ণ সগালমাল  রিও দ্বডনারেে পে দ্বক আ রে স টা 
দ্বচন্তা করে আনরন্দ উরিল হরয েইল সফলম। শুধু খার্ারেে দ্বডশ সটরন সনওযাে  ময 
একিন আলফান কাোকাদ্বে আ রতই িরয কুাঁকরড় সগল স । দ্বব্ল্   ারথ  ারথ তারক 
সকারল সটরন দ্বনল। 
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দ্বনরিরদে খার্ারেে র্যর্িা দ্বনরিো কেরত পােরল িারলা হরতা, দ্বফ দ্বফ  করে 
সপরলারেটরক র্লল স । এই আইর ারলট অযাদ্বনরমল সপ্রাদ্বটনগুরলা িঘনয। 
 
 র্ই ওরদে  েলতা আে অদ্বতরথযতা, র্লল সপরলারেট, প্রাচীন ইদ্বতহা  সশখাে  ুরোগ 
সপরল স   র্  হয কেরত োদ্বি। 
 
-এর্াং তােপরে সশষ হরলা দ্বডনাে,  িীতানুষ্ঠান শুরুে সঘাষণা সদওযা হল। 
 
. 
 
সে হলরুরম  িীতানুষ্ঠান অনুদ্বষ্ঠত হরর্ স টা ডাইদ্বনাং রুরমে সচরযও র্ড়। প্রায এক শ 
পঞ্চাশ িন র্ াে িনয িাাঁি কো আ ন, ততটা আোমদাযক না।  ম্মাদ্বনত অদ্বতদ্বথ 
দ্বহর রর্ তারদেরক দ্বনরয আ া হরলা  ামরনে  াদ্বেরত। আলফানরদে কাে সথরক তারদে 
সপাশাক  বরন্ধ প্রশাং া ূচক মন্তর্য সির  আ রে। 
 
দুিরনেই সকামরেে উপে সথরক নগ্ন। কথাটা মরন পড়রলই সপরটে সিতে সমাচড় দ্বদরয 
উেরে ট্র্যাদ্বিরিে, আর্াে রু্রকে ঘন কারলা পশমগুরলাে িনয গর্বও সর্াধ কেরে। 
দ্বনরিরক দ্বনরয সপরলারেরটে সকারনা দ্বচন্তা সনই। দ্বর্স্মযিো সকৌতূহল দ্বনরয আলফানরদে 
সদখরে স । দ্বব্ল্র ে ব্ল্াউি সদরখ অরনরক অর্াক হরলও সকারনা মন্তর্য কেল না। 
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ট্র্যাদ্বিি সখযাল কেল হলরুরমে মাত্র অরধবক িদ্বতব হরযরে এর্াং দশবকরদে অদ্বধকাাংশই 
মদ্বহলা, কােণ,  ম্ভর্ত পুরুষো প্রায  র্াই  াগরে মাে ধোে কারি র্যস্ত। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে কারনে কারে মাথা এরন সপরলারেট দ্বফ দ্বফ  করে র্লল, ওরদে 
ইরলকদ্বট্র্দ্ব দ্বট আরে। 
 
সদযারল এর্াং োরদ েুি কো লবা দ্বটউর্গুরলাে দ্বদরক তাকারলা ট্র্যাদ্বিি। মৃদু নেম 
আরলা েড়ারে স গুরলা। 
 
ফু্লরোর ি। র্লল স । খুর্ই প্রাচীন। 
 
হযাাঁ, দ্বকন্তু ওো সকৌশলটা িারন। আমারদে কামোরতও দ্বেল। আদ্বম সিরর্দ্বেলাম ওগুরলা 
শুধু ঘে  ািারনাে িনয। কীিারর্ জ্বালারত হয িানা থাকরল আে অন্ধকারে থাকরত 
হরতা না। 
 
ওরদেই র্লা উদ্বচত দ্বেল। দ্বর্েি  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । 
 
সপরলারেট র্লল, ধরে দ্বনরযরে আমো িাদ্বন;  র্াই িারন। 
 
পদবাে সপেন সথরক চাে িন মদ্বহলা সর্দ্বেরয এর   ামরনে ফাাঁকা িাযগায দাাঁড়ারলা। 
প্ররতযরকে হারত র্াদ্বনবশ কো কারেে ততদ্বে প্রায একই েকম সদখরত একটা করে 
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র্াদযেন্ত্র, দ্বকন্তু স গুরলাে র্ণবনা সদওযা প্রায অ ম্ভর্। েন্ত্রগুরলাে সিতে মূল পাথবকয 
হরে তারদে আকারে। প্রথমটা এরকর্ারেই সোট। দুইটা সমাটামুদ্বট র্ড়। চতুথবটা দ্বর্শাল 
র্ড়। প্ররতযক মদ্বহলাে হারত একটা করে লবা েডও আরে। 
 
মদ্বহলারদে সদরখই মৃদু স্বরে দ্বশ  র্ািাল দশবকো। দ্বশল্পীো মাথা দ্বনচু করে  ম্মান 
িানাল। এক টুকরো লবা কাপড় দ্বদরয চাে িরনে  র্াই রু্ক সর্াঁরধ সেরখরে। শি 
করে, সেন র্ািানে  ময  ম যা না হয। 
 
দ্বশর ে শব্ শুরন ট্র্যাদ্বিি ধরে দ্বনল এটা সকারনা ধেরনে  ম্মদ্বত র্া আনরন্দে 
র্দ্বহুঃপ্রকাশ। মরন হরলা িদ্রতা দ্বহর রর্ দ্বনরিেও সোগ সদযা উদ্বচত। আে তারত সফলম 
সেিারর্ কাাঁপা স্বরে দ্বচৎকাে করে উেল স টারক সকারনািারর্ই দ্বশ  র্লা োয না। দ্বব্ল্  
থামারনাে আরগই  র্াই ঘুরে তাকাল তাে দ্বদরক। 
 
মদ্বহলারদে দ্বতনিন তারদে র্াদযেন্ত্র তুরল সে  দ্বদরয ধেল দ্বচরু্রকে দ্বনরচ,  র্রচরয র্ড়টা 
চতুথব মদ্বহলাে দুপারযে ফাাঁরক মাদ্বটরত দাাঁড় কোরনা থাকল। ডান হারতে লবা েড 
র্াদযেরন্ত্রে তারেে উপে সেদ্বকরয মাথা সথরক সশষ পেবন্ত ঘষরত লাগল  র্াই, স ই  ারথ 
র্া হারতে আঙুলগুরলা তারেে উপরেে অাংরশ দ্রুত নাড়রে। 
 
সেেকম সিরর্দ্বেল ট্র্যাদ্বিি স েকম শব্ হল না। র্োং ধাোর্াদ্বহক িারর্ একটা েন্দর্দ্ধ 
 ুে ততদ্বে হল; প্ররতযকটা র্াদযেন্ত্র দ্বনিস্ব শব্ ততদ্বে কেরে।  র্গুরলা দ্বমদ্বশরয  ৃদ্বষ্ট 
হরযরে এক অপূর্ব  ুে লহেীে। 
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ইরলকট্র্দ্বনক দ্বমউদ্বিরকে সকারনা িদ্বটলতা এখারন সনই (প্রকৃত  িীত িার্ল ট্র্যাদ্বিি) 
এর্াং প্রায একই েকম মরন হয। দ্বকন্তু ধীরে ধীরে এই অিুত শরব্ে  ারথ ট্র্যাদ্বিরিে 
কান অিযস্ত হরলা,  িীরতে  ূক্ষ্ম পাথবকযগুরলা ধেরত পােল স । মরনারোগ ধরে োখা 
সর্শ ক্লাদ্বন্তকে। তরর্ দীঘবেণ শুনরত পােরল স  সে এই কারেে ততদ্বে র্াদযেন্ত্রগুরলাে 
দ্বর্শুদ্ধ  িীত পেন্দ করে সফলরর্ তারত সকারনা  রন্দহ সনই। 
 
কন াটব শুরু হওযাে প্রায পযতাদ্বেশ দ্বমদ্বনট পে মরঞ্চ হাদ্বিে হরলা দ্বহরোরকা। 
ট্র্যাদ্বিিরক  ামরনে  াদ্বেরত সদরখ চমৎকােিারর্ হা ল স । দশবকরদে  ারথ দ্বশ  
র্াদ্বিরয তারক স্বাগত িানাল ট্র্যাদ্বিি। লবা স্কারটব তারক আরো সর্দ্বশ  ুন্দে সদখারে। 
রু্রকে কারে শুধু একটা র্ড় ফুল, আে দ্বকেু সনই। 
 
দ্বহরোরকাে র্াদযেন্ত্র হরে কারেে কারলা একটা দ্বটউর্। প্রায এক দ্বমটারেে মরতা লবা 
এর্াং দুই স দ্বন্টদ্বমটাে সমাটা। েরন্ত্রে এক প্রান্ত মুরখে কারে তুরল ফুাঁ দ্বদল স । পাতলা 
দ্বকন্তু দ্বমদ্বষ্ট একটা  ুে ততদ্বে হল, দ্বটউরর্ে লবা প্রারন্ত অরনকগুরলা ধাতর্ চাদ্বর্ দ্বটরপ 
 ুেটারক আরো সমাহনীয করে তুলল স । 
 
প্রথম শব্ শুরনই দ্বব্ল্র ে র্াহু খামরে ধেল সফলম, র্লল, দ্বব্ল্ , ওটা-। পরেে শব্টা 
হরে এে আরগ দ্বনরিে িাষায সে র্াদযেরন্ত্রে নাম র্রলদ্বেল, স টা। 
 
দৃঢ়িারর্ মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ । দ্বকন্তু সফলম আর্ারো র্লল। 
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 র্াই ঘুরে তাদ্বকরয আরে এদ্বদরক। দ্বব্ল্  এক হাত দ্বদরয শি করে সফলরমে মুখ সচরপ 
ধেল। কারনে কারে মুখ দ্বনরয র্লল, চুপ! 
 
তােপরে সফলম আে সকারনা সগালমাল কেল না। চুপ করে দ্বহরোরকাে র্ািনা শুনরত 
লাগল। দ্বকন্তু তাে আঙুল নাচরত লাগল তারল তারল, সেন দ্বনরিই র্াদযেন্ত্র র্ািারে। 
 
কন ারটবে  র্বরশষ দ্বশল্পী একিন র্যস্ক পুরুষ। কাাঁরধ সোলারনা অিুত ধেরনে র্াদযেন্ত্র। 
একদ্বদরকে অাংশ স  সচরপ ধরে সেরড় দ্বদরে আরেক হাত দ্বদরয অনয প্রারন্তে  াদা ও 
গাঢ় েরঙে দ্বকেু র্স্তু এক রি সচরপ ধেরে। 
 
শব্টা রু্রনা এর্াং আরো সর্দ্বশ ক্লাদ্বন্তকে মরন হরলা ট্র্যাদ্বিরিে কারে, অরোোে রু্রনা 
কুকুেগুরলাে সঘউ সঘউ ডারকে কথা মরন পরড় সগল, েদ্বদও আ রল কুকুরেে ডারকে 
 ারথ এই র্াদযেরন্ত্রে শরব্ে সকারনা দ্বমল সনই। দ্বব্ল্ রক সদরখ মরন হরলা এখদ্বন কান 
সচরপ ধেরর্, আে সপরলারেট িুরু কুাঁচরক সেরখরে। উপরিাগ কেরে একমাত্র সফলম, 
কােণ সমরেরত তারল তারল পা েুকরে স , এর্াং একটা র্যাপাে লে করে অর্াক হরয 
সগল ট্র্যাদ্বিি, র্াদযেরন্ত্রে একটা তারলে  ারথ সফলরমে সমরেরত পা েুরক ততদ্বে কো 
তাল পুরোপুদ্বে দ্বমরল সগরে। 
 
দ্বর্পুল কেতাদ্বল আে হষবধ্বদ্বনে মরধয সশষ হরলা কন াটব,  র্াইরক োদ্বপরয উেল 
সফলরমে উেদ্ব ত দ্বচৎকাে। 
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দশবকো সোট সোট িটলা সর্রধ আরলাচনা কেরত লাগল। দ্বশল্পীো  র্াই দাাঁদ্বড়রয আরে 
হলরুরমে  ামরনে দ্বদরক, োো অদ্বিনন্দন িানারত আ রে তারদে  ারথ কথা র্লরে। 
 
দ্বব্ল্র ে হাত সথরক দ্বনরিে হাত েুদ্বটরয দ্বহরোরকাে কারে েুরট সগল সফলম। 
 
দ্বহরোরকা, রুদ্ধোর  দ্বচৎকাে করে উেল স ,–আমারক সদখরত সদরর্? 
 
সকান র্স্তুটা খুদ্বক? 
 
ো দ্বদরয তুদ্বম  ুে ততদ্বে করেে। 
 
ওহ্, হা ল দ্বহরোরকা, ওইটা একটা র্াাঁদ্বশ, সোট্ট সমরয। 
 
আদ্বম সদখরত পাদ্বে? 
 
সর্শ, একটা র্াি খুরল র্াদযেন্ত্রটা সর্ে কেল দ্বহরোরকা। দ্বিদ্বন টা দ্বতন অাংরশ দ্বর্িি 
দ্বেল, দ্বকন্তু দ্রুত দ্বর্দ্বেন্ন অাংশ গুরলা সিাড়া দ্বদল স । মাউথদ্বপ  সফলরমে সোাঁরটে কারে 
দ্বনরয র্লল, ফু দাও। 
 
িাদ্বন, িাদ্বন, এক দ্বনোর  র্লল সফলম, এর্াং ধোে িনয হাত র্াড়াল। 
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েটকা দ্বদরয র্াাঁদ্বশ  দ্বেরয দ্বনল দ্বহরোরকা। ফুাঁ দাও, খুদ্বক, দ্বকন্তু ধদ্বেরর্ না। 
 
হতাশ হরলা সফলম। আদ্বম সদখরত পাদ্বে। ধের্ না। 
 
অর্শযই। 
 
আর্ারো র্াাঁদ্বশটা এদ্বগরয দ্বদল স  আে সফলম  ীমাহীন আগ্রহ দ্বনরয তাদ্বকরয থাকল। 
 
এর্াং তােপরে সিতরেে সফ্লারোর ন্ট আরলাে উজ্জ্বলতা করম সগরলা দ্বকেুটা, আে 
র্াতার  েদ্বড়রয পড়ল র্াাঁদ্বশে  ুে। দ্বিধাগ্রস্ত, কাাঁপা কাাঁপা। 
 
 ীমাহীন দ্বর্স্মরয হাত সথরক র্াাঁদ্বশ প্রায সফরলই দ্বদরযদ্বেল দ্বহরোরকা আে আনরন্দ 
দ্বচৎকাে করে উেল সফলম, আদ্বম সপরেদ্বে। আদ্বম সপরেদ্বে। সিদ্বব র্রলদ্বেল একদ্বদন আদ্বম 
দ্বেকই পাের্। 
 
এই  ুে তুদ্বমই র্ািাইযাে? র্লল দ্বহরোরকা। 
 
হযাাঁ, আদ্বম করেদ্বে। আদ্বম করেদ্বে। 
 
দ্বকন্তু কী উপারয কদ্বেরল, খুদ্বক? 
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দ্বর্েত স্বরে দ্বব্ল্  র্লল, দুুঃদ্বখত দ্বহরোরকা। আদ্বম ওরক দ্বনরয োদ্বে। 
 
না। র্লল দ্বহরোরকা। আদ্বম পুনোয র্ািনা শুদ্বনরত চাই। 
 
আশপারশ অল্প সে করযকিন আলফান দ্বেল তাো কারে এর  দ্বিড় িমাল। সফলরমে 
কপাল কুাঁচকারনা সেন কদ্বেন সচষ্টা কেরে। ফু্লরোর ন্ট  করম সগল আরগে সচরযও সর্দ্বশ, 
আর্ারো সশানা সগল র্াাঁদ্বশে  ুে, এর্াে অরনক দ্বনখুাঁত এর্াং আত্মদ্বর্ো ী, তােপে একটু 
অদ্বনযদ্বমত হরয পড়ল কােণ লবা তদরঘবযে উপে র্ ারনা ধাতর্ র্স্তুগুরলা দ্বনরি দ্বনরিই 
নড়রে। 
 
–সথরক এটা আলাদা, র্লল সফলম, দ্বকেুটা রুদ্ধোর , সেন শদ্বিচাদ্বলত সে র্াতা  র্াাঁদ্বশ 
র্ািারে স টা তাে দ্বনরিেই দ্বনো । 
 
( ম্ভর্ত ফু্লরোর ন্ট জ্বালারনাে িনয সে দ্বর্দুযৎ র্যর্হৃত হরে স খান সথরকই স  শদ্বি 
 াংগ্রহ কেরে। ট্র্যাদ্বিিরক র্লল সপরলারেট।) 
 
আর্াে সচষ্টা করো, খ খর  গলায দ্বহরোরকা র্লল। 
 
সচাখ র্ন্ধ কেল সফলম। র্াাঁদ্বশে  ুে এখন অরনক নেম এর্াং দ্বনযদ্বন্ত্রত হরয এর রে। 
আপনাআপদ্বনই র্ািরে, আঙুল দ্বদরয চাদ্বর্গুরলা নাড়রত হরে না, র্োং সফলরমে মদ্বস্তরষ্কে 
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এখরনা অপদ্বেণত সলার্  এে ট্র্ািদ্বডউ  কো দূোগত শদ্বিে  াহারেয র্ািরে। এক 
অপূর্ব  ুে মূঘবনা সমাদ্বহত করে সফলল  র্াইরক, হলরুরমে  র্াই এখন দ্বহরোরকা আে 
সফলমরক দ্বঘরে ধরেরে, রু্রড়া আঙুল আে তিবনী দ্বদরয দ্বহরোরকা র্াাঁদ্বশে এক প্রান্ত ধরে 
সেরখরে হালকািারর্, আে সফলম সচাখ র্ন্ধ করে র্াতার ে সস্রাত এর্াং চাদ্বর্গুরলা 
দ্বনযন্ত্রণ কেরে। 
 
আদ্বম এই  ুেটাই র্ািাইযাদ্বেলাম। দ্বফ দ্বফ  করে র্লল দ্বহরোরকা। 
 
আমাে মরন আরে, সফলম র্লল, মাথা নাড়ল হালকা িারর্ সেন মনরোগ দ্বেন্ন না হয। 
 
সশষ হওযাে পে দ্বহরোরকা র্লল, সকাথাও এতটুকু িুল হয নাই। 
 
দ্বকন্তু এটা দ্বেক না, দ্বহরোরকা। তুদ্বম দ্বেক িারর্ র্ািারত পারোদ্বন। 
 
সফলম! র্লল দ্বব্ল্ । অিদ্রতা করো না। তুদ্বম 
 
দযা করুন, দ্রুত র্লল দ্বহরোরকা, র্াধা দ্বদরর্ন না। সকন ইহা দ্বেক হযদ্বন খুদ্বক। 
 
কােণ আদ্বম অনযিারর্ র্ািাতাম। 
 
সদখাও আমারক, তাহা হইরল। 
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আর্াে র্াাঁদ্বশ সর্রি উেল, আরগে সচরযও িদ্বটল িদ্বিরত, কােণ সে অদৃশযশদ্বি চাদ্বর্গুরলা 
সচরপ ধেরে, স টা কেরে অরনক দ্রুত এর্াং ধাোর্াদ্বহকিারর্ এর্াং আরগে সচরযও 
অরনক  ূে  মিরয। এর্ারেে  ুে মূঘবনা অরনক সর্দ্বশ িদ্বটল এর্াং আরর্গঘন। 
পাথরেে মূদ্বতবে মরতা শি হরয সগরে দ্বহরোরকা, পুরো হলরুরম দ্বনুঃশব্তা। 
 
এমনদ্বক সফলরমে র্ািারনা সশষ হওযাে পরেও দ্বনুঃশব্তা িাঙল না। তােপে দ্বহরোরকা 
শব্ করে গিীে দ্বনো  দ্বনরয র্লল, সোট্ট খুদ্বক, তুদ্বম আরগ কখরনা এই র্াদযেন্ত্র 
র্ািাইযাদ্বেরল? 
 
না, র্লল সফলম, এে আরগ আদ্বম শুধু আঙুল দ্বদরয র্াদ্বিরযদ্বেলাম, দ্বকন্তু আঙুল দ্বদরয 
এত িারলা র্ািারত পােতাম না। তােপে  ীমাহীন  েলতাে  ারথ র্লল, সকউই পারে 
না। 
 
তুদ্বম অনয দ্বকেু র্ািাইরত পারো? 
 
আদ্বম দ্বকেু একটা ততদ্বে কেরত পাদ্বে। 
 
তাহাে অথব তাৎেদ্বণকিারর্  ুে ততদ্বে কদ্বেরত পারো? 
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কথাটা শুরন িুরু কুাঁচরক দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকারলা সফলম। মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ , তখন সফলম 
র্লল হযাাঁ। 
 
কদ্বেযা সদখাও, তাহা হইরল। র্লল দ্বহরোরকা। 
 
দুএক দ্বমদ্বনট দ্বচন্তা কেল সফলম, তােপে শুরু কেল ধীরে ধীরে। অদ্বত  াধােণ একটা 
স্বেদ্বলদ্বপ ততদ্বে কেল স । ফু্লরোর ন্ট একর্াে র্াড়রে একর্াে কমরে। সকউ সর্াধহয 
সখযাল করেদ্বন, ধরেই দ্বনরযরে অদৃশয শদ্বি নয র্োং  ুরেে উত্থান পতরনে কােরণই 
এমনটা ঘটরে। 
 
 াধােণ স্বেদ্বলদ্বপে পুনোরৃ্দ্বে ঘটল এর্াে একটু সিাোরলািারর্, তােপে িদ্বটল 
 মিরয। তােপে এত দ্রুত পদ্বের্তবন ঘটরত লাগল সে দ্বনো  দ্বনরত িুরল সগল  র্াই। 
তােপে সথরম সগল আচমকা, সিারে ধাক্কা দ্বদরয সশ্রাতারদে নাদ্বমরয আনল মাদ্বটরত, সেন 
এতেণ আ রলই তাো আকারশ িা দ্বেল। 
 
ট্র্যাদ্বিি, সে দ্বিন্নধেরনে  িীরত অিযস্ত স ও দ্বর্ষণ্ণ মরন িার্ল, এই  ুে আদ্বম আে 
সকারনাদ্বদন শুনরত পােরর্া না। 
 
স্বািাদ্বর্ক পদ্বেরর্শ দ্বফরে আ াে পে দ্বহরোরকা তাে র্াাঁদ্বশ র্াদ্বড়রয ধরে র্লল, নাও, 
সফলম। ইহা সতামাে। 
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খুদ্বশরত ডগমগ হরয হাত র্াড়ারলা সফলম, দ্বকন্তু মাে পরথই থাদ্বমরয দ্বদল দ্বব্ল্ । র্লল, 
আমো এটা দ্বনরত পাদ্বে না, দ্বহরোরকা। এটা অদ্বত মূলযর্ান। 
 
আমাে আরেকটা আরে, দ্বব্ল্ , েদ্বদও এটাে মরতা িারলা না, দ্বকন্তু তাহাই সতা হওযা 
উদ্বচত। এই েন্ত্র তাহাে কারেই থাদ্বকরর্ সে ইহারক উেমরূরপ র্ািাইরত পাদ্বেরর্। এমন 
অপূর্ব  ুে পূরর্ব কখরনা শুদ্বন নাই। সে েন্ত্র দ্বনখুাঁতিারর্ র্ািাইরত পাদ্বে না তাহা আমাে 
দ্বনকট থাকাটা  মীচীন নয। আঙুরলে েশব োড়া কীিারর্ র্াাঁদ্বশ র্ািারনা োয েদ্বদ 
িাদ্বনরত পাদ্বেতাম। 
 
র্াাঁদ্বশটা দ্বনল সফলম, তােপে সেন  াত োিাে ধন খুাঁরি সপরযরে এমনিারর্ সচরপ ধেল 
রু্রকে  ারথ। 
 
. 
 
তারদে সকাযাটবারেে প্রদ্বতদ্বট ঘরেই একটা করে ফু্লরোর ন্ট র্াদ্বত জ্বালারনা হরযরে, 
র্াইরেে আউটহাউর  আরে একটা, সমাট দ্বতনটা। অনুজ্জ্বল আরলা, পড়ারলখা কো োরর্ 
না, তরর্ অন্তত ঘরেে অন্ধকাে সতা দূে হল। 
 
র্াইরে পাযচােী কেরে  র্াই। আকাশিো নেত্র, টাদ্বমবনা র্া ীরদে সচারখ ো  র্ মযই 
মরনামুগ্ধকে, স খারনে আকাশ নেত্রহীন, শুধু গযালাদ্বিে োপ া সমঘ একমাত্র পদ্বেদ্বচত 
দৃশয। 
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দ্বফরে আ াে পরথ তারদে  ি দ্বদরযরে দ্বহরোরকা। হযরতা িয সপরযরে অদ্বতদ্বথো পথ 
হাদ্বেরয সফলরর্ র্া সহাাঁচট সখরয পরড় োরর্। পুরোটা পথ সফলরমে হাত ধরে সেরখদ্বেল 
স । এখরনা ফু্লরোর ন্টগুরলা জ্বাদ্বলরয সদর্াে পে র্াইরে পাযচােী কেরে তারদে  ারথ 
আে র্াচ্চা সমরযটাে হাত ধরে সেরখরে। 
 
আর্াে সচষ্টা কেল দ্বব্ল্ , কােণ পদ্বেষ্কাে সর্াো োরে দ্বহরোরকা একটা মানদ্ব ক িরেে 
সিতে েরযরে,  দ্বতয দ্বহরোরকা, আমো সতামাে র্াাঁদ্বশ দ্বনরত পাদ্বে না। 
 
না, সফলরমে কারেই ইহা থাকা উদ্বচত। 
 
এক মরন আকাশ সদখরে ট্র্যাদ্বিি। োরতে অন্ধকাে প্রকৃত অরথবই গাঢ়। এমন অন্ধকাে 
র্হুদূে সথরক দ্বেটরক আ া  ামানয আরলারত ো দূে হয না; র্হুদূরেে ঘে। র্াদ্বড়গুরলাে 
দ্বমটদ্বমরট আরলা সে অন্ধকােরক আরো র্াদ্বড়রয সদয। 
 
স  র্লল, দ্বহরোরকা,  র্রচরয উজ্জ্বল নেত্রটা সদখে। কী নাম ওটাে? 
 
স্বািাদ্বর্কিারর্ সচাখ তুলল দ্বহরোরকা, দ্বনরুৎ ুক গলায র্লল, ওটাে নাম। কম্পযাদ্বনযন। 
 
এেকম নাম হরযরে সকন? 
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প্রদ্বত আদ্বশ র্েরে ইহা আমারদে  ূেবরক প্রদদ্বেণ করে। র্েরেে এই  মরয ইহা হইল 
 ন্ধযাতাো। আপদ্বন ইহারক দ্বদরনে সর্লারতও সদদ্বখরত পাদ্বেরর্ন, েখন দ্বদগরন্তে উপরে 
অর্িান করে। 
 
চমৎকাে, িার্ল ট্র্যাদ্বিি। অযারস্ট্রানমী  বরন্ধ এরকর্ারে অে নয সমরযটা। স  র্লল, 
তুদ্বম দ্বক িারনা আলফাে আরেকটা  িী আরে, সোট এর্াং অরনক দূরে। সটদ্বলরস্কাপ 
োড়া তুদ্বম সদখরত পােরর্ না। (র  দ্বনরিও সদরখদ্বন, খুাঁরি সদখাে সচষ্টাও করেদ্বন। দ্বকন্তু 
কদ্বম্পউটারেে সমরমােী র্যাাংরক তথযটা আরে।) 
 
দ্বর্দযালরয আমারদে এইগুরলা সশখারনা হইযারে। দ্বনো ি গলায র্লল দ্বহরোরকা। 
 
ওটাে র্যাপারে দ্বক িারনা? এরলারমরলা  েল সেখায  ািারনা নেত্রগুরলা সদখরো? 
 
ওটা কযাদ্ব ওদ্বপযা। 
 
 দ্বতয? সকাঁরপ উেল ট্র্যাদ্বিি। সকান নেত্রটা? 
 
 র্গুরলাই। পুরোটা দ্বমরলই কযাদ্ব ওদ্বপযা। 
 
এেকম নাম হরযরে সকন? 
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ইহা আমাে িানা নাই। অযারস্ট্রানদ্বম আদ্বম দ্বকেুই িাদ্বন না, সে রপকরটড ট্র্যাদ্বিি। 
 
 র্রচরয দ্বনরচে নেত্রটা সদরখরো? ওটা কী? 
 
একটা নেত্র। নাম র্দ্বলরত পাদ্বের্ না। 
 
দ্বকন্তু অনয  িী দুরটারক র্াদ দ্বদরল এটাই আলফাে  র্রচরয কারে। মাত্র এক পাের ক 
দূরে। 
 
আপদ্বন োহা র্দ্বলরর্ন। আদ্বম দ্বকেু িাদ্বন না। 
 
হযরতা পৃদ্বথর্ী এই নেত্ররকই প্রদদ্বেণ করে? 
 
 ামানয আগ্রহ দ্বনরয এর্াে নেরত্রে দ্বদরক তাকারলা দ্বহরোরকা। আদ্বম িাদ্বন না। কখরনা 
কাহারো কারে শুদ্বন নাই। 
 
তুদ্বম কখরনা সিরর্ সদরখরো? 
 
কীিারর্ র্দ্বলর্? পৃদ্বথর্ী সকাথায সকহই িারন না। আদ্বম-আমারক এইর্াে োইরত হইরর্। 
আগামী কাল সিারে দ্বর্চ সফদ্বস্টরিরলে পূরর্বই মারে কারি সোগ দ্বদরত হইরর্। 
স ইখারনই আপনারদে  দ্বহত  াোৎ হইরর্। দ্বেক আরে? 
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অর্শযই, দ্বহরোরকা। 
 
একটু তাড়াহুরড়া করেই চরল সগল স । তাে অপ ৃযমান োযাে দ্বদরক তাদ্বকরয থাকল 
ট্র্যাদ্বিি। তােপে র্াদ্বকরদে অনু েণ করে ঘরে  ুকল। 
 
দ্বব্ল্ , র্লরত পােরর্ পৃদ্বথর্ীে র্যাপারে ও দ্বমরথয কথা র্রলরে দ্বকনা? দ্বিরে  কেল 
ট্র্যাদ্বিি। 
 
মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ । মরন হয না। সর্শ অদ্বিে হরয দ্বেল,  িীতানুষ্ঠান সশষ হওযাে আরগ 
আদ্বম রু্েরত পাদ্বেদ্বন। তুদ্বম নেরত্রে কথা দ্বিরে  কোে পেই স টা দূে হরয োয। 
 
কােণ স  তাে র্াাঁদ্বশ দ্বদরয দ্বদরযরে? 
 
হরত পারে। আদ্বম িাদ্বন না। সফলরমে দ্বদরক ঘুেল স , ঘুরমারত োও, সফলম। তাে 
আরগ আউটহাউর  োরর্, িারলািারর্ হাতমুখ ধুরয দাাঁত সমরি দ্বর্োনায উেরর্। 
 
আদ্বম র্াাঁদ্বশ র্ািারর্া, দ্বব্ল্ । 
 
অল্পেণ, এর্াং খুর্ আরস্ত, রু্রেে সফলম। এর্াং আদ্বম েখনই র্লর্ তখনই থামারত হরর্। 
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দ্বেক আরে। 
 
দ্বব্ল্  র্র রে একটা সচযারে; পুরুষ দুিন োে োে দ্বর্োনায র্ া। 
 
এই গ্ররহ আে থাকাে সকারনা প্ররযািন আরে? র্লল দ্বব্ল্ । 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, প্রাচীন র্াদযেরন্ত্রে  ারথ পৃদ্বথর্ীে  ম্পকব আমো িানরত পাদ্বেদ্বন। 
সর্াধহয দ্বফদ্বশাং দ্বফ্লটগুরলা দ্বফরে আ া পেবন্ত অরপো কো োয। 
 
আমাে মরত অস্বািাদ্বর্ক। দ্বহরোরকাে কারলা সচারখে সমারহ এখারন থাকরত চাইে না 
সতা? 
 
ট্র্যাদ্বিি র্লল অধধেব স্বরে, রু্েরত পােদ্বে না দ্বব্ল্ , আদ্বম োই কদ্বে তারত সতামাে কী? 
আমাে তনদ্বতক চদ্বেত্র দ্বনরয সতামাে এত মাথা র্যথা সকন? 
 
আদ্বম সতামাে তনদ্বতকতা দ্বনরয মাথা ঘামাদ্বে না। দ্বর্ষযটা আমারদে অনু ন্ধানরক র্যহত 
কেরে। আইর ারলট গ্রহ না গযালাদ্বিযা সকানটা িারলা হরর্ স ই দ্ব দ্ধান্ত সনযাে িনয 
তুদ্বম পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে কেরত চাও। আদ্বমও চাই। তুদ্বম র্রলরো পৃদ্বথর্ী আকারশে ওই 
উজ্জ্বল নেত্ররক প্রদদ্বেণ করে। চরলা োই স খারন। স্বীকাে কেদ্বে আরগ সথরক দ্বকেু 
সিরন সেরত পােরল লাি হরতা। দ্বকন্তু এখারন সকারনা তথয পাওযা োরর্ র্রল মরন হয 
না। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

615 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
আমারদে হযরতা চরল োওযাই উদ্বচত, র্লল সপরলারেট। সদখা উদ্বচত পৃদ্বথর্ী 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটি দ্বকনা। এখারন র্র  থাকাে সকারনা েুদ্বি সনই। 
 
দ্বব্ল্র ে কারলা সচারখে সমারহ চরল সেরত চাইে না সতা? দ্বতেস্কারেে  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 ারথ  ারথই আর্াে র্লল, না, আদ্বম কথা দ্বফদ্বেরয দ্বনদ্বে সিনি। দ্বশশুরদে মরতা 
আচেণ কেদ্বে। তােপরেও-দ্বহরোরকা োড়াও এই গ্রহ সর্শ চমৎকাে এর্াং দ্বর্ো  করো 
পদ্বেদ্বিদ্বত অনয েকম হরল আদ্বম হযরতা এখারন সথরক সেতাম। রু্েরত পােে দ্বব্ল্ , 
আইর ারলটরদে  বরন্ধ সতামাে ধােনা আলফা পারল্ট দ্বদরে? 
 
কীিারর্? 
 
তুদ্বম র্াের্াে র্লে সে  দ্বতযকাে আইর ারলট গ্রহগুরলা িরমই দ্বর্পজ্জনক এর্াং দ্বহাংস্র 
হরয পরড়। 
 
হযাাঁ। 
 
দ্বকন্তু আলফা হযদ্বন। এই গ্রহ পুরোপুদ্বে আইর ারলট। অথচ এরদে  েলতা 
আদ্বতরথযতাে মারে তুদ্বম সকারনা সদাষ সপরযরে। 
 
আপাতদৃদ্বষ্টরত না। দ্বহরোরকা এমনদ্বক সতামারক তাে শেীেও দ্বদরযরে। 
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দ্বব্ল্ , সতামাে তারত কী? োগত  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। স  আমারক তাে শেীে সদযদ্বন, 
আমো দুিন দুিনরক শেীে দ্বদরযদ্বে। 
 
দ্বপ্ল্ি দ্বব্ল্ , র্লল সপরলারেট। সগালান দ্বেকই র্রলরে। ওে র্যদ্বিগত র্যাপাে দ্বনরয সতামাে 
আপদ্বে িানারনা উদ্বচত না। 
 
েদ্বদ স গুরলা আমারদে উপে প্রিার্ না সফরল। একরোখা  ুরে র্লল দ্বব্ল্ । 
 
সফলরর্ না, কথা দ্বদদ্বে। 
 
আইর ারলটরদে আদ্বম দ্বর্ো  কেরত পাদ্বে না। 
 
েট করে হাত তুলল ট্র্যাদ্বিি, তকব না করে সশষ কো োক— 
 
দ্বকন্তু কথা সশষ কেরত পােল না স । দেিায একটা শব্ হরলা। 
 
শি হরয সগরে ট্র্যাদ্বিি। কী র্যাপাে? দ্বনচু স্বরে দ্বিরে  কেল স । 
 
 ামানয কাাঁধ নাড়ল দ্বব্ল্ । দেিা খুরল সদখ। তুদ্বমই সতা র্রলে এই গ্ররহ সকারনা দ্বর্পদ 
হরর্ না। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

617 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
তােপরেও ইতস্তত কেরত লাগল ট্র্যাদ্বিি। দ্বকেুেণ পে একটা কণ্ঠস্বে শুনরত সপল, 
দযা করুন। আদ্বম! 
 
দ্বহরোরকাে গলা। েট করে দেিা খুলল ট্র্যাদ্বিি। দ্রুত ঘরে  ুকল দ্বহরোরকা। দ্বচরু্ক 
সিিা। 
 
দেিা র্ন্ধ করুন। রুদ্ধোর  র্লল স । 
 
কী হরযরে? দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
ট্র্যাদ্বিিরক আাঁকরড় ধেল দ্বহরোরকা। সর্দ্বশেণ থাদ্বকরত পাদ্বের্ না। চদ্বলযা োন। 
র্াচ্চাটারক দ্বনযা পালান আলফা সেরড়-অন্ধকাে থাদ্বকরতই। 
 
দ্বকন্তু সকন? র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
নযরতা আপনাো মাো োইরর্ন;  করলই। 
 
. 
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র্দ্বহদ্বর্বরেে আগন্তক দ্বতন িন িমাট র্েরফে মরতা দীঘবেণ তাদ্বকরয থাকল দ্বহরোরকাে 
দ্বদরক। তােপে ট্র্যাদ্বিি র্লল, তুদ্বম র্লরত চাও সতামাে সলারকো আমারদে সমরে 
সফলরর্। 
 
আপনাো ইরতামরধযই মৃতুযে খাতায উদ্বেযা দ্বগযারেন, সে পযাকরটড ট্র্যাদ্বিি। এর্াং র্াদ্বক 
 করলই-দীঘবদ্বদন পূরর্ব আমারদে গরর্ষকো একখানা িাইো  ততদ্বে করে, িানীয 
অদ্বধর্া ীরদে সকারনা েদ্বত করে না, দ্বকন্তু আউটওযাল্ডবােরদে িনয িযাংকে। আমো 
প্রদ্বতরশধক ততদ্বে কদ্বেযাদ্বে। দৃদ্বষ্ট আকষবরণে িনয ট্র্যাদ্বিরিে র্াহু ধরে টানল স , 
আপনারদে শেীরে িীর্াণু  ুদ্বকযারে। 
 
কীিারর্? 
 
েখন আমো ঘদ্বনষ্ঠ হইযাদ্বেলাম। ইহা একটা উপায। 
 
দ্বকন্তু আদ্বম সতা সকারনা অ ুদ্বর্ধা সর্াধ কেদ্বে না। 
 
িাইো  এখরনা ইনঅযাকদ্বটি। দ্বফদ্বশাং দ্বফ্লট দ্বফদ্বেযা আদ্ব র্াে পে ইহারক অযাকদ্বটি কো 
হইরর্। আমারদে আইন অনুোযী এই িাতীয দ্বর্ষরয  করলই-এমনদ্বক পুরুরষোও 
দ্ব দ্ধান্ত দ্বদরত পারে। এর্াং  করলই অযাকদ্বটি কদ্বের্াে পরে মত দ্বদরর্, ততেণ আমো 
আপনারদে এইখারন োদ্বখর্, অন্তত আরো দুই  কাল। অন্ধকাে থাদ্বকরত থাদ্বকরতই এর্াং 
সকউ  রন্দহ কোে পূরর্বই চদ্বলযা োন। 
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সতামাে সলারকো এটা কেরর্ সকন? ধাোরলা গলায দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
দ্বনরিরদে দ্বনোপোে িনয। আমো  াংখযায অল্প দ্বকন্তু প্রাচুেব অদ্বধক। চাই না। র্াদ্বহরেে 
সকউ এখারন আদ্ব যা  ম যা ততদ্বে করে। এইখান সথরক দ্বফদ্বেযা দ্বগযা অনযরদে কারে 
আমারদে কথা র্দ্বলরল তখন অরনরকই এখারন আদ্ব রর্। তাই কদাদ্বচৎ সকারনা 
মহাকাশোন চদ্বলযা আদ্ব রল তাহা আে সফেত োইরত পারে না। 
 
দ্বকন্তু তা হরল, র্লল ট্র্যাদ্বিি,  তকব করে দ্বদরয তুদ্বম আমারদে পালার্াে পথ করে দ্বদে 
সকন? 
 
কােণ দ্বিো া কদ্বেরর্ন না।–না। দ্বকন্তু আদ্বম র্দ্বলর্, সেরহতু আর্ারো উহা শুদ্বনরত 
পাইযাদ্বে। শুনুন– 
 
পােবর্তবী কামো সথরক মৃদু সকামল সমাহনীয  ুে সির  আ রে। র্াাঁদ্বশ র্ািারে সফলম। 
 
আদ্বম এই  িীত ধ্বাং  কদ্বেরত পাদ্বের্ না, কােণ র্াচ্চাটাও মাো োইরর্। 
 
এই কােরণই তুদ্বম র্াাঁদ্বশটা সফলমরক দ্বদরযে? িানরত স  মাো োরর্, তখন আর্াে 
সফেত পারর্। কদ্বেন গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
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আতরঙ্কে োপ দ্বহরোরকাে সচহাোয। না, ইহা আমাে মরনার্া না দ্বেল না। দ্বশশুরক দ্বনরয 
চদ্বলযা োন, স ই  ারথ র্াাঁদ্বশটাও। আদ্বম হযরতা আে কখরনা সদদ্বখর্ না। দ্বকন্তু আপনাো 
সতা দ্বনোপরদ মহাকারশ সপৌঁোইরর্ন। দ্বনদ্বদবষ্ট  মরযে পে সদরহে িাইো  নষ্ট হইযা 
োইরর্। দ্বর্দ্বনমরয আদ্বম চাই, আপনাো কাহারকও এই গ্ররহে কথা র্দ্বলরর্ন না। সকহই 
সেন দ্বকেু িাদ্বনরত না পারে। 
 
আমো কাউরক র্লর্ না। 
 
কান্নারিিা সচারখ ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাকারলা দ্বহরোরকা,–দ্বনচু স্বরে র্লল, দ্বর্দায সর্লা 
আদ্বম আপনারক চুমু দ্বদরত পাদ্বে? 
 
না, একর্াে িীর্াণু  ুরকরে। স টাই েরথষ্ট। তােপে একটু নেম  ুরে র্লল, কাাঁদরর্ 
না। কাাঁদরল সতামাে সলারকো কােণ দ্বিরে  কেরল উেে দ্বদরত পােরর্ না। আমারদে 
িীর্ন র্াাঁচারনাে িনয এখন ো কেে স ই কথা মরন করে আমাে  ারথ ো করেে স টা 
েমা করে সদর্। 
 
স ািা হরয দাাঁড়ারলা দ্বহরোরকা। হারতে উরল্টা দ্বপে দ্বদরয সচারখে পাদ্বন মুেল। লবা ো  
দ্বনরয র্লল, ধনযর্াদ। তােপে সর্দ্বেরয সগল দ্রুত। 
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আরলা দ্বনদ্বিরয দ্বকেুেণ অরপো কের্ আমো। তােপে সর্রোর্। র্লল ট্র্যাদ্বিি।–দ্বব্ল্ , 
র্ািারনা র্ন্ধ কেরত র্ল সফলমরক। র্াাঁদ্বশ সনওযাে কথা িুলরর্ না, অর্শযই।–তােপে 
মহাকাশোরনে দ্বদরক োরর্া, েদ্বদ অন্ধকারে পথ খুাঁরি পাই। 
 
আদ্বম পথ সর্ে করে সনর্। র্লল দ্বব্ল্ । আমাে সপাশাক মহাকাশোরন েরযরে। এর্াং 
েতই হালকা সহাক, স গুরলাও গাযা। গাযারক খুাঁরি সর্ে কেরত গাযাে সকারনা  ম যাই 
হরর্ না। তােপে সফলমরক আনাে িনয পারশে রুরম চরল সগল স । 
 
আমারদেরক আটরক োখাে িনয ওো মহাকাশোরনে েদ্বত কেরত পারে র্রল মরন হয? 
র্লল সপরলারেট। 
 
ওরদে স ই কাদ্বেগদ্বে োন সনই, মুচদ্বক সহর  র্লল ট্র্যাদ্বিি। দ্বব্ল্  দ্বফরে আ রতই 
আরলা দ্বনদ্বিরয দ্বদল স । 
 
দ্বনুঃশরব্ অরপো কেরত লাগল  র্াই। অন্ধকারে মরন হরলা সেন অরধবক োত সশষ। 
দ্বকন্তু আ রল সকরটরে মাত্র আধাঘণ্টা। তােপে ট্র্যাদ্বিি ধীরে ধীরে এর্াং সকারনা শব্ না 
করে দেিা খুলল। আকারশ সমরঘে পদ্বেমাণ মরন হয একটু সর্দ্বশ, দ্বকন্তু নেত্রগুরলা 
জ্বলরে। আকারশে অরনক উপরেে দ্বদরক কযাদ্ব ওদ্বপযা, পৃদ্বথর্ী সে নেত্ররক প্রদদ্বেণ 
করে র্রল িার্রে স , স টা  াদ্বেে সশষ মাথায জ্বলজ্বল কেরে  র্ সথরক উজ্জ্বল হরয। 
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 ার্ধারন র্াইরে পা সফলল ট্র্যাদ্বিি, র্াদ্বক  র্াইরক অনু েণ কোে িনয ইশাো কেল। 
দ্বনরিে অিারন্তই হাত চরল সগরে.দ্বনউরোদ্বনক হুইরপে উপে। আশা কেরে র্যর্হাে 
কেরত হরর্ না, তরর্ 
 
সনতৃত্ব দ্বদল দ্বব্ল্ । এক হারত সফলমরক ধরেরে অনয হারত সপরলারেটরক। সপরলারেট 
তাে মুি হাত দ্বদরয ধরেরে ট্র্যাদ্বিরক। সফলরমে অপে হারত েরযরে র্দ্বশ। গাঢ় 
অন্ধকারে পা সফরল ফাে স্টারে তাে সপাশারকে  ারথ হালকািারর্ িদ্বড়রয থাকা গাযাে 
অদ্বস্তত্ব অনুির্ করে  র্াইরক পথ সদখারলা দ্বব্ল্ । 
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িপ্তম পর্থ – পসৃর্র্ী 
 
১৯. সেদ্বডওঅযাকদ্বটি 
 
ফাে স্টাে ওড়াল দ্বদল দ্বনুঃশরব্, অন্ধকাে িীপটারক দ্বনরচ সফরল র্াযুমণ্ডল সিদ করে 
উপরে উেল ধীরে ধীরে। দ্বনরচ সে োপ া আরলাে দ্বর্নু্দগুরলা সদখা োদ্বেল স গুরলা 
হালকা হরত হরত অদৃশয হরয সগল এক ময এর্াং উচ্চতাে  ারথ  ারথ র্াযুমণ্ডল েত 
পাতলা হরে মহাকাশোরনে গদ্বত ততই র্াড়রে, স ই  ারথ সর্রড় োরে উপরে আকারশ 
আরলাে দ্বর্নু্দে  াংখযা এর্াং উজ্জ্বলতা। 
 
দ্বনরচ আলফা গ্রহ সদরখ মরন হরে োদ্বশ োদ্বশ সমরঘে ফাাঁক সথরক উাঁদ্বক সদওযা উজ্জ্বল 
অধবচন্দ্র। 
 
আশা কদ্বে ওরদে উন্নত সে  সটকরনালদ্বি সনই। আমারদে অনু েণ কেরত পােরর্না। 
র্লল সপরলারেট। 
 
খুদ্বশ হরত পােদ্বে না। ট্র্যাদ্বিি র্লল, সচহাোয দ্বতিতা, গলায হাহাকাে। আমাে শেীরে 
িাইো   ুরকরে। 
 
দ্বকন্তু ইনঅযাকদ্বটি। র্লল দ্বব্ল্ । 
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অযাকদ্বটি হরত কতেণ। ওরদে একটা সকৌশল আরে। সকৌশলটা কী? 
 
োাঁদ্বক দ্বদল দ্বব্ল্ , দ্বহরোরকা র্রলদ্বেল িাইো  অযাকদ্বটরিট কো না হরল দ্বনদ্বদবষ্ট  ময পরে 
অনযিারর্ শেীরে স্বািাদ্বর্কিারর্ই স টা নষ্ট হরয োরর্। 
 
হযাাঁ? োগত  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। স  কীিারর্ িারন? তা োড়া আদ্বম কীিারর্ িানর্ সে 
দ্বনরিরক র্াাঁচারনাে িনয স  দ্বমরথয কথা র্রলদ্বন? এমনও সতা হরত পারে িাইো  
অযাকদ্বটরিট কোে সকৌশলটা োই সহাক না সকন অনয সকারনা স্বািাদ্বর্ক প্রদ্বিযাযও স টা 
হরত পারে। সকারনা দ্বনদ্বদবষ্ট সকদ্বমকযাল, সকারনা দ্বনদ্বদবষ্ট ধেরনে দ্বর্দ্বকেণ, সকারনা-সকারনা-
সক িারন কী? হযরতা হোৎ করে অ ুি হরয পড়র্, তােপে সতামো দ্বতন িনও মাো 
োরর্। অথর্া সকারনা িনর্হুল গ্ররহ োওযাে পে স টা মহামােীে মরতা েদ্বড়রয পড়রত 
পারে। 
 
দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকাল স , তুদ্বম দ্বকেু কেরত পারো না? 
 
আরস্ত আরস্ত মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ ।  হি হরর্ না। গাযারত পেিীর্ী আরে অণুিীর্, 
েুদ্রাকৃদ্বত অরমরুদণ্ডী প্রাণী। এগুরলা ইরকালদ্বিকযাল র্যারলরিে একটা অনুকূল অাংশ। 
গ্ররহে কনশা রন -এ অর্দান োরখ, দ্বকন্তু কখরনা অদ্বতদ্বেি হয না। র্ড় েকরমে েদ্বত 
না করেই ওগুরলা সর্াঁরচ থারক।  ম যা হরলা, ট্র্যাদ্বিি, সতামারক সে িাইো  আিমণ 
করেরে স টা গাযাে অাংশ নয। 
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তুদ্বম র্লে  হি হরর্ না। র্তবমান পদ্বেদ্বিদ্বতরত েত কদ্বেন কািই সহাক তুদ্বম কেরর্? 
িাইো  খুাঁরি সর্ে করে তুদ্বম নষ্ট কেরত পােরর্? অথর্া অন্তত আমাে, প্রদ্বতরোধ 
েমতা র্াদ্বড়রয দ্বদরত পােরর্? 
 
কী কেরত র্লে রু্েরত পােে, ট্র্যাদ্বিি? আদ্বম সতামাে শেীরেে েুদ্রাদ্বতেুদ্র গেরনে 
 ারথ পদ্বেদ্বচত নই। সকারনা একটা সকাষ এর্াং িাইো রক আলাদা করে । দ্বচনরত পাের্ 
না। এমনদ্বক সতামাে শেীরে সে িাইো  আরগ সথরকই আরে এর্াং দ্বহরোরকা সে 
িাইো   ুদ্বকরযরে স টা আলাদা কেরতও কষ্ট হরর্। আদ্বম সচষ্টা কের্, ট্র্যাদ্বিি, দ্বকন্তু 
 ফল নাও হরত পাদ্বে। 
 
 ময লাগুক, সচষ্টা করো। 
 
অর্শযই। 
 
দ্বহরোরকাে কথা  দ্বতয হরল, দ্বব্ল্ , তুদ্বম হযরতা সদখরর্ িাইো  এেই মরধয েয হরত 
শুরু করেরে। তুদ্বম শুধু স টাই একটু তোদ্বিত কেরর্। র্লল সপরলারেট। 
 
স টা কেরত পাের্। চমৎকাে কথা র্রলে। 
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তুদ্বম ক্লান্ত হরর্ না? র্লল ট্র্যাদ্বিি। িাইো গুরলা হতযা কোে  ময সতামারক দ্বকেু  ূক্ষ্ম 
প্রাণ ধ্বাং  কেরত হরর্। 
 
তুদ্বম একটা উন্মাদ, ট্র্যাদ্বিি, োণ্ডা গলায র্লল দ্বব্ল্ । তরর্ একটা  দ্বতযকাে  ম যাে 
কথাই তুরল ধরেে ।দ্বকন্তু আদ্বমরতা সতামারক িাইোর ে হারত সেরড় দ্বদরত পাদ্বে না। 
 ুরোগ সপরল স গুরলা সমরে সফলর্, িয সপরযা না। তা োড়া সতামাে দ্বকেু হরল 
সপরলারেট আে সফলরমে দ্বর্পদ হরত পারে। কারিই দ্বর্ো  োরখা, সতামাে িনয না 
হরলও ওরদে িনয কািটা কের্। নইরল এমনদ্বক আমােও দ্বর্পদ হরত পারে। 
 
দ্বনরিে প্রদ্বত সতামাে সকারনা মমত্বরর্াধ আরে এটা আদ্বম দ্বর্ো  কদ্বে না, দ্বনচু গলায 
র্লল ট্র্যাদ্বিি। োই সহাক, সপরলারেরটে র্যাপারে সতামাে দুুঃদ্বশ্চন্তাে কথা সমরন দ্বনলাম। 
অরনকেণ সথরক সফলরমে র্ািনা শুনদ্বে না। দ্বকেু হরযরে? 
 
না, ঘুমারে।  মূ্পণব স্বািাদ্বর্ক ঘুম। এর্াং আমাে পোমশব হরে, পৃদ্বথর্ী সে নেত্ররক 
প্রদদ্বেণ করে র্রল িার্দ্বে স টাে দ্বদরক িাম্প করে আমারদেও তাই কো উদ্বচত। 
আমাে দ্বর্শ্রারমে িীষণ দেকাে এর্াং সতামােও দেকাে, ট্র্যাদ্বিি। 
 
হযাাঁ, েদ্বদ  ম্ভর্ হয।–তুদ্বম দ্বেক র্রলদ্বেরল, দ্বব্ল্ । 
 
সকান র্যাপারে, ট্র্যাদ্বিি। 
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আইর ারলটরদে র্যাপারে। সদরখ োই মরন সহাক দ্বনউ আথবরক স্বগব র্লা োয না। 
আদ্বতরথযতা-র্নু্ধত্বপূণব আচেণ  র্ই দ্বেল আমারদে অ তকব করে সতালাে িনয, সেন সে-
সকারনা একিন িাইোর  আিান্ত হরত পাদ্বে। তােপরেে  মস্ত আদ্বতরথযতা, উৎ র্ 
দ্বেল দ্বফদ্বশাং দ্বফ্লট দ্বফরে না আ া পেবন্ত আমারদে আটরক োখাে িনয। সফলম আে তাে 
 িীত না থাকরল ওরদে সকৌশল কারি সলরগ দ্বগরযদ্বেল প্রায। এ র্যাপারেও সতামাে 
দ্ব দ্ধান্ত দ্বেক দ্বেল। 
 
সফলরমে র্যাপারে? হযাাঁ, আদ্বম তারক  ারথ আনরত চাইদ্বন। িাহারি তারক সদরখ খুদ্বশ 
হইদ্বন। দ্বকন্তু তুদ্বম তারক দ্বনরয এর রে। এর্াং স  দ্বনরিে অিারন্তই আমারদে িীর্ন েো 
করেরে। অথচ তােপরেও– 
 
তােপরেও কী? 
 
এত দ্বকেু  রিও আদ্বম সফলরমে উপদ্বিদ্বত সমরন দ্বনরত পােদ্বে না। িাদ্বন না। সকন। 
 
আমাে কথায সতামাে কতটুকু লাি হরর্ িাদ্বন না, ট্র্যাদ্বিি। তরর্  র্ কৃদ্বতত্ব সফলমরক 
সদওযা সর্াধহয দ্বেক হরর্ না। দ্বহরোরকা ো করেরে তাে িনয সফলম আে তাে 
 িীতরক কােণ দ্বহর রর্ র্রলরে, অনয আলফানরদে কারে এটা দ্বর্ো ঘাতকতা। হযরতা 
স  দ্বনরিও এটা দ্বর্ো  করে, দ্বকন্তু তাে মাইরণ্ড অনয দ্বকেু দ্বেল। হালকািারর্ ধেরত 
পােরলও আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত নই। এমন দ্বকেু ো দ্বনরয স  দ্বেল লদ্বজ্জত। আমাে ধােণা 
সফলরমে  িীত োড়াও স  সতামাে প্রদ্বত দুর্বল হরয পরড়দ্বেল। 
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তুদ্বম  দ্বতযই তাই মরন করো? র্লল ট্র্যাদ্বিি, আলফা োড়াে পে এই প্রথম হাদ্ব  ফুটল 
তাে মুরখ। 
 
আদ্বম তাই মরন কদ্বে। সমরযো খুর্ দ্রুত সতামাে সপ্ররম পরড় োয। দ্বমদ্বনস্টাে 
দ্বলরিলেরক কত  হরি োদ্বি কদ্বেরয সফলরল োরত আমো মহাকাশোন দ্বনরয 
কমপরেলন োড়রত পাদ্বে। এখারন দ্বহরোরকারক এমনিারর্ প্রিাদ্বর্ত কেরল সে স  
দ্বনরিে সলাকরদে দ্বর্পরে দ্বগরয আমারদে িীর্ন র্াাঁচাল। কৃদ্বতত্ব সোগয সলারকেই পাওযা 
উদ্বচত। 
 
মুরখে হাদ্ব  আরো চওড়া হরলা ট্র্যাদ্বিরিে। সর্শ, তুদ্বম েখন র্লে।–তা হরল, পৃদ্বথর্ীে 
দ্বদরক। পাইলট রুরম অদৃশয হরলা স , আেদ্বর্ো ী পদরেরপ। 
 
দ্বপেন সথরক এদ্বগরয এল সপরলারেট। র্লল, তুদ্বম সশষ পেবন্ত ওরক শান্ত করেে, তাই না 
দ্বব্ল্ ? 
 
না, সপরলারেট। আদ্বম কখরনা ওে মাইণ্ড েশব কদ্বে না। 
 
তুদ্বম েখন ওে সপৌরুষ দ্বনরয প্রশাং া কেদ্বেরল তখন অর্শযই তা করেে? 
 
 মূ্পণব পরোে, হাদ্ব মুরখ র্লল দ্বব্ল্ । 
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তােপরেও ধনযর্াদ। 
 
. 
 
িারম্পে পরে তারদে গন্তর্য নেরত্রে মারেে দূেত্ব েইল দশ পাের ক। আশপারশে 
আকারশ এটাই  র্রচরয উজ্জ্বল র্স্তু, দ্বকন্তু এখনও উজ্জ্বল তাো োড়া আে দ্বকেুই না। 
 
সদখাে  ুদ্বর্ধাে িনয আরলা দ্বফল্টাে করে দ্বনল ট্র্যাদ্বিি, তােপে পেবরর্েণ কেরত লাগল 
গম্ভীে িারর্। 
 
সকারনা  রন্দহ সনই এটা আলফাে েমি। অথচ কদ্বম্পউটাে মযারপ আলফা আরে এটা 
সনই। এই নেরত্রে সকারনা নাম র্া পদ্বে াংখযান িাদ্বন না। েদ্বদ সকারনা প্ল্যারনটদ্বে 
দ্ব রস্টম থারক তাে  বরন্ধও সকারনা তথয সনই। 
 
পৃদ্বথর্ী েদ্বদ এই  ূেবরক প্রদদ্বেণ করে তা হরল সতা এমন হরর্ র্রলই আশা করেদ্বেলাম, 
তাই না? পৃদ্বথর্ীে োর্তীয তথয মুরে সফলাে  ারথ এটা দ্বমরল োয। 
 
হযাাঁ, তাে অথব এমনও হরত পারে সে এটা একটা সে াে ওযাল্ডব দ্বকন্তু সমলরপাদ্বমদ্বনযাে 
তাদ্বলকায উরেদ্বন। আমো দ্বনদ্বশ্চত হরয র্লরত পাদ্বে না ঐ তাদ্বলকা মূ্পদ্ব ণব দ্বেল। অথর্া 
এই নেরত্রে সকারনা গ্রহ সনই, ফরল কদ্বম্পউটাে মযাপ ো প্রধানত  ামদ্বেক ও র্াদ্বণদ্বিযক 
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উরেরশয র্যর্হৃত হয-স খারন দ্বলদ্বপর্দ্ধ হযদ্বন। সিনি, এমন সকারনা দ্বকাংর্দদ্বন্ত আরে 
োরত র্লা হরযরে পৃদ্বথর্ীে  ূেব তাে সকারনা েমি  িী সথরক মাত্র এক পাের ক দূরে 
অর্দ্বিত। 
 
মাথা নাড়ল সপরলারেট, দুুঃদ্বখত, এমন দ্বকেু সচারখ পরড়দ্বন। হযরতা দ্বেল, এখন মরন 
সনই। খুাঁরি সদখরত হরর্। 
 
সতমন গুরুত্বপূণব না। পৃদ্বথর্ীে  ূরেবে সকারনা নাম আরে? 
 
সর্শ করযকটা। আমাে ধােণা প্রদ্বতটা িাষারতই একটা করে নাম দ্বেল। 
 
মরনই থারক না অরনকগুরলা িাষা চালু দ্বেল পৃদ্বথর্ীরত। 
 
অর্শযই দ্বেল। নইরল এত দ্বর্দ্বিন্ন ধেরনে দ্বকাংর্দদ্বন্ত ততদ্বে হরতা না। 
 
ক্লান্ত স্বরে র্লল ট্র্যাদ্বিি,রর্শ, এখন দ্বক কের্। প্ল্যারনটদ্বে দ্ব রস্টম  বরন্ধ এখান সথরক 
দ্বকেু র্লা োরর্ না, কারে সেরত হরর্। আদ্বম চাই  তকব হরত, দ্বকন্তু েুদ্বিহীন অদ্বতদ্বেি 
 তকবতায সকারনা লাি সনই, আে আদ্বমও সকারনা দ্বর্পরদে  ম্ভার্না সদখদ্বেনা। োো 
পুরো গযালাদ্বি সথরক পৃদ্বথর্ীে  র্ তথয মুরে সফলাে মরতা। শদ্বিশালী তাো েদ্বদ  দ্বতয 
 দ্বতয দ্বনরিরদে লুদ্বকরয োখরত চায তাহরল অনাযার  আমারদেও মুরে সফলরত পােরর্। 
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দ্বকন্তু দ্বকেু ঘরটদ্বন। আরো কারে সগরল দ্বর্পদ হরত পারে এই িরযই এখারন  াো িীর্ন 
র্র  থাকাে সকান েুদ্বি সনই, আরে? 
 
আদ্বম ধরে দ্বনদ্বে কদ্বম্পউটাে দ্বর্পজ্জনক দ্বকেু দ্বচদ্বহ্নত করেদ্বন। র্লল দ্বব্ল্ । 
 
েখন র্ললাম সে আদ্বম সকারনা দ্বর্পরদে  ম্ভার্না সদখদ্বে না, তাে মারন আদ্বম তখন 
কদ্বম্পউটারেে কথাই র্রলদ্বে। খাদ্বল সচারখ দ্বকেু সদখাে েমতা আমাে সনই, আশাও 
কদ্বেনা। 
 
তা হরল এই দ্ব দ্ধান্তরক তুদ্বম দ্বর্পজ্জনক মরন কেে এর্াং আমারদে  মথবন সপরত চাও। 
সর্শ, আদ্বম আদ্বে সতামাে  ারথ। সকারনা কােণ োড়া দ্বফরে োওযাে িনয এতদূে 
আদ্ব দ্বন, এর দ্বে? 
 
না, তুদ্বম কী র্ল সপরলােট? 
 
আদ্বম সেরত চাই শুধু সকৌতূহল দ্বনরৃ্ে কোে িনয। র্লল সপরলারেট। পৃদ্বথর্ী সপরযদ্বে দ্বক 
পাইদ্বন স টা না সিরন দ্বফরে োওযাটা হরর্ মূখব। 
 
সর্শ, তা হরল আমো  র্াই একমত। 
 
 র্াই না, র্লল সপরলারেট। সফলম র্াদ্বক আরে। 
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দ্বর্দ্বস্মত হল ট্র্যাদ্বিি। র্াচ্চা মানুরষে মতামতও দ্বনরত হরর্ আমারদে? তাে মতামরতে 
দ্বক মূলয আরে। আে স  সতা শুধু দ্বনরিে গ্ররহ দ্বফরে োওযাে কথা র্লরর্। 
 
স িনয ওরক সদাষ দ্বদরত পারো? োগত স্বরে দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
সফলরমে কথা ওোরতই ট্র্যাদ্বিি র্াাঁদ্বশে  ুরেে র্যাপারে  রচতন হরয উেল, এই মুহূরতব 
 ামদ্বেক কুচকাওযারিে  ুে র্ািরে। 
 
সশান, র্লল ট্র্যাদ্বিি। এই  ুে স  সকাথায দ্বশখল। 
 
 ম্ভর্ত সিদ্বব দ্বশদ্বখরযরে। 
 
মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, আমাে  রন্দহ আরে।–সশান, সফলম আমারক অস্বদ্বস্তরত সফরল 
সদয। খুর্ দ্রুত দ্বশখরে ও  র্দ্বকেু। 
 
আদ্বম ওরক  াহােয কেদ্বে, র্লল দ্বব্ল্ । কথাটা মরন োখরর্। তা োড়া স  েরথষ্ট 
রু্দ্বদ্ধমতী। তাে মাইরণ্ড নতুন নতুন ঘটনা িাযগা করে দ্বনরে। িীর্রন প্রথমর্ারেে মরতা 
স  মহাকাশ, নতুন গ্রহ এর্াং র্হু মানুষ সদখরে। 
 
সফলরমে  ুে আরো দ্রুত এর্াং উোম হরয উেল। 
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দীঘবো  সফরল ট্র্যাদ্বিি র্লল, সর্শ, স  এখারন আরে, এমন  ুে র্ািারে ো শুনরল 
নতুন দ্বর্পরদে মুরখ োাঁদ্বপরয পড়াে িনয েি েলরক ওরে। এটারকই আদ্বম আরো কারে 
এদ্বগরয োওযাে পরে তাে মত র্রল ধরে সনর্।  ার্ধারন এদ্বগরয  ূরেবে প্ল্যারনটেী 
দ্ব রস্টরম নিে রু্লারনা োক। 
 
েদ্বদ থারক, র্লল দ্বব্ল্ । 
 
সোট করে হা ল ট্র্যাদ্বিি। প্ল্যারনটদ্বে দ্ব রস্টম আরে। র্াদ্বি। পদ্বেমাণ র্ল। 
 
. 
 
তুদ্বম সহরে সগে, দ্বনষ্প্রাণ গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। কত র্াদ্বি ধরেদ্বেরল? 
 
দ্বকেুই না। িুযা আমাে পেন্দ নয। র্লল দ্বব্ল্ ! 
 
আমােও সতামাে অথব সনওযাে সকারনা আগ্রহ সনই। 
 
 ূরেবে কাে সথরক ওো মাত্র দশ দ্বর্দ্বলযন দ্বকরলাদ্বমটাে দূরে। দ্বকন্তু এখরনা আকারশে 
তাোে মরতা সদখারে, তরর্ সকারনা র্া রোগয গ্ররহে  ােরফ  সথরক একটা  ূেবরক েত 
উজ্জ্বল সদখায তাে প্রায চাে হািাে িারগে এক িাগ কাোকাদ্বে উজ্জ্বল। 
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মযাগদ্বনফাই করে এই মুহূরতব দুরটা গ্রহ সদখা োরে, র্লল ট্র্যাদ্বিি। ডাযাদ্বমটাে এর্াং 
প্রদ্বতফদ্বলত আরলাে র্ণবাদ্বল সথরক পদ্বেষ্কাে সর্াো োরে ওগুরলা গযা  িাযান্ট। 
 
মহাকাশ োন এখরনা প্ল্যারনটদ্বে সপ্ল্রনে েরথষ্ট র্াইরে। ট্র্যাদ্বিরিে কাাঁরধে উপে দ্বদরয 
উাঁদ্বক দ্বদরয দ্বব্ল্  আে সপরলারেট দ্বিরন দুরটা পাতলা অধবচরন্দ্রে মরতা  রু্ি আরলাে দ্বর্নু্দ 
সদখরত সপল। 
 
সিনি! পৃদ্বথর্ীে স ৌেিগরত চােটা গযা  িাযান্ট আরে, দ্বেক? 
 
দ্বকাংর্দদ্বন্ত অনুোযী, হযাাঁ। সপরলারেট উেে দ্বদল। 
 
চােটাে মরধয সেটা  ূরেবে  র্রচরয কারে স টা  র্রচরয র্ড় এর্াং তােপরে সেটা 
কাোকাদ্বে স টাে র্লয আরে, দ্বেক? 
 
দ্বর্শাল এর্াং উজ্জ্বল র্লয, সগালান। তরর্ র্াের্াে পুনোরৃ্দ্বেে ফরল সে অদ্বতেিন ঘরটরে 
স টাও দ্বর্রর্চনা কেরত হরর্। দ্বর্শাল দ্বোং দ্ব রস্টম হ সকারনা গযা  িাযান্ট না থাকরলই 
ধরে সনওযা দ্বেক হরর্ না সে পৃদ্বথর্ী এখারন সনই। 
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োই সহাক সে দুরটা সদখা োরে ওগুরলা  ম্ভর্ত দূরেে গুরলা। কারেে গুরলা খুর্  ম্ভর্ 
েরযরে  ূরেবে অপে দ্বদরক। আমারদেরক সেরত হরর্ আরো কারে-এর্াং নেরত্রে অপে 
পারশ। 
 
কাোকাদ্বে নেরত্রে িে থাকা  রিও স টা কো োরর্? 
 
েরথষ্ট  ার্ধানতা অর্লবন কেরল, কদ্বম্পউটাে স টা কেরত পােরর্, সকারনা  রন্দহ 
সনই। দ্বর্পদ ঘটাে  ম্ভার্না থাকরল এটা আমাে দ্বনরদবশ মানরর্ না। তখন  ার্ধারন সোট 
সোট ধারপ এরগারনা োরর্। 
 
তাে মাইণ্ড কদ্বম্পউটােরক দ্বনরদবশনা দ্বদল-পারল্ট সগল দ্বিউদ্বিরনে স্টােদ্বফল্ড। দ্বনরদবশ 
অনু ারে আরেকটা গযা  িাযান্ট খুাঁিরে কদ্বম্পউটাে এর্াং  ফলিারর্ দাদ্বযত্ব পালন 
কেল। 
 
দ্বতন িনই িরম সগরলা মূদ্বতবে মরতা, আে দ্বর্স্মরযে ধাক্কায  ামরনে দৃশয মযাগদ্বনফাই 
কোে দ্বনরদবশ কদ্বম্পউটােরক দ্বদরত িুরল সগল ট্র্যাদ্বিি। 
 
অিুত, র্লল দ্বব্ল্ । 
 
. 
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পদবায নতুন একটা গযা  িাযান্ট সদখা োরে, ূেবারলাদ্বকত। স টারক দ্বঘরে েরযরে দ্বর্দ্বিন্ন 
পদাথব দ্বদরয ততদ্বে দ্বর্শাল এর্াং উজ্জ্বল একটা র্লয। দ্বিদ্বন টা গ্ররহে দ্বনরিে উজ্জ্বলতাে 
সচরযও সর্দ্বশ উজ্জ্বল এর্াং তাে মারে গ্ররহে এক-তৃতীযাাংশ দূেরত্বে  মান পাতলা 
দ্বর্িদ্বি সেখা। 
 
দৃশযটা আরেকটু র্ড় কোে দ্বনরদবশ দ্বদল ট্র্যাদ্বিি। দ্বিরন শুধু র্লয সদখা োরে, দ্বচকন 
এর্াং ঘন, গ্রহ অদৃশয হরয সগরে। আরেকটা দ্বনরদবশ দ্বদরতই দ্বিরনে এক প্রারন্ত সলিাে 
মযাগদ্বনদ্বফরকশরনে  াহারেয গ্রহ এর্াং র্লরযে দৃশয ফুরট উেল। 
 
এটা দ্বক খুর্ স্বািাদ্বর্ক? হতিব গলায দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
না, ট্র্যাদ্বিি র্লল। প্রায প্রদ্বতটা গ্ররহেই দ্বর্দ্বেপ্ত র্লয থারক, দ্বকন্তু স গুরলা হয পাতলা 
এর্াং দ্বচকন। একর্াে একটা র্লয সদরখদ্বেলাম সেটা দ্বচকন দ্বকন্তু উজ্জ্বল। এটাে মরতা 
কখরনা সদদ্বখদ্বন র্া শুদ্বনও দ্বন। 
 
এটা দ্বনুঃ রন্দরহ দ্বকাংর্দদ্বন্তে স ই দ্বোংড িাযান্ট। র্লল সপরলারেট। েদ্বদ এটা অ াধােণ 
 
 দ্বতযই অ াধােণ, আদ্বম েত দূে িাদ্বন, র্া কদ্বম্পউটাে েত দূে িারন। 
 
তা হরল পৃদ্বথর্ী এই প্ল্যারনটদ্বে দ্ব রস্টরমই আরে। এমন একটা গ্ররহে কথা সকউ দ্বনরি 
সথরক র্াদ্বনরয র্লরত পারে না, দ্বনরিে সচারখ সদখরত হরর্ তারক। 
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দ্বকাংর্দদ্বন্তরত ো র্লা হরযরে তাে  র্ দ্বকেু আদ্বম এখন দ্বর্ো  কেরত োদ্বি। এটা হরে 
ষষ্ঠ গ্রহ, এর্াং পৃদ্বথর্ী হরর্ তৃতীয গ্রহ। 
 
দ্বেক, সগালান। 
 
তা হরল পৃদ্বথর্ী সথরক মাত্র ১.৫ দ্বর্দ্বলযন দ্বকরলাদ্বমটাে দূরে আদ্বে, অথচ আমারদে 
থামারনা হযদ্বন। গাযা আমারদে থাদ্বমরযদ্বেল। 
 
গাযাে অরনক কারে সপৌঁোরনাে পে সতামারদে থামারনা হরযদ্বেল। র্লল দ্বব্ল্ । 
 
আহ্, ট্র্যাদ্বিি র্লল। দ্বকন্তু আমাে মরত পৃদ্বথর্ী গাযাে সচরয সর্দ্বশ শদ্বিশালী, এর্াং 
এটারক আদ্বম িারলা লেণ র্রল মরন কেদ্বে। েদ্বদ আমারদে না থামারনা হয, তাে মারন 
আমো এদ্বগরয সগরল পৃদ্বথর্ীে সকারনা আপদ্বে সনই। 
 
অথর্া পৃদ্বথর্ীই সনই। 
 
এর্াে র্াদ্বি ধেরর্? হাদ্ব মুরখ র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
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আ রল দ্বব্ল্  র্লরত চারে, মােখারন র্লল সপরলারেট, সে  র্াই সেমন র্রলরে পৃদ্বথর্ী 
হযরতা  দ্বতযই সেদ্বডওঅযাকদ্বটি, এর্াং আমারদেরক সকউ থামাযদ্বন-কােণ পৃদ্বথর্ীরত 
িীর্রনে অদ্বস্তত্ব সনই। 
 
না, দ্বহাংস্র গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। পৃদ্বথর্ীে র্যাপারে  র্ মানরত োদ্বি আদ্বে, শুধু এটা 
র্ারদ। আমো দ্বগরয দ্বনরিে সচারখ সদখর্, এর্াং আমাে অনুিূদ্বত র্লরে। আমারদে 
থামারনা হরর্ না। 
 
. 
 
গযা  িাযান্ট দ্বপেরন সফরল এর রে ওো। গযা  িাযারন্টে পরে  ূরেবে কাোকাদ্বে একটা 
এরস্টেরযড সর্ল্ট েরযরে। (এটা  র্রচরয র্ড় এর্াং ওিনদাে, দ্বকাংর্দদ্বন্তরত সেমন র্লা 
হরযরে।) 
 
এরস্টেরযড সর্রল্টে সিতরে চােটা গ্রহ। 
 
িারলািারর্ স গুরলা পেবরর্েণ কেল ট্র্যাদ্বিি। দ্বতন নাবােটা  র্রচরয র্ড়। 
 
 দ্বেক আযতন,  ূেব সথরক  দ্বেক দূেত্ব। এটা র্া রোগয হরত পারে। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে কথায একটা অদ্বনশ্চযতা ধো পড়ল সপরলারেরটে কারন। 
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র্াযুমণ্ডল আরে? দ্বিরে  কেল স । 
 
হযাাঁ, ট্র্যাদ্বিি র্লল। দুই, দ্বতন এর্াং চাে নাবাে  র্গুরলােই র্াযুমণ্ডল আরে। দ্বকন্তু 
পুরোরনা দ্বশশুরতাষ রূপকথাগুরলাে মরতা দ্বিতীযটাে ঘনত্ব খুর্ সর্দ্বশ, চতুথবটাে ঘনত্ব 
েরথষ্ট নয, দ্বকন্তু তৃতীযটা এরকর্ারে দ্বনখুাঁত। 
 
ওটা ই পৃদ্বথর্ী মরন কেে? 
 
মরন কেদ্বে? দ্বর্রস্ফাদ্বেত হল ট্র্যাদ্বিি। ওটাই পৃদ্বথর্ী। কােণ তুদ্বম সে দ্বর্শাল উপগ্ররহে 
কথা র্রলদ্বেরল স টা েরযরে। 
 
আরে? এর্াং সপরলারেরটে মুরখ সে চওড়া হাদ্ব  েদ্বড়রয পড়ল এমন হাদ্ব  ট্র্যাদ্বিি আরগ 
সদরখদ্বন। 
 
দ্বনুঃ রন্দরহ! তুদ্বম দ্বনরিই সদরখা। 
 
দুরটা অধবচন্দ্র সদখরত সপরলা সপরলারেট, একটা আরেকটাে সচরয র্ড় এর্াং উজ্জ্বল। 
 
সোরটাটাই উপগ্রহ? দ্বিরে  কেল স । 
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হযাাঁ। গ্রহ সথরক অরনক দূরে; তরর্ এটা সে গ্রহটারকই প্রদদ্বেণ করে তারত সকারনা 
 রন্দহ সনই। সোট একটা গ্রহই র্লা োয; তরর্ সিতরেে চােটা গ্রহ সথরক সোট। 
তােপরেও উপগ্রহ দ্বহর রর্ েরথষ্ট র্ড়। ডাযাদ্বমটাে অন্তত প্রায দুই হািাে 
দ্বকরলাদ্বমটাে,গযা  িাযান্টগুরলারক প্রদদ্বেণেত  র্রচরয র্ড় উপগ্ররহে  মান। 
 
তােরচরয র্ড় না? হতাশ হল সপরলারেট। তা হরল এটা দ্বর্শাল উপগ্রহ না। 
 
হযাাঁ, দ্বর্শাল। গযা  িাযান্টরক প্রদদ্বেণেত দু দ্বতন হািাে ডাযাদ্বমটারেে উপগ্রহ এক 
র্যাপাে, আে র্া রোগয গ্রহরক প্রদদ্বেণেত একই আকারেে উপগ্রহ অনয র্যাপাে। এটা 
প্রায পৃদ্বথর্ীে এক চতুথবাাংরশে  মান। সকাথাও সদরখে এমন? 
 
আদ্বম আ রল এ র্ দ্বর্ষয খুর্ কম িাদ্বন। লািুক িদ্বিরত র্লল সপরলারেট। 
 
তা হরল আমাে কথা দ্বর্ো  করো, সিনি। এটা পৃদ্বথর্ীে অ াধােণ তর্দ্বশষ্টযগুরলাে 
একটা। আমো আ রল তাদ্বকরয আদ্বে একটা তিত গ্ররহে দ্বদরক।–সিনি, দ্বর্শাল দ্বোং 
দ্ব রস্টম হ েয নবে গ্রহ এর্াং দ্বর্শাল উপগ্রহ হ দ্বতন নবে গ্ররহে কথা দ্বর্রর্চনা করো-
দুরটাই সতামাে দ্বকাংর্দদ্বন্তরত র্লা হরযরে। আমো সে গ্ররহে দ্বদরক তাদ্বকরয আদ্বে স টা 
পৃদ্বথর্ী, অনয দ্বকেু হরত পারে না। আমো সপরযদ্বে, সিনি; আমাো সপরযদ্বে। 
 
. 
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পৃদ্বথর্ীে পরথ অগ্রোত্রাে দ্বিতীয দ্বদন চলরে, এর্াং খার্াে সটদ্বর্রল হাই তুলরত তুলরত 
দ্বব্ল্  র্লল, আমাে মরন হয আমো খুর্ আরস্ত আরস্ত এরগাদ্বে। প্রায এক  প্তাহ চরল 
সগরে। 
 
আাংদ্বশক কােণ, র্লল ট্র্যাদ্বিি, নেরত্রে এত কাে সথরক িাম্প কো দ্বর্পজ্জনক। এর্াং 
এরেরত্র আমো খুর্ আরস্ত এরগাদ্বে কােণ হোৎ করে  ম্ভার্য 
 
সকারনা দ্বর্পরদ পড়রত চাই না। 
 
মরন হয তুদ্বম র্রলদ্বেরল আমারদে থামারনা হরর্ না। 
 
র্রলদ্বেলাম, দ্বকন্তু অনুিূদ্বতে উপে িে া করে েুাঁদ্বক দ্বনরত চাই না। চামরচে র্স্তুগুরলা 
মুরখ স াকারনাে আরগ দ্বকেুেণ সদখল ট্র্যাদ্বিি; তােপে র্লল, িারনা, আলফাে মারেে 
স্বাদ এখরনা িুলরত পােদ্বে না। মাত্র দ্বতন র্াে সখরযদ্বেলাম। 
 
 দ্বতযই খাোপ লাগরে, র্লল সপরলারেট। 
 
আমো পাাঁচটা গ্ররহ দ্বগরযদ্বে, র্লল দ্বব্ল্ , দ্বকন্তু স খান সথরক এত দ্রুত চরল আ রত 
হরযরে সে আমারদে খারদযে  ের্োরহে  ারথ নতুন তর্দ্বচত্রয সোগ কোে  মযই পাইদ্বন। 
অথচ প্রদ্বতটা গ্রহ সথরকই খার্াে আনা সেত। কমপরেলন, আলফা এর্াং  ম্ভর্ত– 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

642 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

কথাটা সশষ কেরত পােল না স , কােণ সফলম দ্রুত মুরখে কথা সকরড় দ্বনরযরে, 
স ালাদ্বেযা? ওখারন খার্াে পাওদ্বন? প্রচুে খার্াে দ্বেল। আলফাে মরতা এর্াং িারলা। 
 
আদ্বম িাদ্বন, সফলম। আ রল  ময দ্বেল না। 
 
তাে দ্বদরক গম্ভীেিারর্ তাদ্বকরয থাকল সফলম। আদ্বম আর্াে সিদ্ববরক সদখরত পাের্, 
দ্বব্ল্ ?  দ্বতয কথা র্ল। 
 
হযরতা, েদ্বদ আমো স ালাদ্বেযায দ্বফদ্বে। 
 
আমো আর্াে করর্ স ালাদ্বেযায দ্বফের্? 
 
দ্বিধা কেল দ্বব্ল্ , আদ্বম র্লরত পাদ্বে না। 
 
এখন আমো োদ্বে পৃদ্বথর্ীরত, দ্বেক? তুদ্বম র্রলদ্বেরল আমারদে  র্াে  ৃদ্বষ্ট হরযরে ওই 
গ্ররহ, তাই না? 
 
স খারন আমারদে পূর্বপুরুষরদে  ৃদ্বষ্ট হরযদ্বেল। র্লল দ্বব্ল্ । 
 
আদ্বম দ্বপতৃপুরুষ র্লরত পাদ্বে, সফলম র্লল। 
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হযাাঁ, আমো পৃদ্বথর্ীরত োদ্বে। 
 
সকন? 
 
হালকা গলায র্লল দ্বব্ল্ , দ্বপতৃপুরুষরদে গ্রহ সদখাে আগ্রহ  র্ােই থারক, তাই না? 
 
দ্বকন্তু আমাে মরন হয দ্বর্ষযটা অনয দ্বকেু।  র্াই খুর্ দ্বচদ্বন্তত। 
 
আমো সতা কখরনা স খারন োইদ্বন। িাদ্বন না স খারন কী আরে। 
 
আমাে মরন হয আ ল র্যাপাে তাও না, আরো র্ড় দ্বকেু। 
 
হা ল দ্বব্ল্ । সতামাে খাওযা সশষ হরযরে, সফলম। এর্াে একটু র্াাঁদ্বশ র্াদ্বিরয সশানাও। 
দ্বদরন দ্বদরন সতামাে র্ািারনা আরো  ুন্দে হরে। োও োও। দ্বপরে আদরেে চাপড় দ্বদল 
স , আে সফলম সেরত সেরত একর্াে ঘুরে দ্বচদ্বন্তত দৃদ্বষ্টরত তাকারলা ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক। 
 
দ্বর্তৃষ্ণা দ্বনরয তাে গমনপরথে দ্বদরক তাদ্বকরয থাকল ট্র্যাদ্বিি। ওই র্স্তুটা দ্বক মাইণ্ড 
পড়রত পারে? 
 
ওরক র্স্তু র্লরর্ না ট্র্যাদ্বিি। ধাোরলা গলায র্লল দ্বব্ল্ । 
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স  মাইণ্ড পড়রত পারে? সতামাে িানা উদ্বচত। 
 
না, পারে না। গাযা পারে না, এমনদ্বক দ্বিতীয ফাউরণ্ডশনােোও পারে না। মাইণ্ড দ্বেদ্বডাং 
অরনকটা আড়াল সথরক সগাপন কথা শুরন সফলাে মরতা ো এখন আে কো হয না র্া 
িদ্বর্ষযরতও কো হরর্ না। আমো শনাি কেরত পাদ্বে, র্যাখযা কেরত পাদ্বে এর্াং দ্বকেু 
দ্বকেু সেরত্র আরর্গ পদ্বেচালনা কেরত পাদ্বে। দ্বকন্তু দুরটা এক দ্বিদ্বন  নয। 
 
ো কো োরর্ না সফলম স টা কেরত পােরর্ না তুদ্বম কীিারর্ িারনা? 
 
কােণ তুদ্বম এইমাত্র র্রলে সে আমাে িানা উদ্বচত। 
 
হযরতা স  সতামারকও দ্বনযন্ত্রণ কেরে। তাই রু্েরত পােে না সে স  কেরত পারে 
অরনক দ্বকেুই। 
 
সচাখ কপারল তুলল দ্বব্ল্ , েুদ্বিে কথা র্ল, ট্র্যাদ্বিি। সফলরমে অস্বািাদ্বর্ক েমতা 
থাকরলও আমাে দ্বকেু কেরত পােরর্ না, কােণ আদ্বম দ্বব্ল্  নই, আদ্বম গাযা। কথাটা তুদ্বম 
র্াের্াে িুরল োও। পুরো একটা গ্ররহ দ্বক পদ্বেমাণ সমন্টাল পাওযাে িমা হরয থারক 
তুদ্বম িারনা? সতামাে ধােণা একিন আইর ারলট, রু্দ্বদ্ধ েত তীক্ষ্ণই সহাক স ই শদ্বিরক 
পোদ্বিত কেরত পােরর্? 
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 র্দ্বকেু িারনা না তুদ্বম, দ্বব্ল্ , কারিই অদ্বতদ্বেি আেদ্বর্ো ী হরয উরো না। োগত  ুরে 
র্লল ট্র্যাদ্বিি। ঐ র্ -স  আমারদে  ারথ আরে সর্দ্বশ দ্বদন হযদ্বন। এই  মরযে সিতে 
আদ্বম ওে িাষাে অল্প করযকটা শব্ োড়া দ্বকেুই দ্বশখরত পাদ্বেদ্বন, দ্বকন্তু স  দ্বনখুাঁতিারর্ 
গযালাকদ্বটক র্লরত পারে, প্রায  র্ শব্ দ্বশরখ সফরলরে। িাদ্বন তুদ্বম তারক  াহােয কেে, 
দ্বকন্তু আদ্বম চাই তুদ্বম স টা র্ন্ধ কে। 
 
র্রলদ্বে আদ্বম তারক  াহােয কেদ্বে স ই  ারথ এটাও র্রলদ্বে সে স  অ ম্ভর্ েকম 
রু্দ্বদ্ধমতী। এত সর্দ্বশ রু্দ্বদ্ধমতী সে আদ্বম তারক গাযাে অাংশ করে সনওযাে কথা িার্দ্বে; 
েদ্বদ  ম্ভর্ হয। আমো অরনক দ্বকেু দ্বশখরত পাের্, তখন পুরো স ালাদ্বেযা গ্রহ এর্ির্ব 
কো  হি হরর্। তারত আমারদেই লাি। 
 
তুদ্বম সিরর্ সদরখে স ালাদ্বেযানো আমাে সচরযও অরনক সর্দ্বশ পযাথলদ্বিকযাল 
আইর ারলট? 
 
গাযাে অাংশ হরল আে এমন থাকরর্ না। 
 
িুল কেে, দ্বব্ল্ । আমাে মরত ঐ স ালাদ্বেযান দ্বশশু দ্বর্পজ্জনক এর্াং তাে হাত সথরক 
আমারদে োড়া সপরত হরর্। . কীিারর্? এযাে লক খুরল র্াইরে সফরল সদর্? সমরে 
সফলর্ তােপে সকরট টুকরো টুকরো করে খার্াে িনয তুরল োখর্? 
 
ওহ্ দ্বব্ল্ । র্লল সপরলারেট। 
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ট্র্যাদ্বিি র্লল, িঘনয, এই কথা আদ্বম আশা কদ্বেদ্বন। চুপ করে দ্বকেুেণ শুনল স , 
সফলরমে র্াাঁদ্বশে  ুে আেদ্বর্ো ী এর্াং সকারনা কম্পন সনই, গলাে স্বে প্রায 
দ্বফ দ্বফ াদ্বনে পেবারয নাদ্বমরয আনল তাো। হারতে কািটা েখন সশষ হরর্, আমো তারক 
স ালাদ্বেযায দ্বফদ্বেরয দ্বনরয োর্, এর্াং র্যর্িা কের্ সেন স ালাদ্বেযা দ্বচেিীর্রনে িনয 
র্াদ্বক গযালাদ্বি সথরক দ্বর্দ্বেন্ন হরয োয। আমাে মরত গ্রহটারক ধ্বাং  করে সফলা উদ্বচত। 
ওরদেরক আদ্বম দ্বর্ো  কদ্বে না, িয পাই। 
 
দ্বকেুেণ দ্বচন্তা করে দ্বব্ল্  র্লল, ট্র্যাদ্বিি, আদ্বম িাদ্বন  দ্বেক দ্ব দ্ধান্ত সনওযাে দুলবি 
েমতা সতামাে আরে, দ্বকন্তু এটাও িাদ্বন প্রথম সথরকই তুদ্বম সফলমরক পেন্দ কেরে না। 
তাে কােণ আমাে মরত স ালাদ্বেযা সতামাে  ারথ িারলা র্যর্হাে করেদ্বন, এর্াং তুদ্বম 
স ইিনয মরনে সিতে ঐ গ্রহ এর্াং তাে র্াদ্ব ন্দারদে িনয ঘৃণা পুরষ সেরখে। সেরহতু 
আদ্বম সতামাে মাইরি প্ররর্শ কদ্বেদ্বন, তাই দ্বনদ্বশ্চত র্লরত পাের্ না। দযা করে মরন 
োখরর্ সফলম না থাকরল এখন আমো আলফায থাকতাম-এর্াং  ম্ভর্ত মৃত। 
 
আদ্বম িাদ্বন, দ্বব্ল্ , দ্বকন্তু তােপরেও— 
 
আে তাে রু্দ্বদ্ধমোরক দ্বহাং া না করে র্োং প্রশাং া কো উদ্বচত। 
 
আদ্বম তারক দ্বহাং া কদ্বে না। তারক িয পাই। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

647 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

তাে রু্দ্বদ্ধমোরক? 
 
দ্বিি দ্বদরয সোাঁট চাটল ট্র্যাদ্বিি। দ্বচদ্বন্তত। না, দ্বেক তা নয। 
 
তা হরল কী? 
 
আদ্বম িাদ্বন না, দ্বব্ল্ , িানরল হযরতা আে িয সপতাম না। র্যাপােটা এমন দ্বকেু ো 
আমাে সর্াোে র্াইরে। তােপে গলাে স্বে করম সগল, সেন দ্বনরিে  ারথই কথা র্লরে, 
আদ্বম রু্দ্বে না এমন দ্বিদ্বনর ে  াংখযাই সর্াধহয গযালাদ্বিরত সর্দ্বশ। সকন গাযা সর্রে 
দ্বনলাম? সকন পৃদ্বথর্ী আমারক খুাঁরি সর্ে কেরতই হরর্?  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেরত দ্বক অিানা 
সকারনা অনুদ্বমদ্বত আরে? থাকরল স টা দ্বক? আে  র্রচরয র্ড় কথা সফলম সকন আমারক 
অস্বদ্বস্তরত সফরল সদয? 
 
দুিবাগযিরম, সতামাে একটা প্ররশ্নে উেেও আমাে িানা সনই। র্লল দ্বব্ল্ , তােপে 
সর্দ্বেরয সগল ঘে সথরক। 
 
তাে গমনপরথে দ্বদরক তাদ্বকরয আরে সপরলারেট, র্লল, দ্বনুঃ রন্দরহ আে সর্দ্বশেণ 
অন্ধকারে থাকরত হরর্ না, সগালান। আমো িরমই পৃদ্বথর্ীে কারে এদ্বগরয োদ্বে, 
একর্াে সপৌঁরে সগরল  র্ েহর যে মীমাাং া হরর্ আশা কদ্বে। সকউ আমারদে র্াধা দ্বদরয 
থামারত পােরর্ না। 
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েট করে সপরলারেরটে দ্বদরক তাকাল ট্র্যাদ্বিি, দ্বনচু গলায র্লল, আদ্বম চাই দ্বকেু একটা 
র্াধা দ্বদক আমারদে। 
 
তুদ্বম চাও? সকন? 
 
িীর্রনে সকারনা দ্বচহ্ন সদখরত সপরল খুদ্বশ হর্। 
 
দ্বর্স্ফাদ্বেত দৃদ্বষ্টরত তাকাল সপরলারেট, পৃদ্বথর্ী  দ্বতয  দ্বতযই সেদ্বডওঅযাকদ্বটি? 
 
হযাাঁ র্া না র্লা অ ম্ভর্। তরর্ গ্রহটা উষ্ণ। আদ্বম ো আশা করেদ্বেলাম তাে সচরযও সর্দ্বশ 
উষ্ণ। 
 
খাোপ লেণ? 
 
না। হযরতা একটু সর্দ্বশ উষ্ণ, দ্বকন্তু তােমারন এই না সে র্া  কো অ ম্ভর্, পাতলা 
সমঘস্তে এর্াং দ্বনুঃ রন্দরহ স গুরলা িলীয র্ারেে ততদ্বে, ফরল সমঘ এর্াং মহা াগে দ্বমরল 
অদ্বতদ্বেি তাপমাত্রা  রিও িীর্ন ধােরনে পদ্বেরর্শ ততদ্বে কেরত পােরর্। এখনও 
দ্বনদ্বশ্চত হরত পাদ্বেদ্বন। কােণ 
 
হযাাঁ, সগালান? 
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েদ্বদ পৃদ্বথর্ী সেদ্বডওঅযাকদ্বটি হয, অদ্বতদ্বেি তাপমাত্রাে কােণ হরর্ স টাই। 
 
দ্বকন্তু অনযিারর্ও র্লা োয সে আশাতীত তাপমাত্রা থাকরলই স টারক সেদ্বডওঅযাকদ্বটি 
র্লা েরর্ না। 
 
না, অর্শযই না। সিাে করে একটু হা ল ট্র্যাদ্বিি। িল্পনা কল্পনা করে লাি সনই, 
সিনি। এক র্া দুই দ্বদরনে সিতরেই  র্ দ্বনদ্বশ্চত করে র্লা োরর্। 
 
. 
 
দ্বব্ল্  েখন দ্বিতরে  ুকল তখন দ্বর্োনায র্র  দ্বক সেন গিীে দ্বচন্তা কেদ্বেল সফলম। 
একর্াে তাদ্বকরযই আর্াে সচাখ নাদ্বমরয দ্বনল স । 
 
কী হরযরে সফলম? শান্ত গলায র্লল দ্বব্ল্ । 
 
ট্র্যাদ্বিি আমারক অপেন্দ করে সকন, দ্বব্ল্ ? সফলম র্লল। 
 
সকন মরন হরলা ও সতামারক অপেন্দ করে? 
 
আমাে দ্বদরক স  অধধেব হরয তাকায-শব্টা দ্বেক আরে? 
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হযরতা। 
 
আদ্বম কারে সগরলই স  আমাে দ্বদরক অধধেব হরয তাকায। তাে মুখ  র্ ময র্াাঁকা হরয 
থারক। 
 
ট্র্যাদ্বিি আ রল একটা কদ্বেন  ময পাে কেরে, সফলম। 
 
কােণ স  পৃদ্বথর্ী খুাঁিরে? 
 
হযাাঁ। 
 
দ্বকেুেণ িার্ল সফলম, তােপে র্লল, দ্বর্রশষ করে আদ্বম েখন সকারনা দ্বিদ্বন  নড়ারনাে 
সচষ্টা কদ্বে তখন স  সর্দ্বশ অধধেব হয। 
 
একটু কদ্বেন হরলা দ্বব্ল্ । সশানা সফলম, আদ্বম সতামারক র্রলদ্বে এেকম কেরর্না, দ্বর্রশষ 
করে েখন ট্র্যাদ্বিি আশপারশ থাকরর্? 
 
গতকাল এই কামোয আদ্বম সপল এে একটা রু্ক দ্বফল্ম পাযাে উপে দাাঁড় কোরনাে 
সচষ্টা কেদ্বেলাম। স  দেিায দাাঁদ্বড়রয নিে োখদ্বেল, আদ্বম সখযাল কদ্বেদ্বন। দ্বকন্তু আদ্বম 
সতা সকারনা েদ্বত কেদ্বেলাম না। 
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এরত স  নািবা  হরয পরড়, সফলম, এর্াং আদ্বম চাই স  নিে োখুক র্া না োখুক, তুদ্বম 
এমন কেরর্ না। 
 
দ্বনরি কেরত পারেনা র্রলই স  নািবা  হয? 
 
 ম্ভর্ত। 
 
তুদ্বম পােরর্? 
 
ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ , না, পাের্ না। 
 
তুদ্বম র্া সপল সতা নািবা  হও না। 
 
মানুষ  র্াই একেকম হয না। 
 
আদ্বম িাদ্বন, কদ্বেন গলায র্লল সফলম, ফরল দ্বব্ল্র ে কপারল করযকটা িাাঁি পড়ল। 
 
কী িারনা, সফলম? 
 
আদ্বম অনযেকম। 
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অর্শযই, আদ্বম সতা এইমাত্র র্ললাম। মানুষ  র্াই এক েকম হয না? 
 
আমাে গেন অনয েকম। আদ্বম দ্বিদ্বন  নড়ারত পাদ্বে। 
 
 দ্বতয কথা। 
 
খাদ্বনকটা দ্বর্রদ্রারহে  ুরে সফলম র্লল, আমারক অর্শযই দ্বিদ্বন  নাড়ারত হরর্, এর্াং 
ট্র্যাদ্বিি োগ কেরত পােরর্ না, তুদ্বমও আমারক র্াধা দ্বদরত পােরর্ না। 
 
দ্বকন্তু সতামারক সকন দ্বিদ্বন  নাড়রত হরর্? 
 
অনুশীলন। এিাে দ্বি।–শব্টা দ্বেক আরে? 
 
না। হরর্ এিাে াইি। 
 
হযাাঁ। সিদ্বব  র্ ময র্লত আমাে-আমাে— 
 
ট্র্ািদ্বডউ াে সলার্ ? 
 
হযাাঁ। প্রদ্বশেণ দ্বদরয স গুরলারক শদ্বিশালী করে তুলরত হরর্, তােপে র্ড় হরল আদ্বম 
 র্গুরলা সোর্টরক পাওযাে  াপ্ল্াই কেরত পাের্। এমনদ্বক সিদ্ববরকও। 
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সফলম, তুদ্বম পাওযাে  াপ্ল্াই কেরল সক কেরর্? 
 
র্যাণ্ডাে। দ্বিধাহীন গলায উেে দ্বদল সফলম। 
 
তুদ্বম র্যাণ্ডােরক সচন? 
 
অর্শযই। অরনকর্াে সদরখদ্বে। পের্তবী এরস্টট সহড হওযাে কথা দ্বেল আমাে। র্যাণ্ডাে-
এরস্টট এে নাম হরতা সফলম-এরস্টট। সিদ্বব স েকমই র্রলদ্বেল। 
 
তাে মারন র্যাণ্ডাে সতামাে কারে- 
 
আতরঙ্ক দ্বর্কট হাাঁ কেল সফলম। রুদ্ধোর  র্লল, র্যাণ্ডাে কখরনাই আমাে কারে-সদৌরড় 
ঘরেে এক সকানায চরল সগল স , সিারে করযকর্াে ো  টানল, তােপে র্লল, আদ্বম 
সর্ণ্ডাে এে ইরমি সদরখদ্বে। 
 
সতামাে  ারথ র্যাণ্ডাে এে আচেণ সকমন দ্বেল? আমতা আমতা করে দ্বিরে  কেল 
দ্বব্ল্ । 
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একটু অর্াক হরয দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকাল সফলম। র্যাণ্ডাে দ্বিরে  কেত আমাে দ্বকেু 
লাগরর্ দ্বক না; আমাে সকারনা অ ুদ্বর্ধা হরে দ্বক না। দ্বকন্তু সিদ্বব  র্ মযই আমাে 
পারশ থাকত, ফরল আমাে সকারনা প্ররযািন দ্বেল না, র্া অ ুদ্বর্ধাও হরতা না। 
 
মাথা দ্বনচু করে সমরেে দ্বদরক তাকাল স । তােপে সচারখে উপে হাত সেরখ র্লল, দ্বকন্তু 
সিদ্বব সথরম সগরে। তাে কােণ আমাে মরন হয র্যাণ্ডােও-সথরম সগরে। 
 
সকন মরন হয? দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
র্যাণ্ডাে  র্গুরলা সোর্টরক পাওযাে  াপ্ল্াই কেত। েদ্বদ সিদ্বব হ  র্ সোর্ট সথরম োয 
তাে মারন র্যাণ্ডােও সথরম সগরে। তাই না? 
 
দ্বব্ল্  দ্বনশু্চপ। 
 
দ্বকন্তু তুদ্বম েখন আমারক স ালাদ্বেযায দ্বনরয োরর্ আদ্বম সিদ্বব হ  র্ সোর্ট চালু কের্। 
আদ্বম আর্াে খুদ্বশ হর্। 
 
ফুাঁদ্বপরয ফুাঁদ্বপরয কাাঁদরে স । 
 
তুদ্বম আমারদে  ারথ খুদ্বশ নও, সফলম? একটুও না? 
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সচারখে পাদ্বনরত সলপটারনা মুখ তুলল সফলম। কান্নারিিা স্বরে র্লল, আদ্বম সিদ্ববরক 
চাই। 
 
মমতায আদ্রব হরয সগল দ্বব্ল্র ে মন, দুহাত র্াদ্বড়রয অরু্ে দ্বশশুরক িদ্বড়রয ধেল রু্রকে 
 ারথ। ওহ, সফলম, েদ্বদ সতামাে সিদ্ববরক দ্বফদ্বেরয দ্বদরত পােতাম, এর্াং হোৎ করেই 
রু্েরত পােল স  দ্বনরিও কাাঁদরে। 
 
. 
 
সপরলারেট তারদেরক স ই অর্িারতই সপল, মােপরথ সথরম দ্বগরয দ্বিরে  কেল, কী 
হরযরে? 
 
দ্বনরিরক আলাদা কেল দ্বব্ল্ , সোট দ্বট ুয দ্বদরয সচাখ মুরে মাথা নাড়ল। সপরলারেট 
আর্ােও দ্বিরে  কেল, কী র্যাপাে? 
 
সফলম, একটু দ্বর্শ্রাম নাও। র্লল দ্বব্ল্ । মরন োখরর্ আদ্বমও সতামারক সিদ্ববে মরতা 
িালর্াদ্ব । 
 
সপরলারেরটে কনুই ধরে সটরন দ্বনরয এল দ্বলদ্বিাং রুরম। দ্বকেু না, সপল–দ্বকেু না। 
 
সফলম,তাই না? সিদ্ববরক খুাঁিরে? 
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িীষণিারর্। অথচ দ্বকেু কোে সনই। শুধু র্লরত পাদ্বে আদ্বম তারক িালর্াদ্ব -এর্াং কথাটা 
 দ্বতয। এমন চমৎকাে আে রু্দ্বদ্ধমতী একটা দ্বশশুরক িাল না সর্র  পাো োয? িযাংকে 
েকম রু্দ্বদ্ধমতী। ট্র্যাদ্বিি মরন করে খুর্ সর্দ্বশ রু্দ্বদ্ধমতী। র্যাণ্ডােরক সদরখরে স -র্া, র্লা 
োয হরলাগ্রাদ্বফক ইরমি সদরখরে। তরর্ স টা দ্বনরয। খুর্ সর্দ্বশ উচ্ছ্বদ্ব ত নয স । রু্েরত 
পােদ্বে সকন। আ রল র্যাণ্ডাে দ্বেল এরস্টরটে মাদ্বলক আে তাে পরে মাদ্বলক হরতা 
সফলম। দুিরনে সিতে  ম্পকব র্লরত এইটুকুই, আে দ্বকেু না। 
 
সফলম িারন র্যাণ্ডাে তাে র্ার্া? 
 
মা। েদ্বদ সফলমরক সমরয িাদ্বর্ তা হরল র্যাণ্ডােরকও তাই িার্রত হরর্। 
 
অথর্া দুরটাই, দ্বব্ল্  দ্বডযাে। সফলম দ্বক সপরেন্টাল দ্বেরলশনদ্বশরপে কথা িারন? 
 
র্ার্া-মা র্যাপােটাই  ম্ভর্ত স  সর্ারে না, আে রু্েরলও প্রকাশ করেদ্বন। োই সহাক, 
সপল, েুদ্বি দ্বদরয স  রু্রে সফরলরে সে র্যাণ্ডাে মরে সগরে। আদ্বম িয পাদ্বে । 
 
দ্বচদ্বন্তত গলায র্লল সপরলারেট, সকন, দ্বব্ল্ ? 
 
এক  ময মৃতুযে আ ল কােণটাও রু্েরত পােরর্। স ালাদ্বেযাে দীঘবিীর্ী এর্াং 
আইর ারলট সে ােরদে  মারি স্বািাদ্বর্ক মৃতুযে  াংখযা দ্বনশ্চযই কম এর্াং অস্বািাদ্বর্ক 
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ঘটনা। দ্বর্রশষ করে সকারনা দ্বশশুে িনয সতা অর্শযই একটু দ্বচন্তা কেরলই সফলম রু্েরত 
পােরর্ সে র্যািাে দ্বেক স ই  মরয মাো সগরে েখন আমো করযকিন আগন্তুক তাে 
গ্ররহ দ্বেলাম। তােপে আ ল কােণ রু্েরত আে  ম যা হরর্ না। 
 
আমো র্যাণ্ডােরক হতযা করেদ্বে? 
 
আমো র্যাণ্ডােরক হতযা কদ্বেদ্বন। করেদ্বে আদ্বম। 
 
স  রু্েরত পােরর্ না। 
 
দ্বকন্তু র্লরত হরর্। ট্র্যাদ্বিরিে উপে স  প্রচণ্ড দ্বর্েি, এর্াং এই অনু ন্ধারনে সনতা 
ট্র্যাদ্বিি। কারিই স  ধরে সনরর্ র্যািারেে মৃতুযে িনয দাযী ট্র্যাদ্বিি। স টা অদ্বর্চাে 
হরর্। 
 
কী আর  োয তারত, দ্বব্ল্ ? সোর্ট োড়া দ্বপ–মাতাে প্রদ্বত এই দ্বশশুে সকারনা অনুিূদ্বতই 
সনই। 
 
দ্বকন্তু মারযে মৃতুযে মারনই হরে তাে সোর্রটে মৃতুয। আদ্বম মন দ্বিে করে সফরলদ্বে। 
 
সকন? 
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দ্বনরি েুদ্বি দ্বর্রেষণ করে খুাঁরি সর্ে কেরল আ ল কােণটা স  রু্েরত পােরর্ না। তাই 
আদ্বম দ্বনরি র্যাখযা করে র্লর্ সেন তারক শান্ত োখরত পাদ্বে। 
 
দ্বকন্তু আ ল কােণ হরে আত্মেো। তুদ্বম না সেকারল আমো তখনই মাো সেতাম। 
 
স  কথা আদ্বম র্লর্, দ্বকন্তু িয হরে আমাে কথা দ্বর্ো  কেরর্ না। 
 
মাথা নাড়ল সপরলারেট, দীঘবো  সফরল র্লল, মরন হরে সফলমরক না আনরলই িারলা 
হরতা। কষ্ট পাে তুদ্বম। 
 
না, োগী গলায র্লল দ্বব্ল্ । ওই কথা র্লরর্না। েখনই মরন পড়ত সে আমারদে 
কৃতকরমবে শাদ্বস্ত সিাগ কোে িনয ওখারন একটা দ্বনোপ দ্বশশুরক নৃশাং  মৃতুযে মুরখ 
সফরল এর দ্বে, তখন কষ্ট হরতা আরো সর্দ্বশ। 
 
দ্বকন্তু ওটাই সফলরমে গ্ররহে দ্বনযম। 
 
সশান, সপল, ট্র্যাদ্বিরিে মরতা করে িার্রর্ না। আইর ারলটো দ্বচন্তা না করেই  র্ দ্বকেু 
সমরন সনয। গাযাে নীদ্বত িীর্ন েো কো-ধ্বাং  কো নয।  কল ধেরনে িীর্রনেই 
পদ্বে মাদ্বপ্ত ঘটরর্ সেন নতুন িীর্রনে উির্ ঘটরত পারে, দ্বকন্তু অপ্ররযািনীযিারর্ সেন 
সশষ না হয। র্যািারেে মৃতুয েদ্বদও এড়ারনা সেত না, দ্বকন্তু সফলরমেটা  ম্ভর্ হরযরে। 
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সর্শ। হযরতা সতামাে কথাই দ্বেক। োই সহাক আদ্বম সফলরমে  ম যা দ্বনরয সতামাে  ারথ 
কথা র্লরত আদ্ব দ্বন। র্যাপাে হরে ট্র্যাদ্বিি। 
 
কী হরযরে ট্র্যাদ্বিরিে? 
 
দ্বব্ল্ , আদ্বম ওরক দ্বনরয দ্বচদ্বন্তত। এখন অরপো কেরে পৃদ্বথর্ীে র্যাপােটা দ্বনদ্বশ্চত কেরত। 
ধকলটা  ইরত পােরর্ দ্বক না রু্েরত পােদ্বে না। 
 
ওরক দ্বনরয আমাে সকারনা দ্বচন্তা সনই । িাদ্বন ওে একটা দৃঢ় মাইণ্ড আরে। 
 
দ্বকন্তু  র্ােই  রহযে একটা  ীমা থারক । ও আমারক র্রলরে, ো আশা করেদ্বেল পৃদ্বথর্ী 
তাে সচরয সর্দ্বশ উেপ্ত। আমাে মরন হয স  িার্রে সে িীর্ন ধােরনে িনয সর্দ্বশ উেপ্ত, 
েদ্বদও সিাে করে অদ্বর্ো  কেরত চাইরে। 
 
হযরতা দ্বেকই র্রলরে। হযরতা িীর্ন ধােরণে িনয সর্দ্বশ উেপ্ত না। 
 
আর্াে এটাও র্রলরে সে সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট অদ্বতদ্বেি উোরপে কােণ হরত পারে, এর্াং 
সিাে করে স টাও অদ্বর্ো  কেরে। এক র্া দুই দ্বদরনে মরধযই আমো েরথষ্ট কারে 
চরল োরর্া। তখন  র্ পদ্বেষ্কাে সর্াো োরর্। েদ্বদ পৃদ্বথর্ী সেদ্বডওঅযাকদ্বটি হয, কী হরর্ 
তখন? 
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তখন র্যাপােটা তারক সমরন দ্বনরত হরর্। 
 
দ্বকন্তু-সমন্টাল টামব অনুোযী কীিারর্ র্লা োয িাদ্বন না-েদ্বদ তাে মাইণ্ড 
 
অরপো কেল দ্বব্ল্ , তােপে ক্লান্ত  ুরে র্লল, দ্বর্রস্ফাদ্বেত হয? 
 
হযাাঁ, েদ্বদ দ্বর্রস্ফাদ্বেত হয। তারক  র্ল োখাে িনয এখনই দ্বকেু কেরত পারো? শান্ত 
এর্াং দ্বনযন্ত্ররণে সিতে োখরত পারো। 
 
না, সপল। আমাে মরন হয না ট্র্যাদ্বিি এত দুর্বল। আে গাযাে দৃঢ় দ্ব দ্ধান্ত তাে মাইি 
আমো েশব কের্ না। 
 
দ্বকন্তু  দ্বেক দ্ব দ্ধান্ত সনওযাে একটা অস্বািাদ্বর্ক গুণ আরে তাে। এতদ্বদরনে পদ্বেকল্পনা 
মুহূরতবে মরধয ধ্বাং  হরয সগরল হযরতা মদ্বস্তরষ্কে সকারনা েদ্বত হরর্ না, দ্বকন্তু এই 
অস্বািাদ্বর্ক গুন নষ্ট হরয সেরত পারে। 
 
করযক মুহূতব দ্বচন্তা কেল দ্বব্ল্ , তােপে কাধ সনরড় র্লল, সর্শ, আদ্বম তাে দ্বদরক লে 
োখর্। 
 
. 
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পের্তবী েদ্বত্রশ ঘণ্টা দ্বব্ল্  এর্াং সপরলারেরটে কথা ট্র্যাদ্বিরিে প্রায মরনই থাকল না। 
মারে মরধয অর্শয তারদে হালকা পদশব্ সপরযরে, এেকম সোট মহাকাশোরন স টাই 
স্বািাদ্বর্ক। 
 
এখন স  কদ্বম্পউটারেে  ামরন র্র  আরে,দেিায দাাঁড়ারনা দুিরনে র্যাপারে  মূ্পণব 
 রচতন হরলা। িার্রলশহীন পাথুরে মুখ তুরল তাকাল স । 
 
সর্শ? শান্ত গলায দ্বিরে  কেল স । 
 
দ্বকেুটা অস্বদ্বস্ত দ্বনরয দ্বিরে  কেল সপরলারেট, সকমন আরো, সগালান? 
 
দ্বব্ল্ রক দ্বিরে  কে। গত করযক ঘণ্টা স  আমাে দ্বদরক গিীেিারর্ তাদ্বকরয আরে। 
 ম্ভর্ত আমাে মাইণ্ড দ্বেদ্র করেরে-তাই না, দ্বব্ল্ ? 
 
না, স্বািাদ্বর্ক গলায র্লল দ্বব্ল্ । দ্বকন্তু সতামাে েদ্বদ আমাে  াহারেযে প্ররযািন হয, সচষ্টা 
কেরত পাদ্বে।–লাগরর্? 
 
না, সকন লাগরর্? আমারক একা থাকরত দাও। দুিরনই। 
 
কী ঘরটরে আমারদে র্ল দযা করে। র্লল সপরলারেট। 
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অনুমান করো! 
 
পৃদ্বথর্ী– 
 
হযাাঁ, তাই । এতদ্বদন ধরে  র্াই ো র্লদ্বেল স টাই  দ্বতয। দ্বিউদ্বিরনে দ্বদরক সদখাল স । 
সেখারন পৃদ্বথর্ীে োরতে অাংরশে প্রদ্বতেদ্বর্ ফুরট আরে,  ূেবটারক প্রায স রক সেরখরে। 
দ্বর্সৃ্তত কারলা আকারশে দ্বর্পেীরত একটা দ্বনখুাঁত রৃ্ে, কমলা েরঙে আরলাে িিুে আিাে 
কােরণ রৃ্রেে পদ্বেদ্বধ সর্াো োরে । 
 
কমলা আিাটাই সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট? 
 
না। র্াযুমণ্ডরল প্রদ্বতফদ্বলত  ূরেবে আরলা। র্াযুমণ্ডল আরো পাতলা হরল পুরোটাই কমলা 
েরঙে রৃ্রেে মরতা সদখারতা। সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট সদখা োরর্ না ।  র্ ধেরনে দ্বর্দ্বকেণ 
এমনদ্বক গামা েদ্বিে দ্বর্দ্বকেণ পেবন্ত র্াযুমিল সশাষণ করে দ্বনরে। তরর্ স রকণ্ডাদ্বে 
সেদ্বডরযশন কদ্বম্পউটাে  নাি কেরত পােরে। 
 
সেদ্বডওএযাকদ্বটদ্বিদ্বট দ্বক মাত্রায আরে? দ্বনচু গলায দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
রু্দ্বদ্ধমান িীর্ র্ র্া  না কোে মরতা েরথষ্ট? 
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সকারনা ধেরনে িীর্ন সনই। গ্রহটা পুরোপুদ্বে র্ র্ার ে অরোগয।  র্বরশষ র্যাকরটদ্বেযা, 
 র্বরশষ িাইো  ও সশষ হরয সগরে অরনক আরগই। 
 
আমো নামরত পাের্? র্লল সপরলারেট। মারন সে   ুযট পরড়? 
 
মাত্র করযক ঘণ্টাে িনয। 
 
এখন কী কের্, সগালান? 
 
কের্? আর্ারো স ই িার্রলশহীন দৃদ্বষ্টরত তাকারলা ট্র্যাদ্বিি। িারনা কী কেরত চাই? 
দ্বব্ল্ , সফলম আে সতামারক গাযায সপৌঁরে দ্বদরয দ্বফরে সেরত চাই টাদ্বমবনার । তােপে 
মহাকাশ োন দ্বফদ্বেরয দ্বদরয পদতযাগ কেরত চাই কাউদ্বিল সথরক, সমযে েযারন্না খুর্ খুদ্বশ 
হরর্ তারত। তােপে সপনশন দ্বনরয র্াদ্বক িীর্ন কাদ্বটরয সদর্। স লডন প্ল্যান, 
ফাউরণ্ডশন, স রকণ্ড ফাউরণ্ডশন, গাযা দ্বনরয আে িার্রত চাই না। গযালাদ্বি তাে দ্বনরিে 
পথ সর্রে দ্বনক। আমাে িীর্েশারত এটা ধ্বাং  হরর্ না। কারিই পরে দ্বক ঘটরর্ স টা 
দ্বনরয সকন মাথা ঘামার্ আদ্বম? 
 
দ্বনশ্চযই তুদ্বম তা কেরর্ না? িরুদ্বে িদ্বিরত র্লল সপরলারেট। 
 
সপরলারেরটে দ্বদরক দ্বকেুেণ তাদ্বকরয থাকল ট্র্যাদ্বিি। তােপে র্লল, না, কের্ না। তরর্ 
ো র্রলদ্বে স গুরলা কেরত পােরল খুর্ খুদ্বশ হতাম। 
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দ্বকেু মরন করো না, কী কেরর্ তুদ্বম? 
 
মহাকাশ োন পৃদ্বথর্ীে কেপরথ োখর্। ধাক্কাটা একটু  ামরল দ্বনরয দ্বচন্তা কের্ কী কো 
োয। শুধু 
 
হযাাঁ? 
 
এর্াং দ্বচৎকাে করে উেল ট্র্যাদ্বিি, এে পরে আদ্বম কী কেরত পাদ্বে? আে দ্বক সদখাে 
আরে? আে দ্বক সখাাঁিাে আরে? 
 
. 
 
২০. দ্বনকট দ্বর্ে 
 
চাের্ারেে মরধয মাত্র একর্াে খার্াে সটদ্বর্রল সদখা সগল ট্র্যাদ্বিিরক। র্াদ্বক  মযটা 
কাটাল পাইলট রুরম র্া সর্ডরুরম । খার্াে  ময স  দ্বেল দ্বনশু্চপ। সখরলাও কম। 
 
োই সহাক সপরলারেরটে মরন হরলা ট্র্যাদ্বিরিে অস্বািাদ্বর্ক গম্ভীে িার্ সর্শ। অরনকটা 
করমরে। দুর্াে গলা খাকাদ্বে দ্বদল সেন কথা র্লরর্, তােপে হাল সেরড় দ্বদল । 
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সশষ পেবন্ত ট্র্যাদ্বিিই সচাখ তুরল তাকাল তাে দ্বদরক, সর্শ? 
 
তুদ্বম-তুদ্বম কী কেরর্ সিরর্ে, সগালান? 
 
সকন দ্বিরে  কেে? 
 
সতামারক একটু কম দ্বর্ষণ্ণ মরন হরে। 
 
আমাে দ্বর্ষণ্ণতা করমদ্বন, তরর্ সর্শ িারলািারর্ই দ্বচন্তািার্না করেদ্বে। 
 
আমো িানরত পাদ্বে? 
 
েট করে একর্াে দ্বব্ল্র ে দ্বদরক তাকারলা ট্র্যাদ্বিি। সপ্ল্রটে দ্বদরক তাদ্বকরয আরে দ্বব্ল্ , 
চুপচাপ, সেন রু্েরত পােরে এেকম েশবকাতে মুহূরতব তাে সচরয সপরলারেট সর্দ্বশ 
 ুদ্বর্ধা কেরত পােরর্। 
 
তুদ্বমও িানরত চাও, দ্বব্ল্ ? দ্বিরে  কেল ট্র্যাদ্বিি। 
 
চট করে একর্াে মাথা তুলল স , হযাাঁ, অর্শযই। 
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সটদ্বর্রলে একটা পাযায সর্শ িারর্ে  ারথ লাদ্বথ সমরে সফলম র্লল, পৃদ্বথর্ী খুাঁরি 
সপরযদ্বে আমো? 
 
কাাঁরধ চাপ দ্বদরয তারক শান্ত কেল দ্বব্ল্ , আে ট্র্যাদ্বিি পাোই দ্বদল না। 
 
স  র্লল, আ ল কথা হরে পৃদ্বথর্ীে  র্ সেকডব দ্বর্দ্বিন্ন গ্রহ সথরক  দ্বেরয সফলা 
হরযরে। ফরল একটা উপ াংহারে সপৌঁেরত আমো র্াধয। পৃদ্বথর্ীরত দ্বকেু একটা লুকারনা 
আরে। অথচ দ্বনরিে সচারখই সদখরত পােদ্বে গ্রহটা িযাংকে েকম সেদ্বডওঅযাকদ্বটি। 
ফরল স খারন দ্বকেু লুকারনা হরল স টা এমদ্বনরতই সগাপন থাকরর্। ওখারন সকউ লযাি 
কেরত পােরর্ না। আমো এখন মযাগরনরটাদ্বস্ফযারেে সশষ  ীমায আদ্বে, এে সচরয আে 
কারে োওযা োরর্ না, ওখারন খুাঁরি পাওযাে মরতা দ্বকেু সনই। 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত? নেম  ুরে দ্বিরে  কেল দ্বব্ল্ । 
 
আদ্বম পুরো  মযটাই কদ্বম্পউটারেে  ামরন র্র  দ্বর্দ্বিন্নিারর্ দ্বর্রেষণ করেদ্বে। এর্াং 
আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত সকারনা উপায সনই। র্ড় কথা, আমাে অনুিূদ্বত র্লরে ওখারন দ্বকেু সনই। 
তা হরল সকন পৃদ্বথর্ীে  র্ সেকডব মুরে সফলা হরলা। দ্বনুঃ রন্দরহ োই। লুকারনা সহাক 
স টা আমারদে কল্পনাতীত সকারনা উপারয লুকারনা হরযরে, এর্াং স িনয মানুষ স খারন 
না থাকরলও চলরর্। 
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হরত পারে, র্লল সপরলারেট, পৃদ্বথর্ীরত দ্বকেু লুকারনা আরে। েখন স টা এত 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটি দ্বেল না তখন পৃদ্বথর্ীর্া ীো িয সপরযদ্বেল হযরতা র্াইরেে গ্ররহে 
অনুপ্ররর্শকােীো তারদে গুপ্তধন দ্বনরয োরর্, তাই িারলািারর্ লুদ্বকরয সফরল। আে 
হযরতা স ই  ময সথরকই দ্বনরিে োর্তীয সেকডব আরস্ত আরস্ত  োরত থারক। 
 
না, আমাে তা মরন হয না, র্লল ট্র্যাদ্বিি। গযালাকদ্বটক লাইরেদ্বে এর্াং টাদ্বমবনা  সথরক 
তথযগুরলা  োরনা হরযরে  াম্প্রদ্বতক কারল। হোৎ করে দ্বব্ল্র ে দ্বদরক ঘুেল স , আদ্বম 
দ্বেক র্রলদ্বে? 
 
দ্বিতীয ফাউরণ্ডশনাে সিনদ্বডর্রলে দ্বর্দ্বেপ্ত মাইণ্ড সথরক স টা আমো সিরনদ্বে, স্বািাদ্বর্ক 
গলায র্লল দ্বব্ল্ , েখন স , তুদ্বম এর্াং আদ্বম টাদ্বমবনার ে সমযরেে  ারথ দ্বমদ্বটাং 
কেদ্বেলাম। 
 
ট্র্যাদ্বিি র্লল, কারিই ো সগাপন, স টা এখরনা সগাপন আরে এর্াং খুাঁরি সর্ে কোও 
োরর্, দ্বকন্তু এখন খুাঁরি সর্ে কেরত সগরল সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট োড়াও অনয দ্বর্পদ আরে। 
 
স টা কীিারর্  ম্ভর্? উদ্বিগ্ন গলায র্লল সপরলারেট। 
 
সিরর্ সদখ সগাপন দ্বিদ্বন টা েদ্বদ পৃদ্বথর্ীরত না থারক, সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট সর্রড় োওযাে 
 ারথ  ারথ অনয সকাথাও  দ্বেরয সফলা হরয থারক? দ্বকন্তু আমো েদ্বদ পৃদ্বথর্ী খুাঁরি পাই 
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তা হরল দ্বেকই সর্ে করে সফলরত পাের্ র্স্তুটা সকাথায লুকারনা আরে। েদ্বদ তাই হয 
তা হরল র্লা োয আমো এখরনা পৃদ্বথর্ী খুাঁরি পাইদ্বন। 
 
মােখারন আর্ারো কথা র্লল সফলম, পৃদ্বথর্ী খুাঁরি না সপরল দ্বব্ল্  র্রলদ্বেল তুদ্বম আমারক 
সিদ্ববে কারে দ্বনরয োরর্। 
 
সফলরমে দ্বদরক ঘুরে োরগে  ারথ তাদ্বকরয থাকল ট্র্যাদ্বিি-আে দ্বব্ল্  দ্বনচুগলায র্লল, 
আদ্বম র্রলদ্বে সচষ্টা কের্, সফলম। পরে কথা র্লর্ এটা দ্বনরয, এখন ঘরে দ্বগরয পড়, 
র্াাঁদ্বশ র্ািাও র্া ো ইো হয কে। 
 
মুখ সগামড়া করে চরল সগল সফলম। 
 
এটা কীিারর্ র্লরল, সগালান? এইরতা আমো এখারন। পৃদ্বথর্ী খুাঁরি সর্ে করেদ্বে। এখন 
দ্বক র্লরর্ লুকারনা দ্বিদ্বন টা এখারন সনই র্রলই এটা পৃদ্বথর্ী না? 
 
োগ দমন কেরত একটু  ময লাগল ট্র্যাদ্বিরিে। তােপে র্লল, দ্বচন্তা করে সদখ, 
সেদ্বডওঅযাকদ্বটদ্বিদ্বট দ্রুত র্াড়রে। মৃতুয এর্াং আশ্ররযে  ন্ধারন দরল দরল মানুষ সর্দ্বেরয 
পরড়রে মহাকারশ। ফরল করম োরে িন াংখযা। তারদে সগাপন দ্বর্ষরযে দ্বর্পদ আরো 
সর্দ্বশ। স টা েো কোে িনয সক থাকরর্? স্বিার্তই স টা অনয গ্ররহ িানান্তে কেরত 
হরর্। নইরল পৃদ্বথর্ীে  ারথ সশষ হরয োরর্। এর্াং আমাে ধােণা  োরনা হরযরে 
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এরকর্ারে সশষ মুহূরতব। এর্াে সিনি, দ্বনউ আরথবে রু্রড়া সতামারক দ্বক র্রলদ্বেল স টা 
মরন করো। 
 
মরনালী? 
 
হযাাঁ। দ্বনউ আরথব র্ দ্বত িাপরনে র্যাপারে স  সতামারক র্রলদ্বন সে পৃদ্বথর্ীরত অর্দ্বশষ্ট ো 
দ্বেল তাে  র্ই এই গ্ররহ দ্বনরয আ া হয? 
 
তুদ্বম র্লরত চাও, ওল্ড চযাপ, আমো ো খুাঁিদ্বে তা আরে এখন দ্বনউ আরথব?  র্াে সশরষ 
সে অদ্বধর্া ীো পৃদ্বথর্ী তযাগ করেরে তাো দ্বনরয এর রে? 
 
হরত পারে না? র্লল ট্র্যাদ্বিি। দ্বনউ আথব পৃদ্বথর্ীে মরতাই গযালাদ্বিরত অপদ্বেদ্বচত এর্াং 
অদ্বধর্া ীো সে-সকারনা মূরলয আউটওযাল্ডবােরদে আগমন সেদ্বকরয োখরত চায। 
 
আমো স খারন দ্বেলাম, মােখারন র্লল দ্বব্ল্ , দ্বকেু পাইদ্বন। 
 
পৃদ্বথর্ীে অর্িান োড়া আমো অনয দ্বকেু খুাঁিদ্বেলাম না। 
 
হতিব গলায র্লল সপলারেট, দ্বকন্তু আমো খুাঁিদ্বেলাম একটা হাই সটকরনালদ্বি; এমন 
দ্বকেু োো দ্বিতীয ফাউরণ্ডশনােরদে নারকে ডগা সথরক এমনদ্বক-মাফ কেরর্, দ্বব্ল্ -গাযাে 
নারকে ডগা সথরক পেবন্ত  র্ তথয  দ্বেরয সফলরত পারে। আলফাে অদ্বধর্া ীো হযরতা 
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তারদে একটুকরো িদ্বমে উপরেে আকারশে ওরযদাে করন্ট্রাল কেরত পারে, হযরতা 
র্ারযারটকরনালদ্বিরত অরনক উন্নত, দ্বকন্তু আমাে মরন হয তুদ্বম স্বীকাে কেরর্ সে 
 ামদ্বগ্রকিারর্ তারদে সটকরনালদ্বি অরনক দ্বনচু মারনে। 
 
মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ , আদ্বম সপরলে  ারথ একমত। 
 
অল্প একটু সদরখই আমো দ্বর্চাে কেদ্বে, র্লল ট্র্যাদ্বিি। দ্বফদ্বশাংদ্বফ্লরটে  ারথ োো দ্বেল 
আমো সদদ্বখদ্বন তারদে। সেখারন লযাণ্ড করেদ্বে স ই িাযগাটা োড়া িীরপে অনয সকারনা 
অাংশ আমো সদদ্বখদ্বন। িারলািারর্ অনু ন্ধান কেরল দ্বক সপতাম? ফুরোর ন্টগুরলা জ্বলাে 
আরগ আমো সতা রু্েরতই পাদ্বেদ্বন ওগুরলা কী, তাই েদ্বদ সদখারনা হয সে সটকরনালদ্বি 
খুর্ দ্বনচুমারনে । আদ্বম র্লদ্বে েদ্বদ সদখারনা হয। 
 
হযাাঁ, আগ্ররহে  ারথ র্লল দ্বব্ল্ । 
 
তাে কােণ  ম্ভর্ত আ ল  তযটারক সগাপন করে োখা। অ ম্ভর্। 
 
অ ম্ভর্? 
 
তুদ্বমই সতা র্রলদ্বেরল, ট্র্ানটরেে অল্প করযকিন দ্বিতীয ফাউরণ্ডশনােরক লুদ্বকরয োখাে 
িনয অদ্বধকাাংশ িনগণ ইোকৃতিারর্ অনুন্নত অর্িায থারক । দ্বনউ আথব একই সকৌশল 
অর্লবন কেরল েদ্বত দ্বক? 
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তা হরল সতামাে পোমশব, আমো আর্াে দ্বনউ আরথব দ্বফরে োরর্া-এর্াে োরর্া িাইো  
অযাা্োকদ্বটরিট কোে িনয? শােীদ্বেক  ম্পকব হযরতা িীর্াণু েড়ারনাে চমৎকাে মাধযম, 
দ্বকন্তু একমাত্র মাধযম না। 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি। দ্বনউ আরথব দ্বফরে োওযাে সকারনা ইো আমাে সনই, তরর্ হযরতা 
সেরত হরর্। 
 
হযরতা? 
 
হযরতা। কােণ আরেকটা  ম্ভার্না আরে। 
 
স টা কী? 
 
দ্বনউ আথব সে নেত্ররক প্রদদ্বেণ করে তাে নাম আলফা। আলফা একটা র্াইনাদ্বে 
দ্ব রস্টরমে অাংশ। তাহরল তাে  িীেও র্া রোগয গ্রহ থাকরত পারে। 
 
খুর্ সর্দ্বশ হালকা, আমাে মরন হয, মাথা োাঁদ্বকরয দ্বব্ল্  র্লল । আলফাে  িী মাত্র তাে 
চাে িারগে এক িাগ উজ্জ্বল। 
 
হালকা, তরর্ খুর্ সর্দ্বশ না। নেরত্রে েরথষ্ট কারে একটা গ্রহ থাকরলই চলরর্। 
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কদ্বম্পউটাে সকারনা গ্রহ খুাঁরি সপরযরে? র্লল সপরলারেট। দাাঁত সর্ে করে হা ল 
ট্র্যাদ্বিি। মাোদ্বে আকৃদ্বতে পাাঁচটা গ্রহ। সকারনা গযা  িাযান্ট সনই। 
 
পাাঁচটাে মরধয সকারনা র্া রোগয গ্রহ আরে? 
 
কদ্বম্পউটাে  াংখযা োড়া আে সকারনা তথয দ্বদরত পারেদ্বন, তরর্ ঘটনা হরে স গুরলা র্ড় 
নয। 
 
ওহ্, হতাশ হরলা সপরলারেট। 
 
হতাশ হওযাে দ্বকেু সনই। সে াে ওযাল্ডবগুরলাে সকারনাটােই সকারনা তথয কদ্বম্পউটারে 
দ্বেল না। আলফা  বরন্ধও দ্বকেু সনই এর্াং তাে  িী  বরন্ধ দ্বকেু না থাকরল স টারক 
িারলা লেণ দ্বহর রর্ ধেরত হরর্। 
 
তা হরল, র্লল দ্বব্ল্ , সেন দ্ব দ্ধান্ত দ্বদরে, সতামাে পদ্বেকল্পনা হরে তুদ্বম  িী নেরত্র 
োরর্, েদ্বদ ফলাফল শূনয হয, দ্বফরে োরর্ আলফায। 
 
হযাাঁ। এইর্াে দ্বনউ আরথব নামাে  ময আমো ততদ্বে থাকর্। আে দ্বব্ল্  আদ্বম চাই সতামাে 
সমন্টাল েমতা িাো দ্বশল্ড 
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দ্বেক স ই মুহূরতব ফাে স্টাে সকাঁরপ উেল হালকািারর্, সেন স কুে তুলল। দ্বচৎকাে করে 
উেল ট্র্যাদ্বিি। োগ এর্াং হতাশা দ্বমদ্বশ্রত  ুরে। করন্ট্রারল হাত দ্বদল সক? 
 
প্রশ্ন কেরলও স  িারলািারর্ই িারন সক হাত দ্বদরযরে। 
 
. 
 
কদ্বম্পউটাে কনর ারলে  ামরন র্র  আরে সফলম, পুরোপুদ্বে ধযানমগ্ন। সডরস্কে হালকা 
আরলাদ্বকত হযাাঁণ্ডমারকবে  ারথ দ্বমলারনাে িনয হারতে লবা আঙুলগুরলা েদ্বড়রয সেরখরে 
স । সফলরমে মরন হরলা সেন তাে হাত সকারনা র্স্তুরত ডুরর্ োরে, েদ্বদও র্স্তুটা শি 
এর্াং দ্বপদ্বেল। 
 
ট্র্যাদ্বিিরক ওখারন হাত োখরত সদরখরে স , আে দ্বকেু কেরত সদরখদ্বন। রু্রে দ্বনরযরে 
এিারর্ই মহাকাশোন চালারত হরর্ । 
 
।মারে মারে ট্র্যাদ্বিিরক স  সচাখ র্ন্ধ কেরত সদরখরে, তাই স ও র্ন্ধ কেল। করযক 
মুহূতব পরেই মরন হরলা সেন অরনক-অরনক-দূে সথরক সির  আ রে শব্। দ্বকন্তু স টা 
সশানা োরে তাে মদ্বস্তরষ্কে সিতরেই,  ম্ভর্ত ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্র ে মাধযরম। ওগুরলা 
তাে হারতে সচরযও গুরুত্বপূণব। শব্গুরলা রু্েরত তাে সর্শ কষ্ট হরলা । 
 
ইস্ট্রাকশি, শব্টা র্লরে, অরনকটা কাতেিারর্ সতামাে ইট্র্াকশি দাও। 
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দ্বকেু র্লল না সফলম। ট্র্যাদ্বিিরক কখরনা দ্বকেু র্লরত সদরখদ্বন স -দ্বকন্তু িারন হৃদরযে 
গিীরে সকান দ্বিদ্বন টা স  চায। স  দ্বফরে সেরত চায স ালাদ্বেযায, মযান রনে  ীমাহীন 
নীের্তায এর্াং সিদ্বব-সিদ্বব-সিদ্বব 
 
স  দ্বফরে সেরত চায স খারন, এর্াং স ালাদ্বেযাে কথা মরন পড়রতই অনযানয গ্রহ 
সেগুরলারক স  পেন্দ করে না, স গুরলাে মরতা করে তাে িালর্া াে গ্রহরক দ্বিউদ্বিরন 
ফুদ্বটরয সতালাে কথা কল্পনা কেল। তােপে ঘৃণয পৃদ্বথর্ী োড়া অনয দ্বকেু সদখাে আশায 
সচাখ খুরল দ্বিউদ্বিরনে দ্বদরক তাকাল, ো সদখল স টারকই কল্পনা করে দ্বনল স ালাদ্বেযা। 
শূনয গযালাদ্বি তাে িারলা লারগ না, ইোে দ্বর্রুরদ্ধ তারক এখারন আনা হরযরে। সচাখ 
দ্বদরয পাদ্বন সর্দ্বড়রয এল তাে, আে সকাঁরপ উেল মহাকাশোন । 
 
কাাঁপুদ্বন অনুির্ করে একটু  ামরল দ্বনল স । 
 
তােপে সিাোরলা পারযে শব্ শুনরত সপল র্াইরেে কদ্বেডরে । সচাখ খুরল সদখল তাে 
দৃদ্বষ্ট পরথে  ামরন র্াধা হরয দাাঁদ্বড়রযরে ট্র্যাদ্বিি, দ্বিউদ্বিন সদখরত পােরে না স । 
দ্বচৎকাে করে দ্বকেু র্লরে টুযদ্বিি, দ্বকন্তু স  মনরোগ দ্বদল না। এই সলাকটাই র্যাণ্ডােরক 
হতযা করে তারক স ালাদ্বেযা সথরক দ্বনরয এর রে। আে এখন শুধু পৃদ্বথর্ীে কথা দ্বচন্তা 
করে তারক দ্বফেরত দ্বদরে না, স  আে এই সলাকটাে কথা শুনরর্ না। 
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মহাকাশোন স  স ালাদ্বেযায দ্বনরয োরর্, এর্াং তাে দ্ব দ্ধারন্তে দৃঢ়তাে কােরণ আর্াে 
সকাঁরপ উেল মহাকাশোন । 
 
. 
 
র্নয িন্তুে মরতা ট্র্যাদ্বিরিে র্াহু খামরচ ধেল দ্বব্ল্ । না! না! 
 
প্রচণ্ড শদ্বিরত ট্র্যাদ্বিরিে গারযে  ারথ সলপরট আরে স , সেরল  দ্বেরয দ্বদরে। 
সপরলারেট দাাঁদ্বড়রয আরে দ্বপেরন, সিরর্ পারে না কী কেরর্ । 
 
দ্বচৎকাে কেরে ট্র্যাদ্বিি, কদ্বম্পউটাে সথরক হাত  োও!–দ্বব্ল্ ,  ামরন সথরক  ে, আদ্বম 
সতামারক আঘাত কেরত চাই না। 
 
এমন  ুরে র্লল দ্বব্ল্  সেন স  দ্বনুঃরশষ হরয সগরে। র্াচ্চাটারক আঘাত কেরর্ না। তা 
হরল  র্ দ্বনরদবশ িুরল দ্বগরয আদ্বম সতামারক আঘাত কেরত র্াধয হর্। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে রু্রনা দৃদ্বষ্ট সফলরমে উপে সথরক  রে এর  দ্বব্ল্র ে উপে পড়ল । র্লল, তা 
হরল তুদ্বম ওরক  োও, দ্বব্ল্ । এখুদ্বন! 
 
দ্বর্স্মযকে শােীদ্বেক শদ্বিরত তারক ধাক্কা দ্বদরয একপারশ  দ্বেরয দ্বদল দ্বব্ল্ । সফলম, 
র্লল স , সতামাে হাত  োও। 
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না, আরো  াংকুদ্বচত হরয সগল সফলম। আদ্বম মহাকাশোন স ালাদ্বেযায দ্বনরয োর্। আদ্বম 
ওখারন সেরত চাই। ওখারন। সডস্ক সথরক সেন হাত তুলরত না হয স িনয স  মাথা 
সনরড় সদখাল দ্বিউদ্বিরনে দ্বদরক। 
 
দ্বকন্তু দ্বব্ল্  তাে কাধ েশব কেরতই কাাঁপরত লাগল সফলম। 
 
এখন, সফলম, নেম  ুরে র্লল দ্বব্ল্ , কদ্বম্পউটােরক র্ল আরগে অর্িায দ্বফরে সেরত। 
আমাে  ারথ এর া। দ্বকেুেণ পে কান্নায সিরঙ পড়ল স । দুহারত সকারল তুরল রু্রক 
িদ্বড়রয ধেল দ্বব্ল্ । 
 
পরথে মােখারন দাাঁদ্বড়রয দ্বেল ট্র্যাদ্বিি। দ্বব্ল্  র্লল,  রে দাাঁড়াও, আে আমারদে সোাঁযাে 
সচষ্টা কেরর্ না। 
 
দ্রুত একপারশ  রে সগল ট্র্যাদ্বিি। 
 
একটু থামল দ্বব্ল্ , দ্বনচু স্বরে র্লল, একমুহূরতবে িনয আমারক ওে মাইরণ্ড  ুকরত 
হরযরে। েদ্বদ সকারনা েদ্বত হয, সতামারক এত  হরি েমা কের্ না। 
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ট্র্যাদ্বিি র্লরত সচরযদ্বেল সফলরমে মাইরিে িনয তাে একটুও দুদ্বশ্চন্তা সনই । তাে 
আ ল দুদ্বশ্চন্তা কদ্বম্পউটাে দ্বনরয। দ্বকন্তু গাযাে ঘনীিূত দৃদ্বষ্টে  ামরন (দ্বনুঃ রন্দরহ দ্বব্ল্র ে 
একক আচেণ তাে শেীরে িরযে োণ্ডা প্রর্াহ র্ইরয সদযদ্বন) স  চুপ করে সগল। 
 
দ্বব্ল্  আে সফলম চরল োওযাে পরেও স  অরনকেণ দাাঁদ্বড়রয েইল দ্বনশ্চল মূদ্বতবে মরতা। 
সপরলারেরটে নেম কণ্ঠস্বে শুরন তাে মগ্নতা কাটল, সগালান, তুদ্বম দ্বেক আরো? স  
সতামারক আঘাত করেদ্বন, করেরে? 
 
সিারে সিারে মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, সেন িদ্বর্েতা কাটারনাে সচষ্টা কেরে। আদ্বম দ্বেক 
আদ্বে। প্রশ্ন হরে ওটা দ্বেক আরে দ্বক না। কদ্বম্পউটাে কনর ারলে  ামরন র্র  হযাি 
মারকবে উপে হাত োখল স । 
 
সর্শ? সপরলারেট উদ্বিগ্ন। 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, স্বািাদ্বর্কিারর্ই  াড়া দ্বদরে। র্ড় সকারনা েদ্বত হরল পরে সর্াো 
োরর্, এখন সকারনা  ম যা সনই। তােপে আরো োরগে  ারথ র্লল, অনয । কারো 
হারতে  ারথ কদ্বম্পউটাে এত দ্বনখুাঁত িারর্  মদ্বিত হরতা না। দ্বকন্তু হামবারিাডাইট এে 
সেরত্র শুধু হাত না, ট্র্ািদ্বডউ াে সলার্  দ্বেল। আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত 
 
দ্বকন্তু মহাকাশোন োাঁদ্বক সখরলা সকন? এমন হওযাে কথা দ্বেল না, দ্বেল? 
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না। এটা একটা গ্রযাদ্বিদ্বটক দ্বশপ। দ্বকন্তু ঐ দানর্ী-থামল স , আর্াে সেরগ উেরে। 
 
হযাাঁ? 
 
আমাে ধােণা স  কদ্বম্পউটােরক দুরটা পেেেদ্বর্রোধী দ্ব দ্ধারন্তে মরধয সফরল দ্বদরযদ্বেল 
এর্াং এত প্রকট দ্বেল সে এক  ারথ দুরটা পালন কো কদ্বম্পউটারেে িনয দ্বেল অ ম্ভর্। 
অ ম্ভর্রক  ম্ভর্ কেরত দ্বগরয কদ্বম্পউটাে মুহূরতবে িনয মাধযাকষবণ মুি করে সদয। 
অন্তত আদ্বম তাই মরন কদ্বে। 
 
তােপে সকন সেন তাে মুরখে কদ্বেন সেখাগুরলা দূে হরয সগল । স টা সর্াধহয খাোপ 
হযদ্বন, কােণ এখন আমাে মরন হরে আলফা স ঞু্চদ্বে এর্াং তাে  িী নেত্র দ্বনরয ো 
র্রলদ্বেলাম,  র্ র্ারি কথা । আদ্বম এখন িাদ্বন পৃদ্বথর্ীে সগাপন তথয সকাথায লুকারনা 
আরে। 
 
. 
 
তাদ্বকরয থাকল সপরলারেট, তােপে সশষ মন্তর্যটারক গুরুত্ব না দ্বদরয আরগে কথারতই 
দ্বফরে এল। সফলম দ্বকিারর্ কদ্বম্পউটােরক পেেে দ্বর্রোধী কাি কেরত র্রলদ্বেল? 
 
সর্শ, সফলম সচরযদ্বেল মহাকাশোন দ্বনরয স ালাদ্বেযায সেরত। 
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হযাাঁ, অর্শযই। 
 
দ্বকন্তু স ালাদ্বেযা র্লরত দ্বক রু্দ্বেরযরে? মহাকাশ সথরক স  স ালাদ্বেযা দ্বচনরত পােরর্? 
মহাকাশ সথরক সতা কখরনা সদরখদ্বন। এর্াং সতামাে লাইরেদ্বেে র্ই পরড়, এর্াং দ্বব্ল্র ে 
কথা শুরনও স  ধােণা কেরত পারেদ্বন গযালাদ্বি কত র্ড়; করযকশ দ্বর্দ্বলযন নেত্র এর্াং 
দ্বমদ্বলযন দ্বমদ্বলযন র্া রোগয গ্রহ আরে। আণ্ডােগ্রাউরণ্ড একা একা সর্রড় উরেরে, তাই 
আরো অরনক গ্রহ আরে স টা হিম কো কদ্বেন হরে। আরো অরনক গ্রহ আরে-
কতগুরলা? দুই? দ্বতন? চাে? তাে কারে  র্ গ্রহই স ালাদ্বেযা। এর্াং সেরহতু দ্বব্ল্  
র্াের্ােই রু্দ্বেরযরে পৃদ্বথর্ী খুাঁরি না সপরল আমো স ালাদ্বেযায দ্বফরে োরর্া, স  ধরেই 
দ্বনরযরে স ালাদ্বেযা পৃদ্বথর্ীে কারে। 
 
দ্বকন্তু তুদ্বম রু্েরল কীিারর্, সগালান? 
 
আমো েখন দ্বিতরে  ুদ্বক তখন র্লদ্বেল স  স ালাদ্বেযায সেরত চায, আে র্লদ্বেল 
ওখারন-ওখারন, দ্বিউদ্বিরনে দ্বদরক মাথা সনরড়। আে দ্বিউদ্বিরন কী দ্বেল? পৃদ্বথর্ীে 
উপগ্রহ । দ্বডনাে কোে িনয েখন োই তখন দ্বেল না; দ্বেল পৃদ্বথর্ী। দ্বকন্তু সফলম  ম্ভর্ত 
তাে মাইরণ্ড এটারকই স ালাদ্বেযা দ্বহর রর্ কল্পনা করেরে আে মহাকাশোন এই 
উপগ্ররহে দ্বদরক চলরত শুরু করেরে। দ্বর্ো  করো, সিনি, এই কদ্বম্পউটাে কীিারর্ 
কাি করে আমাে সচরয সকউ িারলা িারন না। 
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দ্বিউদ্বিরনে অধবচরন্দ্রে দ্বদরক দ্বচদ্বন্ততিারর্ তাদ্বকরয সপরলারেট র্লল, এটারক র্লা হরতা 
চাাঁদ, আরেকটা িাষায র্লা হরতা মুন আরেকটা নাম দ্বেল লুনা।  ম্ভর্ত আরো নাম 
দ্বেল।–দ্বচন্তা করে সদখ ওল্ড চযাপ, একাদ্বধক িাষা থাকরল দ্বক  ম যা-রু্েরত  ম যা, 
িদ্বটলতা 
 
চাাঁদ? র্লল ট্র্যাদ্বিি। অরনক  হি-এর্াে মরন করো সফলম মহাকাশোরনে দ্বনিস্ব 
এনাদ্বিব স া ব এে  াহারেয ট্র্যািদ্বডউ াে সলার্  র্যর্হাে কেরত সচরযদ্বেল র্রলই 
মহাকাশোন োাঁকুদ্বন খায। দ্বকন্তু স টা সকারনা র্যাপাে না। র্যাপাে হরে আমো চাাঁরদে 
দ্বদরক োদ্বে-হা নামটা আমাে পেন্দ হরযরে। আদ্বম সদখদ্বে আে অর্াক হদ্বে। 
 
অর্াক হে সকন সগালান? 
 
আযতন সদরখ । উপগ্রহগুরলারক আমো কখরনা লেয কদ্বে না, সিনি। কােণ স গুরলা 
হয সর্শ সোট। দ্বকন্তু এটা অনযেকম, প্রায একটা গ্রহই র্লা োয । ডাযাদ্বমটাে প্রায 
৩,৫০০ দ্বকরলাদ্বমটাে। 
 
গ্রহ? এটারক তুদ্বম গ্রহ র্লরত পারো না। এখারন র্া  কো অ ম্ভর্। অরনক সোট। 
র্াযুমণ্ডল সনই। এখান সথরকই এগুরলা র্লরত পােদ্বে আদ্বম। 
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মাথা নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, তুদ্বম সর্শ দে মহাকাশচােী হরয উেে সিনি। দ্বেকই র্রলে। 
র্াতা  সনই। পাদ্বন সনই। দ্বকন্তু তাে মারন শুধুমাত্র চাাঁরদে অেদ্বেত  ােরফর  র্া  কো 
োরর্ না। দ্বকন্তু আণ্ডােগ্রাউরণ্ড? 
 
আণ্ডােগ্রাউণ্ড? সপরলারেরটে গলায  রন্দহ। 
 
হযাাঁ, আণ্ডােগ্রাউণ্ড। হরর্ না সকন? তুদ্বমই র্রলে পৃদ্বথর্ীে র্ড় র্ড় শহেগুরলা দ্বেল 
আণ্ডােগ্রাউরণ্ড। আমো িাদ্বন ট্র্ানটে পুরোটাই দ্বেল আণ্ডােগ্রাউরণ্ড। কমপরেলরনে 
কযাদ্বপটাল দ্ব দ্বট এর্াং স ালাদ্বেযান মযান রনে সর্দ্বশেিাগটাই দ্বেল আণ্ডােগ্রাউরণ্ড। 
 
দ্বকন্তু, সগালান, প্রদ্বতদ্বট গ্রহই দ্বেল র্া রোগয।  ােরফ ও র্া রোগয দ্বেল, দ্বেল র্াযুমণ্ডল 
এর্াং মহা াগে ।  ােরফ  র্ র্ার ে অরোগয হরল দ্বক আণ্ডােগ্রাউরণ্ড র্া  কো  ম্ভর্? 
 
দ্বচন্তা করো, সিনি! আমো এখন সকাথায র্া  কেদ্বে। ফাে স্টাে সোট একটা দ্বর্ে োে 
 ােরফ  র্ র্ার ে অরোগয। র্াইরে পাদ্বন সনই, র্াতা  সনই। দ্বিতরে আমো সর্শ 
আোরমই আদ্বে। গযালাদ্বিরত অরনক সে  সস্টশন এর্াং সে  স টলমযান্ট আরে। 
চাাঁদরক একটা দ্বর্শাল সে শীপ দ্বহ ারর্ কল্পনা করো। 
 
দ্বিতরে নাদ্বর্ক  হ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

682 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

হযাাঁ। দ্বমদ্বলযন দ্বমদ্বলযন মানুষ এর্াং প্রাণী, উদ্বিদ; এর্াং অদ্বত উন্নত সটকরনালদ্বি, দ্বক মরন 
হয, সিনি? পৃদ্বথর্ী েদ্বদ তাে সশষ দ্বদনগুরলারত আলফা স ঞু্চদ্বেরক প্রদদ্বেণেত গ্ররহ 
স টলােরদে পাোরত পারে এর্াং  ম্ভর্ত ইরম্পদ্বেযাল  াহােয দ্বনরয স টারক র্া রোগয 
করে তুলরত পারে, শূনয মহা াগরে খাদয উৎপাদন কেরত পারে।  ীমাহীন পাদ্বনে রু্রক 
িূদ্বম গেন কেরত পারে; তা হরল পৃদ্বথর্ী তাে উপগ্ররহ স টলাে পাদ্বেরয স টাে 
অিযন্তেিাগ র্া রোগয করে তুলরত পােরর্ না? 
 
 রন্দরহে গলায র্লল সপরলারেট, মরন হয। স টাই হরযরে। েদ্বদ পৃদ্বথর্ীে দ্বকেু 
লুকারনাে থারক তাহরল সর্দ্বশ দূরে োরর্ সকন। আে লুকারনাে িান দ্বহর রর্ চাাঁদ আদশব। 
উপগ্ররহ মানুষ র্া  করে সক দ্বচন্তা কেরর্। আদ্বম দ্বনরিই সতা  ামরন দ্বদরয চরল সগরলও 
দ্বচন্তা কেতাম না। মনরোগ আকৃষ্ট কোে কােণ সফলম। কৃদ্বতত্বটা তারক দ্বদরতই হরর্। 
আদ্বম না দ্বদরলও দ্বব্ল্  সদরর্। 
 
দ্বকন্তু, ওল্ড মযান, চাাঁরদে  ােরফর ে দ্বনরচ েদ্বদ দ্বকেু লুকারনা থারক, খুাঁরি সর্ে কেরর্ 
কীিারর্?  ােরফ  সতা দ্বনশ্চযই করযক দ্বমদ্বলযন র্গব দ্বকরলাদ্বমটাে 
 
সমাটামুদ্বট চদ্বেশ দ্বমদ্বলযন। 
 
আে পুরোটাই আমারদে সদখরত হরর্, দ্বকর ে িনয? একটা প্ররর্শপথ? সকারনা ধেরনে 
এযােলক? 
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এিারর্ িার্রল কািটা অরনক র্ড়। দ্বকন্তু আমোরতা শুধু র্স্তু খুাঁিরর্া না, খুাঁির্ রু্দ্বদ্ধমান 
িীর্ন। আে আমারদে  ারথ আরে দ্বব্ল্ –ইরন্টদ্বলরিি দ্বডরটক্ট কোে সেরত্র সে একটা 
প্রদ্বতিা। 
 
. 
 
দুরচারখ অদ্বিরোগ দ্বনরয ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাকারলা দ্বব্ল্ , সশষ পেবন্ত ঘুদ্বমরযরে। খুর্ কষ্ট 
হরযরে শান্ত কেরত। স ৌিাগয, আদ্বম  ম্ভর্ত ওে সকারনা েদ্বত কদ্বেদ্বন। 
 
োণ্ডা গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি, সতামাে র্োং ওে মাইণ্ড সথরক সিদ্ববে র্দ্ধমূল দ্বচন্তা মুরে 
সদওযাে সচষ্টা কো উদ্বচত। সেরহতু তুদ্বম িারলািারর্ই িারনা আদ্বম আে স ালাদ্বেযায 
দ্বফরে োরর্া না। 
 
মুরে সফলর্, এতই  হি? এ র্যাপারে তুদ্বম দ্বক িারনা, ট্র্যাদ্বিি। কখরনা মাইণ্ড অনুির্ 
করেে। এটা কতখাদ্বন িদ্বটল সতামাে  ামানযতম ধােণাও সনই। িানরল সকারনা র্দ্ধমূল 
দ্বচন্তা মুরে সফলাে কথা এমনিারর্ র্লরত না সেন সর্াতরলে আটরক োওযা দ্বেদ্বপ খুলরত 
র্লে। 
 
তুদ্বম অন্তত দুর্বল কোে সচষ্টা কেরত পারো। 
 
হযরতা দ্বকেুটা দুর্বল কেরত পাের্ একমার ে  তকব দ্বডরিদ্বডাং এে পে। 
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দ্বডরিদ্বডাং মারন? 
 
সে িারন না তারক রু্োরনা কদ্বেন। 
 
তা হরল র্াচ্চাটারক দ্বনরয তুদ্বম দ্বক কেরর্? 
 
এখরনা িাদ্বন না; অরনক দ্বকেু দ্বর্রর্চনা কেরত হরর্। 
 
স রেরত্র মহাকাশোন দ্বনরয আমো কী কেরত চাই স টা সতামারক র্লদ্বে। 
 
িাদ্বন কী কেরর্। দ্বনউ আরথব দ্বফরে দ্বগরয  ুন্দেী দ্বহরোরকাে মন গলারনাে সচষ্টা কেরর্, 
অর্শয স  েদ্বদ কথা সদয সে এর্াে সতামাে শেীরে িাইো  স াকারর্ না। 
 
সচহাোয সকারনা িার্ ফুটরত দ্বদল না ট্র্যাদ্বিি। না, আদ্বম দ্ব দ্ধান্ত পারল্টদ্বে। আমো চাাঁরদ 
োদ্বে-সিনরিে মরত ওটা উপগ্ররহে নাম। 
 
উপগ্রহ? কােণ এটাই একমাত্র দ্বনকট দ্বর্ে। আদ্বম দ্বচন্তাও কদ্বেদ্বন। 
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আদ্বমও না। সকউ কেরর্ও না। গযালাদ্বিে সকাথায এমন সকারনা উপগ্রহ আরে সেটারক 
একটু গুরুত্ব সদওযা োয। দ্বকন্তু এই উপগ্রহ, র্ড় এর্াং অননয  াধােণ, পৃদ্বথর্ীে 
নামহীনতা অরনকখাদ্বন ঘুচরর্। সকউ পৃদ্বথর্ী খুাঁরি না সপরলও চাাঁদ অর্শযই খুাঁরি পারর্। 
 
এটা দ্বক র্া রোগয? 
 
 ােরফর  র্া  কো অ ম্ভর্, দ্বকন্তু এটা সেদ্বডওঅযাকদ্বটি নয সমারটই। কারিই পুরোপুদ্বে 
র্ র্ার ে অরোগয না। হযরতা িীর্রনে অদ্বস্তত্ব আরে-হযরতা প্রারণ িেপুে, তরর্ 
 ােরফর ে দ্বনরচ। এর্াং অর্শযই আরো কারে োওযাে পে তুদ্বম আমারদেরক স টা 
র্লরত পােরর্। 
 
কাধ নাড়ল দ্বব্ল্ । আদ্বম সচষ্টা কের্। দ্বকন্তু হোৎ করে চাাঁরদে দ্বদরক নিে পড়ল সকন? 
 
শান্ত  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, কনর ারল থাকাে  ময দ্বকেু একটা করেরে সফলম। 
 
অরপো কেরে দ্বব্ল্ , সেন আরো দ্বকেু শুনরর্, তােপে আর্াে কাাঁধ নাড়ল। স টা োই 
সহাক। আমাে মরন হয তুদ্বম এখন োরগ অন্ধ হরয ওরক খুন কেরর্ না। 
 
তারক খুন কোে সকারনা ইো আমাে সনই, দ্বব্ল্ । হাত নাড়ল দ্বব্ল্ , দ্বেক আরে। সদখা 
োক। আমো দ্বক এখন চাাঁরদে দ্বদরক এরগাদ্বে? 
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হযাাঁ,  ার্ধানতা দ্বহর রর্ খুর্ দ্রুত এরগাদ্বে না। তরর্  র্দ্বকেু দ্বেক োক থাকরল আগামী 
দ্বত্রশ ঘণ্টাে মরধয সপৌঁরে োরর্া। 
 
. 
 
চাাঁরদে  ােরফ  পুরোপুদ্বে দ্বনষ্ফলা, র্ন্ধযা। উজ্জ্বল আরলাদ্বকত দ্বদরনে অাংশ তারদে দ্বনরচ 
সির  সেরত সদখল ট্র্যাদ্বিি। আরগ্নযদ্বগদ্বেে জ্বালামুখ এর্াং পাহাদ্বড় এলাকাে একরঘরয 
দ্বর্সৃ্তদ্বত, দু-একটা িাযগা োযা  াকা। মাদ্বটে েরঙে পাথবকয খুর্  ূক্ষ্ম, এর্াং মারে মারেই 
সচারখ পড়রে দ্বর্শাল  মতল িূদ্বম, আরগ্নযদ্বগদ্বেে জ্বালামুরখ িদ্বতব। 
 
োরতে অাংরশে দ্বদরক েতই এরগারলা োযাগুরলা ততই দীঘব হরত হরত এক ময দ্বমরশ 
সগল । দ্বপেরন পাহাড় চূড়া এখরনা  ূরেবে আরলায দ্বেকদ্বমক কেরে, অরনকটা দূের্তবী 
তাোে মরতা, আকারশে নেরত্রে সচরয সর্দ্বশ উজ্জ্বল। তােপে স গুরলাও দ্বমদ্বলরয সগল । 
দ্বনরচ আকারশ পৃদ্বথর্ীে োপ া আরলা, নীলরচ  াদা রৃ্ে, পদ্বেপূণব রৃ্ে সথরক দ্বকেুটা কম। 
তােপে পৃদ্বথর্ীও ডুরর্ সগল দ্বদগরন্ত। তারদে দ্বনরচ এখন শুধু অরিদয অন্ধকাে আে 
উপরে তাোগুরলা পাউডারেে মরতা গুাঁরড়া গুাঁরড়া হালকা আরলা েড়ারে। ট্র্যাদ্বিি, 
টাদ্বমবনার ে নেত্রহীন আকারশে দ্বনরচ সর্রড় উরেরে। তাে কারে এই দৃশয  র্ মযই 
দ্বর্স্মযকে। 
 
 ামরনে আকারশ উজ্জ্বল তাো ফুরট উেল, একটা, দুইটা। তােপে অরনকগুরলা, পাতলা 
হরে, ঘন হরে, তােপে  র্ দ্বমরশ সগল এক ারথ। েট করে দ্বর্ষুর্ সেখা পাে হরয 
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তাো সর্দ্বেরয এল দ্বদরনে অাংরশ। নােকীয উজ্জ্বলতা দ্বর্দ্বকেণ কেরে  ূেব, দ্বিউদ্বিন 
তৎেণাৎ স দ্বদক সথরক  দ্বেরয দ্বনচ সথরক প্রদ্বতফদ্বলত আরলা সপালাোইি করে দ্বদল। 
 
পদ্বেস্কাে রু্েরত পােরে ট্র্যাদ্বিি  ােরফর ে দ্বনরচ সকারনা র্ দ্বত থাকরল স টা এিারর্ 
খাদ্বল সচারখ সর্ে কো োরর্ না। 
 
দ্বব্ল্  র্র  আরে পারশ। দ্বিউদ্বিরনে দ্বদরক তাকাযদ্বন স ; র্োং সচাখ র্ন্ধ করে সেরখরে। 
মরন হরে সেন সচযারে না র্র  অোন হরয পরড় আরে। 
 
ট্র্যাদ্বিি রু্েরত পােরে না, দ্বব্ল্  ঘুদ্বমরয পরড়রে দ্বকনা, নেম গলায দ্বিরে  কেল, 
সকারনা দ্বকেু দ্বডরটক্ট কেরত সপরেে? 
 
িীষণ আরস্ত মাথা নাড়ল দ্বব্ল্ । না, দ্বফ দ্বফ  করে র্লল। শুধু স ই হালকা দ্বফ দ্বফ াদ্বন। 
তুদ্বম র্োং আর্াে আমারক ওখারনই দ্বফদ্বেরয দ্বনরয চল। সকাথায তুদ্বম িারনা? 
 
কদ্বম্পউটাে িারন। 
 
অরনকটা দ্বিরোদ্বযাং অন অযা টারগবট, এদ্বদরক একটু নরড়, ওদ্বদরক একটু নরড় টারগবট 
খুাঁরি সর্ে কো। ওো সে অাংরশে কথা র্লরে স টা োরতে অাংরশে প্রায মােখারন। 
অন্ধকাে। শুধু আকারশে অরনক দ্বনরচ েুরল সথরক পৃদ্বথর্ী োযাগুরলাে মারে িূতুরড় 
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পাাংশুরট আরলা েড়ারে। িারলািারর্ সদখাে িনয পাইলটরুরমে আরলা দ্বনদ্বিরয দ্বদরযও 
লাি হযদ্বন। 
 
উদ্বিগ্ন হরয দেিায দাাঁদ্বড়রয আরে সপরলারেট। দ্বকেু সপরযে? খ খর  গলায দ্বিরে  
কেল স । 
 
হাত তুরল চুপ কোে দ্বনরদবশ দ্বদল ট্র্যাদ্বিি। দ্বব্ল্ রক সদখরে স । িারন চাাঁরদে এই অাংরশ 
 ূরেবে আরলা দ্বফরে আ রত আরো করযকদ্বদন, আর্াে এটাও িারন দ্বব্ল্  ো অনুির্ 
কোে সচষ্টা কেরে তাে িনয আরলাে সকারনা প্ররযািন সনই। 
 
আরে ওখারন। র্লল দ্বব্ল্ । 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত? 
 
হযাাঁ। 
 
আে এটাই একমাত্র েট? এই একটা মাত্র েট আদ্বম দ্বডরটক্ট কেরত সপরেদ্বে। তুদ্বম 
দ্বক চাাঁরদে  ােরফর ে পুরোটা চরষ সফরলে? 
 
সমাটামুদ্বট র্ড় একটা অাংশ। 
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সর্শ, সমাটামুদ্বট র্ড় একটা অাংরশে মরধয আদ্বম এটুকুই দ্বডরটক্ট কেরত সপরেদ্বে। এখন 
আরো সর্রড়রে। মরন হয ওটাও আমারদে দ্বডরটক্ট করেরে। তরর্ দ্বর্পজ্জনক না। র্োং 
মরন হরে সেন আমারদে স্বাগত িানারে। 
 
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত? 
 
আমাে অনুিূদ্বত তাই র্লরে। 
 
হযরতা সতামাে অনুিূদ্বতরক সধাকা সদওযা হরে? র্লল সপরলারেট। 
 
দ্বকেুটা দ্বর্েি  ুরে দ্বব্ল্  র্লল, সধাকা সদওযা হরল আদ্বম রু্েরত পােতাম। 
 
অদ্বতদ্বেি আত্মদ্বর্ো  দ্বনরয দ্বফ দ্বফ  করে দ্বকেু র্লল ট্র্যাদ্বিি। তােপে র্লল, আশা 
কদ্বে তুদ্বম ো দ্বডরটক্ট করেে স টা রু্দ্বদ্ধমান? 
 
আদ্বম উাঁচুমারমে রু্দ্বদ্ধমো দ্বডরটক্ট করেদ্বে। শুধু– গলাে স্বে সকমন অিুত সশানাল। 
 
শুধু কী? 
 
 স্ স্ । দ্বর্েি করো না। কনর নরট্র্ট কেরত দাও। সশষ কথাগুরলা সশানা সগলনা, শুধু 
সোাঁট নড়ল। 
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তােপে হালকা দ্বর্স্মরযে  ুরে র্লল স , ওটা মানুষ নয। 
 
মানুষ না। ট্র্যাদ্বিি আরো সর্দ্বশ দ্বর্দ্বস্মত। আর্ােও সোর্ট? স ালাদ্বেযাে মরতা? 
 
না, হা রে দ্বব্ল্ । দ্বেক সোর্দ্বটকও না। 
 
দুরটাে একটা সতা হরতই হরর্। 
 
সকারনাটাই না। দ্বব্ল্র ে মুরখ চাপা হাদ্ব । এটা মানুষ না এর্াং আমাে সদখা সকারনা 
সোর্রটে  ারথও দ্বমল সনই। 
 
আদ্বম সদখরত চাই। র্লল সপরলারেট; মাথা নাড়রে সিারে সিারে, আনরন্দ সচাখ দুরটা 
হরয সগরে র্ড় র্ড়। সর্শ চমৎকাে হরর্। নতুন দ্বকেু। 
 
নতুন দ্বকেু, দ্বনরিও হোৎ উজ্জীদ্বর্ত হরয দ্বফ দ্বফ  করে র্লল ট্র্যাদ্বিি-এর্াং হোৎ এক 
অপ্রতযাদ্বশত সর্ারধাদরযে আরলা তাে মদ্বস্তরষ্কে দ্বিতে আরলাড়ন তুলল। 
 
. 
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েুদ্ধ িয কো ত দ্বনরকে মরতা মরন দ্বর্িযউো  দ্বনরয দ্বনরচ নামরত লাগল তাো। 
এমনদ্বক সফলমও সোগ দ্বদল তারদে  ারথ। স  র্োং আরো সর্দ্বশ খুদ্বশ, ধরেই দ্বনরযরে 
স ালাদ্বেযায দ্বফরে এর রে তাো । 
 
ট্র্যাদ্বিি সমাটামুদ্বট  ুদ্বিে, তাে দ্বিতরে সকউ সেন র্লরে, অিুত র্যাপাে সে পৃদ্বথর্ী-অথর্া 
পৃদ্বথর্ীে ো দ্বকেু এখন চারদ েরযরে-ো  র্াইরক  দ্বেরয োখাে িনয অরনক সকৌশল 
করেরে, এখন সকৌশরল তারদেরক কারে সটরন দ্বনরে। উরেশয স ই একই। অরনকটা 
স ই প্রর্ারদে মরতা, তুদ্বম েদ্বদ কাউরক এড়ারত না পারো, তরর্ তারক কারে সটরন নাও 
এর্াং ধ্বাং  করে দাও। অনয িারর্ র্লা োয পৃদ্বথর্ীে েহ য দ্বক েহ যই সথরক োরর্? 
 
দ্বকন্তু চাাঁরদে  ােরফর ে কাোকাদ্বে হরতই মাথা সথরক দূে হরয সগল দ্বচন্তাটা। র্োং 
আনরন্দে র্নযা র্রয সগল মরনে সিতে। 
 
মহাকাশ োন সকাথায োরে মরন হরলা স টা দ্বনরয তাে সকারনা  রন্দহ সনই। এখন 
কতগুরলা পাথরেে চূড়াে উপরে েরযরে এর্াং কদ্বম্পউটারেে  ামরন র্র  ট্র্যাদ্বিি অনুির্ 
কেল তারক দ্বকেুই কেরত হরর্ না। সেন তারক আে কদ্বম্পউটােরক পথ সদখারে সকউ, 
আে কাাঁধ সথরক দাদ্বযরত্বে সর্াো সনরম োওযারত স  শুধু  ীমাহীন স্বদ্বস্ত অনুির্ কেল। 
 
িূদ্বমে  ারথ  মান্তোল সর্রগ একটা উাঁচু দ্বক্লরফে দ্বদরক এরগারে তাো। দ্বক্লফটা তারদে 
গদ্বতপরথ দ্বর্পজ্জনকিারর্ র্াাঁধা হরয আরে। হালকািারর্ চকচক কেরে পৃদ্বথর্ীে আরলা 
এর্াং ফাে স্টারেে লাইট দ্বর্রমে আরলায। দ্বনদ্বশ্চত ধাক্কা খারর্ সিরনও িয পারে না 
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ট্র্যাদ্বিি, এর্াং েখন  ো দ্বে  ামরন দ্বক্লরফে একটা অাংশ েট করে  রে দ্বগরয তারদে 
 ামরন কৃদ্বত্রম আরলায দ্বেলদ্বমল কো একটা কদ্বেরডাে খুরল দ্বদল, স  সমারটই অর্াক 
হরলা না। 
 
দ্বনরিে সচষ্টারতই গদ্বত কদ্বমরয আনল মহাকাশ োন, দ্বনখুাঁতিারর্  ুরক সগল প্ররর্শ মুখ 
দ্বদরয,  রে দাাঁড়ারলা একপারশ-র্ন্ধ হরয সগল সপেরন প্ররর্শমুখ আরেকটা খুলল  ামরন। 
স টা দ্বদরয তাো প্ররর্শ কেল এক  ুদ্বর্শাল হলরুরম।  ম্ভর্ত র্ড় সকারনা পাহারড়ে 
অিযন্তেিাগ সকরট ততদ্বে কো হরযরে। 
 
মহাকাশোন থামরতই দ্বিতরেে  র্াই দ্বিড় কেল এযােলরকে  ামরন। সকউ িার্রে না, 
এমনদ্বক ঐদ্বিিও না, সে র্াইরে দ্বনো  সনওযাে মরতা র্াতা  আরে দ্বকনা-র্া আরদৌ 
সকারনা র্াযুমণ্ডল আরে দ্বকনা। 
 
োই সহাক র্াতা  আরে। দ্বনো  সনওযাে মরতা এর্াং আোমদাযক। তাো এমনিারর্ 
দ্বনরিরদে দ্বদরক তাকারলা সেন আপন গৃরহ দ্বফেরত সপরে মহাখুদ্বশ। প্রাথদ্বমক উচ্ছ্বা  
সকরট োওযাে পে সখযাল হরলা দ্বকেু দূরে একিন সলাক দাাঁদ্বড়রয আরে, িদ্রিারর্ তধেব 
ধরে অরপো কেরে তারদে এদ্বগরয আ াে িনয। 
 
সলাকটা লবা, মুখমণ্ডল গম্ভীে। সোি েরঙে চুল সোট করে োাঁটা। প্রশস্ত দ্বচকরর্ান, 
উজ্জ্বল সচাখ, সপাশাক পুরোরনা ইদ্বতহা  র্ইরয সেমন সদখা োয দ্বেক সতমন, েদ্বদও স  
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র্দ্বলষ্ঠ এর্াং দীঘবরদহী তরু্ও সকমন ক্লান্ত মরন হয-খাদ্বল সচারখ সদখা োয না, দ্বকন্তু 
দ্বকিারর্ সেন  র্াই অনুির্ কেল। 
 
সফলমই প্রথম  াংদ্বর্ত দ্বফরে সপল। চড়া  ুরেলা গলায দ্বচৎকাে দ্বদরয েুটল সলাকটাে 
কারে, হাত সনরড় কাাঁদরে, সিদ্বব! সিদ্বব! অরনকটা রুদ্ধোর । 
 
গদ্বত একর্ারেে িনযও কমল না তাে, এর্াং কারে সেরতই সলাকটা দ্বনচু হরয তারক 
সকারল তুরল দ্বনল। সফলম দুহাত দ্বদরয তাে গলা িদ্বড়রয ধেল, এখরনা সফাাঁপারে আে 
র্লরে সিদ্বব! 
 
অনযো এদ্বগরয এল  াংেত পদরেরপ, এর্াং ট্র্যাদ্বিি ধীরে ধীরে র্লল, (গযালাকদ্বটক 
রু্েরত পােরর্?) দুুঃদ্বখত, যাে। এই দ্বশশু তাে প্ররটক্টেরক হাদ্বেরয সফরলরে এর্াং খুাঁরি 
সর্ড়ারে। সকন আপনাে দ্বদরক এিারর্ েুরট এল রু্েরত পােদ্বে না, কােণ স  খুাঁিরে 
একটা সোর্ট। একটা োদ্বন্ত্রক– 
 
সলাকটা এই প্রথম কথা র্লল, কণ্ঠস্বে  ুরেলা নয র্োং োো  াো িীর্ন  তয নযারযে 
পরথ চরল, মানুরষে কলযাণ করে, তারদে কণ্ঠস্বে সেমন হয সতমন, এর্াং তাে কণ্ঠস্বরে 
দ্বকেুটা প্রাচীনতা আরে, দ্বকন্তু গযালাকদ্বটক এরকর্ারে দ্বনখুাঁত। 
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স্বাগতম, র্নু্ধগণ, র্লল স -এর্াং স  সে র্নু্ধরত্বে হাত র্াদ্বড়রযরে সকারনা  রন্দহ সনই, 
মুরখ গাম্ভীেব িাযী হরয আরে েদ্বদও তাে। এই দ্বশশু আপনাো েতটুকু িারনন তােরচরযও 
সর্দ্বশ অনুিূদ্বতপ্রর্ণ, কােণ আদ্বম একিন সোর্ট। আমাে নাম ডানীল অদ্বলরিা। 
 
. 
 
২১. োত্রা হরলা সশষ 
 
দ্বকেুই দ্বর্ো  কেরত পােরে না ট্র্যাদ্বিি। চাাঁরদ লযাণ্ড কোে আরগ ও পরে সে 
অস্বািাদ্বর্ক আনন্দ তাে সিতরে দ্বেল দূে হরয সগরে স টা-স   রন্দহ কেরে  ামরন 
দাাঁড়ারনা এই স লফ-স্টাইল সোর্টই তাে সিতরে আনন্দদাযক অর্িা ততদ্বে করেদ্বেল। 
 
এখরনা তাদ্বকরয আরে ট্র্যাদ্বিি, পুরোপুদ্বে  ুদ্বিে এর্াং আনটাচড মাইণ্ড, দ্বর্স্মরয ডুরর্ 
সগল। কথা র্লল দ্বর্স্ময দ্বনরয, র্লল, তাে অনু ন্ধারনে কথা, ো স  খুাঁরি সর্ড়ারে তাে 
কথা, দ্বক র্লরে সশানা সগল না, সর্াো সগল না, দ্বকন্তু  ামরন দাাঁড়ারনা প্রায মানুরষে 
মরতা সলাকটাে উপদ্বিদ্বত মন খুরল কথা র্লরত র্াধয কেল তারক। 
 
 রন্দহ সনই দ্বব্ল্  এমন দ্বকেু দ্বডরটক্ট করেরে ো মানুষও না সোর্টও না, সপরলারেরটে 
িাষায নতুন দ্বকেু। এর্াং দ্বেক তাই। আে এটাই তাে দ্বচন্তারক নতুন খারত প্রর্াদ্বহত 
কেল দ্বকন্তু দ্বকেুেণ পে অনযানয িার্নাে সতারড় হাদ্বেরয সগল। 
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দ্বব্ল্  আে সফলম এলাকাটা ঘুরে সদখরে। পোমশব দ্বব্ল্র ে, দ্বকন্তু তাে আরগ অর্শয ডানীল 
এর্াং তাে মরধয সচারখ সচারখ ইশাো হরযরে। েখন সফলম তাে সিদ্ববরক সেরড় সেরত 
আপদ্বে িানাল তখন ডানীরলে একটা গম্ভীে শব্ এর্াং এক আঙুরলে ইশাোরতই দূে 
হরয সগল তাে  র্ আপদ্বে। ট্র্যাদ্বিি আে সপরলারেট থাকল। 
 
ওো ফাউরণ্ডশনাে নয,  যাে, র্লল সোর্ট, এমনিারর্ সেন এরতই  র্ র্যাখযা কো 
হরযরে। একিন গাযা এর্াং একিন সে াে। 
 
ট্র্যাদ্বিি দ্বকেু র্লল না। একটা গারেে দ্বনরচ  াধােণ করযকটা সচযাে পাতা, স খারন 
র্ রত সদওযা হরলা। ডানীল পুরোপুদ্বে মানুরষে িদ্বিরত র্ াে পে ট্র্যাদ্বিি র্লল, 
আপদ্বন আ রলই সোর্ট? 
 
 দ্বতয,  যাে। র্লল ডানীল । 
 
সপরলারেরটে মুখ আনরন্দ েলমল কেরে। স  র্লল, প্রাচীন দ্বকাংর্দদ্বন্তরত ডানীল নারম 
একিন সোর্রটে কথা আরে, আপদ্বন তাে  ারথ দ্বমদ্বলরয নাম সেরখরেন? 
 
আদ্বমই স ই সোর্ট। ওগুরলা দ্বকাংর্দদ্বন্ত নয,  দ্বতয। আপদ্বন স ই সোর্ট হরল হািাে 
র্েে র্য  আপনাে। 
 
দ্বর্শ হািাে র্েে। শান্ত গলায র্লল ডানীল। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন অ্যাে আর্থ । আইজাক আসিমভ  

696 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
দ্বর্ষম সখরলা সপরলারেট, ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক তাকারলা, আে ট্র্যাদ্বিি োরগে  ারথ র্লল, 
আপদ্বন সোর্ট হরল, আদ্বম আপনারক  তয কথা র্লাে আরদশ কেদ্বে। 
 
আমারক  তয কথা র্লাে আরদশ সদযাে দেকাে সনই,  যাে। আদ্বম অর্শযই তা কের্। 
আপনারক আদ্বম দ্বতনটা দ্বর্কল্প দ্বদদ্বে,  যাে, হয আদ্বম একিন মানুষ সে দ্বমরথয কথা 
র্লরে। অথর্া এমনিারর্ সপ্রাগ্রাম কো একিন সোর্ট সে দ্বর্ো  করে তাে র্য  দ্বর্শ 
হািাে র্েে; অথর্া আদ্বম আ রলই দ্বর্শ হািাে র্েরেে প্রাচীন সোর্ট। সকানটা সমরন 
সনরর্ন স টা আপনারকই দ্বিে কেরত হরর্। 
 
আরলাচনা করেই স টা সর্ে কো োরর্, শুকরনা গলায র্লল ট্র্যাদ্বিি। তাকাল উপরেে 
দ্বদরক। আরলা পুরোপুদ্বে মৃদু নেম  ূরেবে আরলাে মরতা। দ্বকন্তু আকারশ সকারনা  ূেব 
সদখা োরে না, পদ্বেষ্কাে করে র্লরত সগরল মাথাে উপরে আকাশ সনই। দ্বর্ো  কো 
কদ্বেন।  ােরফর ে মাধযাকষবণ ০.২ দ্বি এে কম হওযাে কথা। 
 
 ােরফর ে স্বািাদ্বর্ক মাধযাকষবণ ০.১৫ দ্বি,  যাে। এটা ততদ্বে কো হরযরে আপনাে 
মহাকাশোন সে সকৌশরল র্ানারনা হরযরে দ্বেক স ই সকৌশরল। অনযানয প্ররযািন, 
আরলা হ  র্গুরলাই সমটারনা হয গ্রযাদ্বিদ্বটকযাদ্বল। েদ্বদও সেখারন  ম্ভর্ স ালাে এনাদ্বিব 
র্যর্হাে কদ্বে। চাাঁরদে মাদ্বট সথরক ধাতর্ পদারথবে প্ররযািন সমটারনা হয, শুধু লাইট 
এদ্বলমযান্ট র্ারদ-কােণ চাাঁরদ হাইরড্রারিন, কার্বন, এর্াং নাইরট্র্ারিন সনই। মারে মারে 
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একটা ধূমরকতু ধরে স খান সথরকই এই দ্বিদ্বন গুরলাে প্ররযািন পুেণ কদ্বে। প্রদ্বত 
শতাব্ীরত একটা ধূমরকতু ধেরলই েরথষ্ঠ। 
 
পৃদ্বথর্ী সথরক দ্বনশ্চযই দ্বকেুই পাওযা োয না? 
 
দুিবাগযর্শত, দ্বেক তাই,  যাে। দ্বহউমযান সপ্রাদ্বটন এে মরতা আমারদে পদ্বিট্র্দ্বনক সেইন 
ও সেদ্বডওঅযাা্োকদ্বটদ্বিদ্বট  হয কেরত পারে না। 
 
আপদ্বন র্হুর্চন র্যর্হাে কেরেন, আে আমো েত দূে সদখরত পােদ্বে-এই মযান ন 
অরনক দ্বর্শাল এর্াং চমৎকাে। চারদ তাহরল আরো অরনরকই আরে। মানুষ? সোর্ট? 
 
দ্বি,  যাে। চাাঁরদ একটা স্বযাং মূ্পণব ইরকালদ্বি আরে। রু্দ্বদ্ধমান  ো  র্াই সোর্ট, কম 
সর্দ্বশ আমাে মরতা। তারদে কারো  ারথই আপনারদে সদখা হরর্ না। এই মযান ন আদ্বম 
একা র্যর্হাে কদ্বে, এর্াং দ্বর্শ হািাে র্েে আরগ আদ্বম সেখারন র্া  কেতাম দ্বেক 
স েকম দ্বডিাইরন ততদ্বে। 
 
খুাঁদ্বটনাদ্বট  র্ আপনাে মরন আরে, তাই না? 
 
দ্বনখুাঁতিারর্। আদ্বম ততদ্বে হওযাে পে দ্বকেু  ময-এখন আমাে মরন হয কত  াংদ্বেপ্ত 
 ময দ্বেল স টা-আদ্বম সে াে ওযাল্ডব অরোোরত দ্বেলাম। 
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সে গ্ররহ- থামল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বি,  যাে । সে গ্ররহ কুকুে আরে। 
 
আপদ্বন স টা িারনন? 
 
দ্বি,  যাে। 
 
অরোোয থাকরল এখারন এরলন কীিারর্? 
 
 যাে, পৃদ্বথর্ীে  ৃদ্বষ্টরক েো কোে িনয গযালাদ্বিরত র্ দ্বত িাপরনে শুরুরতই আদ্বম 
এখারন চরল আদ্ব । আমাে  ারথ আরেকিন সোর্ট দ্বেল, নাম দ্বি কাডব, সে মাইও 
অনুির্ কেরত পােত এর্াং অযাডিাস্ট কেরত পােত। 
 
সেমন দ্বব্ল্  পারে? 
 
দ্বি,  যাে। আমো একেকম র্যথব হই এর্াং দ্বি কারডবে কােবেমতা সথরম োয। োই 
সহাক সথরম োওযাে আরগ স  তাে দ্বর্রশষ েমতা আমারক দ্বদরয সেরত  েম হয সেন 
আদ্বম গযালাদ্বি েো কেরত পাদ্বে; দ্বর্রশষ করে পৃদ্বথর্ী। 
 
দ্বর্রশষ করে পৃদ্বথর্ীই সকন? 
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প্রধানত কােণ এদ্বলিাহ্ সর্ইলী নারমে একিন মানুষ, একিন আথবমযান। 
 
উরেদ্বিত গলায নাক গলাল সপরলারেট, আদ্বম সে কালচাে দ্বহরোে কথা র্রলদ্বেলাম, 
সগালান। 
 
কালচাে দ্বহরো,  যাে? 
 
ড. সপরলারেট সর্াোরত চাইরেন, র্লল ট্র্যাদ্বিি, কালচাে দ্বহরো এমন একিন র্যদ্বি োে 
অরনক গুণকীতবন কো হয এর্াং স   ম্ভর্ত অরনকগুরলা ঐদ্বতহাদ্ব ক চদ্বেরত্রে  াংদ্বমশ্ররণ 
ততদ্বে একটা কাল্পদ্বনক চদ্বেত্র। 
 
দ্বকেুেণ দ্বচন্তা কেল ডানীল, তােপে শান্ত গলায র্লল, না, এদ্বলিাহ্ সর্ইলী  দ্বতযকাে 
মানুষ এর্াং একিন মানুষ। আদ্বম িাদ্বন না আপনারদে দ্বকাংর্দদ্বন্তরত কী র্লা হরযরে, 
দ্বকন্তু তাে উরদযাগ োড়া গযালাদ্বিরত র্ দ্বত িাপন কখরনা  ম্ভর্ হরতা না। তাে  ম্মারনই 
পৃদ্বথর্ী সেদ্বডওঅযাকদ্বটি হরত শুরু কোে পে েতটুকু  ম্ভর্ উদ্ধাে কোে সচষ্টা করেদ্বে। 
আমাে  হকােী সোর্টো গযালাদ্বিে দ্বর্দ্বিন্ন িাযগায মানুষরদে প্রিাদ্বর্ত কোে সচষ্টা 
করেরে। এক  ময আদ্বম পৃদ্বথর্ীে মাদ্বট দ্বে াইকল কোে কাি শুরু কেরত তারদে 
উিুদ্ধ কদ্বে। আরো অরনক পরে-এখন আলফাাঁরক প্রদদ্বেণেত গ্রহ, স টারক র্ র্ার ে 
সোগয করে সতালাে কাি পদ্বেচাদ্বলত কদ্বে। সকারনা সেরত্রই আদ্বম পুরোপুদ্বে  ফল হরত 
পাদ্বেদ্বন। দ্বেক সেেকম চাই স েকমিারর্ কখরনাই পাদ্বেদ্বন মাইণ্ড অযাডিাস্ট কেরত 
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কােণ তারত অযাডিারস্টড মানুষগুরলাে েদ্বত হওযাে  ম্ভার্না দ্বেল। আদ্বম সোর্দ্বটকর ে 
দ্বতন দ্বনযম িাো আর্দ্ধ দ্বেলাম-এখরনা আদ্বে। 
 
হযাাঁ? 
 
এই একটা শরব্ সে অদ্বনশ্চযতা লুদ্বকরয আরে তা ডানীরলে মরতা সমন্টাল পাওযাে 
 ম্পন্ন কারো পরে রু্েরত সকারনা অ ুদ্বর্ধা হর্াে কথা নয। সোর্দ্বটরিে দ্বনযমগুরলা 
প্রথরম র্লল স । তােপে র্লল দ্বনযমগুরলা সমাটামুদ্বট  হি িাষায র্ললাম। দ্বকন্তু 
প্রকৃত সেরত্র আমারদে পদ্বিট্র্দ্বনক সেইরন এগুরলা হরে িদ্বটল গাদ্বণদ্বতক  াংখযা। 
 
আইনগুরলা সমরন চলরত আপনাে  ম যা হরযরে? 
 
অর্শযই  যাে। প্রথম দ্বনযমটাই মানুরষে উপে আমাে সমন্টাল টযারলন্ট প্ররযাগ কেরত 
র্াধা সদয। এত দ্বর্শাল গযালাদ্বিে অগ্রগদ্বতে িনয একটা দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরল কারো সকারনা 
েদ্বত হরর্ না স টা অ ম্ভর্।  র্ মযই দ্বকেু মানুষ  ম্ভর্ত অরনক মানুষ কষ্ট পায; তাই 
সোর্ট এমন পথ সর্রে সনয োরত েদ্বতে পদ্বেমাণ হয  র্রচরয কম। তাে পরেও 
 ম্ভার্নাগুরলা এত িদ্বটল সে দ্বনর্বাদ্বচত পরথে র্যাপারে দ্বনদ্বশ্চত হওযা োয না। 
 
রু্েরত পােদ্বে, র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
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আদ্বম গযালাদ্বিে অন্তহীন দ্বর্র্াদ দ্বর্পেবয অরপোকৃত উন্নত কোে সচষ্টা করেদ্বে। হযরতা 
দ্বকেু সেরত্র  ফল হরযদ্বে, দ্বকন্তু আপনারদে গযালাকদ্বটক ইদ্বতহা  আপদ্বন িারলািারর্ই 
িারনন। রু্েরতই পােরেন অদ্বধকাাংশ সেরত্রই আদ্বম র্যথব হরযদ্বে। 
 
আদ্বম িাদ্বন, ক্লান্ত সহর  র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
দ্বি কাডব এে পদ্বে মাদ্বপ্তে পূরর্বই স  আরেকটা নতুন সোর্দ্বটক আইরনে প্রস্তার্না করে। 
আমো এটারক র্দ্বল দ্বিরোরযথ ল, এ োড়া অনয সকারনা নাম মাথায আর দ্বন। দ্বিরোরযথ 
ল হরে সোর্ট কখরনাই মানর্তাে েদ্বত কেরর্ না, র্া এমন দ্বকেু কেরর্ না োরত 
মানর্তাে েদ্বত হয। তখন প্রথম আইনটা স্বযাংদ্বিযিারর্ পদ্বের্দ্বতবত হরয দাাঁড়ায সোর্ট 
কখরনা মানুরষে েদ্বত কেরর্ না, র্া এমন দ্বকেু কেরর্ না ো মানুরষে েদ্বত করে 
েতেণ পেবন্ত না তা দ্বিরোরযথ ল-এে পদ্বেপন্থী হয। 
 
িুরু সকাাঁচকারলা ট্র্যাদ্বিি।  ামদ্বগ্রকিারর্ মানর্তাে িনয সকানটা েদ্বতকে, সকানটা 
েদ্বতকে না, স টা কীিারর্ আপদ্বন দ্বিে কেরর্ন? 
 
 াংরেরপ,  যাে, র্লল ডানীল, তাদ্বিকিারর্, দ্বিরোরযথ ল ই হরে আমারদে প্ররশ্নে 
উেে। র্াস্তর্রেরত্র আমো কখরনাই দ্বিে কেরত পাদ্বেদ্বন। দ্বহউমযান দ্বর্দ্বযাং একটা 
কাংদ্বিট অর্রিক্ট। একিন মানুরষে েদ্বত দ্বহ ার্ কো োয, তুলনা কো োয। 
দ্বহউমযাদ্বনদ্বট অযার্স্ট্রাকশন। স টারক কীিারর্  ামলার্? 
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আদ্বম িাদ্বন না, র্লল ট্র্যাদ্বিি। 
 
এক দ্বমদ্বনট, র্লল সপরলারেট। দ্বহউমযাদ্বনদ্বটরক আপদ্বন একটা দ্ব রিল অগবাদ্বনিরম পদ্বেণত 
কেরত পারেন। গাযা। 
 
আদ্বম দ্বেক তাই কোে সচষ্টা কেদ্বে,  যাে। আদ্বমই গাযা প্রদ্বতষ্ঠা কদ্বে। েদ্বদ দ্বহউমযাদ্বনদ্বটরক 
একটা দ্ব রিল অগবাদ্বনিরম পদ্বেণত কো োয তখন তা কাংদ্বিট অর্রিরক্ট পদ্বেণত হরর্, 
 ামলারনা োরর্। োই সহাক, আমাে আশানুোযী একটা  ুপাে-অগবাদ্বনিম ততদ্বে কো 
 হি না। প্রথমত েতেণ পেবন্ত না মানুষ তাে ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বটে উপরে  ুপাে-
অগবাদ্বনিমরক গুরুত্ব সদরর্, এর্াং এটারক সমরন সনওযাে মরতা মাইণ্ড কাস্ট খুাঁরি সর্ে 
কেরত হরযরে আমারক। সোর্দ্বটক  এে দ্বনযমগুরলা দ্বনরয দ্বচন্তা কোে অরনক আরগে 
কথা এগুরলা। 
 
আহ্, গাযানো তা হরল সোর্ট। আদ্বম প্রথরমই  রন্দহ করেদ্বেলাম। 
 
আপনাে  রন্দহ িুল,  যাে। ওো মানুষ, দ্বকন্তু ওরদে মদ্বস্তরষ্ক সোর্দ্বটরিে আইনগুরলা 
দ্বনদ্বর্ষ্ট হরয আরে। তাো িীর্রনে মূলয সদয,  দ্বতযকাে মূলয। দ্বকন্তু তােপরেও একটা 
মাোেক িুল সথরক োয। শুধুমাত্র মানুরষে  ুপাে-অগবাদ্বনিম  র্ল হরত পারে না। 
অনযানয প্রাণী অর্শযই অন্তিুবি কেরত হরর্-তােপে উদ্বিদ-তােপে ইনঅগবাদ্বনক ওযাল্ডব। 
 র্রচরয র্ড় এর্াং একটা দৃঢ় ইরকালদ্বি র্হন কোে মরতা েরথষ্ট িদ্বটল। এটা রু্েরতই 
সপদ্বেরয োয অরনক  ময এর্াং মাত্র গত শতাব্ীরত গাযা পুরোপুদ্বে প্রদ্বতদ্বষ্ঠত হয এর্াং 
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ততদ্বে হযগযালাদ্বিযাে পরথ পা র্াড়ারনাে িনয তােপরেও দীঘব  ময লাগরর্। হযরতা 
র্তবমান অর্িায আ রত েত  ময সলরগরে তত  ময লাগরর্ না, সেরহতু দ্বনযমগুরলা 
আমো এখন িাদ্বন। 
 
দ্বকন্তু দ্ব দ্ধান্ত সনওযাে িনয আমারক আপনাে প্ররযািন। তাই না, ডানীল? 
 
দ্বি,  যাে। সোর্দ্বটক  এে দ্বনযমগুরলাে কােরণ আদ্বম র্া গাযা দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরত পাদ্বেনা, 
েদ্বদ মানর্তাে েদ্বত হয। এর্াং এেই মরধয পাাঁচ শতাব্ী আরগ েখন মরন। হয সে গাযা 
প্রদ্বতষ্ঠাে পরথ সে  ম যাগুরলা স গুরলা এত  হরি দূে হরর্ না, তখন আদ্বম দ্বিতীয 
 রর্বােম পথ সর্রে সনই এর্াং  াইরকা দ্বহরস্টাদ্বে দ্বর্োন ততদ্বে কেরত  াহােয কদ্বে। 
 
আদ্বম অনুমান করেদ্বেলাম, দ্বর্ড়দ্বর্ড় কেল ট্র্যাদ্বিি। ডানীল, আদ্বম দ্বর্ো  কেরত শুরু 
করেদ্বে সে আপদ্বন দ্বর্শ হািাে র্েরেে প্রাচীন। 
 
ধনযর্াদ,  যাে। 
 
আপদ্বন দ্বনরিও দ্বক গাযাে অাংশ, ডানীল? র্লল সপরলারেট। আে তাই অরোোে 
কুকুেগুরলাে কথা িারনন। দ্বব্ল্র ে মাধযরম? 
 
ডানীল র্লল, একদ্বদক দ্বদরয আপদ্বন দ্বেকই ধরেরেন,  যাে। আদ্বম গাযাে  হরোগী, দ্বকন্তু 
তাে অাংশ নই। 
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িুরু কপারল তুলল ট্র্যাদ্বিি। অরনকটা কমপরেলরনে মরতা সশানারে। তাো র্াের্ােই 
র্লদ্বেল সে তাো ফাউরণ্ডশন-এে  হরোগী, ফাউরণ্ডশন কনরফডারেশরনে অাংশ না। 
 
ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ডানীল। আমাে মরন হয েথােথ দ্বর্রেষণ,  যাে। গাযাে 
 হরোগী দ্বহর রর্ আদ্বম গাযাে  রচতনাে র্যাপারে  রচতন থাকরত পাদ্বে-দ্বব্ল্র ে মাধযরম। 
দ্বকন্তু গাযা আমাে কনশা রনর ে র্যাপারে  রচতন হরত পারে না, ফরল আমাে কারিে 
স্বাধীনতা আরে। গযালাদ্বিযা ততদ্বে না হওযা পেবন্ত এই স্বাধীনতা দেকাে। 
 
সর্শ দ্বকেুেণ সোর্রটে দ্বদরক কদ্বেন দৃদ্বষ্টরত তাদ্বকরয থাকল ট্র্যাদ্বিি, তােপে র্লল আে 
আমারদে অনু ন্ধান দ্বনযন্ত্রণ কোে িনয আপদ্বন দ্বব্ল্র ে মাধযরম আপনাে কনশা রন  
র্যার্হাে করেরেন? 
 
দ্বেক মানুরষে মরতা দীঘবো  সফলল ট্র্যাদ্বিি। সর্দ্বশ দ্বকেু আদ্বম কেরত পাদ্বেদ্বন,  যাে। 
সোর্দ্বটক  এে দ্বনযম  র্ মযই আমারক র্াধা দ্বদরযরে–তরর্ দ্বনরিে কাাঁরধ দ্বকেু দাদ্বযত্ব 
সটরন দ্বনরয আদ্বম দ্বব্ল্র ে সর্াো হালকা করেদ্বে, সেন দ্বনরিে সকারনা েদ্বত না করে স  
আরো দ্বনখুাঁতিারর্ অরোোে সনকরড়গুরলা র্া স ালাদ্বেযাে সে ােরক  ামলারত পারে। 
তা োড়া আদ্বম দ্বব্ল্র ে মাধযরম কমপরেলন এর্াং দ্বনউ আরথবে মদ্বহলারক প্রিাদ্বর্ত করেদ্বে 
সেন তাো আপনাে প্রদ্বত  দয থারক, সেন আপদ্বন দ্বনদ্বর্বরি অদ্বিোন চাদ্বলরয সেরত 
পারেন। 
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দ্বর্ষণ্ণিারর্ হা ল ট্র্যাদ্বিি। আমাে িানা উদ্বচত দ্বেল, তাই না? 
 
দ্বেক দ্বর্পেীত,  যাে। সর্দ্বশেিাগ  মরযই আপদ্বন দ্বনরিই পদ্বেদ্বিদ্বত দ্বনযন্ত্রণ করেরেন। 
দুই মদ্বহলা প্রথম সথরকই দ্বেল আপনাে প্রদ্বত দুর্বল। আদ্বম শুধু স ই অনুিূদ্বতই র্াদ্বড়রয 
সদই- র্ই সোর্দ্বটক  এে করোে দ্বনযরমে সিতরে সথরক। এর্াং এই করোে 
দ্বনযমগুরলা-এর্াং আরো অরনক কােরণ- ো দ্বে হস্তরেপ না করে, র্হু পদ্বেশ্ররম 
আপনারক এখারন দ্বনরয এর দ্বে। আপনারক হাোরল আমাে অরনক েদ্বত হরতা। .. 
 
এর্াং আদ্বম এখারন এর দ্বে; র্লল ট্র্যাদ্বিি। আপদ্বন আমাে কারে কী চান? গযালাদ্বিযাে 
পরে আমাে দ্ব দ্ধারন্তে দ্বনশ্চযতা? 
 
ডানীল-এে সচহাো  র্ মযই িার্রলশহীন তােপরেও সকমন সেন একটা হতাশা ফুরট 
উেল। না,  যাে। শুধু দ্ব দ্ধান্তই েরথষ্ট নয। আরো র্ড় প্ররযািরন আদ্বম আপনারক 
এখারন দ্বনরয এর দ্বে। আদ্বম মাো োদ্বে। 
 
. 
 
 ম্ভর্ত ডানীল কথাটা র্রলরে পুরোপুদ্বে দ্বনো িিারর্; অথর্া স্বল্পিীদ্বর্ মানুরষে কারে 
দ্বর্শ হািাে র্েে সর্াঁরচ থাকাে পে মৃতুয আে সকারনা করুণ ঘটনা নয। তরর্ োই সহাক 
ট্র্যাদ্বিি করুণা সর্াধ কেল না। 
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মৃতুয? সমদ্ব ন মেরত পারে? 
 
আদ্বম আমাে অদ্বস্তত্ব প্রতযাহাে করে দ্বনরত পাদ্বে,  যাে। সে শব্ আপদ্বন র্যর্হাে করেন। 
আদ্বম রৃ্দ্ধ। সে  মরয আমারক  রচতন করে সতালা হয স ই  মরযে সকারনা অনুির্েম 
 ো আি সর্াঁরচ সনই। এমনদ্বক আমােও ধাোর্াদ্বহকতাে অিার্ হরে । 
 
কীিারর্? 
 
আমাে শেীরে এমন সকারনা অাংশ সনই ো দ্বেরপ্ল্  কো হযদ্বন। একর্াে না র্হুর্াে। 
এমনদ্বক আমাে পদ্বিট্র্দ্বনক সেইনও দ্বেরপ্ল্  কো হরযরে পাাঁচর্াে। প্রদ্বতর্ােই পূরর্বে 
সেইরনে  কল উপাদান নতুন সেইরন িানান্তদ্বেত হরযরে। প্রদ্বতর্ােই নতুন সেইরনে 
দেতা, িদ্বটলতা, সৃ্মদ্বত ধােণ েমতা, দ্রুত দ্ব দ্ধান্ত সনযাে েমতা সর্রড়রে হািাে গুণ । 
দ্বকন্ত– 
 
দ্বকন্তু? 
 
দ্বকন্তু েতই উন্নত আে িদ্বটল হরে তত সর্দ্বশ হারে েয হরে। আমাে র্তবমান সেইন 
প্রথমটাে সচরয এক শ হািাে গুণ সর্দ্বশ  াংরর্দনশীল এর্াং কমবেমতা দশ দ্বমদ্বলযন গুণ 
সর্শী। দ্বকন্তু সেখারন আমাে প্রথম সেইন দ্বটরকদ্বেল দশ হািাে র্েে, র্তবমারনেটা মাত্র 
েয শ র্েরেে পুেরনা এর্াং নষ্ট হরত চরলরে। দ্বর্শ হািাে র্েরেে  মূ্পণব সৃ্মদ্বতে সেকডব 
এর্াং  দ্বেক দ্বেকল সমকাদ্বনিম এর্াং সেইন পদ্বেপূণব। দ্ব দ্ধান্ত সনওযাে েমতা িরমই 
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হ্রা  পারে; এর্াং হাইপাে সে াল দূেত্ব সথরক মাইণ্ড দ্বনযন্ত্রণ কোে েমতা আরো দ্রুত 
কমরে। আরেকটা সেইন সে ততদ্বে কেরত পাের্ না, তা না। দ্বকন্তু েরতা িদ্বটল হরর্ েয 
হরর্ তরতা দ্রুত। 
 
সপরলারেট মরন হরলা সেন দ্বর্শাল  ম যায পরড়রে, দ্বকন্তু, ডানীল, গাযা এখন আপনারক 
োড়াই চলরত পােরর্। কােণ, ট্র্যাদ্বিি গযালাদ্বিযা দ্বনর্বাচন করেরে। 
 
অরনক দীঘব  মরযে র্যাপাে,  যাে। র্লল ডানীল, র্োর্রেে মরতা দ্বনোরর্গ গলায। 
অপ্রতযাদ্বশত র্াধা দ্বর্ি  রিও গাযা পুরোপুদ্বে ততদ্বে হওযা পেবন্ত আমারক অরপো কেরত 
হরযরে। সে  মরয ট্র্যাদ্বিি নারমে একিন মানুষ-সে মূল দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরত পােরর্ তারক 
খুাঁরি সর্ে কো হয-তখন সদদ্বে হরয সগরে অরনক। িার্রর্ন না সে দ্বনরিে িীর্ন 
দীঘবিাযী কোে িনয সকারনা পদরেপ সনইদ্বন। ধীরে ধীরে কারিে পদ্বেমাণ কদ্বমরয 
দ্বদরযদ্বে, িরুদ্বে মুহূরতবে প্ররযািরন শদ্বি  াংেেরণে িরনয। েখন সদদ্বখ সে পৃদ্বথর্ীে 
চাাঁরদে আইর ারলশন র্িায োখা  ম্ভর্ নয তখন আমাে  ারথ সে দ্বহউমযাদ্বনফমব সোর্ট 
দ্বেল তারদে দ্বদরয প্ল্যারনটাদ্বে আকবাইিগুরলা সথরক পৃদ্বথর্ীে  কল সেকডব  দ্বেরয সফদ্বল। 
আদ্বম আে আমাে  হরোগী সোর্রটে  াহােয োড়া গাযা দ্বনধবাদ্বেত  মরযে মরধয 
গযালাদ্বিযা ততদ্বে কেরত পােরর্ না। 
 
এর্াং আপদ্বন  র্দ্বকেুই িানরতন, র্লল ট্র্যাদ্বিি, েখন আদ্বম দ্ব দ্ধান্ত সনই। 
 
র্হু আরগ সথরকই,  যাে, র্লল ডানীল। গাযা অর্শযই িানত না। 
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দ্বকন্তু তাহরল, োরগে  ারথ র্লল ট্র্যাদ্বিি, এরতা িদ্বনতাে দ্বক দেকাে দ্বেল। দ্ব দ্ধান্ত 
সনওযাে পে আদ্বম গযালাদ্বি তন্ন তন্ন করে পৃদ্বথর্ী খুাঁরিদ্বে এর্াং তাে সগাপনীযতা দ্বনরয 
সিরর্দ্বে-িানতাম না স ই সগাপনীযতা আপদ্বন-দ্ব দ্ধান্তরক দ্বনদ্বশ্চত কোে িনয। সর্শ, 
আদ্বম দ্বনদ্বশ্চত কেদ্বে। আদ্বম এখন িাদ্বন গযালাদ্বিযাই আ রল প্ররযািন। সকন আপদ্বন 
গযালাদ্বিরক দ্বনিস্ব গদ্বতরত চলরত দ্বদরেন না–আমারক আমাে মরতা থাকরত দ্বদরেন না? 
 
ডানীল র্লল, কােণ,  যাে, আদ্বম একটা উপায খুাঁিদ্বে এর্াং আশা কেদ্বে পার্। মরন হয 
সপরযদ্বে। নতুন পদ্বিট্র্দ্বনক সেইন ততদ্বে কোে র্দরল আদ্বম আমাে মদ্বস্তষ্ক সকারনা 
মানুরষে মদ্বস্তরষ্কে  ারথ  াংেুি করে দ্বনরত পাদ্বে। সে মানুরষে মদ্বস্তষ্ক দ্বতন আইন িাো 
 ীমার্দ্ধ নয এর্াং তারত শুধু আমাে কােবেমতাই র্াড়রর্ না র্োং নতুন দেতাও ততদ্বে 
হরর্। স  কােরণই আদ্বম অপনারদে এখারন দ্বনরয এর দ্বে। 
 
ট্র্যাদ্বিরিে সচহাো ফযাকারশ হরয সগরে। তাে মারন আপনাে পদ্বেকল্পনা হরে দ্বনরিে 
মদ্বস্তরষ্কে  ারথ সকারনা মানুরষে মদ্বস্তষ্ক েুি করে সনওযা? ফরল মানুষটা তাে 
ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বট হাদ্বেরয সফলরর্ আে আপদ্বন পারর্ন দুই মদ্বস্তরষ্কে গাযা? 
 
দ্বি  যাে। তারত আদ্বম অমে হরর্া না দ্বকন্তু গযালাদ্বিযা ততদ্বে না হওযা পেবন্ত সর্াঁরচ 
থাকর্। 
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আে স িনযই আপদ্বন আমারক এখারন দ্বনরয এর রেন। আমাে ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বট সেরড় 
দ্বদরয আপদ্বন দ্বতনটা আইন সথরক আমাে স্বাধীনতা এর্াং দ্বর্চাে দ্বর্রেষরণে েমতা 
দ্বনরিে অাংশ করে দ্বনরত চান? না। 
 
দ্বকন্তু, একটু আরগই সতা র্রলরেন মানুরষে কলযারণে িনয গযালাদ্বিযা প্ররযািন। 
 
হরলও স টা ততদ্বে হরত অরনক  ময লাগরর্ এর্াং িীর্নটা আদ্বম ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাল দ্বহর রর্ 
থাকরত চাই। আে খুর্ দ্রুত হরলও, গযালাদ্বিে  র্ মানুষ ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বট হাোরর্। তখন 
আমাে সকারনা দুুঃখ থাকরর্ না। েখন গযালাদ্বিে  র্াই দ্বনরিে ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বট র্িায 
োখরর্ আদ্বম আমাে দ্বনরিেটা হাোরত চাই না। 
 
ো সিরর্দ্বেলাম। আপনাে মদ্বস্তষ্ক িারলািারর্  াংেুি কো োরর্ না। আে আপনারক মুি 
োখা প্ররযািন। 
 
মত পাল্টারলন কখন? র্রলদ্বেরলন সতা স িনযই এখারন দ্বনরয এর রেন। 
 
আদ্বম র্রলদ্বে আপনারদে। অথবাৎ  র্াে কথাই র্লদ্বে। 
 
শি হরয সগল সপরলারেট। তাই? ডানীল, মানুরষে সে মদ্বস্তষ্ক আপদ্বন  াংেুি কেরর্ন 
স টা দ্বক আপনাে  র্ সৃ্মদ্বত সদখরত পােরর্? 
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অর্শযই,  যাে। 
 
লবা দম দ্বনল সপরলারেট। তা হরল  াো িীর্রনে  াধনা  ফল হরর্, এর্াং তাে িনয 
আদ্বম আমাে ইদ্বণ্ডদ্বিিুযাদ্বলদ্বট তযাগ কেরত োদ্বি। দযা করে আমাে মদ্বস্তষ্ক আপনাে 
মদ্বস্তরষ্কে  ারথ েুি করে দ্বনন। 
 
নেম  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, আে দ্বব্ল্ ? তাে দ্বক হরর্? 
 
এক মুহূরতবেও কম  ময দ্বিধা কেল সপরলারেট। সেিারর্ই সহাক আমারক োড়া স  
থাকরত পােরর্। 
 
মাথা নাড়ল ডানীল। আপনাে প্রস্তার্ ড. সপরলারেট, অতযন্ত মহৎ। দ্বকন্তু আদ্বম গ্রহণ 
কেরত পােদ্বে না। আপনাে মদ্বস্তষ্ক রৃ্দ্ধ। দুই-দ্বতন দশরকে সর্দ্বশ দ্বটকরর্ না। আদ্বম অনয 
দ্বকেু চাই।-সদখুন!  ামরনে দ্বদরক সদখারলা স । আদ্বম ওরদেরক ডাকদ্বে। 
 
দ্বব্ল্  দ্বফরে আ রে, হাটরে খুদ্বশ মরন। 
 
েট করে দাাঁদ্বড়রয সগল সপরলারেট। দ্বব্ল্ ! না! 
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িয পারর্ন না, ড. সপরলারেট। ডানীল র্লল। দ্বব্ল্ রক আদ্বম র্যর্হাে কেরত পাের্ না। 
তা হরল গাযাে  ারথ েুি হরয োরর্া। দ্বকন্তু গাযাে কাে সথরক আমারক স্বাধীন থাকরত 
হরর্। 
 
তা হরল সক? 
 
আে দ্বব্ল্র ে সপেরন সে সোট শেীেটা সদৌরড় আ রে স দ্বদরক তাদ্বকরয ট্র্যাদ্বিি র্লল, 
সোর্ট সফলমরক চায, সিনি। 
 
. 
 
দ্বব্ল্  দ্বফরে এল, হা রে, আনরন্দ আরে। 
 
এরস্টরটে  ীমানাে র্াইরে আমো সেরত পাদ্বেদ্বন, র্লল স , তরর্ আমাে কারে 
স ালাদ্বেযাে মরতাই মরন হরলা। আে সফলম সতা ধরেই দ্বনরযরে এটা স ালাদ্বেযা। 
দ্বিরে  করেদ্বেলাম সিদ্ববে  ারথ সে ডানীরলে সকারনা দ্বমল সনই এটা দ্বনরয স  সিরর্রে 
দ্বকনা। সকারনা উেে সদযদ্বন। 
 
ঘুরে দ্বকেু দূরে সফলরমে দ্বদরক তাকারলা স । ডানীলরক র্াাঁদ্বশ র্াদ্বিরয সশানারে। ডানীল 
েদ্বদও িার্রলশহীন, মাথা নাড়রে মারে মারে। র্াাঁদ্বশে  ুে শুনরত সপল তাো। পাতলা, 
পদ্বেষ্কাে এর্াং  ুরেলা। 
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িারনা মহাকাশ োন সথরক নামাে  ময স  র্াাঁদ্বশ  ারথ করে দ্বনরয এর রে। মরন হয 
দ্বকেুেণ ওরক ডানীল সথরক আলাদা কো োরর্ না। 
 
এই মন্তরর্যে পরে িােী নীের্তা সচরপ র্ ল, দ্বব্ল্  পুরুষ দুিরনে দ্বদরক তাকারলা তীক্ষ্ণ 
দৃদ্বষ্টরত। কী র্যাপাে? 
 
ইশাোয সপরলারেটরক সদখারলা ট্র্যাদ্বিি। গলা পদ্বেষ্কাে করে দ্বনল সপরলারেট, আ রল 
দ্বব্ল্ , সফলম এখন সথরক িাযীিারর্ ডানীরলে কারে থাকরর্। 
 
 তাই, র্লল দ্বব্ল্ , তােপে ডানীরলে কারে সেরত উদযত হল, দ্বকন্তু হাত ধরে সটরন তারক 
থামারলা সপরলারেট। দ্বব্ল্ , দ্বডযাে, তুদ্বম পােরর্ না। গাযা েতখাদ্বন শদ্বিশালী স  একাই 
তাে সচরযও সর্দ্বশ শদ্বিশালী। আে গযালাদ্বিযা ততদ্বে কেরত হরল সফলমরক অর্শযই 
তাে  ারথ থাকরত হরর্। আদ্বম রু্দ্বেরয র্লদ্বে-আে সগালান, সকাথাও িুল হরল তুদ্বম 
শুধরে দ্বদও। 
 
শুনল দ্বব্ল্ । শুনরত শুনরত তাে সচহাোয ফুরট উেল হতাশা। 
 
ট্র্যাদ্বিি র্লল, রু্েরত পােে, দ্বব্ল্ । সফল ম একিন সে াে আে ডানীলরক ততদ্বে 
করেদ্বেল সে ােোই। এই দ্বশশু সর্রড় উরেরে সোর্রটে পদ্বেচেবায এর্াং দ্বেক এটাে 
মরতা দ্বর্োন মযান ন োড়া অনয দ্বকেু সচরন না। তাে ট্র্যান ডাকদ্বটি পাওযাে আরে, ো 
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ডানীরলে প্ররযািন, এর্াং স  দ্বতন সথরক চাে শ র্েে র্াাঁচরর্,  ম্ভর্ত গযালাদ্বিযা ততদ্বে 
হরত দ্বেক স ই  মযই প্ররযািন। 
 
দ্বব্ল্র ে সচাখ সিিা, র্লল, আমাে  রন্দহ সোর্ট পৃদ্বথর্ীে পরথ আমারদে অদ্বিোন 
এমনিারর্ পদ্বেচালনা করেরে সেন আমো স ালাদ্বেযায দ্বগরয র্াচ্চাটারক তাে র্যর্হারেে 
িনয দ্বনরয আদ্ব । 
 
কাাঁধ নাড়ল ট্র্যাদ্বিি, স  হযরতা শুধু  ুেোরগে  িযর্হাে করেরে। আমাে মরন হযনা 
এই মুহূরতব হাইপাে সে াল দূেরত্ব আমারদেরক তাে হারতে পুতুল র্ানারনাে মরতা 
শদ্বি আরে। 
 
না। তাে উরেশয দ্বেল। স  দ্বনদ্বশ্চত করেরে সেন র্াচ্চাটাে প্রদ্বত আমাে দুর্বলতা রৃ্দ্বদ্ধ 
পায এর্াং তারক মৃতুযে মুরখ সফরল না এর  দ্বনরয আদ্ব ; এমনদ্বক প্রথম সথরকই সতামাে 
োগ দ্বহাং াে হাত সথরক েো করেদ্বে। 
 
 ম্ভর্ত স টা শুধুই সতামাে গাযান মরনািার্, ডানীল শুধু স টারকই একটু র্াদ্বড়রয 
তুরলরে। সশান দ্বব্ল্ , দ্বক লাি হরর্? ধে সফলমরক তুদ্বম  ারথ দ্বনরয সগরল, দ্বকন্তু সকাথায 
দ্বনরয োরর্, সেখারন সগরল এখন সেমন খুদ্বশ স েকম খুদ্বশ হরত পােরর্? স ালাদ্বেযায 
দ্বনরয োরর্ নৃশাং  মৃতুযে িনয; সকারনা িনর্হুল গ্ররহ সেখারন স  অ ুি হরয মাো োরর্; 
গাযায সেখারন সগরল শুধু সিদ্ববে িনয তাে হৃদয আকুল হরয থাকরর্; এই লবা 
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অদ্বিোরন স  সেখারনই সগরে ধরে দ্বনরযরে স টাই তাে স ালাদ্বেযা? আে গযালাদ্বিযাে 
স্বারথব ডানীরলে িনয তুদ্বম আে সকারনা দ্বর্কল্প দ্বদরত পােরর্? 
 
দ্বব্ল্  নীের্, দ্বর্ষণ্ণ। 
 
হাত দ্বদরয তারক িদ্বড়রয ধেল সপরলারেট, দ্বব্ল্ , র্লল স , আদ্বম সস্বোয দ্বনরিে মদ্বস্তষ্ক 
ডানীরলে মদ্বস্তরষ্কে  ারথ েুি কেরত সচরযদ্বেলাম। স  োদ্বি হযদ্বন, কােণ আদ্বম রৃ্দ্ধ। 
োদ্বি হরল হযরতা সফলমরক র্াাঁচারনা সেত। 
 
সপরলারেরটে হাত দ্বনরিে হারত দ্বনরয চুমু সখল দ্বব্ল্ । ধনযর্াদ, সপল, দ্বকন্তু স টা হরত 
চেম মূলয, এমনদ্বক সফলরমে িনয হরলও। লবা দম দ্বনরয হা াে সচষ্টা কেল স । 
 ম্ভর্ত গাযা দ্বফরে সগরল সলার্াল অগবাদ্বনিরমে সিতে দ্বনরিে একটা  ন্তারনে িনয 
িাযগা পাওযা োরর্-এর্াং আদ্বম সফলম নামটা সর্রে সনর্। 
 
এর্াং ডানীল সেন রু্েরত পােরে তারদে আরলাচনা সশষ, সহাঁরট আ রত লাগল তারদে 
দ্বদরক, সফলম তাে পারশ লাফারত লাফারত আ রে। 
 
হোৎ করেই সদৌড়ারত শুরু কেল সফলম এর্াং তারদে কারে সপৌঁেল প্রথরম। দ্বব্ল্ রক 
র্লল, ধনযর্াদ, দ্বব্ল্ , আমারক সিদ্ববে কারে দ্বফদ্বেরয আনাে িনয এর্াং মহাকাশোরন 
আমাে েে সনওযাে িনয। সতামাে কথা আমাে  র্ মযই মরন থাকরর্। তােপে হাত 
র্াদ্বড়রয দ্বদল, দুিন পেেেরক িদ্বড়রয ধেল ঘদ্বনষ্ঠিারর্। 
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আশা কদ্বে তুদ্বম  ুখী হরর্, র্লল দ্বব্ল্ , আদ্বমও সতামারক  র্ ময মরন োখর্, সফলম 
দ্বডযাে, তােপে সেরড় দ্বদল। 
 
তােপে সপরলারেরটে দ্বদরক ঘুেল সফলম, সতামারকও ধনযর্াদ, সপল, সতামাে র্ই পড়রত 
সদওযাে িনয। তােপে আে অদ্বতদ্বেি সকারনা কথা না র্রল একমুহূতব দ্বিধাে পে 
ট্র্যাদ্বিরিে দ্বদরক ঘুেল স , দ্বচকন সমরযদ্বল হাত র্াদ্বড়রয দ্বদল। 
 
হাতটা দ্বকেুেণ ধরে সেরখ সেরড় দ্বদল ট্র্যাদ্বিি। গুডলাক, সফলম। দ্বর্ড়দ্বর্ড় করে র্লল 
স । 
 
আপনাো দ্বনরিে  ামথবয অনুোযী ো করেরেন, তাে িনয ধনযর্াদ,  যাে এর্াং মযাডাম। 
র্লল ডানীল। আপনাো এখন চরল সেরত পারেন, কােণ অনু ন্ধান সশষ হরযরে। আে 
কািও সশষ হরর্ খুর্ দ্বশগদ্বগে, এর্াং এর্াে  ফলিারর্। 
 
দ্বকন্তু দ্বব্ল্  র্লল, দাাঁড়ান, এখনও সশষ হযদ্বন। আমো এখরনা িাদ্বন না মানর্িাদ্বতে 
িদ্বর্ষযৎ দ্বহর রর্ ট্র্যাদ্বিি সকানটা সর্রে দ্বনরযরে। গযালাদ্বিযা নাদ্বক আইর ারলটরদে 
দ্বর্শাল িন াংখযা। 
 
স  দ্বকেুেণ আরগই দ্বর্ষযটাে ফায ালা করেরে, মযাডাম। স  গযালাদ্বিযারক সর্রে 
দ্বনরযরে। 
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আদ্বম ট্র্যাদ্বিরিে মুখ সথরক দ্বনরিে কারন শুনরত চাই।–সকানটা হরর্, ট্র্যাদ্বিি? 
 
শান্ত  ুরে র্লল ট্র্যাদ্বিি, তুদ্বম সকানটা চাও, দ্বব্ল্ ? আদ্বম েদ্বদ গাযাে দ্বর্রুরদ্ধ দ্ব দ্ধান্ত 
সদই, তুদ্বম সফলমরক দ্বফরে পারর্। 
 
আদ্বম গাযা। সতামাে দ্ব দ্ধান্ত আমারক অর্শযই িানরত হরর্ এর্াং তাে সপেরনে েুদ্বি, 
অনয দ্বকেু না। 
 
ওরক র্লুন,  যাে, আপনাে মাইণ্ড পুরোপুদ্বে েশবহীন। 
 
এর্াং ট্র্যাদ্বিি র্লল, আমাে দ্ব দ্ধান্ত গযালাদ্বিযা। এটা দ্বনরয আমাে মরন আে সকারনা 
দ্বিধা সনই। 
 
. 
 
স্বািাদ্বর্ক গদ্বতরত এক সথরক পঞ্চাশ পেবন্ত গুনরত সে  ময লাগাে কথা, স ই  ময 
পেবন্ত দ্বিে হরয দাাঁদ্বড়রয েইল দ্বব্ল্ , সেন গাযাে  কল অাংরশ  াংর্াদ সপৌঁরে দ্বদরে। 
তােপে র্লল, সকন? 
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মন দ্বদরয সশান, র্লল ট্র্যাদ্বিি। আদ্বম প্রথম সথরকই িাদ্বন মানর্িাদ্বতে  ম্ভার্য িদ্বর্ষযৎ 
দুরটা-গযালাদ্বিযা অথর্া স লডন প্ল্যারনে স রকণ্ড এম্পাযাে। এর্াং আমাে মরন হরযরে 
দুরটা  ম্ভার্য িদ্বর্ষযৎ এক ারথ হরত পারে না একটারক র্াদ দ্বদরত হরর্। আর্াে 
গযালাদ্বিযা ততদ্বে হরর্ না েদ্বদ স লডন প্ল্যারন সকারনা সমৌদ্বলক ত্রুদ্বট না থারক। 
 
দুিবাগযিরম, স লডন প্ল্যান  ম্পরকব আদ্বম দ্বর্স্তাদ্বেত দ্বকেুই িানতাম না, শুধু সমৌদ্বলক 
অনুদ্বমদ্বতগুরলা োড়া। স গুরলা হরেুঃ এক িমাগত পােেদ্বেক দ্বিযাশীল। মানুরষে 
 াংখযা পদ্বে াংখযাদ্বনকিারর্ দ্বর্রেষরণে িনয েরথষ্ট র্ড় হরত হরর্; দুই, ফলাফল অিবরনে 
আরগ  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেকযাল দ্বর্রেষরণে উপ াংহাে মানুষরক িানারনা োরর্ না। 
 
সেরহতু আদ্বম এেই মরধয গযালাদ্বিযাে পরে দ্ব দ্ধান্ত দ্বনরযদ্বে আমাে মরন হরলা সেন 
অর্রচতন মরন আদ্বম িানতাম স লডন প্ল্যারন ত্রুদ্বট আরে এর্াং স গুরলা অনুদ্বমদ্বতে 
মারেই আরে। অথচ আদ্বম সকারনা িুল সর্ে কেরত পােলাম না। তখন আদ্বম পৃদ্বথর্ী 
খুাঁরি সর্ে কেরত  রচষ্ট হই, রু্েরত পােদ্বেলাম সকারনা উরেশয োড়া পৃদ্বথর্ী দ্বনরিরক 
এিারর্ লুদ্বকরয োরখদ্বন। স ই উরেশয আমারক খুাঁরি সর্ে কেরত হরর্। 
 
পৃদ্বথর্ীরত সপৌঁেরলই সে  র্  ম যাে  মাধান হরর্ স টা িার্াে সকারনা েুদ্বি দ্বেল না। 
দ্বকন্তু আদ্বম সকমন মদ্বেযা হরয উরেদ্বেলাম, এর্াং অনয দ্বকেু িার্রত পােদ্বেলাম না।–এর্াং 
 ম্ভর্ত স ালাদ্বেযান দ্বশশুে িনয ডানীরলে ইো আমারক চাদ্বলরয দ্বনরয এর রে। 
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োই সহাক সশষ পেবন্ত সপৌঁেলাম পৃদ্বথর্ীরত, তােপে চারদ। দ্বব্ল্  ডানীরলে মাইণ্ড শনাি 
কেল, র্লল এটা মানুষও না, সোর্টও না।  দ্বতয কথা। ডানীরলে মরতা অদ্বত রু্দ্বদ্ধমান 
সোর্ট আি পেবন্ত ততদ্বে হযদ্বন। আর্াে স  মানুষও না। সপরলারেট র্লল, নতুন দ্বকেু 
এর্াং স টাই আমাে দ্বনিস্ব নতুন দ্বকেু কোে দ্বচন্তাে  ূত্রপাত ঘটায; একটা নতুন 
ধােণা। 
 
র্হুদ্বদন পূরর্ব ডানীল এর্াং তাে  হকােীো সোর্দ্বটরিে চতুথব দ্বনযম ততদ্বে করে। ো র্াদ্বক 
দ্বতনটা সথরক অরনক সমৌদ্বলক, ফরল আদ্বম হোৎ করেই  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেে তৃতীয 
অনুদ্বমদ্বতটা ধেরত পােলাম ো র্াদ্বক দুরটা সথরক অরনক সর্দ্বশ সমৌদ্বলক; এত সর্দ্বশ 
সমৌদ্বলক সে স টা দ্বনরয সকউ কখরনা দ্বচন্তা করেদ্বন। 
 
তৃতীয অনুদ্বমদ্বত হরে, প্রথম দুরটা অনুদ্বমদ্বত মানুরষে  ারথ  াংদ্বেষ্ট, এর্াং স গুরলা একটা 
অদৃশয অনুদ্বমদ্বতে উপে দ্বিদ্বে করে ততদ্বে হরযরে, স টা হরলা গযালাদ্বিরত মানুষই 
একমাত্র রু্দ্বদ্ধমান প্রাণী, এর্াং একমাত্র অগবাদ্বনিম ো  মািও ইদ্বতহা  গেরন গুরুত্বপূণব 
িূদ্বমকা োরখ। এটাই হরে না র্লা স ই অনুদ্বমদ্বত; গযালাদ্বিরত একটাই রু্দ্বদ্ধমান প্রাণী 
আরে, এর্াং স টা হরে সহারমা যাদ্বপরযি। েদ্বদ নতুন দ্বকেু থারক, েদ্বদ  মূ্পণব দ্বিন্ন 
প্রকৃদ্বতে অনয সকারনা রু্দ্বদ্ধমান প্রাণী থারক, তারদে আচেণ  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বেে গদ্বণরতে 
 াহারেয র্যাখযা কো োরর্ না, স লডন প্ল্যান অথবহীন হরয পড়রর্। রু্েরত সপরেে? 
 
ট্র্যাদ্বিি তাে কথা সর্াোরনাে িনয  দ্বতযই আন্তদ্বেক। আর্াে দ্বিরে  কেল রু্েরত 
সপরেে? 
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হা, রু্েরত সপরেদ্বে। দ্বকন্তু, ওল্ড চযাপ র্লল সপরলারেট। 
 
হযাাঁ? র্ল। 
 
মানুষ গযালাদ্বিে একমাত্র রু্দ্বদ্ধমান প্রাণী। 
 
সোর্ট ? র্লল দ্বব্ল্ । গাযা? 
 
একটু দ্বচন্তা কেল সপরলারেট তােপে দ্বিধাগ্রস্ত গলায র্লল সে ােো অদৃশয হরয 
োওযাে পে মানুরষে ইদ্বতহার  সোর্টো সতমন সকারনা গুরুত্বপূণব িূদ্বমকা পালন 
করেদ্বন।  ম ামদ্বযক  ময োড়া গাযাও সতমন সকারনা িূদ্বমকা পালন করেদ্বন। সোর্ট 
মানুরষে ততদ্বে, গাযা সোর্রটে ততদ্বে-এর্াং দুরটাই দ্বতনটা আইন িাো  ীমার্দ্ধ, মানুরষে 
কলযাণ কেরত তাো র্াধয। ডানীরলে দ্বর্শ হািাে র্েরেে পদ্বেশ্রম এর্াং গাযাে 
দীঘবদ্বদরনে অগ্রগদ্বত সগালান ট্র্যাদ্বিরিে এক কথারতই ধূদ্বল াৎ হরয সেরত পােত। তা 
হরল সর্াোই োয মানুষ গযালাদ্বিে একমাত্র রু্দ্বদ্ধমান প্রাণী এর্াং  াইরকাদ্বহরস্টাদ্বে 
প্রমাদ্বণত  তয। 
 
গযালাদ্বিে একমাত্র রু্দ্বদ্ধমান প্রাণী, ধীরে ধীরে র্লল ট্র্যাদ্বিি। আদ্বম একমত। দ্বকন্তু 
আমো গযালাদ্বি দ্বনরয এরতা সর্দ্বশ এর্াং ঘন ঘন কথা র্দ্বল সে এটাই সে েরথষ্ট নয স টা 
সর্াোে েমতা সলাপ সপরযরে। গযালাদ্বিই মহাদ্বর্ে না। আরো অরনক গযালাদ্বি আরে। 
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দ্বব্ল্  আে সপরলারেরটে সচারখ অস্বদ্বস্ত। ডানীল শুনরে  ীমাহীন গাম্ভীেব দ্বনরয, হাত 
সর্ালারে সফলরমে মাথায। 
 
সশান আর্াে,র্লল ট্র্যাদ্বিি। গযালাদ্বিে দ্বেক র্াইরে আরে মযাগদ্বলনাফ সমঘস্তে, স খারন 
আি পেবন্ত সকারনা মানুষ সেরত পারেদ্বন। তাে পরে েরযরে করযকটা সোট গযালাদ্বি, 
এর্াং খুর্ সর্দ্বশ দূরে না, কারেই েরযরে দ্বর্শাল অযাররাদ্বমডা গযালাদ্বি, আমারদে 
গযালাদ্বির্ সচরযও র্ড়। তােপরে আরো দ্বর্দ্বলযন দ্বর্দ্বলযন গযালাদ্বি আরে। 
 
আমারদে গযালাদ্বি একটা সটকরনালদ্বিকযাল  মাি গরড় সতালাে মরতা েরথষ্ট রু্দ্বদ্ধমান 
উন্নত প্রাণীে িন্ম দ্বদরযরে। দ্বকন্তু অনযগুরলা  বরন্ধ দ্বক িাদ্বন? আমারদেটা হযরতা 
একেকম। র্াদ্বকগুরলাে সকারনাটারত-র্া  র্গুরলারত-হযরতা অরনকগুরলা প্রিাতীে 
রু্দ্বদ্ধমান প্রাণী আরে, দ্বনরিরদে সিতে লড়াই কেরে। এর্াং আমারদে কারে অপদ্বেদ্বচত। 
 ম্ভর্ত দ্বনরিরদে লড়াই তারদেরক র্যস্ত সেরখরে, দ্বকন্তু েদ্বদ সকারনা গযালাদ্বিরত একটা 
প্রিাদ্বত র্াদ্বক প্রিাদ্বতগুরলাে উপে প্রিুত্ব দ্বর্স্তাে করে, তা হরল স  হযরতা অনয 
গযালাদ্বিরত হানা সদওযাে সচষ্টা কেরর্। 
 
হাইপােরে াদ্বল গযালাদ্বি একটা দ্বর্নু্দ, মহাদ্বর্েও তাই। আমো অনয সকারনা, 
গযালাদ্বিরত োইদ্বন, অনয সকারনা গযালাদ্বিে রু্দ্বদ্ধমান প্রাণীোও এখারন আর দ্বন-দ্বকন্তু সে-
সকারনা  ময এই অর্িাে পদ্বের্তবন হরত পারে। আে েদ্বদ হানাদারেো আর । তখন 
তাো সকারনা না সকারনা িারর্ মানুরষে দ্বর্রুরদ্ধ মানুরষে লড়াই র্াদ্বধরয সদরর্। 
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মানর্িাদ্বতে ইদ্বতহা ই হরে েুদ্ধদ্বর্গ্রহ, লড়াই। আমো এখন েগড়া দ্বর্র্ারদ অিযস্ত হরয 
পরড়দ্বে। শত্রু েদ্বদ সদরখ সে আমারদে সিতে একতা সনই, আমো এরক অপরেে 
দ্বর্রুরদ্ধ লড়াই কেদ্বে তখন  হরিই তাো আমারদে ধ্বাং  করে সফলরত পােরর্। 
একমাত্র  দ্বতযকারেে প্রদ্বতেো হরে গযালাদ্বিযা ততদ্বে কো, সকারনা  ো কখরনা দ্বনরিে 
দ্বর্রুরদ্ধ সেরত পােরর্ না। স   রর্বাচ্চ শদ্বি দ্বনরয হানাদােরদে র্াধা দ্বদরত পােরর্। 
 
তুদ্বম ো র্লে তা অতযন্ত িযাংকে। গযালাদ্বিযা ততদ্বে কোে  ময দ্বক পার্ আমো। র্লল 
দ্বব্ল্ । 
উপরে তাকারলা ট্র্যাদ্বিি, সে পাতলা আস্তেণ চাাঁরদে  ােরফ  এর্াং মহাকাশ সথরক 
তারক আলাদা করেরে সেন স টা সিদ করে সদখরর্; সেন মহাকারশে অকল্পনীয 
গদ্বতপরথ সির  সর্ড়ারনা দূরেে গযালাদ্বিগুরলা সদখরর্। 
 
স  র্লল, আমাে িানা মরত, মানর্িাদ্বতে ইদ্বতহার  অনয সকারনা রু্দ্বদ্ধমান প্রাণী 
আমারদে হামলা করেদ্বন। আে করযকটা শতাব্ী পাে কেরত হরর্,  ম্ভর্ত মানর্ 
 িযতাে উিরর্ে পে সথরক সে  ময পাে হরযরে স ই  মরযে দশ হািাে িারগে এক 
িারগেও কম  ময। তােপে আমো দ্বনোপদ। তা োড়া, ট্র্যাদ্বিি হোৎ অস্বদ্বস্ত সর্াধ 
কেল, হযরতা এেই মরধয শিো এখারন চরল এর রে, আমারদে মরধয। 
 
এর্াং স  সচাখ নাদ্বমরয সফলরমে দ্বনোপ সচারখে দ্বদরক তাকারত পােল–হামবারিাদ্বডদ্বটক, 
ট্র্যািডাকদ্বটি, দ্বিন্ন-কােণ  র্াই তাে উপে দ্বনিবে কেরে। 
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