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কাউসন্সলমযান 
 
০১. 
 
আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সর না। সসলডন হস্পলর চওডা ন্সসিঁন্সডর উপর দািঁন্সডস্প়ে স ালান ট্র্যান্সিজ 
কিাগুস্পলা বলল। দূস্পর টান্সম্িনাস ন্সসন্সট সূস্পযির আস্পলা়ে ঝলম্ল করস্পে। 
 
টান্সম্িনাস্পসর আবহাও়ো মৃ্দুিাবাপন্ন, স্থল / জস্পলর অনুপাত অস্পনক সবন্সি। আবহাও়ো 
ন্সন়েন্ত্রণ প্রযুন্সির কারস্পণ এটা হস্প়ে উস্পেস্পে আস্পরা সবন্সি আরাম্দা়েক এবং ট্র্যান্সিস্পজর 
ম্স্পত পুস্পরাপুন্সর ন্সনরানন্দ। 
 
আন্সম্ এর সকাস্পনাটাই ন্সবশ্বাস কন্সর না। সহস্পস কিাগুস্পলা আবার বলল ট্র্যান্সিজ তারুণযদীপ্ত 
মু্স্পে দুধসাদা দািঁতগুস্পলা ঝকম্ক কস্পর উেল। ট্র্যান্সিজ লম্বা। সেউ সেলাস্পনা লম্বা কাস্পলা 
চুল। সব সম়্ে নরম্ ফাইবাস্পরর সযাি পস্পড। 
 
তার সঙ্গী এবং সহকম্িী কাউন্সিলম্যান ম্ানলী কম্পর অস্বন্সির সাস্পি ম্ািা নাডল। 
কম্পস্পরর চুল ম্ােনহলুদ, সচাে নীল। সপািাক-আিাক সব সম়্ে এস্পলাস্পম্স্পলা। সরাসীরা 
মূ্লত দুই িস্পের নাম্ বযবহার কস্পর। কম্পর-এর নাম্ ন্সতন িস্পে। 
 
ন্সক ন্সবশ্বাস কস্পরা না, ট্র্যান্সিজ? সস ন্সজস্পেস করল! এই িহর আম্রা রক্ষ কস্পরন্সে, সসটা? 
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আস্পর না, টান্সম্িনাল ন্সনরাপদ িাকস্পব : সসন চি বের আস্প ই জানস্পতন। এ-ও জানস্পতন 
সয আম্রা েুব িাস্পলািাস্পবই এই িহর রক্ষা করস্পত পারব। 
 
কম্পর  লা নান্সম্স্প়ে ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, সদে, এই কিাগুস্পল! শুধু তার কাস্পে বলস্পল, 
সকাস্পনা সম্সযা সনই : ন্সকন্তু ন্সচৎকার কস্পর সলাকজস্পনর সাম্স্পন বলস্পল, তেন সন্সতযকিা 
বলস্পত ন্সক আন্সম্ সতাম্ার আস্পিপাস্পি িাকস্পত চাই : কারণ ন্সেক জান্সননা ওরা কতোন্সন 
ন্সনেুিঁতিাস্পব রন্সি ন্সদস্প়ে আঘাত করস্পত পাস্পর। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর হান্সস ম্ন্সলন হস্পল! ন! ৷ টান্সম্িনাস ন্সনরাপদ এই কিাগুস্পলা বলস্পল সকাস্পনা সদাষ 
হস্পব। আর এই িহর আম্রা রক্ষা কস্পরন্সে সকাস্পনা যুদ্ধ োডাই। 
 
যুদ্ধ করার ম্স্পতা সকাস্পনা প্রন্সতপক্ষ ন্সেল না। কম্পর বলল। 
 
তুন্সম্ ন্সসন্সিল ও়োস্পরর কিা সিানন্সন কম্পর? 
 
রাজধানীর ন্সিতস্পর ন্সসন্সিল ও়োর? 
 
এই প্রশ্নই সসলডন ক্রাইন্সসস ততন্সর করার জনয যস্পিষ্ট। এই কারস্পণই হযািঁন্সনস এর 
রাজননন্সতক কযান্সর়োর েতম্ হস্প়ে স স্পে। তুন্সম্ আন্সম্ কাউন্সিস্পলর সম্ম্বার হস্প়েন্সে। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

4 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

তারপরও বযাপারটা এেস্পনা ঝুস্পল আস্পে- ট্র্যান্সিজ িারসাম্য রাোর ম্স্পতা কস্পর দুস্পটা হাত 
দুন্সদস্পক েন্সডস্প়ে ন্সদল। 
 
ট্র্যান্সিজ চুপ কস্পর দািঁন্সডস্প়ে আস্পে। তার চারপাস্পি রস্প়েস্পে সরকাস্পরর সদসয, ন্সম্ন্সড়োর 
সলাকজন, সম্াস্পজর প্রন্সতন্সিত বযন্সিব ি যাস্পদরস্পক সসলডস্পনর প্রতযাবতিন ( অিবা তার 
ইস্পম্স্পজর প্রতযাবতিন) সদোর জনয আম্ন্ত্রণ জানাস্পনা হস্প়েস্পে। সবাই ন্সনস্পচ নাম্স্পে, কিা 
বলস্পে, হাসস্পে, সব ন্সকেুর ন্সনিুিলতা ন্সনস্প়ে উৎফুল্ল। সসলডস্পনর প্রিংসা়ে মু্ের। 
 
ট্র্যান্সিজ সকাস্পনান্সকেুই লক্ষয করস্পে না। কম্পর দুই ধাপ ন্সনস্পচ সনস্পম্ দািঁন্সডস্প়ে পস্পডস্পে। চল 
যাই, ন্সম্ন্সটং শুরু হস্পব। 
 
এেনই না, সদরী আস্পে। তাোডা সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার িাষণ সিানার সকাস্পনা ইচ্ছা সনই। চস্পলা 
বরং িহর সদন্সে। 
 
সদস্পেন্সে।  তকালও সদস্পেন্সে। 
 
ন্সকন্তু পািঁচি বের আস্প  যেন এই িহর ততন্সর হ়ে, তেন সদস্পেে। 
 
চারি আটানব্বই বের আস্প , কম্পর স্ব়েংন্সক্র়েিাস্পবই িুল শুধস্পর ন্সদল। ন্সেক দুই বের 
পস্পর সহন্সম্ন্সম্স্পলন্সন়োম্ উৎসব হস্পব। আিা কন্সর ব্র্যাস্পন্না তেস্পনা  ন্সদস্পত িাকস্পব। 
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আিা কন্সর, ট্র্যান্সিজ শুকস্পনা  লা়ে বলল। ন্সকন্তু পািঁচি বের আস্প  টান্সম্িনাস ন্সেল একটা 
িহর। একটা সোট িহর। অন্সধবাসী ন্সেল একদল সলাক, একটা এনসাইস্পলাস্পপন্সড়ো 
ততন্সর করন্সেল। যা কেস্পনা সিষ হ়েন্সন। 
 
অবিযই সিষ হস্প়েস্পে। 
 
এেন সয এনসাইস্পলাস্পপন্সড়ো আম্রা বযবহার কন্সর, তেন এটা ন্সেলনা। এেন পুস্পরাটা 
রস্প়েস্পে কন্সম্পউটাস্পর এবং প্রন্সতন্সদন সসটা সংস্পিাধন করা হ়ে। অসমূ্পণি মূ্ল কন্সপ তুন্সম্ 
সদস্পেে? 
 
হান্সডিন ন্সম্উন্সজ়োস্পম্ সযটা রস্প়েস্পে? 
 
সযালির হান্সডিন ন্সম্উন্সজ়োম্ অফ অন্সরন্সজন–পুস্পরা নাম্ বল। ন্সদন-তান্সরস্পের বযাপাস্পর তুন্সম্ 
যেন এত ন্সনেুিঁত। সদস্পেে? 
 
সদো উন্সচত ন্সেল? 
 
না সতম্ন গুরুত্বপূণি ন্সকেুনা। যাই সহাক আসল কিা হস্পচ্ছ–একদল এনসাইস্পলাস্পপন্সডষ্ট 
পািঁচি বের আস্প  এই সোট িহস্পরর ন্সিন্সি ততন্সর কস্পর এম্ন এক ন্সবস্পশ্ব সযোস্পন ধাতুর 
ন্সনজস্ব উৎপাদন সনই। সয সূযিস্পক প্রদন্সক্ষণ করস্পে সসটা বাকী  যালান্সি সিস্পক সমূ্পণি 
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ন্সবন্সচ্ছন্ন।  যালান্সির এস্পকবাস্পর সিষ প্রাস্পন্ত অবন্সস্থত। আর এেন আম্রা উন্নত ন্সবশ্ব। 
পুস্পরা গ্রহই ন্সবিাল এক পাকি। সব ন্সকেুর সকন্দ্র এেন আম্রাই। 
 
পুস্পরাপুন্সর না। কম্পর বলল। এেস্পনা আম্াস্পদর সূযি সমূ্পণি ন্সবন্সচ্ছন্ন এবং  যালান্সির 
সিষপ্রাস্পন্ত রস্প়েস্পে। 
 
তুন্সম্ না সিস্পবই বলে। সয সসলডন ক্রাইন্সসস সিষ হস্প়েস্পে তার মূ্ল বযাপারটাই এোস্পন। 
আম্রা টান্সম্িনাস নাস্পম্র এই সোট ন্সবস্পশ্বর সচস্প়েও বড ন্সকেু। আম্রা ফাউস্পেিন-
 যালান্সির সিষ প্রান্ত সিস্পকই আম্াস্পদর ক্ষম্তা পুস্পরা ম্হান্সবস্পশ্ব েন্সডস্প়ে পস্পডস্পে। কারণ 
আম্রা আসস্পল ন্সবন্সচ্ছন্ন নই–অবস্থান োডা। অবস্থান েুব সবন্সি গুরুত্বপূণি না। 
 
ন্সেক আস্পে। কম্পর বলল, সকাস্পনা আগ্রহ সবাধ করস্পে না। সস আস্পরা একধাপ নাম্ল। 
 
ট্র্যান্সিজ এম্নিাস্পব হাত বাডাস্পলা সযন বনু্ধস্পক ন্সফন্সরস্প়ে আনস্পত চা়ে। তুন্সম্ বুঝস্পত পারে 
না কম্পর। এই সয ন্সবিাল সব পন্সরবতিন আম্রা সসগুস্পলা সম্স্পন ন্সনস্পত পারন্সে না। ম্স্পন-
প্রাস্পণ আম্রা অতীস্পত ন্সফস্পর সযস্পত চাই–সসই বীর না়েক আর পন্সবত্র সন্নযাসীস্পদর যুস্প । 
 
কাম্অন, ট্র্যান্সিজ! 
 
সন্সতয বলন্সে। এই সয সসলডন হল-ন্সক ন্সেল তেন? সোট একটা টাইম্ িল্ট আর ন্সেল 
এই ন্সসিঁন্সডগুস্পলা। আর এেন এক ন্সবিাল িবন। ন্সকন্তু এর চার পাস্পি সকাস্পনা গ্রযান্সিন্সটক 
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ন্সফল্ড আস্পে? সকাস্পনা র যাম্প? সকাস্পনা স্লাইডওস্প়ে? ন্সকেু সনই। শুধু এই ন্সসিঁন্সডগুস্পলা। 
সযালির হান্সডিন সযগুস্পলা বযবহার করস্পতন। প্রন্সতন্সট মু্হূতি আম্রা অতীতস্পক ধস্পর রােস্পত 
চাই। 
 
অন্সস্থরিাস্পব হাত সনস্পড বাইস্পরর ন্সদস্পক সদোস্পলা। এম্ন ন্সকেু সদোস্পত পারস্পব যা ধাতুর 
ততন্সর। একটাও না। এই গ্রস্পহ ধাতুর ন্সনজস্ব উৎপাদন সনই। আর হান্সডিস্পনর সম়্ে সতা 
আম্দানী করাও কন্সেন ন্সেল। িবনগুস্পলা ততন্সর করার সম়্ে প্রান্সষ্টক বযবহার কস্পরন্সে। 
সসগুস্পলা ব়েস্পসর িাস্পর ধূসর হস্প়ে স স্পে। অনয গ্রস্পহর পযিটকরা। সদস্পে সযন বলস্পত পাস্পর 
 যালান্সি! ন্সক সুন্দর পুরস্পনা প্লান্সিক কত বড অপম্ান, ন্সচন্তা কস্পর সদে! 
 
তাহস্পল এই তুন্সম্ ন্সবশ্বাস কস্পরা না? সসলডন হল? 
 
এবং এর সাস্পি জন্সডত সব ন্সকেু ট্র্যান্সিজ ন্সহংস্র স্বস্পর বলল। সদে আম্াস্পদর পূবিপুরুষরা 
এোস্পন লুন্সকস্প়েন্সেস্পলন বস্পল আম্াস্পদরও তাই করস্পত হস্পব এম্ন সকাস্পনা কিা সনই! উন্সচত 
হস্পব এোন সিস্পক সবন্সডস্প়ে মূ্ল সস্রাস্পতর সাস্পি ন্সম্স্পি যাও়ো। 
 
ন্সকন্তু সতাম্ার ধারণা িুল। সসলডন প্লযান সযিাস্পব কাজ করার কিা, সসিাস্পবই কাজ 
করস্পে। 
 
আন্সম্ জান্সন। টান্সম্িনাস্পসর প্রস্পতযকন্সট ন্সিশুস্পকই সোটস্পবলা সিস্পক সিোস্পনা হ়ে সয হযান্সর 
সসলডন একটা প্লযান ততন্সর কস্পরস্পেন, ম্ানবজান্সতস্পক রক্ষার জনয ফাউস্পেিন ততন্সর 
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কস্পরস্পেন আর িন্সবষযৎ ইন্সতহাস্পসর এক হাজার বের অন্সতক্রম্ করার পি সদন্সেস্প়ে 
ন্সদস্প়েস্পেন, সযন আম্রা পুরস্পনা এম্পা়োর–পািঁচি বের আস্প  যার পতন শুরু হ়ে এবং 
দুইি বের পূস্পবি সসই পতন সমূ্পণি হ়ে–তার সচস্প়েও িন্সিিালী ন্সিতী়ে এম্পা়োর  স্পড 
তুলস্পত পান্সর। 
 
আম্াস্পক এগুস্পলা সকন বলে স ালান? 
 
কারণ এই বযাপারগুস্পলা আম্াস্পদর জনয অপম্ানজনক। আস্প  না হস্পলও এেন সতা 
অবিযই। আসস্পল আম্রা ন্সনস্পজরা ন্সনস্পজস্পদর ন্সন়েন্ত্রণ করন্সেনা। আম্রাই সসলডন প্লযান 
অনুসরণ কস্পর চলন্সেনা। 
 
কম্পর অনুসন্ধানী সচাস্পে তার সঙ্গীর ন্সদস্পক চাইল। এ ধরস্পনর কিা আস্প ও বস্পলে, 
স ালান। সিস্পবন্সেলাম্ োট্টা করে।  যালািী! এেন ম্স্পন হস্পচ্ছ তুন্সম্ ন্সসন্সর়োস। 
 
অবিযই, আন্সম্ ন্সসন্সর়োস। 
 
হস্পত পাস্পর না। হ়ে তুন্সম্ আম্ার সবাঝার অসাধয জন্সটল ধািঁধা ততন্সর করে, অিবা তুন্সম্ 
পা ল হস্প়ে স ে। 
 
সকাস্পনাটাই না, ট্র্যান্সিজ বলল। িান্ত হস্প়ে এস্পসস্পে। সযাি-এ বুস্পডা আঙু্গল আটকাস্পনা, সযন 
কিা সবাঝাস্পনার জনয হাত নাডার আর প্রস্প়োজন সনই। স্বীকার করন্সে আন্সম্ অস্পনক ন্সদন 
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সিস্পকই িাবন্সে, ন্সকন্তু তেন ন্সেল শুধুই সস্পন্দহ। আজ সকাস্পলর প্রহসস্পনর পর হোৎ 
কস্পরই সবন্সকেু আম্ার কাস্পে পন্সরষ্কার হস্প়ে স স্পে। এেন কাউন্সিল ন্সম্ন্সটং-এ সব েুস্পল 
বলব। 
 
তুন্সম্ পা ল হস্প়ে স ে। 
 
চল আম্ার সাস্পি, শুনস্পব। 
 
ন্সনস্পচ সনস্পম্ এল দুজন কাউন্সিস্পলর সদসয সংেযা পূণি করস্পত শুধু এই দুজনই বান্সক ন্সেল। 
ট্র্যান্সিজ যেন সাম্স্পন এগুস্পচ্ছ কম্পর তার ন্সপস্পের ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে ন্সনিঃিস্পে বলল সবাকা! 
 
. 
 
০২. 
 
সম়্ের হারলা ব্র্যাস্পন্ন এন্সিন্সকউন্সটি কাউন্সিস্পলর অন্সধস্পবিন শুরু করস্পলন। সদস্পে ম্স্পন হ়ে 
সকাস্পনান্সদস্পক তার লয সনই। ন্সকন্তু উপন্সস্থত সকস্পলই জাস্পন সয সম়্ের ন্সেকই লক্ষয 
কস্পরস্পেন কারা উপন্সস্থত হস্প়েস্পে এবং কারা এেস্পনা আস্পসন্সন। 
 
সম়্েস্পরর ধূসর চুল এম্নিাস্পব স াোস্পনা সবাঝা যাস্পব না, পুরুষ না ম্ন্সহলা। িাবস্পলিহীন 
মু্স্পে সকাস্পনা সসৌন্দযি সনই। অবিয সকউ তার মু্স্পে সসৌন্দযি অনুসন্ধান করস্পব না। 
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ন্সতন্সন একজন দক্ষ প্রিাসক সযালির হান্সডিন বা সহাবার ম্যাস্পলার সাস্পি তাস্পক তুলনা করা 
যাস্পব না। আবার সহস্পরন্সডটারী ইেবাসি-ন্সম্উস্পলর আস্প  সয সম়্ের ন্সেল তার ন্সনবুিন্সদ্ধতার 
সাস্পিও সকউ ব্র্যাস্পনযর তুলনা করস্পব না। 
 
তার বিৃতা শুস্পন কাস্পরা রি  রম্ হস্প়ে উেস্পব না। সকাস্পনা নাটকী়ে অঙ্গিঙ্গী ন্সতন্সন 
করস্পত পাস্পরন না। তার সবস্পচস্প়ে বড গুণ যা রস্প়েস্পে তা হস্পচ্ছ ন্সসদ্ধান্ত সন়োর ক্ষম্তা 
এবং তাস্পত অটল িাকস্পত পারা। এরকম্ দৃঢ় ম্স্পনািাস্পবর জনযই প্রন্সতিন্দ্বীরা সম়্েস্পরর 
কযান্সরকযাচার এিঁস্পক সদন্সেস্প়েস্পে তার ন্সনস্পচর সচা়োল গ্রানাইট ব্লস্পকর ততন্সর। অবিয তার 
চন্সরস্পত্রর সাস্পি ন্সম্স্পল স স্পে। 
 
সসলডনবাদীস্পদর ধারণা ইন্সতহাস্পসর  ন্সতপস্পি অন্সনন্সদিষ্ট ন্সকেু ঘটস্পবনা (ন্সম্উস্পলর 
অপ্রতযান্সিত আন্সবিিাস্পবর কিা তারা প্রা়েই িুস্পল যা়ে), তাই সম্ভব হস্পল সয সকাস্পনা িস্পতিই 
ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর রাজধানী হস্পব টান্সম্িনাস। এোস্পন একটা কিা রস্প়েস্পে সম্ভব 
হস্পল। তাই অস্পনস্পকই ম্স্পন কস্পর রাজধানী টান্সম্িনাস সিস্পক ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর 
আস্পরা সকস্পন্দ্রর ন্সদস্পক সন্সরস্প়ে সন়ো উন্সচত। 
 
ন্সকন্তু সম়্ের চাননা সকউ এিাস্পব িাবুক। তাোডা সসলডস্পনর সাম্প্রন্সতক প্রতযাবতিস্পন 
তাস্পকই সম্িিন কস্পরস্পেন। ফস্পল ন্সতন্সন বযাপক রাজননন্সতক সুন্সবধা সপস্প়ে স স্পেন। 
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এক বের আস্প  বস্পলন্সেস্পলন সয পরবতিী প্রতযাবতিস্পন যন্সদ সসলডন তাস্পক সম্িিন কস্পরন 
তস্পব ন্সতন্সন রাজনীন্সত সিস্পক অবসর সনস্পবন। সকউ তার কিা ন্সবশ্বাস না। করস্পলও 
প্রন্সতবাদ করার সাহস সাম্স্পন উপন্সস্থত কাস্পরা সনই। এেস্পনা ন্সতন্সন। রাজনীন্সতর ম্ধযন্সবনু্দ। 
তাোডা সসলডন ইস্পম্জ সদো ন্সদস্প়ে চস্পল স স্পে। অবসর সন়োর সকাস্পনা নাম্ই সনই। 
 
এেনকার রাজনীন্সতন্সবস্পদরা বিৃতা সদ়োর সম়্ে প্রাচীন ইম্স্পপন্সর়োল িাইল। বযবহার 
কস্পর। ন্সকন্তু সম়্ের কিা বস্পলন পন্সরষ্কার ফাউস্পেিন বাচনিঙ্গীস্পত 
 
সসলডন ক্রাইন্সসস সিষ হস্প়েস্পে। ফাউস্পেিস্পনর পুরস্পনা ন্সন়েম্ অনুযা়েী যারা এর ন্সবরুস্পদ্ধ 
ন্সেস্পলন তাস্পদরস্পক সম্ৌন্সেক বা ন্সলন্সেত সকাস্পনািাস্পবই ন্সকেু বলা হস্পব না। তারাও েুিী ম্স্পন 
পরাজ়ে সম্স্পন সনস্পবন। দু-পক্ষই পুস্পরা বযাপারটা জীবস্পনর ম্স্পতা িুস্পল যাস্পব। 
 
সিস্পম্ অলস সচাস্পে সবার ন্সদস্পক তাকাস্পলন তারপর শুরু করস্পলন, অস্পধিক সম়্ে সপন্সরস্প়ে 
এস্পসন্সে; এম্পা়োস্পরর পস্পি ন্সবিৃত এক হাজার বেস্পরর অস্পধিক। সম়্েটা ন্সেল কন্সেন। ন্সকন্তু 
আম্রা অস্পনক দূর এস্পসন্সে। এরই ম্স্পধয আম্রা প্রা়ে  যালাকন্সটক এম্পা়োস্পর পন্সরণত 
হস্প়েন্সে। আম্াস্পদর ন্সবরুস্পদ্ধ দািঁডাস্পনার ম্স্পতা সকাস্পনা িন্সি সনই। 
 
সসলডন প্লযান বযতীত অরাজকতা চলত ন্সত্রি হাজার বের। তারপস্পর নতুন এম্পা়োর 
 স্পড সতালার ম্স্পতা সকাস্পনা িন্সি অবন্সিষ্ট িাকত ন্সকনা সস্পন্দহ। হ়েস্পতা অবন্সিষ্ট িাকত 
ন্সকেু ন্সবন্সচ্ছন্ন মৃ্তপ্রা়ে ন্সবশ্ব। 
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যা অজিন করা স স্পে তার জনয আম্রা হযান্সর সসলডস্পনর প্রন্সত কৃতে, বান্সক অংস্পির 
জস্পনযও তার অন্সত উন্নত ন্সচন্তািাবনার উপর ন্সনিির করস্পত হস্পব। তাই এই মু্হূতি সিস্পক 
সসলডন প্লযাস্পনর উপর অন্সফন্সস়োন্সল সকাস্পনা সস্পন্দহ করা যাস্পব না। অিিাৎ প্রিাসস্পনর 
সাস্পি জন্সডত সকউ সসলডন প্লযাস্পনর প্রন্সত সকাস্পনা সস্পন্দহ বা ন্সবরূপ। সম্াস্পলাচনা করস্পত 
পারস্পব না। এই প্লযান ম্ানবজান্সতস্পক রক্ষা করস্পব। কাস্পজই এর উপর পন্সরপূণি ন্সবশ্বাস 
িাকস্পত হস্পব। 
 
সদসযস্পদর ম্াস্পঝ মৃ্দু গুঞ্জন শুরু হস্পলা। সম়্ের তাকাস্পনার প্রস্প়োজন ম্স্পন করস্পলন না। 
এস্পদর নান্সডনক্ষত্র ন্সতন্সন িাস্পলািাস্পবই জাস্পনন? জাস্পনন এই মু্হূস্পতি সকউ তার ন্সবস্পরান্সধতা 
করস্পব না। হ়েস্পতা আ াম্ী বের, ন্সকন্তু এেন না। আ াম্ী বেস্পরর সম্সযা আ াম্ী বেরই 
সদো যাস্পব। 
 
শুধু- 
 
িট কস্পরাল, সম়্ের ব্র্যাস্পন্না? সবাইস্পক সিানাস্পনার জনয কিাগুস্পলা ট্র্যান্সিজ সজাস্পর বলল। 
লম্বা পাস্প়ে সাম্স্পন এগুস্পচ্ছ। 
 
ব্র্যাস্পন্না তেস্পনা তাকাস্পলন না। েুস্পল বল, কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজ। 
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বলস্পত চাই আপন্সন কাস্পরা কিা বলার স্বাধীনতা়ে হিস্পক্ষপ করস্পত পাস্পরন না। সয সকউ, 
ন্সবস্পিষ কস্পর কাউন্সিস্পলর সদসযরা সতা অবিযই ন্সদস্পনর রাজননন্সতক ঘটনা ন্সনস্প়ে আস্পলাচনা 
করস্পত পাস্পর। সকাস্পনা রাজননন্সতক ঘটনাই সসলডন প্লযাস্পনর বাইস্পর ন়ে। 
 
সম়্ের হাত িািঁজ কস্পর সচাে তুস্পল তাকাস্পলন। এিাস্পব একটা আস্পলাচনা শুরু করা 
সতাম্ার ন্সেক হ়েন্সন, কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজ। যাই সহাক সতাম্ার কিার উির ন্সদন্সচ্ছ। 
 
সসলডন প্লযান ন্সনস্প়ে স্বাধীনিাস্পব কিা বলা়ে সকাস্পনা বাধা সনই। সসলডস্পনর ইস্পম্জ চূডান্ত 
ন্সসদ্ধান্ত সদ়োর আস্প  একটা ঘটনার হাজাস্পরা বযােযা হস্পত পাস্পর। ন্সকন্তু চূডান্ত ন্সসদ্ধান্ত 
সন়োর পর এই ন্সবষস্প়ে কাউন্সিস্পল সকাস্পনা প্রশ্ন সতালা যাস্পব না। এম্নন্সক এর আস্প ও 
সতালা যাস্পব না। 
 
সকউ সকাস্পনা প্রশ্ন তুলস্পল, ম্যাডাম্ সম়্ের? 
 
যন্সদ সস সাধারণ না ন্সরক হ়ে, সকাস্পনা সম্সযা সনই। 
 
অিিাৎ, এই ন্সন়েম্ শুধু কাউন্সিল সম্ম্বারস্পদর জনয? 
 
ন্সেক তাই। ফাউস্পেিস্পনর পুরস্পনা ন্সন়েম্। এর আস্প ও অস্পনক সম়্ের বযবহার কস্পরস্পেন। 
একজন সাধারণ না ন্সরস্পকর কিার সকাস্পনা গুরুত্ব সনই; একজন সরকারী অন্সফসাস্পরর 
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কিার গুরুত্ব আস্পে এবং সসটা ন্সবপদ সডস্পক আনস্পত পাস্পর। এই মু্হূস্পতি ন্সবপস্পদর ঝুিঁন্সক 
ন্সনস্পত পান্সর না। 
 
ন্সকন্তু ম্যাডাম্ সম়্ের, এর আস্প  সোটোস্পটা দু-একন্সট সক্ষস্পত্র হ়েস্পতা এই ন্সন়েম্ বযবহার 
করা হস্প়েস্পে। সসলডন প্লযাস্পনর ম্স্পতা গুরুত্বপূণি ন্সবষস্প়ে কেস্পনাই বযবহার করা হ়েন্সন। 
 
সসলডন প্লযাস্পনর ন্সনরাপিা সবস্পচস্প়ে সবন্সি দরকার। 
 
আপন্সন হ়েস্পতা জাস্পনন না, ম্যাডাম্ সম়্ের, তারপর ঘুস্পর রুদ্ধশ্বাস্পস বস্পস িাকা বান্সক 
সদসযস্পদর উস্পেিয কস্পর বলল, হ়েস্পতা আপনারাও জাস্পনন না, ন্সবশ্বাস করার যস্পিষ্ট কারণ 
রস্প়েস্পে সয সসলডন প্লযাস্পনর অন্সিত্ব সনই। 
 
আম্রা সবাই আজস্পকই এর কাযিকান্সরতা সদস্পেন্সে, সম়্ের ব্র্যাস্পনা আস্প র সচস্প়েও িান্ত 
 লা়ে বলস্পলন আর ট্র্যান্সিজ আস্পরা উিঁচু  লা়ে কিা বলস্পত লা ল। 
 
সদস্পেন্সে কারণ আম্াস্পদর সিোস্পনা হস্প়েস্পে সসলডন প্লযান ন্সবশ্বাস করস্পত। 
 
 িাস্পম্া, কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজ। তুন্সম্ সবন্সি বাডাবান্সড করে। 
 
আম্ার অন্সফন্সস়োল অন্সধকার রস্প়েস্পে, সম়্ের। 
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সতাম্াস্পক অন্সফস সিস্পক বরোি করা হস্পলা, কাউন্সিলম্যন। 
 
আপন্সন তা পাস্পরন না। সয ন্সন়েস্পম্র কিা আপন্সন বলস্পেন সসটাও আইনসম্মত ন়ে। এ 
বযাপাস্পর কাউন্সিস্পল সকাস্পনা সিাট সন়ো হ়েন্সন, সম়্ের, আর হস্পলও আম্ার সস বযাপাস্পর 
প্রশ্ন করার অন্সধকার রস্প়েস্পে। 
 
সসলডন প্লযান রক্ষার জনয সয ন্সন়েস্পম্র কিা বস্পলন্সে তার সাস্পি সতাম্ার বরোস্পির সকাস্পনা 
সম্পকি সনই। 
 
সতা ন্সকস্পসর সাস্পি আস্পে? 
 
সতাম্াস্পক ন্সবশ্বাসঘাতকতার দাস্প়ে অন্সিযুি করা হস্পলা, কাউন্সিলম্যান। চাই না কাউন্সিল 
সচম্বাস্পরর ন্সিতস্পর সতাম্াস্পক সগ্রফতার করস্পত। ন্সকন্তু দরজার বাইস্পর ন্সসন্সকউন্সরন্সট দািঁন্সডস্প়ে 
আস্পে, তুন্সম্ সবস্পরাস্পল ওরাই সতাম্াস্পক কাষ্টন্সডস্পত ন্সনস্প়ে যাস্পব। আন্সম্ সতাম্াস্পক িান্তিাস্পব 
সবন্সডস্প়ে সযস্পত বলন্সে। এম্ন ন্সকেু কস্পরা না যাস্পত ন্সসন্সকউন্সরন্সট এোস্পন আসস্পত বাধয হ়ে। 
 
ট্র্ান্সিস্পজর িুরু কুিঁচস্পক স স্পে। হস্পল ন্সপনপতন ন্সনিঃিেতা। (সবাই জানত-শুধু সস আর 
কম্পর বাস্পদ?)। ঘুস্পর সবস্পরাবার দরজার ন্সদস্পক তাকাস্পলা। ন্সকেুই সদেস্পত সপল না। ন্সকন্তু 
সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই সম়্ের ব্র্যাস্পন্না ধাপ্পা ন্সদস্পচ্ছ না। 
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রাস্প  সতাতলাস্পত লা ল ট্র্যান্সিজ। আন্সম্ সংন্সবধাস্পনর গুরুত্বপূণি একটা ন্সবষ়ে ন্সনস্প়ে 
আস্পলাচনা করস্পত সচস্প়েন্সেলাম্। 
 
সতাম্াস্পক হতাি করস্পত হস্পলা বস্পল দুিঃন্সেত। 
 
আম্ার ন্সবরুস্পদ্ধ ন্সক প্রম্াণ রস্প়েস্পে? 
 
সসগুস্পলা সম়্ে ম্স্পতা হান্সজর করা হস্পব। ন্সনন্সিত িাক যতটুকু প্রম্াণ দরকার তার 
সবটুকুই আম্াস্পদর হাস্পত রস্প়েস্পে। তুন্সম্ একটা অবিাচীন। আস্পরা সজস্পন রাস্পো সতাম্ার বনু্ধ 
সতাম্ার সবঈম্ানীর সঙ্গী হস্পত রাজী না। 
 
ট্র্যান্সিজ ঝট কস্পর ঘুস্পর কম্পর-এর ন্সদস্পক তাকাস্পলা। 
 
সম়্ের িান্তিাস্পব বলস্পলন, সবাই সে়োল রােস্পবন আন্সম্ বলার সাস্পি সাস্পি কাউন্সিলম্যান 
ট্র্যান্সিজ কাউন্সিলম্যান কম্পর-এর ন্সদস্পক তান্সকস্প়েন্সেল। এেন তুন্সম্ যাস্পব, কাউন্সিলম্যান? 
নান্সক কাউন্সিস্পলর ম্যিাদা নষ্ট করস্পব? 
 
ট্র্যান্সিজ ঘুস্পর ধীর পাস্প়ে সবন্সডস্প়ে স ল। দরজার বাইস্পরই দুজন সিস্ত্র ন্সসন্সকউন্সরন্সট দািঁন্সডস্প়ে 
স ল তার দুপাস্পি। 
 
আর সম়্ের ন্সপেন সিস্পক তান্সকস্প়ে ন্সবরন্সিস্পত ন্সফসন্সফস কস্পর বলস্পলন, সবাকা! 
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০৩. 
 
হারলা ব্র্যাস্পন্নার সম়্েরিীস্পপর শুরু সিস্পকই ন্সলস্প়েস্পনা সকাস্পডল ন্সসন্সকউন্সরন্সট প্রধান ন্সহস্পসস্পব 
দান্স়েত্ব পালন করস্পে। সস প্রা়েই বস্পল এই কাস্পজ হাডিাঙ্গা সকাস্পনা পন্সরশ্রম্ সনই। অবিয 
সন্সতয বলস্পে না ন্সম্িযা বলস্পে সসটা সকউ বলস্পত পারস্পব না। 
 
সকাস্পডস্পলর সচহারা িরসা করা যা়ে এম্ন বনু্ধর ম্স্পতা। হ়েস্পতা তার কাস্পজর জনয এম্ন 
সচহারাই প্রস্প়োজন। উচ্চতা স্বািান্সবস্পকর সচস্প়ে কম্, ওজন স্বািান্সবস্পকর সচস্প়ে সবন্সি। 
ঝািঁটার ম্স্পতা স াফ (টান্সম্িনাসবাসীস্পদর সক্ষস্পত্র অস্বািান্সবক বযাপার। যার সবন্সির িা ই 
সাদা অল্প কস্প়েকটা ধূসর। উজ্জ্বল বাদাম্ী সচাে। কিারঅস্পলর বুক পস্পকস্পটর উপস্পর 
পদম্যিাদার ন্সচহ্ন রস্প়েস্পে। 
 
বস ট্র্যান্সিজ, সস বলল, আম্রা বনু্ধর ম্স্পতা কিা বলার সচষ্টা কন্সর। 
 
বনু্ধর ম্স্পতা? একজন ন্সবশ্বাসঘাতস্পকর সাস্পি? ট্র্যান্সিজ সযাি-এ দুই হাস্পতর বুস্পডা আঙু্গল 
আটস্পক দািঁন্সডস্প়ে িাকল। 
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একজন অন্সিযুি ন্সবশ্বাসঘাতস্পকর সাস্পি। আম্াস্পদর হাস্পত এম্ন সকাস্পনা প্রম্াণ। সনই যা 
ন্সদস্প়ে সম়্ের অন্সিস্পযা  করার পরও সতাম্াস্পক সদাষী সাবযি করা যা়ে। সসরকম্ ন্সকেু হস্পব 
না আিা কন্সর। আম্ার কাজ হস্পচ্ছ যন্সদ সম্ভব হ়ে সতাম্াস্পক ন্সনস্পদিাষ প্রম্াণ করা। কাজটা 
েুিী ম্স্পনই করব। যন্সদ না তুন্সম্ বযাপারটাস্পক পাবন্সলক ট্র্া়োস্পলর পযিাস্প়ে ন্সনস্প়ে যাও। 
 
ট্র্যান্সিজ অনড। ন্সম্ন্সষ্ট কিা়ে ন্সচস্পড ন্সিস্পজ না। সতাম্ার কাজ হস্পচ্ছ আম্াস্পক এম্নিাস্পব 
সজরা করা সযন আন্সম্ একজন ন্সবশ্বাসঘাতক। আন্সম্ সয তা নই সসটা প্রম্াণ করার জনয 
সতাম্াস্পক আম্ার সন্তুষ্ট করস্পত হস্পব। তুন্সম্ও আম্াস্পক সন্তুষ্ট কর। 
 
নীন্সত তিাস্পব পান্সর না। দুিঃস্পের ন্সবষ়ে আম্ার হাস্পত ক্ষম্তা রস্প়েস্পে, সতাম্ার হাস্পত সনই। 
সস কারস্পণই আন্সম্ প্রশ্ন করস্পত পান্সর, তুন্সম্ পাস্পরা না। যন্সদ কাস্পরা ম্স্পন হ়ে আন্সম্ 
ন্সবশ্বাসঘাতকতা করন্সে তাহস্পল আম্ার জা়ে া়ে অনয সকউ আসস্পব এবং আম্াস্পক প্রশ্ন 
করস্পব। সসও আম্াস্পক একইিাস্পব ন্সবচার করস্পব, সযিাস্পব আন্সম্। সতাম্াস্পক ন্সবচার করন্সে। 
 
তুন্সম্ আম্াস্পক ন্সকিাস্পব ন্সবচার করে? 
 
বনু্ধ ন্সহস্পসস্পব। যন্সদ তুন্সম্ও অই ম্স্পন কর। 
 
তাহস্পল একটা ন্সরংকস সপস্পত পান্সর? ট্র্যান্সিজ মু্ে সিঙস্পচ ন্সজস্পেস করল। 
 
পস্পর হ়েস্পতা পাস্পব। ন্সকন্তু এেন দ়ো কস্পর বস্পসা। 
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ট্র্যান্সিজ ইতিত কস্পর বসল। সকাস্পনারকম্ প্রন্সতস্পরাধ করা তার কাস্পে হোৎ কস্পর ম্স্পন 
হস্পলা অিিহীন। 
 
এেন আন্সম্ যা ন্সজস্পেস করব তার সমূ্পণি ও সন্সেক উির সদস্পব? 
 
যন্সদ না সদই? ন্সক ঘটস্পব? সাইন্সকক সপ্রাব? 
 
ম্স্পন হ়ে না। 
 
আম্াস্পরা তাই ম্স্পন হ়ে। অন্তত কাউন্সিলম্যাস্পনর সক্ষস্পত্রস্পতা ন়ে-ই। সাইন্সকক সপ্রাব ন্সদস্প়ে 
আন্সম্ ন্সনস্পদিাষ প্রম্ান্সণত হব। তারপস্পর সতাম্ার আর সম়্েস্পরর বাস্পরাটা বাজাস্পবা। সাইন্সকক 
সপ্রাব বযবহার করস্পল সতাম্াস্পক অস্পনক ঝুিঁন্সক ন্সনস্পত হস্পব। 
 
িুরু কুিঁচস্পক ধীস্পর ধীস্পর ম্ািা নাডল সকাস্পডল। না, না। সব্র্ইস্পনর অস্পনক ক্ষন্সত হ়ে। 
যন্সদও ধীস্পর ধীস্পর সসস্পর যা়ে। তারপস্পরও সতাম্ার ম্স্পতা ম্ািা  রম্ সলাস্পকর সক্ষস্পত্র 
সপ্রাব- 
 
হুম্ন্সক ন্সদচ্ছ, সকাস্পডল? 
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শুধু পন্সরন্সস্থন্সত সবাঝান্সচ্ছ, ট্র্যান্সিজ। আম্াস্পক িুল বুস্পঝানা, কাউন্সিলম্যান। যন্সদ প্রস্প়োজন 
হ়ে অবিযই সপ্রাব বযবহার করব। ন্সকন্তু তারপর ন্সনস্পদিাষ প্রম্ান্সণত হস্পলও ন্সকেু করার 
ক্ষম্তা সতাম্ার িাকস্পব না। 
 
ন্সক জানস্পত চাও? 
 
সকাস্পডল তার সাম্স্পনর সডস্পের একটা সুইচ বন্ধ করল। আন্সম্ সয প্রশ্ন করব, তুন্সম্ যা 
উির সদস্পব সব সরকডি করা হস্পব, েন্সব এবং িে দুস্পটাই। শুধু যা ন্সজস্পেস করব তার 
উির সদস্পব। ন্সনস্পজ সিস্পক ন্সকেু বলস্পব না। বুঝস্পত সপস্পরে? 
 
আন্সম্ বুঝস্পত পারন্সে, তুন্সম্ সতাম্ার ইস্পচ্ছ ম্স্পতা সরকডি করস্পব। ট্র্যান্সিজ ন্সতি স্বস্পর বলল। 
 
ন্সেক। আবাস্পরা বলন্সে আম্াস্পক িুল বুস্পঝানা। সতাম্ার সিটস্পম্স্পের সকাস্পনা পন্সরবতিন হস্পব 
না। আন্সম্ শুধু সকানটা রােব, সকানটা বাদ সদস্পবা। সকানগুস্পলা বাদ সদ়ো হস্পব, তুন্সম্ 
জানস্পত পারস্পব! এেন আর সম়্ে নষ্ট কস্পরা না। 
 
সদো যাস্পব। 
 
আম্াস্পদর ন্সবশ্বাস করার যস্পিষ্ট কারণ রস্প়েস্পে–সকাস্পডস্পলর  লার স্বস্পর সবাঝা স ল 
সরকন্সডিং চলস্পে, তুন্সম্ সোলােুন্সল এবং অস্পনকবারই বস্পলে সসলডন প্লযাস্পনর অন্সিস্পত্ব 
ন্সবশ্বাস কস্পরা না। 
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ট্র্যান্সিজ ধীস্পর ধীস্পর বলল, যন্সদ সোলােুন্সল এবং অস্পনকবারই বন্সল, তাহস্পল সতাম্ার আর 
ন্সক জানার প্রস্প়োজন আস্পে? 
 
তকি কস্পর সম়্ে নষ্ট কস্পরা না, কাউন্সিলম্যান। আন্সম্ চাই সতাম্ার স্বািান্সবক কণ্ঠস্বর 
সরকডি করস্পত। সমূ্পণি ন্সনস্পজর ন্সন়েন্ত্রস্পণ িাকস্পল সযম্ন িস্প়েস ন্সপ্রে হ়ে। 
 
কারণ আম্ার ধারণা সস্পম্মাহন বা রা স বযবহার করস্পল িস্প়েস ন্সপ্রে পাস্পল্ট যা়ে। 
 
সবি িাস্পলািাস্পবই পাস্পল্ট যা়ে। 
 
আর তুন্সম্ সদোস্পত চাও একজন কাউন্সিলম্যানস্পক সজরা করার সম়্ে সবআইন্সনিাস্পব বল 
প্রস্প়ো  করা হ়েন্সন। সদাষ সদ়ো যা়ে না সতাম্াস্পক। 
 
শুস্পন েুিী হলাম্, কাউন্সিলম্যান। আবার শুরু করা যাক। অস্পনকবারই সোলােুন্সলিাস্পব 
স্বীকার কস্পরে সয তুন্সম্ সলডন প্লযাস্পনর অন্সিস্পত্ব ন্সবশ্বাস কস্পরা না। ন্সেক? 
 
ট্র্যান্সিজ িে বাোই কস্পর ধীস্পর ধীস্পর বলল, আসস্পল সসলডন প্লযান ন্সহস্পসস্পব যা প্রচন্সলত 
রস্প়েস্পে তার উপর এত সবন্সি গুরুত্ব সদ়ো উন্সচত বস্পল আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সর না। 
 
অেষ্ট সিটম্যাে। একটু বুন্সঝস্প়ে বলস্পব? 
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আম্ার কিা হস্পচ্ছ, প্রচন্সলত সয ধারণা, সয হযান্সর সসলডন সাইস্পকান্সহন্ত্রীর  ন্সণস্পতর সাহাস্পযয 
বৃহৎ জনস্প ািীর সূক্ষ্ম আচরণ ন্সবস্পেষণ কস্পর আম্াস্পদর জনয ন্সিতী়ে এম্পা়োর ততন্সরর সয 
েক বান্সনস্প়েস্পেন সসটা েুব সবন্সি সহজ সরল। এম্ন হও়োর কিা না। 
 
অিিাৎ সতাম্ার ম্স্পত, হযান্সর সসলডন বস্পল সকউ ন্সেলনা? 
 
সম্াস্পটই না। অবিযই ন্সতন্সন ন্সেস্পলন। 
 
ন্সতন্সন সাইস্পকান্সহস্পিারী ন্সবোস্পনর জন্ম সদন ন্সন? 
 
না, এ ধরস্পনর সকাস্পনা কিাই আন্সম্ বন্সলন্সন। সদে ন্সডস্পরক্টর, সুস্পযা  সপস্পল কাউন্সিস্পল সব 
েুস্পল বলতাম্। এেন সতাম্াস্পকই বন্সল। আম্ার বিবয েুব সহজ 
 
ন্সডস্পরক্টর অফ ন্সসন্সকউন্সরন্সট িান্তিাস্পব সরকন্সডিং ন্সডিাইস বন্ধ করল। 
 
 ট্র্যান্সিস্পজর িুরু কুিঁচস্পক স ল। বন্ধ করস্পল সকন? 
 
তুন্সম্ আম্ার সম়্ে নষ্ট করে কাউন্সিলম্যান। সতাম্াস্পক বিৃতা ন্সদস্পত বন্সলন্সন? 
 
ন্সকন্তু তুন্সম্ আম্াস্পক বযােযা করস্পত বস্পলে, বলন্সন? 
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সম্াস্পটই না। আন্সম্ প্রস্পশ্নর উির ন্সদস্পত বস্পলন্সে–সরল, সসাজা এবং সরাসন্সর উির। অনয 
ন্সকেু না বস্পল শুধু যা ন্সজস্পেস করব তার জবাব দাও। তাহস্পল সবন্সি সম়্ে লা স্পব না। 
 
অিিাৎ আম্ার কাে সিস্পক এম্নিাস্পব কিা আদা়ে করস্পব সযন সতাম্াস্পদর অবস্থান আস্পরা 
িি হ়ে। 
 
সতাম্াস্পক শুধু সন্সেক সিটম্যাে ন্সদস্পত বস্পলন্সে। ন্সবশ্বাস কস্পরা তুন্সম্ যা বলস্পব তার সকাস্পনা 
পন্সরবতিন হস্পব না। আস্পরকবার সচষ্টা করস্পত দাও। হযান্সর সসলডনস্পক ন্সনস্প়ে কিা হন্সচ্ছল। 
সরকন্সডিং ন্সডিাইস আবার চালু কস্পর সকাস্পডল িান্তস্বস্পর একই প্রশ্ন করল, ন্সতন্সন 
সাইস্পকান্সহষ্ট্ৰী ন্সবোস্পনর জন্ম সদনন্সন? 
 
অবিযই ন্সতন্সন একটা ন্সবোস্পনর জন্ম ন্সদস্প়েস্পেন যাস্পক আম্রা সাইস্পকান্সহস্পিারী বস্পল জান্সন। 
ট্র্যান্সিজ বলল, তার উস্পিজনা এবং অন্সস্থরতা চাপা িাকল না। 
 
ন্সকিাস্পব এই ন্সবোস্পনর বযােযা সদস্পব? 
 
 যালান্সি! সাধারণ িাষা়ে সাইস্পকান্সহস্পিারী হস্পচ্ছ  ন্সণস্পতর সসই িাো যার ম্াধযস্পম্ ন্সনন্সদিষ্ট 
িস্পতির অধীস্পন ন্সনন্সদিষ্ট উেীপনা়ে বৃহৎ জনস্প ািীর সাম্ন্সগ্রক আচরণ ন্সবস্পেষণ করা যা়ে। 
অনয কিা়ে এই ন্সবোন সম্ভবত ইন্সতহাস ও সাম্ান্সজক পন্সরবতিস্পনর পূবিানুম্ান করস্পত 
পাস্পর। 
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তুন্সম্ বলে সম্ভবত, এর  ান্সণন্সতক শুদ্ধতা ন্সনস্প়ে সতাম্ার ম্স্পন সকাস্পনা সস্পন্দহ আস্পে? 
 
না, ট্র্যান্সিজ বলল। আন্সম্ সকাস্পনা সাইস্পকান্সহস্পিান্সর়োন নাই। ফাউস্পেিন সরকাস্পরর 
সকাস্পনা সদসযও তা ন়ে, টান্সম্িনাস্পসর সকাস্পনা অন্সধবাসীও ন়ে, এম্নন্সক সকাস্পনা 
 
এক হাত তুস্পল নরম্ সুস্পর বলল সকাস্পডল, প্লীজ, কাউন্সিলম্যান। ট্র্যান্সিজ সিস্পম্ স ল। 
 
সতাম্ার সস্পন্দহ করার সকাস্পনা কারণ আস্পে সয হযারী সসলডন প্রিম্ এম্পা়োর সিস্পক 
ন্সিতী়ে এম্পা়োস্পর সপৌঁোস্পনার জনয সয পি ততন্সর কস্পরস্পেন সসোস্পন সস্পবিাচ্চ সম্ভাবনা যুি 
কস্পর প্রস্প়োজনী়ে ন্সবস্পেষণ করস্পত পাস্পরন ন্সন? 
 
আন্সম্ সতা তার সাস্পি ন্সেলাম্ না, ট্র্যান্সিজ বযঙ্গ কস্পর বলল। ন্সক কস্পর জানব। 
 
সসলডন প্রস্প়োজনী়ে ন্সবস্পেষণ কস্পরস্পেন ন্সক কস্পরন ন্সন, তুন্সম্ সসটা জানস্পত পারস্পব? 
 
না। 
 
তুন্সম্ হ়েস্পতা ম্ানস্পব না সয  ত পািঁচি বের ধস্পর ন্সবন্সিন্ন ক্রাইন্সসস্পসর সম়্ে সসলডস্পনর সয 
ইস্পম্জ সদো যা়ে সসটা সসলডন তার জীবস্পনর সিষ বেস্পর ন্সনস্পজর হাস্পত ততন্সর কস্পরস্পেন, 
ফাউস্পেিন প্রন্সতিার ন্সকেুন্সদন পূস্পবি? 
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সম্ভবত আন্সম্ এই বযাপারটা অস্বীকার কন্সর না। 
 
তুন্সম্ বলে সম্ভবত। তুন্সম্ বলস্পত চাও পুস্পরা বযাপারটা এক ধরস্পনর েলনা। সকাস্পনা 
উস্পেিয পূরস্পণর জনয অতীস্পতর সকউ একটা উদ্ভট ন্সডিাইস ততন্সর কস্পরস্পে? 
 
দীঘিশ্বাস সফলল ট্র্যান্সিজ। না, তাও বলন্সে না। 
 
সতাম্ার ন্সক ম্স্পন হ়ে, হযান্সর সসলডন সয সম্স্পসজ সদন সসটা সকউ একজন ম্যান্সনপুস্পলট 
কস্পর ন্সনস্পজর উস্পেস্পিয বযবহার করস্পে? 
 
না, এম্ন ম্স্পন করার সকাস্পনা কারণ ঘস্পটন্সন। তাোডা ম্যান্সনপুস্পলট করা সম্ভব না। 
 
আচ্ছা। তুন্সম্ সসলডন ইস্পম্জ-এর সাম্প্রন্সতক আন্সবিিাব প্রতযক্ষ কস্পরে। ন্সক ম্স্পন হস্প়েস্পে? 
ম্স্পন হ়েন্সন সয তার ন্সবস্পেষণ-পািঁচি বের আস্প  ততন্সর-বতিম্ান পন্সরন্সস্থন্সতর সাস্পি 
এস্পকবাস্পরই সম্স্পল না? 
 
বরং, ট্র্যান্সিজ হোৎ হান্সস ন্সদস্প়ে বলল, পুস্পরাপুন্সর ন্সম্ল আস্পে। 
 
সকাস্পডল প্রিান্সবত হস্পলা না। তারপরও কাউন্সিলম্যান, সসলডস্পনর আন্সবিিাস্পবর পরও তুন্সম্ 
ন্সবশ্বাস কস্পরা সসলডন প্লযাস্পনর অন্সিত্ব সনই? 
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অবিযই ন্সবশ্বাস কন্সর। ন্সবশ্বাস কন্সর, কারণ তার ন্সবস্পেষণ এত ন্সনেুিঁতিাস্পব ন্সম্স্পল যা়ে। 
 
সরকডিার বন্ধ কস্পর ন্সদল সকাস্পডল। কাউন্সিলম্যান, ম্ািা সনস্পড বলল, তুন্সম্ আম্াস্পক 
সম্সযা়ে সফস্পল ন্সদচ্ছ। ন্সজস্পেস করলাম্ সতাম্ার অদু্ভত ন্সবশ্বাস এেস্পনা ধস্পর সরস্পেে ন্সক 
না, তুন্সম্ শুরু করস্পল িাষণ। আবার ন্সজস্পেস করন্সে, সসলডস্পনর আন্সবিিাস্পবর পরও তুন্সম্ 
ন্সবশ্বাস কর সয সসলডন প্লযাস্পনর অন্সিত্ব সনই? 
 
তুন্সম্ ন্সকিাস্পব জাস্পনা? তার পস্পর সতা আম্ার প্রািন বনু্ধ কম্পর-এর সাস্পি কিা বলার 
সুস্পযা  কাস্পরা হ়েন্সন। 
 
ধস্পর নাও আম্রা অনুম্ান কস্পরন্সে। আন্সম্ও ধস্পর ন্সনন্সচ্ছ সয তুন্সম্ জবাব ন্সদস্প়েে। অবিযই 
ন্সবশ্বাস কন্সর অনয সকাস্পনা কিা না বস্পল আবার এই কিাটা বলস্পলই চলস্পব। 
 
অবিযই ন্সবশ্বাস কন্সর। ট্র্যান্সিজ মু্ে বািঁকা কস্পর বলল। 
 
সবি, সকাস্পডল বলল, দুস্পটার ম্স্পধয সযটা সবন্সি স্বািান্সবক সিানা়ে সসটাই রােব। ধনযবাদ 
কাউন্সিলম্যান। সরকডিার বন্ধ কস্পর ন্সদল। 
 
হস্প়ে স ল? আর ন্সকেু জানার সনই? অবাক হস্প়ে ন্সজস্পেস করল ট্র্যান্সিজ। 
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আম্ার যতটুকু প্রস্প়োজন, হযািঁ। 
 
আসস্পল সতাম্ার দরকার আস্প  সিস্পক সাজাস্পনা কতগুস্পলা প্রস্পশ্নর উির। সযন টান্সম্িনাস 
আর ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর সবাইস্পক সদোস্পনা যা়ে সয আন্সম্ সসলডন প্লযান-এর 
ন্সকংবদন্তী পুস্পরাপুন্সর সম্স্পন ন্সনস্প়েন্সে। পস্পর যন্সদ অস্বীকার কন্সর তাহস্পল সবাই আম্াস্পক 
পা ল িাবস্পব। 
 
অিবা ন্সবশ্বাসঘাতক, অন্তত যাস্পদর ধারণা ফাউস্পেিস্পনর ন্সনরাপিার জনয সসলডন প্লযাস্পনর 
প্রস্প়োজন আস্পে। হ়েস্পতা সবাইস্পক জানাস্পনার প্রস্প়োজন হস্পব না, যন্সদ আম্রা একটা 
সম্স্পঝাতা়ে সপৌঁেস্পত পান্সর। ন্সকন্তু যন্সদ প্রস্প়োজন হ়ে তাহস্পল সবার কাস্পন সযন সপৌঁো়ে 
তার বযবস্থা করব। 
 
তুন্সম্ এত সবাকা, জানতাম্ না, ট্র্যান্সিজ িুরু কুিঁচস্পক বলল। আন্সম্ আসস্পল ন্সক বলস্পত চাই, 
সবাঝাস্পত চাই, সসটা জানার সকাস্পনা আগ্রহ সতাম্ার সনই? 
 
ম্ানুষ ন্সহস্পসস্পব, যস্পিষ্ট আগ্রহ রস্প়েস্পে। সম়্ে সপস্পল সতাম্ার সব কিা ম্স্পনাস্পযা  ও গুরুত্ব 
ন্সদস্প়ে শুনব। ন্সকন্তু ন্সসন্সকউন্সরন্সট প্রধান ন্সহস্পসস্পব এই মু্হূস্পতি আম্ার যতটুকু দরকার 
পুস্পরাটাই জানা হস্প়ে স স্পে। 
 
আিা কন্সর তুন্সম্ জান সয এস্পত সতাম্ার আর সম়্েস্পরর েুব সবন্সি লাি হস্পব না? 
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েুব সবন্সি লাি হস্পব না, আন্সম্ও জান্সন। এেন তুন্সম্ সযস্পত পার। সস্পঙ্গ  াডি িাকস্পব 
অবিযই। 
 
আম্াস্পক সকািা়ে ন্সনস্প়ে যাও়ো হস্পব? 
 
সকাস্পডল হান্সসর িঙ্গী করল। ন্সবদা়ে, কাউন্সিলম্যান। তুন্সম্ পুস্পরাপুন্সর সকা অপাস্পরন্সটি ন্সেস্পল 
না, অবিয সসটা আিা করাও িুল। এক হাত বাডাস্পলা সস হাত ন্সম্লাস্পনার জনয। 
 
ট্র্যান্সিজ উস্পে দািঁডাস্পলা, বাডাস্পনা হাতটাস্পক গ্রাহয করল না। সযাি-এর িািঁজ ন্সেক করস্পত 
করস্পত সস বলল, আসস্পল যা ঘটস্পবই, সসটাস্পক একটু সদরী কন্সরস্প়ে ন্সদস্পল। অনয সবাই 
এেন আম্ার ম্স্পতা ন্সচন্তা করস্পব, বা এরই ম্স্পধয ন্সচন্তা করস্পত শুরু কস্পরস্পে। আম্াস্পক 
বন্সন্দ করস্পল বা সম্স্পর সফলার অিি হস্পব তাস্পদরস্পক উৎসান্সহত করা। সিষ পযিন্ত আন্সম্ই 
ন্সজতব। 
 
সকাস্পডল বাডাস্পনা হাতটা ন্সফন্সরস্প়ে ধীস্পর ধীস্পর ম্ািা নাডল সন্সতযই, ট্র্যান্সিজ, সস বলল, 
তুন্সম্ আসস্পলই একটা সবাকা। 
 
. 
 
০৪. 
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ন্সেক ম্াঝরাস্পত দুজন  াডি এল ন্সসন্সকউন্সরন্সট সহডস্পকা়োটিাস্পরর ন্সবলাসবহুল কাম্রা সিস্পক 
ট্র্যান্সিজস্পক ন্সনস্প়ে সযস্পত। কাম্রাটা যতই আরাম্দা়েক সহাক, সসটা একটা ন্সপ্রজন সসল 
োডা আর ন্সকেুই না। 
 
 ত চার ঘণ্টা ট্র্যান্সিজ সম্স্পঝর উপর অন্সস্থর পা়েচারী কস্পরস্পে আর িাবনা ন্সচন্তা কস্পরস্পে। 
 
কম্পরস্পক সস ন্সবশ্বাস কস্পরন্সেল সকন? 
 
সকন ন়ে? কম্পরস্পক ম্স্পন কস্পরন্সেল সবাকা। যার সকাস্পনা ন্সবষস্প়েই ন্সনজস্ব ম্তাম্ত সনই। 
সহস্পজই প্রিান্সবত করা যা়ে। কম্পস্পরর সাস্পি বলা কিাগুস্পলা তাস্পক ন্সচন্তা িাবনা গুন্সেস্প়ে 
ন্সনস্পত সাহাযয কস্পরস্পে। 
 
এেন আর সিস্পব সকাস্পনা লাি হস্পব না। সাম্স্পনর ন্সদনগুন্সলস্পত তাস্পক একটা নীন্সত সম্স্পন 
চলস্পত হস্পব, কাউস্পক ন্সবশ্বাস কস্পরা না। 
 
ন্সকন্তু কাউস্পক ন্সবশ্বাস না কস্পর ন্সক জীবন চালাস্পনা যা়ে? যাক বা না যাক তাস্পক পারস্পতই 
হস্পব। 
 
আর সক জানত সয ব্র্যাস্পন্না কাউন্সিল সিস্পক একজন সদসযস্পক সবর কস্পর ন্সদস্পত পারস্পব 
এবং বান্সক সদসযরা ন্সকেুই বলস্পব না। হস্পত পাস্পর ট্র্যান্সিস্পজর সাস্পি বান্সক 
কাউন্সিলম্যানস্পদর ম্স্পতর ন্সম্ল হ়েন্সন; ব্র্যাস্পন্নার কিা ন্সেক প্রম্াণ করার জনয তারা সিষ 
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রিন্সবনু্দ পযিন্ত ন্সদস্পত পাস্পর। তারপস্পরও একজন সহকম্িীস্পক রক্ষা করা ন্সেল তাস্পদর 
তনন্সতক দান্স়েত্ব। ব্র্যাস্পন্নাস্পক বলা হ়ে ব্র্যাস্পন্ন দয সব্র্াঞ্জ আর আসস্পলই ন্সতন্সন ইোতকন্সেন 
দৃঢ়তা সদন্সেস্প়েস্পেন। 
 
যন্সদ না এরই ম্স্পধয ন্সতন্সন তাস্পদর হাস্পত 
 
না! ন্সচন্তা-িাবনা করস্পলই আতস্পে  াস্প়ের সরাম্ দািঁন্সডস্প়ে যা়ে। 
 
 তাোডা 
 
তার ন্সচন্তা-িাবনা একটা চস্পক্রর সিতর ঘুরপাক সেস্পত লা ল।  াডি দুজন যেন এল 
তেস্পনা সস এই চক্র সিস্পক সবস্পরাস্পত পাস্পর ন্সন। 
 
আপনাস্পক আম্াস্পদর সাস্পি সযস্পত হস্পব, কাউন্সিলম্যান। পদস্থ  াডি ন্সনরাস্পব   লা়ে বলল। 
একজন সলফস্পটনযাে। ডান সচা়োস্পল একটা কাটা দা  এবং প্রচে লান্ত সদোস্পচ্ছ। সযন 
অস্পনক ন্সদন সিস্পক দান্স়েত্ব পালন কস্পরও েুব সাম্ানযই কাজ করস্পত সপস্পরস্পে সয 
তসন্সনস্পকর না ন্সরকরা প্রা়ে দুইি বের ধস্পর িান্সন্তস্পত বসবাস করস্পে, তাস্পদর সবলা়ে 
এম্নই ঘটস্পব আিা করা যা়ে। 
 
ট্র্যান্সিজ নডলনা, সতাম্ার নাম্, সলফস্পটনযাে?। সলফস্পটনযাে ইিাোর সপলার, 
কাউন্সিলম্যান। 
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তুন্সম্ জাস্পনা তুন্সম্ সবআইনী কাজ করে, সলফস্পটনযাে সপলার। একজন কাউন্সিলম্যানস্পক 
তুন্সম্ সগ্রফতার করস্পত পাস্পরা না। 
 
আম্াস্পদরস্পক সরাসন্সর ন্সনস্পদিি সদ়ো হস্প়েস্পে, সযার। 
 
সসটা সকাস্পনা বযাপার না। কাউন্সিলম্যানস্পক সগ্রফতার করার আস্পদি সকউ সতাম্াস্পক ন্সদস্পত 
পাস্পর না। এর জনয সতাম্ার সকাটি ম্ািিাল হস্পত পাস্পর। 
 
আপনাস্পক সগ্রফতার করা হস্পচ্ছ না, কাউন্সিলম্যান। 
 
তাহস্পল সতাম্াস্পদর সাস্পি আম্াস্পক সযস্পত হস্পব সকন? 
 
আম্াস্পদর আস্পদি সদ়ো হস্প়েস্পে আপনাস্পক এসকটি কস্পর বান্সড সপৌঁস্পে ন্সদস্পত। 
 
 আন্সম্ পি ন্সচন্সন। 
 
এবং পস্পি ন্সবপদ সিস্পক রক্ষা করস্পত। 
 
ন্সক ধরস্পনর ন্সবপদ? কার কাে সিস্পক ন্সবপদ? 
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 সয সকাস্পনা ধরস্পনর জনস্পরাস্পষর হাত সিস্পক। 
 
এই ম্াঝ রাস্পত? 
 
সস জনযই আম্রা ম্াঝরাত পযিন্ত অস্পপক্ষা কস্পরন্সে। এেন আপন্সন আম্াস্পদর সাস্পি চলুন, 
সযার। বস্পল রাো দরকার সয বাধা ন্সদস্পল আম্াস্পদর বল প্রস্প়ো  করার ক্ষম্তা সদ়ো 
হস্প়েস্পে। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর জানা আস্পে  াডিরা ন্সনউস্পরান্সনক হুইপ বযবহার কস্পর। ম্ানসম্মান যতটুকু 
অবন্সিষ্ট আস্পে সসটা ন্সনস্প়ে সস উস্পে দািঁডাল। তাহস্পল আম্ার বান্সডস্পতই চল।–নান্সক ন্সনস্প়ে 
ন্স স্প়ে সজলোনা়ে সোকাস্পব? 
 
আম্াস্পক ন্সম্স্পিয কিা বলার আস্পদি সদ়ো হ়েন্সন, সযার, সলফস্পটনযাে  স্পবির সাস্পি বলল। 
ট্র্যান্সিজ বুঝস্পত পারল তার সাম্স্পন দািঁডাস্পনা সলাকটা প্রস্পফিনাল, যাস্পক ন্সম্স্পিয বলার জনয 
সরাসন্সর আস্পদি ন্সদস্পত হ়ে। তার আচরণ ও কিাবাতিা়েও সসটা ফুস্পট উস্পেস্পে। 
 
দুিঃন্সেত, সলফস্পটনযাে। আন্সম্ সতাম্ার কিা়ে সস্পন্দহ করন্সে না। 
 
একটা গ্রাউে কার বাইস্পর তাস্পদর জনয অস্পপক্ষা করন্সেল। রািা ফািঁকা, জনম্ানুস্পষর 
সকাস্পনা ন্সচহ্নই সনই। সলফস্পটনযাে সতকিতার সাস্পি ট্র্যান্সিজস্পক তার আর  ান্সডর ম্াঝোস্পন 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

33 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

রােল। সস  ান্সডস্পত েুকার সাস্পি সাস্পিই সলফস্পটনযাে েুস্পক ন্সপেস্পনর ন্সসস্পট তার সাস্পি 
বসল। 
 
রাইিার ইন্সঞ্জন চালু করল। 
 
বান্সড সপৌঁস্পে, ট্র্যান্সিজ বলল, আিা কন্সর আন্সম্ স্বাধীনিাস্পব আম্ার কাজ করস্পত পারব–
সযম্ন ইস্পচ্ছ হস্পল বান্সড সিস্পক সবারাস্পত পারব। 
 
আপনার কাস্পজ বাধা সদ়োর সকাস্পনা আস্পদি সদ়ো হ়েন্সন, শুধু বলা হস্প়েস্পে আপনার 
ন্সনরাপিার জনয যা করার করস্পত হস্পব। 
 
ম্াস্পন? 
 
আম্াস্পক বলা হস্প়েস্পে বান্সড সপৌঁস্পে আপন্সন ঘর সিস্পক সবস্পরাস্পত পারস্পবন না। রািাঘাট 
আপনার জনয ন্সনরাপদ ন়ে। আর আপনার ন্সনরাপিার দান্স়েত্ব আম্ার। 
 
অিিাৎ আন্সম্  ৃহবন্দী। 
 
আন্সম্ সকাস্পনা উন্সকল নই, কাউন্সিলম্যান। কাস্পজই বুন্সঝস্প়ে বলস্পত পারব না। 
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সলফস্পটনযাে তান্সকস্প়ে আস্পে সসাজা ন্সকন্তু তার কনুই সলস্প  আস্পে ট্র্যান্সিস্পজর  াস্প়ের 
সাস্পি। ট্র্যান্সিজ নডস্পত পারস্পে না। 
 
গ্রাউে কার সেিনার িহরতন্সলস্পত ট্র্যান্সিস্পজর সোট বান্সডর সাম্স্পন এস্পস দািঁডাল। এই 
মু্হূস্পতি তার সকাস্পনা হাউজস্পম্ইড সনই। কাস্পজই সকউ অস্পপক্ষা কস্পর িাকস্পব না। 
 
এেন সবস্পরাস্পত পান্সর? ন্সজস্পেস করল ট্র্যান্সিজ। 
 
প্রিস্পম্ আন্সম্ সবস্পরাব, কাউন্সিলম্যান। আপনাস্পক এসকটি কস্পর ন্সনস্প়ে যাব। 
 
আম্ার ন্সনরাপিার জনয? 
 
ইস্প়েস, সযার। 
 
সাম্স্পনর দরজার দুপাস্পি আস্পরা দুজন  াডি রস্প়েস্পে। আস্পলা জ্বলস্পে ঘস্পরর ন্সিতর, ন্সকন্তু 
জানালাগুস্পলা অস্বচ্ছ কস্পর রাো়ে আস্পলা বাইস্পর েন্সডস্প়ে পস্পডন্সন। 
 
তার অনুপন্সস্থন্সতস্পত ঘস্পর সকউ েুস্পকস্পে সদস্পে ট্র্যান্সিস্পজর রা  হস্পলা। তারপর কাধ 
ঝািঁন্সকস্প়ে রা  দূর কস্পর ন্সদল। কাউন্সিল সচম্বাস্পরর ন্সিতর সকউ তাস্পক রক্ষা না করস্পত 
পারস্পল, ন্সনস্পজর বান্সডও দুস্প ির ম্স্পতা ন্সনরাপদ হস্পব না। 
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সতাম্রা কতজন তসন্সনক আে এোস্পন? এক সরন্সজম্যাে? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
না কাউন্সিলম্যান, একটা কন্সেন ও দৃঢ় কণ্ঠস্বর জবাব ন্সদল। যাস্পদরস্পক সদেে তারা বাস্পদ 
ম্াত্র একজন এবং আন্সম্ অস্পনকক্ষণ অস্পপক্ষা করন্সে। 
 
হারলা ব্র্যাস্পন্না, টান্সম্িনাস্পসর সম়্ের, ন্সলন্সিং রুস্পম্ সোকার দরজার সাম্স্পন দািঁন্সডস্প়ে আস্পেন। 
কিা বলার জনয যস্পিষ্ট সম়্ে আস্পে, তাই না? 
 
ট্র্যান্সিজ তান্সকস্প়ে আস্পে। এত ন্সকেুর 
 
ব্র্যাস্পন্না কন্সেন ন্সনচু কস্পণ্ঠ বাধা ন্সদস্পলন, িাস্পম্া, কাউন্সিলম্যান।–সতাম্রা চারজন, সবন্সরস্প়ে 
যাও! সবাই এোস্পন িাল িাকস্পব। 
 
 াডি চারজন সযালুট কস্পর সবন্সডস্প়ে স ল। ট্র্যান্সিজ আর ব্র্যাস্পন্না একা। 
 
. 
 
সম়্ের 
 
০৫. 
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প্রিম্ দুই িতােী ন্সেল ফাউস্পেিস্পনর স্বণিযু , বীরস্পত্বর যু । সযালির হান্সডিন এবং সহাবার 
ম্যাস্পলা ন্সেস্পলন দুই ম্হানা়েক, প্রা়ে হযান্সর সসলডস্পনর সম্কক্ষ ম্স্পন করা হ়ে। এই 
ন্সতনজস্পনর উপর ন্সনিির কস্পর আস্পে ফাউস্পেিস্পনর ইন্সতহাস। 
 
তেন ফাউস্পেিন ন্সেল েুবই সোট এক ন্সবশ্ব, ম্াত্র চারটা রাজয িাসন করত। আর ক্ষীণ 
িরসা ন্সেল সসলডন প্লযান তাস্পদর রক্ষা করস্পব। এম্নন্সক ম্হািন্সিিালী  যালাকন্সটক 
এম্পা়োস্পরর অবন্সিষ্ট িন্সির হাত সিস্পকও। 
 
রাজননন্সতক ও বান্সণন্সজযকিাস্পব ফাউস্পেিন যতই িন্সিিালী হস্প়ে উেল, সযাদ্ধারা ততই 
গুরুত্ব হারাস্পত লা ল। লািান সডিরস এম্পা়োস্পরর সবিস্পিষ সগ্রট সজনাস্পরল সবল 
ন্সরস্প়োজস্পক পরান্সজত কস্পরন্সেল। ন্সকন্তু সাধারণ ম্ানুষ তাস্পক ম্স্পন সরস্পেস্পে েন্সনস্পত দাসস্পদর 
সাস্পি তার ম্ম্িান্সন্তক মৃ্তুযর জনয। 
 
সবল ন্সরস্প়োজ ন্সেল ফাউস্পেিস্পনর ি়েংকর প্রন্সতিন্দ্বী। ন্সকন্তু তার সচস্প়েও ি়েংকর প্রন্সতিন্দ্বী 
ন্সেল ন্সম্উল, সয একাই সসলডন প্লযান ধ্বংস কস্পর ফাউস্পেিনস্পক পরান্সজত কস্পর দীঘিসম়্ে 
িাসন কস্পরন্সেল। 
 
ন্সম্উলস্পক পরান্সজত কস্পরন্সেল এক ম্ন্সহলা–সবইটা সডন্সরল। এইকাজ সস কস্পরন্সেল কাস্পরা 
সাহাযয োডাই। আবার তার সেস্পল সটারান এবং নাতনী আস্পকিন্সড ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক 
পরান্সজত কস্পর ফাউস্পেিস্পনর আন্সধপতয ন্সবিাস্পরর পি সু ম্ কস্পর ন্সদস্প়েন্সেল। ন্সকন্তু এগুস্পলা 
প্রা়ে সবই িুস্পল যাও়ো ইন্সতহাস। 
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পরবতিী যুস্প  যারা অবদান সরস্পেন্সেল, তারা ম্হানা়েস্পকর ম্যিাদা পা়ে ন্সন। সম়্েটা ন্সেল 
দুরন্ত  ন্সতিীল। আস্পকিন্সড, সবইটা সডন্সরল এর সয বাস্প়োগ্রাফী ততন্সর কস্পরন্সেল সসোস্পন 
তাস্পক একজন সরাম্ান্সেক চন্সরত্র ন্সহস্পসস্পব সদন্সেস্প়েস্পে। 
 
তারপস্পর ফাউস্পেিন ইন্সতহাসস্পক সমৃ্দ্ধ কস্পরস্পে এম্ন সকাস্পনা চন্সরত্র েুিঁস্পজ পাও়ো যা়ে 
না। সকাস্পনা সরাম্ান্সেক চন্সরত্রও না। কাল ান্সন়োন যুদ্ধ ন্সেল ফাউস্পেিস্পনর উপর চান্সপস্প়ে 
সদ়ো সবিস্পিষ লডাই। ন্সকন্তু সসটা ন্সেল গুরুত্বহীন এক লডাই। পরবতিী প্রা়ে দুইি বের 
ধস্পর িান্সন্ত বজা়ে রস্প়েস্পে। একি ন্সবি বেস্পরর ম্স্পধয ম্হাকািযাস্পন দুএকটা আিঁচড কাটার 
ঘটনা োডা আর ন্সকেু ঘস্পটন্সন। 
 
েুব িাস্পলারকম্ িান্সন্ত, ব্র্যাস্পন্না অস্বীকার করস্পত পাস্পরন না। ফাউস্পেিন এেস্পনা ন্সিতী়ে 
 যালাকন্সটক এম্পা়োর  স্পড তুলস্পত পাস্পর ন্সন, ন্সকন্তু ফাউস্পেিন সফডাস্পরিন ন্সহস্পসস্পব 
 যালান্সির এক তৃতী়োংি পন্সলন্সটকযাল ইউন্সনস্পটর উপর তার িি কতৃিত্ব রস্প়েস্পে এবং 
আস্পরা অস্পনকগুস্পলা ইউন্সনটস্পক প্রিান্সবত কস্পর সরস্পেস্পে। অস্পনক স্থাস্পনই ফাউস্পেিনস্পক 
সকউ িালস্পচাস্পে সদস্পে না। ন্সকন্তু  যালান্সিস্পত এম্ন সকাস্পনা বযন্সি সনই। সয ন্সনস্পজস্পক 
ফাউস্পেিস্পনর সম়্েস্পরর তুলনা়ে উিঁচু ম্যিাদাসম্পন্ন বা ক্ষম্তািীল িাবস্পত পাস্পর। 
 
এই উপান্সধ চস্পল আসস্পে ন্সেক সসই সম়্ে সিস্পক পািঁচি বের আস্প  যেন সিযতা সিস্পক 
দূস্পর  যালান্সির সুদূর প্রাস্পন্ত সোট এক গ্রস্পহ ফাউস্পেিস্পনর জন্ম হ়ে। সকউ এটাস্পক 
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পন্সরবতিন বা গুরু ম্ভীর করার কিা িাস্পবন্সন। তবু এই উপান্সধ প্রা়ে িুস্পল যাও়ো 
ইস্পম্পন্সর়োল ম্যাস্পজন্সির সম্কক্ষ। 
 
-টান্সম্িনাস বাস্পদ। এোস্পন সম়্েস্পরর ক্ষম্তাস্পক সতকিতার সাস্পি সীন্সম্ত কস্পর রাো হস্প়েস্পে। 
 
আর ন্সতন্সন হারলা ব্র্যাস্পন্না, ন্সম্উস্পলর পর সবস্পচস্প়ে িন্সিিালী িাসক (ন্সতন্সন ন্সনস্পজও সসটা 
জাস্পনন) এবং ম্ন্সহলা সম়্ের ন্সহসাস্পব পঞ্চম্। শুধু আজস্পকই ন্সতন্সন তার ক্ষম্তা এত 
সোলােুন্সলিাস্পব বযবহার কস্পরস্পেন। 
 
ন্সনস্পজর ম্ত প্রন্সতিার জনয তাস্পক সসইসব একগুস্প়ে প্রন্সতিন্দ্বীর সাস্পি লডস্পত হস্প়েস্পে যারা 
সচস্প়েন্সেল ফাউস্পেিনস্পক  যালান্সির ন্সিতস্পরর ন্সদস্পক সন্সরস্প়ে ন্সনস্পত ন্সকন্তু ন্সতন্সনই ন্সজস্পতস্পেন। 
সসলডনও তাস্পক সম্িিন কস্পরস্পেন। 
 
ফস্পল ফাউস্পেিস্পনর সবার সচাস্পেই ন্সতন্সন ন্সকেু সম্স্প়ের জনয সসলডস্পনর ম্স্পতা োনী বস্পল 
স্বীকৃন্সত পাস্পবন। ন্সকন্তু জাস্পনন সয সকাস্পনা সম্স্প়েই তারা একিা িুস্পল সযস্পত পাস্পর। 
 
আর এতগুস্পলা বেস্পরর ম্স্পধয শুধু এই তরুণ তাস্পক চযাস্পলঞ্জ করল। এই তরুস্পণর জনয 
ন্সতন্সন এম্ন কতগুস্পলা পদস্পক্ষপ ন্সনস্প়েস্পেন সযগুস্পলার জনয তৃতী়ে ইেবাস্পরর সম়্ে সিস্পক 
প্রচন্সলত আইন অনুযা়েী তাস্পক ইম্পীচ করা যা়ে।। 
 
ন্সকন্তু তরুণ যা বস্পলস্পে, ন্সেকই বস্পলস্পে! 
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আসল ন্সবপদ এোস্পনই। তরুস্পণর ন্সনিুিলতা ফাউস্পেিনস্পক ধ্বংস কস্পর ন্সদস্পত পাস্পর! 
 
এই মু্হূস্পতি ন্সতন্সন দািঁন্সডস্প়ে আস্পেন তরুস্পণর মু্স্পোমু্ন্সে, একা। 
 
ন্সতন্সন ন্সবষণ্ণ স্বস্পর বলস্পলন, একা আম্ার সাস্পি কিা বলস্পত পারস্পল না? কাউন্সিস্পলর 
সাম্স্পন আম্াস্পক সবাকা বানাস্পনার জনয ন্সচৎকার কস্পর বলার প্রস্প়োজন ন্সেল? জাস্পনা ন্সক 
সবিনাি কস্পরে, সবাকা সেস্পল? 
 
. 
 
০৬. 
 
সিতস্পরর সবস্পড উো রা টাস্পক দম্াস্পনার জনয ট্র্যান্সিজস্পক রীন্সতম্স্পতা লডাই করস্পত হস্পলা। 
সম়্ের একজন ব়েে ম্ন্সহলা, আ াম্ী জন্মন্সদস্পন সতষন্সট্টস্পত পা সদস্পবন। ন্সনস্পজর ন্সিগুণ 
ব়েস্পসর কাস্পরা সাস্পি উিঁচু  লা়ে কিা বলার প্রবৃন্সি হস্পলা না। 
 
তাোডা রাজননন্সতক যুস্পদ্ধ সম়্ের যস্পিষ্ট অন্সিে, িাস্পলাম্স্পতাই জাস্পনন প্রিস্পম্ই 
প্রন্সতপক্ষস্পক অপ্রস্তুত কস্পর ন্সদস্পত পারস্পল ন্সতন্সন অস্পধিক লডাই ন্সজস্পত যাস্পবন। যন্সদও সসই 
সকৌিল কাস্পজ লা াস্পত হস্পল হলরুম্ িন্সতি দিিক চাই। আর এোস্পন শুধু তারা দুজন 
রস্প়েস্পে। 
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কাস্পজই ট্র্যান্সিজ সম়্েস্পরর কিা়ে গুরুত্ব না ন্সদস্প়ে চরম্ ন্সবতৃষ্ণা ন্সনস্প়ে তাস্পক পযিস্পবক্ষণ 
করস্পত লা ল। সম়্ের একজন বৃদ্ধ ম্ন্সহলা, পস্পরস্পেন দুন্সট প্রজন্ম সিস্পক প্রচন্সলত 
ইউন্সনস্পসি ফযািস্পনর সপািাক। সম়্ের ন্সলডার অফ দযা  যালান্সি –অতযন্ত সাধারণ ম্ন্সহলা, 
সয সকউ তাস্পক বৃদ্ধ পুরুষ সিস্পব িুল করস্পত পাস্পর। শুধু চুল সদস্পে ম্ানুস্পষর িুল িাঙস্পব। 
ম্ন্সরচা রং-এর চুলগুস্পলা প্রচন্সলত পুরুষালী িাইস্পল সেস্পড না সরস্পে িি কস্পর সবিঁস্পধ 
সরস্পেস্পেন। 
 
ট্র্যান্সিজ সুন্দর কস্পর হাসল। সয সকাস্পনা ব়েে প্রন্সতপক্ষ সবাকা সেস্পল কিান্সট শুস্পন 
অপম্ান্সনত সবাধ করস্পব। ন্সকন্তু এোস্পন কন্সিত সবাকা সেস্পল ব়েস্পস তরুণ এবং সুদিিন 
তারা দুজস্পনই সস বযাপাস্পর সস্পচতন। 
 
ট্র্যান্সিজ বলল, ন্সেক বস্পলস্পেন। আম্ার ব়েস বন্সত্রি এবং বলস্পত স স্পল এেস্পনা সেস্পল। 
আবার আন্সম্ একজন কাউন্সিলম্যান, যত যাই সহাক–প্রািন অন্সফন্সসস্প়ো, যন্সদও 
সবপস্পরা়ো। প্রিম্টা এন্সডস্প়ে যাবার উপা়ে সনই। ন্সিতী়েটার সক্ষস্পত্র শুধু বলস্পত পান্সর আন্সম্ 
দুিঃন্সেত। 
 
তুন্সম্ জাস্পনা ন্সক কস্পরে? দািঁন্সডস্প়ে না সিস্পক বস্পসা। ম্ািা োটাও। যুন্সি ন্সদস্প়ে আম্ার প্রস্পশ্নর 
উির দাও। 
 
আন্সম্ জান্সন আন্সম্ ন্সক কস্পরন্সে। যা ন্সেক ম্স্পন হস্প়েস্পে তাই বস্পলন্সে। 
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আর এম্ন ন্সদস্পনই ন্সবস্পরান্সধতা করস্পল সযন্সদন আম্ার ক্ষম্তা এত সবস্পডস্পে সয সতাম্াস্পক 
কাউন্সিল সচম্বার সিস্পক সবর কস্পর ন্সদস্প়ে সগ্রফতার করলাম্, সকউ সকাস্পনা প্রন্সতবাদ করার 
সাহস সপলনা। 
 
কাউন্সিল ন্সেকই একত্র হস্প়ে প্রন্সতবাদ জানাস্পব। হ়েস্পতা এরই ম্স্পধয প্রন্সতবাদ জানাস্পত শুরু 
কস্পরস্পে। তারা এেন আস্পরা গুরুত্ব ন্সদস্প়ে আম্ার কিা শুনস্পব। 
 
সকউ সতাম্ার কিা শুনস্পব না। যন্সদ তুন্সম্ এিাস্পব চান্সলস্প়েই যাও, আন্সম্ও সতাম্াস্পক 
ন্সবশ্বাসঘাতক ন্সহসাস্পব আইস্পনর হাস্পত তুস্পল সদব। 
 
আস্পরা িাস্পলা হস্পব। আদালস্পত কিা বলার সুস্পযা  পাব। 
 
সবন্সি আিা কস্পরা না। একজন সম়্েস্পরর জরুরী ক্ষম্তা অসীম্, যন্সদও েুব কম্ই সসটা 
বযবহার করা হ়ে। 
 
ন্সকস্পসর ন্সিন্সিস্পত আপন্সন জরুরী অবস্থা সঘাষণা করস্পবন? 
 
একটা ন্সকেু সবর কস্পর সনব। আম্ার সসই ক্ষম্তা আস্পে, তাোডা ঝুিঁন্সক ন্সনস্পত আন্সম্ ি়ে 
পাই না। আম্াস্পক বাধয কস্পরা না ই়েং ম্যান। আন্সম্ একটা সম্স্পঝাতা করস্পত চাই। যন্সদ 
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না হ়ে, তুন্সম্ আর কেস্পনা স্বাধীন হস্পত পারস্পব না। বান্সক জীবন ন্সপ্রজন সসস্পল কাটস্পব। 
ন্সনন্সিত িাক। 
 
দুজন পরেস্পরর ন্সদস্পক কন্সেন সচাস্পে তান্সকস্প়ে আস্পে। ব্র্যাস্পন্নার সচাে ধূসর, ট্র্যান্সিস্পজর 
বহুবণি বাদাম্ী। 
 
ন্সক ধরস্পনর সম্স্পঝাতা? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
আহ, তুন্সম্ আগ্রহী। তাহস্পল তকিযুদ্ধ না কস্পর আম্রা আস্পলাচনা করস্পত পান্সর। সতাম্ার 
সব কিা েুস্পল বল। 
 
আপন্সন িাস্পলাম্স্পতাই জাস্পনন। কম্পস্পরর সাস্পি সতা আর সোি ল্প কস্পরন ন্সন, তাই না? 
 
আন্সম্ সতাম্ার মু্ে সিস্পক শুনস্পত চাই। সাম্প্রন্সতক অন্সতবান্সহত সসলডন ক্রাইন্সসস্পসর 
আস্পলাস্পক বল। 
 
সবি, আপন্সন যেন শুনস্পত চান-ম্যাডাম্ সম়্ের! (বুন্সড ম্ন্সহলা প্রা়ে ন্সজস্পির ড া়ে এস্পস 
ন্স স্প়েন্সেল, অস্পনক কস্পষ্ট সাম্লাস্পলা।) সসলডস্পনর ইস্পম্জ েুব ন্সনেুিঁত, পািঁচি বের পস্পরও 
েুব সবন্সি রকম্ ন্সনেুিঁত। আম্ার ধারণা এইবার ন্সনস্প়ে আটবার তার আন্সবিিাব ঘটল। 
কস্প়েকবার এম্নও হস্প়েস্পে তার কিা সিানার জনয সসোস্পন সকউ উপন্সস্থত ন্সেলনা। অন্তত 
একবার, তৃতী়ে ইেবাস্পরর সম়্ে বািস্পবর সাস্পি তার ন্সবস্পেষণ এস্পকবাস্পরই সম্স্পলন্সন-

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

43 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

অবিয সসটা ন্সেল ন্সম্উল-এর যু , তাই না? ন্সকন্তু এর আস্প  কেস্পনা আজস্পকর ম্স্পতা 
এম্ন ন্সনেুিঁত বণিনা ন্সদস্প়েন্সেস্পলন? 
 
ট্র্যান্সিজ সোট কস্পর হাসল। কেস্পনাই না, ম্যাডাম্ সম়্ের। পুরস্পনা সরকডি সিস্পক জানা যা়ে 
এর আস্প  কেস্পনাই ন্সতন্সন পন্সরন্সস্থন্সতর এম্ন ন্সনেুিঁত বণিনা ন্সদস্পত পাস্পরন ন্সন, এস্পকবাস্পর 
েুিঁন্সটনান্সটসহ। 
 
ব্র্যাস্পন্না বস্পল্লন, সতাম্ার ধারণা সসলডস্পনর আন্সবিিাব, হস্পলাগ্রান্সফক ইস্পম্জ সব নকল; 
সসলডস্পনর সরকন্সডিং বতিম্ান সম্স্প়ের সকউ সযম্ন আম্ার ন্সনস্পজর ততন্সর; একজন 
অন্সিস্পনতা সসলডস্পনর িূন্সম্কা়ে অন্সিন়ে কস্পর যাস্পচ্ছ? 
 
অসম্ভব ন়ে, ম্যাডাম্ সম়্ের, তস্পব আন্সম্ তা বলন্সেনা। প্রকৃত সতয আস্পরা ি়েংকর। আন্সম্ 
ন্সবশ্বাস কন্সর সসলডস্পনর ইস্পম্জ, ইন্সতহাস্পসর বতিম্ান মু্হূতি ন্সনস্প়ে তার ন্সবস্পেষণ সবই 
পািঁচি বের আস্প  ততন্সর। সকাস্পডলস্পকও এই কিাগুস্পলা বস্পলন্সে। সস েুিীম্স্পন আস্পলাচনা 
এম্ন ন্সদস্পক ন্সনস্প়ে স স্পে সযন সবাই িাস্পব সবাধবুন্সদ্ধহীন ফাউস্পেিনারস্পদর কুসংোর আন্সম্ 
ন্সবশ্বাস কস্পরন্সে। 
 
হযািঁ, প্রস্প়োজন হস্পল সরকন্সডিংগুস্পলা বযবহার করা হস্পব, সযন ফাউস্পেিন বুঝস্পত পাস্পর তুন্সম্ 
ন্সবস্পরাধী দস্পল ন্সেস্পল না। 
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ট্র্যান্সিজ বাহু দুস্পটা দুন্সদস্পক েন্সডস্প়ে ন্সদল। ন্সকন্তু আন্সম্ তাই। আম্রা ন্সেক সযম্ন ন্সবশ্বাস 
কন্সর সসরকম্ সকাস্পনা সসলডন প্লযান সনই এবং সনই প্রা়ে দুই িতােী ধস্পর। এক বের 
আস্প ই আম্ার সস্পন্দহ হ়ে, ন্সকন্তু বাস্পরা ঘো আস্প  টাইম্ িস্পল্টর ঘটনা সিস্পক ন্সনন্সিত 
হস্প়েন্সে। 
 
কারণ সসলডন েুব সবন্সি ন্সনেুিঁত? 
 
ন্সেক, হাসস্পবন না। এর সচস্প়ে বড প্রম্াণ আর দরকার সনই। 
 
হাসন্সেনা। বস্পল যাও। 
 
ন্সতন্সন এত ন্সনেুিঁত হন ন্সকিাস্পব? দুই িতােী আস্প  তেনকার বতিম্ান ন্সনস্প়ে ন্সতন্সন। ন্সেস্পলন 
পুস্পরাপুন্সর িুল। ফাউস্পেিন ততন্সরর ন্সতনি বেস্পরর ম্ািা়ে ন্সতন্সন লক্ষয সিস্পক সমূ্পণি ন্সবচুযত 
হস্প়েন্সেস্পলন। 
 
একটু আস্প  তুন্সম্ ন্সনস্পজই বযােযা কস্পরে, কাউন্সিলম্যান। এর কারণ হস্পচ্ছ ন্সম্উল। ন্সম্উল 
ন্সেল অসীম্ সম্োল পাও়োস্পরর অন্সধকারী এক ন্সম্উটযাে, প্লযাস্পন তার সম্বস্পন্ধ ন্সকেু বলা 
সম্ভব ন্সেল না। 
 
সম্ভব সহাক বা না সহাক-কিা একই। সসলডন প্লযান লক্ষয সিস্পক ন্সবচুযত হস্পলা। ন্সম্উল 
সবন্সিন্সদন িাসন কস্পরন্সন, তার সকাস্পনা উিরান্সধকার ন্সেলনা। ফস্পল ফাউস্পেিন আবার তার 
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স্বাধীনতা ও রাজত্ব ন্সফস্পর পা়ে। ন্সকন্তু সসলডন প্লযান এিাস্পব ন্সেন্নন্সিন্ন হস্প়ে যাবার পরও 
ন্সক কস্পর আবার  ন্সতপস্পি ন্সফস্পর এল? 
 
ব্র্যাস্পন্না কন্সেন মু্ে কস্পর হাত দুস্পটা সচস্পপ ধরস্পলন। উিরটা তুন্সম্ জাস্পনা। আম্রা দুই 
ফাউস্পেিস্পনর একটা। ইন্সতহাস্পসর বই তুন্সম্ পস্পডে। 
 
আন্সম্ আস্পকিন্সডর সলো তার দান্সদর বাস্প়োগ্রাফী পস্পডন্সে-েুস্পল পােয ন্সেল। তার 
উপনযাসগুস্পলাও পস্পডন্সে। ন্সম্উল এবং তার পরবতিী সম়্ে ন্সনস্প়ে অন্সফন্সস়োল বণিনাও 
পস্পডন্সে। আম্ার সস্পন্দহ আস্পরা সবস্পডস্পে। 
 
ন্সকিাস্পব? 
 
অন্সফন্সস়োলী, আম্াস্পদর প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর রস্প়েস্পে বািব ন্সবোস্পনর োন এবং তাস্পক 
এন্স স্প়ে ন্সনস্প়ে যাও়োর ক্ষম্তা। আম্াস্পদর কাজ করস্পত হস্পব প্রকাস্পিয। আম্াস্পদর ইন্সতহাস-
আম্রা জান্সন আর না জান্সন–সসলডন প্লযান অনুসরণ করস্পে। আর ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
রস্প়েস্পে সাইস্পকালন্সজকযাল ন্সবোস্পনর োন এবং তাস্পক এন্স স্প়ে ন্সনস্প়ে যাও়োর ক্ষম্তা, সসই 
সাস্পি সাইস্পকান্সহষ্ট্ৰী। এবং তাস্পদর অন্সিত্ব এম্নন্সক আম্াস্পদর কাে সিস্পকও স াপন রাো 
হস্প়েস্পে। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সসলডন প্লযাস্পনর ফাইন ন্সটউন্সনং-এর কাজ কস্পর। যেনই 
সকাস্পনা ন্সকেু ন্সবপস্পি যা়ে, তারা সসগুস্পলা সসলডন প্লযান অনুযা়েী সন্সেক পস্পি ন্সফন্সরস্প়ে 
আস্পন। 
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তুন্সম্ ন্সনস্পজই উির ন্সদস্প়েে, সম়্ের বলস্পলন। সবইটা সডন্সরল ন্সম্উলস্পক পরান্সজত কস্পরন্সেল, 
হ়েস্পতা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অনুস্পপ্ররণা়ে, যন্সদও তার নাতনী সসটা স্বীকার কস্পরন না। 
ন্সনিঃসস্পন্দস্পহ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সম্উস্পলর মৃ্তুযর পর  যালান্সির ইন্সতহাসস্পক সন্সেক পস্পি 
ন্সফন্সরস্প়ে আস্পন, অবিযই সফলিাস্পব। তাহস্পল সতাম্ার আর ন্সক বলার। আস্পে? 
 
ম্যাডাম্ সম়্ের, আস্পকিন্সডর বণিনা অনুযা়েী পন্সরষ্কার সবাঝা যা়ে সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন 
 যালান্সির ইন্সতহাস সক সংস্পিাধন করস্পত ন্স স্প়ে ন্সনস্পজস্পদর স াপনী়েতা প্রকাি কস্পর 
সফস্পল। আম্রা প্রিম্ ফাউস্পেিন ন্সনস্পজস্পদর ন্সম্রর ইস্পম্জ সদেস্পত পান্সর এবং বুঝস্পত পান্সর 
আম্াস্পদর ম্যান্সনপুস্পলট করা হস্পচ্ছ। তারপর জীবন-পণ কস্পর ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক েুিঁস্পজ 
সবর কস্পর আম্রা ধ্বংস কন্সর। 
 
ব্র্যাস্পন্না ম্ািা নাডস্পলন, এবং বণিনা অনুযা়েী আম্রা সফল হস্প়েন্সে, তস্পব অবিযই 
 যালান্সির ইন্সতহাসস্পক সন্সেক পস্পি ন্সফন্সরস্প়ে আনার আস্প  তাস্পদর ধ্বংস কন্সরন্সন। এটা 
এেস্পনা সন্সেক পস্পি চলস্পে। 
 
আপন্সন ন্সবশ্বাস কস্পরন সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সচন্সহ্নত কস্পর তার সব সদসযস্পক ন্সনন্সিহ্ন 
করা হস্প়েস্পে। সসটা ন্সেল ৩৭৮ এফ. ই, প্রা়ে একি ন্সবি বের আস্প । পিঁন্সচি প্রজন্ম 
আম্রা হ়েস্পতা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক োডাই চস্পল এস্পসন্সে এবং তারপরও সসলডন ইস্পম্জ 
আর আপনার বিবয প্রা়ে এক। 
 
হ়েস্পতা িন্সবষযৎ ইন্সতহাস  েস্পন আম্ার পযিস্পবক্ষণ ক্ষম্তা েুব সবন্সি। 
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ম্াফ করস্পবন, আন্সম্ আপনার পযিস্পবক্ষণ ক্ষম্তা ন্সনস্প়ে সস্পন্দহ করন্সেনা। আম্ার কাস্পে 
সযটা অবিযম্ভাবী বস্পল ম্স্পন হ়ে তা হস্পচ্ছ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন কেস্পনা ধ্বংস হ়েন্সন। তারা 
এেস্পনা আম্াস্পদর িাসন করস্পে, ম্যান্সনপুস্পলট করস্পে।-এবং সস কারস্পণই আম্রা সসলডন 
প্লযাস্পনর  ন্সতপস্পি ন্সফস্পর আসস্পত সপস্পরন্সে। 
 
. 
 
০৭. 
 
সম়্ের অবাক হস্পলও প্রকাি করস্পলন না, রাত বাস্পজ একটা। ন্সতন্সন ঝাস্পম্লা সিষ করস্পত 
চান, ন্সকন্তু তাডাহুস্পডা করা যাস্পব না। তরুণ তার ন্সন়েস্পম্ সেস্পল যাক। ন্সকন্তু সীম্াস্পরো 
অন্সতক্রম্ করস্পত সদস্পবন না ন্সতন্সন। তাোডা তার একটা পন্সরকল্পনা আস্পে, সসটা 
বািবা়েস্পনর আস্প ই তরুণস্পক ন্সনরুৎসাহ করস্পত চান না। 
 
ন্সতন্সন বলস্পলন, তাই? সতাম্ার ধারণা কাল ান্সন়োন যুদ্ধ ন্সনস্প়ে আস্পকিন্সডর বণিনা এবং 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ধ্বংস হও়োর কান্সহনী সমূ্পণি ন্সম্িযা? ন্সনজস্ব কল্পনা? একটা সেলা? 
প্রতারণা? 
 
ট্র্যান্সিজ তযা  করল। সসগুস্পলা আস্পলাচনার বাইস্পর। ধরা যাক, আস্পকিন্সড সযম্ন বণিনা 
ন্সদস্প়েস্পে ঘটনা ন্সেক সসিাস্পবই ঘস্পটস্পে; অিিাৎ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর আশ্র়ে েুিঁস্পজ সবর কস্পর 
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ন্সনন্সিহ্ন করা হ়ে। ন্সকন্তু আপন্সন বুস্পক হাত ন্সদস্প়ে বলস্পত পারস্পবন তাস্পদর সবাই ধ্বংস 
হস্প়েস্পে। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন পুস্পরা  যালান্সির কিা ন্সবস্পবচনা করত, শুধু টান্সম্িনাস বা 
ফাউস্পেিস্পনর ইন্সতহাসস্পক ম্যান্সনপুস্পলট করত না। তাস্পদর দান্স়েত্ব ন্সেল। আস্পরা বৃহৎ, 
আম্াস্পদর কযান্সপটাল ও়োল্ডি এম্নন্সক পুস্পরা সফডাস্পরিস্পনর চাইস্পতও বড। কাস্পজই এক 
হাজার পারস্পসক বা তারও সবন্সি দূরস্পত্ব ন্সকেু ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনার িাকা অসম্ভব না। 
 
আর যন্সদ সবাইস্পক ন্সনন্সিহ্ন না করা যা়ে, তাহস্পল আপন্সন ন্সকিাস্পব বলস্পত পাস্পরন আম্রা 
ন্সজস্পতন্সে। ন্সম্উল বলস্পত সপস্পরন্সেল? ন্সম্উল প্রিস্পম্ টান্সম্িনাস দেল করল, সসই সাস্পি 
সরাসন্সর ন্সন়েন্ত্রস্পণ িাকা ন্সবশ্বগুস্পলা। তারপর স্বাধীন বন্সণক ন্সবশ্বগুস্পলা দেল। করল। বান্সক 
িাকল ন্সতন পলাতক-এবন্সলং ন্সম্স, সবইটা সডন্সরল আর তার স্বাম্ী। ন্সম্উল পুরুষ দুজনস্পক 
তার সম্োল পাও়োস্পরর কস্পরাস্পল রােল-শুধু সবইটা সডন্সরলস্পক রােল আনকস্পরালড। 
আস্পকিন্সডর ম্স্পত ন্সম্উল সসই সম়্ে আস্পব তান্সডত হস্প়ে পস্পডন্সেল। তার বণিনা অনুযা়েী 
ম্াত্র একজন-সবইটা সডন্সরলস্পক ন্সনস্পজর ইচ্ছাম্স্পতা চলার স্বাধীনতা সদ়ো হস্পলা–আর তার 
কারস্পণই ন্সম্উল ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন েুিঁস্পজ না সপস্প়ে পরান্সজত হস্পলা। 
 
একজনস্পক স্বাধীন সরস্পে ন্সম্উল তার সব হারাস্পলা। এোস্পনই একজস্পনর গুরুত্ব, যন্সদও 
সসলডন প্লযানস্পক ন্সঘস্পর িাকা ন্সকংবদন্তী হস্পলা, একজন ন্সকেুই না, ন্সবিাল জনস্প ািীই 
সবন্সকেু। 
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আর একজন দুজন ন়ে, ডজন ডজন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনার ন্সপেস্পন সরস্পে আসস্পল ন্সক 
ঘটস্পব। তারা আবার একত্র হস্প়ে িন্সবষযৎ পন্সরকল্পনা ততন্সর করস্পব। ন্সনস্প়ো  ও প্রন্সিক্ষস্পণর 
ম্াধযস্পম্ সংেযা বৃন্সদ্ধ পাস্পব আর আম্রা ন্স ন্সনন্সপস্প  পন্সরণত হব। 
 
ব্র্যাস্পন্না  ম্ভীর  লা়ে বস্পল্লন, তুন্সম্ সসটা ন্সবশ্বাস কর? 
 
সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই। 
 
ন্সকন্তু কাউন্সিলম্যান, ওরা এত কষ্ট করস্পব সকন? সকন তারা এম্ন একটা লস্পক্ষযর জনয 
জীবন উৎস ি করস্পব যা সকউ চা়ে না। ন্সিতী়ে  যালাকন্সটক এম্পা়োস্পরর পস্পি  যালান্সিস্পক 
চান্সলস্প়ে সনবার জনয তাস্পদর এত উৎসাহ সকন? আর তারা সফল হস্পলও আম্াস্পদর ি়ে 
ন্সক? েুিী হস্প়ে সম্স্পন সন়োই সতা উন্সচত? 
 
ট্র্যান্সিজ সচাে ঘষস্পত লা ল। ব়েস্পস তরুণ হস্পলও দুজস্পনর সিতর তাস্পক সবন্সি লান্ত ম্স্পন 
হস্পচ্ছ। সম়্েস্পরর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে বলল, আন্সম্ আপনাস্পক ন্সবশ্বাস করস্পত পারন্সে না। 
আপনার ন্সক ধারণা সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন যা করস্পে সব আম্াস্পদর জনয? এতন্সদস্পনর 
ক্ষম্তা ও রাজনীন্সতর প্রতযক্ষ অন্সিেতা সিস্পক আপন্সন বুঝস্পত পারস্পেন না সয–তারা 
এগুস্পলা করস্পে ন্সনস্পজস্পদর জনয? 
 
আম্রা হন্সচ্ছ েুন্সরর ধারাস্পলা প্রান্ত। আম্রা শ্রম্ ন্সদন্সচ্ছ, ঘাম্ সফলন্সে, রি ন্সদন্সচ্ছ। তারা 
হ়েস্পতা এোস্পন একটু সম্ন্ব়ে করস্পে, ওোস্পন দু-একটা সংস্পযা  ন্সবন্সচ্ছন্ন করস্পে। এবং 
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এগুস্পলা করস্পে সহস্পজই, সকাস্পনা ঝুিঁন্সক োডা। এক হাজার বেস্পরর তধযি আর কস্পষ্টর পর 
যেন আম্রা সব সিষ করব, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন তেন অনা়োস্পস িাসন ক্ষম্তা ন্সনস্প়ে 
সনস্পব, তারাই হস্পব অন্সিজাত িাসক সশ্রণী। 
 
ব্র্যাস্পন্না বস্পল্লন, তুন্সম্ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক ধ্বংস করস্পত চাও, তাই না? সযন আম্রাই 
হস্পত পান্সর ক্ষম্তার সকন্দ্র। 
 
অবিযই! অবিযই! আপন্সনও চান, তাই না? আপন্সন বা আন্সম্ অতন্সদন বািঁচব না। ন্সকন্তু 
আপনার নান্সত-নাতনী আস্পে। হ়েস্পতা আম্াস্পরা একন্সদন হস্পব। আবার তাস্পদরও নান্সত-
নাতনী হস্পব। এিাস্পবই চলস্পব। আন্সম্ চাই তারা আম্াস্পদর কস্পষ্টর সুফল সিা  করুক 
এবং আম্রা যা করস্পত সপস্পরন্সে তার জনয আম্াস্পদর শ্রদ্ধা করুক। হযান্সর সসলডস্পনর 
লুকাস্পনা ষডযস্পন্ত্রর স্বীকার হস্পত আন্সম্ রান্সজ না–তাস্পক আন্সম্ সকাস্পনা আদিি বস্পল ম্স্পন 
কন্সর না। বরং ন্সম্উস্পলর সচস্প়েও বড হুম্ন্সক বস্পল ম্স্পন কন্সর। ওহ্  যালান্সি, যন্সদ ন্সম্উল 
প্লযানটাস্পক এস্পকবাস্পর ধ্বংস কস্পর ন্সদস্পত পারত। পস্পর ন্সম্উস্পলর হাত সিস্পক রক্ষা সপতাম্। 
কারণ সস ন্সেল ম্রণিীল। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ম্স্পন হস্পচ্ছ অম্র। 
 
ন্সকন্তু তুন্সম্ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ধ্বংস করস্পত চাও, তাই না? 
 
যন্সদ জানতাম্ ন্সকিাস্পব হস্পব? 
 
সযস্পহতু তুন্সম্ জাস্পনা, স্বািান্সবকিাস্পবই ওরা সতাম্াস্পক ধ্বংস করস্পব। 
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ট্র্যান্সিজ উদ্ধত স্বস্পর বলল, ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ ম্স্পন হ়ে আপন্সন তাস্পদর ন্সন়েন্ত্রস্পণ রস্প়েস্পেন। 
সসলডন ইস্পম্জ ন্সক বলস্পব তার সন্সেক অনুম্ান, তার পস্পরই আম্ার সাস্পি এম্ন আচরণ, 
সবই ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর কাজ বস্পল ম্স্পন হ়ে। 
 
তাহস্পল আম্াস্পক সব কিা বলে সকন? 
 
কারণ যন্সদ আপন্সন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ন্সন়েন্সন্ত্রত হন, তাহস্পল আন্সম্ এই সেলা়ে অস্পনক 
আস্প ই সহস্পর স ন্সে, কারণ ন্সিতস্পরর সবস্পড উো রা  সঝস্পড সফলার একটা উপা়ে 
েুিঁজন্সেলাম্ এবং কারণ সন্সতয কিা হস্পচ্ছ আন্সম্ একটা জু়ো সেলন্সে। ধস্পর ন্সনন্সচ্ছ আপন্সন 
তাস্পদর ন্সন়েন্ত্রস্পণ সনই, শুধু জাস্পনন না ন্সক করস্পত হস্পব। 
 
তুন্সম্ জু়ো়ে ন্সজস্পতে, আন্সম্ ন্সনস্পজর োডা আর কাস্পরা ন্সন়েন্ত্রস্পণ সনই। ন্সকন্তু তুন্সম্ ন্সক 
ন্সনন্সিত হস্পত পারস্পব সয আন্সম্ সন্সতয কিা বলন্সে? ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ন্সন়েন্ত্রস্পণ িাকস্পল 
ন্সক সসটা স্বীকার করতাম্? ন্সনস্পজই ন্সক জানতাম্ সয তাস্পদর ন্সন়েন্ত্রস্পণ রস্প়েন্সে? 
 
এসব প্রশ্ন কস্পর সকাস্পনা লাি সনই। আন্সম্ জান্সন আন্সম্ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ন্সন়েন্ত্রস্পণর 
অধীন নই, সতাম্ারও সসটা ন্সবশ্বাস না কস্পর উপা়ে সনই। যন্সদ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
অন্সিত্ব িাস্পকই, তস্পব তাস্পদর সবস্পচস্প়ে বড কাজ হস্পচ্ছ  যালান্সির কাে। সিস্পক ন্সনস্পজস্পদর 
অন্সিত্ব স াপন রাো। ন্সম্উস্পলর কারস্পণই ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অন্সিত্ব প্রকাি হস্প়ে পস্পড 
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এবং আস্পকিন্সডর সম্স্প়ে তাস্পদরস্পক ধ্বংস করা হ়ে। নান্সক প্রা়ে ধ্বংস করা হ়ে, 
কাউন্সিলম্যান? 
 
এর সিস্পক আম্রা দুস্পটা ন্সসদ্ধাস্পন্ত আসস্পত পান্সর। প্রিম্ত; যুন্সি সহকাস্পরই আম্রা সম্স্পন 
ন্সনস্পত পান্সর সয তারা যতদূর সম্ভব কম্ হিস্পক্ষপ কস্পর। ধস্পর ন্সনস্পত পান্সর পুস্পরা পি 
আম্াস্পদরস্পক  াইড কস্পর ন্সনস্প়ে যাও়ো অসম্ভব। কারণ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ক্ষম্তারও 
একটা সীম্া আস্পে। 
 
কষ্ট-কল্পনা হস্পলও এই যুন্সি আন্সম্ সম্স্পন ন্সনন্সচ্ছ। ট্র্যান্সিজ বলল। অনযটা ন্সক? 
 
আস্পরা সহজ এবং প্রতযান্সিত। যন্সদ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অন্সিত্ব িাস্পক এবং তারা সসটা 
স াপন রােস্পত চা়ে, তস্পব একটা ন্সবষস্প়ে সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই। যন্সদ সকউ ম্স্পন কস্পর তারা 
এেস্পনা আস্পে, সসটা ন্সনস্প়ে কিা বস্পল, ন্সচৎকার কস্পর  যালান্সির সবাইস্পক জানাস্পত চা়ে, 
তস্পব সকাস্পনা সূক্ষ্ম উপাস্প়ে তাস্পক পি সিস্পক সন্সরস্প়ে সদ়ো হস্পব। সতাম্ার যুন্সি ন্সক তাই 
বস্পল না? 
 
সস কারস্পণই আপন্সন আম্াস্পক কাষ্টন্সডস্পত সরস্পেস্পেন, ম্যাডাম্ সম়্ের? ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
কাে সিস্পক রক্ষা করার জনয? 
 
সস কারস্পণই বলা যা়ে। তাোডা ন্সল়েস্পনা সকাস্পডল সতাম্ার সয স্বীকাস্পরান্সি সরকডি কস্পরস্পে 
সসগুস্পলা শুধু টান্সম্িনাস্পসর জন ণ এবং ফাউস্পেিনস্পক িান্ত রাোর জনযই বযবহার করা 
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হস্পব না। বরং ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক অসতকি রাোর জনযও বযবহার করা হস্পব। যন্সদ তারা 
এেস্পনা ন্সটস্পক িাস্পক, আন্সম্ চাইনা সতাম্ার উপর তাস্পদর নজর পরুক। 
 
কল্পনা করা যা়ে, ট্র্যান্সিজ মু্ে সিঙস্পচ বলল, আম্ার জনয! আম্ার সুন্দর বাদাম্ী সচাে 
সজাডার জনয? 
 
ব্র্যাস্পন্না সকাস্পনা আ াম্ সংস্পকত না ন্সদস্প়েই ন্সনিঃিস্পে সহস্পস সফলস্পলন, আন্সম্ ততটা বুন্সডস্প়ে 
যাইন্সন, কাউন্সিলম্যান, সয আন্সম্ বুঝস্পত পারব না সতাম্ার সুন্দর এক সজাডা সচাে 
রস্প়েস্পে। বন্সত্রি বের আস্প  হ়েস্পতা এ কারস্পণই অস্পনক ন্সকেু করস্পত পারতাম্, এই মু্হূস্পতি 
ওগুস্পলা বািঁচাস্পনার জনয এক ন্সম্ন্সলন্সম্টারও এগুবনা। ন্সকন্তু যন্সদ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আজস্পক 
ন্সটস্পক িাস্পক এবং সতাম্ার উপস্পর তাস্পদর সচাে পস্পড, তাহস্পল সতাম্াস্পক ন্সদস্প়েই সিষ হস্পব 
না। আম্ার ন্সনস্পজর ন্সনরাপিার কিাও িাবস্পত হস্পব এবং তুন্সম্ োডাও অস্পনক বুন্সদ্ধম্ান 
এবং গুরুত্বপূণি বযন্সিস্পদর কিা িাবস্পত হস্পব-আম্াস্পদর পন্সরকল্পনার কিা িাবস্পত হস্পব। 
 
আপন্সন তাহস্পল ন্সবশ্বাস কস্পরন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আস্পে? সস কারস্পণই তাস্পদর সম্ভাবয 
আচরস্পণর কিা সিস্পব এম্ন সতকি পদস্পক্ষপ ন্সনস্প়েস্পেন? 
 
ব্র্যাস্পন্না সটন্সবস্পল হাস্পতর ির ন্সদস্প়ে দািঁডাস্পলন, অবিযই কন্সর। না করস্পল সতাম্ার কিার এত 
সবন্সি গুরুত্ব ন্সদতাম্? যন্সদ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন নাই িাস্পক, তস্পব তুন্সম্ বলস্পলই বা ন্সক হস্পব? 
এক ম্াস ধস্পর আন্সম্ সতাম্াস্পক িাম্াস্পনার সচষ্টা করন্সে, ন্সকন্তু কাউন্সিলম্যানস্পদর সাস্পি 
কন্সেন আচরণ করার ক্ষম্তা আম্ার ন্সেল না। সসলডস্পনর প্রতযাবতিন সাম্ন্স়েকিাস্পব 
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আম্াস্পক সসই ক্ষম্তা পাইস্প়ে ন্সদল আর তেনই তুন্সম্ সতাম্ার সেলা শুরু করস্পল। আন্সম্ও 
দ্রুত পদস্পক্ষপ ন্সনস্প়ে ন্সনলাম্, আর এেন সতাম্াস্পক েুন করস্পত এক ম্াইস্পক্রাস্পসস্পকেও ন্সিধা 
করব না। যন্সদ আম্ার কিা ম্স্পতা কাজ না কর। 
 
 ত এক ঘণ্টার আস্পলাচনার মূ্ল উস্পেিয হস্পচ্ছ তুন্সম্ সযন আম্াস্পক ন্সবশ্বাস করস্পত পার। 
তস্পব সজস্পন রাস্পো ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সম্সযা এতই গুরুত্বপূণি সয বাধা ন্সদস্পল ন্সবনা 
ন্সবচাস্পর সতাম্াস্পক সম্স্পর সফলব। 
 
ব্র্যাস্পন্না োো  লা়ে বস্পল্লন, নডস্পবনা ট্র্যান্সিজ। আন্সম্ ন্সনিঃসস্পন্দস্পহ একজন বৃদ্ধ ম্ন্সহলা, ন্সকন্তু 
আম্াস্পক সোিঁ়োর আস্প ই তুন্সম্ ম্ারা যাস্পব, আম্ার সলাস্পকরা আম্াস্পদর উপর নজর রােস্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ বস্পস পডল। আন্সম্ বুঝস্পত পারন্সে না। যন্সদ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অন্সিত্ব িাস্পক, 
আপনার এিাস্পব সোলােুন্সল বলা উন্সচত না। আন্সম্ ন্সনস্পজস্পক সয ন্সবপস্পদ জন্সডস্প়েন্সে, 
আপনারও সসই ন্সবপস্পদ জন্সডস্প়ে পডা উন্সচত হস্পব না। 
 
স্বীকার করে তাহস্পল সতাম্ার সচস্প়ে আম্ার বুন্সদ্ধ সবন্সি। অনযিাস্পব বলা যা়ে ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর অন্সিত্ব রস্প়েস্পে, সতাম্ার এই ন্সবশ্বাস তুন্সম্ স াপন রােন্সন, কারণ তুন্সম্ 
সবাকা। আন্সম্ও স াপন না কস্পরই বলন্সে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আস্পে। কারণ আন্সম্ সতকিতা 
অবলম্বন কস্পরন্সে। সযস্পহতু তুন্সম্ আস্পকিন্সডর ইন্সতহাস েুব িাস্পলািাস্পব পস্পডে। তুন্সম্ হ়েস্পতা 
জাস্পনা তার বাবা সম্োল িযান্সটক ন্সডিাইস নাস্পম্ একটা যন্ত্র আন্সবষ্কার কস্পরন্সেস্পলন। 
যন্ত্রটা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সম্োল পাও়োস্পরর ন্সবরুস্পদ্ধ প্রন্সতরক্ষা িীল্ড ন্সহস্পসস্পব কাজ 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

55 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

কস্পর। এটা আজও ন্সটস্পক আস্পে এবং উন্নত হস্প়েস্পে। সতাম্ার বান্সড এই মু্হূস্পতি পুস্পরাপুন্সর 
ন্সনরাপদ। বুঝস্পত পারস্পল পস্পরর কিাগুস্পলা বলস্পত পান্সর। 
 
ন্সক? 
 
সতাম্াস্পক প্রম্াণ করস্পত হস্পব আম্াস্পদর ন্সবশ্বাস সন্সেক। সতাম্াস্পক সবর করস্পত হস্পব ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিন আস্পে ন্সকনা, যন্সদ িাস্পক, সকািা়ে। এর অিি সতাম্াস্পক টান্সম্িনাস সেস্পড সযস্পত 
হস্পব, সকািা়ে আন্সম্ জান্সন না। এম্নও হস্পত পাস্পর, সিষ পযিন্ত সদো যাস্পব আস্পকিন্সডর 
সম্স্প়ের ম্স্পতা আম্াস্পদর ন্সনস্পজস্পদর সিতস্পরই ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন রস্প়েস্পে। অিিাৎ আম্াস্পক 
বলার ম্স্পতা ন্সকেু না পাও়ো পযিন্ত তুন্সম্ ন্সফরস্পব না, আর যন্সদ ন্সকেু নাই পাও তাহস্পল 
সকাস্পনান্সদনই ন্সফস্পর এস্পসা না, টান্সম্িনাস সিস্পক একটা সবাকা কম্স্পব। 
 
ট্র্যান্সিজ রাস্প  কািঁপস্পত লা ল। সকাস্পনা সূত্র োডা আন্সম্ ন্সকিাস্পব েুিঁজব? তারা আম্াস্পক 
সস্রফ েুন করস্পব। 
 
তাহস্পল েুিঁজস্পব না। অনয ন্সকেু েুিঁজস্পব। সম্ি বুন্সদ্ধ ন্সবস্পবচনা ন্সদস্প়ে অনয ন্সকেু েুিঁজস্পব এবং 
যন্সদ এইিাস্পব তাস্পদর সাস্পি সতাম্ার সদো হ়ে এবং তারা সতাম্াস্পক গুরুত্ব না সদ়ে, িাল 
কিা। তুন্সম্ শুধু হাইপার ওস্প়েস্পি িীল্ড করা সকাস্পডড সম্স্পসজ পাোস্পব এবং সসস্পক্ষস্পত্র 
সসম্মাস্পন ন্সফস্পর আসস্পত পারস্পব। 
 
আম্ার ম্স্পন হ়ে আপনার অনয সকাস্পনা পন্সরকল্পনা আস্পে 
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অবিযই। সজস্পনাি সপস্পলাস্পরটস্পক সচন? 
 
সকাস্পনান্সদন নাম্ শুন্সনন্সন 
 
আ াম্ী কাল তার সাস্পি সতাম্ার সদো হস্পব। সসই সতাম্াস্পক বস্পল সদস্পব ন্সক করস্পত হস্পব, 
এবং সতাম্রা দুজন অন্সত উন্নত এক ম্হাকািযাস্পন কস্পর টান্সম্িনাস তযা  করস্পব। শুধু 
সতাম্রা দুজন এবং তুন্সম্ যন্সদ আম্াস্পদরস্পক সন্তুষ্ট করার ম্স্পতা সকাস্পনা তিয না ন্সনস্প়ে 
সফরার সচষ্টা কস্পরা, তাহস্পল টান্সম্িনাস্পসর এক পারস্পসক-এর ম্স্পধয সপৌঁোর আস্প ই 
ম্হাকাস্পিই সতাম্াস্পক যানসহ উন্সডস্প়ে সদ়ো হস্পব। এইটুকুই। আস্পলাচনা এোস্পনই সিষ। 
 
ন্সতন্সন উস্পে দািঁন্সডস্প়ে হাস্পত গ্লািস পডস্পলন। ঘুস্পর দরজার ন্সদস্পক এগুস্পতই দুজন সিস্ত্র  াডি 
সিতস্পর েুস্পক দুপাস্পি দািঁডাস্পলা। 
 
দরজার সাম্স্পন ন্স স্প়ে আবার ঘুস্পর দািঁডাস্পলন। বাইস্পর আস্পরা অস্পনক  াডি রস্প়েস্পে। এম্ন 
ন্সকেু কস্পরানা যাস্পত সম্সযা়ে পডস্পত হ়ে। 
 
আপন্সনও তেন আম্াস্পক ন্সদস্প়ে সুন্সবধা আদা়ে করস্পত পারস্পবন না, 
 
ট্র্যান্সিজ সচষ্টা কস্পর হালকা  লা়ে কিাগুস্পলা বলল। 
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সসই চাি আম্রা সনব, ব্র্যাস্পন্না হালকা হান্সসর সাস্পি বস্পল্লন। 
 
. 
 
০৮. 
 
ন্সল়েস্পনা সকাস্পডল বাইস্পর তার জনয অস্পপক্ষা করন্সেল। সব কিাই আন্সম্ শুস্পনন্সে সম়্ের। 
আপন্সন অসম্ভব তধযি ধস্পরস্পেন। 
 
এবং আন্সম্ অসম্ভব লান্ত। ন্সদনটা ম্স্পন হস্পচ্ছ বাহাির ঘণ্টা লম্বা। তুন্সম্ এেন দান্স়েত্ব 
নাও। 
 
সনব, ন্সকন্তু আসস্পলই ন্সক বান্সডর চারপাস্পি সম্োল িযান্সটক ন্সডিাইস আস্পে? 
 
ওহ, সকাস্পডল, ব্র্যাস্পনা লান্ত  লা়ে বস্পল্লন। তুন্সম্ িাস্পলাম্স্পতাই জাস্পনা সকউ। লক্ষয রােস্পে 
তার সম্ভাবনা কতটুকু। তুন্সম্ ন্সক ম্স্পন কর সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সব সম়্ে, সব জা়ে া়ে 
সব ন্সকেুর উপর সচাে রােস্পে। ট্র্যান্সিস্পজর ম্স্পতা আন্সম্ সরাম্ান্সেক তরুণ না। সস এম্ন 
ম্স্পন করস্পত পাস্পর, ন্সকন্তু আন্সম্ কন্সর না। তারপস্পরও যন্সদ সব জা়ে া়ে ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর সচাে কান িাস্পক তাহস্পল সম্োল িযান্সটক ন্সডিাইস িাকস্পল আম্াস্পদর 
ন্সনস্পজস্পদরই ক্ষন্সত হস্পব। সযস্পহতু আম্রা পুস্পরাপুন্সর প্রস্তুত নই সসস্পহতু এই িীস্পল্ডর 
স াপনী়েতা শুধু ট্র্যান্সিজ না সতাম্ার আর আম্ার সচস্প়েও গুরুত্বপূণি। তাোডা 
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তারা গ্রাউে কাস্পর চডল, চালস্পকর আসস্পন সকাস্পডল। এবং তাোডা- সকাস্পডল বলল। 
 
তাোডা ন্সক? ব্র্যাস্পন্না ন্সজস্পেস করস্পলন।–ও হযািঁ, তাোডা এই তরুণ অতযন্ত বুন্সদ্ধম্ান। 
আন্সম্ অস্পনকবার তাস্পক সবাকা বস্পলন্সে শুধু তাস্পক িান্সম্স্প়ে রাোর জনয। ন্সকন্তু সস সবাকা 
না। ট্র্যান্সিজ ব়েস্পস তরুণ এবং আস্পকিন্সডর প্রচুর উপনযাস পস্পডস্পে। সসোন সিস্পক তার 
ন্সবশ্বাস জস্পন্মস্পে  যালান্সি  স্পল্পর ম্স্পতাই-ন্সকন্তু তার আত্মন্সবশ্বাস আস্পে এবং তাস্পক হারাস্পল 
অস্পনক ক্ষন্সত হস্পব। 
 
আপন্সন ন্সনন্সিত সয সস আর ন্সফস্পর আসস্পত পারস্পব না? 
 
পুস্পরাপুন্সর ন্সনন্সিত, ব্র্যাস্পন্না দুিঃন্সেত স্বস্পর বস্পল্লন। এটাই বরং িাস্পলা হস্প়েস্পে। অন্ধ 
সরাম্ান্সেক তরুস্পণর সকাস্পনা প্রস্প়োজন সনই আম্াস্পদর। তাোডা সস একটা উস্পেিয পূরণ 
করস্পত যাস্পচ্ছ। সস ন্সনন্সিতিাস্পবই ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর দৃন্সষ্ট আকষিণ করস্পত পারস্পব। 
ফস্পল তারা হ়েস্পতা আম্াস্পদর উস্পপক্ষা করস্পব। আর এই উস্পপক্ষাই আম্াস্পদর দরকার। 
তেন তাস্পদরস্পক ধ্বংস করার একটা সুস্পযা  আম্রা পাব হ়েস্পতা। 
 
ট্র্যান্সিজ তাহস্পল ন্সনস্পজস্পক বন্সলর পাো বানাস্পচ্ছ। 
 
ব্র্যাস্পন্নার সোিঁট দুস্পটা সচস্পপ বসল। ন্সেক এই িেটাই আন্সম্ েুিঁজন্সেলাম্। সস ন্সনস্পজ আঘাত 
সহয কস্পর আম্াস্পদর রক্ষা করস্পব। 
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আর সপস্পলাস্পরট, সসও একই পস্পির পন্সিক? 
 
তাস্পকও সযস্পত হস্পব, উপা়ে সনই। 
 
সকাস্পডল ম্ািা নাডল। সবি আপন্সন সতা জাস্পননই সযালির হান্সডিন প্রা়েই বলস্পতন–যা 
সতাম্ার করা উন্সচত তাস্পক কেস্পনা তনন্সতকতা ন্সদস্প়ে আডাল কস্পরা না। 
 
এই মু্হূস্পতি আম্ার সকাস্পনা তনন্সতকতা সবাধ সনই, ন্সফসন্সফস কস্পর বস্পল্লন ব্র্যাস্পন্না। শুধু 
প্রচে লান্ত সবাধ করন্সে। তাোডা আস্পরা অস্পনস্পকর নাম্ বলস্পত পান্সর যাস্পদরস্পক আন্সম্ েুব 
ন্সিঘ্রই হারাস্পত যান্সচ্ছ। স ালান ট্র্যান্সিজ সুদিিন তরুণ, বুন্সদ্ধম্ান-এবং অবিযই সস ন্সনস্পজও 
জাস্পন। হালকা ঘুস্পম্ তন্সলস্প়ে যাও়োর কারস্পণ সিস্পষর কিাগুস্পলা সিানা স ল না। 
 
. 
 
ইন্সতহাসন্সবদ 
 
০৯. 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

60 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

সজনি সপস্পলাস্পরট-এর সব চুল সপস্পক সাদা হস্প়ে স স্পে, মু্ে িান্ত  ম্ভীর। ওজন এবং 
উচ্চতা স্বািান্সবক। চলাস্পফরা়ে সকাস্পনা জডতা সনই, আত্মন্সবশ্বাসী: কণ্ঠস্বর। বা়োন্ন। বের 
ব়েস হস্পলও সদস্পে আস্পরা সবন্সি ম্স্পন হ়ে। 
 
এই দীঘি জীবস্পন একবারও সস টান্সম্িনাস সেস্পড বাইস্পর সকািাও যা়েন্সন। অদু্ভত বযাপার, 
ন্সবস্পিষ কস্পর তার সপিার সলাস্পকর সক্ষস্পত্র। সস ন্সনস্পজও সিস্পব পা়ে না। এইিাস্পব এক 
জা়ে া়ে  যাট হস্প়ে বস্পস িাকার কারণটা ন্সক শুধু ইন্সতহাস্পসর প্রন্সত তার সীম্াহীন দুবিলতা 
নান্সক অনয ন্সকেু। 
 
ইন্সতহাস্পসর প্রন্সত তার আগ্রহ জন্মা়ে হোৎ কস্পরই, ম্াত্র পস্পনর বের ব়েস্পস। হোৎ কস্পরই 
প্রিম্ যুস্প র ন্সকংবদন্তী ন্সনস্প়ে সলো একটা বই পা়ে সস, সযোস্পন একাকী ন্সনিঃসঙ্গ এক 
গ্রস্পহর কিা বলা হস্প়েস্পে–এম্ন এক গ্রহ সয ন্সনস্পজও জানত না সস একাকী ন্সনিঃসঙ্গ। 
বইস্প়ে এর সবন্সি ন্সকেু সলো ন্সেল না। 
 
বইটা তার ঘুম্ হারাম্ কস্পর সফস্পল। পরবতিী দুই ন্সদস্পন ন্সতনবার পস্পড সিষ কস্পর। তার 
পস্পরর ন্সদন কন্সম্পউটার টান্সম্িনাস্পলর সাহাস্পযয টান্সম্িনাস ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ের গ্রন্থা ার তন্নতন্ন 
কস্পর েুিঁস্পজ সদস্পে, এই ন্সবষস্প়ের উপর আর সকাস্পনা সরকডি পাও়ো যা়ে ন্সকনা। 
 
সম্াটকিা প্রাচীন ন্সকংবদন্তী তাস্পক সারাজীবস্পনর জনয গ্রাস কস্পর সফস্পল। টান্সম্িনাস 
ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ের গ্রন্থা াস্পর সস েুব সবন্সি ন্সকেু েুিঁস্পজ পা়ে ন্সন। ন্সকন্তু পন্সরণত ব়েস্পস। 
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 যালান্সির ন্সবন্সিন্ন লাইস্পব্র্ন্সর সিস্পক বই সংগ্রহ কস্পর। এম্নন্সক হাইপার সরন্সডস্প়েিনাল 
ন্সস নযাস্পলর ম্াধযস্পম্ সুদূর ইফন্সন সিস্পকও ন্সপ্রেআউট সংগ্রহ কস্পরস্পে। 
 
প্রান ন্সতহান্সসক ইন্সতহাস্পসর অধযাপক ন্সহস্পসস্পব সপস্পলাস্পরট যস্পিষ্ট সুনাম্ অজিন কস্পরস্পে এবং 
এই প্রিম্বাস্পরর ম্স্পতা সস ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে সিস্পক এক বেস্পরর েুন্সট ন্সনস্প়েস্পে–উস্পেিয জীবস্পন 
প্রিম্বার ম্হাকাি পান্সড ন্সদস্প়ে ট্র্ানটস্পর যাস্পব। 
 
সপস্পলাস্পরট িাস্পলা কস্পরই জাস্পন টান্সম্িনাস্পসর সকাস্পনা বান্সসন্দার সেস ভ্রম্স্পণর অন্সিেতা না 
িাকা অস্বািান্সবক। সস ইস্পচ্ছ কস্পর এই অস্বািান্সবকতা অজিন কস্পর ন্সন। বযাপারটা এম্ন–
যেনই সকািাও যাবার প্লযান কস্পরস্পে তেনই তার হাস্পত নতুন সকাস্পনা বই নতুন ধরস্পনর 
ন্সবস্পেষণ এস্পস হান্সজর হস্প়েস্পে। কাস্পজই ভ্রম্স্পণর পন্সরকল্পনা বাদ ন্সদস্প়ে ন্সনস্পজর পাহাড-
প্রম্াণ োন িাোস্পর নতুন ন্সকেু সযা  করাটাই ম্স্পন হস্প়েস্পে সন্সেক। দুিঃে শুধু একটাই 
ট্র্ানটস্পর এেন পযিন্ত সস সযস্পত পাস্পর ন্সন। 
 
ট্র্ানটর ন্সেল প্রিম্  যালাকন্সটক এম্পা়োস্পরর রাজধানী। বাস্পরা হাজার বের ধস্পর এই গ্রহ 
ন্সেল সম্রাটস্পদর পদচারণা়ে মু্ের, তারও আস্প  ন্সেল ন্সপ্র-ইস্পম্পন্সর়োল যুস্প র। সবস্পচস্প়ে 
গুরুত্বপূণি রাস্পজযর রাজধানী, এই রাজযই ধীস্পর ধীস্পর অনয রাজযগুস্পলাস্পক গ্রাস কস্পর  স্পড 
সতাস্পল সুন্সবিাল সাম্রাজয। 
 
ট্র্ানটর ন্সেল ম্হান্সবস্পশ্বর রক্ষক ন রী, সম্টাল সকাস্পটড ন্সসন্সট। সপস্পলাস্পরট এগুস্পলা সজস্পনস্পে 
ডাল  রন্সনস্পকর সলো পস্পড।  রন্সনক হযারী সসলডস্পনর যুস্প  ট্র্যানটর ভ্রম্ণ কস্পরন্সেল। 
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তার সলো বই এেন এতই দুপ্রাপয হস্প়ে পস্পডস্পে সয, সপস্পলাস্পরস্পটর কাস্পে সয বইটা আস্পে 
তার জনয সয সকাস্পনা ইন্সতহাসন্সবদ তার সারাবেস্পরর সবতন হান্সসমু্স্পে ন্সদস্প়ে ন্সদস্পত রাজী 
হস্পব। 
 
অবিয সয ন্সজন্সনসটা সপস্পলাস্পরটস্পক সবন্সি আকষিণ কস্পর তা হস্পলা  যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সর, 
ইস্পম্পন্সর়োল যুস্প  (তেন ন্সেল রাজকী়ে গ্রন্থা ার) এটাই ন্সেল সবস্পচস্প়ে বৃহৎ এবং সমৃ্দ্ধ। 
ম্ানব ইন্সতহাস্পসর সবস্পচস্প়ে জনবহুল, রাস্পজযর রাজধানী ন্সেল ট্র্যানটর এবং এর 
লাইস্পব্র্ন্সরস্পত ম্ানবজান্সতর সৃন্সষ্টিীল, অসৃন্সষ্টিীল সম্ি কম্িকাস্পের সরকডি রাো আস্পে। 
রাো আস্পে ম্ানবসিযতার অন্সজিত সম্ি োন। জন্সটল কন্সম্পউটারাইজড পদ্ধন্সতর কারস্পণ 
ন্সবস্পিষে োডা এোস্পন কাস্পরা পস্পক্ষ কাজ করা অসম্ভব। 
 
সবস্পচস্প়ে বড কিা লাইস্পব্র্ন্সর আস্পজা ন্সটস্পক আস্পে। সপস্পলাস্পরট-এর কাস্পে েুব ন্সবস্ম়েকর 
ম্স্পন হ়ে। দুইি পঞ্চাি বের আস্প  যেন ট্র্যানটর ধ্বংস হস্প়ে যা়ে, তেনকার ি়োবহ 
ধ্বংসযস্পের ম্স্পধযও লাইস্পব্র্ন্সরটা ন্সটস্পক স স্পে। ধারণা করা হস্প়ে িাস্পক ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ের 
ন্সিক্ষািিীরা সুস্পকৌিস্পল এটা রক্ষা কস্পরন্সেল (কাস্পরা ম্স্পত ন্সিক্ষািিীস্পদর প্রন্সতস্পরাস্পধর 
বযাপারটা বান্সডস্প়ে বলা হস্প়েস্পে।) 
 
সযিাস্পবই সহাক, এম্ন ধ্বংসযস্পের ম্স্পধযও লাইস্পব্র্ন্সর ন্সটস্পক স স্পে। এবন্সলং ন্সম্স্ ন্সবধ্বি 
গ্রস্পহর এই অক্ষত লাইস্পব্র্ন্সরস্পত বস্পসই ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক প্রা়ে ধস্পর সফস্পলন্সেল ( ল্পটা 
ফাউস্পেিস্পনর সবাই ন্সবশ্বাস করস্পলও ইন্সতহাসন্সবদস্পদর ম্স্পধয ম্তপািিকয রস্প়েস্পে।) 
সডন্সরলস্পদর ন্সতন প্রজন্ম সবইটা, সটারান এবং আস্পকিন্সড–প্রস্পতযস্পকই সকাস্পনা না সকাস্পনা 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

63 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

সম়্ে ট্র্ানটস্পর বাস কস্পরস্পে। যন্সদও আস্পকিন্সড কেস্পনা লাইস্পব্র্ন্সরস্পত যা়েন্সন এবং তারপস্পর 
 যালাকন্সটক ইন্সতহাস্পস এই লাইস্পব্র্ন্সরর আর সকাস্পনা উস্পল্লে সনই। 
 
একি ন্সবি বেস্পরর ম্স্পধয ট্র্যানটস্পর সকাস্পনা ফাউস্পেিনাস্পরর পা পস্পডন্সন। তার ম্াস্পন এই 
না সয লাইস্পব্র্ন্সরটা সসোস্পন সনই, আবার আস্পে এম্ন সকাস্পনা ন্সনন্সিত প্রম্াণও সনই। তস্পব 
ধ্বংস হস্পল ন্সকেুটা আস্পলাডন সৃন্সষ্ট হস্পতা। 
 
 যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সর অপ্রচন্সলত এবং সুপ্রাচীন–ন্সেক সপস্পলাস্পরট সযম্ন চা়ে। প্রাচীন 
সকাস্পনা লাইস্পব্র্ন্সরর কিা ম্স্পন হস্পলই সস উস্পিন্সজত হস্প়ে পস্পড। যত সবন্সি পুরস্পনা হস্পব 
ততই তার প্রস্প়োজনী়ে উপাদান িাকার সম্ভাবনা সবন্সি হস্পব। প্রা়েই সস। কল্পনা়ে 
লাইস্পব্র্ন্সরস্পত েুস্পক প্রশ্ন কস্পর, লাইস্পব্র্ন্সরর ন্সক পন্সরবতিন হস্প়েস্পে? প্রাচীন সরকডিগুস্পলা ন্সক 
সফস্পল সদ়ো হস্প়েস্পে? এবং কল্পনা়ে বুস্পডা লাইস্পব্র্ন্সর়োস্পনর জবাব শুনস্পত পাস্পর সস, সযম্ন 
ন্সেল ন্সেক সতম্নই আস্পে, প্রস্পফসর। 
 
তার স্বপ্ন সতয হস্পত চস্পলস্পে। সম়্ের ন্সনস্পজ আশ্বাস ন্সদস্প়েস্পেন। তার বযাপাস্পর সম়্ের এত 
ন্সকেু ন্সকিাস্পব জানস্পলন সস বলস্পত পারস্পবনা। প্রকািনার সক্ষস্পত্র সস সফল হস্পত পাস্পরন্সন। 
 স্পবষণা যতটুকু কস্পরস্পে তার েুব সাম্ানযই োপার সযা য বস্পল ন্সবস্পবন্সচত হস্প়েস্পে, 
সসগুস্পলাও উস্পল্লেস্পযা য ন্সকেু না। তস্পব সবাই বস্পল সয, টান্সম্িনাস্পসর সব ন্সকেুই ব্র্যাস্পন্না দযা 
সব্র্াস্পঞ্জর নেদপিস্পণ রস্প়েস্পে। সপস্পলাস্পরট-এর ন্সবশ্বাস করস্পত আপন্সি সনই, ন্সকন্তু প্রশ্ন হস্পচ্ছ, 
সম়্ের যন্সদ জানস্পতনই, তাহস্পল টান্সম্িনাস্পসর কসম্, এর আস্প  সকন ন্সতন্সন আন্সিিক সাহাযয 
কস্পরনন্সন? 
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চরম্ ন্সবতৃষ্ণা ন্সনস্প়ে সস শুধু একটা ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত সপস্পরস্পে সসটা হস্পচ্ছ ফাউস্পেিস্পনর 
একম্াত্র লক্ষয হস্পচ্ছ ন্সিতী়ে এম্পা়োর। অতীত ন্সনস্প়ে ঘাটাঘান্সট করার সকাস্পনা সম়্ে বা 
ইচ্ছা তাস্পদর সনই। 
 
সব সবাকা, অবিযই, ন্সকন্তু সস একা কাস্পরা িুল িাঙাস্পত পারস্পবনা। সসই সচষ্টা করাই 
িাস্পলা। বরং তার আকাঙ্ক্ষা তার কাস্পেই িাক। অবিযই সসই সম়্ে আসস্পব যেন সবাই 
তার অগ্রণী িূন্সম্কার কিা স্মরণ করস্পব। 
 
এক অস্পিি সস ন্সনস্পজও িন্সবষযৎস্পক ন্সনস্প়ে ডুস্পব আস্পে–সয িন্সবষযস্পত সবাই তাস্পক সসলডস্পনর 
ম্স্পতা ম্হানা়েক ন্সহসাস্পব, প্রকৃতপস্পক্ষ তার সচস্প়েও ম্হান ন্সহসাস্পব ন্সবস্পবচনা করস্পব। কারণ, 
পিঁন্সচি সহস্রাে পুরস্পনা অতীত ইন্সতহাস্পসর ন্সিন্সিস্পত সস এক সহস্রাে িন্সবষযৎ ইন্সতহাস্পসর 
পন্সরষ্কার েন্সব বণিনা কস্পর যাস্পব। 
 
এবং সুন্সদন চস্পল এস্পসস্পে। 
 
সম়্ের তাস্পক বস্পলন্সেস্পলন ন্সদনটা হস্পব সসলডস্পনর প্রতযাবতিস্পনর পস্পরর ন্সদন। এই কারস্পণই 
সয সসলডন ক্রাইন্সসস  ত একম্াস প্রন্সতন্সট টান্সম্িনাসবাসীর এবং অবিযই ফাউস্পেিস্পনর 
সকস্পলর ম্ন আচ্ছন্ন কস্পর সরস্পেন্সেল, সসটার বযাপাস্পর আগ্রহী ন্সেল সস। 
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সপস্পলাস্পরট যতটুকু বুঝস্পত সপস্পরস্পে তাস্পত ম্স্পন হস্প়েস্পে, ক্রাইন্সসসটা ন্সেল মূ্লত 
ফাউস্পেিস্পনর রাজধানী টান্সম্িনাস্পস িাকস্পব নান্সক অনয সকািাও সরাস্পনা হস্পব। ক্রাইন্সসস দূর 
হস্পলও সস ন্সনন্সিত ন়ে তার ধারণা ন্সেক ন্সেল ন্সকনা, ন্সেক হস্পলও হযারী সসলডন সকাস্পনা 
পস্পক্ষ সিাট ন্সদস্প়েস্পেন। 
 
বড কিা সসলডন আন্সবিূিত হস্প়ে চস্পল স স্পেন এবং তার প্রতযান্সিত ন্সদন এস্পস স স্পে। 
 
দুপুর দুইটার ন্সকেু পস্পর সপস্পলাস্পরট-এর িহরতলীর ন্সনজিন বান্সডর সাম্স্পন একটা গ্রাউে 
কার এস্পস িাম্ল। 
 
ন্সপেস্পনর দরজা েুস্পল প্রিস্পম্ সম়্েস্পরর ন্সনরাপিা বান্সহনীর সপািাক পরা একজন  াডি 
তারপর এক সুদিিন তরুণ, তার সপেস্পন আস্পরা দুজন  াডি নাম্ল। 
 
সপস্পলাস্পরট েুিী। কারণ সম়্ের তার কাজস্পক যস্পিষ্ট গুরুত্ব ন্সদস্প়েস্পেন। সয সলাকটা তার 
সঙ্গী হস্পব তাস্পক সসম্মাস্পন  াডি সদ়ো হস্পচ্ছ, এবং তাস্পক কিা সদ়ো হস্প়েস্পে একটা প্রিম্ 
সশ্রণীর আধুন্সনক ম্হাকািযান সদ়ো হস্পব। সসটা চালাস্পব তার সঙ্গী। 
 
দরজা েুস্পল ন্সদল হাউজন্সকপার। তরুণ ন্সিতস্পর প্রস্পবি করার পর দুজন  াডি দরজার 
দুপাস্পি পন্সজিন ন্সনল। আস্পরকজন  াডি বাইস্পরই িাকল। জানালা ন্সদস্প়ে সপস্পলাস্পরট সদেল 
আস্পরকটা গ্রাউে কার আসস্পে। অন্সতন্সরি  াডি! 
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অবাক কাে! 
 
ঘুস্পর অন্সতন্সিস্পক ন্সচনস্পত সপস্পর সস আস্পরা অবাক হস্প়ে স ল। এই সলাকস্পক সস হস্পলাকাস্পষ্ট 
সদস্পেস্পে, তুন্সম্ সসই কাউন্সিলম্যান। ট্র্যান্সিজ! 
 
স ালান ট্র্যান্সিজ। ন্সেকই ধস্পরস্পেন। আপন্সন প্রস্পফসর সজস্পনাি সপস্পলাস্পরট? 
 
হযািঁ, হযািঁ, সপস্পলাস্পরট বলল। তুন্সম্ই আম্ার সাস্পি 
 
আম্রা দুজন একসাস্পি সবডাস্পত যাস্পবা, ট্র্যান্সিজ কাি  লা়ে বলল। 
 
 ন্সকন্তু তুন্সম্ ইন্সতহাসন্সবদ না। 
 
না, তা নই। আন্সম্ একজন কাউন্সিলম্যান, একজন রাজনীন্সতন্সবদ। 
 
হযািঁ–ন্সকন্তু আন্সম্ এত িাবন্সে সকন? আন্সম্ ন্সনস্পজই একজন ইন্সতহাসন্সবদ তাহস্পল 
আস্পরকজস্পনর প্রস্প়োজন ন্সক? তুন্সম্ ম্হাকািযান চালাস্পত পার? 
 
হযািঁ, িাস্পলাই পান্সর। 
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সবি সসটাইস্পতা প্রস্প়োজন, আর ন্সক চাই। অবিয আন্সম্ সতাম্ার ম্স্পতা বািব ন্সচন্তা কন্সরনা 
ই়েংম্যান। এটা সম্স্পন ন্সনস্পত পারস্পল আিা কন্সর আম্রা দুজন িাস্পলা টীম্ ন্সহসাস্পব কাজ 
করস্পত পারব। 
 
এই মু্হূস্পতি ন্সনস্পজর বািব ন্সচন্তা ন্সনস্প়ে আন্সম্ েুব একটা উৎসান্সহত না, তস্পব। এতটুকু 
বুঝস্পত পারন্সে সয িাল টীম্ না হস্প়ে আম্াস্পদর উপা়ে সনই। 
 
আিা কন্সর আম্ার অস্পহতুক ম্হািূনয িীন্সত সকস্পট যাস্পব। আন্সম্ আস্প  কেস্পনা। ম্হািূস্পনয 
যাইন্সন, কাউন্সিলম্যান। িাস্পলা কিা, চা োস্পব। ম্স্পন হস্পচ্ছ আস্পরা কস্প়েক ঘণ্টা অস্পপক্ষা 
করস্পত হস্পব। আন্সম্ অবিয পুস্পরাপুন্সর ততন্সর। দুজস্পনর প্রস্প়োজনী়ে সব ন্সকেু সন়ো হস্প়েস্পে। 
সম়্ের সবি সাহাযয কস্পরস্পেন। এই প্রস্পজক্ট ন্সনস্প়ে তার আগ্রহ অবাক করার ম্স্পতা। 
 
আপন্সন আস্প ই জানস্পতন তাহস্পল, কতন্সদন সিস্পক? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
সম়্ের আম্ার কাস্পে (স্পপস্পলাস্পরট সিস্পম্ িুরু কুিঁচস্পক ন্সহসাব কস্পর ন্সনল) দুই বা ন্সতন সপ্তাহ 
আস্প  প্রিাব সদন। সবি েুিী হস্প়েন্সেলাম্। এেন বুঝস্পত পারন্সে আম্ার আস্পরকজন 
ইন্সতহাসন্সবদ না একজন পাইলট দরকার। আর সঙ্গী ন্সহসাস্পব সতাম্াস্পক সপস্প়ে আস্পরা েুিী 
হস্প়েন্সে। 
 
দুই বা ন্সতন সপ্তাহ আস্প , ট্র্যান্সিজ আচ্ছন্ন  লা়ে পুনরাবৃন্সি করল। সস আস্প  সিস্পকই 
ততরী হস্পচ্ছ, আর আন্সম্- ট্র্যান্সিস্পজর মু্ে ফযাকাস্পস হস্প়ে স ল। 
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ন্সকেু বলে? 
 
ন্সকেু না, প্রস্পফসর। ন্সনস্পজর ম্স্পন কিা বলা আম্ার একটা বদিযাস। আপনাস্পক কষ্ট কস্পর 
ম্ান্সনস্প়ে ন্সনস্পত হস্পব। 
 
ন্সনি়েই, ন্সনি়েই, সপস্পলাস্পরট বলল, ট্র্যান্সিজস্পক হাত ধস্পর ন্সনস্প়ে যাস্পচ্ছ ডাইন্সনং রুস্পম্র 
ন্সদস্পক, তার হাউজকীপার সটন্সবস্পলর উপর চা ততন্সর কস্পর সরস্পে স স্পে। সোলােুন্সল বলস্পত 
স স্পল, সম়্ের বস্পলস্পেন আম্াস্পদর যত সম়্ে দরকার ন্সনস্পত পান্সর। পুস্পরা  যালান্সিস্পত 
আম্রা সাহাযয পাস্পবা এবং সয সকাস্পনা স্থান সিস্পকই ফাউস্পেিস্পনর ফাে বযবহার করস্পত 
পারব। সম়্ের অবিয বুস্পঝ শুস্পন েরচ করস্পত বস্পলস্পেন। সপস্পলাস্পরট সোিঁট ন্সিন্সজস্প়ে হাত 
ঘষস্পত লা ল। বস্পসা, ম্াই গুড সফস্পলা, বস্পসা। হ়েস্পতা আ াম্ী অস্পনকগুস্পলা ন্সদস্পনর ম্স্পধয 
এটাই টান্সম্িনাস্পস আম্াস্পদর সিষ লাঞ্চ। 
 
ট্র্যান্সিজ বসল। আপনার পন্সরবার আস্পে, প্রস্পফসর? 
 
এক সেস্পল। সান্তানী ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে ফযাকান্সল্টস্পত আস্পে, সকন্সম্ি বা ঐ ধরস্পনর ন্সকেু একটা 
হস্পব। ম্াস্প়ের সাস্পি িাস্পক। তার ম্া আবার অস্পনকন্সদন আস্প ই আম্াস্পক সেস্পড চস্পল 
স স্পে। কাস্পজই আম্ার সকাস্পনা দা়েদান্স়েত্ব সনই, সকাস্পনা সপাষয সনই। সতাম্ারও সবাধহ়ে 
সনই–সযােউইচ আস্পে, ন্সনস্পজ ন্সনস্প়ে োও, ম্াই ব়ে। 
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এই মু্হূস্পতি সকউ সনই। সম্স্প়ে বনু্ধ কস্প়েকজন আস্পে। তস্পব স্থা়েী সম্পকি সনই। 
 
 হা। বযাপারটা সবি ম্জার বাচ্চা কাচ্চা সনই ন্সনি়েই। 
 
না। 
 
সবি। আম্ার আসস্পল প্রস্প়োজন তারুণয, প্রাণপ্রাচুযি এবং এম্ন একজন সয  যালান্সির 
স ালকধািঁধা়ে ন্সনস্পজর পি কস্পর ন্সনস্পত পারস্পব। আম্রা একটা অনুসন্ধাস্পন চস্পলন্সে–অতযন্ত 
গুরুত্বপূণি অনুসন্ধান। সকাস্পনা বান্সহযক পন্সরবতিন সনই, ন্সকন্তু সপস্পলাস্পরট-এর িান্ত মু্ে এবং 
িান্ত স্বর একটা অপান্সিিব আবহ ততন্সর কস্পরস্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ সচাে সোট কস্পর ন্সজস্পেস করল, গুরুত্বপূণি অনুসন্ধান? 
 
হযািঁ।  যালান্সির দি ন্সম্ন্সল়েন বসন্সতপূণি গ্রস্পহর সিতর এক অমূ্লয রতন লুন্সকস্প়ে আস্পে 
এবং আম্াস্পদর হাস্পত সাম্ানয সূত্রও সনই। আম্রা েুিঁস্পজ সপস্পল, পুরোর হস্পব অমূ্লয। যন্সদ 
সবর করস্পত পান্সর, ম্াই ব়ে, ট্র্যান্সিজ ন্সবশ্বাস কস্পরা–এই ম্হান্সবশ্ব ধ্বংস হস্প়ে স স্পলও 
আম্াস্পদর নাম্ স্বণিাক্ষস্পর সলো িাকস্পব। 
 
সয পুরোস্পরর কিা বলস্পেন–এই অমূ্লয রত্ন- 
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আন্সম্ সসই সলন্সেকা–আস্পকিন্সড সডন্সরল-এর ম্স্পতা কিা বলন্সে–ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর 
ম্স্পতা তাইনা? তুন্সম্ সয িম্স্পক স ে, তাস্পত আিযি হও়োর ন্সকেু সনই। সপস্পলাস্পরট 
এম্নিস্পব ন্সপেন ন্সদস্পক ঘাড বািঁকাস্পলা সযন প্রচে হান্সসস্পত সফস্পট যাস্পব ন্সকন্তু শুধু মৃ্দু একটু 
হাসল। এর সিতর অলীক বা বাডাবান্সড ন্সকেু সনই, ন্সনন্সিত িাক। 
 
আপন্সন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর কিা বলস্পেন না, তাহস্পল ন্সকস্পসর কিা বলস্পেন? 
 
সপাস্পলাস্পরট হোৎ কস্পরই আস্পরা দ্র এবং ক্ষম্া প্রািিনার সুস্পর বলল, আহ্, সম়্ের : তাহস্পল 
সতাম্াস্পক বস্পলনন্সন?–পুস্পরা বযাপারন্সটই অদু্ভত, বুস্পঝে। আন্সম্ ন্সক করন্সে সসটা অস্পনকন্সদন 
সিস্পকই সরকারস্পক বুঝাস্পনার সচষ্টা করন্সে, আর এেন হোৎ কস্পরই সম়্ের আম্ার 
বযাপাস্পর েুব সবন্সি উৎসাহী হস্প়ে পস্পডস্পেন। 
 
হযািঁ, ট্র্যান্সিজ বলল, ন্সতরোস্পরর িন্সঙ্গ লুকাস্পনার সচষ্টা করল না। সম়্ের স াপস্পন অস্পনক 
জনস্পসবা কস্পরস্পেন, ন্সকন্তু এই বযাপারটা আম্াস্পক বলস্পত িুস্পল স স্পেন। 
 
তুন্সম্ আম্ার  স্পবষণার বযাপাস্পর ন্সকেুই জাস্পনা, তাহস্পল? 
 
দুিঃন্সেত, ন্সকেুই জান্সন না। 
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ন্সেক আস্পে, দুিঃে প্রকাি করার ন্সকেু সনই। আন্সম্ আসস্পল প্রচারন্সবমু্ে সলাক। এেন 
বলন্সে। আসস্পল আন্সম্ আর তুন্সম্ যান্সচ্ছ এক অনুসন্ধাস্পন, এবং যা েুিঁস্পজ সবর করস্পত চাই 
তা হস্পচ্ছ–পৃন্সিবী। 
 
. 
 
১০. 
 
 ট্র্যান্সিজ সস রাস্পত ঘুস্পম্াস্পত পাস্পরন্সন। 
 
বারবার সস সম়্েস্পরর সজলোনা সিস্পক সবস্পরাস্পত সচষ্টা কস্পরস্পে। লাি হ়েন্সন সকাস্পনা। 
 
িান্ত ন্সনম্িম্তার সাস্পি সম়্ের তাস্পক ন্সনবিাসন ন্সদস্প়েস্পেন এবং ন্সতন্সন সয অসাংন্সবধান্সনক কাজ 
করস্পেন সসটা স াপন করার সকাস্পনা সচষ্টা কস্পরনন্সন। কাউন্সিলম্যান ন্সহস্পসস্পব অন্সধকার 
এবং ফাউস্পেিস্পনর না ন্সরক অন্সধকাস্পরর উপর ট্র্যান্সিজ বড সবন্সি িরসা কস্পরন্সেল। সম়্ের 
সসগুস্পলাস্পক পািাই সদনন্সন। 
 
আর সপস্পলাস্পরট, ন্সনস্পজর দুন্সন়ো সিস্পক ন্সবন্সচ্ছন্ন এই অদু্ভত প্রস্পফসর বলস্পে ওই ি়োনক 
ম্ন্সহলা নান্সক কস্প়েক সপ্তাহ সিস্পকই প্রস্তুন্সত ন্সনস্পচ্ছ। 
 
ন্সনস্পজস্পক তার সোট সোকার ম্তই ম্স্পন হস্পলা। 
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এই বনু্ধবৎসল ইন্সতহাসন্সবস্পদর সাস্পিই তাস্পক ন্সনবিাসস্পন সযস্পত হস্পব। সবাঝাই যাস্পচ্ছ 
পৃন্সিবীর  যালাকন্সটক অনুসন্ধান শুরু করার জনয প্রস্পফসর অন্সস্থর হস্প়ে আস্পে। 
 
তাস্পক জানস্পত হস্পব। অবিযই, এেন্সন। 
 
সস ন্সজস্পেস করল, ম্াফ করস্পবন, প্রস্পফসর। আন্সম্ আপনার কাস্পজর বযাপাস্পর েুব একটা 
জান্সন না। তাই েুব সহজ একটা প্রশ্ন করস্পল ন্সনি়েই ন্সবরি হস্পবন না। পৃন্সিবী ন্সক? 
 
ন্সবি সসস্পকে হান্সস মু্স্পে তান্সকস্প়ে িাকল সপস্পলাস্পরট। তারপর বলল, পৃন্সিবী একটা গ্রহ। 
মূ্ল গ্রহ। সসই গ্রহ সযোস্পন ম্ানুস্পষর প্রিম্ উদ্ভব হস্প়েন্সেল? 
 
ম্ানুস্পষর প্রিম্ উদ্ভব হস্প়েন্সেল? সকািা সিস্পক? 
 
িূনয সিস্পক। এটাই সসই গ্রহ, সযোস্পন এস্পকবাস্পর আন্সদম্ অবস্থা সিস্পক ম্ানবজান্সত চরম্ 
সিয হস্প়ে উস্পেন্সেল।  
 
ট্র্যান্সিজ ন্সকেুক্ষণ ন্সচন্তা কস্পর ম্ািা নাডল। বুঝস্পত পারন্সে না ন্সক বলস্পেন। হালকা ন্সবরন্সি 
সদো ন্সদল সপস্পলাস্পরস্পটর মু্স্পে।  লা পন্সরষ্কার কস্পর বলল একটা সম়্ে ন্সেল টান্সম্িনাস্পসর 
বুস্পক সকাস্পনা ম্ানুষ ন্সেল না। অনযানয গ্রহ সিস্পক ম্ানুষ এস্পস–এোস্পন বসন্সত স্থাপন কস্পর। 
এটা জাস্পনাত? 
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হা ন্সনি়েই, ট্র্যান্সিজ অনধযি স্বস্পর বলল। সপস্পলাস্পরস্পটর হোৎ ন্সিক্ষকসুলি আচরস্পণ 
ন্সবরি। 
 
সবি। সবগুস্পলা গ্রস্পহর সক্ষস্পত্রই কিাটা সন্সতয। এনাস্পক্রান, সান্তান্সন, কাল ান–সবগুস্পলার 
সক্ষস্পত্রই। প্রস্পতযকন্সট গ্রস্পহই অতীস্পতর সকাস্পনা এক সম়্ে বসন্সত স্থাপন করা হস্প়েস্পে। অনয 
সকাস্পনা গ্রহ সিস্পক ম্ানুষ এোস্পন এস্পসস্পে। ট্র্যানটস্পরর সবলা়েও কিাটা সন্সতয। হ়েস্পতা 
ন্সবি হাজার বের ধস্পর ট্র্ানটর ন্সেল এক ম্হান ন রী, তার আস্প  ন্সকন্তু ন্সেল না। 
 
সকন, আস্প  ন্সক ন্সেল? 
 
িূনয! অন্তত জনম্ানব িূনয। 
 
ন্সবশ্বাস করা কন্সেন। 
 
সন্সতয। পুরস্পনা ইন্সতহাস্পস তাই সলো আস্পে। 
 
ন্সট্র্ানটস্পর যারা প্রিম্ বসন্সত স্থাপন কস্পর সসই ম্ানুষগুস্পলা সকানোন সিস্পক এস্পসন্সেল? 
 
ন্সনন্সিত কস্পর কাস্পরা কিাই বলা যা়ে না। একিরও সবন্সি গ্রহ দাবী কস্পর সয সুপ্রাচীন 
কাল সিস্পকই সসোস্পন ম্ানুষ বাস করস্পে এবং ম্ানুস্পষর প্রিম্ অন্সিযাত্রা ন্সনস্প়ে তাস্পদর 
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ন্সনজস্ব  ল্প ািাও রস্প়েস্পে। ইন্সতহাসন্সবদস্পদর কাস্পে এগুস্পলার সকাস্পনা গুরুত্ব। সনই, বরং 
সয ন্সবষ়েটা ন্সনস্প়ে তারা সবন্সি ন্সচন্তা কস্পর তা হস্পচ্ছ মূ্ল প্রশ্ন। 
 
ন্সক সসটা? আন্সম্ কেস্পনা শুন্সনন্সন। 
 
অবাক হন্সচ্ছ না। আসস্পল ন্সবষ়েটা এেন আর ইন্সতহাসন্সবদস্পদর কাস্পে েুব একটা জনন্সপ্র়ে 
না। তস্পব একসম়্ে, যেন সাম্রাস্পজযর পতন ঘটস্পে, সসই সম়্ে প্রশ্নটা হোৎ কস্পরই 
পন্সেতস্পদর ম্াস্পঝ আস্পলাডন সৃন্সষ্ট কস্পর। সযালির হান্সডিন তার সৃ্মন্সতকিা়ে েুব সুন্দরিাস্পব 
এর বণিনা ন্সদস্প়েস্পেন। মূ্ল প্রশ্ন হস্পচ্ছ একটা গ্রস্পহর অন্সিত্ব এবং অবস্থান ন্সনস্প়ে, সয গ্রহ 
সিস্পকই শুরু হস্প়েন্সেল সব ন্সকেু। অতীস্পতর ন্সদস্পক তাকাস্পল সদো যাস্পব সয সবস্পচস্প়ে নতুন 
গ্রস্পহ ম্ানুষ এস্পসস্পে তার সচস্প়ে পুরস্পনা সকাস্পনা গ্রহ সিস্পক, আবার সসোস্পন ম্ানুষ এস্পসস্পে 
আস্পরা প্রাচীন সকাস্পনা গ্রহ সিস্পক। এিাস্পব ন্সপেস্পন সযস্পত িাকস্পল আম্রা একটা ন্সবনু্দস্পত 
ন্স স্প়ে এক হস্প়ে যাব, সযোন সিস্পক ম্ানুষ চারন্সদস্পক েন্সডস্প়ে পস্পডস্পে। সসটাই হস্পচ্ছ–মূ্ল 
গ্রহ। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর সচাস্পে সাস্পি সাস্পিই িুল ধরা পডল। মূ্ল গ্রহ সতা একান্সধক হস্পত পাস্পর? 
 
অবিযই না।  যালান্সির সব ম্ানুস্পষর  েন তবন্সিষ্টয এক ধরস্পনর। একই। তবন্সিস্পষ্টযর 
অন্সধকারী সকাস্পনা প্রজান্সতর উৎপন্সি একান্সধক উৎস সিস্পক হস্পত পাস্পর না। এস্পকবাস্পরই 
অসম্ভব। 
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আপন্সন ন্সকিাস্পব জাস্পনন? 
 
প্রিম্ত- সপস্পলাস্পরট সযন েুব জন্সটল ন্সবষ়ে সবাঝাস্পচ্ছ, সসিাস্পব ডান হাত ন্সদস্প়ে। বা 
হাস্পতর আঙু্গল সচস্পপ ধস্পর বলল, ম্াই ন্সড়োর সফস্পলা, তুন্সম্ আম্ার কিা ন্সবশ্বাস। করস্পত 
পার। 
 
ট্র্যান্সিজ িদ্রতার সাস্পি ম্ািা ন্সনচু কস্পর সম্মান জানাস্পলা। আন্সম্ স্বস্পপ্নও আপনাস্পক 
অন্সবশ্বাস করার কিা িাবস্পত পান্সর না, প্রস্পফসর সপস্পলাস্পরট। ধরা যাক একটা মূ্ল। গ্রহ 
রস্প়েস্পে, ন্সকন্তু সম্ভাবনা আস্পে একান্সধক গ্রহ সসই সম্মাস্পনর দাবীদার হস্পত চাইস্পব। 
 
শুধু সম্ভাবনা না, কিাটা আসস্পলই সন্সতয। তস্পব দাবীর সকাস্পনা যিািিতা সনই। সয একিটা 
গ্রহ এম্ন দাবী করস্পে সসোস্পন না আস্পে ন্সপ্র-হাইপার সেিাল সম্াস্পজর সকাস্পনা ন্সচহ্ন, না 
আস্পে ন্সপ্র-ন্সহউম্যান যু  সিস্পক উিরস্পণর সকাস্পনা ন্সনদিিন। 
 
অিিাৎ আপন্সন বলস্পেন, একটা মূ্ল গ্রহ আস্পে, সযোস্পন ম্ানুস্পষর উৎপন্সি হস্প়েন্সেল এবং 
সকাস্পনা এক কারস্পণ তারা ন্সনস্পজস্পদর প্রকাি করস্পেনা? 
 
এস্পকবাস্পর সন্সেক আন্দাজ কস্পরে। 
 
 আপন্সন সসটা েুিঁস্পজ সবর করস্পবন? 
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আম্রা। এটাই আম্াস্পদর ন্সম্িন। সম়্ের ব্র্যাস্পন্না সব বযবস্থা কস্পর ন্সদস্প়েস্পেন। তুন্সম্ 
আম্াস্পদর ম্হাকািযান চান্সলস্প়ে ট্র্যানটস্পর ন্সনস্প়ে যাস্পব। 
 
ট্র্ানটস্পর? সসটাস্পতা মূ্ল গ্রহ না। আপন্সনই একটু আস্প  বস্পলস্পেন। 
 
 অবিযই? সসটা মূ্ল গ্রহ না। মূ্ল গ্রহ হস্পচ্ছ পৃন্সিবী। 
 
তাহস্পল আপন্সন আম্াস্পক ম্হাকািযান চান্সলস্প়ে পৃন্সিবীস্পত ন্সনস্প়ে সযস্পত বলস্পেন না সকন? 
 
আন্সম্ িাস্পলািাস্পব সবাঝাস্পত পান্সরন্সন। পৃন্সিবী এক ন্সকংবদন্তীর নাম্। প্রাচীন সলাককান্সহনীর 
পন্সবত্র নাম্। এর সন্সেক অিি ন্সনন্সিত কস্পর বলা যা়ে না। তস্পব ম্ানব প্রজান্সত উৎপন্সির 
মূ্ল গ্রহ এর সম্ািিক ন্সহস্পসস্পব এক িস্পে পৃন্সিবী বযবহার করা সুন্সবধাজনক। এতগুস্পলা 
গ্রস্পহর ম্স্পধয সকানটা পৃন্সিবী, সন্সেক জানা যা়েন্সন। 
 
ট্র্ানটস্পর স স্পল জানা যাস্পব? 
 
 আিা করন্সে সসোস্পন স স্পল ন্সকেু তিয পাব। সসোস্পন  যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সর রস্প়েস্পে, 
 যালান্সির ম্স্পধয সবস্পচস্প়ে সমৃ্ন্সদ্ধিালী। 
 
ন্সনি়েই আপন্সন যাস্পদর কিা বলস্পলন, সাম্রাস্পজযর যুস্প  যারা, মূ্ল প্রশ্ন ন্সনস্প়ে ন্সচন্তা-িাবনা 
করত তারাও েুব িাস্পলািাস্পব লাইস্পব্র্ন্সর েুিঁস্পজ সদস্পেস্পে। 
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সপস্পলাস্পরট ন্সচন্সন্ততিাস্পব ম্ািা নাডল, হযািঁ, ন্সকন্তু েুব সম্ভব িাস্পলািাস্পব কস্পরন্সন। পািঁচ 
িতােী আস্প র রাজকী়ে পন্সেতস্পদর তুলনা়ে মূ্ল প্রশ্ন ন্সনস্প়ে আন্সম্ অস্পনক সবন্সি জান্সন। 
হ়েস্পতা পুরস্পনা সরকডিগুস্পলা আন্সম্ আস্পরা িাস্পলািাস্পব বুঝস্পত পারব। বহুবের ধস্পরই 
 স্পবষণা করন্সে এবং আম্ার ম্ািা়ে ন্সকেু চম্ৎকার সম্ভাবনা ততন্সর হস্প়েস্পে। 
 
আম্ার ধারণা, সম়্ের ব্র্যাস্পন্নাস্পক আপন্সন সব বস্পলস্পেন এবং ন্সতন্সন অনুস্পম্াদন কস্পরস্পেন? 
 
অনুস্পম্াদন? ন্সপ্র়ে বনু্ধ, ন্সতন্সন অতযন্ত েুিী হস্প়েন্সেস্পলন। বস্পলন্সেস্পলন আন্সম্ যা জানস্পত চাই 
তার জনয ট্র্যানটরই আদিি। 
 
সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই। ট্র্যান্সিজ ন্সফসন্সফস কস্পর বলল। 
 
সসই রাস্পত এই বযাপারটাই ট্র্যান্সিস্পজর ম্ািা জুস্পড িাকল। সম়্ের ব্র্যাস্পন্না তাস্পক পাোস্পচ্ছন 
যতটুকু সম্ভব ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সোিঁজ এস্পন সদ়োর জনয। ন্সতন্সন তাস্পক পাোস্পচ্ছন 
সপস্পলাস্পরট-এর সাস্পি, সযন পৃন্সিবী অনুসন্ধাস্পনর কিা বস্পল আসল উস্পেিয স াপন রাো 
যা়ে–এম্ন এক অনুসন্ধান, যা তাস্পক  যালান্সির সয সকাস্পনা স্থাস্পন ন্সনস্প়ে সযস্পত পাস্পর। 
ন্সনেুিঁত কিার, সন্সতয কিা বলস্পত ন্সক সস সম়্েস্পরর বুন্সদ্ধম্িার প্রিংসা না। কস্পর পারল 
না। 
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ন্সকন্তু ট্র্যানটর? এর সপেস্পন যুন্সি সকািা়ে? একবার ট্র্যানটস্পর সপৌঁোস্পনার পর সপস্পলাস্পরট 
 যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সরস্পত পস্পড িাকস্পব। ন্সবপুল পন্সরম্াস্পণর বই। ন্সফল্ম সরকডি এবং জন্সটল 
কন্সম্পউটার পদ্ধন্সতর ম্াঝোন সিস্পক তাস্পক সবর কস্পর আনাটা েুব কন্সেন হস্পব। 
 
তাোডা 
 
এবন্সলং ন্সম্স ন্সম্উস্পলর সম্স্প়ে একবার ট্র্যানটস্পর ন্স স্প়েন্সেল। সসোস্পন লাইস্পব্র্ন্সরস্পত বস্পস ন্সম্স 
ন্সিতী়ে ফউস্পেিন েুিঁস্পজ সবর কস্পরন্সেল ন্সকন্তু প্রকাি করার আস্প ই ম্ারা যা়ে। তারপর 
আরস্পকন্সড সডন্সরলও সসোস্পন যা়ে এবং সস-ও ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন েুিঁস্পজ সপস্পত সফল হ়ে। 
সস অবিয তাস্পদর অবস্থান েুিঁস্পজ পা়ে এই টান্সম্িনাস্পস। তারপর ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর 
আিানা ন্সনন্সিহ্ন কস্পর সদ়ো হ়ে। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর যতটুকু ন্সটস্পক আস্পে সসটা আস্পে 
অনয সকািাও, কাস্পজই ট্র্যানটস্পর আর সবন্সি ন্সক জানা যাস্পব। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন েুিঁস্পজ সবর 
করস্পত হস্পল তাস্পক সযস্পত হস্পব অনয সকািাও, ট্র্ানটস্পর না। 
 
তাোডা 
 
সম়্েস্পরর আর সকাস্পনা পন্সরকল্পনা আস্পে ন্সক না জাস্পন না, ন্সকন্তু এই মু্হূস্পতি সম়্েরস্পক 
অম্ানয করার অবস্থা তার সনই। ব্র্যাস্পন্না েুব েুিী হস্প়েন্সেস্পলন ট্র্যানটস্পর  যাবার কিা শুস্পন? 
সবি, যন্সদ ব্র্যাস্পন্না চা়ে তারা ট্র্ানটস্পর যাক, তাহস্পল সকাস্পনা অবস্থাস্পতই সস আর 
সপস্পলাস্পরট ট্র্ানটস্পর যাস্পব না। অনয সকািাও।–ন্সকন্তু ট্র্যানটস্পর না। 
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অবস্পিস্পষ লান্ত ট্র্যান্সিজ সসই রাস্পত  িীর ঘুস্পম্ তন্সলস্প়ে স ল। 
১১. 
 
ট্র্যান্সিজস্পক সগ্রফতার করার পস্পরর ন্সদনটা েুব িাস্পলা কাটল সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার। সকউ সকাস্পনা 
উচ্চবাচয কস্পর তার কাস্পজর অন্সতন্সরি প্রিংসা কস্পরস্পে। 
 
তস্পব ন্সতন্সন জাস্পনন কাউন্সিল অল্প সম্স্প়ের সিতর এই জডতা কান্সটস্প়ে উস্পে তার কাজ 
ন্সনস্প়ে প্রশ্ন তুলস্পব। তাস্পক দ্রুত পদস্পক্ষপ ন্সনস্পত হস্পব। সস কারস্পণই অস্পনক গুরুত্বপূণি 
ন্সবষ়ে বাদ ন্সদস্প়ে ন্সতন্সন ট্র্যান্সিস্পজর বযাপাস্পর ম্স্পনাস্পযা  ন্সদস্প়েস্পেন। 
 
সয সম়্ে ট্র্যান্সিজ এবং সপস্পলাস্পরট পৃন্সিবী ন্সনস্প়ে আস্পলাচনা করস্পে, সসই সম়্ে ম্ান লী-
কম্পর সম়্েস্পরর অন্সফস্পস সহজ িন্সঙ্গস্পত বস্পস আস্পে। সম়্ের আস্পরকবার তার প্রিংসা 
করস্পলন। 
 
কম্পর োট এবং হালকা পাতলা  ডস্পনর, ট্র্যান্সিস্পজর সিস্পক ম্াত্র দুই বেস্পরর বড। 
দুজস্পনই কাউন্সিলম্যান ন্সহসাস্পব নতুন, তরুণ এবং প্রাণচঞ্চল, সবাধহ়ে এই কারস্পণই 
তাস্পদর ম্াস্পঝ বনু্ধত্ব  স্পড উস্পেস্পে। এোডা দুজস্পনর সিতর আর সকাস্পনা ন্সম্ল সনই। 
 
ট্র্যান্সিজ অন্সস্থর, রা ী, কম্পস্পরর সিতর রস্প়েস্পে ন্সনম্িল আত্মন্সবশ্বাস। কারণটা সবাধহ়ে তার 
বযান্সতক্রম্ী সসানান্সল চুল এবং নীল সচাে। যার কারস্পণ কম্পরস্পক (ব্র্যাস্পন্নার ন্সবচাস্পর) 
ন্সকেুটা সম্স্প়েলী ম্স্পন হ়ে, ফস্পল সম্স্প়েরা তাস্পক ট্র্যান্সিস্পজর সচস্প়ে কম্ পেন্দ কস্পর। কম্পর 
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কেস্পনা ন্সনস্পজস্পক আকষিণী়ে কস্পর সতালার সচষ্টা কস্পর না, যন্সদও তার লম্বা চুলগুস্পলা 
সবসম়্ে আিঁচডাস্পনা িাস্পক। সচাস্পের রং বুঝাস্পনার জনয সস সব সম়্ে হালকা নীল আই 
িযাস্পডা বযবহার কস্পর। 
 
সম্স্প়েস্পদর প্রন্সত কম্পস্পরর আকষিণ কম্। একম্াত্র স্ত্রীস্পক ন্সনস্প়ে অস্পনক ন্সদন ধস্পর একস্পত্র 
বাস করস্পে। তস্পব এেস্পনা সন্তান গ্রহস্পণর জনয নাম্ তান্সলকািুি কস্পরন্সন। তার সকাস্পনা 
স াপন সপ্রন্সম্কা আস্পে একিা সকউ বলস্পত পারস্পব না। ট্র্যান্সিস্পজর সাস্পে এোস্পনও তার 
পািিকয রস্প়েস্পে। ট্র্যান্সিজ চাদস্পরর রং পন্সরবতিন করার ম্স্পতা ঘন ঘন বান্ধবী পন্সরবতিন 
কস্পর। 
 
সকাস্পডস্পলর ন্সডপাটিস্পম্ে দুই কাউন্সিলম্যাস্পনর বযাপাস্পর ন্সকেুই জানস্পত বান্সক রাস্পেন্সন। 
সকাস্পডল ন্সনস্পজও সবসম্স্প়ের ম্স্পতা সহজ ও হান্সসেুিী িন্সঙ্গস্পত একটা সসাফা়ে বস্পস 
আস্পে। 
 
কাউন্সিলম্যান কম্পর, ব্র্যাস্পন্না বস্পলন, তুন্সম্ ফাউস্পেিস্পনর যস্পিষ্ট সসবা কস্পরে। ন্সকন্তু 
দুিিা যই বলস্পত হস্পব, সতাম্াস্পক সবার সাম্স্পন প্রিংসা করা যাস্পচ্ছনা। আবার সতাম্ার 
কাস্পজর মূ্লযা়েন সাধারণিাস্পব করা উন্সচত না। 
 
কম্পর হাসল। তার দািঁতগুস্পলা সাদা এবং ঝকঝস্পক। ব্র্যাস্পনা মু্হূস্পতির জনয িাবস্পলন, 
ন্সসন্সর়োস সসকটস্পরর সবার দািঁতগুস্পলা যন্সদ এম্ন হস্পতা। কম্পর প্রা়েই বস্পল তার ম্াস্প়ের 
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ম্া, যার চুলগুস্পলা ন্সেস্পলা সসানান্সল এবং সচাে দুস্পটা ন্সেল নীল, ন্সতন্সন ন্সেস্পলন ন্সসন্সর়োস 
সসকটস্পরর বান্সসন্দা। তস্পব সকাস্পডস্পলর ম্স্পত কম্পস্পরর দাবীর সন্সেক সকাস্পনা প্রম্াণ সনই। 
 
সম্স্প়েরা সম্স্প়েস্পদর ম্স্পতাই, সকাস্পডল একবার বস্পলন্সেল। 
 
ব্র্যাস্পন্না শুকস্পনা  লা়ে ন্সজস্পেস কস্পরন্সেস্পলন, সম্স্প়েস্পদর বযাপাস্পর সতাম্ার তাই। ধারণা? 
 
সকাস্পডল সহস্পস বস্পলন্সেল, আন্সম্ সাধারণ সম্স্প়েস্পদর কিা বলন্সে। 
 
ফাউস্পেিস্পনর জন ণ আম্ার কিা জানুক বা না জানুক–আপন্সন জানস্পলই চলস্পব। কম্পর 
বলল। 
 
আন্সম্ জান্সন এবং কেস্পনা িুলব না। ম্স্পন কস্পরা না সয সতাম্ার দান্স়েত্ব সিষ হস্প়ে স স্পে। 
সয গুরুত্বপূণি কাজ শুরু কস্পরে সসটা সতাম্াস্পক সিষ করস্পত হস্পব। আম্রা ট্র্যান্সিস্পজর 
বযাপাস্পর আস্পরা জানস্পত চাই। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর বযাপাস্পর আন্সম্ সব বস্পলন্সে। 
 
আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সর না, বলা িাস্পলা সব বস্পল ন্সদস্প়েে বস্পলই তুন্সম্ ন্সবশ্বাস কস্পরা। যাই সহাক 
আম্ার প্রস্পশ্নর উির দাও। সজস্পনাি সপস্পলাস্পরট নাস্পম্ এক িদ্রস্পলাকস্পক তুন্সম্ সচন? 
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কম্পস্পরর কপাস্পল এক মু্হূস্পতির জনয িািঁজ পস্পডই সম্ান হস্প়ে স ল। সতকি  লা়ে বলল, 
কেস্পনা সদস্পে িাকস্পল হ়েস্পতা ন্সচনতাম্। ন্সকন্তু নাম্ শুস্পন ম্স্পন হস্পচ্ছ তার সাস্পি আম্ার 
সকাস্পনা সম্পকি সনই। 
 
সস একজন েলার। 
 
এম্নিাস্পব সোিঁট স াল করল কম্পর সযন সকাস্পনা েলাস্পরর সাস্পি তার পন্সরচ়ে। িাকস্পত 
পাস্পর, সম়্েস্পরর এম্ন প্রতযািা়ে সস অবাক হস্প়েস্পে। 
 
সপস্পলাস্পরট এক অদু্ভত চন্সরত্র, সম়্ের বস্পল্লন। সস তার ন্সনস্পজর সকাস্পনা। উচ্চাকাঙ্খা 
পূরস্পণর জনয ট্র্ানটস্পর সযস্পত চা়ে। ট্র্যান্সিজ তার সাস্পি যাস্পব। তুন্সম্ সযস্পহতু ট্র্যান্সিস্পজর 
অস্পনকন্সদস্পনর পুস্পরাস্পনা বনু্ধ, হ়েস্পতা তার ন্সচন্তা-িাবনা বুঝস্পত পারস্পব। এেন তুন্সম্ই 
বস্পলা–ট্র্যান্সিজ ন্সক ট্র্যানটস্পর সযস্পত রাজী হস্পব? 
 
আপন্সন যন্সদ এম্ন বযবস্থা কস্পরন সয ট্র্যান্সিজ ম্হাকািযান চান্সলস্প়ে ট্র্ানটস্পর সযস্পত বাধয 
হ়ে, তাহস্পল সস আর ন্সক করস্পত পারস্পব। ন্সনি়েই আিা কস্পরন না সয সস ন্সবস্পদ্রাহ কস্পর 
জাহাজ দেল কস্পর সনস্পব। 
 
বুঝস্পত পারন্সন। সস আর সপস্পলাস্পরট একা িাকস্পব এবং ট্র্যান্সিস্পজর হাস্পত িাকস্পব ন্সন়েন্ত্রণ। 
 
আপন্সন জানস্পত চান ট্র্যান্সিজ ন্সনস্পজর ইচ্ছা়ে ট্র্যানটস্পর যাস্পব ন্সক না? 
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 ন্সেক তাই। 
 
ম্যাডাম্ সম়্ের, সস ন্সক করস্পব আন্সম্ জানব ন্সকিাস্পব? 
 
কাউন্সিলম্যান কম্পর, তুন্সম্ ট্র্যান্সিস্পজর সবি কাোকান্সে ন্সেস্পল। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
অন্সিত্ব ন্সনস্প়ে তার ন্সবশ্বাস্পসর কিা তুন্সম্ জাস্পনা। সস কেস্পনা বস্পলন্সন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন 
সকািা়ে িাকস্পত পাস্পর বা সকািা়ে েুিঁজস্পত হস্পব? 
 
কেস্পনাই না, ম্যাডাম্ সম়্ের। 
 
 সতাম্ার ন্সক ম্স্পন হ়ে, ট্র্যান্সিজ েুিঁস্পজ পাস্পব? 
 
কম্পর ন্সজি ন্সদস্প়ে সোিঁট ন্সিজাস্পলা। আন্সম্ ম্স্পন কন্সর ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সসটা যাই সহাক 
বা যতই গুরুত্বপূণি সহাক, আস্পকিন্সডর সম্স্প়েই ধ্বংস হস্প়ে স স্পে। আস্পকিন্সডর  ল্পগুস্পলা 
আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সর। 
 
তাই? তাহস্পল বনু্ধর সাস্পি সবঈম্ানী করস্পল সকন? ট্র্যান্সিজ যন্সদ এম্ন ন্সকেুর সপেস্পন 
সলস্প  িাকত যার সকাস্পনা অন্সিত্বই সনই, তাহস্পল তার অদু্ভত ধারণা প্রচার কস্পর কতটুকু 
ক্ষন্সত করস্পত পারত? 
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শুধু সয বযাপারটা সন্সতয হস্পলই ক্ষন্সত হস্পব, এম্ন সতা না। তার ধারণা অদু্ভত হস্পত পাস্পর, 
ন্সকন্তু সসগুস্পলা টান্সম্িনাস্পসর জন ণস্পক সক্ষন্সপস্প়ে তুলস্পত পাস্পর, ম্হাজ স্পতর ঐন্সতহান্সসক 
নাটস্পক ফাউস্পেিস্পনর িূন্সম্কা ন্সনস্প়ে তাস্পদর ম্স্পন ি়ে ও সস্পন্দহ দানা বািঁধস্পত পাস্পর ফস্পল 
সফডাস্পরিস্পনর উপর ফাউস্পেিস্পনর সনতৃত্ব দুবিল হস্প়ে পডস্পব, ধূন্সলসাৎ হস্প়ে যাস্পব 
আস্পরকন্সট ম্হাজা ন্সতক সাম্রাজয  স্পড সতালার স্বপ্ন। আপন্সন ন্সনস্পজও তাই সিস্পবস্পেন 
সম়্ের, নইস্পল তাস্পক কাউন্সিল সিস্পক সবর কস্পর ন্সদস্পতন না, আর এেন ন্সবনা ন্সবচাস্পর 
ন্সনবিাসস্পন পাোস্পতন না। ন্সজস্পেস করস্পত পান্সর, সকন এম্ন কস্পরস্পেন, সম়্ের? 
 
বলস্পত পার সতকিতা। েুব সাম্ানয হস্পলও সম্ভাবনা িাকস্পত পাস্পর ট্র্যান্সিস্পজর কিাই ন্সেক, 
সসটা ম্ারাত্মক হস্পত পাস্পর। 
 
কম্পর ন্সকেুই বলল না। 
 
ব্র্যাস্পন্নাই আবার কিা বস্পল্লন, আন্সম্ এম্ন এক অবস্থাস্পন আন্সে সযোস্পন েুব সাম্ানয 
সম্ভাবনা ও ন্সহসাস্পব রােস্পত হ়ে। যাই সহাক, আবার ন্সজস্পেস করন্সে, সতাম্ার সকাস্পনা 
ধারণা সনই ট্র্যান্সিজ সকািা়ে সযস্পত পাস্পর বা সস জাস্পন ন্সকনা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সকািা়ে? 
 
না। 
 
এই বযাপাস্পর কেস্পনা সকাস্পনা ইন্সঙ্গত সদ়েন্সন? 
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না, সদ়েন্সন 
 
কেস্পনাই সদ়েন্সন? ন্সচন্তা কস্পর বস্পলা। 
 
কেস্পনাই না। কম্পর িদ্র লা়ে বলল। 
 
 সকাস্পনা ইন্সঙ্গত, োট্টা কস্পর বা অনযম্নেিাস্পব ন্সকেু বস্পলন্সন? এম্ন সকাস্পনা আচরস্পণর কিা 
ম্স্পন পস্পড না যা গুরুত্বপূণি হস্পত পাস্পর? 
 
সকাস্পনাটাই না ম্যাডাম্ সম়্ের। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সনস্প়ে তার কিাবাতিা ন্সেল অেষ্ট 
তারার ম্স্পতা। আপন্সন সজস্পনশুস্পনই সম়্ে নষ্ট করস্পেন। 
 
তুন্সম্ ন্সক হোৎ দলবদল করে, সয বনু্ধস্পক আম্ার হাস্পত তুস্পল ন্সদস্প়েে তাস্পক রক্ষা করেনা 
সতা? 
 
আপনার হাস্পত তাস্পক তুস্পল সদ়োটা আম্ার কতিবয বস্পল ম্স্পন কস্পরন্সে। এটা ন্সনস্প়ে আম্ার 
ম্স্পন সকাস্পনা অনুতাপ সনই, বা আম্ার আচরস্পণর সকাস্পনা পন্সরবতিন হ়েন্সন। 
 
তাহস্পল তুন্সম্ বলস্পত পারেনা ম্হাকািযান পাও়োর পর ট্র্যান্সিজ সকািা়ে যাস্পব? 
 
আন্সম্ আস্প ই বলন্সে 
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ন্সকন্তু কাউন্সিলম্যন, সম়্েস্পরর ব়েে মু্স্পে অসংেয িািঁজ পস্পড সচহারা আস্পরা ন্সবষণ্ণ কস্পর 
তুলল, আন্সম্ জানস্পত চাই সস সকািা়ে যাস্পব। 
 
সসই সক্ষস্পত্র, আন্সম্ ম্স্পন কন্সর আপনার উন্সচত জাহাস্পজ একটা হাইপার ন্সরস্পল বসাস্পনা। 
 
কিাটা আন্সম্ও সিস্পবন্সে, কাউন্সিলম্যান। ন্সকন্তু ট্র্যান্সিজ বড সবন্সি সস্পন্দহপ্রবণ সলাক এবং 
আম্ার ধারণা যত সকৌিস্পলই লুকাস্পনা সহাক সস ন্সেকই েুিঁস্পজ সবর কস্পর সফলস্পব–যন্সদও 
ন্সজন্সনসটা এম্নিাস্পব বসাস্পনা হস্পব সযন জাহাস্পজর ক্ষন্সত না কস্পর সসটা সরাস্পনা যাস্পব না। 
 
চম্ৎকার বুন্সদ্ধ। 
 
সম্সযা শুধু একটাই, সম়্ের বলস্পলন, সস যতক্ষণ পযিন্ত ন্সনস্পজস্পক পুস্পরাপুন্সর স্বাধীন ম্স্পন 
না করস্পে ততক্ষণ পযিন্ত ন্সনস্পজর পস্পি যাস্পব না। তাস্পত আম্ার উস্পেিয পূরণ হস্পব না। 
 
তাহস্পল আপন্সন জানস্পত পারস্পেন না সস সকািা়ে যাস্পব। 
 
পান্সর যন্সদ একটা পুস্পরাস্পনা সকৌিল বযবহার কন্সর। সয সলাক জন্সটল সকৌিস্পলর কিা সিস্পব 
প্রন্সতস্পরাধ করার সচষ্টা করস্পব সস কেস্পনা পুস্পরাস্পনা সকৌিস্পলর কিা ন্সচন্তা করস্পবনা।–আন্সম্ 
ট্র্যান্সিজস্পক অনুসরস্পণর কিা িাবন্সে। 
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অনুসরণ? 
 
ন্সেক তাই। আস্পরকজন চালক এবং আস্পরকটা ম্হাকািযাস্পনর সাহাস্পযয। সদে তুন্সম্ ন্সনস্পজ 
কতোন্সন অবাক হস্প়েে। ট্র্যান্সিজও অবাক হস্পব। ম্হাকাস্পি আস্পরকজন অনুসরণকারীর 
কিা সস কল্পনাও করস্পব না। তারপস্পরও আম্রা বযবস্থা করব, সযন তার জাহাস্পজ 
আধুন্সনক ম্াস-ন্সডস্পটকিন ন্সডিাইস না িাস্পক। 
 
ম্যাডাম্ সম়্ের, আপনার প্রন্সত শ্রদ্ধা জান্সনস্প়েই বলন্সে সয ম্হাকাস্পি উড্ড়েস্পনর বযাপাস্পর 
আপনার সকাস্পনা অন্সিেতা সনই। ম্হাকাস্পি একটা জাহাজ ন্সনস্প়ে আস্পরকটা জাহাজস্পক 
অনুসরণ করা এস্পকবাস্পরই অসম্ভব। ট্র্যান্সিজ প্রিম্ হাইপার সেিাল জাম্প ন্সদস্প়েই 
পান্সলস্প়ে সযস্পত পারস্পব। এম্নন্সক সস যন্সদ নাও জাস্পন সয তাস্পক অনুসরণ করা হস্পচ্ছ, 
প্রিম্ জাম্পই হস্পব তার মু্ন্সির পি। তার জাহাস্পজ একটা হাইপার ন্সরস্পল না বসাস্পল, 
তাস্পক সট্র্স করা যাস্পব না। 
 
আম্ার অন্সিেতার অিাব আস্পে সম্স্পন ন্সনন্সচ্ছ। সতাম্ার আর ট্র্যান্সিস্পজর ম্স্পতা আম্ার 
নযািাল সট্র্ন্সনং সনই। ন্সকন্তু আম্ার উপস্পদষ্টারা বস্পলস্পে-যারা সতাম্াস্পদর ম্স্পতা 
প্রন্সিক্ষণপ্রাপ্ত-জাম্প এর সম়্ে যন্সদ ম্হাকািযাস্পনর লক্ষয,  ন্সত এবং ত্বরণ পযিস্পবক্ষণ করা 
যা়ে তাহস্পল হাইপার সেিাল জাস্পম্পর ম্াধযস্পম্ সসন্সট সকািা়ে সপৌঁেস্পব সসটা। অনুম্ান 
করা যাস্পব। একটা িাস্পলা কন্সম্পউটার এবং িাস্পলা ন্সবচারবুন্সদ্ধসম্পন্ন একজন 
অনুসরণকারীর পস্পক্ষ জাম্পটা হুবহু নকল কস্পর সট্র্ইস্পলর অপর প্রাস্পন্তর েুব কাোকান্সে 
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সপৌঁোস্পনা অসম্ভব হস্পব না-ন্সবস্পিষ কস্পর যন্সদ অনুসরণকারীর কাস্পে িাল একটা ম্াস 
ন্সডস্পটক্টর িাস্পক। 
 
সসটা একবার সম্ভব হস্পত পাস্পর। কম্পর সজার  লা়ে বলল, এম্নন্সক দুবারও সম্ভব হস্পত 
পাস্পর, যন্সদ অনুসরণকারীর িা য েুব িাস্পলা হ়ে। ন্সকন্তু সসই পযিন্তই, এর সবন্সি হস্পব না। 
আপন্সন এটার উপর িরসা করস্পত পাস্পরন না। 
 
হ়েস্পতা পান্সর।–কাউন্সিলম্যান কম্পর, তুন্সম্ অস্পনক হাইপার সরস্পস অংি ন্সনস্প়েে। বুঝস্পতই 
পারে সতাম্ার বযাপাস্পর আম্রা অস্পনক ন্সকেু জান্সন। তুন্সম্ অসম্ভব িাস্পলা একজন পাইলট 
এবং হাইপার জাস্পম্প সকাস্পনা প্রন্সতস্পযা ীস্পক অনুসরণ করার বযপাস্পর অসাধারণ দক্ষতা 
অজিন কস্পরে। 
 
কষ্পস্পরর সচােদুস্পটা বড হস্প়ে স স্পে। সচ়োস্পর বস্পস িাকা অবস্থাস্পতই তার সদহ 
অস্বািান্সবক িন্সঙ্গস্পত সম্াচড সেস্পলা। আন্সম্ তেন কস্পলস্পজ পডতাম্। এেন আম্ার ব়েস 
হস্প়েস্পে। 
 
েুব সবন্সি না। পিঁ়েন্সত্রি হ়েন্সন এেস্পনা। তুন্সম্ ট্র্যান্সিজস্পক অনুসরণ করস্পব কাউন্সিলম্যান। 
সস সযোস্পন যাস্পব, তুন্সম্ তার সপেস্পন সলস্প  িাকস্পব এবং আম্ার কাস্পে ন্সরস্পপাটি করস্পব। 
ট্র্যান্সিজ রও়োনা সদ়োর ন্সকেুক্ষণ পস্পর তুন্সম্ও যাস্পব। আর কস্প়েক ঘণ্টার ম্স্পধযই ট্র্যান্সিজ 
রও়োনা সদস্পব। রাজী না হস্পল সতাম্াস্পক সজস্পল সোকাস্পনা হস্পব ন্সবশ্বাসঘাতকতার দাস্প়ে। 
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বযিি হস্পল আর কেস্পনা ন্সফস্পর আসস্পব না। সসই সচষ্টা করস্পল ম্হাকাস্পিই সতাম্াস্পক ধ্বংস 
কস্পর সদ়ো হস্পব। 
 
ঝট কস্পর উস্পে দািঁডাস্পলা কম্পর। আম্ার একটা জীবন আস্পে। অস্পনক দান্স়েত্ব আস্পে। স্ত্রী 
আস্পে। এগুস্পলা সেস্পড সযস্পত পারব না। 
 
সতাম্াস্পক পারস্পতই হস্পব। আম্রা যারা ফাউস্পেিস্পনর সসবা করার ব্র্ত ন্সনস্প়েন্সে তাস্পদরস্পক 
প্রস্প়োজন হস্পল সয সকাস্পনা তযা  স্বীকার করার জনয প্রস্তুত িাকস্পত হস্পব। 
 
আন্সম্ আম্ার স্ত্রীস্পক সাস্পি ন্সনস্প়ে যাব। 
 
আম্াস্পক সবাকা সপস্প়েে? সতাম্ার স্ত্রী এোস্পনই িাকস্পব। 
 
ন্সজন্সম্ম ন্সহস্পসস্পব? 
 
সতাম্ার যা েুিী িাবস্পত পার। আন্সম্ বরং বলব সয তুন্সম্ যাচ্ছ ন্সবপস্পদর ম্াস্পঝ। আম্ার 
দ়োলু ম্ন চা়ে না সতাম্ার স্ত্রীও ন্সবপস্পদ পডক। এোস্পনই সস ন্সনরাপদ িাকস্পব। সতাম্ার 
আস্পলাচনা করার সকাস্পনা সুস্পযা  সনই। এেন সিস্পক তুন্সম্ও ট্র্যান্সিস্পজর ম্স্পতা বন্দী। 
তুন্সম্স্পতা জাস্পনাই আম্াস্পক েুব দ্রুত কাজ করস্পত হস্পব অন্তত টান্সম্িনাস্পসর আনন্দ উল্লাস 
সিস্পম্ যাও়োর আস্প । ি়ে হস্পচ্ছ সয সকাস্পনা মু্হূস্পতি আম্ার ক্ষম্তা হুম্ন্সকর মু্স্পে পডস্পব। 
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. 
 
১২. 
 
 আপন্সন তার সাস্পি নরম্ আচরণ কস্পরনন্সন, ম্যাডাম্ সম়্ের। সকাস্পডল বলল। 
 
সম়্ের নাক ন্সসিঁটস্পক বলস্পলন, সকন করব। সস বনু্ধর সাস্পি সবঈম্ানী কস্পরস্পে। 
 
সসটা আম্াস্পদর জনয িাস্পলা হস্প়েস্পে। 
 
হস্প়েস্পে। ন্সকন্তু পস্পরর সবঈম্ানীটা নাও হস্পত পাস্পর। 
 
সকন িাবস্পেন, আবার সস সবঈম্ানী করস্পব? 
 
সিান, ন্সল়েস্পনা, সম়্ের অনধযি স্বস্পর বস্পল্লন, সয একবার সবঈম্ানী কস্পর সস সারাজীবনই 
সস্পন্দস্পহর তান্সলকা়ে িাস্পক। 
 
অিিাৎ কম্পর আবার ট্র্যান্সিস্পজর সাস্পি ন্সম্স্পল যাও়োর সচষ্টা করস্পব। তারা দুজন ন্সম্স্পল 
হ়েস্পতা 
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তুন্সম্ ন্সনস্পজও ন্সবশ্বাস কস্পরা না। ট্র্যান্সিজ সবাকা এবং একগুস্প়ের ম্স্পতা তার লস্পক্ষয ন্সস্থর 
িাস্পক। তার অন্সিধাস্পন ন্সবশ্বাসঘাতকতা বস্পল সকাস্পনা িে সনই এবং সস আর কেস্পনাই, 
সকাস্পনা অবস্থাস্পতই কম্পরস্পক ন্সিতী়েবার ন্সবশ্বাস করস্পব না। 
 
ম্াফ করস্পবন, সম়্ের। হ়েস্পতা আপনার কিা বুঝস্পত পান্সর ন্সন। আপন্সন কম্পরস্পক কতটুকু 
ন্সবশ্বাস করস্পবন? ন্সকিাস্পব বুঝস্পবন সয সস ট্র্যান্সিজস্পক অনুসরণ কস্পর ন্সেকম্স্পতা ন্সরস্পপাটি 
করস্পব? স্ত্রীর িালম্স্পন্দর প্রন্সত কম্পস্পরর দা়েদান্স়েত্ব বা স্ত্রীর কাস্পে ন্সফস্পর আসার 
বযাকুলতার উপর ন্সনিির করস্পেন? 
 
দুস্পটাই, তস্পব এই দুস্পটার উপর পুস্পরাপুন্সর ন্সনিির করন্সে না। কম্পস্পরর জাহাস্পজ হাইপার 
ন্সরস্পল বসাস্পনা হস্পব। ট্র্যান্সিজ ধারণা করস্পব সয তাস্পক অনুসরণ করা হস্পত পাস্পর, তাই সস 
সতকি িাকস্পব। ন্সকন্তু কম্পর অনুসরণকারী, তাস্পকও অনুসরণ করা হস্পত পাস্পর একিা সস 
িাবস্পব না। আর যন্সদ সস হাইপার ন্সরস্পল সপস্প়েই যা়ে, তেন আম্াস্পদরস্পক তার স্ত্রীর প্রন্সত 
আকষিস্পণর উপর ন্সনিির করস্পত হস্পব। 
 
সকাস্পডল হাসল। ন্সচন্তা করা যা়ে, এক সম়্ে আন্সম্ আপনাস্পক ন্সিন্সেস্প়েন্সেলাম্। যাই সহাক 
অনুসরণ করার উস্পেিয ন্সক? 
 
ন্সিগুণ ন্সনরাপিা। যন্সদ সকাস্পনা কারস্পণ ট্র্যান্সিজ ধরা পস্পড যা়ে তেন কম্পর কাজ চান্সলস্প়ে 
যাস্পব এবং ট্র্যান্সিজ সয সোিঁজ এস্পন ন্সদস্পত পাস্পর ন্সন কম্পর সসটা এস্পন সদস্পব। 
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আস্পরকটা প্রশ্ন। যন্সদ ট্র্যান্সিজ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন েুিঁস্পজ পা়ে এবং ট্র্যান্সিজ বা কম্পস্পরর 
ম্াধযস্পম্ আম্রা সসটা জানস্পত পান্সর ন্সকংবা দুজস্পনর জীবস্পনর ন্সবন্সনম্স্প়ে ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর বযাপাস্পর আম্রা ন্সনন্সিত হই, তেন ন্সক হস্পব? 
 
আম্ার ধারণা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন এেস্পনা ন্সটস্পক আস্পে, ন্সল়েস্পনা। সসলডন প্লযান 
আম্াস্পদরস্পক আর েুব সবন্সিন্সদন সাহাযয করস্পত পারস্পব না। ম্হান হযারী সসলডন এটা 
ততন্সর কস্পরন্সেস্পলন সাম্রাস্পজযর ধ্বংস্পসর ন্সদনগুস্পলাস্পত, যেন সটকস্পনালজীর অগ্র ন্সত সিস্পম্ 
ন্স স্প়েন্সেল পুস্পরাপুন্সর। সসলডন ন্সেস্পলন তার সম্স্প়ের সসরা, ন্সকন্তু তার ন্সকংবদন্তীর 
সাইস্পকান্সহন্ত্রী ন্সবোস্পনর সীম্াবদ্ধতা রস্প়েস্পে। এই ন্সবোন ক্রম্া ত উন্ন়েনিীল 
সটকস্পনালজীস্পত প্রস্প়ো  করা যাস্পবনা। ফাউস্পেিন সটকস্পনালজীস্পত যস্পিষ্ট উন্নন্সত কস্পরস্পে, 
ন্সবস্পিষ কস্পর  ত এক িতােীস্পত। আম্রা সয ম্াস ন্সডস্পটকিন ততন্সর কস্পরন্সে সসটা আস্প  
কল্পনাও করা যা়েন্সন, বতিম্ান যুস্প র কন্সম্পউটার ম্ানুস্পষর ন্সচন্তার সাস্পি সাডা ন্সদস্পত পাস্পর 
এবং সবস্পচস্প়ে বড কিা আম্াস্পদর রস্প়েস্পে সম্োল ন্সিন্সল্ডং। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন যন্সদ এই 
মু্হূস্পতি আম্াস্পদর ন্সন়েন্ত্রণ কস্পরও, আর েুব সবন্সিন্সদন পারস্পব না। আন্সম্ ক্ষম্তা়ে িাকার 
সিষবেস্পর টান্সম্িনাসস্পক নতুন পস্পি চালাস্পত চাই। 
 
আর যন্সদ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন না িাস্পক? 
 
সাস্পি সাস্পি আম্রা নতুন পস্পি যাত্রা শুরু করব। 
 
. 
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১৩. 
 
অস্পনক সাধনার পর ঘুম্ আসস্পলও ট্র্যান্সিজ সবন্সিক্ষণ ঘুম্াস্পত পারল না। ন্সিতী়েবার তার 
কািঁস্পধ সোিঁ়ো লা স্পতই ঘুম্ সিস্পঙ্গ স ল। 
 
সজস্প  উেস্পলও তার দৃন্সষ্ট এেস্পনা ঝাপসা। বুঝস্পত পারস্পে না অপন্সরন্সচত ন্সবোনা়ে সকন সস 
শুস্প়ে আস্পে। ন্সক ন্সক? 
 
সপস্পলাস্পরট ক্ষম্া প্রািিনার সুস্পর বলল, দুিঃন্সেত, কাউন্সিলম্যন ট্র্যান্সিজ। তুন্সম্ আম্ার 
অন্সতন্সি, সতাম্াস্পক ন্সবশ্রাস্পম্র সুস্পযা  সদ়ো উন্সচত। ন্সকন্তু সম়্ের এস্পসস্পেন। সপস্পলাস্পরট 
ন্সবোনার পাস্পি দািঁন্সডস্প়ে আস্পে, পরস্পন োস্পনস্পলর পাজাম্া, িরীর সাম্ানয কািঁপস্পে। 
ট্র্যান্সিস্পজর সব ম্স্পন পস্পড স ল। এেন সস পুস্পরাপুন্সর সজা । 
 
সম়্ের বস্পস আস্পেন সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সলন্সিং রুস্পম্, সবসম্স্প়ের ম্স্পতা ধীর, ন্সস্থর আত্মন্সবশ্বাসী। 
সাস্পি সকাস্পডলও আস্পে। ধীস্পর ধীস্পর তা ন্সদস্পচ্ছ সাদা স ািঁস্পফ। 
 
ট্র্যান্সিজ সযাি ন্সেক করস্পত করস্পত অবাক হস্প়ে িাবল এই দুজন–সম়্ের আর সকাস্পডল–
কেস্পনা আলাদা হস্পব? 
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সকৌতুস্পকর সুস্পর ন্সজস্পেস করল ট্র্যান্সিজ, কাউন্সিল জডতা কান্সটস্প়ে উস্পেস্পে? তারা বুঝস্পত 
পারস্পে সয তাস্পদর একজন সঙ্গী সনই? 
 
ন্সকেুটা, সতাম্ার সকাস্পনা উপকার হস্পব না তাস্পত, সম়্ের বস্পল্লন। এেস্পনা বলপ্রস্প়ো  কস্পর 
সতাম্াস্পক সবর কস্পর ন্সদস্পত পারব, সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই। সতাম্াস্পক এেন আলন্সটস্পম্ট 
সেসস্পপাস্পটি ন্সনস্প়ে যাও়ো হস্পব। 
 
টান্সম্িনাস সেসস্পপাস্পটি যাবনা, ম্যাডাম্ সম়্ের? হাজার হাজার সলাক সচাস্পের 
 
পান্সন ন্সদস্প়ে আম্াস্পক ন্সবদা়ে জানাস্পব, সসই সুস্পযা  সিস্পক বন্সঞ্চত করস্পেন? 
 
সকৌতুক করার অিযাস ন্সফস্পর সপস্প়েে তাহস্পল। েুিী হলাম্। আলন্সটস্পম্ট সেসস্পপাটি সিস্পক 
তুন্সম্ আর প্রস্পফসর সপস্পলাস্পরট স াপস্পন যাত্রা করস্পব। 
 
এবং কেস্পনা ন্সফস্পর আসব না? 
 
এবং হ়েস্পতা কেস্পনা ন্সফস্পর আসস্পব না। যন্সদ গুরুত্বপূণি এবং অন্সত প্রস্প়োজনী়ে ন্সকেু 
জানস্পত পার, আন্সম্ ন্সনস্পজই সতাম্াস্পক সসম্মাস্পন ন্সফন্সরস্প়ে আনব। 
 
ট্র্যান্সিজ স্বািান্সবকিাস্পব ম্ািা নাডল, হস্পতও পাস্পর। 
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অস্পনক ন্সকেুই হস্পত পাস্পর। যাই সহাক, তুন্সম্ আরাস্পম্ই িাকস্পব। সবস্পচস্প়ে আধুন্সনক সোট 
একটা কু্রজার সদ়ো হস্পচ্ছ সতাম্াস্পক, নাম্ ফার িার, সহাবার ম্যাস্পলার কু্রজাস্পরর নাস্পম্র 
সাস্পি ন্সম্ন্সলস্প়ে রাো হস্প়েস্পে। একজনই চালাস্পত পারস্পব, তস্পব ন্সতনজন সলাস্পকর আরাস্পম্ 
িাকার বযবস্থা রস্প়েস্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ এক ঝটকা়ে তার হালকা সম্জাজ সঝস্পড সফলল। পুস্পরাপুন্সর অস্ত্রসন্সিত? 
 
না, তস্পব সুসন্সিত। সযোস্পনই যাস্পব, তুন্সম্ ফাউস্পেিস্পনর না ন্সরস্পকর ম্যিাদা পাস্পব এবং 
প্রস্প়োজন হস্পল ফাউস্পেিন কিস্পলর সাহাযয সনস্পব, কাস্পজই অস্পস্ত্রর প্রস্প়োজন সনই। 
প্রস্প়োজস্পন সয সকাস্পনা জা়ে া সিস্পক অিি সংগ্রহ করস্পত পারস্পব তস্পব পন্সরম্াণ সীন্সম্ত। 
 
আপন্সন অসাধারণ। 
 
আন্সম্ জান্সন, কাউন্সিলম্যান। ন্সকন্তু, কাউন্সিলম্যান, বুঝস্পত সচষ্টা কর। তুন্সম্ প্রস্পফসর 
সপস্পলাস্পরটস্পক পৃন্সিবী অনুসন্ধাস্পন সাহাযয করে। তুন্সম্ যাই িাব না সকন, আসস্পল যাচ্ছ 
পৃন্সিবী অনুসন্ধাস্পন। যাস্পদর সাস্পি সতাম্ার সদো হস্পব, সবাইস্পক এটা সবাঝাস্পত হস্পব এবং 
সবসম়্ে ম্স্পন রােস্পব সয ফার িাস্পর সকাস্পনা অস্ত্র সনই। 
 
আন্সম্ যান্সচ্ছ পৃন্সিবী অনুসন্ধাস্পন, ট্র্যান্সিজ বলল। পন্সরষ্কার বুঝস্পত সপস্পরন্সে। 
 
তাহস্পল তুন্সম্ সযস্পত পার। 
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ম্াফ করস্পবন। আস্পরকটু বান্সক রস্প়ে স ল। আন্সম্ পুস্পরাস্পনা ম্হাকািযান চান্সলস্প়েন্সে। ন্সকন্তু 
আধুন্সনক যুস্প র সোট ম্স্পডস্পলর কু্রজার চালাইন্সন। যন্সদ না চালাস্পত পান্সর তেন ন্সক হস্পব। 
 
আম্াস্পক বলা হস্প়েস্পে ফার িার পুস্পরাপুন্সর কন্সম্পউটারাইজড।–আধুন্সনক ম্হাকািযাস্পনর 
কন্সম্পউটার চালাস্পত না জানস্পলও চলস্পব। কন্সম্পউটারই সতাম্ার যা জানার প্রস্প়োজন সব 
বস্পল সদস্পব। আর ন্সকেু? 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সবতৃষ্ণা ন্সনস্প়ে ন্সনস্পজর সপািাস্পকর ন্সদস্পক তাকাস্পলা। সপািাক দরকার। 
 
সব জাহাস্পজ পাস্পব। সযাি না ন্সক বস্পল সসগুস্পলাও সদ়ো হস্প়েস্পে। প্রস্পফসস্পরর প্রস্প়োজনী়ে 
সবন্সকেুও সদ়ো হস্প়েস্পে। তস্পব বলস্পত বাধয হন্সচ্ছ সকাস্পনা সম্স্প়ে সঙ্গী। ন্সদস্পত পারন্সে না। 
 
েুব োরাপ, ট্র্যান্সিজ বলল। িাকস্পল িাস্পলা হস্পতা, অবিয এই মু্হূস্পতি সতম্ন পেস্পন্দর 
সকউ সনই। যাই সহাক  যালান্সি সবি জনবহুল এবং একবার এোন সিস্পক সবন্সডস্প়ে 
আম্ার যা েুিী তাই করস্পত পারব। 
 
সঙ্গীস্পক ন্সবরি না কস্পর যা সতাম্ার িাস্পলা লাস্প  করস্পব। 
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ন্সতন্সন ন্সিধা ন্সনস্প়ে উস্পে দািঁডাস্পলন। আন্সম্ সতাম্ার সাস্পি সেসস্পপাস্পটি যাব না। ন্সকন্তু সাস্পি 
অনযরা যাস্পব। করস্পত বলা হ়েন্সন এম্ন ন্সকেু তুন্সম্ কস্পরা না। পালাস্পনার সচষ্টা করস্পল 
রক্ষীরা সাস্পি সাস্পি সতাম্াস্পক সম্স্পর সফলস্পব। 
 
আন্সম্ পালাস্পনার সকাস্পনা সচষ্টা করব না, ম্যাডাম্ সম়্ের, ট্র্যান্সিজ বলল। তস্পব একটা কিা 
 
হযািঁ, বস্পলা? 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সনস্পজর ম্স্পনর সিতর সিস্পক িেগুস্পলা বাোই কস্পর ন্সনস্প়ে মৃ্দু সহস্পস কিাগুস্পলা 
বলল, সম়্ে আসস্পব, ম্যাডাম্ সম়্ের, সযন্সদন আপন্সন আম্ার কাস্পে ন্সকেু চাইস্পবন। তেন 
আন্সম্ আম্ার ইচ্ছা অনুযা়েী ন্সসদ্ধান্ত সনব, ন্সকন্তু  ত দুন্সদস্পনর কিা আন্সম্ িুলব না। 
 
সম়্ের ব্র্যাস্পন্না দীঘিশ্বাস সফলস্পলন। আম্াস্পকও একটু নাটক করস্পত দাও। যন্সদ সসই সম়্ে 
আস্পস, সতা আসস্পব, ন্সকন্তু এেন-আন্সম্ ন্সকেুই চাই না। 
 
. 
 
ম্হািূস্পনয 
 
১৪. 
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এম্ন চম্ৎকার এবং ঝকঝস্পক-তকতস্পক ম্হাকািযান ট্র্যান্সিজ আস্প  কেস্পনা সদস্পেন্সন। 
প্রিম্ দিিস্পনই এটার সপ্রস্পম্ পস্পড স ল সস। 
 
সোট আকৃন্সতর ম্হাকািযান।  ন্সত ও িন্সির জনয আধুন্সনক গ্রযান্সিন্সটক ইন্সঞ্জন বযবহার 
করা হস্প়েস্পে। বড কিা হস্পচ্ছ এস্পত রস্প়েস্পে সবিাধুন্সনক কন্সম্পউটার পদ্ধন্সত। আকাস্পর বড 
হস্পল এই সুন্সবধাগুস্পলা পাও়ো সযত না। 
 
পুরস্পনা ম্হাকািযান চালাস্পনার জনয এক সিস্পক দুই ডজন নান্সবস্পকর প্রস্প়োজন হস্পতা। 
ন্সকন্তু এই সোট যান চালাস্পনার জনয একজনই যস্পিষ্ট। ন্সিফন্সটং ন্সডউন্সট পালস্পনর জনয 
একজন অন্সতন্সরি চালক রাো সযস্পত পাস্পর। এই একটা যান ন্সদস্প়েই। ফাউস্পেিন 
সফডাস্পরিস্পনর বাইস্পরর সয সকাস্পনা ম্হাকািযান বহস্পরর সাস্পি লডাই করা যাস্পব। প্রচন্সলত 
সয সকাস্পনা যাস্পনর কাে সিস্পক দ্রুত ন্সতস্পত পান্সলস্প়ে যাও়ো যাস্পব। 
 
যাস্পনর কাোস্পম্া চকচস্পক ম্সৃণ। প্রন্সত ঘনন্সম্টার জা়ে া সুস্পকৌিস্পল বযবহার করা হস্প়েস্পে। 
ফস্পল বাইস্পর সিস্পক এর আ়েতন সম্বস্পন্ধ ধারণা করা যাস্পবনা। ন্সম্িস্পনর বযাপাস্পর সকাস্পনা 
বিবযই ট্র্যান্সিজস্পক েুব সবন্সি মু্গ্ধ করস্পত পাস্পর ন্সন, যতটা মু্গ্ধ কস্পরস্পে এই 
ম্হাকািযান। 
 
ব্র্যাস্পন্না দয সব্র্াঞ্জ সকৌিস্পল তাস্পক একটা গুরুত্বপূণি ন্সকন্তু ন্সবপিনক ন্সম্িস্পন জন্সডস্প়ে 
সফস্পলস্পেন। সম়্ের পন্সরন্সস্থন্সত এম্ন ততন্সর কস্পরস্পেন যাস্পত ট্র্যান্সিজ ন্সক করস্পত পাস্পর সসটা 
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সদোস্পনার জনয উদগ্রীব হস্প়ে পস্পড। অনয সকাস্পনা পন্সরন্সস্থন্সতস্পত হ়েস্পতা সস সম়্েস্পরর প্রিাব 
সম্স্পন ন্সনত না। 
 
সপস্পলাস্পরট এস্পকবাস্পর অবাক। ন্সবশ্বাস করস্পত পার, ম্হাকািযাস্পনর হাল এ আলস্পতািাস্পব 
একটা আঙু্গল সরস্পে বলল, আন্সম্ কেস্পনা সেসিীস্পপর এত কাস্পে আন্সসন্সন। 
 
আপন্সন যেন বলস্পেন অবিযই ন্সবশ্বাস করব, প্রস্পফসর, ন্সকন্তু ম্যাস্পনজ করস্পলন। ন্সকিাস্পব? 
 
সন্সতয বলন্সে ন্সনস্পজও জান্সন না, ট্র্যান্সিজ। জীবনটা কান্সটস্প়ে ন্সদস্প়েন্সে শুধু  স্পবষণা কস্পর। 
যেন সতাম্ার একটা িন্সিিালী কন্সম্পউটার িাকস্পব যা ন্সদস্প়ে  যালান্সির সয সকাস্পনা 
কন্সম্পউটাস্পরর সাস্পি সযা াস্পযা  করা যাস্পব, তেন সতাম্াস্পক েুস্পটােুন্সট করার প্রস্প়োজন 
হস্পব না। সিস্পবন্সেলাম্ সেসিীপগুস্পলা আস্পরা বড হ়ে। 
 
এটা সোট একটা ম্স্পডল, তস্পব এই আকৃন্সতর অনয সয সকাস্পনা যাস্পনর তুলনা়ে এর 
সিতস্পর প্রচুর জা়ে া রস্প়েস্পে। 
 
অসম্ভব, তুন্সম্ োট্টা করে। 
 
না, না। সন্সতয বলন্সে। এটাই হস্পচ্ছ ম্ধযাকষিণ িন্সি চান্সলত প্রিম্ ম্হাকািযান। 
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বুন্সঝস্প়ে বল। পদািি ন্সবোস্পনর েুব সবন্সি বযােযা িাকস্পল বলার দরকার সনই। তুন্সম্ যা 
বলস্পব আন্সম্ তাই সম্স্পন সনব। ম্ানবজান্সতর উৎপন্সি এবং মূ্ল গ্রহ ন্সনস্প়ে আম্ার বযােযা 
সযম্ন তুন্সম্ সম্স্পন ন্সনস্প়েে। 
 
সদন্সে সচষ্টা কস্পর, প্রস্পফসর। হাজার হাজার বের ধস্পর ম্হাকাস্পি উড্ড়েস্পনর জনয আম্রা 
রাসা়েন্সনক ইন্সঞ্জন, আস্প়োন্সনক ইন্সঞ্জন এবং হাইপার এটন্সম্ক ইন্সঞ্জন বযবহার কস্পর আসন্সে। 
সসগুস্পলা সবই ন্সবিালাকৃন্সতর। পুরস্পনা ইস্পম্পন্সর়োল সনিীর। যানগুস্পলা ন্সেল পািঁচি ন্সম্টার 
লম্বা ন্সকন্তু ন্সিতস্পর নডাচডা করার জা়ে া িাকত না। এই ম্হাকািযান হস্পচ্ছ সবিস্পিষ 
সংস্পযাজন, উড্ড়েস্পনর জনয এন্সট ন্সবপরীত ম্ধযাকষিণ। িন্সিস্পক বযবহার কস্পর। সয যস্পন্ত্রর 
সাহস্পযয কাজন্সট করা হ়ে সসন্সট েুব সোট এবং সাধারণত ম্হাকািযাস্পনর হাল এ বসাস্পনা 
িাস্পক। যন্ত্রটা না িাকস্পল আম্াস্পদর হাইপার এটন্সম্ক- 
 
একজন রক্ষী এন্স স্প়ে এল, আপনারা উস্পে পডুন। 
 
ধীস্পর ধীস্পর আকাস্পি সিাস্পরর আস্পলা ফুটস্পে, তস্পব সূযি উেস্পত এেস্পনা আধঘণ্টা বান্সক। 
 
ঐন্সিজ চারন্সদস্পক তাকাস্পলা। আম্ার ন্সজন্সনসপত্র সব সতালা হস্প়েস্পে? 
 
ন্সজ, কাউন্সিলম্যান, সবই সতালা হস্প়েস্পে। 
 
সপািাক, ম্স্পন হ়ে সসগুস্পলা আম্ার  াস্প়ে লা স্পবনা বা পেন্দ হস্পব না। 
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রক্ষী হোৎ কস্পরই সহস্পস সফলল, অস্পনকটা বালকসুলি হান্সস। আম্াস্পরা তাই ম্স্পন হ়ে, সস 
বলল। সম়্ের  ত ন্সত্রি সিস্পক চন্সল্লি ঘণ্টা অন্সতন্সরি োিঁন্সটস্প়েস্পেন শুধু আপনার পেস্পন্দর 
ন্সজন্সনসগুস্পলা সংগ্রহ করার জনয। শুনুন, রক্ষী চারপাস্পি তাকাস্পলা। সযন তার হোৎ 
বনু্ধসুলি আচরণ কাস্পরা সচাস্পে না পস্পড, আপনারা দুজন িা যবান। সবস্পচস্প়ে িাস্পলা 
জাহাজ সপস্প়েস্পেন। সব সুস্পযা  সুন্সবধা রস্প়েস্পে, অস্ত্র োডা। আপনারা আসস্পল দুস্পধর 
সা স্পর িাসস্পেন। 
 
টক দুধ, সম্ভবত, ট্র্যান্সিজ বলল। সবি, প্রস্পফসর আপন্সন ততন্সর। 
 
এটা যেন আস্পে, আন্সম্ ততন্সর, সপস্পলাস্পরট মু্স্পে বলল, আর হাত তুস্পল প্লান্সিস্পকর বযাস্প  
সোকাস্পনা ন্সবি সসন্সেন্সম্টার চওডা একটা স ালাকার বস্তু সদোস্পলা। ট্র্যান্সিস্পজর। হোৎ 
সে়োল হস্পলা বান্সড সিস্পক সবর হও়োর সম়্ে সিস্পকই ন্সজন্সনসটা প্রস্পফসস্পরর হাস্পত। 
রস্প়েস্পে। একবারও হাতোডা কস্পর ন্সন। এম্নন্সক সকাস্পলর নািা করার সম়্েও না। 
 
ন্সক এটা, প্রস্পফসর? 
 
আম্ার পুস্পরা লাইস্পব্র্ন্সর, একটা ম্াত্র ন্সডস্পে। ন্সবষ়েবস্তু অনুযা়েী ইনস্পডি করা আস্পে। এই 
জাহাজস্পক সতাম্ার ন্সবস্ম়েকর ম্স্পন হ়ে, এই ন্সডেটাস্পক ন্সক বলস্পব। একটা পুস্পরা 
লাইস্পব্র্ন্সর! সারাজীবন আন্সম্ যা সংগ্রহ কস্পরন্সে! চম্ৎকার! চম্ৎকার 
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সবি, ট্র্যান্সিজ বলল, আম্রা আসস্পলই দুস্পধর সা স্পর িাসন্সে। 
 
. 
 
১৫. 
 
ন্সিতস্পর েুস্পকই ট্র্যান্সিজ অবাক হস্প়ে স ল। ম্হাকািযাস্পন জা়ে ার বযবহার সন্সতযই 
অসাধারণ। একটা সিাররুম্, সসোস্পন োবার, কাপড, ন্সফল্ম এবং সেলারসরঞ্জাস্পম্ োসা। 
একটা ন্সজম্স্পনন্সি়োম্, একটা পালিার এবং দুস্পটা আলাদা সবডরুম্ রস্প়েস্পে। 
 
এই ঘরটা সবাধহ়ে, ট্র্যান্সিজ বলল, আপনার, প্রস্পফসর, কারণ এোস্পন একটা এফ এি 
ন্সরডার রস্প়েস্পে। 
 
চম্ৎকার, সপস্পলাস্পরট সন্তুষ্ট হস্প়ে বলল। এতন্সদন সবাকার ম্স্পতা ম্হাকাি ভ্রম্ণ এন্সডস্প়ে 
চস্পলন্সে। এোস্পন আন্সম্ িাকস্পত পারব ম্াই ন্সড়োর, ট্র্যান্সিজ। সকাস্পনা অসুন্সবধা হস্পব না। 
 
যা আিা কস্পরন্সেলাম্, তার সচস্প়েও বড। ট্র্যান্সিজ আনস্পন্দর সাস্পি বলল। 
 
ইন্সঞ্জনগুস্পলা আসস্পলই হাল এ বসাস্পনা হস্প়েস্পে? 
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ইন্সঞ্জন বা সকাস্পনা ধরস্পনর ন্সন়েন্ত্রস্পণর বযবস্থা সতা আস্পেই। আম্াস্পদরস্পক জ্বালানী ম্জুদ 
কস্পর রােস্পত হস্পব না বা পস্পি িাম্স্পতও হস্পব না। আম্রা ম্হান্সবস্পশ্বর সম্ৌন্সলক। িন্সি 
িাোরস্পক বযবহার করব-ফস্পল জ্বালানী বা ইন্সঞ্জন সবই ওোস্পন। ট্র্যান্সিজ হাত ন্সদস্প়ে 
বাইস্পরর ন্সদস্পক সদোস্পলা। 
 
আন্সম্ িাবন্সে যন্সদ সকাস্পনা স ালম্াল হ়ে, তেন ন্সক করব? 
 
সেস সনন্সিস্প িস্পনর উপর সট্র্ন্সনং আস্পে, ন্সকন্তু এধরস্পনর সকাস্পনা যান চালাইন্সন। 
ম্ধযাকষিণ ন্সনস্প়ে সকাস্পনা স ালম্াল সদো ন্সদস্পল, আন্সম্ সবাধহ়ে ন্সকেু করস্পত পারব না। 
 
তুন্সম্ এই যান চালাস্পত পারস্পব সতা? 
 
ন্সেক বলস্পত পারন্সে না। 
 
এটা ন্সক স্ব়েংন্সক্র়ে যান? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। আম্রা শুধুই যাত্রী, বস্পস িাকা োডা 
আর সকাস্পনা কাজ সনই। 
 
সসৌরজ স্পতর গ্রহগুস্পলার ম্স্পধয বা ম্হাকাি সকন্দ্রগুস্পলার ম্স্পধয যাতা়োস্পতর জনয স্ব়েংন্সক্র়ে 
সফরীর কিা আন্সম্ জান্সন। ন্সকন্তু স্ব়েংন্সক্র়ে হাইপার সেস ট্র্াস্পিস্পলর কিা কেস্পনা শুন্সনন্সন। 
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চারপাস্পি তাকাস্পলা ট্র্যান্সিজ। ি়ে হস্পচ্ছ সম়্ের সবাধহ়ে আস্পরা বড সকাস্পনা সকৌিল 
কস্পরস্পেন। হ়েস্পতা সস জাস্পননা, ন্সকন্তু ফাউস্পেিন আন্তস্পসৌরজ তী়ে যাতা়োত বযবস্থাস্পক 
স্ব়েংন্সক্র়ে কস্পর তুস্পলস্পে। সসই সক্ষস্পত্র এই ম্হাকািযাস্পনর আসবাবপস্পত্রর সাস্পি তার 
সকাস্পনা পািিকয সনই। ইচ্ছার ন্সবরুস্পদ্ধ তাস্পক ট্র্ানটস্পর সযস্পত হস্পব। 
 
হোৎ উৎফুল্ল স্বস্পর সস বলল, প্রস্পফসর, আপন্সন এোস্পন বস্পস িাকুন। সম়্ের আম্াস্পক 
বস্পলন্সেস্পলন ম্হাকািযান সমূ্পণি কন্সম্পউটারাইজড। যন্সদ আপনার ঘস্পর একটা এফ এি 
রীডার িাস্পক, তাহস্পল আম্ার ঘস্পর একটা কন্সম্পউটার িাকস্পত বাধয। আপন্সন এোস্পন 
আরাম্ করুন, আন্সম্ চারপািটা একটু ঘুস্পর সদন্সে। 
 
সপস্পলাস্পরট উন্সিগ্ন হস্প়ে পডল। ট্র্যান্সিজ, ম্াই ন্সড়োর চযাপ, তুন্সম্ জাহাজ সিস্পক সনস্পম্ যাস্পব 
নাস্পতা? 
 
সতম্ন সকাস্পনা ইচ্ছা সনই, প্রস্পফসর। সচষ্টাও যন্সদ কন্সর, ন্সনন্সিত িাকস্পত পাস্পরন, আম্াস্পক 
আবার ধস্পর আনা হস্পব। সম়্েস্পরর ইচ্ছা না আন্সম্ পান্সলস্প়ে যাই। আন্সম্ শুধু জানার সচষ্টা 
করন্সে ন্সকিাস্পব ফার িারস্পক চালাস্পনা যাস্পব। ট্র্যান্সিজ হাসল, আপনাস্পক একা সফস্পল 
যাবনা, প্রস্পফসর। 
 
ন্সনস্পজর জনয ন্সনধিান্সরত সিাবার ঘস্পর সোকার সম়্েও সস হাসন্সেল, ন্সকন্তু ন্সিতস্পর েুস্পকই সস 
হস্প়ে স ল আস্পরা ধীর ন্সস্থর িান্ত। ম্হাকািযান সয গ্রস্পহর আস্পিপাস্পি িাকস্পব সসই গ্রস্পহর 
সাস্পি সযা াস্পযাস্প র একটা বযবস্থা অবিযই রস্প়েস্পে। পান্সরপান্সশ্বিকতা সিস্পক ন্সবন্সচ্ছন্ন সকাস্পনা 
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ম্হাকািযাস্পনর কিা কল্পনাই করা যা়ে না। তাোডা সকাস্পনা না সকাস্পনা স্থাস্পন-সম্ভবত 
সদ়োস্পলর সকাটস্পর-সম়্েস্পরর অন্সফস্পসর সাস্পি সযা াস্পযাস্প র একটা বযবস্থা িাকস্পত বাধয। 
 
ট্র্যান্সিজ সতকিতার সাস্পি সদ়োল, ন্সবোনার ম্ািার কােটা এবং সুন্দর কস্পর সাজাস্পনা 
ফান্সনিচারগুস্পলা পরীক্ষা করস্পত লা ল। এোস্পন ন্সকেু না সপস্পল পুস্পরা যান েুিঁস্পজ সদেস্পত 
হস্পব। 
 
ঘুস্পর প্রা়ে সবন্সরস্প়ে আসন্সেল, এম্ন সম়্ে সডস্পের হালকা বাদাম্ী পৃিস্পদস্পি একটা আস্পলার 
ঝলক সচাস্পে পডল। আস্পলার একটা বৃি, পন্সরষ্কার অক্ষস্পর সলো রস্প়েস্পে কন্সম্পউটার 
ন্সনস্পদিিনা। 
 
আহ! 
 
হাটিন্সবট সবস্পড স ল তার। কন্সম্পউটার অস্পনক আস্পে, আস্পে এম্ন সব সপ্রাগ্রাম্ যািঃ ততন্সর 
করস্পত দীঘি সম়্ে প্রস্প়োজন। ট্র্যান্সিজ কেস্পনা ন্সনস্পজর বুন্সদ্ধস্পক োস্পটা কস্পর সদস্পেন্সন। ন্সকন্তু 
সস গ্রযােম্ািার না। অস্পনস্পকই কন্সম্পউটার চালাস্পত পাস্পর, অস্পনস্পকই পাস্পর না এবং 
ট্র্যান্সিজ িস্পলাম্স্পতাই জাস্পন সস সকান দস্পল পস্পড। 
 
ফাউস্পেিন সনিীস্পত ট্র্যান্সিজ ন্সেল সলফস্পটনযাে এবং একবার অন্সফসার অব দযা সড 
ন্সনবিান্সচত হস্প়েন্সেল। সসই সম়্ে সনিীন্সিস্পপর কন্সম্পউটাস্পরর দান্স়েত্ব সদ়ো হস্প়েন্সেল তাস্পক, 
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ন্সকন্তু একক কতৃিত্ব সদ়ো হ়েন্সন-এবং অন্সফসার অব দযা সড ন্সহস্পসস্পব যতটুকু জানা 
প্রস্প়োজন তার সবন্সি জানার সচষ্টা কস্পরন্সন। 
 
সপ্রাগ্রাস্পম্র ন্সবিান্সরত বণিনাসহ ন্সবপুল পন্সরম্াণ ন্সপ্রেআউট তাস্পক সদ়ো হস্প়েন্সেল। 
সটকন্সনকযাল সাস্পজিে ক্রযাসস্পনট-এর কিা তার এেস্পনা ম্স্পন আস্পে। ক্রযাসনযাট এম্ন। 
িাস্পব কন্সম্পউটাস্পরর বণিনা ন্সদস্প়েন্সেল সযন এটা  যালান্সির সবস্পচস্প়ে জন্সটল বাদযযন্ত্র, অিচ 
অনা়োস দক্ষতার সাস্পি অপাস্পরট করত। ন্সকন্তু ক্রযাসনযাটও েুব সবন্সি জানতনা। 
 
ন্সিধাগ্রিিাস্পব ট্র্যান্সিজ আস্পলার বৃস্পি একটা আঙু্গল রােল, সাস্পি সাস্পি সডেটপ পুস্পরাটা 
আস্পলান্সকত হস্প়ে উেল, তার ম্াঝোস্পন রস্প়েস্পে দুই হাস্পতর করতস্পলর দুস্পটা আউটলাইন-
একটা ডান হাস্পতর, একটা বা হাস্পতর। ম্সৃণিাস্পব সডেটপ প়েতান্সল্লি ন্সডন্সগ্র বািঁকা হস্প়ে 
স স্পে। 
 
সডস্পের সাম্স্পনর সচ়োস্পর বসল ট্র্যান্সিজ। সকাস্পনা কিা বলার প্রস্প়োজন সনই। পন্সরষ্কার 
বুঝস্পত পারস্পে, তাস্পক ন্সক করস্পত হস্পব। 
 
আউটলাইস্পনর উপর হাত দুস্পটা রােল সস, সকাস্পনা অসুন্সবধা হস্পচ্ছনা। সযোস্পন েিি 
কস্পরস্পে সডেটস্পপর সসই জা়ে াটা ম্স্পন হস্পচ্ছ ম্েম্স্পলর ম্স্পতা ম্সৃণ-হাত দুস্পটা সযন ডুস্পব 
যাস্পচ্ছ। 
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অবাক হস্প়ে সস তার হাস্পতর ন্সদস্পক তাকাস্পলা, কারণ, সসগুস্পলা সম্াস্পটই সডাস্পবন্সন, ন্সনস্পজর 
সচাস্পেই সদেস্পত পারস্পে। অিচ অনুিূন্সত বলস্পে েিি করার সাস্পি সাস্পি। সডস্পের 
পৃিস্পদি সস্পর স স্পে। আর একটা ন্সকেু উষ্ণ, সকাম্ল ন্সকন্তু হালকািাস্পব তার দুস্পটা হাত 
সচস্পপ ধস্পরস্পে। 
 
বযস? এেন ন্সক করস্পত হস্পব? 
 
চারপাস্পি তাকাস্পলা একবার, তারপর সচাে বন্ধ করল। সযন সকউ তাস্পক ন্সনস্পদিি ন্সদস্প়েস্পে। 
 
ন্সকেুই সিাস্পনন্সন সস, ন্সকেুই না। 
 
ন্সকন্তু ম্ািার সিতস্পর, সযন তার ন্সনস্পজরই অনযম্নে িাবনা, সসিাস্পব িে ততন্সর হস্পচ্ছ, 
সচাে বন্ধ কর। িান্ত হও। আম্রা সযা াস্পযা  করন্সে। 
 
হাস্পতর ম্াধযস্পম্? 
 
ট্র্যান্সিস্পজর ধারণা ন্সেল ন্সচন্তার সাহাস্পযয কন্সম্পউটাস্পরর সাস্পি সযা াস্পযা  করস্পত হস্পল 
ম্ািা়ে হুড পডস্পত হস্পব, েুন্সল আর সচাস্পের ম্াঝোস্পন একসস্পঙ্গ এক াদা ইস্পলকস্পট্র্াড 
লা াস্পনা িাকস্পব। 
 
 হাত? 
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সকন হস্পব না? ট্র্যান্সিস্পজর ম্স্পন হস্পচ্ছ সস সিস্পস সবডাস্পচ্ছ, প্রা়ে আস্পধাঘুস্পম্ রস্প়েস্পে, ন্সকন্তু 
িাবনা-ন্সচন্তা পন্সরষ্কার। হাত হস্পব না সকন? 
 
সচাে শুধুই অনুিূন্সতর অঙ্গ। সব্র্ইন শুধুই সকন্দ্রী়ে ন্সন়েন্ত্রক, হাস্পডর োিঁচা়ে আবদ্ধ এবং 
কম্িক্ষম্ িরীর সিস্পক দূস্পর। হাতই হস্পচ্ছ িরীস্পরর কম্িক্ষম্ অংি। 
 
হাত ন্সদস্প়েই ম্ানুষ অনুিব কস্পর, ম্হান্সবশ্ব পন্সরচান্সলত কস্পর। 
 
ম্ানুষ তার হাত ন্সনস্প়ে অস্পনক সিস্পবস্পে। হাতই হস্পচ্ছ সম্ি প্রস্পশ্নর জবাব। হাত অনুিব 
করস্পত পাস্পর, েিি করস্পত পাস্পর, িাঙস্পত পাস্পর, সম্াচডাস্পত পাস্পর। অস্পনক প্রাণীর 
বুন্সদ্ধম্িা যস্পিষ্ট উন্নত ম্াস্পনর, ন্সকন্তু তাস্পদর হাত সনই-আর এোস্পনই রস্প়েস্পে। আসল 
পািিকয। 
 
তার আর কন্সম্পউটাস্পরর হাত এক হও়োর ফস্পল তাস্পদর ন্সচন্তা-িাবনাও এক হস্প়ে স স্পে। 
এেন সচাে সিালা রােল না বন্ধ করল সসটা সকাস্পনা বযাপার না। সোলা িাকস্পল তার 
দৃন্সষ্টিন্সি বাডস্পবনা বা বন্ধ করস্পল কম্স্পব না। 
 
অনয ন্সদস্পক ঘস্পরর সবন্সকেুই সস সদেস্পত পারস্পে, শুধু সযন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে সসন্সদস্পকই 
না। তার চারপাস্পি উপস্পর ন্সনস্পচ সবন্সকেুই সস পন্সরষ্কার সদেস্পত পারস্পে। 
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ম্হাকািযাস্পনর প্রন্সতন্সট ঘর সস সদেস্পত পারস্পে, সসই সাস্পি বাইস্পরও সদেস্পত পারস্পে। সূযি 
উস্পেস্পে, সিাস্পরর কু়োিার কারস্পণ সূস্পযির দীন্সপ্ত সবন্সি েন্সডস্প়ে পস্পডন্সন। সূস্পযির ন্সদস্পক 
তাকাস্পত পারস্পে সরাসন্সর, কারণ কন্সম্পউটার স্ব়েংন্সক্র়েিাস্পব আস্পলার তরঙ্গ ন্সফল্টার কস্পর 
ন্সদস্পচ্ছ। 
 
অনুিব করস্পত পারস্পে বাইস্পরর মৃ্দুম্ন্দ বাতাস আর উষ্ণতা। শুনস্পত পারস্পে ন্সবস্পশ্বর 
েডাস্পনা সম্ি িে। গ্রস্পহর সচৌম্বক সক্ষত্র, ম্হাকািযাস্পনর সদ়োস্পলর দুবিল ন্সবদুযৎ তরঙ্গ 
তার কাস্পে ধরা পডল। 
 
ন্সবিান্সরত ন্সকেু না সজস্পনই ম্হাকািযাস্পনর ন্সন়েন্ত্রস্পণর বযাপাস্পর সস সস্পচতন হস্প়ে উেল। সস 
শুধু জাস্পন এই যানস্পক উপস্পর উোস্পত হস্পল সঘারাস্পত হস্পল,  ন্সত বাডাস্পত হস্পল বা অনয 
সকাস্পনা সুস্পযা  বযবহার করস্পত হস্পল, পুস্পরা প্রন্সক্র়োটা হস্পব ন্সনস্পজর িরীর পন্সরচালনা 
করার ম্স্পতা সহজ। তাস্পক শুধু ইচ্ছা িন্সি বযবহার করস্পত হস্পব। 
 
তার ইচ্ছািন্সিই সব না। কন্সম্পউটার ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত পারস্পব। এই মু্হূস্পতি তার ম্ািা়ে 
একটা িে ততন্সর হস্পচ্ছ। এেন সস জাস্পন ন্সেক কেন এবং ন্সকিাস্পব ম্হাকািযান উড্ড়েন 
করস্পব। এই সক্ষস্পত্র তার ইচ্ছািন্সি কাজ করস্পব না। ন্সকন্তু তারপস্পরও সস ন্সনন্সিত, 
ন্সনস্পজই ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত পারস্পব। 
 
কন্সম্পউটাস্পরর সাস্পি যুি হস্প়ে তার সস্পচতনতা সবস্পড স স্পে। উপস্পরর বা়ুেির অনুিব 
করস্পত পারস্পে, আবহাও়োর পযাটানি সদেস্পত পারস্পে। সয যানগুস্পলা উপস্পর উেস্পে বা ন্সনস্পচ 
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নাম্স্পে, সসগুস্পলা ন্সচন্সহ্নত করস্পত পারস্পে। সবন্সকেুই ন্সবস্পবচনা করস্পত হস্পব এবং 
কন্সম্পউটার করস্পেও। যন্সদ না করত, তাহস্পল ট্র্যান্সিজ জাস্পন, কন্সম্পউটারস্পক ন্সদস্প়ে এই 
কাজগুস্পলা কন্সরস্প়ে সন়োর জনয শুধু ইচ্ছা প্রকাি করস্পলই চলস্পব। 
 
বড বড সপ্রাগ্রাস্পম্র সকাস্পনা প্রস্প়োজন সনই; সটকন্সনকযাল সাস্পজিে ক্রযাসস্পনট-এর কিা ম্স্পন 
পডস্পতই সস একটু হাসল। গ্রযান্সিন্সটক সয ন্সবরাট পন্সরবতিন আনস্পত পাস্পর, সসটা তার 
জানা ন্সেল। ন্সকন্তু কন্সম্পউটার এবং ইচ্ছািন্সির সম্ন্ব়ে একটা ন্সবপ্লব ততরী করস্পব, এই 
ন্সবষস্প়ে সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই। 
 
সম্স্প়ের বযাপাস্পরও সস সস্পচতন। সচাে বন্ধ কস্পরই টান্সম্িনাস্পসর স্থানী়ে সম়্ে এবং 
 যালান্সির িযাোডি সম়্ে বস্পল ন্সদস্পত পারস্পব। 
 
োডা পাস্পব ন্সকিাস্পব? 
 
ন্সচন্তাটা ম্ািা়ে আসার সাস্পি সাস্পিই তার হাত দুস্পটা মু্ি হস্প়ে স ল এবং সডেটপ ন্সফস্পর 
স ল আস্প র অবস্থাস্পন আর ট্র্যান্সিজ পস্পড িাকল ন্সনস্পজর অনুিূন্সত ন্সনস্প়ে। 
 
অন্ধ আর অসহা়ে ম্স্পন হস্পলা ন্সনস্পজস্পক, সযন একটা ম্হািন্সি তাস্পক আ স্পল সরস্পেন্সেল, 
ন্সকন্তু এেন সেস্পড চস্পল স স্পে। সস সযন বুঝস্পতই পারস্পেনা সয আবার। সযা াস্পযা  ততন্সর 
করা যাস্পব। অনুিূন্সতটা তাস্পক প্রা়ে কািঁন্সদস্প়ে ন্সদল। 
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ন্সনস্পজস্পক স্বািান্সবক করস্পত সবি কষ্ট হস্পলা ট্র্যান্সিস্পজর, তারপর অন্সনন্সিত এস্পলাস্পম্স্পলা 
পদস্পক্ষস্পপ ঘর সিস্পক সবন্সডস্প়ে স ল। 
 
রীডার ততন্সর কস্পর সফস্পলস্পে সপস্পলাস্পরট। েুব িাস্পলা কাজ করস্পে, সচাে তুস্পল বলল। 
চম্ৎকার একটা সাচি সপ্রাগ্রাম্ রস্প়েস্পে।–কস্পরাল েুিঁস্পজ সপস্প়েে, ম্াই ব়ে? 
 
হযািঁ, প্রস্পফসর। সব ন্সেক আস্পে। 
 
তাহস্পল সটকঅস্পফর প্রস্তুন্সত ন্সনস্পত হ়ে। ম্াস্পন ন্সনস্পজস্পদর ন্সনরাপিার কিা বলন্সে। ন্সক 
করস্পত হস্পব ন্সকেুই জান্সননা। এোস্পনও ন্সকেু েুিঁস্পজ পাইন্সন, তাই ি়ে লা স্পে। লাইস্পব্র্ন্সরটা 
চালু করস্পত হস্পব আম্াস্পক। সয িাস্পবই সহাক কাজ শুরু করস্পত হস্পব। 
 
সকাস্পনািাস্পবই প্রস্পফসস্পরর কিার সতাড িাম্াস্পত না সপস্পর ট্র্যান্সিজ উিঁচু  লা়ে কিা বলস্পত 
বাধয হস্পলা। ন্সকেুই করস্পত হস্পব না প্রস্পফসর। এন্সে গ্রযান্সিন্সটর তুলনা হ়েনা। তুরণ ও 
সবস্প র সকাস্পনা পন্সরবতিনই ধরস্পত পারব না। কারণ সবগুস্পলা পন্সরবতিন হস্পব একই 
সাস্পি। 
 
তার ম্াস্পন, আম্রা কেন এই গ্রহ সেস্পড ম্হািূস্পনয সপৌঁেব, জানস্পতই পারব না। 
 
ন্সেক তাই, কারণ এই মু্হূস্পতি গ্রস্পহর উপস্পরর বা়ুেম্েস্পলর সিতর ন্সদস্প়ে যান্সচ্ছ, আর 
ন্সকেুক্ষস্পণর ম্স্পধযই আউটার সেস্পস সপৌঁস্পে যাব। 
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. 
 
১৬. 
 
সপস্পলাস্পরট একটা ঝািঁকুন্সন সেল, মু্স্পে না বস্পল্লও সবাঝাই যাস্পচ্ছ অস্বন্সি সবাধ করস্পে। 
একবার ডাস্পন একবার বাস্পম্ তাকাস্পচ্ছ। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর ম্স্পন পডল প্রিম্ ম্হাকাস্পি যাও়োর সম়্ে তার ন্সনস্পজর সকম্ন সলস্প ন্সেল। 
 
যতটা সম্ভব স্বিান্সবক  লা়ে কিা বলল সস, সজনি, (এই প্রিম্বাস্পরর ম্স্পতা সস 
প্রস্পফসরস্পক এত ঘন্সনিিাস্পব সস্পম্বাধন করল, তস্পব প্রস্প়োজন আস্পে, কারণ এই মু্হূস্পতি 
একজন অন্সিে সলাক অনন্সিে একজনস্পক সবাঝাস্পচ্ছ।) আম্রা এোস্পন সমূ্পণি ন্সনরাপদ। 
ফাউস্পেিন সনিীর সবস্পচস্প়ে িাস্পলা জাহাস্পজ রস্প়েন্সে আম্রা। অস্ত্র না িাকস্পলও  যালান্সির 
এম্ন সকাস্পনা জা়ে া সনই সযোস্পন ফাউস্পেিস্পনর নাম্ আম্াস্পদরস্পক রক্ষা করস্পব না। 
তারপরও যন্সদ সকাস্পনা জাহাজ আক্রম্ণ করস্পত আস্পস, তেন মু্হূস্পতির ম্স্পধযই পালাস্পনা 
যাস্পব। আর ন্সনন্সিত িাক, এই জাহাজ আন্সম্ িাস্পলািাস্পবই চালাস্পত পারব। 
 
ন্সচন্তাটা আসস্পল ন্সবিাল িূনযতার স া-স ালান। 
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সকন টান্সম্িনাস্পসর চারপাস্পিই সতা িূনযতা। িূ-পৃস্পি যেন িান্সক তেন সেস আর 
আম্াস্পদর ম্াঝোস্পন শুধু বাতাস্পসর পাতলা একটা ির িাস্পক। আম্রা শুধু সসই গুরুত্বহীন 
িরটাস্পক পার হস্প়ে এস্পসন্সে। 
 
যতই গুরুত্বহীন সহাক, এই বাতাসই আম্রা ন্সনিঃশ্বাস সনই। 
 
এোস্পনও ন্সনিঃশ্বাস ন্সনস্পত পারব। যাস্পনর ন্সিতস্পরর বাতাস টান্সম্িনাস্পসর বাতাস্পসর সচস্প়েও 
পন্সরষ্কার ও ন্সবশুদ্ধ এবং িাকস্পবও তাই। 
 
আর সম্ন্সটওরাইট এর বযাপাস্পর ন্সক হস্পব? 
 
এই বযাপাস্পর আবার ন্সক হস্পব? 
 
বা়ুেম্েল আম্াস্পদর সম্ন্সটওরাইট সিস্পক রক্ষা কস্পর। সরন্সডস্প়েিন সিস্পকও রক্ষা কস্পর। 
এোস্পন ন্সক হস্পব? 
 
ম্ানুষ ন্সবি হাজার বের ম্হািূস্পনয চলাচল করস্পে, আম্ার ম্স্পন হ়ে 
 
বাইি হাজার, হত্ৰুন্সক়োন ক্রস্পনালজী অনুযা়েী এটা পন্সরষ্কার সয 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

114 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

যস্পিষ্ট! তুন্সম্ সকাস্পনা সম্ন্সটওরাইট দুঘিটনা বা সরন্সডস্প়েিস্পন কাস্পরা মৃ্তুযর কিা শুস্পনে?–
ম্াস্পন, অন্সতসম্প্রন্সত? ন্সবস্পিষ কস্পর ফাউস্পেিস্পনর সকাস্পনা যাস্পনর সবলা়ে? 
 
আন্সম্ আসস্পল েবস্পরর প্রন্সত েুব সবন্সি গুরুত্ব সদই না, তস্পব আন্সম্ একজন ইন্সতহাসন্সবদ, 
ম্াই ব়ে, এবং 
 
হযািঁ, কস্প়েকটা দুঘিটনা ঘস্পটস্পে, ন্সকন্তু সম়্ে পাস্পল্টস্পে। সম্ন্সটওরাইটগুস্পলা এত সবন্সি বড হ়ে 
না সয সসগুস্পলাস্পক আম্রা ধ্বংস করস্পত পারব না। চারটা সম্ন্সটওরাইট যন্সদ চারন্সদক 
সিস্পক আঘাত কস্পর তাহস্পল হ়েস্পতা আম্রা সিষ, ন্সকন্তু সসই সম্ভাবনা ন্সট্র্ন্সল়েন ন্সট্র্ন্সল়েন 
িাস্প র এক িা ও হস্পব না। 
 
ম্াস্পন তুন্সম্ যন্সদ কন্সম্পউটাস্পর িাক? 
 
না, ট্র্যান্সিজ তান্সচ্ছস্পলযর সাস্পি বলল। আন্সম্ ন্সনস্পজ কন্সম্পউটার চালাস্পল ন্সকেু সবাঝার 
আস্প ই সিষ হস্প়ে যাব। কন্সম্পউটার ন্সনস্পজই সব ন্সন়েন্ত্রণ করস্পব, কাজ করস্পব সতাম্ার বা 
আম্ার সচস্প়ে ন্সম্ন্সল়েনগুণ সবন্সি দ্রুত। হোৎ এক হাত সাম্স্পন বাডাস্পলা, চস্পলা, সজনি, 
কন্সম্পউটার ন্সক করস্পত পাস্পর সতাম্াস্পক সদোই, ম্হাকাি সদেস্পত সকম্ন সসটাও জানস্পব। 
চস্পলা। 
 
সপস্পলাস্পরট সোক ন্স লল। মু্স্পে সবাকা হান্সস। বুঝস্পত পারন্সে না, জানস্পত হস্পব ন্সকনা, 
স ালান। 
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অবিযই তুন্সম্ বুঝস্পব না, সজনি, কারণ তুন্সম্ জানইনা সসোস্পন কতন্সকেু আস্পে জানার। 
ন্সনস্পজস্পক একটু বদলাও! চস্পলা আম্ার ঘস্পর! 
 
ট্র্যান্সিজ প্রা়ে সটস্পন ন্সহিঁচস্পড সপস্পলাস্পরটস্পক ন্সনস্পজর ঘস্পর ন্সনস্প়ে স ল। তুন্সম্ কেস্পনা  যালান্সি 
সদস্পেে, সজনি? কন্সম্পউটাস্পরর সাম্স্পন বসস্পত বসস্পত ন্সজস্পেস করল। কেস্পনা এর ন্সদস্পক 
তান্সকস্প়েে? 
 
আকাস্পির ন্সদস্পক? 
 
অবিযই। আর সকািা়ে? 
 
সদস্পেন্সে। সবাই সদস্পেস্পে। উপস্পরর ন্সদস্পক তাকাস্পলই সদো যা়ে। 
 
পন্সরষ্কার অন্ধকার রাস্পত কেস্পনা তান্সকস্প়েে, যেন ডা়েম্েগুস্পলা ন্সেক ন্সদ স্পন্তর ন্সনস্পচ িাস্পক? 
 
ডা়েম্ে হস্পচ্ছ টান্সম্িনাস্পসর রাস্পতর আকাস্পির সবস্পচস্প়ে উজ্জ্বল একঝািঁক নক্ষত্র, ম্াত্র ন্সবি 
ন্সডন্সগ্র ন্সবিৃত এবং রাস্পতর অন্সধকাংি সম়্েই ন্সদ স্পন্তর ন্সনস্পচ অবস্থান কস্পর। এগুস্পলা 
োডাও অনুজ্জ্বল অসংেয নক্ষত্র জাস্পলর ম্স্পতা েন্সডস্প়ে আস্পে। োন্সল সচাস্পে তাকাস্পল 
 যালান্সির ঝাপসা সাদাস্পট আিা োডা আর ন্সকেু সদো যা়ে না-কারণ টান্সম্িনাস, ন্সপ্রংএর 
ম্স্পতা পযাচাস্পনা  যালান্সির সবিস্পিষ বাহুর সবিস্পিষ প্রাস্পন্ত অবন্সস্থত। 
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সদস্পেন্সে। সাধারণ দৃিয। 
 
অবিযই সাধারণ দৃিয, ট্র্যান্সিজ বলল। তাইস্পতা সকউ সদস্পেনা। সকন সদেস্পব যন্সদ 
সবসম়্েই সদো যা়ে। ন্সকন্তু এেন সদেস্পব, টান্সম্িনাস সিস্পক না, সযোস্পন সম্ঘ আর কু়োিা 
সব সম়্ে বাধা ততন্সর কস্পর। এেন যা সদেস্পব, টান্সম্িনাস সিস্পক তুন্সম্ কেস্পনা তা সদস্পোন্সন–
ন্সকিাস্পব তাকাস্পব, সসটা সকাস্পনা বযাপার না, আকাি কতটুকু পন্সরষ্কার আর অন্ধকার তাও 
সকাস্পনা বযাপার না। ন্সক ম্স্পন হস্পচ্ছ জাস্পনা, যন্সদ সতাম্ার ম্স্পতা এটা আম্ার প্রিম্ ম্হাকাি 
ভ্রম্ণ হস্পতা, তাহস্পল  যালান্সির নগ্ন সসৌন্দযি প্রিম্বাস্পরর ম্স্পতা উপস্পিা  করস্পত 
পারতাম্। 
 
সপস্পলাস্পরট-এর ন্সদস্পক একটা সচ়োর এন্স স্প়ে ন্সদল ট্র্যান্সিজ। বস্পসা, সজনি। ন্সকেুটা সম়্ে 
লা স্পত পাস্পর। কন্সম্পউটাস্পরর সাস্পি আম্াস্পক অিযি হস্পত হস্পব। যতটুকু বুঝস্পত পারন্সে যা 
সদেব সবই হস্পলাগ্রান্সফক, কাস্পজই সকাস্পনা ধরস্পনর ন্সিন প্রস্প়োজন হস্পব না। এটা সরাসন্সর 
আম্ার সব্র্ইস্পনর সাস্পি সযা াস্পযা  কস্পর। তস্পব ম্স্পন হ়ে সয সকাস্পনা ন্সবষস্প়ের ইস্পম্জ ততন্সর 
করস্পত পারব, সযন তুন্সম্ও সদেস্পত পার-বান্সতগুস্পলা সনিাস্পব?-না, ন্সক সবাকা আন্সম্। 
কন্সম্পউটারস্পক ন্সদস্প়েই কাজগুস্পলা করাস্পত পান্সর। তুন্সম্ বস্পস িাক। 
 
ট্র্যান্সিজ কন্সম্পউটাস্পরর সাস্পি সযা াস্পযা  ততন্সর করল, হাস্পত উষ্ণ আর ঘন্সনি সোিঁ়ো 
অনুিব করস্পে। 
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বান্সতগুস্পলা অনুজ্জ্বল হস্পত হস্পত এস্পকবাস্পর ন্সনস্পি স ল। অন্ধকাস্পর সপস্পলাস্পরট উসেুস 
করস্পে। 
 
ি়ে সপস্প়োনা, সজনি। কন্সম্পউটার সাম্লাস্পত আম্ার ন্সকেুটা সম্সযা হস্পব। একটু তধযি 
ধর। সদস্পেে? অস্পধিক বৃস্পির ম্স্পতা? 
 
অধিবৃস্পির ম্স্পতা আস্পলার একটা ন্সবনু্দ তাস্পদর সাম্স্পন অন্ধকাস্পর ঝুস্পল আস্পে, অেষ্ট কািঁপা 
কািঁপা, ন্সকন্তু ধীস্পর ধীস্পর উজ্জ্বল আর েষ্ট হস্পচ্ছ। 
 
সপস্পলাস্পরট-এর  লা আতন্সেত সিানাস্পলা। ওটা টান্সম্িনাস? এত দূস্পর চস্পল এস্পসন্সে? 
 
হযািঁ, েুব দ্রুত এস্প ান্সচ্ছ আম্রা। 
 
ম্হাকািযান টান্সম্িনাস্পসর রাস্পতর অংিস্পক পান্সড ন্সদস্পচ্ছ, ম্স্পন হস্পচ্ছ সযন আস্পলান্সকত চািঁস্পদর 
অস্পধিক। ট্র্যান্সিস্পজর প্রচে ইস্পচ্ছ হস্পলা ম্হাকািযান ন্সদস্পনর অংস্পির ন্সদস্পক ন্সনস্প়ে যা়ে, সযন 
টান্সম্িনাস্পসর সম্ি সসৌন্দযি একসাস্পি ধরা পস্পড। ন্সকন্তু ন্সনস্পজস্পক সাম্স্পল ন্সনল। 
 
সপস্পলাস্পরস্পটর কাস্পে বযাপারটা অন্সিনব ম্স্পন হস্পলও, েুব সবন্সিক্ষণ স্থা়েী হস্পব না। এত 
সবন্সি েন্সব ম্ানন্সচত্র আর সগ্লাব ততন্সর করা হস্প়েস্পে সয প্রস্পতযকন্সট ন্সিশু পযিন্ত জাস্পন 
টান্সম্িনাস গ্রহ সদেস্পত সকম্ন। পান্সনপূণি গ্রহ-প্রচুর পান্সন রস্প়েস্পে এোস্পন ন্সকন্তু েন্সনজসম্পদ 
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এস্পকবাস্পরই সনই। কৃন্সষকাস্পজ অগ্রসর, িান্সর ন্সিস্পল্প অনগ্রসর অিচ সটকস্পনালন্সজ এবং 
ন্সম্ন্সনস্প়েচারাইস্পজিস্পন  যালান্সির ম্স্পধয সবিস্পশ্রি। 
 
কন্সম্পউটাস্পরর ম্াইস্পক্রাওস্প়েি বযবহার কস্পর তারা এোস্পন বস্পসই টান্সম্িনাস্পসর ম্ানুষ 
বসবাসকারী দি হাজার িীস্পপর প্রস্পতযকন্সটই সদেস্পত পারস্পব, সদেস্পত পারস্পব প্রা়ে একটা 
ম্হাস্পদস্পির সম্ান িীপ, সয িীপ পুস্পরাটাই হস্পচ্ছ টান্সম্িনাস ন্সসন্সট, এবং টানি! 
 
শুধুই একটা ন্সচন্তা এবং ইচ্ছািন্সির অনুিীলন, ন্সকন্তু সাম্স্পনর দৃিয সাস্পি সাস্পি পাস্পল্ট 
স ল। চািঁস্পদর ম্স্পতা উজ্জ্বল টান্সম্িনাস তাস্পদর দৃন্সষ্টসীম্ার প্রাস্পন্ত চস্পল স ল তারপর 
এস্পকবাস্পরই অদৃিয হস্প়ে স ল। নক্ষত্রহীন অন্ধকার ম্হাকাি একটা ধাক্কা ম্ারল তার 
সচাস্পে। 
 
 লা পন্সরষ্কার কস্পর ন্সনল সপস্পলাস্পরট। টান্সম্িনাসস্পক আবার ন্সফন্সরস্প়ে আস্পনা, ম্াই ব়ে। ম্স্পন 
হস্পচ্ছ অন্ধ হস্প়ে স ন্সে।  লার স্বর কন্সেন। 
 
অন্ধ হওন্সন, সদে! 
 
সাম্স্পনর দৃন্সষ্টস্পক্ষস্পত্র ধীস্পর ধীস্পর ফযাকাস্পি আস্পলাকস্পিদয এক সধা়োসা ততন্সর হস্পচ্ছ, েন্সডস্প়ে 
পডস্পে, উজ্জ্বল হস্পচ্ছ। একসম়্ে েন্সডস্প়ে পডল পুস্পরা ঘস্পরই। 
 
সংস্পকাচন! 
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ইচ্ছািন্সির আস্পরকন্সট অনুিীলন এবং  যালান্সি ন্সপন্সেস্প়ে স ল সযন একন্সট িন্সিিালী 
সটন্সলস্পোস্পপর উস্পল্টান্সদক ন্সদস্প়ে সকউ সদেস্পে।  যালান্সি সংকুন্সচত হস্প়ে ন্সবন্সিন্ন ধরস্পনর 
উজ্জ্বলতা ন্সনস্প়ে একন্সট কাোস্পম্া ততন্সর হস্পলা। 
 
উজ্জ্বলতা! 
 
আ়েতস্পনর সকাস্পনা পন্সরবতিন োডাই আস্পরা উজ্জ্বল হস্প়ে উেল, আর সযস্পহতু টান্সম্িনাস 
 যালাকন্সটক প্লযাস্পনর সবস্পচস্প়ে দূস্পরর সসৌরজ স্পতর অন্তিুিি,  যালান্সির সবিস্পিষ প্রান্ত 
সবাঝা যাস্পচ্ছনা। িন্সিিালী ন্সরং-এর ম্স্পতা টান্সম্িনাস্পসর আস্পলান্সকত অংস্পির ম্াঝোস্পন 
অন্ধকার ো়োপস্পির অস্প াোস্পলা সরো। ন্সনউন্সল়োস্পসর ম্সৃণ কু়োিা–দূরস্পত্বর কারস্পণ সোট 
এবং গুরুত্বহীন ম্স্পন হস্পচ্ছ। 
 
সপস্পলাস্পরট ন্সবন্সস্মত  লা়ে ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, ন্সেকই বস্পলে। এই ন্সজন্সনস আন্সম্ কেস্পনা 
সদন্সেন্সন। িাবস্পতও পান্সরন্সন এতন্সকেু আস্পে। 
 
স্বািান্সবক। সতাম্ার আর এর ম্াঝোস্পন যেন টান্সম্িনাস্পসর বা়ুেম্েল িাস্পক তেন অস্পধিকও 
সদেস্পত পারস্পবনা। টান্সম্িনাস্পসর িূ-পৃি সিস্পক সতা ন্সনউন্সল়োসগুস্পলা সদেস্পতই পাস্পব না। 
 
আম্রা কত কাে সিস্পক সদেন্সে, তাই না? 
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না। কন্সম্পউটার আম্াস্পদরস্পক সযস্পকাস্পনা ন্সদক সিস্পক সদোস্পত পারস্পব। আম্াস্পক ম্স্পন ম্স্পন 
িাবস্পলই চলস্পব–মু্স্পে বলস্পত হস্পব না। 
 
সকা-অন্সডিস্পনটস পন্সরবতিন! 
 
সকাস্পনািাস্পবই আস্পদি বলা চস্পল না। তারপস্পরও  যালান্সির ইস্পম্জ ধীস্পর ধীস্পর পন্সরবতিন 
হস্পচ্ছ। ট্র্যান্সিস্পজর ম্ন কন্সম্পউটারস্পক  াইড কস্পর পেন্দ ম্স্পতা ইস্পম্জ ততন্সর কস্পর ন্সনল। 
 
 যালান্সিস্পক এেন  যালাকন্সটক প্লযাস্পনর সন্সেক অবস্থাস্পন সদো যাস্পচ্ছ। সদোস্পচ্ছ ন্সবিাল 
উজ্জ্বল ঘূণিাবস্পতির ম্স্পতা, এোস্পন সসোস্পন সাস্পপর ম্স্পতা আিঁকাবািঁকা কাস্পলা সরো, সকািাও 
আস্পলার সোট সোট ন্সবনু্দ, আর সকস্পন্দ্র রস্প়েস্পে ন্সনরুিাপ তবন্সিষ্টযহীন উজ্জ্বল আিা। 
 
কন্সম্পউটার এোন সিস্পক পঞ্চাি হাজার পারস্পসক দূস্পরর জা়ে া ন্সকিাস্পব সদেস্পে? 
সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল, তারপর ন্সবব্র্ত িন্সঙ্গস্পত বলল, প্রশ্নটা করার জনয দুিঃন্সেত। 
আন্সম্ এ বযাপাস্পর ন্সকেুই জান্সন না। 
 
এই কন্সম্পউটাস্পরর বযাপাস্পর আন্সম্ ন্সনস্পজও সতাম্ার ম্স্পতাই জান্সন। ট্র্যান্সিজ বলল। সয 
সকাস্পনা সাধারণ কন্সম্পউটার সকা-অন্সডিস্পনট এডজাষ্ট কস্পর  যালান্সির সয সকাস্পনা অবস্থান 
সদোস্পত পাস্পর। সস ন্সনস্পজই ন্সেক করস্পব সকানোন সিস্পক শুরু করস্পত হস্পব। কাস্পজই 
যেনই সকাস্পনা ইস্পম্জ সদো যাস্পব তার ম্াঝোস্পন ফািঁকা বা কাস্পলা দা  সদো যাস্পব। তস্পব 
এস্পক্ষস্পত্র 
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হযািঁ? 
 
আম্রা চম্ৎকার দৃিয সদেস্পত পারন্সে। আম্ার ম্স্পন হ়ে কন্সম্পউটাস্পর  যালান্সির সমূ্পণি 
ম্ানন্সচত্র সোকাস্পনা আস্পে, যার ফস্পল সস  যালান্সির সয সকাস্পনা ইস্পম্জ ততন্সর করস্পত 
পারস্পে। 
 
সমূ্পণি ম্ানন্সচত্র ম্াস্পন? 
 
প্রন্সতন্সট নক্ষস্পত্রর ন্সবস্পিষ সকা-অন্সডিস্পনট অবিযই কন্সম্পউটাস্পরর সম্স্পম্ারী বযাংস্পক রস্প়েস্পে। 
 
প্রন্সতন্সট নক্ষত্র? সপস্পলাস্পরট-এর  লা অবাক সিানাস্পলা। 
 
সবি, হ়েস্পতা ন্সতনস্পিা ন্সবন্সল়েস্পনর সবগুস্পলা সনই। ম্ানুষ বাস কস্পর এম্ন গ্রহগুস্পলার উপর 
সয নক্ষত্রগুস্পলা আস্পলা সদ়ে সসগুস্পলা িাকস্পব, ন্সবস্পিষ কস্পর সেকট্র্াল সক সশ্রণীর নক্ষত্র 
এবং তার সচস্প়েও উজ্জ্বল নক্ষত্রগুস্পলা সতা অবিযই আস্পে। তার ম্াস্পন অন্তত প্রা়ে পচাির 
ন্সবন্সল়েন। 
 
ম্ানুস্পষর বসন্সত স্থাপনকৃত ন্সসস্পিস্পম্র প্রন্সতন্সট নক্ষত্র? 
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এস্পকবাস্পর ন্সনিুিল বলস্পত পারব না, হ়েস্পতা সবগুস্পলা সনই। হযারী সসলডস্পনর সম়্ে 
বাসস্পযা য ন্সসস্পিম্ ন্সেল প্রা়ে পিঁন্সচি ন্সম্ন্সল়েন-শুনস্পত অস্পনক ম্স্পন হস্পলও আসস্পল প্রন্সত 
বাস্পরা হাজার নক্ষস্পত্রর ম্স্পধয ম্াত্র একটা ন্সেল বাসস্পযা য। সসলডস্পনর মৃ্তুযর পরবতিী 
পািঁচি বেস্পর সাম্রাস্পজযর পতন নতুন নতুন গ্রস্পহ বসন্সত স্থাপন সেকাস্পত পাস্পর ন্সন। বরং 
আম্ার ম্স্পন হ়ে আস্পরা বৃন্সদ্ধ সপস্প়েস্পে। এেস্পনা অস্পনক গ্রহ রস্প়েস্পে সযোস্পন ম্ানুষ বসবাস 
শুরু করস্পত পাস্পর। কাস্পজই নতুন ন্সহস্পসস্পব ধস্পরা ন্সত্রি ন্সম্ন্সল়েন। এম্নও হস্পত পাস্পর নতুন 
গ্রহগুস্পলার কিা ফাউস্পেিস্পনর সরকস্পডি সনই। 
 
ন্সকন্তু পুরস্পনাগুস্পলা? অবিযই িাকস্পব। 
 
তাইস্পতা ম্স্পন হ়ে। অবিয ন্সনি়েতা ন্সদস্প়ে বলস্পত পারব না। দীঘি সম়্ে ম্ানুষ বাস করস্পে 
এম্ন সকাস্পনা ন্সসস্পিম্ বাদ পস্পড স স্পল আন্সম্ অবাকই হব। সতাম্াস্পক একটা ন্সজন্সনস 
সদোই। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর হাতদুস্পটা আস্পরা িি হস্প়ে স ল, ম্স্পন হস্পচ্ছ সযন কন্সম্পউটাস্পরর মু্স্পোর আস্পরা 
সিতস্পর চস্পল যাস্পচ্ছ। সকাস্পনা প্রস্প়োজন সনই সজাস্পর সচস্পপ ধরার; তাস্পক শুধু িান্তিাস্পব 
ন্সচন্তা করস্পত হস্পব, টান্সম্িনাস! 
 
তার িাবনার সাস্পি সাডা ন্সদস্প়ে ঘূণিাবস্পতির সিষ প্রাস্পন্ত একটা লাল ন্সবনু্দ জ্বলজ্বল কস্পর 
উেল। 
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ওই সয আম্াস্পদর সূযি, সস উস্পিন্সজত  লা়ে বলল। টান্সম্িনাস এই নক্ষত্রস্পক প্রদন্সক্ষণ 
কস্পর। 
 
আহ্, সপস্পলাস্পরট বলল ন্সনচু প্রলন্সম্বত দীঘিশ্বাস্পসর সাস্পি। 
 
 যালান্সির ম্াঝোস্পন ন্সকন্তু সকন্দ্রী়ে সাদাস্পট আিা সিস্পক দূস্পর এক পাস্পির ঝািঁক ঝক 
নক্ষস্পত্রর ম্াস্পঝ একটা হলুদ ন্সবনু্দ জ্বস্পল উেল। ন্সবনু্দটা  যালান্সির সয প্রাস্পন্ত টান্সম্িনাস 
রস্প়েস্পে তার অস্পনক কাস্পে। 
 
এবং ওটা হস্পচ্ছ, ট্র্যানটস্পরর সূযি। 
 
আস্পরকটা দীঘিশ্বাস, তারপর সপস্পলাস্পরট বলল, তুন্সম্ ন্সনন্সিত? সবাই বস্পল ট্র্ানটর 
 যালান্সির এস্পকবাস্পর সকস্পন্দ্র অবন্সস্থত। 
 
একন্সদক ন্সদস্প়ে কিাটা ন্সেক। অনয সয সকাস্পনা জনবহুল ন্সসস্পিম্ সিস্পক ট্র্যানটর সকস্পন্দ্রর 
সবস্পচস্প়ে কাস্পে।  যালান্সির সকস্পন্দ্র রস্প়েস্পে একটা ব্লযাকস্পহাল এবং প্রা়ে এক ন্সম্ন্সল়েন 
নক্ষত্র। বলা যা়ে জা়ে াটা প্রা়ে নরক। যতদূর জান্সন মূ্ল সকস্পন্দ্র সকাস্পনা প্রাস্পণর অন্সিত্ব 
সনই এবং সম্ভবত সকাস্পনা প্রাণী ন্সটস্পক িাকস্পত পারস্পব না। ট্র্ানটর পযাচাস্পনা বাহুর 
সবস্পচস্প়ে ন্সিতস্পর অবন্সস্থত এবং ন্সবশ্বাস কস্পরা, যন্সদ ওই গ্রস্পহর রাস্পতর আকাি সদে, 
সতাম্ার আসস্পলই ম্স্পন হস্পব সযন এন্সট  যালান্সির সকস্পন্দ্র রস্প়েস্পে। এর চারপাস্পি রস্প়েস্পে 
ঝািঁস্পক ঝািঁস্পক নক্ষত্র। 
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তুন্সম্ ট্র্যানটস্পর ন্স স্প়েন্সেস্পল, স ালান? সপস্পলাস্পরস্পটর  লা়ে পন্সরষ্কার ন্সহংসা। 
 
না, তস্পব ট্র্ানটস্পরর আকাস্পির হস্পলাগ্রান্সফক েন্সব সদস্পেন্সে। 
 
 ট্র্যান্সিজ মু্গ্ধ দৃন্সষ্টস্পত  যালান্সির ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে। তার িাবস্পত অবাক লা স্পে 
ন্সম্উস্পলর যুস্প  ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অনুসন্ধাস্পনর সম়্ে তারা ন্সকিাস্পব  যালাকন্সটক ম্ানন্সচত্র 
বযবহার কস্পরন্সেল-এবং এই ন্সবষস্প়ের উপর কত বই সলো হস্প়েস্পে, েন্সব ততন্সর হস্প়েস্পে। 
 
এবং এর কারণ হযারী সসলডন প্রিস্পম্ই বস্পলন্সেস্পলন সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন িাকস্পব 
 যালান্সির ন্সবপরীত সিষ প্রাস্পন্ত, যাস্পক বলা যা়ে িারস এে। 
 
 যালান্সির ন্সবপরীত সিষ প্রান্ত! ট্র্যান্সিস্পজর ন্সচন্তার সাস্পি সাস্পিই সাম্স্পনর দৃস্পিয টান্সম্িনাস 
সিস্পক  যালান্সির সকস্পন্দ্রর ব্লযাকস্পহাল পযিন্ত একটা পাতলা নীল সরল সরো সদো স ল। 
ট্র্যান্সিজ প্রা়ে লান্সফস্প়ে উেল। সস সরাসন্সর এই সরোর আস্পদি সদ়েন্সন ন্সকন্তু পন্সরষ্কার ন্সচন্তা 
কস্পরন্সেল এবং কন্সম্পউটাস্পরর জনয সসটাই যস্পিষ্ট। 
 
তস্পব অবিযই  যালান্সির ন্সবপরীত ন্সদক পযিন্ত টানা এই সরল সরো হযারী সসলডস্পনর 
অপর প্রান্তস্পক সবাঝা়ে না। আস্পকিন্সড সডন্সরল একটা প্রবাদ ততন্সর কস্পরন্সেল এেন সবাই 
সতয বস্পল সম্স্পন ন্সনস্প়েস্পে, প্রবাদটা হস্পচ্ছ বৃস্পির সিষ প্রান্ত সনই। 
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ট্র্যান্সিজ তার ন্সচন্তা িাম্াস্পনার সচষ্টা করল, ন্সকন্তু কন্সম্পউটার অস্পনক সবন্সি দ্রুত। নীল 
সরল সরো অদৃিয হস্প়ে তার জা়ে া়ে টান্সম্িনাস্পসর সূযিস্পক সেদ কস্পর একটা নীল বৃি 
 যালান্সিস্পক ন্সঘস্পর সফলল। 
 
বৃস্পির সিষ প্রান্ত সনই। যন্সদ বৃিটা টান্সম্িনাস সিস্পক শুরু হ়ে এবং সকউ অপর প্রান্ত 
সোিঁজা শুরু কস্পর তাহস্পল আবার সস টান্সম্িনাস্পসই ন্সফস্পর আসস্পব। টান্সম্িনাস্পসই ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিনস্পক েুিঁস্পজ পাও়ো ন্স স্প়েন্সেল, প্রিম্ এবং ন্সিতী়ে বাস করত একই গ্রস্পহ। 
 
ন্সকন্তু যন্সদ এম্ন হ়ে সয, আসস্পল পাও়ো যা়েন্সন-তাস্পদর েুিঁস্পজ পাও়োর ঘটনাটা 
কল্পনাপ্রসূত-তেন ন্সক হস্পব? সরল সরো এবং বৃস্পির ম্াস্পঝ ন্সক সম্পকি িাকস্পত পাস্পর? 
 
তুন্সম্ ধািঁধা ততন্সর করে? নীল বৃিটা ন্সকস্পসর? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
 
ন্সনস্পজস্পক পরীক্ষা করন্সেলাম্।–তুন্সম্ পৃন্সিবী সলাস্পকট করস্পত চাও। 
 
এক দুই মু্হূস্পতির নীরবতা, তারপর সপস্পলাস্পরট বলল, তুন্সম্ োট্টা করে? 
 
 না। সচষ্টা কস্পর সদেস্পত পান্সর। 
 
 সচষ্টা করল। ন্সকেুই হস্পলা না। 
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দুিঃন্সেত, ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
 সনই? পৃন্সিবী সনই? 
 
সবাধহ়ে ন্সেকম্স্পতা ন্সনস্পদিি ন্সদস্পত পান্সরন্সন, তস্পব আসল কারণ আম্ার ম্স্পন হ়ে 
কন্সম্পউটাস্পরর সরকস্পডি পৃন্সিবীর নাম্ সনই। 
 
অনয সকাস্পনা নাস্পম্ িাকস্পত পাস্পর। 
 
ট্র্যান্সিজ কিাটা সাস্পি সাস্পি লুস্পফ ন্সনল। অনয নাম্টা ন্সক, সজনি? 
 
সপস্পলাস্পরট সকাস্পনা কিা বলল না, ট্র্যান্সিজ অন্ধকাস্পরই হাসল। ম্স্পন হস্পচ্ছ ঘটনাগুস্পলা 
োস্পপ োস্পপ বসস্পে। এিাস্পবই চলুক আস্পরা ন্সকেুক্ষণ। ইচ্ছা কস্পরই ন্সবষ়েবস্তু পন্সরবতিন 
করল, সবাধহ়ে সম়্েস্পক চালাস্পনা যাস্পব। 
 
সম়্ে! ন্সকিাস্পব করস্পব? 
 
 যালান্সি সবসম়্ে আবন্সতিত হস্পচ্ছ। পুস্পরা  যালান্সি প্রদন্সক্ষণ করস্পত টান্সম্িনাস্পসর লা স্পব 
আধা ন্সবন্সল়েন বের। সকস্পন্দ্রর ব্লযাকস্পহাস্পলর ন্সিন্সিস্পত প্রন্সতন্সট নক্ষস্পত্রর  ন্সত, কন্সম্পউটাস্পর 
সরকডি করা িাকস্পত পাস্পর। যন্সদ িাস্পক, তস্পব কন্সম্পউটার প্রন্সতন্সট  ন্সত ন্সম্ন্সল়েন গুণ 
বন্সধিত কস্পর দৃস্পিয রূপান্তর করস্পত পারস্পব। সচষ্টা কস্পর সদো যাক। 
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প্রবল ইচ্ছািন্সি প্রস্প়ো  করার কারস্পণ ট্র্যান্সিস্পজর ম্াংসস্পপিী িি হস্প়ে স ল- যালান্সিস্পক 
দুহাস্পত ধস্পর ঝািঁকাস্পচ্ছ, সম্াচড ন্সদস্পচ্ছ, প্রবল বাধার মু্স্পে ঘুরস্পত বাধয করস্পে। 
 
নডস্পে  যালান্সি। ধীস্পর ধীস্পর সবিিন্সি ন্সনস্প়ে, সয ন্সদস্পক ঘুরস্পল পযাচাস্পনা বাহু আস্পরা িি 
হস্পব সসন্সদস্পক সম্াচড োস্পচ্ছ। 
 
সম়্ে বস্প়ে যাস্পচ্ছ, অন্সবশ্বাসয দ্রুত ন্সতস্পত–ন্সম্িযা, কৃন্সত্রম্ সম়্ে। প্রা়ে ন্সবলুপ্ত হস্প়ে স ল 
নক্ষত্রগুস্পলা। 
 
এোস্পন সসোস্পন কস্প়েকন্সট বড নক্ষত্র লাল এবং উজ্জ্বল হস্পত হস্পত সরড জা়োস্পে পন্সরণত 
হস্পলা। তারপর সকন্দ্রী়ে ঝািঁস্পকর একটা নক্ষত্র হোৎ ন্সবস্পফান্সরত হস্প়ে  যালান্সিস্পক ন্সনপ্রি 
কস্পর ন্সদস্প়েই ন্সম্ন্সলস্প়ে স ল। পরপর আস্পরা কস্প়েকন্সট ন্সবস্পফান্সরত হস্পলা। 
 
সুপারস্পনািা, ট্র্যান্সিজ ন্সহস-ন্সহস কস্পর বলল। 
 
কন্সম্পউটার ন্সক আস্প ই বলস্পত পারস্পব কেন সকান নক্ষস্পত্রর মৃ্তুয হস্পব। নান্সক অন্সনন্সিত 
িন্সবষযতস্পক ন্সনস্পদিি করার জনয এটা একটা সরল ম্স্পডল। 
 
সপস্পলাস্পরট েসেস্পস  লা়ে বলল,  যালান্সি ম্স্পন হস্পচ্ছ সযন জীবন্ত প্রাণী, হাম্াগুন্সড ন্সদস্প়ে 
চলস্পে। 
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ন্সেক, ট্র্যান্সিজ বলল। আন্সম্ লান্ত হস্প়ে পস্পডন্সে। ন্সেকম্স্পতা অিযি না হস্পত পারস্পল, 
একটানা সবন্সিক্ষণ চালাস্পত পারব না। 
 
সস ন্সন়েন্ত্রণ ন্সিন্সিল কস্পর ন্সনল।  যালান্সির  ন্সত সিস্পম্ ন্স স্প়ে ন্সফস্পর আসল আস্প র 
অবস্থা়ে। 
 
ট্র্যান্সিজ সচাে বন্ধ কস্পর সজাস্পর শ্বাস সফলস্পে। জাস্পন সয টান্সম্িনাস্পসর সবিস্পিষ আবহাও়ো 
ির পার হস্প়ে এস্পসস্পে। কাোকান্সে ম্হাকাস্পির সম্ি যান ন্সচন্সহ্নত করস্পত পারস্পে। 
 
একবারও ম্স্পন হস্পলা না পরীক্ষা কস্পর সদস্পে এই যানগুস্পলার ম্স্পধয হুবহু তার গ্রযান্সিন্সটক 
যাস্পনর ম্স্পতা সকাস্পনা যান রস্প়েস্পে ন্সকনা। 
 
. 
 
ন্সেকার 
 
১৭. 
 
 ট্র্ানটর! 
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সুদীঘি আট হাজার বের এই গ্রহ ন্সেল এক ন্সবিাল এবং ম্হাপরাক্রম্িালী রাজনীন্সতর 
সকন্দ্রন্সবনু্দ, যার অধীনি ন্সেল ক্রম্বধিম্ান ইউন্সন়েন অফ প্লযাস্পনটারী ন্সসস্পিম্। পরবতিী 
বার হাজার বের ট্র্যানটর ন্সেল  যালাকন্সটক এম্পা়োস্পরর রাজধানী, যার সীম্ানা ন্সেল 
সমূ্পণি  যালান্সি। 
 
ট্র্ানটরস্পক বাদ ন্সদস্প়ে এম্পা়োস্পরর কিা ন্সচন্তা করা ন্সেল অসম্ভব। 
 
এম্পা়োস্পরর ধ্বংস যেন অন্সনবাযি, ন্সেক তেনই ট্র্যানটর োন ন্সবোস্পনর সস্পবিাচ্চ চূডা়ে 
সপৌঁো়ে। আসস্পল এম্পা়োর সয তার  ন্সতিীলতা হান্সরস্প়েস্পে, িন্সবষযৎ সদোর ক্ষম্তা নষ্ট 
কস্পর সফস্পলস্পে, সসটা সকউ ধরস্পত পাস্পরন্সন, তার কারণ ট্র্ানটর সবসম়্ে ঝকম্স্পক ধাতুস্পত 
উজ্জ্বল হস্প়ে িাকত। 
 
ট্র্যানটর ন্সনস্পজস্পক পন্সরণত কস্পরন্সেল  যালান্সির রক্ষক ন রীস্পত। আইস্পনর ম্াধযস্পম্। 
জনসংেযা সবসম়্ে পিঁ়েতান্সল্লি ন্সবন্সল়েস্পন ন্সস্থর রাো হস্পতা। িূ-পৃস্পি সবুস্পজর একম্াত্র 
অন্সিত্ব ন্সেল ইম্স্পপন্সর়োল পযাস্পলস এবং  যালাকন্সটক ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে/লাইস্পব্র্ন্সর কম্স্পপ্লি। 
 
ট্র্যানটস্পরর সম্ি িূ-পৃি ধাতু ন্সদস্প়ে সেস্পক সদ়ো হস্প়েন্সেল। গ্রস্পহর ম্রুিূন্সম্ এবং উবির 
িূন্সম্গুস্পলা পযিন্ত ধাতু ন্সদস্প়ে আবৃত কস্পর ততন্সর করা হস্প়েন্সেল বাসস্থান, প্রিাসন্সনক জঙ্গল, 
কন্সম্পউটার স্থাপনা, যন্ত্রপান্সত এবং োস্পদযর ন্সবিাল ন্সবিাল সিার হাউজ। ম্হান রীর 
সীম্াহীন কন্সরডরগুস্পলা ন্সবিৃত ন্সেল ম্হাস্পদিগুস্পলার এস্পকবাস্পর  িীর পযিন্ত। োদয এবং 
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েন্সনজ পদাস্পিির একম্াত্র (ন্সকন্তু অপযিাপ্ত) স্থানী়ে উৎস ন্সেল ম্হাসা রগুস্পলা। সসগুস্পলাস্পক 
পন্সরণত করা হস্প়েন্সেল ন্সবিাল প্রাকৃন্সতক অযাকু়োন্সর়োস্পম্। 
 
অনযানয সযসব গ্রহ সিস্পক ট্র্ানটর তার প্রস্প়োজনী়ে উপকরণ সংগ্রহ করত সসগুস্পলার 
সাস্পি সযা াস্পযাস্প র ম্াধযম্ ন্সেল কস্প়েক হাজার সেসস্পপাটি, দি হাজার যুদ্ধযান, কস্প়েক 
লক্ষ বান্সণজয জাহাজ এবং এক ন্সম্ন্সল়েন সেস সেইটারস। 
 
সকাস্পনা ন রীই এর আস্প  এত কন্সেনিাস্পব ন্সরসাইকলড হ়েন্সন।  যালান্সির অনয সকাস্পনা 
গ্রহ কেস্পনাই সসৌরিন্সির এত ন্সবপুল বযবহার করস্পত সক্ষম্ হ়েন্সন। চকচস্পক। 
সরন্সডস্প়েটরগুস্পলা ট্র্ানটস্পরর পাতলা বা়ুেম্েস্পলর ম্স্পধয েডাস্পনা িাকত। রাস্পতর অংস্পি 
সসগুস্পলা স্ব়েংন্সক্র়েিাস্পব উপস্পর উস্পে কৃন্সত্রম্ আস্পলা ন্সবকীরণ করত আর ন্সদস্পনর অংস্পি 
সরন্সডস্প়েটরগুস্পলা স্ব়েংন্সক্র়েিাস্পব বন্ধ হস্প়ে িাকত। 
 
োন ও প্রযুন্সির ন্সেক এরকম্ সস্পবিাচ্চ অবস্থাস্পন সিস্পক ট্র্ানটর এম্পা়োরস্পক পন্সরচালনা 
করত। 
 
পন্সরচালনা ন্সেল দুবিল, ন্সকন্তু এম্পা়োরস্পক সন্সেকিাস্পব পন্সরচালনা করা ন্সেল অসম্ভব। 
কারণ, এটা ন্সেল এত ন্সবিাল সয সবস্পচস্প়ে িন্সিিালী সম্রাটও একটা ম্াত্র ন্সবশ্ব সিস্পক 
সসটাস্পক পন্সরচালনা করস্পত পারত না। কাস্পজই সসই ন্সবধ্বংসী যুস্প  যেন ইস্পম্পন্সর়োল 
ক্রাউন তার ম্যিাদা হান্সরস্প়ে সফস্পল, আম্লাতান্সন্ত্রকতা, রাজনীন্সতন্সবদস্পদর দুনিীন্সত আর 
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ন্সনলিিতা ন্সঘস্পর সফস্পল পুস্পরা  যালান্সিস্পক তেন সাম্রাজযস্পক দুবিলিাস্পব পন্সরচালনা োডা 
ট্র্যানটস্পরর আর ন্সকেু করার ন্সেলনা। 
 
তস্পব এরকম্ োরাপ পন্সরন্সস্থন্সতস্পতও ন্সেল একটা স্ব়েংন্সক্র়ে  ন্সতিীলতা। ট্র্যানটরস্পক বাদ 
ন্সদস্প়ে সাম্রাজয পন্সরচালনা করা সযত না। 
 
সাম্রাস্পজযর পতন অবযাহত  ন্সতস্পত সবস্পড চলল। ন্সকন্তু ট্র্যানটর যতন্সদন ট্র্ানটর ন্সেল 
ততন্সদন পযিন্ত সাম্রাস্পজযর একটা অংি ন্সটস্পক ন্সেল  বি, আন্সিজাতয, অনা ত িন্সবষযস্পতর 
অবিযম্ভান্সবতা, ক্ষম্তা এবং সুে সমৃ্ন্সদ্ধর প্রতীক হস্প়ে। 
 
একম্াত্র যেন অকল্পনী়ে ঘটনা ঘটল-যেন সমূ্পণি পতন ঘটল ট্র্যানটস্পরর; যেন হতযা 
করা হস্পলা তার ন্সম্ন্সল়েন ন্সম্ন্সল়েন না ন্সরকস্পদর এবং ন্সবন্সল়েন ন্সবন্সল়েন না ন্সরকস্পদর না 
সেস্প়ে সম্স্পর সফলার জনয রাো হস্পলা; যেন বারবান্সর়োন েীস্পটর আক্রম্স্পণ ন্সেন্ন ন্সিন্ন হস্প়ে 
স ল তার ন্সবিাল ধাতব আবরণ তেনই সবাই বািন্সবক অনুধাবন করস্পত পারল সয 
ধ্বংস হস্প়ে স স্পে সাম্রাজয। যারা সবিঁস্পচ ন্সেল তারা আর হারাস্পনা স ৌরব ন্সফস্পর পাবার সচষ্টা 
কস্পরন্সন এবং ম্াত্র এক প্রজস্পন্মর সিতরই ম্ানব ইন্সতহাস্পসর একসম্স্প়ের ম্হাসমৃ্ন্সদ্ধিালী 
ন্সবশ্ব ট্র্যানটর পন্সরণত হস্পলা এক অন্সচন্তনী়ে ধ্বংসিূস্পপ। 
 
এই ঘটনা প্রা়ে দুইি পঞ্চাি বের আস্প র। বান্সক  যালান্সিস্পত এেস্পনা। সমৃ্ন্সদ্ধিালী 
ট্র্যানটস্পরর কিা সকউ িুস্পল যা়েন্সন। এেস্পনা এই গ্রহ ঐন্সতহান্সসক  ল্প উপনযাস্পসর ন্সপ্র়ে 
ন্সবষ়ে, সুেম়্ে অতীস্পতর আনন্দম়্ে প্রতীক। এেস্পনা ম্ানুষ বলস্পত িাস্পলাবাস্পস সকল 
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নক্ষত্রযান ট্র্যানটস্পর অবতরণ কস্পর, বা ন্সনস্পজস্পদরস্পক ট্র্ানটস্পরর সাস্পি তুলনা করস্পত পেন্দ 
কস্পর। 
 
বান্সক  যালান্সিস্পত 
 
ন্সকন্তু ট্র্ানটস্পরর ন্সনস্পজর সবলা়ে কিাটা সন্সতয না! এোস্পন পুরাস্পনা ট্র্যানটস্পরর কিা িুস্পল 
স স্পে সবাই। সন্সরস্প়ে সফলা হস্প়েস্পে িূ-পৃস্পির ধাতব আবরণ, প্রা়ে সবোস্পনই। এেন এটা 
আত্মন্সনিিরিীল কৃষকস্পদর গ্রহ, সযোস্পন বান্সণন্সজযক যানগুস্পলা েুব কম্ আস্পস, আসস্পলও 
অন্সধবাসীরা ন্সবরি হ়ে। অন্সফন্সস়োলী ট্র্যানটর নাম্ বযবহার করা হস্পলও অন্সধবাসীস্পদর 
কাস্পে িেটা জনন্সপ্র়ে না, বতিম্ান ট্র্যানটন্সর়োন উচ্চারস্পণ এই গ্রস্পহর নাম্ সহম্ 
 যালাকন্সটক িযাোডি অনুযা়েী যার প্রন্সতিে সহাম্ অিিাৎ বান্সড। 
 
কুইের সযাস্পেস আস্পধাঘুম্ আস্পধাজা রস্পণর ম্স্পধয কিাগুস্পলাই িাবন্সেস্পলন, এই অবস্থাস্পতই 
তার ম্নস্পক  ন্সতিীল ন্সকন্তু অস্প াোস্পলা ন্সচন্তার সস্রাস্পত সেস্পড ন্সদস্পত পাস্পরন। 
 
 ত আোস্পরা বের ধস্পর ন্সতন্সন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ফািি ন্সেকার, এবং আস্পরা দি বা 
বাস্পরা বের এই পস্পদ িাকস্পত পারস্পবন যন্সদ তেস্পনা তার ম্ন পুস্পরাপুন্সর কম্িক্ষম্ িাস্পক 
এবং ন্সতন্সন রাজননন্সতক যুদ্ধ চান্সলস্প়ে সযস্পত পাস্পরন। 
 
ফািি ন্সেকার টান্সম্িনাস্পসর সম়্ের, প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর প্রিাসস্পকর হুবহু। প্রন্সতচ্ছন্সব, 
ন্সম্রর ইস্পম্জ, অিচ প্রন্সতন্সট সক্ষস্পত্রই তাস্পদর ম্স্পধয পািিকয রস্প়েস্পে। টান্সম্িনাস্পসর সম়্ের 
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পুস্পরা  যালান্সিস্পত পন্সরন্সচত, আর প্রিম্ ফাউস্পেিন সবগুস্পলা। ন্সবস্পশ্বর কাস্পে শুধুই 
ফাউস্পেিন। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ফািি ন্সেকার শুধু তার সহস্পযা ীস্পদর কাস্পে পন্সরন্সচত। 
 
তস্পব প্রকৃতপস্পক্ষ তার এবং তার পূবিসূরীস্পদর অধীনি ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর হাস্পতই 
রস্প়েস্পে প্রকৃত ক্ষম্তা। ফাউস্পেিস্পনর হাস্পত আস্পে ন্সফন্সজকযাল পাও়োর কান্সর ন্সর এবং 
ম্ারণাস্ত্র। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর হাস্পত আস্পে সম্োল পাও়োর, ম্ন এবং ন্সন়েন্ত্রণ িন্সি। 
দুই পস্পক্ষর সিতর লডাই বাধস্পল, প্রিম্ ফাউস্পেিন যতই ম্ারণাস্ত্র ন্সনস্প়ে আসুক ন্সকেুই 
করস্পত পারস্পবনা, যন্সদ যারা সসগুস্পলা চালাস্পব তাস্পদর। ম্নস্পক ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সন়েন্ত্রণ 
কস্পর। 
 
ন্সকন্তু আর কত ন্সদন ন্সতন্সন এই স াপন িন্সির আনস্পন্দ ম্াস্পতা়োরা িাকস্পবন। 
 
ন্সতন্সন পিঁন্সচিতম্ ফািি ন্সেকার এবং অনয অস্পনস্পকর সচস্প়ে সবন্সি সম়্ে ধস্পর এই পস্পদ 
রস্প়েস্পেন। হ়েস্পতা তার এেন সস্পর দািঁডাস্পনা উন্সচত নতুনস্পদর জা়ে া কস্পর সদ়োর জনয। 
ন্সেকার সজনন্সডবল দস্পলর ম্স্পধয সবস্পচস্প়ে সম্ধাবী এবং নবীন। আজ রাস্পত সজনন্সডবস্পলর 
সাস্পি ন্সতন্সন ন্সকেুটা সম়্ে কাটাস্পবন। সস জনযই অস্পপক্ষা করস্পেন। ন্সতন্সন ন্সক এই তরুণস্পক 
সম্ভাবয উিরান্সধকার ন্সহস্পসস্পব ম্স্পনানীত করস্পত চান? 
 
সব প্রস্পশ্নর উিস্পর বলা যা়ে ন্সতন্সন এেস্পনা ক্ষম্তা সিস্পক সস্পর দািঁডাস্পনার কিা িাস্পবন ন্সন। 
এই ক্ষম্তা ন্সতন্সন উপস্পিা  কস্পরন। 
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ন্সতন্সন ন্সনিুপ বস্পস আস্পেন, বৃদ্ধ ন্সকন্তু এেস্পনা দান্স়েত্ব পালস্পন সক্ষম্। ধূসর চুল, অবিয 
সসগুস্পলা সব সম়্েই ন্সেল হালকা রস্পঙর আর ম্াত্র এক ইন্সঞ্চ লম্বা চুল রাস্পেন, ফস্পল প্রা়ে 
সবাঝাই যা়ে না। হালকা নীল রস্পঙর সচাে, সপািাক ট্র্ানস্পটান্সর়োন কৃষকস্পদর ম্স্পতা। 
 
ফািি ন্সেকার পারস্পতন, যন্সদ ন্সতন্সন ইচ্ছা করস্পতন, হযান্সম্ি জন স্পণর একজন। হস্প়ে 
িাকস্পত, তস্পব তার স াপন িন্সি িাকত না। সয সকাস্পনা সম়্েই ন্সতন্সন তার সচাে ও 
ম্নস্পক তাস্পদর উপর ন্সস্থর কস্পর ন্সনস্পজর ইচ্ছাম্স্পতা চালাস্পত পারস্পতন এবং পস্পর তারা 
ন্সকেুই ম্স্পন রােস্পত পারত না। 
 
এরকম্ েুব কম্ই ঘস্পট, বলস্পত স স্পল প্রা়ে ঘস্পটই না। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর স্বণিালী ন্সন়েম্ 
ন্সেল, বাধয না হস্পল ন্সকেুই করস্পবনা, ন্সকন্তু যেন করস্পব ন্সিধাহীন ন্সচস্পি করস্পব। 
 
নরম্ দীঘিশ্বাস সফলস্পলন ফািি ন্সেকার। রাজকী়ে প্রাসাস্পদর ন্সবষণ্ণ ধ্বংসিূপস্পক সাস্পি 
ন্সনস্প়ে প্রাচীন ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে বসবাস করার সম়্ে সয কাস্পরা ম্স্পনই প্রশ্ন আসস্পত পাস্পর 
কতোন্সন িাস্পলা ন্সেল এই ন্সন়েম্। 
 
অরাজকতার যুস্প  স্বণিালী ন্সন়েম্ পুস্পরাপুন্সর সিষ হস্প়ে ন্স স্প়েন্সেল। ন্সিতী়ে সাম্রাজয  স্পড 
সতালার জনয সয সসলডন প্লযান সসটাস্পক ধ্বংস না কস্পর ট্র্ানটরস্পক রক্ষা করার সকাস্পনা 
উপা়ে ন্সেল না। প়েতান্সল্লি ন্সবন্সল়েন ম্ানুষস্পক রক্ষা করা হ়েস্পতা ম্ানন্সবক হস্পতা, ন্সকন্তু 
তার ফস্পল প্রিম্ সাম্রাজয সুস্পযা  সপস্প়ে সযত। তেন হ়েস্পতা এক িতােীস্পত আস্পরা বড 
ন্সবপযি়ে ততন্সর হও়োর সম্ভাবনা ন্সেল এবং হ়েস্পতা কেস্পনাই ন্সিতী়ে সাম্রাজয 
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প্রিম্ যুস্প র ফািি ন্সেকার ণ কস্প়েক দিক ধস্পর সচষ্টা কস্পরও ন্সবপযি়ে সেকাস্পনার সকাস্পনা 
উপা়ে েুিঁস্পজ পানন্সন–ট্র্যানটর এবং ন্সিতী়ে সাম্রাস্পজযর অবিযম্ভাবী সং েনস্পক এক সাস্পি 
রক্ষা করার সকাস্পনা পি সবর করস্পত পাস্পরন ন্সন। তাই যাস্পত সবস্পচস্প়ে কম্ ক্ষন্সত হ়ে 
সসটাই ন্সনবিাচন করা হস্পলা এবং মৃ্তুয ঘটল ট্র্ানটস্পরর। 
 
সসই সম়্েকার ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনাররা সযিাস্পবই সহাক সক্ষম্ হস্পলা 
ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে/লাইস্পব্র্ন্সর কম্স্পপ্লি রক্ষা করস্পত, সয কারস্পণ ন্সচরকাল তাস্পদরস্পক সদাষ সদ়ো 
হস্পব। যন্সদও সকউ সরাসন্সর বস্পল না সয ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে চত্বর রক্ষা করার কারস্পণই ন্সম্উস্পলর 
নাটকী়ে উত্থান ঘস্পটন্সেল, তস্পব সবসম়্েই ধারণা করা হ়ে সয দুস্পটার ম্স্পধয একটা 
সযা সূত্র রস্প়েস্পে। 
 
এই ঘটনা সবন্সকেুস্পক কতোন্সন ন্সবপযিি কস্পরন্সেল। 
 
ন্সবপযিস্প়ের দিকগুস্পলা ন্সবস্পবচনা করস্পল সদো যা়ে ন্সম্উস্পলর উত্থান ঘস্পটন্সেল ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর স্বণিযুস্প । 
 
সসলডস্পনর মৃ্তুযর পরবতিী দুইি পঞ্চাি বের ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সনস্পজস্পক লাইস্পব্র্ন্সরর 
অিযন্তস্পর কবর ন্সদস্প়ে সরস্পেন্সেল, শুধু সাম্রাস্পজযর হাত সিস্পক বািঁচার জনয। তারা একটা 
ক্ষন্স়েষু্ণ সম্াস্পজ কাজ করত লাইস্পব্র্ন্সর়োস্পনর, িুস্পল যাও়ো  যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সরর প্রন্সত 
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সয সম্াস্পজর সকাস্পনা আগ্রহ ন্সেলনা। বযাপারটা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর উস্পেস্পিযর সাস্পি ন্সম্স্পল 
ন্স স্প়েন্সেল। 
 
সসটা ন্সেল অতযন্ত জঘনয জীবন। তারা শুধু সসলডন প্লযান অপন্সরবন্সতিত সরস্পেন্সেল, যেন 
 যালান্সির সিষ প্রাস্পন্ত ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর কিা না সজস্পনই, তাস্পদর সাহাযয োডাই প্রিম্ 
ফাউস্পেিন ন্সটস্পক ন্সেল আস্পরা িন্সিিালী প্রন্সতপস্পক্ষর সাস্পি লডাই কস্পর। 
 
সসই ম্হান্সবপযি়েই ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক মু্ি কস্পর-আস্পরকন্সট কারণ (তরুণ সজনন্সডবস্পলর 
ম্স্পত এটাই প্রধান কারণ) ম্হান্সবপযি়ে ঘটস্পত সদ়ো হস্পলা সকন। 
 
ম্হান্সবপযিস্প়ের পর সাম্রাজয এস্পকবাস্পর ন্সনন্সিহ্ন হস্প়ে স ল এবং তারপস্পর ট্র্যানটস্পরর সবিঁস্পচ 
িাকা অন্সধবাসীরা কেস্পনাই ন্সবনা আম্ন্ত্রস্পণ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সীম্ানা়ে পা সফস্পলন্সন। 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনাররা লক্ষয সরস্পেস্পে ন্সবপযিস্প়ের হাত সিস্পক সবিঁস্পচ যাও়ো ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে 
 
লাইস্পব্র্ন্সর কম্স্পপ্লি সযন পরবতিী পুন িেস্পনর হাত সিস্পকও রক্ষা পা়ে। প্রসাস্পদর 
ধ্বংসিূপও সংরক্ষণ করা হস্প়েস্পে। গ্রস্পহর প্রা়ে সব জা়ে া সিস্পকই সন্সরস্প়ে সফলা হস্প়েস্পে 
ধাতু। ন্সবিাল সীম্াহীন কন্সরডরগুস্পলা সেস্পক সদ়ো হস্প়েস্পে, িরাট করা হস্প়েস্পে, ধ্বংস কস্পর 
সফলা হস্প়েস্পে; সবন্সকেুই চাপা পস্পডস্পে পাির আর ম্ান্সটর ন্সনস্পচ–সব, শুধু এই জা়ে াটা 
োডা, এোস্পন প্রাচীন উনু্মি সোলা স্থাস্পন এেস্পনা ধাতব আবরণ রস্প়েস্পে। 
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এটা হস্পত পাস্পর প্রাচীন ঐন্সতস্পহযর ন্সনদিিন, সাম্রাস্পজযর পুণযসম্ান্সধ, ন্সকন্তু ট্র্ানটন্সর়োনস্পদর 
কাস্পে-হযান্সম্ি জন স্পণর কাস্পে-এই জা়ে া অশুি, অিরীরী সপ্রতাত্মাস্পদর বাসস্থান। শুধু 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনাররাই পা সফস্পল প্রাচীন কন্সরডস্পর বা টাইটান্সন়োস্পম্র উিলতাস্পক েিি 
কস্পর। 
 
তার পস্পরও সবন্সকেু বযিি হস্প়ে স ল ন্সম্উস্পলর কারস্পণ। 
 
 ন্সম্উল সন্সতয সন্সতয ট্র্যানটস্পর এস্পসন্সেল। সস আসল বযাপার বুঝস্পত পারস্পল ন্সক ঘটত। তার 
বািব অস্ত্রগুস্পলা ন্সেল ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অস্পস্ত্রর সচস্প়েও িন্সিিালী, তার সম্োল 
অস্ত্রগুস্পলা ন্সেল আস্পরা সবন্সি িন্সিিালী। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সবসম়্েই বাধয না হস্পল ন্সকেু 
করত না। তাোডা তাৎক্ষন্সণক সংঘস্পষি জন্সডস্প়ে পডস্পল আস্পরা বড ক্ষন্সত হও়োর সম্ভাবনা 
ন্সেল। 
 
ন্সম্উলস্পক িাম্াস্পনা সম্ভব হস্প়েন্সেল সবইটা সডন্সরস্পলর তাৎক্ষন্সণক পদস্পক্ষস্পপর কারস্পণ-এবং 
সসটাও ঘস্পটন্সেল ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সাহাযয োডা! 
 
তারপর স্বণিযুস্প  তেনকার ফািি ন্সেকাররা সন্সক্র়ে হস্প়ে উোর পি েুিঁস্পজ সপস্পলন, 
িান্সম্স্প়ে ন্সদস্পলন ন্সম্উস্পলর আগ্রাসন, সিষ পযিন্ত তার ম্ন ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত সক্ষম্ হস্পলন। 
এবং তারপর প্রিম্ ফাউস্পেিনস্পক িাম্াস্পলন, যারা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অন্সিত্ব ও উস্পেিয 
ন্সনস্প়ে ন্সবপিনকিাস্পব সকৌতূহলী হস্প়ে উস্পেন্সেল। প্রীম্ পালিার, উন্সনিতম্ ফািি ন্সেকার 
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এবং সবার সসরা, ন্সবপদ সিস্পক সবাইস্পক উদ্ধার করস্পলন–সসজনয তাস্পক অস্পনক তযা  
স্বীকার করস্পত হস্প়েন্সেল এবং ন্সতন্সনই রক্ষা করস্পলন সসলডন প্লযান। 
 
একি ন্সবি বেস্পরর ম্স্পধয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আবার তার আস্প র অবস্থাস্পন ন্সফস্পর স স্পে, 
ন্সনস্পজস্পদর লুন্সকস্প়ে সরস্পেস্পে ট্র্যানটস্পরর অশুি স্থাস্পন। এেন তারা সাম্রাস্পজযর কাে সিস্পক 
ন্সনস্পজস্পদর স াপন কস্পর রাস্পেন্সন বরং স াপন কস্পর সরস্পেস্পে প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর কাে 
সিস্পক প্রিম্ ফাউস্পেিন প্রা়ে  যালাকন্সটক এম্পা়োস্পরর ম্স্পতাই ন্সবিাল এবং কান্সর ন্সর 
প্রযুন্সিস্পত আস্পরা সবন্সি উন্নত। 
 
ফািি ন্সেকার আরাস্পম্ সচাে বন্ধ করস্পলন। ন্সতন্সন এম্ন একটা অবস্থার ম্স্পধয আস্পেন 
যাস্পত না স্বপ্ন সদেস্পেন, না সস্পচতন ন্সচন্তা করস্পেন। 
 
হতাি হও়োর ন্সকেু সনই। সব ন্সেক হস্প়ে যাস্পব। ট্র্যানটর এেস্পনা  যালান্সির সকন্দ্রন্সবনু্দ, 
কারণ এোস্পন রস্প়েস্পে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন, এম্পা়োস্পরর সচস্প়েও িন্সিিালী ও ক্ষম্তাবান। 
 
প্রিম্ ফাউস্পেিনস্পক পন্সরচান্সলত করস্পত হস্পব সন্সেক পস্পি। যতই িন্সিিালী অস্ত্রিস্ত্র িাক, 
ন্সকেুই করস্পত পারস্পব না, যতক্ষণ তাস্পদর িীষিস্থানী়ে সনতারা সম্োলী কস্পরাড হস্পব। 
 
তারপর ন্সিতী়ে এম্পা়োর ততন্সর হস্পব, ন্সকন্তু এটা প্রিম্টার ম্স্পতা হস্পব না। বরং একটা 
সফডাস্পরস্পটড এম্পা়োর ন্সহস্পসস্পব ততন্সর করা হস্পব, প্রন্সতন্সট অংস্পি িাকস্পব পযিাপ্ত 
স্বা়েিিাসন, সযন সকউই সবন্সি িন্সিিালী হস্পত না পাস্পর, বা একক সকন্দ্রীিূত সরকাস্পরর 
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সকািাও সকাস্পনা দুবিলতা না িাস্পক। নতুন এম্পা়োর হস্পব বন্ধনহীন, অস্পনক সবন্সি সুষম্, 
ন্সস্থন্সতস্থাপক এবং তাস্পক সবসম়্ে সবসম়্েই পি ন্সনস্পদিিনা সদস্পব ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
লুকাস্পনা নারী ও পুরুষরা। তেস্পনা ট্র্যানটর হস্পব রাজধানী, প়েতান্সল্লি ন্সবন্সল়েন জন ণ 
ন্সনস্প়ে যতটা িন্সিিালী ন্সেল, ম্াত্র চন্সল্লি হাজার সাইস্পকান্সহিান্সর়োন ন্সনস্প়ে তার সচস্প়ে 
অস্পনক সবন্সি িন্সিিালী। 
 
ফািি ন্সেকার চম্স্পক উেস্পলন। সূযি ডুবস্পত আর সবন্সি সদরী সনই। ন্সতন্সন ন্সক ন্সফসন্সফস 
করন্সেস্পলন? ন্সতন্সন ন্সক সজাস্পর ন্সকেু বস্পলস্পেন? 
 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ন্সন়েম্ হস্পচ্ছ সবন্সি জাস্পনা, বস্পলা কম্, আর ফাি ন্সেকারস্পদর 
জানস্পত হ়ে সবস্পচস্প়ে সবন্সি, বলস্পত হ়ে সবস্পচস্প়ে কম্। 
 
ন্সতন্সন হাসস্পলন, যেন সবাই বুঝস্পত পারস্পব সয ন্সিতী়ে এম্পা়োস্পরর উস্পেিয হস্পচ্ছ 
ট্র্যানটস্পরর প্রিুত্ব প্রন্সতিা করা তেন ট্র্ানস্পটান্সর়োন সদিস্পপ্রন্সম্ক হস্পত সবারই সলাি হস্পব। 
সসলডন সসটা বুঝস্পত সপস্পরন্সেস্পলন পািঁচ িতােী আস্প ই। 
 
সবন্সিক্ষণ ঘুম্াস্পত পারস্পলন না ফািি ন্সেকার। সজনন্সডবস্পলর আসার সম়্ে হ়েন্সন এেস্পনা। 
 
সযাস্পেস অধীর হস্প়ে এই বযন্সি ত সাক্ষাৎকাস্পরর প্রতীক্ষা করস্পেন। সজনন্সডবল ব়েস্পস 
তরুণ, ফস্পল সস নতুন আন্সঙ্গস্পক সসলডন প্লযান ন্সবচার করস্পত পারস্পব এবং হ়েস্পতা 
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অনযস্পদর সচাস্পে যা ধরা পডস্পবনা, তার সচাস্পে সসটা ধরা পডস্পব। সযাস্পেস ন্সনস্পজও হ়েস্পতা 
তার কাে সিস্পক নতুন ন্সকেু ন্সিেস্পত পারস্পবন। 
 
সকউ ন্সনন্সিত হস্প়ে বলস্পত পারস্পব না প্রীম্ পালিার-ম্হান পালিার ন্সনস্পজ-সকাল সবনজাম্ 
সযন্সদন প্রিম্ ফাউস্পেিনস্পক িাম্াস্পনার বযাপাস্পর প্রিম্ তার সাস্পি কিা বলস্পত আস্পস, 
সসোন সিস্পক কতোন্সন লািবান হস্প়েন্সেস্পলন। সবনজাম্, সসলডস্পনর পস্পর ন্সযন্সন তান্সিক 
ন্সহস্পসস্পব সবস্পচস্প়ে সবন্সি ন্সবেযাত হস্প়েন্সেস্পলন, পরবতিীকাস্পল সসই সাক্ষাৎকাস্পরর কিা 
কেস্পনা আস্পলাচনা কস্পরনন্সন, তস্পব স্বািান্সবকিাস্পবই ন্সতন্সন একুিতম্ ফািি ন্সেকার 
হস্প়েন্সেস্পলন। অস্পনস্পকই সবনজাম্স্পক পালিাস্পরর সচস্প়েও সবন্সি মূ্লযা়েন কস্পর িাস্পক। 
 
সজনন্সডবল ন্সক বলস্পত পাস্পর, সসটা সিস্পব সযাস্পেস সবি অবাক হস্পচ্ছন। প্রিা অনুযা়েী 
সম্ধাবী তরুণরা একা ফািি ন্সেকাস্পরর মু্স্পোমু্ন্সে হস্প়ে তাস্পদর  স্পবষণার ন্সবষ়েবস্তু 
সংস্পক্ষস্পপ উপস্থাপন কস্পর। প্রিম্ সাক্ষাৎ-এর ন্সবষ়েবস্তু অবিযই গুরুত্বপূণি হস্পত হস্পব, 
নইস্পল ধ্বংস হস্প়ে যাস্পব তাস্পদর িন্সবষযৎ জীবন। 
 
চার ঘণ্টা পর সজনন্সডবল তার সাম্স্পন এস্পস দািঁডাস্পলা। তরুস্পণর ম্স্পধয সকাস্পনা জডতা 
সনই। 
 
সযাস্পেস বলস্পলন, তুন্সম্ গুরুত্বপূণি ন্সবষস্প়ে আম্ার সাস্পি বযান্সি তিাস্পব সদো করস্পত 
সচস্প়েে, ন্সেকার। তুন্সম্ ন্সক দ়ো কস্পর সংস্পক্ষস্পপ বলস্পব? 
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এবং সজনন্সডবল িান্ত  লা়ে বলল, সযন একটু আস্প  ন্সডনাস্পর ন্সক সেস্প়েস্পে তার বণিনা 
ন্সদস্পচ্ছ, ফািি ন্সেকার, সসলডন প্লযান এস্পকবাস্পরই অিিহীন। 
 
. 
 
১৮. 
 
 অনযরা তার বযাপাস্পর ন্সক িাবল সসটা ন্সনস্প়ে সজনন্সডবল কেস্পনা ম্ািা ঘাম্া়েন্সন। এম্ন 
সকাস্পনা সম্স্প়ের কিা তার ম্স্পন পস্পডনা সয সম়্ে ন্সনস্পজস্পক অস্বািান্সবক বস্পল ম্স্পন। হ়েন্সন। 
ম্াত্র দি বের ব়েস্পস তার ম্াইস্পের তীক্ষ্ণতা সদস্পে একজন এস্পজে তাস্পক। ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর জনয ন্সরকু্রট কস্পর। 
 
তারপর অধয়েস্পনর সক্ষস্পত্র সস যস্পিষ্ট সাফলয লাি কস্পর এবং ম্ধযাকষিণ সক্ষস্পত্র 
ম্হাকািযাস্পনর প্রন্সতন্সক্র়োর সাস্পি সাইস্পকান্সহস্পিারীর সম্পকি ন্সনস্পজর  স্পবষণার ন্সবষ়ে 
ন্সহস্পসস্পব সবস্পে সন়ে। সাইস্পকান্সহস্পিারী তাস্পক সনিার ম্স্পতা বুিঁদ কস্পর সফস্পল। তার 
সম্ব়েসী অনযরা যেন  লদঘম্ি হস্পচ্ছ ন্সডফাস্পরনন্সি়োল ইকুস্প়েিন ন্সনস্প়ে, সসই সম়্ে। সস 
সসলডস্পনর সম্ৌন্সলক রচনাগুস্পলা সোিঁটস্থ কস্পর সফস্পলস্পে। 
 
ম্াত্র পস্পনর বের ব়েস্পস িন্সতি হ়ে ট্র্ানটর  যালাকন্সটক ইউন্সনিান্সসিন্সটস্পত। (ইউন্সনিান্সসিন্সট 
অফ ট্র্যানটস্পরর নতুন অন্সফন্সস়োল নাম্), সসই সম়্ে তার জীবস্পনর লক্ষয ন্সক ন্সজস্পেস করা 
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হস্পল সস িদ্র  লা়ে উির ন্সদস্প়েন্সেল, আম্ার জীবস্পনর লক্ষয চন্সল্লি সপস্পরাবার আস্প ই 
ফািি ন্সেকার হও়ো। 
 
ফািি ন্সেকার হও়োর জনয ন্সনস্পজর সিতস্পর সযা যতার অিাব কেস্পনা অনুিব কস্পরন্সন 
সস। এই পস্পদ অন্সধন্সিত হও়োর বযাপাস্পর সস ন্সনন্সিত, শুধু লক্ষয হস্পচ্ছ তরুণ ব়েস্পস পদন্সট 
বান্স স্প়ে সন়ো। প্রীম্ পালিার ন্সনস্পজ ন্সব়োন্সল্লি বের ব়েস্পস ফািি ন্সেকার হস্প়েন্সেস্পলন। 
 
সজনন্সডবল যেন এই কিা বস্পলন্সেল তেন প্রশ্নকারীর অন্সিবযন্সি সকিঁস্পপ ন্স স্প়েন্সেল ন্সকেুটা, 
ন্সকন্তু এরই ম্স্পধয সাইস্পকালযাংগুস্প়েস্পজ যস্পিষ্ট পারদিিী হস্প়ে উস্পেস্পে সস, ফস্পল এই কম্পন 
বযােযা করস্পত তার অসুন্সবধা হ়েন্সন। বুঝস্পত সপস্পরন্সেল প্রশ্নকারী তার সরকস্পডি সোট একটা 
সনাট সযা  করস্পব, সসটা হস্পচ্ছ, এই সলাকস্পক সাম্লাস্পনা কন্সেন। 
 
অবিযই, সজনন্সডবলস্পক সাম্লাস্পনা সবসম়্েই কন্সেন। 
 
এেন তার ব়েস ন্সত্রি। দুম্াস্পসর ম্ািা়ে একন্সত্রস্পি পা সদস্পব। ফািি ন্সেকার হও়োর জনয 
তার হাস্পত সম়্ে রস্প়েস্পে ন়ে বের এবং জাস্পন সয সস সফল হস্পবই। বতিম্ান ন্সেকাস্পরর 
সাস্পি আজস্পকর সাক্ষাৎকার তার পন্সরকল্পনার গুরুত্বপূণি অংি, এবং সন্সেক আচরণ 
প্রকাস্পির জনয সস তার সাইস্পকালযাংগুস্প়েস্পজর দক্ষতস্পক ঘষাম্াজা কস্পর আস্পসন্সন। 
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যেন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর দুজন ন্সেকার ন্সনস্পজস্পদর সিতর সযা াস্পযা  কস্পর তাস্পদর িাষা 
হ়ে  যালান্সির অনয সয সকাস্পনা িাষার সচস্প়ে বযন্সতক্রম্। এই িাষা়ে সকাস্পনা িে সনই, 
রস্প়েস্পে সূক্ষ্ম আকার ইন্সঙ্গত, অস্পনকটা ম্াইস্পের সূক্ষ্ম পন্সরবতিন। 
 
অনয সকউ এই িাষা বুঝস্পত পারস্পব না, ন্সকন্তু অল্প সম্স্প়ের ম্স্পধয ন্সচন্তা তরস্পঙ্গর আকাস্পর 
প্রচুর তিয আদান প্রদান হস্প়ে যাস্পব, ন্সলস্পে সসটা বণিনা করা যাস্পব না। 
 
ন্সেকারস্পদর িাষার সুন্সবধা হস্পচ্ছ দ্রুত ন্সত এবং সূক্ষ্মতা। অসুন্সবধা হস্পচ্ছ, আসল অনুিূন্সত 
কেস্পনা স াপন করা যা়ে না। 
 
ফািি ন্সেকাস্পরর বযাপাস্পর সজনন্সডবল ন্সনস্পজর িাবনা ন্সনস্প়ে সস্পচতন। সস জাস্পন ফািি 
ন্সেকার এম্ন একজন ম্ানুষ, ন্সযন্সন তার সম্োল পাও়োস্পরর িীষি অবস্থা পার হস্প়ে 
এস্পসস্পেন। ফাি ন্সেকার-সজনন্সডবস্পলর ম্স্পত-সকাস্পনা সম্সযা আিা করস্পেন সলা, সম্সযা 
সম্াকাস্পবলা করার সকাস্পনা প্রন্সিক্ষণ সনই, যন্সদ সকাস্পনা সম্সযা সদো সদ়ে সসটা সম্াকাস্পবলা 
করার দক্ষতা তার সনই। সুনাম্ এবং জনন্সপ্র়েতা িাকা সস্পিও ন্সতন্সন আকন্সস্মকিাস্পব 
ততন্সর একজন ম্ানুষ। 
 
এই সবন্সকেু সজনন্সডবলস্পক শুধু িে, ইন্সঙ্গত বা সম্ৌন্সেক িাবিন্সঙ্গর আডাস্পল রােস্পল 
চলস্পবনা, তার ন্সনজস্ব ন্সচন্তার আডাস্পলও রােস্পত হস্পব। ফািি ন্সেকাস্পরর কাে সিস্পক 
আডাস্পল রাোর সকাস্পনা সন্সেক পদ্ধন্সত তার জানা সনই। 
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ন্সনস্পজর বযাপাস্পর ফািি ন্সেকাস্পরর অনুিূন্সত জানার সকাস্পনা সচষ্টা সস করস্পে না। তস্পব 
আন্তন্সরকতা এবং সসৌজনযমূ্লক পন্সরস্পবি অনুিব করস্পত পারস্পে এবং ন্সনস্পজ যাস্পত 
সকাস্পনা অস্পসৌজনযমূ্লক আচরণ না কস্পর সসজনয ম্নস্পক ন্সেক কস্পর ন্সনল। 
 
সচ়োস্পর সহলান ন্সদস্প়ে মৃ্দু হাসস্পলন ফািি ন্সেকার। ন্সতন্সন সটন্সবস্পলর উপর পা তুস্পল বস্পসন 
ন্সন, তস্পব তার আচরণ সজনন্সডবলস্পক অন্সনি়েতার ম্স্পধয সফস্পল রাোর জনয যস্পিষ্ট। 
 
সযাস্পেস বস্পল্লন, সসলডন প্লযান অিিহীন? ন্সক চম্ৎকার ম্ন্তবয! তুন্সম্ সম্প্রন্সত প্রাইম্ 
সরন্সড়েযাে সদস্পেে, ন্সেকার সজনন্সডবল? 
 
প্রাইম্ সরন্সড়েযাে ন্সনস্প়ে আন্সম্ প্রা়েই  স্পবষণা করতাম্, ফািি ন্সেকার। এটা ন্সেল আম্ার 
দান্স়েত্ব আর আম্ার জনয আনস্পন্দর বযাপার। 
 
তুন্সম্ ন্সক শুধু সতাম্ার প্রস্প়োজনী়ে অংিগুস্পলা ন্সনস্প়ে িান্সড কস্পরে? সোট সোট অংিগুস্পলা 
পরীক্ষা কস্পরে-এোস্পন একটা সম্ীকরস্পণর সম্াধান, ওোস্পন সম্ন্ব়ে সাধন, এিাস্পব? 
পুস্পরাটা পযিস্পবক্ষণ করা আম্ার কাস্পে সবসম়্েই গুরুত্বপূণি ম্স্পন হ়ে। ইন্সঞ্চ ইন্সঞ্চ কস্পর 
প্রাইম্ সরন্সড়েযাে পযিস্পবক্ষণ করার উপকান্সরতা রস্প়েস্পে-তস্পব পুস্পরাটা একসাস্পি পযিস্পবক্ষণ 
করা আস্পরা সবন্সি ম্জার। সন্সতয কিা বলস্পত ন্সক ন্সেকার, আন্সম্ অস্পনকন্সদন সিস্পক কাজটা 
কন্সর না। তুন্সম্ আম্ার সাস্পি সযা  সদস্পব? 
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সজনন্সডবস্পলর সবন্সিক্ষণ চুপ কস্পর িাকার সাহস হস্পলা না, কাজটা তাস্পক করস্পতই হস্পব। 
বযাপারটা আম্ার জনয সম্মাস্পনর ও আনস্পন্দর, ফািি ন্সেকার। 
 
ফাি ন্সেকার তার সডস্পের পাস্পি একটা ন্সলিাস্পর চাপ ন্সদস্পলন। প্রস্পতযক ন্সেকাস্পরর 
কস্পক্ষই এধরস্পনর একটা ন্সলিার রস্প়েস্পে, সজনন্সডবস্পলর কস্পক্ষও রস্প়েস্পে। ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিন একটা সম্তাবাদী সম্াজ। ফািি ন্সেকাস্পরর একম্াত্র অন্সফন্সস়োল সুন্সবধা 
হস্পচ্ছ ন্সতন্সন সবার আস্প  কিা বস্পলন। 
 
ন্সলিাস্পর চাপ সদ়োর ফস্পল ঘর অন্ধকার হস্প়ে স ল, ন্সকন্তু প্রা়ে সাস্পি সাস্পিই আবার িস্পর 
স ল মৃ্দু আস্পলা়ে। দুই লম্বা সদ়োল ম্সৃণ উজ্জ্বল সাদাস্পট আস্পলা়ে িস্পর উেল, তারপর 
সসোস্পন ফুস্পট উেল পন্সরষ্কারিাস্পব ন্সপ্রে করা সম্ীকরণ। এত সোট সয। পডাই যাস্পচ্ছনা। 
 
যন্সদ সতাম্ার আপন্সি না িাস্পক, ফািি ন্সেকার বস্পলন, পন্সরষ্কার বুন্সঝস্প়ে ন্সদস্পলন এোস্পন 
আর সকউ উপন্সস্থত সনই, ন্সববধিন আস্পরা কন্সম্স্প়ে সনব সযন একসাস্পি অস্পনক সবন্সি অংি 
সদেস্পত পান্সর। 
 
পন্সরষ্কার ন্সপ্রেগুস্পলা চুস্পলর ম্স্পতা সোট হস্প়ে স ল, উজ্জ্বল বযাকগ্রাউস্পে সদোস্পচ্ছ ঝাপসা 
কাস্পলা আিঁকাবাকা সরোর ম্স্পতা। 
 
সচ়োস্পরর হাতস্পলর কনস্পসাস্পলর সবাতাম্ েিি করস্পলন ফািি ন্সেকার। আম্রা এটাস্পক 
এস্পকবাস্পর শুরুস্পত ন্সনস্প়ে যাব-হযান্সর সসলডস্পনর জীবনকাস্পল-তারপর সোট সোট ধাস্পপ 
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সাম্স্পন এস্প াব। এম্নিাস্পব এস্প াব সযন একসাস্পি ম্াত্র একদিস্পকর সডস্পিলপম্যাে 
সদেস্পত পান্সর। এিাস্পব সয সকউই ইন্সতহাস্পসর চম্ৎকার প্রবাহ সদেস্পত পারস্পব, সকািাও 
সকাস্পনা ন্সবচুযন্সত ঘটস্পব না। তুন্সম্ সবাধহ়ে কেস্পনা এিাস্পব কস্পরান্সন। 
 
ন্সেক এিাস্পব কেস্পনা কন্সরন্সন, ফািি ন্সেকার। 
 
করা উন্সচত ন্সেল। চম্ৎকার অনুিূন্সত। শুরুর ন্সদস্পক পাতলািাস্পব েডাস্পনা কাস্পলা 
নকিাগুস্পলা সে়োল কস্পরা। প্রিম্ কস্প়েক দিক ন্সবকল্প সুস্পযা  সবন্সি ন্সেল না। 
িাোপিগুস্পলা সম্স্প়ের সাস্পি বৃন্সদ্ধ সপস্প়েস্পে গুন্সনতকহাস্পর। কারণ একটা িাো ন্সনবিাচন 
করার ফস্পল িন্সবষযস্পতর অস্পনকগুস্পলা িাো বন্ধ হস্প়ে সযত। অবিযই িন্সবষযস্পতর ন্সবষস্প়ে 
সে়োল করস্পত হস্পব সকান িাো আম্রা ন্সনবিাচন করব। 
 
আন্সম্ জান্সন, ফািি ন্সেকার।  লার শুকস্পনা িাব সজনন্সডবল সচষ্টা কস্পরও দূর করস্পত 
পারল না। 
 
ফািি ন্সেকার বযাপারটা পািা ন্সদস্পলন না। লাল রস্পঙর লাইনগুস্পলা সদস্পো। এগুস্পলার 
ম্স্পধয একটা পযাটানি রস্প়েস্পে। িাকস্পবই, সযস্পহতু প্রস্পতযক ন্সেকার সসলডস্পনর মূ্ল 
পন্সরকল্পনা়ে সংস্পিাধনী সযা  কস্পর ন্সনস্পজস্পদর স্থান ততন্সর কস্পর সন়ে। এটা বলার সকাস্পনা 
উপা়ে সনই সয ন্সেক সকানোস্পন একটা সংস্পিাধনী সযা  করা যাস্পব বা একজন ন্সেকার 
সকান অংস্পি তার আগ্রহ েুিঁস্পজ পাস্পব এবং আম্ার অস্পনকন্সদন সিস্পকই ম্স্পন হস্পচ্ছ 
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সসলডস্পনর কাস্পলা এবং ন্সেকাস্পরর লাল প্রতািঁস্পকর সংন্সম্শ্রণ একটা িি ন্সন়েম্ অনুসরণ 
কস্পর যা সম্স্প়ের উপর সবন্সি ন্সনিিরিীল। 
 
সজনন্সডবল সদেস্পে বেরগুস্পলা এস্পক এস্পক পার হস্প়ে যাস্পচ্ছ, লাল আর কাস্পলা সান্সরগুস্পলা 
ততন্সর কস্পরস্পে প্রা়ে সস্পম্মাহনী পযাটানি। অবিয পযাটানি সকাস্পনা ন্সবষ়ে না, ন্সবষ়ে হস্পচ্ছ এর 
সিতস্পর সয প্রতীকগুস্পলা রস্প়েস্পে। 
 
এোস্পন সসোস্পন উজ্জ্বল নীল রং-এর ন্সকেু ততন্সর হস্পচ্ছ, প্রবান্সহত হস্পচ্ছ সোট নদীর ম্স্পতা, 
ন্সবিি হস্পচ্ছ ন্সবন্সিন্ন িাো়ে তারপর ন্সম্স্পি যাস্পচ্ছ লাল বা কাস্পলা প্রতািঁস্পকর সাস্পি। 
 
ফািি ন্সেকার বস্পল্লন, সডন্সিস্প়েিন বু্ল, এবং দুজস্পনর সিতর ন্সবতৃষ্ণা ততন্সর হস্পলা। আম্রা 
বারবার এর কবস্পল পস্পডন্সে, এবং আম্রা ন্সবচুযন্সতর িতস্পক সপৌঁস্পেন্সে। 
 
দুজস্পনই পন্সরষ্কার বলস্পত পারস্পব ন্সেক কেন ন্সম্উস্পলর ন্সবধ্বংসী ক্ষম্তা পুস্পরা  যালান্সি 
গ্রাস কস্পর সফস্পল, কারণ প্রাইম্ সরন্সড়েযাে হোৎ কস্পরই ঝাপসা হস্প়ে স স্পে। এবং ন্সবন্সিন্ন 
ন্সদক সিস্পক সোট নদীর ম্স্পতা নীল রং-এর অস্পনকগুস্পলা িাো েন্সডস্প়ে পডল। এক সম়্ে 
ম্স্পন হস্পলা পুস্পরা ঘরটাই নীল দূষস্পণ িস্পর স স্পে। 
 
নীল দূষণ চূডান্ত পযিাস্প়ে সপৌঁস্পে ধীস্পর ধীস্পর ঝাপসা ও হালকা হস্প়ে স ল এবং সিষ পযিন্ত 
সম্ান্সপ্ত ঘটল দীঘি িতােী পূস্পবি। যেন সিষ হস্পলা এবং সসলডন প্লযান আবার লাল ও 
কাস্পলা রং-এ ন্সফস্পর এস্পলা, তেন পন্সরষ্কার ধরা পডল প্রীম্ পালিাস্পরর অবদান। 
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অনও়োডি, অনও়োডি 
 
 বতিম্ান সম়্ে, ফািি ন্সেকার আনস্পন্দর সাস্পি বস্পল্লন। 
 
 অনও়োডি, অনও়োডি 
 
ন্সচকন কাস্পলা ন্সবনু্দর ন্সনেুিঁত বুনস্পটর ম্াঝোস্পন লাল ন্সবনু্দ ততন্সর হস্পলা। 
 
এটাই হস্পচ্ছ ন্সিতী়ে এম্পা়োস্পরর প্রন্সতিা, ফািি ন্সেকার বস্পল্লন। 
 
 ন্সতন্সন প্রাইম্ সরন্সড়েযাে বন্ধ কস্পর ন্সদস্পলন, পুস্পরা কক্ষ আবার স্বািান্সবক আস্পলা়ে িস্পর 
উেল। 
 
আস্পব পূণি অন্সিেতা। সজনন্সডবল বলল। 
 
হযািঁ, ফািি ন্সেকার হাসস্পলন, এবং তুন্সম্ আস্পব  প্রকাি করস্পত চাওনা। সকাস্পনা বযাপার 
না। আন্সম্ যা বলস্পত চাই সসটা সিাস্পনা। 
 
প্রিস্পম্ই সে়োল করস্পব সয প্রীম্ পালিাস্পরর পস্পর সডন্সিস্প়েিন বু এস্পকবাস্পরই অনুপন্সস্থত 
অনযিাস্পব বলা যা়ে  ত বার দিস্পক এর উপন্সস্থন্সত ন্সেল না। তারপস্পর সে়োল করস্পব সয 
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আ াম্ী পািঁচ িতােীস্পত পঞ্চম্ ম্াত্রার সবন্সি ন্সবচুযন্সতর সম্ভাবনা সনই। আস্পরা সে়োল করস্পব 
সয আম্রা সাইস্পকান্সহস্পিারীর সংস্পিাধন ন্সিতী়ে এম্পা়োর প্রন্সতিার পরবতিী সম়্ে পযিন্ত 
ন্সবিৃত কস্পরন্সে। তুন্সম্ সতা জাস্পনাই হযান্সর সসলডন সবিস্পশ্রি প্রন্সতিা হস্পলও ন্সতন্সন সবজান্তা 
ন্সেস্পলন না বা হস্পতও পারস্পতন না। আম্রা তার সচস্প়েও অগ্রসর। সম্ভবত 
সাইস্পকান্সহস্পিারী ন্সতন্সন যতটুকু জানস্পতন আম্রা জান্সন তার সচস্প়ে সবন্সি। 
 
সসলডন তার  ণনা সিষ কস্পরন্সেস্পলন ন্সিতী়ে এম্পা়োর পযিন্ত আম্রা সসটাস্পক আস্পরা 
সাম্স্পন এন্স স্প়ে ন্সনস্প়ে স ন্সে। ন্সিতী়ে এম্পা়োস্পরর পরবতিী সম্স্প়ের জনয সয নতুন হাইপার 
প্লযান তার সবন্সির িা টাই আম্ার করা এবং সসই কারস্পণই আন্সম্ সপৌঁেস্পত সপস্পরন্সে 
আজস্পকর অবস্থাস্পন। 
 
এগুস্পলা বলার কারণ হস্পলা সযন তুন্সম্ আম্াস্পক সকাস্পনা অপ্রস্প়োজনী়ে কিা না বস্পলা। 
এতন্সকেু জানার পরও ন্সকিাস্পব বলস্পল সসলডন প্লযান অিিহীন? এটা এস্পকবাস্পর ন্সনেুিঁত। 
সবস্পচস্প়ে বড বযাপার এটা ন্সবচুযন্সতর িতক সপন্সরস্প়ে এস্পসস্পে-এজনয পালিাস্পরর প্রন্সতিাস্পক 
সম্মান জানাস্পত হ়ে। আর এটাই হস্পচ্ছ সবস্পচস্প়ে বড প্রম্াণ সয এন্সট ন্সনেুিঁত। এর 
সকানোস্পন দুবিলতা, ই়েংম্যান, যার কারস্পণ তুন্সম্ বলে এই প্লযান অিিহীন? 
 
সজনন্সডবল দু-পাস্প়ে িি হস্প়ে দািঁন্সডস্প়ে আস্পে। আপন্সন ন্সেকই বস্পলস্পেন, ফািি ন্সেকার। 
সসলডন প্লযাস্পন সকাস্পনা েুিঁত সনই। 
 
তুন্সম্ সতাম্ার কিা ন্সফন্সরস্প়ে ন্সনচ্ছ তাহস্পল? 
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না, ফািি ন্সেকার। ন্সনেুিঁত িাবটাই হস্পচ্ছ এই প্লযাস্পনর সবস্পচস্প়ে বড েুিঁত। এর ন্সনিুিলতা 
একটা ম্ারাত্মক বযাপার। 
 
. 
 
১৯. 
 
ফািি ন্সেকার ন্সনস্পজর ম্স্পনািাব ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত জাস্পনন এবং ন্সতন্সন অবাক হস্পচ্ছন 
এস্পক্ষস্পত্র সজনন্সডরুস্পলর অদক্ষতা সদস্পে। তরুণ প্রন্সতবারই সচষ্টা করস্পে তার অনুিূন্সত 
স াপন রােস্পত, ন্সকন্তু প্রন্সতবারই সস বযিি হস্পচ্ছ। 
 
সযাস্পিস ন্সবরন্সি ন্সনস্প়ে পযিস্পবক্ষণ করস্পত লা স্পলন। সজনন্সডবস্পলর  ডন হালকা পাতলা, 
উচ্চতা ম্াঝান্সর, পাতলা সোিঁট এবং কোলসার দুন্সট হাত। কাস্পলা পািুস্পর সচাে, ম্স্পন হ়ে 
সবসম়্ে ন্সধন্সকন্সধন্সক জ্বলস্পে। 
 
ফািি ন্সেকার জাস্পনন ন্সনস্পজর ধারণা সিস্পক তাস্পক হটাস্পনা প্রা়ে অসম্ভব। 
 
 তুন্সম্ ধািঁধা ততন্সর করে, ন্সেকার। ন্সতন্সন বস্পল্লন। 
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ধািঁধার ম্স্পতা সিানাস্পচ্ছ, ফািি ন্সেকার, কারণ সসলডন প্লযাস্পনর অস্পনক ন্সকেুই আম্রা 
ন্সবনা প্রস্পশ্ন সম্স্পন ন্সনস্প়েন্সে। 
 
তুন্সম্ সকান ন্সবষ়েটা ন্সনস্প়ে প্রশ্ন তুলে তাহস্পল? 
 
এই প্লযাস্পনর ন্সিন্সি ন্সনস্প়ে। আম্রা সবাই জান্সন-যাস্পদর আচরণ অনুম্াস্পনর জনয এই 
পন্সরকল্পনা ততন্সর হস্প়েস্পে তাস্পদর কাস্পে এর তবন্সিষ্টয বা অন্সিত্ব প্রকাি হস্প়ে পডস্পল এন্সট 
কাজ করস্পব না। 
 
আম্ার ধারণা হযান্সর সসলডন সসটা বুঝস্পত সপস্পরন্সেস্পলন। আম্ার আস্পরা ম্স্পন হ়ে ন্সতন্সন 
এটাস্পক সাইস্পকান্সহস্পিারীর সম্ৌন্সলক দুন্সট অনুন্সম্ন্সতর একন্সট ন্সহস্পসস্পব সবস্পে ন্সনস্প়েন্সেস্পলন। 
 
ন্সতন্সন ন্সম্উস্পলর ন্সবষ়ে ন্সবস্পবচনা কস্পরনন্সন, ফািি ন্সেকার এবং ন্সম্উল ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
গুরুি প্রকাি কস্পর সদ়োর পর প্রিম্ ফাউস্পেিন আম্াস্পদরস্পক ন্সকিাস্পব সনস্পব সসটাও 
ন্সবস্পেষণ কস্পরন ন্সন। 
 
হযান্সর সসলডন-এক মু্হূস্পতির জনয ফািি ন্সেকার কািঁধ ঝািঁন্সকস্প়ে চুপ কস্পর, স স্পলন। হযান্সর 
সসলডস্পনর প্রন্সতচ্ছন্সবর কিা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর জানা আস্পে। তাস্পদর কাস্পেও 
সসলডস্পনর ন্সিম্ান্সত্রক, ন্সত্রম্ান্সত্রক, ফস্পটাগ্রান্সফক, হস্পলাগ্রান্সফক প্রন্সতচ্ছন্সব রস্প়েস্পে। ন্সকন্তু 
সসগুস্পলা সবই তার জীবস্পনর সিষ কস্প়েক বেস্পরর। সবই একজন সহৃদ়ে বৃদ্ধস্পলাস্পকর, 
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ক়েস এবং োস্পনর িাস্পর সারা মু্স্পে বন্সলস্পরো সদো ন্সদস্প়েস্পে, পুস্পরা অব়েব জুস্পড 
প্রন্সতিার েটা। 
 
ন্সকন্তু ফাি ন্সেকাস্পরর ম্স্পন পডল সসলডস্পনর তরুণ ব়েস্পসর একটা েন্সবর কিা, 
েন্সবটাস্পক সকউ গুরুত্ব সদ়েন্সন, কারণ সসলডস্পনর বৃদ্ধ অব়েব সবার ম্স্পন স িঁস্পি ন্স স্প়েন্সেল। 
ন্সকন্তু ন্সতন্সন েন্সবটা সদস্পেন্সেস্পলন এবং তার হোৎ কস্পরই ম্স্পন হস্পলা ির সজনন্সডবুল 
সদেস্পত অস্পনকটা তরুণ সসলডস্পনর ম্স্পতা। 
 
অসম্ভব! এ ধরস্পনর কুসংোর যেন তেন সয কাস্পরা ম্নস্পক আচ্ছন্ন কস্পর সফস্পল। ন্সতন্সনও 
বযন্সতক্রম্ নন। তার সাম্স্পন যন্সদ এেন েন্সবটা িাকত তস্পর সদস্পে ন্সনস্পত পারস্পতন সয ন্সতন্সন 
যা িাবস্পেন, সবই কল্পনা। তারপর এম্ন একটা ন্সচন্তা এই মু্হূস্পতি তার ম্ািা়ে ন্সক কস্পর 
এস্পলা। 
 
ন্সতন্সন সস্পচতন হস্প়ে উেস্পলন। বযাপারটা ন্সেল এক মু্হূস্পতির কমূ্পন-ন্সচন্তার সাম্ান়ে ন্সবচুযন্সত-
অনয সকউ ধরস্পত না পারস্পলও একজন ন্সেকার ন্সেকই ধরস্পত পারস্পব। সজনন্সডবল সযম্ন 
েুন্সি বযােযা করস্পত পাস্পর। 
 
হযান্সর সসলডন, ন্সতন্সন আবার নরম্ সুস্পর বলস্পলন, িালিাস্পবই জানস্পতন অস্পনক ন্সবষ়েই 
ন্সতন্সন িন্সবষযিাণী করস্পত পারস্পবন না এবং সস কারস্পণই ন্সতন্সন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ততন্সর 
কস্পরন্সেস্পলন। আম্রাও ন্সম্উস্পলর বযাপারটা ধরস্পত পান্সরন্সন, ন্সকন্তু যেন সসই আস্পক্রাি 
আম্াস্পদর উপর এস্পস পডল সসটাস্পক িান্সম্স্প়ে সদই। এোস্পন  লদটা সকািা়ে? 
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একটাই, সজনন্সডবল বলল, প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর সাস্পি আম্াস্পদর লডাই এেস্পনা সিষ 
হ়েন্সন। 
 
সজনন্সডবস্পলর বলার স্বস্পর সূক্ষ্ম তারতম্য। সস ফািি ন্সেকাস্পরর কণ্ঠস্বস্পরর কম্পনস্পক 
অন্সনি়েতা ন্সহস্পসস্পব ধস্পর ন্সনস্প়েস্পে। 
 
ফািি ন্সেকার ন্সতরোস্পরর স্বস্পর বলস্পলন, আম্াস্পক অনুম্ান করস্পত দাও। প্রিম্ 
ফাউস্পেিস্পন এম্ন ধরস্পনর ম্ানুষ রস্প়েস্পে যারা চার িতােীর অন্সস্থরতা এবং  ত বারন্সট 
দিস্পকর িান্সন্তর সাস্পি তুলনা কস্পর এই উপসংহাস্পর সপৌঁস্পেস্পে সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন 
িালিাস্পবই সসলডন প্লযাস্পনর রক্ষণাস্পবক্ষণ করস্পে-এবং অবিযই তারা সন্সেক উপসংহাস্পর 
সপৌঁস্পেস্পে। তারা হ়েস্পতা ন্সসদ্ধাস্পন্ত সপৌঁস্পেস্পে সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আসস্পল ধ্বংস হ়েন্সন-
এবং অবিযই তাস্পদর ন্সসদ্ধান্ত সন্সেক, প্রকৃতপস্পক্ষ আম্াস্পদর কাস্পে ন্সরস্পপাটি আস্পে প্রিম্ 
ফাউস্পেিস্পনর রাজধানী ন্সবস্পশ্বর এক তরুণ, তাস্পদর প্রিাসস্পনর একজন সদসয ন্সেক 
এম্নই ম্স্পন কস্পর-আন্সম্ অবিয নাম্টা িুস্পল স ন্সে- 
 
স ালান ট্র্যান্সিজ, সজনন্সডবল নরম্ সুস্পর বলল। বযাপারটা আন্সম্ই প্রিম্ সে়োল কন্সর এবং 
আপনার কাস্পে পাোই। 
 
ওহ? ফািি ন্সেকার অন্সতন্সরি িদ্র  লা়ে বলস্পলন। এই সলাস্পকর উপর সতাম্ার ম্নস্পযা  
আকৃষ্ট হস্পলা সকন? 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

154 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
টান্সম্িনাস সিস্পক আম্াস্পদর একজন এস্পজে তাস্পদর নতুন ন্সনবিান্সচত কাউন্সিল সদসযস্পদর 
ন্সনস্প়ে ন্সরস্পপাটি পাো়ে-সমূ্পণি রুন্সটন ও়েকি, তাই অনয ন্সেকাররা গুরুত্ব সদ়েন্সন। ন্সকন্তু 
আম্ার সচাস্পে পস্পডস্পে কারণ এই ন্সরস্পপাস্পটি স ালান ট্র্যান্সিজ নাস্পম্ নতুন কাউন্সিলম্যাস্পনর 
বযাপাস্পর অস্পনক ন্সকেু বলা হস্প়েন্সেল। বণিনা সিস্পক তাস্পক আম্ার ম্স্পন হস্প়েস্পে আত্মন্সবশ্বাসী 
এবং আক্রম্ণাত্মক। 
 
তার সিতর ন্সনস্পজর ম্স্পতা সাহন্সসকতা সদেস্পত সপস্প়েে, তাই না? 
 
সম্াস্পটই না, সজনন্সডবল িি  লা়ে বলল। সস এম্ন একজন সবপস্পরা়ো সলাক যার 
অসম্ভব কাজ করার প্রন্সত আগ্রহ রস্প়েস্পে, সয বণিনা আম্ার সবলা়ে প্রস্পযাজয না। যাই 
সহাক আন্সম্ েুব িাস্পলািাস্পব িান্সড কস্পরন্সে। সোট সবলা়ে তাস্পক ন্সরকু্রট করস্পত পারস্পল 
আম্াস্পদর জনয একটা সম্পদ হস্পতা সস। 
 
হ়েস্পতা, ফািি ন্সেকার বলস্পলন, ন্সকন্তু তুন্সম্ জাস্পনা আম্রা টান্সম্িনাস সিস্পক ন্সরকু্রট কন্সর 
না। 
 
িাস্পলািাস্পবই জান্সন। যাই সহাক আম্াস্পদর প্রন্সিক্ষণ োডাই তার সিতর অস্বািান্সবক 
ইনটুইিন ততন্সর হস্প়েস্পে। অবিয পুস্পরাপুন্সর অস্প াোস্পলা। তাই আন্সম্ অবাক হইন্সন যেন সস 
বুঝস্পত পারল সয আম্রা এেস্পনা ন্সটস্পক আন্সে। ন্সবষ়েটা গুরুত্বপূণি ম্স্পন হও়ো়ে আন্সম্ 
আপনাস্পক জানাই। 
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আন্সম্ ধস্পর ন্সনন্সচ্ছ নতুন সকাস্পনা ঘটনা ঘস্পটস্পে। 
 
আম্াস্পদর অন্সিস্পত্বর বযাপারটা ধস্পর সফলার পর সস তার অন্সত উন্নত ইনটুইিন এম্ন 
ন্সবিৃঙ্খল পদ্ধন্সতস্পত বযবহার করল যার ফস্পল তাস্পক টান্সম্িনাস সিস্পক সবর কস্পর সদ়ো 
হস্প়েস্পে। 
 
ফািি ন্সেকার িুরু কপাস্পল তুলস্পলন। তুন্সম্ আচম্কা সিস্পম্ স ে। তুন্সম্ চাও আন্সম্ 
ন্সবষ়েটার গুরুত্ব বযােযা কস্পর বন্সল। কন্সম্পউটার বযবহার না কস্পর সম্োন্সল সসলডন 
সম্ীকরস্পণর েসডা ন্সহসাব প্রস্প়ো  কস্পর সদো যাক সকন তীক্ষ্ণ ন্সবচার বুন্সদ্ধসম্পন্ন সম়্ের, 
ন্সবিৃঙ্খলা সৃন্সষ্টকারী তরুণস্পক  যালান্সিস্পত ন্সচৎকার করারই সুস্পযা  সদনন্সন বরং ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিনস্পকও সতকি কস্পর ন্সদস্প়েস্পেন। অিচ ন্সতন্সন িাস্পলািাস্পবই জাস্পনন আম্রা এেস্পনা 
ন্সটস্পক আন্সে। আম্ার ম্স্পত ব্র্যাস্পন্না দয সব্র্াঞ্জ ধস্পর ন্সদস্প়েস্পেন। ট্র্যান্সিজস্পক সবর কস্পর সদ়োই 
হস্পব টান্সম্িনাস্পসর জনয ন্সনরাপদ। 
 
ন্সতন্সন ট্র্যান্সিজস্পক বন্দী কস্পর রােস্পত পারস্পতন বা স াপস্পন সম্স্পর সফলস্পত পারস্পতন। 
 
সম্ীকরণগুস্পলা একক বযন্সির উপর প্রস্প়ো  করা যা়ে না, প্রস্প়ো  করস্পত হ়ে দলবদ্ধ 
ম্ানুস্পষর উপর। তাই বযন্সি ত আচরণ বযােযা করা যা়ে না, তস্পব অনুম্ান কস্পর ন্সনন্সচ্ছ সয 
সম়্ের এম্ন একজন বযন্সি ম্ানুষ ন্সযন্সন ম্স্পন কস্পরন বন্দী করা বা সম্স্পর সফলা অস্পনক 
সবন্সি ন্সনিুর। 
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সজনন্সডবল চুপ। ন্সকেুই বলস্পে না। তার নীরবতা ফািি ন্সেকারস্পক অন্সনন্সিত কস্পর 
সতালার জনয যস্পিষ্ট, ন্সকন্তু তাস্পক রান্স স্প়ে সতালার জনয যস্পিষ্ট ন়ে। 
 
তারপর সজনন্সডবল বলল, আম্ার ধারণা সসটা না, আম্ার ম্স্পত ট্র্যান্সিজ, এই মু্হূস্পতি 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ইন্সতহাস্পস সবস্পচস্প়ে বড হুম্ন্সক-এম্নন্সক ন্সম্উস্পলর সচস্প়েও বড ন্সবপদ 
ন্সহস্পসস্পব সদো ন্সদস্প়েস্পে। 
 
. 
 
২০. 
 
সজনন্সডবল সন্তুষ্ট। তার বিবয সবি সজারাস্পলািাস্পব কাজ কস্পরস্পে। ন্সন়েন্ত্রণ হান্সরস্প়ে 
সফলস্পলন ফািি ন্সেকার। এই মু্হূস্পতি ন্সন়েন্ত্রণ সজনন্সডবস্পলর হাস্পত। ম্স্পন সকাস্পনা সস্পন্দহ 
িাকস্পলও ফািি ন্সেকাস্পরর পস্পরর কিাস্পতই সসটা দূর হস্প়ে স ল। 
 
সসলডন প্লযান অিিহীন, সতাম্ার এই কিার সাস্পি ন্সক এর সকাস্পনা সম্পকি রস্প়েস্পে? 
 
সজনন্সডবল ন্সনন্সিত হস্প়ে জু়ো সেলল, এম্নিাস্পব চাল ন্সদল সযন ফািি ন্সেকার সাম্স্পল 
উেস্পত না পাস্পরন। ফািি ন্সেকার, ন্সপ্রম্ পালিারই ন্সবচুযন্সতর িতস্পকর তুমু্ল ন্সবিৃঙ্খলার 
পর সসলডন প্লযানস্পক আবার আস্প র ধারা়ে ন্সফন্সরস্প়ে আস্পনন। প্রাইম্ সরন্সড়েযাে পযিস্পবক্ষণ 
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কস্পর আপন্সন সদেস্পত পারস্পবন পালিাস্পরর মৃ্তুযর দুই দিক পযিন্ত ন্সবিৃঙ্খলা বজা়ে ন্সেল, 
তারপর আর সকাস্পনা ন্সবিৃঙ্খলা সদো সদ়েন্সন। কৃন্সতত্বটা পালিাস্পরর পরবতিী ফাি 
ন্সেকারস্পদর ন্সদস্পত হ়ে, ন্সকন্তু সসটা অসম্ভব। 
 
অসম্ভব? স্বীকার করন্সে আম্রা সকউই পালিাস্পরর ম্স্পতা না, ন্সকন্তু অসম্ভব সকন? 
 
আপন্সন ন্সক আম্াস্পক বযােযা করার সুস্পযা  সদস্পবন, ফািি ন্সেকার? সাইস্পকান্সহস্পিারী  ন্সণত 
বযবহার কস্পর আন্সম্ আপনাস্পক পন্সরষ্কার সদোস্পত পারব সয ন্সবিৃঙ্খলার সমূ্পণি অনুপন্সস্থন্সত 
এস্পকবাস্পরই অসম্ভব। ম্াত্র আধঘণ্টা সম়্ে প্রস্প়োজন। ইস্পচ্ছ হস্পল আপন্সন আম্াস্পক সুস্পযা  
নাও ন্সদস্পত পাস্পরন। সসস্পক্ষস্পত্র ন্সেকারস্পদর ন্সম্ন্সটং সডস্পক সসোস্পন বযােযা করব। ন্সকন্তু 
সসজনয আম্ার প্রচুর সম়্ে নষ্ট হস্পব। 
 
হযািঁ, এবং আন্সম্ হ়েস্পতা একটা পন্সরন্সচত মু্ে হারাব।–এেন্সন আম্াস্পক বযােযা কস্পর 
সিানাও। ন্সকন্তু সতাম্াস্পক সতকি কস্পর সদ়ো প্রস্প়োজন। ফািি ন্সেকার ন্সনস্পজস্পক 
সাম্লাস্পনার সজার সচষ্টা চালাস্পচ্ছন। সতাম্ার কিা যন্সদ অিিহীন ন্সকেু হ়ে, আন্সম্ সসটা 
িুলবনা। 
 
যন্সদ আম্ার কিা অিিহীন প্রম্াণ হ়ে, সজনন্সডবল অহংকাস্পরর সাস্পি বলল, আন্সম্ সাস্পি 
সাস্পি পদতযা  করব। 
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সম়্ে লা ল আসস্পল আধঘণ্টারও সবন্সি, কারণ ফািি ন্সেকার বারবার  ন্সণত ন্সনস্প়ে প্রশ্ন 
তুলস্পলন। 
 
ন্সকেুটা সম়্ে সজনন্সডবল নষ্ট করল তার ম্াইস্পক্রা সরন্সড়েযাে ন্সনস্প়ে। এই ন্সডিাইস ন্সদস্প়ে 
ন্সবিাল পন্সরকল্পনার সয সকাস্পনা অংিস্পক সবর কস্পর আনা যা়ে, তার জনয সকাস্পনা সদ়োল 
বা সডে সাইজ কনস্পসাল প্রস্প়োজন হ়ে না। ম্াত্র এক দিক আস্প  সিস্পক বযবহার করা 
শুরু হস্প়েস্পে, ন্সকন্তু ফািি ন্সেকার এর বযবহার জাস্পনন না। সজনন্সডবল এ বযাপাস্পর 
সস্পচতন। 
 
সজনন্সডবল যন্ত্রটা ডানহাস্পতর বুস্পডা আঙু্গস্পল ধস্পর চার, আঙু্গল ন্সদস্প়ে ন্সন়েন্ত্রণ করস্পে, তার 
হাত চালাস্পনাস্পত ম্স্পন হ়ে সযন বাদযযন্ত্র বাজাস্পচ্ছ। 
 
কিার সাস্পি সাস্পি তার ততন্সর সম্ীকরণগুস্পলা সাস্পপর ম্স্পতা এিঁস্পঝাস্পরস্পক আগুন্সপেু করস্পে। 
ইস্পচ্ছ করস্পলই সস সয সকাস্পনা বযােযা, অনুন্সম্ন্সত এবং ন্সিম্ান্সত্রক বা ন্সত্রম্ান্সত্রক গ্রাফ ততন্সর 
করস্পত পারস্পব। 
 
সজনন্সডবস্পলর বিবয ন্সেল পন্সরষ্কার এবং সূক্ষ্ম। ফািি ন্সেকার হাল সেস্পড ন্সদস্পলন। আন্সম্ 
এম্ন ন্সবস্পেষণ কেস্পনা সদন্সেন্সন। কার কাজ এটা? 
 
ফািি ন্সেকার, এটা আম্ার ন্সনস্পজর। সম্ৌন্সলক  ন্সণিতগুস্পলা আন্সম্ ততন্সর কস্পরন্সে। 
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চম্ৎকার ন্সেকার, সজনন্সডবল। এ ধরস্পনর  স্পবষণাই সম্ার ফািি ন্সেকার হও়োর 
সুস্পযা  ততন্সর কস্পর সদস্পব, যন্সদ আন্সম্ ম্ারা যাই ৰা অবসর সনই। 
 
আন্সম্ বযাপারটা ন্সচন্তা কস্পর সদন্সেন্সন, ফািি ন্সেকার–ন্সকন্তু সযস্পহতু আপন্সন আম্াস্পক ন্সবশ্বাস 
করস্পবন না, আম্ার কিা ন্সফন্সরস্প়ে ন্সনন্সচ্ছ। আিা কন্সর আন্সম্ একন্সদন ফািি ন্সেকার হব। 
শুধু এই পস্পদ সয বসস্পর তাস্পক ন্সকেু ন্সন়েম্ অবিযই সম্স্পন চলস্পত হস্পব, সসটা পন্সরষ্কার 
আম্ার কাস্পে। 
 
হযািঁ ফািি ন্সেকার বলস্পলন। অপ্রস্প়োজনী়ে িদ্রতা ন্সবপিনক হস্পত পাস্পর। ন্সক ধরস্পনর 
ন্সন়েম্? হ়েস্পন্ত বতিম্ান ফািি ন্সেকারও সসগুস্পলা সম্স্পন চলস্পত পাস্পর। 
 
ম্ান্সজিত আত্মসম্পিণ, এবং সজনন্সডবল হোৎ কস্পরই বৃস্পদ্ধর প্রন্সত নরম্ হস্প়ে পডল, কারণ 
সস ফািি ন্সেকাস্পরর আসল উস্পেিয ধরস্পত সপস্পরস্পে। 
 
ধনযবাদ, ফািি ন্সেকার, আপনার সাহাযয আম্ার দারুণিাস্পব প্রস্প়োজন। আপনার সুন্সনপুণ 
সনতৃত্ব োডা বাকী সদসযস্পদর ন্সকেুই সবাঝাস্পত পারব না। আম্ার ধারণা, আপন্সন বুঝস্পত 
সপস্পরস্পেন সয আম্াস্পদর নীন্সতস্পত ন্সবচুযন্সতর িতক সংস্পিাধন করা ন্সেল অসম্ভব অিবা তার 
পস্পর সম্ি ন্সিলা দূর করা এস্পকবাস্পরই অসম্ভব। 
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পন্সরষ্কার বুঝস্পত সপস্পরন্সে, ফািি ন্সেকার বলস্পলন। যন্সদ সতাম্ার  ন্সণত শুদ্ধ হ়ে তস্পব 
সসলডন প্লযান আস্প র ধারা়ে ন্সফন্সরস্প়ে এস্পন সন্সেকিাস্পব কাজ করাস্পনার জনয। সোট ম্ানব 
স ািী–এম্নন্সক একক বযন্সির আচরণ বযােযা করার দক্ষতা অজিন করস্পত হস্পব। 
 
ন্সেক তাই। যন্সদও সাইস্পকান্সহস্পিারী  ন্সণস্পত সসটা সম্ভব ন়ে, তারপরও ন্সবিৃঙ্খলা ন্সনন্সিহ্ন 
হস্পব না এবং সবস্পচস্প়ে বড কিা পুস্পরাপুন্সর অনুপন্সস্থত িাকস্পত সদ়ো যাস্পব না। ন্সনি়েই 
বুঝস্পত পারস্পেন সসলডন প্লযাস্পনর ন্সনিুিলতাই এর সবস্পচস্প়ে বড েুিঁত বলস্পত আন্সম্ ন্সক 
বুন্সঝস্প়েন্সেলাম্। 
 
হ়ে সসলডন প্লযাস্পনর সিতর বড সকাস্পনা ন্সবিৃঙ্খলা রস্প়েস্পে, অিবা সতাম্ার  ন্সণস্পত সকাস্পনা 
িুল আস্পে। এক িতােীর সবন্সি সম়্ে ধস্পর সসলডন প্লযাস্পন সকাস্পনা ন্সবিৃঙ্খলা সদো 
যা়েন্সন, তার ম্াস্পন সতাম্ার  ন্সণস্পত সকাস্পনা িুল আস্পে-যন্সদও আন্সম্ ধরস্পত পারন্সে না। 
 
আপন্সন িুল করস্পেন, সজনন্সডল বলল, তৃতী়ে সম্ভাবনা বাদ ন্সদস্প়ে। সসলডন প্লযাস্পন 
ন্সবিৃঙ্খলা না িাকাও সম্ভব এবং আম্ার  ন্সণস্পত িুল না িাকাও সম্ভব। 
 
তৃতী়ে সম্ভাবনাটা সদেস্পত আন্সম্ বযিি হস্প়েন্সে। 
 
ধরা যাক সসলডন প্লযান এম্ন এক উন্নত সাইস্পকান্সহস্পিান্সরকযাল পদ্ধন্সতস্পত ন্সন়েন্ত্রণ করা 
হস্পচ্ছ যার িারা এম্নন্সক একজন বযন্সির প্রন্সতন্সক্র়ো বযােযা করা সম্ভব এবং এম্ন এক 
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পদ্ধন্সত যা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর হাস্পত সনই। শুধু তেনই আম্ার  ন্সণস্পতর িারা প্রম্াণ 
করা সম্ভব সয সসলডন প্লযাস্পন সকাস্পনা ন্সবিৃঙ্খলা সনই। 
 
ন্সকেুক্ষস্পণর জনয (ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন িযাোডি অনুযা়েী) ফািি ন্সেকার চুপ িাকস্পলন। 
তারপর বস্পল্লন, এম্ন সকাস্পনা উন্নত সাইস্পকান্সহস্পিারীকযাল পদ্ধন্সতর কিা আম্ার জানা 
সনই, সতাম্ার আচরস্পণ আন্সম্ ন্সনন্সিত সয তুন্সম্ও জাস্পনা। তুন্সম্ বা আন্সম্ জান্সননা, আম্াস্পদর 
অজাস্পন্ত দস্পলর অনয কাস্পরা হাস্পত ম্াইস্পক্রাসাইস্পকান্সহন্ত্রী িাকার সম্ভাবনা েুব কম্। তুন্সম্ 
একম্ত? 
 
আন্সম্ একম্ত। 
 
তাহস্পল হ়ে সতাম্ার ন্সবস্পেষণ িুল অিবা ম্াইস্পক্রাসাইস্পকান্সহন্ত্রী রস্প়েস্পে ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর বাইস্পরর কাস্পরা হাস্পত। 
 
ন্সেক তাই, ফািি ন্সেকার, পস্পরর সম্ভাবনাটাই ন্সেক। 
 
তুন্সম্ প্রম্াণ করস্পত পারস্পব? 
 
না পারব না; ন্সকন্তু সিস্পব সদেুন-এরই ম্স্পধয একজন একক আচরণ ন্সন়েন্ত্রণ কস্পর 
সসলডন প্লযান প্রা়ে ধ্বংস কস্পর ন্সদস্প়েন্সেল ন্সকনা? 
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আম্ার ধারণা তুন্সম্ ন্সম্উস্পলর কিা বলে? 
 
হযািঁ, ন্সনি়েই। 
 
ন্সম্উল শুধু ধ্বংস করস্পত পারত। সম্সযা হস্পচ্ছ সসলডন প্লযান েুব িাস্পলািাস্পব চলস্পে, 
সতাম্ার  ন্সণত যতটুকু শুদ্ধ করা যা়ে তারস্পচস্প়েও ন্সনেুিঁত িাস্পব। সতাম্ার প্রস্প়োজন এন্সে 
ন্সম্উল-যারা ন্সম্উস্পলর ম্স্পতা প্লযানটাস্পক গ্রাস করস্পত পারস্পব ন্সকন্তু কাজ করস্পব ন্সবপরীত 
উস্পেিয ন্সনস্প়ে ধ্বংস না কস্পর রক্ষা করস্পব। 
 
ন্সেক, ফািি ন্সেকার। ন্সম্উল ন্সক? একটা ন্সম্উটযাে। ন্সকন্তু সস সকাস্পত্থস্পক এস্পসন্সেল? 
ন্সকিাস্পব এস্পসন্সেল? সকউ জাস্পন না। সযোন সিস্পক এস্পসন্সেল সসোস্পন তার ম্স্পতা অস্পনস্পকই 
িাকস্পত পাস্পর? 
 
অবিযই না। ন্সম্উস্পলর বযাপাস্পর সবস্পচস্প়ে সবন্সি সয কিাটা জানা যা়ে সসটা হস্পচ্ছ তার 
সকাস্পনা সজাডা সনই। নান্সক তুন্সম্ বযাপরটা ন্সকংবদন্তী বস্পল উন্সডস্প়ে ন্সদস্প়েে? 
 
আন্সম্ ন্সম্উস্পলর বংিধরস্পদর কিা বলন্সেনা। হ়েস্পতা ন্সম্উল এম্ন সকাস্পনা স ািীর ন্সবস্পদ্রাহী 
সদসয যাস্পদর ন্সম্উস্পলর ম্স্পতা ক্ষম্তা রস্প়েস্পে-এেন তারা দস্পল িারী হস্প়েস্পে-যারা 
ন্সনস্পজস্পদর সকাস্পনা উস্পেস্পিয সসলডন প্লযান ধ্বংস না কস্পর সম্িিন করস্পে। 
 
 যালান্সির কসম্, সকন তারা সম্িিন করস্পব? 
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আম্রা সকন সম্িিন কন্সর? আম্রা এম্ন একটা ন্সিতী়ে এম্পা়োস্পরর পন্সরকল্পনা কস্পরন্সে 
সযোস্পন আম্রা অিবা আম্াস্পদর বুন্সদ্ধম্ান বংিধররা ন্সসদ্ধান্ত সনস্পব। যন্সদ অনয সকাস্পনা দল 
বা স ািী আম্াস্পদর সচস্প়েও দক্ষিাস্পব এই পন্সরকল্পনাস্পক সম্িিন কস্পর, তারা আম্াস্পদর 
হাস্পত ন্সসদ্ধান্ত গ্রহস্পণর ক্ষম্তা ন্সদস্পত চাইস্পব না। আম্াস্পদর ন্সক েুিঁস্পজ সদো উন্সচত না তারা 
ন্সকরকম্ ন্সিতী়ে এম্পা়োর আম্াস্পদর উপহার ন্সদস্পত যাস্পচ্ছ? 
 
তুন্সম্ ন্সকিাস্পব েুিঁস্পজ সবর করস্পব? 
 
সবি, টান্সম্িনাস্পসর সম়্ের স ালান ট্র্যান্সিজস্পক সকন সবর কস্পর ন্সদস্পলন। এিাস্পব ন্সতন্সন 
একজন সম্ভাবয ন্সবপিনক চন্সরত্রস্পক সুস্পযা  ন্সদস্পলন  যালান্সিস্পত স্বাধীনিাস্পব ঘুস্পর 
সবডাস্পনার। ন্সতন্সন ম্ানবজান্সতর কলযাণ চান, আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সর না। ঐন্সতহান্সসকিাস্পব 
প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর িাসকরা আচরণ কস্পরন বািবতা অনুযা়েী। আসস্পল আম্ার ধারণা 
সম়্ের এন্সে-ন্সম্উলস্পদর ইচ্ছা অনুযা়েী কাজ কস্পরস্পেন। আন্সম্ ম্স্পন কন্সর ট্র্যান্সিজ তাস্পদর 
এস্পজে, আম্াস্পদর জনয ন্সবপিনক। ি়েংকর রকম্ ন্সবপিনক। 
 
ফাি ন্সেকার বলস্পলন, সসলডস্পনর কুসম্, হ়েস্পতা সতাম্ার কিাই ন্সেক। ন্সকন্তু বাকী 
সদসযস্পদর সবাঝাস্পবা ন্সক কস্পর? 
 
ফািি ন্সেকার, আপন্সন আপনার সুনাম্স্পক োস্পটা কস্পর সদেস্পেন। 
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পসৃিবী 
 
২১. 
 
ট্র্যান্সিজ সরস্প  আস্পে আর প্রচে ন্সবরি। সস আর সপস্পলাস্পরট বস্পস আস্পে, ডাইন্সনং রুস্পম্। 
ন্সকেুক্ষণ আস্প  দুপুস্পরর োবার সেস্প়েস্পে। 
 
সপস্পলাস্পরট বলল, দুন্সদন ধস্পর আম্রা ম্হাকাস্পি রস্প়েন্সে, ন্সকন্তু আম্ার সম্সযা হস্পচ্ছ না, 
যন্সদও ন্সবশুদ্ধ বা়ুে, প্রকৃন্সত ইতযান্সদর অিাব রস্প়েস্পে। আিযি! এই ন্সজন্সনসগুস্পলা যেন 
আম্ার চারপাস্পি ন্সেল তেন েুব একটা সে়োল কন্সরন্সন। আম্ার ওস্প়েফার আর সতাম্ার 
চম্ৎকার কন্সম্পউটাস্পরর কারস্পণ পুস্পরা লাইস্পব্র্ন্সর ন্সনস্প়ে আসস্পত সপস্পরন্সে এোস্পন। এবং 
ম্হাকাি সম্বস্পন্ধ আম্ার ি়ে সকস্পট স স্পে। সন্সতযই অদু্ভত। 
 
ট্র্যান্সিজ সকাস্পনা কিা না বস্পল শুধু মৃ্দু িে করল। ন্সিতস্পরর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে। 
 
সপস্পলাস্পরট মৃ্দু  লা়ে বলল, সতাম্াস্পক ন্সবরি করস্পত চাইনা, স ালান, ন্সকন্তু ম্স্পন হস্পচ্ছ 
আম্ার কিা শুনেনা তুন্সম্। যন্সদও আন্সম্ েুব একটা আকষিণী়ে না, সব সম়্েই 
ন্সবরন্সিকর। তস্পব আম্ার ম্স্পন হস্পচ্ছ তুন্সম্ অনয ন্সকেু ন্সনস্প়ে ন্সচন্সন্তত।-সকাস্পনা ন্সবপস্পদ 
পস্পডন্সে? আম্াস্পক বলস্পত ি়ে সপস্প়ো না। ন্সকেু করস্পত পারব না হ়েস্পতা। ন্সকন্তু আতস্পে 
উন্মাদও হস্প়ে যাবনা। 
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ন্সবপদ? ট্র্যান্সিজ ম্স্পন হস্পলা ন্সফস্পর আসস্পে অনয এক জ ৎ সিস্পক, িুরু সাম্ানয কুিঁচস্পক 
আস্পে। 
 
আন্সম্ ম্হাকািযাস্পনর কিা বলন্সে। নতুন ম্স্পডল, তাই আম্ার ম্স্পন হস্পচ্ছ। সকািাও 
সকাস্পনা িুল হস্প়েস্পে। অন্সনন্সিতিাস্পব হাসল সপস্পলাস্পরট। 
 
ট্র্যান্সিজ সজাস্পর সজাস্পর ম্ািা নাডল। সবাকার ম্স্পতা আন্সম্ সতাম্াস্পক দুিঃন্সিন্তা়ে সফস্পল 
সরস্পেন্সে, সজনি। ম্হাকািযাস্পন সম্সযা সনই। িালিাস্পবই চলস্পে। আসস্পল আন্সম্ েুিঁজন্সে 
একটা হাইপার ন্সরস্পল। 
 
আচ্ছা,–হাইপার ন্সরস্পলটা ন্সক? 
 
সবি, বুন্সঝস্প়ে ন্সদন্সচ্ছ, সজনি। টান্সম্িনাস্পসর সাস্পি আম্রা যেন প্রস্প়োজন হস্পব তেনই 
সযা াস্পযা  করস্পত পারব এবং টান্সম্িনাসও আম্াস্পদর সাস্পি যেন তেন সযা াস্পযা  করস্পত 
পারস্পব। তারা ম্হাকািযাস্পনর অবস্থান জাস্পন,  ন্সতপি ন্সচন্সহ্নত করস্পত পারস্পব। এই যন্সদ 
নাও কস্পর, তারা কাোকান্সে ম্হাকাি েযান কস্পর আম্াস্পদরস্পক েুিঁস্পজ ন্সনস্পত পারস্পব, েযান্সনং 
তাস্পদরস্পক সতকি কস্পর সদস্পব ম্হাকািযান বা সম্ন্সটওরাইট-এর বযাপাস্পর। তাোডা তারা 
এনান্সজি পযাটানি ন্সচন্সহ্নত করস্পত পাস্পর, সসটা ম্হাকািযানস্পক শুধু সম্ন্সটওরাইট সিস্পকই 
আলাদা কস্পর না, বরং প্রস্পতযকন্সট যান আলাদািাস্পব ন্সচন্সহ্নত কস্পর, কারণ দুইটা যাস্পনর 
এনান্সজির বযবহার কেস্পনা এক হ়ে না। সযিাস্পবই সহাক আম্াস্পদর পযাটানিও ন্সকেুটা 
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আলাদা হস্পব, সকান সুইচ চালু করলাম্, সকানটা বন্ধ করলাম্ সসটা সকাস্পনা বযাপার না। 
আম্াস্পদর যান হস্পত পাস্পর নতুন ম্স্পডস্পলর, ন্সকন্তু এর এনান্সজি পযাটানি অবিযই টান্সম্িনাস্পস 
সরকডি করা আস্পে।–তাই আম্াস্পদর েুিঁস্পজ সবর কস্পর সফলস্পব সহস্পজই। 
 
আম্ার ম্স্পন হ়ে, স ালান, সিযতা যতই উন্নত হস্পচ্ছ ম্ানুস্পষর প্রাইস্পিন্সস ততই নষ্ট হস্পচ্ছ। 
 
তুন্সম্ হ়েস্পতা ন্সেকই বস্পলে। যাই সহাক, ন্সকেুক্ষস্পণর ম্স্পধযই আম্রা হাইপার সেস্পস চস্পল 
যাব। হাইপার সেস ন্সদস্প়ে যাও়োর সম়্ে আম্রা আসস্পল সাধারণ সেসস্পক সেদ কস্পর 
যাব। এোন সিস্পক ওোস্পন যাব ন্সকন্তু এই দূরত্বটাই কেস্পনা হস্পব একি পারস্পসক-এর 
সম্ান বা তারও সবন্সি সম়্ে লা স্পব ম্াত্র কস্প়েক মু্হূতি। হোৎ কস্পরই আম্রা এত দূস্পর 
চস্পল যাব সয েুিঁস্পজ সবর করা প্রা়ে অসম্ভব। 
 
আচ্ছা, তারপর। 
 
যন্সদ তারা আম্াস্পদর যাস্পন সকাস্পনা হাইপার ন্সরস্পল না বসা়ে। হাইপার ন্সরস্পল হাইপার 
সেস্পসর ম্ধয ন্সদস্প়েও ন্সস নযাল পাোস্পত পারস্পব এই যাস্পনর ন্সনন্সদিষ্ট তবন্সিস্পষ্টযর ন্সস নযাল-
এবং টান্সম্িনাস্পসর কতৃিপক্ষ সবসম়্েই জানস্পব আম্রা সকািা়ে রস্প়েন্সে। এটাই হস্পচ্ছ 
সতাম্ার প্রস্পশ্নর উির।  যালান্সির সকািাও ন্স স্প়ে আম্রা লুকাস্পত পারব না বা এম্নিাস্পব 
হাইপার সেস্পস জাম্প করস্পত পারব না, যাস্পত কস্পর তাস্পদর যন্ত্রপান্সতর হাত সিস্পক বািঁচা 
যাস্পব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

167 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ন্সকন্তু, স ালান, সপস্পলাস্পরট নরম্ সুস্পর বলল, আম্াস্পদর সতা ফাউস্পেিস্পনর প্রস্পটকিস্পনর 
প্রস্প়োজন আস্পে, তাই না? 
 
হযািঁ, সজনি, ন্সকন্তু শুধু তেনই, যেন আম্রা চাইব। তুন্সম্ বস্পলন্সেস্পল সিযতার অগ্র ন্সত 
প্রাইস্পিসী কন্সম্স্প়ে ন্সদস্পচ্ছ।–সবি, আন্সম্ অত সিয হস্পত চাই না। স্বাধীনিাস্পব নডাচডা 
করস্পত চাই–যন্সদ না এবং যতক্ষণ পযিন্ত না আন্সম্ প্রস্পটকিন চাইব। কাস্পজই আন্সম্ 
স্বাচ্ছন্দয সবাধ করব, েুব সবন্সি স্বাচ্ছন্দয সবাধ করব যন্সদ এোস্পন সকাস্পনা হাইপার ন্সরস্পল 
না িাস্পক। 
 
সপস্প়েে একটাও, স ালান? 
 
না, পাইন্সন। যন্সদ পাই তাহস্পল সকাস্পনা না সকাস্পনা িাস্পব বন্ধ কস্পর ন্সদস্পত পারব। 
 
 তুন্সম্ সদেস্পল ন্সচনস্পত পারস্পব? 
 
এটা একটা সম্সযা। হ়েস্পতা ন্সচনস্পত পারব না। একটা সাধারণ হাইপার ন্সরস্পল সদেস্পত 
সকম্ন আন্সম্ জান্সন এবং জান্সন ন্সকিাস্পব সস্পন্দহজনক বস্তু পরীক্ষা করস্পত হ়ে–ন্সকন্তু এটা 
একটা আধুন্সনক যান, ন্সবস্পিষ কাস্পজর জনয ন্সডজাইন করা। হ়েস্পতা এর ন্সনজস্ব ন্সডজাইস্পনই 
একটা হাইপার ন্সরস্পল বসাস্পনা হস্প়েস্পে, এম্নিাস্পব সযন সহস্পজ পাও়ো না যা়ে। 
 
এম্ন সতা হস্পত পাস্পর, হ়েস্পতা সকাস্পনা হাইপারা ন্সৰস্পল সনই, সস কারস্পণই তুন্সম্ েুিঁস্পজ পান। 
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স্বস্পপ্নও কিাটা ন্সচন্তা করস্পত পান্সর না আর ন্সনন্সিত না হস্প়ে হাইপার সেস্পস জাম্প 
করবনা। 
 
সপস্পলাস্পরটস্পক আনন্সন্দত ম্স্পন হস্পলা। একারস্পণই আম্রা ম্হাকাস্পি সািঁতার সকস্পট সবডান্সচ্ছ। 
সিস্পব অবাক হন্সচ্ছলাম্ আম্রা এেস্পনা জাম্প কন্সরন্সন সকন। আন্সম্ জাম্প। এর কিা 
শুস্পনন্সে। সন্সতয কিা বলস্পত ন্সক ন্সকেুটা ি়েও পান্সচ্ছ–িাবন্সেলাম্ কেন তুন্সম্ বলস্পব সকাস্পনা 
ন্সবস্পিষ সপািাক পরস্পত বা সকাস্পনা টযাবস্পলট সেস্পত। 
 
কষ্ট কস্পর একটু হাসল ট্র্যান্সিজ। ন্সকেু করার প্রস্প়োজন সনই। এটা প্রাচীন যু  না। এই 
ধরস্পনর একটা যাস্পন সব কন্সম্পউটাস্পরর হাস্পত সেস্পড ন্সদস্পত পাস্পরা। তুন্সম্ শুধু ন্সনস্পদিি 
সদস্পব, সসটা কস্পর সদস্পব কন্সম্পউটার। বুঝস্পতই পারস্পব না ন্সকেু ঘস্পটস্পে, শুধু ম্াত্র বাইস্পরর 
ম্হাকাস্পির দৃিয বদস্পল যাস্পব হোৎ কস্পর। যন্সদ স্লাইড সিা কেস্পনা। সদস্পে িাক তাহস্পল 
বুঝস্পত পারস্পব একটা স্লাইড সন্সরস্প়ে আস্পরকটা স্লাইড বসাস্পল সকম্ন সদো়ে। হাইপার 
সেস জাম্পও ন্সেক সতম্ন। 
 
যাহ্। সকউ ন্সকেু বুঝস্পত পারস্পব না? আিযি! আম্ার কাস্পে অদু্ভত ম্স্পন হস্পচ্ছ। 
 
আন্সম্ কেস্পনাই ন্সকেু বুঝস্পত পান্সরন্সন এবং সয যানগুস্পলা়ে চস্পডন্সেলাম্ সসগুস্পলা এই 
সেলনাটার ম্স্পতা আধুন্সনক ন্সেল না। তাস্পর শুধু হাইপার ন্সরস্পলর কারস্পণ জাম্প সদন্সর 
করন্সেনা। আম্াস্পদরস্পক টান্সম্িনাস সিস্পক আস্পরা দূস্পর সরস্পত হস্পব-সূস্পযির কাে সিস্পকও দূস্পর 
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সরস্পত হস্পব। ন্সবিাল বস্তুগুস্পলার কাে সিস্পক যত দূস্পর িাকব, জাম্প। ন্সন়েন্ত্রণ করা হস্পতা 
সহজ হস্পব, ম্হাকাস্পির ন্সনন্সদিষ্ট সকা-অন্সডিস্পনটস্পস সপৌঁোস্পনা ন্সনন্সিত হস্পব। প্রস্প়োজস্পনর সম়্ে 
ইচ্ছা করস্পল তুন্সম্ সকাস্পনা গ্রস্পহর ম্াত্র দুইি ন্সকস্পলান্সম্টার উপর সিস্পকই জাম্প করস্পত 
পাস্পরা, তারপর ন্সনরাপস্পদ সিষ করার জনয সতাম্াস্পক ন্সনিির করস্পত হস্পব িাস্প যর উপর। 
হ়েস্পতা সকাস্পনা ন্সবিাল নক্ষত্র বা  যালান্সটক সকার এ ন্স স্প়ে পডস্পব এবং সচাস্পের পলক 
সফলার আস্প ই পুস্পড োই হস্প়ে যাস্পব। ম্হাকাস্পির ন্সবিাল বস্তুগুস্পলার কাে সিস্পক যত দূস্পর 
সরস্পব এধরস্পনর ন্সবপস্পদর সম্ভাবনা ততই কম্স্পব। 
 
সস সক্ষস্পত্র, আন্সম্ সতাম্ার সতকিতার প্রিংসা করন্সে। আম্াস্পদর েুব একটা অডাহুস্পডা 
সনই। 
 
ন্সেক। ন্সবস্পিষ কস্পর সযস্পহতু অনয ন্সকেু করার আস্প  আন্সম্ হাইপার ন্সরস্পলটা েুিঁস্পজ সবর 
করস্পত চাই।–অিবা সযিাস্পবই সহাক ন্সনস্পজস্পক সন্তুষ্ট করস্পত চাই সয এোস্পন সকাস্পনা 
হাইপার ন্সরস্পল সনই। 
 
ট্র্যান্সিজ আবার ডুস্পব স ল তার ন্সনস্পজর ন্সচন্তা়ে এবং সপস্পলাস্পরট তাস্পক সস্পচতন করার 
জনয  লার স্বর উিঁচু করল, আম্াস্পদর হাস্পত সম়্ে কত আস্পে? 
 
ন্সক? 
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বলস্পত চান্সচ্ছ হাইপার ন্সরস্পলর বযাপাস্পর ন্সনন্সিত হস্পল কেন তুন্সম্ জাম্প করস্পব, ম্াই ন্সড়োর 
চযাপ? 
 
বতিম্ান অবস্থান ও  ন্সতস্পত বলা যা়ে আম্রা ম্হাকাস্পি সবন্সডস্প়ে আসার চতুিি ন্সদস্পন জাম্প 
করব। সন্সেক সম়্েটা সবর করব কন্সম্পউটাস্পর। 
 
সবি, সোিঁজােুিঁন্সজর জনয সতাম্ার হাস্পত সম়্ে আস্পে দুন্সদন। আন্সম্ একটা প্রিাব রােস্পত 
পান্সর? 
 
বল। 
 
আম্ার ন্সনস্পজর কাস্পজর সক্ষস্পত্র প্রা়েই সদস্পেন্সে–অবিযই সতাম্ার কাজ সিস্পক আম্ার কাজ 
আলাদা, ন্সকন্তু ন্সন়েম্টা হ়েস্পতা োটাস্পনা যাস্পব ন্সনন্সদিষ্ট সম্সযা ন্সনস্প়ে সারাক্ষণ ম্ািা ঘাম্াস্পল 
লাি হ়ে না। বরং আরাম্ কর, অনয ন্সবষ়ে ন্সনস্প়ে কিা বল। এবং সস্পচতনিাস্পব একাগ্র 
ন্সচন্তা না কস্পর সতাম্ার অবস্পচতন ম্নস্পক সম্সযার সম্াধান করস্পত দাও। 
 
ট্র্যান্সিজ ম্স্পন হস্পলা ন্সবরি হস্প়েস্পে, ন্সকন্তু তারপরই সহস্পস সফলল। সবি, সকন ন়ে?–বল 
প্রস্পফসর, পৃন্সিবীর প্রন্সত তুন্সম্ আগ্রহী হস্প়ে উেস্পল সকন? আম্াস্পদর যাত্রা শুরু হস্প়েস্পে 
একম্াত্র এই ন্সনন্সদিষ্ট গ্রহ সিস্পক, এম্ন অস্বািান্সবক ধারণা সতাম্ার সকন হস্পলা? 
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আহ্! সৃ্মন্সতচারস্পণর িন্সঙ্গস্পত ম্ািা নাডল সপস্পলাস্পরট। সসজনয একটু সপেস্পন সযস্পত হস্পব। 
প্রা়ে ন্সত্রি বের সপেস্পন। যেন কস্পলস্পজ িন্সতি হই, ইচ্ছা ন্সেল বাস্প়োলন্সজি হব। আম্ার 
মূ্ল আগ্রহ ন্সেল ন্সবন্সিন্ন গ্রস্পহর জীব প্রজান্সতগুস্পলার পািিকয ন্সনস্প়ে। তুন্সম্ হ়েস্পতা জাস্পনা, 
তবু বলন্সে–পািিকয ন্সেল েুব সাম্ানয। সব ধরস্পনর জীবন–অন্তত আম্রা যতগুস্পলা ন্সচন্সহ্নত 
কস্পরন্সে-সবগুস্পলাই একই ও়োটার সবজড সপ্রান্সটন / ন্সনউন্সলন্স়েক এন্সসড রসা়েন অনুসরণ 
কস্পর চস্পল। 
 
ন্সম্ন্সলটারী, কস্পলস্পজ, ট্র্যান্সিজ বলল ন্সনওন্সলওন্সনি এবং গ্রযান্সিন্সটি পডাস্পনা হস্পতা। আন্সম্ 
অবিয ন্সবস্পিষে হস্পত পান্সরন্সন। জীবস্পনর রাসা়েন্সনক উপাদান সম্বস্পন্ধ েুব কম্ই জান্সন। 
আম্াস্পদর সিোস্পনা হস্প়েস্পে সয পান্সন, সপ্রান্সটন, এবং ন্সনউন্সলন্স়েক এন্সসড হস্পচ্ছ জীবস্পনর 
সম্ভাবয উপাদান। 
 
এটা আম্ার ম্স্পত একটা অনযাযয সম্াধান। বরং বলা িাস্পলা সয জীবস্পনর অনয সকাস্পনা 
ধরন পাও়ো যা়েন্সন বা আম্রা ন্সচন্সহ্নত করস্পত পান্সরন্সন। যাইস্পহাক, সবস্পচস্প়ে অবাক বযাপার 
হস্পচ্ছ স্থানী়ে প্রজান্সতগুস্পলা সযগুস্পলা শুধু ন্সনন্সদিষ্ট গ্রস্পহই সদো যা়ে সংেযা়েও েুব কম্। 
বাসস্পযা য গ্রহগুস্পলাস্পত েন্সডস্প়ে ন্সেন্সটস্প়ে িাকা ম্ানুষসহ অনযানয জীবপ্রজান্সতগুস্পলার ম্স্পধয 
বাস্প়োস্পকন্সম্কযান্সল এবং ম্রস্পফালন্সজকযান্সল েুব কাোকান্সে। ন্সম্ল রস্প়েস্পে। আর স্থানী়ে 
প্রজান্সতগুস্পলা এস্পক অপস্পরর সিস্পক সমূ্পণি ন্সিন্ন। 
 
সবি তাস্পত ন্সক প্রম্াণ হ়ে? 
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সম্াধান হস্পচ্ছ,  যালান্সির একটা গ্রহ–ম্াত্র একটা গ্রহ–বাকীগুস্পলা সিস্পক। সমূ্পণি 
আলাদা। দি ন্সম্ন্সল়েন গ্রহ রস্প়েস্পে  যালান্সিস্পত-সন্সেক সংেযা সকউই বলস্পত পারস্পব না-
জীবস্পনর উদ্ভব ঘন্সটস্প়েস্পে। ন্সনচু প্রজান্সতর, ক্ষণস্থা়েী, তবন্সচত্রযহীন বংিন্সবিাস্পর অক্ষম্ 
জীবন। একটা গ্রহ, ম্াত্র একটা গ্রহ একা ন্সম্ন্সল়েন প্রজান্সতর জীবস্পনর উদ্ভব ঘন্সটস্প়েস্পে। 
তার সিতর কস্প়েকন্সট অন্সত উন্নতম্াস্পনর, দ্রুত বংি ন্সবিাস্পর সক্ষম্। উন্নত প্রজান্সতর 
সিতর আম্রাও পন্সড। আম্রা যস্পিষ্ট বুন্সদ্ধম্ান, সিযতা স্থাপন, হাইপাস্পরস্পেিাল োইস্পটর 
উন্ন়েন,  যালান্সিস্পত কস্পলান্সন স্থাপস্পনর ম্স্পতা যস্পিষ্ট বুন্সদ্ধম্ান।  যালান্সিস্পত েন্সডস্প়ে পডার 
সম়্ে আম্রা পরের সম্পকিযুি লাইফ-ফম্ি বহন কস্পর আন্সন। 
 
এিাস্পব ন্সচন্তা করা িাম্াও, ট্র্যান্সিজ ন্সনরাসি  লা়ে বলল। আম্ার ম্স্পত যুন্সি একটা 
আস্পে। অিিাৎ আম্রা রস্প়েন্সে একটা ন্সহউম্যান  যালান্সিস্পত। যন্সদ ধস্পর সনই সয শুরু 
হস্প়েন্সেল সকাস্পনা একটা ম্াত্র গ্রহ সিস্পক, সসই একটা গ্রহ অবিযই হস্পব আলাদা। হস্পব না 
সকন? এম্ন বুস্পনািাস্পব জীবন উৎপন্সির সম্ভাবনা েুব কম্–একি ন্সম্ন্সল়েস্পনর এক িা –
কাস্পজই একি ন্সম্ন্সল়েস্পনর ম্স্পধয একটা প্রাণ-বহনকারী গ্রস্পহর সম্ভাবনা সম্স্পন ন্সনস্পল 
সতাম্ার কিা ন্সেক আস্পে। 
 
ন্সকন্তু সসটা ন্সক, যা এই ন্সনন্সদিষ্ট গ্রহস্পক অনয গ্রহ সিস্পক আলাদা কস্পরস্পে? সপস্পলাস্পরট 
উস্পিন্সজত স্বস্পর বলল। সকান ধরস্পনর পন্সরস্পবস্পির কারস্পণ এটা পন্সরণত হস্প়েস্পে একক 
তবন্সিস্পষ্টযর গ্রস্পহ? 
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হ়েস্পতা কাকতালী়েিাস্পব হস্প়ে স স্পে। তাোডা ন্সহউম্যান ন্সবন্স়েং এবং তারা সয সকল লাইফ 
ফম্িগুস্পলা ন্সনস্প়ে এস্পসন্সেল সসগুস্পলা এেন দি ন্সম্ন্সল়েন গ্রস্পহ েন্সডস্প়ে আস্পে, সবগুস্পলাই 
ন্সটস্পক আস্পে িালিাস্পব, কাস্পজই ঐ গ্রহগুস্পলাও যস্পিষ্ট িাস্পলা। 
 
না! ম্ানবজান্সত েন্সডস্প়ে পডার পর, কান্সর ন্সর উন্ন়েস্পনর পর, ন্সটস্পক িাকার যুস্পদ্ধ। জ়েী 
হও়োর পর ঐসব গ্রস্পহ ন্সনস্পজস্পদর প্রস্প়োজনী়ে প্রাস্পণর ন্সবকাি ঘন্সটস্প়েস্পে উদাহরণ ন্সহস্পসস্পব 
টান্সম্িনাস্পসর কিা বলা যা়ে। তুন্সম্ বলস্পত পারস্পব টান্সম্িনাস্পস উন্নত প্রাস্পণর ন্সবকাি 
ঘস্পটন্সেল? এনসাইস্পলাস্পপন্সডষ্টস্পদর যুস্প  যেন টান্সম্িনাস্পস ম্ানুস্পষর প্রিম্ পা পস্পড তেন 
সসোস্পন সবস্পচস্প়ে উন্নত উন্সদ্ভদ ন্সেল পািস্পরর উপর জন্মাস্পনা তিবাল জাতী়ে উন্সদ্ভদ। 
সবস্পচস্প়ে উন্নত প্রাণী ন্সেল সা স্পর জন্মাস্পনা প্রবাস্পলর ম্স্পতা ন্সকেু কীট এবং ম্ান্সটস্পত 
উডস্পত সক্ষম্ ন্সকেু পতঙ্গ। সসগুস্পলাস্পক আম্রা ন্সবনাি কস্পর সা র এবং ম্ান্সট ম্াে, 
েরস্প াি, ো ল, ঘাস, িসয,  ােপালা ন্সদস্প়ে িন্সরস্প়ে তুন্সল। স্থানী়েিাস্পব ন্সবকন্সিত প্রাস্পণর 
ন্সকেুই অবন্সিষ্ট সনই, যা আস্পে তা শুধু ন্সচন্সড়োোনা এবং অযাকু়োন্সর়োস্পম্। 
 
হুম্, ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
সপস্পলাস্পরট তার ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে িাকল প্রা়ে এক ন্সম্ন্সনট, তারপর দীঘিশ্বাস সফস্পল বলল, 
তুন্সম্ আসস্পল আগ্রহী না, তাই না? স্বািান্সবক! কাউস্পকই আগ্রহী ম্স্পন হ়েন্সন। কেস্পনা। 
সবাধহ়ে আম্ারই সদাষ। ন্সবষ়েটা আম্ার কাস্পে এত আকষিণী়ে ম্স্পন হ়ে, ন্সকন্তু অনয 
কাস্পরা কাস্পে আকষিণী়ে কস্পর তুলস্পত পান্সর ন্সন। 
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ন্সবষ়েটা আকষিণী়ে। সবি আকষিণী়ে। ন্সকন্তু ন্সকন্তু তাস্পত ন্সক? ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
সতাম্ার একবারও ম্স্পন হ়েন্সন এই গ্রহ তবোন্সনক দৃন্সষ্টস্পকাণ সিস্পক কতোন্সন গুরুত্বপূণি, 
সয গ্রহ একাই ততন্সর কস্পরন্সেল একটা সমৃ্দ্ধ ইস্পকালন্সজকযাল বযাস্পলি, যা  যালান্সির আর 
সকািাও হ়েন্সন? 
 
হ়েস্পতা বা, যন্সদ তুন্সম্ বাস্প়োলন্সজষ্ট হও।–আন্সম্ তা নই, তুন্সম্ জাস্পনা। কাস্পজই ম্াফ করস্পত 
হস্পব। 
 
অবিযই, বনু্ধ। আসস্পল সকাস্পনা বাস্প়োলন্সজষ্টও সদন্সেন্সন সয এই ন্সবষস্প়ে আগ্রহী। সতাম্াস্পক 
বস্পলন্সে, আন্সম্ বাস্প়োলজীর োত্র ন্সেলাম্। ন্সবষ়েটা ন্সনস্প়ে আম্ার প্রস্পফসস্পরর সাস্পি আলাপ 
কন্সর। ন্সতন্সন আম্াস্পক ন্সকেু বািব সম্সযা ন্সনস্প়ে ম্ািা ঘাম্াস্পত বস্পলন। সিষ পযিন্ত ন্সবরি 
হস্প়ে বাস্প়োলন্সজ বাদ ন্সদস্প়ে ইন্সতহাস সবস্পে সনই–সসটা বালক ব়েস সিস্পকই িস্পে পন্সরণত 
হস্প়েন্সেল আম্ার এবং এই দৃন্সষ্টস্পকাণ সিস্পক মূ্লপ্রশ্ন ন্সনস্প়ে  স্পবষণা শুরু কন্সর। 
 
ন্সকন্তু এটা সতাম্াস্পক সারাজীবস্পনর একটা লক্ষয ততন্সর কস্পর ন্সদস্প়েস্পে, তাই সতাম্ার উন্সচত 
প্রস্পফসস্পরর প্রন্সত কৃতে িাকা। 
 
হযািঁ, সবাই এম্নই িাবস্পব। আম্ার কাজটাও এত আকষিণী়ে সয আন্সম্ কেস্পনা লান্ত 
হইনা–ন্সকন্তু আন্সম্ চাই সয তুন্সম্ও আগ্রহী হস্প়ে উস্পো। সবসম়্েই ন্সনস্পজ ন্সনস্পজ কিা বলস্পত 
িাস্পলা লাস্প  না। 
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ন্সপেস্পন ম্ািা সহন্সলস্প়ে ট্র্যান্সিজ আন্তন্সরকিাস্পব হাসল। 
 
 দুিঃস্পের ো়ো পডল সপস্পলাস্পরস্পটর িান্তমু্স্পে। তুন্সম্ আম্াস্পক ন্সনস্প়ে হাসে সকন? 
 
সতাম্াস্পক ন্সনস্প়ে না, সজনি, ট্র্যান্সিজ বলল। আন্সম্ হাসন্সে ন্সনস্পজর সবাকাম্ী সদস্পে। সতাম্ার 
প্রন্সত আন্সম্ কৃতে। তুন্সম্ ন্সেকই বস্পলন্সেস্পল। 
 
ম্ানুস্পষর উৎপন্সি সম্বস্পন্ধ যা বস্পলন্সে? 
 
না, না।–সবি, সসটাও আস্পে। ন্সকন্তু আন্সম্ বলস্পত চাই, তুন্সম্ আম্াস্পক বস্পলন্সেস্পল সম্সযা 
ন্সনস্প়ে সস্পচতনিাস্পব ন্সচন্তা না কস্পর ম্নটাস্পক অনয কাস্পজ বযি রােস্পত। তাস্পত লাি হস্প়েস্পে। 
তুন্সম্ যেন আম্াস্পক জীবস্পনর ন্সবকাি সবাঝান্সচ্ছস্পল তেনই আন্সম্ বুঝস্পত পান্সর ন্সকিাস্পব 
হাইপার ন্সরস্পল েুিঁজস্পত হস্পব–যন্সদ িাস্পক। 
 
ওহ্, সসটা! 
 
হযািঁ, সসটাই! এই মু্হূস্পতি আম্ার ন্সচন্তার একম্াত্র ন্সবষ়ে। আন্সম্ এম্নিাস্পব হাইপার ন্সরস্পল 
েুিঁজন্সেলাম্ সযন পুরস্পনা প্রন্সিক্ষণ যাস্পন দািঁন্সডস্প়ে আন্সে। িুস্পলই স ন্সে সয এই যান হস্পচ্ছ 
হাজার বেস্পরর কান্সর ন্সর উন্ন়েস্পনর ফসল। বুঝস্পত সপস্পরে? 
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না, স ালান! 
 
একটা কন্সম্পউটার রস্প়েস্পে। কিাটা িুস্পল স লাম্ ন্সক কস্পর? 
 
হাত সনস্পড বস্পলই ন্সনস্পজর রুস্পম্র ন্সদস্পক হািঁটা ন্সদল, সপস্পলাস্পরটস্পকও সটস্পন ন্সনস্প়ে চলল। 
 
আম্াস্পক শুধু সযা াস্পযা  করার সচষ্টা করস্পত হস্পব, কন্সম্পউটার কনট্র্াস্পক্টর উপর হাত 
সরস্পে বলল। 
 
আসস্পল বযাপারটা তাস্পদর একহাজার ন্সকস্পলান্সম্টার সপেস্পন টান্সম্িনাস্পস সপৌঁোস্পনার সচষ্টা 
করা। 
 
সপৌঁোও! কিা বল! সযন সোিঁ়োর জনয নািিগুস্পলার সিষপ্রাস্পন্ত নতুন িাোপ্রিাো ততন্সর 
হস্পচ্ছ, বাইস্পরর ন্সদস্পক প্রসান্সরত হস্পচ্ছ প্রচে  ন্সতস্পত-প্রা়ে আস্পলার  ন্সতস্পত। 
 
ট্র্যান্সিজ েিি অনুিব করল–সবি, হ়েস্পতা েিি না, শুধুই অনুিূন্সত–বা হ়েস্পতা অনুিূন্সতও 
না, ন্সকন্তু সকাস্পনা বযাপার না, সযস্পহতু সন্সেকিাস্পব সবাঝাস্পনার জনয সকাস্পনা সন্সেক িে 
সনই। 
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সস বুঝস্পত পারল টান্সম্িনাস চস্পল এস্পসস্পে ধরাস্পোিঁ়োর ম্স্পধয, যন্সদও তাস্পদর ম্াঝোস্পন 
ন্সবিাল দূরত্ব এবং প্রন্সত সসস্পকস্পে তা ন্সবি ন্সকস্পলান্সম্টার কস্পর বাডস্পে, ন্সকন্তু ম্স্পন হস্পচ্ছ 
সযন গ্রহ এবং ম্হাকািযান এক জা়ে া়ে ন্সস্থর এবং দূরত্ব কস্প়েক ন্সম্টার। 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সকেুই বলল না। চুপ কস্পর রইল। আসস্পল সযা াস্পযা  পদ্ধন্সতটা সস পরীক্ষা কস্পর 
সদেন্সেল, সন্সতযকার সযা াস্পযাস্প র সকাস্পনা ইচ্ছা সনই। 
 
বাইস্পর আট পারস্পসক দূস্পর রস্প়েস্পে এনাক্রণ, কাোকান্সের ম্স্পধয সবস্পচস্প়ে বড গ্রহ–
 যালান্সিক ষ্টযাোস্পডি তাস্পদর ন্সেক সপেস্পন। এই ম্াত্র সয পদ্ধন্সতস্পত টান্সম্িনাস্পস আস্পলার 
 ন্সতস্পত সংবাদ পাোস্পনা হস্পলা সসিাস্পব উির সপস্পত হস্পল সম়্ে লা স্পব। বা়োন্ন বের। 
 
এনাস্পন সপৌঁোও! এনাজিস্পনর কিা ন্সচন্তা কস্পরা! যত পন্সরষ্কারিাস্পব পার ন্সচন্তা কর। তুন্সম্ 
টান্সম্িনাস এবং,  যালাকন্সটক সকার অনুযা়েী অবস্থান জাস্পনা। প্রন্সিক্ষস্পণর সম়্ে তুন্সম্ এম্ন 
সব সাম্ন্সরক সম্সযার সম্াধান কস্পরে সযোস্পন এনাক্রণস্পক আবার দেল করা প্রস্প়োজন 
ন্সেল। 
 
সেস! তুন্সম্ এনাক্রস্পণ সপৌঁস্পে স ে। 
 
দৃিয ফুন্সটস্প়ে সতাল! দৃিয ফুন্সটস্প়ে সতাল! ন্সচন্তা কর সযন হাইপার ন্সরস্পলর ম্াধযস্পম্ তুন্সম্ 
সসোস্পন সপৌঁস্পেে। 
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ন্সকেুই না! তার নািিগুস্পলা েুটল তীস্পরর ম্স্পতা ন্সকন্তু সকাস্পনা লক্ষয সপস্পলা না। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর হাত ন্সিন্সিল হস্প়ে স ল। ফার িাস্পর সকাস্পনা হাইপার ন্সরস্পল সনই, সজনি আন্সম্ 
ন্সনন্সিত।–সতাম্ার কিা না শুনস্পল কতন্সদস্পন ন্সনন্সিত হতাম্ বলা মু্িন্সকল। 
 
সপস্পলাস্পরস্পটর মু্স্পের একটা সপিীও কািঁপলনা। ন্সকন্তু সচােমু্ে উজ্জ্বল হস্প়ে উেল। সাহাস্পযয 
লা স্পত সপস্পর আন্সম্ েুিী। তার ম্াস্পন ন্সক এেন আম্রা জাম্প করব? 
 
না, এেস্পনা দুন্সদন অস্পপক্ষা করব, ন্সনরাপিার জনয। ন্সবিাল বস্তুগুস্পলার কাে সিস্পক দূস্পর 
সরস্পত হস্পব, ম্স্পন আস্পে?-তাোডা এই যানটা সমূ্পণি নতুন, আম্ার কাস্পে অপন্সরন্সচত, 
কাস্পজই সন্সেক পদ্ধন্সতটা জানস্পত হ়েস্পতা দুন্সদন লা স্পব-ন্সবস্পিষ কস্পর প্রিম্ জাম্প-এর 
জনয সন্সেক হাইপারথ্রাষ্ট ন্সক হস্পব সসই ন্সবষ়েটা। আম্ার একটা অনুম্ান আস্পে, তারপস্পরও 
সব কাজ করব কন্সম্পউটার ন্সদস্প়ে। 
 
রস্পক্ষ কস্পরা! তার ম্াস্পন আস্পরা দুস্পটা একস্পঘস্প়ে ন্সদন। 
 
একস্পঘস্প়ে? দািঁত সবর কস্পর হাসল ট্র্যান্সিজ। একস্পঘস্প়েম্ীর ন্সকেু সনই! তুন্সম্ আর। আন্সম্, 
সজনি, কিা বলব পৃন্সিবী ন্সনস্প়ে। 
 
অবিযই? তুন্সম্ আসস্পল বৃদ্ধ একজন সলাকস্পক েুিী করস্পত চাইে। সসটা সতাম্ার দ়ো। 
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সবাকা! আন্সম্ ন্সনস্পজস্পকই েুিী করস্পত চাইন্সে। সজনি, তুন্সম্ আম্াস্পক যা বস্পলে তার সিস্পক 
বুঝস্পত পারন্সে পৃন্সিবী হস্পচ্ছ এই ম্হান্সবস্পশ্বর সবস্পচস্প়ে গুরুত্বপূণি এবং সকৌতূহস্পলােীপক 
বস্তু। 
 
. 
 
২২. 
 
আসস্পল সপস্পলাস্পরট যেনই পৃন্সিবীর বযাপাস্পর তার অনুম্ান বযি কস্পরস্পে তেনই সসটা 
ট্র্যান্সিস্পজর ম্ািা়ে েুস্পক স স্পে। এতক্ষণ হাইপার ন্সরস্পল সম্সযা ন্সনস্প়ে বযি ন্সেল বস্পল 
ম্স্পনাস্পযা  সদ়েন্সন। সম্সযার সম্াধান হস্পতই সস ম্স্পনাস্পযা ী হস্প়ে উেল। 
 
সম্ভবত ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সনস্প়ে হযারী সসলডস্পনর ম্ন্তবয  যালান্সির ন্সবপরীত সিষ প্রান্ত 
সবস্পচস্প়ে সবন্সিবার উচ্চারণ করা হস্প়েস্পে। সসলডন এম্নন্সক সসই স্থাস্পনর একটা নাম্ও 
ন্সদস্প়েস্পেন নক্ষস্পত্রর সিষ প্রান্ত বা িারস এে। 
 
ইস্পম্পন্সর়োল সকাস্পটি ন্সবচার ন্সনস্প়ে ন্সলন্সেত  াল ডরন্সনস্পকর ন্সববরণীস্পত এই কিাগুস্পলার 
উস্পল্লে আস্পে।  যালান্সির ন্সবপরীত সিষ প্রান্ত–ন্সেক এই কিাগুস্পলাই সসলডন ডরন্সনস্পকর 
কাস্পে বস্পলন্সেস্পলন। তারপর এগুস্পলা ন্সনস্প়ে কম্ ন্সবতকি হ়েন্সন। 
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ন্সক ন্সদস্প়ে  যালান্সির এক প্রান্ত অনয প্রাস্পন্তর সাস্পি সজাডা সদ়ো যাস্পব? সরল সরো, বক্র 
সরো, ন্সপ্রং-এর ম্স্পতা পযাচাস্পনা ন্সকেু, বৃি নান্সক অনয ন্সকেু? 
 
আর এেন ট্র্যান্সিস্পজর কাস্পে হোৎ কস্পরই পন্সরষ্কার হস্প়ে স ল সয  যালান্সির ম্ানন্সচস্পত্রর 
উপর সরল বা বক্র সকাস্পনা সরোই টানা যাস্পব না। বযাপারটা তারস্পচস্প়েও সূক্ষ্ম। 
 
একটা বযাপার পন্সরষ্কার সয  যালান্সির এক প্রান্ত হস্পচ্ছ টান্সম্িনাস। এটা  যালান্সির 
এস্পকবাস্পর প্রাস্পন্ত, হা-আম্াস্পদর ফাউস্পেিস্পনর প্রান্ত-যার ফস্পল সিষ িেটার একটা 
আক্ষন্সরক অিি পাও়ো যা়ে। তাোডা সসলডন সয সম়্ে কিাগুস্পলা বস্পলন্সেস্পলন সস সম়্ে 
এটাই ন্সেল  যালান্সির সবস্পচস্প়ে নতুন ন্সবশ্ব, সয ন্সবশ্ব ম্াত্র স্থাপন হস্পত যান্সচ্ছল, ন্সকন্তু 
সকাস্পনা অন্সিত্ব ন্সেলনা। 
 
তাহস্পল  যালান্সির অপর প্রান্ত হস্পব সকানটা? আস্পরক ফাউস্পেিস্পনর প্রান্ত? সকন, 
 যালান্সির সবস্পচস্প়ে প্রাচীন ন্সবশ্ব? এবং না সজস্পনই সপস্পলাস্পরট সয বিবয ন্সদস্প়েস্পে, তাস্পত 
সবাঝা যা়ে সসই ন্সবশ্ব হস্পচ্ছ পৃন্সিবী। অবিযই পৃন্সিবীস্পত রস্প়েস্পে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন। 
 
যন্সদও সসলডন বস্পলন্সেস্পলন সয  যালান্সির অপর প্রান্ত রস্প়েস্পে নক্ষস্পত্রর সিষ প্রাস্পন্ত। সক 
বলস্পব সয ন্সতন্সন রূপক িে বযবহার কস্পরন ন্সন? সপস্পলাস্পরস্পটর ম্স্পতা যন্সদ ম্ানবজান্সতর 
অতীত ইন্সতহাস পযিাস্পলাচনা কস্পর কতগুস্পলা সরল সরো টানা হ়ে, সরোগুস্পলা প্রন্সতন্সট 
প্লযাস্পনটারী ন্সসস্পিম্, প্রন্সতন্সট নক্ষত্র সযগুস্পলা একন্সট বাসস্পযা য গ্রহস্পক আস্পলা সদ়ে সসগুস্পলা 
সিস্পক, অনয সকাস্পনা প্লযানটারী ন্সসস্পিম্, অনয সকাস্পনা নক্ষত্র সযোন সিস্পক প্রিম্ 
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অন্সিযাত্রীরা এস্পসন্সেল, তারপর আস্পরা আস্প র সকাস্পনা নক্ষত্রস্পক সেদ করস্পব–যতক্ষণ 
পযিন্ত না সবগুস্পলা সরো ঐ নক্ষস্পত্র ন্স স্প়ে ন্সম্ন্সলত হ়ে সযোন সিস্পক ম্ানবজান্সতর উদ্ভব 
হস্প়েন্সেল। এই নক্ষত্রই পৃন্সিবীস্পক আস্পলা সদ়ে, এটাই হস্পচ্ছ নক্ষস্পত্রর সিষ প্রান্ত। 
 
ট্র্যান্সিজ সহস্পস  ল্প কস্পণ্ঠ বলল, পৃন্সিবী সম্পস্পকি আম্াস্পক আস্পরা ন্সকেু বল, সজনি। 
 
ম্ািা নাডল সপস্পলাস্পরট। যা জান্সন সবই বস্পলন্সে, সন্সতয। ট্র্যানটস্পর হ়েস্পতা আস্পরা ন্সকেু 
জানস্পত পারব। 
 
না, পারবনা, সজনি। আম্রা সসোস্পন ন্সকেুই পাব না। সকন? কারণ আম্রা ট্র্যানটস্পর 
যান্সচ্ছনা। এই যাস্পনর ন্সন়েন্ত্রণ আম্ার হাস্পত এবং ন্সনন্সিত িাক আম্রা যান্সচ্ছনা। 
 
সপস্পলাস্পরট হা হস্প়ে স স্পে, ন্সনিঃশ্বাস বন্ধ হস্প়ে স ল কস্প়েক মু্হূস্পতির জনয, তারপর বলল, 
ওহ্, ম্াই ন্সড়োর সফস্পলা! 
 
সিান সজনি। এম্ন কস্পরানা। আম্রা যান্সচ্ছ পৃন্সিবী নাস্পম্র গ্রহ েুিঁস্পজ সবর করস্পত। 
 
ন্সকন্তু একম্াত্র ব্র্যানটরই, সযোস্পন 
 
না। ট্র্যানটস্পর তুন্সম্ শুধু ন্সকেু প্রাচীন ধুন্সলধূসর ন্সফল্ম আর ডকুস্পম্েস সদস্পে সদস্পে ন্সনস্পজ 
আস্পরা প্রাচীন আর ধূন্সলধূসর হস্প়ে যাস্পব। 
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আম্ার কতন্সদস্পনর স্বপ্ন-, 
 
তুন্সম্ স্বপ্ন সদস্পেে পৃন্সিবী েুিঁস্পজ সবর করার। ন্সকন্তু শুধু। 
 
ট্র্যান্সিজ উস্পে দািঁডাস্পলা। সাম্স্পন ঝুিঁস্পক সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সটউন্সনস্পকর হাত ধস্পর বলল, 
ন্সিতী়েবার বস্পলানা প্রস্পফসর। ন্সিতী়েবার বস্পলা না। এই যাস্পন উোর আস্প ই তুন্সম্ যেন 
প্রিম্ বস্পলন্সেস্পল আম্রা পৃন্সিবী েুিঁজস্পত যান্সচ্ছ, তেনই বস্পলন্সেস্পল আম্রা পাবই, কারণ 
সতাম্ার ন্সনস্পজর িাষাস্পতই বন্সল, আম্ার ম্ািা়ে একটা চম্ৎকার সম্ভাবনা রস্প়েস্পে। এেন 
আন্সম্ সতাম্ার কাে সিস্পক ট্র্যানটর িেটা শুনস্পত চাইনা। শুধু জানস্পত চাই চম্ৎকার 
সম্ভাবনাটা ন্সক? 
 
ন্সকন্তু বযাপারটা ন্সনন্সিত করস্পত হস্পব। এেন পযিন্ত এটা শুধুই একটা কল্পনা সাম্ানয আিা, 
সাম্ানয সম্ভাবনা। 
 
িাল! আম্াস্পক বস্পলা! 
 
তুন্সম্ বুঝস্পব না। ন্সকেুই বুঝস্পব না। এই ন্সবষ়ে ন্সনস্প়ে একম্াত্র আন্সম্ই  স্পবষণা কস্পরন্সে। 
ঐন্সতহান্সসক, দৃঢ় বা সন্সতয সকাস্পনা প্রম্াণ সনই। ম্ানুষ এম্নিাস্পব পৃন্সিবী ন্সনস্প়ে কিা বস্পল 
সযন এটা সতয ঘটনা আবার কেস্পনা ম্স্পন হ়ে সযন ন্সকংবদন্তী। এ বযাপাস্পর ন্সম্ন্সল়েন 
ন্সম্ন্সল়েন  ল্প ািা েন্সডস্প়ে আস্পে। 
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সবি তুন্সম্ ন্সকিাস্পব  স্পবষণা চান্সলস্প়েে? 
 
আন্সম্ সবধরস্পনর  ল্প, ইন্সতহাস, সলাককান্সহনী, সপৌরান্সণক কান্সহনী সংগ্রহ কস্পরন্সে। 
এম্নন্সক  যালান্সির সযোস্পন পৃন্সিবী বা মূ্লগ্রস্পহর সকাস্পনা উস্পল্লে আস্পে সসগুস্পলাও। ন্সত্রি 
বের ধস্পর  যালান্সির সবগুস্পলা গ্রহ সিস্পক আন্সম্ যা সপস্পরন্সে সংগ্রহ কস্পরন্সে। এেন 
সচস্প়েন্সেলাম্ এগুস্পলার সফস্পক ন্সবশ্বাসস্পযা য সকাস্পনা তিয  যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সর ন্সকন্তু তুন্সম্ 
িেটা উচ্চারণ করস্পত না কস্পরে। 
 
ন্সেক, বস্পলা না। এটা বাদ ন্সদস্প়ে বস্পলা সব তিয সিস্পক সকন ম্াত্র একটা সতাম্ার 
ম্স্পনাস্পযা  সকস্পড ন্সনস্প়েস্পে এবং সকন সসটাস্পকই গুরুত্ব ন্সদস্পত হস্পব? 
 
সপস্পলাস্পরট ম্াো নাডল। স ালান দুিঃন্সেত, বলস্পত বাধয হন্সচ্ছ, তুন্সম্ আসস্পল তসন্সনক বা 
রাজনীন্সতন্সবস্পদর ম্স্পতা কিা বলে। এইিাস্পব ইন্সতহাস কাজ কস্পর না। 
 
ট্র্যান্সিজ লম্বা শ্বাস ন্সনস্প়ে রা  দম্ন করল। বলল ন্সকিাস্পব কাজ কস্পর, সজনি। হাস্পত 
দুন্সদন সম়্ে আস্পে। আম্াস্পক সিোও। 
 
তুন্সম্ ম্াত্র একটা বা এক সাস্পি কস্প়েকটা সপৌরান্সণক কান্সহনীর উপর ন্সনিির কস্পত পাস্পরা 
না। আম্াস্পক সসগুস্পলা একত্র কস্পর ন্সবস্পেষণ করস্পত হস্প়েস্পে, সং ন্সেত করস্পত হস্প়েস্পে, 
ন্সবন্সিন্ন ন্সবষ়েবস্তুর প্রতীক ততন্সর করস্পত হস্প়েস্পে-অস্বািান্সবক আবহাও়ো, প্লযাস্পনটান্সর 
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ন্সসস্পিস্পম্র বণিনা, বীর ািা, এম্ন আস্পরা িস্প়ে িস্প়ে ন্সবষ়ে ন্সবস্পবচনা করস্পত হস্প়েস্পে। 
দুন্সদস্পন ন্সকেুই হস্পব না। আম্ার সলস্প স্পে ন্সত্রি বের। 
 
তারপর সবগুস্পলা সপৌরান্সণক কান্সহনীর ম্স্পধয ন্সম্ল েুিঁস্পজ সবর করার জনয এবং সন্সতযকার 
অবািব কান্সহনীগুস্পলা বাদ সদ়োর জনয আন্সম্ একটা কন্সম্পউটার সপ্রাগ্রাম্ ততন্সর কন্সর। 
একই সাস্পি পৃন্সিবীর একটা কাল্পন্সনক ম্স্পডল ততন্সর কন্সর। কারণ যন্সদ আসস্পলই সকাস্পনা 
গ্রস্পহ ম্ানবজান্সতর ন্সবকাি ঘস্পট তস্পব সসই গ্রস্পহর একটা সক্ষস্পত্র অবিযই সব কান্সহনী, 
বীর ািার ম্স্পধয ন্সম্ল িাকস্পব। তুন্সম্ চাও আন্সম্  ন্সণস্পতর ম্াধযস্পম্ ন্সবিান্সরত বযােযা কন্সর? 
 
এেন না, ধনযবাদ, ট্র্যান্সিজ বলল, ন্সকন্তু তুন্সম্ ন্সক ন্সনন্সিত সয সতাম্ার  ন্সণত শুদ্ধ? একটা 
বযাপার সে়োল কস্পরা, টান্সম্িনাস্পস বসন্সত স্থাপন করা হ়ে পািঁচ িতােী আস্প  এবং সসোস্পন 
সয ম্ানুষগুস্পলা এস্পসন্সেল তারা এস্পসন্সেল ট্র্ানটর সিস্পক। ট্র্যানটস্পর তারা এস্পসন্সেল এক 
ডজস্পনর সবন্সি অনযানয ন্সবশ্ব সিস্পক। এেন যারা জাস্পননা, তারা ধস্পর ন্সনস্পত পাস্পর সয হযারী 
সসলডন এবং সযালির হান্সডিন, যাস্পদর কাস্পরা জন্মই টান্সম্িনাস্পস হ়েন্সন, এস্পসন্সেস্পলন পৃন্সিবী 
সিস্পক এবং ট্র্যানটর পৃন্সিবীর আস্পরক নাম্। সসলডন ট্র্যানটস্পরর সয বণিনা ন্সদস্প়েস্পেন-পুস্পরা 
িূ-পৃি ন্সেল ধাতুস্পত োকা-তাস্পত বলা যা়ে, এটা পৃন্সিবী না। কাস্পজই এটা অবািব 
কান্সহনী।। 
 
সন্তুষ্ট সদোস্পলা সপস্পলাস্পরটস্পক। তসন্সনক আর রাজনীন্সতন্সবদ ন্সনস্প়ে সয কিাগুস্পলা বস্পলন্সেলাম্ 
সসগুস্পলা প্রতযাহার কস্পর ন্সনন্সচ্ছ। তুন্সম্ েুব সহস্পজই ধরস্পত পারে। অবিযই আম্াস্পক ন্সকেু 
ন্সন়েন্ত্রণ ততন্সর করস্পত হস্প়েস্পে। প্রকৃত ইন্সতহাস এবং আম্ার সং ৃহীত কান্সহনীগুস্পলার ম্স্পধয 
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আন্সম্ একস্পিারও সবন্সি িুল সবর কন্সর। তারপর প্রাপ্ত তিযগুস্পলা আম্ার ম্স্পডস্পলর সাস্পি 
ন্সম্লাস্পনার সচষ্টা কন্সর। একটা তিয ন্সেল টান্সম্িনাস্পসর প্রিম্ যুস্প র ইন্সতহাস্পসর উপর ন্সিন্সি 
কস্পর। কন্সম্পউটার সবগুস্পলা বান্সতল কস্পর সদ়ে। সবগুস্পলা। আসস্পল আম্ার কল্পনা িন্সির 
অিাব রস্প়েস্পে, তস্পব আন্সম্ সচষ্টা কস্পরন্সে। 
 
আন্সম্ জান্সন তুন্সম্ সচষ্টা কস্পরে, সজনি। সতাম্ার ম্স্পডল সিস্পক পৃন্সিবী সম্বস্পন্ধ ন্সক জানস্পত 
সপস্পরে? 
 
অস্পনক ন্সকেু। এক ধরস্পনর সপ্রাফাইল সযম্ন  যালান্সির প্রা়ে নব্বই িতাংি বাসস্পযা য 
গ্রস্পহর আবতিন সম়্ে হস্পচ্ছ বাইি সিস্পক োন্সব্বি  যালাকন্সটক িযাোডি আও়োরস। সতা- 
 
ট্র্যান্সিজ বাধা ন্সদল। আিা কন্সর এটা ন্সনস্প়ে সবন্সি ম্ািা ঘাম্াওন্সন, সজনি। এোস্পন সকাস্পনা 
রহসয সনই। সয গ্রস্পহ বসন্সত করস্পব, তুন্সম্ ন্সনি়েই চাইস্পবনা সসটা এত দ্রুত আবতিন 
করুক যাস্পত বা়ুে প্রবাহ ঝস্পডা প্রকৃন্সতর হস্পব বা এত আস্পি আবতিন করুক যাস্পত 
তাপম্াত্রার পািিকয অন্সতন্সরি হস্পব। ম্ানুষ সহনিীল তবন্সিস্পষ্টযর গ্রস্পহ বাস করস্পত চা়ে 
এবং যেন সব বাসস্পযা য গ্রস্পহর তবন্সিষ্টযগুস্পলা ন্সম্স্পল যা়ে তেন সকউ বলস্পত পাস্পর ন্সক 
আিযি সকাইন্সিস্পডি সযোস্পন আিযি হও়োর ন্সকেু সনই বা সকাইন্সিস্পডস্পির ন্সকেু সনই। 
 
সন্সতয কিা বলস্পত ন্সক, সপস্পলাস্পরট িান্ত  লা়ে বলল, এটা সম্াজ ন্সবোস্পনর একটা 
গুরুত্বপূণি ন্সবষ়ে। পদািিন্সবোস্পনরও, আম্ার ধারণা-তস্পব সযস্পহতু আন্সম্ পদািি ন্সবোনী নই 
ন্সনন্সিত হস্প়ে বলস্পত পারব না। যাইস্পহাক এটাস্পক বলা হ়ে এন্সপক ন্সপ্রন্সিপল। 
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পযিস্পবক্ষণকারী ঘটনাস্থস্পল উপন্সস্থত সিস্পক বা পযিস্পবক্ষণ কস্পর বািব জীবস্পন সসগুস্পলার 
প্রন্সতফলন ঘটা়ে। প্রশ্ন হস্পচ্ছ: সসই গ্রহটা সকািা়ে সযটা ম্স্পডল ন্সহস্পসস্পব কাজ কস্পরস্পে? 
সকান গ্রহ ন্সেক চন্সব্বি  যালাকন্সটক িযাোডি আও়োস্পরর এক  যালাকন্সটক িযাোডি ন্সদস্পন 
ন্সনজ কক্ষপস্পি আবতিন কস্পর? 
 
ন্সচন্সন্ততিাস্পব ট্র্যান্সিজ ন্সনস্পচর সোিঁট কাম্স্পড ধরল। সতাম্ার ধারণা সসটাই পৃন্সিবী? 
 যালাকন্সটক িযাোডি সয সকাস্পনা ন্সবস্পশ্বর অিযন্তরীণ তবন্সিস্পষ্টযর উপর ন্সিন্সি কস্পরও হস্পত 
পাস্পর, তাই না? 
 
ন্সেক তা না। ম্ানুস্পষর স্বিাস্পবর সাস্পি ন্সম্স্পল না। বার হাজার বের ট্র্ানটর ন্সেল  যালান্সির 
কযান্সপটাল ও়োল্ডি-ন্সবি হাজার বের ধস্পর ন্সেল সবস্পচস্প়ে জনবহুল ন্সবশ্ব। তারপরও সস 
তার ১.০৮ িযাোডি ন্সদস্পনর আবতিন সম়্ে  যালান্সির উপর চান্সপস্প়ে সদ়ে ন্সন। টান্সম্িনাস্পসর 
আবতিন সম়্ে হস্পচ্ছ ০.৯১  যালাকন্সটক িযাোডি ন্সদন এবং আম্রাও সসটা আম্াস্পদর 
অধীনি গ্রহগুস্পলার উপর চান্সপস্প়ে সদই ন্সন। সলাকাল প্লযাস্পনটারী সড ন্সসস্পিস্পম্র জনয 
প্রন্সতন্সট গ্রহই ন্সনজস্ব ন্সহসাব বযবহার কস্পর। আন্তগ্রহ সম্ন্বস্প়ের জনয-কন্সম্পউটাস্পরর 
সাহাস্পযয সলাকাল প্লযাস্পনটরী সড এবং  যালাকন্সটক িযাোডি সডর সম্ন্ব়ে করা হ়ে। 
 যালাকন্সটক িযাোডি সড অবিযই এস্পসন্সেল পৃন্সিবী সিস্পক। 
 
সসটাই আবন্সিযক সকন? 
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একটা কারণ, একসম়্ে পৃন্সিবীই ন্সেল একম্াত্র বাসস্পযা য গ্রহ, কাস্পজই এর ন্সদন এবং 
বেরগুস্পলা িযাোডি ন্সহস্পসস্পব ধরা হস্প়েস্পে এবং অনযানয গ্রস্পহ বসন্সত স্থাপন করার সম়্ে 
এটাই িযাোডি ন্সহস্পসস্পব রাো হস্প়েস্পে। তাোডা পৃন্সিবীর সয ম্স্পডল আন্সম্ ততন্সর কস্পরন্সে, 
সসোস্পন সদো স স্পে সয ন্সনজ কক্ষপস্পি এর আবতিন সম়্ে ন্সেক চন্সব্বি  যালাকন্সটক 
িযাোডি ঘণ্টা এবং সূযিস্পক প্রদন্সক্ষণ করার সম়্ে ন্সেক এক  যালাকন্সটক িযাোডি বের। 
 
সকাইন্সিস্পডি হস্পত পাস্পর? 
 
সপস্পলাস্পরট হাসল। এেন তুন্সম্ ন্সনস্পজই সকাইন্সিস্পডস্পির কিা বলে। বুস্পক হাত ন্সদস্প়ে 
বলস্পত পারস্পব সয এম্ন ঘটনা কাকতালী়েিাস্পব ঘস্পট? 
 
সবি সবি, ট্র্যান্সিজ ন্সফসন্সফস কস্পর বলল। 
 
আস্পরা আস্পে। প্রাচীন একটা ন্সহসাব ন্সেল যাস্পক বলা হস্পতা ম্াস 
 
আন্সম্ জান্সন। 
 
 ন্সহসাবটা পুস্পরাপুন্সর পৃন্সিবীর উপগ্রস্পহর আবতিস্পনর সাস্পি ন্সম্স্পল যা়ে। যাইস্পহাক 
 
হা? 
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আম্ার ম্স্পডস্পলর একটা অবাক বযাপার হস্পচ্ছ, সয উপগ্রস্পহর কিা বললাম্ সসটা অস্পনক 
বড, প্রা়ে পৃন্সিবীর ন্সনজস্ব ডা়োন্সম্টাস্পরর চার িাস্প র এক িা । 
 
কেস্পনা শুন্সনন্সন, সজনি।  যালান্সির জনবহুল গ্রস্পহর সকাস্পনাটারই এধরস্পনর সকাস্পনা 
উপগ্রহ সনই। 
 
সসটাই িাস্পলা, সপস্পলাস্পরট বলল। যন্সদ ন্সবন্সচত্র ও বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী ন্সনস্প়ে পৃন্সিবী এক 
অননযসাধারণ গ্রহ হ়ে, তাহস্পল এর ন্সকেু বািব অসাধারণত্ব িাকা উন্সচত। 
 
ন্সকন্তু ন্সবন্সচত্র ও বুন্সদ্ধম্ান প্রাস্পণর সাস্পি ন্সবিাল একটা উপগ্রস্পহর সম্পকি ন্সক? 
 
এেন তুন্সম্ আম্াস্পক সম্সযা়ে সফস্পল ন্সদস্প়েে। উিরটা আম্ার জানা সনই। ন্সকন্তু ন্সবষ়েটা 
ন্সবস্পবচনার দাবী রাস্পে, তাই না? 
 
ট্র্যান্সিজ বুস্পক হাত সবিঁস্পধ দািঁডাস্পলা। তাহস্পল সম্সযাটা ন্সক? বাসস্পযা য গ্রহগুস্পলার 
পন্সরসংেযান সিস্পক এম্ন একটা গ্রহ সবস্পে নাও যার আবতিন এবং প্রদন্সক্ষণ সম়্ে ন্সেক 
এক  যালাকন্সটক িযাোডি ন্সদন এবং এক  যালাকন্সটক িযাোডি বেস্পরর সম্ান। আর যন্সদ 
এর একটা ন্সবিাল উপগ্রহ িাস্পক, তাহস্পল তুন্সম্ যা েুিঁজে তা সপস্প়ে যাস্পব। আম্ার ধারণা 
তুন্সম্ সসই গ্রহটা সপস্প়ে স ে। 
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সপস্পলাস্পরটস্পক ন্সবব্র্ত সদোস্পলা। সবি, তুন্সম্ যা িাবে, তা হ়েন্সন। পন্সরসংেযান আন্সম্ 
সদস্পেন্সে ন্সকন্তু এ ধরস্পনর সকাস্পনা গ্রহ পাইন্সন। 
 
হতিম্ব হস্প়ে ট্র্যান্সিজ বস্পস পডল আবার। তার ম্াস্পন সতাম্ার সম্ি যুন্সি প্রম্াণ িুল। 
 
পুস্পরাপুন্সর না, আম্ার ম্স্পত। 
 
পুস্পরাপুন্সর না বলস্পত ন্সক সবাঝা়ে? সম্ি ন্সবিান্সরত বণিনাসহ তুন্সম্ একটা ম্স্পডল ততন্সর 
কস্পরে, ন্সকন্তু এর সাস্পি সঙ্গন্সতপূণি ন্সকেু েুিঁস্পজ পাচ্ছনা। তাহস্পল সতাম্ার ম্স্পডল 
অকাযিকর। সতাম্াস্পক আবার প্রিম্ সিস্পক শুরু করস্পত হস্পব। 
 
না। আসস্পল বাসস্পযা য গ্রস্পহর পন্সরসংেযান অসমূ্পণি। প্রা়ে দি ন্সম্ন্সল়েন গ্রহ রস্প়েস্পে, তার 
ম্স্পধয ন্সকেু আবার এস্পকবাস্পরই অেযাত। আসস্পল প্রা়ে অস্পধিক গ্রস্পহরই সকাস্পনা প্রকৃত তিয 
সনই। প্রা়ে ে়ে লাে চন্সল্লি হাজার গ্রস্পহর নাম্ বা অবস্থান োডা আর সকাস্পনা তিয সনই। 
ন্সকেু  যালাকস্পটাগ্রাফার-এর ম্স্পত প্রা়ে দি হাজার গ্রস্পহর নাম্ আস্পদৌ তান্সলকািুি করা 
হ়েন্সন। হ়েস্পতা তাস্পদরই ইচ্ছা়ে। ইস্পম্পন্সর়োল যুস্প  এিাস্পব তারা হ়েস্পতা কর ফািঁন্সক ন্সদত। 
 
আর পস্পরর িতােীগুস্পলাস্পত, ট্র্যান্সিজ মু্ে সিঙস্পচ বলল, এগুস্পলা হ়েস্পতা দসুযস্পদর 
আবাসস্থল ন্সহস্পসস্পব বযবহৃত হস্প়েস্পে। 
 
আন্সম্ ন্সেক জান্সন না। সপস্পলাস্পরট সস্পন্দস্পহর  লা়ে বলল। 
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একই কিা। আম্ার ধারণা, তান্সলকা়ে পৃন্সিবীর নাম্ অবিযই আস্পে। পৃন্সিবী হস্পচ্ছ 
সবস্পচস্প়ে প্রাচীন এবং  যালান্সিস্পত সিযতা স্থাপস্পনর প্রিম্ যুস্প  এই নাম্টা অবিযই বাদ 
পস্পডন্সন। তান্সলকা়ে নাম্ উেস্পল সসটা সিস্পকই যাস্পব। 
 
ন্সিধাগ্রি সদোস্পলা সপস্পলাস্পরটস্পক। আসস্পল, আসস্পল–তান্সলকা়ে পৃন্সিবী নাস্পম্ একটা গ্রহ 
রস্প়েস্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ তান্সকস্প়ে রইল। একটু আস্প ই তুন্সম্ বস্পলে তান্সলকা়ে পৃন্সিবী নাম্টা সনই? 
 
পৃন্সিবী নাস্পম্ সনই। ন্সকন্তু  া়ো নাস্পম্ একটা গ্রহ আস্পে। 
 
তাস্পত ন্সক? স ই়োহ? 
 
 উচ্চারণটা হস্পব  া়ো। যার অিি পৃন্সিবী? 
 
 া়োর অিি অনযন্সকেু না হস্প়ে পৃন্সিবী হস্পব সকন, সজনি। নাম্টা আম্ার কাস্পে অিিহীন। 
 
সপস্পলাস্পরস্পটর সাধারণ িাবস্পলিহীন মু্ে উজ্জ্বল হস্প়ে উেল। ন্সবশ্বাস করস্পব ন্সক না জান্সন 
না-সপৌরান্সণক কান্সহনীগুস্পলা ন্সবস্পেষণ কস্পর আন্সম্ জানস্পত সপস্পরন্সে সয পৃন্সিবীস্পত একান্সধক 
পৃিক িাষার প্রচলন ন্সেল। 
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ন্সক? 
 
 হযািঁ। পুস্পরা  যালান্সিস্পত আম্াস্পদর ন্সনস্পজস্পদরইস্পতা কিা বলার একহাজারটা পদ্ধন্সত 
রস্প়েস্পে। 
 
 যালান্সির ন্সবন্সিন্ন জা়ে া়ে হ়েস্পতা বাচনিন্সঙ্গস্পত পািিকয রস্প়েস্পে, ন্সকন্তু সসগুস্পলা পৃিক 
িাষা না। এবং যন্সদ কেস্পনা সবাঝার সম্সযা সদো সদ়ে, আম্রা  যালাকন্সটক িযাোডি 
বযবহার করস্পত পান্সর। 
 
অবিযই, ন্সকন্তু এর কারণ অনবরত আন্তম্হাজা ন্সতক ভ্রম্ণ। যন্সদ সকাস্পনা গ্রহ। দীঘিসম়্ে 
ন্সবন্সচ্ছন্ন অবস্থা়ে িাস্পক, তেন? 
 
তুন্সম্ বলে পৃন্সিবীর কিা। সয ন্সনস্পজই একা ন্সেল। এোস্পন ন্সবন্সচ্ছন্নতার ন্সক সদেস্পল? 
 
পৃন্সিবী ন্সেল মূ্ল গ্রহ বা প্লযাস্পনট অফ অন্সরন্সজন, িুস্পল সযস্প়োনা, সযোস্পন ম্ানবজান্সত এক 
সম়্ে কল্পনাতীত ন্সনচু জীবন যাপন করত। আন্তম্হাজা ন্সতক ভ্রম্ণ, কন্সম্পউটার 
সটকস্পনালন্সজ োডাই ন্সহংস্র পন্সরস্পবি সিস্পক ন্সনস্পজস্পদর বািঁন্সচস্প়ে সরস্পেন্সেল। 
 
এস্পকবাস্পরই অসম্ভব। 
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এই কিা়ে সপস্পলাস্পরট ন্সবব্র্ত সবাধ করল। এিাস্পব তকি কস্পর সকাস্পনা লাি সনই, ওল্ড 
চযাপ। আন্সম্ সকাস্পনান্সদনই কাউস্পক সবাঝাস্পত পান্সরন্সন। আম্ার সদাষ, অবিযই। 
 
ট্র্যান্সিজ লন্সিত হস্পলা। সজনত, আন্সম্ দুিঃন্সেত। না সিস্পবই কিা বলন্সে। আসস্পল এই 
ন্সবষ়েগুস্পলার সাস্পি আন্সম্ পন্সরন্সচত না। ন্সত্রি বের ধস্পর তুন্সম্ যা ন্সিস্পেে সসগুস্পলা আম্াস্পক 
ন্সিেস্পত হস্পচ্ছ একবাস্পর। একটু সুস্পযা  সতা ন্সদস্পতই হস্পব। ধরা যাক পৃন্সিবীস্পত 
প্রান ন্সতহান্সসক ম্ানুস্পষরা সমূ্পণি আলাদা দুন্সট িাষা়ে কিা বলত 
 
সম্ভবত! আধাডজন সপস্পলাস্পরট ন্সনরাসি  লা়ে বলল। পৃন্সিৰী সম্ভবত ন্সবিি ন্সেল ন্সবিাল 
কস্প়েকন্সট িূেস্পে এবং প্রিস্পম্ হ়েস্পতা সসগুস্পলার ম্স্পধয সকাস্পনা সযা াস্পযা  ন্সেল না। িূ-
েেগুস্পলার অন্সধবাসীরা ন্সনজস্ব একটা িাষা হ়েস্পতা ততন্সর কস্পর ন্সনস্প়েন্সেল। 
 
সতকিতার সাস্পি বলল ট্র্যান্সিজ, এবং এই িূ-েস্পের ম্ানুষগুস্পলা যেন এস্পক অপস্পরর 
বযাপাস্পর জানল তেন তারাও মূ্ল প্রস্পশ্নর মু্স্পোমু্ন্সে হস্পলা এবং সিস্পব অবাক হস্পলা প্রিম্ 
সকান ম্ানুস্পষর উদ্ভব ঘস্পটন্সেল। 
 
হ়েস্পতা, স ালান। এটাই ন্সেল অস্পদর জনয স্বািান্সবক। 
 
এবং এই িাষাগুস্পলার একটাস্পতই  া়ো ম্াস্পন পৃন্সিবী। িেটাও সসই িাষাগুস্পলার একটা 
সিস্পক এস্পসস্পে। 
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হযািঁ, হযািঁ। 
 
এবং সকাস্পনা কারস্পণ পৃন্সিবীর ম্ানুষ সদর অনয এক িাষা়ে তাস্পদর গ্রহস্পক  া়ো নাস্পম্ 
অস্পক। 
 
ন্সেক! তুন্সম্ েুব দ্রুত ন্সিেে, সপালান। 
 
ন্সকন্তু আম্ার ম্স্পন হ়ে এত রহসয করার ন্সকেু সনই। নাস্পম্র পািিকয িাকস্পলও  া়ো যন্সদ 
আসস্পলই পৃন্সিবী হ়ে তস্পব এর আবতিন, সম়্ে হস্পর ন্সেক এক  যালাকন্সটক ন্সদন এবং 
প্রদন্সক্ষণ সম়্ে হস্পব ন্সেক এক  যালাকন্সটক বের এবং একটা ন্সবিাল উপগ্রহ িাকস্পব সযটা 
 া়োস্পক প্রদন্সক্ষণ করস্পব ন্সেক এক ম্াস্পস। 
 
হযািঁ, এম্নই হও়োর কিা। 
 
সবি তাহস্পল  া়ো এই িতিগুস্পলা পূরণ কস্পরস্পে না কস্পরন্সন? 
 
আন্সম্ বলস্পত পারবনা। অন্সলকা়ে এই তিযগুস্পলা সদ়ো সনই। 
 
আচ্ছা? আম্রা তাহস্পল  া়োস্পত ন্স স্প়ে এর আবতিন সম়্ে এবং উপগ্রহটা সদেস্পত পান্সর। 
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আন্সম্ও সদেস্পত চাই স ালান; সপস্পলাস্পরটস্পক ম্স্পন হস্পলা ন্সিধাগ্রি। সম্সযা হস্পচ্ছ।  া়োর 
অবস্থাস্পনর কিাও উস্পল্লে সনই। 
 
অিিাৎ নাম্ োডা আর ন্সকেু জাস্পনানা এবং এটাই সতাম্ার চম্ৎকার সম্ভাবনা? 
 
এজনযই আন্সম্  যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সরস্পত সযস্পত সচস্প়েন্সেলাম্! 
 
দািঁডাও তুন্সম্ বলে অস্থাস্পনর কিা বলা সনই। অনয সকাস্পনা তিয সনই? 
 
 া়োর নাম্ সসস্পিল সসক্টস্পরর অধীস্পন তান্সলকািুি কস্পর পাস্পি একটা প্রশ্নস্পরাধক ন্সচহ্ন 
সদ়ো হস্প়েস্পে। 
 
সবি সজনত–আম্রা সসস্পিল সসক্টস্পর যাব এবং সযিাস্পবই সহাক পা়োস্পক েুিঁস্পজ সবর করব। 
 
. 
 
ন্সকষাণ 
 
২৩. 
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ির সজনন্সডবল আন্তিঃস্পদিী়ে সডক ধস্পর জন্স ং করস্পে। সাধারণত ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনাররা 
ট্র্যানটস্পরর কৃন্সষপ্রধান এলাকা়ে যা়েনা। অবিয ইচ্ছা হস্পলই তারা সযস্পত পাস্পর, ন্সকন্তু েুব 
সবন্সি দূস্পর বা সবন্সি সম্স্প়ের জনয যা়েনা। 
 
সজনন্সডবল বযান্সতক্রম্, আর যতই ন্সদন যাস্পচ্ছ ততই সিস্পব অবাক হস্পচ্ছ সকন, সস 
বযন্সতক্রম্।অবাক হও়ো বলস্পত সবাঝা়ে ন্সনস্পজর ম্াইে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, সয 
কাজটা করার জনয প্রা়েই ন্সেকারস্পদর উৎসান্সহত করা হ়ে। তাস্পদর ম্াইে একই সাস্পি 
তাস্পদর অস্ত্র এবং তাস্পদর লক্ষযন্সবনু্দ, তাই তাস্পদরস্পক িালিাস্পব ম্াইে সুরন্সক্ষত রােস্পত 
হ়ে। সকন সস অনয সবার সিস্পক আলাদা তার জনয সজনন্সডবল একটা কারণ আন্সবষ্কার 
কস্পরস্পে, সসটা হস্পচ্ছ, সয গ্রহ সিস্পক সস এস্পসস্পে সসই গ্রহ অনযানয গ্রহগুস্পলার তুলনা়ে 
সবন্সি োো এবং ন্সবিাল। বালক ব়েস্পস যেন সস ট্র্ানটস্পর আস্পস (ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
এস্পজস্পের ম্াধযস্পম্ যারা স াপস্পন  যালান্সি সিস্পক সম্ধাবী প্রন্সতিা সগ্রহ কস্পর।) তেন এই 
গ্রস্পহর হালকা ম্ধযাকষিণ এবং উষ্ণ আরাম্দা়েক আবহাও়ো তার িাল সলস্প  যা়ে। তাই 
স্বািান্সবকিাস্পবই বাইস্পর সঘারাঘুন্সর সস অনযস্পদর সিস্পক সবন্সি উপস্পিা  কস্পর। 
 
প্রিম্ প্রিম্ ন্সনস্পজর েবিকা়ে িরীর ন্সনস্প়ে সস ন্সবব্র্ত সবাধ করত, ধারণা কস্পরন্সেল 
আরাম্দা়েক গ্রস্পহর িান্ত আবহাও়ো তাস্পক আস্পরা দুবিল কস্পর সদস্পব। তাই সস ন্সবন্সিন্ন 
ধরস্পনর বয়োম্ শুরু কস্পর। এস্পত তার উচ্চতা না বাডস্পলও দন্সডর ম্স্পতা পাকাস্পনা স্বাস্থয 
সপস্প়েস্পে। হািঁটা এবং জন্স ং করা তার বযা়োস্পম্রই অংি–সয বযাপাস্পর ন্সেকার সটন্সবস্পলর 
সবাই কানাঘুস্পষা কস্পর। সজনন্সডবল অবিয সসসব পািা সদ়ে না। 
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সস তার ন্সনস্পজর ম্স্পত চস্পল, কারণ সস হস্পচ্ছ প্রিম্ প্রজন্ম, সদসযস্পদর সবাই বৃদ্ধ, কাস্পরা 
সেস্পলস্পম্স্প়ে আস্পে, কাস্পরা বা নান্সতনাতনী পযিন্ত আস্পে। 
 
দীঘিন্সদস্পনর ঐন্সতহয অনুযা়েী সস্পম্মলস্পনর সম়্ে ন্সেকারস্পদর সবার ম্াইে উনু্মি িাস্পক 
এবং সজনন্সডবল জাস্পন সয বাকী সবাই তাস্পক ন্সহংসা কস্পর। তা করুক, ন্সকেু আস্পস যা়ে 
না। সস শুধু ন্সনস্পজস্পক ন্সনরাপদ সরস্পে চস্পল। 
 
তাোডা (স্পজনন্সডবস্পলর ম্ন আবার তার সবন্সি বাইস্পর সঘারার কারণ অনুসন্ধাস্পন বযি হস্প়ে 
পডল। তার তিিবকাল সকস্পটস্পে সয গ্রস্পহ–সসটা সযম্ন ন্সবিাল সতম্ন্সন প্রাকৃন্সতক তবন্সচস্পত্রয 
িরপুর। সয উবির উপতযকা়ে সস বাস করত তার চারপাস্পির পবিতস্পশ্রণী সজনন্সডবস্পলর 
ম্স্পত  যালান্সির সবিস্পশ্রি ম্াউস্পেইন সরঞ্জ। িীতকাস্পল চম্ৎকার রূপ ধারণ কস্পর। 
তিিস্পবর সৃ্মন্সত এেস্পনা ম্স্পন পস্পড তার, স্বস্পপ্ন ধরা পস্পড। সিস্পবই পা়ে না কস্প়েক ডজন 
ে়োর ম্াইস্পলর এই প্রাচীন স্থাপনার সিতর সস ন্সকিাস্পব ন্সনস্পজস্পক আটস্পক সরস্পেস্পে? 
 
জন্স ং করস্পত করস্পত ন্সবতৃষ্ণা ন্সনস্প়ে চারপাস্পি তাকাস্পলা। ট্র্যানটর উষ্ণ ও আরাম্দা়েক গ্রহ 
হস্পলও সকাস্পনা সসৌন্দযি সনই। এটা যন্সদও একটা কৃন্সষপ্রধান ন্সবশ্ব, ন্সকন্তু সকাস্পনা উবিরতা 
সনই। অনুবির। 
 
কেস্পনা উবির ন্সেলও না। আর সম্ভবত শুধু এ কারস্পণই ট্র্যানটর প্রিস্পম্ ক্রম্বধিম্ান 
ইউন্সন়েন অফ প্লযাস্পনট এবং পস্পর  যালাকন্সটক এম্পা়োস্পরর প্রিাসন্সনক সকন্দ্রন্সবনু্দস্পত 
পন্সরণত হ়ে। এোডা আর ন্সকেু হও়োর সকাস্পনা গুণাবলীও এর ন্সেল না। 
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ম্হাধ্বংসযস্পের পর ট্র্যানটরস্পক বািঁন্সচস্প়ে সরস্পেন্সেল ধাতুর পযিাপ্ত ম্জুত। এটা ন্সেল এক 
ন্সবিাল েন্সন, প্রা়ে অধিিতান্সধক গ্রস্পহ ট্র্ানটর স্বল্প মূ্স্পলয এল়ে ন্সিল, অযালুন্সম্ন্সন়োম্, 
টাইটান্সন়োম্, কপার, ম্যা স্পনন্সি়োম্ সরবরাহ করত–এিাস্পবই সস ন্সফন্সরস্প়ে ন্সদন্সচ্ছল তার 
হাজার বেস্পরর সংগ্রহ; যত দ্রুত সংগ্রহ কস্পরন্সেল তার সচস্প়েও দ্রুত  ন্সতস্পত িাোর িূনয 
কস্পর সফস্পলন্সেল। 
 
এেস্পনা প্রচুর ধাতু আস্পে, তস্পব সসগুস্পলা ম্ান্সটর ন্সনস্পচ, সংগ্রহ করা কন্সেন। হযান্সম্ি জন ণ 
(ন্সনস্পজস্পদরস্পক তারা কেস্পনা ট্র্ানটন্সর়োন বস্পলনা, অশুি ম্স্পন কস্পর; শুধু ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিনাররাই িেটা বযবহার কস্পর) ধাতুর বযাপাস্পর আগ্রহ হান্সরস্প়ে সফস্পলস্পে। 
কুসংোস্পরর কারস্পণ অবিযই। 
 
সবাকাম্ী হস্প়ে যাস্পচ্ছ কাজটা। িূ- িিস্থ ধাতু ম্ান্সটস্পক কস্পর সফস্পলস্পে ন্সবষাি এবং উবিরতা 
আস্পরা কন্সম্স্প়ে ন্সদস্পচ্ছ। আর তাোডা ধীস্পর হস্পলও জনসংেয বাডস্পে, জন্সম্র বযবহার 
বাডস্পে। 
 
অবরুদ্ধ ন্সদ স্পন্তর উপর সজনন্সডবস্পলর সচাে ঘুস্পর সবডাস্পত লা ল। ট্র্ানটর িূ তান্সিকিাস্পব 
জীন্সবত, সবগুস্পলা বাসস্পযা য গ্রহই তাই, ন্সকন্তু প্রা়ে এক ন্সম্ন্সল়েন বের আস্প  ট্র্ানটস্পরর 
পবিত সশ্রণীর িূ-তান্সিক  েস্পনর প্রধান অংি সমূ্পণি হ়ে। উিঁচুিূন্সম্ সযগুস্পলা ন্সেল সসগুস্পলা 
পন্সরণত হ়ে ম্সৃণ ন্সটলা়ে। তাোডা ট্র্ানটস্পরর ইন্সতহাস্পসর সগ্রট সম্টাল সকান্সটং-এর সম়্ে 
সব পাহাড পবিত ম্ান্সটর সাস্পি সম্ান কস্পর সদ়ো হ়ে। 
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দন্সক্ষস্পণ, দৃন্সষ্টসীম্ার বাইস্পর রস্প়েস্পে কযান্সপটাল সবর সবলািূন্সম্, তার পস্পর রস্প়েস্পে। ইিাণি 
ওিান, দুস্পটাই িূ- িিস্থ জলাধারগুস্পলা সিস্পঙ্গ সফস্পল আবার ন্সফন্সরস্প়ে আনা হস্প়েস্পে আস্প র 
অবস্থা়ে। 
 
উিস্পর রস্প়েস্পে  যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সরর (যার অন্সধকাংিই ম্ান্সটর ন্সনস্পচ) ন্সবিাল রহসযম়্ে 
টাও়োর এবং আস্পরা উিস্পর রস্প়েস্পে ইস্পম্পন্সর়োল পযাস্পলস্পসর ধ্বংসিূপ। 
 
বাকী দুইন্সদস্পক রস্প়েস্পে োম্ার আর েডাস্পনা ন্সেটাস্পনা বান্সডঘর। ম্াস্পে চডস্পে  রু ো ল 
হািঁস-মু্র ী-প্রন্সতন্সট ট্র্যানস্পটান্সর়োন ফাস্পম্ি এই  ৃহপান্সলত প্রাণীগুস্পলা সদো যা়ে। 
 
সজনন্সডবস্পলর ন্সদস্পক পশুপান্সেগুস্পলার সকাস্পনা ম্নস্পযা  সনই। 
 
 যালান্সির সয সকাস্পনা স্থাস্পন, সয সকাস্পনা জনবহুল গ্রস্পহ সজনন্সডবল এই প্রাণীগুস্পলা সদেস্পত 
পারস্পব ন্সকন্তু সয সকাস্পনা দুইটা গ্রস্পহর প্রাণী সদেস্পত পুস্পরাপুন্সর একরকম্ হস্পব না। ন্সনস্পজর 
গ্রস্পহর ো ল এবং সয কুকুরটাস্পক সস একবার দুধ োইস্প়েন্সেল সসটার কিা ম্স্পন পডল। 
সসগুস্পলা ন্সেল ট্র্যানটস্পরর কু্ষদ্র আকৃন্সতর দািিন্সনকসুলি প্রাণীগুস্পলার সচস্প়ে বড এবং 
সু ন্সেত, সবধরস্পনর প্রাণীর সক্ষস্পত্রই পািিকয রস্প়েস্পে, এবং ম্াংস, দুধ ন্সডম্, পিম্ বা অনয 
সয সকাস্পনা ন্সকেুর জনয সকান প্রজান্সত িাস্পলা  যালান্সির সকউই সসটা হলফ কস্পর বলস্পত 
পাস্পর না। 
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সকাস্পনা হযান্সম্ি সক সদো যাস্পচ্ছ না স্বািান্সবকিাস্পবই। সজনন্সডবস্পলর ধারণা তারা 
সোওলারস (েলার িেটাস্পক হ়েস্পতা ইচ্ছাকস্পরই ন্সবকৃতিাস্পব উচ্চারণ কস্পর) সদর এন্সডস্প়ে 
চলস্পত চা়ে। আবারও কুসংোর। 
 
সজনন্সডবল ট্র্যানটস্পরর সূস্পযির ন্সদস্পক তাকাস্পলা। আকাস্পির ম্াঝোস্পন চস্পল এস্পসস্পে, ন্সকন্তু 
েুব সবন্সি তাপ েডাস্পচ্ছনা। সূস্পযির এই অবস্থান এবং অক্ষাংস্পি উিাপও সবন্সি হ়ে না, 
োোও সবন্সি বাস্পড না। 
 
ম্াংিস্পপিীস্পত সকাস্পনা জডতা সনই, সারা িরীস্পর আরাম্দা়েক অনুিূন্সত, যস্পিষ্ট জন্স ং 
হস্প়েস্পে। 
 
তাই সদৌডাস্পনা িান্সম্স্প়ে হািঁটস্পত লা ল, দম্ ন্সনস্পচ্ছ সজাস্পর সজাস্পর। 
 
আসন্ন সটন্সবল ন্সম্ন্সটং-এর জনয সস ততন্সর এবং একটু চাপ প্রস্প়ো  কস্পর নীন্সতর পন্সরবতিন 
করস্পত পারস্পলই প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর ি়োবহ হুম্ন্সক সবাই ধরস্পত পারস্পব এবং সসটা 
সসলডন প্লযাস্পনর ন্সনেুিঁতিাস্পব কাজ করার উপর সবার ন্সনিিরতা কম্াস্পব। 
 
তারা কেন বুঝস্পব সয অন্সতন্সরি ন্সনেুিঁত িাবটাই হস্পচ্ছ সবস্পচস্প়ে বড ন্সবপস্পদর ন্সচহ্ন? 
 
প্রিাবটা তারই এবং ন্সনন্সিত সয সসটা ন্সম্ন্সটং-এ পাস হস্পব। এেন সযম্ন পন্সরন্সস্থন্সত তাস্পত 
সম্সযা হস্পলও বৃদ্ধ সযানস্পডি-এর সম্িিস্পনর কারস্পণ সসগুস্পলা দূর হস্প়ে যাস্পব। তার কাজ 
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চান্সলস্প়ে সযস্পত পারস্পব সস। এম্ন একজন ফািি ন্সেকার ন্সহস্পসস্পব ইন্সতহাস্পস নাম্ সলোস্পত 
চা়েনা সস যার অধীস্পন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ধ্বংস হস্প়ে যাস্পব। 
 
হযান্সম্ি! 
 
সজনন্সডবল সকিঁস্পপ উেল। সলাকটাস্পক সদোর আস্প ই তার ম্াইস্পের অন্সিত্ব সস সটর 
সপস্প়েস্পে। হযান্সম্ি ম্াইে–একজন কৃষক, েুল এবং সিাতা। সতকিতার সাস্পি ন্সনস্পজস্পক 
প্রতযাহার কস্পর ন্সনল সজনন্সডবল। সকাস্পনা েিি সযন সনাি করা না যা়ে। এস্পক্ষস্পত্র ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর নীন্সত সবি িি। কৃষকরা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর োস্পলর ম্স্পতা। তাস্পদরস্পক 
রােস্পত হস্পব যতদূর সম্ভব েিিহীন। যারা ট্র্ানটস্পর বযবসা বান্সণজয বা ভ্রম্স্পণর জনয 
আস্পস তারা শুধু সদস্পে কৃষকস্পদর, আর সদস্পে অতীত আিঁকস্পড িাকা ন্সকেু গুরুত্বহীন 
েলার। কৃষকস্পদর সন্সরস্প়ে সফলস্পল বা তাস্পদর ন্সনস্পদিাষিাবটাস্পক চাপা ন্সদস্প়ে ন্সদস্পল েলাররা 
সবার সচাস্পে পডাস্পব–ফল হস্পব ি়োবহ। (এই একটা ম্ানসম্পন্ন কাজ ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে নবয 
ন্সিক্ষািিীস্পদর ন্সনস্পজর হাস্পত করার জনয স্বীকৃত ন্সেল। কৃষকস্পদর ম্াইে সাম্ানয েিি 
করস্পলই প্রাইম্ সরন্সড়েযাস্পে সয ন্সবচুযন্সত সদোস্পতা তা ন্সেল অবাক করার ম্স্পতা।)। 
 
সজনন্সডবল তাস্পক সদেস্পত সপল। একজন কৃষক, আপাদম্িক হযান্সম্ি। ট্র্যানটন্সর়োন 
কৃষস্পকর জলজযান্ত প্রদিিনী–লম্বা চওডা, বাদাম্ী চাম্ডা, রুক্ষ সপািাক, সোলা বাহু, কাস্পলা 
চুল, কাস্পলা সচাে, সবেপ পদস্পক্ষপ। সজনন্সডবস্পলর ম্স্পন হস্পলা সস সযন স ালাবান্সডর  ন্ধ 
পাস্পচ্ছ। (এতটা অবো করা ন্সেক না, সস িাবল। ন্সপ্রম্ পালিার কৃষস্পকর কাজ করস্পত 
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ন্সিধা কস্পরন ন্সন, যন্সদও সসটা ন্সেল তার পন্সরকল্পনারই অংি। ন্সতন্সন ন্সেস্পলন েবিকা়ে সম্াটা 
এবং নরম্ ম্ানুষ। তস্পব িরীর ন়ে, ম্াইে ন্সদস্প়ে ন্সতন্সন আস্পকিন্সডস্পক সবাকা বান্সনস্প়েন্সেস্পলন।) 
 
কৃষক তার ন্সদস্পক এন্স স্প়ে আসস্পে, দ্রুত পাস্প়ে নাম্স্পে রািা ধস্পর, সরাসন্সর তার ন্সদস্পক 
তান্সকস্প়ে আস্পে বযাপারটা সজনন্সডবলস্পক অবাক করল। সকাস্পনা হযান্সম্ি নারী বা পুরুষ 
কেস্পনা তার ন্সদস্পক এিাস্পব তাকা়ে না। এম্নন্সক ন্সিশুরাও সদৌস্পড ন্স স্প়ে উিঁন্সক ম্াস্পর। 
 
সজনন্সডবল তার ন্সনস্পজর হািঁটার  ন্সত কম্াস্পলা না। যস্পিষ্ট চওডা রািা, কাস্পজই কিা না 
বস্পল বা না তান্সকস্প়েই এস্পক অপরস্পক পার হস্প়ে সযস্পত পারস্পব। সসটাই িাস্পলা হস্পব। 
কৃষস্পকর ম্াইে সিস্পক দূস্পর িাকার দৃঢ় ন্সসদ্ধান্ত ন্সনল সস। 
 
রািার অপর পাস্পি সস্পর স ল সজনন্সডবল, ন্সকন্তু কৃষক তা ম্ানস্পবনা। সস সিস্পম্ দািঁডাস্পলা, 
দুপা েন্সডস্প়ে লম্বা হাত এম্নিাস্পব বান্সডস্প়ে ন্সদল সযন রািা বন্ধ কস্পর সদস্পব। তারপর 
ন্সজস্পেস করল, সহা! তুন্সম্ একজন সোওলার? 
 
যতই সচষ্টা করুক, এন্স স্প়ে আসা ম্াইস্পের ন্সহংস্র ম্স্পনািাব অনুিব করা সিস্পক সজনন্সডবল 
ন্সনস্পজস্পক ন্সবরত রােস্পত পারলনা। উপা়ে সনই, এেন আর কিা না বস্পল এগুস্পনা যাস্পব না, 
বযাপারটা োরাপ হস্পব। সূক্ষ এবং দ্রুত িে, অন্সিবযন্সি, ন্সচন্তা ম্ানন্সসকতা আদানপ্রদাস্পনর 
ম্াধযস্পম্ সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর সযা াস্পযা  ততন্সর হ়ে তাস্পদর জনয শুধু িস্পের সম্ন্ব়ে 
কন্সেন বযাপার। অস্পনকটা সক্রাবার পাস্পি সফস্পল সরস্পে হাত আর কাধ ন্সদস্প়ে সবাল্টর উস্পল্ট 
সফলার সচষ্টা করার ম্স্পতা। 
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সজনন্সডবল িান্ত এবং ন্সনরাস্পব   লা়ে বলল, আন্সম্ একজন েলার, হযািঁ? 
 
সহা! তুন্সম্ একজন সোওলার। এেন ন্সক অনয িাষা়ে কিা বলব? আন্সম্ ন্সক সদেন্সেনা সয 
তুন্সম্ তাস্পদর একজন?, কৃষক বযাঙ্গ কস্পর কুন্সণিস্পির িন্সঙ্গস্পত ম্ািা ন্সনচু করল। তুন্সম্ সবস্পট, 
ন্সচকন, ফযাকাস্পি আর অহংকারী। 
 
তুন্সম্ ন্সক চাও, হযান্সম্িম্যান? সজনন্সডবল একটুও না নস্পড ন্সজস্পেস করল। 
 
আম্াস্পক ডাকা হ়ে রান্সফর যাে। এবং কযারল নাস্পম্র প্রিম্ অংি। আস্পরা  িীর হযান্সম্ি 
উচ্চারস্পণ সস বলল। র উচ্চারণ সযন  লা সিস্পক  ন্সডস্প়ে সবস্পরাস্পচ্ছ। 
 
সজনন্সডবল আবার ন্সজস্পেস করল, তুন্সম্ আম্ার কাস্পে ন্সক চাও, কযারল রান্সফর যাে? 
 
সতাম্াস্পক ন্সকিাস্পব ডাকা হ়ে, সোওলার? 
 
সসটা সকাস্পনা বযাপার না? তুন্সম্ আম্াস্পক েলার বস্পল ডাকস্পত পাস্পরা। 
 
আন্সম্ যেন ন্সজস্পেস করব, তেন উির ন্সদস্পত হস্পব, সবস্পট, অহংকারী সোওলার 
 
সবি, আম্াস্পক ডাকা হ়ে ির সজনন্সডবল এবং এেন আন্সম্ ন্সনস্পজর কাস্পজ যাব। 
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সতাম্ার ন্সনস্পজর কাজটা ন্সক? 
 
সজনন্সডবস্পলর ঘাস্পডর সপেস্পনর চুলগুস্পলা দািঁন্সডস্প়ে স স্পে। আস্পরা কস্প়েকন্সট ম্াইস্পের অন্সিত্ব 
সটর সপস্প়েস্পে সস। না তান্সকস্প়েই বলস্পত পাস্পর ন্সপেস্পন আস্পরা ন্সতনজন হযান্সম্ি পুরুষ 
দািঁন্সডস্প়ে আস্পে। দূস্পর আস্পরা অস্পনস্পকর অন্সিত্ব সটর পাস্পচ্ছ। কৃষকস্পদর  ন্ধ সবি 
সজারাস্পলা। 
 
আম্ার কাজ কযারল রান্সফর যাে, সতাম্ার সকাস্পনা ম্ািাবযিা না। 
 
তাই? রান্সফরাে উিঁচু  লা়ে বলল। বনু্ধরাও বলস্পে ওর কাজটা নান্সক আম্াস্পদর ম্ািাবযিা 
না। 
 
হান্সসর িে সিানা স ল আর ন্সপেস্পন একটা কণ্ঠস্বর বলল, ন্সেকই বস্পলস্পে, কারণ ওর 
কাজ হস্পচ্ছ বই পুিস্পকর সনাংরা ঘাটা, যা সকাস্পনা পুরুষ সলাস্পকর কাজ না। 
 
আম্ার কাজ যাই সহাক, সজনন্সডবল দৃঢ়  লা়ে বলল, এেন আন্সম্ সসটাস্পত যাব। 
 
তুন্সম্ ন্সকিাস্পব যাস্পব, সবস্পট সোওলার? রান্সফর যাে বলল। 
 
সতাম্াস্পক পাি কান্সটস্প়ে। 
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তুন্সম্ সচষ্টা করস্পব? আম্ার হাত দুস্পটাস্পক ি়ে পাওনা? 
 
তুন্সম্ আর সতাম্ার বনু্ধরা ন্সম্স্পল? নান্সক তুন্সম্ একা? সজনন্সডবল হোৎ কস্পর হযান্সম্ি 
উচ্চারস্পণ কিা বলা শুরু করল। একা সতাম্াস্পক আন্সম্ ি়ে পাই না। 
 
সন্সতয কিা বলস্পত ন্সক, বযাপারটা সজনন্সডবস্পলর আচরস্পণর সাস্পি সম্স্পলনা, ন্সকন্তু এর ফস্পল 
সন্সম্মন্সলত আক্রম্ণ সেকাস্পনা যাস্পব, তারপরও ন্সনস্পজস্পক তার অিদ্র ম্স্পন হস্পচ্ছ। 
 
কাজ হস্প়েস্পে। রান্সফর যাে আস্পরা সরস্প স্পে। আন্সম্ ি়ে পাইনা, বুক ব়ে, সতাম্াস্পক সাম্লাস্পত 
আন্সম্ একাই যস্পিষ্ট। বনু্ধরা জা়ে া কস্পর দাও। সস্পর দািঁডাও আর আম্াস্পক পাি কান্সটস্প়ে 
সযস্পত দাও। সদেুক আন্সম্ ি়ে পাই ন্সকনা। 
 
রান্সফর যাে তার ন্সবিাল মু্ন্সে সাম্স্পন বান্স স্প়ে ধরল। কৃষস্পকর ন্সহংস্র অঙ্গন্সিঙ্গ সদস্পে 
সজনন্সডবল একটুও ি়ে পা়েন্সন; তস্পব একটা ন্সবরান্সি ন্সসক্কার ঘুন্সষ সনস্পম্ আসার সজারাস্পলা 
সম্ভাবনা রস্প়েস্পে। 
 
সজনন্সডবল সতকিিাস্পব এগুস্পলা, সূক্ষ  ন্সতস্পত কাজ শুরু কস্পরস্পে রান্সফর যাে-এর ম্াইস্পের 
সিতস্পর। সবন্সিনা, সাম্ানয একটু েিি, ন্সকেুই বুঝস্পত পারস্পব না ন্সকন্তু তার ন্সরস্পেি 
কন্সম্স্প়ে সদ়োর জনয যস্পিষ্ট। তারপর সবন্সডস্প়ে এল, যারা জস্পডা হস্পচ্ছ। তাস্পদর উপরও 
একই পদ্ধন্সত প্রস্প়ো  করল। সজনন্সডবস্পলর ন্সেকার ম্াইে ন্সনপুণ দক্ষতা়ে আগুন্সপেু 
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করস্পে, সকাস্পনা ম্াইস্পেই সবন্সিক্ষণ িাকস্পে না, সযন সকাস্পনা ন্সচহ্ন িাস্পক, ন্সকন্তু তা 
প্রস্প়োজনী়ে সকাস্পনান্সকেু সনাি করার জনয যস্পিষ্ট। 
 
কৃষস্পকর ন্সদস্পক সস ন্সবডাস্পলর ম্স্পতা পদস্পক্ষস্পপ এস্প াল, তীক্ষ্ণ দৃন্সষ্ট, সতকি এবং স্বন্সিস্পবাধ 
করস্পে সয অনযরা সকউ নাক  লাস্পচ্ছ না। 
 
হোৎ কস্পরই আঘাত করল রান্সফর যাে, ন্সকন্তু সজনন্সডবল সপিীর েন্দস্পনর আস্প ই সসটা 
সদেস্পত সপল কৃষস্পকর ম্াইস্পে। ঘুন্সষটা তার কাস্পনর পাি ন্সদস্প়ে বাতাস সকস্পট সবন্সডস্প়ে 
স স্পে। সজনন্সডবল একটুও নস্পডন্সন। অনযজন সজাস্পর শ্বাস সফলল। 
 
সজনন্সডবল সেকাস্পনার সকাস্পনা সচষ্টা কস্পর ন্সন বা পাল্টা আঘাত কস্পরন্সন। ন্সনস্পজস্পক আহত 
না কস্পর এই বুস্পনা আক্রম্ণ সস সেকাস্পত পারস্পব না, আর পাল্টা আঘাত কৃষক প্রন্সতহত 
করস্পত পারস্পব অনা়োস্পস। 
 
শুধু তাস্পক ষাস্পডর ম্স্পতা চালাস্পত পারস্পব, বাধয করস্পব বযিি হস্পত। এিাস্পব হ়েস্পতা হযন্সম্ি 
কৃষস্পকর ম্স্পনাবল নষ্ট করা যাস্পব। 
 
রান্সফর যাে হাম্লা করল বুস্পনা ষাস্পডর ম্স্পতা, সজনন্সডবল ততন্সর হস্প়েই ন্সেল, দ্রুত সস্পর 
স ল এক পাস্পি সযন হাম্লাটা বযিি হ়ে। কৃষক আবার ঘুন্সষ চালাস্পলা এবং বযিি। হস্পলা। 
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সজনন্সডবল হান্সপস্প়ে স স্পে। িারীন্সরক পন্সরশ্রম্ সবন্সি হস্পচ্ছ না, ন্সকন্তু ন্সন়েন্ত্রস্পণর জনয তাস্পক 
প্রচুর ম্ানন্সসক িন্সি প্রস্প়ো  করস্পত হস্পচ্ছ। এিাস্পব সবন্সিক্ষণ চালাস্পনা যাস্পবনা। 
 
রান্সফর যাে-এর সিতস্পরর চাপা সদ়ো ি়ে এবং েলারস্পদর প্রন্সত কুসংোরাচ্ছন্ন সচতনাস্পক 
জান্স স্প়ে সতালার সচষ্টার সাস্পি সজনন্সডবল যতদূর সম্ভব িান্ত  লা়ে বলল, আন্সম্ এেন 
আম্ার কাস্পজ যাস্পবা। 
 
রাস্প  রান্সফর যাে-এর মু্ে ন্সবকৃত হস্প়ে স স্পে, এক মু্হূস্পতির জনয সস ন্সস্থর হস্প়ে স স্পলা। 
সজনন্সডবল পন্সরষ্কার তার ন্সচন্তা অনুিব করস্পত পারস্পে। সবস্পট েলাস্পরর কিা িুস্পল স স্পে 
এস্পকবাস্পর–যাদুম্স্পন্ত্রর ম্স্পতা। সজনন্সডবল অনুিব করস্পে কৃষস্পকর সিতস্পর জন্ম ন্সনস্পচ্ছ ি়ে 
এবং এক মু্হূস্পতির জনয 
 
তারপর হযান্সম্ি রা  ি়েটাস্পক দন্সম্স্প়ে ন্সদস্প়ে সবস্পড উেল। 
 
 রান্সফর যাে ন্সচৎকার কস্পর বলল, বনু্ধরা! সোওলার এোস্পন নাচস্পে। ক্ষীণ পাস্প়ে এন্সডস্প়ে 
ন্স স্প়ে সস হযান্সম্িস্পদর ঘুন্সষর বদস্পল ঘুন্সষ এই সৎ ন্সন়েম্স্পক অপম্ান কস্পরস্পে। ধস্পরা ওস্পক। 
তারপর আম্রা ঘুন্সষর বদস্পল ঘুন্সষ ন্সবন্সনম়্ে করব। ওই প্রিম্ আঘাত করস্পব, আম্ার 
তরফ সিস্পক উপহার, আর আন্সম্–আন্সম্ সবার পস্পর আঘাত করব। 
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ন্সহংস্র জনতার ম্াঝোস্পন সজনন্সডবল একটা ফািঁক সপল। তার বািঁচার একম্াত্র পি হস্পচ্ছ 
সবন্সডস্প়ে যাও়োর জনয একটা বড ফািঁক তারপর প্রাণপস্পণ সদৌডাস্পনা, ন্সনস্পজর ন্সক্ষপ্র ন্সত 
এবং কৃষকস্পদর ইচ্ছাস্পক দন্সম্স্প়ে সদ়োর ক্ষম্তাস্পক িরসা কস্পর। 
 
সস সকৌিস্পল সবন্সডস্প়ে যাবার সচষ্টা করস্পত লা ল, প্রচে ম্ানন্সসক িন্সি বয়ে হস্পচ্ছ। কাজ 
হস্পচ্ছনা। প্রন্সতপক্ষ সংেযা়ে অস্পনক সবন্সি। 
 
ধরা পস্পড স ল সজনন্সডবল। 
 
অন্তত কস্প়েকটা ম্াইে তাস্পক ন্সন়েন্ত্রণ করস্পতই হস্পব। বযাপারটা গ্রহণস্পযা য না এবং তার 
কযান্সর়োর সিষ হস্প়ে যাস্পব। ন্সকন্তু তার জীবন ন্সনস্পজর জীবন-ন্সবপস্পদর মু্স্পে। 
 
ন্সকিাস্পব ঘটল? 
 
. 
 
২৪. 
 
ন্সেকারস্পদর সটন্সবল সমূ্পণি হ়ে ন্সন। সকাস্পনা ন্সেকার সদন্সর করস্পল তার জনয অস্পপক্ষা 
করাটা ন্সন়েম্ বন্সহিূিত। সযাস্পেস এর ম্স্পত বাকীস্পদর অস্পপক্ষা করার সকাস্পনা ইচ্ছা সনই। 
ির সজনন্সডবল সবস্পচস্প়ে তরুণ এবং ন্সন়েম্গুস্পলা ম্াস্পন না। তার ধারণা তরুণ ব়েস্পস সব 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

208 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

করা যা়ে আর বুস্পডাস্পদর পািা না ন্সদস্পলও চস্পল। অনয ন্সেকারস্পদর কাস্পে সজনন্সডবস্পলর 
সকাস্পনা জনন্সপ্র়েতা সনই। সযাস্পেস-এর কাস্পেও সনই। ন্সকন্তু জনন্সপ্র়েতা এোস্পন ন্সবস্পবচয 
ন্সবষ়ে না। 
 
ন্সডস্পলারা সডলারন্সম্ তার কল্পনা়ে বাধা ন্সদল। নীল সচাে, স াল মু্স্পের ন্সনষ্পাপ বনু্ধত্বপূণি 
ম্স্পনািাব তার তীক্ষ্ণ ম্াইে এবং ন্সনিুর একাগ্রতাস্পক োকা ন্সদস্প়ে সরস্পেস্পে। 
 
সডলারন্সম্ সহস্পস ন্সজস্পেস করল, ফািি ন্সেকার, আম্রা ন্সক আস্পরা অস্পপক্ষা করব? 
(আনুিান্সনকিাস্পব ন্সম্ন্সটং-এর সঘাষণা সদ়ো হ়েন্সন বস্পলই সস কিা বলল, ন্সকন্তু অনয 
ন্সেকাররা ন্সেকই অস্পপক্ষা করত সযাস্পেস এর পদান্সধকার বস্পল প্রিস্পম্ কিা শুরু করার 
জনয।)। 
 
সূক্ষ্ম অস্পসৌজনযমূ্লক আচরণ সস্পিও ফািি ন্সেকার জবাব ন্সদস্পলন, সাধারণত অস্পপক্ষা 
করা উন্সচত না, ন্সেকার সডলারন্সম্, ন্সকন্তু সযস্পহতু সটন্সবস্পলর সবাই একত্র হস্প়েন্সে ন্সেকার 
সজনন্সডবস্পলর কিা সিানার জনয, তাই ন্সন়েম্টা আম্রা িাঙস্পত পান্সর। 
 
সস সকািা়ে, ফািি ন্সেকার? 
 
সসটা, ন্সেকার সডলারন্সম্, আন্সম্ জান্সন না। 
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সডলারন্সম্ সবার ন্সদস্পক তাকাস্পলা। ফািি ন্সেকার োডা আস্পরা এ ার জন ন্সেকার। ম্াত্র 
বারজন। পািঁচ িতােী ধস্পর ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন তার ক্ষম্তা দান্স়েত্ব বান্সডস্প়ে চস্পলস্পে, ন্সকন্তু 
সটন্সবস্পল ন্সেকাস্পরর সংেযা বাস্পরাজন সিস্পক বাডাস্পনার সম্ি প্রস্পচষ্টা বযিি হস্প়েস্পে।   
 
সসলডস্পনর মৃ্তুযর পর সিস্পকই ন্সিতী়ে ফািি ন্সেকার (স্পসলডনস্পক ধরা হ়ে প্রিম্ ফািি 
ন্সেকার) ন্সন়েম্টা চালু কস্পরন এবং তারপর সিস্পক বাস্পরা জস্পনই ন্সেকার সটন্সবল ততন্সর 
হস্প়েস্পে। 
 
বাস্পরাজন সকন? সংেযাটাস্পক েুব সহস্পজই ন্সচন্সহ্নত করা যা়ে এম্ন সোট সোট দস্পল িা  
করা যাস্পব। একসাস্পি কাজ করার জনয দলটা যস্পিষ্ট সোট এবং কস্প়েকটা গ্রুস্পপ িা  
হস্প়ে কাজ করার জনয যস্পিষ্ট বড। সংেযাটা সবন্সি হস্পল দলটা েুব বড হস্প়ে সযত, কম্ 
হস্পল কাযিকান্সরতা কস্পম্ সযত। 
 
সবসম়্ে এই বযােযাটাই সদ়ো হ়ে। আসস্পল সকউই বলস্পত পাস্পর না সকন এই সংেযাটাই 
ন্সনবিাচন করা হস্প়েস্পে–আর সকনই বা সসটা অপন্সরবতিনী়ে। তস্পব সদো যাস্পচ্ছ সয ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিনও ঐন্সতহয আর প্রিার বািঁধস্পন আটকা পস্পড আস্পে। 
 
এক মু্ে সিস্পক অনয মু্স্পে, এক ম্াইে সিস্পক অনয ম্াইস্পে অনযম্নেিাস্পব সঘারাঘুন্সর 
করার সম়্ে পুস্পরা বযাপারটা িাবস্পত সডলারন্সম্র ম্াত্র এক মু্হূতি সম়্ে সলস্প স্পে। 
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সস সন্তুষ্ট সয সজনন্সডবস্পলর প্রন্সত কাস্পরা সকাস্পনা সম্স্পবদনা সনই। তরুণস্পক তার প্রা়েই 
সকিঁস্পচার ম্স্পতা ম্স্পন হ়ে। শুধু সযা যতা ও সম্ধার কারস্পণ অনয সবাই সরাসন্সর ন্সবস্পরান্সধতা 
করস্পে না। (ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সহন্সম্ন্সম্স্পলন্সন়োম্ ইন্সতহাস্পস ম্াত্র দুজন ন্সেকারস্পক 
বন্সহষ্কার করা হ়ে ন্সকন্তু তারা সদাষী সাবযি হ়ে ন্সন।) 
 
সয কারণই িাকুক ন্সম্ন্সটং-এ উপন্সস্থত হস্পত না পারাটা ম্ারাত্মক অপরাধ এবং সডলারন্সম্ 
এটা অনুিব কস্পর েুন্সি সয সবার সিতস্পরই ন্সবচাস্পরর দাবী সজারাস্পলা হস্পচ্ছ। 
 
ফািি ন্সেকার, সস বলল, ন্সেকার সজনন্সডবল সকািা়ে আস্পে সসটা আপন্সন যন্সদ না 
জাস্পনন, আন্সম্ আপনাস্পক বলস্পত পান্সর। 
 
বল, ন্সেকার? 
 
আম্রা সবাই জান্সন এই তরুণ (প্রস্পতযস্পকই সে়োল কস্পরস্পে সডলারন্সম্ সকাস্পনা সম্মানসূচক 
সস্পম্বাধন কস্পরন্সন।) প্রা়েই হযান্সম্ি এলাকা়ে যা়ে। ওোস্পন তার কাজটা ন্সক আন্সম্ জান্সন না, 
তস্পব এই মু্হূস্পতি সস হযান্সম্িস্পদর সাস্পি আস্পে এবং ওোস্পনর কাজটাস্পক ন্সম্ন্সটং-এর সচস্প়েও 
সবন্সি গুরুত্ব ন্সদস্প়েস্পে। 
 
আন্সম্ যতদূর জান্সন, ন্সেকারস্পদর একজন বলল, হািঁটস্পত বা জন্স ং করস্পত সস ওইন্সদস্পক 
যা়ে। 
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সডলারন্সম্ আবারও হাসল।–হাসস্পত সস পেন্দ কস্পর। এর জনয অন্সতন্সরি ন্সকেু বয়ে 
করস্পত হ়ে না। ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে, লাইস্পব্র্ন্সর, প্রাসাদ এবং চারপাস্পির পুস্পরা অঞ্চলটাই 
আম্াস্পদর। জা়ে াটা গ্রস্পহর তুলনা়ে অস্পনক সোট, ন্সকন্তু তারপস্পরও প্রচুর জা়ে া আস্পে, 
অন্তত বযা়োম্ করার জনয।–ফািি ন্সেকার, আম্াস্পদর শুরু করা উন্সচত না? 
 
ন্সিতস্পর ন্সিতস্পর দীঘিশ্বাস সফলস্পলন ফািি ন্সেকার। সটন্সবলস্পক অস্পপক্ষা কন্সরস্প়ে রাোর পূণি 
ক্ষম্তা তার রস্প়েস্পে অিবা সজনন্সডবল উপন্সস্থত না হও়ো পযিন্ত ন্সম্ন্সটং ন্সতন্সন দীঘিান্স়েত 
করস্পত পারস্পবন। 
 
না, অনয ন্সেকারস্পদর সম্িিন োডা সকাস্পনা ফািি ন্সেকারই িালিাস্পব প্রিাসন চালাস্পত 
পারস্পবনা। কাস্পজই তাস্পদরস্পক সেপাস্পনা ন্সেক হস্পব না। এম্নন্সক ন্সপ্রম্ পালিারও অস্পনক 
সম়্ে তার অটল ন্সসিান্ত সিস্পক সস্পর দািঁডাস্পতন। তাোডা সজনন্সডবস্পলর আচরণ এম্নন্সক 
ফািি ন্সেকাস্পরর কাস্পেও ন্সবরন্সিকর। তরুণ ন্সেকাস্পরর সবাঝা উন্সচত তার ইচ্ছাম্স্পতা 
সবন্সকেু চস্পল না। 
 
ফািি ন্সেকার ন্সহস্পসস্পব ন্সতন্সন সবার আস্প  বিবয শুরু করস্পলন, আম্রা শুরু করব। 
ন্সেকার সজনন্সডবল প্রাইম্ সরন্সড়েযাে ডাটা সিস্পক ন্সবপিনক তিয সপস্প়েস্পে। তার ন্সবশ্বাস 
সকাস্পনা একন্সট সং েন ন্সনস্পজস্পদর উস্পেিয পূরস্পণর জনয আম্াস্পদর সচস্প়েও দক্ষিাস্পব 
সসলডন প্লযান ন্সন়েন্ত্রণ করস্পে। ন্সনস্পজস্পদর ন্সনরাপিার জনয বযাপারটা আম্াস্পদর ন্সবস্পবচনা 
করা উন্সচত। ন্সবষ়েটা সতাম্াস্পদর সবাইস্পক জানাস্পনা হস্প়েস্পে এবং আজস্পকর ন্সম্ন্সটংএ 
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ন্সেকার সজনন্সডবলস্পক সতাম্রা প্রশ্ন করস্পত পারস্পত সযন িন্সবষযত পন্সরকল্পনা ন্সনস্প়ে 
আম্রা ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত পান্সর। 
 
এত ন্সকেু বলার প্রস্প়োজন ন্সেলনা। সযাস্পেস তার ম্াইে উনু্মি কস্পর সরস্পেস্পেন, ফস্পল 
সবাই সব জাস্পন। সম্ৌন্সেকিাস্পব বলাটা ন্সনতান্তই িদ্রতা। 
 
সডলারন্সম্ দ্রুত চারপাস্পি তাকাস্পলা। বাকী দিজন সবাধহ়ে সজনন্সডবস্পলর ন্সবপস্পক্ষ। বলার 
জনয তাস্পকই ম্স্পনানীত কস্পরস্পে। ন্সকন্তু সজনন্সডবল ন্সনস্পজও জাস্পন না (এেস্পনা সকাস্পনা 
সম্মানসূচক সস্পম্বাধন সনই) এই সং েনটা ন্সক বা কারা। 
 
সাধারণিাস্পব বলস্পল ও, বলার িাস্পব েুব সূক্ষ রুক্ষতা রস্প়েস্পে। সযন বলস্পে: আন্সম্ 
আপনার ম্াইে সদেস্পত পারন্সে; কষ্ট কস্পর বযােযা করস্পত হস্পব না। 
 
ফািি ন্সেকার রুক্ষতাটা ধরস্পত পারস্পলন এবং এন্সডস্প়ে যাও়োর ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পলন। ন্সেকার 
সজনন্সডবল সং েস্পনর বযাপাস্পর ন্সকেু জাস্পননা বা বলস্পত পারস্পবনা, তার ম্াস্পন এই না সয 
তাস্পদর অন্সিত্ব সনই। প্রিম্ ফাউস্পেিন কেস্পনাই আম্াস্পদর বযাপাস্পর ন্সকেু জানস্পত 
পাস্পরন্সন। এেন তুন্সম্ ন্সক বলস্পব আম্াস্পদর অন্সিত্ব সনই? 
 
ন্সেক ন্সম্লস্পেনা, সডলারন্সম্ মৃ্দু সহস্পস বলল, এম্ন সকাস্পনা কিা সনই সয আম্রা। 
অপন্সরন্সচত বস্পলই এেস্পনা ন্সটস্পক আন্সে, বা কাস্পরা অন্সিত্ব ন্সটন্সকস্প়ে রাোর জনয তাস্পক 
অপন্সরন্সচত হস্পত হস্পব। 
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সন্সতয কিা। সস কারস্পণই ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর বযােযা আম্াস্পদর েুব িাস্পলািাস্পব পরীক্ষা 
কস্পর সদো উন্সচত। এর সপেস্পন িি  ান্সণন্সতক যুন্সি রস্প়েস্পে, আন্সম্ ন্সনস্পজ পরীক্ষা কস্পর 
সদস্পেন্সে, সতাম্াস্পদরও সদো উন্সচত। তার বযােযা এস্পকবাস্পর সফস্পল সদ়োর ম্স্পতা না। 
 
আর এই প্রিম্ ফাউস্পেিনার, স ালান ট্র্যান্সিজ, আপনার ম্াইস্পে যার কিা সঘারাঘুন্সর 
করস্পে ন্সকন্তু উস্পল্লে কস্পরন ন্সন। 
 
ফািি ন্সেকার ন্সকেুটা সরস্প  স স্পলন। ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর ম্স্পত ট্র্যান্সিজস্পক হ়েস্পতা 
তার অজাস্পন্তই ঐ সং েন ন্সনস্পজস্পদর অস্ত্র ন্সহস্পসস্পব বযবহার করস্পে এবং তার উপরও 
আম্াস্পদর নজর রােস্পত হস্পব। 
 
যন্সদ, সডলারন্সম্ সচ়োস্পর সহলান ন্সদস্প়ে বাদাম্ী চুল সপেস্পন সন্সরস্প়ে বলল, সসই সং েন বা 
যাই সহাক তার অন্সিত্ব িাস্পক এবং যন্সদ সসটা ন্সবপিনক রকম্ সম্োল পাও়োস্পরর 
অন্সধকারী হ়ে, ন্সনস্পজস্পদরস্পক েুব িাস্পলািাস্পব লুন্সকস্প়ে রােস্পত পাস্পর তাহস্পল প্রিম্ 
ফাউস্পেিস্পনর এম্ন একজন সুপন্সরন্সচত উন্মাদ সলাকস্পক ন্সনস্পজস্পদর উস্পেস্পিয সরাসন্সর 
বযবহার করা ন্সক ন্সেক যুন্সিযুি ম্স্পন হ়ে? 
 
ফািি ন্সেকার,  ম্ভীর  লা়ে বলস্পলন, সবাই সতাম্ার ম্স্পতা কস্পরই িাবস্পব। ন্সকন্তু ন্সচন্সন্তত 
হও়োর ম্স্পতা ন্সকেু ন্সবষ়ে আম্ার নজস্পর এস্পসস্পে। আন্সম্ ন্সনস্পজও পুস্পরাটা িাস্পলািাস্পব 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

214 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

বুঝস্পত পান্সরন্সন। অন্সনচ্ছাকৃতিাস্পবই ন্সতন্সন তার ন্সচন্তা ম্াইস্পে স াপন কস্পর সফলস্পলন, লিা 
সপস্পলন অনযরা সসটা সদস্পেস্পে বস্পল। 
 
প্রস্পতযক ন্সেকার ফািি ন্সেকাস্পরর সম্োল এযাকিন সে়োল করল এবং তার 
লিাস্পবাধস্পক সম্মান জানাস্পলা। সডলারন্সম্ ন্সনস্পজও, ন্সকন্তু ন্সকেুটা অনধযি হস্প়েই সস বলল, 
দ়ো কস্পর আপনার ন্সচন্তা আম্াস্পদর জানস্পত ন্সদন। 
 
ন্সেক আস্পে। কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজস্পক সং েনটা তাস্পদর অস্ত্র ন্সহস্পসস্পব বযবহার করস্পব 
সসটা িাবার সকাস্পনা কারণ সনই। আর বযবহার করস্পলও তাস্পক ন্সদস্প়ে কতটুকু কাজ হস্পব। 
অিচ ন্সেকার সজনন্সডবলস্পক ন্সনন্সিত ম্স্পন হস্প়েস্পে এবং একজন স্বীকৃত। ন্সেকাস্পরর 
এরকম্ অন্তজিন কেস্পনা অবো করা উন্সচত না। তাই আন্সম্ ট্র্যান্সিস্পজর উপর সসলডন 
প্লযান প্রস্প়ো  করার সচষ্টা কস্পরন্সে। 
 
একজন বযন্সির উপর? ন্সেকারস্পদর একজন ন্সনচু অবাক  লা়ে বলল এবং পরবতিী 
ন্সচন্তাটার জনয সস দুিঃেস্পবাধ করল। তার ন্সচন্তা ন্সেল; ন্সক সবাকা! 
 
একজন বযন্সির উপর, ফািি ন্সেকার বলস্পলন, তুন্সম্ ন্সেকই ধস্পরে। আন্সম্ আসস্পলই 
সবাকা। আন্সম্ িাস্পলািাস্পবই জান্সন, একজন দূস্পর িাক, সোট একদল ম্ানুস্পষর উপস্পরই 
এই প্লযান প্রস্প়ো  করা যাস্পব না। যাই সহাক, আন্সম্ সকৌতূহলী ন্সেলাম্। প্রিস্পম্ সষালটা 
ন্সিন্ন পস্পি ট্র্যান্সিস্পজর আন্তিঃবযন্সিক পারেন্সরক সম্পকি যতদূর সম্ভব পরীক্ষা কন্সর। 
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এরপর তার বযাপাস্পর যা ন্সকেু জান্সন সব বযবহার কন্সর। তারপর পুস্পরাটা সম্ন্ব়ে কন্সর। 
ন্সতন্সন িাম্স্পলন। 
 
সবি? সডলারন্সম্ বলল,–ফলাফল ন্সক সবন্সি অবাক করার ম্স্পতা? 
 
সকাস্পনা ফলাফলই পাও়ো যা়েন্সন। একজন বযন্সিস্পক ন্সনস্প়ে ন্সকেুই করা যাস্পব না। 
তারপস্পরও তারপস্পরও 
 
তার পস্পরও? 
 
ফলাফল ন্সবস্পেষণ কস্পরই আন্সম্ চন্সল্লি বের কান্সটস্প়েন্সে, এেন আস্প  সিস্পকই বস্পল ন্সদস্পত 
পান্সর ফলাফল ন্সক হস্পব আম্ার কেস্পনা িুল হ়ে না। এস্পক্ষস্পত্র, যন্সদও সকাস্পনা ফলাফল 
পাও়ো যা়েন্সন, আম্ার ম্স্পন হস্পচ্ছ সজনন্সডবস্পলর কিাই ন্সেক এবং ট্র্যান্সিজস্পক একা সেস্পড 
সদ়ো উন্সচত হস্পব না। 
 
সকন উন্সচত হস্পব না, ফািি ন্সেকার? সডলারন্সম্ ন্সজস্পেস করল। 
 
আন্সম্ লন্সিত, কারণ সসলডন প্লযান সমূ্পণি অকাযিকর সক্ষস্পত্র প্রস্প়ো  কস্পরন্সে। আস্পরা 
লন্সিত এই কারস্পণ সয এই মু্হূস্পতি আন্সম্ সমূ্পণি অন্তজিন িারা প্রিান্সবত হন্সচ্ছ।–আম্ার 
অনুিূন্সত অতযন্ত তীব্র্। যন্সদ সজনন্সডবস্পলর কিা ন্সেক হ়ে–যন্সদ সকাস্পনা অজানা উৎস সিস্পক 
আম্রা ন্সবপস্পদর মু্স্পোমু্ন্সে হই, তেন ট্র্যান্সিজই িাকস্পব চালস্পকর আসস্পন। 
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আপনার এম্ন অনুিূন্সতর সপেস্পন ন্সক যুন্সি আস্পে? সডলারন্সম্ অবাক হস্প়ে প্রশ্ন করল। 
 
ফািি ন্সেকার সযাস্পেস সটন্সবস্পলর সবার ন্সদস্পক উদভ্রাস্পন্তর ম্স্পতা তাকাস্পলন, সকাস্পনা যুন্সি 
সনই। সাইস্পকান্সহস্পিান্সরকযাল  ন্সণত সিস্পক ন্সকেু পাও়ো যা়েন্সন, ন্সকন্তু যতই িাবন্সে ততই 
ম্স্পন হস্পচ্ছ সবন্সকেুর চান্সব হস্পচ্ছ ট্র্যান্সিজ। এই তরুস্পণর প্রন্সত অবিযই আম্াস্পদর ম্নস্পযা  
ন্সদস্পত হস্পব। 
 
. 
 
২৫. 
 
সজনন্সডবল বুঝস্পত পারস্পে ন্সম্ন্সটং-এ সস সম়্েম্স্পতা সপৌঁেস্পত পারস্পব না। হ়েস্পতা আর 
সকাস্পনান্সদনই সপৌঁেস্পত পারস্পব না। 
 
হযান্সম্িরা েুব িিিাস্পব ধস্পর সরস্পেস্পে আর সস পা স্পলর ম্স্পতা একটা উপা়ে েুিঁজস্পে সযন 
তাস্পক সেস্পড সদ়োর জনয তাস্পদরস্পক সস বাধয করস্পত পাস্পর। 
 
রান্সফর যাে এেন দািঁন্সডস্প়ে আস্পে সাম্স্পন, ন্সবজ়েীর ম্স্পতা। তুন্সম্ ততন্সর সোওলার? ঘুন্সষর 
বদস্পল ঘুন্সষ, আঘাস্পতর বদস্পল আঘাত, হযান্সম্ি ন্সন়েম্। এস্পসা তুন্সম্ই প্রিম্ আঘাত কর। 
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সতাম্াস্পকও তাহস্পল আম্ার ম্স্পতা ধস্পর রােুক। 
 
ওস্পক সেস্পড দাও, রান্সফর যাে বলল, না, না। শুধু হাত দুস্পটা। হাত দুস্পটা সেস্পড দাও, ন্সকন্তু 
পা দুস্পটা িি কস্পর ধস্পর রাস্পে। আর নাচ সদেস্পত চাই না। 
 
সজনন্সডবল সটর সপল তার পা দুস্পটা িি কস্পর ম্ান্সটস্পত সচস্পপ ধরা হস্প়েস্পে। হাত দুস্পটা 
এেন মু্ি। 
 
ম্াস্পরা সোওলার, একটা ঘুন্সষ দাও। 
 
সজনন্সডবস্পলর অনুসন্ধানী ম্াইে তারপর একটা উপা়ে সদেস্পত সপল–সক্রাধ, অন্সবচার এবং 
করুণার অনুিূন্সত। আর সকাস্পনা উপা়ে সনই। ঝুিঁন্সকটা তাস্পক ন্সনস্পতই হস্পব, সরাসন্সর এই 
অনুিূন্সতগুস্পলা সজারাস্পলা কস্পর তুলস্পত হস্পব তারপর 
 
সকাস্পনা প্রস্প়োজন ন্সেলনা। নতুন একটা ম্াইে সস ধরস্পতই পাস্পর ন্সন, ন্সকন্তু সসটা 
এস্পকবাস্পর তার ইচ্ছা অনুযা়েী কাজ করল। 
 
হোৎ কস্পরই একটা সোট কাোস্পম্া সচাস্পে পডল সজনন্সডবস্পলর  াট্টাস্প াট্টা, জট পাকাস্পনা 
কাস্পলা চুল, হাত দুস্পটা সাম্স্পন বাডাস্পনা। 
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একটা সম্স্প়ে। উস্পি  আর উৎকণ্ঠা়ে সজনন্সডবল ন্সনস্পজর সচাস্পে যা সদেস্পে সসটা ন্সবশ্বাস 
করস্পত পারস্পে না। 
 
কযারল রান্সফর যাে! সম্স্প়েটা কৃষকস্পক ধস্পর একটা ঝািঁকুন্সন ন্সদল। তুন্সম্ একটা িীতু ষাড! 
আঘাস্পতর বদস্পল আঘাত, হযান্সম্ি ন্সন়েম্? সতাম্ার সাইজ সোওলাস্পরর ন্সিগুণ। বরং আম্ার 
সাস্পি ম্ারাম্ান্সর করস্পলও ম্ানাস্পব। এর জনয ন্সক সতাম্ার প্রিংসা করস্পব সবাই? বরং 
সতাম্াস্পক লিা সদস্পব। সবাই আঙু্গল তুস্পল বলস্পব, ঐ সয রান্সফর যাে, ন্সিশু ন্সপন্সটস্প়ে ন্সহস্পরা 
হস্প়েস্পে। সবাই সতাম্াস্পক ন্সনস্প়ে হাসস্পব। সকাস্পনা ম্যিাদাবান হযান্সম্ি পুরুষ সতাম্ার সাস্পি 
ন্সরে করস্পব না সকাস্পনা হযান্সম্ি নারী সতাম্ার সাস্পি সম্পকি রােস্পব না। 
 
রান্সফর যাে সচষ্টা করস্পে মু্ষলধাস্পর  ান্সল িাম্াস্পনার, সম্স্প়েন্সটর ঘুন্সষ িাম্াস্পনার সচষ্টা করস্পে, 
দুবিল  লা়ে সবাঝাস্পনার সচষ্টা করস্পে, সিান সুরা। সিান সুরা। 
 
সজনন্সডবল সটর সপল তাস্পক সকউ ধস্পর রাস্পেন্সন, রান্সফর যাে তার ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে সনই, 
ম্াইেগুস্পলা আর তাস্পক ন্সনস্প়ে িাবস্পে না। 
 
সুরাও িাবস্পে না; তার পুস্পরা রা  একা রান্সফর যাে-এর উপর। সজনন্সডবল দম্ ন্সফস্পর 
সপস্প়েস্পে, এেন সস সুরার রা  এবং রান্সফর যাে-এর ম্াইস্পে সয অস্বন্সিকর লিাস্পবাধ 
ততন্সর হস্প়েস্পে, সসটাস্পক আস্পরা সজাডাস্পলা কস্পর তুলস্পত চাইল। আবাস্পরা সকাস্পনা প্রস্প়োজন 
ন্সেল না 
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সম্স্প়েন্সট কিা বস্পলই যাস্পচ্ছ, সবাই সস্পর দািঁডাও। সদে রান্সফর যাে  োরটা যন্সদ যস্পিষ্ট না 
হ়ে তাহস্পল তার আস্পরা পািঁচ ে়েজন বনু্ধ িাকস্পত পাস্পরা, আর লিার িা । ন্সনস্পত পাস্পরা, 
তারপর ফাস্পম্ি ন্সফস্পর ন্স স্প়ে বাচ্চা সেস্পল সপটাস্পনার সরাম্হষিক কান্সহনী বলস্পত পারস্পব। তুন্সম্ 
বলস্পব, আন্সম্ সলাকটার হাত ধস্পর সরস্পেন্সেলাম্, আর দানব রান্সফর যাে সজাস্পর ঘুন্সষ 
সম্স্পরন্সেল, যেন সলাকটা ন্সফরন্সত আঘাত কস্পর ন্সন। তুন্সম্ বলস্পব, আন্সম্ সতা সলাকটার পা 
দুস্পটা ধস্পর সরস্পেন্সেলাম্, কাস্পজই আম্াস্পকও একটু বীরত্ব দাও। তেন রান্সফর যাে-
সজাকারটা বলস্পব, আসস্পল সলাকটাস্পক আন্সম্ এক জা়ে া়ে ন্সস্থর রােস্পত পারন্সেলাম্ না, 
তাই আম্ার বনু্ধরা ওস্পক সচস্পপ ধস্পরন্সেল, তারপর ে়েজন ন্সম্স্পল ওস্পক ন্সপন্সটস্প়েন্সে। 
 
ন্সকন্তু সুরা, রান্সফর যাে প্রা়ে সকিঁস্পদ সফস্পলস্পে, আন্সম্ সোওলারস্পক প্রিম্ আঘাত করস্পত 
বস্পলন্সে। 
 
ওর ঘুন্সষস্পক তুন্সম্ কত ি়ে পাও, তাই না, রান্সফর যাে সম্াটা-ম্ািা। ওস্পক ওর কাস্পজ সযস্পত 
দাও, আর সতাম্রা সবাই ন্সফস্পর যাও বান্সডস্পত। ম্স্পন কস্পরা না সয আজস্পকর ঘটনা সবাই 
িুস্পল যাস্পব। আম্াস্পক যন্সদ আস্পরা রা াও তাহস্পল আস্পরা সবন্সি কস্পর এই ঘটনা েডাস্পব। 
 
সবাই ম্ািা ন্সনচু কস্পর হািঁটা ন্সদল, ন্সপেস্পন তাকাস্পচ্ছনা। 
 
সজনন্সডবল তাস্পদর ন্সদস্পক তান্সকস্প়েন্সেল, তারপর ঘুস্পর তাকাস্পলা সম্স্প়েন্সটর ন্সদস্পক। পরস্পন 
ব্লাউজ আর ট্র্াউজার, ঘস্পর ততন্সর জুতা। মু্ে ঘাস্পম্ সিজা। বড নাক, িারী বুক (অন্তত 
সোলা ব্লাউস্পজর উপর সিস্পক সজনন্সডবল যতটুকু বুঝস্পত পারল)। উনু্মি বাহুদুস্পটা 
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সপিীবহুল।–কারণ হযান্সম্ি নারীরা ম্াস্পে হযান্সম্ি পুরুষস্পদর সাস্পি সম্ান তাস্পল কাজ 
কস্পর। 
 
সকাম্স্পর হাত সবিঁস্পধ সম্স্প়েন্সট কন্সেন সচাস্পে তান্সকস্প়ে আস্পে। সবি সোওলার, সদন্সর করস্পেন 
সকন? ন্সনস্পজর কাস্পজ যান। ি়ে পাস্পচ্ছন? আন্সম্ এন্স স্প়ে সদব? 
 
অপন্সরষ্কার কাপড সিস্পক সজনন্সডবল ঘাস্পম্র  ন্ধ পাস্পচ্ছ, ন্সকন্তু নাক সকািঁচকাস্পনাটা অিদ্রতা 
হস্পব। ধনযবাদ, ন্সম্স সুরা। 
 
আম্ার নাম্ সনািী, সম্স্প়েন্সট কন্সেন  লা়ে বলল। সুরা সনািী। আপন্সন শুধু সনািী ডাকস্পত 
পাস্পরন। 
 
ধনযবাদ সনািী। তুন্সম্ অস্পনক সাহাযয কস্পরে। আন্সম্ ি়ে পান্সচ্ছনা, তস্পব তুন্সম্ সাস্পি হািঁটস্পল 
আম্ার িাস্পলা লা স্পব। তারপর ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে তরুণীস্পদর সযিাস্পব সম্মান জানা়ে, সসিাস্পব 
ম্ািা ন্সনচু কস্পর সম্মান জানাস্পলা। লিা সপল সনািী। অন্সনন্সিতিাস্পব ন্সনস্পজর আচরণ 
সংযত কস্পর ন্সনল। িাল লা স্পব–আম্ারও। এম্ন িাস্পব বলল সযন িাব প্রকাস্পির জনয 
সন্সেক িে েুিঁজস্পে, তারপর হাল সেস্পড ন্সদল। 
 
দুজন একসাস্পি হািঁটস্পে। সজনন্সডবল িাস্পলািাস্পবই জাস্পন হািঁটার কারস্পণ ন্সম্ন্সটং-এ সপৌঁেস্পত 
আস্পরা সদন্সর হস্পব, ন্সকন্তু এেন সস পুস্পরা ঘটনা োো ম্ািা়ে ন্সচন্তা করস্পত পারস্পে, এবং 
ইচ্ছা কস্পরই আস্পরা সদরী করস্পে। 
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দূস্পর ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে িবন সদোর সাস্পি সাস্পিই সুরা সনািী সিস্পম্ ন্সিধাগ্রি  লা়ে বলল, 
ম্ািার সোওলার? 
 
হযািঁ, সনািী? 
 
 জা়ে াটা েুব সুন্দর আর অস্পনক সোওলার িাস্পক, তাই না? 
 
েুব সুন্দর। সজনন্সডবল বলল। 
 
 আম্ার ইচ্ছা ন্সেল এোস্পন আসার এবং–এবং সোওলার হও়োর। 
 
সকাস্পনা একন্সদন, সজনন্সডবল িদ্র লা়ে বলল, জা়ে াটা আন্সম্ সতাম্াস্পক সদোব। 
 
কিাটাস্পক সনািী শুধু িদ্রতা ন্সহস্পসস্পব ন্সনল। আন্সম্ ন্সলেস্পত পান্সর। েুস্পল ন্সিস্পেন্সে। যন্সদ 
আপনাস্পক ন্সচন্সে ন্সলন্সে, সস সচষ্টা করস্পে  লাটা সযন স্বািান্সবক িাস্পক, ন্সক ন্সলেস্পল আপনার 
কাস্পে সপৌঁেস্পব? 
 
শুধু ন্সলেস্পব, ন্সেকার হাউজ, এপাটিম্যাে ২৭, তাহস্পলই হস্পব। ন্সকন্তু এেন আম্াস্পক সযস্পত 
হস্পব, সনািী। 
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সস আবাস্পরা ম্ািা ন্সনচু কস্পর সম্মান জানাস্পলা, সনািীও সচষ্টা করল তাস্পক অনুকরণ 
করার। দুজন হািঁটা ন্সদল ন্সবপরীত ন্সদস্পক। সজনন্সডবল সাস্পি সাস্পিই সনািীর কিা ম্াইে 
সিস্পক সবর কস্পর ন্সদস্প়েস্পে। এেন িাবস্পে ন্সম্ন্সটং-এর কিা, ন্সবস্পিষ কস্পর ন্সেকার সডস্পলারা 
সডাস্প রম্ীর কিা। ন্সচন্তাগুস্পলা িাস্পলা ন্সকেু ন্সেল না। 
 
. 
 
ন্সকষাণী 
 
২৬. 
 
ন্সেকাররা সবাই যার যার ন্সনজস্ব সম্োল িীল্ড-এ ন্সনস্পজস্পদর আলাদা কস্পর সফস্পলস্পে। 
সযন ট্র্যান্সিস্পজর বযাপাস্পর ফািি ন্সেকাস্পরর বিস্পবযর পস্পর তাস্পক অপম্ান না করার জনয 
ন্সনস্পজস্পদর ম্াইে লুন্সকস্প়ে রােস্পত সস্পচষ্ট। একই সাস্পি প্রস্পতযস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে সডলারন্সম্র 
ন্সদস্পক। সবার সিতর সডলারন্সম্ সবন্সি সাহসী এম্নন্সক সজনন্সডবলও এতটা সবপস্পরা়ো না। 
 
সডলারন্সম্ সবার দৃন্সষ্টর বযাপাস্পর সস্পচতন, জাস্পন এই পন্সরন্সস্থন্সত সম্াকাস্পবলা না কস্পর তার 
উপা়ে সনই। তাোডা পন্সরস্থন্সত সস এিাস্পব হালকা করস্পত চা়েনা। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
ইন্সতহাস্পস িুল ন্সবস্পেষস্পণর জনয আজ পযিন্ত সকাস্পনা ফািি ন্সেকারস্পক অপসারণ করার 
ঘটনা ঘস্পটন্সন। ন্সকন্তু এেন অপসারণ করা সম্ভব। কাস্পজই সস ন্সপেু হটস্পব না। 
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ফািি ন্সেকার! সস নরম্ সুস্পর বলল, স্বািান্সবক ফসিা মু্স্পে পাতলা বণিহীন সোিঁট প্রা়ে 
সচাস্পেই পস্পড না। আপন্সন ন্সনস্পজই বস্পলস্পেন সয আপনার ন্সবস্পেষস্পণর ন্সপেস্পন সকাস্পনা যুন্সি 
সনই, সাইস্পকান্সহস্পষ্টান্সরকাল  ন্সণত সিস্পক ন্সকেু পাও়ো যা়েন্সন। তাহস্পল আপন্সন বলস্পেন 
রহসযম়্ে অনুিূন্সতর উপর ন্সিন্সি কস্পর একটা গুরুত্বপূণি ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত? 
 
ফািি ন্সেকার মু্ে তুলস্পলন, কপাস্পল িাজ। সটন্সবস্পলর চারপাস্পি িীল্ড-এর বযাপাস্পর ন্সতন্সন 
সস্পচতন। এর অিি জাস্পনন। োো  লা়ে বলস্পলন, যুন্সি প্রম্াস্পণর অিাব আন্সম্ স াপন 
কন্সরন্সন। অবান্তর সকাস্পনা কিাও বন্সলন্সন। যা বস্পলন্সে সসটা হস্পচ্ছ একজন ফািি ন্সেকাস্পরর 
িন্সিিালী অন্তজিন, যার রস্প়েস্পে দীঘি কস্প়েক দিস্পকর অন্সিেতা, সারাজীবন সয 
কান্সটস্প়েস্পে সসলডন প্লযান  িীরিাস্পব পযিস্পবক্ষণ কস্পর। সচরাচর কস্পরন না, ন্সতন্সন তাই 
করস্পলন,  ন্সবিত িন্সঙ্গস্পত তাকাস্পলন সবার ন্সদস্পক, এবং এস্পক এস্পক সবার সম্োল িীল্ড 
সস্পর স ল। সডলারম্ী (যেন ন্সতন্সন তার ন্সদস্পক তাকাস্পলন) সরাস্পলা সবার পস্পর। 
 
সডলারন্সম্ এত স্বািান্সবকিাস্পব কিা বলল সযন ন্সকেুই ঘস্পটন্সন, অবিযই আপনার কিা 
সম্স্পন ন্সনন্সচ্ছ ফািি ন্সেকার। আন্সম্ সিস্পবন্সেলাম্ আপন্সন হ়েস্পতা আস্পরকবার ন্সবস্পবচনা 
করস্পবন। সযস্পহতু শুধু অনুম্াস্পনর উপর ন্সনিির করার জনয এরইম্স্পধয দুিঃে প্রকাি 
কস্পরস্পেন, আপন্সন চাইস্পল আপনার বিবয সরকডি সিস্পক মু্স্পে সফলা হস্পব-যন্সদ সসগুস্পলা- 
সজনন্সডবস্পলর কণ্ঠস্বর বাধা ন্সদল। সকান কিাগুস্পলা সরকডি সিস্পক মু্স্পে সফলা হস্পব? 
 
প্রন্সতস্পজাডা সচাে একসাস্পি ঘুস্পর তাকাস্পলা। িীল্ড না িাকস্পল সবাই ধরস্পত পারত সয 
সজনন্সডবল সবি আস্প  সিস্পকই দরজা়ে দািঁন্সডস্প়ে আস্পে। সবাই িীস্পল্ডর সিতর ন্সেস্পলন? 
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আম্ার কিা সে়োল ন্সেল না? সজনন্সডবল বলল। ন্সক চম্ৎকার ন্সম্ন্সটং হস্পচ্ছ এোস্পন। 
একজস্পনর সতা লক্ষয রাো উন্সচত ন্সেল আন্সম্ আন্সস ন্সক না আন্সস? নান্সক সিস্পবন্সেস্পলন আন্সম্ 
আসবই না? 
 
এম্ন আচরণ সম্ি ন্সন়েম্ িৃঙ্খলা পন্সরপন্থী। কারণ সজনন্সডবস্পলর সদন্সরস্পত আসাটা যস্পিষ্ট 
োরাপ। অনুম্ন্সত না ন্সনস্প়ে সিতস্পর সোকা তার সচস্প়েও োরাপ। সবস্পচস্প়ে োরাপ হস্পচ্ছ 
ফাি ন্সেকাস্পরর আস্প  কিা বলা। 
 
ফািি ন্সেকার তার ন্সদস্পক ঘুরস্পলন। সবন্সকেু বাদ। ন্সন়েম্ িৃঙ্খলার বযাপারটা সদেস্পত হস্পব 
সবার আস্প । 
 
ন্সেকার সজনন্সডবল, ন্সতন্সন বলস্পলন, তুন্সম্ সদন্সর কস্পর এস্পসে। অনুম্ন্সত না ন্সনস্প়ে ন্সিতস্পর 
প্রস্পবি কস্পরে, কিা বস্পলে। বল, সকন সতাম্ার আসন ন্সত্রি ন্সদস্পনর জনয। সাসস্পপে করা 
হস্পব না? 
 
অবিযই। সাসস্পপনিন এর বযাপার পস্পর আসস্পব, প্রিস্পম্ সদেস্পত হস্পব সক আম্াস্পক সদন্সর 
কন্সরস্প়ে ন্সদস্প়েন্সেল এবং সকন। সজনন্সডবস্পলর কিাগুস্পলা োো এবং ন্সহসাব করা, ন্সকন্তু তার 
ম্াইে তার ন্সচন্তাস্পক রা  ন্সদস্প়ে আবৃত কস্পর সরস্পেস্পে, এবং সক সসটা ধরস্পত পারল এটা 
ন্সনস্প়ে তার সকাস্পনা ম্ািাবযিা সনই। 
 
অবিযই সডলারন্সম্ ধরস্পত পারল। সস সজার ন্সদস্প়ে বলল, এই সলাকটা পা ল হস্প়ে স স্পে। 
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পা ল? এই ম্ন্সহলা পা ল বস্পলই এম্ন কিা বলস্পে। নান্সক ন্সনস্পজর সদাষ োকস্পত 
চাস্পচ্ছ।–ফািি ন্সেকার, আন্সম্ পারস্পসানযাল ন্সপ্রন্সিস্পলজ চাই। 
 
ন্সক ধরস্পনর পারস্পসানযাল ন্সপ্রন্সিস্পলজ, ন্সেকার? 
 
ফািি ন্সেকার, আন্সম্ এোস্পনই একজনস্পক েুস্পনর সচষ্টার দাস্প়ে অন্সিযুি করস্পত চাই। 
 
ঘস্পরর সিতর সযন ন্সবস্পফারণ ঘটল। সব ন্সেকার ঝট কস্পর দািঁন্সডস্প়ে পস্পডস্পে, একসাস্পি 
ন্সফসন্সফস করস্পে, সম্ৌন্সেকিাস্পব এবং সম্োন্সল। 
 
ফািি ন্সেকার হাত তুলস্পলন। ন্সচৎকার কস্পর বলস্পলন, সয সকাস্পনা ন্সেকাস্পরর পারস্পসানযাল 
ন্সপ্রন্সিস্পলজ এর সুস্পযা  রস্প়েস্পে। ন্সতন্সন তার কতৃিত্ব োটাস্পনার সচষ্টা করস্পলন, সম্োন্সল, 
পদ্ধন্সতটা সবার পেন্দ হস্পব না ন্সকন্তু অনয সকাস্পনা উপা়ে সনই। 
 
তহ তচ সিস্পম্ স ল। 
 
সবাই স্বািান্সবক এবং সম্োন্সল নীরব না হও়ো পযিন্ত সজনন্সডবল অস্পপক্ষা করল। তারপর 
বলল, দূস্পরর এক হযান্সম্ি রািা ধস্পর আন্সম্ এোস্পন আসন্সেলাম্। সম়্েম্স্পতাই ন্সম্ন্সটং-এ 
সপৌঁেস্পত পারতাম্, রািা়ে কস্প়েকজন কৃষক আম্াস্পক হাম্লা। কস্পর, অস্পল্পর জনয ম্ার 
োও়োর হাত সিস্পক সবিঁস্পচন্সে, হ়েস্পতা বা মৃ্তুযর হাত সিস্পকও। যাই সহাক সদন্সর হস্পলও 
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আন্সম্ সপৌঁেস্পত সপস্পরন্সে। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর সাস্পি সকাস্পনা হযান্সম্ি সলাক সচাে তুস্পল 
কিা বস্পলস্পে এম্ন ঘটনাই আন্সম্ শুন্সনন্সন– াস্প়ে হাত সতালা সতা দূস্পরর কিা। 
 
আন্সম্ও না, ফািি ন্সেকার বলস্পলন। 
 
সডলারন্সম্ ন্সচৎকার কস্পর বলল, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনাররা হযান্সম্ি এলাকা়ে সঘারাঘুন্সর 
কস্পরনা। তুন্সম্ ন্সনস্পজই ন্সনস্পজর ন্সবপদ সডস্পক এস্পনে! 
 
সন্সতয কিা, সজনন্সডবল বলল, সয আন্সম্ হযান্সম্ি এলাকা়ে একা সঘারাঘুন্সর কন্সর। ন্সবন্সিন্ন 
ন্সদস্পক আম্ার একি বাস্পররও সবন্সি যাও়ো হস্প়ে স স্পে। ন্সকন্তু এর আস্প  সকউ আম্ার 
সাস্পি সযস্পচ কিা বস্পলন্সন। অনয সকউ আম্ার ম্স্পতা স্বাধীনিাস্পব সঘারাস্পফরা কস্পর না, তাই 
বস্পল তারা সয বাইস্পর যা়ে না তা-ও না। অিচ তাস্পদর সাস্পিও সকউ কেস্পনা কিা 
বস্পলন্সন। আম্ার ম্স্পন আস্পে যেন সডাস্প ম্ন্সর ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ, তারপর সযন হোৎ কস্পরই 
সম্মানসূচক সস্পম্বাধস্পনর কিা ম্স্পন পডল এবং অপম্ান করার উস্পেস্পিয মু্ে সিঙস্পচ বলল, 
যেন ন্সেকাস্পরস সডলারন্সম্ ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ হযান্সম্ি এলাকা়ে সযস্পতন, তেস্পনা সকউ তার 
সাস্পি সযস্পচ কিা বস্পলন্সন। 
 
সম্ভবত, সডলারন্সম্ সচাে দুস্পটা স াল কস্পর বলল, কারণ আন্সম্ তাস্পদর সাস্পি প্রিস্পম্ কিা 
বলতাম্না এবং দূরত্ব বজা়ে সরস্পে চলতাম্। কারণ আন্সম্ এম্ন আচরণ করতাম্ সযন 
আম্াস্পক শ্রদ্ধা করাই ওস্পদর কাজ। 
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আিযি, সজনন্সডবল বলল, অিচ আন্সম্ সিস্পবন্সেলাম্ আপন্সন আম্ার সচস্প়েও নরম্ বযবহার 
কস্পরন। ন্সকন্তু আম্াস্পক সবাঝান সদন্সে সব বাদ ন্সদস্প়ে আজস্পকর ন্সদনটাস্পকই তারা সবস্পে 
ন্সনল সকন, সযন্সদন আম্াস্পক একটা গুরুত্বপূণি ন্সম্ন্সটং-এ সযা  ন্সদস্পত হস্পব? 
 
যন্সদ সতাম্ার বযবহাস্পরর কারস্পণ না হ়ে, তাহস্পল এটা অবিযই একটা তদব ঘটনা, 
সডলারন্সম্ বলল। আন্সম্ যতদূর জান্সন, এম্নন্সক সসলডস্পনর  ন্সণতও  যালান্সি সিস্পক তদব 
সম্ভাবনাস্পক ন্সনিঃস্পিষ করস্পত পাস্পরন্সন ন্সবস্পিষ কস্পর একজন বযন্সির সবলা়েস্পতা অবিযই না। 
নান্সক তুন্সম্ও ন্সনস্পজর অন্তজিন সিস্পক কিা বলে? (ফাি ন্সেকারস্পক কটাক্ষ করা়ে দুই 
একজন ন্সেকার সম্োন্সল দীঘিশ্বাস সফলল।)। 
 
আম্ার বযবহাস্পরর কারস্পণ ঘটনাটা ঘস্পটন্সন। তদব ঘটনাওনা, সকউ ইস্পচ্ছ কস্পরই ঘন্সটস্প়েস্পে। 
সজনন্সডবল বলল। 
 
সসটা আম্রা ন্সকিাস্পব জানব? ফািি ন্সেকার নরম্ সুস্পর ন্সজস্পেস করস্পলন। সডলারন্সম্র 
সিষ ম্ন্তস্পবযর পর ন্সতন্সন সজনন্সডবস্পলর প্রন্সত নরম্ হস্প়ে পস্পডস্পেন। 
 
আম্ার ম্াইে আপনার কাস্পে উনু্মি, ফািি ন্সেকার। আপনাস্পক এবং বাকী সবাইস্পক 
আন্সম্ ঘটনাটার সৃ্মন্সত তুস্পল ন্সদন্সচ্ছ। 
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মু্হূস্পতিই সবার জানা হস্প়ে স ল। ফািি ন্সেকার বলস্পলন, ি়েংকর! ন্সবপস্পদর। মু্স্পেও তুন্সম্ 
েুব িাস্পলা আচরণ কস্পরে, ন্সেকার। আন্সম্ একম্ত সয হযান্সম্িস্পদর আচরণ ন্সেল েুব 
ন্সহংস্র এবং কারণটা তদন্ত কস্পর সদেস্পত হস্পব। এেন দ়ো কস্পর আস্পলাচনা়ে সযা  দাও। 
 
এক সসস্পকে! সডলারন্সম্ বাধা ন্সদল। ন্সেকাস্পরর সৃ্মন্সত ন্সেক আস্পে, এ বযাপাস্পর আম্রা 
ন্সনন্সিত হব ন্সক কস্পর? 
 
সরস্প  স স্পলও সজনন্সডবল ন্সনস্পজস্পক সাম্স্পল ন্সনল। আম্ার ম্াইে উনু্মি। 
 
আন্সম্ এম্ন উনু্মি ম্াইস্পের কিা জান্সন যা আসস্পল উনু্মি িাস্পক না। 
 
সসই বযাপাস্পর আম্ার সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই, ন্সেকার, সজনন্সডবল বলল সযস্পহতু আপন্সন 
সবসম়্েই আম্াস্পদর বাকী সবাইস্পক নজরবন্দী কস্পর রাস্পেন। যাই সহাক, আম্ার ম্াইে 
যেন উনু্মি, তেন সসটা পুস্পরাপুন্সরই উনু্মি। 
 
ফািি ন্সেকার বলস্পলন, আম্াস্পদর আর 
 
বািঁধা সদ়োর জনয দুিঃন্সেত, ন্সকন্তু পারস্পসানযাল ন্সপ্রন্সিস্পলজ-এর ন্সবষ়েটা, সডলারন্সম্ বলল। 
 
ন্সক ধরস্পনর পারস্পসানযাল ন্সপ্রন্সিস্পলজ, ন্সেকার? 
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ন্সেকার সজনন্সডবল আম্াস্পদর একজনস্পক হতযা সচষ্টার দাস্প়ে অন্সিযুি কস্পরস্পে। যতক্ষণ 
সস অন্সিস্পযা  প্রতযাহার না করস্পে, ততক্ষণ আম্াস্পক সম্ভাবয েুনী ন্সহস্পসস্পব ধরা হস্পব। 
আপনাস্পকসহ ঘস্পরর বাকী সবাইস্পক তাই ধরা হস্পব। 
 
তুন্সম্ অন্সিস্পযা  প্রতযাহার করস্পব, ন্সেকার সজনন্সডবল? ফািি ন্সেকার ন্সজস্পেস করস্পলন। 
 
সজনন্সডবল সচ়োস্পর বসল, হাত দুস্পটা পরেস্পরর সাস্পি সজাস্পর সচস্পপ ধরল, সযন প্রম্াণ 
করস্পত চাইস্পে এর আসল ম্ান্সলক সসই। করব, যন্সদ সকউ আম্াস্পক বযােযা কস্পর সবাঝাস্পত 
পাস্পর সকন হযান্সম্ি কৃষকরা আম্াস্পক সদন্সর কন্সরস্প়ে সদ়োর জনয দল সবিঁস্পধ ততন্সর হস্প়েন্সেল। 
 
হাজারটা কারণ িাকস্পত পাস্পর, ফািি ন্সেকার বলস্পলন। আন্সম্ সতা বস্পলন্সে ঘটনাটা তদন্ত 
কস্পর সদো হস্পব। এেন আস্পলাচনার স্বাস্পিি তুন্সম্ অন্সিস্পযা  প্রতযাহার করস্পব? 
 
সম্ভব না ফািি ন্সেকার। হযান্সম্ি কৃষস্পকর আচরণ পন্সরবতিন করার জনয যতদূর সম্ভব 
সূক্ষ্মিাস্পব, সযন সকাস্পনা ক্ষন্সত না হ়ে, সসিাস্পব তার ম্াইে পরীক্ষা করার জনয 
অস্পনকগুস্পলা ন্সম্ন্সনট বয়ে কস্পরন্সে। ন্সকন্তু পান্সরন্সন, তার ম্াইস্পে স্বািান্সবকতা ন্সেল না। তার 
আচরণ ন্সেল ন্সনন্সদিষ্ট সযন বাইস্পরর একটা ম্াইে তাস্পক চালাস্পচ্ছ। 
 
সডলারন্সম্ হোৎ মৃ্দু হান্সস ন্সদস্প়ে বলল, সতাম্ার ধারণা সসই বাইস্পরর ম্াইে আম্াস্পদর 
কাস্পরা? সতাম্ার সসই রহসযম়্ে সং েস্পনর কাস্পরা হস্পত পাস্পরনা, যারা আম্াস্পদর সচস্প়েও 
িন্সিিালী? 
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হস্পত পাস্পর, সজনন্সডবল বলল। 
 
সস সক্ষস্পত্র, আম্রা যারা সতাম্ার সসই সং েস্পনর সদসয না–তাস্পদর সকাস্পনা সদাষ সনই 
এবং সতাম্ার অন্সিস্পযা  প্রতযাহার করা উন্সচত। নান্সক সতাম্ার অন্সিস্পযা  এোস্পনর সকউ 
একজন ওই সং েস্পনর পস্পক্ষ কাজ করস্পে? হ়েস্পতা আম্াস্পদর সকউ একজন দল বদল 
কস্পরস্পে? 
 
হ়েস্পতা বা, সজনন্সডবল কন্সেন  লা়ে বলল, বুঝস্পত পারস্পে সডলারন্সম্ তার  লা়ে ফািঁস 
পডাস্পচ্ছ। 
 
ম্স্পন হ়ে, সডলারন্সম্ ফািঁস এস্পট বসাস্পনার প্রস্তুন্সত ন্সনস্পচ্ছ, স াপন, অজানা রহসযম়্ে 
সং েস্পনর বযাপারটা সতাম্ার রাস্পতর সকাস্পনা দুিঃস্বপ্ন। হযান্সম্ি কৃষকস্পদর প্রিান্সবত করা 
হস্প়েস্পে বা ন্সেকাররা স াপন সকাস্পনা পক্ষ ন্সনস্প়ে কাজ করস্পে, সতাম্ার এ ধরস্পনর কল্পনার 
সাস্পি বযাপারটা ন্সম্স্পল। বল ন্সেকার, আম্াস্পদর ম্স্পধয সক স াপন সকাস্পনা দস্পলর ন্সন়েন্ত্রস্পণ 
রস্প়েস্পে? আন্সম্? 
 
ম্স্পন হ়েনা, ন্সেকার। যন্সদ হস্পতন, তাহস্পল আম্াস্পক সয পেন্দ কস্পরন না সসটা এত 
সোলােুন্সল প্রচার করস্পতন না। 
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হ়েস্পতা, ডাবল-ডাবল ক্রস? সডলারন্সম্ বলল। পুস্পরাপুন্সর সন্তুষ্ট। সতাম্ার ফযাোসীর এটাই 
সাধারণ সম্াধান। 
 
হস্পত পাস্পর। এস্পক্ষস্পত্র আপন্সন আম্ার সচস্প়ে সবন্সি অন্সিে। 
 
ন্সেকার সলসন্সটম্ ন্সজ়োন্সন্ন ন্সক্ষপ্ত হস্প়ে বাধা ন্সদল। সদেুন, ন্সেকার সজনন্সডবল, আপন্সন 
ন্সেকার সডলারন্সম্স্পক অন্সিযুি না করস্পল, সরাসন্সর আম্াস্পদর বাকী সবাইস্পক অন্সিযুি 
করস্পেন। আপনাস্পক হতযা কস্পর বা সদন্সর কন্সরস্প়ে ন্সদস্প়ে আম্াস্পদর লাি? 
 
সজনন্সডবল সাস্পি সাস্পি উির ন্সদল, সযন প্রশ্নটার জনয সস ততন্সর হস্প়েই ন্সেল। যেন আন্সম্ 
সপৌঁোই তেন ফািি ন্সেকাস্পরর সকাস্পনা একটা ম্ন্তবয সরকডি সিস্পক মু্স্পে সফলার 
আস্পলাচনা হন্সচ্ছল। একম্াত্র আন্সম্ই সসই ম্ন্তবযগুস্পলা শুনস্পত পান্সরন্সন। সসগুস্পলা জানস্পত 
পারস্পল হ়েস্পতা আম্াস্পক সদন্সর করাস্পনার উস্পেিয বযােযা করস্পত পারব। 
 
আন্সম্ বলন্সেলাম্, ফািি ন্সেকার বলস্পলন, সয আম্ার দীঘিন্সদস্পনর অন্তজিন এবং 
সাইস্পকান্সহস্পষ্টান্সরকযাল  ন্সণস্পতর অপ্রচন্সলত প্রস্প়োস্প র ম্াধযস্পম্ বুঝস্পত সপস্পরন্সে সয পুস্পরা 
পন্সরকল্পনার িন্সবষযৎ ন্সনিির করস্পে প্রিম্ ফাউস্পেিনার স ালান ট্র্যান্সিস্পজর উপর।–ন্সকন্তু 
ন্সেকার সডলারন্সম্ এবং অনযরা এই কিার প্রচে ন্সবস্পরান্সধতা করস্পে। 
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অনয ন্সেকাররা ন্সক িাবস্পে সসটা তাস্পদর বযাপার। ন্সকন্তু আন্সম্ আপনার সাস্পি। একম্ত। 
ট্র্যান্সিজ হস্পচ্ছ মূ্ল চান্সবকান্সে। প্রিম্ ফাউস্পেিন সিস্পক তাস্পক সবর কস্পর সদ়োর ঘটনাটা 
আম্াস্পক সবি সকৌতূহলী কস্পর তুস্পলস্পে। 
 
তুন্সম্ বলস্পত চাও, ন্সেকার সজনন্সডবল, সডলারন্সম্ বলল, ট্র্যান্সিজ সসই রহসযম়্ে সং েস্পনর 
হাস্পত চস্পল স স্পে অিবা যারা তাস্পক সবর কস্পর ন্সদস্প়েস্পে তারা? হ়েস্পতা তুন্সম্ এবং ফািি 
ন্সেকার বাস্পদ বাকী সবাই এবং সবন্সকেু তাস্পদর দেস্পল রস্প়েস্পে? 
 
অবান্তর প্রস্পশ্নর উির সদ়োর দরকার সনই। বরং ন্সজস্পেস করন্সে, এোস্পন এম্ন সকাস্পনা 
ন্সেকার আস্পেন, সয আস্পলাচয ন্সবষস্প়ে ফািি ন্সেকার এবং আম্ার সাস্পি একম্ত হস্পবন? 
সম্ভবত আম্ার সয  ান্সণন্সতক সম্াধান ফািি ন্সেকার সম্িিন কস্পরস্পেন সসটা আপনারা 
পস্পডস্পেন? 
 
সবাই নীরব। 
 
আন্সম্ আবারও অনুস্পরাধ করন্সে। আস্পেন সকউ? 
 
তারপস্পরও সবাই নীরব। 
 
 ফািি ন্সেকার, আম্াস্পক সদন্সর করাস্পনার উস্পেিয আপন্সন সপস্প়ে স স্পেন। 
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ন্সবিান্সরত বল। ফািি ন্সেকার বলস্পলন। 
 
ট্র্যান্সিজস্পক সাম্লাস্পনার প্রস্প়োজনী়েতা আপন্সন বস্পলস্পেন। অিিাৎ ন্সকেু গুরুত্বপূণি পদস্পক্ষপ 
ন্সনস্পত হস্পব এবং যন্সদ ন্সেকাররা সম্াধান পস্পড তাহস্পল সসগুস্পলা ন্সক হস্পত পাস্পর সসটা 
তারা জাস্পনন। যন্সদ তারা একসাস্পি একসাস্পি আপনার ন্সবস্পরান্সধতা কস্পর, প্রচন্সলত ন্সন়েম্ 
অনুযা়েী আপন্সন আর এগুস্পত পারস্পবন না। যন্সদ এম্নন্সক একজন ন্সেকারও আপনাস্পক 
সম্িিন জানা়ে তাহস্পলই আপন্সন নতুন পন্সলন্সস প্রস্প়ো  করস্পত পারস্পবন। আন্সম্ সসই 
একজন ন্সেকার সয আপনাস্পক সম্িিন জানাস্পবা। এবং যারা সম্াধানটা সদস্পেস্পে তারা 
এটা জাস্পন, এবং আম্াস্পক ন্সম্ন্সটং সিস্পক দূস্পর সন্সরস্প়ে রাোটা জরুন্সর হস্প়ে পস্পডন্সেল। 
সকৌিলটা কাস্পজ সলস্প  ন্স স্প়েন্সেল প্রা়ে, ন্সকন্তু ফািি ন্সেকারস্পক সম্িিন জানাস্পনার জনয 
আন্সম্ সপৌঁস্পে স ন্সে। আন্সম্ তার সাস্পি একম্ত এবং বাকী এ ারজন সদস্পসযর ন্সবস্পরান্সধতা 
সস্পিও ন্সতন্সন ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত পারস্পবন। 
 
সডলারন্সম্ সটন্সবস্পল একটা ঘুন্সষ ম্ারল। সবাঝাস্পনা হস্পচ্ছ সয, ফািি ন্সেকার ন্সক। বলস্পবন 
সসটা সকউ আস্প  সিস্পকই জাস্পন এবং জাস্পন সয ন্সেকার সজনন্সডবল সসটা সম্িিন করস্পব, 
অনযরা করস্পব না। আস্পরা সবাঝাস্পনা হস্পচ্ছ সয  ৃহীত পদস্পক্ষপগুস্পলা ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর 
কন্সল্পত সং েনস্পক সেকাস্পনার জনয এবং আম্াস্পদর এক বা একান্সধক সদসয তাস্পদর 
ন্সন়েন্ত্রস্পণ রস্প়েস্পে। 
 
এস্পকবাস্পর সন্সেক, সজনন্সডবল একম্ত হস্পলা। আপনার অনুম্ান িন্সি চম্ৎকার। 
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 তুন্সম্ কাস্পক অন্সিযুি করে? সডলারন্সম্ ন্সচৎকার কস্পর ন্সজস্পেস করল। 
 
কাউস্পক না। আন্সম্ ফািি ন্সেকারস্পক বযাপারটা সাম্লাস্পত অনুস্পরাধ করন্সে। এটা পন্সরষ্কার 
সয আম্াস্পদর সং েস্পনরই সকউ একজন আম্াস্পদর ন্সবরুস্পদ্ধ কাজ করস্পে। আম্ার পরাম্িি 
হস্পচ্ছ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সবারই সমূ্পণি সম্োল ন্সবস্পেষণ করস্পত হস্পব। সবার, প্রস্পতযক 
ন্সেকার, আন্সম্ এম্নন্সক ফািি ন্সেকাস্পররও। 
 
সকাস্পনা ন্সসদ্ধান্ত োডাই ন্সম্ন্সটং সিষ হস্প়ে স ল। 
 
ফািি ন্সেকার ন্সম্ন্সটং-এর সম্ান্সপ্ত সঘাষণা করার সাস্পি সাস্পিই, সজনন্সডবল–কাস্পরা সাস্পি 
কিা না বস্পলই ন্সফস্পর এল ন্সনস্পজর রুস্পম্। সস িাস্পলািাস্পবই জাস্পন ন্সেকারস্পদর ম্স্পধয তার 
সকাস্পনা বনু্ধ সনই। ফািি ন্সেকাস্পরর সম্িিন তাস্পক ন্সকেুটা সান্ত্বনা ন্সদস্পচ্ছ। 
 
সস িাস্পলািাস্পব বলস্পত পারস্পব না ি়েটা ন্সক তার ন্সনস্পজর জনয না ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
জনয। মু্েটা সতস্পতা হস্প়ে রস্প়েস্পে। 
 
. 
 
২৭. 
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িাস্পলািাস্পব ঘুম্াস্পত পারলনা সজনন্সডবল। ি়েস্পন স্বপস্পন, সম্ি ন্সচন্তা িাবনা়ে সস 
সডলারন্সম্র সাস্পি তকি করস্পত লা ল। একটা স্বস্পপ্ন সদেল সডলারন্সম্ তাস্পক ঘুন্সষ ম্ারার 
জনয এন্স স্প়ে আসস্পে, মু্স্পে হান্সস, দািঁতগুস্পলা সূচাস্পলা। 
 
সিষ পযিন্ত সজস্প  উেল স্বািান্সবক সম্স্প়ের একটু পস্পর। ন্সবশ্রাম্ হ়েন্সন। সটন্সবস্পলর উপর 
বাজার ন্সম্টন্সম্ট িে করস্পে। 
 
কনটযাক্ট সচস্পপ ধস্পর সস ন্সজস্পেস করল, হযািঁ। ন্সক বযাপার? 
 
ন্সেকার! সোর প্রকটস্পরর  লা। আপনার সাস্পি একজন সদো করস্পত এস্পসস্পে। 
 
সদো করস্পত এস্পসস্পে? সজনন্সডবল অযাপস্প়েেস্পম্ে ন্সিন্সডউল পাঞ্চ কস্পর সদেল দুপুস্পরর 
আস্প  ন্সকেু সনই; সম়্ে সদেল ৮.৩২ এ, এম্। ঘুম্ জডাস্পনা  লা়ে ন্সজস্পেস করল, 
এসম়্ে আবার সক এস্পসস্পে? 
 
নাম্ বস্পলন্সন, ন্সেকার তারপর পন্সরষ্কার ন্সবরন্সি ন্সনস্প়ে বলল, হযািঁন্সম্িারস্পদর একজন, 
ন্সেকার। আপনার আম্ন্ত্রণ সপস্প়ে এস্পসস্পে। পস্পরর কিাটা আস্পরা সবন্সি ন্সবরন্সি ন্সনস্প়ে 
বলল। 
 
আন্সম্ না নাম্া পযিন্ত ন্সরস্পসপসন হস্পল বসাও। আম্ার সম়্ে লা স্পব। 
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সজনন্সডবল তাডাহুস্পডা করলনা। ততন্সর হস্পত হস্পত সস ন্সনস্পজর ন্সচন্তা়ে ম্গ্ন হস্প়ে রইল। 
সবাঝা যাস্পচ্ছ হযান্সম্িস্পদর বযবহার কস্পর সকউ একজন তার চলাচস্পল বাধা ততন্সর করস্পে–
ন্সকন্তু সসই একজনটা সক তাস্পক জানস্পত হস্পব। আর এেন তার সকা়োটিাস্পর একজন 
হযািঁন্সম্স্পির আ ম্স্পনর কারণ ন্সক? নতুন সকাস্পনা ফািঁদ? 
 
সসলডস্পনর কসম্, একজন হযান্সম্ি ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে েুকল ন্সক কস্পর? সকনই বা েুকল? 
 
একবার িাবল সাস্পি অস্ত্র সনস্পব ন্সকনা ন্সকন্তু সাস্পি সাস্পিই ন্সচন্তাটা বাদ ন্সদস্প়ে ন্সদল। 
ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে চত্বস্পর একজন হযান্সম্ি কৃষকস্পক সাম্লাস্পত তার সব  সপস্পত হস্পব না। 
সকাস্পনা ন্সচহ্ন িাকস্পব না হযান্সম্ি ম্াইস্পে। 
 
 সজনন্সডবল বুঝস্পত পারল, আস্প র ন্সদস্পনর ঘটনাটা তাস্পক সবি িাস্পলাম্স্পতাই নাডা 
ন্সদস্প়েস্পে। সবাধহ়ে সসই কৃষকটাই এস্পসস্পে? এেন আর কাস্পরা িারা বা সকাস্পনান্সকেু িারা 
প্রিান্সবত না হ়েস্পতা ম্াফ চাইস্পত এস্পসস্পে। ন্সকন্তু সকািা়ে সযস্পত হস্পব, কার কাস্পে সযস্পত 
হস্পব সসটা রান্সফর যাে ন্সকিাস্পব জানস্পব? 
 
সজনন্সডবল দৃঢ় পাস্প়ে লম্বা কন্সরডস্পরর সিষ ম্ািা়ে ওস্প়েন্সটংরুস্পম্ েুস্পকই িম্স্পক দািঁডাস্পলা। 
তারপর ঘুস্পর গ্লাস ন্সকউন্সবকস্পলর ন্সিতস্পর প্রকটস্পরর ন্সদস্পক তাকাস্পলা। 
 
প্রকটর, একজন ম্ন্সহলা সদো করস্পত এস্পসস্পে, এটা তুন্সম্ বলন্সন। 
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প্রকটর িান্ত  লা়ে বলল, ন্সেকার, আন্সম্ বস্পলন্সে হযািঁন্সম্িার। আপন্সন আর ন্সকেু ন্সজস্পেস 
কস্পরন ন্সন? 
 
ন্সম্ন্সনম্াল ইনফরস্পম্িন, প্রকটর। আম্ার ম্স্পন িাকস্পব। (এবং সদেস্পত হস্পব, সলাকটা 
সডলারন্সম্র ন্সনস্প়ো  ন্সকনা। আর এেন সিস্পক তার চারপাস্পি সবার কাজকস্পম্ির প্রন্সত নজর 
রােস্পত হস্পব।) কনফাস্পরি রুম্ সকাস্পনাটা োন্সল আস্পে? 
 
৪ নম্বরটা বযবহার করস্পত পাস্পরন। আ াম্ী ন্সতনঘণ্টা ওটা োন্সল িাকস্পব। প্রক্টর হযান্সম্ি 
ম্ন্সহলার ন্সদস্পক একবার তান্সকস্প়েই ন্সনস্পদিাষ িাব ন্সনস্প়ে মু্ে ঘুন্সরস্প়ে সফলল। 
 
আম্রা চার নম্বরটাই বযবহার করব এবং আম্ার উপস্পদি হস্পচ্ছ সতাম্ার ন্সচন্তাটাস্পক 
সাম্াল দাও। দ্রুত আঘাত করল সজনন্সডবল এবং েুব ধীস্পর ধীস্পর প্রকটর তার িীল্ড 
ততন্সর করুল। সজনন্সিল জাস্পন তার সচস্প়ে ন্সনচু িস্পরর সকাস্পনা ম্াইেস্পক আঘাত করা ম্ান-
সম্মাস্পনর প্রশ্ন। ন্সকন্তু সয সলাক তার ঊধ্বিতনস্পদর বযাপাস্পর অযান্সচত িাবনা লুন্সকস্প়ে 
রােস্পত পাস্পর না ন্সকেুটা িান্সি তার প্রাপয। আ াম্ী কস্প়েকঘণ্টা প্রক্টর সাম্ানয ম্ািাবন্ধা়ে 
িু স্পব। 
 
. 
 
২৮. 
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নাম্টা সজনন্সডবস্পলর ম্স্পন সনই, ম্স্পন করার আগ্রহ সবাধ করস্পেনা। সম্স্প়েটা হ়েস্পতা আিা 
করস্পব। জডাস্পনা  লা়ে বলল, তুন্সম্ 
 
আন্সম্ সনািী, ম্ািার সোওলার, প্রা়ে ন্সফসন্সফস কস্পর সস বলল। প্রিম্ নাম্ সুরা। ন্সকন্তু 
শুধু সনািী ডাকস্পলই চলস্পব। 
 
হযািঁ সনািী।  তকাল আম্াস্পদর সদো হস্প়েন্সেল; এেন ম্স্পন পডস্পে। আন্সম্ সকাস্পনান্সদন িুলব 
না সয তুন্সম্ আম্াস্পক বািঁচাস্পত এন্স স্প়ে এস্পসন্সেস্পল। ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ের সিতস্পর বস্পল সস হযান্সম্ি 
উচ্চারণ বযবহার করস্পেনা। তুন্সম্ ন্সকিাস্পব এস্পসে? 
 
ম্ািার, আপন্সন ন্সচন্সে ন্সলেস্পত বস্পলন্সেস্পলন। ন্সেকানা বস্পল ন্সদস্প়েন্সেস্পলন, ন্সেকারস হাইজ, 
এপাটিম্যাে ২৭, সদোস্পনার জনয আন্সম্ ন্সনস্পজ ন্সচন্সে ন্সনস্প়ে এস্পসন্সে–আম্ার ন্সনস্পজর হাস্পতর 
সলো, ম্ািার। লাজুক ন্সকন্তু  ন্সবিত িন্সঙ্গস্পত কিাগুস্পলা বলল। ওরা ন্সজস্পেস কস্পরন্সেল, 
ন্সচন্সে কার জনয? ম্ািাস্পম্াল রান্সফর যাে-এর কাস্পে আপনার নাম্ বলস্পত শুস্পনন্সে। আন্সম্ 
বললাম্ ন্সচন্সেটা ির সজনন্সডস্পলর, ম্ািার সোওলার। 
 
ওরা সতাম্াস্পক আসস্পত ন্সদল, সনাজ? ন্সচন্সেটা সদেস্পত চা়েন্সন? 
 
আন্সম্ েুব ি়ে সপস্প়েন্সেলাম্। সিস্পবন্সেলাম্ ওস্পদর আচরণ আস্পরকটু িাল হস্পব। আন্সম্ 
বস্পলন্সে, সোওলার সজনন্সডবল আম্াস্পক এই জা়ে াটা সদোস্পবন বস্পল কিা ন্সদস্প়েস্পেন, ওরা 
হাসাহান্সস শুরু করল, একজন আস্পরকজনস্পক বলল, ন্সনি়েই সবন্সকেু সদোস্পব না, 
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তারপর সকািা়ে সযস্পত হস্পব সদন্সেস্প়ে ন্সদল, আর বস্পল ন্সদল অনয সকািাও স স্পল আম্াস্পক 
সাস্পি সাস্পি সবর কস্পর সদ়ো হস্পব। 
 
সজনন্সডবস্পলর মু্ে লাল হস্প়ে স ল। তার সকাস্পনা ন্সবস্পনাদস্পনর প্রস্প়োজন হস্পলও সসটা এত 
সোলােুন্সল হস্পব না এবং আস্পরকটু বােন্সবোর কস্পর সনস্পব। ট্র্ানস্পটান্সর়োন ম্ন্সহলার ন্সদস্পক 
তান্সকস্প়ে সস ধীস্পর ধীস্পর ম্ািা নাডস্পত লা ল। 
 
সম্াটা তরুণী, অন্সধক পন্সরশ্রস্পম্র কারস্পণ যা ম্স্পন হ়ে তারপস্পরও কম্! পন্সচস্পির সবন্সি হস্পব 
না। এই ব়েস্পস অন্সধকাংি হযান্সম্ি সম্স্প়েরা ন্সবস্প়ে কস্পর সফস্পল। তার কাস্পলা চুল এম্নিাস্পব 
সবিঁস্পধ সরস্পেস্পে সযন সবাঝা যা়ে সস অন্সববান্সহত–কুম্ারীস্পত্বর প্রতীক–এবং সজনন্সডবল 
অবাক হ়েন্সন।  তকালস্পকই সস সয মু্েরা িাব সদন্সেস্প়েস্পে এর ফস্পল তার হাত এবং 
ধারাস্পলা ন্সজস্পির সাম্স্পন দািঁডাস্পনার ম্স্পতা সকাস্পনা হযান্সম্ি পুরুষ পাও়ো যাস্পব ন্সকনা 
সস্পন্দহ। েুব সবন্সি সুন্দরীও না, তস্পব ন্সনস্পজস্পক আকষিণী়ে কস্পর সতালার সচষ্টা আস্পে। 
কন্সেন মু্ে, হাতগুস্পলা লাল, িন্সিিালী, পন্সরশ্রস্পম্র ততন্সর িরীর। 
 
সজনন্সডবস্পলর দৃন্সষ্টর কারস্পণ সনািীর সোিঁট কািঁপস্পে। সস সম্স্প়েটার ি়ে এবং ন্সবব্র্তিাব 
ধরস্পত পারল এবং করুণাস্পবাধ করল। আস্প র ন্সদন এই সম্স্প়ে তার সয উপকার কস্পরস্পে 
সসটা সিালবার ন়ে। 
 
সদ়ে িন্সঙ্গস্পত সস বলল, সতা, তুন্সম্ এস্পসে–আহ্ েলাররা সকািা়ে িাস্পক সসটা সদেস্পত? 
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সচাে বড হস্প়ে স ল সনািীর (সুন্দর সচাে), ম্ািার, আম্ার উপর রা  করস্পবন না, ন্সকন্তু 
আন্সম্ এস্পসন্সে সোওলার হস্পত। 
 
তুন্সম্ েলার হস্পত চাও? সজনন্সডবল বজ্রাহস্পতর ম্স্পতা বলল। সিান 
 
সিস্পম্ স ল। একজন সাধারণ, অন্সিন্সক্ষত ফাম্িওস্পম্নস্পক সস ন্সক কস্পর সবাঝাস্পব সয 
ট্র্যানস্পটান্সর়োনরা যাস্পদরস্পক সোওলার বস্পল সসটা হস্পত স স্পল ন্সক পন্সরম্াণ বুন্সদ্ধম্িা, 
প্রন্সিক্ষণ, সম্োল িযান্সম্না প্রস্প়োজন হ়ে? 
 
ন্সকন্তু সুরা সনািী হডবর কস্পর কিা বস্পল যাস্পচ্ছ। আন্সম্ পডস্পত ন্সলেস্পত পান্সর। সব বই 
প্রিম্ সিস্পক সিষ পযিন্ত পস্পড সফস্পলন্সে। আম্ার ইচ্ছা সোওলার হব। সকাস্পনা চাষার বউ 
হব না। োম্াস্পরর কাজ আম্ার জনয না। আন্সম্ সকাস্পনা কৃষকস্পক ন্সবস্প়ে করবনা, তার 
সেস্পলস্পম্স্প়ের জন্ম সদব না।  ন্সবিত িন্সঙ্গস্পত ম্ািা উিঁচু কস্পর বলল, আম্াস্পক অস্পনস্পকই 
প্রিাব ন্সদস্প়েস্পে। ন্সকন্তু আন্সম্ বস্পলন্সে না। িদ্রিাস্পবই ন্সকন্তু না। 
 
সনািী ন্সম্স্পিয কিা বলস্পে সসটা সজনন্সডবল ধরস্পত পারল। সকউ তাস্পক কেস্পনা ন্সবস্প়ের 
প্রিাব সদ়েন্সন। ন্সজস্পেস করল, ন্সবস্প়ে না কস্পর সারাজীবন ন্সক করস্পব? 
 
সনািী সটন্সবস্পলর উপর হাত দুস্পটা েন্সডস্প়ে ন্সদস্প়ে বলল, আন্সম্ সোওলার হব। ফাম্িওস্পম্ন 
হব না। 
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যন্সদ সতাম্াস্পক আন্সম্ েলার না বানাস্পত পান্সর। 
 
তাহস্পল ন্সকেুই না হস্প়ে ম্রার জনয অস্পপক্ষা করব। সোওলার না হস্পল আন্সম্ জীবস্পন 
ন্সকেুই হব না। 
 
সজনন্সডবস্পলর একবার ম্স্পন হস্পলা সনািীর ম্াইে অনুসন্ধান কস্পর সদস্পে তার উৎসাহ 
কতটুকু। ন্সকন্তু কাজটা ন্সেক হস্পব না। একজন ন্সেকার কেস্পনাই ন্সনস্পজর আনস্পন্দর জনয 
সকাস্পনা অসহা়ে ম্াইে উলটপালট করস্পত পাস্পর না। সম্োল কস্পরাস্পলর ন্সবোন ও 
পদ্ধন্সতর একটা ন্সনজস্ব ন্সন়েম্ রস্প়েস্পে যাস্পক বস্পল সম্োন্সলি। 
 
ফাম্িওস্পম্ন হস্পব না সকন, সনািী? ন্সজস্পেস করল। একটু সচষ্টা করস্পলই সস সকাস্পনা 
হযান্সম্ি তরুণস্পক ততন্সর কস্পর ন্সদস্পত পাস্পর তাস্পক ন্সবস্প়ে কস্পর সুেী হও়োর বযাপাস্পর, 
তাস্পকও ততন্সর কস্পর ন্সদস্পত পাস্পর। ন্সকন্তু কাজটা ন্সন়েম্ বন্সহিূিত। 
 
সনািী বলল, হবনা। কৃষক হস্পচ্ছ ম্ান্সটর সেলা। ওরা কাদাম্ান্সট ন্সনস্প়ে কাজ কস্পর কস্পর 
ন্সনস্পজরাও কাদাম্ান্সট হস্প়ে যা়ে। ফাম্িওস্পম্ন হস্পল আম্াস্পকও কাদাম্ান্সট হস্প়ে সযস্পত হস্পব। 
সলোপডার জনয সম়্ে পাস্পবা না। আম্ার ম্ািা, আঙু্গল ন্সদস্প়ে কপাস্পলর একপাি সদোস্পলা, 
েটেস্পট আর শুকস্পনা হস্প়ে যাস্পব। না! সোওলাররা হ়ে অনযরকম্। ন্সচন্তািীল! (স্পজনন্সডবল 
ধস্পর ন্সনল সস সবাঝাস্পত চাস্পচ্ছ বুন্সদ্ধম্ান।) 
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একজন সোওলার, সনািী আবাস্পরা বলল, সবসম়্েই বই ন্সনস্প়ে িাস্পক এবং–এবং আন্সম্ 
নাম্গুস্পলা িুস্পল স ন্সে। হাস্পতর ইিারা়ে ন্সক সবাঝাস্পত চাইল সজনন্সডবল বুঝল না। 
 
ম্াইস্পক্রান্সফল্ম, সস বলল, ম্াইস্পক্রান্সফল্ম এর কিা ন্সকিাস্পব জানস্পল? 
 
 বই সিস্পক, আন্সম্ অস্পনক ন্সজন্সনস পস্পডন্সে।  স্পবির সুস্পর বলল সনািী। 
 
সজনন্সডবল আস্পরা জানার আগ্রহটাস্পক আর চাপা ন্সদস্প়ে রােস্পত পারস্পে না। এই হযািঁন্সম্িার 
সবি অস্বািান্সবক; এম্ন কাউস্পক সস আস্প  কেস্পনা সদস্পেন্সন। হযান্সম্িস্পদর কেস্পনা দস্পল 
সন়ো হ়েনা, ন্সকন্তু যন্সদ সনািীর ব়েস আস্পরা কম্ হস্পতা ধরা যাক দি বের 
 
ন্সক ন্সবরাট অপচ়ে! সনািীর স্বািান্সবক অবস্থাস্পক সস ন্সবন্সিত করস্পব না, ন্সকন্তু একটা 
অস্বািান্সবক ম্াইে হাস্পতর কাস্পে সপস্প়েও যন্সদ সকাস্পনা ন্সেকার সসটা পরীক্ষা। কস্পর ন্সকেু 
ন্সিেস্পত না পারল, তাস্পত লাি ন্সক হস্পব? 
 
তাই সস বলল, সনািী, এোস্পন িান্ত হস্প়ে বস্পসা। ন্সকেু বলস্পবনা। ন্সকেু বলারও ন্সচন্তা 
করস্পব না। শুধু ন্সচন্তা কস্পরা তুন্সম্ ঘুম্াচ্ছ। বুঝস্পত সপস্পরে? 
 
সকন করস্পত হস্পব, ম্ািার? ি়ে সপস্প়েস্পে। 
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কারণ আন্সম্ সিস্পব সদেস্পত চাই সতাম্াস্পক ন্সকিাস্পব েলার বানাস্পনা যা়ে। যত বইই সস 
পডুক না সকন তার সকাস্পনাটাস্পতই সলো সনই েলাস্পরর আসল অিি ন্সক। তার কাস্পে 
েলাস্পরর অিি ন্সক সসটা জানা জরুরী হস্প়ে পস্পডস্পে। 
 
অতযন্ত সতকিতা ও সীম্াহীন সূক্ষ্মতা়ে সজনন্সডবল সনািীর ম্াইে পরীক্ষা করস্পত লা ল; 
প্রকৃতপস্পক্ষ সস েিি না কস্পরই অনুিব করস্পে অস্পনকটা পান্সলি করা ধাতব পৃস্পি 
আঙু্গস্পলর োপ সফস্পল হাত রাোর ম্স্পতা। সনািীর কাস্পে েলার হস্পচ্ছ এম্ন একজন সয 
সবসম়্েই বই পস্পড। সকন একজন বই পস্পড সস বযাপাস্পর তার সাম্ানযতম্ ধারণাও 
সনই। তার ম্াইস্পে েলাস্পরর সয েন্সব ততন্সর হস্প়েস্পে সসটা হস্পচ্ছ। সয কাজগুস্পলা সস জাস্পন–
রান্নাবান্না, ঘরস্পদার পন্সরষ্কার করা, বাচ্চা পালন করা সসগুস্পলা করা ন্সকন্তু ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে 
সযোস্পন প্রচুর বই পুিক রস্প়েস্পে এবং সসগুস্পলা পস্পড সস ধীস্পর ধীস্পর ন্সিন্সক্ষত হস্প়ে উেস্পব, 
আসস্পল সনািী চাকরানী হস্পত চা়ে তার চাকরানী। 
 
সজনন্সডবল িুরু সকাচকাস্পলা। হযান্সম্ি চাকরানী–এবং সহজ, সাধারণ, অন্সিন্সক্ষত, শুধু 
ন্সলেস্পত জাস্পন। কল্পনা করা যা়ে না। 
 
সনািীর ম্নস্পযা  সস বদস্পল ন্সদস্পত পাস্পর। সকাস্পনা একটা উপা়ে ন্সনি়েই আস্পে যাস্পত তার 
ইচ্ছাটাস্পক সম্ন্ব়ে কস্পর ফাম্িওস্পম্ন ন্সহস্পসস্পব তাস্পক ততন্সর করা যা়ে, এম্ন সকাস্পনা উপা়ে 
যাস্পত সকাস্পনা ন্সচহ্ন িাকস্পব না, এম্নন্সক সডলারন্সম্ও সকাস্পনা অন্সিস্পযা  করস্পত পারস্পব না। 
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নান্সক এস্পক সডলারন্সম্ই পান্সেস্প়েস্পে? পুস্পরা বযাপারটাই ন্সক জন্সটল সকাস্পনা পন্সরকল্পনার 
অংি, যাস্পত হযান্সম্ি ম্াইে সটম্পার করার দাস্প়ে অন্সিযুি কস্পর তাস্পক বন্সহষ্কার করা যা়ে। 
 
অসম্ভব। এিাস্পব ন্সচন্তা করস্পত করস্পত সস পা ল হস্প়ে যাস্পব। সনািীর সাধারণ ম্াইে 
প্রবাস্পহর সকাস্পনাোস্পন সম্োল কাস্পরে সাম্ানয একটু পন্সরবতিন করা দরকার। অল্পস্পজাস্পর 
ধাক্কা ন্সদস্পলই হস্পব। 
 
যন্সদও কাজটা সবআইনী, ন্সকন্তু এস্পত সকাস্পনা ক্ষন্সত হস্পব না এবং সকউ ধরস্পত পারস্পব না। 
একটু িাম্ল। 
 
ন্সপেস্পন। ন্সপেস্পন। ন্সপেস্পন। 
 
 সেস! প্রা়ে ন্সম্স কস্পর ন্স স্প়েন্সেল! 
 
সস ন্সক স্বপ্ন সদেস্পে? 
 
না। এেন সস পুস্পরাপুন্সর বুঝস্পত পারস্পে। সবস্পচস্প়ে কু্ষদ্র প্রবাহ ন্সবিৃঙ্খল হস্প়ে আস্পে-
অস্বািান্সবক ন্সবিৃঙ্খলা। অন্সতম্াত্রা়ে সূক্ষ। 
 
সস সনািীর ম্াইে সিস্পক সবন্সডস্প়ে এস্পলা। নরম্ সুস্পর ডাকল, সনািী। 
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ন্সজ, ম্ািার? 
 
তুন্সম্ আম্ার সাস্পি কাজ করস্পত পারস্পব। আন্সম্ সতাম্াস্পক েলার বানাব। 
 
আনস্পন্দ তার সচাে ন্সচকন্সচক কস্পর উেল। রুদ্ধশ্বাস্পস বলল, ম্ািার 
 
সজনন্সডবল তৎক্ষণাৎ বুঝস্পত পারল সনািী তার পা ধরস্পত যাস্পচ্ছ। দুহাস্পত িি কস্পর ধস্পর 
সফলল। নডস্পব না, সনািী। সযোস্পন আে দািঁন্সডস্প়ে িাক–নডস্পব না। 
 
সজনন্সডবল সযন অধিপ্রন্সিন্সক্ষত প্রাণীর সাস্পি কিা বলস্পে। যেন বুঝস্পত পারল সনািী তার 
সব কিা পন্সরষ্কার বুঝস্পত সপস্পরস্পে, তেন তাস্পক োডল। সম্স্প়েটার সবল, বাহুর সোিঁ়ো 
এেস্পনা সস অনুিব করস্পত পারস্পে। 
 
যন্সদ েলার হস্পত চাও, সতাম্াস্পক সসরকম্ আচরণ করস্পত হস্পব। অিিাৎ সবসম়্ে তুন্সম্ 
িাকস্পব িান্ত, নরম্ সুস্পর কিা বলস্পব, আন্সম্ যা বন্সল তাই করস্পব। আম্ার ম্স্পতা কস্পর 
কিা বলা ন্সিেস্পত হস্পব সতাম্াস্পক। অনয েলারস্পদর সাস্পিও ন্সম্িস্পত হস্পব। ি়ে পাস্পব? 
 
আন্সম্ ি়ে পাস্পবা না, ম্ািার, যন্সদ আপন্সন সাস্পি িাস্পকন। 
 
আন্সম্ সতাম্ার সাস্পিই িাকব। ন্সকন্তু এেন প্রিস্পম্ই–সতাম্ার িাকার বযবস্থা করস্পত হস্পব, 
লযাস্পিটরীর বযবস্থা কস্পর ন্সদস্পত হস্পব, ডাইন্সনং রুস্পম্ সতাম্ার োও়োর বযবস্থা করস্পত হস্পব, 
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আর সপািাস্পকর বযবস্থা করস্পত হস্পব। এেন সিস্পক সতাম্াস্পক েলারস্পদর ম্স্পতা সপািাক 
পডস্পত হস্পব, সনািী। 
 
আম্ার শুধু এগুস্পলাই আস্পে- সস অসহা়ে  লা়ে বলল। 
 
আম্রা বযবস্থা কস্পর সদব। 
 
সপািাস্পকর জনয সকাস্পনা একজন ম্ন্সহলাস্পক দরকার। আস্পরকজনস্পক দরকার সয পন্সরষ্কার 
পন্সরচ্ছন্নতার ন্সন়েম্গুস্পলা সিোস্পত পারস্পব। পরস্পনর সপািাকগুস্পলা ন্সনি়েই সস পন্সরষ্কার 
কস্পর এস্পসস্পে, তারপস্পরও  া সিস্পক  ন্ধ আসস্পে। 
 
এবং দুজস্পনর সিতস্পরর সম্পকিটাও িাস্পলািাস্পব বুন্সঝস্প়ে ন্সদস্পত হস্পব। স াপন হস্পলও সবাই 
জাস্পন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর পুরুষ (ম্ন্সহলারাও) ন্সবস্পনাদস্পনর জনয ম্াস্পঝ ম্াস্পঝই 
হযান্সম্িস্পদর সাস্পি সম্পকি ততন্সর কস্পর। হযান্সম্ি ম্াইস্পে সকাস্পনা সম্সযা না হস্পল বযাপারটা 
ন্সনস্প়ে সকউ সবন্সি বাডাবান্সড কস্পরনা। সজনন্সডবল কেস্পনা এিাস্পব ন্সনস্পজর চান্সহদা পূরণ 
কস্পর ন্সন, কারণ তার ম্স্পত ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে যা পাও়ো যা়ে তার সচস্প়ে ন্সনম্নম্াস্পনর সসি তার 
প্রস্প়োজন সনই। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ম্ন্সহলারা হ়েস্পতা হযান্সম্িস্পদর তুলনা়ে ন্সবরন্সিকর, 
একস্পঘস্প়ে, ন্সকন্তু তারা পন্সরষ্কার পন্সরচ্ছন্ন এবং চাম্ডা ম্সৃণ। 
 
বযাপারটা যন্সদ সকউ িুল সবাস্পঝ এবং গুজব েডা়ে সয সকাস্পনা ন্সেকার একজন 
হযান্সম্িস্পক ন্সনস্পজর সকা়োটিাস্পর ন্সনস্প়ে এস্পসস্পে তেন পন্সরন্সস্থন্সত আস্পরা ন্সবব্র্তকর হস্পব। 
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সযোস্পন এই ফাম্িওস্পম্ন, সুরা সনািী হস্পচ্ছ ন্সেকার সডলারন্সম্ এবং অনযস্পদর সাস্পি আসন্ন 
লডাইস্প়ে জ়েী হও়োর চান্সবকান্সে। 
 
. 
 
২৯. 
 
সজনন্সডবল আবার সনািীস্পক সদেল ন্সডনাস্পরর পস্পর, সয ম্ন্সহলাস্পক দান্স়েত্ব ন্সদস্প়েন্সেল সসই 
ন্সনস্প়ে এল। এই ম্ন্সহলাস্পক সস পন্সরন্সস্থন্সত েুব িাস্পলািাস্পব বযােযা কস্পর বস্পলস্পে–অন্তত 
ননস্পসি়োল বযাপারটা। ম্ন্সহলা বুস্পঝস্পে বা না বুঝস্পলও সসটা প্রকাি করার সাহস 
পা়েন্সন। সনািী তার সাম্স্পন দািঁন্সডস্প়ে আস্পে, সলি,  ন্সবিত, ন্সবজন্স়েনী–সব একসাস্পি, অসম্ 
িাস্পবর ন্সম্শ্রণ। 
 
সতাম্াস্পক েুব সুন্দর সদোস্পচ্ছ, সনািী। 
 
সপািাকগুস্পলা  াস্প়ে চম্ৎকার ন্সফট হস্প়েস্পে এবং সম্াস্পটই হাসযকর সদোস্পচ্ছ না। আস্প র 
সাধারণ সপািাস্পক এতটা িাল লাস্প ন্সন। বাইস্পরর জীবস্পনর রুক্ষতা সস্পর স স্পল এবং সস 
ন্সনস্পজর ত্বস্পকর যত্ন সন়ো শুরু করস্পল আস্পরা সুন্দর হস্প়ে উেস্পব। 
 
ওল্ড এম্পা়োর, ম্ন্সহলা সিস্পবস্পে সনািী তার ন্সম্সস্পট্র্স। সুন্দর কস্পর সান্সজস্প়ে তার সাম্স্পন 
ন্সনস্প়ে এস্পসস্পে। 
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তারপস্পরই িাবল, সবি, ম্ন্দ ন্সক? 
 
সনািীস্পক ন্সেকার সটন্সবস্পলর মু্স্পোমু্ন্সে হস্পত হস্পব এবং সস যত সবন্সি আকষিণী়ে হস্প়ে 
উেস্পব ততই সবার ম্ন জ়ে করা সহজ হস্পব। 
 
এই ন্সচন্তাটার সাস্পি সাস্পিই ফািি ন্সেকাস্পরর সম্স্পসজ তার কাস্পে সপৌঁেল। এই পদ্ধন্সত 
সম্োন্সলক সসাসাইটস্পত সাধারণ বযাপার। এস্পক বলা হ়ে সকাইন্সিস্পডি ইস্পফক্ট। যন্সদ দুজন 
বযন্সি আলাদা বস্পস এস্পক অপস্পরর কিা অেষ্টিাস্পব ন্সচন্তা কস্পর তাহস্পল  ন্সতিীল 
উেীপনার িারা দুজস্পনর ন্সচন্তা আস্পরা তীক্ষ্ণ, েষ্ট এবং এক হস্প়ে যা়ে। 
 
যারা বযাপারটা সবাস্পঝন তাস্পদর কাস্পেও ন্সবষ়েটা ম্স্পন হ়ে অস্পনক জন্সটল, ন্সবস্পিষ কস্পর সয 
সকাস্পনা একন্সদস্পক বা উি়ে ন্সদস্পক অেষ্ট ন্সচন্তাগুস্পলা এতই হালকা িাস্পক সয সস্পচতনিাস্পব 
সসগুস্পলা ধরা যা়ে না। 
 
আজস্পকর সন্ধযা সতাম্ার সাস্পি কাটাস্পত পারব না, সনািী, সজনন্সডবল বলল, আম্ার ন্সকেু 
গুরুত্বপূণি কাজ আস্পে। সতাম্াস্পক রুস্পম্ সপৌঁস্পে ন্সদন্সচ্ছ। সসোস্পন অস্পনক বই আস্পে, পডস্পত 
পারস্পব। ন্সকেু প্রস্প়োজন হস্পল ন্সকিাস্পব কাউস্পক ডাকস্পব সসটা সদন্সেস্প়ে সদব–সতাম্ার সাস্পি 
সদো হস্পব আ াম্ীকাল। 
 
. 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

249 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
৩০. 
 
সজনন্সডবল জ্ব লা়ে ডাকল, ফািি ন্সেকার? 
 
সযাস্পেস ম্ািা নাডল ন্সক নাডল না সবাঝা স লনা। তাস্পক আস্পরা লান্ত এবং ব়েে 
সদোস্পচ্ছ। পান করার অিযাস না িাকস্পলও এেন ম্স্পন হস্পচ্ছ কডা একটা ন্সরংস্পকর 
প্রস্প়োজন। সিষ পযিন্ত বলল, আন্সম্ সতাম্াস্পক সডস্পকন্সে। 
 
সকাস্পনা ম্যাস্পসঞ্জার পাোনন্সন। সরাসন্সর ডাক শুস্পন ম্স্পন হস্পচ্ছ গুরুত্বপূণি ন্সকেু। 
 
গুরুত্বপূণি। ফািি ফাউস্পেিনার ট্র্যান্সিস্পজর ন্সবষ়ে 
 
হযািঁ? 
 
সস ট্র্ানটস্পর আসস্পে না। 
 
আবাক হ়েন্সন সজনন্সডবল। সকন আসস্পব? আম্াস্পদর ইনফরস্পম্িন অনুযা়েী প্রাচীন 
ইন্সতহাস্পসর এক অধযাপকস্পক সাস্পি ন্সনস্প়ে সবন্সডস্প়েস্পে পৃন্সিবী েুিঁজস্পত। 
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হযািঁ, ন্সকংবদন্তীর সসই আন্সদগ্রহ। এবং সস কারস্পণই তার ট্র্যানটস্পর আসা উন্সচত। প্রস্পফসর 
ন্সক জাস্পন পৃন্সিবী সকািা়ে? তুন্সম্ জাস্পনা? আন্সম্ জান্সন? আম্রা ন্সনন্সিত হস্প়ে বলস্পত পারব 
এই গ্রহ এেস্পনা আস্পে বা কেস্পনা ন্সেল। প্রস্প়োজনী়ে ইনফরস্পম্িস্পনর জনয তাস্পক 
লাইস্পব্র্ন্সরস্পত আসস্পতই হস্পব। এক ঘণ্টা আস্প ও আম্ার ম্স্পন হ়েন্সন পন্সরন্সস্থন্সত ক্রাইন্সসস 
সলস্পিস্পল সপৌঁস্পেস্পে–ফাি ফাউস্পেিনার এোস্পন আসস্পব এবং আম্রা তার কাে সিস্পক 
প্রস্প়োজনী়ে সবন্সকেু সজস্পন ন্সনস্পত পারব এটাই ধস্পর ন্সনস্প়েন্সেলাম্। 
 
হ়েস্পতা সসই কারস্পণই তাস্পক এোস্পন আসস্পত সদ়ো হস্পচ্ছনা। 
 
তাহস্পল সস যাস্পচ্ছ সকািা়ে? 
 
সসটা এেস্পনা জানা যা়েন্সন তাহস্পল। 
 
ফািি ন্সেকার ন্সচন্সবস্প়ে ন্সচন্সবস্প়ে বলস্পলন, সতাম্াস্পক সবি িান্ত সদোস্পচ্ছ। 
 
অনয ন্সকেু হস্পলই অবাক হতাম্। আপন্সন চান সস ট্র্ানটস্পর আসুক সযন তাস্পক ন্সনরাপস্পদ 
রােস্পত পাস্পরন এবং সম্ি ইনফরস্পম্িন সপস্প়ে যান। বরং তাস্পক যন্সদ ইচ্ছাম্স্পতা কাজ 
করস্পত সদই, সযোস্পন েুিী সযস্পত সদই তাহস্পল আস্পরা গুরুত্বপূণি ইনফরস্পম্িন পাও়ো 
যাস্পব না? 
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যস্পিষ্ট না! ফািি ন্সেকার বলস্পলন। তুন্সম্ আম্াস্পক নতুন িত্ৰুর বযাপাস্পর ন্সবশ্বাস কন্সরস্প়েে 
এেন আন্সম্ আর ন্সবশ্রাম্ ন্সনস্পত পান্সর না। সবস্পচস্প়ে োরাপ আন্সম্ ন্সনস্পজস্পক ন্সবশ্বাস কন্সরস্প়েন্সে 
সয ট্র্যান্সিজস্পক ন্সনরাপস্পদ রােস্পত হস্পব নইস্পল আম্রা সব হারাব। ট্র্যান্সিজই সবন্সকেুর 
চান্সব–এই অনুিূন্সত সিস্পক আন্সম্ মু্ি হস্পত পারন্সে না। 
 
সজনন্সডবল একই সুস্পর বস্পল স ল, যাই ঘটুক, ফািি ন্সেকার, আম্রা হারব না। সসটা 
সম্ভব হস্পতা যন্সদ এন্সে ন্সম্উলরা ন্সনস্পজস্পদর স াপন রােস্পত পারত। ন্সকন্তু আম্রা তাস্পদর 
কিা সজস্পন সফস্পলন্সে। এেন আর অস্পন্ধর ম্স্পতা কাজ করব না। যন্সদ সটন্সবস্পলর পরবতিী 
ন্সম্ন্সটং-এ আম্রা একম্ত হস্পত পান্সর, তাহস্পলই কাউোর এটাক শুরু করা যাস্পব। 
 
শুধু ট্র্যান্সিস্পজর কিা বলার জনয ডান্সকন্সন। বযাপারটা প্রিস্পম্ই এস্পসস্পে কারণ এটাস্পক আন্সম্ 
বযন্সি ত পরাজ়ে বস্পল ম্স্পন করন্সে। আন্সম্ পন্সরন্সস্থন্সতর িুল ন্সবস্পেষণ কস্পরন্সে, এবং ক্ষম্া 
সচস্প়েন্সে। অনয বযাপার আস্পে। 
 
আস্পরা গুরুত্বপূণি, ফািি ন্সেকার? 
 
আস্পরা গুরুত্বপূণি, ন্সেকার সজনন্সডবল। ফািি ন্সেকার অনযম্েিাস্পব আঙু্গল ন্সদস্প়ে সটন্সবস্পল 
তবলা বাজাস্পত লা স্পলন, সজনন্সডবল দািঁন্সডস্প়ে আস্পে তধযি ধস্পর। 
 
সিষ পযিন্ত ন্সতন্সন হালকা  লা়ে বলস্পলন, সযন কম্ ধাক্কা লাস্প , সটন্সবস্পলর এক ইম্াস্পজিিী 
ন্সম্ন্সটং-এ, ন্সেকার সডলারন্সম্র সিাপন্সতস্পত্ব 
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আপনার সম্মন্সত োডাই ফািি ন্সেকার? 
 
সস যা চা়ে তার জনয আম্াস্পক বাদ ন্সদস্প়ে ন্সতনজন ন্সেকাস্পরর সম্মন্সত সপস্পলই চলস্পব। 
সসই ন্সম্ন্সটং-এ সতাম্াস্পক অপসারণ করার ন্সসদ্ধান্ত সন়ো হ়ে, ন্সেকার সজনন্সডবল। 
ন্সেকার পস্পদর জনয তুন্সম্ অস্পযা য সঘান্সষত হস্প়েে। ন্সতন িতােীর ম্স্পধয এই প্রিম্ 
সকাস্পনা ন্সেকারস্পক অপসারণ করার ন্সবল উত্থান্সপত হস্পলা 
 
অস্পনক কস্পষ্ট সজনন্সডবল রা  সংবরণ করল, ন্সনি়েই আপন্সন আম্ার অপসারস্পণর পস্পক্ষ 
সিাট সদস্পবন না। 
 
সদবনা, ন্সকন্তু আন্সম্ একা। ওরা সবাই একস্পজাট। ন্সবস্পলর পস্পক্ষ সিাট হস্পব দি ন্সবপস্পক্ষ 
এক। অপসারস্পণর জনয প্রস্প়োজনী়ে সিাট সংেযা তুন্সম্ জাস্পনা ফাি ন্সেকারস্পকসহ আট 
জন, তাস্পক বাদ ন্সদস্প়ে দি জন। 
 
ন্সকন্তু আন্সম্ উপন্সস্থত ন্সেলাম্ না। 
 
তুন্সম্ সিাট ন্সদস্পত পারস্পত না। 
 
ন্সনস্পজর পস্পক্ষ ন্সকেু বলস্পত পারতাম্। 
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এেন ন্সকেুই বলস্পত পারস্পব না। যা ন্সকেু বলার ন্সবচাস্পরর মু্স্পোমু্ন্সে হস্প়ে বলস্পব, সসই 
কাজটাও স্বািান্সবকিাস্পব েুব দ্রুত সম্পন্ন হস্পব। 
 
ন্সচন্তার িাস্পর সজনন্সডবস্পলর ম্ািা নুস্প়ে পডল। তারপর বলল, এই বযাপারটা আম্াস্পক েুব 
সবন্সি িাবাস্পচ্ছ না, ফািি ন্সেকার। আপনার প্রিম্ ইিন্সটেট, আম্ার ম্স্পত ন্সেক। 
ট্র্যান্সিস্পজর বযাপারটাস্পকই সবার আস্প  প্রাধানয ন্সদস্পত হস্পব। এর ন্সিন্সিস্পত আপন্সন ন্সবচাস্পরর 
কাজটাস্পক সদন্সর কন্সরস্প়ে ন্সদস্পত পাস্পরন না? 
 
ফািি ন্সেকার হাত তুলস্পলন। পন্সরন্সস্থন্সত না সবাঝার জনয আন্সম্ সতাম্াস্পক সদাষ সদই না, 
ন্সেকার। ইম্ন্সপচস্পম্ে একটা দুলিি ঘটনা, এম্নন্সক আম্াস্পকও আইস্পনর েুন্সটনান্সটগুস্পলা 
সদস্পে ন্সনস্পত হস্প়েস্পে। অনয ন্সকেুই এেন প্রাধানয পাস্পব না। সবন্সকেু বাদ ন্সদস্প়ে সরাসন্সর 
ন্সবচাস্পরর কাজ শুরু করস্পত আম্রা বাধয। 
 
সজনন্সডবল সডস্পে ির ন্সদস্প়ে সাম্স্পনর ন্সদস্পক ঝুিঁকল। আপন্সন ন্সসন্সর়োস না? 
 
এটাই আইন। 
 
পন্সরষ্কার এবং তাৎক্ষন্সণক সকাস্পনা ন্সবপস্পদর মু্স্পে এই আইন প্রস্প়ো  করা যাস্পব না। 
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সটন্সবস্পলর কাস্পে, ন্সেকার সজনন্সডকল, তুন্সম্ই এেন সবস্পচস্প়ে বড ন্সবপদ।-না, আম্ার কিা 
সিাস্পনা। আইস্পন বলা হস্প়েস্পে সয একজন ন্সেকাস্পরর দুনিীন্সত বা ক্ষম্তার অপবযবহাস্পরর 
সদাস্পষর সচস্প়ে গুরুত্বপূণি আর ন্সকেু সনই। 
 
ন্সকন্তু আম্ার সকাস্পনা অপরাধ সনই, ফাি ন্সেকার, আপন্সনও সসটা জাস্পনন। বযাপারটা 
ন্সেকার সডলারন্সম্র বযন্সি ত প্রন্সতন্সহংসা োডা ন্সকেুই না। ক্ষম্তার অপবযবহার যন্সদ 
হস্প়েই িাস্পক, সসটা কস্পরস্পে সডলারন্সম্। আম্ার সদাষ হস্পচ্ছ ন্সনস্পজস্পক জনন্সপ্র়ে কস্পর সতালার 
জনয সকাস্পনা সচষ্টা কেস্পনা কন্সরন্সন–আর সবাকাগুস্পলা, যারা িীম্রন্সত ধরার ম্স্পতা যস্পিষ্ট 
বৃদ্ধ ন্সকন্তু ক্ষম্তা়ে িাকার জনয যস্পিষ্ট তরুণ–তাস্পদর প্রন্সত ম্নস্পযা  সদইন্সন। 
 
আম্ার ম্স্পতা, ন্সেকার? 
 
সজনন্সডবল দীঘিশ্বাস সফলল। সদেুন, আবাস্পরা একই কাজ কস্পরন্সে। আন্সম্ অবিযই 
আপনাস্পক সবাঝাইন্সন।–সবি, দ্রুত ন্সবচাস্পরর বযবস্থা সিাক। আ াম্ী কালই সহাক। িাল 
হ়ে আজস্পক রাস্পত করস্পত পারস্পল। বযাপারটা দ্রুত ন্সম্ন্সটস্প়ে সফস্পল ট্র্যান্সিস্পজর বযাপাস্পর 
ম্নস্পযা  ন্সদস্পত হস্পব। 
 
ন্সেকার সজনন্সডবল, ম্স্পন হ়ে পন্সরন্সস্থন্সত তুন্সম্ বুঝস্পত পারন্সন। এর আস্প ও ইম্ন্সপচস্পম্স্পের 
ঘটনা ঘস্পটস্পে–সবন্সি না, ম্াত্র দুইটা। তাস্পদর সকউই সদাষী সাবযি হ়েন্সন। ন্সকন্তু তুন্সম্ 
সদাষী সাবযি হস্পবই। তারপর সতাম্ার সদসযপদ বান্সতল হস্প়ে যাস্পব এবং নীন্সত ন্সনধিারস্পণর 
বযাপাস্পর ন্সকেু বলস্পত পারস্পব না। এম্নন্সক বান্সষিক সিা়েও তুন্সম্ সিাট ন্সদস্পত পারস্পব না। 
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আপন্সন সসটা সেকাস্পনার সকাস্পনা সচষ্টা করস্পবন না? 
 
আন্সম্ পান্সর না। সবাই আম্ার ন্সবরুস্পদ্ধ সিাট সদস্পব। তারপর আম্াস্পক পদতযা  করস্পত 
বাধয করা হস্পব। ন্সেকাররা সসটাই চাইস্পে। 
 
এবং সডলারন্সম্ হস্পব ফািি ন্সেকার। 
 
সসরকম্ ঘটারই সজার সম্ভাবনা। 
 
ন্সকন্তু সসটা ঘটস্পত সদ়ো যাস্পব না। 
 
ন্সেক! সসকারস্পণই আন্সম্ সতাম্াস্পক সদাষী সাবযি কস্পর সিাট সদব। 
 
সজনন্সডবল লম্বা শ্বাস টানল। তারপস্পরও আন্সম্ দ্রুত ন্সবচাস্পরর দাবী জানান্সচ্ছ। 
 
আত্মপক্ষ সম্িিন করার জনয তুন্সম্ ততন্সর হবার সম়্ে পাস্পব। 
 
 ন্সকস্পসর আত্মপক্ষ? ওরা সকাস্পনা কিাই শুনস্পবনা। দ্রুত ন্সবচাস্পরর বযবস্থা করুন! 
 
সকস ততন্সর করার জনয সটন্সবস্পলর সম়্ে দরকার। 
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ওস্পদর সকাস্পনা সকস সনই, প্রস্প়োজনও সনই। আম্াস্পক তারা সদাষী বান্সনস্প়েস্পে, আর ন্সকেু 
দরকার সনই। আসস্পল কালস্পক হস্পলও আন্সম্ অপরাধী, আজস্পক হস্পলও অপরাধী। 
বযাপারটা ওস্পদরস্পক জানান। 
 
ফািি ন্সেকার উস্পে দািঁডাস্পলন। সডস্পের দুপাস্পর দুজন মু্স্পোমু্ন্সে দািঁন্সডস্প়ে রইল। 
 
 তুন্সম্ এত বযি হচ্ছ সকন? 
 
ট্র্যান্সিস্পজর ন্সবষ়েটা অস্পপক্ষা করস্পব না। 
 
তুন্সম্ সদাষী প্রম্ান্সণত হস্পল, সব ন্সেকার আম্ার ন্সবরুস্পদ্ধ চস্পল স স্পল, সকান কাজটা হস্পব? 
 
সজনন্সডবল ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, ি়ে পাস্পবন না। আম্াস্পক সকউ সদাষী বানাস্পত পারস্পব 
না। 
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হাইপারণ্ডপপি 
 
৩১. 
 
তুন্সম্ ততন্সর, সজনি? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
বই সিস্পক মু্ে তুলল সপস্পলাস্পরট। জাম্প-এর কিা বলে, ওল্ড সফস্পলা? 
 
হাইপার সেসাল জাম্প হযািঁ। 
 
সপস্পলাস্পরট সোক ন্স লল। তুন্সম্ ন্সিওর, সকাস্পনা অসুন্সবধা হস্পব না। আন্সম্ জান্সন িস্প়ের ন্সকেু 
সনই। ন্সকন্তু যা সকউ কেস্পনা সদস্পেন্সন সসই ন্সনরাকার সটন্সকওনস-এ ন্সনস্পজস্পক ন্সরন্সডউস 
করার ন্সচন্তাটা 
 
সদে সজনি, বযাপারটা পুস্পরাপুন্সর ন্সনেুিঁত। তুন্সম্ই বস্পলে বাইি হাজার বের ধস্পর জাম্প 
বযবহার করা হস্পচ্ছ এবং আন্সম্ একটাও দুঘিটনার কিা শুন্সনন্সন। আম্রা হাইপারস্পেস্পসর 
সকাস্পনা অস্বন্সিকর স্থাস্পন সবন্সডস্প়ে আসস্পত পান্সর, ন্সকন্তু দুঘিটনা –অন্তত, যতক্ষণ 
সটন্সকওনস-এ কস্পম্পাজড িাকব ততক্ষণ না। 
 
সান্ত্বনা ন্সদচ্ছ, ম্স্পন হ়ে। 
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আম্রা িুল জা়ে াস্পতও সবন্সডস্প়ে আসবনা। সন্সতয কিা বলস্পত ন্সক, আন্সম্ সতাম্াস্পক না 
জান্সনস্প়েই জাম্প করস্পত সচস্প়েন্সেলাম্। ন্সকন্তু পস্পর ম্স্পন হস্পলা সস্পচতনিাস্পব বযাপারটা 
সতাম্ার সদো উন্সচত, সযন বুঝস্পত পাস্পরা এস্পত ন্সবপদ সনই এবং তার পস্পর িুস্পল সযস্পত 
পাস্পরা। 
 
সবি, সপস্পলাস্পরট সস্পন্দস্পহর  লা়ে বলল। ম্স্পন হ়ে তুন্সম্ই ন্সেক, ন্সকন্তু অস্পনিন্সল, আম্ার 
সকাস্পনা বযিতা সনই। 
 
আন্সম্ আশ্বাস ন্সদন্সচ্ছ 
 
না, না, ওল্ড সফস্পলা। সতাম্াস্পক ন্সবশ্বাস কস্পরন্সে, আসস্পল বযাপারটা তুন্সম্ কেস্পনা 
সান্তারস্পিইল ম্যাট পস্পডে? 
 
ন্সনি়েই। আন্সম্ মূ্েি না। 
 
অবিযই। ন্সজস্পেস করা উন্সচত হ়েন্সন আম্ার। সতাম্ার ম্স্পন আস্পে? 
 
 আম্ার সৃ্মন্সতিন্সিও সলাপ পা়ে ন্সন। 
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অস্পফে করার বযাপাস্পর তুন্সম্ ওিাদ। আসস্পল বলস্পত চাইন্সে সসই দৃিযগুস্পলা আম্ার প্রা়েই 
ম্স্পন পস্পড সযোস্পন সান্তারস্পিইন এবং তার বনু্ধ সবন সপ্লস্পনট ১৭ সিস্পক সস্পর এস্পস 
ম্হাকাস্পি হান্সরস্প়ে যা়ে। সসই ম্স্পনামু্গ্ধকর দৃিযগুস্পলা, নক্ষত্র সীম্াহীন ন্সনিঃিেতা়ে ঘুরস্পে 
অলসিাস্পব, পন্সরবতিনহীন–আম্ার েুব িাস্পলা লাস্প , ন্সকন্তু কেস্পনা ন্সবশ্বাস কন্সরন্সন। 
ম্হাকাস্পি এস্পস বযাপারটা আন্সম্ উপস্পিা  করন্সে–সেস্পলম্ানুন্সষ জান্সন ন্সকন্তু এই 
সেস্পলম্ানুন্সষটা আন্সম্ বাদ ন্সদস্পত চাই না। ম্স্পন হস্পচ্ছ সযন আন্সম্ সান্তারস্পিইন- 
 
আর আন্সম্ সবন, ট্র্যান্সিজ ন্সকেুটা অনধযি হস্প়ে বলল। 
 
প্রা়ে। বাইস্পরর অনুজ্জ্বল নক্ষত্রগুস্পলা  ন্সতহীন, আম্াস্পদর সূযি োডা, ন্সকন্তু আম্রা 
সদেন্সেনা।  যালান্সি ম্হারাজার ম্স্পতা  ম্ভীর, পন্সরবতিনহীন। ম্হাকাি নীরব এবং আম্াস্পক 
ন্সবরি করার ম্স্পতা ন্সকেু সনই। 
 
আন্সম্ োডা। 
 
তুন্সম্ োডা।–স ালান, ন্সড়োর চযাপ, সতাম্ার সাস্পি পৃন্সিবী ন্সনস্প়ে কিা বলা এবং সতাম্াস্পক 
আন্সদ ইন্সতহাস সিোস্পনাস্পত আন্সম্ আনন্দ পান্সচ্ছ। চাইনা এই বযাপারটাও এেন্সন সিষ হস্প়ে 
যাক। 
 
হস্পব না। অন্তত এেন্সন না। তুন্সম্ ন্সনি়েই িাবেনা সয জাম্প সিষ কস্পরই আম্রা সকাস্পনা 
গ্রস্পহর সারস্পফস্পস সপৌঁস্পে যাস্পবা, তাই না? আম্রা তেস্পনা ম্হাকাস্পি িাকব এবং জাম্প 
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এর জনয েুব সবন্সি সম়্ে লা স্পব না। সকাস্পনা সারস্পফস্পস সপৌঁেস্পত কম্ কস্পরও এক সপ্তাহ 
সম়্ে লা স্পব, কাস্পজই আরাম্ কর। 
 
সারস্পফস বলস্পত ন্সনি়েই  া়োর কিা বলেনা। জাস্পম্পর পস্পর আম্রা হ়েস্পতা  া়োর 
কাোকান্সেও সপৌঁেব না। 
 
জান্সন সজনি। ন্সকন্তু আম্রা আসল সসক্টস্পর সপৌঁেব, যন্সদ সতাম্ার ইনফরস্পম্িন ন্সেক হ়ে। 
যন্সদ না হ়ে–সতা 
 
সপস্পলাস্পরট ম্নম্রা িন্সঙ্গস্পত ম্ািা নাডল।  া়োর সকা-অন্সডিস্পনটসই যন্সদ না জান্সন আসল 
সসক্টর আম্াস্পদর ন্সকিাস্পব সাহাযয করস্পব? 
 
সজনি, ম্স্পন কস্পরা তুন্সম্ টান্সম্িনাস্পস রস্প়েে, অন্সজিস্প়োপল িহস্পর যাচ্ছ, ন্সকন্তু জাস্পনা সসটা 
সকািা়ে। শুধু জান সয ইসিম্াস্পসর আস্পিপাস্পি সকািাও। ইসিম্াস্পস সপৌঁস্পে তুন্সম্ ন্সক 
করস্পব? 
 
সপস্পলাস্পরট অস্পনকক্ষণ ন্সচন্তা করল, সযন সূক্ষ্ম সকাস্পনা উির সদস্পব। সিষ পযিন্ত হাল সেস্পড 
ন্সদস্প়ে বলল, হ়েস্পতা কাউস্পক ন্সজস্পেস করব। 
 
ন্সেক! আর ন্সক করার আস্পে?–এেন তুন্সম্ প্রস্তুত? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

261 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

তুন্সম্ বলস্পত চাও, এেনই? ঝট কস্পর দািঁন্সডস্প়ে স ল সপস্পলাস্পরট। িাবস্পলিহীন ফসিা মু্স্পে 
উস্পিস্প র ন্সচহ্ন। আম্াস্পক ন্সক করস্পত হস্পব? বস্পস িাকব? দািঁন্সডস্প়ে িাকব? ন্সক করব? 
 
সেস, সতাম্াস্পক ন্সকেু করস্পত হস্পব না, সপস্পলাস্পরট। আম্ার ঘস্পর চল সযন কন্সম্পউটারটা 
বযবহার করস্পত পান্সর, তারপর বস, দািঁডাও, সদৌডাও–যা সতাম্ার িাস্পলা লাস্প  কর। 
আম্ার পরাম্িি হস্পচ্ছ ন্সিউন্সিস্পনর সাম্স্পন বস্পস সদে। বযাপারটা সবি ম্জার। এস্পসা! 
 
সোট কন্সরডর পার হস্প়ে ট্র্যান্সিস্পজর রুস্পম্ েুকল দুজন। ট্র্যান্সিজ বসল কন্সম্পউটাস্পরর 
সাম্স্পন। 
 
তুন্সম্ সচষ্টা করস্পব, সজাি? সস হোৎ কস্পর ন্সজস্পেস কবুল। ন্সফ ারগুস্পলা বস্পল ন্সদন্সচ্ছ, 
সতাম্াস্পক শুধু সসগুস্পলা ন্সচন্তা করস্পত হস্পব। বাকী কাজ কন্সম্পউটার কস্পর সদস্পব। 
 
না, ধনযবাদ, সপস্পলাস্পরট বলল। কন্সম্পউটার আম্ার সাস্পি িাস্পলািাস্পব কাজ করস্পব না। 
জান্সন তুন্সম্ বলস্পব সয প্রযাকন্সটস প্রস্প়োজন। ন্সকন্তু আন্সম্ সসটা ন্সবশ্বাস কন্সরনা। সতাম্ার 
সিতর এম্ন ন্সকেু আস্পে, স ালান 
 
সবাকার ম্স্পতা কিা বস্পলানা। 
 
না, না। কন্সম্পউটারটা সবাধহ়ে সতাম্ার জনযই ততন্সর করা হস্প়েস্পে। যেন তুন্সম্ কেযাক্ট 
েিি কস্পরা ম্স্পন হ়ে সযন কন্সম্পউটার আর তুন্সম্ এক হস্প়ে ন্সম্স্পি স ে। ন্সকন্তু যেন আন্সম্ 
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কেযাক্ট েিি করব তেন দুস্পটা ন্সবষ়ে জন্সডত–সজনত সপস্পলাস্পরট এবং কন্সম্পউটার। 
বযাপরটা একরকম্ না। 
 
বাস্পজ কিা, ট্র্যান্সিজ বলল, ন্সকন্তু ম্স্পন ম্স্পন েুন্সি হস্প়েস্পে। হযাে সরস্পির উপর মৃ্দু আঙু্গল 
সবালাস্পচ্ছ। 
 
কাস্পজই আন্সম্ শুধু সদেব, সপস্পলাস্পরট বলল। উস্পি  ন্সনস্প়ে একবার ন্সিউিীন একবার 
কুিারাম্  যালান্সির অনুজ্জ্বল নক্ষত্রগুস্পলা সদেস্পে। বযাপারটা কেন ঘটস্পব। সদ়োস্পল সহলান 
ন্সদস্প়ে বলল। 
 
ট্র্যান্সিজ হাসল। সব্র্ষ্ট-এর উপর হাত রােস্পতই ম্ানন্সসক একাত্মতা অনুিব করস্পে। 
বযাপারটা অস্পনক সহজ হস্প়ে উেস্পে ন্সদস্পন ন্সদস্পন, ঘন্সনিতাও বাডস্পে। আর সপস্পলাস্পরস্পটর 
কিা, সহস্পস উন্সডস্প়ে ন্সদস্পলও বযাপারটা সস আসস্পলই অনুিব করস্পত পাস্পর। ম্স্পন হস্পচ্ছ 
সকা-অন্সডিস্পনটস সস্পচতনিাস্পব ন্সচন্তা করার দরকার সনই। সস ন্সক চা়ে, কন্সম্পউটার সসটা 
জাস্পন, সস্পচতনিাস্পব বলার প্রস্প়োজন সনই। কন্সম্পউটার সরাসন্সর তার সব্র্ইন সিস্পক 
ইনফরস্পম্িন ন্সনস্প়ে ন্সনস্পচ্ছ। 
 
ন্সকন্তু সস মু্স্পে বলল এবং জাম্প এর আস্প  দুই ন্সম্ন্সনস্পটর ন্সবরন্সতর আস্পদি ন্সদল। 
 
ন্সেক আস্পে, সজনি। আম্াস্পদর হাস্পত দুই ন্সম্ন্সনট সম়্ে আস্পে: ১২০-১১৫-১১০–ন্সিউিীস্পন 
তান্সকস্প়ে িাস্পকা। 
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সপস্পলাস্পরট নাকমু্ে িি কস্পর ন্সনিঃশ্বাস বন্ধ কস্পর ন্সেক সসই কাজটাই করস্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ গুস্পন যাস্পচ্ছ নরম্ সুস্পর, ১৫-১০-৫-৪-৩-২-১-০। 
 
সকাস্পনা  ন্সত সনই, ঝািঁকুন্সন সনই, ন্সকন্তু িীস্পনর দৃিয পাস্পল্ট স ল। িার ন্সফল্ডগুস্পলা হালকা 
হস্পচ্ছ সূক্ষ্মিাস্পব এবং অদৃিয হস্প়ে স ল  যালান্সি। 
 
হস্প়ে স ল? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
 
ন্সক হস্প়ে স ল? তুন্সম্ ন্সপন্সেস্প়ে পস্পডে। সসটা সতাম্ার সদাষ স্বীকার কর ন্সকেুই বুঝস্পত 
পারন্সন। 
 
স্বীকার করন্সে। 
 
তাহস্পল হস্প়ে স স্পে। যেন হাইপারস্পেসাল ট্র্াস্পিল ন্সেল এস্পকবাস্পর নতুন পুিক অনুযা়েী 
তেন সকউ জডতা বা অস্বন্সি সবাধ করত। ন্সকন্তু অন্সিেতা এবং উন্নত যন্ত্রপান্সতর 
কলযাস্পণ সসগুস্পলা অস্পনক কস্পম্ এস্পসস্পে। এরকম্ একটা কন্সম্পউটার িাকস্পলস্পতা সকাস্পনা 
অসুন্সবধাই অনুিব করা যাস্পব না, আন্সম্ তাই ম্স্পন কন্সর। 
 
আম্াস্পকও ম্ানস্পতই হস্পচ্ছ। আম্রা সকািা়ে রস্প়েন্সে, স ালান? 
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ম্াত্র এক ধাপ সাম্স্পন। কাল ান্সন়োন ন্সরন্সজওস্পন। আস্পরা অস্পনক দূর সযস্পত হস্পব ন্সকন্তু 
তার আস্প  জাস্পম্পর একুস্পরসী পরীক্ষা কস্পর ন্সনস্পত হস্পব। 
 
আম্াস্পক যা িাবাস্পচ্ছ  যালান্সিটা সকািা়ে? 
 
আম্াস্পদর চারপাস্পি, সজনি। আম্রা এেন এর সিতস্পর সুরন্সক্ষত। সন্সেকিাস্পব ন্সিউিীন 
সফাকাস করস্পল, দূর দূর অংিগুস্পলা সদেস্পত পারব, ম্স্পন হস্পব সযন উজ্জ্বল ন্সফতা ন্সদস্প়ে 
আকাি ন্সঘস্পর রাো হস্প়েস্পে। 
 
ন্সম্ন্সিওস্প়ে! সপস্পলাস্পরট েুিীস্পত ন্সচৎকার কস্পর উেল। প্রা়ে প্রন্সতটা গ্রহই তাস্পদর আকাস্পি 
এটা সদেস্পত পাস্পর, ন্সকন্তু আম্রা টান্সম্িনাস সিস্পক সদেস্পত পান্সর না। আম্াস্পক সদোও, ওল্ড 
সফস্পলা! 
 
ন্সিউন্সিন সাম্ানয উিঁচু হস্পলা, ম্স্পন হস্পচ্ছ সযন িারন্সফল্ড সািঁতার কাটস্পে, তারপর মু্িার 
ম্স্পতা উজ্জ্বল একটা পাতলা আিা ন্সফল্ডটাস্পক প্রা়ে সেস্পক সফলল। িীন সসটাস্পক অনুসরণ 
করস্পে চারপাি সিস্পক, সসটা একবার পাতলা হস্পচ্ছ আবার েুস্পল সফস্পপ উেস্পে। 
 
 যালান্সির সকস্পন্দ্রর কাস্পে ন্সজন্সনসটা সবস্পচস্প়ে পাতলা, ট্র্যান্সিজ বলল। তস্পব যতটুকু 
পাতলা এবং উজ্জ্বল হও়োর কিা ততটুকু না, কারণ োইরাল বাহুর কাস্পের ঘনস্পম্ঘ 
সবন্সিরিা  বাসস্পযা য গ্রহ সিস্পক তুন্সম্ এই দৃিয সদেস্পত পারস্পব। 
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এবং পৃন্সিবী সিস্পকও। 
 
এটা সকাস্পনা পািিকয হস্পলানা। সকাস্পনা সনািকারী তবন্সিষ্টয হস্পত পাস্পর না। 
 
অবিযই না। ন্সকন্তু তুন্সম্ জাস্পনা তুন্সম্ ন্সনি়েই ন্সহষ্ট্ৰী অফ সাস্প়েি পডন্সন, তাই না? 
 
িাস্পলািাস্পব পন্সডন্সন, তস্পব ন্সকেু ন্সকেু ন্সবষ়ে জানা আস্পে। অবিয প্রশ্ন করস্পল সকাস্পনা উির 
ন্সদস্পত পারব না। 
 
আসস্পল একটা প্রস্পশ্নর উির েুিঁজস্পত ন্স স্প়ে আম্ার প্রা়েই ধািঁধা লা ত। এম্ন একটা 
ম্হান্সবস্পশ্বর বণিনা সদ়ো সম্ভব সযোস্পন হাইপার সেন্সস়োল ট্র্াস্পিল অসম্ভব এবং সযোস্পন 
 ন্সতর বযাপারটা জন্সডত সসোস্পন িূস্পনযর সিতর ন্সদস্প়ে আস্পলার  ন্সতস্পত ভ্রম্ণ এবসন্সলউট 
ম্যান্সিম্াম্। 
 
অবিযই। 
 
এস্পক্ষস্পত্র ম্হান্সবস্পশ্বর জযান্সম্ন্সতক কারস্পণ-আস্পলাকরন্সি সয সম্স্প়ে স্থান পন্সরবতিন কস্পর তার 
সচস্প়ে কম্ সম্স্প়ে সয জাম্পটা এইম্াত্র সিষ করলাম্ সসটা সম্ভব হস্পতা না। এবং যন্সদ 
আস্পলার  ন্সতস্পত কাজটা কন্সর তাহস্পল আম্াস্পদর সম়্ে অন্সতবান্সহত হও়োর অন্সিেতা 
ম্হান্সবস্পশ্বর সাধারণ অন্সিেতার সাস্পি ন্সম্লস্পব না। ধস্পরা এই ন্সবনু্দটা টান্সম্িনাস সিস্পক 
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চন্সল্লি পারস্পসক দূস্পর, যন্সদ আম্রা সসোস্পন আস্পলার  ন্সতস্পত সপৌঁোই তাহস্পল ম্স্পনই হস্পব 
না সয সকাস্পনা সম়্ে অন্সতবান্সহত হস্প়েস্পে। ন্সকন্তু টান্সম্িনাস এবং পুস্পরা  যালান্সিস্পত একি 
ন্সত্রি বের পার হস্প়ে যাস্পব। এই ন্সট্র্পটা আম্রা ন্সদস্প়েন্সে আস্পলার সচস্প়ে হাজার গুণ সবন্সি 
 ন্সতস্পত এবং সকািাও সম়্ে একটুও আস্প  বাস্পডন্সন। অন্তত আন্সম্ তাই আিা কন্সর। 
 
তুন্সম্ আিা কস্পরানা সয, ট্র্যান্সিজ বলল, ওলানজান হাইপারস্পেন্সস়োল ন্সিওরীর পুস্পরা 
 ন্সণত আন্সম্ সতাম্াস্পক বলস্পত পারব। শুধু বলস্পত পান্সর সয যন্সদ তুন্সম্ নরম্াল সেস্পস 
আস্পলার  ন্সতস্পত সোট তাহস্পল সম়্ে প্রন্সত পারস্পসক-এ ৩.২৬ বের কস্পর এস্প াস্পব। 
তিাকন্সিত ন্সরস্পলন্সটন্সিন্সিক ম্হান্সবশ্ব, সসই আন্সদ যু  সিস্পক ম্ানুষ সসটাস্পক সবাস্পঝ–যাই 
সহাক এটা সতাম্ার ন্সডপাটিম্যাে, আম্ার ম্স্পত সসটার ন্সন়েম্গুস্পলা পাল্টাস্পব না। 
হাইপারস্পেন্সস়োল জাস্পম্প আম্রা সয িতিগুস্পলা সম্স্পন চন্সল সসোস্পন ন্সরস্পলন্সটন্সিন্সট কাজ 
কস্পর ন্সকন্তু ন্সন়েম্গুস্পলা পাস্পল্ট যা়ে। হাইপারস্পেসান্সল  যালান্সি কু্ষদ্র একটা বস্তু 
প্রকৃতপস্পক্ষ নন-ডাইস্পম্নিনাল ডট–এবং সকাস্পনা ধরস্পনর ন্সরস্পলন্সটন্সিন্সষ্টক ইস্পফক্ট িাস্পক না। 
 
কসস্পম্ালজীর  ান্সণন্সতক সূস্পত্র  যালান্সির জনয দুস্পটা প্রতীক বযবহার করা হ়ে: G অিিাৎ 
ন্সরস্পলন্সটন্সিন্সষ্টক  যালান্সি, সযোস্পন আস্পলার  ন্সত সস্পবিাচ্চ এবং Gh অিিাৎ হাইপার সেসাল 
 যালান্সি, সযোস্পন আস্পলার  ন্সত সকাস্পনা অিিবহন কস্পরনা। হাইপারস্পেসান্সল  ন্সতর ম্ান 
িূনয এবং আম্রা আসস্পল স্থান পন্সরবতিন কন্সর না; সেস-এর ন্সিন্সিস্পত  ন্সত অসীম্। 
আন্সম্ এর সচস্প়ে সবন্সি বযােযা করস্পত পারব না। 
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সপস্পলাস্পরট  ম্ভীরিাস্পব ন্সকেুক্ষণ ন্সচন্তা করল তারপর ন্সিধাগ্রি  লা়ে প্রশ্ন করল, ন্সকন্তু 
সকানটা আসল  যালান্সি? 
 
ন্সনিির করস্পে তুন্সম্ ন্সক করস্পব তার উপর। টান্সম্িনাস্পস ম্ান্সটর উপর দূরত্ব পার হও়োর 
জনয তুন্সম্  ান্সড বযবহার করস্পব, সা র পস্পি দূরত্ব পার হও়োর জনয জাহাজ বযবহার 
করস্পব। দুই পস্পির িতিগুস্পলা ন্সকন্তু আলাদা, কাস্পজই সকানটাস্পক তুন্সম্ আসল টান্সম্িনাস 
বলস্পব, ম্ান্সট না সা র। 
 
সপস্পলাস্পরট ম্ািা নাডল। যুন্সিতকি সবসম়্েই োরাপ, সস বলল ন্সকন্তু হাইপারস্পেস ন্সনস্প়ে 
আস্পরা সবন্সি িাবনা ন্সচন্তা করার সচস্প়ে একটা যুন্সি আন্সম্ সম্স্পন সনব। এেন ন্সনস্পজর 
কাস্পজ ম্নস্পযা  সদ়ো যাক। 
 
ট্র্যান্সিজ বলল, এটাই পৃন্সিবীর পস্পি প্রিম্ পদস্পক্ষপ। 
 
তারপর ন্সনস্পজর ন্সচন্তা়ে ডুস্পব স ল, ন্সক ন্সচন্তা সসই জাস্পন। 
 
. 
 
৩২. 
 
সবি, ট্র্যান্সিজ বলল। একটা ন্সদন নষ্ট করলাম্। 
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ওহ? ইনস্পডি সিস্পক সচাে তুলল সপস্পলাস্পরট। ন্সকিাস্পব? 
 
ট্র্যান্সিজ দুহাত েন্সডস্প়ে ন্সদল। কন্সম্পউটারস্পক আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সরন্সন। সাহস হ়েন্সন, তাই 
এেনকার অবস্থান আর জাস্পম্পর সম়্ে সয অবস্থান ন্সনধিারণ কস্পরন্সেলাম্ সসটা ন্সম্ন্সলস্প়ে 
সদন্সে। সকাস্পনা পািিকয সনই। সকাস্পনা িুল সনই। 
 
সবি িাস্পলা, তাই না? 
 
িাস্পলার সচস্প়েও িাস্পলা। এস্পকবাস্পর অন্সবশ্বাসয। এত ন্সনেুিঁত কেস্পনা সদন্সেন্সন। এর আস্প ও 
জাম্প কস্পরন্সে, সসগুস্পলা পন্সরচালনা কস্পরন্সে, সবন্সদস্পক এবং সবধরস্পনর যন্ত্রপান্সত ন্সদস্প়ে। 
েুস্পল একবার হযাে কন্সম্পউটার ন্সদস্প়ে কাজ কস্পরন্সেলাম্ তারপর হাইপার ন্সরস্পল পান্সেস্প়ে 
ফলাফল জানস্পত সপস্পরন্সেলাম্। আসল জাহাজ বযবহার করস্পত পান্সরন্সন কারণ েরচ বাদ 
ন্সদস্পলও–আন্সম্ হ়েস্পতা সসটা সকাস্পনা নক্ষস্পত্রর ম্াঝোস্পন ন্সনস্প়ে সফলতাম্। 
 
এরপর অবিয আর কেস্পনা এত োরাপিাস্পব কন্সরন্সন, ট্র্যান্সিজ বস্পল যাস্পচ্ছ, ন্সকন্তু ন্সনন্সদিষ্ট 
পন্সরম্াণ ন্সকেু িুল হস্পবই। এম্নন্সক ন্সবস্পিষে হস্পলও ন্সকেু িুল িাকস্পবই। িাকস্পতই হস্পব, 
সযস্পহতু সিন্সরস্প়েবস্পলর পন্সরম্াণ েুব সবন্সি। ম্হািূস্পনযর জযান্সম্ন্সত অস্পনক সবন্সি জন্সটল, আর 
হাইপারস্পেস্পস এই জন্সটলতা পুস্পরাটাই রস্প়েস্পে, সসইসাস্পি রস্প়েস্পে তার ন্সনজস্ব জন্সটলতা 
সযগুস্পলা আম্রা সহস্পজ ধরস্পতও পান্সরনা বুঝস্পতও পান্সর না। সসকারস্পণই এোন সিস্পক 
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সসস্পিল পযিন্ত বড একটা জাম্প না ন্সদস্প়ে ধাস্পপ ধাস্পপ এস্প ান্সচ্ছ। দূরত্ব সবন্সি হস্পল িুস্পলর 
পন্সরম্াণও সবন্সি হস্পব। 
 
ন্সকন্তু তুন্সম্ বলে কন্সম্পউটার সকাস্পনা িুল কস্পরন্সন। 
 
কন্সম্পউটার বলস্পে সয সস সকাস্পনা িুল কস্পরন্সন। আন্সম্ তাস্পক আসল অবস্থান এবং পূস্পবির 
ন্সহসাব করা অবস্থান সচক করস্পত বন্সল –ন্সক সচস্প়েন্সে এবং ন্সক সপস্প়েন্সে সসটাই আর ন্সক। 
সতা কন্সম্পউটার বলস্পে সয সকাস্পনা িুল হ়েন্সন এবং আন্সম্ িাবন্সে; যন্সদ সস ন্সম্িযা বস্পল 
তেন ন্সক হস্পব? 
 
কিাটা বলার আ  পযিন্ত সপস্পলাস্পরট তার ন্সপ্রোর হাস্পত ধস্পর সরস্পেন্সেল। এেন নান্সম্স্প়ে 
রােল, িীতু সদোস্পচ্ছ। োট্টা করে? কন্সম্পউটার ন্সম্িযা বলস্পত পাস্পর না। যন্সদ না সকাস্পনা 
স ালম্াল সদো সদ়ে। 
 
না, সসটা িাবন্সে না। সেস! আন্সম্ সিস্পবন্সেলাম্ এটা ন্সম্িযা বলস্পে। এই কন্সম্পউটার এত 
সবন্সি উন্নত সয আন্সম্ এটাস্পক ন্সহউম্যান োডা আর ন্সকেু িাবস্পত পারন্সে না–হ়েস্পতা সুপার 
ন্সহউম্যান। অহংকার করার ম্স্পতা এবং ন্সম্িযা বলার ম্স্পতা যস্পিষ্ট ন্সহউম্যান। আন্সম্ ন্সনস্পদিি 
ন্সদস্প়েন্সেলাম্ হাইপারস্পেস্পসর ম্াধযস্পম্ সসস্পিল ইউন্সন়েস্পনর রাজধানী সসস্পিল গ্রস্পহর 
কাোকান্সে সকািাও সপৌঁোস্পনার সকাসি ততন্সর করস্পত। ততন্সর কস্পরস্পে, ঊনন্সত্রি ধাস্পপর 
একটা সকাসি, ততন্সর কস্পরস্পে, যা আম্ার কাস্পে ম্স্পন হস্প়েস্পে েুব ঔদ্ধতযপূণি। 
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ঔদ্ধতযপূণি সকন? 
 
প্রিম্ জাস্পম্পর িুল ন্সিতী়ে জাম্পস্পক কস্পর তুলস্পব অন্সনন্সিত, তারপর ধারাবান্সহক 
িুলগুস্পলা তৃতী়ে জাম্প আস্পরা সবন্সি অন্সনন্সিত এবং অন্সবশ্বাসয কস্পর তুলস্পব, এিাস্পব 
চলস্পতই িাকস্পব। উনন্সত্রিটা ধাপ তুন্সম্ একবাস্পর ন্সহসাব করস্পব ন্সক কস্পর? উনন্সত্রিতম্টা 
 যালান্সির সয সকাস্পনা জা়ে াস্পত ন্স স্প়ে সিষ হস্পত পাস্পর, সয সকাস্পনা জা়ে া়ে। তাই আন্সম্ 
শুধু প্রিম্ ধাপ সম্পন্ন করার ন্সনস্পদিি সদই। সযন অগ্রসর হও়োর আস্প  সসটা সচক কস্পর 
ন্সনস্পত পান্সর। 
 
যস্পিষ্ট সতকিতা, সপস্পলাস্পরট আন্তন্সরক  লা়ে বলল, আন্সম্ সম্িিন করন্সে। 
 
হযািঁ, ন্সকন্তু প্রিম্ ধাপ সিষ করার পর, আম্ার অন্সবশ্বাস্পসর কারস্পণ কন্সম্পউটার হ়েস্পতা 
দুিঃে সপস্প়েস্পে? তাই যেন ন্সজস্পেস করলাম্, তেন ন্সনস্পজর অহংকার বজা়ে রাোর জনয 
সস ন্সক বলস্পত পাস্পরনা সকাস্পনা িুল হ়েন্সন? সস ন্সক িুল স্বীকার করাস্পক অসম্ভব ম্স্পন 
কস্পর? যন্সদ তাই হ়ে, আম্াস্পদর সকাস্পনা কন্সম্পউটার দরকার সনই। 
 
সপস্পলাস্পরস্পটর িালম্ানুস্পষর ম্স্পতা মু্ে ন্সবষণ্ণ হস্প়ে স ল। তাহস্পল আম্রা ন্সক করস্পত পান্সর, 
স ালান? 
 
আন্সম্ যা করন্সে তাই করস্পত পান্সর–একটা ন্সদন বয়ে করস্পত পান্সর। আন্সম্ আস্পিপাস্পির 
অস্পনকগুস্পলা নক্ষস্পত্রর অবস্থান প্রাচীনকাস্পলর সম্ভাবয সবরকম্ পদ্ধন্সতস্পত সচক কস্পরন্সেিঃ 
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সটন্সলস্পোন্সপক অবজাস্পিিিন, ফস্পটাগ্রান্সফ, ম্যানু়োল ন্সহসাব। প্রন্সতন্সট প্রকৃত অবস্থান, িুল না 
হস্পল প্রতযান্সিত সয অবস্থান হস্পতা তার সাস্পি তুলনা কস্পর। সদস্পেন্সে। কাজটা করস্পত 
সারান্সদন সলস্প স্পে ন্সকন্তু সকাস্পনা ফল হ়েন্সন। 
 
হযািঁ, ন্সকন্তু ঘস্পটস্পে ন্সক? 
 
দুস্পটা বড রকস্পম্র িুল পাই এবং সসগুস্পলা পাই আম্ার ন্সহসাস্পবর ম্স্পধয। িুলগুস্পলা শুদ্ধ 
কস্পর ন্সনস্প়ে কন্সম্পউটাস্পর েুকাই শুধু সদোর জনয সয আলাদািাস্পবও একই ফলাফল আস্পস 
ন্সকনা। আম্ার ন্সহসাস্পব সকাস্পনা িুল হ়েন্সন এবং কন্সম্পউটারও সকাস্পনা িুল কস্পরন্সন। 
 
সপস্পলাস্পরট লম্বা শ্বাস ন্সনল। সবি, সসটাস্পতা িাস্পলা। 
 
হযািঁ, অবিযই! কাস্পজই এেন বাকী আোিটা ধাপও সিষ করব। 
 
সবগুস্পলা একসাস্পি? ন্সকন্তু 
 
একসাস্পি না। ন্সচন্তার ন্সকেু সনই। পা ল হস্প়ে যাইন্সন। একটার পর একটা করব–ন্সকন্তু 
প্রন্সতটা ধাস্পপর পর িাস্পলা ম্স্পতা পরীক্ষা কস্পর সনব এবং পািিকয যন্সদ ন্সনন্সদিষ্ট সীম্ার ম্স্পধয 
িাস্পক তাহস্পল পরবতিী ধাস্পপ এস্প াব। সয সকাস্পনা সম়্ে বড রকস্পম্র িুল হস্প়ে সযস্পত 
পাস্পর–তেন বন্ধ কস্পর ন্সদস্প়ে বাকী ধাপগুস্পলা আবার ন্সহসাব কস্পর সনব। 
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কেন শুরু করস্পব? 
 
কেন? এেনই।–তুন্সম্ সতা সতাম্ার লাইস্পব্র্ন্সর ইনস্পডন্সিং করে- 
 
ওহ, এেনই সুস্পযা , স ালান। অস্পনকন্সদন সিস্পকই করব করব িাবন্সে, ন্সকন্তু একটা না 
একটা বাধা এস্পস দািঁন্সডস্প়েস্পে। 
 
সকাস্পনা অসুন্সবধা সনই। তুন্সম্ ইনস্পডন্সিং-এ ম্ন দাও। বাকীগুস্পলা আন্সম্ সাম্লান্সচ্ছ। 
 
সপস্পলাস্পরট ম্ািা ঝািঁকাস্পলা। সবাকার ম্স্পতা কিা বস্পলানা, পুস্পরা বযাপারটা সিষ না  হও়ো 
পযিন্ত আন্সম্ স্বন্সি পাস্পবা না। 
 
সতাম্াস্পক বলা উন্সচত হ়েন্সন, তাহস্পল ন্সকন্তু কাউস্পক না কাউস্পক সতা বলস্পতই হস্পব আর 
এোস্পন তুন্সম্ োডা অনয সকউ সনই। সোলােুন্সলই বন্সল বরং। সবসম়্েই সম্ভাবনা আস্পে সয 
আম্রা ম্হাকাস্পির সকাস্পনা ন্সনরাপদ স্থাস্পন ন্স স্প়ে সপৌঁেব বা এম্ন স্থাস্পন ন্স স্প়ে সপৌঁেব 
সযোস্পন একটা দ্রুত ন্সতর সম্ন্সটওরস্প়েড এন্স স্প়ে আসস্পে বা সকাস্পনা সোট ব্লযাকস্পহাস্পল ন্স স্প়ে 
পডব। তান্সিকিাস্পব এম্ন ঘটনা ঘটস্পত পাস্পর। 
 
ন্সকন্তু সম্ভাবনা েুব সোট। তুন্সম্ হ়েস্পতা ন্সনস্পজর বান্সডস্পত রস্প়েে, সজনি–পডাস্পলো করে, 
কাজ করে, ঘুম্াচ্ছ–এম্ন সম়্ে একটা সম্ন্সটওরস্প়েড টান্সম্িনাস্পসর বা়ুেম্েল সিদ কস্পর 
সতাম্ার ম্ািা়ে আঘাত করল, তুন্সম্ ম্ারা স স্পল। ন্সকন্তু এরকম্ ঘটার সম্ভাবনা েুব কম্। 
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হাইপারস্পেসাল জাস্পম্প প্রাণনািক সকাস্পনা বস্তুর  ন্সতপি সেদ কস্পর যাও়োর সম্ভাবনা 
ন্সনস্পজর বান্সডস্পত বস্পস সম্ন্সটওর-এর আঘাস্পত ম্ারা যাও়োর সম্ভাবনার সচস্প়ে কম্। 
হাইপারস্পেসাল ট্র্াস্পিস্পল এিাস্পব সকাস্পনা জাহাজ ধ্বংস হস্প়েস্পে বস্পল কেস্পনা শুন্সনন্সন। 
অনয ধরস্পনর ন্সবপদ–সযম্ন সকাস্পনা নক্ষস্পত্রর ম্াঝোস্পন ন্স স্প়ে পডার সম্ভাবনা আস্পরা কম্। 
 
তাহস্পল আম্াস্পক এগুস্পলা সকন সিানাচ্ছ স ালান? 
 
ট্র্যান্সিজ িাম্ল, ন্সচন্তা়ে ম্ািা নুস্প়ে আস্পে, সিস্পষ বলল, আন্সম্ জান্সননা।–হযািঁ, জান্সন। আম্ার 
যা ম্স্পন হ়ে, যন্সদ যস্পিষ্ট সলাক যস্পিষ্ট সুস্পযা  সন়ে, তাহস্পল ন্সবপযি়ে ঘটস্পবই। যতই 
ন্সনন্সিত হই সয সকাস্পনা ন্সবপদ ঘটস্পব না, আম্ার সিতস্পর সক সযন ন্সচকন সুস্পর। বলস্পে 
হ়েস্পতা এেনই ঘটস্পব, সসই কারস্পণ ন্সনস্পজস্পক ম্স্পন হস্পচ্ছ অপরাধী। আম্ার ম্স্পত কারণ 
এই একটাই। সজনি, যন্সদ সকাস্পনা ন্সবপদ হ়ে আম্াস্পক ক্ষম্া কস্পরা! 
 
ন্সকন্তু স ালান, ম্াই ন্সড়োর চযাপ, সকাস্পনা ন্সবপদ হস্পল দুজস্পনই সাস্পি সাস্পি ম্ারা যাব। 
সতাম্াস্পক ক্ষম্া করার জনয আন্সম্ িাকবনা, তুন্সম্ও সসটা গ্রহণ করার জনয িাকস্পব না? 
 
সপস্পলাস্পরট হাসল। জান্সননা সকন, ন্সকন্তু বযাপারটা আম্াস্পক আনন্সন্দত কস্পরস্পে। এর সিতর 
ম্জার একটা ন্সকেু আস্পে। স ালান, আন্সম্ সতাম্াস্পক ম্াফ করব। ন্সবন্সিন্ন গ্রস্পহর সান্সহস্পতয 
মৃ্তুযর পস্পরর জীবন ন্সনস্প়ে হাজাস্পরা রকম্ কান্সহনী রস্প়েস্পে। যন্সদ সন্সতযই সসরকম্ সকাস্পনা 
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জা়ে া িাস্পক এবং তুন্সম্ আন্সম্ একই জা়ে া়ে সপৌঁেস্পত পাস্পর, তাহস্পল আন্সম্ সাক্ষয সদব 
সয তুন্সম্ সতাম্ার যিাসাধয সচষ্টা কস্পরে এবং আম্ার মৃ্তুযর জনয তুন্সম্ দা়েী নও। 
 
ধনযবাদ। এেন আন্সম্ িারমু্ি। আন্সম্ ঝুিঁন্সক ন্সনস্পত চাই, ন্সকন্তু সসই ঝুিঁন্সকটা সতাম্াস্পকও 
ন্সনস্পত হস্পব সিস্পব আম্ার িাস্পলা লা স্পেনা। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর হাত জন্সডস্প়ে ধরল সপস্পলাস্পরট। তুন্সম্ জাস্পনা, স ালান, সতাম্াস্পক আন্সম্ ন্সচন্সন এক 
সপ্তাস্পহরও কম্ সম়্ে, জান্সন এত অল্প সম্স্প়ে কাস্পরা বযাপাস্পর গুরুত্বপূণি ন্সসদ্ধান্ত সন়ো ন্সেক 
না, ন্সকন্তু আম্ার ম্স্পত তুন্সম্ চম্ৎকার একজন ম্ানুষ।–এেন কাজটা শুরু কর এবং 
তাডাতান্সড সিষ কর। 
 
ন্সনি়েই! আম্াস্পক শুধু ওই সোট কেযাক্ট েিি করস্পত হস্পব। কন্সম্পউটারস্পক ন্সনস্পদিি সদ়ো 
হস্প়েস্পে আস্প ই, এেন শুধু আম্ার িাটি বলার অস্পপক্ষা়ে আস্পে–তুন্সম্ বলস্পব 
 
কেস্পনাই না! এটা সতাম্ার কন্সম্পউটার। 
 
েুব িাস্পলা কিা। এবং এটা আম্ার দান্স়েত্ব। সদেেই সতা আন্সম্ এেস্পনা হালকা িাস্পব 
কাজটা করন্সে, িীস্পন নজর রাস্পো! 
 
অতযন্ত দৃঢ়তা এবং মু্স্পে অকৃন্সত্রম্ হান্সস ন্সনস্প়ে ট্র্যান্সিজ কেযাক্ট েিি করল। 
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সবন্সকেু সিস্পম্ রইল এক মু্হূতি তারপর িারন্সফল্ড পন্সরবতিন হস্পত লা ল–বারবার-
বারবার। নক্ষত্রগুস্পলা দৃঢ়িাস্পব েন্সডস্প়ে পস্পড পাতলা হস্পচ্ছ আবার উজ্জ্বল হস্পচ্ছ। 
 
ন্সনিঃশ্বাস বন্ধ কস্পর গুনস্পে সপস্পলাস্পরট। ১৫ সত এস্পস একবার সিস্পম্ স ল, সযন সকাস্পনা যন্ত্র 
হোৎ জযাম্ হস্প়ে স স্পে। ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, সযন ি়ে পাস্পচ্ছ সজাস্পর কিা বলস্পল 
সবগুস্পলা কলকজা একসাস্পি ন্সবকল হস্প়ে যাস্পব, ন্সক বযাপার? ন্সক ঘস্পটস্পে? 
 
ট্র্যান্সিজ কািঁধ ঝািঁকাস্পলা। আম্ার ম্স্পন হ়ে ন্সরকযালকুস্পলিন। ম্হাকাস্পির সকাস্পনা বস্তু 
হ়েস্পতা সাম্ন্সগ্রক গ্রযান্সিস্পটিনযাল ন্সফস্পল্ডর সাধারণ কাোস্পম্াস্পত একটা ধাক্কা ন্সদস্প়েস্পে 
সকাস্পনা বস্তু হ়েস্পতা ন্সহসাস্পব ধরা হ়েন্সন–অজানা সকাস্পনা বাম্ন নক্ষত্র বা সকাস্পনা উন্মি 
গ্রহ- 
 
ন্সবপিনক? 
 
এেস্পনা যেন সবিঁস্পচ আন্সে, তেন ন্সনি়েই ন্সবপিনক না। একটা গ্রহ হ়েস্পতা একি 
ন্সম্ন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার দূর সিস্পক এত বযাপক গ্রযান্সিস্পটিনাল ম্ন্সডন্সফস্পকিন ততন্সর করস্পে, 
ফস্পল ন্সরকযালকুস্পলিন প্রস্প়োজন হস্প়ে পস্পডস্পে। একটা বাম্ন নক্ষত্র হস্পত পাস্পর দি 
ন্সবন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার দূস্পর এবং 
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সিস্পম্ স ল ট্র্যান্সিজ, কারণ িীস্পনর দৃিয আবার বদলাস্পচ্ছ। ক্রম্া ত বদলাস্পত লা ল। 
সিষ পযিন্ত যেন সপস্পলাস্পরট বলল, ২৮, তারপর আর সকাস্পনা নডাচডা সনই। কন্সম্পউটার 
পরীক্ষা কস্পর বলল, আম্রা সপৌঁস্পে স ন্সে। 
 
প্রিম্ জাম্পটাস্পক আন্সম্ শুস্পনন্সে ১ এবং তারপস্পর যেন ধারাবান্সহকিাস্পব শুরু হস্পলা আন্সম্ 
২ সিস্পক স ানা শুরু কস্পরন্সে। সব ন্সম্ন্সলস্প়ে আোিটা জাম্প। তুন্সম্ বস্পলন্সেস্পল ঊনন্সত্রিটা। 
 
পস্পনরতম্ জাস্পম্পর ন্সরকযালকুস্পলিন হ়েস্পতা একটা জাম্প কন্সম্স্প়ে ন্সদস্প়েস্পে। তুন্সম্ চাইস্পল 
কন্সম্পউটার সিস্পক পুস্পরা ন্সহসাব সবর কস্পর ন্সদস্পত পান্সর ন্সকন্তু তার আসস্পল প্রস্প়োজন সনই। 
আম্রা সসস্পিল গ্রস্পহর সীম্ানা়ে সপৌঁস্পে স ন্সে। কন্সম্পউটার তাই বলস্পে এবং সকাস্পনা 
সস্পন্দহ সনই আম্ার। যিাযি িীন করস্পল বাইস্পর আম্রা চম্ৎকার উজ্জ্বল একটা সূযি 
সদেস্পত পারব, ন্সকন্তু ন্সবনাপ্রস্প়োজস্পন সসটা করারও সকাস্পনা প্রস্প়োজন সনই। সসস্পিল হস্পচ্ছ 
চতুিি গ্রহ এবং আম্াস্পদর বতিম্ান অবস্থান। সিস্পক ৩.২ ন্সম্ন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার দূস্পর। 
আম্রা সসোস্পন সপৌঁেব ন্সতনন্সদস্পন, েুব সবন্সি তাডাহুস্পডা করস্পল দুই ন্সদস্পন। 
 
লম্বা শ্বাস ন্সনস্প়ে ট্র্যান্সিজ সটনসন কম্াস্পনার সচষ্টা করল। 
 
এর অিি ন্সক তুন্সম্ বুঝস্পত পারে, সজনি? সস ন্সজস্পেস করল, এর আস্প  আন্সম্ যতগুস্পলা 
ম্হাকািযাস্পন ন্সেলাম্ বা চান্সলস্প়েন্সে সসগুস্পলাস্পত কন্সম্পউটার িাকস্পলও এরকম্ একটা 
জাম্প সিষ করস্পত লা ত প্রা়ে একম্াস। অিবা সম্ভবত দুই বা ন্সতন সপ্তাহ; যন্সদ তারা 
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ন্সবশ্রাম্ না ন্সনস্প়ে কাজ করত। আম্রা কস্পরন্সে ম্াত্র আধঘণ্টা়ে। যেন প্রস্পতযকটা 
ম্হাকািযাস্পন এম্ন একটা কন্সম্পউটার িাকস্পব। 
 
আন্সম্ অবাক হন্সচ্ছ সম়্ের সকন এত আধুন্সনক ম্হাকািযান আম্াস্পদর হাস্পত তুস্পল ন্সদস্পলন। 
এটা ন্সনি়েই েুব দাম্ী। 
 
এটা পরীক্ষামূ্লক, ট্র্যান্সিজ শুকস্পনা  লা়ে বলল। হ়েস্পতা িদ্রম্ন্সহলা চান আম্রা এটাস্পক 
চান্সলস্প়ে সম্সযাগুস্পলা সবর কন্সর। 
 
তুন্সম্ ন্সসন্সর়োস? 
 
িস্প়ের ন্সকেু সনই। আম্রা সকাস্পনা সম্সযা পাইন্সন। এটা সম়্েরস্পক আন্সম্ ন্সফন্সরস্প়ে সদবনা। 
তাোডা আম্াস্পদরস্পক ন্সতন্সন ন্সনরাপিার জনয অস্ত্র ন্সদস্প়ে ন্সবশ্বাস কস্পরনন্সন, ফস্পল েরচ 
অস্পনক কস্পম্ স স্পে। 
 
সপস্পলাস্পরট ন্সচন্তাম্গ্ন স্বস্পর বলল, আন্সম্ িাবন্সে কন্সম্পউটাস্পরর কিা। সতাম্ার সাস্পি েুব 
িাস্পলািাস্পব োপ সেস্প়েস্পে এবং সবার সাস্পি একইরকম্ োপ োও়োস্পনার। জনয ততন্সর 
হ়েন্সন। এটা হ়েস্পতা আম্ার সাস্পি কাজ করস্পব না। 
 
আম্াস্পদর জনয িাস্পলা সয এটা শুধু একজস্পনর সাস্পি কাজ কস্পর। 
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হা, ন্সকন্তু এটা ন্সক শুধু একটা তদব ঘটনা? 
 
তাোডা আর ন্সক, সজনি? 
 
সম়্ের সতাম্াস্পক েুব িালিাস্পব সচস্পনন। 
 
 আম্ারও তাই ম্স্পন হ়ে। 
 
ন্সতন্সন হ়েস্পতা কন্সম্পউটারটা শুধু সতাম্ার জনয ততন্সর কস্পরস্পেন? 
 
সকন? 
 
 আন্সম্ অবাক হব যন্সদ কন্সম্পউটার সযোস্পন চা়ে সসোস্পন আম্রা না সপৌঁোই। 
 
ট্র্যান্সিজ তান্সকস্প়ে রইল। তুন্সম্ বলস্পত চাও আন্সম্ যেন কন্সম্পউটাস্পরর সাস্পি যুি, তেন 
আন্সম্ নই–আসল চাস্পজি িাস্পক কন্সম্পউটার। 
 
আন্সম্ অবাক হব না। 
 
সসটা অসম্ভব, সজনি। 
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ট্র্যান্সিজ কন্সম্পউটাস্পরর ন্সদস্পক ঘুস্পর সসস্পিল গ্রস্পহ সপৌঁোস্পনার একটা নরম্াল-সেস সকাসি 
ততন্সরস্পত বযি হস্প়ে পডল। 
 
ন্সকন্তু সপস্পলাস্পরট সকন তার ম্ািা়ে এই ন্সচন্তাটা সোকাল? 
 
. 
 
সটন্সবল 
 
৩৩. 
 
দুইন্সদন পার হস্প়ে স স্পে এবং সজনন্সডবল যতটা না ন্সবম্ষি তার সচস্প়ে সবন্সি রা ান্সন্বত। 
সকাস্পনা কারণ সনই দ্রুত ন্সহ়োন্সরং-এর বযবস্থা না করার। তার সম়্ে বা প্রস্তুন্সত সকাস্পনাটাই 
দরকার সনই। ন্সনন্সিত ন্সেল ওরা দ্রুত একটা ন্সহ়োন্সরং-এর বযবস্থা করস্পব। 
 
অিচ সযোস্পন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সম্উস্পলর সচস্প়েও ি়েংকর ন্সবপস্পদর মু্স্পোমু্ন্সে সসোস্পন 
তারা অযিা সম়্ে নষ্ট করস্পে–কারণ শুধু তাস্পক উতযি করা। 
 
ওরা অবিযই তাস্পক উতযি কস্পরস্পে এবং এর ফলটা িাস্পলা হস্পব না, সস ম্স্পন ম্স্পন 
প্রন্সতো করল। 
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ন্সনস্পজর চারপাস্পি তাকাস্পলা সজনন্সডবল, এন্সেরুম্টা োন্সল। দুন্সদন সিস্পকই োন্সল পস্পড 
আস্পে। এেন সস ম্াকিাম্ারা সলাক, একজন ন্সেকার যার বযাপাস্পর সবাই জাস্পন–ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর পািঁচ িতােীর ইন্সতহাস্পস প্রিম্বার দান্স়েত্বহীন আচরস্পণর কারস্পণ িীঘ্রই 
পদচুযত হস্পত যাস্পচ্ছ। তার র যাে সকস্পড সন়ো হস্পব, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনার সিস্পক সাধারণ 
সলাস্পক পন্সরণত হস্পব, সহজ সরল বযাপার। 
 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর র যাে একটা সম্মানজনক বযাপার, ন্সবস্পিষ কস্পর যারা দান্স়েত্বপূণি 
পদবী পা়ে। আবার ন্সেকার সিস্পক পদাবনন্সত ঘটাও একটা বযাপার।  
 
বযাপারটা ঘটস্পবনা, সজনন্সডবল ম্স্পন ম্স্পন িাবল, যন্সদও দুন্সদন সিস্পক সবাই তাস্পক এন্সডস্প়ে 
চলস্পে, একম্াত্র সুরা সনািী তার সাস্পি আস্প র ম্স্পতা আচরণ করস্পে, যন্সদও পন্সরন্সস্থন্সত 
সবাঝার ম্স্পতা বুন্সদ্ধ তার সনই। তার কাস্পে সজনন্সডবল এেস্পনা ম্ািার। 
 
সনািীর এধরস্পনর আচরস্পণ সজনন্সডবল আনন্দ পা়ে। সস সে়োল কস্পরস্পে সনািী যেন তার 
ন্সদস্পক শ্রদ্ধা ন্সনস্প়ে তান্সকস্প়ে িাস্পক তেন তার উদযম্ আর কম্িেৃহা বহুগুণ সবস্পড যা়ে। 
বযাপারটা তাস্পক লিা়ে সফস্পল ন্সদস্পচ্ছ। 
 
একজন লাকি সচম্বার সিস্পক সবন্সরস্প়ে এস্পস তাস্পক জানাস্পলা সয সটন্সবল তার কিা সিানার 
জনয ততন্সর। ধীর পাস্প়ে সিতস্পর েুকল সজনন্সডবল। সবাই সটন্সবস্পলর চারপাস্পি  ম্ভীর মু্স্পে 
বস্পস আস্পে, পরস্পন ন্সবচারস্পকর কাস্পলা সপািাক। ফািি ন্সেকার সযাস্পেস ন্সকেুটা অস্বন্সিস্পত 
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িু স্পেন, ন্সকন্তু মু্স্পে বনু্ধস্পত্বর সকাস্পনা আিাস সনই। সডলারন্সম্–বাকী ন্সতন ন্সেকাস্পরর ম্স্পধয 
একম্াত্র ম্ন্সহলা তারন্সদস্পক তাকাস্পলা না পযিন্ত। 
 
ফািি ন্সেকার বলস্পলন, ন্সেকার সজনন্সডবল, সতাম্াস্পক অন্সেকারসুলি আচরস্পণর কারস্পণ 
ইম্ন্সপচ করা হস্প়েস্পে। তুন্সম্ সকস্পলর উপন্সস্থন্সতস্পত সটন্সবলস্পক–সকাস্পনা প্রম্াণ োডাই 
ন্সবশ্বাসঘাতকতা এবং হতযা সচষ্টার দাস্প়ে অন্সিযুি কস্পরে। তুন্সম্ বস্পলে ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর সবার ন্সেকার এবং ফািি ন্সেকারসহ সবারই–পূণি সম্োল এনালাইন্সসস 
করা প্রস্প়োজন সযন সবর করা যা়ে আম্াস্পদর ম্স্পধয কাস্পক আর ন্সবশ্বাস করা যাস্পব না। 
সতাম্ার এই ম্ন্তস্পবয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর একাত্মতা়ে ফাটল ধস্পরস্পে যা োডা আম্রা 
সকাস্পনান্সদনই জন্সটল এবং সম্ভাবয ন্সবরূপ  যালান্সি ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত পারবনা এবং যা োডা 
হ়েস্পতা সকাস্পনান্সদনই আস্পরকটা িন্সিিালী সাম্রাজয  স্পড সতালা যাস্পব না। 
 
সযস্পহতু আম্রা সবাই অন্সিস্পযা গুস্পলার প্রতযক্ষদিিী, আম্রা আনুিান্সনকিাস্পব সতাম্ার 
ন্সবরুস্পদ্ধ অন্সিস্পযা  উত্থাপন করন্সে। এেন সরাসন্সর পরবতিী কাস্পজ হাত সদব। ন্সেকার 
ির সজনন্সডবল, আত্মপক্ষ সম্িিস্পনর জনয সতাম্ার ন্সকেু বলার আস্পে? 
 
সজনন্সডবল বলল, যন্সদ সতয কিাটাস্পক আত্মপক্ষ সম্িিস্পনর সযা য ন্সহস্পসস্পব ন্সবস্পবচনা করা 
হ়ে, তাহস্পল বলস্পত পান্সর। ন্সনরাপিা িঙ্গ হস্প়েস্পে এটা ন্সবশ্বাস করার যস্পিষ্ট কারণ 
রস্প়েস্পে। এর কারণ সম্ভবত ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর-এোস্পন যারা রস্প়েস্পে তাস্পদর বাদ 
ন্সদস্প়ে সম্োন্সল কস্পরাল করা হস্পচ্ছ এবং এর ফস্পল ি়োনক ন্সবপদ এন্স স্প়ে আসস্পে। যন্সদ 
আপন্সন ন্সবচাস্পরর কাজটা সংন্সক্ষপ্ত কস্পরন তাহস্পল। হালকািাস্পব ন্সবপস্পদর ম্াত্রা আন্দাজ 
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করস্পত পারস্পবন। ন্সকন্তু তারপস্পরও বলস্পত বাধয হন্সচ্ছ অনুস্পরাধ করার পস্পরও সকন 
আপনারা দুইটা ন্সদন নষ্ট করস্পলন। আন্সম্স্পতা স্বীকার কস্পরন্সে যা বস্পলন্সে তা এই ি়োনক 
ন্সবপস্পদর কারস্পণই বলস্পত বাধয হস্প়েন্সে। অন্সেকারসুলি আচরণ করস্পত বাধয হস্প়েন্সে। 
 
একই কিা আবাস্পরা বলস্পে, ফািি ন্সেকার। সডলারন্সম্ নরম্ সুস্পর বলল। 
 
সজনন্সডবস্পলর সচ়োর রাো হস্প়েস্পে সবার কাে সিস্পক দূস্পর–পন্সরষ্কার পদাবনন্সত। সস 
সচ়োরটা আস্পরা দূস্পর সন্সরস্প়ে উস্পে দািঁডাস্পলা। আপনারা ন্সক ন্সকেু না শুস্পনই আম্াস্পক সদাষী 
সাবযি কস্পর আইস্পনর হাস্পত তুস্পল সদস্পবন না ন্সবিান্সরত বলব? 
 
ফািি ন্সেকার বলস্পলন, এটা সকাস্পনা সবআইনী অন্সধস্পবিন না, ন্সেকার। আম্াস্পদর 
অন্সতম্ানন্সবক ক্ষম্তা সযন সকাস্পনা অন্সবচার না কস্পর সস বযাপাস্পর আম্রা সস্পচষ্ট। একজন 
ন্সনরপরাধ বযন্সিস্পক সদাষী না বান্সনস্প়ে বরং একজন অপরাধীস্পক স্বাধীনিাস্পব চস্পল সযস্পত 
সদব। তস্পব বতিম্ান ন্সবষ়েটা এত সবন্সি গুরুত্বপূণি সয সদাষী বযন্সিস্পক স্বাধীনিাস্পব সেস্পড 
সদ়ো যা়ে না। সতাম্াস্পক ইচ্ছা ম্স্পতা কিা বলার সুস্পযা  ন্সদন্সচ্ছ। যত সম়্ে লাস্প  নাও, 
যতক্ষণ পযিন্ত না আম্রা সবাই একম্ত হন্সচ্ছ সয সতাম্ার কাে সিস্পক যস্পিষ্ট সিানা 
হস্প়েস্পে। 
 
তাহস্পল ন্সবিান্সরত বলন্সে, সজনন্সডবল বলল, স ালান ট্র্যান্সিজ–সয প্রিম্ ফাউস্পেিনারস্পক 
টান্সম্িনাস সিস্পক সবর কস্পর সদ়ো হস্প়েস্পে এবং যার বযাপাস্পর আন্সম্ আর ফািি ন্সেকার 
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একম্ত হস্প়েন্সেলাম্ সয সসই হস্পচ্ছ আসন্ন ন্সবপস্পদর ধারাস্পলা প্রান্ত–হোৎ কস্পরই 
অপ্রতযান্সিত ন্সদস্পক যাত্রা কস্পরস্পে। 
 
পস্প়েে অফ ইনফরস্পম্িন, সডলারন্সম্ আবাস্পরা নরম্ সুস্পর বলল, ন্সেকার ন্সকিাস্পব জানল? 
 
আম্াস্পক জান্সনস্প়েস্পেন ফািি ন্সেকার। ন্সকন্তু আন্সম্ ন্সনস্পজর উৎস সিস্পকও ন্সনন্সিত হস্প়েন্সে। 
তস্পব সচম্বাস্পরর ন্সনরাপিার অবস্থা ন্সচন্তা কস্পর আম্ার তস্পিযর উৎস আন্সম্ বাধয হন্সচ্ছ 
স াপন রােস্পত। 
 
ফািি ন্সেকার বলস্পলন, এ বযাপাস্পর আস্পলাচনা আন্সম্ িাম্াস্পত বলন্সে, বরং এই তিযটা 
োডাই এস্প াই। ন্সকন্তু যন্সদ সটন্সবল ম্স্পন কস্পর তিযটা জানা প্রস্প়োজন তেন ন্সেকার 
সজনন্সডবল সসটা জানাস্পত বাধয িাকস্পবন। 
 
সডলারন্সম্ বলল, আম্ার ম্স্পত একজন এস্পজে ন্সেকাস্পরর পস্পক্ষ কাজ করস্পে–সয এস্পজে 
তার বযন্সি ত ন্সনস্প়োস্প   এবং সয এই সটন্সবস্পলর কাস্পে দা়েবদ্ধ না। আম্রা ন্সনন্সিত হস্প়ে 
বলস্পত পারবনা সয এই এস্পজে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ন্সন়েম্ সম্স্পন চলস্পে। 
 
ফািি ন্সেকার ন্সবরি হস্প়ে বলস্পলন, আন্সম্ জান্সন, ন্সেকার সডলারন্সম্ সব ন্সকেু আম্াস্পক 
বস্পল ন্সদস্পত হস্পব না। 
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আন্সম্ শুধু সরকডি রাোর জনয বস্পলন্সে, ফািি ন্সেকার, সযস্পহতু ন্সবষ়েটা ইম্ন্সপচম্যাে ন্সবস্পল 
অন্তিুিি সনই। আন্সম্ চাই অন্তিুিি করা সহাক। 
 
সস বযাপাস্পর যিাযি ন্সনস্পদিি সদ়ো হস্প়েস্পে।–ন্সেকার সজনন্সডবল, সতাম্ার বিবয সিস্পক 
দূস্পর সস্পর এস্পসন্সে। শুরু কস্পরা। 
 
সজনন্সডবল শুরু করল, ট্র্যান্সিজ শুধু অপ্রতযান্সিত ন্সদস্পকই চস্পল যা়েন্সন, তার  ন্সতও ন্সেল 
অস্বািান্সবক দ্রুত। আম্ার তিয অনুযা়েী ফািি ন্সেকার যা এেস্পনা জাস্পনন না, একঘণ্টা়ে 
সস প্রা়ে দিহাজার পারস্পসক দূরত্ব অন্সতক্রম্ কস্পরস্পে। 
 
এক জাস্পম্প? একজন ব়েে ন্সেকার অবাক হস্প়ে প্রশ্ন করল। 
 
দুই ডজস্পনরও সবন্সি জাম্প ন্সদস্প়ে। একটার পর একটা, ম্াঝোস্পন ন্সবরন্সত প্রা়ে ন্সেলইনা। 
একক জাম্প সিস্পকও বযাপারটা সবন্সি জন্সটল। এেন যন্সদ তাস্পক েুিঁস্পজ পাও়োও যা়ে, 
অনুসরণ কস্পর সযস্পত সম়্ে লা স্পব। সস যন্সদ আম্াস্পদর েুিঁস্পজ পা়ে এবং সন্সতয সন্সতযই 
ধ্বংস করস্পত চা়ে, আম্রা তাস্পক বাধা ন্সদস্পত পারব না। আর আপন্সন এোস্পন 
ইম্ন্সপচম্যাস্পের সেলা সেস্পল দুন্সদন সম়্ে নষ্ট কস্পরস্পেন। 
 
ফািি ন্সেকার ন্সনস্পজর রা  সাম্লাস্পলন। দ়ো কস্পর বযাপারটা বুন্সঝস্প়ে বল, ন্সেকার 
সজনন্সডবল। 
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বযাপারটা ফািি ন্সেকার, প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর কান্সর ন্সর অগ্র ন্সতর ইন্সঙ্গত। তারা এেন 
প্রীম্ পালিাস্পরর সম্স্প়ের সচস্প়েও সবন্সি িন্সিিালী। ওস্পদর ন্সবরুস্পদ্ধ আম্রা দািঁডাস্পত পারব 
না। 
 
ন্সেকার সডলারন্সম্ উস্পে দািঁডাস্পলা। ফািি ন্সেকার, আম্রা অপ্রাসন্সঙ্গক ন্সবষ়ে ন্সনস্প়ে সম়্ে 
নষ্ট করন্সে। আম্রাস্পতা কন্সচ সোকা না সয োকুম্ার  ল্প বস্পল ি়ে সদোস্পনা যাস্পব। প্রিম্ 
ফাউস্পেিন যত েুন্সি কান্সর ন্সর উন্নন্সত করুক, সকাস্পনা বযাপার না, যন্সদ সয সকাস্পনা 
ন্সবপস্পদর সম়্ে তাস্পদর ম্াইে আম্াস্পদর ন্সন়েন্ত্রস্পণ িাস্পক। 
 
সতাম্ার ন্সক বলার আস্পে, ন্সেকার সজনন্সডবল? ফািি ন্সেকার ন্সজস্পেস করস্পলন। 
 
শুধু এইটুকু সয, ম্াইে-এর বযাপাস্পর আন্সম্ পস্পর আসব। এই মু্হূস্পতি আন্সম্ শুধু প্রিম্ 
ফাউস্পেিস্পনর কান্সর ন্সর দক্ষতার উপর সজার ন্সদন্সচ্ছ। 
 
পস্পরর পস্প়েস্পে আসা যাক, ন্সেকার সজনন্সডবল। ফািি ন্সেকার বলস্পলন। সতাম্ার প্রিম্ 
পস্প়েে, আম্ার ম্স্পত, ইম্ন্সপচম্যাে ন্সবস্পলর সাস্পি জন্সডত না। 
 
সবাই একম্ত হস্পলা। 
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সজনন্সডবল বলল, ন্সেক আস্পে। এই যাত্রা়ে ট্র্যান্সিস্পজর একজন সঙ্গী আস্পে। সজনি 
সপস্পলাস্পরট, সাধারণ একজন েলার, সয ন্সনস্পজর জীবন উৎস ি কস্পরস্পে পৃন্সিবী সম্পস্পকি 
যাবতী়ে উপকিা এবং ন্সকংবদন্তী সংগ্রস্পহর কাস্পজ। 
 
তুন্সম্ তার বযাপাস্পর সব জাস্পনা? সতাম্ার স াপন উৎস, আম্ার ধারণা। সডলারন্সম্ বলল। 
স্বচ্ছস্পন্দ প্রন্সসন্সকউটস্পরর িূন্সম্কা পালন করস্পে। 
 
হযািঁ, তার বযাপাস্পর আন্সম্ সব জান্সন, সজনন্সডবল োো  লা়ে বলল। টান্সম্িনাস্পসর সম়্ের 
যস্পিষ্ট বুন্সদ্ধম্ন্সত এবং দক্ষ। কস্প়েকম্াস আস্প  পন্সরষ্কার সকাস্পনা কারণ োডাই ন্সতন্সন এই 
েলাস্পরর প্রন্সত আগ্রহী হস্প়ে উস্পেন, তাই আন্সম্ও আগ্রহী হস্প়ে উন্সে। বযাপারটা আন্সম্ সচস্পপ 
রান্সেন্সন। যত তিয সপস্প়েন্সে সব ফাি ন্সেকারস্পক জান্সনস্প়েন্সে। 
 
আন্সম্ তার সাক্ষী, ফািি ন্সেকার ন্সনচু স্বস্পর বলস্পলন। 
 
একজন ব়েে ন্সেকার বলস্পলন, এই পৃন্সিবীটা ন্সক?  স্পল্প সিানা সসই মূ্ল গ্রহ? প্রাচীন 
ইম্স্পপন্সর়োল যুস্প  যার বযাপাস্পর সবি আস্পলাডন সৃন্সষ্ট হস্প়েন্সেল? 
 
সজনন্সডবল ম্ািা নাডল। ন্সেকার সডলারন্সম্ সয োকুম্ার  স্পল্পর কিা বস্পলস্পেন 
সসগুস্পলাস্পত।–আম্ার ধারণা সপস্পলাস্পরস্পটর ইচ্ছা ট্র্যানটস্পর এস্পস  যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সর 
সিস্পক তিয সংগ্রহ করা, সয তিযগুস্পলা টান্সম্িনাস্পসর ইোর যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সর সান্সিিস 
সিস্পক সস পাস্পবনা। 
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যেন সস ট্র্যান্সিস্পজর সাস্পি টান্সম্িনাস তযা  কস্পর হ়েস্পতা তেন আিা কস্পরন্সেল তার স্বপ্ন 
পূরণ হস্পত চস্পলস্পে। আম্রাও ন্সনন্সিত ন্সেলাম্ সয দুজনস্পক হাস্পত পাস্পবা। বযাপারটা উস্পল্ট 
স স্পে–এেন আপনারা জাস্পনন তারা আসস্পে না। চস্পল স স্পে। অজানা  ন্তস্পবয এবং সকন 
স স্পে সকাস্পনা কারস্পণ সসটা এেস্পনা জানা যা়ে ন্সন। 
 
কিা বলার সম়্ে সডলারন্সম্র স ালাকার মু্ে আস্পরা সুন্দর হস্প়ে স ল, এস্পত ন্সচন্সন্তত 
হও়োর ন্সক আস্পে? ওরা না আসস্পল আম্রা ন্সনি়েই আস্পরা ন্সবপস্পদ পডবনা। ওরা সযস্পহতু 
এত সহস্পজ আম্াস্পদর কিা িুস্পল স স্পে, তাস্পত ধস্পর সন়ো যা়ে সয প্রিম্ ফাউস্পেিন 
ট্র্যানটস্পরর আসল বযাপারটা ধরস্পত বযিি হস্প়েস্পে, সসজনয প্রীম্ পালিারস্পক ধনযবাদ 
জানাস্পত হ়ে। 
 
সবন্সি ন্সচন্তািাবনা না করস্পল, এম্ন একটা সহজ সম্াধাস্পন সপৌঁোস্পনা যা়ে। সজনন্সডবল 
বলল, এটাও সতা হস্পত পাস্পর সয ট্র্ানটস্পরর আসল গুরুতু ধরস্পত না পারার কারস্পণই 
তারা অনযন্সদস্পক চস্পল যা়েন্সন? হস্পত পাস্পর দুজনস্পক পরীক্ষা কস্পর পৃন্সিবীর বযাপাস্পর আম্রা 
সজস্পন যাস্পবা বস্পলই অনযন্সদস্পক চস্পল স স্পে? 
 
সটন্সবস্পলর চারন্সদস্পক নডাচডা বন্ধ হস্প়ে স স্পে। 
 
সয সকউ, সডলারন্সম্ োো  লা়ে বলল, তার িীন্সতকর স্বপ্নগুস্পলা সুন্দর বাস্পকয গুন্সেস্প়ে 
ন্সনস্পত পাস্পর। ন্সকন্তু সতাম্ার কিার সকাস্পনা অিি আস্পে? ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন পৃন্সিবী সম্পস্পকি 
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ন্সক িাবস্পে সসটা ন্সনস্প়ে সক ম্ািা ঘাম্াস্পব? হস্পতপাস্পর এটা মূ্ল গ্রহ, ট্র্ প্লযাস্পনট অফ 
অন্সরন্সজন অিবা শুধুই একটা  ল্প অিবা এম্ন সকাস্পনা একক স্থান সনই সযোন সিস্পক 
সবন্সকেু শুরু হস্প়েন্সেল। অবিযই ন্সবষ়েটা শুধু ন্সহস্পিান্সর়োন, এনথ্রপলন্সজষ্ট এবং সলাক  ল্প 
সংগ্রাহকস্পদর আকষিণ করস্পব, সযম্ন সপস্পলাস্পরট সক কস্পরস্পে। আম্রা আগ্রহী হব সকন? 
 
সকন হবনা? সজনন্সডবল বলল, যন্সদ নাই হই, তাহস্পল লাইস্পব্র্ন্সরস্পত পৃন্সিবী সম্বস্পন্ধ সকাস্পনা 
তিয সনই সকন? 
 
এই প্রিম্বাস্পরর ম্স্পতা সটন্সবস্পলর চারপাস্পির আবহাও়ো সিস্পক ন্সবরূপ িাব দূর হস্প়ে 
স ল। 
 
সডলারন্সম্ ন্সজস্পেস করল, সনই? 
 
সজনন্সডবল িান্ত  লা়ে বলল, যেন প্রিম্ শুনলাম্ সয ট্র্যান্সিজ এবং সপস্পলাস্পরট পৃন্সিবীর 
বযাপাস্পর তিয সংগ্রহ করস্পত এোস্পন আসস্পে, তেন আন্সম্ লাইস্পব্র্ন্সরর কন্সম্পউটারস্পক এই 
ন্সবষস্প়ে যত ডকুস্পম্েস আস্পে তার তান্সলকা ততন্সর করস্পত বন্সল। আম্ার আগ্রহ কস্পম্ যা়ে 
যেন কন্সম্পউটার জানা়ে সয ন্সকেু সনই–এস্পকবাস্পরই ন্সকেু ন্সেল না। 
 
তারপর আপনারা দুন্সদন সম়্ে নষ্ট করস্পলন, একই সম্স্প়ে আম্ার সকৌতূহল সবস্পড স ল 
যেন শুনলাম্ প্রিম্ ফাউস্পেিনাররা এোস্পন আসস্পে না। আপনারা যেন বস্পস বস্পস 
ও়োইস্পনর গ্লাস্পস চুমু্ক ন্সদস্পচ্ছন, সসই সম়্ে আন্সম্ আম্ার ন্সনস্পজর সংগ্রস্পহর ন্সকেু 
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ইন্সতহাস্পসর বই পন্সড। সসোস্পন সবি কস্প়েক জা়ে া়ে ইম্স্পপন্সর়োল যুস্প র সিষ পযিাস্প়ে মূ্ল 
প্রশ্ন ন্সনস্প়ে অনুসন্ধাস্পনর বযাপারটা সচাস্পে পস্পড। এই ন্সবষস্প়ে োপাস্পনা এবং ন্সফল্ম –
দুধরস্পনর ন্সনন্সদিষ্ট ন্সকেু ডকুস্পম্স্পের কিা উস্পল্লে করা হস্প়েস্পে। লাইস্পব্র্ন্সরস্পত ন্স স্প়ে এবার 
আন্সম্ ন্সনস্পজ সসগুস্পলা েুিঁস্পজ সদন্সে। ন্সকেু পাইন্সন। 
 
সডলারন্সম্ বলল, না সপস্পল অবাক হও়োর ন্সক আস্পে। যন্সদ পৃন্সিবী আসস্পলই একটা 
সলাককান্সহনী হ়ে 
 
তাহস্পল ন্সম্িন্সজকযাল সরফাস্পরস্পি পাও়ো সযত। যন্সদ োকুম্িার  ল্প হ়ে তাহস্পল রূপকিার 
বইস্প়ে এর নাম্ িাকত। যন্সদ সকাস্পনা অসুস্থ ম্স্পনর কল্পনা হ়ে তাহস্পল সাইস্পকাপযািলজীর 
সকাস্পনা না সকাস্পনা জা়ে া়ে এই ন্সবষস্প়ের উস্পল্লে িাকত। আসস্পল পৃন্সিবীর বযাপাস্পর 
সকাস্পনা না সকাস্পনা বণিনা অবিযই আস্পে। নইস্পল আপনারা সবাই এই নাম্টা জানস্পতন না 
বা অন্তত ম্ানব প্রজান্সতর ন্সবকাস্পির মূ্ল গ্রহ ন্সহস্পসস্পব ন্সচন্সহ্নত করস্পত পারস্পতন না। 
তাহস্পল সকন লাইস্পব্র্ন্সর বা অনয সকািাও এই ন্সবষস্প়ে সকাস্পনা সরফাস্পরি সনই? 
 
সডলারন্সম্ চুপ কস্পর স ল এই ফািঁস্পক কিা বলল আস্পরকজন ন্সেকার। তার নাম্ ন্সলওন্সনস 
চযাং, সোটোস্পটা ম্ানুষ, সসলডন প্লযাস্পনর েুন্সটনান্সট ন্সবষস্প়ে অসম্ভব োন রাস্পেন এবং 
আসল  যালান্সির বযাপাস্পর উদাসীন। যেন কিা বস্পল সচাে দুস্পটা ঘনঘন ন্সপট ন্সপট করস্পত 
িাস্পক। সবাই জাস্পন সয সাম্রাস্পজযর সিষ সম্স্প়ে সবার ম্নস্পযা  ন্সপ্র ইস্পম্পন্সর়োল যুস্প র 
প্রন্সত আকৃষ্ট কস্পর একটা রহসয ততন্সর করার সচষ্টা কস্পরন্সেল। 
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সজনন্সডবল ম্ািা নাডল। সংস্পক্ষস্পপ বলা যা়ে ম্নস্পযা  সরাস্পনা হস্প়েন্সেল, ন্সেকার চযাং। 
ন্সকন্তু তার ম্াস্পন এই না সয সম্ি প্রম্াণ নষ্ট কস্পর সফলা হস্প়েস্পে। আপন্সন অনযস্পদর সচস্প়ে 
িাল জাস্পনন সয সাম্রাস্পজযর পতস্পনর অনযতম্ প্রধান কারণ হস্পচ্ছ হোৎ কস্পর প্রািন্সম্ক 
যুস্প র প্রন্সত আগ্রহী হস্প়ে উো। আন্সম্ এইম্াত্র হযান্সর সসলডস্পনর সম্স্প়ে মূ্ল প্রস্পশ্নর প্রন্সত 
আগ্রস্পহর কিা বস্পলন্সে। 
 
চযাং  লা পন্সরষ্কার কস্পর ন্সনস্প়ে বলল, আন্সম্ িাল কস্পরই জান্সন, ই়েংম্যান, এবং তুন্সম্ যা 
ধারণা কস্পরে, সাম্রাস্পজযর পতস্পনর এই সাম্ান্সজক সম্সযাগুস্পলার বযাপাস্পর তার সচস্প়েও 
সবন্সি জান্সন। ইম্স্পপন্সর়োলাইস্পজিন প্রন্সক্র়ো পৃন্সিবী সম্পন্সকিত যাবতী়ে  স্পবষণার গুরুত্ব 
কন্সম্স্প়ে সদ়ে। ন্সিতী়ে ন্সল়েন-এর অধীস্পন সাম্রাস্পজযর সবিস্পিষ পুনরুত্থাস্পনর সম়্ে, 
সসলডস্পনর মৃ্তুযর দুই িতােী পস্পর ইম্স্পপন্সর়োলাইস্পজিন-এর চূডান্ত পযিাস্প়ের কারস্পণ 
পৃন্সিবী ন্সনস্প়ে সকল ন্সচন্তা িাবনা এস্পকবাস্পরই বন্ধ হস্প়ে যা়ে। ন্সিতী়ে ন্সল়েস্পনর সম্স্প়ে এক 
ন্সনস্পদিস্পি এই ন্সবষস্প়ে বলা হস্প়েন্সেল, নীরস এবং ন্সনষ্ফল  স্পবষণা যা রাজিন্সির উপর 
সিস্পক ম্ানুস্পষর িালবাসা কন্সম্স্প়ে ন্সদস্পচ্ছ। 
 
সজনন্সডবল হাসল। তাহস্পল ন্সেকার চযাং, আপন্সন বলস্পেন ন্সিতী়ে ন্সল়েস্পনর সম্স্প়ে পৃন্সিবীর 
সকল সরফাস্পরি ধ্বংস করা হস্প়েস্পে? 
 
আন্সম্ সকাস্পনা উপসংহার টানন্সেনা। শুধু যা ঘস্পটন্সেল তার বণিনা ন্সদন্সচ্ছ। 
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আপন্সন সবি হুিঁন্সি়োর। যাই সহাক, ন্সল়েস্পনর সম্স্প়ে হ়েস্পতা সাম্রাস্পজযর পুনরুত্থান হস্প়েন্সেল, 
ন্সকন্তু ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে এবং লাইস্পব্র্ন্সর অন্তত আম্াস্পদর বা আম্াস্পদর পূবিসূরীস্পদর হাস্পত ন্সেল। 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ন্সেকারস্পদর অোস্পত সকাস্পনা ন্সজন্সনস সন্সরস্প়ে সফলা ন্সেল অসম্ভব। 
আসস্পল কাজটার জনয ন্সেকারস্পদর দা়েী করা যা়ে। 
 
সজনন্সডবল িাম্ল, চযাং ন্সকেু বলল না, সজনন্সডবস্পলর ম্ািার উপর ন্সদস্প়ে তান্সকস্প়ে আস্পে। 
 
আবার শুরু করল সজনন্সডবল, সসলডস্পনর সম্স্প়ে লাইস্পব্র্ন্সর সিস্পক পৃন্সিবী সম্পন্সকিত দন্সলল 
প্রম্াণ সরাস্পনা সম্ভব ন্সেলনা, সযস্পহতু মূ্লপ্রশ্ন ন্সেল সসই সম্স্প়ের সবস্পচস্প়ে গুরুত্বপূণি 
 স্পবষণা। পরবতিী সম্স্প়েও সরাস্পনা সম্ভব ন্সেলনা, কারণ দান্স়েত্ব ন্সেল ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
হাস্পত। অিচ লাইস্পব্র্ন্সর সিস্পক প্রম্াণগুস্পলা সরাস্পনা হস্প়েস্পে। ন্সকিাস্পব? 
 
সডলারন্সম্ অনধযি স্বস্পর বলল, সজনন্সডবল উি়ে সংকট ততন্সর না কস্পর বরং এই। ধািঁধার 
সম্াধান ন্সক বল। তুন্সম্ ন্সনস্পজই ডকুস্পম্েসগুস্পলা সন্সরস্প়েে? 
 
স্বািান্সবকিাস্পবই সডলারন্সম্, আপন্সন এস্পকবাস্পর আসল জা়ে া়ে হাত ন্সদস্প়েস্পেন? তারপর 
সজনন্সডবল ন্সবদ্রুপাত্মক িন্সঙ্গস্পত ম্ািা ন্সনচু করল। একটা সম্াধান হস্পচ্ছ ডকুস্পম্েসগুস্পলা 
সন্সরস্প়েস্পে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সকাস্পনা ন্সেকার সয জাস্পন ন্সকিাস্পব ন্সকউস্পরটরস্পক বযবহার 
করস্পল তার সৃ্মন্সতস্পত ন্সকেু িাকস্পব না এবং কন্সম্পউটাস্পর সকাস্পনা সরকডি িাকস্পব না। 
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ফািি ন্সেকার সযাস্পেস সরস্প  স স্পলন। উদ্ভট কিা, ন্সেকার সজনন্সডবল। আন্সম্ কল্পনাও 
করস্পত পান্সর না সকান ন্সেকার কাজটা কস্পরস্পে। সকন করস্পব? এম্নন্সক যন্সদ সকাস্পনা 
কারস্পণ পৃন্সিবী সম্পন্সকিত প্রম্াণগুস্পলা সকউ সন্সরস্প়ে সফস্পল, সটন্সবস্পলর কাে সিস্পক সসটা 
স াপন রােস্পব সকন? সযোস্পন ধরা পস্পড যাও়োর পুস্পরাপুন্সর সম্ভাবনা রস্প়েস্পে সসোস্পন সকন 
একজন তার কযান্সর়োর নষ্ট করার ঝুিঁন্সক সনস্পব? তাোডা আম্ার ম্স্পত সবস্পচস্প়ে দক্ষ 
ন্সেকাস্পরর পস্পক্ষও প্রম্াণ না সরস্পে কাজটা করা সম্ভব না। 
 
তাহস্পল, ফািি ন্সেকার, আপন্সন ন্সনি়ে ন্সেকার সডলারন্সম্র সাস্পি একম্ত নন। সয 
কাজটা আন্সম্ কস্পরন্সে। 
 
অবিযই, ফািি ন্সেকার বলস্পলন। সতাম্ার ন্সবচার বুন্সদ্ধর উপর ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ সস্পন্দহ হস্পলও 
আন্সম্ সতাম্াস্পক পুস্পরাপুন্সর পা ল ম্স্পন কন্সরনা। 
 
তাহস্পল এটা কেস্পনাই ঘটত না, ফািি ন্সেকার। পৃন্সিবীর তিয প্রম্াণগুস্পলা এেস্পনা 
লাইস্পব্র্ন্সরস্পত িাকা উন্সচত, সযস্পহতু সসগুস্পলা সরাস্পনার সম্ভাবয সবগুস্পলা উপা়ে আম্রা 
বান্সতল কস্পর ন্সদস্প়েন্সে–অিচ সসগুস্পলা সনই। 
 
সডলারন্সম্ লান্ত স্বস্পর বলল, সবি, সিষ করা যাক। আবাস্পরা ন্সজস্পেস করন্সে, সম্াধান ন্সক 
হস্পব? আন্সম্ ন্সনন্সিত সয সতাম্ার কাস্পে একটা সম্াধান আস্পে। 
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আপন্সন ন্সনন্সিত হস্পল, ন্সেকার, আম্রা সবাই ন্সনন্সিত হস্পত পান্সর। আম্ার ম্স্পত লাইস্পব্র্ন্সর 
সিস্পক তিয প্রম্াণগুস্পলা সন্সরস্প়েস্পে আম্াস্পদরই সকউ সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর বাইস্পরর 
সকাস্পনা সূক্ষ্ম িন্সির িারা ন্সন়েন্সন্ত্রত। বযাপারটা কাস্পরা সচাস্পে পস্পডন্সন কারণ সসই একই 
িন্সি সচস্প়েস্পে সযন এটা স াপন িাস্পক। 
 
সডলারন্সম্ হাসল। যতক্ষণ না সতাম্ার সচাস্পে পস্পড। যন্সদ এই রহসযম়্েিন্সি িাস্পকই 
তাহস্পল তুন্সম্ ন্সকিাস্পব ধরস্পত পারস্পল সয লাইস্পব্র্ন্সরস্পত তিয প্রম্াণগুস্পলাস্পনই? সকন 
সতাম্াস্পক ন্সন়েন্ত্রণ করা হ়েন্সন? 
 
সজনন্সডবল  ম্ভীর  লা়ে বলল, হান্সসর সকাস্পনা বযাপার না, ন্সেকার। আম্াস্পদর ম্স্পতা 
হ়েস্পতা তারাও ম্স্পন কস্পর সয ন্সন়েন্ত্রণ যত কম্ হস্পব ততই িাস্পলা। ন্সকেুন্সদন আস্প  যেন 
ন্সবপস্পদ পস্পডন্সেলাম্ তেস্পনা ন্সনস্পজস্পক রক্ষা করার সচস্প়ে গুরুত্ব ন্সদস্প়েন্সেলাম্ সকাস্পনা হযান্সম্ি 
ম্াইে ন্সন়েন্ত্রণ করা সিস্পক ন্সবরত িাকার প্রন্সত। হ়েস্পতা প্রন্সতপক্ষ ম্স্পন কস্পরস্পে ন্সন়েন্ত্রণ 
সন্সরস্প়ে সন়োই হস্পব ন্সনরাপদ। এোস্পনই সবস্পচস্প়ে বড ন্সবপদ। আসস্পল বযাপারটা আম্ার 
সচাস্পে ধরা পস্পডস্পে, অিিাৎ প্রন্সতপক্ষ ধস্পর ন্সনস্প়েস্পে সয তারা ন্সজস্পত স স্পে। আর আম্রা 
এেস্পনা আম্াস্পদর সেলা চান্সলস্প়ে যান্সচ্ছ। 
 
ন্সকন্তু সকন তারা এগুস্পলা করস্পে? ন্সক উস্পেস্পিয? সডলারন্সম্ সম্স্পঝস্পত পা েুস্পক ন্সজস্পেস 
করল। সস বুঝস্পত পারস্পে সটন্সবস্পলর সবাই আগ্রহী হস্প়ে উেস্পে এবং তার ক্ষম্তা কস্পম্ 
যাস্পচ্ছ। 
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প্রিম্ ফাউস্পেিন তার বযাপক িন্সি ন্সনস্প়ে পৃন্সিবী অনুসন্ধান করস্পে। িান করস্পে। সয 
তারা দুজন সবপস্পরা়ো সলাকস্পক ম্হাকাস্পি পান্সেস্প়েস্পে এবং আিা করস্পে আম্রাও ন্সেক 
তাই ম্স্পন করব। অিচ তাস্পদরস্পক এম্ন একটা ম্হাকািযান ন্সদস্প়েস্পে সযটা ঘণ্টা়ে 
দিহাজার পারস্পসক সযস্পত পাস্পর। 
 
আর আম্রা পৃন্সিবী েুিঁজস্পত যাইন্সন এবং আম্াস্পদর অজাস্পন্তই এই গ্রস্পহর সম্ি তিয 
সন্সরস্প়ে সফলা হস্প়েস্পে। প্রিম্ ফাউস্পেিন অস্পনকদূর এন্স স্প়ে স স্পে ন্সকন্তু আম্রা ন্সকেুই 
করস্পত পান্সরন্সন, সসটা 
 
সজনন্সডবল িাম্ল এবং সডলারন্সম্ বলল, সসটা ন্সক? সতাম্ার সেস্পলিুলাস্পনা  ল্পটা সিষ 
কর। তুন্সম্ ন্সকেু জাস্পনা নান্সক জাস্পনা না? 
 
আন্সম্ সবন্সকেু জান্সন না, ন্সেকার। চারপাস্পি েডাস্পনা জাল আন্সম্ সিদ করস্পত পান্সরন্সন, 
ন্সকন্তু জান্সন একটা জাল েডাস্পনা রস্প়েস্পে। পৃন্সিবীর গুরুত্ব ন্সক হস্পত পাস্পর আন্সম্ জান্সন না, 
ন্সকন্তু ন্সনন্সিত সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ি়েংকর ন্সবপস্পদর মু্স্পে পস্পডস্পে সসই সাস্পি সসলডন 
প্লযান এবং ম্ানবজান্সতর িন্সবষযত। 
 
সডলারন্সম্ উস্পে দািঁডাস্পলা। মু্ে  ম্ভীর। কন্সেন ন্সকন্তু ন্সন়েন্সন্ত্রত  লা়ে বলল, আবজিনা। ফািি 
ন্সেকার বযাপারটা সিষ করা উন্সচত। সস যা বলস্পে সসগুস্পলা শুধু সেস্পল িুলাস্পনা ন়ে 
অপ্রাসন্সঙ্গকও। তস্পির জাল ততন্সর কস্পর সস তার অপরাস্পধর ম্াত্রা কম্াস্পত পারস্পব না। 
বযাপারটা ন্সনষ্পন্সির জনয আন্সম্ সিাস্পটর ম্াধযস্পম্ সবাইস্পক একম্ত হও়োর দাবী করন্সে। 
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দািঁডান, সজনন্সডবল ধারাস্পলা  লা়ে বলল। আম্াস্পক আত্মপক্ষ সম্িিন করার সুস্পযা  
ন্সদস্প়েস্পেন, এবং আস্পরকটা বযাপার বাদ রস্প়েস্পে শুধু একটা। সসটা বলস্পত ন্সদন তারপর 
সিাটািুন্সটর বযাপাস্পর আন্সম্ আর সকাস্পনা আপন্সি করব না। 
 
ফািি ন্সেকার তার লান্ত সচাে দুস্পটা ডস্পল ন্সনস্পলন। তুন্সম্ বস্পল যাও ন্সেকার সজনন্সডবল। 
সটন্সবস্পলর কাস্পে পন্সরষ্কার কস্পর সদ়ো উন্সচত সয একজন ন্সেকারস্পক অন্সিযুি কস্পর 
অপসারণ করার ঘটনা অস্পনক সবন্সি গুরুত্বপূণি এবং তাস্পক আত্মপক্ষ সম্িিস্পনর পূণি 
সুস্পযা  সদ়ো উন্সচত। আস্পরা ম্স্পন রােস্পবন আজস্পক আম্রা সন্তুষ্ট হস্পলও আম্াস্পদর পস্পর 
যারা আসস্পব তারা সন্তুষ্ট নাও হস্পত পাস্পর এবং আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সর না সয ন্সেকাররা 
োডাও সয সকাস্পনা িস্পরর ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর ঐন্সতহান্সসক ঘটনার বযাপাস্পর পন্সরষ্কার 
ধারণা সনই। কাস্পজই অনা ত িতােীর ন্সেকারস্পদর সম্িিন সযন পাই সসই লস্পক্ষয 
আম্াস্পদর কাজ করস্পত হস্পব। 
 
সডলারন্সম্ ন্সহংস্র  লা়ে বলল, িন্সবষযত প্রজস্পন্মর কাস্পে ন্সনস্পজস্পদর হাসযেদ কস্পর সতালার 
ঝুিঁন্সক আম্রা সনব, ফািি ন্সেকার। অন্সিযুিস্পক কিা চান্সলস্প়ে সযস্পত সদ়োর ন্সসদ্ধান্ত 
আপনার। 
 
সজনন্সডবল লম্বা দম্ ন্সনল, আপনার অনুম্ন্সত ন্সনস্প়ে, ফািি ন্সেকার, আন্সম্ একজন 
সাক্ষীস্পক ডাকস্পত চাই–একজন তরুণী, ন্সতনন্সদন আস্প  তার সাস্পি আম্ার পন্সরচ়ে এবং 
তার সাহাযয োডা আন্সম্ সসন্সদন ন্সম্ন্সটং-এ সপৌঁেস্পত পারতাম্ না। 
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সম্স্প়েন্সট ন্সক সটন্সবস্পলর কাস্পে পন্সরন্সচত? ফািি ন্সেকার ন্সজস্পেস করস্পলন। 
 
না, ফািি ন্সেকার। সস এই গ্রস্পহর স্থানী়ে বান্সসন্দা। 
 
 সডলারন্সম্ সচাে বড কস্পর বলল। হযান্সম্ি সম্স্প়ে? 
 
 হযািঁ তাই। 
 
তাস্পদর একজনস্পক ন্সনস্প়ে আম্রা ন্সক করব? ওরা যা বলস্পব তার সকাস্পনা গুরুত্ব সনই। 
ওস্পদর সকাস্পনা অন্সিত্ব সনই। 
 
দািঁত সবন্সডস্প়ে পডল সজনন্সডবস্পলর, ন্সকন্তু সসটাস্পক সকাস্পনাক্রস্পম্ই হান্সস বলা যাস্পব না। 
ধারাস্পলা  লা়ে বলল, প্রস্পতযক হযািঁন্সম্স্পির বািব অন্সিত্ব রস্প়েস্পে। তারা ম্ানুষ এবং 
সসলডন প্লযাস্পন যিাযি িূন্সম্কা পালন করস্পে। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর পস্পরাক্ষ ন্সনরাপিা়ে 
তাস্পদর রস্প়েস্পে গুরুত্বপূণি িূন্সম্কা। ন্সেকার সডলারন্সম্র অম্ানন্সবক আচরস্পণর প্রন্সত আম্ার 
সম্িিন সনই এবং আিা করন্সে তার ম্ন্তবয সরকস্পডি রাো হস্পব সযন পরবতিীকাস্পল ন্সেকার 
পস্পদর জনয তার অস্পযা যতার প্রম্াণ ন্সহস্পসস্পব বযবহার করা যা়ে। বাকী সবাই ন্সক 
ন্সেকাস্পরর ম্ন্তস্পবযর সাস্পি একম্ত এবং আম্ার সাক্ষীস্পক বাধা সদস্পবন? 
 
ফািি ন্সেকার বলস্পলন, সতাম্ার সাক্ষীস্পক ডাস্পকা, ন্সেকার? 
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সজনন্সডবল স্বন্সি সবাধ করল। তার ম্াইে সস  াডি ন্সদস্প়ে সরস্পেস্পে, ন্সকন্তু ন্সনরাপিা সবষ্টনীর 
সিতস্পর সিস্পকও সস বুঝস্পত পারল আসল ন্সবপদ সকস্পট স স্পে এবং সস ন্সজস্পতস্পে। 
 
. 
 
৩৪. 
 
 ি়ে সপস্প়েস্পে সুরা সনািী। সচাে দুস্পটা বড হস্প়ে স স্পে, ন্সনস্পচর সোিঁট কািঁপস্পে। হাত 
একবার মু্ে করস্পে আবার েুলস্পে। চুলগুস্পলা ন্সফতা ন্সদস্প়ে বািঁধা। সিস্পক সিস্পক কািঁপস্পে 
সূযিতাস্পপ দগ্ধ হও়ো মু্ে। োস্পটির িাজ ন্সেক করস্পে ন্সকেুক্ষণ পরপর। ন্সিধাগ্রিিাস্পব 
সটন্সবস্পলর চারপাস্পি ন্সেকারস্পদর ন্সদস্পক তাকাস্পচ্ছ–বড বড সচাস্পে শ্রদ্ধা ন্সম্ন্সশ্রত ি়ে। 
 
সবাই তার ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে ঘৃণা ও অবো ন্সনস্প়ে। সডলারন্সম্ সনািীর ম্ািার উপর 
ন্সদস্প়ে তান্সকস্প়ে আস্পে। সযন তার উপন্সস্থন্সতর বযাপাস্পর সস সস্পচতন ন়ে। 
 
সতকিতার সাস্পি সজনন্সডবল সনািীর ম্াইে-এর ত্বক েিি কস্পর তাস্পক িান্ত ও ন্সিন্সিল 
কস্পর তুলল। একই কাজ সস হাত ধস্পর বা ন্সচবুস্পক হাত বুন্সলস্প়ে করস্পত পারত, ন্সকন্তু 
এোস্পন এই পন্সরন্সস্থন্সতস্পত সসটা অসম্ভব। 
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ফািি ন্সেকার, আন্সম্ এই ম্ন্সহলার সস্পচতন অনুিূন্সত অসাড কস্পর ন্সদন্সচ্ছ, সযন ি়ে সপস্প়ে 
তার সাক্ষয ন্সবকৃত না হ়ে। দ়ো কস্পর লক্ষয করুন–ইচ্ছা হস্পল আপনারাও সদেস্পত পাস্পরন 
সয আন্সম্ সকাস্পনািাস্পবই তার ম্াইে ম্ন্সডফাই কন্সরন্সন। 
 
সজনন্সডবস্পলর  লা শুস্পন সনািী আতস্পে ন্সফস্পর তাকাস্পলা। অবাক হস্পলা না সজনন্সডবল। 
জাস্পন সনািী কেস্পনা উচ্চপদস্থ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর ন্সনস্পজস্পদর সিতর কিা বলস্পত 
সদস্পেন্সন বা শুস্পনন্সন। িে, কণ্ঠস্বর, অনুিূন্সত এবং ন্সচন্তার দ্রুত অদু্ভত সংন্সম্শ্রস্পণর সকাস্পনা 
অন্সিেতা তার সনই। তস্পব আতেটা যত দ্রুত এস্পসন্সেল, তত দ্রুত সস্পর স ল, তার 
ম্াইে িান্ত কস্পর সদ়োর কারস্পণ। 
 
িান্ত িাব সদো ন্সদল সনািীর সচহারা়ে। 
 
সতাম্ার সপেস্পন একটা সচ়োর আস্পে, সনািী, সজনন্সডবল বলল, দ়ো কস্পর বস। 
 
জস্পডাসস্পডািাস্পব এন্স স্প়ে ন্স স্প়ে সস সচ়োস্পর বসল। 
 
কিা বলল পন্সরষ্কারিাস্পব, ন্সকন্তু হযান্সম্ি উচ্চারস্পণর কারস্পণ সজনন্সডবল ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ তাস্পক 
পুনরাবৃন্সি করস্পত বাধয করল এবং প্রস্প়োজস্পন তার প্রশ্নগুস্পলাও পুনরাবৃন্সি করল। 
 
রান্সফর যাে এবং তার ম্াস্পঝ লডাইস্প়ের বণিনা েুব িাস্পলািাস্পব ন্সদল। 
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সজনন্সডবল ন্সজস্পেস করল, তুন্সম্ পুস্পরা ঘটনা ন্সনস্পজর সচাস্পে সদস্পেে, সনািী? 
 
না, ম্ািার। সদেস্পল আস্প ই িাম্াস্পত পারতাম্। রান্সফর যাে েুব িাস্পলা ম্ানুষ, তস্পব 
বুন্সদ্ধশুন্সদ্ধ সনই। 
 
ন্সকন্তু তুন্সম্ পুস্পরাটাই বণিনা কস্পরে। না সদেস্পল সসটা ন্সক কস্পর সম্ভব হস্পলা? 
 
রান্সফর যােস্পক প্রশ্ন কস্পর সজস্পনন্সে। সস লন্সিত। 
 
লন্সিত? তুন্সম্ বলস্পত পারস্পব এর আস্প  সস এম্ন আচরণ কস্পরস্পে ন্সকনা? 
 
রান্সফর যাে? না, ম্ািার। িরীরটা ন্সবিাল হস্পলও ম্ানুষ ন্সহস্পসস্পব ম্হান এবং ক্ষম্তাবান। 
 
আম্ার সাস্পি যেন সদো হস্পলা তেন এিাস্পব ন্সচন্তা কস্পর ন্সন সকন? 
 
অদু্ভতই বলস্পত হস্পব। কারণটা বুঝস্পত পান্সরন্সন। সস ন্সনস্পজর ম্স্পধয ন্সেলনা। আন্সম্ ন্সজস্পেস 
কস্পরন্সেলাম্, বযাটা ফািঁকা-ম্ািা। সোওলারস্পক অপম্ান কস্পরন্সেস সকন? সস বস্পলন্সেল, 
জান্সননা এটা ন্সকিাস্পব ঘটল। ম্স্পন হন্সচ্ছল সযন আন্সম্ একপাস্পি দািঁন্সডস্প়ে আস্পরক আম্াস্পক 
সদেন্সেলাম্। 
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ন্সেকার চযাং বাধা ন্সদল। ফািি ন্সেকার, একজন সলাক এই ম্ন্সহলাস্পক ন্সক বস্পলস্পে সসটা 
জানার সকাস্পনা দরকার আস্পে? প্রশ্ন করার জনয সসই সলাকটাস্পক হান্সজর করা হ়েন্সন? 
 
হস্প়েস্পে। যন্সদ এই ম্ন্সহলার সাক্ষয গ্রহস্পণর পর সটন্সবল আস্পরা তিযপ্রম্াণ চা়ে, আন্সম্ কযারল 
রান্সফর যােস্পক ডাকস্পত পান্সর। যন্সদ না চা়ে, এরপর সটন্সবল সরাসন্সর ন্সবচাস্পরর কাজ শুরু 
করস্পত পাস্পর। 
 
েুব িাস্পলা, ফািি ন্সেকার বলস্পলন, সতাম্ার কাজ চান্সলস্প়ে যাও। 
 
সজনন্সডবল বলল, আর তুন্সম্, সনািী? দুজন পুরুস্পষর ঝ ডার ম্াস্পঝ নাক  লাস্পনা ন্সক 
সতাম্ার জনয স্বািান্সবক? 
 
একমু্হূতি চুপ কস্পর িাকল সনািী, িুরু সাম্ানয বািঁকা হস্প়ে আবার সসাজা হস্প়ে স স্পলা। 
জান্সন না। আন্সম্ চাই না সোওলারস্পদর সকাস্পনা ক্ষন্সত সহাক। সকাস্পনা ন্সচন্তা না কস্পরই আন্সম্ 
ম্াঝোস্পন ন্স স্প়ে দািঁন্সডস্প়েন্সেলাম্। প্রস্প়োজন হস্পল আবাস্পরা করব। 
 
সনািী, তুন্সম্ এেন ঘুম্াস্পব। ন্সকেু ন্সচন্তা করস্পবনা। সকাস্পনা স্বপ্নও সদেস্পব না। 
 
সনািী ন্সকেুক্ষণ ন্সফসন্সফস করল। সচাে দুস্পটা বন্ধ হস্প়ে স স্পে। সচ়োস্পরর সহডস্পরস্পি ম্ািা 
এন্সলস্প়ে পডল। 
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ন্সকেুক্ষণ অস্পপক্ষা কস্পর সজনন্সডবল বলল, ফািি ন্সেকার, আম্ার সাস্পি এই ম্ন্সহলার 
ম্াইস্পে প্রস্পবি করুন। আপনার কাস্পে েুব সরল এবং প্রন্সতসম্ ম্স্পন হস্পব, ন্সকন্তু যা 
সদেস্পবন সসজনয ন্সনস্পজস্পক আপনার িা যবান ম্স্পন হস্পব।–এোস্পন-এোস্পন! সদস্পেস্পেন। 
 
-যন্সদ বাকী আপনারাও প্রস্পবি কস্পরন িাস্পলা হস্পব একজন কস্পর সদেস্পল। 
 
সটন্সবস্পলর চারপাস্পি গুঞ্জন শুরু হস্পলা। 
 
কাস্পরা ম্স্পন সকাস্পনা সস্পন্দহ আস্পে? সজনন্সডবল ন্সজস্পেস করল। 
 
সডলারন্সম্ বলল, আম্ার আস্পে, কারণ- কিা সিষ না কস্পরই সিস্পম্ স ল। তার হস্প়ে 
সজনন্সডবলই বলল, আপনার ধারণা ন্সম্স্পিয প্রম্াণ হান্সজর করার জনয আন্সম্ ইচ্ছা কস্পরই 
এই ম্ন্সহলার ম্াইে সম্ন্ব়ে কস্পরন্সে? আপন্সন বলস্পত চান আন্সম্ এত সূক্ষ্ম এডজািস্পম্ে 
করার ম্স্পতা দক্ষ–একটা সম্োল ফাইবার এম্নিাস্পব সন্সরস্প়ে ন্সদস্প়েন্সে সযন বাকীগুস্পলার 
সকাস্পনা সম্সযা না হ়ে। যন্সদ করস্পত পারতাম্ তাহস্পল ন্সক আপনাস্পদর সাস্পি তকি করার 
সকাস্পনা প্রস্প়োজন ন্সেল? সকন ন্সনস্পজস্পক ন্সবচাস্পরর মু্স্পোমু্ন্সে দািঁড করাব? আপনাস্পদর রাজী 
করাস্পনার সচষ্টা করব? এই ম্ন্সহলার ম্াইে এ যা সদো যাস্পচ্ছ সসটা যন্সদ আন্সম্ করস্পত 
পারতাম্, তাহস্পল আপনারা প্রস্প়োজনী়ে প্রস্তুন্সত োডা আম্ার সাম্স্পন অসহা়ে হস্প়ে 
পডস্পতন–সন্সতয কিাটা হস্পচ্ছ আপনারা সকউই এই ম্ন্সহলার ম্স্পতা সকাস্পনা ম্াইে 
ম্যান্সনপুস্পলট করস্পত পাস্পরন না। আন্সম্ও পান্সরনা। অিচ করা হস্প়েস্পে। 
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সিস্পম্ প্রস্পতযক ন্সেকাস্পরর ন্সদস্পক একবার তাকাস্পলা। তারপর সডলারন্সম্র ন্সদস্পক দৃন্সষ্ট ন্সস্থর 
কস্পর ধীর  লা়ে বলল, যন্সদ আস্পরা ন্সকেু জানার িাস্পক, আন্সম্ হযান্সম্ি কৃষক কযারল 
রান্সফর যােস্পক সডস্পক আনস্পত পান্সর। তাস্পকও আন্সম্ পরীক্ষা কস্পরন্সে এবং তার ম্াইেও 
একইিাস্পব সম্ন্ব়ে করা হস্প়েস্পে। 
 
তার সকাস্পনা দরকার সনই, ফািি ন্সেকার বলস্পলন, মু্স্পে দুিঃন্সিন্তার োপ। যা সদস্পেন্সে, 
সসটা যস্পিষ্ট ি়েংকর। 
 
সস সক্ষস্পত্র এই হযান্সম্ি ম্ন্সহলাস্পক ন্সবদা়ে কস্পর সদ়ো যা়ে? ওর শুশ্রূষার জনয বাইস্পর 
কস্প়েকজনস্পক দািঁড কন্সরস্প়ে সরস্পেন্সে। 
 
আলস্পতািাস্পব সনািীর কনুই ধস্পর সজনন্সডবল তাস্পক দরজা পযিন্ত এন্স স্প়ে ন্সদল, তারপর 
ন্সফস্পর এস্পস বলল, দ্রুত সংস্পক্ষস্পপ বলন্সে। আম্াস্পদর ক্ষম্তার সচস্প়েও সূক্ষ্মিাস্পব ম্াইে 
পন্সরবতিন করা সম্ভব এবং হস্পচ্ছও। ন্সেক এিাস্পবই ন্সকউস্পরটররা লাইস্পব্র্ন্সর সিস্পক পৃন্সিবীর 
যাবতী়ে তিয সন্সরস্প়ে সফলার জনয প্রিান্সবত হস্প়েস্পে। আম্রা সদস্পেন্সে আম্াস্পক সদন্সর 
কন্সরস্প়ে সদ়োর জনয ন্সক বযবস্থা সন়ো হস্প়েন্সেল। আম্াস্পক হুম্ন্সক সদ়ো হস্প়েন্সেল; তারপর 
উদ্ধার করা হস্প়েন্সেল। ফলাফল হস্পচ্ছ আম্ার অপসারণ। হ়েস্পতা আন্সম্ তাস্পদর জনয ন্সবপদ 
হস্প়ে দািঁন্সডস্প়েন্সেলাম্, তাই আম্াস্পক সরাস্পনা প্রস্প়োজন হস্প়ে পস্পডন্সেল। 
 
সডলারন্সম্ সাম্স্পন ঝুিঁকল। প্রচে ধাক্কা সেস্প়েস্পে। এই স াপন সং েন যন্সদ এতই চালাক 
হ়ে, তুন্সম্ এত ন্সকেু জানস্পল ন্সক কস্পর? 
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সজনন্সডবল এেন ম্ন েুস্পল হাসস্পত পারস্পে। আম্ার সকাস্পনা কৃন্সতত্ব সনই। অনয 
ন্সেকারস্পদর সচস্প়ে আন্সম্ সবন্সি জান্সন তাও বলন্সেনা। যাই সহাক, এন্সে ন্সম্উলরা নাম্টা 
ন্সদস্প়েস্পেন ফািি ন্সেকার অসম্ভব োনী বা পান্সরপান্সশ্বিক অবস্থা সিস্পক পুস্পরাপুন্সর মু্ি না। 
সম্ভবত এই হযান্সম্ি ম্ন্সহলাস্পক তারা হান্সত়োর ন্সহসাস্পব ন্সনবিাচন কস্পরন্সেল কারণ তার 
অতযন্ত কু্ষদ্র এডজাষ্টস্পম্স্পের প্রস্প়োজন ন্সেল। তার ন্সনস্পজর তবন্সিষ্টয বজা়ে ন্সেল, েলারস্পদর 
প্রন্সত সহানুিূন্সতিীল এবং অনু ত। 
 
ন্সকন্তু তারপর, সব সিষ হও়োর পর, আম্ার স্বল্প সম্স্প়ের সংেিি তার েলার হও়োর 
স্বপ্নস্পক আস্পরা বান্সডস্প়ে সদ়ে। এই উস্পেিয ন্সনস্প়ে পস্পররন্সদন সস আম্ার কাস্পে আস্পস। তার 
এই বযন্সতক্রম্ী উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারস্পণ আন্সম্ সকৌতূহলী হস্প়ে তার ম্াইে পরীক্ষা কন্সর–অনয 
অবস্থা়ে সসটা অবিযই করতাম্না এবং প্রা়ে দুঘিটনাবিত এই এডজাষ্টস্পম্ে-এর উপর 
সহািঁচট োই এবং এর গুরুত্বটা সচাস্পে পস্পড। েলার হও়োর আগ্রহ সনই এম্ন কাউস্পক 
ন্সনবিাচন করস্পল হ়েস্পতা এডজািস্পম্স্পের জনয এন্সে ন্সম্উলস্পদর আস্পরা সবন্সি পন্সরশ্রম্ 
করস্পত হস্পতা, ন্সকন্তু আন্সম্ ধরস্পত পারতাম্ না। ধরা পস্পড যাস্পব এই বযাপারটা এন্সে-
ন্সম্উলরা ন্সহসাব কস্পর ন্সন। 
 
সডলারন্সম্ বলল, ফািি ন্সেকার এবং তুন্সম্ এই সং েস্পনর নাম্ ন্সদস্প়েে–এন্সে ন্সম্উল, 
কারণ সবাধহ়ে তারা ন্সম্উস্পলর ম্স্পতা ধ্বংস না কস্পর, সসলডন প্লযানস্পক সন্সেক পস্পি 
রােস্পত চাস্পচ্ছ। তাহস্পল আর এন্সে ন্সম্উলস্পদর ি়ে ন্সক? 
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তারা কষ্ট করস্পে সকন যন্সদ সকাস্পনা উস্পেিয না িাস্পক? ন্সক উস্পেিয, সসটা জান্সন না। 
একজন হতািাবাদী বলস্পত পাস্পর তারা হ়েস্পতা িন্সবষযস্পতর সকাস্পনা সম্স্প়ে ইন্সতহাস্পসর 
ধারা পন্সরবতিন কস্পর সদস্পব। হতািাবাদীরা সন্তুষ্ট হস্পলও আম্রা হস্পত পান্সর না। ন্সেকার 
সডলারন্সম্ ন্সক ম্স্পন কস্পরন এগুস্পলা ম্হাজা ন্সতক পরািিবাদ, সকউ একজন আম্াস্পদর 
কাজগুস্পলা কস্পর ন্সদস্পচ্ছ, প্রন্সতদাস্পনর আিা না কস্পরই। 
 
এই কিা়ে সবাই সহস্পস সফলল এবং সজনন্সডবল জাস্পন সয সস ন্সজস্পতস্পে। এবং সডলারন্সম্ 
জাস্পন সয সস সহস্পর স স্পে, কারণ তার ধারাস্পলা সম্োন্সলক কস্পরাস্পলর ন্সিতর ন্সদস্প়েও 
রাস্প র প্রবাহ ধরা পডল, অস্পনকটা সযন  াস্পের পাতার আচ্ছাদস্পনর। সিতর ন্সদস্প়ে সূস্পযির 
হোৎ এক ঝলক আস্পলা। 
 
সজনন্সডবল বলল, হযান্সম্ি কৃষস্পকর মু্স্পোমু্ন্সে হস্প়ে সিস্পবন্সেলাম্ এর সপেস্পন সকাস্পনা 
ন্সেকাস্পরর হাত রস্প়েস্পে। হযান্সম্ি ম্ন্সহলার ম্াইস্পে এডজািস্পম্ে যেন ধরা পডল, তেন 
বুঝস্পত পারলাম্ সয পন্সরকল্পনাটা আন্সম্ ন্সেকই ধস্পরন্সে ন্সকন্তু পন্সরকল্পনাকারীর বযপাস্পর িুল 
কস্পরন্সে। সস জনয আন্সম্ দুিঃন্সেত এবং সবাইস্পক বযাপারটা িুস্পল সযস্পত অনুস্পরাধ করন্সে। 
 
ফািি ন্সেকার বলস্পলন। আম্ার ম্স্পত তার বিবয ক্ষম্াপ্রািিনার 
 
সডলারন্সম্ বাধা ন্সদল। অস্পনক িান্ত হস্প়ে স স্পে–সচহারা়ে বনু্ধস্পত্বর আিাস, কণ্ঠস্বর নরম্। 
ফািি ন্সেকার, ইম্ন্সপচস্পম্স্পের বযাপারটা আম্রা বাদ ন্সদস্পত পান্সর। এই মু্হূস্পতি আন্সম্ 
সদাষী সাবযি করার পস্পক্ষ সিাট সদবনা এবং আম্ার ম্স্পন হ়ে সকউই সদস্পব না। আন্সম্ 
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বরং পরাম্িি সদব সয ন্সেকাস্পরর সরকডি সিস্পক ইম্ন্সপচস্পম্স্পের কিাটা মু্স্পে সফলা সহাক। 
ন্সেকার সজনন্সডবল ন্সনস্পজর সযা যতা প্রম্াণ কস্পরস্পেন। সস কারস্পণ তাস্পক আন্সম্ অন্সিনন্দন 
জানান্সচ্ছ এবং আসল ন্সবপদ সদন্সেস্প়ে সদ়োর জনয। আম্ার প্রিম্ ন্সদককার আচরস্পণর জনয 
আন্সম্ ন্সেকাস্পরর কাস্পে। আন্তন্সরকিাস্পব ক্ষম্া চাইন্সে। 
 
সডলারন্সম্ তান্সকস্প়ে আস্পে সজনন্সডবস্পলর ন্সদস্পক। ন্সনস্পজর পরাজ়ে োকার জনয সযিাস্পব দ্রুত 
আস্পলাচনার সম্াড ঘুন্সরস্প়ে ন্সদল, সসটা সদস্পে সজনন্সডবল অন্সনচ্ছা়ে হস্পলও প্রিংসা না কস্পর 
পারল না। এটাও জাস্পন সয এই সবন্সকেু হস্পচ্ছ নতুন ন্সদক সিস্পক আক্রম্ণ করার 
পা়েতারা। 
 
সস ন্সনন্সিত, যা আসস্পে সসটা আনন্দদা়েক ন্সকেু হস্পব না। 
 
. 
 
৩৫. 
 
 ন্সনস্পজর আকষিণী়ে বযন্সিত্ব ন্সদস্প়ে ন্সেকার সডস্পলারা সডলারন্সম্ ন্সেকার সটন্সবল প্রিান্সবত 
করস্পত পাস্পর। মৃ্দু কণ্ঠস্বর, ম্নস্পিালাস্পনা হান্সস, চকচস্পক সচাে, সবন্সকেু ন্সম্স্পল চম্ৎকার। 
এই মু্হূস্পতি তাস্পক বাধা সদ়োর সাহস কাস্পরা সনই। 
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ন্সেকার সজনন্সডবলস্পক ধনযবাদ, আম্ার ন্সবশ্বাস, এেন আম্রা জান্সন আম্াস্পদরস্পক ন্সক 
করস্পত হস্পব। এন্সে-ন্সম্উলস্পদর আম্রা সদন্সেন্সন; তাস্পদর বযাপাস্পর ন্সকেুই জান্সন না, শুধু 
এোস্পন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ন্সনজস্ব  েীর সিতর বসবাসকারী সাধারণ ম্ানুস্পষর ম্াইস্পে 
তাস্পদর অনুপ্রস্পবি োডা। আম্রা জান্সননা প্রিম্ ফাউস্পেিন ন্সক পন্সরকল্পনা কস্পরস্পে। 
হ়েস্পতা আম্াস্পদর এন্সে-ন্সম্উল এবং প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর মু্স্পোমু্ন্সে হস্পত হস্পব। আম্রা 
জান্সন না। 
 
আম্রা জান্সন সয স ালান ট্র্যান্সিজ এবং তার সঙ্গী নাম্টা এই মু্হূস্পতি আম্ার ম্স্পন সনই, 
অজানা সকাস্পনা  ন্তস্পবয রও়োনা হস্প়েস্পে এবং ফািি ন্সেকার আর সজনন্সডবল ম্স্পন করস্পে 
আসন্ন সম্সযার সম্াধান রস্প়েস্পে ট্র্যান্সিস্পজর হাস্পত। তাহস্পল এেন আম্রা ন্সক করস্পত 
পান্সর? অবিযই ট্র্যান্সিস্পজর বযাপাস্পর আম্াস্পদরস্পক সবন্সকেু জানস্পত হস্পব; সস সকািা়ে যাস্পচ্ছ; 
ন্সক িাবস্পে; ন্সক উস্পেিয; অন্তত তার সকাস্পনা  ন্তবয বা উস্পেিয রস্প়েস্পে ন্সক না; আসস্পল সস 
সকাস্পনা ন্সবিাল িন্সির একটা হান্সত়োর ম্াত্র। 
 
তাস্পক নজস্পর রাো হস্প়েস্পে। সজনন্সডবল বলল। 
 
সডলারন্সম্ প্রশ্রস্প়ের হান্সস হাসল। সক নজস্পর সরস্পেস্পে? বন্সহন্সবিস্পশ্বর আম্াস্পদর সকাস্পনা 
এস্পজে? সসই এস্পজে এোস্পন িন্সির সয নমু্না সদস্পেন্সে তার ন্সবরুস্পদ্ধ দািঁডাস্পত পারস্পব? 
অবিযই না। ন্সম্উস্পলর সম্স্প়ে এবং তার পরবতিী সম্স্প়েও, যেন সকাস্পনা উপা়ে ন্সেল না 
তেন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন তার সশ্রি সলাকস্পদর উৎস ি কস্পর ন্সদস্পত ন্সিধা কস্পর ন্সন। সসলডন 
প্লযান পুনিঃপ্রন্সতিার জনয ন্সপ্রম্ পালিার ন্সনস্পজ ট্র্ানটন্সর়োন বন্সণস্পকর েদ্মস্পবস্পি  যালান্সিস্পত 
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ঘুস্পর সবন্সডস্প়েস্পেন, আস্পকিন্সডস্পক ন্সফন্সরস্প়ে আনার জনয। সযোস্পন ন্সবপদ আস্প রগুস্পলার সচস্প়ে 
অস্পনক সবন্সি ি়োনক, আম্রা চুপ কস্পর বস্পস িাকস্পত পান্সর না। ও়োচার এবং 
সম্স্পসঞ্জারস্পদর উপর ন্সনিির করস্পত পান্সর না। 
 
আপন্সন এই মু্হূস্পতি ফািি ন্সেকারস্পক ট্র্যানটর তযা  করার পরাম্িি ন্সদস্পচ্ছন না। ন্সনি়ে? 
 
অবিযই না। এোস্পন তাস্পক আম্াস্পদর প্রস্প়োজন। অনযন্সদস্পক রস্প়েে তুন্সম্, ন্সেকার 
সজনন্সডবল। তুন্সম্ই ন্সবপস্পদর গুরুত্ব ধরস্পত সপস্পরে। লাইস্পব্র্ন্সর এবং হযান্সম্ি ম্াইস্পে 
বাইস্পরর সূক্ষ্ম হিস্পক্ষপ তুন্সম্ ধরস্পত সপস্পরে। সটন্সবস্পলর সন্সম্মন্সলত ন্সবস্পরান্সধতা সস্পিও তুন্সম্ 
জ়েী হস্প়েে। এোস্পন সকউ সনই সয আসল বযাপার সতাম্ার ম্স্পতা পন্সরষ্কার বুঝস্পত 
পারস্পব। আম্ার ম্স্পত সতাম্ারই ন্স স্প়ে িত্ৰুর সম্াকাস্পবলা করা উন্সচত। আন্সম্ ন্সক সবার 
অনুিূন্সত জানস্পত পান্সর? 
 
সবার অনুিূন্সত প্রকাি করার জনয সকাস্পনা আনুিান্সনক সিাস্পটর প্রস্প়োজন ন্সেল না। 
প্রস্পতযক ন্সেকার প্রস্পতযস্পকর ম্াইে বুঝস্পত পাস্পরন এবং সজনন্সডবল হোৎ আতস্পের সাস্পি 
বুঝস্পত পারল ন্সেক তার ন্সবজ়ে এবং সডলারন্সম্র পরাজস্প়ের মু্হূস্পতি, এই ম্ন্সহলা তাস্পক 
এম্ন একটা কাস্পজ জন্সডস্প়ে সফলস্পে সযটা তাস্পক অন্সনধিান্সরত সম়্ে পযিন্ত বযি রােস্পব, 
যেন সডলারন্সম্ সিস্পক যাস্পব ন্সপেস্পন ন্সেকারস্পদর সটন্সবল ন্সন়েন্ত্রণ করস্পব–তারপর ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিন–তারপর  যালান্সি। আর যন্সদ সজনন্সডবল বতিম্ান সম্সযা সিস্পক ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর মু্ন্সি পাবার তিয সংগ্রহ করস্পত পাস্পর কৃন্সতত্বটা পাস্পব সডলারন্সম্, তার 
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সফলতা শুধু সডলারন্সম্র ক্ষম্তা বান্সডস্প়ে তুলস্পব। সস। যত দ্রুত সফল হস্পব, তত দ্রুত 
তার ক্ষম্তা বাডস্পব। 
 
চম্ৎকার চাল, অন্সবশ্বাসয প্রতযাবতিন। 
 
সটন্সবলস্পক প্রিান্সবত কস্পর এেন সসই ফািি ন্সেকাস্পরর িূন্সম্কা পালন করস্পে। 
সজনন্সডবস্পলর িাবনা োকা পস্পড স ল ফািি ন্সেকাস্পরর প্রচে রাস্প র প্রবাহ অনুিব 
করস্পত সপস্পর। 
 
ঘুরল সস। ফািি ন্সেকার তার সক্রাধ স াপন করার সকাস্পনা সচষ্টাই করস্পেন না–এবং 
বযাপারটা দ্রুত পন্সরষ্কার হস্প়ে স ল সয একটা সম্সযার সম্াধান হস্পত না হস্পতই আস্পরকটা 
অিযন্তরীণ সম্সযা ততন্সর হস্প়েস্পে। 
 
. 
 
৩৬. 
 
কুইের সযাস্পেস, পিঁন্সচিতম্ ফািি ন্সেকার, ন্সনস্পজস্পক ন্সতন্সন অসাধারণ ন্সকেু ম্স্পন কস্পরন 
না। 
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িাস্পলা কস্পরই জাস্পনন ন্সতন্সন সসই কস্প়েকজন িন্সিিালী ফািি ন্সেকাস্পরর ম্স্পতা নন, যারা 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর পািঁচ িতােীর ইন্সতহাসস্পক সমৃ্দ্ধ কস্পরস্পেন হও়োর প্রস্প়োজনও সনই। 
 যালান্সির দীঘিস্থা়েী িান্সন্তর যুস্প  ন্সতন্সন সটন্সবল ন্সন়েন্ত্রণ কস্পরস্পেন। আর সম়্েটাও িন্সি 
প্রদিিস্পনর সম়্ে না। 
 
তুন্সম্ সকাস্পনা অযাডস্পিঞ্চারার না, একজন েলার, চন্সব্বিতম্ ফািি ন্সেকার তাস্পক 
বস্পলন্সেস্পলন। তুন্সম্ প্লযানটাস্পক রক্ষা করস্পব, সযোস্পন একজন অযাডস্পিঞ্চারার সসটা ধ্বংস 
কস্পর সফলস্পব। রক্ষা! সতাম্ার সটন্সবস্পলর জনয এটাই সযন হ়ে মূ্লম্ন্ত্র। 
 
ন্সতন্সন সচষ্টা কস্পরস্পেন, ন্সকন্তু তার অিি একটা অসাড ফািি ন্সেকারিীপ এবং ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ 
সসটাস্পক দুবিলতা ন্সহসাস্পব ধরা হস্প়েস্পে। বতিম্াস্পন গুজব সিানা যাস্পচ্ছ সয ন্সতন্সন নান্সক 
অবসর সন়োর ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্প়েস্পেন এবং তার উিরান্সধকারী ন্সনস্প়ে সোলােুন্সলই আস্পলাচনা 
চস্পল। 
 
সযাস্পেস-এর ম্স্পন সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই সয সডলারন্সম্ই ন্সবস্পরাধী পস্পক্ষর সনতা। সস-ই 
সটন্সবস্পল সবস্পচস্প়ে িি প্রন্সতপক্ষ, সজনন্সডবস্পলর সচস্প়েও। তারুস্পণযর দীন্সপ্ত এবং সাহস িাকা 
সস্পিও সজনন্সডবল তার সাম্স্পন ন্সনষ্প্রি হস্প়ে পস্পডস্পে। 
 
ন্সকন্তু সসলডস্পনর কসম্, হ়েস্পতা ন্সতন্সন দুবিল, ন্সকন্তু এম্ন সকাস্পনা ফািি ন্সেকার সনই সয 
কেস্পনা হাল সেস্পড ন্সদস্প়েস্পে বা সদস্পব। 
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ন্সতন্সন উস্পে দািঁডাস্পতই সটন্সবস্পলর সবাই সিস্পম্ স ল। যেন ফািি ন্সেকার কিা বলার জনয 
উস্পে দািঁডাস্পবন, তেন সকাস্পনা রকম্ বাধা সদ়ো যাস্পব না। এম্নন্সক সডলারন্সম্ বা 
সজনন্সডবলও বাধা ন্সদস্পত সাহস সপল না। 
 
ন্সতন্সন বলস্পলন, ন্সেকারস। আন্সম্ একম্ত সয আম্রা একটা ি়োনক ন্সবপস্পদর মু্স্পোমু্ন্সে 
হস্প়েন্সে এবং সসটা সম্াকাস্পবলার জনয সজারাস্পলা পদস্পক্ষপ ন্সনস্পত হস্পব। আম্ারই বাইস্পর 
ন্স স্প়ে িত্ৰুর সম্াকাস্পবলা করা উন্সচত। ন্সকন্তু এোস্পন আম্ার প্রস্প়োজন আস্পে এই কিা বস্পল 
ন্সেকার সডলারন্সম্ আম্াস্পক সসই দান্স়েত্ব সিস্পক মু্ন্সি ন্সদস্প়েস্পেন। সন্সতয কিা হস্পচ্ছ আম্াস্পক 
এোস্পন বা ওোস্পন সকাস্পনাোস্পনই প্রস্প়োজন সনই। আন্সম্ বৃদ্ধ হস্প়েন্সে; দুবিল হস্প়ে পস্পডন্সে। 
দীঘিন্সদন সিস্পক সবাই আিা করস্পে আন্সম্ অবসর সনব, এবং সন়ো উন্সচত। সফলিাস্পব 
বতিম্ান সম্সযা সম্াকাস্পবলা করার পর আন্সম্ অবসর সনব। 
 
ন্সকন্তু ন্সনস্পজর উিরান্সধকার ন্সনবিাচস্পনর অন্সধকার অন্সধকাংি ফািি ন্সেকাস্পরর রস্প়েস্পে। 
এেন সসই কাজটাই করস্পত যান্সচ্ছ। আম্াস্পদর ম্াস্পঝ এম্ন একজন ন্সেকার আস্পে সয 
দীঘিন্সদন সিস্পক সটন্সবস্পলর কাযিপ্রণালী প্রিান্সবত করস্পে; একজন ন্সেকার যার প্রের 
বযন্সিত্ব িারা দৃঢ় সনতৃত্ব ন্সদস্পত পারস্পে। বুঝস্পতই পারে আন্সম্ ন্সেকার সডলারন্সম্র কিা 
বলন্সে। 
 
সিস্পম্ একটু দম্ ন্সনস্পলন, তারপর বলস্পলন, শুধু তুন্সম্ একা, ন্সেকার সজনন্সডবল, 
ন্সবস্পরান্সধতা কস্পর যাচ্ছ। ন্সজস্পেস করস্পত পান্সর সকন? ন্সতন্সন বস্পলন, সযন সজনন্সডবল উির 
ন্সদস্পত পাস্পর। 
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আন্সম্ ন্সবস্পরান্সধতা কন্সরন্সন, ফািি ন্সেকার, সজনন্সডবল ন্সনচু  লা়ে বলল। উিরান্সধকার 
ন্সনবিাচন করা আপনার ন্সবস্পিষ অন্সধকার। 
 
সসটাই করন্সে আন্সম্। যেন তুন্সম্ ন্সফস্পর আসস্পব–এই সম্সযা সম্াধাস্পনর প্রন্সক্র়ো সফলিাস্পব 
শুরু করার পর আম্ার অবসর সন়োর সম়্ে হস্পব। তেন আম্ার উিরান্সধকারী সরাসন্সর 
সসই প্রন্সক্র়ো সম্পন্ন করার প্রস্প়োজনী়ে নীন্সত ন্সনধিারস্পণর দান্স়েত্ব সনস্পব।–সতাম্ার ন্সকেু 
বলার আস্পে, ন্সেকার সজনন্সডবল?। 
 
সজনন্সডবল িান্তস্বস্পর বলল, আপন্সন যেন ন্সেকার সডলারন্সম্স্পক ন্সনবিাচন কস্পরস্পেন, ফািি 
ন্সেকার, আিা কন্সর আপন্সন তাস্পক উপস্পদি ন্সদস্প়ে 
 
সজার  লা়ে বাধা ন্সদস্পলন ফািি ন্সেকার। আন্সম্ ন্সেকার সডলারন্সম্র কিা বস্পলন্সে, ন্সকন্তু 
আম্ার উিরান্সধকার ন্সহস্পসস্পব তার নাম্ বন্সলন্সন। এেন সতাম্ার ন্সক বলার আস্পে? 
 
ক্ষম্া চাইন্সে, ফািি ন্সেকার। বলা উন্সচত, এই ন্সম্িন সিস্পক সফরার পর ন্সেকার 
সডলারন্সম্স্পক দান্স়েত্ব সেস্পড সদস্পবন 
 
িন্সবষযস্পত সকাস্পনা অবস্থাস্পতই আন্সম্ তাস্পক উিরান্সধকার ন্সনবিান্সচত করবনা। এেন তুন্সম্ ন্সক 
বলস্পব? সডলারন্সম্র ন্সদস্পক ঘুন্সষর ম্স্পতা সঘাষণাটা েুিঁস্পড সদ়োর আস্প  ফাি ন্সেকার তার 
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সন্তুন্সষ্ট স াপন রােস্পত পারস্পলন না। এর সচস্প়ে অপম্ানজনকিাস্পব কাজটা ন্সতন্সন করস্পত 
পারস্পতন না। 
 
সবি, ন্সেকার সজনন্সডবল, ন্সতন্সন বলস্পলন, তুন্সম্ ন্সক বলস্পব? 
 
 শুধু বলব সয, আন্সম্ ন্সিধাগ্রি। 
 
ফািি ন্সেকার আবার উস্পে দািঁডাস্পলন। সবাইস্পক প্রিান্সবত করার ম্স্পতা এবং সনতৃত্ব 
সদ়োর ম্স্পতা গুণাবলী ন্সেকার সডলারন্সম্র রস্প়েস্পে, ন্সকন্তু ফািি ন্সেকার পস্পদর জনয 
সসগুস্পলাই যস্পিষ্ট ন়ে। আম্রা যা সদেস্পত পান্সরন্সন ন্সেকার সজনন্সডবল সসটা সদেস্পত 
সপস্পরস্পে। সবার সন্সম্মন্সলত ন্সবস্পরান্সধতার মু্স্পে দািঁন্সডস্প়ে সস তাস্পদরস্পক ন্সবষ়েটা পুনন্সবিস্পবচনা 
এবং তার সাস্পি একটা চুন্সি করস্পত বাধয কস্পরস্পে। জান্সননা সকন ন্সেকার সডলারন্সম্ 
স ালান ট্র্যান্সিজস্পক অনুসরণ করার দান্স়েত্ব ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর উপর চান্সপস্প়েস্পে, ন্সকন্তু 
দান্স়েত্বটা তাস্পকই সদ়ো উন্সচত। আন্সম্ জান্সন সস সফল হস্পব, যেন সস ন্সফস্পর আসস্পব, 
ন্সেকার সজনন্সডবল হস্পব োন্সব্বিতম্ ফািি ন্সেকার। 
 
ফািি ন্সেকার বসস্পলন, আর প্রস্পতযক ন্সেকার িে, কণ্ঠস্বর, ন্সচন্তা, ইন্সঙ্গত ইতযান্সদর 
হট্টস্প াল িারা ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্প়ে আস্পলাচনা করস্পত লা ল। ফািি ন্সেকার সসন্সদস্পক ম্নস্পযা  
না ন্সদস্প়ে সাম্স্পনর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে রইস্পলন। কাজ সিষ হস্প়েস্পে, ন্সতন্সন বুঝস্পত পারস্পলন–
অবাক হস্প়ে িাবস্পলন–দান্স়েত্ব সেস্পড সদ়োর সিতরও আনন্দ আস্পে। কাজটা আস্পরা আস্প  
করা উন্সচত হস্পলও ন্সতন্সন করস্পত পাস্পরন ন্সন। 
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ন্সেক এই মু্হূস্পতির আস্প  ন্সতন্সন জানস্পতন না কার হাস্পত দান্স়েত্ব সেস্পড সদস্পবন। 
 
তেনই তার ম্াইে সডলারন্সম্র ম্াইে ধরস্পত পারল এবং ন্সতন্সন সচাে তুলস্পলন। 
 
সসলডন! িান্ত এবং হাসস্পে সস। তার সবপস্পরা়ো সক্রাধ প্রকাি পা়েন্সন–হাল োস্পডন্সন। সস 
আর ন্সক করস্পত পাস্পর? 
 
. 
 
৩৭. 
 
 প্রস্প়োজন হস্পল সডস্পলারা সডলারন্সম্ তার সবপস্পরা়ো সক্রাধ আর ন্সবরন্সি সোলােুন্সল প্রকাি 
করস্পত পাস্পর। 
 
সয বুস্পডাটা সটন্সবলস্পক চালাস্পচ্ছ বা কম্ ব়েস্পসর ইন্সড়েট যার কারস্পণ তার িন্সবষযত নষ্ট 
হস্প়ে স স্পে, তাস্পদরস্পক একটা ধাক্কা ন্সদস্পত পারস্পল সস সন্তুন্সষ্ট পাস্পব। ন্সকন্তু সস শুধু সন্তুন্সষ্ট 
সপস্পত চা়ে না। তার আস্পরা ন্সকেু প্রস্প়োজন। 
 
সস চা়ে ফািি ন্সেকার হস্পত। 
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আর এেন একটা হাত তুস্পল সবার দৃন্সষ্ট আকষিণ করল সস। বাকী সদসযরা পুস্পরাপুন্সর 
স্বািান্সবক এবং িান্ত না হও়ো পযিন্ত হাতটা তুস্পল রােল। 
 
ফািি ন্সেকার, ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর ম্স্পতা আন্সম্ও আপনার ন্সসদ্ধাস্পন্তর ন্সবস্পরান্সধতা করন্সে 
না। উিরান্সধকার ন্সনবিাচন করা আপনার ন্সবস্পিষ অন্সধকার। আম্ার কিাগুস্পলা হ়েস্পতা 
ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর ন্সম্িস্পনর সাফস্পলযর বযাপাস্পর অবদান রােস্পব। বযােযা কস্পর বলব, 
ফািি ন্সেকার? 
 
বল, ফািি ন্সেকার কাটা কাটা  লা়ে বলস্পলন। ন্সেকারস্পক তার অস্পনক সবন্সি স্বািান্সবক 
ম্স্পন হস্পচ্ছ। 
 
সডলারন্সম্  ম্ভীর িাস্পব ম্ািা ন্সনচু করল। এেন আর হাসস্পে না। আম্াস্পদর ম্হাকািযান 
আস্পে, যন্সদও প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর ম্স্পতা এত উন্নত না। ন্সেকার সজনন্সডবল জাস্পন 
সসগুস্পলা ন্সকিাস্পব চালাস্পত হ়ে।  যালান্সির প্রধান প্রধান গ্রহগুস্পলাস্পত আম্াস্পদর প্রন্সতন্সনন্সধ 
রস্প়েস্পে, সবজা়ে াস্পতই সস সুন্সবধা পাস্পব। তাোডা সযস্পহতু সস ন্সবপস্পদর বযাপাস্পর সস্পচতন, 
এন্সে-ন্সম্উলস্পদর কাে সিস্পক ন্সনস্পজস্পক রক্ষা করস্পত পারস্পব। পুস্পরাপুন্সর না জানস্পলও, 
আম্ার ধারণা তারা ন্সনচু সশ্রণী এম্নন্সক হযান্সম্ি কৃষকস্পদর ন্সনস্প়ে কাজ কস্পর। অবিযই 
ন্সেকারসহ সকল ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর ম্াইে পরীক্ষা কস্পর সদো হস্পব, তস্পব আন্সম্ 
ন্সনন্সিত সয তারা ন্সনরাপদ। এন্সে ন্সম্উলরা আম্াস্পদর ঘাটাস্পত সাহস পাস্পব না। 
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যাই সহাক, ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর অন্সতন্সরি ঝুিঁন্সক সন়োর সকাস্পনা প্রস্প়োজন সনই। 
ন্সবপিনক কাজ করার অিযাস তার সনই। িাল হস্পব সস যন্সদ েদ্মস্পবি ধারণ কস্পর, 
হযান্সম্ি বন্সণস্পকর েদ্মস্পবি ন্সনস্প়ে যা়ে। আম্রা জান্সন ন্সপ্রম্ পালিার, বন্সণস্পকর েদ্মস্পবি ন্সনস্প়ে 
 যালান্সিস্পত সবন্সরস্প়েন্সেস্পলন। 
 
ফািি ন্সেকার বলস্পলন, ন্সপ্রম্ পালিাস্পরর একটা ন্সনন্সদিষ্ট উস্পেিয ন্সেল, ন্সকন্তু ন্সেকার 
সজনন্সডবস্পলর তা সনই। আর যন্সদ সকাস্পনা ধরস্পনর েদ্মস্পবি ন্সনস্পত হ়ে, আন্সম্ ন্সনন্সিত ন্সকেু 
একটা করার ম্স্পতা বুন্সদ্ধ তার আস্পে। 
 
উইি সরসস্পপক্ট, ফািি ন্সেকার, আন্সম্ ন্সনন্সদিষ্ট একটা েদ্মস্পবস্পির কিা বলন্সে। আপনার 
ন্সনি়ে ম্স্পন আস্পে, ন্সপ্রম্ পালিার তার দীঘিন্সদস্পনর সঙ্গী, তার স্ত্রীস্পক সস্পঙ্গ ন্সনস্প়ে 
ন্স স্প়েন্সেস্পলন। আর সকাস্পনা েদ্মস্পবি তার চন্সরস্পত্রর সাধান্সসধা তবন্সিষ্টয ফুন্সটস্প়ে তুলস্পত 
পারতনা। ফস্পল সব সস্পন্দহ দূর হস্প়ে যা়ে। 
 
সজনন্সডবল বলল, আম্ার স্ত্রী সনই। কস্প়েকজন সঙ্গী ন্সেল, ন্সকন্তু তারা সকউ সস্বচ্ছা়ে স্ত্রীর 
িূন্সম্কা পালন করস্পব না। 
 
সসটা সবাই জাস্পন, ন্সেকার সজনন্সডবল, সডলারন্সম্ বলল। সস্বচ্ছাস্পসবক একজন ন্সনি়েই 
পাও়ো যাস্পব। প্রস্প়োজনী়ে সব কা জপত্র সতাম্াস্পক সংগ্রহ কস্পর সদ়ো হস্পব। আম্ার ম্স্পত 
অন্তত একজন ম্ন্সহলা সতাম্ার সাস্পি আসস্পবই। 
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একমু্হূস্পতির জনয সজনন্সডবস্পলর ন্সনিঃশ্বাস বন্ধ হস্প়ে স ল। সস ন্সনি়েই 
 
তার সাফস্পলযর অংিীদার হও়োর জনয সকাস্পনা কূটচাল? সস ন্সক যুিিাস্পব ফাি 
ন্সেকারিীস্পপর জনয সচষ্টা করস্পে? 
 
সজনন্সডবল হান্সসমু্স্পে বলল, ন্সেকার সডলারন্সম্র সবাঝা উন্সচত সয ন্সতন্সন 
 
সডলারন্সম্ সহস্পস সফলল এবং সজনন্সডবস্পলর ন্সদস্পক সন্সতযকার সেস্পহর দৃন্সষ্টস্পত তাকাস্পলা। 
ফািঁস্পদ পা ন্সদস্প়ে সবাকার ম্স্পতা তান্সকস্প়ে আস্পে সজনন্সডবল। সটন্সবল সসটা িুলস্পব না। 
 
ন্সেকার সজনন্সডবল, এই কাস্পজ অংি সন়োর সকাস্পনা ইচ্ছা আম্ার সনই। আম্ার ধারণা 
ন্সেলনা সয তুন্সম্ আম্াস্পক চাও। সন্সতয, ন্সেকার, এই ব়েস্পস, ন্সনস্পজস্পক আর আকষিণী়ে 
ম্স্পন হ়ে না। 
 
সবাই হাসস্পে এম্নন্সক ফািি ন্সেকারও সচষ্টা করস্পেন হান্সস লুকাস্পনার। 
 
সজনন্সডবল সচষ্টা করল বযাপারটাস্পক হালকা করার। যতদূর সম্ভব হালকা  লা়ে বলল, 
তাহস্পল আপনার পরাম্িি ন্সক? আম্ার সাস্পি আপন্সন যাস্পবন সসটা আন্সম্ ন্সচন্তাও কন্সরন্সন, এ 
বযাপাস্পর ন্সনন্সিত িাকস্পত পাস্পরন। সটন্সবস্পল আপন্সন সসরা, ন্সকন্তু  যালান্সির বযাপাস্পর ন্সকেু 
জাস্পনন না। 
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সম্স্পন ন্সনন্সচ্ছ, ন্সেকার সজনন্সডবল, সম্স্পন ন্সনন্সচ্ছ, সডলারন্সম্ বলল। আম্ার পরাম্িি হস্পচ্ছ 
সতাম্ার হযান্সম্ি বন্সণস্পকর িূন্সম্কা ন্সবশ্বাসস্পযা য কস্পর তুলস্পত, সঙ্গী ন্সহস্পসস্পব একজন হযান্সম্ি 
ম্ন্সহলার সচস্প়ে আর সক িাল হস্পব? 
 
হযান্সম্ি ম্ন্সহলা? ন্সিতী়েবাস্পরর ম্স্পতা সজনন্সডবল আবাক হস্পলা। বাকী সবাই বযাপারটা 
উপস্পিা  করস্পে। 
 
হযান্সম্ি ম্ন্সহলা, সডলারন্সম্ বস্পল যাস্পচ্ছ। সয সতাম্াস্পক ন্সপটুন্সনর হাত সিস্পক বািঁন্সচস্প়েস্পে। 
সতাম্ার ন্সদস্পক সদবতার ম্স্পতা িন্সি ন্সনস্প়ে তাকা়ে। যার ম্াইে তুন্সম্ পরীক্ষা কস্পরে এবং 
সয সতাম্াস্পক ন্সিতী়েবাস্পরর ম্স্পতা আস্পরা বড অপম্াস্পনর হাত সিস্পক বািঁন্সচস্প়েস্পে। আম্ার 
পরাম্িি তাস্পক সাস্পি ন্সনস্প়ে যাও। 
 
সজনন্সডবল প্রিাবটা প্রতযােযান করস্পব, ন্সকন্তু জাস্পন সডলারন্সম্ সসটাই চা়ে। ফস্পল সটন্সবস্পলর 
কাস্পে বযাপারটা আস্পরা উপস্পিা য হস্প়ে উেস্পব। এেন পন্সরষ্কার সবাঝা যাস্পচ্ছ সয ফািি 
ন্সেকার সডলারন্সম্স্পক িাম্াস্পনার জনয উিরান্সধকার ন্সহস্পসস্পব সজনন্সডবস্পলর নাম্ বস্পল িুল 
কস্পরস্পেন 
 
সজনন্সডবল সবস্পচস্প়ে কম্ ব়েস্পসর ন্সেকার। সটন্সবস্পলর সবাইস্পক সস সেন্সপস্প়েস্পে এবং 
তারপর ন্সনস্পজস্পক সস ন্সনস্পদিাষ প্রম্াণ করস্পত সপস্পরস্পে। ফািি ন্সেকার ন্সহস্পসস্পব সকউ তাস্পক 
সহস্পজ সম্স্পন সনস্পব না। 
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এেন আর সাম্লাস্পনার সকাস্পনা উপা়ে সনই, ন্সকন্তু তারা ম্স্পন রােস্পব সডলারন্সম্ কত 
সহস্পজ তাস্পক হাসযকর অবস্থা়ে সফস্পল ন্সদস্প়েন্সেল। পস্পর সবাইস্পক সস বুঝাস্পত পারস্পব সয 
ফািি ন্সেকার হও়োর জনয সজনন্সডবস্পলর ব়েস এবং অন্সিেতার অিাব আস্পে। তাস্পদর 
সন্সম্মন্সলত চাস্পপর মু্স্পে–যেন সস ন্সম্িন ন্সনস্প়ে বাইস্পর িাকস্পব–ফািি ন্সেকার হ়েস্পতা তার 
ন্সসদ্ধান্ত বদলাস্পত বাধয হস্পবন। আর যন্সদ নাও বদলান সজনন্সডবল স্বিাবতই সন্সম্মন্সলত 
ন্সবস্পরান্সধতার মু্স্পে অসহা়ে হস্প়ে পডস্পব। 
 
সবগুস্পলা ন্সবষ়ে সজনন্সডবস্পলর কাস্পে একবাস্পর ধরা পডল এবং সস ন্সিধা না কস্পর দ্রুত 
উির ন্সদল। ন্সেকার সডলারন্সম্, আপনার বুন্সদ্ধর প্রিংসা না কস্পর পারন্সে না। সিস্পবন্সেলাম্ 
সবাইস্পক অবাক কস্পর সদব। আপন্সন বলার আস্প ই আন্সম্ ন্সেক কস্পর সরস্পেন্সেলাম্ হযান্সম্ি 
ম্ন্সহলাস্পক সাস্পি সনব। তার ম্াইে-এর কারস্পণই আন্সম্ তাস্পক ন্সনস্পত চাই। আপনারাস্পতা 
তার ম্াইে পরীক্ষা কস্পর সদস্পেস্পেন; বুন্সদ্ধম্ন্সত, তারস্পচস্প়েও বড কিা, পন্সরষ্কার, সহজ 
সরল এবং ন্সনস্পদিাষ। 
 
তস্পব সকউ সে়োল কস্পরস্পেন ন্সক না জান্সন না, এই হযান্সম্ি ম্ন্সহলা চম্ৎকার ও়োন্সনিং 
ন্সসস্পিম্ ন্সহস্পসস্পব কাজ করস্পব। তার ম্াইস্পের সাহাস্পযয আন্সম্ সম্োন্সলজম্ এর উপন্সস্থন্সত 
সহস্পজই ধরস্পত পারব। 
 
অবাক হস্প়ে স স্পে সবাই। সজনন্সডবল বলল, ও সকউ সে়োল কস্পরন ন্সন। ন্সেক আস্পে, 
সতম্ন একটা গুরুত্ব সনই। এেন আন্সম্ যাস্পবা। নষ্ট করার ম্স্পতা সম়্ে হাস্পত সনই। 
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দািঁডাও, সডলারন্সম্ বলল, তৃতী়েবাস্পরর ম্স্পতা তার পন্সরকল্পনা সিস্পি যাস্পচ্ছ। তুন্সম্ ন্সক 
করস্পত চাও? 
 
সজনন্সডবল সোট কস্পর কািঁধ ঝািঁকাস্পলা। ন্সবিান্সরত জানার দরকার ন্সক? সটন্সবল যত কম্ 
জানস্পব এন্সে ন্সম্উলরা ততই তাস্পদরস্পক কম্ ন্সবরি করস্পব। 
 
এম্নিাস্পব বলল সযন সটন্সবস্পলর ন্সনরাপিাই তার কাস্পে প্রধান ন্সবষ়ে। এই অনুিূন্সত ন্সদস্প়ে 
সস তার ম্াইে িন্সরস্প়ে তুলল এবং সবাইস্পক সসটা সদেস্পত ন্সদল। 
 
. 
 
৩৮. 
 
সসন্সদন সন্ধযা়ে ফািি ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর সাস্পি একা কিা বলস্পলন। 
 
সতাম্ার কিাই ন্সেক, ন্সতন্সন বলস্পলন। সতাম্ার ম্াইে সারস্পফস এ সদস্পেন্সে সয আম্ার 
সঘাষণাটাস্পক তুন্সম্ ম্স্পন করে িুল পদস্পক্ষপ। আসস্পলই তাই। আন্সম্ সডলারুন্সম্র মু্স্পের 
হান্সস মু্স্পে ন্সদস্পত সচস্প়েন্সেলাম্। 
 
সজনন্সডবল নরম্ সুস্পর বলল, িাস্পলা হস্পতা শুধু আম্াস্পক জানাস্পতন তারপর আম্ার ন্সফস্পর 
না আসা পযিন্ত অস্পপক্ষা করস্পতন। 
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তাহস্পল সতা প্রন্সতস্পিাধ সন়ো হস্পতা না। কাজটা ফািি ন্সেকাস্পরর পস্পক্ষ সিািা পা়ে না, 
আন্সম্ জান্সন। 
 
এিাস্পব তাস্পক িাম্াস্পত পারস্পবন না, ফািি ন্সেকার। সস এেস্পনা এই পস্পদ বসার আিা 
োস্পডন্সন। আন্সম্ ন্সনন্সিত সয অস্পনস্পকই বলস্পব আম্ার উন্সচত আপনার ম্স্পনান়েন প্রতযােযান 
করা। সডলারন্সম্ সটন্সবস্পলর সসরা ম্াইে এবং সসরা ফািি ন্সেকার হস্পত পারস্পব। 
 
সসরা ম্াইে, স্বীকার করন্সে, সযাস্পেস  জ জ কস্পর বলস্পলন। ন্সেকারস্পদর োডা সস অনয 
কাউস্পক িত্ৰু ম্স্পন কস্পরনা। তাস্পক ন্সেকার বানাস্পনাই উন্সচত হ়েন্সন।–সদে, হযান্সম্ি 
ম্ন্সহলাস্পক সাস্পি সন়োর বযাপারটা ন্সক আম্ার বাধা সদ়ো উন্সচত? আন্সম্ জান্সন তুন্সম্ বাধয 
হস্প়েে। 
 
না, না, তাস্পক সাস্পি সন়োর সয কারণটা বস্পলন্সে সসটা সন্সতয। আসস্পলই সস ও়োন্সনিং 
ন্সসস্পিম্ ন্সহস্পসস্পব কাজ করস্পব এবং বাধয করার জনয আন্সম্ ন্সেকার সডলারন্সম্র প্রন্সত 
কৃতে। হযান্সম্ি ম্ন্সহলাস্পক ন্সদস্প়ে অস্পনক কাজ হস্পব। 
 
ন্সেক আস্পে। িাল কিা, আন্সম্ও ন্সম্স্পিয কিা বলন্সে না। আন্সম্ সন্সতযই ন্সবশ্বাস কন্সর, এই 
ন্সবপদ সিস্পক উদ্ধাস্পরর জনয যা করা প্রস্প়োজন সব তুন্সম্ করস্পব–যন্সদ আম্ার অন্তজিাস্পনর 
উপর িরসা করস্পত পাস্পরা। 
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সবাধহ়ে পান্সর, সস কারস্পণই সতা আপনার সাস্পি একম্ত হস্প়েন্সে। কিা ন্সদন্সচ্ছ, যাই ঘটুক 
না সকন আন্সম্ ন্সফস্পর আসব। আন্সম্ ন্সফস্পর আসব ফািি ন্সেকার হও়োর জনয, এন্সে-
ন্সম্উলরা বা ন্সেকার সডলারন্সম্. যা ইচ্ছা করস্পত পাস্পর। 
 
কিা বলস্পত বলস্পতই সজনন্সডবল ন্সনস্পজস্পক পরীক্ষা করল। সস এত আনন্সন্দত সকন, সকন 
ম্হাকাস্পি সযস্পত এত আগ্রহী। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অবিযই। ন্সপ্রম্ পালিার ন্সেক এই কাজটাই 
কস্পরন্সেস্পলন এবং সস প্রম্াণ কস্পর সদস্পব ির সজনন্সডবলও করস্পত পাস্পর। তারপর ফািি 
ন্সেকাস্পরর পদ সকউ তার কাে সিস্পক সকস্পড ন্সনস্পত পারস্পব না। এোডাও আস্পরকটা 
বযাপার রস্প়েস্পে। লডাইস্প়ের আগ্রহ। সয বযন্সি প্রাপ্তব়েে জীবস্পনর পুস্পরাটাই কান্সটস্প়েস্পে 
অনুন্নত গ্রস্পহর অন্ধকার কুেুন্সরস্পত তার জনয উস্পিজনা সোিঁজা স্বািান্সবক।–পন্সরষ্কার সব 
বলস্পত পারস্পব না, তস্পব এটুকু বলস্পত পারস্পব সয ম্হাকাস্পি সযস্পত সস িীষণরকম্ আগ্রহী। 
 
. 
 
সসস্পিল 
 
৩৯. 
 
 সজনি সপস্পলাস্পরট জীবস্পন প্রিম্বাস্পরর ম্স্পতা দৃিযগুস্পলা সদেস্পে। ট্র্যান্সিস্পজর িাষযম্স্পত 
একটা ম্াইস্পক্রাজাস্পম্পর পর নক্ষত্র পন্সরণত হস্প়েস্পে উজ্জ্বল স ালস্পক। চতুিি গ্রহ–সযটাস্পত 
ম্ানুষ বাস কস্পর, তাস্পদর পরবতিী  ন্তবয–ধীস্পর ধীস্পর বড হস্পচ্ছ এবং েষ্ট হস্প়ে উস্পেস্পে। 
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গ্রস্পহর একটা ম্ানন্সচত্র ততন্সর কস্পর সপাস্পটিবল ন্সিন্সনং ন্সডিাইস্পস প্রদিিন করস্পে 
কন্সম্পউটার। ন্সজন্সনসটা রস্প়েস্পে সপস্পলাস্পরস্পটর সকাস্পলর উপর। 
 
এর আস্প  সবি কস্প়েকন্সট গ্রস্পহ সনস্পম্স্পে ট্র্যান্সিজ। আত্মন্সবশ্বাস্পসর সাস্পি বলল, এেনই এত 
িালিাস্পব সদেস্পত শুরু কস্পরানা, সজনি। প্রিস্পম্ আম্াস্পদরস্পক এন্সর সিিস্পন সযস্পত হস্পব। 
সবি ন্সবরন্সিকর একটা বযাপার। 
 
সপস্পলাস্পরট সচাে তুলল। ন্সনি়েই শুধু আনুিান্সনকতা। 
 
হযািঁ। ন্সকন্তু ন্সবরন্সিকর। 
 
ন্সকন্তু এেন সতা িান্সন্তর সম়্ে। 
 
অবিযই। তার ম্াস্পন আম্রা এন্সর সিিন পার হস্পত পারব। প্রিস্পম্ যন্সদও ইস্পকালন্সজকযাল 
বযাস্পলস্পির বযাপারটা রস্প়েস্পে। প্রস্পতযক গ্রস্পহরই ন্সনজস্ব ইস্পকালজী রস্প়েস্পে। সসটা তারা নষ্ট 
করস্পত চা়েনা। তাই আম্াস্পদর ম্হাকািযান পরীক্ষা কস্পর সদেস্পব সকাস্পনা ধরস্পনর 
অনাকান্সঙ্ক্ষত অ িান্সনজম্ বা ইনস্পফকিন আস্পে ন্সকনা। 
 
আম্ার ম্স্পন হ়ে সসরকম্ ন্সকেু সনই। 
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সনই, পরীক্ষা করস্পলই ওরা বুঝস্পত পারস্পব। আস্পরকটা কিা ম্স্পন রােস্পব, সসস্পিল 
ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর অন্তিুিি না। তাস্পদর স্বাধীনতার প্রন্সত আম্াস্পদর সম্মান 
জানাস্পত হস্পব। 
 
ইিস্পপকিস্পনর জনয একটা সোট যান এন্স স্প়ে এল। সসোন সিস্পক একজন কাষ্টম্স 
অন্সফন্সস়োল উেল তাস্পদর যাস্পন। ন্সনস্পজর তসন্সনক জীবস্পনর কিা ম্স্পন পডা়ে ট্র্যান্সিজ চঞ্চল 
হস্প়ে পস্পডস্পে। 
 
ফার িার, টান্সম্িনাস সিস্পক এস্পসস্পে, সস বলল। জাহাস্পজর কা জপত্র। সকাস্পনা অস্ত্র সনই। 
বযন্সি ত সিস্পসল। আম্ার পাসস্পপাটি। একজন যাত্রী আস্পে। তার পাসস্পপাটি। আম্রা 
টুযন্সরি। 
 
কািম্স অন্সফন্সস়োস্পলর পরস্পন উজ্জ্বল ইউন্সনফম্ি, সসটাস্পত  াঢ় লাল রং-এর আন্সধকয 
সবন্সি।  াল এবং উপস্পরর সোিঁট ম্সৃণিাস্পব কাম্াস্পনা ন্সকন্তু ন্সচবুস্পকর দুইপাস্পি সোট সোট 
দান্সড আস্পে। ফাউস্পেিন ন্সিপ? সস ন্সজস্পেস করল। 
 
উচ্চারণ করল ফাউস্পেইসানন্সসপ, ন্সকন্তু ট্র্যান্সিজ হাসলনা বা উচ্চারণ ন্সেক কস্পর ন্সদলনা। 
যতগুস্পলা গ্রহ রস্প়েস্পে ন্সেক ততগুস্পলা বাচনিন্সঙ্গ রস্প়েস্পে। সবাই যার যার িন্সঙ্গস্পত কিা 
বস্পল। যতক্ষণ সবাঝা যাস্পব ততক্ষণ সকউ এগুস্পলা ন্সনস্প়ে ম্ািা ঘাম্া়ে না। 
 
হযািঁ, ট্র্যান্সিজ বলল। ফাউস্পেিন ন্সিপ। বযন্সি ত। 
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েুব সুন্দর। আপনার সলন্সডং। 
 
আম্ার ন্সক? 
 
আপনার সলন্সডং। ন্সক বহন করস্পেন? 
 
ওহ, আম্ার কাস্প িা। এই সয আইস্পটম্ অনুযা়েী তান্সলকা। সবই বযন্সি ত ম্ালপত্র। 
বান্সণজয করস্পত আন্সসন্সন। আস্প ই বস্পলন্সে, আম্রা সাধারণ টুন্সরি। 
 
কািম্স অন্সফন্সস়োল সকৌতূহলী হস্প়ে চারপাস্পি তাকাস্পলা। টুযন্সরিস্পদর জনয অস্পনক বড 
সিস্পসল। 
 
ফাউস্পেিন িযাোডি অনুযা়েী না, ট্র্যান্সিজ সকৌতুক কস্পর বলল। আর আম্ার যস্পিষ্ট 
সাম্িিয রস্প়েস্পে। 
 
অিিাৎ আপন্সন বলস্পেন সয আন্সম্ ধনী হস্পত পান্সর? অন্সফসার তার ন্সদস্পক সচাে সোট কস্পর 
তাকাস্পলা, তারপর দৃন্সষ্ট সন্সরস্প়ে ন্সনল। 
 
িেটার অিি ন্সনস্প়ে এক মু্হূতি ন্সিধা করল ট্র্যান্সিজ, তারপর আস্পরা কস্প়েক মু্হূতি স ল 
পরবতিী পদস্পক্ষপ ন্সেক করার জনয। না, আপনাস্পক ঘুষ সদ়োর সকাস্পনা ইচ্ছা আম্ার সনই, 
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সস বলল ঘুষ সদ়োর সকাস্পনা কারণ সনই–তাোডা ইচ্ছা িাকস্পলও সদস্পে ম্স্পন হ়েনা সয 
আপন্সন ঘুষ োন। প্রস্প়োজন ম্স্পন করস্পল ম্হাকািযান পুস্পরাটা সদেস্পত পাস্পরন। 
 
প্রস্প়োজন সনই, অন্সফসার তার পস্পকট সরকডিার একপাস্পি সন্সরস্প়ে বলল। এরই ম্স্পধয 
পরীক্ষা কস্পর সদো হস্প়ে স স্পে সকাস্পনা সবআইনী ইনস্পফকিন আস্পে ন্সকনা। সনই। একটা 
সরন্সডও ওস্প়েিস্পলংি ন্সদন্সচ্ছ। এস্পপ্রাচ বীস্পম্র কাজ করস্পব। 
 
সলাকটা চস্পল স ল। আনুিান্সনকতা সিষ হস্পত ম্াত্র পস্পনর ন্সম্ন্সনট সলস্প স্পে। 
 
সপস্পলাস্পরট ন্সনচু  লা়ে বলল, সলাকটা ঝাস্পম্লা করস্পত পারত, তাই না? আসস্পলই ঘুষ 
আিা করন্সেল? 
 
কািঁধ ঝািঁকাস্পলা ট্র্যান্সিজ। কািম্স্পসর সলাকস্পদর ঘুষ সদ়ো  যালান্সির ম্স্পতা পুরস্পনা 
বযাপার। সদ়োর জনয আন্সম্ ততন্সরই ন্সেলাম্। যাই সহাক সস হ়েস্পতা ফাউস্পেিন ন্সিপ সিস্পক 
সুস্পযা  না সন়োটাই উন্সচত ম্স্পন কস্পরস্পে। সম়্ের বুন্সড বস্পলন্সেস্পলন, সযোস্পনই যাই 
ফাউস্পেিস্পনর নাম্ আম্াস্পদর রক্ষা করস্পব। িুল বস্পলনন্সন–বযাপারটা সিষ হস্পত অস্পনক 
সম়্ে লা স্পত পারত। 
 
সকন? যা জানা দরকার সসটাস্পতা সস সপস্প়েস্পে। 
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হযািঁ, ন্সকন্তু িদ্রতা কস্পর কাজ সসস্পরস্পে ন্সরস্পম্াট সরন্সডও েযান্সনং-এর ম্াধযস্পম্। ইচ্ছা করস্পলই 
সস হযাে সম্ন্সিন ন্সদস্প়ে ম্হাকািযান পরীক্ষা কস্পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা লান্স স্প়ে ন্সদস্পত পারত। 
আম্াস্পদরস্পক সকাস্পনা ন্সফল্ড হসন্সপটাস্পল ন্সনস্প়ে সারা ন্সদন আটস্পক রােস্পত পারত। 
 
ন্সক? ম্াই ন্সড়োর সফস্পলা! 
 
সবন্সি উস্পিন্সজত হস্প়োনা। আন্সম্ বস্পলন্সে করস্পত পারত, ন্সকন্তু কস্পরন্সন। তার ম্াস্পন আম্রা 
এেন লযাে করস্পত পান্সর। আন্সম্ চাই গ্রযান্সিন্সটকযান্সল ন্সনস্পচ নাম্স্পত ম্াত্র পস্পনর ন্সম্ন্সনট 
লা স্পব। ন্সকন্তু লযান্সেং সাইটটা সকািা়ে জান্সন না। চাই না সকাস্পনা ঝাস্পম্লা সহাক। অিিাৎ 
সরন্সডও বীম্ অনুসরণ কস্পরই নাম্স্পত হস্পব অস্পনক সম়্ে লা স্পব–কারণ এটস্পম্ান্সফ়োর 
সপন্সরস্প়ে ন্সনস্পচ নাম্স্পত হস্পব। 
 
সপস্পলাস্পরটস্পক উফুল্ল ম্স্পন হস্পলা। সসটাইস্পতা িাস্পলা, স ালান। আম্রা ন্সক িূেে সদেস্পত 
পাবার ম্স্পতা যস্পিষ্ট ধীস্পর ন্সনস্পচ নাম্ব? সপাস্পটিবল ন্সিউন্সিনসহ দুহাত উপস্পর তুস্পল সস 
ন্সজস্পেস করল। 
 
ন্সকেুটা সম্স্পঘর ির সপন্সরস্প়ে আম্াস্পদরস্পক প্রন্সত সসস্পকস্পে কস্প়েক ন্সকস্পলান্সম্টার কস্পর নাম্স্পত 
হস্পব। সবলুস্পন ওডার ম্স্পতা না হস্পলও, প্লযাস্পনস্পটাগ্রান্সফ েট করস্পত পারস্পব। 
 
চম্ৎকার! চম্ৎকার! 
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ট্র্যান্সিজ ন্সচন্সন্তত স্বস্পর বলল, যন্সদ সসস্পিল গ্রস্পহ অস্পনকন্সদন িাকস্পত হ়ে তাহস্পল স্থানী়ে 
সম্স্প়ের সাস্পি জাহাস্পজর ঘন্সড ন্সম্ন্সলস্প়ে সন়ো উন্সচত। 
 
বযাপারটা ন্সনিির করস্পে আম্াস্পদর পন্সরকল্পনার উপর। আম্রা ন্সক করব, স ালান? 
 
আম্াস্পদর কাজ হস্পচ্ছ  া়ো েুিঁস্পজ সবর করা, তার জনয কতন্সদন লা স্পব আন্সম্। জান্সননা। 
 
হাত ঘন্সডর সম়্ে ন্সম্ন্সলস্প়ে সনই, জাহাস্পজর ঘন্সড সযম্ন আস্পে িাক। 
 
িাল বুন্সদ্ধ, ট্র্যান্সিজ বলল। সচাে নান্সম্স্প়ে তাকাস্পলা গ্রস্পহর ন্সদস্পক, তাস্পদর ন্সনস্পচ দ্রুত 
প্রসান্সরত হস্পচ্ছ। এোস্পন অস্পপক্ষা করার সকাস্পনা ম্াস্পন হ়ে না। সতা!–চল ন্সনস্পচ নাম্া যাক, 
সজনি, সদন্সে ওোস্পন ন্সক পাই। 
 
ন্সচন্সন্ততিাস্পব ট্র্যান্সিজ গ্রস্পহর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে। এর আস্প  সস কেস্পনা সসস্পিল 
ইউন্সন়েস্পন আস্পসন্সন, ন্সকন্তু জাস্পন  ত এক িতােী ধস্পর এটা ফাউস্পেিস্পনর সাস্পি দূরত্ব 
বজা়ে সরস্পেস্পে। অবাক হস্পলা ন্সকেুটা ি়েও সপল–কারণ তারা েুব তাডাতান্সড কািম্স 
সপন্সরস্প়েস্পে। 
 
বযাপারটা ন্সেক ন্সম্লস্পে না। 
 
. 
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৪০. 
 
 কািম্স অন্সফসাস্পরর নাম্ জগ্রি সিাধযিি। জীবস্পনর অস্পধিকটা কান্সটস্প়েস্পে সস এই 
সিিস্পন। 
 
এই জীবস্পন সস েুিী, কারণ প্রন্সত ন্সতন ম্াস অন্তর একম্াস্পসর জনয সস ন্সনস্পজর বইগুস্পলা 
পডার পেস্পন্দর  ান সিানার এবং স্ত্রী ও সেস্পলর কাে সিস্পক দূস্পর িাকার সুস্পযা  পা়ে। 
 
অবিয,  ত দুই বেস্পরর সবস্পচস্প়ে ন্সবরন্সিকর বযাপার হস্পচ্ছ বতিম্ান কািম্স সহড 
একজন স্বপ্নচারী। ন্সনস্পজর অদু্ভত কাস্পজর তকন্সফ়েত ন্সহস্পসস্পব সয সলাক বস্পল সয সস স্বস্পপ্ন 
ন্সনস্পদিি সপস্প়েস্পে তার সচস্প়ে ন্সবরন্সিকর আর ন্সকেু হস্পত পাস্পর না। 
 
বযন্সি তিাস্পব সিািাধযিি এগুস্পলা সকাস্পনাটাই ন্সবশ্বাস কস্পর না, যন্সদও বযাপারটা সস প্রচার 
কস্পরন্সন। অন্সধকাংি সসস্পিন্সল়োন এন্সেসাইন্সকক সস্পন্দহ পেন্দ কস্পর না। ন্সকন্তু 
সম্স্পটন্সর়োন্সলন্সিক ন্সহস্পসস্পব ন্সনস্পজস্পক প্রচার করস্পল সপনিন সপস্পত সম্সযা হস্পব। 
 
দুহাত ন্সদস্প়ে ন্সচবুস্পকর দুপাস্পির দান্সড ঘষল সস, কািল, তারপর অস্বািান্সবক িদ্র  লা়ে 
ন্সজস্পেস করল, এটাই সসই ম্হাকািযান, সহড? 
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কািম্স সহস্পডরও একটা কন্সেন সসস্পিন্সল়োন নাম্ রস্প়েস্পে–নাম্ারাি  ন্সডসািট্ট। 
কন্সম্পউটাস্পরর ততন্সর ন্সকেু ডাটা ন্সনস্প়ে বযি ন্সেল। না তান্সকস্প়েই ন্সজস্পেস করল, ন্সকস্পসর 
ম্হাকািযান? 
 
ফার িার। ফাউস্পেিন ন্সিপ। এইম্াত্র ন্সনস্পচ পাোলাম্। ন্সবন্সিন্ন এস্পঙ্গল সিস্পক সয যাস্পনর 
হস্পলাগ্রাফ আম্াস্পদর সদোস্পনা হস্প়েস্পে। আপন্সন ন্সক এটারই স্বপ্ন সদস্পেন্সেস্পলন? 
 
 ন্সডসািট্ট এবার তাকাস্পলা। সোটোস্পটা ম্ানুষ, কাস্পলা সচাে, সচাস্পের চারপাস্পি সূক্ষ্ম 
বন্সলস্পরো। তুন্সম্ ন্সজস্পেস করে সকন? 
 
বুক টান কস্পর দািঁডাস্পলা সিািাধযিি, িুরু কুচস্পক স স্পে। আস্পরাহীরা বলস্পে সয ওরা 
টুযন্সরি, ন্সকন্তু আন্সম্ আস্প  এরকম্ ম্হাকািযান সদন্সেন্সন। আম্ার ম্স্পত ওরা ফাউস্পেিস্পনর 
এস্পজে। 
 
 ন্সডসািট্ট সচ়োস্পর সহলান ন্সদস্প়ে বসল। সিান, আন্সম্ সতাম্ার ম্তাম্ত জানস্পত চাইন্সন। 
 
ন্সকন্তু সহড, সদস্পির প্রন্সত দান্স়েত্বস্পবাস্পধর কারস্পণ 
 
বুস্পকর উপর দুহাত িাজ কস্পর  ন্সডসািট্ট কডা সচাস্পে অধীস্পনর ন্সদস্পক তাকাস্পলা। 
সিািাধিি (যন্সদও আকৃন্সতস্পত অস্পনক বড) উপরও়োলার কডা দৃন্সষ্টর সাম্স্পন হার ম্ানল। 
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ম্াই ম্যান, সতাম্ার জনয সকানটা িাস্পলা হস্পব সসটা সতাম্ার জানা উন্সচত,  ন্সডসািট্ট 
বলল। সকাস্পনা প্রশ্ন না কস্পর ন্সনস্পজর কাজ করস্পব–নইস্পল আন্সম্ সদেব অবসস্পরর পর তুন্সম্ 
সযন সপনিন না পাও, সবন্সি সোিঁক-সোিঁক করস্পল অবসরও ন্সনস্পত হস্পব তাডাতান্সড। 
 
ন্সনচু স্বস্পর, সিািাধযিি বলল, ইস্প়েস সযার। তারপর অনু ত  লা়ে বলল, আম্াস্পদর 
আওতা়ে আস্পরকটা ম্হাকািযান সদো যাস্পচ্ছ, সসটা ন্সরস্পপাটি করা আম্ার দান্স়েস্পত্বর ম্স্পধয 
পস্পড? 
 
ধস্পর নাও ন্সরস্পপাটি করা হস্প়েস্পে,  ন্সডসািট্ট ন্সবরি স্বস্পর বলল, আবার বযি হস্প়ে পস্পডে 
ন্সনস্পজর কাজ ন্সনস্প়ে। 
 
সযটা, সিািাধযিি আস্পরা আন্তন্সরক  লা়ে বলল, ন্সেক আস্প রটার ম্স্পতা। 
 
 সডস্পে ির ন্সদস্প়ে  ন্সডসািট্ট উস্পে দািঁডাস্পলা। ন্সিতী়ে আস্পরকটা? 
 
সিািাধযিি ম্স্পন ম্স্পন হাসল। আিাবাদী সলাকটা দুইটা যান স্বস্পপ্ন সদস্পেন্সন। 
 
পুস্পরাপুন্সর সযার! সস বলল। আন্সম্ এেন সপাস্পি ন্সফস্পর ন্স স্প়ে ন্সনস্পদিস্পির অস্পপক্ষা়ে িান্সক। 
আর আিা কন্সর, সযার। 
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হযািঁ? সপনিস্পনর ঝুিঁন্সক িাকা সস্পিও ন্সনস্পজস্পক সস সেকাস্পত পারলনা, আিা কন্সর, সযার, 
আম্রা িুল ম্হাকািযানটাস্পক োন্সডন্সন। 
৪১. 
 
ফার িার দ্রুত ন্সতস্পত সসস্পিল গ্রস্পহর মু্স্পের ন্সদস্পক এগুস্পচ্ছ। সপস্পলাস্পরট তান্সকস্প়ে আস্পে 
মু্গ্ধ সচাস্পে। এোস্পন সম্স্পঘর ির টান্সম্িনাস্পসর সচস্প়েও অস্পনক সবন্সি পাতলা এবং েডাস্পনা। 
ম্ানন্সচস্পত্র সযম্ন সদোস্পনা হস্প়েস্পে লযাে সারস্পফস ন্সেক সতম্নই ন্সনন্সবড এবং ন্সবিৃত–
ম্ন্সরচা-রং সদস্পে ম্স্পন হস্পচ্ছ ম্হাস্পদস্পির অন্সধকাংিই ম্রুিূন্সম্। 
 
জীবস্পনর সকাস্পনা অন্সিত্ব সদো যাস্পচ্ছ না। ম্স্পন হস্পচ্ছ সযন ধূসর সম্িূন্সম্, সীম্াহীন 
পবিতস্পশ্রণী, ম্হাসা র এবং ন্সনষ্প্রাণ ম্রুিূন্সম্র গ্রহ। 
 
প্রাণহীন ম্স্পন হস্পচ্ছ, সপস্পলাস্পরট ন্সফসন্সফস কস্পর বলল। 
 
এই উচ্চতা সিস্পক তুন্সম্ সকাস্পনা লাইফ-সাইন সদেস্পত পাস্পব না। ট্র্যান্সিজ বলল। আস্পরা 
ন্সনস্পচ নাম্স্পল সবুস্পজর সোিঁ়ো সদেস্পত পাস্পব। তার আস্প  সতাম্ার সচাস্পে পডস্পব রাস্পতর 
অংস্পির ঝলম্স্পল লযােস্পেপ। ম্ানুস্পষর সহজাত প্রবৃন্সি হস্পচ্ছ যেন অন্ধকার নাস্পম্, তেন 
ন্সনস্পজস্পদর দুন্সন়োটাস্পক আস্পলান্সকত কস্পর সতালা, এম্ন সকাস্পনা গ্রহ সদন্সেন্সন সযটা এই 
ন্সন়েস্পম্র বযন্সতক্রম্ হস্প়েস্পে। অনয কিা়ে বলা যা়ে, জীবস্পনর প্রিম্ উৎস ন্সহস্পসস্পব তুন্সম্ 
সকাস্পনা ম্ানুষস্পক সদেস্পব না বরং সতাম্ার সচাস্পে পডস্পব সটকস্পনালজী। 
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সপস্পলাস্পরট ন্সচন্সন্ততস্বস্পর বলল, আম্ার ম্স্পন হ়ে কান্সর ন্সর উন্ন়েস্পনর সবস্পচস্প়ে প্রিম্ কাজ 
হস্পচ্ছ রাতস্পক ন্সদস্পন রূপান্তন্সরত করা। সয সকাস্পনা গ্রস্পহর অন্ধকার সারস্পফস্পস আস্পলা বুন্সদ্ধর 
পন্সরম্াণ িারা সসটার কান্সর ন্সর উন্ন়েন পন্সরম্াপ করস্পত পারস্পব। সতাম্ার ন্সক ম্স্পন হ়ে 
অন্ধকার পুস্পরাপুন্সর দূর করস্পত কত সম়্ে লা স্পত পাস্পর। 
 
ট্র্যান্সিজ হাসল। সতাম্ার ন্সচন্তা িাবনা সবি অদু্ভত, তস্পব আম্ার ম্স্পন হ়ে ন্সম্িলন্সজি 
হও়োর কারস্পণই এম্ন হস্প়েস্পে। আম্ার ন্সবশ্বাস সকাস্পনা ন্সবশ্বই আজ পযিন্ত অন্ধকার 
পুস্পরাপুন্সর দূর করস্পত পাস্পর ন্সন। আস্পলার বযাপারটা ন্সনিির কস্পর জনসংেযার ঘনস্পত্বর 
উপর, সসই কারস্পণই ম্হাস্পদিগুস্পলাস্পক তুন্সম্ কাস্পলা ন্সফতার ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ উজ্জ্বল ন্স স্পের 
ম্স্পতা ঝলম্ল করস্পত সদেস্পব। এম্ন ন্সক ট্র্যানটর যেন একটা ন্সবিাল একক কাোস্পম্া 
ন্সেল তেস্পনা শুধু ঘনবসন্সতপূণি এলাকাগুস্পলাস্পত আস্পলার ন্সবিৃন্সত ন্সেল। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর কিাম্স্পতা ন্সনস্পচ সবুস্পজর সোিঁ়ো সদো যাস্পচ্ছ, িূ-স ালক সিষবার প্রদন্সক্ষণ 
করার সম়্ে িহরগুস্পলা সপস্পলাস্পরটস্পক সদন্সেস্প়ে ন্সদল। এই গ্রহ েুব একটা ন র সকন্সন্দ্রক 
না। সসস্পিল ইউন্সন়েস্পন আস্প  কেস্পনা আন্সসন্সন, ন্সকন্তু কন্সম্পউটাস্পরর তিয অনুযা়েী এরা 
প্রাচীনপন্থী।  যালান্সির সচাস্পে সটকস্পনালজী শুধু ফাউস্পেিস্পনর একক অন্সধকার এবং 
সযোস্পন ফাউস্পেিন জনন্সপ্র়ে না, তাস্পদর প্রবৃন্সি হস্পচ্ছ অতীত আিঁকস্পড রাো–শুধু অস্পস্ত্রর 
বযাপার বাদ ন্সদস্প়ে। ন্সনন্সিত িাক সসস্পিন্সল়োনরা এ বযাপাস্পর যস্পিষ্ট এন্স স্প়ে আস্পে। 
 
ন্সড়োর ন্সম্, স ালান, বযাপারটা ন্সনি়েই জন্সটল হস্প়ে উেস্পব না, তাই না? যত যাই সহাক, 
আম্রা ফাউস্পেিনার এবং িত্ৰু এলাকা়ে রস্প়েন্সে। 
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এটা িত্ৰু এলাকা না, সজনি। ফাউস্পেিন এোস্পন জনন্সপ্র়ে না, বযাস এইটুকুই। সসস্পিল 
ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পন সযা  সদ়েন্সন। ন্সনস্পজস্পদর স্বাধীনতা ন্সনস্প়ে সসস্পিন্সল়োনরা  ন্সবিত। 
তস্পব কেস্পনাই ম্স্পন করস্পত চা়ে না সয ফাউস্পেিস্পনর তুলনা়ে তারা অস্পনক দুবিল এবং 
আম্রা সচস্প়েন্সে বস্পলই এেস্পনা স্বাধীন রস্প়েস্পে। এই কারস্পণই আম্াস্পদরস্পক পেন্দ না 
করার ন্সবলান্সসতা তারা সদোস্পতই পাস্পর। 
 
আম্ার এেস্পনা ম্স্পন হস্পচ্ছ বযাপারটা জন্সটল হস্প়ে উেস্পব, সপস্পলাস্পরট অস্বন্সির সাস্পি বলল। 
 
সম্াস্পটই না, ট্র্যান্সিজ বলল। সিান, সজনি। আন্সম্ বলন্সে সসস্পিল  িনিস্পম্স্পের অন্সফন্সস়োল 
ম্স্পনািাস্পবর কিা। সাধারণ ম্ানুষ পুস্পরাপুন্সর সাধারণ। যন্সদ তাস্পদর সাস্পি িদ্র আচরণ 
কন্সর এবং িাব না সদোই সয আম্রাই  যালান্সির লডি, তাহস্পল ওরাও িদ্র আচরণ 
করস্পব। সসস্পিস্পল আম্রা ফাউস্পেিস্পনর প্রিূত্ব ন্সবিার করস্পত আন্সসন্সন। আম্রা টুযন্সরি। 
এম্ন সব প্রশ্ন করব যা সয সকাস্পনা টুযন্সরিই ন্সজস্পেস করস্পত পাস্পর। 
 
পন্সরন্সস্থন্সত অনুকূস্পল িাকস্পল, আম্রা ন্সকেু আইন ত সুন্সবধা পাব। কস্প়েকন্সদন সিস্পক এই 
গ্রহটার বযাপাস্পর অন্সিেতা সঞ্চ়ে করস্পত সকাস্পনা অসুন্সবধা সনই। তাস্পদর হ়েস্পতা একটা 
আকষিণী়ে সংেৃন্সত রস্প়েস্পে, রস্প়েস্পে ম্স্পনামু্গ্ধকর প্রাকৃন্সতক দৃিয, ম্জাদার োবার, আর 
এগুস্পলা না িাকস্পলও সুন্দরী সম্স্প়েস্পতা িাকস্পবই। েরচ সকাস্পনা বযাপার না। 
 
সপস্পলাস্পরস্পটর িুরু কুিঁচস্পক স ল, ওহ্, ম্াই ন্সড়োর চযাপ। 
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কাম্ অন, ট্র্যান্সিজ বলল। সস রকম্ বুস্পডা সতা হওন্সন। সতাম্ার একটুও আগ্রহ হস্পচ্ছ না? 
 
একসম়্ে যিাযিিাস্পব এই িূন্সম্কা পালন কস্পরন্সেলাম্, অস্বীকার করব না, ন্সকন্তু এেন 
পন্সরন্সস্থন্সত সসরকম্ সনই। আম্াস্পদর একটা ন্সম্িন রস্প়েস্পে। আম্াস্পদরস্পক  া়োস্পত সপৌঁেস্পত 
হস্পব। সম়্েটা আনস্পন্দ কাটাস্পনার ন্সবরুস্পদ্ধ ন্সকেু বলার সনই ন্সকন্তু ন্সনস্পজস্পদরস্পক অনয 
ন্সবষস্প়ের সাস্পি জন্সডত কস্পর সফলস্পল ন্সেন্সল কাজ করস্পত পারব না। ম্ািা ঝািঁন্সকস্প়ে ন্সনচু 
 লা়ে বলল, আম্ার ধারণা তুন্সম্ ি়ে সপস্প়েন্সেস্পল ট্র্ানটস্পরর।  যালাকন্সটক লাইস্পব্র্ন্সরস্পত 
আন্সম্ িাস্পলা সম়্ে কাটাস্পবা এবং সহস্পজ নডাচডা করব না। অবিযই লাইস্পব্র্ন্সর আম্ার 
কাস্পে কাস্পলা সচাস্পের কুম্ারী সম্স্প়ের ম্স্পতা সতাম্ারও তাই ম্স্পন হস্পতা। 
 
আন্সম্ সতা দুিঃিন্সরত্র লম্পট না, সজনি, ট্র্যান্সিজ বলল, ন্সকন্তু সন্নযাসী হও়োর ইচ্ছাও 
আম্ার সনই। ন্সেক আস্পে কিা ন্সদন্সচ্ছ  া়োর বযাপাস্পরই গুরুত্ব সদব, তস্পব, উপস্পিা  করার 
ম্স্পতা ন্সকেু যন্সদ সপস্প়েই যাই,  যালান্সিস্পত এম্ন সকাস্পনা কারণ সনই সয আন্সম্ স্বািান্সবক 
আচরণ করব না। 
 
যন্সদ তুন্সম্  া়োস্পক প্রিম্ গুরুত্ব দাও। 
 
সদব। যাইস্পহাক, ম্স্পন রােস্পব, কাউস্পক বলস্পব না আম্রা ফাউস্পেিন সিস্পক এস্পসন্সে। ওরা 
জানস্পব ন্সেকই, কারণ েরচ করার জনয আম্াস্পদর হাস্পত রস্প়েস্পে ফাউস্পেিন সক্রন্সডট এবং 
কিা বলন্সে টান্সম্িনাস্পসর এযাকস্পসস্পে, ন্সকন্তু সচাস্পে আঙু্গল ন্সদস্প়ে সদন্সেস্প়ে না ন্সদস্পল, ওরা ধস্পর 
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সনস্পব আম্রা িবঘুস্পর। তেন িাস্পলা আচরণ। করস্পব। যন্সদ বন্সল সয আম্রা ফাউস্পেিনার, 
তাহস্পল ওরা আস্পরা িদ্র আচরণ করস্পব, ন্সকন্তু ন্সকেুই বলস্পব না, ন্সকেুই সদোস্পব না, 
সকািাও ন্সনস্প়ে যাস্পব না। আম্াস্পদর একা সফস্পল রােস্পব। 
 
দীঘিশ্বাস সফলল সপস্পলাস্পরট। ম্ানুষস্পক আন্সম্ কেস্পনা বুঝস্পত পারব না। 
 
সতম্ন কন্সেন ন্সকেু না। ন্সনস্পজস্পক িাস্পলািাস্পব বুঝস্পত পারস্পল বাকী সবাইস্পক বুঝস্পত 
পারস্পব। আম্াস্পদর সিতর েুব সবন্সি পািিকয সনই। ম্ানুষস্পক বুঝস্পত না পারস্পল সসলডন 
ন্সকিাস্পব তার প্লযান ততন্সর কস্পরস্পেন? 
 
আন্সম্ আসস্পল এসব বযাপাস্পর অনন্সিে। কারণ সবি আত্মস্পকন্সন্দ্রক এবং সংকীণি জীবন 
কান্সটস্প়েন্সে। হ়েস্পতা কেস্পনা ন্সনস্পজস্পক িাস্পলািাস্পব সবাঝার সচষ্টা কন্সরন্সন। কাস্পজই তুন্সম্ হস্পব 
আম্ার পিপ্রদিিক এবং পরাম্িিদাতা। 
 
চম্ৎকার। এেন আম্ার উপস্পদি ম্স্পতা বস্পস বস্পস বাইস্পরর দৃিয সদস্পো। এেুন্সন লযাে 
করব ন্সকন্তু ন্সবশ্বাস কস্পরা ন্সকেুই সটর পাস্পব না। কন্সম্পউটার আর আন্সম্ পুস্পরা বযাপারটা 
সাম্লান্সচ্ছ। 
 
স ালান, ন্সকেু ম্স্পন কস্পরা না। যন্সদ সকাস্পনা তরুণী- 
 
িুস্পল যাও। আম্াস্পক বরং লযান্সেং এর বযাপারটা সাম্লাস্পত দাও। 
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সপস্পলাস্পরট ঘুস্পর গ্রহটার ন্সদস্পক তাকাস্পলা। এটাই প্রিম্ ন্সবস্পদিী গ্রহ যার বুস্পক জীবস্পন 
প্রিম্বাস্পরর ম্স্পতা সস পা রােস্পব। ন্সনস্পজর জনয তার করুণা হস্পলা, যন্সদও জাস্পন সয 
 যালান্সির কস্প়েক ন্সম্ন্সল়েন গ্রস্পহ ম্ানুষ বসন্সত স্থাপন কস্পরস্পে, ন্সকন্তু সসগুস্পলার 
সকাস্পনাটাস্পতই ম্ানুস্পষর জন্ম হ়েন্সন। 
 
শুধু একটা বাস্পদ। 
 
. 
 
৪২. 
 
 ফাউস্পেিস্পনর সচস্প়ে সসস্পিস্পলর সেসস্পপাটি অস্পনক সবন্সি সোট, ন্সকন্তু সবি স াোস্পনা এবং 
সুরন্সক্ষত। তাস্পদর সাম্স্পনই ম্হাকািযান একটা বাস্পিি েুন্সকস্প়ে জা়ে াম্স্পতা লক্ করা 
হস্প়েস্পে। তাস্পদরস্পক একটা ন্সবিান্সরত সকাড করা ন্সরন্সসপ্ট সদ়ো হস্পলা। 
 
সপস্পলাস্পরট ন্সনচু স্বস্পর ন্সজস্পেস করল, এটাস্পক এোস্পনই সরস্পে যাস্পবা? 
 
ম্ািা সনস্পড আশ্বাস্পসর িন্সঙ্গস্পত অপরজস্পনর কািঁস্পধ হাত রােল ট্র্যান্সিজ। ন্সচন্তা কস্পরানা, 
সসও ন্সনচু স্বস্পর কিা বলস্পে। 
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দুজন িাডা করা গ্রাউে কাস্পর উেল। ট্র্যান্সিস্পজর হাস্পত িহস্পরর একটা ম্যাপ। এোন 
সিস্পক িহস্পরর উিঁচু টাও়োরগুস্পলা সদো যাস্পচ্ছ। 
 
সসস্পিল ন্সসন্সট, সস ন্সনস্পদিি ন্সদল, গ্রস্পহর রাজধানী। িহর গ্রহ-নক্ষত্র–সবন্সকেুর নাম্ 
সসস্পিল। 
 
ম্হাকািযান ন্সনস্প়ে আম্ার ন্সচন্তা হস্পচ্ছ, সপস্পলাস্পরট আবাস্পরা বলল। 
 
ন্সচন্তার ন্সকেু সনই। রাস্পতই আবার ন্সফস্পর আসন্সে যন্সদ সবন্সি সম়্ে িাকস্পত হ়ে তাহস্পল 
এোস্পনই ঘুম্াস্পত হস্পব। একটা বযাপার সবাঝার সচষ্টা কস্পরা, সেসস্পপাটি ন্সন়েন্ত্রস্পণর জনয 
একটা ইোরস্পিলার সকাড রস্প়েস্পে। আম্ার জানাম্স্পত সসই সকাড সকউ কেস্পনা িঙ্গ 
কস্পরন্সন, এম্নন্সক যুস্পদ্ধর সম্স্প়েও না। সয ম্হাকািযান িান্সন্ত বজা়ে রােস্পব তার সকাস্পনা 
ক্ষন্সত করা যাস্পব না। নইস্পল সকউ ন্সনরাপদ সবাধ করস্পব না, বযবসা-বান্সণজয বন্ধ হস্প়ে 
যাস্পব। সকাস্পনা গ্রহ যন্সদ ন্সন়েম্টা িঙ্গ কস্পর,  যালান্সির সব ম্হাকািযান চালক সসই 
গ্রহস্পক ব়েকট করস্পব। ন্সবশ্বাস কস্পরা এম্ন ঝুিঁন্সক সকউ সনস্পব না। তাোডা- 
 
 তাোডা? 
 
সবি, তাোডা, আন্সম্ কন্সম্পউটারস্পক ন্সদস্প়ে বযবস্থা কস্পর এস্পসন্সে। আম্াস্পদর সচহারা এবং 
কণ্ঠস্বস্পরর সাস্পি সম্স্পল না এম্ন সকউ যন্সদ যাস্পন উোর সচষ্টা কস্পর সাস্পি সাস্পি ম্ারা 
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যাস্পব। সেসস্পপাটি প্রধানস্পক বযাপারটা বযােযা কস্পর বস্পলন্সে। তাস্পক বস্পলন্সে সয নতুন 
ম্স্পডস্পলর যান বস্পলই আন্সম্ জান্সননা ন্সকিাস্পব যন্ত্রটা বন্ধ করস্পত হ়ে। 
 
ন্সনি়েই ন্সবশ্বাস কস্পরন্সন। 
 
অবিযই না। ন্সকন্তু িাব সদন্সেস্প়েস্পে কস্পরস্পে, অনযিা়ে তার অপম্ান্সনত হও়োর সমূ্হ 
সম্ভাবনা ন্সেল। কাস্পজই আম্াস্পক ন্সবশ্বাস করার সহজ পিটাই সস সবস্পে ন্সনস্প়েস্পে। 
 
ম্ানব চন্সরস্পত্রর আস্পরকটা উদাহরণ? 
 
হযািঁ। 
 
গ্রাউে-কাস্পর সকাস্পনা োডস্পপাকা সনই, তুন্সম্ ন্সনন্সিত? 
 
বযাপরটা ন্সনস্প়ে সিস্পবন্সে। তাই ওরা যেন একটা কার ন্সনস্পত বলল, আন্সম্ সাস্পি সাস্পি অনয 
আস্পরকটা বাোই কন্সর। যন্সদ সবগুস্পলাস্পতই োরস্পপাকা বসাস্পনা িাস্পক–সবি, আম্রা এম্ন 
ন্সক ি়োনক কিা বস্পল সফস্পলন্সে? 
 
সপস্পলাস্পরটস্পক অেুিী ম্স্পন হস্পলা। ন্সকিাস্পব বলব বুঝস্পত পারন্সে না। অন্সিস্পযা  করা উন্সচত 
না, ন্সকন্তু  ন্ধটা আম্ার ন্সেক পেন্দ হস্পচ্ছ না। 
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গ্রাউে কাস্পর? 
 
 সেসস্পপাস্পটিই  ন্ধটা সপস্প়েন্সেলাম্। তেন ম্স্পন কস্পরন্সেলাম্ সব সপাস্পটিই সবাধহ়ে 
এধরস্পনর  ন্ধ িাস্পক। ন্সকন্তু এেন এোস্পনও পান্সচ্ছ। জানালাগুস্পলা েুস্পল সদ়ো যা়ে না? 
 
ট্র্যান্সিজ হাসল। হ়েস্পতা যা়ে, ন্সকন্তু সকাস্পনা লাি হস্পব না, গ্রহটা সবি ন্সবরন্সিকর। সবন্সি 
োরাপ  ন্ধ? 
 
সজারাস্পলা না, তস্পব সটর পাও়ো যাস্পচ্ছ ন্সবরন্সিকর। পুস্পরা গ্রস্পহই এম্ন  ন্ধ রস্প়েস্পে? 
 
আম্ার ম্স্পনই িাস্পক না সয এর আস্প  তুন্সম্ অনয সকাস্পনা গ্রস্পহ যাওন্সন। প্রন্সতটা বাসস্পযা য 
গ্রস্পহর ন্সনজস্ব  ন্ধ রস্প়েস্পে। প্রধানত  ােপালার, তস্পব আম্ার ধারণা ম্ানুষ এবং পশু 
পান্সের ন্সকেুটা অবদান রস্প়েস্পে। নতুন সকাস্পনা গ্রস্পহ অবতরণ করার পর। প্রিম্ অবস্থা়ে 
সকউই  ন্ধগুস্পলা সহয করস্পত পাস্পরনা। তস্পব অিযি হস্প়ে যাস্পব, সজনি। কস্প়েক ঘণ্টা পর 
আর ন্সকেুই সটর পাস্পব না। 
 
সব গ্রস্পহ ন্সনি়ে একরকম্  ন্ধ সনই। 
 
না। প্রস্পতযস্পকর ন্সনজস্ব  ন্ধ রস্প়েস্পে। যন্সদ একটু ম্স্পনাস্পযা  সদই এবং নাক আস্পরকটু তীক্ষ্ণ 
হ়ে অস্পনকটা এনাস্পক্রান্সন়োন কুকুস্পরর ম্স্পতা তাহস্পল  ন্ধ শুিঁস্পকই বস্পল ন্সদস্পত পারব সকান 
গ্রস্পহ দািঁন্সডস্প়ে আন্সে। সনিীস্পত যেন প্রিম্ েুন্সক, তেন নতুন সকাস্পনা গ্রস্পহ সনস্পম্ প্রিম্ন্সদন 
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সেস্পত পারতাম্না। পস্পর বুস্পডা সেসাররা আম্াস্পক একটা সকৌিল সিো়ে। নতুন গ্রস্পহ 
নাম্ার আস্প  রুম্াস্পল সসই গ্রস্পহর  ন্ধ ন্সম্ন্সিস্প়ে বারবার শুিঁকস্পত হস্পব। ম্ান্সটস্পত নাম্ার পর 
আর ন্সকেুই সটর পাস্পব না।–োরাপ ন্সদকটা ন্সেল বান্সডস্পত সফরা। 
 
সকন? 
 
সতাম্ার ধারণা টান্সম্িনাস্পসর সকাস্পনা  ন্ধ সনই? 
 
তুন্সম্ বলে আস্পে? 
 
অবিযই আস্পে। অনয সকাস্পনা  স্পন্ধর সাস্পি, ম্স্পন কস্পরা এই সসস্পিল-এর  স্পন্ধর সাস্পি 
অিযি হস্প়ে যাবার পর টান্সম্িনাস্পসর কটু  স্পন্ধ তুন্সম্ অবাক হস্প়ে যাস্পব। 
 
সপস্পলাস্পরট অবাক হস্প়ে স স্পে। 
 
অস্পনক কাস্পে চস্পল এস্পসস্পে িহস্পরর টাও়োরগুস্পলা, ন্সকন্তু সপস্পলাস্পরস্পটর দৃন্সষ্ট রস্প়েস্পে 
কাোকান্সে দৃস্পিযর উপর। আস্পরা অস্পনক গ্রাউে-কার দুন্সদস্পক যাও়ো আসা করস্পে। উপস্পর 
ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ এক আধটা বা়ুেন সচাস্পে পডস্পে, ন্সকন্তু সপস্পলাস্পরট সদেস্পে শুধু  ােপালা। 
 
প্লযাে লাইফগুস্পলা অদু্ভত ম্স্পন হস্পচ্ছ। সতাম্ার ন্সক ম্স্পন হ়ে সকাস্পনা স্থানী়ে প্রজান্সত রস্প়েস্পে 
এর ম্স্পধয? 
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আম্ার সস্পন্দহ আস্পে, ট্র্যান্সিজ অনযম্নে  লা়ে বলল। হাস্পতর ম্ানন্সচস্পত্রর সাস্পি গ্রাউে 
কাস্পরর কন্সম্পউটার সপ্রাগ্রাম্ ন্সেক করার সচষ্টা করস্পে। ম্ানুষ সযোস্পন বসন্সত স্থাপন 
কস্পরস্পে সসোস্পন স্থানী়ে প্রজান্সতর সকাস্পনা অন্সিত্ব রাস্পেন্সন। বসন্সতস্থাপনকারীরা ন্সনস্পজস্পদর 
উন্সদ্ভদ, প্রাণী সাস্পি কস্পর ন্সনস্প়ে এস্পসস্পে। 
 
তারপস্পরও ম্স্পন হস্পচ্ছ অদু্ভত। 
 
একই রকম্ প্রজান্সত তুন্সম্ সকাস্পনা গ্রস্পহই সদেস্পব না। একবার শুস্পনন্সেলাম্ সয 
এনসাইস্পলাস্পপন্সড়ো  যালাকন্সটকা প্রস্তুতকারীরা ন্সবন্সিন্ন প্রজান্সতর সয তান্সলকা ততন্সর 
কস্পরন্সেল তার জনয প্রস্প়োজন হস্প়েন্সেল সাতান্সিটা সম্াটাস্পম্াটা কন্সম্পউটার ন্সডে–তান্সলকাটা 
যেন সিষ হ়ে, তেনই সসটা পুরস্পনা হস্প়ে স স্পে। 
 
গ্রাউে কার সপৌঁস্পে স স্পে িহস্পরর সীম্াস্পন্ত। িাল কিা, আম্রা যান্সচ্ছ সকািা়ে? সপস্পলাস্পরট 
ন্সজস্পেস করল। 
 
সবি, ট্র্যান্সিজ বলল অনধযি স্বস্পর, আন্সম্ কন্সম্পউটাস্পরর সাহাস্পযয সচষ্টা করন্সে এই 
ন্সজন্সনসটাস্পক সকাস্পনা টুযন্সরি সসোস্পর ন্সনস্প়ে সযস্পত। আিা কন্সর কন্সম্পউটার রাি ঘান্স ট 
সচস্পন, ট্র্ান্সফক আইনগুস্পলা জাস্পন। 
 
সসোস্পন ন্স স্প়ে আম্রা ন্সক করব, স ালান? 
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প্রিম্ কিা, আম্রা টুযন্সরি, কাস্পজই স্বািান্সবকিাস্পবই আম্রা সসোস্পন যাব, ন্সনস্পজস্পদর 
যতদূর সম্ভব সস্পন্দহমু্ি এবং স্বািান্সবক রােস্পত চাই। ন্সিতী়েত  া়োর বযাপাস্পর তিয 
সপস্পত হস্পল তুন্সম্ সকািা়ে যাস্পব? 
 
সকাস্পনা ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে অিবা সকাস্পনা এপলন্সজকযাল সসাসাইন্সটস্পত অিবা জাদুঘস্পর অবিযই 
টুযন্সরি সসোস্পর যাস্পবা না। 
 
িুল। টুযন্সরি সসোস্পর ন্স স্প়ে আম্রা ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে, জাদুঘর বা অনয সকাস্পনা ন্সকেুর 
তান্সলকা চাইস্পত পারব। প্রিস্পম্ সকািা়ে যাস্পবা সসটা আম্রাই ন্সেক করব এবং সসোস্পন 
হ়েস্পতা প্রাচীন ইন্সতহাস,  যালাকস্পটাগ্রাফী, ন্সম্িলজী বা অনয সকাস্পনা ন্সবষস্প়ে োন রাস্পে 
এম্ন কাউস্পক পাস্পবা।–ন্সকন্তু শুরু করস্পত হস্পব টুযন্সরি সসোর সিস্পক। 
 
সপস্পলাস্পরট সকাস্পনা কিা বলল না। গ্রাউে কার এিঁস্পকস্পবিঁস্পক এগুস্পচ্ছ সযন ট্র্ান্সফক পযাটাস্পনি 
যুি হস্প়ে স স্পে। সয সাবস্পরাড ধস্পর চলস্পে তার পাস্পি অস্পনক সাইনস্পবাডি, হ়েস্পতা পি 
ন্সনস্পদিি সলো। ন্সকন্তু বণিগুস্পলা কন্সেন, তাই পডা যাস্পচ্ছনা। 
 
তস্পব গ্রাউেকার জাস্পন সকািা়ে সযস্পত হস্পব, তাই যেন সসটা একটা পান্সকিং েস্পট িাম্ল, 
তার সাম্স্পন একটা সাইনস্পবাডি সদো স ল। সসোস্পন কন্সেন বণিম্ালা়ে সলো রস্প়েস্পে: 
সসস্পিল আউট ও়োল্ডি ন্সম্ন্সলউ, ন্সেক তার ন্সনস্পচই সরাসন্সর  যালাকন্সটক িযাোডি িাষা়ে 
সলো রস্প়েস্পে: সসস্পিল টুযন্সরি সসোর। 
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দুজন সহিঁস্পট ন্সবন্সল্ডং এর সিতস্পর েুকল, বাইস্পর সিস্পক যত বড ম্স্পন হস্প়েন্সেল, তত বড না 
ন্সবন্সল্ডংটা। সিতস্পর সকাস্পনা বযিতা সনই। 
 
পািাপান্সি অস্পনকগুস্পলা ওস্প়েন্সটং বুি। তার প্রিম্টাস্পত একজন সলাক বস্পস সোট ইস্পজক্টস্পর 
েবর সদেস্পে। আস্পরকটাস্পত দুজন ম্ন্সহলা কাডি এবং টাইলস ন্সদস্প়ে জন্সটল সকাস্পনা স ম্ 
সেলস্পে। একটা ন্সবিাল কাউোস্পরর উপর জন্সটল ধরস্পনর অস্পনকগুস্পলা কন্সম্পউটার। 
কাউোস্পরর সপেস্পন একস্পঘস্প়ে সচহারার একজন সসস্পিন্সল়োন বস্পস আস্পে, পরস্পনর 
সপািাক বহুরঙ্গা সচকারস্পবাস্পডির ম্স্পতা। 
 
সপস্পলাস্পরট ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, এই গ্রহ ন্সনিঃসস্পন্দস্পহ বন্সহজি স্পতর দৃন্সষ্ট সকস্পড সনস্পব। 
 
হযািঁ, ট্র্যান্সিজ বলল, আন্সম্ও সে়োল কস্পরন্সে। আসস্পল ন্সবন্সিন্ন গ্রস্পহর ফযািন ন্সবন্সিন্ন রকম্ 
হ়ে, এম্নন্সক একই গ্রস্পহর ন্সবন্সিন্ন অঞ্চস্পলও ন্সবন্সিন্ন রকম্ হস্পত পাস্পর। সম্স্প়ের সাস্পিও 
ফযািস্পনর পন্সরবতিন হ়ে। পঞ্চাি বের আস্প  হ়েস্পতা সসস্পিস্পলর সবাই কাস্পলা রং বযবহার 
করত। সযিাস্পব আস্পে সসিাস্পবই সম্স্পন নাও। 
 
ম্ানস্পত সতা হস্পবই। তস্পব ন্সনস্পজর ফযািনটাই আম্ার সবন্সি পেন্দ। সসটা অন্তত সচাস্পের 
জনয পীডাদা়েক হস্পব না। 
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আসস্পল, ফাউস্পেিস্পনর বণিহীনতার কারস্পণই সম্ভবত এরা অন্সতন্সরি রং বযবহার কস্পর শুধু 
ন্সনস্পজস্পদর স্বাধীন অন্সিত্ব সদোস্পনার জনয, আর ন্সকেু না। যাই সহাক, এস্পসা, সজনি। 
 
দুজন কাউোস্পরর ন্সদস্পক এস্প াস্পতই, সয সলাকটা প্রিম্ বুস্পি বস্পস েবর পডন্সেল, সস েবর 
পডা বাদ ন্সদস্প়ে উস্পে তাস্পদর ন্সদস্পক এন্স স্প়ে এস্পলা, মু্স্পে হান্সস। ধূসর রস্পঙর সপািাক। 
 
ট্র্যান্সিজ প্রিস্পম্ সলাকটাস্পক সদস্পেন্সন, ন্সকন্তু যেন সদেল ম্রার ম্স্পতা িি হস্প়ে স ল। 
 
বড কস্পর দম্ ন্সনল সস, বাই দযা  যালান্সি আম্ার সবঈম্ান সদাি! 
 
. 
 
এস্পজে 
 
৪৩. 
 
 ম্ান-ন্সল-কম্পর, টান্সম্িনাস্পসর কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিস্পজর ন্সদস্পক ডান হাত বান্সডস্প়ে 
অন্সনন্সিতিাস্পব তান্সকস্প়ে আস্পে। 
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ট্র্যান্সিজ বাডাস্পনা হাতটা ধরলনা, সযন বাতাস্পসর সাস্পি কিা বলস্পে এম্নিাস্পব বলল, 
সকাস্পনা ন্সবস্পদিী গ্রস্পহর িান্সন্ত নষ্ট কস্পর সজস্পল সযস্পত চাইনা, তস্পব এই সলাকটা যন্সদ আর 
এক পাও এস্প া়ে, আন্সম্ ন্সেক তাই করব। 
 
সব্র্ক কষল কম্পর, ইতিত করস্পে, সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সদস্পক একবার অন্সনন্সিতিাস্পব তান্সকস্প়ে 
বলল, কিা বলার একটা সুস্পযা  পাবনা? বযােযা করার জনয? একটু শুনস্পব? 
 
সপস্পলাস্পরট বারবার দুজস্পনর ন্সদস্পক তাকাস্পচ্ছ। বযাপার ন্সক, স ালান? এত দূর আসার পর 
হোৎ কস্পরই পন্সরন্সচত কাস্পরা সদো সপস্পল নান্সক? 
 
ট্র্যান্সিজ কন্সেন সচাস্পে তান্সকস্প়ে আস্পে কম্পস্পরর ন্সদস্পক, ন্সকন্তু িরীরটা একটু ঘুন্সরস্প়ে ন্সনল 
সযন পন্সরষ্কার সবাঝা যা়ে সস সপস্পলাস্পরস্পটর সাস্পি কিা বলস্পে, এই সয।–আকার 
আকৃন্সতস্পত যাস্পক ম্ানুষ বস্পল ম্স্পন হ়ে একসম়্ে আম্ার বনু্ধ ন্সেল। অিযাস ম্স্পতা তাস্পক 
ন্সবশ্বাস কস্পরন্সেলাম্। ন্সনস্পজর ম্তাম্ত তাস্পক জান্সনস্প়েন্সেলাম্, সযগুস্পলা জনসম্স্পক্ষ বলা সম্ভব 
ন্সেলনা। কতৃিপক্ষস্পক সস সব জান্সনস্প়ে সদ়ে, ন্সকন্তু কিাটা আম্াস্পক বলার প্রস্প়োজন ম্স্পন 
কস্পরন্সন। সসই কারস্পণ আন্সম্ সরাসন্সর একটা ফািঁস্পদ পা সদই এবং ন্সনবিান্সসত হই। আর 
এেন সস চা়ে আন্সম্ তাস্পক বনু্ধ ন্সহস্পসস্পব স্বীকৃন্সত সদই। 
 
এবার সস কম্পস্পরর ন্সদস্পক ঘুরল। আঙু্গল চান্সলস্প়ে সকািঁকডাস্পনা চুলগুস্পলা আস্পরা এস্পলাস্পম্স্পলা 
কস্পর সফলল। সিান, সতাম্াস্পক একটা প্রশ্ন করন্সে। তুন্সম্ এোস্পন ন্সক করে?  যালান্সির 
অনয গ্রহগুস্পলা বাদ ন্সদস্প়ে এোস্পনই আসস্পল সকন? আর ন্সেক এই সম্স্প়েই সকন? 
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কম্পর বাডাস্পনা হাতটা নাম্াস্পলা এতক্ষস্পণ, হান্সস মু্স্পে স স্পে। সহজাত আত্মন্সবশ্বাসী িাবটা 
এেন আর সনই। ফস্পল আস্পরা কম্ব়েসী এবং সেস্পলম্ানুষ ম্স্পন হস্পচ্ছ। সব বলব, সস 
বলল, ন্সকন্তু এস্পকবাস্পর প্রিম্ সিস্পক! 
 
চারপাস্পি তাকাস্পলা ট্র্যান্সিজ। এোস্পন? সন্সতয এোস্পন কিা বলস্পত চাও? এরকম্ সোলা 
জা়ে া়ে সযন এক াদা ন্সম্িযা কিা সিানার পর সবার সাম্স্পন সতাম্াস্পক ঘুন্সষ সম্স্পর সফস্পল 
ন্সদস্পত পান্সর? 
 
কম্পর এবার দুহাত তুস্পল বলল, জা়ে াটা ন্সনরাপদ, ন্সবশ্বাস কস্পরা। তারপর দ্রুত সযা  
করল, ন্সবশ্বাস না করস্পলও ন্সকেু যা়ে আস্পস না। আন্সম্ সন্সতয কিা বলন্সে। আন্সম্ এস্পসন্সে 
সতাম্ার অস্পনক আস্প ই, সোিঁজেবর ন্সনস্প়েন্সে। আজস্পক সসস্পিস্পলর একটা ন্সবস্পিষ ন্সদন। 
সকাস্পনা কারস্পণ তারা আজস্পকর ন্সদনটা সম্ন্সডস্পটিন কস্পর কাটাস্পব। প্রা়ে সবাই ঘস্পরর 
সিতস্পর রস্প়েস্পে। জা়ে াটা সকম্ন োন্সল। প্রন্সতন্সদন এম্ন িাস্পক না। 
 
ম্ািা ঝািঁন্সকস্প়ে সপস্পলাস্পরট বলল, আন্সম্ও অবাক হস্প়ে িাবন্সেলাম্ চারপাি এম্ন োন্সল 
সকন। তারপর ট্র্যান্সিস্পজর কাস্পন ন্সফসন্সফস কস্পর বলল ওস্পক কিা বলস্পত ন্সদচ্ছনা সকন, 
স ালান? আম্ার েুব ম্া়ো হস্পচ্ছ। হ়েস্পতা সস ক্ষম্া চাও়োর সচষ্টা করস্পে। একটা সুস্পযা  
সদ়ো উন্সচত। 
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ড, সপস্পলাস্পরট সতাম্ার কিা শুনস্পত আগ্রহী, ট্র্যান্সিজ বলল। ঝাস্পম্লা করার জনয 
আজস্পকর ন্সদনটা হ়েস্পতা িাস্পলা। সবাই সযস্পহতু সম্ন্সডস্পটিন ন্সনস্প়ে বযি, আইস্পনর রক্ষকরা 
হ়েস্পতা বযাপারটা লক্ষয করস্পব না। আ াম্ীকাল িা য িাস্পলা নাও হস্পত পাস্পর। সুস্পযা টা 
নষ্ট করব সকন? 
 
কম্পর কাি  লা়ে বলল, সদে যন্সদ আম্াস্পক ম্ারস্পত চাও, ম্াস্পরা। বাধা সদব না। ম্াস্পরা–
ন্সকন্তু কিাগুস্পলা সিান। 
 
ন্সেক আস্পে বল। ন্সকেুক্ষণ সতাম্ার কিা সিানা যাক। 
 
 প্রিম্ কিা, স ালান 
 
 দ়ো কস্পর আম্াস্পক ট্র্যান্সিজ, বস্পল ডাকস্পব। প্রিম্ নাম্ ধস্পর সস্পম্বাধন করার অন্সধকার 
সতাম্ার সনই। 
 
প্রিম্ কিা, ট্র্যান্সিজ সতাম্ার ম্তাম্তগুস্পলা আম্াস্পক প্রা়ে ন্সবশ্বাস কন্সরস্প়ে সেস্পডন্সেস্পল- 
 
বযাপারটা লুন্সকস্প়ে সরস্পেন্সেস্পল সবি িাস্পলািাস্পবই। হলফ কস্পর বলস্পত পান্সর সয আম্ার কিা 
শুস্পন তুন্সম্ ম্জা সপস্পত। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

348 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

সচষ্টা কস্পরন্সে, অন্তত ন্সনস্পজর কাে সিস্পক লুন্সকস্প়ে রাোর সচষ্টা কস্পরন্সে সয তুন্সম্ ম্ানুষটা 
সবি ন্সবরন্সিকর।–চল সদ়োস্পলর ওন্সদকটা়ে ন্স স্প়ে বন্সস। জা়ে াটা োন্সল হস্পলও সয সকাস্পনা 
সম়্ে সয সকউ চস্পল আসস্পত পাস্পর। োস্পম্াো কাস্পরা সস্পন্দহ। জান্স স্প়ে লাি সনই। 
 
ন্সতনজন ধীরপাস্প়ে সহিঁস্পট লম্বা রুস্পম্র সিষ ম্ািা়ে সপৌঁেল। কম্পর আবার হাসস্পে ন্সকন্তু 
সে়োল রােস্পে সযন ট্র্যান্সিস্পজর হাস্পতর বাইস্পর িাস্পক। 
 
প্রস্পতযস্পকই একটা কস্পর আসস্পন বসল, সাস্পি সাস্পি আসনগুস্পলা ন্সনস্পজ ন্সনস্পজই রূপান্তন্সরত 
হস্পলা তাস্পদর সকাম্র এবং পিাৎস্পদস্পির আকৃন্সতস্পত। সপস্পলাস্পরট অবাক হস্প়ে সচষ্টা করল 
উস্পে দািঁডাস্পনার। 
 
ন্সরলযাি, প্রস্পফসর, কম্পর বলল। এরই ম্স্পধয অন্সিেতা হস্প়ে স স্পে। ন্সকেু ন্সকেু সক্ষস্পত্র 
এরা আম্াস্পদর সচস্প়ে এন্স স্প়ে আস্পে, সোটোস্পটা আরাম্ আস্প়েস্পির প্রন্সত সবন্সি নজর সদ়ে। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর ন্সদস্পক ঘুরল। একটা হাত সপেস্পন সচ়োস্পরর উপস্পর সরস্পেস্পে। কিা বলস্পে সহজ 
 লা়ে। তুন্সম্ আম্াস্পক ি়ে পাইস্প়ে ন্সদস্প়েন্সেস্পল। ন্সবশ্বাস কন্সরস্প়ে সেস্পডন্সেস্পল ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিন ন্সটস্পক আস্পে। যন্সদ ন্সটস্পক িাকত অবস্থাটা ন্সক হস্পতা ন্সচন্তা কস্পর সদস্পো। 
সযিাস্পবই সহাক তারা সতাম্াস্পক িাম্াস্পতা। আ াোর ম্স্পতা উপস্পড সফলত। আন্সম্ যন্সদ িাব 
সদোতাম্ সয সতাম্াস্পক ন্সবশ্বাস কস্পরন্সে, তাহস্পল আম্াস্পকও সন্সরস্প়ে সফলত। বযাপারটা 
বুঝস্পত পারে? 
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আন্সম্ একটা কাপুরুষস্পক সদেস্পত পান্সচ্ছ। 
 
ন্সহস্পরা হও়োর সচষ্টা করস্পল সকাস্পনা লাি হস্পতা? সরস্প  স স্পলা কম্পর, নীল সচাে দুস্পটা 
জ্বলস্পে। তুন্সম্ বা আন্সম্ এম্ন সকাস্পনা সং েস্পনর ন্সবরুস্পদ্ধ দািঁডাস্পত পারতাম্ যারা অনা়োস্পস 
আম্াস্পদর ম্ন এবং আস্পব  ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত পারস্পব। লডাই করার একম্াত্র উপা়ে হস্পচ্ছ 
আম্রা যা জান্সন সসটা স াপন রাো। 
 
কাস্পজই বযাপারটা স াপন সরস্পে ন্সনস্পজস্পক বািঁচাস্পল। ন্সকন্তু সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার কাে সিস্পক 
স াপন করস্পল না, তাই না? ঝুিঁন্সকস্পত সিস্পকই স ল। 
 
হযািঁ। ন্সকন্তু আম্ার ম্স্পন হস্প়েন্সেল এর প্রস্প়োজন আস্পে। ন্সনস্পজস্পদর সিতর আলাপ করস্পল 
হ়েস্পতা সতম্ন সকাস্পনা ক্ষন্সত হস্পতা না। তুন্সম্ সতা জাস্পনাই সম়্ের আম্ার বাবাস্পক 
ন্সচনস্পতন। আম্রা ন্সস্মস্পনিা সিস্পক ইন্সম্গ্রযাে হস্প়ে এস্পসন্সেলাম্ আর সম়্েস্পরর এক দাদী 
 
জান্সন, জান্সন, ট্র্যান্সিজ অনধযি স্বস্পর বলল, আস্পরা অস্পনক পুরুষ আস্প  সতাম্রা ন্সেস্পল 
ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পরর বান্সসন্দা। পন্সরন্সচত সবাইস্পক তুন্সম্ বস্পলে। তারপস্পর ন্সক হস্পলা বল, 
কম্প! 
 
সবি, আন্সম্ সম়্েস্পরর কাস্পন কিাগুস্পলা তুললাম্। ন্সবপস্পদর কিাটা তাস্পক বুঝাস্পত পারস্পল 
সফডাস্পরিন হ়েস্পতা একটা পদস্পক্ষপ ন্সনত। ন্সম্উস্পলর সম়্ে যতটা দুবিল ন্সেলাম্ এেন আর 
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আম্রা ততটা দুবিল নই–বযাপারটা সবাই জাস্পন এবং আম্রা হ়েস্পতা ন্সবপদ এন্সডস্প়ে সযস্পত 
পারতাম্। 
 
ফাউস্পেিস্পনর ন্সবপদ হ়ে সতা সহাক, ন্সনস্পজরা ন্সনরাপদ িাকস্পলই হস্পলা। চম্ৎকার। 
সদিস্পপ্রম্। ট্র্যান্সিস্পজর  লা়ে ন্সতরোর। 
 
োরাপ ন্সকেু ঘটস্পল সসটাই ঘটত। ন্সকন্তু আন্সম্ সবস্পচস্প়ে িালটাই আিা কস্পরন্সেলাম্। 
 
কম্পস্পরর কপাস্পল িািঁজ পডল কস্প়েকটা। ম্স্পন হস্পচ্ছ সযন ট্র্যান্সিস্পজর বাকযবাণ সেকাস্পত 
সেকাস্পত লান্ত হস্প়ে পস্পডস্পে। 
 
আর সতাম্ার এই চম্ৎকার পন্সরকল্পনার কিা আম্াস্পক জানাওন্সন, তাই না? 
 
না, সসজনয আন্সম্ দুিঃন্সেত। সম়্ের ন্সনস্পষধ কস্পরন্সেস্পলন। ন্সতন্সন সচস্প়েন্সেস্পলন তুন্সম্ যা জাস্পনা 
তার সবটুকু সজস্পন ন্সনস্পত। তুন্সম্ সযম্ন ম্ানুষ, যন্সদ সটর সপস্পত সয সতাম্ার কিা ফাস 
হস্প়ে স স্পে তাহস্পল এস্পকবাস্পর চুপ সম্স্পর সযস্পত। 
 
আম্ার বযাপাস্পর সম়্েস্পরর ধারণা কতোন্সন ন্সেক ন্সেল? 
 
আন্সম্ জান্সন না–অনুম্ান করস্পত পান্সরন্সন–ঘুণাক্ষস্পরও সটর পাইন্সন সয ন্সতন্সন সতাম্াস্পক 
সগ্রফতার কস্পর টান্সম্িনাস সিস্পক সবর কস্পর সদ়োর পন্সরকল্পনা কস্পরস্পেন। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

351 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
ন্সতন্সন সন্সেক রাজননন্সতক মু্হূতিন্সটর জনয অস্পপক্ষা করন্সেস্পলন, যেন কাউন্সিলম্যান ন্সহস্পসস্পব 
আম্ার ম্যিাদা আম্াস্পক রক্ষা করস্পত পারস্পব না। তুন্সম্ ধরস্পত পারন্সন? 
 
ন্সক কস্পর পারব? তুন্সম্ সপস্পরন্সেস্পল? 
 
যন্সদ জানতাম্ সয ন্সতন্সন আম্ার সব কিা সজস্পন সফস্পলস্পেন, তাহস্পল পারতাম্। 
 
 কম্পর হোৎ উদ্ধত স্বস্পর বলল, বলাটা অস্পনক সহজ। 
 
তুন্সম্ এেন আম্ার কাস্পে ন্সক চাও? যা ঘটাস্পনার সসটাস্পতা ঘন্সটস্প়েেই। 
 
সংস্পিাধন করস্পত চাই। অন্সনচ্ছাকৃতিাস্পব সতাম্ার সয ক্ষন্সত কস্পরন্সে সসটার ক্ষন্সতপূরণ 
করস্পত চাই। 
 
িাস্পলা কিা, ট্র্যান্সিজ শুকস্পনা  লা়ে বলল। সতাম্ার দ়ো। ন্সকন্তু এেস্পনা আম্ার আসল 
প্রস্পশ্নর উির দাওন্সন। এোস্পন ন্সকিাস্পব এস্পল, ন্সেক আন্সম্ সয গ্রস্পহ এস্পসন্সে সসোস্পন? 
 
সসাজা কিা়ে আন্সম্ সতাম্াস্পক অনুসরণ কস্পরন্সে। 
 
হাইপার সেস্পসর ম্স্পধয? আন্সম্স্পতা ম্হাকািযান ন্সনস্প়ে পরপর অস্পনকগুস্পলা জাম্প ন্সদস্প়েন্সে? 
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ম্ািা নাডল কম্পর। এর ম্স্পধয সকাস্পনা রহসয সনই। সতাম্ার ম্স্পতাই একটা ম্হাকািযান 
এবং কন্সম্পউটার আম্ারও আস্পে। জাস্পনাইস্পতা হাইপার জাম্প ন্সদস্প়ে একটা যান সকািা়ে 
ন্স স্প়ে সপৌঁেস্পব সসটা সবর করার সকৌিল আন্সম্ জান্সন। েুব িাস্পলা সকৌিল না। ন্সতনবাস্পরর 
ম্স্পধয দুইবারই িুল হ়ে। ন্সকন্তু কন্সম্পউটাস্পরর সাহাস্পযয কাজটা সহজ হস্প়েস্পে। তাোডা 
শুরু করার আস্প  তুন্সম্ ন্সেস্পল একটু ন্সিধাগ্রি। ফস্পল হাইপার সেস্পস সোকার আস্প  
সতাম্ার লক্ষয এবং  ন্সত পরীক্ষা করার সুস্পযা  পাই। এই তিযগুস্পলার সাস্পি আম্ার 
ন্সনজস্ব অনুম্ান কন্সম্পউটাস্পর সোকাই। বাকী কাজটা কন্সম্পউটারই কস্পরস্পে। 
 
আসস্পলই তুন্সম্ আম্ার আস্প  িহস্পর সপৌঁস্পেে? 
 
হা। তুন্সম্ গ্রযান্সিন্সটকস বযবহার কস্পরান্সন, আন্সম্ কস্পরন্সে। ধস্পর ন্সনস্প়েন্সেলাম্ রাজধানী িহস্পর 
আসস্পব, আন্সম্ সরাসন্সর এোস্পনই সনস্পম্ন্সে আর সসসম়্ে তুন্সম্, কম্পর ম্ািার উপর আঙু্গল 
ঘুন্সরস্প়ে ডাইস্পরকিনাল বীম্ অনুসরণ কস্পর ট্র্যান্সিজ সযিাস্পব ম্হাকািযান ন্সনস্প়ে অবতরণ 
কস্পরস্পে তা নকল কস্পর সদোল। 
 
সসস্পিন্সল়োন অন্সফন্সস়োলস্পদর বযাপাস্পর ঝুিঁন্সক ন্সনস্প়েে। 
 
সবি, কম্পর এত সুন্দরিাস্পব হাসল সয ট্র্যান্সিজ পযিন্ত মু্গ্ধ হস্প়ে স ল। সব সক্ষস্পত্রই 
আন্সম্ কাপুরুষ না। 
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ন্সনস্পজস্পক সাম্স্পল ন্সনল ট্র্যান্সিজ। আম্ারটার ম্স্পতা একটা ম্হাকািযান তুন্সম্ ন্সকিাস্পব 
সপস্পল? 
 
তুন্সম্ সযিাস্পব সপস্প়েে, ন্সেক সসিাস্পবই। ওল্ড সলডী–সম়্ের ব্র্যাস্পন্না ন্সজন্সনসটা আম্াস্পক 
ন্সদস্প়েস্পেন। 
 
সকন? 
 
সোলােুন্সলই সব বলন্সে। আম্ার দান্স়েত্ব হস্পচ্ছ সতাম্াস্পক অনুসরণ করা। সম়্ের জানস্পত 
চান তুন্সম্ সকািা়ে যাও, ন্সক কর। 
 
আর তুন্সম্ ন্সবশ্বাস্পসর সাস্পি তার কাস্পে ন্সরস্পপাটি পান্সেস্প়েে।–নান্সক সম়্েস্পরর সাস্পিও সবঈম্ানী 
কস্পরে? 
 
আন্সম্ ন্সরস্পপাটি পান্সেস্প়েন্সে। উপা়ে ন্সেল না। ম্হাকািযাস্পন একটা হাইপার ন্সরস্পল বসাস্পনা 
আস্পে, সয ন্সজন্সনসটা আম্ার েুিঁস্পজ পাও়োর কিা না, ন্সকন্তু সপস্প়ে স ন্সে। 
 
সতা? 
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দুিিা যবিত ন্সজন্সনসটা এম্নিাস্পব বসাস্পনা সয সসটা সরাস্পত স স্পল আম্ার যান পুস্পরাপুন্সর 
সিস্পম্ যাস্পব। অন্তত আন্সম্ সসটা সরাস্পনার অনয সকাস্পনা উপা়ে জান্সন না। ফস্পল সম়্ের 
সবসম়্েই জানস্পবন আন্সম্ সকািা়ে রস্প়েন্সে এবং জানস্পবন তুন্সম্ সকািা়ে রস্প়েে। 
 
ধস্পরা তুন্সম্ আম্াস্পক অনুসরণ করস্পত পারস্পল না। তাহস্পল ন্সতন্সনও জানস্পতন না আন্সম্ 
সকািা়ে রস্প়েন্সে। সিস্পব সদস্পেন্সেস্পল? 
 
অবিযই সিস্পবন্সে। ম্স্পন কস্পরন্সেলাম্ সয জান্সনস্প়ে সদব সতাম্াস্পক আন্সম্ হান্সরস্প়ে সফস্পলন্সে। 
ন্সকন্তু সম়্ের সসটা ন্সবশ্বাস করস্পতন না, করস্পতন? আন্সম্ও আর টান্সম্িনাস্পস ন্সফরস্পত পারতাম্ 
না। আন্সম্ সতা সতাম্ার ম্স্পতা না, ট্র্যান্সিজ। আম্ার অস্পনক দান্স়েত্ব আস্পে। টান্সম্িনাস্পস 
আম্ার স্ত্রী রস্প়েস্পে সন্তানসম্ভবা আন্সম্ তার কাস্পে ন্সফরস্পত চাই। সতাম্ার শুধু ন্সনস্পজর কিা 
িাবস্পলই চলস্পব। ন্সকন্তু আম্ার চলস্পব না। তাোডা আন্সম্ এস্পসন্সে সতাম্াস্পক সতকি কস্পর 
ন্সদস্পত। সসলডস্পনর কসম্, আন্সম্ সচষ্টা করন্সে, ন্সকন্তু তুন্সম্ সকাস্পনা কিাই শুনে না। 
 
হোৎ কস্পর আম্াস্পক এত দ়ো সদোস্পনার কারণটা বুঝলাম্ না। কার কাে সিস্পক তুন্সম্ 
আম্াস্পক সতকি কস্পর সদস্পব। আম্ার ম্স্পন হ়ে সতাম্ার কাে সিস্পকই আম্াস্পক সতকি 
িাকস্পত হস্পব। একবার সবঈম্ানী কস্পরে, ন্সপেু ন্সনস্প়ে এতদূর এস্পসে আবার সবঈম্ানী 
করার জনয। অনয সকউ আম্ার সকাস্পনা ক্ষন্সত করস্পব না। 
 
কম্পর আন্তন্সরক  লা়ে বলল, সসগুস্পলা িুস্পল যাও। ট্র্যান্সিজ, তুন্সম্ এেন  রম্ সলাহা! 
সতাম্াস্পক পাোস্পনা হস্প়েস্পে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ম্স্পনাস্পযা  আকষিণ করার জনয–যন্সদ 
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সসরকম্ ন্সকেু সন্সতযই িাস্পক। আম্ার অনুম্ান িন্সি সবি িাস্পলা। সম়্েস্পরর পন্সরকল্পনাও 
বুঝস্পত পারন্সে। যন্সদ তুন্সম্ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সবর করার সচষ্টা কর তারাও সতাম্াস্পক বাধা 
সদস্পব। সসটা করস্পত ন্স স্প়ে ন্সনস্পজস্পদর অবস্থান প্রকাি কস্পর সফলস্পব। আর তেন সম়্ের 
ব্র্যাস্পন্না তাস্পদরস্পক ধরস্পবন। 
 
ব্র্যাস্পন্না যেন আম্াস্পক সগ্রফতার করার পন্সরকল্পনা কস্পরন্সেল তেন সতাম্ার অনুম্ান িন্সি 
কাজ কস্পর ন্সন। দুিঃেজনক। 
 
কম্পর লিা সপল। জাস্পনাই সতা, সবসম়্ে কাজ কস্পর না। 
 
আর এেন এই অনুম্ান িন্সি ন্সদস্প়ে তুন্সম্ বলে সয ন্সতন্সন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক আক্রম্ণ 
করার পন্সরকল্পনা করস্পেন। ি়ে পাস্পচ্ছন না। 
 
আম্ার ম্স্পত ি়ে পাস্পচ্ছন। ন্সকন্তু সসটা বযাপার না। আসল বযাপার হস্পচ্ছ সতাম্াস্পক বন্সলর 
পাো ন্সহস্পসস্পব বযবহার করা হস্পচ্ছ। 
 
সতা? 
 
সতা, ম্হাকাস্পির সব ব্লযাকস্পহাস্পলর কসম্, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সোিঁজার সচষ্টা কস্পরানা। তুন্সম্ 
ম্রস্পল না বািঁচস্পল তাস্পত সম়্েস্পরর ন্সকেু যা়ে আস্পস না। ন্সকন্তু আম্ার যা়ে আস্পস। এজনয 
আম্ার ন্সনস্পজস্পক দা়েী ম্স্পন হস্পব। 
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আন্সম্ কৃতে, ট্র্যান্সিজ শুকস্পনা  লা়ে বলল। আসস্পল আম্ার হাস্পত এই মু্হূস্পতি অনয 
আস্পরকটা কাজ রস্প়েস্পে। 
 
অনয কাজ? 
 
সপস্পলাস্পরট এবং আন্সম্ পৃন্সিবী নাস্পম্র গ্রহটা েুিঁজন্সে, কাস্পরা ম্স্পত সয গ্রহ ন্সহউম্যান সরস-
এর আসল বাসস্থান। তাই না, সজনি? 
 
সপস্পলাস্পরট ম্ািা নাডল। হযািঁ, বযাপারটা পুস্পরাপুন্সর তবোন্সনক এবং আম্ার অস্পনকন্সদস্পনর 
 স্পবষণা সক্ষত্র। 
 
কম্পর হতিম্ব হস্প়ে স ল। পৃন্সিবী েুিঁজে? ন্সকন্তু সকন? 
 
সদোর জনয, সপস্পলাস্পরট বলল। এই একটা গ্রস্পহই ম্ানব প্রজান্সতর ন্সবকাি ঘস্পটন্সেল 
এেনকার ম্স্পতা ততন্সর অবস্থা়ে না, বরং েুব নীচু িস্পরর জীবন সিস্পক ধীস্পর ধীস্পর উন্নন্সত 
লাি কস্পরন্সেল। 
 
এবং, ট্র্যান্সিজ বলল, এই গ্রস্পহই আন্সম্ হ়েস্পতা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর বযাপাস্পর অস্পনক ন্সকেু 
জানস্পত পারব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

357 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ন্সকন্তু পৃন্সিবী নাস্পম্র সকাস্পনা গ্রহ সনই, কম্পর বলল। সতাম্রা সসটা জান না? 
 
পৃন্সিবী সনই? সপস্পলাস্পরট আস্পরা হতিম্ব হস্প়ে পস্পডস্পে। তুন্সম্ বলে সয এম্ন সকাস্পনা গ্রহ 
সনই, যার বুস্পক ম্ানব প্রজান্সতর জন্ম হস্প়েন্সেল? 
 
আস্পর না। পৃন্সিবী একটা সন্সতযই ন্সেল, সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই। ন্সকন্তু এেন আর সনই। 
বসবাস্পসর অস্পযা য হস্প়ে পস্পডস্পে। 
 
অস্পনকগুস্পলা  ল্প রস্প়েস্পে। 
 
দািঁডাও, সজনি, ট্র্যান্সিজ বলল। তুন্সম্ এতন্সকেু ন্সকিাস্পব জানস্পল কম্পর? 
 
ন্সক বলস্পত চাও? বযাপারটা আম্ার বংি ত। আম্ার পূবিপুরুষরা ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পর বাস 
করত। সসোস্পন আম্রা সবাই পৃন্সিবীর বযাপাস্পর সব জান্সন। গ্রহটা ওই সসক্টস্পর অবন্সস্থত, 
তার ম্াস্পন ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর অন্তিুিি না। সসকারস্পণই টান্সম্িনাস এটাস্পক ন্সনস্প়ে 
ম্ািা ঘাম্া়ে ন্সন। ন্সকন্তু আসল কিা হস্পচ্ছ পৃন্সিবী ওোস্পনই। 
 
এটা একটা যুন্সি, সপস্পলাস্পরট বলল। সাম্রাস্পজযর যুস্প  এটাস্পক বলা হস্পতা ন্সসন্সর়োস 
অলটারস্পনন্সটি। 
 
কম্পস্পরর মু্ে ন্সবকৃত হস্প়ে স স্পে, ন্সকন্তু এটা সকাস্পনা অলটারস্পনন্সটি না। প্রকৃত ঘটনা। 
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আন্সম্ সতাম্াস্পক  যালান্সির এম্ন অস্পনক জা়ে ার নাম্ বলস্পত পারব সযোনকার 
অন্সধবাসীরা সসই জা়ে াগুস্পলাস্পক পৃন্সিবী নাস্পম্ ডাস্পক বা ডাকত। 
 
ন্সকন্তু আসল ঘটনা সতা এটাই, কম্পর বলল। ন্সসন্সর়োস সসক্টর  যালান্সির সবস্পচস্প়ে প্রাচীন 
বসন্সত। 
 
ন্সসন্সর়োস অবিয সতম্ন দাবী কস্পর। 
 
 কম্পরস্পক হতাি সদোস্পচ্ছ। আন্সম্ বলন্সে 
 
ট্র্যান্সিজ বাধা ন্সদল, পৃন্সিবীর ন্সক হস্প়েস্পে, সসটা বল। তুন্সম্ বলে সসোস্পন এেন আর সকউ 
বাস কস্পরনা। সকন? 
 
সরন্সডওএকন্সটন্সিন্সট। প্লযাস্পনটান্সর সারস্পফস্পসর পুস্পরাটাই সরন্সডও একন্সটি হস্প়ে পস্পডস্পে, 
পারম্াণন্সবক ন্সবন্সক্র়ো ন্সন়েন্ত্রস্পণর বাইস্পর চস্পল যাও়োর কারস্পণ বা পারম্াণন্সবক ন্সবস্পফারস্পণর 
কারস্পণ ন্সেক জান্সন না তস্পব এেন আর সসোস্পন জীবন ধারণ সম্ভব না। 
 
ন্সতনজন পরেস্পরর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে। কম্পর আবার ম্ন্সর়ো হস্প়ে বলল, ন্সবশ্বাস 
কস্পরা, পৃন্সিবী সনই। েুিঁস্পজ সকাস্পনা লাি হস্পব না। 
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. 
 
88. 
 
এই প্রিম্বাস্পরর ম্স্পতা সজনি সপস্পলাস্পরস্পটর মু্স্পে ন্সকেু িাস্পবর সেলা সদো স ল। সকাস্পনা 
রা  বা ঘৃণার িাব না। শুধু তার সচাে দুস্পটা একটু সোট হস্প়ে স ল সসই সাস্পি সারা মু্স্পে 
েন্সডস্প়ে পডল একটা ন্সহংস্রতা। 
 
যেন কিা বলল, কণ্ঠস্বস্পরর স্বািান্সবকতা হান্সরস্প়ে স স্পে, তুন্সম্ ন্সকিাস্পব জানস্পল? 
 
 বস্পলন্সেই সতা, কম্পর বলল, ন্সবষ়েটা আম্ার বংি ত। 
 
বাস্পজ কিা বস্পলা না। তুন্সম্ একজন কাউন্সিলম্যান। তার ম্াস্পন সফডাস্পরিস্পনর অন্তিুিি 
সকাস্পনা গ্রস্পহ সতাম্ার জন্ম হস্প়েস্পে। ন্সস্মস্পনিা, সবাধহ়ে এই নাম্টাই একটু আস্প  বস্পলন্সেস্পল। 
 
ন্সেক। 
 
সবি, বংি ত বলস্পত ন্সক সবাঝাচ্ছ। তুন্সম্ বলস্পত চাও  াস্প়ে ন্সসন্সর়োন রি রস্প়েস্পে বস্পলই 
পৃন্সিবী সম্পন্সকিত সম্ি ন্সসন্সর়োন প্রাচীন কান্সহনীগুস্পলা তুন্সম্ সজস্পন সফস্পলে? 
 
কম্পর একটু দস্পম্ স ল। না, অবিযই না। 
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সতা, ন্সক বলস্পত চাও? 
 
কম্পর একটু সিস্পম্ ন্সনস্পজর িাবনাগুস্পলা গুন্সেস্প়ে ন্সনল। িান্তস্বস্পর বলল, ন্সসন্সর়োন 
ইন্সতহাস্পসর ন্সকেু প্রাচীন বই আম্ার পন্সরবাস্পরর কাস্পে ন্সেল। বাইস্পরর কাস্পরা সাস্পি আম্রা 
বযাপারটা ন্সনস্প়ে আলাপ কন্সরনা, ন্সবস্পিষ কস্পর রাজননন্সতক সুন্সবধা আদাস্প়ের জনয সতা 
অবিযই না। ন্সবশ্বাস কস্পরা বযাপারটা শুধু কস্প়েকজন ঘন্সনি বনু্ধস্পক বস্পলন্সে। 
 
 লার স্বস্পর একটু ন্সতিতা ন্সেল। তান্সিকিাস্পব ফাউস্পেিস্পনর না ন্সরকরা। একইরকম্, 
ন্সকন্তু সফডাস্পরিস্পনর বাইস্পরর গ্রহগুস্পলার সাস্পি সকাস্পনা ন্সম্ল সনই। যাই সহাক, বইস্প়ে 
পডার পর আন্সম্ একবার প্রাচীন গ্রহগুস্পলা ভ্রম্ণ কস্পরন্সেলাম্। ট্র্যান্সিজ–এই 
 
ট্র্যান্সিজ চস্পল স স্পে ঘস্পরর এক সকাণা়ে, ন্সতনস্পকাণা জানালা ন্সদস্প়ে তান্সকস্প়ে আস্পে বাইস্পর। 
জানালাটা এম্নিাস্পব ততন্সর সযন িহস্পরর তুলনা়ে আকাি সবন্সি সদো যা়ে।–আস্পলা সবন্সি 
এবং প্রাইস্পিসীও সবন্সি। উিঁন্সক ন্সদস্প়ে ট্র্যান্সিজ ন্সনস্পচ সদোর সচষ্টা করল। 
 
ন্সফস্পর আসস্পত আসস্পত বলল, জানালার ন্সডজাইনটা চম্ৎকার। আম্াস্পক সডস্পকে, 
কাউন্সিলম্যান? 
 
হযািঁ। কস্পলজ সিষ কস্পর আন্সম্ একটা টুযস্পর ন্স স্প়েন্সেলাম্, ম্স্পন আস্পে? 
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গ্রযাজুস্প়েিস্পনর পর? িালই ম্স্পন আস্পে। তেন আম্রা তরুণ। ফাউস্পেিস্পনর প্রন্সত 
ন্সবশ্বাসী। সকাস্পনা ন্সকেুর পস্পরা়ো সনই। তুন্সম্ টুযস্পর স স্পল। আন্সম্ সনিীস্পত সযা  ন্সদলাম্। 
সতাম্ার সাস্পি যাও়োর কিা একবারও ম্স্পন হ়েন্সন সিতর সিস্পক ন্সকেু একটা বাধা 
ন্সদস্প়েন্সেল। 
 
কম্পর অপম্ানটা  াস্প়ে ম্ােলনা। আন্সম্ কম্পস্পরলস্পন ন্স স্প়েন্সেলাম্। পান্সরবান্সরক ঐন্সতহয 
সিস্পক জান্সন আম্ার পূবিপুরুষরা সসোন সিস্পকই এস্পসন্সেস্পলন অন্তত আম্ার বাবার ন্সদস্পকর 
পূবিপুরুষরা। সাম্রাস্পজযর হাস্পত চস্পল যাও়োর আস্প  প্রাচীন সম্স্প়ে আম্রাই ন্সেলাম্ 
সসোনকার িাসক। কম্পস্পরলন সয সূযিস্পক প্রদন্সক্ষণ করস্পে তার একটা চম্ৎকার পুরস্পনা 
কান্সবযক নাম্ রস্প়েস্পে–এপন্সসলন ইন্সরন্সন। 
 
অিিটা ন্সক? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
 
ম্ািা নাডল কম্পর। সকাস্পনা অিি আস্পে ন্সকনা জান্সননা। শুধুই ঐন্সতহয। সসোনকার সবাই 
ঐন্সতহয িালবাস্পস। অস্পনক প্রাচীন গ্রহ। তাস্পদর কাস্পে পৃন্সিবীর ইন্সতহাস্পসর অস্পনক সরকডি 
রস্প়েস্পে, ন্সকন্তু সস বযাপাস্পর সকাস্পনা কিা বস্পল না। যেনই িেটা উচ্চারণ কস্পর দুহাত 
উপস্পর তুস্পল প্রিম্ ও ন্সিতী়ে আঙু্গল ক্রস কস্পর দুিিাস্প যর ন্সচহ্ন সদো়ে। 
 
ন্সফস্পর আসার পর কিাগুস্পলা কাউস্পক বস্পলন্সেস্পল? 
 
 অবিযই না। সক শুনস্পব। সজার কস্পর কাউস্পক সিানাস্পত চাইন্সন। 
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উপগ্রস্পহর ন্সক হস্পলা? পৃন্সিবীর উপগ্রস্পহর বণিনা দাও, সপস্পলাস্পরট ধারাস্পলা  লা়ে ন্সজস্পেস 
করল। 
 
এ বযাপাস্পর ন্সকেুই জান্সন না, কম্পর অবাক হস্প়ে বলল। 
 
 সকাস্পনা উপগ্রহ আস্পে? 
 
এ বযাপাস্পর ন্সকেু পস্পডন্সে বা শুস্পনন্সে বস্পল ম্স্পন পডস্পেনা। তস্পব কম্পস্পরলন্সন়োন সরকডি 
সিস্পক আন্সম্ ন্সনন্সিত সতাম্রা ন্সকেু একটা পাস্পব। 
 
তুন্সম্ ন্সকেুই জান না? 
 
উপগ্রস্পহর বযাপাস্পর ন্সকেুই জান্সন না। ম্স্পন পডস্পে না। 
 
 হাহ! পৃন্সিবী ন্সকিাস্পব সরন্সডও একন্সটি হস্প়ে পডল? 
 
কম্পর শুধু ম্ািা নাডল, ন্সকেু বলল না। 
 
সিস্পব সদে। ন্সকেু একটা ন্সনি়েই শুস্পনে। 
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সাত বের আস্প র ঘটনা, প্রস্পফসর। তেন জানতাম্ না আপন্সন আম্াস্পক প্রশ্ন করস্পবন। 
একটা সলাককান্সহনীর কিা ম্স্পন পডস্পে–অবিয সসোনকার সবাই এটাস্পক বস্পল সন্সতয 
ইন্সতহাস 
 
কান্সহনীটা ন্সক? 
 
পৃন্সিবী ন্সেল সরন্সডওএকন্সটি–সাম্রাজয সিস্পক ন্সবন্সচ্ছন্ন এবং একঘস্পর। জনসংেযা ক্রস্পম্ই হ্রাস 
পান্সচ্ছল এবং সস সকাস্পনািাস্পব সাম্রাজযস্পক ধ্বংস কস্পর ন্সদন্সচ্ছল। 
 
একটা ম্রণিীল গ্রহ পুস্পরা সাম্রাজযস্পক ধ্বংস কস্পর ন্সদন্সচ্ছল। ট্র্যান্সিজ বলল ম্াঝোস্পন। 
 
আন্সম্স্পতা বস্পলন্সেই, এটা একটা সলাককান্সহনী, কম্পর আত্মরক্ষার সুস্পর বলল। ন্সবিান্সরত 
ন্সকেু জান্সন না। শুধু জান্সন কান্সহনীর মূ্ল চন্সরত্র সবল আডিারিান। 
 
সক সস? ন্সজস্পেস করল ট্র্যান্সিজ। 
 
একটা ঐন্সতহান্সসক চন্সরত্র। সাম্রাস্পজযর প্রিম্ যুস্প র একজন সৎ আন্সকিওলন্সজি। তার 
ম্স্পত পৃন্সিবী ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পর অবন্সস্থত। 
 
নাম্টা শুস্পনন্সে। সপস্পলাস্পরট বলল। 
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 কম্পস্পরলস্পনর সলাককান্সহনীর একটা চন্সরত্র। সদে, যন্সদ আস্পরা ন্সকেু জানস্পত চাও–সতাম্রা 
কম্পস্পরলস্পন চস্পল যাও। এোস্পন সঘারাঘুন্সর কস্পর লাি হস্পব না। 
 
পৃন্সিবী ন্সকিাস্পব সাম্রাজযস্পক ধ্বংস করার পন্সরকল্পনা কস্পরন্সেল? 
 
জান্সননা। কম্পস্পরর  লা়ে চাপা সক্রাধ। 
 
এর সাস্পি সরন্সডস্প়েিস্পনর সকাস্পনা সম্পকি আস্পে? 
 
জান্সন না। সিানা যা়ে পৃন্সিবীর বুস্পক ম্াইে–এিপাোর-এর ন্সবিৃন্সত ঘস্পটন্সেল 
ন্সসনযাপন্সসফা়োর বা সসধরস্পনর ন্সকেু। 
 
তারা সুপারম্াইে ততন্সর করস্পত সপস্পরন্সেল? সপস্পলাস্পরস্পটর  লা়ে েষ্ট অন্সবশ্বাস। 
 
সবাধহ়ে না। যতদূর ম্স্পন আস্পে এস্পত সকাস্পনা কাজ হ়েন্সন। ম্ানুস্পষর বুন্সদ্ধম্িা সবস্পডন্সেল 
বহুগুণ, ন্সকন্তু ম্ারা যান্সচ্ছল দ্রুত। 
 
সম্ভবত সম্ারান্সলন্সট ন্সম্ি, ট্র্যান্সিজ বলল। যত জানার সচষ্টা করস্পব ততই গুন্সলস্প়ে যাস্পব। 
 
সপস্পলাস্পরট ন্সবরি হস্প়ে ট্র্যান্সিস্পজর ন্সদস্পক ঘুরল। সম্ারান্সলন্সট ন্সম্ি সম্পস্পকি ন্সক জাস্পনা? 
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িুরু কপাস্পল উস্পে স স্পে ট্র্যান্সিস্পজর। আন্সম্ সতাম্ার ম্স্পতা োনী না, তাই বস্পল এস্পকবাস্পর 
মূ্েিও না। 
 
ন্সসনযাপন্সসফা়োর সম্বস্পন্ধ সতাম্ার ন্সক ম্স্পন আস্পে, কাউন্সিলম্যান কম্পর? সপস্পলাস্পরট 
ন্সজস্পেস করল। 
 
ন্সকেুই না। আর ন্সকেু বলস্পত পারব না। সদে সম়্েস্পরর কিা ম্স্পতা আন্সম্ সতাম্াস্পদর 
অনুসরণ কস্পর এস্পসন্সে। সতাম্াস্পদর সাস্পি সযা াস্পযা  করস্পত বলা হ়েন্সন। তবু কস্পরন্সে, শুধু 
জানাস্পনার জনয সয সতাম্াস্পদর অনুসরণ করা হস্পচ্ছ এবং সম়্ের সতাম্াস্পদর বযবহার 
করস্পেন। আস্পলাচনার ন্সকেু ন্সেল না, ন্সকন্তু হোৎ কস্পর পৃন্সিবীর কিা তুস্পল আম্াস্পক অবাক 
কস্পর ন্সদস্প়েে। আসস্পল যা ন্সেল সবই এেন অতীত–সবল। আডিারিান, ন্সসনযাপন্সসফা়োর 
এগুস্পলার সাস্পি বতিম্াস্পনর সকাস্পনা সম্পকি সনই। আবাস্পরা বলন্সেিঃ পৃন্সিবী একটা মৃ্ত গ্রহ। 
সতাম্রা কম্পস্পরলস্পন চস্পল যাও, অস্পনক ন্সকেু জানস্পত পারস্পব। শুধু এোন সিস্পক চস্পল 
যাও। 
 
তারপর সম়্েরস্পক জানাস্পব সয আম্রা কম্পস্পরলস্পন যান্সচ্ছ ন্সনন্সিত হও়োর জনয তুন্সম্ও 
যাস্পব সপেন সপেন। হ়েস্পতা সম়্ের এরই ম্স্পধয সজস্পন সফস্পলস্পেন। আম্ার ধারণা ন্সতন্সনই 
সতাম্াস্পক ন্সিন্সেস্প়ে ন্সদস্প়েস্পেন। ন্সেক? 
 
কম্পস্পরর সচহারা ফযাকাস্পি হস্প়ে স স্পে।  লা স্বািান্সবক রাোর জনয রীন্সতম্স্পতা যুদ্ধ 
করস্পত হস্পচ্ছ। আন্সম্ সবাঝাস্পনার সচষ্টা কস্পরন্সে। সাহাযয করার সচষ্টা কস্পরন্সে। ন্সকন্তু শুনস্পল 
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না। যাও ন্স স্প়ে ব্লযাকস্পহাস্পল ঝািঁপ দাও, ট্র্যান্সিজ। তারপর দ্রুত পাস্প়ে রুম্ সিস্পক সবন্সরস্প়ে 
স ল, একবারও ন্সপেস্পন তাকাস্পলা না। 
 
সপলাস্পরট িম্স্পক স স্পে। কাজটা বুন্সদ্ধম্াস্পনর ম্স্পতা হস্পলা না, ট্র্যান্সিজ। ওর কাে সিস্পক 
আস্পরা ন্সকেু জানা সযত। 
 
না, পারস্পতনা, ট্র্যান্সিজ  ম্ভীর  লা়ে বলল। সস না চাইস্পল তার কাে সিস্পক তুন্সম্ ন্সকেুই 
জানস্পত পারস্পত না। সজনি, জান না সস ন্সক আজস্পকর আস্প  আন্সম্ও জানতাম্ না সস 
ন্সক। 
 
. 
 
৪৫. 
 
ট্র্যান্সিজ  িীর ন্সচন্তা়ে ডুস্পব স স্পে। সপস্পলাস্পরট আম্তা আম্তা কস্পর সিষপযিন্ত বস্পলই 
সফলল, আম্রা ন্সক সারারাত এোস্পনই বস্পস িাকব, স ালান? 
 
না, ন্সেকই বস্পলে। ম্ানুস্পষর ন্সিস্পডই আম্রা িাস্পলা িাকব। চল। 
 
উস্পে দািঁডাস্পলা সপস্পলাস্পরট। চারপাস্পি সকাস্পনা ম্ানুষজন সনই। কম্পর বস্পলন্সেল আজস্পক 
সকাস্পনা এক ধরস্পনর সম্ন্সডস্পটিস্পনর ন্সদন। 
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সস তাই বস্পলন্সেল? আসার পস্পি রািা়ে ট্র্ান্সফক সচাস্পে পস্পডস্পে? 
 
হযািঁ, সাম্ানয। 
 
আম্ার ম্স্পন হ়ে সবন্সিই ন্সেল। তারপর, যেন িহস্পর েুন্সক, সসটা ন্সক জনিূনয ন্সেল? 
 
পুস্পরাপুন্সর না। তস্পব সতাম্াস্পক ম্ানস্পতই হস্পব এই জা়ে াটা এস্পকবাস্পর োন্সল। 
 
হযািঁ, ন্সবস্পিষ কস্পর এই বযাপারটা আম্ার সচাস্পে পস্পডস্পে।–ন্সেক আস্পে, চল। ন্সেস্পদ সপস্প়েস্পে। 
োবার একটা জা়ে া ন্সনি়েই পাও়ো যাস্পব। অন্তত এম্ন একটা জা়ে া ন্সনি়েই পাস্পবা 
সযোস্পন সসস্পিন্সল়োন আন্সতস্পি়েতার স্বাদ পাস্পবা।–চস্পলা, চারপাস্পি ম্ানুষ িাকস্পল ন্সনরাপদ 
সবাধ করব, তেন সতাম্াস্পক বলস্পত পারব আসস্পল এোস্পন ন্সক ঘস্পটস্পে। 
 
. 
 
৪৬. 
 
 সরিুস্পরেটা সবন্সি বড না, তস্পব সবি আরাম্দা়েক। ঘর  রম্ রাোর জনয একপাস্পি 
আগুন জ্বলস্পে, সসই আগুস্পনই োবার ততন্সর করা হ়ে। ঝাল সস্পস সম্িাস্পনা ম্াংস্পসর সোট 
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সোট টুকস্পরা সেস্পত হ়ে হাত ন্সদস্প়ে। হাস্পতর আঙু্গল সতল ম্সলা এবং  রস্পম্র হাত সিস্পক 
বািঁচাস্পনার জনয ম্াংসগুস্পলা সবুজ োো পাতা ন্সদস্প়ে োকা। পাতাগুস্পলার স্বাদ ঝািঁঝাস্পলা। 
 
প্রন্সতটা ম্াংস্পসর টুকরা একটা কস্পর পাতা ন্সদস্প়ে োকা, পুস্পরাটা একসাস্পি মু্স্পে ন্সদস্পত হস্পব। 
ওস্প়েইটার যস্পত্নর সাস্পি বযাপারটা ট্র্যান্সিজ আর সপস্পলাস্পরটস্পক সদন্সেস্প়ে ন্সদল, সবাঝাই 
যাস্পচ্ছ বাইস্পরর গ্রস্পহর অন্সতন্সি সাম্লাস্পত অিযি। দুজস্পনর অবাক িাব সদস্পে সস 
ন্সপতৃসুলি িন্সঙ্গস্পত হাসস্পে। 
 
চম্ৎকার! ট্র্যান্সিজ বলল। তারপর আবার অডিার ন্সদল। সপস্পলাস্পরটও ন্সদল। 
 
োবার পস্পর হালকা ন্সম্ন্সষ্ট এবং এককাপ কন্সফ ন্সনস্প়ে বসল দুজন। কন্সফর স্বাস্পদ সন্তুষ্ট হস্প়ে 
ম্ািা নাডল দুজন। তার সাস্পি ন্সসরাপ সম্িাস্পনাস্পত ওস্প়েইটারও সম্মন্সতর সাস্পি ম্ািা 
নাডল। 
 
এবার বল, টুযন্সরি সসোস্পর ন্সক ঘস্পটন্সেল? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
 
কম্পস্পরর সাস্পি? 
 
 আর সকউ ন্সেল সসোস্পন? 
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ট্র্যান্সিজ চারপাস্পি তাকাস্পলা। তারা বস্পসস্পে একন্সদস্পকর বন্সধিত অংস্পি, প্রাইস্পিসী কম্। 
সরিুস্পরস্পে যস্পিষ্ট ন্সিড। তস্পব ম্ানুস্পষর স্বািান্সবক গুঞ্জস্পন স্বন্সি সবাধ করস্পে। 
 
ন্সনচু স্বস্পর বলল, আম্াস্পদর ন্সপেু ন্সনস্প়ে কম্পর সসস্পিল পযিন্ত এস্পসস্পে, অবাক বযাপার না? 
 
বস্পলস্পেই সতা, তার অনুম্ান িন্সি েুব িাস্পলা। 
 
হা, হাইপারট্র্যান্সকং-এ সস ন্সেল আন্তকস্পলজ চযান্সম্প়েন। একটু দক্ষ হস্পল তুন্সম্ও করস্পত 
পারস্পব। ন্সকন্তু বুঝস্পত পারন্সে না একজন অনুসরণকারী ন্সকিাস্পব পরপর অস্পনকগুস্পলা 
জাম্প ট্র্যাক করস্পত পাস্পর। তুন্সম্ প্রিম্টার জনয ততন্সর হস্পল; কন্সম্পউটার সব কাজ সিষ 
করল। অনুসরণকারী শুধু প্রিম্টাই ধরস্পত পারস্পব, ন্সকন্তু সকান যাদুম্স্পন্ত্র সস সবগুস্পলা 
ধস্পর সফলল? 
 
সস ন্সকন্তু সপস্পরস্পে, স ালান। 
 
অবিযই সপস্পরস্পে, ট্র্যান্সিজ বলল। আম্ার ধারণা সস আস্প ই জানত আম্রা সকািা়ে 
যান্সচ্ছ। অনুম্াস্পন না, সজস্পনই কস্পরস্পে। 
 
সপস্পলাস্পরট কিাটা ন্সবস্পবচনা করল। অসম্ভব, ম্াই ব়ে। ন্সকিাস্পব জানস্পব। ফার িাস্পর 
উোর আস্প  সতা আম্রা ন্সেক কন্সরন্সন সকািা়ে যাস্পবা। 
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ন্সেক।–এই সম্ন্সডস্পটিস্পনর বযাপারটা ন্সক? 
 
কম্পর ন্সম্স্পিয কিা বস্পলন্সন। ওস্প়েইটারও বস্পলস্পে, আজস্পক সম্ন্সডস্পটিন করার ন্সদন। 
 
হযািঁ, বস্পলস্পে, ন্সকন্তু সস বস্পলস্পে সয সরিুস্পরে সোলা িাকস্পব। সসস্পিল সকাস্পনান্সদক সিস্পক 
ন্সপন্সেস্প়ে সনই। সলাকজন সম্ন্সডস্পটট করস্পব সোট িহরগুস্পলাস্পত, সযোস্পন অন্সধবাসীরা ন্সকেুটা 
অন্সিন্সক্ষত। এই গ্রস্পহ সোট িহর সনই বলস্পলই চস্পল। সস জনযই রািাঘাস্পট ট্র্ান্সফক সচাস্পে 
পস্পডস্পে, বযিতা রস্প়েস্পে। অনযানয ন্সদস্পনর ম্স্পতা না হস্পলও বযিতা ন্সেল। 
 
ন্সকন্তু স ালান, টুযন্সরি সসোস্পর সকউ সোস্পকন্সন। আন্সম্ সে়োল কস্পরন্সে। একটা সলাকও 
সোস্পকন্সন। 
 
আন্সম্ও সে়োল কস্পরন্সে। ন্সকন্তু জানালা ন্সদস্প়ে যেন বাইস্পর তাকালাম্, তেন সদেলাম্ সয 
সসোস্পরর চারপাস্পির রািা়ে প্রচুর সলাকজন পাস্প়ে সহিঁস্পট বা যানবাহস্পন চলাচল করস্পে, 
ন্সকন্তু সকউ ন্সিতস্পর েুকস্পে না। সম্ন্সডস্পটিন চম্ৎকার কিার ততন্সর কস্পরস্পে। আস্প  সিস্পক 
ঐ জারজটাস্পক অন্সবশ্বাস করার ন্সসদ্ধান্ত না ন্সনস্পল আম্াস্পদর ম্স্পন সকাস্পনা প্রশ্নই জা ত না। 
 
ঘটনাগুস্পলা সিস্পক তাহস্পল ন্সক সবাঝা যাস্পচ্ছ? সপস্পলালাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
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েুব সহজ, সজনি। আম্াস্পদর আস্পিপাস্পি এম্ন একজন আস্পে সয সজস্পন সফস্পলস্পে আম্রা 
সকািা়ে যান্সচ্ছ এবং সুন্সবধাম্স্পতা কিা বলার জনয চারপাস্পি প্রচুর ম্ানুষ িাকার পস্পরও 
একটা পাবন্সলক ন্সবন্সল্ডং োন্সল রােস্পত পাস্পর। 
 
তুন্সম্ আম্াস্পক ন্সবশ্বাস করস্পত বল সয সস অস্পলৌন্সকক কাে ঘটাস্পত পাস্পর? 
 
অবিযই। বযাপারটা সম্ভব হস্পব যন্সদ কম্পর ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর এস্পজে হ়ে এবং ম্াইে 
কস্পরাল করস্পত পাস্পর; যন্সদ আস্পরকন্সট ম্হাকািযাস্পন বস্পস সস সতাম্ার আর আম্ার ম্াইে 
ধরস্পত পাস্পর; যন্সদ কািম্স সিিনস্পক প্রিান্সবত কস্পর সস সিতস্পর েুকস্পত পাস্পর; বডিার 
সপট্র্ল ফািঁন্সক ন্সদস্প়ে গ্রযান্সিন্সটকযান্সল লযাে করস্পত পাস্পর; এম্ন িাস্পব ম্ানুস্পষর ম্াইে 
প্রিান্সবত করস্পত পাস্পর সযন সস সযোস্পন চা়েনা সসোস্পন সকউ সোস্পক। 
 
বাই অল দযা িারস, ট্র্যান্সিজ করুণ স্বস্পর বলল, ম্স্পন হ়ে গ্রযাজুস্প়েিস্পনর সম়্ে সিস্পকই 
সস বদস্পল স স্পে। তার সাস্পি আন্সম্ টুযস্পর যাইন্সন। ইচ্ছা হ়েন্সন। এটাও ন্সক তার প্রিাব? 
সস একা সযস্পত সচস্প়েন্সেল। সকািা়ে ন্স স্প়েন্সেল? 
 
সাম্স্পনর িালাবাসন সেস্পল সন্সরস্প়ে ন্সদল সপস্পলাস্পরট, সযন িাবনা ন্সচন্তা করার জনয সবন্সি 
জা়ে া প্রস্প়োজন। সংস্পকত সপস্প়ে একটা স্ব়েংচান্সলত সটন্সবল সাম্স্পন এস্পস দািঁডাস্পলা সপ্লট 
চাম্চ ন্সনস্প়ে যাও়োর জনয। 
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আবার একা হও়োর পর সপস্পলাস্পরট বলল, পা লাম্ী। যা ঘস্পটস্পে সবই স্বািান্সবক। যন্সদ 
একবার ম্ািা়ে েুস্পক যা়ে সয সকউ ঘটনাগুস্পলা ন্সন়েন্ত্রণ করস্পে, তেন সকাস্পনািাস্পবই 
ন্সনন্সিত হও়ো যা়ে না। কাম্ অন, ওল্ড সফস্পলা, সতাম্ার ন্সনস্পজর বযােযা োডা সকাস্পনা 
প্রতযক্ষ প্রম্াণ সনই। জন্সটলতা বান্সডস্প়ো না। 
 
ন্সকন্তু আন্সম্ সন্তুষ্ট হস্পত পারন্সে না। 
 
সবি, যুন্সি ন্সদস্প়ে ন্সবচার করা যাক। ধস্পরা সস ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর এস্পজে। টুযন্সরি 
সসোর োন্সল সরস্পে সকন সস আম্াস্পদর সস্পন্দহ বান্সডস্প়ে তুলস্পব। আম্াস্পদর ন্সক বস্পলস্পে সস 
যা অনয সকউ শুনস্পল সম্সযা হস্পব? 
 
সহজ উির, সজনি। আম্াস্পদর ম্াইে সস েুব কাস্পে সিস্পক পযিস্পবক্ষণ করস্পত সচস্প়েন্সেল। 
চা়েন্সন অনয সকাস্পনা ম্াইে বাধা সদ়ে। সকাস্পনা ন্সিধািন্দ্ব ততন্সর হ়ে। 
 
আবাস্পরা সতাম্ার ন্সনস্পজর বযােযা। আম্াস্পদর সাস্পি ন্সক এম্ন গুরুত্বপূণি আস্পলাচনা কস্পরস্পে 
সস? সয সকউ শুনস্পলই বলস্পব সয কম্পর এতদূর েুস্পট এস্পসস্পে সস যা কস্পরস্পে তার বযােযা 
সদ়োর জনয, ক্ষম্া চাও়োর জনয এবং আম্াস্পদরস্পক সম্ভাবয ন্সবপদ সিস্পক সতকি কস্পর 
সদ়োর জনয। এর সবন্সি িাবার দরকার ন্সক? 
 
 সটন্সবস্পলর সিষ ম্ািা়ে কাডি সোকাস্পনার সোট যন্ত্র সবন্সরস্প়ে এল,  াস্প়ে োও়োর দাম্ 
জ্বলজ্বল করস্পে। সযাি-এর পস্পকট সিস্পক ট্র্যান্সিজ ফাউস্পেিন সক্রন্সডট কাডি সবর করল। 
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 যালান্সির সয সকাস্পনা জা়ে া়ে এই কাডি গ্রহণস্পযা য। ন্সবল ন্সম্ন্সটস্প়ে কাডিটা পস্পকস্পট রাোর 
আস্প  বযাস্পলিটাও একবার সদস্পে ন্সনল। 
 
সরিুস্পরস্পে অল্প ন্সকেু সলাক রস্প়ে স স্পে। ট্র্যান্সিজ একবার সচাে বুন্সলস্প়ে সদস্পে ন্সনল তার 
প্রন্সত সকউ অস্বািান্সবক আগ্রহ সদোস্পচ্ছ ন্সক না। তারপর বলল, এর সবন্সি িাবার 
প্রস্প়োজন ন্সক? সস সতা শুধু এই কিাগুস্পলাই বস্পলন্সন। পৃন্সিবী ন্সনস্প়ে কিা বস্পলস্পে। সজার 
ন্সদস্প়ে বস্পলস্পে আম্রা সযন কম্পস্পরলস্পন চস্পল যাই। যাস্পবা আম্রা? 
 
সসটা ন্সনস্প়ে আন্সম্ও িাবন্সে স ালান, সপস্পলাস্পরট স্বীকার করল। 
 
এোন সিস্পক চস্পল যাস্পবা? 
 
 ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পর সোিঁজ-েবর ন্সনস্প়ে আবার এোস্পন ন্সফস্পর আসস্পত পান্সর। 
 
সতাম্ার ম্স্পন হ়ে না এত ন্সকেুর উস্পেিয হস্পচ্ছ আম্াস্পদরস্পক সসস্পিল সিস্পক সরাস্পনা? সয 
সকাস্পনা জা়ে া়ে সযস্পত পারব, ন্সকন্তু সসস্পিস্পল িাকা যাস্পব না। 
 
সকন? 
 
জান্সননা। সদে, ওরা আিা কস্পরন্সেল আম্রা ট্র্যানটস্পর যাস্পবা। তুন্সম্ সযস্পত সচস্প়েন্সেস্পল বস্পলই 
আম্াস্পদর ট্র্যানটস্পর যাও়োর বযাপারটা ওরা ন্সহস্পসস্পব সরস্পেন্সেল। সসস্পিস্পল এস্পস আন্সম্ 
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তাস্পদর পন্সরকল্পনা িেুল কস্পর ন্সদস্প়েন্সে, এটা তারা আিা কস্পর ন্সন। তাই এেন 
আম্াস্পদরস্পক এোন সিস্পক সরাস্পত চাইস্পে। 
 
সপস্পলাস্পরটস্পক ম্স্পন হস্পলা চরম্ অেুিী। ন্সকন্তু, স ালান, তুন্সম্ শুধু ম্ন্তবয কস্পর যাচ্ছ। সকন 
ওরা আম্াস্পদরস্পক সরাস্পত চাইস্পে? 
 
আন্সম্ বলস্পত পারব না, সজনি। ন্সকন্তু সরাস্পত চাইস্পে এটাই আম্ার জনয যস্পিষ্ট। আন্সম্ 
এোস্পনই িাকন্সে। সকািাও যান্সচ্ছনা। 
 
ন্সকন্তু-ন্সকন্তু-সদে স ালান, যন্সদ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আম্াস্পদরস্পক এোন সিস্পক সরাস্পত চা়ে, 
তাহস্পল আম্াস্পদর ম্াইে প্রিান্সবত কস্পরই সরাস্পত পাস্পর। যুন্সি ন্সদস্প়ে। সবাঝাস্পত যাস্পব 
সকন? 
 
এতক্ষস্পণ আসল কিা়ে এস্পসে, সতাম্ার সবলা়ে সসরকম্ ঘস্পটস্পে ন্সক না বল, প্রস্পফসর? 
হোৎ সস্পন্দস্পহ ট্র্যান্সিস্পজর সচাে সোট হস্প়ে স স্পে। তুন্সম্ সযস্পত চাইে, তাই না? 
 
সপস্পলাস্পরট অবাক হস্প়ে ট্র্যান্সিস্পজর ন্সদস্পক তাকাস্পলা। আম্ার শুধু ম্স্পন হস্প়েস্পে এর ন্সপেস্পন 
যুন্সি রস্প়েস্পে। 
 
অবিযই সতাম্ার তাই ম্স্পন হস্পব, যন্সদ তুন্সম্ প্রিান্সবত হস্প়ে িাস্পকা। 
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 ন্সকন্তু আন্সম্ হইন্সন। 
 
অবিযই তুন্সম্ হলফ কস্পর বলস্পত পারস্পব সয তুন্সম্ প্রিান্সবত হওন্সন। 
 
আম্াস্পক এিাস্পব ফািঁস্পদ আটস্পক সফলস্পল সতাম্ার অনুম্াস্পনর ন্সবরুস্পদ্ধ সকাস্পনা প্রম্াণ 
সদোস্পত পারব না। তুন্সম্ ন্সক করস্পত চাও? 
 
আন্সম্ সসস্পিস্পল িাকব। তুন্সম্ও িাকস্পব। আম্াস্পক োডা তুন্সম্ ম্হাকািযান চালাস্পত পারস্পব 
না। কাস্পজই কম্পর যন্সদ সতাম্াস্পক প্রিান্সবত কস্পর, তাহস্পল িুল সলাকস্পক কস্পরস্পে। 
 
সবি িাস্পলা, স ালান। স্বাধীন সকাস্পনা কারণ না পাও়ো পযিন্ত আম্রা সসস্পিস্পল িাকব। 
এর ম্স্পধয আম্াস্পদর কাোকান্সে িাকস্পত হস্পব। এস, এল্ড চযাপ। যন্সদ আন্সম্ প্রিান্সবত হই 
তাহস্পল ন্সক সস্বচ্ছা়ে সতাম্ার ন্সসদ্ধান্ত সম্স্পন সন়োর ক্ষম্তা আম্ার িাকস্পব? 
 
ট্র্যান্সিজ একমু্হূতি ন্সচন্তা কস্পর হাত বান্সডস্প়ে ন্সদল। চল সজনি, জাহাস্পজ ন্সফস্পর যাই। 
আ াম্ীকাল নতুন কস্পর শুরু করব।–যন্সদ সবিঁস্পচ িান্সক। 
 
. 
 
৪৭. 
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 ম্ান লী কম্পস্পরর ম্স্পন সনই কেন তাস্পক ন্সরকু্রট করা হস্প়েন্সেল। এর একটা কারণ ঐ 
সম়্ে সস ন্সেল একবাস্পর ন্সিশু; আস্পরকটা কারণ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর এস্পজেরা তাস্পদর 
ন্সচহ্ন যতদূর সম্ভব মু্স্পে সফস্পলন্সেল। 
 
কম্পর একজন অবজারিার এবং ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর কাস্পে সস এিাস্পবই পন্সরন্সচত। 
 
অিিাৎ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর সম্োন্সলকস ক্ষম্তার ন্সকেু কম্পস্পরর রস্প়েস্পে, ন্সকন্তু তার 
অবস্থান ন্সিকস্পলর সবস্পচস্প়ে ন্সনস্পচ। সস ম্াইস্পের ঝলক ধরস্পত পাস্পর, ন্সকন্তু সসগুস্পলাস্পক 
এডজাি করস্পত পাস্পর না। এতদূর ন্সিক্ষা সস পা়েন্সন। সস একজন অবজারিার, সন্সক্র়ে 
কম্িী না। 
 
এর ফস্পল সস ন্সিতী়ে সশ্রণীর সসরাস্পত পন্সরণত হস্প়েস্পে, ন্সকন্তু তাস্পত সকাস্পনা দুিঃে সনই। 
পুস্পরা বযবস্থা়ে ন্সনস্পজর গুরুত্ব সস সবাস্পঝ। 
 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর প্রিম্ কস্প়েক িতােীস্পত এধরস্পনর কাজগুস্পলা অবস্পহলা করা 
হস্প়েন্সেল। ধারণা ন্সেল সয এর সদসযরা  যালান্সি ম্ন্সনটর করস্পত পারস্পব এবং সসলডন 
প্লযান ফলপ্রসূ করস্পত পারস্পব, হ়েস্পতা এোস্পন সসোস্পন একটু সম্ন্বস্প়ের প্রস্প়োজন হস্পব। 
 
ন্সম্উল তাস্পদর এই ন্সদবাস্বপ্ন সিস্পঙ্গ চুরম্ার কস্পর সদ়ে। অজানা সকাস্পনা স্থান সিস্পক এস্পস 
সস ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক অপ্রস্তুত অবস্থা়ে ধস্পর সফস্পল। প্রন্সতআক্রম্ণ করস্পত সম়্ে 
সলস্প স্পে পািঁচ বের, সসটাও সম্ভব হস্প়েস্পে অস্পনকগুস্পলা জীবস্পনর ন্সবন্সনম্স্প়ে। 
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চরম্ মূ্লয ন্সদস্প়ে পালিার তাস্পদরস্পক উদ্ধার কস্পরন এবং ন্সতন্সনই সন্সেক পদস্পক্ষপ গ্রহণ 
কস্পরন। ন্সতন্সন বুঝস্পত পাস্পরন সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর কাযিক্রম্ আস্পরা প্রসান্সরত করস্পত 
হস্পব, ন্সকন্তু ধরা পডা চলস্পব না। তাই ন্সতন্সন একটা অবজািিার বান্সহনী ততন্সর কস্পরন। 
 
কম্পস্পরর জানা সনই  যালান্সিস্পত কতজন অবজারিার রস্প়েস্পে। এম্নন্সক জাস্পন না 
টান্সম্িনাস্পস কতজন রস্প়েস্পে। জানাটা তার দান্স়েস্পত্বর ম্স্পধয পস্পড না। সাধারণত 
অবজারিাস্পদর ম্স্পধয কেস্পনা সযা াস্পযা  হ়ে না, সযন একজন ধরা পডস্পল অনযস্পদর 
সকাস্পনা ন্সবপদ না হ়ে। সম্ি সযা াস্পযা  িাস্পক ট্র্যােস্পরর উপর ম্হস্পলর সাস্পি। 
 
কম্পস্পরর আিা একন্সদন সস ট্র্ানটস্পর যাস্পব। যন্সদও সস ম্স্পন কস্পর সসটা অসম্ভব। জাস্পন 
ম্াস্পঝ ম্স্পধয একদুজন অবজারিারস্পক ট্র্যানটস্পর ন্সনস্প়ে ন্স স্প়ে পস্পদান্নন্সত সদ়ো হস্প়েস্পে, ন্সকন্তু 
েুব কম্। একজন িাস্পলা অবজারিাস্পরর গুণাবলী সটন্সবস্পল প্রন্সতন্সনন্সধত্ব করার জনয যস্পিষ্ট 
ন়ে। 
 
সজনন্সডবস্পলর কিা ম্স্পন হস্পলা। তার সচস্প়ে চার বেস্পরর বড। ন্সনি়েই তাস্পকও কম্পস্পরর 
ম্স্পতা বালক ব়েস্পস ন্সরকু্রট করা হ়ে, ন্সকন্তু ন্সনস্প়ে যাও়ো হস্প়েস্পে সরাসন্সর ট্র্ানটস্পর। এেন 
সস একজন ন্সেকার। এটা ন্সনস্প়ে কম্পস্পরর সকাস্পনা ম্ািা বযিা সনই। পরবতিীকাস্পল 
সজনন্সডবস্পলর সাস্পি তার ঘন্সনি সযা াস্পযা  হস্প়েস্পে এবং এই তরুস্পণর ম্াইস্পের ক্ষম্তা সস 
সদস্পেস্পে। এক সসস্পকস্পের জনযও তার সাম্স্পন সস দািঁডাস্পত পারস্পব না। 
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ন্সনস্পজর ন্সনচু পদ ন্সনস্প়ে কম্পস্পরর সকাস্পনা িাবনা সনই। সুস্পযা ও সনই। তাোডা ট্র্ানটস্পরর 
ম্ান অনুযা়েী তার অবস্থান অস্পনক ন্সনস্পচ। ন্সকন্তু তাস্পদর নন-ট্র্যানস্পটান্সর়োন ন্সবস্পশ্ব, নন-
সম্োন্সলক সম্াস্পজ একজন অবজারিার সহস্পজই সম্াস্পজর উিঁচুতলা়ে। উেস্পত পাস্পর। 
 
সযম্ন িাস্পলা েুল বা িাস্পলা বনু্ধ সপস্পত কম্পস্পরর কেস্পনা সম্সযা হ়ে ন্সন। ন্সনস্পজর 
সম্োন্সলক বযবহার কস্পর সস তার স্বািান্সবক অনুম্ান ক্ষম্তাস্পক (সম্ভবত এই অনুম্ান 
ক্ষম্তার কারস্পণই তাস্পক ন্সরকু্রট করা হ়ে) বান্সডস্প়ে ন্সনস্পত সপস্পরন্সেল। এর সাহাস্পযযই। সস 
হাইপার সেসাল অনুসরস্পণ দক্ষতা অজিন কস্পর, কস্পলস্পজ ন্সহস্পরা ন্সহস্পসস্পব পন্সরন্সচন্সত পা়ে। 
এ বযাপারটাই তার রাজনীন্সতস্পত আসার সুস্পযা  কস্পর সদ়ে। বতিম্ান সম্সযা সম্াধাস্পনর 
পর সস আস্পরা কত উপস্পর উেস্পব, সসটা এেনই বলা যাস্পচ্ছ না। 
 
সম্সযাটা সফল সম্াধাস্পনর পর, হস্পব সতা ন্সনি়েই, সবার অবিযই ম্স্পন পডস্পব সয এই 
কম্পরই ট্র্যান্সিজস্পক আন্সবষ্কার কস্পরন্সেল ন্সহউম্যান ন্সবন্স়েং ন্সহস্পসস্পব না (স্পসটা সবাই পারস্পব), 
একটা ম্াইে ন্সহস্পসস্পব। 
 
কস্পলস্পজ িাকস্পতই সস ট্র্যান্সিস্পজর সিতর েুস্পকন্সেল। প্রিস্পম্ তাস্পক ম্স্পন হস্প়েন্সেল সবপস্পরা়ো 
অন্সস্থর ম্স্পনর সঙ্গী ন্সহস্পসস্পব। একন্সদন সকাস্পল ঘুম্ সিস্পঙ্গ স স্পল জডাস্পনা ন্সনদ্রালু সচাস্পে সস 
তান্সকস্প়েন্সেল ট্র্যান্সিস্পজর ন্সদস্পক। সসই সম়্ে অতযন্ত সস্পচতনিাস্পবই সস বুঝস্পত পাস্পর 
ট্র্যান্সিজস্পক ন্সরকু্রট না কস্পর ন্সক হান্সরস্প়েস্পে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন। 
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ট্র্যান্সিজস্পক অবিয ন্সরকু্রট করা সযতনা কারণ তার জন্ম টান্সম্িনাস্পস, কম্পস্পরর ম্স্পতা অনয 
গ্রস্পহর অন্সধবাসী সস। তাোডা অস্পনক সদরী হস্প়ে ন্স স্প়েন্সেল। শুধু অল্প ব়েসীরাই 
সম্োন্সলকস ন্সিক্ষা গ্রহস্পণর জনয যস্পিষ্ট ন্সস্থন্সতস্থাপক। এটা ন্সবোস্পনর সচস্প়েও অস্পনক বড 
ন্সকেু। পূণিব়েে সব্র্ইস্পন এই ন্সিস্পল্পর যন্ত্রনাদা়েক প্রস্পবিন ফলপ্রসূ হস্পতা না। 
 
যন্সদ তাস্পক দস্পল নাই সন়ো যা়ে তাহস্পল তার সকান বযাপারটা কম্পস্পরর দৃন্সষ্ট আকষিণ 
কস্পরন্সেল। 
 
পস্পরর সাক্ষাস্পতই কম্পর ট্র্যান্সিস্পজর ম্াইস্পে  িীরিাস্পব অনুপ্রস্পবি কস্পর সবর করল ন্সক 
তাস্পক ন্সবরি করন্সেল। ট্র্যান্সিস্পজর ম্াইস্পের তবন্সিষ্টয তার সিো ন্সন়েস্পম্র সাস্পি সম্স্পল না। 
বার বার বযাপারটা তার সচাে এন্সডস্প়ে সযস্পত লা ল। এর কাস্পজর ধারা অনুসরণ করস্পত 
ন্স স্প়ে সস ন্সকেু ফািঁক সপল না, সসগুস্পলা ফািঁক হস্পত পাস্পরনা–বরং অন্সিত্বহীনতা। ন্সেক এই 
জা়ে াগুস্পলাস্পতই ট্র্যান্সিস্পজর ম্াইস্পের আচরণ  িীর িাস্প  ন্সবিি হস্প়ে স স্পে, ফস্পল 
অনুসরণ করা যাস্পচ্ছনা। 
 
কম্পস্পরর কাস্পে বযাপারটা পন্সরষ্কার হস্পলা না। তস্পব যা সপস্প়েস্পে তার ন্সিন্সিস্পত সস 
ট্র্যান্সিস্পজর আচরণ পযিস্পবক্ষণ করস্পত লা ল। তেন সিস্পকই তার সস্পন্দহ হ়ে, 
আপাতদৃন্সষ্টস্পত অপযিাপ্ত তিয সিস্পক এস্পকবাস্পর সন্সেক ন্সসদ্ধান্ত সন়োর একটা অস্বািান্সবক 
দুলিি ক্ষম্তা ট্র্যান্সিস্পজর রস্প়েস্পে। 
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ফািঁকা জা়ে াগুস্পলার সাস্পি এর সকাস্পনা সম্পকি রস্প়েস্পে? এ ধরস্পনর সম্োন্সলজম্ তার 
ক্ষম্তার বাইস্পর হ়েস্পতা ন্সেকারস্পদরও। অস্বন্সির সাস্পি বারবার ম্স্পন হস্পত লা ল, 
ট্র্যান্সিস্পজর ন্সসদ্ধান্ত সন়োর ক্ষম্তার কিা হ়েস্পতা কাস্পরা জানা সনই, ফস্পল সস হ়েস্পতা 
 
ন্সক করস্পব সস? কম্পস্পরর োন সীম্াবদ্ধ। ট্র্যান্সিস্পজর সয গুণাবলী রস্প়েস্পে সসটার অিি সস 
পুস্পরাপুন্সর না হস্পলও ন্সকেুটা বুঝস্পত পারস্পে। শুধু অনুম্ান করস্পত পাস্পর সয ট্র্যান্সিজ হ়েস্পতা 
একন্সদন সবস্পচস্প়ে গুরুত্বপূণি বযন্সিস্পত পন্সরণত হস্পব। 
 
এই অনুম্াস্পনর উপর ন্সিন্সি কস্পরই ঝুিঁন্সক ন্সনস্পত হস্পব। যন্সদ সসটা ন্সেক হস্প়েই যা়ে 
 
ন্সপেস্পনর কিা ন্সচন্তা কস্পর সস এেস্পনা বুঝস্পত পাস্পর না এত সাহস সকািা়ে সপস্প়েন্সেল। 
সটন্সবস্পলর প্রিাসন্সনক বাধা সস দূর করস্পত পাস্পর ন্সন। তার সুনাম্ নষ্ট হস্প়ে স ল। 
সবপস্পরা়ো হস্প়ে সস সবিকন্সনি সদস্পসযর সাস্পি সযা াস্পযা  করল এবং সিষ পযিন্ত ির 
সজনন্সডবল তার সাস্পি সযা াস্পযা  কস্পর। 
 
সজনন্সডবল তধযি ধস্পর সব কিা সিাস্পন। তারপর সিস্পক দুজস্পনর ম্স্পধয একটা ন্সবস্পিষ 
সম্পকি ততন্সর হস্প়ে যা়ে। সজনন্সডবস্পলর পরাম্স্পিিই কম্পর ট্র্যান্সিস্পজর সাস্পি সম্পকি বজা়ে 
রাস্পে এবং এম্ন পন্সরন্সস্থন্সত ততন্সর কস্পর সযন ট্র্যান্সিজস্পক ন্সনবিাসন সদ়ো হ়ে। এবং হ়েস্পতা 
সজনন্সডবস্পলর ম্াধযস্পম্ই কম্পর স্বস্পপ্নর ট্র্যানটস্পর সপৌঁেস্পত পারস্পব। 
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সম্ি পন্সরকল্পনা করা হস্প়েন্সেল ট্র্যান্সিজস্পক ট্র্ানটস্পর সটস্পন আনার জনয। ন্সকন্তু সস 
আস্পসন্সন। কম্পর হতবাক হস্প়ে যা়ে এবং তার ধারণা সজনন্সডবলও বযাপারটা আস্প  
বুঝস্পত পাস্পর ন্সন। 
 
যাই সহাক দ্রুত ঘটনাস্থস্পল চস্পল আসস্পে সজনন্সডবল এবং কম্পস্পরর ম্স্পত এস্পত 
পন্সরন্সস্থন্সতর গুরুত্ব বৃন্সদ্ধ সপস্প়েস্পে। 
 
কম্পর তার হাইপারন্সস নাল পাোস্পলা। 
 
. 
 
৪৮. 
 
 ম্াইস্পে েিি সপস্প়ে সজনন্সডবল ঘুম্ সিস্পক সজস্প  উেল। বযাপারটা কাযিকরী ন্সকন্তু 
ন্সবরন্সিকর না। কারণ সসটা ন্সেক জা রণ সকস্পন্দ্র সটাকা সদ়ে। সস সহজিাস্পব সজস্প  
উেল। 
 
উস্পে বসল ন্সবোনা়ে, পাতলা চাদর তার সপিীবহুল িরীর সবস্প়ে ন্সপেস্পল সনস্পম্ যাস্পচ্ছ। 
ন্সচনস্পত পারস্পে েিিটা। সম্ৌন্সেক িে িারা যারা সযা াস্পযা  কস্পর তাস্পদর দুজস্পনর কস্পণ্ঠ 
সযম্ন পািিকয, সম্োন্সলিস্পদর সক্ষস্পত্রও সতম্ন পািিকয িাস্পক। 
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সজনন্সডবল একটা িযাোডি ন্সস নযাল পাোস্পলা, ন্সজস্পেস করল একটু সদরী করা যাস্পব ন্সক 
না, উিস্পর সনা ইম্াস্পজিিীকল আসল। 
 
ধীস্পর সুস্পস্থ সকাস্পলর স্বািান্সবক কাজকম্ি শুরু করল সজনন্সডবল। স াসস্পলর জনয 
িাও়োস্পরর ন্সনস্পচ দািঁডাস্পলা বযবহৃত পান্সনই আবার ন্সরসাইকলড হস্প়ে সনস্পম্ আসস্পে। 
তেনই সস আবার সযা াস্পযা  করল। 
 
কম্পর? 
 
ন্সজ, ন্সেকার। 
 
ট্র্যান্সিজ এবং অনয সলাকটার সাস্পি কিা বস্পলে? 
 
 সপস্পলাস্পরট, সজনি সপস্পলাস্পরট। ন্সজ ন্সেকার। 
 
পািঁচ ন্সম্ন্সনট সম়্ে দাও, তারপর ন্সিজু়োস্পলর বযবস্থা করন্সে। 
 
কস্পরাল রুস্পম্ যাও়োর পস্পি সুরা সনািী প্রশ্নস্পবাধক সচাস্পে তান্সকস্প়ে ন্সকেু বলস্পত চাইল। 
ন্সকন্তু সোিঁস্পট আঙু্গল সরস্পে চুপ কন্সরস্প়ে ন্সদল তাস্পক। এেস্পনা তার ম্াইস্পের আস্পব  এবং 
শ্রদ্ধা সজনন্সডবলস্পক অস্বন্সিস্পত সফস্পল সদ়ে, ন্সকন্তু বযাপারটা ধীস্পর ধীস্পর সহয হস্প়ে যাস্পচ্ছ। 
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তার ম্াইস্পের সোট একটা ধারা সস সনািীর ম্াইস্পের সাস্পি যুি কস্পর ন্সনল। এেন আর 
সম্স্প়েটার ম্াইে না েুিঁস্প়ে তার ম্াইে সকউ েুিঁস্পত পারস্পব না। তার অজাস্পন্ত অনয সকাস্পনা 
বন্সহরা ত ম্াইে ন্সফল্ড তাস্পদর আস্পিপাস্পি েুকস্পত পারস্পবনা। 
 
কম্পর? সস ন্সজস্পেস করল। 
 
 ন্সজ, ন্সেকার। 
 
িান্ত হও। সতাম্ার ম্াইে পরীক্ষা করস্পত হস্পব। বাধা ন্সদওনা। 
 
আপন্সন যা চান,ন্সেকার। ন্সজস্পেস করস্পত পান্সর সকন? 
 
ন্সনন্সিত হস্পত হস্পব সয সতাম্াস্পক কনিাটি করা হ়েন্সন। 
 
আন্সম্ জান্সন সটন্সবস্পল আপনার রাজননন্সতক প্রন্সতিন্দ্বী রস্প়েস্পে। ন্সকন্তু তারা ন্সনি়েই। 
 
ন্সচন্তা কস্পরানা, কম্পর। ন্সরলযাি।–হযািঁ, সতাম্াস্পক কনিাটি করা হ়েন্সন। এেন তুন্সম্ একটু 
সহস্পযান্স তা করস্পলই ন্সিজু়োল কোক্ট করা যা়ে। 
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এরপস্পর যা ঘটল, সাধারণ িস্পে সসটাস্পক বলা যা়ে ম্া়ো বা ইন্দ্রজাল, কারণ সুপ্রন্সিন্সক্ষত 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনার োডা আর কাস্পরা পস্পক্ষ সসটা ধরা সম্ভব না। অনুিূন্সত ন্সদস্প়ে সতা 
নাই, অন্সত আধুন্সনক যন্ত্রপান্সত ন্সদস্প়েও ধরা যাস্পব না। 
 
বযাপারটা হস্পচ্ছ মু্স্পের প্রন্সতচ্ছন্সব ততন্সর কস্পর ম্াইস্পে সসটাস্পক ফুন্সটস্প়ে সতালা। এম্নন্সক 
সবস্পচস্প়ে িাস্পলা সম্োন্সলিও ঝাপসা কািঁপাকািঁপা অব়েব োডা ন্সকেু ততন্সর করস্পত পাস্পর 
না। কম্পস্পরর মু্ে ম্াঝোস্পন িাসস্পে, সযন পাতলা কািঁপাকািঁপা সরিস্পম্র। পদিার ওপাি 
সিস্পক সদো যাস্পচ্ছ। সজনন্সডবল জাস্পন তার ন্সনস্পজর সচহারাও কম্পস্পরর সাম্স্পন ন্সেক 
একইিাস্পব উপন্সস্থত হস্প়েস্পে। 
 
হাইপারওস্প়েস্পি সযা াস্পযা  করস্পল, সযা াস্পযা কারী হাজার পারস্পসক দূস্পর িাকস্পলও ম্স্পন 
হস্পব সযন মু্স্পোমু্ন্সে বস্পস কিা বলস্পে। সজনন্সডবস্পলর জাহাস্পজও এই। সুস্পযা  রস্প়েস্পে। 
 
সম্োন্সলি ন্সিিস্পনর ন্সকেু সুন্সবধা রস্প়েস্পে। প্রধান সুন্সবধা, প্রিম্ ফাউস্পেিন। সকাস্পনা যন্ত্র 
ন্সদস্প়েই সসটা ধরস্পত পারস্পব না। আস্পরকজন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারও ধরস্পত পারস্পব না। 
ম্াইস্পের েুটােুন্সট ধরস্পত পারস্পব, ন্সকন্তু মু্েিন্সঙ্গর সয সূক্ষ্ম পন্সরবতিন সযা াস্পযা  ততন্সর কস্পর 
সসটা ধরস্পত পারস্পব না। 
 
এন্সে-ন্সম্উস্পলর বযাপার–সবি, সনািীর ম্াইস্পের ন্সবশুদ্ধতাই সসটা ন্সনন্সিত করার জনয 
যস্পিষ্ট। 
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সংস্পক্ষস্পপ বল, কম্পর, ট্র্যান্সিজ এবং সপস্পলাস্পরস্পটর সাস্পি সতাম্ার ন্সক কিা হস্প়েস্পে। 
সংস্পক্ষস্পপ, ম্াইে সলস্পিল পযিন্ত। 
 
 অবিযই, ন্সেকার, কম্পর বলল। 
 
সবন্সি সম়্ে লা ল না। িে, মু্স্পের িন্সঙ্গ, সম্োন্সলজম্-এর সম্ন্ব়ে ন্সবষ়েটাস্পক যস্পিষ্ট 
সংকুন্সচত কস্পরস্পে, অিচ সাধারণিাস্পব কিা বলার সচস্প়ে অস্পনক সবন্সি তিয আদানপ্রদান 
হস্প়েস্পে। 
 
 িীর ম্স্পনাস্পযা  ন্সদস্প়ে সদেস্পে সজনন্সডবল। সম্োন্সলি ন্সিিস্পন সকাস্পনা বাহুলয সনই। 
সন্সতযকার দৃন্সষ্টস্পক্ষস্পত্র বা হাইপারন্সিিস্পনর সম়্ে প্রস্প়োজস্পনর অন্সতন্সরি প্রচুর। 
ইনফরস্পম্িন ন্সবট চলাচল কস্পর। ফস্পল সয সকউ ইচ্ছা করস্পল প্রচুর ন্সবট ন্সম্স করস্পত 
পাস্পর। 
 
সম্োন্সলি ন্সিিস্পনর সরিম্ পদিার ম্ধয ন্সদস্প়ে ন্সনেুিঁত ন্সনরাপিার বযবস্থা করা হ়ে, তাই 
সকাস্পনা ন্সবট ন্সম্স করা যা়ে না। প্রন্সতটা ন্সবট গুরুত্বপূণি। 
 
ট্র্ানটস্পর তরুণ ন্সিক্ষািিীস্পদর ম্স্পনাসংস্পযাস্প র অিযাস  স্পড সতালার জনয ন্সিক্ষকরা। নানা 
ধরস্পনর  ল্প বলস্পতন। সবস্পচস্প়ে সবন্সি সয  ল্পটা বলা হস্পতা সসটা ন্সেল অন্সবশ্বাসয। 
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সসই  স্পল্প বলা হস্প়েস্পে, কাল ান দেল করার আস্প  ন্সম্উস্পলর অগ্রযাত্রার েবর একজন 
ন্সনম্নপদস্থ অন্সফসাস্পরর হাস্পত সপৌঁো়ে। সসই সলাকটার অনুিূন্সত ন্সেল সঘাডার ম্স্পতা। কারণ 
ন্সরস্পপাস্পটি বযন্সি ত নাম্ তরঙ্গটা তার সচাস্পে পস্পডন্সন। সস ধস্পর সন়ে েবরটা ট্র্ানটস্পর 
পাোস্পনার ম্স্পতা গুরুত্বপূণি ন্সকেু না। এর ম্স্পধয ন্সিতী়ে সংবাদ এস্পস সপৌঁো়ে, ন্সকন্তু তেন 
আর ন্সকেু করার ন্সেল না, কাটাস্পত হ়ে ন্সতি পািঁচটা বের। 
 
ঘটনা অবিয সসিাস্পব ঘস্পটন্সন, ন্সকন্তু সসটা সকাস্পনা বযাপার না।  ল্পটা োত্রস্পদর 
ম্স্পনাসংস্পযাস্প র অিযাস  স্পড তুলস্পত সপ্ররণা জুন্স স্প়েস্পে। োত্রজীবস্পন সজনন্সডবল ন্সনস্পজও 
একটা িুল কস্পরন্সেল। তেন তার ন্সিক্ষক, বৃদ্ধ সকনডাি অতযন্ত কডা ন্সেস্পলন ন্সবদ্রূপ 
কস্পর বস্পলন্সেস্পলন, সঘাডার ম্স্পতা প্রাণী, তরুণ সজনন্সডবল? সসটাই তার জনয যস্পিষ্ট ন্সেল। 
 
কম্পর সিষ করল। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর আচরণ সম্পস্পকি সতাম্ার ম্তাম্ত। তুন্সম্ তাস্পক আম্াস্পদর সবার সচস্প়ে িাস্পলা 
সচন। সজনন্সডবল ন্সজস্পেস করল। 
 
এস্পকবাস্পর পন্সরষ্কার, কম্পর বলল। সম্োন্সলক ইন্সেস্পকিন ন্সনস্প়ে সকাস্পনা সস্পন্দহ। সনই। 
আম্ার কিা ও কাস্পজ সস ম্স্পন কস্পরস্পে আন্সম্ তাস্পক ট্র্যানটস্পর বা ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পর সন্সরস্প়ে 
ন্সনস্পত উন্সিগ্ন। অিিাৎ আম্ার ম্স্পত সস সযোস্পন আস্পে, সসোস্পনই িাকস্পব। তার সস্পর 
যাও়োর বযাপাস্পর আন্সম্ যস্পিষ্ট সজার ন্সদস্প়েন্সে, যেন সস বুঝস্পত সপস্পরস্পে তার আগ্রহ 
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আম্ার আগ্রস্পহর ন্সবপরীত, তেন সস যা আম্ার ইচ্ছা বস্পল ম্স্পন কস্পরস্পে তার ন্সবপরীত 
কাজ করস্পব। 
 
তুন্সম্ ন্সনন্সিত? 
 
পুস্পরাপুন্সর। 
 
সজনন্সডবল বুঝস্পত পারস্পে কম্পস্পরর কিা ন্সেক। আন্সম্ সন্তুষ্ট। দারুণ কাজ সদন্সেস্প়েে। 
পৃন্সিবীর সরন্সডও এন্সক্টন্সিন্সট ন্সনস্প়ে সতাম্ার  ল্পটা আম্াস্পদরস্পক সরাসন্সর ম্াইে 
ম্যান্সনপুস্পলিন-এর হাত সিস্পক বািঁন্সচস্প়েস্পে। চম্ৎকার! 
 
ম্স্পন হস্পলা কম্পর কষ্ট কস্পর ন্সনস্পজস্পক সাম্লাস্পচ্ছ। ন্সেকার সস বলল, আন্সম্ আপনার 
প্রিংসা গ্রহণ করস্পত পারন্সে না।  ল্পটা আন্সম্ ততন্সর কন্সরন্সন। এটা সতয। ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পর 
সন্সতযই পৃন্সিবী নাস্পম্ একটা গ্রহ রস্প়েস্পে যাস্পক ম্ানব সিযতার আসল জন্মস্থান ন্সহস্পসস্পব 
ধরা হ়ে। হ়েস্পতা গ্রহটা প্রিম্ সিস্পকই সরন্সডও একন্সটি ন্সেল, সসটা ধীস্পর ধীস্পর সবস্পড 
ন্স স্প়ে এর মৃ্তুয হ়ে। আম্ার পূবিপুরুষস্পদর ম্াতৃগ্রস্পহ এগুস্পলা সবই ন্সবস্পবন্সচত হ়ে প্রকৃত 
ইন্সতহাস ন্সহস্পসস্পব। 
 
তাই? সবি ম্জার! সজনন্সডবল বলল ন্সনরুৎসান্সহত  লা়ে। েুিীর কিা হস্পচ্ছ সতয কিা 
বলা হস্প়েস্পে, সযোস্পন একটা অসতযস্পক সম্ান গুরুত্ব ন্সদস্প়ে উপস্থাপন করা যা়ে। পালিার 
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বস্পলন্সেস্পলন, সস্পতযর যত কাোকান্সে হস্পব, ন্সম্িযা তত িি হস্পব, এবং সতয ন্সনস্পজই হস্পচ্ছ 
সবস্পচস্প়ে বড ন্সম্িযা। 
 
আস্পরকটা কিা। আপন্সন আসার আ  পযিন্ত ট্র্যান্সিজস্পক সসস্পিস্পল রাোর জনয। আম্াস্পক 
সাস্পধযর অতীত কাজ করস্পত হস্প়েস্পে। এস্পত সস সস্পন্দহ কস্পর সফস্পলস্পে আন্সম্ ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর অধীন। 
 
সজনন্সডবল ম্ািা নাডল। আম্ার ম্স্পত সসটা বতিম্ান পন্সরন্সস্থন্সতস্পত এডাস্পনা সযত না। তার 
ম্স্পনর সয অবস্থা তাস্পত এেন সস সবোস্পনই ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক সদেস্পব। 
 
ন্সেকার, যন্সদ আপন্সন আসার আ  পযিন্ত ট্র্যান্সিজস্পক এোস্পন আটস্পক রাোর প্রস্প়োজন হ়ে 
তাহস্পল আন্সম্ বরং আপনার কাস্পে আন্সস। আম্ার জাহাস্পজ আপনাস্পক তুস্পল সনই। ম্াত্র 
একন্সদন লা স্পব 
 
না, অবজারিার, সজনন্সডবল ধারাস্পলা  লা়ে বলল। তুন্সম্ সসটা করস্পব না। সতাম্ার 
জাহাস্পজ একটা হাইপার ন্সরস্পল রস্প়েস্পে, তুন্সম্ সসটা সরাস্পত পারস্পব না, তাই না? 
 
হযািঁ ন্সেকার। 
 
যন্সদ টান্সম্িনাস জাস্পন সয তুন্সম্ সসস্পিস্পল লযাে কস্পরে, সসস্পিস্পল তাস্পদর অযাম্বাস্পসডরও সসটা 
জানস্পব–অযাম্বাস্পসডর এটাও জানস্পব সয ট্র্যান্সিজও এোস্পন লযাে কস্পরস্পে। সতাম্ার হাইপার 
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ন্সরস্পল টান্সম্িনাসস্পক জানাস্পব সয তুন্সম্ একি পারস্পসস্পকর ন্সনন্সদিষ্ট ন্সবনু্দস্পত ন্স স্প়ে ন্সফস্পর এস্পসে; 
আর অযাম্বাস্পসডর জানাস্পব সয ট্র্যান্সিজ সকািাও যা়েন্সন। এর সিস্পক তারা ন্সক অনুম্ান 
করস্পব? টান্সম্িনাস্পসর সম়্ের যস্পিষ্ট সস্পন্দহপ্রবণ, তাস্পক সতকি কস্পর ন্সদস্পত চাই না। চাইনা 
সস তার েীট ন্সনস্প়ে এোস্পন চস্পল আস্পস। 
 
উইি সরসস্পপক্ট, ন্সেকার–যন্সদ একজন কম্াোরস্পক ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত পান্সর তাহস্পল ি়ে 
পাবার ন্সক আস্পে? 
 
হ়েস্পতা কারণটা েুব সোট, আর যন্সদ েীট না আস্পস তাহস্পল সতা িস্প়ের সকাস্পনা কারণ 
সনই। তুন্সম্ সযোস্পন আে সসোস্পনই িাস্পকা, অবজারিার। আন্সম্ সপৌঁস্পে সতাম্ার সাস্পি 
সযা  সদব এবং তারপর- 
 
এবং তারপর, ন্সেকার? 
 
 সকন, তারপর আন্সম্ দান্স়েত্ব সনব। 
 
. 
 
৪৯. 
 
সম্োন্সলি-ন্সিিন সিষ কস্পর সজনন্সডবল অস্পনকক্ষণ সসোস্পনই বস্পস রইল–ন্সচন্সন্তত। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

390 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
তার ম্হাকািযান ফাউস্পেিস্পনর যানগুস্পলার ম্স্পতা সম্াস্পটই আধুন্সনক না, পুরস্পনা। সসস্পিস্পল 
আসার জনয তাস্পক পান্সড ন্সদস্পত হস্প়েস্পে লম্বা পি। এই সম়্ে সস ট্র্যান্সিস্পজর উপর সম্ি 
ন্সরস্পপাস্প টি পরীক্ষা কস্পরস্পে, প্রা়ে দি বেস্পরর সম্ি ন্সরস্পপাস্প টি। 
 
সাম্ন্সগ্রক এবং বতিম্ান পন্সরন্সস্থন্সতর আস্পলাস্পক এেন আর সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই সয, যন্সদ 
পালিার টান্সম্িনাস্পস জন্মগ্রহণকারীস্পদর ন্সনস্প়ো  বন্ধ না করস্পতন, তাহস্পল ট্র্যান্সিজ ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেস্পিস্পনর জনয অসাধারণ একটা সম্পদ হস্পতা। 
 
িতােীর পর িতােী ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন কতজন সসরা সলাকস্পক ন্সরকু্রট করা সিস্পক 
বন্সঞ্চত হস্প়েস্পে সসটা বলা অসম্ভব।  যালান্সির সকা়োন্সরন্সল়েনস জনসংেযার প্রস্পতযকস্পক 
মূ্লযা়েন করা সম্ভব ন়ে। সকউ হ়েস্পতা ট্র্যান্সিস্পজর সচস্প়েও সসরা, সকউ তার সচস্প়েও ন্সনচু 
ম্াস্পনর। 
 
সজনন্সডবল আস্পি কস্পর ম্ািা নাডল। টান্সম্িনাস বা সযোস্পনই জন্ম সহাক, ট্র্যান্সিস্পজর 
বযাপারটা এন্সডস্প়ে যাও়ো ন্সেক হ়েন্সন। সসটা সদন্সেস্প়ে সদ়োর কৃন্সতত্ব অবজারিার 
কম্পস্পরর। 
 
ট্র্যান্সিজস্পক অবিয এেন আর কাস্পজ লা াস্পনা যাস্পব না।  স্পড-ন্সপস্পট সন়োর জনয ব়েস 
সবন্সি হস্প়ে স স্পে, ন্সকন্তু এেস্পনা তার সিতস্পর রস্প়ে স স্পে জন্ম ত অন্তজিন, সমূ্পণি অপযিাপ্ত 
তিয সিস্পক সম্াধান সবর করার দুলিি ক্ষম্তা, এবং 
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বৃদ্ধ সযাস্পেস ব়েস হস্পলও এেস্পনা ফািি ন্সেকার এবং সসরাস্পদর একজন।–ন্সকেু একটা 
ধরস্পত সপস্পরন্সেস্পলন। এোস্পন আসার পস্পি সজনন্সডবল সয ন্সবস্পেষণ ততন্সর কস্পরস্পে সসটা না 
সদস্পেই ন্সতন্সন বুস্পঝন্সেস্পলন, ট্র্যান্সিজই হস্পচ্ছ সম্সযার চান্সব। 
 
এবং তাস্পক েিি করা যাস্পব না। এই ন্সবষস্প়ে সজনন্সডবল ন্সনন্সিত। যতক্ষণ না সবাঝা 
যাস্পচ্ছ ট্র্যান্সিস্পজর আসল িূন্সম্কা ন্সক, ততক্ষণ পযিন্ত তাস্পক সকাস্পনািাস্পবই ম্ন্সডফাই করা 
যাস্পব না। সযোস্পন এন্সে-ন্সম্উলরা রস্প়েস্পে, সসোস্পন একটা িুল পদস্পক্ষপ তাস্পদর মু্স্পের 
উপর একটা ম্াইস্পক্রা সূস্পযির ন্সবস্পফারণ ঘটাস্পব। 
 
তার ম্াইস্পের সিতর আস্পরকটা ম্াইে সিস্পস রস্প়েস্পে বুঝস্পত পারল। অনযম্নেিাস্পব 
সসটাস্পক একটা ঝািঁপটা ন্সদল সযন ট্র্যানস্পটান্সর়োন সপাকাম্াকড তাডাস্পচ্ছ–যন্সদও ম্াইে 
ন্সদস্প়ে, হাত ন্সদস্প়েনা। অনয ন্সদস্পকর বযিা বুঝস্পত সপস্পর তাকাস্পলা সচাে তুস্পল। 
 
সুরা সনািী হাস্পতর তালু ন্সদস্প়ে সকািঁচকাস্পনা িুরু ডলস্পে। ম্াফ করস্পবন, ম্ািার, হোৎ 
কস্পর ম্ািা বযিা শুরু হস্প়েস্পে। 
 
সজনন্সডবল সাস্পি সাস্পি অনুতপ্ত হস্পলা। দুিঃন্সেত, সনািী। আন্সম্ ন্সকেু িাবন্সেলাম্, েুব 
 িীরিাস্পব ন্সচন্তা করন্সেলাম্। দ্রুত এবং আলস্পতািাস্পব সস ম্াইস্পের সম্াডাস্পনা অংি ম্সৃণ 
কস্পর ন্সদল। 
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হোৎ কস্পরই হাসল সনািী। চস্পল স স্পে। আপনার দ়োলু কিাবাতিা, ম্ািার, আম্ার উপর 
েুব িাস্পলা কাজ কস্পর। 
 
িাস্পলা! ন্সক হস্প়েস্পে? তুন্সম্ এোস্পন সকন? ন্সনস্পজই জানার জনয সস তার ম্াইস্পের আস্পরা 
 িীস্পর সোকার উস্পদযা  ন্সনল। ন্সকন্তু বারবার সম্স্প়েটার স াপনী়েতা িাঙস্পত তার ইচ্ছা 
হস্পচ্ছ না। 
 
সনািী আম্তা আম্তা করস্পে। সজনন্সডবস্পলর ন্সদস্পক একটু ঝুিঁস্পক বলল, আন্সম্ ন্সচন্তা়ে পস্পড 
ন্স স্প়েন্সেলাম্। আপন্সন তান্সকস্প়ে আস্পেন, ন্সকন্তু ন্সকেু সদেস্পেন না, িে করস্পেন, মু্ে নডস্পে। 
ওোস্পন দািঁন্সডস্প়েন্সেলাম্–ি়ে সপস্প়েন্সেলাম্, আপনার সবাধহ়ে ন্সকেু হস্প়েস্পে অসুস্থ বুঝস্পত 
পারন্সেলাম্ না ন্সক করব। 
 
সতম্ন ন্সকেু না, সনািী। ি়ে সপস্প়ো না। আলস্পতািাস্পব সম্স্প়েটার একটা হাত ধরল সস। 
িস্প়ের ন্সকেু সনই। বুঝস্পত সপস্পরে?। 
 
ি়ে নান্সক িি সকাস্পনা আস্পব –তার ম্াইে এর িারসাম্য নষ্ট কস্পর ন্সদস্পচ্ছ। সনািীর 
ম্াইে সস িান্ত কস্পর তুলস্পত চা়ে ন্সকন্তু বাইস্পরর প্রিাস্পব সসটা এডজাষ্ট করস্পত হস্পব সিস্পব 
তার ন্সিধা হস্পচ্ছ। বরং শুধু কিা বস্পল সদো যাক। 
 
সনািী, আন্সম্ সতাম্াস্পক সুরা বস্পল ডাকস্পত পান্সর? 
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 মু্েটা ম্ন্সলন হস্প়ে স ল সনািীর। ওহ, ম্ািার, এম্ন করস্পবন না। 
 
ন্সকন্তু রান্সফর যাে সসন্সদন সতাম্াস্পক এিাস্পব সডস্পকন্সেল। আন্সম্ জান্সন 
 
হযািঁ, সডস্পকন্সেল, ম্ািার। এিাস্পবই পুরুষরা একটা সম্স্প়েস্পক ডাস্পক যার সকাস্পনা পুরুষ 
সঙ্গী সনই–যার বা দান হ়েন্সন পন্সরপূণি হ়েন্সন। আপন্সন আম্াস্পক সনািী বস্পল ডাকস্পলই 
আম্ার সম্মান বাডস্পব, আন্সম্ েুিী হস্পবা। আিা কন্সর সনািী ডাকস্পত সকাস্পনা সম্সযা হস্পব 
না। 
 
অবিযই না, সনািী। 
 
এই কিা়ে তার ম্াইে এস্পকবাস্পর প্রিান্ত হস্প়ে স ল এবং এস্পত সজনন্সডবলও েুিী হস্পলা, 
েুব সবন্সি েুিী। সকন সস এত েুিী হস্পব? 
 
ন্সম্উল প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর সবইটা সডন্সরলস্পক না িাম্াস্পনার কারস্পণই িেুল হস্প়ে ন্স স্প়েন্সেল 
তার পন্সরকল্পনা। ন্সকন্তু এই বযাপারটা আলাদা। এই হযান্সম্ি ম্ন্সহলাস্পক সস এন্সলস্প়েন 
ম্াইস্পের হাত সিস্পক ন্সনস্পজস্পক রক্ষার জনয বযবহার করস্পে। 
 
না, এটা সন্সতয না–ন্সেকার ন্সহস্পসস্পব তার দান্স়েত্ব পালন সমূ্পণি হস্পব না যতক্ষণ সস 
ন্সনস্পজর ম্াইে িাস্পলািাস্পব বুঝস্পত না পারস্পে বা সতযস্পক এন্সডস্প়ে যাস্পব। আসল সতয হস্পচ্ছ 
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যেন সম্স্প়েটা তার সাহাযয োডাই আনস্পন্দ এবং সুস্পে িাস্পক সসটা তাস্পকও আনন্সন্দত কস্পর 
সতাস্পল। এবং (তার ম্স্পত) এস্পত সকাস্পনা সদাষ সনই। 
 
বস্পসা, সনািী। 
 
রুস্পম্র সিষ ম্ািা়ে একটা সচ়োস্পর জস্পডাসস্পডা হস্প়ে বসল সস। ম্াইল্ড শ্রদ্ধা়ে িরপুর। 
 
যেন সদস্পেন্সেস্পল আন্সম্ িে করন্সেলাম্, সনািী, সসই সম়্ে আন্সম্ কিা বলন্সেলাম্ দূস্পরর 
একজস্পনর সাস্পি। ন্সেকারস্পদর ন্সন়েস্পম্। 
 
সচাে ন্সনচু কস্পর করুণ সুস্পর সনািী বলল, ম্ািার, ন্সেকারস্পদর অস্পনক ন্সন়েম্ আন্সম্ 
বুঝস্পত পারন্সে না। কাজটা পাহাস্পড চডার ম্স্পতা কন্সেন। আপনার কাস্পে আসার জনয 
আম্ার লিা লা স্পে। আপন্সন হাসস্পেন না সতা, ম্ািার? 
 
সবাই সবন্সকেু পাস্পর না। এস্পত লিার ন্সকেু সনই। আম্ার ম্স্পতা ন্সেকার বানাস্পনার জনয 
সতাম্ার ব়েস সবন্সি। ন্সকন্তু তুন্সম্ যা জাস্পনা বা করস্পত পাস্পরা তার সচস্প়ে সবন্সি ন্সকেু জানার 
বা করার ব়েস পার হস্প়ে যা়েন্সন। আন্সম্ সতাম্াস্পক এই ম্হাকািযাস্পনর বযাপাস্পর ন্সিন্সেস্প়ে 
সদব।  ন্তস্পবয সপৌঁোর আস্প ই অস্পনক ন্সকেু ন্সিস্পে সফলস্পব। 
 
সনািীর সচাে উজ্জ্বল হস্প়ে উেল। সব িাস্পলািাস্পব সিোর সচষ্টা করব, ম্ািার। 
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আন্সম্ জান্সন তুন্সম্ করস্পব, সস বলল–তারপর একটু ন্সিধা। তার ম্স্পন হস্পচ্ছ। আস্পলাচনার 
সম়্ে কম্পর বুঝস্পত পাস্পরন্সন সস একা না। সঙ্গীর বযাপাস্পর সকাস্পনা আিাসই সদ়েন্সন। সস্পঙ্গ 
ম্ন্সহলা িাকাটা অস্বািান্সবক ন্সকেু না। কম্পর এস্পত অবাক হস্পব না। ন্সকন্তু হযান্সম্ি ম্ন্সহলা? 
তারপরই ম্স্পন পডল সয কম্পর কেস্পনা ট্র্যানটস্পর যা়েন্সন। কাস্পজই সনািীস্পক সস হযান্সম্ি 
বস্পল ন্সচনস্পত পারস্পব না। 
 
ম্ািা সনস্পড ন্সচন্তাটা দূর কস্পর ন্সদল। কম্পর জানুক বা না জানুক–ন্সকেু যা়ে আস্পস না। 
সজনন্সডবল ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর একজন ন্সেকার। সসলডন প্লযাস্পনর ন্সিতস্পর সিস্পক সস যা 
েুিী তাই করস্পত পাস্পর–সকউ বাধা ন্সদস্পত পারস্পব না। 
 
ম্ািার,  ন্তস্পবয সপৌঁোর পর আম্রা ন্সক আলাদা হস্প়ে যাস্পবা? 
 
সজনন্সডবল মু্ে তুস্পল প্রস্প়োজস্পনর সচস্প়ে সজার ন্সদস্প়ে বলল, আম্রা কেস্পনা আলাদা হস্পবা 
না, সনািী। 
 
সনািী লন্সিত হস্প়ে হাসল ন্সেক  যালান্সির আর দিটা সাধারণ সম্স্প়ের ম্স্পতা। 
 
. 
 
ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে 
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৫০. 
 
 ফার িাস্পর সোকার সম়্ে নাক কুিঁচকাস্পলা সপস্পলাস্পরট। 
 
ট্র্যান্সিজ কািঁধ ঝািঁকাস্পলা। ম্ানুস্পষর িরীর কডা  ন্ধ ততন্সর কস্পর। ন্সরসাইন্সলং তাৎক্ষন্সণক 
কাজ কস্পর না। কৃন্সত্রম্ সু ন্ধী শুধু একটু প্রস্পলপ সদ়ে– ন্ধ পুস্পরা দূর করস্পত পাস্পর না। 
 
আম্ার ধারণা, দুস্পটা ম্হাকািযাস্পনর  ন্ধ কেস্পনাই এক হস্পব না, যন্সদ সসগুস্পলাস্পত আলাদা 
ম্ানুষ বাস কস্পর। 
 
ন্সেক, প্রিম্ ঘণ্টার পর তুন্সম্ সসস্পিল গ্রস্পহ সকাস্পনা  ন্ধ সপস্প়েে? 
 
না, সপস্পলাস্পরট স্বীকার করল। 
 
 সবি, ন্সকেুক্ষণ পস্পর এোস্পনও সকাস্পনা  ন্ধ পাস্পব না। যন্সদ অস্পনকন্সদন এই ম্হাকািযাস্পন 
বাস কস্পরা তাহস্পল  ন্ধটা সতাম্াস্পক বান্সড সফরার অনুিূন্সত সদস্পব। একটা কিা এর পস্পর 
যন্সদ  যালাকন্সটক িবঘুস্পর হও, সতাম্াস্পক ম্স্পন রােস্পত হস্পব সয সকাস্পনা ম্হাকািযান বা 
গ্রস্পহর  স্পন্ধর বযাপাস্পর সসই যান বা গ্রস্পহর বান্সসন্দার কাস্পে অনুস্পযা  করা অিদ্রতা। 
ন্সনস্পজস্পদর সিতর সসটা সকাস্পনা বযাপার না। 
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সন্সতয কিা বলস্পত ন্সক, স ালান, ফার িারস্পক আম্ার ন্সনস্পজর বান্সড ম্স্পন হ়ে। এটা অন্তত 
ফাউস্পেিস্পনর ততন্সর। সপস্পলাস্পরট হাসল। ন্সনস্পজস্পক আম্ার কেস্পনা সদিস্পপ্রন্সম্ক ম্স্পন 
হ়েন্সন। সবসম়্ে সিস্পবন্সে ম্ানবতাই আম্ার সদি, ন্সকন্তু বলস্পত বাধয হন্সচ্ছ সয ফাউস্পেিন 
সিস্পক দূস্পর এস্পস এর প্রন্সত আম্ার িাস্পলাবাসা অস্পনক সবস্পড স স্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সনস্পজর ন্সবোনা ততন্সর করস্পে। ফাউস্পেিন সিস্পক তুন্সম্ দূস্পর না। সসস্পিল 
ইউন্সন়েস্পনর চারপাস্পি রস্প়েস্পে ফাউস্পেিন সটন্সরস্পটান্সর। এোস্পন আম্াস্পদর অযাম্বাস্পসডর এবং 
যস্পিষ্ট উপন্সস্থন্সত রস্প়েস্পে। সসস্পিন্সল়োনরা কিাবাতিা়ে আম্াস্পদর ন্সবস্পরান্সধতা কস্পর, ন্সকন্তু 
আম্াস্পদর অেুিী করার ম্স্পতা সকাস্পনা কাজ তারা সহস্পজ কস্পর না। সজনি, বান্সত ন্সনন্সিস্প়ে 
দাও। আম্রা আজস্পক সকািাও সপৌঁেস্পত পান্সরন্সন। সদো যাক আ াম্ীকাল িা য সোস্পল ন্সক 
না। 
 
তারপরও দুই রুস্পম্ িে সপৌঁেস্পত সকাস্পনা সম্সযা হস্পচ্ছ না। ঘর অন্ধকার কস্পর সপস্পলাস্পরট 
এপাি ওপাি করস্পে। সিষ পযিন্ত ন্সনচু স্বস্পর ডাকল, স ালান? 
 
হযািঁ। 
 
তুন্সম্ ঘুম্াচ্ছ না। 
 
কিা বলস্পল ঘুম্াস্পবা সকম্ন কস্পর? 
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আজস্পক আম্রা একটা ন্সকেু অন্তত সপস্প়েন্সে। সতাম্ার বনু্ধ কম্পর 
 
প্রািন বনু্ধ, ট্র্যান্সিজ  জ জ কস্পর বলল। 
 
যাই সহাক। সস পৃন্সিবীর কিা বস্পলস্পে। এম্ন ন্সকেু বস্পলস্পে যা আন্সম্  স্পবষণার সম়্ে 
পাইন্সন। সরন্সডও একন্সটন্সিন্সট! 
 
ট্র্যান্সিজ কনুইস্পত ির ন্সদস্প়ে ম্ািা তুলল। সদে, সজনি, পৃন্সিবী যন্সদ মৃ্ত হ়েও তার ম্াস্পন 
এই না সয আম্রা ন্সফস্পর যাস্পবা। আন্সম্ এেস্পনা  া়ো েুিঁস্পজ সবর করস্পত চাই। 
 
সপস্পলাস্পরট মু্ে ন্সদস্প়ে এম্নিাস্পব বাতাস োডল সযন পালক ওডাস্পচ্ছ। ম্াই ন্সড়োর চযাপ, 
অবিযই। আন্সম্ও চাই। আম্ার ম্স্পন হ়ে না পৃন্সিবী মৃ্ত। কম্পর যা সতয ম্স্পন কস্পরস্পে 
তাই বস্পলস্পে।  যালান্সির অন্সধকাংি সসক্টর ম্স্পন কস্পর ম্ানব প্রজান্সতর উৎস ন্সনস্পজস্পদর 
সকাস্পনা স্থানী়ে গ্রস্পহ হস্প়েস্পে এবং তারা সসটাস্পক পৃন্সিবী বা সম্ািিক সকাস্পনা নাস্পম্ ডাস্পক। 
 
এনথ্রপলজীস্পত আম্রা এটাস্পক বন্সল সগ্লাবস্পসনন্সট্র্জম্। ম্ানুস্পষর স্বািান্সবক তবন্সিষ্টয হস্পচ্ছ 
অনযস্পদর সচস্প়ে ন্সনস্পজস্পদর বড বস্পল প্রচার করা; সবসম়্ে জান্সহর করস্পত চা়ে সয 
ন্সনস্পজস্পদর সিযতা অনয গ্রস্পহর সচস্প়ে প্রাচীন ও উন্নত; অনযগ্রস্পহর িাস্পলা সবন্সকেু তাস্পদর 
কাে সিস্পক ধার করা এবং োরাপগুস্পলা অনযরা ন্সবকৃত কস্পরস্পে। যন্সদ ন্সনস্পজস্পদর গ্রহস্পক 
তারা পৃন্সিবী বা এর সম্ািিক এবং সিযতার জন্মস্থান ন্সহস্পসস্পব প্রচার। করস্পত না পাস্পর 
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তাহস্পল অন্তত সচষ্টা কস্পর ন্সনস্পজস্পদর সসক্টস্পরর সকাস্পনা গ্রহস্পক পৃন্সিবী ন্সহস্পসস্পব প্রচার 
করস্পত। 
 
তুন্সম্ বলস্পত চাও, কম্পর সাধারণ অিযাস অনুযা়েী কাজ কস্পরস্পে? ট্র্যান্সিজ বলল। 
তারপরও ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পরর ইন্সতহাস অস্পনক প্রাচীন। কাস্পজই সসোনকার প্রন্সতন্সট গ্রহ 
সুপন্সরন্সচত এবং সসোস্পন না ন্স স্প়েই সোিঁজেবর করা যাস্পব। 
 
সপস্পলাস্পরট সোিঁট চাটল। ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পর পৃন্সিবী না সপস্পলও ন্সকেু আস্পস যা়ে না। তুন্সম্ 
জাস্পনা রহসযম়্েতা ন্সকিাস্পব যুন্সিস্পবাধস্পক সেস্পক সদ়ে, স ালান।  যালান্সির অন্তত আধ 
ডজন সসক্টস্পরর পন্সেতরা ম্স্পন কস্পরন পৃন্সিবী হাইপারস্পেস্পস হান্সরস্প়ে স স্পে এবং দুঘিটনা 
োডা সসোস্পন সপৌঁোস্পনা সম্ভব না। 
 
দুঘিটনা োডা সসোস্পন সপৌঁেস্পত সপস্পরন্সেল? 
 
 ল্প সিানা যা়ে, তস্পব সকউ ন্সবশ্বাস কস্পর না। 
 
তাহস্পল সজনি, আম্াস্পদরও ন্সবশ্বাস করার দরকার সনই। বরং ঘুম্াস্পনা যাক। 
 
ন্সকন্তু, স ালান, পৃন্সিবীর সরন্সডও একন্সটন্সিন্সটর বযাপারটাই আম্াস্পক আগ্রহী কস্পর তুস্পলস্পে। 
আম্ার কাস্পে সতয ম্স্পন হস্পচ্ছ ন্সকেুটা সতয। 
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ন্সকেুটা সতয ম্াস্পন? 
 
সবি, সরন্সডও একন্সটি একটা গ্রহ অন্সতম্াত্রা়ে তাপ ন্সবকীরণ করস্পব। রূপান্তস্পরর ম্াত্রা 
হস্পব েুব সবন্সি এবং দ্রুতন্সববতিন ঘটস্পব এবং ন্সবন্সচত্রিাস্পব। একটা কিা বস্পলন্সেলাম্ ম্স্পন 
আস্পে ন্সকনা জান্সন না, প্রন্সতন্সট সক্ষস্পত্রই  ল্পগুস্পলার ন্সবষ়েবস্তু এক। সসটা হস্পচ্ছ পৃন্সিবীস্পত 
প্রাণ ন্সেল অসম্ভব রকম্ ন্সবন্সচত্র, ন্সম্ন্সল়েন ন্সম্ন্সল়েন ন্সবন্সচত্র প্রাস্পণর উদ্ভব ঘস্পটন্সেল। প্রাস্পণর 
এই তবন্সচত্রয ন্সবস্পফারক অগ্র ন্সতর কারস্পণই পৃন্সিবীস্পত হ়েস্পতা বুন্সদ্ধর ন্সবকাি ঘস্পটন্সেল এবং 
তারপর েন্সডস্প়ে পস্পডন্সেল  যালান্সিস্পত। হ়েস্পতা সকাস্পনা কারস্পণ সসটা সরন্সডও একন্সটি হস্প়ে 
পস্পড। এর সিস্পক ধারণা করা যা়ে সয পৃন্সিবী হস্পচ্ছ বা ন্সেল অননযসাধারণ বা ইউন্সনক। 
 
ট্র্যান্সিজ একটু চুপ কস্পর রইল। তারপর বলল, প্রিম্ত কম্পস্পক ন্সবশ্বাস করার সকাস্পনা 
কারণ সনই। আম্াস্পদরস্পক সরাস্পনার জনয সস হ়েস্পতা ন্সম্িযা কিা বস্পলস্পে। আম্ার ম্স্পন হ়ে 
আসস্পলই ন্সম্িযা কিা বস্পলস্পে। আর সন্সতয কিা বলস্পলও সস বস্পলস্পে, সরন্সডও এন্সক্টন্সিন্সট 
এত সবন্সি সয সসোস্পন জীবন ধারণ অসম্ভব। 
 
সপস্পলাস্পরট আবাস্পরা পালক ওডাস্পনার িন্সঙ্গ করল। পৃন্সিবীস্পত এত সবন্সি সরন্সডও এন্সক্টন্সিন্সট 
ন্সেল না সয প্রাস্পণর ন্সবকাস্পি বাধা সদস্পব। অিচ পৃন্সিবীস্পত প্রাস্পণর ন্সবকাি হস্প়েস্পে। কাস্পজই 
জীবস্পনর সাস্পি সরন্সডও এন্সক্টন্সিন্সট সঙ্গন্সতপূণি না হস্প়ে বরং কম্স্পব। সসটা বাডাস্পনার সকাস্পনা 
উপা়ে সনই। 
 
পারম্াণন্সবক ন্সবস্পফারণ? ট্র্যান্সিজ বলল। 
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এই কিা আবার আসস্পে সকন? 
 
বলস্পত চাইন্সে পৃন্সিবীস্পত হ়েস্পতা পারম্াণন্সবক ন্সবস্পফারণ ঘস্পটন্সেল? 
 
পৃন্সিবীর সারস্পফস্পস? অসম্ভব।  যালান্সির ইন্সতহাস্পস এম্ন সকাস্পনা সরকডি সনই। সকাস্পনা 
সম্াজ কেস্পনাই এত সবাকা ন্সেলনা সয যুস্পদ্ধর অস্ত্র ন্সহস্পসস্পব পারম্াণন্সবক ন্সবস্পফারণ 
বযবহার করস্পব। ন্সট্র্স্প ন্সল়োন প্রজা ন্সবস্পদ্রাস্পহর সম়্ে যেন দুপক্ষই োদয পান্সন োডা 
অবরুদ্ধ হস্প়ে পস্পডন্সেল, তেন সজনন্সডপুরাপ সোরাট ন্সফউিন ন্সবন্সক্র়োর পরাম্িি সদ়ো়ে 
 
ন্সনস্পজর েীস্পটর সলাস্পকরা তাস্পক ফািঁন্সসস্পত ঝুন্সলস্প়েন্সেল।  যালান্সির ইন্সতহাস আন্সম্ জান্সন। 
আন্সম্ দুঘিটনার কিা িাবন্সেলাম্। 
 
এম্ন সকাস্পনা দুঘিটনার সরকডি সনই যার ফস্পল সকাস্পনা গ্রস্পহর সরন্সডও এন্সক্টন্সিন্সট 
অস্বািান্সবক সবস্পড ন্স স্প়েন্সেল। দীঘিশ্বাস সফলল। আম্ার ম্স্পন হস্পচ্ছ এোস্পন সম়্ে। নষ্ট না 
কস্পর ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পর ন্স স্প়ে সোিঁজ েবর করা উন্সচত। 
 
হ়েস্পতা একন্সদন যাস্পবা, ন্সকন্তু এেন- 
 
হযািঁ, হযািঁ, আন্সম্ কিা বন্ধ করন্সে। 
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অন্ধকাস্পর ট্র্যান্সিজ আস্পরা একঘণ্টা সজস্প  রইল। ম্স্পন হস্পচ্ছ হ়েস্পতা সস যস্পিষ্ট দৃন্সষ্ট 
আকষিণ করস্পত সপস্পরস্পে। িাস্পলা হস্পব ন্সসন্সর়োস সসক্টর ঘুস্পর  া়োস্পত ন্সফস্পর আসা যেন 
সবার ম্স্পনাস্পযা  িাকস্পব অনযন্সদস্পক। 
 
সকাস্পনা সন্সেক ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত পারস্পলা না। দুিঃস্বপ্ন সদেল ঘুস্পম্র ম্স্পধয। 
৫১. 
 
পস্পররন্সদন ম্ধযসকাস্পলর আস্প  তারা আর িহস্পর আসস্পত পারল না। টুযন্সরি সসোস্পর 
এেন প্রচে ন্সিড। তস্পব তারা একটা সরফাস্পরি লাইস্পব্র্ন্সরর ন্সেকানা সযা াড করস্পত 
পারল, সসোস্পন ন্স স্প়ে স্থানী়ে ডাটা- যাদান্সরং কন্সম্পউটার চালাস্পনা ন্সিেল। 
 
সতকিতার সাস্পি দুজন জাদুঘর এবং ন্সবশ্বন্সবদযাল়েগুস্পলা ঘুরস্পে, শুরু কস্পরস্পে সবস্পচস্প়ে 
কাস্পেরগুস্পলা ন্সদস্প়ে। ম্স্পনাস্পযা  ন্সদস্প়ে সদেস্পে এনথ্রপলন্সজি, আন্সকিওলন্সজি, বা প্রাচীন 
ইন্সতহাস্পস ন্সবস্পিষেস্পদর বযাপাস্পর ন্সকেু পাও়ো যা়ে ন্সক না। 
 
আহ্! সপস্পলাস্পরট বলল। 
 
আহ্? ট্র্যান্সিজ একটু কন্সেন সুস্পর বলল। আহ্ ন্সক? 
 
 এই নাম্টা, কুইনস্পটস্পসটজ। পন্সরন্সচত ম্স্পন হস্পচ্ছ। 
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 তুন্সম্ সচন? 
 
অবিযই না, তস্পব হ়েস্পতা তার সলো পস্পডন্সে। জাহাস্পজ ন্সফস্পর হ়েস্পতা 
 
এেন ন্সফরন্সেনা, সজনি। নাম্টা পন্সরন্সচত ম্স্পন হস্পল এটাই হস্পব িান্সটিং পস্প়েে। সস 
আম্াস্পদর সাহাযয না করস্পত পারস্পলও পি বাৎস্পল ন্সদস্পত পারস্পব। ট্র্যান্সিজ উস্পে দািঁডাস্পলা। 
চল সসস্পিল ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে যাও়োর পিটা সজস্পন সনই। সযস্পহতু লাঞ্চ টাইম্ আস্প  োও়োর 
কাজটা সসস্পর ন্সনস্পত হস্পব। 
 
তারা ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে উপন্সস্থত হস্পলা দুপুস্পরর পস্পর। জন্সটল স ালকধািঁধা সপন্সরস্প়ে এন্সেরুস্পম্ 
বস্পস িাকা তরুণীস্পক তাস্পদর উস্পেস্পিযর কিা জান্সনস্প়ে এেন অস্পপক্ষা করস্পে। 
 
িাবন্সে, সপস্পলাস্পরট অস্বন্সির সাস্পি বলল, কতক্ষণ অস্পপক্ষা করস্পত হস্পব। েুন্সটর সম়্ে হস্প়ে 
স স্পে। 
 
সযন সপস্পলাস্পরটস্পক দুিঃন্সিন্তামু্ি করার জনযই আধঘণ্টা আস্প  সদো সম্স্প়েন্সটস্পক তাস্পদর 
ন্সদস্পক দ্রুতপাস্প়ে আসস্পত সদো স ল। পাস্প়ের জুস্পতার রং লাল এবং বাদাম্ী, হািঁটার সম়্ে 
ম্ান্সটস্পত আঘাত সলস্প  ন্সবন্সিন্ন ম্াত্রার তীক্ষ্ণ সুর বাজস্পে। 
 
সংকুন্সচত হস্প়ে স ল সপস্পলাস্পরট। তার ধারণা ন্সেল ম্ানুস্পষর অনুিূন্সতস্পত আঘাত করার 
জনয প্রস্পতযক গ্রস্পহর ন্সনজস্ব পদ্ধন্সত রস্প়েস্পে, সযম্ন প্রস্পতযকটারই ন্সনজস্ব  ন্ধ আস্পে।  ন্ধটা 
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সহয হস্প়ে স স্পে সদস্পে সস অবাক। আিা করস্পে আধুন্সনক তরুণীস্পদর সবসুস্পরা িেগুস্পলাও 
সস সম্স্পন ন্সনস্পত ন্সিেস্পব। 
 
সম্স্প়েটা সপস্পলাস্পরস্পটর সাম্স্পন এস্পস দািঁডাস্পলা। আপনার পুস্পরা নাম্, প্রস্পফসর? 
 
সজনি সপস্পলাস্পরট, ন্সম্স। 
 
সকাস্পনা গ্রহ সিস্পক এস্পসস্পেন? 
 
ট্র্যান্সিজ হাত তুস্পল চুপ করস্পত বলল, ন্সকন্তু সপস্পলাস্পরট সসটা হ়েস্পতা সদেল না বা পািা 
ন্সদল না। বলল, টান্সম্িনাস। 
 
দুকাস্পন ন্স স্প়ে সেকল তরুণীর হান্সস। প্রস্পফসর কুইনস্পটস্পসটজস্পক যেন বস্পলন্সেলাম্ 
প্রস্পফসর সপস্পলাস্পরট নাস্পম্ একজন আপনার সাস্পি সদো করস্পত চা়ে, ন্সতন্সন বস্পলন্সেস্পলন 
এই সলাক যন্সদ টান্সম্িনাস্পসর প্রস্পফসর সপস্পলাস্পরট হ়ে তাহস্পলই সদো করব নইস্পল করব 
না। 
 
সপস্পলাস্পরস্পটর মু্স্পের রং দ্রুত কস্প়েকবার বদল হস্পলা। তুন্সম্ বলে, ন্সতন্সন আম্াস্পক সচস্পনন? 
 
তাইস্পতা ম্স্পন হস্পচ্ছ। 
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ট্র্যান্সিস্পজর ন্সদস্পক ঘুস্পর সপস্পলাস্পরট সবাকার ম্স্পতা হাসল। আম্াস্পক সচস্পন। িাবস্পতই পারন্সে 
না–আসস্পল আন্সম্ ম্াত্র কস্প়েকটা আন্সটিস্পকল ন্সলস্পেন্সে, িান্সবন্সন সকউ- সস ম্ািা নাডল। 
সসগুস্পলা গুরুত্বপূণি ন্সকেু না। 
 
ট্র্যান্সিজ একটু সহস্পস বলল, ন্সনস্পজস্পক অেযাত প্রম্াণ করা বাদ ন্সদস্প়ে চল এগুস্পনা যাক। 
তারপর তরুণীর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে ন্সজস্পেস করল, তার কাস্পে সপৌঁোস্পনার জনয ন্সনি়েই 
সকাস্পনা বাহস্পনর বযবস্থা আস্পে? 
 
হািঁটা দূরত্ব। ন্সবন্সল্ডং এর বাইস্পর সযস্পত হস্পব না। দুজস্পনই ন্সক টান্সম্িনাস সিস্পক এস্পসস্পেন? 
বস্পলই তরুণী হািঁটা শুরু করল। 
 
পুরুষ দুজন তাস্পক অনুসরণ করস্পে। ট্র্যান্সিজ ন্সবরি হস্প়ে বলল, হযািঁ, সকাস্পনা সম্সযা? 
 
আস্পর না, সকাস্পনা সম্সযা সনই। সসস্পিস্পলর অস্পনস্পকই ফাউস্পেিনারস্পদর পেন্দ কস্পরনা। 
ন্সকন্তু ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে আম্রা অস্পনক সবন্সি আধুন্সনক। আন্সম্ প্রা়েই বন্সল, বািঁস্পচা এবং বািঁচস্পত 
দাও। অিিাৎ ফাউস্পেিনাররাও সতা ম্ানুষ। ন্সক বলন্সে বুঝস্পত পারস্পেন? 
 
বুঝস্পত পারন্সে। আম্াস্পদর এোস্পনও অস্পনস্পকই বস্পল সসস্পিন্সল়োনরাও ম্ানুষ। 
 
 সসরকম্ই হও়ো উন্সচত। আন্সম্ কেস্পনা টান্সম্িনাস্পস যাইন্সন। ন্সনি়েই অস্পনক বড িহর? 
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আসস্পল না, ট্র্যান্সিজ ন্সনরাসি  লা়ে বলল। আম্ার ম্স্পন হ়ে সসস্পিল িহস্পরর সচস্প়েও 
সোট। 
 
আপন্সন োট্টা করস্পেন। এটা ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর রাজধানী তাই না? আস্পরকটা 
টান্সম্িনাস ন্সনি়েই সনই? 
 
না, যতদূর জান্সন, টান্সম্িনাস একটাই, সসোন সিস্পকই আম্রা এস্পসন্সে–ফাউস্পেিন 
সফডাস্পরিস্পনর রাজধানী। 
 
ন্সনি়েই সসটা একটা ন্সবিাল িহর।–আর আপনারা এতদূর এস্পসস্পেন প্রস্পফসস্পরর সাস্পি 
সদো করস্পত। তাস্পক ন্সনস্প়ে আম্রা  ন্সবিত।  যালান্সির ম্স্পধয সবিস্পশ্রি বস্পল ন্সবস্পবচনা কন্সর 
আম্রা তাস্পক। 
 
সন্সতযই? ট্র্যান্সিজ বলল। ন্সকস্পসর জনয? 
 
আপন্সন সন্সতযই রন্সসক। ন্সতন্সন প্রাচীন ইন্সতহাস েুব িাস্পলা জাস্পনন। আন্সম্ আন্সম্ যতটুকু 
আম্ার পন্সরবারস্পক জান্সন, তার সচস্প়েও সবন্সি জাস্পনন। 
 
সম্স্প়েটা েুব সহস্পজই তাস্পক ফান্সজল ন্সহস্পসস্পব ধস্পর ন্সনস্প়েস্পে। ট্র্যান্সিজ হাসল, প্রস্পফসর 
ন্সনি়েই পৃন্সিবীর বযাপাস্পর সব জাস্পনন? 
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পৃন্সিবী? একটা অন্সফস্পসর দরজার সাম্স্পন দািঁন্সডস্প়ে সস িূনয দৃন্সষ্টস্পত তাস্পদর ন্সদস্পক 
তাকাস্পলা। 
 
সসই গ্রহ সযোন সিস্পক ম্ানব জান্সত যাত্রা শুরু কস্পরন্সেল। 
 
ও, আপন্সন প্রিম্ গ্রস্পহর কিা বলস্পেন। ম্স্পন হ়ে। ম্স্পন হ়ে ন্সতন্সন এ বযাপাস্পর সব 
জাস্পনন। কারণ, গ্রহটা সসস্পিল সসক্টস্পর অবন্সস্থত। সবাই জাস্পন!–এটাই তার অন্সফস। আন্সম্ 
েবর ন্সদন্সচ্ছ। 
 
না, একন্সম্ন্সনট দািঁডান, ট্র্যান্সিজ বাধা ন্সদল। আম্াস্পক পৃন্সিবীর কিা বলুন। 
 
আসস্পল আন্সম্ এটাস্পক কেস্পনা পৃন্সিবী নাস্পম্ ডাকস্পত শুন্সনন্সন। সবাধহ়ে ফাউস্পেিস্পনর ততন্সর 
িে। এোস্পন আম্রা এটাস্পক বন্সল  া়ো। 
 
ট্র্যান্সিজ দ্রুত আডস্পচাস্পে একবার সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সদস্পক চাইল। আচ্ছা? সসটার অবস্থান? 
 
সকািাও না। হাইপারস্পেস্পস হান্সরস্প়ে স স্পে, সকউ সসোস্পন সযস্পত পাস্পর না। সোটস্পবলা়ে 
দাদীর কাস্পে শুস্পনন্সে,  া়ো একসম়্ে সন্সতযকার ম্হাকাস্পি ন্সেল, ন্সকন্তু রাস্প  অন্সিম্াস্পন 
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ম্ানুস্পষর অনযা়ে, অন্সবচার, সবাকাম্ী সদস্পে, সপস্পলাস্পরট ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, সস ম্হাকাি 
সিস্পক চস্পল যা়ে এবং ম্ানুষ ন্সহস্পসস্পব সয সন্তানস্পদর সস  যালান্সিস্পত পান্সেস্প়েন্সেল তাস্পদর 
সাস্পি সকল সম্পকি ন্সেন্ন কস্পর। 
 
আপন্সন  ল্পটা জাস্পনন?–আম্ার বান্ধবী বস্পলন্সেল এগুস্পলা সব কুসংোর। এেন তাস্পক 
বলস্পত পারব। ফাউস্পেিস্পনর একজন প্রস্পফসর। 
 
দরজার উপস্পর ঝাপসা কািঁস্পচ ককিি সসস্পিন্সল়োন বণিম্ালা়ে সলো রস্প়েস্পে: ি়েযান 
কুনস্পটস্পসটজ, এ,ন্সব,ন্সট, তার ন্সনস্পচ সলো প্রাচীন ইন্সতহাস ন্সবিা । 
 
 সম্স্প়েটা একটা ধাতব চাকন্সতর উপর আঙু্গল রােল। সকাস্পনা িে হস্পলানা, ন্সকন্তু কািঁস্পচর 
ঝাপসা িাব সকস্পট ন্স স্প়ে দুধ সাদা রং ধারণ করল। অনযম্নে  লা়ে সকউ বলল, দ়ো 
কস্পর পন্সরচ়ে ন্সদন। 
 
সজনি সপস্পলাস্পরট, টান্সম্িনাস সিস্পক, সপস্পলাস্পরট বলল, সাস্পি রস্প়েস্পে একই গ্রস্পহর স ালান 
ট্র্যান্সিজ। সাস্পি সাস্পি দরজা েুস্পল স ল। 
 
. 
 
৫২. 
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ম্ধযব়েসী ম্ানুষ।  াস্প়ের চাম্ডা হালকা বাদাম্ী। ম্ন্সরচা রস্পঙর সকািঁকডাস্পনা চুল। সডে 
ঘুস্পর তাস্পদর ন্সদস্পক এন্স স্প়ে এল। এক হাত বান্সডস্প়ে বলল, আন্সম্ এস, ন্সকউ। আপনাস্পদর 
সাস্পি পন্সরন্সচত হস্প়ে েুিী হলাম্, প্রস্পফসর বৃন্দ। 
 
আম্ার সকাস্পনা একাস্পডন্সম্ক টাইস্পটল সনই, ট্র্যান্সিজ বলল। প্রস্পফসর সপস্পলাস্পরস্পটর সঙ্গী 
ম্াত্র। শুধু ট্র্যান্সিজ ডাকস্পলই চলস্পব, প্রস্পফসর এন্সবন্সট। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ ন্সবব্র্ত হস্প়ে একটা হাত তুলল। না, না। এন্সবন্সট শুধু একটা উপান্সধ, 
সসস্পিস্পলর বাইস্পর এর সকাস্পনা গুরুত্ব সনই। শুধু এস. ন্সকউ বস্পল ডাকস্পবন। সসস্পিস্পল 
আম্রা সাম্ান্সজক সযা াস্পযাস্প র জনয শুধু নাস্পম্র আদযক্ষর বযবহার কন্সর। দুজস্পনর সাস্পি 
পন্সরন্সচত হস্প়ে েুিী হস্প়েন্সে, যন্সদও একজনস্পক আিা কস্পরন্সেলাম্। 
 
একটু ন্সিধা কস্পর ট্র্াউজাস্পর ডান হাত মু্স্পে সস বান্সডস্প়ে ন্সদল। ট্র্যান্সিজ সসটা ধস্পর িাবস্পে 
সসস্পিন্সল়োনস্পদর অিযিিনার রীন্সতটা বড অদু্ভত। 
 
বসুন, কুইনস্পটস্পসটজ বলল। আম্ার সচ়োরগুস্পলা প্রাণহীন, আিঁকস্পড ধরস্পব না, কারণ 
চাইনা সকাস্পনা সচ়োর আম্াস্পক জন্সডস্প়ে ধরুক। 
 
ট্র্যান্সিজ হাসল। সক চা়ে বলুন? আপনার এস. ন্সকউ, ম্স্পন হস্পচ্ছ সীম্ান্তবতিী সকাস্পনা 
গ্রস্পহর নাম্। সসস্পিন্সল়োন ম্স্পন হস্পচ্ছ না? ম্াফ চাইন্সে, অবান্তর প্রশ্ন কস্পর সফললাম্। 
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ন্সকেু ম্স্পন কন্সরন্সন। ন্সেকই ধস্পরস্পেন। পািঁচ প্রজন্ম আস্প  আম্ার পূবিপুরুষরা ন্সেস্পলন 
এসকন-এর বান্সসন্দা। ফাউস্পেিন-এর সীম্ানা বাডাস্পনার সম়্ে তারা সসোন সিস্পক চস্পল 
আস্পসন। 
 
সপস্পলাস্পরট বলল, ফাউস্পেিস্পনর পক্ষ সিস্পক আম্রা ক্ষম্া চাইন্সে। 
 
আন্তন্সরকিাস্পব হাত নাডল কুইনস্পটস্পসটজ। পািঁচ পুরুষ আস্প  ন্সক ঘস্পটস্পে সসটা ন্সনস্প়ে 
আম্ার সকাস্পনা ম্ািা বযিা সনই। আপনারা ন্সকেু োস্পবন? পান করস্পবন? সকাস্পনা ন্সম্উন্সজক 
শুনস্পবন? 
 
যন্সদ ন্সকেু ম্স্পন না কস্পরন, সপস্পলাস্পরট বলল, সরাসন্সর কাস্পজর কিা়ে আসা যাক, অবিয 
সসস্পিন্সল়োন রীন্সতনীন্সত যন্সদ বাধা না সদ়ে। 
 
সকাস্পনা বযাপার না। আসস্পল কতোন্সন েুিী হস্প়েন্সে, বস্পল সবাঝাস্পত পারব না, ড. 
সপস্পলাস্পরট। ম্াত্র দুই সপ্তাহ আস্প  আন্সকিওলন্সজস্পকল ন্সরন্সিওস্পত আপনার অন্সরন্সজন ন্সম্ি 
ন্সনস্প়ে সলো আন্সটিকযাল পডলাম্। সংস্পক্ষস্পপ চম্ৎকার বযােযা ন্সদস্প়েস্পেন। 
 
সপস্পলাস্পরট লিা সপল। আপন্সন পস্পডস্পেন সসজনয আন্সম্ েুব আনন্সন্দত। সংস্পক্ষপ করস্পত 
হস্প়েস্পে কারণ ন্সরন্সিও পুস্পরাটা োপস্পত চা়েন্সন। 
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সলোটা পস্পডই আপনার সাস্পি সদো করার জনয আন্সম্ অন্সস্থর হস্প়ে পন্সড। এম্নন্সক 
টান্সম্িনাস্পস যাও়োরও ন্সচন্তািাবনা শুরু কন্সর, অবিয সসটা সহস্পজ হস্পতা না। 
 
সকন? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
আসস্পল, ফাউস্পেিন সটন্সরস্পটান্সরস্পত সযা  সদ়োর সকাস্পনা ইচ্ছা সসস্পিল-এর সনই এবং 
তাস্পদর সাস্পি সয সকান ধরস্পনর সাম্ান্সজক সযা াস্পযা  ন্সনরুৎসান্সহত করা হ়ে। আম্রা 
ন্সনরস্পপক্ষ িাকস্পতই পেন্দ কন্সর। এম্নন্সক ন্সম্উলও আম্াস্পদর ঘাটা়েন্সন। সস কারস্পণই 
ফাউস্পেিন সটন্সরস্পটারী–ন্সবস্পিষ কস্পর টান্সম্িনাস–ভ্রম্স্পণর সয সকাস্পনা আস্পবদন সস্পন্দস্পহর 
সচাস্পে সদো হ়ে।  স্পবষক ন্সহস্পসস্পব আন্সম্ হ়েস্পতা সিষ পযিন্ত অনুম্ন্সত সপতাম্ ন্সকন্তু এেন 
আর প্রস্প়োজন সনই। আপন্সন ন্সনস্পজই চস্পল এস্পসস্পেন। েুব অবাক হস্প়েন্সে। আন্সম্ সযম্ন 
পস্পডন্সে, আপন্সনও ন্সক আম্ার সকাস্পনা সলো পস্পডস্পেন? 
 
আন্সম্ আপনার সলো পস্পডন্সে। আপনার কাস্পজর বযাপাস্পর জান্সন এস. ন্সকউ। সসজনযই 
এস্পসন্সে। আন্সম্ আসস্পল দুস্পটা বযাপাস্পর সোিঁজ ন্সনন্সচ্ছ, পৃন্সিবী–ম্ানবজান্সতর সবিস্বীকৃত মূ্ল 
গ্রহ এবং  যালান্সিস্পত বসন্সত স্থাপস্পনর প্রিম্ যু । আর ন্সনন্সদিষ্ট কস্পর এোস্পনই এস্পসন্সে 
সসস্পিল গ্রস্পহ ন্সকিাস্পব বসন্সত স্থাপন শুরু হ়ে, সসটা জানস্পত। 
 
আন্সটিকযাল পস্পড আম্ার ম্স্পন হস্প়েস্পে আপন্সন ন্সবস্পিষ কস্পর সপৌরান্সণক কান্সহনী এবং 
ন্সকংবদন্তীর বযাপাস্পর আগ্রহী। 
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তার সচস্প়েও সবন্সি আগ্রহী ইন্সতহাস–সতয ঘটনা-যন্সদ িাস্পক, সসগুস্পলা ন্সনস্প়ে। অনযিা়ে 
সপৌরান্সণক কান্সহনী বা ন্সকংবদন্তী হস্পলও চলস্পব। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ সোট অন্সফস ঘস্পর পা়েচারী শুরু করল। িাম্স্পে, সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সদস্পক 
তাকাস্পচ্ছ, আবার পা়েচারী করস্পে। 
 
সতা, সযার। অনধযি  লা়ে বলল ট্র্যান্সিজ। 
 
 অদু্ভত! সন্সতযই অদু্ভত। ম্াত্র  তকালস্পকই 
 
 তকালস্পক ন্সক? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
 
আন্সম্ বস্পলন্সে, ড. সপস্পলাস্পরট–আপনাস্পক সজ.ন্সপ.বলস্পত পান্সর? পুস্পরা নাম্ ডাকার অিযাস 
সনই। 
 
ন্সনি়েই। 
 
আন্সম্ বস্পলন্সে সজ.ন্সপ. আপনার সাস্পি সদো করস্পত সচস্প়েন্সেলাম্। কারণ গ্রহগুস্পলাস্পত বসন্সত 
স্থাপন ন্সনস্প়ে ন্সকংবদন্তীর এক ন্সবিাল সংগ্রহ রস্প়েস্পে আপনার, অিচ আম্াস্পদর গ্রস্পহরটা 
সনই। সসটাই আপনাস্পক সদোস্পত সচস্প়েন্সেলাম্। 
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এর সাস্পি  তকালস্পকর সম্পকি ন্সক, এস. ন্সকউ? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
 আম্াস্পদর একটা ন্সকংবদন্তী আস্পে, েুব গুরুত্বপূণি। এতই গুরুত্বপূণি সয আম্াস্পদর 
সম্াস্পজর সবস্পচস্প়ে পন্সবত্র ন্সবষ়ে ম্স্পন করা হ়ে। 
 
পন্সবত্র? ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
আন্সম্ ধািঁধা বা এই ধরস্পনর সকাস্পনা ন্সকেুর কিা বলন্সেনা।  যালাকন্সটক িযাোডি অনুযা়েী 
এরকম্ই একটা অিি হ়ে। ন্সকন্তু এোস্পন িেটার একটা ন্সবস্পিষ অিি রস্প়েস্পে। এর অিি 
অতযন্ত স াপন, এই স াপন সয শুধু সংন্সেষ্ট বযন্সিরাই এর পূণি অিি জাস্পন; এতই স াপন 
সয বাইস্পরর কাউস্পক সসটা বলা যাস্পব না। এবং  তকালস্পকই ন্সেল সসই ন্সদন। 
 
ন্সকস্পসর ন্সদন, এস. ন্সকউ.? 
 
 তকাল ন্সেল সড অফ োইট। 
 
আচ্ছা, সম্ন্সডস্পটিস্পনর ন্সদন। সলাকজন চুপচাপ ঘস্পর বস্পস িাকস্পব। 
 
সসরকম্ই, বড িহরগুস্পলা বাদ ন্সদস্প়ে। গ্রাম্য এলাকা়ে ন্সকেু উৎসব পালন করা হ়ে। ন্সকন্তু 
আপনারা বযাপারটা জাস্পনন সদেন্সে। 
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ট্র্যান্সিস্পজর ন্সবরি িাব সদস্পে সপস্পলাস্পরট এতক্ষণ অস্বন্সি সবাধ করন্সেল। এবার দ্রুত বাধা 
ন্সদল।  তকাল এোস্পন এস্পস ন্সকেু ন্সকেু শুস্পনন্সে। 
 
সারান্সদনই শুস্পনন্সে, মু্ে বািঁকা কস্পর বলল ট্র্যান্সিজ। শুনুন এস. ন্সকউ, আন্সম্ পন্সেত সলাক 
না, ন্সকন্তু একটা প্রশ্ন করন্সে। আপন্সন একটা পন্সবত্র বযাপাস্পরর কিা বলস্পেন, যা বাইস্পরর 
কাস্পরা কাস্পে বলা যাস্পব না। তাহস্পল আম্াস্পদর বলস্পেন সকন? আম্রা সতা বাইস্পরর সলাক। 
 
ন্সেক, ন্সকন্তু আম্ার সকাস্পনা কুসংোর সনই। সজ. ন্সপর সলো আম্ার দীঘিন্সদস্পনর একটা 
ন্সবশ্বাসস্পক আস্পরা ম্জবুত কস্পরস্পে। সপৌরান্সণক কান্সহনী বা ন্সকংবদন্তী এম্ন্সনই ততন্সর হ়েনা। 
সম্স্প়ের সাস্পি যতই ন্সবকৃত সহাক, তার সপেস্পন ন্সকেু না ন্সকেু িাস্পকই। আর সড অফ 
োইস্পটর ন্সপেস্পন সয সতযটা আস্পে, সসটা ন্সনস্প়েই আম্ার আগ্রহ। 
 
সসটা ন্সনস্প়ে কিা বলা ন্সনরাপদ? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ কািঁধ ঝািঁকাস্পলা। পুস্পরাপুন্সর ন্সনরাপদ না। সম্াস্পজর রক্ষণিীলরা আিঁতস্পক 
উেস্পব। তাস্পদর হাস্পত অবিয সকাস্পনা ক্ষম্তা সনই। তাোডা আন্সম্ প্রাচীন ইন্সতহাস 
 স্পবষণার প্রস্প়োজস্পনই এত কিা বলন্সে। যন্সদ সকাস্পনা সম্সযা সদো সদ়ে ন্সবোনীস্পদর 
সন্সম্ন্সত আম্ার সপেস্পন দািঁডাস্পব। 
 
সস সক্ষস্পত্র, সপস্পলাস্পরট বলল, আপনাস্পদর স াপন ন্সবষ়েটা আম্াস্পদর জানাস্পবন, এস. ন্সকউ? 
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হা, ন্সকন্তু তার আস্প  ন্সনন্সিত হস্পত হস্পব সকউ আম্াস্পদর ন্সবরি করস্পব না। সটন্সবস্পলর উপর 
একটা যন্ত্র বন্ধ করল সস। এেন আর সকউ সযা াস্পযা  করস্পত পারস্পব না। 
 
এোস্পন সকাস্পনা োডস্পপাকা সনই সতা? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
োডস্পপাকা? 
 
একটা যন্ত্র। যা ন্সদস্প়ে দূস্পর বস্পসই সকউ আম্াস্পদর সদেস্পত পারস্পব, কিা শুনস্পত পারস্পব বা 
দুস্পটাই করস্পত পারস্পব। 
 
সসস্পিস্পল এম্ন ন্সকেু ঘস্পট না। কুইনস্পটস্পসটজ বলল আহত স্বস্পর। 
 
 ট্র্যান্সিজ কািঁধ ঝািঁন্সকস্প়ে বলল, আপন্সন যা বস্পলন। 
 
বস্পল যান, এস. ন্সকউ। সপস্পলাস্পরট বলল। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ হািঁটু িািঁজ কস্পর সচ়োস্পর সহলান ন্সদস্প়ে বসল। হাস্পতর আঙু্গস্পলর ম্ািাগুস্পলা 
এক কস্পর ন্সচন্তা করস্পে ন্সক বলস্পব। তারপর ন্সজস্পেস করল, সরাবট ন্সক, আপন্সন জাস্পনন? 
 
সরাবট? সপস্পলালাস্পরট বলল, না। ট্র্যান্সিজও ম্ািা সনস্পড ন্সনস্পজর অেতা প্রকাি করল। 
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কন্সম্পউটার ন্সক সসটাস্পতা জাস্পনন? 
 
ন্সনি়েই, ট্র্যান্সিজ অনধযি স্বস্পর বলল। 
 
 সবি, একটা সম্াবাইল কন্সম্পউটারাইজড যন্ত্র 
 
যন্ত্র সতা যন্ত্রই। ট্র্যান্সিজ এেস্পনা অনধযি। ন্সবন্সিন্ন ধরস্পনর হ়ে এবং এগুস্পলার অনয সকাস্পনা 
নাম্ আস্পে ন্সকনা আন্সম্ জান্সন না। 
 
সযগুস্পলা সদেস্পত ন্সেক ম্ানুস্পষর ম্স্পতা সসগুস্পলাই হস্পচ্ছ সরাবট। কুইনস্পটস্পসটজ একই সুস্পর 
তার কিা সিষ করল। যস্পন্ত্রর সাস্পি পািিকয হস্পচ্ছ সরাবট সদেস্পত ন্সেক ম্ানুস্পষর ম্স্পতা। 
 
সকন ম্ানুস্পষর ম্স্পতা? সপস্পলাস্পরট ন্সনোদ ন্সবস্মস্প়ে প্রশ্ন করল। 
 
জান্সন না। েুব একটা কাযিকরী ন্সকেু ন্সেলনা, ন্সনি়েই। সরাবট অজানা সকাস্পনা িাষার েুব 
প্রাচীন একটা িে, আম্াস্পদর ন্সবোনীস্পদর ম্স্পত কাজ িেটার সাস্পি এর একটা সযা সূত্র 
রস্প়েস্পে। 
 
আন্সম্ এম্ন সকাস্পনা িে কেস্পনা শুন্সনন্সন, ট্র্যান্সিজ বলল সস্পন্দস্পহর  লা়ে, যা শুনস্পত প্রা়ে 
সরাবট এর ম্স্পতা এবং কাজ এর সাস্পি সকাস্পনা সম্পকি আস্পে। 
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সপস্পলাস্পরট বলল, হ়েস্পতা ন্সবপরীত সকাস্পনা িে। যন্ত্রগুস্পলা সম্ভবত ন্সবন্সিন্ন কাস্পজর জনয 
বযবহৃত হস্পতা, তাই কাজ িস্পের পন্সরবস্পতি এন্সট বযবহৃত হস্প়েন্সেল।–যাই সহাক, 
আম্াস্পদরস্পক এগুস্পলা বলস্পেন সকন? 
 
কারণ, যেন পৃন্সিবী ন্সেল একক গ্রহ,  যালান্সিস্পত বসন্সত স্থাপন শুরু করারও আস্প , ন্সেক 
সসই সম়্ে সরাবট আন্সবষ্কার হ়ে। তারপর ম্ানবজান্সত ন্সবিি হস্পলা দুইিাস্প  স্বািান্সবক, 
কৃন্সত্রম্, তজন্সবক, যান্সন্ত্রক, জন্সটল, সরল- 
 
একটু দম্ ন্সনস্প়ে কুইনস্পটস্পসটজ আবার শুরু করল, দুিঃন্সেত। বুক অফ োইট সিস্পক 
উদৃ্ধন্সত না ন্সদস্প়ে সরাবট এর বযাপার বযােয করা সম্ভব ন়ে। সসাজা কিা হস্পচ্ছ। পৃন্সিবীর 
ম্ানুষ সরাবট ততন্সর করল। 
 
সকন ততন্সর কস্পরন্সেল? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
এতন্সদন পর সক বলস্পত পাস্পর। হ়েস্পতা ম্ানুস্পষর সংেযা কম্ ন্সেল বস্পল তাস্পদর সাহাস্পযযর 
প্রস্প়োজন ন্সেল। ন্সবস্পিষ কস্পর  যালান্সিস্পত বসন্সত স্থাপস্পনর ম্স্পতা ন্সবিাল কাজটা সম্পন্ন 
করার জনয। 
 
এই কিার ন্সপেস্পন যুন্সি আস্পে।  যালান্সিস্পত কস্পলানী স্থাপন করার পরপরই সরাবস্পটর 
প্রস্প়োজন ফুন্সরস্প়ে স ল। এজনযই এেন আর ন্সহউম্যানস্প়েড যন্ত্র সদো যা়ে না। 
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সস যাই সহাক, সহজ সরল িাষা়ে আন্সম্ আপনাস্পদর  ল্পটা বলন্সে। পৃন্সিবীর চারপাস্পি 
প্রন্সতস্পবিী নক্ষত্রগুস্পলাস্পক প্রদন্সক্ষণরত ন্সবন্সিন্ন গ্রস্পহ ম্ানুষ কস্পলানী  স্পড তুলল। নতুন 
কস্পলানীগুস্পলার হাস্পত পৃন্সিবীর সচস্প়ে সবন্সি সরাবট ন্সেল। অনযন্সদস্পক পৃন্সিবী সরাবস্পটর 
বযবহার বন্ধ কস্পর ন্সদস্প়ে ন্সবস্পদ্রাহ করল। 
 
তারপর ন্সক ঘটল? সপস্পলাস্পরস্পটর প্রশ্ন। 
 
কস্পলানীগুস্পলা ন্সেল িন্সিিালী। ন্সনস্পজস্পদর সরাবস্পটর সাহাস্পযয ন্সিশু গ্রহগুস্পলা পৃন্সিবী-ম্াদার 
প্লযাস্পনটস্পক পরান্সজত করল। ন্সকন্তু ন্সকেু সলাক সক্ষম্ হস্পলা পৃন্সিবী সিস্পক পান্সলস্প়ে সযস্পত। 
তাস্পদর কাস্পে ন্সেল আস্পরা উন্নত ম্হাকািযান এবং আধুন্সনক হাইপারস্পেসাল ট্র্াস্পিল। 
তারা যাত্রা করল আস্পরা দূস্পরর নক্ষত্র এবং সসৌরজ স্পতর ন্সদস্পক, প্রিম্ যুস্প  স্থান্সপত 
কস্পলানীগুস্পলা সিস্পক সীম্াহীন দূরস্পত্ব এস্পস তারা ততন্সর করল সরাবটহীন নতুন কস্পলানী-
সযোস্পন ম্ানুষ বাস করস্পত পারস্পব ইচ্ছাম্স্পতা। সসটাই হস্পচ্ছ তিাকন্সিত টাইম্স অফ 
োইট এবং ন্সেক সযন্সদন সসস্পিল সসক্টস্পর–মূ্লত সসস্পিল গ্রস্পহর ম্ান্সটস্পত পৃন্সিবী সিস্পক 
আসা প্রিম্ ম্ানুষ পা সফস্পল, প্রন্সত বৎসর সসই ন্সদনন্সটস্পকই সড অফ োইট ন্সহস্পসস্পব 
পালন করা হ়ে। এই ন্সন়েম্ চস্পল আসস্পে হাজার বের ধস্পর। 
 
ম্াই ন্সড়োর চযাপ, সপস্পলাস্পরট বলল, আপন্সন বলস্পত চান সসস্পিস্পলর স াডাপিন হস্প়েন্সেল 
সরাসন্সর পৃন্সিবীর ম্ানুস্পষর িারা। 
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কুইনস্পটস্পসটজ ন্সিধা করন্সে, একটু ন্সচন্তা কস্পর বলল, অন্সফন্সস়োলী সসটাই ন্সবশ্বাস করা 
হ়ে। 
 
ন্সকন্তু আপন্সন ম্ানস্পত পারস্পব না। ন্সিজ বস্পল। 
 
আম্ার ম্স্পন হ়ে –সগ্রট িারস, আন্সম্ ম্ান্সন না! এস্পকবাস্পরই অবািব। ন্সকন্তু সরকারস্পক না 
সেপাস্পনার জনয মু্স্পে স্বীকার করস্পতিঁই হ়ে। সজন্সপ, আপনার আন্সটিকযাল পস্পড ম্স্পন হস্প়েস্পে, 
 ল্পটা আপন্সন জাস্পনন না–সরাবট এবং কস্পলানাইস্পজিস্পনর দুস্পটা সস্রাত। একটা সস্রাত 
সরাবটসহ ন্সকন্তু সোিঁট, অনযটা সরাবটন্সবহীন ন্সকন্তু ন্সবিাল। 
 
না জানতাম্ না। আপনার কাস্পেই প্রিম্ শুনলাম্, সসজনয কৃতে। অবাক হন্সচ্ছ এই 
ন্সজন্সনসগুস্পলা সকািাও পাইন্সন। 
 
বুঝস্পতই পারস্পেন, আম্াস্পদর সম্াজ বযবস্থা কত িন্সিিালী। এটা সসস্পিস্পলর স াপন 
বযাপার–পন্সবত্র ন্সবষ়ে। 
 
হ়েস্পতা, ট্র্যান্সিজ শুকস্পনা  লা়ে বলল। ন্সকন্তু কস্পলানাইস্পজিন-এর ন্সিতী়ে সস্রাত-
সরাবটন্সবহীন সস্রাত ন্সনি়েই ন্সবন্সিন্ন ন্সদস্পক েন্সডস্প়ে পডুস্প ন্সল। সকন এটা শুধু সসস্পিস্পলরই 
স াপন বযাপার হস্পব? 
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অনয জা়ে াস্পতও ন্সনি়েই আস্পে, তারা স াপন সরস্পেস্পে। রক্ষণিীলস্পদর ধারণা পৃন্সিবীর 
ম্ানুষ প্রিম্ পা রাস্পে সসস্পিস্পল। এোন সিস্পকই তারা  যালান্সিস্পত েন্সডস্প়ে পস্পড। 
 
এটা ন্সনস্প়ে পস্পর কিা বলা যাস্পব। সপস্পলাস্পরট বলল। আন্সম্ আবার শুরুস্পত ন্সফস্পর যাই। সয 
প্রশ্নটা করব সসটার উির সপস্পল অস্পনক ন্সকেু জানা হস্প়ে যাস্পব 
 
ট্র্যান্সিজ বাধা ন্সদল। একটু সজনি, িাস্পলাম্ানুষ এস. ন্সকউ. তার  ল্প এেস্পনা সিষ 
কস্পরনন্সন। পুরস্পনা কস্পলানী এবং তাস্পদর সরাবস্পটর ন্সক হস্পলা?  স্পল্প ন্সকেু বলা সনই? 
 
েুব সাম্ানযই। স্বিাবতই ম্ানুষ এবং ন্সহউম্যানস্প়েড সবন্সিন্সদন একসাস্পি ন্সটকস্পত পাস্পরন্সন। 
সরাবটসহ গ্রহগুস্পলা ধ্বংস হস্প়ে যা়ে। 
 
আর পৃন্সিবী? 
 
ম্ানুষ সসই গ্রহ তযা  কস্পর এোস্পন বসন্সত স্থাপন কস্পর এবং হ়েস্পতা (রক্ষণিীলরা ন্সবশ্বাস 
কস্পর না) অনযানয গ্রস্পহ। 
 
ন্সনি়েই সব ম্ানুষ পৃন্সিবী তযা  কস্পরন্সন। সসটাস্পক ম্রুিূন্সম্ বান্সনস্প়ে সফস্পলন্সন। 
 
সবাধহ়ে, আন্সম্ জান্সন না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

421 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

পৃন্সিবী ন্সক সরন্সডও এন্সক্টি ন্সেল? 
 
কুইনস্পটস্পসটজস্পক অবাক সদোস্পলা। সরন্সডও এন্সক্টি? 
 
 সসটাই ন্সজস্পেস করন্সে। 
 
 আম্ার জানা সনই। কেস্পনা শুন্সনন্সন। 
 
একটু ন্সচন্তা কস্পর ট্র্যান্সিজ বলল এস. ন্সকউ. আপনার সম়্ে নষ্ট করলাম্। (স্পপস্পলাস্পরট 
সচষ্টা করল বাধা সদ়োর, ন্সকন্তু ট্র্যান্সিজ হািঁটুস্পত চাপ ন্সদস্প়ে তাস্পক িান্সম্স্প়ে ন্সদল।)। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ বলল, সাহাযয করস্পত সপস্পর আন্সম্ েুন্সি। 
 
ন্সবন্সনম্স্প়ে আপনার যন্সদ ন্সকেু প্রস্প়োজন হ়ে, শুধু নাম্টা বলুন। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ আন্তন্সরকিাস্পব হাসল। যন্সদ সজ. ন্সপ. আজস্পকর আস্পলাচনা ন্সনস্প়ে তার 
সকাস্পনা সলো়ে আম্ার নাম্টা না বস্পলন, তাহস্পলই যস্পিষ্ট প্রন্সতদান সদ়ো হস্পব। 
 
আপনাস্পক পুরেৃত করা উন্সচত। যন্সদ টান্সম্িনাস্পস আসস্পত পাস্পরন তাহস্পল আম্াস্পদর 
ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে ন্সিন্সজন্সটং েলার ন্সহস্পসস্পব কাজ করার সুস্পযা  পাস্পবন। সসস্পিল হ়েস্পতা 
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ফাউস্পেিনস্পক পেন্দ কস্পর না, ন্সকন্তু টান্সম্িনাস্পস প্রাচীন ইন্সতহাস ন্সনস্প়ে সকাস্পনা সসন্সম্নাস্পর 
অংিগ্রহণ করার সরাসন্সর প্রিাব প্রতযােযান করস্পত পারস্পব না। 
 
সসস্পিন্সল়োন অস্পধিক উস্পে দািঁডাস্পলা। আপনারা সসই বযবস্থা করস্পত পারস্পবন? 
 
সজ.ন্সপ. ন্সেকই বস্পলস্পে। এবং আম্াস্পদর যত েুিী করস্পবন, সচষ্টাও হস্পব তত সজারাস্পলা। 
 
িুরু কুিঁচকাস্পলা কুইনস্পটস্পসটজ। ন্সক বলস্পত চান, সযার? 
 
 া়ো সম্পস্পকি আম্াস্পদর সব ন্সকেু বলুন। ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ এর মু্স্পের সব আস্পলা ন্সনস্পি স ল দপ্ কস্পর। 
 
. 
 
৫৩. 
 
ম্ািা ন্সনচু কস্পর বস্পস আস্পে কুইনস্পটস্পসটজ। অনযম্নেিাস্পব আঙু্গল চালাস্পচ্ছ সোট কস্পর 
োটা সকািঁকডাস্পনা চুস্পল। মু্স্পের িাব সদস্পে ম্স্পন হ়ে প্রন্সতো কস্পরস্পে কিা না বলার। 
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ট্র্যান্সিজ িুরু উপস্পর তুস্পল অস্পপক্ষা করস্পে। সিষ পযিন্ত কুইনস্পটস্পসটজ চাপা  লা়ে বলল, 
সদরী হস্প়ে স স্পে সবি অন্ধকার। 
 
একটু আস্প ও সস চম্ৎকার  যালাকন্সটক িাষা়ে কিা বলন্সেল, এেন বলস্পে। সসস্পিস্পলর 
অদু্ভত িাষা়ে। 
 
অন্ধকার, এস. ন্সকউ? 
 
পুস্পরাপুন্সর রাত হস্প়ে স স্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ ম্ািা নাডল। আর িাবস্পত পারন্সে না। ন্সক্ষদা সপস্প়েস্পে। চলুন এস. ন্সকউ, 
আম্াস্পদর সাস্পি োস্পবন। তারপর  া়ো ন্সনস্প়ে আস্পলাচনা করা যাস্পব। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ দ্রুত উস্পে দািঁডাস্পলা। বাকী দুজস্পনর সিস্পক সস লম্বা, ন্সকন্তু ব়েে আর 
দুবিল। এেন আস্পরা দুবিল ম্স্পন হস্পচ্ছ। লিা সপস্প়ে বলল, আন্সতস্পি়েতার কিা িুস্পলই 
ন্স স্প়েন্সেলাম্। আপনারা অন্সতন্সি। আম্াস্পক োও়োস্পবন, সসটা সিািা পা়ে না। আম্ার 
বান্সডস্পত চলুন, েুব সবন্সি দূস্পর না। বান্সডস্পতই আস্পলাচনা িাস্পলা হস্পব। দুিঃস্পের বযাপার 
হস্পচ্ছ সবন্সি ন্সকেু োও়োস্পত পারবনা। আন্সম্ আর আম্ার স্ত্রী ন্সনরান্সম্ষস্পিাজী। 
 
আন্সম্ আর সজ. ন্সপ, একটা োবাস্পরই তৃপ্ত িাকব। আস্পলাচনা ন্সদস্প়ে বাকীটা পুন্সষস্প়ে সন়ো 
যাস্পব-আিা কন্সর। 
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আস্পলাচনা যাই সহাক, চম্ৎকার োবাস্পরর প্রন্সতশ্রুন্সত ন্সদস্পত পান্সর। যন্সদ সসস্পিন্সল়োন ম্সলা 
আপনারা হজম্ করস্পত পাস্পরন। 
 
আন্সম্ আপনার চম্স্পকর জনয অস্পপক্ষা করন্সে, এস. ন্সকউ। ট্র্যান্সিজ োো  লা়ে বলল। 
 
ন্সতনজন একসাস্পি হািঁটস্পে। কন্সরস্পডাস্পরর সযন সকাস্পনা সিষ সনই। পি সদোস্পচ্ছ 
কুইনস্পটস্পসটজ। সহকম্িীরা এবং সসস্পিন্সল়োন োত্র-োত্রীরা তাস্পক সম্ভাষণ জানাস্পচ্ছ, ন্সকন্তু 
সঙ্গী দুজস্পনর সাস্পি পন্সরন্সচত হও়োর সচষ্টা করস্পেনা। অস্পনস্পকই অবাক হস্প়ে 
 
ট্র্যান্সিস্পজর সযাি এর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে। 
 
সিষ পযিন্ত তারা সবন্সরস্প়ে এল সোলা জা়ে া়ে। আসস্পলই রাত হস্প়েস্পে, সাম্ানয োোও 
পস্পডস্পে।  ােপালাগুস্পলা সবি দূস্পর দূস্পর। ফুটপাস্পতর দুপাস্পি প্রচুর ঘাস। 
 
সপস্পলাস্পরট িম্স্পক স ল। ন্সবশ্বন্সবদযাল়ে িবন সিস্পক ন্সেটস্পক আসা সাম্ানয আস্পলা এবং 
কযাম্পাস্পসর ফুটপাস্পতর সান্সরবদ্ধ অনুজ্জ্বল ন্সিো়ে ন্সপেন ন্সদকটা উজ্জ্বল হস্প়ে আস্পে। 
 
তান্সকস্প়ে আস্পে সসাজা উপস্পরর ন্সদস্পক। 
 
 চম্ৎকার! সস বলল। ন্সফসন্সফস কস্পর এক জনন্সপ্র়ে কন্সবর কন্সবতা আওডাস্পলা। 
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ট্র্যান্সিজও মু্গ্ধ হস্প়ে স ল, তারপর ন্সনচু স্বস্পর বলল, আম্রা এস্পসন্সে টান্সম্িনাস সিস্পক। 
আম্ার বনু্ধ এর আস্প  অনয সকাস্পনা গ্রস্পহর আকাি সদস্পেন্সন। টান্সম্িনাস্পস আম্রা শুধু 
 যালান্সির ঝাপসা কু়োিা এবং অল্প কস্প়েকটা তারা সদেস্পত পান্সর। আম্াস্পদর সাস্পি বাস 
করস্পল ন্সনস্পজস্পদর আকািস্পক আস্পরা সবন্সি কস্পর মূ্লযা়েন করস্পত পারস্পতন। 
 
 ম্ভীর  লা়ে কুইনস্পটস্পসটজ বলল, আম্রা এটাস্পক পুস্পরাপুন্সর মূ্লযা়েন কন্সর।  যালান্সির 
এই অংি সবি জনবহুল, ন্সকন্তু নক্ষস্পত্রর বণ্টন যিাযি।  যালান্সির এম্ন সকাস্পনা 
জা়ে ার কিা বলস্পত পারস্পবন না সযোস্পন সম্ান উজ্জ্বল নক্ষস্পত্রর যিাযি বণ্টন হস্প়েস্পে 
অিচ সংেযা েুব কম্। এম্ন অস্পনক আকাি সদস্পেন্সে, উল্টাস্পনা বান্সটর ম্স্পতা, ন্সিতস্পর 
িস্প়ে িস্প়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। এস্পত অন্ধকার রাস্পতর আকাস্পির সসৌন্দযি নষ্ট হস্প়ে যা়ে। 
 
আন্সম্ একম্ত। ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
প্রা়ে সম্ান উজ্জ্বল নক্ষত্র ন্সনস্প়ে ততন্সর সূক্ষ্ম পঞ্চিূজটা সদস্পেস্পেন। পািঁচ সবান, আম্রা 
বন্সল। ওন্সদস্পক,  ােগুস্পলার ন্সেক উপস্পর। সদস্পেস্পেন? 
 
সদস্পেন্সে। সবি আকষিণী়ে। 
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হযািঁ। এগুস্পলাস্পক সপ্রস্পম্র প্রতীক ন্সহস্পসস্পব ধরা হ়ে। প্রন্সতটা সপ্রম্পত্রই এই পঞ্চিূস্পজর 
সকাস্পনা না সকাস্পনা ডট ন্সদস্প়ে সিষ হ়ে। পািঁচটা নক্ষত্র সপ্রস্পম্র ন্সবন্সিন্ন পযিা়ে প্রকাি কস্পর। 
এই ন্সনস্প়ে প্রচুর রসাস্পলা এবং আস্পব ঘন কন্সবতা সলো হস্প়েস্পে। 
 
তরুণ ব়েস্পস আন্সম্ও অস্পনক কন্সবতা ন্সলস্পেন্সে এবং জান্সননা কেন সিস্পক পািঁচ নক্ষস্পত্ররই 
সপ্রস্পম্ পস্পড স ন্সে–সবার সবলা়েই তাই ঘস্পট অবিয। পািঁচ সবাস্পনর ম্াঝোস্পন অনুজ্জ্বল 
নক্ষত্রটা সদস্পেস্পেন? 
 
হযািঁ। 
 
ওটা, কুইনস্পটস্পসটজ বলল, বযিি সপ্রস্পম্র প্রন্সতন্সনন্সধ। প্রচন্সলত আস্পে সয এই নক্ষত্রও 
একসম়্ে বাকীগুস্পলার ম্স্পতা উজ্জ্বল ন্সেল, ন্সকন্তু সলাস্পির কারস্পণ দীন্সপ্তহীন হস্প়ে যা়ে, 
বস্পলই দ্রুত হািঁটস্পত লা ল। 
 
. 
 
৫৪. 
 
 োবার, ট্র্যান্সিজ স্বীকার করস্পত বাধয হস্পলা, চম্ৎকার হস্প়েস্পে। সবি কস্প়েক রকস্পম্র পদ। 
নানা রকম্ ম্সলা বযবহৃত হস্প়েস্পে। 
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এই িাকসজীগুস্পলার ম্স্পধয, ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল, ন্সনি়েই দুএকটা স্থানী়ে প্রজান্সত 
রস্প়েস্পে, এস. ন্সকউ? 
 
হযািঁ, অবিযই। যেন প্রিম্ বসতকারী এোস্পন পা রাস্পে তার আস্প  সিস্পকই সসস্পিল 
অন্সিস্পজন সমৃ্দ্ধ গ্রহ। ফস্পল ন্সনজস্ব প্রাস্পণর উদ্ভব হস্প়েস্পে। ন্সকেু ন্সকেু স্থানী়ে। প্রজান্সত 
আম্রা সংরক্ষণ কস্পর সরস্পেন্সে। আম্াস্পদর প্রাকৃন্সতক উদযাস্পন স স্পল এেস্পনা প্রাচীন 
সসস্পিস্পলর উন্সদ্ভদ ও প্রাণীকুল সদেস্পত পারস্পবন। 
 
সপস্পলাস্পরট দুিঃন্সেত স্বস্পর বলল, এোস্পনই আপনারা আম্াস্পদর সচস্প়ে এন্স স্প়ে আস্পেন, এস. 
ন্সকউ। টান্সম্িনাস্পস যেন ম্ানুষ বাস করস্পত শুরু কস্পর, তেন স্থলচর জীবন বলস্পত ন্সকেুই 
ন্সেলনা। সামু্ন্সদ্রক জীবন বািঁচাস্পনার সকাস্পনা সচষ্টাই সন়ো হ়েন্সন, অিচ এই সা রই 
অন্সিস্পজন ততন্সর কস্পর টান্সম্িনাসস্পক বাসস্পযা য কস্পর তুস্পলস্পে। টান্সম্িনাস্পসর এেনকার 
ইস্পকালজী পুস্পরাপুন্সর  যালাকন্সটক। 
 
সসস্পিল,কুইনস্পটস্পসটজ অহংকারী হান্সস ন্সদস্প়ে বলল, প্রাণ সংরক্ষস্পণ সস্পচষ্ট। 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সেক এই মু্হূতিটাই সবস্পে ন্সনল। আম্ার ম্স্পন হ়ে এস. ন্সকউ, অন্সফস সিস্পক 
সবরুস্পনার সম়্ে কিা ন্সদস্প়েন্সেস্পলন, আম্াস্পদর ন্সডনার োও়োস্পবন এবং  া়োর বযাপাস্পর কিা 
বলস্পবন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

428 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

কুইনস্পটস্পসটস্পজর স্ত্রী সবি অম্ান্স়েক-একটু সম্াটাস্পসাটা। োও়োর সম়্ে সবন্সি কিা 
বস্পলনন্সন–এইবাস্পর উস্পে ঘর সিস্পক সবন্সরস্প়ে স স্পলন। 
 
আম্ার স্ত্রী, অস্বন্সির সাস্পি কুইনস্পটস্পসটজ বলল, অস্পনক সবন্সি রক্ষণিীল। গ্রহটার নাম্ 
শুস্পন ন্সতন্সন অস্বন্সি সবাধ করস্পেন। ন্সকেু ম্স্পন করস্পবন না। ন্সকন্তু এগুস্পলা ন্সজস্পেস করস্পেন 
সকন? 
 
কারণ, এগুস্পলা সজন্সপর  স্পবষণার জনয গুরুত্বপূণি। 
 
ন্সকন্তু আম্াস্পকই ন্সজস্পেস করস্পেন সকন? আম্রা কিা বলন্সেলাম্, পৃন্সিবী, সরাবট, সসস্পিস্পল 
বসন্সত স্থাপন ন্সনস্প়ে। সবগুস্পলার সাস্পি এর সম্পকিটা সকািা়ে? 
 
হ়েস্পতা সকাস্পনা সম্পকি সনই, তারপরও বযাপারটার ম্স্পধয অস্পনক অস্বািান্সবকতা রস্প়েস্পে। 
সকন  া়োর নাম্ শুস্পন আপনার স্ত্রী অস্বন্সি সবাধ করস্পেন? সকন আপন্সন অস্বন্সিস্পবাধ 
করস্পেন। ন্সকেু তিয আপন্সন সহস্পজই আম্াস্পদর ন্সদস্পত পাস্পরন। আজস্পকই আম্রা জানস্পত 
সপস্পরন্সে সয আসস্পল  া়োই হস্পচ্ছ পৃন্সিবী এবং ম্ানুস্পষর অনযাস্প়ে কু্ষব্ধ হস্প়ে হাইপারস্পেস্পস 
হান্সরস্প়ে স স্পে। 
 
এসব আস্পজবাস্পজ কিা সক বস্পলস্পে আপনাস্পক? 
 
 ন্সবন্সবদযালস্প়ের একজন বস্পলস্পে। 
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কুসংোর। 
 
আপন্সন সয  ল্পটা বস্পলস্পেন তার সাস্পি এর সকাস্পনা সম্পকি সনই? 
 
না, অবিযই না। সাধারণ অন্সিন্সক্ষত ম্ানুস্পষর ম্স্পধয প্রচন্সলত রূপকিা োডা আর ন্সকেুই না 
এটা। 
 
আপন্সন ন্সনন্সিত ট্র্যান্সিজ োো  লা়ে বলল। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ সচ়োস্পর সহলান ন্সদস্প়ে বস্পস উন্সচ্ছষ্ট োবাস্পরর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে রইল। তারপর 
বলল, চলুন, ন্সলন্সিংরুস্পম্ ন্স স্প়ে বন্সস। এোস্পন বস্পস এসব আস্পলাচনা করস্পল আম্ার স্ত্রী 
আর রুম্টা পন্সরষ্কার করস্পত পারস্পব না। 
 
এগুস্পলা আসস্পলই রূপকিা? পাস্পির ঘস্পর বসস্পত বসস্পত ট্র্যান্সিজ আবার প্রশ্নটা করল। 
আকাস্পির চম্ৎকার দৃিয সচাস্পে পস্পড। ঘর অন্ধকার, কুইনস্পটস্পসটজ এর অব়েব ো়োর 
ম্স্পতা সদোস্পচ্ছ। 
 
ন্সক ম্স্পন হ়ে আপনার? কুইনস্পটস্পসটজ বলল। সকাস্পনা গ্রহ সন্সতযসন্সতযই হাইপারস্পেস্পস 
হান্সরস্প়ে সযস্পত পাস্পর। ম্স্পন রােস্পবন সাধারণ ম্ানুস্পষর সাম্ানযতম্ ধারণাও সনই 
হাইপারস্পেস আসস্পল ন্সক? 
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সন্সতযকিা বলস্পত ন্সক, ট্র্যান্সিজ বলল, আন্সম্ ন্সনস্পজ অস্পনকবার হাইপারস্পেস্পস স ন্সে। অিচ 
আম্ারই সকাস্পনা ধারণা সনই সসটা ন্সক। 
 
আসল কিা হস্পচ্ছ, পৃন্সিবী আর সযোস্পনই সহাক, সসস্পিল ইউন্সন়েস্পনর ধাস্পর কাস্পেও সনই, 
সয গ্রস্পহর কিা বলস্পেন সসটা পৃন্সিবী না। 
 
পৃন্সিবী সকািা়ে সসটা যন্সদ নাও জাস্পনন, এস. ন্সকউ. সয গ্রস্পহর নাম্ বললাম্ সসটা সকািা়ে 
রস্প়েস্পে ন্সনি়েই বলস্পত পারস্পবন। এটা সসস্পিল ইউন্সন়েস্পনর সীম্ানার সিতস্পরই রস্প়েস্পে। 
আম্রা জান্সন, তাই না সপস্পলাস্পরট? 
 
সপস্পলাস্পরট অনযম্নেিাস্পব বস্পসন্সেল, ন্সনস্পজর নাম্ শুস্পন চম্স্পক উেল, আন্সম্ জান্সন, স ালান, 
 া়ো সকািা়ে। 
 
কেন জানস্পল, সজনি? 
 
আজস্পক সন্ধযা়ে। এোস্পন আসার পস্পি আপন্সন পািঁচ সবানস্পক সদন্সেস্প়েস্পেন, এস, ন্সকউ। 
পঞ্চিূস্পতর ম্াঝোস্পন একটা অনুজ্জ্বল নক্ষত্র রস্প়েস্পে। আম্ার ম্স্পন হ়ে সসটাই  া়ো। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ আম্তা আম্তা করস্পে, অন্ধকাস্পর মু্স্পের িাব সবাঝা স লনা। সবি, 
আম্াস্পদর সজযান্সতন্সবিোনীরা তাই ম্স্পন কস্পরন। গ্রহটা ওই নক্ষত্রস্পকই প্রদন্সক্ষণ কস্পর। 
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সবি, ওটার সম্বস্পন্ধ বলুন। সকা-অন্সডিস্পনটস জাস্পনন? 
 
আন্সম্? না। কুইনস্পটস্পসটজ প্রা়ে ম্ারমু্স্পো হস্প়ে উেল। সসৌরজ স্পতর সকা অন্সডিস্পনটস 
পাস্পবন আপন্সন সজযান্সতন্সবিোনীস্পদর কাস্পে, তস্পব সহস্পজ পাস্পবন না। ওই নক্ষস্পত্র যাও়োর 
সকাস্পনা অনুম্ন্সত সদ়ো হ়ে না। 
 
সকন? আপনাস্পদর সটন্সরস্পটারীর ন্সিতস্পরই রস্প়েস্পে ওটা। 
 
 ম্হাকাস্পির ম্ানন্সচত্র অনুযা়েী, হা, রাজননন্সতকিাস্পব না? 
 
আস্পরা ন্সকেু সিানার জনয ট্র্যান্সিজ অস্পপক্ষা করস্পে। সকউ ন্সকেু না বলা়ে সস উস্পে 
দািঁডাস্পলা। প্রস্পফসর কুইনস্পটস্পসটজ, এই তিযগুস্পলা আম্ার জনয না, দরকার ফাউস্পেিস্পনর 
জনয। সজার কস্পর আন্সম্ ন্সকেু জানস্পত পারব না। আপন্সন সযো়ে না জানাস্পল আন্সম্ বাধয 
হব আম্াস্পদর অযাম্বাস্পসডস্পরর কাস্পে সযস্পত। চাইনা বযাপারটা আন্তম্হাজা ন্সতক সকাস্পনা 
ঘটনার জন্ম সদ়ে। সসস্পিল ইউন্সন়েনও ন্সনি়েই চাইস্পব না।  
 
ফাউস্পেিস্পনর সকন দরকার? 
 
সসটা আপনাস্পক আন্সম্ বলস্পত পারব না। ঘটনা সরকারী পযিাস্প়ে চস্পল স স্পল সসস্পিস্পলর 
জনয োরাপ হস্পব, আম্ার জনযও। কারণ আম্াস্পক কন্সেন ন্সনস্পদিি সদ়ো হস্প়েস্পে সযন 
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তিযগুস্পলা সরকারস্পক ন্সবব্র্ত না কস্পর সংগ্রহ কন্সর। বলুন তাহস্পল, সকন আপনারা  া়োর 
কিা আস্পলাচনা কস্পরন না। কিা বলস্পল আপনাস্পক সগ্রফতার করা হস্পর, নান্সক অনয 
সকাস্পনা িান্সি সদ়ো হস্পব? সরাসন্সর বলুন আম্াস্পক ন্সক উপর ম্হস্পল সযস্পত হস্পব? 
 
না, না, কুইনস্পটস্পসটজ বলল, পুস্পরাপুন্সর ন্সিধাগ্রি। সরকারী বযাপাস্পর ন্সকেু বলস্পত 
পারবনা। আম্রা শুধু ঐ গ্রহ ন্সনস্প়ে কিা বন্সল না। 
 
কুসংোর? 
 
হা,তাই! কুসংোর!–সসস্পিস্পলর কসম্, আন্সম্ও ওস্পদর ম্স্পতাই সবাকা, যারা আপনাস্পক 
বস্পলস্পে  া়ো হাইপারস্পেস্পস চস্পল স স্পে বা আম্ার স্ত্রীর ম্স্পতা, সয নাম্টা সিানাম্াত্রই ঘর 
সিস্পক সবন্সরস্প়ে স স্পে, এম্নন্সক হ়েস্পতা বান্সড সিস্পকও 
 
বজ্রপাস্পতর িস্প়ে? 
 
অস্পনকটা। এম্নন্সক নাম্টা উচ্চারণ করস্পত আম্ারও শুরু হ়ে।  া়ো!  া়ো! িেটা আম্ার 
সকাস্পনা ক্ষন্সত কস্পরন্সন। তারপরও অস্বন্সি হ়ে। ন্সকন্তু ন্সবশ্বাস করুন  া়োর সূস্পযির সকা-
অন্সডিস্পনটস আন্সম্ জান্সননা, তস্পব পাও়োর বযাপাস্পর সাহাযয করস্পত পান্সর। ইউন্সন়েস্পনর সকউ 
এই গ্রহ ন্সনস্প়ে কিা বন্সল না। নাম্টা মু্স্পে সফস্পলন্সে ম্ন সিস্পক। সাম্ানয যতটুকু জান্সন 
প্রকৃত ঘটনা, সকাস্পনা অনুম্ান না–সসটা আপনাস্পক বলস্পত পান্সর। ম্স্পন হ়ে না এর সবন্সি 
ন্সকেু সকউ বলস্পত পারস্পব। 
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আম্রা জান্সন  া়ো সবি প্রাচীন গ্রহ। সকউ সকউ ম্স্পন কস্পরন এটা  যালান্সির এই অংস্পির 
সবস্পচস্প়ে প্রাচীন গ্রহ, তস্পব আম্রা ন্সনন্সিত না। সদিস্পপ্রম্ বস্পল সসস্পিল সবস্পচস্প়ে প্রাচীন; 
ি়ে বস্পল  া়ো সবস্পচস্প়ে প্রাচীন। দুস্পটার ম্স্পধয সম্ন্ব়ে সাধস্পনর একম্াত্র উপা়ে, যন্সদ ধস্পর 
সন়ো হ়ে  া়োই হস্পচ্ছ পৃন্সিবী, কারণ সবাই জাস্পন সসস্পিস্পল বসন্সত শুরু কস্পরন্সেল সরাসন্সর 
পৃন্সিবীর ম্ানুষ। 
 
অস্পনক ইন্সতহাসন্সবস্পদর ধারণা – া়ো গ্রস্পহর স াডাপিন হস্প়েন্সেল স্বাধীনিাস্পব। এটা 
আম্াস্পদর ইউন্সন়েস্পনর সকাস্পনা কস্পলানী না বা আম্াস্পদর ইউন্সন়েনও  া়ো স্থাপন কস্পরন্সন। 
ব়েস গুস্পন বলা যাস্পব না  া়োস্পত বসন্সত স্থাপন, সসস্পিস্পল বসন্সত স্থাপস্পনর আস্প  না পস্পর 
হস্প়েন্সেল। 
 
সবাঝা যাস্পচ্ছ, আপন্সন ন্সনস্পজ ন্সকেু জাস্পনন না। যা বলস্পেন সবই অস্পনযর ধারণা আর 
ন্সবশ্বাস। 
 
কুইনস্পটস্পসটজ ন্সবষণ্ণিাস্পব ম্ািা নাডল। ন্সেক তাই। আসস্পল  া়োর অন্সিস্পত্বর বযাপাস্পর 
আম্রা অস্পনক পস্পর সস্পচতন হস্প়ে উন্সে। প্রিস্পম্ আম্রা বযি ন্সেলাম্ ইউন্সন়েন  েন করা 
ন্সনস্প়ে,  যালাকন্সটক এম্পা়োস্পরর সাস্পি যুদ্ধন্সবগ্রহ ন্সনস্প়ে, তারপর সাম্রাস্পজযর প্রস্পদি ন্সহস্পসস্পব 
ন্সনস্পজস্পদর িূন্সম্কা এবং িাইসর়েস্পদর ক্ষম্তা সীন্সম্তকরণ ন্সনস্প়ে। 
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ইম্স্পপন্সর়োল িাসন যেন অস্পনক সবন্সি দুবিল হস্প়ে পস্পডন্সেল, সসই সম্স্প়ের এক িাইসর়ে 
হোৎ  া়োর অন্সিত্ব ধরস্পত পাস্পরন। বুঝস্পত পাস্পরন দীঘিন্সদন সিস্পকই  া়ো। সসস্পিল 
প্রস্পদি এবং এম্নন্সক সাম্রাস্পজযর কাে সিস্পকও স্বাধীন হস্প়ে আস্পে। গ্রহটা ন্সনপুণিাস্পব 
ন্সনস্পজস্পক ন্সনিঃসঙ্গ এবং স াপন কস্পর সরস্পেন্সেল, ফস্পল আজ পযিন্ত েুব 
 
সবন্সি ন্সকেু জানা যা়েন্সন। ন্সতন্সন এটা দেল করার ন্সসদ্ধান্ত সনন। ন্সবিান্সরত ন্সকেু জানা। 
যা়েন্সন। তস্পব তার অন্সিযান বযিি হস্প়েন্সেল। যুদ্ধযানগুস্পলা ন্সফস্পর এস্পসন্সেল ন্সবধ্বি অবস্থা়ে। 
 
িাইসর়েস্পক ধরা হস্পতা সাম্রাস্পজযর প্রন্সতন্সনন্সধ। কাস্পজই তার পরাজস্প়ে আম্রা। েুিী 
হস্প়েন্সেলাম্। কারণ এর ফস্পলই আম্রা পাই স্বাধীনতা, মু্ি হই ইস্পম্পন্সর়োল বািঁধন 
সিস্পক। এেস্পনা সসই ন্সদনটাস্পক ইউন্সন়েন সড ন্সহস্পসস্পব পালন করা হ়ে। কৃতেতাবিতই 
প্রা়ে এক িতােী আম্রা  া়োস্পক ঘাটাইন্সন। একসম়্ে আম্রাও। সাম্রাজযবাদী ন্সচন্তা শুরু 
কন্সর।  া়ো দেল করার ন্সসদ্ধান্ত সনই। একটা েীট পাোস্পনা হ়ে। ধ্বংস হস্প়ে যা়ে সসটা। 
 
এরপর, কস্প়েকবার বান্সণজয করার সচষ্টা কন্সর সসই সচষ্টাও বযিি হস্প়ে যা়ে।  া়ো পুস্পরাপুন্সর 
তার একাকীত্ব বজা়ে সরস্পেন্সেল এবং জানাম্স্পত অনয সকাস্পনা গ্রস্পহর। সাস্পি কেনই 
বান্সণজয বা সযা াস্পযা  করার সচষ্টা কস্পরন্সন। কাস্পরা ন্সবরুস্পদ্ধ কেস্পনা সাম্ানযতম্ বযবস্থা 
সন়েন্সন। তারপর 
 
সচ়োস্পরর হাতস্পল একটা সবাতাম্ ন্সটস্পপ কুইনস্পটস্পসটজ আস্পলা জ্বালল। মু্স্পে বযঙ্গাত্মক 
িাব। আপনারা সযস্পহতু ফাউস্পেিস্পনর না ন্সরক, ন্সম্উস্পলর কিা, ন্সনি়েই ম্স্পন আস্পে? 
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ট্র্যান্সিস্পজর সচাে মু্ে  রম্ হস্প়ে উেল। পািঁচ িতােীর ইন্সতহাস্পস একম্াত্র ন্সম্উলই 
ফাউস্পেিনস্পক পরান্সজত করস্পত সপস্পরন্সেল। যারা ফাউস্পেিনস্পক পেন্দ কস্পরনা, তারা সোিঁচা 
সদ়োর জনয ন্সম্উস্পলর নাম্টা বস্পল। কুইনস্পটস্পসটজ আস্পলা সজ্বস্পলস্পে বাকী দুজস্পনর 
প্রন্সতন্সক্র়ো সদোর জনয। 
 
হযািঁ, ন্সম্উস্পলর কিা ম্স্পন আস্পে। ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
ন্সম্উল, কুইনস্পসস্পেজ বলল, প্রার ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর ম্স্পতা একটা ন্সবিাল সাম্রাজয 
চালাস্পতা। ন্সকন্তু আম্াস্পদরস্পক কেস্পনা িাসন কস্পরন্সন। এন্সদক ন্সদস্প়ে যাও়োর সম়্ে তার 
সাস্পি আম্রা ন্সনরস্পপক্ষ ও িান্সন্ত চুন্সি কন্সর। মৃ্তুযর আ  পযিন্ত সস আম্াস্পদর কাে সিস্পক 
আর সবন্সি ন্সকেু চা়েন্সন। সস অতযাচারী ন্সেলনা, ন্সেল ম্ানন্সবক। 
 
তারপস্পরও সস যুদ্ধবাজ দেলদার, ট্র্যান্সিজ ন্সতরোস্পরর সুস্পর বলল। 
 
ফাউস্পেিস্পনর ম্স্পতা? কুইনস্পটস্পসটজ এর ত্বন্সরৎ জবাব। 
 
ট্র্যান্সিজ সকাস্পনা তাৎক্ষন্সণক জবাব ন্সদস্পত না সপস্পর ন্সবরি সুস্পর বলল,  া়োর বযাপাস্পর 
আর ন্সকেু বলার আস্পে? 
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ন্সম্উস্পলর একটা ম্ন্তবয। একজন প্রতযক্ষদিিীর ম্স্পত, ন্সম্উল এবং ইউন্সন়েস্পনর তৎকালীন 
সপ্রন্সসস্পডে কযাস্পলার ম্স্পধয ঐন্সতহান্সসক সস্পম্মলস্পন, চুন্সিস্পত সই করার সম়্ে কা স্পজ কলম্ 
সেন্সকস্প়ে ন্সম্উল বস্পলন্সেল, এই চুন্সির ফস্পল সতাম্রা  া়োর প্রন্সতও ন্সনরস্পপক্ষ িাকস্পব। 
িাস্পলা হস্পব সতাম্াস্পদর জনয। এম্নন্সক আন্সম্ও  া়োর ন্সদস্পক এস্প াব না। 
 
ট্র্যান্সিজ ম্ািা নাডল। সকন এগুস্পব। সসস্পিল ন্সনরস্পপক্ষ িাকস্পত আগ্রহী,  া়ো কেস্পনা 
কাস্পরা সাস্পি লডাই কস্পরন্সন। ন্সম্উল সচস্প়েন্সেল পুস্পরা  যালান্সি দেল করস্পত, তুচ্ছ ন্সবষ়ে 
ন্সনস্প়ে ম্ািা ঘাম্াস্পনার সম়্ে সকািা়ে। 
 
হ়েস্পতা, হ়েস্পতা, কুইনস্পটস্পসটজ বলল, ন্সকন্তু প্রতযক্ষদিিী সলাকটা আম্াস্পদর একজন 
গুরুত্বপূণি বযন্সি। তার ম্স্পত, ন্সম্উল বস্পলন্সেল, এম্নন্সক আন্সম্ও  া়োর ন্সদস্পক এস্প াব না। 
তারপর সিানা যা়েনা এম্ন ন্সনচু স্বস্পর বস্পলন্সেল, আবার। 
 
সিানা যা়ে না এম্নিাস্পব বলস্পল, সস শুনল ন্সকিাস্পব? 
 
কারণ, সসই সম়্ে ন্সম্উস্পলর কলম্ ন্সনস্পচ পস্পড ন্স স্প়েন্সেল। ঝুিঁস্পক সসটা তুস্পল সদ়োর সম়্ে 
সসস্পিন্সল়োস্পনর কান চস্পল ন্স স্প়েন্সেল তার মু্স্পের কাস্পে। তেনই শুস্পনস্পে। আবার ন্সম্উস্পলর 
মৃ্তুযর আস্প  সস এ বযাপাস্পর ন্সকেু বস্পলন্সন। 
 
তার বানাস্পনা  ল্প হস্পত পাস্পর। 
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 না সলাকটাস্পক আম্রা ন্সবশ্বাস কন্সর। যন্সদ বানাস্পনা হ়ে? 
 
চুন্সিস্পত সই করার সম়্ে োডা, ন্সম্উল কেনই সসস্পিল সসক্টস্পরর সিতস্পর বা কাোকান্সে 
আস্পসন্সন, অন্তত  যালাকন্সটক নাটস্পক তার আন্সবিিাস্পবর পর। তার আস্প  হ়েস্পতা, 
এস্পসন্সেল। 
 
সতা? 
 
সতা, সকািা়ে জস্পন্মন্সেল ন্সম্উল? 
 
সবাধহ়ে সকউ জাস্পন না। ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
সসস্পিস্পল আম্রা অস্পনস্পকই ন্সবশ্বাস কন্সর, ন্সম্উল জস্পন্মন্সেল  া়ো়ে। 
 
 একটা িে শুস্পনই এম্ন ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পলন? 
 
আংন্সিক। ন্সম্উলস্পক কেস্পনা পরান্সজত করা যা়েন্সন, কারণ তার ন্সেল অদু্ভত সম্োল 
পাও়োর।  া়োও কেস্পনা পরান্সজত হ়েন্সন। 
 
 া়ো পরান্সজত হ়েন্সন, তার ম্াস্পন এই না সয পরান্সজত করা যাস্পব না। 
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এম্নন্সক ন্সম্উলও সসন্সদস্পক এস্প ান্সলি। সলডি সঘস্পট সদেস্পত পাস্পব্র্ন সসস্পিল োডা আর 
সকাস্পনা সসক্টর এত স্বাধীন ন্সেল ন্সক না। আর আপন্সন জাস্পনন, বান্সণস্পজযর উস্পেস্পিয যারা 
 া়ো়ে ন্স স্প়েন্সেল, তারা ন্সফস্পর এস্পসন্সেল ন্সক না? আম্রা এত কম্ জান্সন সকন? 
 
ম্স্পন হস্পচ্ছ আপন্সনও কুসংোস্পর ন্সবশ্বাস কস্পরন? ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
যা ইচ্ছা হ়ে তাই বস্পলন। ন্সম্উস্পলর পর সিস্পকই আম্রা  া়োর কিা ন্সচন্তা করাও বন্ধ 
কস্পর ন্সদস্প়েন্সে। যন্সদ িন্সৰ সয ম্হাকাস্পি ওটা সনই, তাহস্পল ন্সনরাপদ সবাধ কর।  া়ো 
ইপারস্পেস্পস চস্পল স স্পে এই  ল্প হ়েত সরকারই স াপস্পন চালু কস্পরস্পে সযন ম্ানুষ িুস্পল 
যা়ে এই নাস্পম্ সন্সতযই একটা নক্ষত্র আস্পে। 
 
আপন্সন ম্স্পন কস্পর পা়ো হস্পল অস্পনক ন্সম্উস্পলর গ্রহ? 
 
হস্পত পাস্পর। িাস্পলার জনয, এক পরাম্িি ন্সদন্সচ্ছ। যাস্পবন না ওোস্পন, তাহস্পল আর ন্সফরস্পত 
পারস্পবন না। ফাউস্পেিন  া়োস্পক ঘাটাস্পল ন্সম্উস্পলর সচস্প়েও বড সবাকাম্ী করস্পব। 
আপনাস্পদর অযাম্বাস্পসডরস্পক কিাটা বলস্পত পাস্পর। 
 
আম্াস্পক  া়োর সকা-অন্সডিস্পনটস এস্পন ন্সদন, এেন্সন আপনাস্পদর গ্রহ সিস্পক চস্পল যাস্পবা। 
আন্সম্  া়ো়ে যাস্পবা, ন্স স্প়ে ন্সফস্পরও আসব। 
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সদব। অযাস্পরানম্ী ন্সডপাটিস্পম্ে রাস্পতও কাজ কস্পর। পারস্পল এেন্সন এস্পন সদব। ন্সকন্তু 
আস্পরা বলন্সে  া়োস্পত সপৌঁোর সচষ্টা করস্পবন না। 
 
আন্সম্ সচষ্টা করস্পত চাই। 
 
 কুইনস্পটস্পসটজ োন  লা়ে বলল, আপন্সন আত্মহতযা করস্পত যাস্পচ্ছন। 
 
. 
 
ফরও়োডি 
 
৫৫. 
 
সজনি সপস্পলাস্পরস্পটর ম্ন োরাপ। অন্সনন্সিত সবাধ করস্পে। তান্সকস্প়ে আস্পে ধূসর 
লযােস্পেস্পপর ন্সদস্পক। 
 
সবন্সিন্সদন িাকা হস্পলানা, স ালান। চম্ৎকার আকষিণী়ে গ্রহ। আস্পরা অস্পনক ন্সকেু জানার 
ইচ্ছা ন্সেল। 
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কন্সম্পউটার সিস্পক সচাে তুস্পল ট্র্যান্সিজ হতাি আস্পব হাসল। ইচ্ছা ন্সক আম্াস্পরা ন্সেলনা? 
ন্সক চম্ৎকার স্বাস্পদর োবার। আস্পরা অস্পনক ন্সকেু সদোর ইচ্ছা ন্সেল। ন্সকন্তু, ন্সক করা 
যাস্পব। 
 
সপস্পলাস্পরট নাক কুিঁচকাস্পলা। ওহ ম্াই ন্সড়োর চাপ।  রুর ঘর ম্স্পতা জুতা আর রং-সবরং-
এর সপািাস্পকর কিা িাবস্পলই ি়ে হ়ে। আর আইলযাি। সে়োল কস্পরে? 
 
সব সে়োল কস্পরন্সে, সজনি। পুস্পরা বযাপারটাই বান্সহযক। মু্ে ধুস্প়ে ন্সনস্পলই চস্পল যাস্পব। 
কাপড আর জুস্পতার বযাপাস্পরও একই কিা। 
 
সতাম্ার কিা সম্স্পন ন্সনন্সচ্ছ। যাই সহাক আন্সম্ পৃন্সিবীর বযাপাস্পর আস্পরা অনুসন্ধাস্পনর কিা 
িাবন্সেলাম্। যদুর সজস্পনন্সে সসটা অসমূ্পণি এবং পরের ন্সবস্পরাধী–একজন বলস্পে 
সরন্সডস্প়েিস্পনর কিা অনযজন বলস্পে সরাবস্পটর কিা। 
 
আর ন়েস্পতা মৃ্তুয। 
 
ন্সেক, সপস্পলাস্পরট ন্সবমু্ে  লা়ে বলল। ন্সকন্তু হস্পত পাস্পর একটা ন্সেক, একটা িুল বা দুস্পটাই 
ন্সকেু পন্সরম্াণ ন্সেক বা দুস্পটাই িুল। আসস্পলই স ালান, যেনই সকাস্পনা ন্সবষস্প়ে রহস্পসযর ঘন 
কু়োিা ততন্সর হস্পব, সসটা অনুসন্ধান করার আগ্রহ সতাম্ার হস্পবই, েুিঁস্পজ সদেস্পবই তুন্সম্। 
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সদেব, স ালান বলল,  যালান্সির প্রন্সতন্সট নক্ষত্র েুিঁস্পজ সদেব। ন্সকন্তু বতিম্ান সম্সযা হস্পচ্ছ 
 া়ো। এটার সম্াধান কস্পরই আম্রা যাস্পবা পৃন্সিবীস্পত বা ন্সফস্পর আসব সসস্পিস্পল, সবন্সি 
সম়্ে ন্সনস্প়ে। ন্সকন্তু প্রিস্পম্  া়ো। 
 
ম্ািা নাডল সপস্পলাস্পরট। প্রিম্ কাজ প্রিস্পম্। কুইনস্পটস্পসটজ এর কিা সম্স্পন ন্সনস্পল 
 া়োস্পত আম্াস্পদর জনয অস্পপক্ষা করস্পে ম্রণ। যাও়ো উন্সচত হস্পব? 
 
প্রশ্নটা আম্াস্পরা। তুন্সম্ ি়ে পাচ্ছ? 
 
সপস্পলাস্পরট ন্সনস্পজর অনুিূন্সত যাচাই কস্পর ন্সনল। তারপর সহজ স্বািান্সবক  লা়ে বলল হযািঁ। 
িীষণ। 
 
ট্র্যান্সিজ সচ়োর ঘুন্সরস্প়ে অনযজস্পনর মু্স্পোমু্েী হস্পলা। িান্ত ন্সনরাসি  লা়ে বলল, সজনি, 
সতাম্ার ঝুিঁন্সক সন়োর সকাস্পনা প্রস্প়োজন সনই। বলস্পলই বযন্সি ত ন্সজন্সনসপত্র আর অস্পধিক 
সক্রন্সডট ন্সদস্প়ে সতাম্াস্পক এোস্পন নান্সম্স্প়ে সদব। ন্সফস্পর এস্পস, তুন্সম্ চাইস্পল সতাম্াস্পক ন্সনস্প়ে 
ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পর যাস্পবা। ন্সফরস্পত না পারস্পল সসস্পিস্পলর ফাউস্পেিন কতৃিপক্ষ সতাম্ার 
টান্সম্িনাস্পস সফরার বযবস্থা করস্পব। সিস্পক স স্পল আন্সম্ ন্সকেু ম্স্পন করব না, ওল্ড েযাে। 
 
সপস্পলাস্পরট কস্প়েকবার ন্সম্টন্সম্ট করল সচাে, সোিঁট দুন্সট পরেস্পরর সাস্পি সচস্পপ বস্পসস্পে। 
তারপর ককিি  লা়ে বলল, ওল্ড েযাে। কতন্সদন হস্পলা আম্রা দুজনস্পক ন্সচন্সন? এক 
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সপ্তাহ? তারপস্পরও অদু্ভত না সয আন্সম্ জাহাজ তযা  করার প্রিাব প্রতযােযান করন্সে? ি়ে 
সপস্প়েন্সে, ন্সকন্তু সতাম্ার সাস্পিই িাকব। 
 
ট্র্যান্সিজ অন্সনন্সিত িন্সঙ্গস্পত হাত নাডল। ন্সকন্তু সকন? 
 
জান্সন না সকন, ন্সনস্পজস্পক অস্পনকবার প্রশ্ন কস্পরন্সে। ম্স্পন হ়ে ম্স্পন হ়ে–স ালান আন্সম্ 
সতাম্াস্পক ন্সবশ্বাস কন্সর। আম্ার সবসম়্ে ম্স্পন হ়ে তুন্সম্ ন্সক করে সসটা তুন্সম্ জাস্পনা। আন্সম্ 
ট্র্ানটস্পর সযস্পত সচস্প়েন্সেলাম্–এেন জান্সন, সসোস্পন ন্স স্প়ে ন্সকেুই হস্পতা না। ন্সনস্প়ে আসস্পল 
এোস্পন। সদো যাস্পচ্ছ তুন্সম্ই ন্সেক। ন্সক চম্ৎকার ধাপ্পা ন্সদস্প়ে কুইনস্পটস্পসটজ-এর কাে 
সিস্পক  া়োর েবর সবর কস্পর ন্সনস্পল। প্রিংসা করার ম্স্পতা। 
 
তুন্সম্ তাহস্পল আম্াস্পক ন্সবশ্বাস কস্পরা। 
 
হা, কন্সর। 
 
সপস্পলাস্পরস্পটর বাহুস্পত হাত সরস্পে ম্স্পন ম্স্পন কিা গুন্সেস্প়ে ন্সনল ট্র্যান্সিজ। সজনি, যন্সদ 
আম্ার ন্সহসাস্পব সকাস্পনা িুল হ়ে এবং তার জনয সকাস্পনা ন্সবপদ হ়ে–তুন্সম্ আম্াস্পক ক্ষম্া 
করস্পব? 
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ওহ ম্াই ন্সড়োর সফলল, সকন ন্সজস্পেস করে? ন্সসদ্ধান্তটা আন্সম্ ন্সনস্পজর জনয ন্সনস্প়েন্সে, 
সতাম্ার জনয না। এেন দ়ো কস্পর তাডাতান্সড কর। ন্সনস্পজস্পক ন্সনস্প়ে আম্ার সকাস্পনা ন্সবশ্বাস 
সনই। বাকী জীবন লিা়ে কাটাস্পত চাই না। 
 
তুন্সম্ যা বস্পলা, সজনি। কন্সম্পউটার অনুম্ন্সত ন্সদস্পল যত দ্রুত সম্ভব রওনা সদব। এেন 
গ্রযান্সিন্সটকযান্সল সসাজা উপস্পর উেন্সে–যেন সবাঝা যাস্পব উপস্পর অনয সকাস্পনা ম্হাকািযান 
সনই এবং চারপাস্পির অযাটস্পম্ান্সফ়োর ক্রস্পম্ই পাতলা হস্পচ্ছ–তেন আস্পরা দ্রুত েুটব। 
একঘণ্টার ম্স্পধয আম্রা সপৌঁেব সিালা ম্হাকাস্পি। 
 
চম্ৎকার, বলল সপস্পলাস্পরট। তারপর একটা প্লান্সিক কন্সফ কস্পেইনার ফুস্পটা করল।  রম্ 
সধা়ো উেস্পে। ন্সনপল মু্স্পে েুন্সকস্প়ে সপস্পলাস্পরট কন্সফ টানস্পে, সসই সাস্পি যস্পিষ্ট বাতাস 
টানস্পে, সযন কন্সফ োো হ়ে। 
 
ট্র্যান্সিজ সদস্পতা হাসল। ন্সজন্সনসগুন্সল চম্ৎকার বযবহার করস্পত ন্সিস্পেে। আসস্পলই তুন্সম্ 
জন্ম-ম্হাকািচারী। 
 
কস্পেইনাস্পরর ন্সদস্পক কস্প়েক মু্হূতি তান্সকস্প়ে সিস্পক সপস্পলাস্পরট বলল, এই ম্হাকািযান সতা 
গ্রযান্সিন্সটকযান্সল চলস্পত পাস্পর। তাহস্পল আম্রা সাধারণ কস্পেইনার বযবহার করস্পত পান্সর 
না? 
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অবিযই। ন্সকন্তু যারা ম্হাকাস্পি চলাচল কস্পর তাস্পদর কাে সিস্পক ন্সজন্সনসগুস্পলা আলাদা 
করস্পত পারস্পবনা। তাহস্পল আর সাধারণ িূ-বাসীর সাস্পি তার পািিকয িাকল সকািা়ে। 
সদ়োল আর ন্সসন্সলং-এ ঝুলন্ত ন্সরংগুস্পলা সদস্পেে। ন্সবিহাজার বের ধস্পর এগুস্পলা 
ম্হাকািযাস্পন বসাস্পনা হস্পচ্ছ, অিচ গ্রযান্সিন্সটকযাস্পন এর সকাস্পনা প্রস্প়োজন সনই। আসস্পল 
সবন্সকেুরই একটা সাম্ান্সজক ন্সপেুটান িাস্পক, কান্সর ন্সর উন্ন়েনও এর বযন্সতক্রম্ না। 
 
সপস্পলাস্পরট ন্সচন্সন্ততিাস্পব ম্ািা সনস্পড কন্সফ সেস্পত লা ল। তারপর বলল, আম্রা কেন 
সটক অফ করব? 
 
ট্র্যান্সিস্পজর হান্সস হস্পলা আন্তন্সরক। ধরা সেস্প়েে। যেন সদ়োস্পলর ন্সরং-এর কিা বলন্সেলাম্ 
ন্সেক তেনই সটক অফ কস্পরন্সে। প্রা়ে আধম্াইল উপস্পর চস্পল এস্পসন্সে। 
 
সন্সতযই! 
 
বাইস্পর সদে। 
 
 সপস্পলাস্পরট সদেল। আন্সম্ বুঝস্পতই পান্সরন্সন। 
 
সবাঝার কিা না। 
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আম্রা ন্সন়েম্ িাঙন্সেনা? উপস্পর ওোর সম়্ে সরন্সডও বীকন অনুসরণ করা উন্সচত ন্সেল 
ন্সনি়েই। লযাে করার সম়্ে সযম্ন কস্পরন্সে। 
 
দরকার সনই, সজনি। সকউ আম্াস্পদর িাম্াস্পব না। সকউ না। 
 
 নাম্ার সম়্ে তুন্সম্ বস্পলন্সেস্পল- 
 
সসটা ন্সেল ন্সিন্ন। ওরা আম্াস্পদর আসার বযাপাস্পর উন্সিগ্ন ন্সেল। যাও়োর বযাপাস্পর সকাস্পনা 
ম্ািা বযিা সনই। 
 
এিাস্পব বলে সকন, স ালান? একম্াত্র কুইনস্পটস্পসটজ আম্াস্পদর সাহাযয কস্পরস্পে তিয 
ন্সদস্প়ে। আর সস িাকার জনয প্রা়ে হাস্পত পাস্প়ে ধস্পরস্পে। 
 
ন্সবশ্বাস কস্পরা না সজনি। এটা একটা কা়েদা। সস ন্সনন্সিত হস্প়েস্পে আম্রা সযন  া়োস্পত 
যাই।–কুইনস্পটস্পসটজ এর কাে সিস্পক বুন্সদ্ধ কস্পর েবর সবর করার জনয তুন্সম্ প্রিংসা 
কস্পরে আম্ার। দুিঃন্সেত, প্রিংসা ন্সনস্পত পারন্সে না। আন্সম্ ন্সকেু না করস্পলও সস জানাস্পতা। 
কাস্পন তুস্পলা ন্সদস্প়ে রােস্পল ন্সচৎকার কস্পর বলত। 
 
পা লাম্ী। 
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ি়োনক? আন্সম্ জান্সন। তারপর কন্সম্পউটাস্পরর ন্সদস্পক ঘুস্পর অনুিূন্সত আস্পরা প্রের কস্পর 
তুলল। আম্াস্পদর িাম্াস্পনা হস্পব না। কাোকান্সে দূরস্পত্ব সকাস্পনা ম্হাকািযান সনই। সকাস্পনা 
সতকি সংস্পকত সনই। 
 
তারপর সচ়োরটা আবার সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সদস্পক ঘুন্সরস্প়ে বলল, বল, সজনি,  া়োর বযাপাস্পর 
ন্সকিাস্পব জানস্পল। টান্সম্িনাস্পস িাকস্পতই জানস্পত। জানস্পত এটা সসস্পিল সসক্টস্পর। জানস্পত 
নাম্টা পৃন্সিবীর সম্ািিক। এতন্সকেু ন্সকিাস্পব জানস্পল? 
 
সপস্পলাস্পরট একটু িি হস্প়ে স ল। টান্সম্িনাস্পস িাকস্পল ফাইল সদস্পে বলস্পত পারতাম্। সব 
সাস্পি আন্সনন্সন ন্সবস্পিষ কস্পর এই ন্সনন্সদিষ্ট তিযগুস্পলা কস্পব সকান তান্সরস্পে সপস্প়েন্সে সসগুস্পলা। 
 
সবি, সচষ্টা কস্পরা। ম্স্পন কস্পরা সসস্পিন্সল়োনরা ন্সকেুই বস্পলন্সন। তারা ইচ্ছা কস্পরই একটা 
কুসংোরস্পক প্রশ্র়ে ন্সদস্পচ্ছ সযন সাধারণ ম্ানুষ িুস্পল যা়ে ম্হাকাস্পি এম্ন একটা গ্রহ 
আস্পে। সতাম্াস্পক আন্সম্ একটা ন্সজন্সনস সদোন্সচ্ছ। 
 
ট্র্যান্সিজ কন্সম্পউটাস্পরর হযাে-সরস্পির উপর হাত রােল। সসগুস্পলার উষ্ণ েিি আর 
আন্সলঙ্গন তাস্পক আস্পম্ান্সদত কস্পর সতাস্পল। বুঝস্পত পাস্পর তার ইচ্ছা িন্সি সবস্পড যা়ে 
বহুগুণ। 
 
কন্সম্পউটাস্পর ততন্সর  যালাকন্সটক ম্যাপ, সসস্পিস্পল লযাে করার আস্প  সম্ম্রী বযাংস্পক এটাই 
ন্সেল। সতাম্াস্পক এেন সসস্পিস্পলর  তকাল রাস্পতর আকাস্পির দৃিয সদোন্সচ্ছ। 
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ঘর অন্ধকার হস্প়ে স স্পে। রাস্পতর আকাস্পির দৃিয েন্সডস্প়ে পডল িীস্পন। 
 
 চম্ৎকার, ন্সেক সসস্পিস্পল সযম্ন সদস্পেন্সে। সপস্পলাস্পরট ন্সনচু  লা়ে বলল। 
 
তারস্পচস্প়েও সুন্দর, ট্র্যান্সিস্পজর  লা়ে অনধযি। এেন অযাটস্পম্ান্সফ়োন্সরক বাধা সনই, সম্ঘ 
সনই, সনই ন্সদ স্পন্তর বাধা। একটু দািঁডাও ন্সেক কস্পর সনই। 
 
দ্রুত পন্সরবন্সতিত হস্পচ্ছ সাম্স্পনর দৃিয। দুজস্পনই অস্বন্সি সবাধ করস্পে। ম্স্পন হস্পচ্ছ সযন 
তারাই নডস্পে, আর সবন্সকেু ন্সস্থর। সপস্পলাস্পরট অজাস্পন্তই ন্সনস্পজস্পক ন্সস্থর রাোর জনয 
সচ়োস্পরর হাতল সচস্পপ ধরল। 
 
এই সয! ট্র্যান্সিজ বলল। ন্সচনস্পত পারে? 
 
ন্সনি়েই। পািঁচ সবান পািঁচ নক্ষস্পত্রর পঞ্চিূজ। না সচনার সকাস্পনা কারণ সনই। 
 
হযািঁ। ন্সকন্তু  া়ো সকািা়ে? 
 
সপস্পলাস্পরট চম্স্পক উেল। ম্াঝোস্পন সকাস্পনা অনুজ্জ্বল নক্ষত্র সনই। সনই। 
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না, সনই। কারণ এর অবস্থান কন্সম্পউটাস্পরর ডাটা বযাংস্পক সনই। হ়েস্পতা ইচ্ছা কস্পরই 
ডাটা বযাংকটা রাো হস্প়েস্পে অসমূ্পণি বা ফাউস্পেিস্পনর  যালাকস্পরাগ্রাফার যারা এটা ততন্সর 
কস্পরস্পে এবং যাস্পদর হাস্পত প্রচুর ডাটা রস্প়েস্পে তারাও  া়োর েবর জাস্পন না। 
 
সতাম্ার ন্সক ম্স্পন হ়ে ব্র্যানটস্পর স স্পল- সপস্পলাস্পরট শুরু করল। 
 
ওোস্পন স স্পলও  া়োর বযাপাস্পর ন্সকেু জানস্পত পারতাম্ না। এর অন্সিত্ব সসস্পিন্সল়োনরা 
স াপন সরস্পেস্পে এবং এম্নন্সক  া়োনরা ন্সনস্পজরাও। ন্সকেুন্সদন আস্প  তুন্সম্ বস্পলন্সেস্পল টযাি 
এডাস্পনার জনয অস্পনক গ্রহ ন্সনস্পজস্পদর আডাল কস্পর রােত। 
 
স্বািান্সবক, সপস্পলাস্পরট বলল, ম্ানন্সচত্র প্রস্তুতকারী বা পন্সরসংেযানন্সবদরা এস্পস সদেত সয 
এই গ্রহগুস্পলা  যালান্সির জনম্ানবহীন অঞ্চস্পল অবন্সস্থত। এই ন্সনিঃসঙ্গতাই ন্সনস্পজস্পদর 
স াপন রােস্পত সাহাযয করত। ন্সকন্তু  া়োস্পত ন্সনিঃসঙ্গ না। 
 
ন্সেক। এটা আস্পরকটা অস্বািান্সবকতা। ন্সেক আস্পে, এই ম্যাপ বাদ ন্সদস্প়ে চল দুজস্পন সচষ্টা 
কস্পর সদন্সে  যালাকস্পরাগ্রাফারস্পদর অেতা দূর করা যা়ে ন্সকনা। আবার ন্সজস্পেস করন্সে, 
সযোস্পন সবস্পচস্প়ে োনী সলাকগুস্পলাই ন্সকেু জাস্পন না, সসোস্পন তুন্সম্ ন্সকিাস্পব  া়োর কিা 
জানস্পল? 
 
আন্সম্ ন্সত্রি বের ধস্পর পৃন্সিবীর সপৌরান্সণক কান্সহনী, ন্সকংবদন্তী, ইন্সতহাস সংগ্রহ করন্সে। 
সমূ্পণি সরকডি োডা আন্সম্ সম্ভবত। 
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আম্রা সকাস্পনা এক জা়ে া সিস্পক শুরু করস্পত পান্সর, সজনি। বযাপারটা কেন সতাম্ার 
নজস্পর আস্পস,  স্পবষণার প্রিম্ পস্পনর বেস্পর না সিষ পস্পনর বেস্পর? 
 
সম্ভবত পস্পরর ন্সদস্পক। 
 
আস্পরকটু পন্সরষ্কার কস্পর বলস্পত পারস্পব। ধস্পরা আন্সম্ বস্পল ন্সদন্সচ্ছ  া়োর বযাপাস্পর। তুন্সম্ 
জানস্পত সপস্পরে  ত দু-এক বেস্পরর ম্স্পধয। 
 
ট্র্যান্সিজ সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সদস্পক ঘুরল। অন্ধকাস্পর ন্সকেু সদো যাস্পচ্ছ না। আস্পলা বাডাস্পলা, সসই 
সাস্পি িীস্পন ম্লান হস্প়ে স ল রাস্পতর আকাস্পির দৃিয। সপস্পলাস্পরস্পটর মু্স্পে সকাস্পনা িাব 
সনই। 
 
সবি? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
ন্সচন্তা করন্সে। হালকা  লা়ে বলল সপস্পলাস্পরট। হ়েস্পতা সতাম্ার কিাই ন্সেক। সজার ন্সদস্প়ে 
বলস্পত পারব না। ন্সলডস্পবট ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ের ড. ন্সজম্বর এর কাস্পে যেন ন্সচন্সে সলন্সে তেন 
 া়োর কিা বন্সলন্সন, অিচ বলা উন্সচত ন্সেল। সসটা ন্সেল–৯৫। ন্সতনবের আস্প র কিা। 
ম্স্পন হ়ে ন্সেকই বস্পলে, স ালান। 
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ন্সকিাস্পব সজস্পনন্সেস্পল? সকাস্পনা সযা াস্পযা ? বই? তবোন্সনক  স্পবষণাপত্র?–প্রাচীন সকাস্পনা 
সঙ্গীত? ন্সকিাস্পব–বল। 
 
সপস্পলাস্পরট বুস্পক হাত সবিঁস্পধ সহলান ন্সদস্প়ে বসল।  িীর ন্সচন্তা়ে ম্গ্ন। ট্র্যান্সিজ অস্পপক্ষা 
করস্পে তধযি ধস্পর। 
 
সিষপযিন্ত সপস্পলাস্পরট বলল, বযন্সি ত সযা াস্পযা । ন্সকন্তু নাম্ ন্সজস্পেস কস্পর সকাস্পনা লাি 
হস্পব না, ম্স্পন সনই। 
 
ম্স্পন করার সচষ্টা কস্পরা। 
 
লাি সনই। একাস্পডন্সম্ক সাস্পকিল োডাও বাইস্পরর দুএকজন আম্ার কাস্পে। ম্াস্পঝম্স্পধয 
তিয পাোস্পতা, সসোস্পন অস্পনক সম়্ে কাস্পরা নাম্ িাকত না। এেন বলস্পতও পারন্সে না 
এই তিযটা আন্সম্ নাম্হীন কাস্পরা কাে সিস্পক সপস্প়েন্সেলাম্ ন্সক না। 
 
বুঝলাম্। ন্সকন্তু এটা একটা সম্ভাবনা, তাইনা? 
 
 হস্পত পাস্পর। এত ন্সকেু জানস্পত চাইে সকন? 
 
আম্ার কিা সিষ হ়েন্সন। তিযগুস্পলা তুন্সম্ সকাস্পনা গ্রহ সিস্পক সপস্প়েন্সেস্পল–সকান গ্রহ 
সিস্পক? 
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সপস্পলাস্পরট কািঁধ ঝািঁকাস্পলা। আম্ার সকাস্পনা ধারণাই সনই। 
 
হ়েস্পতা সসস্পিল সিস্পক সপস্প়েন্সেস্পল? 
 
বললাম্ সতা, জান্সননা। 
 
আম্ার ম্স্পন হ়ে সসস্পিল সিস্পকই সপস্প়েন্সেস্পল। 
 
সতাম্ার ম্স্পন হস্পলই সতা হস্পব না। 
 
না? কুইনস্পটস্পসটজ যেন পািঁচ সবাস্পনর সকস্পন্দ্রর অনুজ্জ্বল নক্ষস্পত্রর কিা বলল, তেনই 
তুন্সম্ ধস্পর সফলস্পল ওটাই  া়ো। ম্স্পন আস্পে? ন্সকিাস্পব ধরস্পল? 
 
কারণ  া়োর বযাপাস্পর যত ডকুস্পম্েস আম্ার কাস্পে আস্পে, তার সকাস্পনাটাস্পতই নাম্টা 
সবন্সিবার উস্পল্লে করা হ়েন্সন। আলোন্সরক িে বযবহৃত হস্প়েস্পে সবন্সি। সযম্ন একটা হস্পচ্ছ 
পািঁচ সবাস্পনর সোট িাই। আস্পরকটা হস্পচ্ছ পঞ্চিূস্পজর সকন্দ্র। কুইনস্পটস্পসটজ পািঁচ সবাস্পনর 
সকস্পন্দ্রর অনুজ্জ্বল নক্ষত্র সদোস্পনার সাস্পি সাস্পি আম্ার ম্ািা়ে ধারণান্সট ততন্সর হ়ে। 
 
ন্সকন্তু তুন্সম্ আম্াস্পক এগুস্পলা ন্সকেুই বলন্সন। 
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আন্সম্ ন্সনস্পজই িাস্পলািাস্পব বুঝস্পত পান্সরন্সন। তাোডা ম্স্পন হ়েন্সন সতাম্ার সাস্পি আস্পলাচনা 
করার ম্স্পতা গুরুত্বপূণি ন্সকেু, সযোস্পন তুন্সম্ এই ন্সবষস্প়ে ন্সবস্পিষে না। 
 
আিা কন্সর বুঝস্পত সপস্পরে সয পািঁচ সবাস্পনর পঞ্চিূজ পুস্পরাপুন্সর আস্পপন্সক্ষক। 
 
ম্াস্পন? 
 
ট্র্যান্সিজ আন্তন্সরকিাস্পব হাসল। তুন্সম্ একটা িূ-পৃস্পির সকস্পচা। সতাম্ার ধারণা ম্হাকাস্পির 
ন্সনন্সদিষ্ট বািব আকার আস্পে? নক্ষত্রগুস্পলা ন্সনন্সদিষ্টস্থাস্পন ঝুস্পল িাস্পক? পঞ্চিূস্পজর ম্স্পতা 
আকৃন্সত সদেস্পব তুন্সম্ সসস্পিল গ্রহ সয প্লযাস্পনটারী ন্সসস্পিস্পম্র অন্ত িত সসই গ্রহগুস্পলার 
সারস্পফস সিস্পক। অনয নক্ষত্রস্পক প্রদন্সক্ষণরত সকাস্পনা গ্রস্পহর সারস্পফস সিস্পক সদেস্পব 
ন্সিন্নরকম্ দৃিয, কারণ তেন পািঁচ সবানস্পক সদেস্পব তুন্সম্ ন্সিন্ন অবস্থান সিস্পক। তাোডা 
সসস্পিল সিস্পক পািঁচ নক্ষস্পত্রর অবস্থান ন্সবন্সিন্ন দূরস্পত্ব। কাস্পজই আস্পরক অবস্থান সিস্পক 
সদেস্পল সবগুস্পলার ম্স্পধয সকাস্পনা সযা াস্পযা  সদেস্পত পাস্পব না। একটা বা দুইটা নক্ষত্র 
িাকস্পব আকাস্পির একন্সদস্পক বাকীগুস্পলা িাকস্পব অনযন্সদস্পক। সদে- 
 
ঘর অন্ধকার কস্পর ট্র্যান্সিজ কন্সম্পউটাস্পরর ন্সদস্পক ঝুিঁকল। ন্সে়োন্সিটা প্লযাস্পনটারী ন্সসস্পিম্ 
ন্সম্স্পল সসস্পিল ইউন্সন়েন  ন্সেত।  া়ো–বা সসটা সযোস্পন িাকার কিা সসই জা়ে াটা ন্সস্থর 
রান্সে (বলার সাস্পি পািঁচ সবাস্পনর পঞ্চিূস্পজর ম্াঝোস্পন একটা লাল বৃি ততন্সর হল।) আর 
একাধাস্পর ন্সে়োন্সিটা গ্রস্পহর আকাস্পির দৃিয ততন্সর করস্পত িান্সক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

453 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আকাস্পির দৃস্পিযর সাস্পি সাস্পি সপস্পলাস্পরস্পটর মু্স্পের রংও বদলাস্পচ্ছ। সোট লাল বৃিটা 
রস্প়েস্পে িীস্পনর ন্সেক ম্াঝোস্পন, ন্সকন্তু পািঁচ সবান অদৃিয হস্প়ে স স্পে। অস্পনকগুস্পলা উজ্জ্বল 
নক্ষত্র িাকস্পলও সকাস্পনা পঞ্চিূজ ততন্সর হ়েন্সন। বারবার আকাস্পির দৃিয বদলাস্পচ্ছ, লাল 
বৃিটা ন্সেক ম্াঝোস্পন রস্প়েস্পে, ন্সকন্তু একবাস্পরর জনযও সম্ান উজ্জ্বল নক্ষস্পত্রর সকাস্পনা 
পঞ্চিূজ ততন্সর হস্পত সদো স ল না। 
 
যস্পিষ্ট হস্প়েস্পে? ট্র্যান্সিজ বলল। পািঁচ সবানস্পক আম্রা সযম্ন সদস্পেন্সে, সসস্পিল প্লযাস্পনটরী 
ন্সসস্পিস্পম্র গ্রহগুস্পলা োডা অনয সকাস্পনা গ্রহ সিস্পক সতম্ন সদো যাস্পব না। 
 
হ়েস্পতা সসস্পিন্সল়োন দৃন্সষ্টিন্সঙ্গ অনযানয গ্রস্পহও েডাস্পনা হস্প়েস্পে। ইম্স্পপন্সর়োল যুস্প র অস্পনক 
প্রবাদ আম্াস্পদর এোস্পনও প্রচন্সলত–ন্সকন্তু সসগুস্পলা ততন্সর হস্প়েস্পে ট্র্যানটস্পর। 
 
 া়োর বযাপাস্পর, সসস্পিল এত সবন্সি স াপনী়েতা বজা়ে রাোর পরও? আর সসস্পিল 
ইউন্সন়েস্পনর বাইস্পরর গ্রহগুস্পলা আগ্রহী হস্পব সকন? সকন তারা পািঁচ সবাস্পনর সোট িাইস্পক 
ন্সনস্প়ে ম্ািা ঘাম্াস্পব, যন্সদ সসটা তাস্পদর আকাস্পি না িাস্পক। 
 
হ়েস্পতা, সতাম্ার কিাই ন্সেক। 
 
তাহস্পল সকন বুঝস্পত পারেনা, আসল তিয সপস্প়েন্সেস্পল তুন্সম্ সসস্পিল সিস্পক। অনয সকাস্পনা 
গ্রহ সিস্পক না, ন্সেক ইউন্সন়েস্পনর রাজধানী সিস্পক। 
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সপস্পলাস্পরট ম্ািা নাডল, সযিাস্পব বলে হ়েস্পতা সসিাস্পবই ঘস্পটস্পে, ন্সকন্তু ম্স্পন করস্পত 
পারন্সে না। 
 
যাই সহাক, আম্ার কিার সপেস্পন িি যুন্সি আস্পে সতা? 
 
হযািঁ, আস্পে। 
 
এবার বস্পলা, ন্সেক কেন ন্সকংবদন্তীগুস্পলা ততন্সর হস্প়েন্সেল বস্পল ম্স্পন কস্পরা? 
 
সয সকাস্পনা সম়্ে। আম্ার ধারণা প্রাচীন ইস্পম্পন্সর়োল যুস্প । 
 
িুল, সজনি। পািঁচ সবান সসস্পিল গ্রস্পহর অস্পনক কাস্পে, সস কারস্পণই এত উজ্জ্বল সদো়ে। 
তার ম্স্পধয চারটার ঘূণিন  ন্সত অতযন্ত সবন্সি এবং অন্তত দুস্পটা এক পন্সরবাস্পরর সদসয না। 
তাই এস্পদর  ন্সত ন্সিন্ন ন্সদস্পক। সদে ম্ানন্সচত্রটাস্পক সম্স্প়ের ন্সপেস্পন ন্সনস্প়ে স স্পল ন্সক হ়ে। 
 
আবাস্পরা  া়োর অবস্থান ন্সনস্পদিিক লাল ন্সবনু্দ এক জা়ে া়ে ন্সস্থর হস্প়েস্পে। পঞ্চিূজ ধীস্পর 
ধীস্পর সিস্পঙ্গ স ল। কারণ চারটা নক্ষত্র অস্পনকটা সিস্পস চারন্সদস্পক সস্পর স স্পে, আর 
পঞ্চম্টা একপাস্পি সস্পর স স্পে সাম্ানয। 
 
সদে, সজনি, তুন্সম্ এটাস্পক পঞ্চিূজ বলস্পব? 
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 পন্সরষ্কার িারসাম্যহীনতা। 
 
আর  া়ো ন্সেক সকস্পন্দ্র আস্পে? 
 
 না, একপাস্পি সস্পর স স্পে। 
 
সবি, একি পঞ্চাি বের আস্প  এই ন্সেল অবস্থা। পঞ্চিূস্পজর সকন্দ্র এ বযাপাস্পর যত তিয 
সপস্প়েে, সসগুস্পলা এই িতােীর আস্প  সকাস্পনা গুরুত্ব পা়েন্সন, এম্নন্সক সসস্পিস্পলও না। সয 
সম্স্পটন্সর়োলগুস্পলা সপস্প়েে সসগুস্পলা ততন্সর হস্প়েস্পে সসস্পিস্পল, এবং এই দি বেস্পর সম্ভবত 
 ত িতােীস্পত। অিচ তুন্সম্ তিযগুস্পলা সপস্প়েে, সযোস্পন  া়োর বযাপাস্পর তারা মু্ে বন্ধ 
রাস্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ আস্পলা সজ্বস্পল কন্সেন সচাস্পে সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সদস্পক তাকাস্পলা। সপস্পলাস্পরট বলল, আন্সম্ 
বুঝস্পত পারন্সে না। সকন এত ন্সকেু ঘটস্পে। 
 
তুন্সম্ই বল। সিান। সকাস্পনা না সকাস্পনা িাস্পব আম্ার ম্ািা়ে েুস্পক পস্পড সয, ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিন এেস্পনা ন্সটস্পক আস্পে। ইস্পলকিস্পন সজতার জনয আন্সম্ এটাস্পক হান্সত়োর ন্সহস্পসস্পব 
বযবহার কন্সর। তারপরই প্রশ্ন জাস্প  যন্সদ আসস্পলই ওরা ন্সটস্পক িাস্পক? ইন্সতহাস্পসর বইপত্র 
পডা শুরু কন্সর। ম্াত্র এক সপ্তাস্পহর ম্স্পধয আম্ার ধারণা বদ্ধমূ্ল হ়ে। যন্সদও িি সকাস্পনা 
প্রম্াণ ন্সেল না, ন্সকন্তু সবসম়্েই অনুিব করতাম্ সয ন্সবিৃঙ্খল পন্সরন্সস্থন্সত সিস্পক সন্সেক 
ন্সসদ্ধান্ত সন়োর ক্ষম্তা আম্ার আস্পে। 
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তারপর কতন্সকেু ঘটল। কম্পরস্পক ন্সবশ্বাস করলাম্, সস সবঈম্ানী করল। সম়্ের ব্র্যাস্পন্না 
আম্াস্পক বন্দী না সরস্পে গ্রহ সিস্পক সবর কস্পর ন্সদস্পলন। সকন? সকনই বা ন্সতন্সন অন্সত উন্নত 
একটা ম্হাকািযান আম্ার হাস্পত সেস্পড ন্সদস্পলন? জুন্সটস্প়ে ন্সদস্পলন সতাম্াস্পক, সযন পৃন্সিবী 
সোিঁজার বযাপাস্পর সতাম্াস্পক সাহাযয করস্পত পান্সর। 
 
আর আন্সম্ইবা ন্সকিাস্পব ট্র্ানটস্পর না যাও়োর বযাপাস্পর এত ন্সনন্সিত হলাম্? যেনই 
সবাঝালাম্ সয অনযন্সদস্পক স স্পল সবন্সি তিয পাও়ো যাস্পব, তুন্সম্ রহসযম়্ে গ্রহ  া়োর কিা 
বলস্পল। 
 
স লাম্ সসস্পিল–আম্াস্পদর প্রিম্  ন্তবয ন্স স্প়েই সদো হস্পলা কম্পস্পরর সাস্পি। পৃন্সিবী ন্সনস্প়ে 
ন্সবিাল  ল্প সফিঁস্পদ বসল সস। সবাঝাস্পলা আম্রা সযন ন্সসন্সর়োস সসক্টস্পর চস্পল যাই। 
 
এোস্পন একটা কিা বন্সল। তুন্সম্ সবাধহ়ে সবাঝাস্পত চাইে, সব ঘটনা ঘটস্পে আম্াস্পদর 
 া়োর ন্সদস্পক ন্সনস্প়ে যাও়োর জনয। ন্সকন্তু এইম্াত্র বলস্পল, কম্পর আম্াস্পদর। সরাস্পত 
চাইন্সেল। 
 
অনযন্সদস্পক, সলাকটাস্পক চূডান্ত অন্সবশ্বাস করার কারস্পণ আন্সম্ ন্সনস্পজর ম্স্পতা অনুসন্ধান 
চান্সলস্প়ে যাও়োর ন্সসদ্ধান্ত ন্সনলাম্। ম্স্পন হ়েনা আসস্পল সস ন্সেক এটাই চাইন্সেল? চাইন্সেল 
আম্রা যা করন্সে, সযন তাই কন্সর 
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অস্পনক সবন্সি কষ্ট কল্পনা, সপস্পলাস্পরট ন্সফসন্সফস কস্পর বলল। 
 
তাই? যাই সহাক, কুইনস্পটস্পসটজ এর সাস্পি সযা াস্পযা  হস্পলা, কারণ সসই ন্সেল হাস্পতর 
 
সম্াস্পটই না, আন্সম্ তাস্পক ন্সচনস্পত পান্সর। 
 
সতাম্ার পন্সরন্সচত ম্স্পন হস্প়েস্পে ন্সকন্তু ম্স্পন করস্পত পারেনা, তার সকাস্পনা সলো পস্পডে ন্সক 
না। বরং সদো স ল সতাম্ার সলো পস্পডই সস আগ্রহী হস্প়ে উস্পেস্পে সসটা ন্সক স্বািান্সবক? 
ন্সনস্পজই স্বীকার কস্পরে সয সতাম্ার কাস্পজর বযাপাস্পর েুব কম্ সলাকই জাস্পন। 
 
আস্পরা ন্সক ঘটল, ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ে এক তরুণী আম্াস্পদর ম্ািার সিতর েুন্সকস্প়ে ন্সদল  া়ো 
হাইপারস্পেস্পস হান্সরস্প়ে স স্পে। কুইনস্পটস্পসটজস্পক ন্সজস্পেস করা়ে এম্ন িাব সদোস্পলা সযন 
সস এ বযাপাস্পর কিা বলস্পত চা়েনা। অিচ আম্ার রুঢ় আচরণ সস্পিও তান্সডস্প়ে সদ়েন্সন 
আম্াস্পদরস্পক। সডস্পক ন্সনস্প়ে স ল বান্সডস্পত। যাও়োর পস্পি পািঁচ সবাস্পনর অবস্থান সদোস্পলা, 
ন্সনন্সিত হস্প়ে ন্সনল সকস্পন্দ্রর অনুজ্জ্বল নক্ষত্র আম্াস্পদর সচাস্পে পস্পডস্পে। সকন? সবগুস্পলাই 
অস্বািান্সবক তদব ঘটনার সংস্পযা  বস্পল ম্স্পন হ়ে না? 
 
এিাস্পব তান্সলকা ততন্সর করস্পত িাকস্পল 
 
সয িাস্পব েুিী তান্সলকা বানাও। আন্সম্ একসাস্পি অস্পনকগুস্পলা অস্বািান্সবক তদব ঘটনা়ে 
ন্সবশ্বাস কন্সর না। 
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তাহস্পল এই ঘটনাগুস্পলার অিি ন্সক? আম্াস্পদরস্পক  া়োর ন্সদস্পক চালাস্পনা হস্প়েস্পে? 
 
 হযািঁ। 
 
সক চান্সলস্প়েস্পে? 
 
এটা ন্সনস্প়েস্পতা সকাস্পনা সস্পন্দহ িাকা উন্সচত না। ম্াইে এডজাি করার ক্ষম্তা কার 
আস্পে, সক পাস্পর এোস্পন ওোস্পন মৃ্দু ধাক্কা ন্সদস্পত, চলম্ান সস্রাতস্পক এন্সদক সিস্পক সসন্সদস্পক 
সরাস্পত? 
 
তুন্সম্ বলস্পত চাও ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন। 
 
সবি,  া়োর বযাপাস্পর আম্রা ন্সক জান্সন? তাস্পক পরান্সজত করা যা়ে না। যত েীট পাোস্পনা 
হস্প়েন্সেল সব ধ্বংস হস্প়ে স স্পে। ওোস্পন যারা স স্পে তারা আর ন্সফস্পর আস্পসন্সন। এম্নন্সক 
ন্সম্উলও এর ন্সবরুস্পদ্ধ যা়েন্সন–হ়েস্পতা ওোস্পনই ন্সম্উস্পলর জন্ম হস্প়েস্পে এবং সসটা েুিঁস্পজ সবর 
করাই হস্পচ্ছ আম্ার লক্ষয। 
 
সপস্পলাস্পরট ম্ািা নাডল। ন্সকন্তু ইন্সতহাসন্সবদস্পদর ম্স্পত ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সম্উলস্পক 
িান্সম্স্প়েন্সেল। সস তাস্পদরই একজন হ়ে ন্সক কস্পর? 
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আম্ার ম্স্পন হ়ে সস ন্সেল দলতযা ী। 
 
ন্সকন্তু সকন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সকৌিস্পল আম্াস্পদরস্পক ন্সনস্পজস্পদর ন্সদস্পক সটস্পন ন্সনস্প়ে যাস্পচ্ছ? 
 
ট্র্যান্সিজ িূনয দৃন্সষ্টস্পত তান্সকস্প়ে আস্পে, সচাে সকািঁচকাস্পনা। সদো যাক এর সপেস্পন সকাস্পনা 
যুন্সি দািঁড করাস্পনা যা়ে ন্সক না। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর বযাপাস্পর একটা কিা আম্রা েুব 
িাস্পলািাস্পব জান্সন, তারা ন্সনস্পজস্পদর অন্সিত্ব সবসম়্ে স াপন রােস্পত সস্পচষ্ট। একি ন্সবি 
বেস্পরর ম্স্পধয তারা ন্সনি়েই  যালান্সিস্পত িাস্পলািাস্পবই স স্পড বস্পসস্পে। অিচ আন্সম্ যেন 
সস্পন্দহ করস্পত শুরু কন্সর, আম্াস্পক িাম্াস্পনার সকাস্পনা পদস্পক্ষপ তারা সন়েন্সন। 
 
সতাম্াস্পক সগ্রফতাস্পরর জনয সদাষ ন্সদস্পত পাস্পরা তাস্পদরস্পক। এর ফস্পল টান্সম্িনাস্পসর ম্ানুষ 
সতাম্ার কিা জানস্পত পাস্পরন্সন। সকাস্পনা প্রকার সন্সহংসতা োডাই। তারা সফল হস্প়েস্পে, 
হ়েস্পতা তারা সসলির হান্সডিস্পনর কিার প্রন্সত ন্সনস্পবন্সদত প্রাণ, সন্সহংসতা অস্পযা য সলাস্পকর 
সিষ আশ্র়েস্থল। 
 
ম্ানুস্পষর কাস্পে স াপন কস্পর ন্সকেু হস্পব না। সম়্ের ব্র্যাস্পন্না জাস্পনন এবং ন্সকেুটা হস্পলও 
সস্পন্দহ কস্পরন আম্ার কিাই ন্সেক। তস্পব এেন আর তারা ন্সকেু করস্পত পারস্পব না। 
অস্পনক সদন্সর হস্প়ে স স্পে। প্রিস্পম্ই যন্সদ আম্াস্পক চুপ কন্সরস্প়ে ন্সদত বা টান্সম্িনাস্পস উন্মাদ 
পা ল বস্পল প্রম্াণ করস্পত পারত, ন্সনস্পজরা িাকত পন্সরষ্কার। 
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ন্সকন্তু সম়্ের যস্পিষ্ট সস্পন্দহপ্রবণ। ন্সতন্সন জাস্পনন আম্রা রস্প়েন্সে সসস্পিস্পল। এবং  তকাল 
আম্াস্পদর অযাম্বাস্পসডর এর কাস্পে সম্স্পসজ পান্সেস্প়েন্সে সয আম্রা  া়োস্পত যান্সচ্ছ, যন্সদ এেন 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আম্াস্পদর সকাস্পনা ক্ষন্সত কস্পর, আন্সম্ ন্সনন্সিত সম়্ের ব্র্যাস্পন্না বযাপারটা 
তদন্ত কস্পর সদেস্পবন এবং অবিযই তারা চা়েনা ফাউস্পেিস্পনর ম্স্পনাস্পযা  আকষিণ 
করস্পত। 
 
যন্সদ তারা এতই ক্ষম্তািালী হ়ে তাহস্পল ফাউস্পেিনস্পক ি়ে পাও়োর ন্সক আস্পে? 
 
ন্সেক, ট্র্যান্সিজ বলল সজার  লা়ে। ন্সনস্পজস্পদর স াপন সরস্পেস্পে, হ়েস্পতা তারা ন্সকেুটা দুবিল, 
কারণ ফাউস্পেিন কান্সর ন্সর ন্সদক সিস্পক এত সবন্সি অগ্রসর হস্প়েস্পে সয হ়েস্পতা সসলডন 
ন্সনস্পজও সসটা কল্পনা কস্পরন ন্সন। সয সকৌিস্পল তারা আম্াস্পদরস্পক ন্সনস্পজস্পদর গ্রস্পহর ন্সদস্পক 
সটস্পন ন্সনস্পচ্ছ, তাস্পত ম্স্পন হ়ে কাস্পরা ম্স্পনাস্পযা  আকষিণ করস্পত চাস্পচ্ছ না। যন্সদ তাই হ়ে 
তস্পব তারা সহস্পর স স্পে, অন্তত আংন্সিক–কারণ। এরই ম্স্পধয যস্পিষ্ট ম্স্পনাস্পযা  আকষিণ 
করা হস্প়ে স স্পে এবং আম্ার সস্পন্দহ পন্সরন্সস্থন্সত আর অনুকূস্পল আনা যাস্পব না। 
 
ন্সকন্তু সকন তারা এতন্সকেু করস্পে? ন্সনস্পজস্পদর ধ্বংস কস্পর সফলস্পে? আম্াস্পদর কাস্পে ন্সক 
চা়ে? 
 
সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে ট্র্যান্সিজ  ন্সবিত সুস্পর বলল, সজনি, এ বযাপাস্পর আম্ার 
একটা ধারণা আস্পে। িূনয সিস্পক সন্সেক ন্সসদ্ধান্ত সন়োর একটা সহজাত গুণ রস্প়েস্পে 
আম্ার। একটা ন্সনি়েতাস্পবাধ কাজ কস্পর আম্ার সিতস্পর। 
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সসটাই বস্পল সদ়ে কেন আন্সম্ ন্সেক–এবং এেন আন্সম্ ন্সনন্সিত। ন্সকেু একটা চা়ে তারা 
আম্ার কাস্পে–যার জনয ন্সনস্পজর অন্সিত্ব পযিন্ত ন্সবপন্ন কস্পর সফস্পলস্পে। সসটা ন্সক আন্সম্ জান্সন 
না, তস্পব েুিঁস্পজ সবর করস্পত হস্পব। হালকািাস্পব কািঁধ নাডল, তুন্সম্ এেস্পনা আম্ার সাস্পি 
িাকস্পত চাও, ওল্ড েযাে? বুঝস্পতই পারে আন্সম্ কতোন্সন। পা ল। 
 
বস্পলন্সেইস্পতা, আন্সম্ সতাম্াস্পক ন্সবশ্বাস কন্সর। আন্সম্ িাকব। সপস্পলাস্পরট বলল। 
 
আর ট্র্যান্সিজ সীম্াহীন স্বন্সির হান্সস ন্সদস্প়ে বলল, ম্াস্পিিলাস! কারণ আস্পরকটা অনুিূন্সত 
বলস্পে পুস্পরা ঘটনাস্পত সতাম্াস্পরা একটা গুরুত্বপূণি িূন্সম্কা রস্প়েস্পে। তাহস্পল সজনি, আম্রা 
 া়োর ন্সদস্পক এস্প ান্সচ্ছ, ফুল েীড, ফরও়োডি! 
 
. 
 
৫৬. 
 
সম়্ের হারলা ব্র্যাস্পন্নার ব়েস বাষন্সট্ট, সচহারা়ে বাধিস্পকযর োপ কেস্পনা পস্পডন্সন। অিচ এেন 
ম্স্পন হস্পচ্ছ বৃদ্ধ। আ়েনার ন্সদস্পক কেস্পনা তাকান না, ন্সকন্তু ম্যাপ রুস্পম্ যাও়োর পস্পি কািঁস্পচ 
প্রন্সতফলন সদস্পে ন্সনস্পজর ন্সবধ্বি সচহারার বযাপাস্পর সস্পচতন হস্প়ে উেস্পলন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

462 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

দীঘিশ্বাস সফলস্পলন ন্সতন্সন। জীবস্পন সকাস্পনা রসকষ সনই। পািঁচ বেস্পরর সম়্েরিীপ, 
বাস্পরাবের দুজন ন্সফ ারস্পহস্পডর সপেস্পন আসল িন্সি ন্সহস্পসস্পব দান্স়েত্ব পালন। সবই ন্সেল 
িান্ত ন্সনরুপদ্রব, ন্সকন্তু শুষ্ক। উস্পিজনা-ি়ে-ন্সবপদ িাকস্পল সকম্ন হস্পতা। 
 
তার জনয সকাস্পনা সম্সযা হস্পতা না, জীবস্পনর একটা উস্পেিয েুিঁস্পজ সপস্পতন। সস্রাস্পত 
িাসস্পত িাসস্পত ন্সতন্সন লান্ত। 
 
একম্াত্র সসলডন প্লযান সফল হস্পব এবং ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সসটা ন্সনন্সিত করস্পব। ন্সতন্সন 
শুধু িি হাস্পত ফাউস্পেিস্পনর (আসস্পল প্রিম্ ফাউস্পেিন, ন্সকন্তু টান্সম্িনাস্পস সকউ ন্সবস্পিষণটা 
সযা  কস্পর না) হাল ধস্পর সরস্পেস্পেন। ন্সতন্সন এম্ন এক ম্হাকািযাস্পনর চালক, যা চালক 
োডাই  ন্তস্পবয সপৌঁেস্পত পারস্পব। 
 
ইন্সতহাস্পস তার সকাস্পনা নাম্ িাকস্পব না। এম্নন্সক তৃতী়ে ইেবার, ন্সম্উস্পলর পস্পর সয 
ফাউস্পেিন িাসন কস্পরন্সেল তারও ন্সকেু কৃন্সতত্ব আস্পে। 
 
সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার জনয ন্সকেু সনই। 
 
যন্সদ না স ালান ট্র্যান্সিজ, বুন্সদ্ধহীন কাউন্সিলম্যান, লাইটন্সনং রড, সসটা সম্ভব কস্পর সতাস্পল। 
ম্যাপ এর ন্সদস্পক তাকাস্পলন ন্সতন্সন। ন্সজন্সনসটা আধুন্সনক কন্সম্পউটাস্পর ততন্সর হ়েন্সন। 
ন্সত্রম্ান্সত্রক কাোস্পম্ার ম্াস্পঝ অস্পনকগুস্পলা আস্পলার ন্সবনু্দ, ন্সেক ম্াঝোস্পন  যালান্সির 
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হস্পলাগ্রান্সফক প্রন্সতচ্ছন্সব। এটাস্পক নডাস্পনা যাস্পব না, সঘারাস্পনা যাস্পব না, বড করা যাস্পব না, 
বরং এর চারপাস্পি ঘুস্পর ঘুস্পর ম্যাপ সদেস্পত হস্পব। 
 
একটা সংস্পযা  েিি করস্পতই,  যালান্সির ন্সকেু অংি, প্রা়ে এক তৃতী়োংি। (স্পকার, 
যাস্পক ধরা হ়ে সনা-লাইফ অঞ্চল–সসটা বাদ ন্সদস্প়ে লাল হস্প়ে স ল। এটাই ফাউস্পেিন 
সফডাস্পরিন, সাত ন্সম্ন্সল়েস্পনরও সবন্সি বসগ্রহ, কাউন্সিল এবং তার িাসনাধীন–সাত 
ন্সম্ন্সল়েন বসতগ্রহ হাউজ অফ ও়োস্পল্ডির প্রন্সতন্সনন্সধ যারা কম্ গুরুত্বপূণি ন্সবষস্প়ে ন্সসদ্ধান্ত 
সন়ে, এবং কেস্পনাই অতযন্সধক গুরুত্বপূণি ন্সবষস্প়ে ম্ািা ঘাম্া়ে না। 
 
আস্পরকটা সংস্পযা  েিি করস্পতই সফডাস্পরিস্পনর বাইস্পরর সীম্ানা়ে হালকা স ালাপী আিা 
ততন্সর হল। প্রিাব বল়ে। এই অঞ্চলগুস্পলা ফাউস্পেিন সটন্সরস্পটারীর অন্তিুিি না, ন্সকন্তু 
সম্ৌন্সেকিাস্পব স্বাধীন হস্পলও কেস্পনা ফাউস্পেিস্পনর ন্সসদ্ধাস্পন্তর বাইস্পর যা়ে না। 
 
তার ম্স্পন সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই সয  যালান্সির সকাস্পনা িন্সিই ফাউস্পেিস্পনর ন্সবস্পরান্সধতা 
করস্পত পারস্পব না, এম্নন্সক ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনও না। ইচ্ছা করস্পলই তারা এেন আধুন্সনক 
যুদ্ধযাস্পনর সাহাস্পযয  স্পড তুলস্পত পাস্পর ন্সিতী়ে এম্পা়োর। 
 
ন্সকন্তু ম্াত্র পািঁচ িতােী পার হস্প়েস্পে। পন্সরকল্পনা়ে সম়্ে ধরা হস্প়েস্পে দি িতােী। ম্ািা 
নাডস্পলন সম়্ের। ফাউস্পেিন এেন সকাস্পনা পদস্পক্ষপ ন্সনস্পল সসটা বযিি হস্পত বাধয, যন্সদও 
তাস্পদর যুদ্ধযানগুস্পলা অপ্রন্সতস্পরাধয। 
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যন্সদ না ট্র্যান্সিজ, লাইটন্সনং রড, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সচাস্পে আস্পলা সফলস্পত পাস্পর–সসই 
আস্পলা তাস্পদরস্পক ন্সনস্প়ে যাস্পব উৎস্পসর কাস্পে। 
 
ন্সতন্সন চারপাস্পি তাকাস্পলন। সকাস্পডল সকািা়ে? নষ্ট করার ম্স্পতা সম়্ে সনই। 
 
সযন তার িাবনার ডাস্পক সাডা ন্সদস্প়েই সলাকটা সিতস্পর েুকল। হাসস্পে। কািঁচাপাকা স াফ, 
ধূসর চাম্ডা, সযন বুস্পডা দাদু। বুস্পডা দাদু, ন্সকন্তু বৃদ্ধ না। তার সচস্প়ে আট বেস্পরর 
সোস্প ট। 
 
এম্ন ন্সনরাসি িাস্পক ন্সক কস্পর? পস্পনর বের ন্সনরাপিা প্রধান ন্সহস্পসস্পব দান্স়েত্ব পালন 
সকাস্পনাই োপ সফস্পলন্সন? 
 
. 
 
৫৭. 
 
সকাস্পডল আস্পি ম্ািা নাডল। সম়্েস্পরর সাস্পি সকাস্পনা আস্পলাচনা শুরু করার আস্প  এটুকু 
অন্তত করস্পত হ়ে। প্রিা, অস্পনক ন্সকেু বদল হস্পলও ন্সকেু ন্সকেু প্রিা এেস্পনা ন্সটস্পক আস্পে। 
 
দুিঃন্সেত, সদন্সর হস্প়ে স স্পে, সম়্ের। ট্র্যান্সিস্পজর সগ্রফতাস্পরর ন্সবষ়েটা এেন কাউন্সিস্পলর 
অসাড চাম্ডা়ে হুল সফািঁটাস্পনা শুরু কস্পরস্পে। 
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ওহ! সম়্ের উদাসীন  লা়ে বলস্পলন। ন্সবস্পদ্রাহ করস্পব? 
 
সকাস্পনা সম্ভাবনা সনই। সব আম্াস্পদর ন্সন়েন্ত্রস্পণ। ন্সকন্তু ওরা স ালম্াল করস্পে। 
 
করস্পত দাও। ওস্পদরই িাস্পলা হস্পব, আর আন্সম্ আন্সম্ দূস্পর িাকব। সাধারণ ম্ানুস্পষর উপর 
িরসা করস্পত পান্সর। 
 
পাস্পরন। ন্সবস্পিষ কস্পর টান্সম্িনাস সিস্পক দূস্পর ন্স স্প়ে। একজন েযাপাস্পট কাউন্সিলম্যাস্পনর ন্সক 
হল, সসটা ন্সনস্প়ে টান্সম্িনাস্পসর বাইস্পরর সকউ ন্সচন্তা কস্পর না। 
 
আন্সম্ কন্সর। 
 
আহ্? সকাস্পনা সংবাদ? 
 
ন্সল়েস্পনা, সম়্ের বলস্পলন, আন্সম্ সসস্পিস্পলর বযাপাস্পর সব জানস্পত চাই। 
 
আন্সম্ দুস্পপস্প়ে ইন্সতহাস্পসর বই না, ন্সল়েস্পনা সকাস্পডল হাসস্পত হাসস্পত বলল। 
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ইন্সতহাস জানস্পত চাই না আন্সম্। সতয ঘটনা জানস্পত চাই। সকন সসস্পিল স্বাধীন?–সদে। 
 যালাকন্সটক ম্যাস্পপ লাল রং ন্সদস্প়ে ন্সচন্সহ্নত ফাউস্পেিস্পনর সীম্ানার ন্সদস্পক সদোস্পলন, 
পযাচাস্পনা অংস্পির ন্সেক ম্াঝোস্পন একটু সাদা রং। 
 
আম্রা ওস্পদরস্পক প্রা়ে চারপাি সিস্পক ন্সঘস্পর সরস্পেন্সে, তারপস্পরও সাদা। ম্যাস্পপ ওস্পদরস্পক 
আম্াস্পদর ন্সম্ত্র ন্সহস্পসস্পবও সদোস্পনা হস্পচ্ছ না। 
 
সকাস্পডল কািঁধ ঝািঁকাস্পলা। অন্সফন্সস়োলী ওরা আম্াস্পদর ন্সম্ত্র না। ন্সকন্তু আম্াস্পদর ঘাটা়ে না। 
ওরা ন্সনরস্পপক্ষ। 
 
ন্সেক আস্পে। এটা সদে। আস্পরকটা সংস্পযা  েিি করস্পতই লাল রং আস্পরা েন্সডস্প়ে পডল, 
এবার  যালান্সির অস্পধিক অংি জুস্পড। এটা হস্পচ্ছ ন্সম্উস্পলর সাম্রাজয। সদে লাল রং 
ওস্পদরস্পক চারপাি সিস্পক পুস্পরাপুন্সর ন্সঘস্পর সরস্পেস্পে, অিচ সাদা। শুধু এই একটা 
অঞ্চলস্পকই ন্সম্উল সেস্পড ন্সদস্প়েন্সেল। 
 
তেস্পনা ওরা ন্সেল ন্সনরস্পপক্ষ। 
 
 ন্সনরস্পপক্ষতার প্রন্সত ন্সম্উস্পলর সকাস্পনা শ্রদ্ধা ন্সেল না। 
 
হ়েস্পতা এস্পক্ষস্পত্র হস্প়েন্সেল। 
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 হ়েস্পতা। ন্সক আস্পে সসস্পিস্পল? 
 
ন্সকেুই না। ন্সবশ্বাস করুন, সম়্ের, চাইস্পলই ওরা আম্াস্পদর হাস্পত চস্পল আসস্পব। 
 
তাই? অিচ সকাস্পনা কারস্পণ এেস্পনা আম্াস্পদর হাস্পত আস্পসন্সন। 
 
চাও়োর সকাস্পনা কারণ ঘস্পটন্সন। 
 
সম়্ের সচ়োস্পর সহলান ন্সদস্প়ে হস্পলাগ্রাফ বন্ধ কস্পর ন্সদস্পলন। আম্ার ম্স্পন হ়ে এেন আম্রা 
ওস্পদরস্পক চাই। 
 
পাডিন, সম়্ের? 
 
ন্সল়েস্পনা, ওই সবাকা কাউন্সিলম্যানস্পক আন্সম্ একটা লাইটন্সনং রড ন্সহস্পসস্পব ম্হাকাস্পি 
পান্সেস্প়েন্সে। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আম্ার ম্স্পত ফাউস্পেিস্পনর সিস্পকও ওস্পক বড ন্সবপদ ম্স্পন 
করস্পব। ওস্পক িাম্াস্পত ন্স স্প়ে ন্সনস্পজস্পদর তারা প্রকাি কস্পর সফলস্পব। 
 
হা, সম়্ের! 
 
আম্ার ইচ্ছা ন্সেল সস যাস্পব ট্র্যানটস্পর। সসোস্পন ন্স স্প়ে লাইস্পব্র্ন্সর েুিঁস্পজ সদেস্পব এবং 
অনুসন্ধান করস্পব পৃন্সিবী। সসই গ্রহ, ন্সবোনীরা যাস্পক ম্ানুস্পষর জন্মস্থান ন্সহস্পসস্পব ন্সবস্পবচনা 
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কস্পর। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন হ়েস্পতা এগুস্পলা ন্সবশ্বাস করত না, এবং আসল ঘটনা জানার 
জনয ন্সপেু ন্সনত তার। 
 
 ন্সকন্তু ট্র্যানটস্পর যা়েন্সন সস। 
 
না, অপ্রতযান্সিতিাস্পব চস্পল স স্পে সসস্পিল-এ। সকন? 
 
আন্সম্ জান্সন না। দ়ো কস্পর আম্ার ম্স্পতা এক বৃদ্ধ ব্লাডহাউে–যার কাজ হস্পচ্ছ সবন্সকেু 
সস্পন্দহ করা তাস্পক ক্ষম্া করস্পবন এবং বলুন ন্সকিাস্পব আপন্সন জাস্পনন সস এবং সপস্পলাস্পরট 
সসস্পিল-এ স স্পে। আন্সম্ জান্সন কম্পর ন্সরস্পপাটি পান্সেস্প়েস্পে, ন্সকন্তু কম্পরস্পক কতোন্সন 
ন্সবশ্বাস করা যা়ে? 
 
হাইপার ন্সরস্পল িাকা়ে আন্সম্ জান্সন কম্পরও সসস্পিল গ্রস্পহ লযাে কস্পরস্পে। 
 
ন্সনিঃসস্পন্দস্পহ, ন্সকন্তু আপন্সন ন্সকিাস্পব জাস্পনন ট্র্যান্সিজ এবং সপস্পলাস্পরটও লযাে কস্পরস্পে। 
কম্পর হ়েস্পতা ন্সনস্পজর প্রস্প়োজস্পন সসস্পিল স স্পে এবং অনযরা সকািা়ে সসটা হ়েস্পতা 
জাস্পননা বা পস্পরা়ো কস্পর না। 
 
আসস্পল সসস্পিল-এ আম্াস্পদর অযাম্বাস্পসডর ট্র্যান্সিজ এবং সপস্পলাস্পরস্পটর ম্হাকািযান 
সপৌঁোস্পনার েবর ন্সনন্সিত কস্পরস্পে। ন্সবশ্বাস কন্সরনা যানটা ওস্পদরস্পক োডাই সপৌঁস্পেস্পে। 
কম্পর ন্সরস্পপাটি পান্সেস্প়েস্পে সস কিা বস্পলস্পে ওস্পদর সাস্পি, তাস্পক ন্সবশ্বাস করা না স স্পল, 
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আস্পরকটা ন্সরস্পপাটি অনুযা়েী সসস্পিল ন্সবশ্বন্সবদযালস্প়ের ইন্সতহাস্পসর একজন অধযাপস্পকর সাস্পি 
কিা বস্পলস্পে ওরা দুজন ওরা দুজন। 
 
এর সকাস্পনান্সকেুই, সকাস্পডল হালকা সুস্পর বলল, আন্সম্ জান্সন না। 
 
ব্র্যাস্পন্না িি হস্প়ে স স্পলন। সিস্পবানা সতাম্াস্পক বাদ সদ়ো হস্প়েস্পে। বযাপারটা আন্সম্ 
বযন্সি তিাস্পব সাম্লান্সচ্ছ। তুন্সম্ জানস্পল এেন েুব সবন্সি সদরী না কস্পরই। অযাম্বাস্পসডস্পরর 
কাে সিস্পক সলস্পটি ন্সনউজ এইম্াত্র সপলাম্। আম্াস্পদর লাইটন্সনং রড আবার নডাচডা 
শুরু কস্পরস্পে। দুন্সদন সসস্পিল গ্রস্পহ সিস্পকই সবন্সরস্প়ে পস্পডস্পে সস। দি পারস্পসক দূস্পরর 
আস্পরকটা প্লযাস্পনটান্সর ন্সসস্পিস্পম্র ন্সদস্পক এগুস্পচ্ছ।  যালাকন্সটক সকা অন্সডিস্পনটস সস 
অযাম্বাস্পসডরস্পক জান্সনস্প়েস্পে ন্সতন্সন আম্াস্পদর জান্সনস্প়েস্পেন। 
 
কম্পস্পরর কাে সিস্পক সকাস্পনা বযােযা? 
 
অযাম্বাস্পসডস্পরর আস্প ই সপৌঁস্পেস্পে। কম্পর অবিয জাস্পন না ট্র্যান্সিজ সকািা়ে যাস্পচ্ছ। 
হ়েস্পতা অনুসরণ করস্পব। 
 
অস্পনকগুস্পলা সকনর উির পাও়ো যাস্পচ্ছ না। সকাস্পডল বলল। একটা সু ন্ধী বন্সড মু্স্পে 
ন্সদস্প়ে  িীর ম্নস্পযাস্প  চুষস্পত লা ল। সকন ট্র্যান্সিজ সসস্পিল ন্স স্প়েন্সেল? সকন সসোন 
সিস্পক সবন্সরস্প়ে পস্পডস্পে? 
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আম্াস্পক সয প্রশ্নটা সবন্সি সোিঁচাস্পচ্ছ: সকািা়ে? ট্র্যান্সিজ সকািা়ে যাস্পচ্ছ? 
 
আপন্সন সতা বলস্পলনই, সকা-অন্সডিস্পনটস সস জান্সনস্প়েস্পে। আপনার ধারণা অযাম্বাস্পসডস্পরর 
কাস্পে সস ন্সম্স্পিয কিা বস্পলস্পে? অিবা অযাম্বাস্পসডরই ন্সম্স্পিয কিা বলস্পে? 
 
সবাই সন্সতয কিা বলস্পে ধস্পর ন্সনস্পলও একটা নাম্ আম্ার সকৌতূহস্পলর কারণ। ট্র্যান্সিজ 
অযাম্বাস্পসডরস্পক বস্পলস্পে সস যাস্পচ্ছ  া়োস্পত।  া-়ো। নাম্টা উচ্চারণ করার সম়্ে েুব 
সতকি ন্সেল। 
 
 া়ো? কেস্পনা নাম্ শুন্সনন্সন। 
 
অবিযই? আিস্পযির ন্সকেুনা। ব্র্যাস্পন্না বাতাস্পস হাত সনস্পড সযোস্পন ম্যাপ ন্সেল সস জা়ে াটা 
সদোস্পলন। এই ম্যাস্পপ আন্সম্ মু্হূস্পতির ম্স্পধয প্রন্সতটা নক্ষস্পত্রর সসটআপ ততন্সর করস্পত 
পারব–সয নক্ষত্রগুস্পলাস্পক বসন্সগ্রহগুস্পলা প্রদন্সক্ষণ করস্পে এবং বসন্সতহীন ন্সসস্পিম্সহ 
অস্পনক উস্পল্লেস্পযা য নক্ষত্র। প্রা়ে ন্সত্রি ন্সম্ন্সল়েন নক্ষত্রস্পক ম্াকি করা যাস্পব–এককিাস্পব, 
সজাডা়ে সজাডা়ে বা সবগুস্পলা একসাস্পি। চাইস্পলই পািঁচটা রং-এর সয সকাস্পনা একটা ন্সদস্প়ে 
বা সব রং একসাস্পি ন্সদস্প়ে ন্সচন্সহ্নত করস্পত পারব। যা পারন্সে না ম্যাপ-এ সসটা হস্পচ্ছ–
 া়োস্পক সলাস্পকট করস্পত পারন্সে না। এই ম্যাপ অনুযা়েী  া়োর সকাস্পনা অন্সিত্ব সনই। 
 
সব নক্ষত্র িাকস্পলও কম্পস্পক্ষ দিহাজার নক্ষস্পত্রর অবস্থান ম্যাস্পপ সদোস্পনা হ়েন্সন। 
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সম্স্পন ন্সনলাম্, ন্সকন্তু সয নক্ষত্রগুস্পলার অবস্থান সদোস্পনা হ়েন্সন সসগুস্পলার সকাস্পনা বসন্সতগ্রহ 
সনই। ট্র্যান্সিজ সকন একটা বসন্সতহীন গ্রস্পহ সযস্পত চাইস্পে? 
 
সসরাল কন্সম্পউটাস্পর সচষ্টা কস্পরস্পেন? সসোস্পন ন্সতনি ন্সম্ন্সল়েন  যালাকন্সটক নক্ষস্পত্রর 
সবগুস্পলার তান্সলকা আস্পে। 
 
আম্াস্পকও তাই বলা হস্প়েস্পে, ন্সকন্তু আসস্পলই ন্সক আস্পে? তুন্সম্ আন্সম্ িাস্পলািাস্পবই জান্সন সয 
সবি কস্প়েক হাজার বসন্সতগ্রস্পহর অবস্থান ম্ানন্সচত্র সিস্পক বাদ পস্পড স স্পে–শুধু এই 
ঘস্পররটাই না, সসরাল কন্সম্পউটাস্পরর ম্ানন্সচত্র সিস্পকও।  া়ো সম্ভবত সসগুস্পলারই একটা। 
 
সকাস্পডস্পলর কণ্ঠস্বর িান্ত িাকল, সম়্ের হ়েস্পতা িাবনার ন্সকেু সনই। ট্র্যান্সিজ হ়েস্পতা 
েুটস্পে সসানার হন্সরস্পণর ন্সপেস্পন অিবা সস ন্সম্স্পিয কিা বস্পলস্পে।  া়ো নাস্পম্ হ়েস্পতা সকাস্পনা 
নক্ষত্র সনই এবং সয সকা-অন্সডিস্পনটস ন্সদস্প়েস্পে সসোস্পন হ়েস্পতা আস্পদৌ সকাস্পনা নক্ষত্র সনই। 
আসস্পল সস আম্াস্পদরস্পক ন্সপেন সিস্পক েসাস্পত চাইস্পে। 
 
ন্সকিাস্পব েসাস্পব? কম্পর এেস্পনা অনুসরণ করস্পব। না ন্সল়েস্পনা, আম্ার ম্ািা়ে অনয 
সম্ভাবনা আস্পে। সম্ভবত আস্পরা বড ন্সবপদ। সিান 
 
একটু িাম্স্পলন। এই ঘর ন্সনরাপদ। সকউ আম্াস্পদর কিা আন্সড সপস্পত শুনস্পত পারস্পবনা। 
কাস্পজই সোলােুন্সল কিা বলস্পত পারব।। 
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প্রাপ্ত তিয সম্স্পন ন্সনস্পল  া়োর অবস্থান সসস্পিল গ্রহ সিস্পক দি পারস্পসক দূস্পর এবং সসটা 
সসস্পিল ইউন্সন়েস্পনর অংি। এই সসস্পিল ইউন্সন়েন  যালান্সির এক ন্সবিৃত অংি। এর 
প্রন্সতটা িার ন্সসস্পিম্ এর বাসস্পযা য বা বাস অস্পযা য সরকডি রস্প়েস্পে।  া়ো বযন্সতক্রম্। 
বাসস্পযা য সহাক বা না সহাক সকউ এর নাম্ শুস্পনন্সন; ম্ানন্সচস্পত্র এটা সনই। তাোডা 
ফাউস্পেিস্পনর কাে সিস্পক সসস্পিল ইউন্সন়েন অদু্ভত রকম্ স্বাধীনতা বজা়ে সরস্পেস্পে। 
 যালাকন্সটক এম্পা়োস্পরর পতস্পনর পর সিস্পকই সস স্বাধীন। 
 
তাস্পত ন্সক হস্প়েস্পে? সকাস্পডল সতকি  লা়ে ন্সজস্পেস করল। 
 
সয কিা দুস্পটা বললাম্, সসগুস্পলার ম্স্পধয ন্সনি়েই সকাস্পনা সযা সূত্র আস্পে। সসস্পিল এ 
এম্ন একটা প্লযাস্পনটরী ন্সসস্পিম্ আস্পে যার কিা সকউ জাস্পন না এবং সসস্পিল স্বাধীন। 
দুস্পটা আলাদা হস্পত পাস্পর না।  া়ো যাই সহাক, সস ন্সনস্পজস্পক রক্ষা করস্পে। সতকি িাকস্পে 
সযন প্রন্সতস্পবিীরাও তার েবর না জাস্পন। আবার ন্সনস্পজর স্বাস্পিিই সস প্রন্সতস্পবিীস্পদর রক্ষা 
করস্পে সযন বাইস্পরর সকউ তাস্পদরস্পক দেল করস্পত না পাস্পর। 
 
আপন্সন বলস্পত চান, সম়্ের,  া়োস্পতই আস্পে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন? 
 
আন্সম্ বলস্পত চাই  া়োর বযাপারটা অনুসন্ধান কস্পর সদেস্পত হস্পব। 
 
একটা অদু্ভত বযাপার আপনাস্পক ধন্সরস্প়ে ন্সদস্পত পান্সর? 
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 বল। 
 
যন্সদ  া়োই হ়ে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন, কস্প়েক িতক বাইস্পরর িত্ৰুর হাত সিস্পক ন্সনস্পজস্পদর 
রক্ষা কস্পরস্পে, োল ন্সহস্পসস্পব বযবহার কস্পরস্পে সসস্পিল ইউন্সন়েনস্পক, এম্নন্সক পুস্পরাপুন্সর 
স াপন রােস্পত সপস্পরস্পে ন্সনস্পজস্পদরস্পক তাহস্পল এেন সকন সম্ি স াপনী়েতা, ন্সনরাপিা 
সিস্পঙ্গ পডস্পে? ট্র্যান্সিজ আর সপস্পলাস্পরট ট্র্যানটস্পর না ন্স স্প়ে প্রিম্ সসস্পিল,তারপর যাস্পচ্ছ 
 া়ো। এেন আপন্সনও সযস্পত চাস্পচ্ছন। সকন আপনাস্পক িাম্াস্পনা হস্পচ্ছ না? 
 
সম়্ের ব্র্যাস্পনা অস্পনকক্ষণ ন্সকেু বলস্পলন না। ম্ািা ন্সনচু কস্পর বস্পস আস্পেন, ধূসর চুল 
চকচক করস্পে। তারপর বলস্পলন, কারণ আম্ার ম্স্পন হস্পচ্ছ কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজ সব 
সঘালাস্পট কস্পর সফস্পলস্পে। সস এম্নন্সকেু কস্পরস্পে বা করস্পে–যার ফস্পল ধ্বংস হস্প়ে যাস্পচ্ছ 
সসলডন প্লযান। 
 
এস্পকবাস্পরই অসম্ভব, সম়্ের। 
 
 আম্ার ম্স্পত সকাস্পনা ন্সকেুই ন্সনেুিঁত না। এম্নন্সক হযান্সর সসলডনও ন্সনেুিঁত ন্সেস্পলন, সসলডন 
প্লযাস্পনর সকািাও একটা  লদ রস্প়েস্পে, ট্র্যান্সিজ হ়েস্পতা না সজস্পনই সসটা ধস্পর সফস্পলস্পে। 
ন্সক ঘটস্পে আম্াস্পদর জানস্পত হস্পব এবং সসোস্পন সযস্পত হস্পব। 
 
সকাস্পডল এতক্ষস্পণ  ম্ভীর হস্পলা, ন্সনস্পজই সকাস্পনা ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্প়ে সফলস্পবন না, সম়্ের। 
অস্পনক ন্সচন্তা িাবনা কস্পর এস্প াস্পত হস্পব। 
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আম্াস্পক সবাকা ম্স্পন কস্পরানা, সকাস্পডল। যুদ্ধ শুরু করস্পত যান্সচ্ছ না আন্সম্।  া়োস্পত 
সকাস্পনা পযিস্পবক্ষক দল নাম্াস্পত চাইন্সে না। শুধু সসোস্পন সযস্পত চাইন্সে–যত কাোকান্সে 
সম্ভব। ন্সল়েস্পনা একি ন্সবি বেস্পরর িান্সন্ত আন্সম্ নষ্ট করস্পত চাইনা। তুন্সম্ সোিঁজ ন্সনস্প়ে সদে 
সসস্পিল ইউন্সন়েস্পনর কাোকান্সে আম্াস্পদর কতগুস্পলা যুদ্ধযান আস্পে। এম্নিাস্পব 
সসগুস্পলাস্পক মু্ি করাও সযন ম্স্পন হ়ে রুন্সটন টহল। 
 
এসম্স্প়ে কাোকান্সে দূরস্পত্ব েুব সবন্সি যান িাকার কিা না, আন্সম্ ন্সনন্সিত। তস্পব বযবস্থা 
করা যাস্পব। 
 
দুইটা বা ন্সতনটা হস্পলই চলস্পব, যন্সদ তার একটা হ়ে সুপারস্পনািা লাস-এর। 
 
সসগুস্পলা ন্সদস্প়ে ন্সক করস্পত চান? 
 
আন্সম্ চাই সকাস্পনা ঘটনার জন্ম না ন্সদস্প়েই সসগুস্পলা সযন সসস্পিস্পলর যত কাোকান্সে সম্ভব 
সপৌঁস্পে যা়ে ন্সনস্পজরাও সযন পরেস্পরর কাোকান্সে িাস্পক। 
 
আপনার উস্পেিয ন্সক? 
 
যন্সদ হাম্লা করস্পতই হ়ে তাহস্পল সযন সকাস্পনা সম্সযা না হ়ে। 
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ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ন্সবরুস্পদ্ধ? যন্সদ  া়ো এতন্সদন ন্সনস্পজস্পদর স াপন রােস্পত পাস্পর এবং 
ন্সম্উস্পলর হাত সিস্পকও বািঁচস্পত পাস্পর, কস্প়েকটা যুদ্ধযান ধ্বংস করা সকাস্পনা বযাপারই হস্পব 
না তাস্পদর জনয। 
 
ব্র্যাস্পন্না সচাে চকচক কস্পর বলস্পলন, ম্াই সেে, সকাস্পনান্সকেুই ন্সনেুিঁত হ়েনা। এম্নন্সক হযান্সর 
সসলডনও না। ন্সতন্সন সীম্াহীন কান্সর ন্সর উন্ন়েস্পনর জনয তার পন্সরকল্পনা়ে সকাস্পনা সুস্পযা  
রাস্পেনন্সন। সযম্ন গ্রযান্সিন্সটি-এর কিা ন্সতন্সন ন্সচন্তাও কস্পরন ন্সন হ়েস্পতা। এোডাও আস্পরা 
অস্পনক অগ্র ন্সত রস্প়েস্পে। 
 
 া়োও হ়েস্পতা অস্পনক এন্স স্প়েস্পে। 
 
ন্সনস্পজস্পদর স াপন রাোর বযাপাস্পর? ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর জনসংেযা দি 
সকা়োন্সরন্সল়েন। কারা সবন্সি উন্নন্সত করস্পব। একটা একক ন্সনিঃসঙ্গ গ্রহ সসই তুলনা়ে 
ন্সকেুই করস্পত পারস্পব না। যুদ্ধযানগুস্পলা ততন্সর কর, আন্সম্ও সাস্পি যাস্পবা। 
 
পাডিন ন্সম্, সম়্ের। সসটা আবার ন্সক? 
 
 সসস্পিল সীম্াস্পন্ত যতগুস্পলা যুদ্ধযান যাস্পব সসগুস্পলার সাস্পি আন্সম্ও িাকব। 
 
সকাস্পডল-এর মু্ে হা হস্প়ে স স্পে। একটা সোক ন্স স্পল অদু্ভত স্বস্পর বলল, সসটা ন্সেক হস্পব 
না সম়্ের। 
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সহাক বা না সহাক, সম়্ের ন্সহংস্র  লা়ে বলস্পলন, আন্সম্ যাবই। টান্সম্িনাস্পসর সনাংরা 
রাজনীন্সত, ন্সবস্পরাধীদল, সবঈম্ানী সদস্পে আন্সম্ লান্ত। সস্পতর বের ধস্পর এগুস্পলার ম্াঝোস্পন 
বস্পস আন্সে। এেন আন্সম্ অনয ন্সকেু করস্পত চাই, সয সকাস্পনা ন্সকেু  যালান্সির পুস্পরা 
ইন্সতহাস হ়েস্পতা পালস্পট যাস্পব–তাস্পত আন্সম্ও চাই অংি ন্সনস্পত। 
 
এসব বযাপাস্পর আপন্সন ন্সকেুই জাস্পনন না, সম়্ের। 
 
সক জাস্পন ন্সল়েস্পনা? ন্সতন্সন দৃঢ় পাস্প়ে উস্পে দািঁডাস্পলন–সব বযবস্থা কস্পর আম্াস্পক জানাও। 
আর ন্সল়েস্পনা, আম্াস্পক িাম্াস্পনার সকাস্পনা সচষ্টা কস্পরা না। ফল িাস্পলা হস্পব না। 
 
সকাস্পডল দীঘিশ্বাস সফলল, সবি, তাহস্পল আন্সম্ আপনাস্পক পূণি সম্িিন ন্সদস্প়ে যাস্পবা। 
 
চম্ৎকার। কিাটা ম্স্পন সরে। এই কিাটা ম্ািা়ে সরস্পেই  া়োস্পত যাও়োর বযবস্থা কস্পরা। 
ফরও়োডি! 
 
. 
 
 া়ো–স 
 
৫৮. 
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 ির সজনন্সডবল এর ম্হাকািযান পুরস্পনা ধরস্পনর। সসটাই তাস্পদরস্পক এত পারস্পসক দূস্পর 
বহন কস্পর ন্সনস্প়ে এস্পসস্পে। 
 
সোট কস্পরাল রুস্পম্ এস্পস েুকল সুরা সনািী। ন্সলন্সনং রুস্পম্ সতল,  রম্ বাতাস এবং 
সাম্ানয পান্সন ন্সদস্প়ে ন্সনস্পজস্পক পন্সরষ্কার করন্সেল।  াস্প়ে একটা সরাব পযািঁচাস্পনা, িি কস্পর 
দুহাস্পত ধস্পর সরস্পেস্পে। চুল শুকস্পনা ন্সকন্তু এস্পলাস্পম্স্পলা। ম্ািার। ন্সনচু স্বস্পর ডাকল সস। 
 
সজনন্সডবল কন্সম্পউটার এবং চাটি সিস্পক সচাে তুলল, হযািঁ, সনািী? 
 
আন্সম্ দুিঃন্সেত সিস্পম্ ন্স স্প়ে আবার ধীস্পর ধীস্পর বলল, আপনাস্পক ন্সবরি করার জনয দুিঃন্সেত, 
ম্ািার। ন্সকন্তু আম্ার কাপডগুস্পলা পান্সচ্ছ না। 
 
সতাম্ার কাপড? সজনন্সডবস্পলর দৃন্সষ্ট ফািঁকা। তারপর বুঝস্পত সপস্পর উস্পে দািঁডাস্পলা। সনািী, 
িুস্পলই ন্স স্প়েন্সেলাম্। ওগুস্পলা পন্সরষ্কার করার দরকার ন্সেল। ন্সডটারজযাে হযািঁম্পাস্পর আস্পে, 
ধুস্প়ে ইস্ত্রী করা। সবর কস্পর রাো উন্সচত ন্সেল, ন্সকন্তু ম্স্পন ন্সেল না। 
 
আন্সম্ ন্সবরন্সিকর হস্পত চাইনা। 
 
তুন্সম্ ন্সবরন্সিকর না সজনন্সডবল আমু্স্পদ  লা়ে বলল। সিান, এই বযাপারটা সিষ হস্পল 
আন্সম্ কিা ন্সদন্সচ্ছ সতাম্াস্পক অস্পনক সপািাস্পকর বযবস্থা কস্পর সদব–নতুন এবং সলস্পটি 
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ফযািস্পনর। েুব তাডাহুস্পডা কস্পর চস্পল আসস্পত হস্প়েস্পে, তাই সবন্সি সাপ্লাই ন্সনস্পত পান্সরন্সন। 
তস্পব আম্রা দুজন সবি ন্সকেু সম়্ে একসাস্পি কাটান্সচ্ছ। এসব ন্সনস্প়ে িাবার েুব সবন্সি-
সবন্সি- সম্স্প়েটার সচাস্পে আতন্সেত দৃন্সষ্ট সদস্পে সস সিস্পম্ স ল, তারপর িাবল, গ্রাম্য সম্স্প়ে। 
অনয ন্সকেু ন্সনস্প়ে ম্ািা না ঘাম্াস্পলও–সপািাস্পকর বযাপাস্পর। 
 
একটু লিা সপল এবং েুিী হস্পলা সস। কারণ সম্স্প়েটা েলার না। হস্পল তার সব ন্সচন্তা 
ধস্পর সফলত। কাপড গুস্পলা আম্াস্পক সবর কস্পর ন্সদস্পত হস্পব? 
 
না, ম্ািার। লা স্পব না–আন্সম্ বুস্পঝন্সে ওগুস্পলা সকািা়ে আস্পে। 
 
এরপর তাস্পক সস সদেল, সপািাক পস্পর আসার পর। চুল আচডাস্পনা। মু্স্পে সাম্ানয 
লাজুক িাব। আম্ার আচরস্পণর জনয আন্সম্ লন্সিত, ম্ািার। ন্সনস্পজরই েুিঁস্পজ পাও়ো 
উন্সচত ন্সেল। 
 
সকাস্পনা বযাপার না, সনািী, সজনন্সডবল বলল। েুব িাস্পলা  যালাকন্সটক বলস্পত পারে। দ্রুত 
ন্সেকারস্পদর িাষা সতাম্ার আ়েস্পি চস্পল আসস্পে। 
 
সনািী হোৎ কস্পরই সহস্পস সফলল। দািঁতগুস্পলা অসম্ান হস্পলও মু্স্পের সসৌন্দযি বহুগুণ 
বান্সডস্প়ে তুস্পলস্পে। বান্সড সফরার পর হযান্সম্িরা আম্াস্পক সবন্সি পািা সদস্পব না। সস বলল। 
আম্াস্পক বলস্পব বািঁচাল, কারণ যারা সবন্সি অদু্ভত কিা বস্পল তাস্পদরস্পক ওরা ওই নাস্পম্ 
ডাস্পক। 
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সস্পন্দহ আস্পে, তুন্সম্ আর হযান্সম্িস্পদর ম্াস্পঝ ন্সফরস্পত পারস্পব ন্সক না, সনািী? আন্সম্ ন্সনন্সিত 
সয েলারস্পদর সাস্পিই সতাম্ার িাকার একটা বযবস্থা হস্প়ে যাস্পব। 
 
েুব িাস্পলা হস্পব, ম্ািার। 
 
ম্স্পন হ়েনা তুন্সম্ আম্াস্পক কেস্পনা ন্সেকার সজনন্সডবল বস্পল ডাকস্পব বা না, বলস্পব-না। 
সনািীর সচাস্পে সজারাস্পলা আপন্সি সদস্পে সস সিস্পম্ স ল। সবি। 
 
সসটা ন্সেক হস্পব না ম্ািার।–এই সম্সযাটা কেন সিষ হস্পব। 
 
সজনন্সডবল ম্ািা নাডল। জান্সন না। ন্সেক এই মু্হূস্পতি একটা ন্সনন্সদিষ্ট স্থাস্পন যত দ্রুত সম্ভব 
সপৌঁেস্পত হস্পব। এই ম্হাকািযান িাস্পলা হস্পলও ধীর  ন্সতর। দ্রুত এগুস্পত পারন্সে না। 
কন্সম্পউটাস্পরর ক্ষম্তা সীন্সম্ত, চালক ন্সহস্পসস্পবও আন্সম্ দক্ষ না। 
 
ওোস্পন ন্সনি়েই সকাস্পনা ন্সবপদ হস্পব, সসজনযই আপনাস্পক তাডাতান্সড সযস্পত হস্পব, তাই না 
ম্ািার? 
 
সকন িাবস্পল ওোস্পন ন্সবপদ হস্পব, সনািী? 
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কারণ, কস্প়েকবারই আন্সম্ সে়োল কস্পরন্সে আপন্সন তান্সকস্প়ে আস্পেন, অিচ আম্াস্পক 
সদেস্পেন না আর আপনাস্পক ম্স্পন হ়ে–িেটা আন্সম্ জান্সন না। িীতু না, অনয ন্সকেু। 
 
উৎকণ্ঠা, সজনন্সডবল ন্সফসন্সফস কস্পর বলল। 
 
আপনাস্পক ম্স্পন হ়ে–সস্পচতন। এই িেটা হস্পব? 
 
ন্সনিির কস্পর অস্পনক ন্সকেুর উপর। সস্পচতন বলস্পত ন্সক সবাঝাচ্ছ, সনািী? 
 
বলস্পত চাই সয আপনার সচহারা সদস্পে ম্স্পন হ়ে সযন ন্সনস্পজই ন্সনস্পজস্পক বলস্পেন, এই 
ম্হাসম্সযা দূর করার জনয এরপস্পর আন্সম্ ন্সক করব? 
 
সজনন্সডবল অবাক হস্প়ে স ল। এটা সস্পচতনতা ন্সকন্তু, তুন্সম্ ন্সক এটা আম্ার মু্স্পে ধরস্পত 
সপস্পরে, সনািী? ন্সফস্পর ন্স স্প়ে আম্াস্পক সতকি িাকস্পত হস্পব সযন মু্ে সদস্পে সকউ ন্সকেু 
ধরস্পত না পাস্পর। ন্সকন্তু এোস্পন, এই ম্হাকাস্পি তুন্সম্ োডা আর সকউ সনই। তাই একটু 
ন্সরলযাি অবস্থা়ে ন্সেলাম্। সতাম্ার উপলন্সব্ধ ক্ষম্তা েুব সবন্সি, আম্াস্পক আস্পরা সতকি 
িাকস্পত হস্পব। 
 
সনািীর দৃন্সষ্ট ফািঁকা। আন্সম্ বুঝস্পত পারন্সে না, ম্ািার। 
 
 ন্সনস্পজ ন্সনস্পজই কিা বলন্সেলাম্, সনািী। ি়ে সপস্প়োনা। 
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ন্সকন্তু ওোস্পন ন্সবপদ হস্পব? 
 
একটা সম্সযা, সনািী। জান্সননা সসস্পিস্পল ন্স স্প়ে ন্সক পাস্পবা–ওোস্পনই আম্রা যান্সচ্ছ। হ়েস্পতা 
ন্স স্প়ে একটা কন্সেন পন্সরন্সস্থন্সতর মু্স্পে পডব। 
 
তার অিি ন্সবপদ না? 
 
না, কারণ আন্সম্ সসটা সাম্লাস্পত পারব। 
 
ন্সকিাস্পব বলস্পলন? 
 
কারণ আন্সম্ একজন েলার। সবার সসরা।  যালান্সিস্পত এম্ন ন্সকেু সনই যা আন্সম্ 
সাম্লাস্পত পান্সর না। 
 
ম্ািার, সনািীর মু্স্পে একটু কস্পষ্টর োপ পডল,আন্সম্ আপনার ম্স্পন দুিঃে ন্সদস্পত চাইনা 
আপনাস্পক রা াস্পত চাইনা। ন্সকন্তু স স্প়ো রান্সফর যাে এর সাস্পি যেন আপনাস্পক সদন্সে তেন 
আপন্সন ন্সবপস্পদ ন্সেস্পলন। জান্সননা অস্পপক্ষা করন্সেস্পলন সকন আপন্সন ন্সকেু কস্পরন ন্সন। 
 
সজনন্সডবল হতাি সবাধ করল, তুন্সম্ ি়ে সপস্প়েন্সেস্পল, সনািী? 
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ন্সনস্পজর জনয না, ম্ািার। আম্ার ি়ে–আন্সম্ ি়ে সপস্প়েন্সেলাম্ আপনার জনয। 
 
কস্প়েক মু্হূতি সস  িীর ন্সচন্তা়ে ডুস্পব স ল। তারপর সুরা সনািীর ককিি হাত ন্সনস্পজর 
হাস্পত ন্সনস্প়ে বলল, সনািী, আন্সম্ চাইনা তুন্সম্ ি়ে পাও। বুন্সঝস্প়ে ন্সদন্সচ্ছ। ন্সকিাস্পব আম্ার 
মু্ে সদস্পে বস্পল ন্সদস্পল সয ন্সবপদ হস্পত পাস্পর প্রা়ে সযন তুন্সম্ আম্ার। ন্সচন্তা পডস্পত পারে। 
 
হযািঁ। 
 
আন্সম্ সতাম্ার সচস্প়েও িাস্পলািাস্পব ম্ানুস্পষর িাবনা ন্সচন্তা পডস্পত পান্সর। েলাররা এই 
কাজটাই ন্সিস্পে এবং আন্সম্ েুব িাস্পলা েলার। 
 
সনািীর সচাে বড হস্প়ে স স্পে, হাত দুস্পটা দুপাস্পি ঝুস্পল পডল। ন্সনিঃশ্বাস বন্ধ হস্প়ে স স্পে। 
আপন্সন আম্ার ন্সচন্তা পডস্পত পাস্পরন? 
 
সজনন্সডবল দ্রুত একটা আঙু্গল তুলল। না, সনািী। আন্সম্ সতাম্ার ন্সচন্তা পন্সডন্সন। প্রস্প়োজন 
না হস্পল। 
 
(ন্সম্িযা কিা বলা হস্প়ে যাস্পচ্ছ। ন্সচন্তার সাধারণ ধারা না বুস্পঝ সুরা সনািীর সাস্পি বাস করা 
অসম্ভব। এজনয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনার হও়োর প্রস্প়োজন সনই।) 
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আন্সম্ ম্ানুস্পষর ন্সচন্তার পি পন্সরবতিন কস্পর ন্সদস্পত পান্সর। সস বলল। ম্ানুষস্পক বযিা অনুিব 
করাস্পত পান্সর। আন্সম্-. 
 
ন্সকন্তু, সনািী ম্ািা নাডস্পে। আপন্সন এত ন্সকেু করস্পত পাস্পরন, ম্ািার? রান্সফর যাে। 
 
বাদ দাও রান্সফর যাে এর কিা, সজনন্সডবল ন্সবরি সুস্পর বলল। আন্সম্ তাস্পক প্রিস্পম্ই 
িাম্াস্পত পারতাম্। ম্ান্সটস্পত  ডা ন্সড সদ়োস্পত পারতাম্। সব হযান্সম্িস্পক হোৎ কস্পরই সস 
সিস্পম্ স ল, বুঝস্পত পারস্পে আত্মম্ভন্সরতা হস্প়ে যাস্পচ্ছ। সচষ্টা করস্পে এই গ্রাম্য সম্স্প়েটাস্পক 
সস েুিী করস্পত। 
 
ম্ািার, ন্সনস্পজর জনয আম্ার সকাস্পনা ি়ে সনই। ি়ে আপনার জনয। আন্সম্ জান্সন আপন্সন 
েুব িাস্পলা েলার। এই যানটাস্পক ন্সেকই জা়ে াম্স্পতা ন্সনস্প়ে যাস্পবন সযোস্পন অনয সকউ 
হস্পল পি হান্সরস্প়ে সফলত। এই যন্ত্রপান্সতগুস্পলা হযান্সম্িরা স্বস্পপ্নও সদস্পেন্সন। তস্পব ম্াইে 
পাও়োস্পরর কিা বলস্পবন না, আপনার ওরকম্ ন্সকেু সনই। রান্সফর যােস্পক এত ন্সকেু 
করস্পবন বলস্পলন, কই ন্সকেুইস্পতা কস্পরনন্সন। অিচ তেন আপনার ন্সেল েুব ন্সবপদ। 
 
সজনন্সডবস্পলর সোিঁটদুস্পটা িি হস্প়ে সচস্পপ বসল। িাকুক এিাস্পবই, িাবল সস। সম্স্প়েটা যন্সদ 
ম্স্পন কস্পর ন্সনস্পজর সকাস্পনা ি়ে সনই, ম্স্পন করুক। অিচ সস চা়ে না সকউ তাস্পক দুবিল 
আর অহংকারী ম্স্পন কস্পর। আসস্পলই চা়ে না। 
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রান্সফর যােস্পক আন্সম্ ন্সকেু কন্সরন্সন, কারণ করস্পত চাইন্সন। আম্রা েলাররা হযান্সম্িস্পদর 
সকাস্পনা ক্ষন্সত করস্পত চাইনা। সতাম্াস্পদর গ্রস্পহ আম্রা অন্সতন্সি। বুঝস্পত সপস্পরে? 
 
আপনারা আম্াস্পদর ম্ািার। সবসম়্ে সসটাই ম্স্পন কন্সর। 
 
মু্হূস্পতির জনয সজনন্সডবস্পলর ন্সচন্তা অনয োস্পত চস্পল স ল। তাহস্পল সকন সস আম্াস্পক হাম্লা 
করস্পত স ল। 
 
আন্সম্ জান্সন না, সনািী সহজ  লা়ে বলল। ম্স্পন হ়ে না সস জানত। হ়েস্পতা সস পা ল 
হস্প়ে ন্স স্প়েন্সেল। 
 
সম্স্পন ন্সনল সজনন্সডবল। যাই সহাক, আম্রা হযান্সম্িস্পদর সকাস্পনা ক্ষন্সত কন্সর না। যন্সদ 
রান্সফর যােস্পক িাম্াস্পত ন্স স্প়ে সকাস্পনারকম্ আঘাত করতাম্, তেন অনয ন্সেকাররা আম্াস্পক 
োরাপ সচাস্পে সদেত, দল সিস্পক সবর কস্পর ন্সদত আম্াস্পক। তস্পব ন্সনস্পজস্পক বািঁচাস্পনার জনয 
হ়েস্পতা একটু সাম্াল ন্সদতাম্ েুবই সাম্ানয। 
 
আম্ার তাহস্পল সবাকার ম্স্পতা ম্াঝোস্পন বাধা সদ়ো উন্সচত হ়েন্সন। 
 
তুন্সম্ ন্সেক কাজটাই কস্পরে। আন্সম্ ন্সকেু করস্পল ক্ষন্সত হস্পতা আম্ারই। সতাম্ার কারস্পণই 
আন্সম্ সবিঁস্পচ স লাম্। সসজনয কৃতে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

485 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

সনািী সুন্দর কস্পর হাসল। বুঝস্পত পারন্সে এজনযই আম্ার সাস্পি এত নরম্ আচরণ 
কস্পরন। 
 
আন্সম্ অবিযই সতাম্ার প্রন্সত কৃতে, সজনন্সডবল ন্সকেুটা আরন্সিম্ হস্প়ে বলল। ন্সকন্তু 
গুরুত্বপূণি বযাপার হস্পচ্ছ, সতাম্াস্পক বুঝস্পত হস্পব সাম্স্পন সকাস্পনা ন্সবপদ সনই। সাধারণ 
ম্ানুস্পষর একটা সসনাবান্সহনী আন্সম্ সাম্লাস্পত পারব। সয সকাস্পনা ন্সেকারই পারস্পব–ন্সবস্পিষ 
কস্পর গুরুত্বপূণি একজন আর আন্সম্ হন্সচ্ছ সবার সসরা।  যালান্সিস্পত এম্ন সকউ সনই সয 
আম্ার সাম্স্পন দািঁডাস্পত পারস্পব। 
 
আপন্সন যা বলস্পবন, ম্ািার, আন্সম্ সব ন্সবশ্বাস করব। 
 
আন্সম্ ন্সেকই বলন্সে। এেস্পনা তুন্সম্ আম্ার জনয ি়ে পাচ্ছ? 
 
না, ম্ািার, শুধু ম্ািার, শুধু আম্াস্পদর েলাররাই ম্াইে পডস্পত পাস্পর এবং অনয 
সকািাও আর সকাস্পনা েলার সনই? 
 
সজনন্সডবল হতবুন্সদ্ধ হস্প়ে স ল। এস্পকবাস্পর আসল জা়ে া়ে সটাকা ম্ারার একটা 
অস্বািান্সবক গুণ রস্প়েস্পে সম্স্প়েটার। সন্সতয কিা অবিযই বলা যাস্পব না, না সনই। 
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ন্সকন্তু অস্পনকগুস্পলা নক্ষত্র আস্পে। একবার স ানার সচষ্টা কস্পরন্সেলাম্, পান্সরন্সন। যন্সদ 
যতগুস্পলা নক্ষত্র আস্পে ততগুস্পলা গ্রস্পহ ম্ানুষ বাস কস্পর, সসগুস্পলার সকাস্পনা সকাস্পনাটাস্পত 
ন্সনি়েই েলার আস্পে। আম্াস্পদর ন্সনস্পজস্পদর গ্রহ বাদ ন্সদস্প়ে অবিযই। 
 
না। 
 
যন্সদ িাস্পক, তাহস্পল ন্সক হস্পব? তারা আম্ার ম্স্পতা িন্সিিালী হস্পব না। 
 
ন্সকেু সবাঝার আস্প ই ওরা যন্সদ আপনার উপর সচস্পপ বস্পস? 
 
পারস্পব না। যন্সদ সকাস্পনা অস্পচনা েলার আসস্পত িাস্পক আন্সম্ সসটা বুঝস্পত পারব। সকাস্পনা 
ক্ষন্সত করার অস্পনক আস্প ই জানস্পত পারব। 
 
আপন্সন পালাস্পত পারস্পবন? 
 
পালাস্পত হস্পব না। ন্সকন্তু যন্সদ পালাস্পত হ়েই, ন্সি ন্স রই আম্রা  যালান্সির সবস্পচস্প়ে িাস্পলা 
ম্হাকািযাস্পন চডব। সকউ আম্াস্পদর ধরস্পত পারস্পব না। 
 
ওরা আপনার ন্সচন্তা পন্সরবতিন কস্পর আপনাস্পক আটস্পক ন্সদস্পত পাস্পর? 
 
না। 
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ওরা অস্পনক হস্পত পাস্পর। ন্সকন্তু আপন্সন একা। 
 
ওরা আম্ার কাোকান্সে আসার অস্পনক আস্প ই জানস্পত পারব। তেন দূস্পর সস্পর যাস্পবা। 
তারপর আম্াস্পদর েলারস্পদর পুস্পরা গ্রহ তাস্পদর ন্সবরুস্পদ্ধ লা স্পব। ওরা ন্সটকস্পত পারস্পব না, 
সসটা জাস্পন বস্পলই আম্ার সকাস্পনা ক্ষন্সত করস্পব না। 
 
কারণ আপন্সন ওস্পদর সচস্প়ে িন্সিিালী। সনািী বলল, সচহারা়ে  বি। 
 
সম্স্প়েটা সাস্পি িাকা সবি আনস্পন্দর বযাপার, সজনন্সডবস্পলর ম্স্পন হস্পলা। সহজ সরল 
বুন্সদ্ধম্িা, সবন্সকেু সহস্পজ বুস্পঝ সন়োর ক্ষম্তা-চম্ৎকার। এই হযান্সম্ি ফাম্িওম্যানস্পক তার 
কািঁস্পধ চান্সপস্প়ে ন্সেকার সডস্পলারা সডলারন্সম্ উপকারই কস্পরস্পে বলস্পত হস্পব। 
 
না, সনািী, সস বলল, আসল কারণ আম্ার সাস্পি রস্প়েে তুন্সম্। 
 
আন্সম্? 
 
 ন্সেক, সনািী। বুঝস্পত পারন্সন? 
 
না, ম্ািার, অবাক সুস্পর বলল। আন্সম্ ন্সক করস্পত পারব? 
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সতাম্ার ম্াইে। সাস্পি সাস্পি দুহাত তুস্পল সজনন্সডবল আবার বলল, আন্সম্ সতাম্ার ন্সচন্তা 
পন্সডন্সন। আন্সম্ শুধু সতাম্ার ম্াইস্পের আউটলাইন সদস্পেন্সে। এস্পকবাস্পর ম্সৃণ আউটলাইন। 
 
কপাস্পল একটা হাত রােল সনািী। কারণ আন্সম্ অন্সিন্সক্ষত? কারণ আন্সম্ সবাকা? 
 
না ন্সড়োর। ন্সনস্পজর অজাস্পন্তই সস্পম্বাধন পালস্পট স স্পে। কারণ তুন্সম্ সৎ, ন্সনষ্পাপ; তুন্সম্ 
সতযবাদী; তুন্সম্ আন্তন্সরক। যন্সদ অনয সকাস্পনা েলার আম্াস্পদর ম্াইে সতাম্ার এবং আম্ার 
ম্াইে–সোিঁ়োর জনয ন্সকেু পাো়ে–সতাম্ার ম্াইস্পের ম্সৃণ পৃস্পি সসই েিি েুব 
সজারাস্পলািাস্পব ধরা পডস্পব। ন্সনস্পজর ম্াইস্পে সকাস্পনা েিি অনুিব করার আস্প ই আন্সম্ 
সসটা ধরস্পত পারব। তেন তাস্পদর ন্সবরুস্পদ্ধ বযবস্থা ন্সনস্পত পারব।। 
 
তারপর দুজস্পনই অস্পনকক্ষণ চুপ। সনািীর সচাস্পে সজনন্সডবল আনন্দ ও অহংকাস্পরর সোিঁ়ো 
সদেস্পত পারস্পে। মৃ্দু সুস্পর বলল, সসজনযই আপন্সন আম্াস্পক সাস্পি ন্সনস্প়ে এস্পসস্পেন? 
 
সজনন্সডবল ম্ািা নাডল। একটা গুরুত্বপূণি কারণ, হযািঁ। 
 
সনািী ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, আন্সম্ ন্সকিাস্পব এত সাহাযয করব, ম্ািার। 
 
িান্ত িাক। ি়ে সপস্প়োনা। এবং ন্সেক ন্সেক সযম্ন আে, সতম্নই িাক। 
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আন্সম্ সযম্ন আন্সে সতম্নই িাকব। এবং ন্সবপদ আর আপনার ম্াঝোস্পন দািঁডাব। বস্পলই 
সনািী সবন্সরস্প়ে স ল ঘর সিস্পক, সজনন্সডবল ন্সপেন সিস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে। 
 
অদু্ভত সম্স্প়ে। সহজ সরল অিচ কত জন্সটল। ম্াইে এর ম্সৃণ কাোস্পম্ার ন্সনস্পচ রস্প়েস্পে 
অসাধারণ বুন্সদ্ধম্িা আর সাহস। সুরা সনািীস্পক সস ম্ানসস্পচাস্পে সদেস্পত পারল–ন্সেকার 
না, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনার না, এম্নন্সক ন্সিন্সক্ষতও না–অিচ সয নাটক অন্সিনীত হস্পত যাস্পচ্ছ 
তাস্পত একটা গুরুত্বপূণি িূন্সম্কা পালন করস্পব। 
 
সস জাস্পন না সাম্স্পন তাস্পদর জনয ন্সক অস্পপক্ষা করস্পে। 
 
. 
 
৫৯. 
 
একটা ন্সসস্পঙ্গল জাম্প, ন্সফসন্সফস কস্পর বলল ট্র্যান্সিজ। তারপর সপৌঁস্পে যাস্পবা। 
 
 া়ো? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল, ট্র্যান্সিস্পজর কািঁস্পধর উপর ন্সদস্প়ে ন্সিস্পনর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে 
আস্পে। 
 
 া়োর সূযি, যাস্পত গুন্সলস্প়ে না যা়ে এটাস্পক ডাকস্পত পাস্পরা  া়ো-স।  যালাকস্পরাগ্রাফাররা 
ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ এম্ন কস্পর। 
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 া়ো কই, তাহস্পল? নান্সক বলব  া়ো-ন্সপ। ন্সপ ফর প্লযাস্পনট। 
 
শুধু  া়ো বলস্পলই চলস্পব। এেস্পনা দৃন্সষ্টসীম্ার ম্স্পধয আস্পসন্সন। নক্ষত্র যত সহস্পজ সদো 
যা়ে, গ্রহ তত সহস্পজ সদো যা়ে না। আম্রা  া়ো-স সিস্পক এেস্পনা একি 
ম্াইস্পক্রাপারস্পসক দূস্পর। ম্স্পন রােস্পব এটা শুধুই একটা নক্ষত্র, যন্সদও সবি উজ্জ্বল। যস্পিষ্ট 
কাস্পে সপৌঁোইন্সন–তারপস্পরও সরন্সটনার ক্ষন্সত করস্পত পাস্পর। কাস্পজই সরাসন্সর তাকাস্পব না। 
ন্সফল্টার নাম্াস্পনার পর তাকাস্পব। 
 
একি ম্াইস্পক্রাপারস্পসক-এ কতটুকু দূরত্ব হ়ে, স ালান। একজন ন্সম্িলন্সজষ্ট এর সবাঝার 
ম্স্পতা কস্পর বল। 
 
ন্সতন ন্সবন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার। আম্াস্পদর ন্সনজস্ব সূযি সিস্পক টান্সম্িনাস্পসর দূরস্পত্বর ন্সবিগুণ 
সবন্সি। চলস্পব? 
 
চম্ৎকার। ন্সকন্তু আম্রা আর কাস্পে যাস্পবা না? 
 
না! ট্র্যান্সিজ অবাক হস্প়ে সচাে তুলল। এেনই না।  া়ো সম্বস্পন্ধ এত ন্সকেু সিানার পর, 
তাডাহুস্পডা করার সকাস্পনা ম্াস্পন হ়ে? সসজনয যস্পিষ্ট সাহস আর পা লাম্ী দরকার। বরং 
একটু সদস্পে সনই। 
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ন্সক সদেস্পব, স ালান? তুন্সম্ বস্পলে  া়ো এেস্পনা সদো যাস্পচ্ছ না। 
 
োন্সল সচাস্পে সদো যাস্পচ্ছ না বস্পট। ন্সকন্তু আম্াস্পদর সটন্সলস্পোন্সপক ন্সিউ়োরস এবং চম্ৎকার 
একটা কন্সম্পউটার আস্পে। এোস্পন বস্পসই সূযি এবং আস্পরা অস্পনক ন্সকেু পযিস্পবক্ষণ করা 
যাস্পব।-ন্সরলযাি, সজনি। সাহস সদ়োর িন্সঙ্গস্পত সপস্পলাস্পরস্পটর কািঁধ চাপস্পড ন্সদল সস। 
 
একটু সিস্পম্ ট্র্যান্সিজ আবার বলল,  া়ো একা, সকাস্পনা সঙ্গী িাকস্পলও সসটা অস্পনক দূস্পর। 
সম্ভবত একটা বাম্ন তারা, ম্ািা না ঘাম্াস্পলও চলস্পব।  া়ো ন্সজ-সফার নক্ষত্র। তার ম্াস্পন 
অবিযই বাসস্পযা য গ্রহ আস্পে। এটা এ বা এম্ সশ্রণীর হস্পল এেন্সন আম্াস্পদর পালাস্পত 
হস্পতা। 
 
আম্রা সতা সসস্পিল সিস্পকই সজস্পন এস্পসন্সেলাম্ সয  া়ো সেকট্র্াল সশ্রণীর। 
 
সজস্পনন্সেলাম্, সজনি। সচাস্পে সদস্পে ন্সনন্সিত হস্পত সকাস্পনা সদাষ সনই।  া়ো-স এর একটা 
প্লযাস্পনটান্সর ন্সসস্পিম্ আস্পে, অবাক হও়োর ন্সকেু সনই এস্পত। দুস্পটা  যাস জা়োে সদো 
যাস্পচ্ছ, তার ম্স্পধয একটা ন্সবিাল। নক্ষস্পত্রর অপর পাস্পি আস্পরকটা িাকস্পত পাস্পর, সদো 
যাস্পচ্ছ না। কক্ষপস্পির আস্পরা কাস্পে সযস্পত হস্পব। ইনার ন্সরন্সজওস্পনও ন্সকেু সনই। 
 
সসটা ন্সক েুব োরাপ? 
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না, আিা কস্পরন্সেলাম্। বাসস্পযা য গ্রহস্পত অবিযই পাির এবং ধাতু িাকস্পব।  যাস 
জা়োেগুস্পলা সিস্পক অস্পনক সোট হস্পব এবং অবিযই সূস্পযির অস্পনক কাস্পে। িাকস্পব। 
এোন সিস্পক সকাস্পনািাস্পবই সদো যাস্পব না। সূস্পযির আস্পরা কাস্পে সযস্পত হস্পব, প্রা়ে চার 
ম্াইস্পক্রাপারস্পসক এর ম্স্পধয সপৌঁেস্পত হস্পব। 
 
আন্সম্ ততন্সর। 
 
আন্সম্ ততন্সর না। জাম্প করব আ াম্ীকাল। 
 
 সকন? 
 
সকন ন়ে? ওস্পদরস্পক একটা ন্সদন ন্সদস্পত চাই আম্াস্পদর কাস্পে এন্স স্প়ে আসার জনয–এবং 
আম্রাও যাস্পত সস্পর পডার একটা সুস্পযা  পাই, যন্সদ ওস্পদর এগুস্পনার িন্সঙ্গ আম্ার পেন্দ 
না হ়ে। 
 
. 
 
৬০. 
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 ধীর এবং সতকি একটা প্রন্সক্র়ো। সারান্সদন ধস্পর ট্র্যান্সিজ ন্সবন্সিন্ন ন্সহসাব ন্সনকাস্পির ম্াধযস্পম্ 
একটা পি সবর করার সচষ্টা করল। পযিাপ্ত তস্পিযর অিাস্পব সস অনুম্াস্পনর উপর ন্সনিির 
করস্পে। লাি হস্পচ্ছ না। সিতস্পরর ন্সনি়েতাস্পবাধটা আর কাজ করস্পে না এেন। 
 
সবস্পচস্প়ে বড  যাস জা়োে  া়ো-স এর যত কাস্পে তারা এেন ন্সেক তত কাস্পে। সপৌঁস্পে 
স স্পে, প্রা়ে আধা ন্সবন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার এর ম্স্পধয। ট্র্যান্সিজ ম্যা ন্সনফাই কস্পর সরস্পেস্পে 
সযন সপস্পলাস্পরস্পটর সুন্সবধা হ়ে। ইতিত ন্সবন্সক্ষপ্ত বল়েগুস্পলা বাদ ন্সদস্পল দৃিযটা েুব 
চম্ৎকার। 
 
স্বািান্সবক গ্রহ ন্সবনযাস, ট্র্যান্সিজ বলল, ন্সকন্তু এোন সিস্পক েষ্ট সবাঝা যাস্পচ্ছ সকাস্পনাটাই 
বাসস্পযা য না। গ্লাসস্পডাম্ বা অনয সকাস্পনা কৃন্সত্রম্ উপাস্প়ে ম্ানুষ এোস্পন বসন্সত স্থাপন কস্পর 
ন্সন। 
 
ন্সকিাস্পব বলস্পল? 
 
এম্ন সকাস্পনা সবতার তরঙ্গ পান্সচ্ছনা যাস্পত সবাঝা যা়ে ওোস্পন বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী আস্পে। 
অবিয, ন্সনস্পজর বিবয একটু সংস্পিাধন কস্পর বলল, তবোন্সনক  স্পবষণা সকন্দ্রগুস্পলা 
সবতার সংস্পকত লুকাস্পনার জনয বযবস্থা কস্পর। আর আন্সম্ যা চাই তা ঐ  যাস জা়োস্পের 
কারস্পণ ধরা পরস্পব না। তস্পব আম্াস্পদর সবতার গ্রাহক যন্ত্র আর কন্সম্পউটার েুব 
উন্নতম্াস্পনর। আন্সম্ শুধু বলব ঐ দুস্পটা গ্রস্পহ ম্ানুষ বাস্পসর সম্ভাবনা েুবই কম্। 
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তার ম্াস্পন  া়ো সনই ওোস্পন? 
 
না, তস্পব সবাঝা যাস্পচ্ছ, যন্সদ  া়ো িাস্পক, সস এই গ্রহগুস্পলাস্পত বসন্সত স্থাপন কস্পরন্সন। 
হ়েস্পতা তার পযিাপ্ত োন সনই বা আগ্রহ সনই। 
 
সবি,  া়ো আস্পে সতা? 
 
তধযি সজনি, তধযি ধস্পরা। 
 
ট্র্যান্সিজ সীম্াহীন তধস্পযির সাস্পি আকাি সদেস্পত লা ল। এক পযিাস্প়ে বলল, সন্সতয কিা 
বলস্পত ন্সক, আম্াস্পদর ধরার জনয ওরা এন্স স্প়ে না আসা়ে আন্সম্ েুব দুিঃে সপস্প়েন্সে। ওস্পদর 
বযাপাস্পর এত ন্সকেু শুস্পনন্সে তাস্পত আিা কস্পরন্সেলাম্ দ্রুত ন্সকেু একটা ঘটস্পব। 
 
সবাধহ়ে পুস্পরা বযাপারটাই কল্পনা, সপস্পলাস্পরট ন্সবষণ্ণ সুস্পর বলল। 
 
বরং বল সপৌরান্সণক কান্সহনী, সজনি, ট্র্যান্সিজ হতাি সহস্পস বলল, একটা কানা ন্সল। যাই 
সহাক ইস্পকাস্পফ়োস্পর আস্পরকটা গ্রহ ধরা পস্পডস্পে, বাসস্পযা য হস্পত পাস্পর। আন্সম্ অন্তত 
একন্সদন সসটাস্পক পযিস্পবক্ষণ করস্পত চাই। 
 
সকন? 
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ন্সনন্সিত হও়োর জনয সয ওটা বাসস্পযা য। 
 
তুন্সম্ এই ম্াত্র বস্পলে ইস্পকাস্পফ়োস্পর ধরা পস্পডস্পে, স ালান। 
 
হযািঁ, এই মু্হূস্পতি ন্সেক তাই। ন্সকন্তু এর কক্ষপি স ালস্পম্স্পল হস্পত পাস্পর। হ়েস্পতিা নক্ষস্পত্রর 
েুব কাে ন্সদস্প়ে বা দূর ন্সদস্প়ে প্রদন্সক্ষণ কস্পর। দুরকম্ও হস্পত পাস্পর।  া়ো-স সিস্পক এই 
গ্রস্পহর দূরত্ব, ঘূণিন  ন্সত দুস্পটাই ন্সহসাব কস্পর তুলনা করস্পত হস্পব। 
৬১. 
 
পস্পরর ন্সদন। 
 
কক্ষপি প্রা়ে স ালাকার, ট্র্যান্সিজ চূডান্ত  লা়ে বলল, তার ম্াস্পন সসোস্পন জীবনধারণ 
সম্ভব। এেস্পনা সকউ আম্াস্পদর ধরার জনয েুস্পট আস্পসন্সন। আস্পরা কাস্পে ন্স স্প়ে সদেস্পত 
হস্পব। 
 
সোট সোট জাম্প ন্সদস্পত এত সদন্সর করে সকন? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
 
সিান কিা। বড জাস্পম্পর তুলনা়ে সোট জাম্প সাম্লাস্পনা কন্সেন। একটা পাির সতালা 
সহজ না বালুর সঘাট কণা সতালা সহজ। তাোডা  া়ো-স রস্প়েস্পে কাোকান্সে এবং 
ম্হাকাি এোস্পন তীক্ষ্ণ বািঁক ন্সনস্প়েস্পে। ফস্পল কন্সম্পউটাস্পরর জনযও ন্সহসাব করা কন্সেন। 
একজন ন্সম্িলন্সজিও এটা বুঝস্পত পারস্পব। 
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সপস্পলাস্পরট সম্স্পন ন্সনল। 
 
োন্সল সচাস্পেই এেন তুন্সম্ গ্রহটা সদেস্পত পারস্পব। ওই সয,স্পদে। আন্সহ্নক  ন্সত বাইি 
 যালাকন্সটক ঘণ্টা এবং অস্পক্ষর উপর বার ন্সডন্সগ্র সহস্পল আস্পে। বাসস্পযা য গ্রস্পহর আদিি 
উদাহরণ। এবং ওোস্পন প্রাণ আস্পে। 
 
ন্সকিাস্পব বলস্পল? 
 
এযাটস্পম্ান্সফ়োস্পর প্রচুর মু্ি অন্সিস্পজন আস্পে। প্রচুর  ােপালা োডা সসটা সম্ভব না। 
 
বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী। 
 
সরন্সডও-ওস্প়েি সরন্সডস্প়েিন ন্সবস্পেষণ কস্পর বলস্পত হস্পব। অবিয অস্পনক বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী 
প্রযুন্সি পন্সরতযা  কস্পরন্সেল। 
 
হযািঁ, এম্ন ন্সকেু ঘটনা আস্পে। 
 
সতাম্ার কিাই আন্সম্ সম্স্পন সনব। ওটা সতাম্ার ন্সডপাটিস্পম্ে। তস্পব কতগুস্পলা সম্ষপালস্পকর 
িস্প়ে ন্সম্উল পান্সলস্প়ে ন্স স্প়েন্সেল, স্বািান্সবক ম্স্পন হ়ে না। 
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সকাস্পনা উপগ্রহ আস্পে? সপস্পলাস্পরট প্রশ্ন করল। 
 
হযািঁ, আস্পে, ট্র্যান্সিজও স্বািান্সবক  লা়ে উির ন্সদল। 
 
কত বড? হোৎ সপস্পলাস্পরস্পটর  লার স্বর ফযাসফযাস্পস হস্প়ে স স্পে। 
 
ন্সনন্সিত হস্প়ে বলস্পত পারবনা, সম্ভবত একি ন্সকস্পলান্সম্টার বযাস। 
 
ওহ্,  সপস্পলস্পরট ন্সবষিঃ  লা়ে বলল। আস্পরা চম্ৎকার ন্সকেু ন্সবস্ম়েস্পবাধক িে বলার ইচ্ছা 
ন্সেল, ম্াই ন্সড়োর চযাপ, তার আর দরকার সনই। 
 
সতাম্ার ধারণা উপগ্রহটা আস্পরা বড হস্পল এটা পৃন্সিবী হস্পত পারত? 
 
 হযািঁ, ন্সকন্তু এেনস্পতা পন্সরষ্কার সবাঝা যাস্পচ্ছ। 
 
সবি, কম্পস্পরর কিা ন্সেক হস্পল পৃন্সিবী  যালান্সির এই অংস্পি সনই। রস্প়েস্পে। ন্সসন্সর়োস 
সসক্টস্পর সন্সতযই সজনি, আন্সম্ দুিঃন্সেত। 
 
নাহ, ন্সেক আস্পে। 
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সিান আম্রা অস্পপক্ষা করব, আর ঝুিঁন্সক ন্সনস্প়ে সোট একটা জাম্প করব। যন্সদ বুন্সদ্ধম্ান 
প্রাস্পণর সকাস্পনা ন্সচহ্ন না পাই তেন হ়েস্পতা লযাে করা ন্সনরাপদ হস্পব শুধু তেন লযাে 
করার সকাস্পনা কারণ িাকস্পব না। িাকস্পব ন্সক? 
 
. 
 
৬২. 
 
পরবতিী জাম্প ন্সদস্প়ে ট্র্যান্সিজ অবাক সুস্পর বলল, ন্সেক আস্পে সজনি। এটাই  া়ো, ন্সেক 
আস্পে। অন্তত এর একটা উন্নত সিযতা আস্পে। 
 
সরন্সডও ওস্প়েি সদস্পেই বস্পল ন্সদচ্ছ? 
 
তারস্পচস্প়েও িাস্পলা। একটা সেস সিিন গ্রহটাস্পক ন্সঘস্পর ঘুরস্পে। সদস্পেে? ন্সিউন্সিস্পন 
একটা বস্তু সদো যাস্পচ্ছ, সপস্পলাস্পরট অনিযি সচাস্পে সসটা ন্সচনস্পত পারল না। ট্র্যান্সিজ বস্পল 
ন্সদল, কৃন্সত্রম্, ধাতব এবং সরন্সডও-সসাসি। 
 
এেন ন্সক করব? 
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ন্সকেুই না, অন্তত ন্সকেুক্ষণ। প্রযুন্সির এম্ন উন্নত অবস্থা়ে আম্াস্পদরস্পক ওরা সদেস্পত 
পা়েন্সন, সসটা অসম্ভব। ন্সকেুক্ষণ পস্পরও যন্সদ ওরা ন্সকেু না কস্পর আন্সম্ একটা সরন্সডও 
সম্স্পসজ পাোস্পবা। তারপরও যন্সদ ন্সকেু না কস্পর ধীস্পর ধীস্পর সাম্স্পন এগুস্পবা। 
 
যন্সদ ওরা ন্সকেু কস্পর? 
 
সসটা ন্সনিির করস্পে ন্সকেুর উপর। যন্সদ সসটা আম্ার পেন্দ না হ়ে, তেন আন্সম্ এই 
ম্হাকািযাস্পনর সুন্সবধা সনব। আিা কন্সর ওস্পদর প্রযুন্সি এত উন্নত না। 
 
তার ম্াস্পন আম্রা পালাব? 
 
একটা হাইপার সেস ন্সম্সাইস্পলর ম্স্পতা। 
 
পালাববাই যেন সবাকার ম্স্পতা এলাম্ সকন? 
 
সম্াস্পটই না। আম্রা অন্তত জানলাম্  া়োর অন্সিত্ব আস্পে, উন্নত প্রযুন্সি আস্পে এবং 
আম্স্পদর ঘাবস্পড সদ়োর ম্স্পতা ন্সকেু একটা করস্পে। 
 
ন্সকন্তু, স ালান, সহস্পজই ি়ে পাও়ো ন্সেক না। 
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সিান সজনুি, আন্সম্ জান্সন পৃন্সিবী েুিঁস্পজ সবর করা োডা  যালান্সিস্পত সতাম্ার আর ন্সকেু 
চাও়োর সনই। ন্সকন্তু সতাম্ার ম্স্পতা আগ্রহ আম্ার সনই। আম্াস্পদর ম্হাকািযাস্পন সকাস্পনা 
অস্ত্র সনই, আর ন্সনস্পচর ওই ম্ানুষগুস্পলা বহুিতােী ন্সনস্পজস্পদর লুন্সকস্প়ে সরস্পেস্পে। ওরা 
হ়েস্পতা ফাউস্পেিস্পনর নাম্ শুস্পনন্সন বা জাস্পন না ন্সকিাস্পব িাস্পলা 
 
আচরণ করস্পত হ়ে। হ়েস্পতা ওরা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন–একবার ওস্পদর হাস্পত পডস্পল আম্রা 
আর আস্প র ম্স্পতা হস্পত পারবনা। তুন্সম্ চাও ওরা সতাম্ার ম্াইে মু্স্পে সফলুক, সযন 
এরপর সদো যা়ে তুন্সম্ ন্সম্িলন্সজিও না বা সকাস্পনা ন্সকংবদন্তীও জান না। 
 
সপস্পলাস্পরট ফযাকাস্পি হস্প়ে স স্পে। যন্সদ এিাস্পব বল–ন্সকন্তু পান্সলস্প়ে আম্রা সকািা়ে যাস্পবা? 
 
সহজ। আম্রা টান্সম্িনাস্পস ন্সফস্পর যাস্পবা।–অিবা বৃদ্ধ ম্ন্সহলা যতটুকু কাস্পে সযস্পত সদ়ে 
ততটুকু কাস্পে যাস্পবা। তারপর একটা বা পুস্পরা এক ন্সেট যুদ্ধযান ন্সনস্প়ে ন্সফস্পর আসব। 
তেন পন্সরন্সস্থন্সত হস্পব ন্সিন্ন। 
 
. 
 
৬৩. 
 
অস্পপক্ষা করস্পে ওরা। একটা রুন্সটস্পন পন্সরণত হস্প়েস্পে। টান্সম্িনাস সিস্পক সসস্পিল আসস্পত 
যত সম়্ে সলস্প স্পে,  া়োর কাোকান্সে তারা এর সচস্প়েও সবন্সি সম়্ে অস্পপক্ষা করস্পে। 
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ট্র্যান্সিজ কন্সম্পউটাস্পর অস্পটাস্পম্ন্সটক এলাম্ি সসট কস্পর হালকা ঘুস্পম্ তন্সলস্প়ে ন্স স্প়েন্সেল। সসই 
সম়্ে এলাস্পম্ির িে শুস্পন ধরম্ড কস্পর উস্পে বসল। সপস্পলাস্পরট সদৌস্পড এস্পস েুকল 
ট্র্যান্সিস্পজর রুস্পম্। সিি করন্সেল, বাধা পস্পডস্পে ম্াঝোস্পন। 
 
সকাস্পনা সম্স্পসজ এস্পসস্পে? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
 
না, ট্র্যান্সিজ উৎফুল্ল স্বস্পর বলল। আম্রা এস্প ান্সচ্ছ। 
 
এস্প ান্সচ্ছ? সকািা়ে? 
 
সেস সিিস্পনর ন্সদস্পক। 
 
 সকন? 
 
আন্সম্ জান্সন না। সম্াটর চালু হস্প়ে স স্পে, আর কন্সম্পউটার আম্ার সাস্পি সাডা ন্সদস্পচ্ছ না 
ন্সকন্তু আম্রা এস্প ান্সচ্ছ।–সজনি, ওরা আম্াস্পদর আটস্পক সফস্পলস্পে।  া়োর েুব কাোকান্সে 
সপৌঁস্পে স ন্সে। 
 
. 
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এক যাত্রা 
 
৬৪. 
 
 ন্সিউিীস্পন কম্পস্পরর ম্হাকািযান সদস্পে ির সজনন্সডবস্পলর ম্স্পন হস্পলা সযন অসম্ভব লম্বা 
যাত্রা সিষ হস্প়েস্পে। আসস্পল সিষ হ়েন্সন, বরং শুরু হস্প়েস্পে। ট্র্যানটর সিস্পক সসস্পিল পযিন্ত 
যাত্রা ন্সেল শুধু িূন্সম্কা। 
 
সুরা সনািী ি়ে সপস্প়েস্পে। ওটা আস্পরকটা যান ম্হাকাস্পির, ম্ািার? 
 
ম্হাকািযান, সনািী, হযািঁ। এটার কাস্পে সপৌঁোস্পনার জনযই এতদূর েুস্পট এস্পসন্সে। এটা 
আম্াস্পদর যাস্পনর সচস্প়েও বড এবং িাস্পলা। এত সজাস্পর েুটস্পত পাস্পর সয আম্রা ওটাস্পক 
ধরস্পত পারব না–এম্নন্সক অনুসরণও করস্পত পারব না। 
 
ম্ািারস্পদর যাস্পনর সচস্প়েও দ্রুত ন্সতর? সনািী আস্পরা সবন্সি আতন্সেত হস্প়ে পডল। 
 
সজনন্সডবল কািঁধ ঝািঁকাস্পলা। সতাম্ার কিাম্স্পতা আন্সম্ হ়েস্পতা ম্ািার, তস্পব সবন্সকেুর 
ম্ািার না। আম্াস্পদর েলারস্পদর কাস্পে ওরকম্ ম্হাকািযান সনই, ওটার যারা ম্ান্সলক 
তাস্পদর যত বস্তু ত যন্ত্র আস্পে সসগুস্পলাও আম্াস্পদর সনই। 
 
সকন সনই, ম্ািার? 
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কারণ আম্রা হন্সচ্ছ আসল ন্সজন্সনস্পসর ম্ািার। ঐ সব বস্তু ত অগ্র ন্সত সবই তুচ্ছ। 
 
 িীর ন্সচন্তা়ে সনািীর দুই িুরু এক হস্প়ে স স্পে। আম্ার ম্স্পন হ়ে ম্ািারস্পদর সচস্প়ে দ্রুত 
েুটস্পত পারাটা সকাস্পনা সাম্ানয ন্সবষ়ে না। ওই সলাকগুস্পলা কারা। 
 
প্রশ্নটা শুস্পন সজনন্সডবল ম্জা সপল। ন্সনস্পজস্পদরস্পক ওরা বস্পল ফাউস্পেিন। তুন্সম্ কেস্পনা 
ফাউস্পেিস্পনর নাম্ শুস্পনে? 
 
(অবাক হস্প়ে িাবল হযান্সম্িরা  যালান্সির বযাপাস্পর কতটুকু জাস্পন। ন্সেকাররাও এই 
বযাপাস্পর ম্ািা ঘাম্া়েন্সন সকন।–নান্সক শুধু সসই ম্ািা ঘাম্া়েন্সন–শুধু তারই ধারণা সয 
হযান্সম্িরা ম্ান্সট কাটা োডা আর ন্সকেু পাস্পর না।) 
 
সনািী ন্সচন্সন্ততিাস্পব ম্ািা নাডল। কেস্পনা শুন্সনন্সন ম্ািার। েুস্পল ন্সিক্ষকরা আস্পরা অস্পনক 
ন্সবস্পশ্বর নাম্ বস্পলন্সেল। বস্পলন্সেল আম্াস্পদর হযান্সম্ি ন্সবস্পশ্বর আসল নাম্ ন্সেল ট্র্যানটর এবং 
সসটা সবগুস্পলা ন্সবশ্ব িাসন করত। ট্র্যানটর চকচস্পক সলাহা ন্সদস্প়ে োকা ন্সেল এবং ন্সেল 
একজন সম্রাট সয ন্সেল সবন্সকেুর ম্ািার। 
 
সজনন্সডবস্পলর ন্সদস্পক লন্সিতিাস্পব তান্সকস্প়ে আবার বলল, আন্সম্ অবিয ন্সকেুই ন্সবশ্বাস কন্সর 
না। দীঘি রাস্পতর সম়্ে ন্সম্ন্সটং হস্পল  ল্প কিকরা অস্পনক  ল্প সিানাস্পতা। যেন সোট 
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ন্সেলাম্ তেন ন্সবশ্বাস করতাম্, ন্সকন্তু এেন কন্সর না। েুল ম্ািাস্পরর।  ল্পস্পতা আস্পরা 
ন্সবশ্বাস কন্সর না। 
 
সনািী, ঐ েুল ম্ািাস্পরর,  ল্পটা সন্সতয তস্পব ঘটনাগুস্পলা ঘস্পটন্সেল বহুন্সদন আস্প । সন্সতয 
সন্সতযই ট্র্যানটর একসম়্ে োকা ন্সেল ধাতু ন্সদস্প়ে, একজন সম্রাট ন্সেল, সয পুস্পরা  যালান্সি 
িাসন করত। আর এেন এই ফাউস্পেিন সকাস্পনা একন্সদন সবগুস্পলা ন্সবশ্ব িাসন করস্পব। 
ন্সদস্পন ন্সদস্পন ওরা িন্সিিালী হস্প়ে উেস্পে। 
 
ওরা সবন্সকেু িাসন করস্পব, ম্ািার? 
 
এেনই না, পািঁচি বের পস্পর। 
 
এবং তারা ম্ািারস্পদরও ম্ািার হস্পব? 
 
না, না। তারা ন্সবশ্বগুস্পলা িাসন করস্পব। আম্রা ওস্পদর িাসন করব তাস্পদর। এবং 
ন্সবশ্বগুস্পলার ন্সনরাপিার জনয। 
 
সনািী আবার ন্সচন্তা়ে পস্পর স ল। ম্ািার, ফাউস্পেিস্পনর কাস্পে এরকম্ ম্হাকািযান 
অস্পনক আস্পে, তাই না? 
 
আম্ার তাই ম্স্পন হ়ে, সনািী। 
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আর অনযানয ন্সজন্সনসগুস্পলা সবি অদু্ভত? 
 
ওস্পদর কাস্পে ন্সবন্সিন্ন রকম্ িন্সিিালী অস্ত্র আস্পে। 
 
তাহস্পল, ম্ািার, ওরা এেনই সবগুস্পলা ন্সবশ্ব দেল করস্পত পাস্পর না? 
 
না, পাস্পর না। এেস্পনা সম়্ে আস্পসন্সন। 
 
সকন? ম্ািাররা বাধা সদস্পব। 
 
না। আম্রা ন্সকেু না করস্পলও ওরা সবগুস্পলা ন্সবশ্ব দেল করস্পত পারস্পব না। 
 
সক তাস্পদরস্পক িাম্াস্পব? 
 
সিান, এর জনয একটা পন্সরকল্পনা আস্পে, অস্পনকন্সদন আস্প  এক ম্হাোনী বযন্সি সসটা 
ততন্সর কস্পরন্সেস্পলন 
 
সিস্পম্ একটু হাসল, তারপর ম্ািা ঝািঁন্সকস্প়ে বলল, সবাঝাস্পনা একটু কন্সেন, সনািী। 
অনযসম়্ে বলব। তাোডা ট্র্যানটস্পর সফরার আস্প  যা ঘটস্পব সসটা সদস্পে তুন্সম্। ন্সনস্পজই 
বুঝস্পত পারস্পব, আম্াস্পক বযােযা করস্পত হস্পব না। 
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ন্সক ঘটস্পব, ম্ািার? 
 
ন্সেক জান্সন না। তস্পব যা ঘটস্পব িাস্পলাই ঘটস্পব। 
 
অন্তত আিা কন্সর। কিাটা সস ম্স্পন ম্স্পন িাবল। তারপর ঘুস্পর কম্পস্পরর সাস্পি 
সযা াস্পযাস্প র বযবস্থা করস্পত লা ল। 
 
ন্সনস্পজর উপরই তার রা  লা স্পে। এম্ন একটা দুবিল সবাকা-সবাকা ন্সচন্তার উৎস সস 
জাস্পন। সসটা হস্পচ্ছ কম্পস্পরর ম্হাকািযাস্পনর আকাস্পর ফাউস্পেিস্পনর ন্সবিাল ক্ষম্তার েন্সব 
তার কাস্পে পন্সরষ্কার ধরা পস্পডস্পে আর সনািী সসটার প্রিংসা কস্পরস্পে সোলােুন্সল। 
 
সবাকা! সস ন্সকিাস্পব তার ঘটনা ন্সন়েন্ত্রণ করার ক্ষম্তার সাস্পি তুচ্ছ বস্তু ত িন্সি ক্ষম্তার 
তুলনা করস্পত পারল? 
 
এেস্পনা বাইস্পরর চাকন্সচকয সদস্পে সস িুল কস্পর। 
 
. 
 
৬৫. 
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কম্পর ন্সনন্সিত হস্পত পারস্পেনা সকম্ন হস্পব তার আচরণ। সারাজীবন সস সবিম়্ে। 
ক্ষম্তার অন্সধকারী ন্সেকারস্পদর েন্সব কল্পনা কস্পরস্পে–সয ন্সেকারস্পদর সাস্পি ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ 
তার সযা াস্পযা  হ়ে এবং যাস্পদর রহসযম়্ে হাস্পত রস্প়েস্পে সম্গ্র ম্ানবতা। 
 
তাস্পদর ম্স্পধয সাম্প্রন্সতক সম্স্প়ে ির সজনন্সডবস্পলর কাে সিস্পক সস সরাসন্সর ন্সনস্পদিি 
সপস্প়েস্পে। শুধু সয কণ্ঠস্বর শুনস্পত সপস্প়েস্পে তাই ন়ে, বরং ম্াইস্পে তার উপন্সস্থন্সতও সটর 
সপস্প়েস্পে–হাইপার ন্সরস্পল োডা হাইপারেীচ। 
 
এ সক্ষস্পত্র ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন অস্পনকদূর এন্স স্প়ে স স্পে ফাউস্পেিন সিস্পক। সকাস্পনা প্রকার 
বািবযন্ত্র োডাই, শুধু ন্সিন্সক্ষত এবং অগ্রসর ম্াইে পাও়োস্পরর সাহাস্পযয তারা সযা াস্পযা  
করস্পত পাস্পর বহু পারস্পসক দূস্পর, যা বাইস্পর সিস্পক সকউ কেস্পনা ধরস্পত পারস্পব না। এটা 
এম্ন এক ধরস্পনর অদৃিয, অেিিনী়ে সনটও়োকি যা কস্প়েকজন ন্সনস্পবন্সদত প্রাণ ম্ানুস্পষর 
সাধনার বস্পল সবগুস্পলা ন্সবশ্বস্পক ধস্পর সরস্পেস্পে িি হাস্পত। 
 
কম্পর প্রা়েই উচ্ছ্বন্সসত হ়ে ন্সনস্পজর িূন্সম্কা ন্সনস্প়ে। তার অবস্থান অস্পনক ন্সনস্পচ অিচ কত 
প্রিাবিালী। আর কত স াপন। এম্নন্সক তার স্ত্রীও এই স াপন জীবস্পনর বযাপাস্পর ন্সকেু 
জাস্পন না। 
 
আর এই ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর হাস্পত রস্প়েস্পে লাটাই। হ়েস্পতা সসই হস্পব পরবতিী ফািি 
ন্সেকার, সম্রাটস্পদর সচস্প়ে বড সম্রাট, িাসন করস্পব সাম্রাস্পজযর সচস্প়েও বড। সাম্রাজয। 
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সজনন্সডবল সপৌঁস্পে স স্পে ট্র্যানটস্পরর ম্হাকািযান ন্সনস্প়ে। সাক্ষাৎকারটা ট্র্যানটস্পর না 
হও়োর হতািা কম্পর সজার কস্পর দূর কস্পর ন্সদল। 
 
ট্র্যানটস্পরর ম্হাকািযান!  যালান্সির অন্সস্থর সম্স্প়ে ফাউস্পেিস্পনর বন্সণকরাও এর সিস্পক 
িাস্পলা যান বযবহার করত। ট্র্যানটর সিস্পক সসস্পিল আসস্পত সয এত সম়্ে সলস্প স্পে তাস্পত 
অবাক হও়োর ন্সকেু সনই। 
 
এটাস্পত একটা ইউন্সনক সম্কান্সনজম্ পযিন্ত সনই যাস্পত দুস্পটা যানস্পক একত্র কস্পর যাত্রীস্পদর 
সরাস্পনা যা়ে। এম্নন্সক সসস্পিন্সল়োন ন্সেস্পটও এই বযবস্থা রস্প়েস্পে। তার বদস্পল ন্সেকারস্পক 
 ন্সত ন্সন়েন্ত্রণ কস্পর একটা দন্সড েুিঁস্পড ন্সদস্পত হস্পব। তারপর সসটা ধস্পর সিস্পস সিস্পস 
এস্প াস্পত হস্পব,–ইম্স্পপন্সর়োল যুস্প র ম্স্পতা। 
 
ন্সেক তাই, কম্পর তার হতািা লুকাস্পত পারস্পে না। এই যান প্রাচীন ইম্স্পপন্সর়োল সিস্পসল 
এবং সোট। 
 
দুস্পটা কাোস্পম্া দন্সড ধস্পর এস্প াস্পচ্ছ তাস্পদর একজনস্পক সদস্পে েষ্ট সবাঝা যা়ে এর আস্প  
কেস্পনা সিালা ম্হাকাস্পি িাসার অন্সিেতা হ়েন্সন। 
 
সিষ পযিন্ত এস্পস সপৌঁেল দুজন। েুস্পল সফলল সেস সুযট। ন্সেকার ির সজনন্সডবস্পলর 
উচ্চতা স্বািান্সবক। সদস্পে ন্সবিাল আর ক্ষম্তািালী ম্স্পন হ়ে না। এেন এম্নন্সক ন্সেকারও 
চম্ন্সকত হস্প়ে চারপাস্পি সদেস্পে। 
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অনযজন একটা সম্স্প়ে, প্রা়ে সজনন্সডবস্পলর সম্ান লম্বা, অন্সত সাধারণ সচহারা। হা কস্পর 
সদেস্পে চার পাস্পি। 
 
. 
 
৬৬. 
 
দন্সড ধস্পর ম্হািূস্পনয িাসার অন্সিেতা সজনন্সডবস্পলর জনয নতুন ন্সকেু না। অবিয সস 
ম্হাকািচারী না আবার পুস্পরাপুন্সর িূ-চারীও না। প্রন্সতন্সট ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পকই 
ম্হাকাি ভ্রম্স্পণর সাম্ানয অন্সিেতা সঞ্চ়ে করস্পত হ়ে। (প্রীম্ পালিার, যার ম্হাকাি 
ভ্রম্ণ ন্সকংবদন্তীস্পত পন্সরণত হস্প়েস্পে, একবার ন্সবরি হস্প়ে বস্পলন্সেস্পলন।–একজন ন্সেকার 
তত সবন্সি সফল হস্পব সস যত কম্ ম্হাকাস্পি িাকস্পব।)। 
 
এর আস্প  সজনন্সডবল ন্সতনবার এরকম্ দন্সড ধস্পর সিস্পসস্পে, এবার ন্সনস্প়ে হস্পব চতুিিবার। 
ম্স্পন সকাস্পনা ি়ে িাকস্পলও সনািীর কিা ন্সচন্তা কস্পর সসটা দূর হস্প়ে স ল। িূস্পনয পা 
সফলস্পত সম্স্প়েটা সয ি়ে পাস্পচ্ছ সসটা বলার জনয সম্োন্সলি এর সকাস্পনা প্রস্প়োজন সনই। 
 
আন্সম্ ি়ে পান্সচ্ছ, ম্ািার, সব বুন্সঝস্প়ে সদ়োর পর সস বস্পলন্সেল। এটা ন্সকেুই না সযোস্পন 
আন্সম্ পা রােব। হোৎ কস্পর হযান্সম্ি উচ্চারণ শুরু করাস্পতই সবাঝা যা়ে। কতোন্সন ি়ে 
সপস্প়েস্পে। 
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সজনন্সডবল নরম্ সুস্পর বুন্সঝস্প়েন্সেল। সতাম্াস্পক এোস্পন সরস্পে সযস্পত পান্সর না, সনািী। আন্সম্ 
সযস্পহতু ঐ ম্হাকািযাস্পন যান্সচ্ছ সতাম্াস্পকও সযস্পত হস্পব। সকাস্পনা ন্সবপদ হস্পব না, কারণ 
সতাম্ার সেসসুযট রক্ষা করস্পব সতাম্াস্পক। দন্সড সিস্পক হাত েুস্পট স স্পলও তুন্সম্ এক 
জা়ে া়ে সিস্পস িাকস্পব, পস্পড যাও়োর সকাস্পনা জা়ে া সনই। আন্সম্ িাকব সতাম্ার 
একহাস্পতর ম্স্পধযই। এস, সনািী, আম্াস্পক সদোও তুন্সম্ েুব সাহসী আর বুন্সদ্ধম্ন্সত–েলার 
হও়োর সযা য। 
 
এর পর আর সকাস্পনা আপন্সি কস্পর ন্সন। আর সজনন্সডবস্পলর ইচ্ছা ন্সেল না সনািীর 
ম্াইস্পের ম্সৃণতাস্পক নষ্ট কস্পর, তারপরও ম্াইে সারস্পফস্পস িান্ত েিি করল। 
 
তুন্সম্ আম্ার সাস্পি কিা বলস্পত পারস্পব, সেসসুযট পডার পর সস বলস্পলা।  িীর িাস্পব 
ন্সচন্তা কর, একটার পর একটা। আম্ার কিা শুনস্পত পারে? 
 
ন্সজ, ম্ািার। 
 
ট্র্ািপাস্পরে সফসস্পপ্লস্পটর ন্সিতর সোিঁট নডস্পত সদস্পে সস বলল, সোিঁট নাডস্পত হস্পব, সনািী। 
সকাস্পনা ধরস্পনর সরন্সডও সনই। সব করস্পত হস্পব ম্াইে ন্সদস্প়ে। 
 
সোিঁট নডল না ন্সকন্তু সচােদুস্পটা আস্পরা  ম্ভীর হস্প়ে স ল: আপন্সন শুনস্পেন, ম্ািার? 
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চম্ৎকার, সজনন্সডবল ন্সচন্তা করল–তারও সোিঁট নডল নািঃ তুন্সম্ শুনস্পত পারে? 
 
পারন্সে ম্ািার। 
 
তাহস্পল আম্ার সাস্পি এস এবং আন্সম্ যা কন্সর তাই কর। 
 
পদ্ধন্সতটা সজনন্সডবস্পলর জানা আস্পে। সকাম্র সিস্পক পা দুস্পটা একসাস্পি েন্সডস্প়ে ন্সদস্পত 
হস্পব। সরল পস্পি এস্প াস্পনার জনয সকাম্র ম্ধযাকষিস্পণর সকন্দ্র ন্সহস্পসস্পব কাজ কস্পর, সসই 
সাস্পি বাহু দুস্পটা সাম্স্পন বান্সডস্প়ে সদালাস্পত হস্পব। পুস্পরা বযাপারটাই সুরা সনািীস্পক বুন্সঝস্প়ে 
ন্সদল। এেন ন্সপেস্পন না তান্সকস্প়েই সনািীর ম্ন্সিস্পষ্কর সংস্পবদনিীল েন্দন সিস্পক তার 
িারীন্সরক িন্সঙ্গ বুঝস্পত পারস্পে। 
 
প্রিম্বার ন্সহস্পসস্পব সনািী যস্পিষ্ট িাস্পলা করল, প্রা়ে সজনন্সডবস্পলর ম্স্পতাই। দুিঃন্সিন্তা বাদ 
ন্সদস্প়ে ম্ন ন্সদস্প়ে ন্সনস্পদিি পালন কস্পর স ল। যাই সহাক আবার ম্হাকািযাস্পন উেস্পত সপস্পর 
দুজস্পনই েুিী। সেস সুযট সিস্পক সবন্সরস্প়ে যন্ত্রপান্সতর বহর সদস্পে সজনন্সডবল িম্স্পক 
স স্পে। সকাস্পনাটাই সস সচস্পন না, সচনার জনয সবন্সি সম়্েও পাস্পব না। সয এরই ম্স্পধয এই 
যান চান্সলস্প়েস্পে, তার কাে সিস্পক প্রন্সতস্থাপন কস্পর সকৌিল সজস্পন সন়ো যাস্পব, ন্সকন্তু সসটা 
প্রকৃত ন্সিক্ষা হ়ে না। 
 
তারপর কম্পস্পরর ন্সদস্পক ম্স্পনাস্পযা  ন্সদল। লম্বা, হালকা-পাতলা। তার সচস্প়ে কস্প়েক 
বেস্পরর বড এবং সুদিিন। পন্সরষ্কার সবাঝা যাস্পচ্ছ জীবস্পন প্রিম্বার একজন ন্সেকারস্পক 
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সদস্পে সস হতাি। ন্সকেুটা অবোও প্রকাি করস্পে। বড কিা, ন্সনস্পজর অনুিূন্সত সস স াপন 
রােস্পত পারস্পে না। 
 
এটা সকাস্পনা বযাপার না। কম্পর ট্র্ানস্পটান্সর়োন না পন্সরপূণি ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারও না তার 
ন্সনস্পজর কল্পনা িাকস্পতই পাস্পর। এম্নন্সক ম্াইস্পের অ িীর ন্সবস্পেষস্পণও সসগুস্পলা ধরা 
পডস্পে। একটা কল্পনা হস্পচ্ছ সন্সতযকার ক্ষম্তার বান্সহযক প্রকাি িাকস্পবই। অবিযই সস 
তার কল্পনাস্পক ধস্পর রােস্পত পাস্পর যতক্ষণ না সসগুস্পলা সজনন্সডবস্পলর কাস্পজ বাধা সৃন্সষ্ট 
করস্পে। এই মু্হূস্পতি সসটা বাধা ততন্সর করস্পে। 
 
 সজনন্সডবল যা করল সসটা হস্পচ্ছ সম্োন্সলক ম্ান অনুযা়েী আঙু্গল ন্সদস্প়ে একটু সটাকা 
ন্সদল। তীক্ষ্ণ ন্সকন্তু িাসম্ান বযিার অনুিূন্সতস্পত হাবুডুবু সেস্পত লা ল কম্পর। তার 
সচতনার চাম্ডা সিদ কস্পর একটা একাগ্রতা েুস্পক পডস্পে সজার কস্পর এবং তাস্পক 
অন্সন়েন্সম্ত ন্সকন্তু ি়েংকর একটা ক্ষম্তার বযাপাস্পর সস্পচতন কস্পর তুলস্পে, যা ন্সেকার 
ইচ্ছা করস্পলই বযবহার করস্পত পাস্পর। 
 
কম্পর পস্পড িাকল সজনন্সডবস্পলর প্রন্সত সীম্াহীন শ্রদ্ধা ন্সনস্প়ে। 
 
সজনন্সডবল আমু্স্পদ  লা়ে বলল, আন্সম্ শুধু সতাম্ার ম্স্পনাযা  আকষিণ করন্সে, কম্পর, 
ন্সপ্র়েবনু্ধ। দ়ো কস্পর সতাম্ার বনু্ধ স ালান ট্র্যান্সিজ এবং তার বনু্ধ সজনি সপস্পলাস্পরস্পটর 
বতিম্ান অবস্থান আম্াস্পক জানাও। 
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কম্পর ন্সিধা করস্পে, এই সম্স্প়েটার সাম্স্পনই বলব, ন্সেকার। 
 
এই সম্স্প়েটা, কম্পর, আম্ারই বন্সধিত অংি। সব েুস্পল বলস্পত পাস্পরা। 
 
আপন্সন যা বস্পলন, ন্সেকার। ট্র্যান্সিজ এবং সপস্পলাস্পরট  া়ো নাস্পম্র একটা গ্রস্পহর ন্সদস্পক 
এস্প াস্পচ্ছ। 
 
সিষ সযা াস্পযাস্প র সম়্ে তুন্সম্ সসই কিাই বস্পলন্সেস্পল। ন্সনি়েই ওরা  া়ো়ে লযাে কস্পর 
আবার চস্পল স স্পে। সসস্পিস্পল ওরা সবন্সিন্সদন ন্সেল না। 
 
আন্সম্ যেন অনুসরণ করন্সেলাম্ তেস্পনা ওরা লযাে কস্পরন্সন। গ্রহটার ন্সদস্পক এস্প াস্পচ্ছ েুব 
সবন্সি সতকি হস্প়ে, ম্াইস্পক্রা-জাস্পম্পর আস্প  প্রচুর সম়্ে নষ্ট করস্পে। আম্ার ম্স্পন হ়ে 
যস্পিষ্ট তিয না িাকা়ে ি়ে পাস্পচ্ছ ওরা। 
 
সতাম্ার কাস্পে তিয আস্পে, কম্পর? 
 
সনই, ন্সেকার। বা বলা যা়ে ম্হাকািযাস্পনর কন্সম্পউটাস্পর ন্সকেু সনই। 
 
এই কন্সম্পউটার, সজনন্সডবল কস্পরাল পযাস্পনস্পলর উপর সচাে সরস্পে হোৎ আিা ন্সনস্প়ে 
বলল। এটা ন্সক ম্হাকািযান চালাস্পত সাহাযয করস্পব? 
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হযািঁ, পুস্পরাপুন্সর। আপনাস্পক শুধু ন্সচন্তা করস্পত হস্পব। 
 
হোৎ অস্বন্সি সবাধ করস্পত লা ল সজনন্সডবল। ফাউস্পেিন এতদূর এন্স স্প়ে স স্পে? 
 
হযািঁ, ন্সকন্তু আনাডীিাস্পব। কন্সম্পউটারটা িাস্পলা কাজ কস্পর না। বারবার ন্সচন্তা কস্পরও সবন্সি 
তিয পাইন্সন। 
 
আন্সম্ হ়েস্পতা আস্পরা িাস্পলািাস্পব করস্পত পারব। 
 
সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই, ন্সেকার। কম্পর শ্রদ্ধার সাস্পি বলল। 
 
ন্সেক আস্পে বাদ দাও। এস্পত  া়োর বযাপাস্পর সকাস্পনা তিয সনই সকন? 
 
আন্সম্ জান্সন না, ন্সেকার। এটা দাবী কস্পর একটা কন্সম্পউটার যতটুকু দাবী করস্পত পাস্পর–
এোস্পন  যালান্সির সবগুস্পলা ম্নুষয বসন্সত-গ্রস্পহর সরকডি আস্পে। 
 
এর সিতস্পর যতটুকু তিয সোকাস্পনা হস্প়েস্পে ততটুকুই সস বলস্পব, এবং যারা তিযগুস্পলা 
েুন্সকস্প়েস্পে তারা যন্সদ ম্স্পন কস্পর এধরস্পনর সবগুস্পলা গ্রস্পহর সরকডি অন্তিুিি করা হস্প়েস্পে, 
ন্সকন্তু আসস্পল কস্পরন্সন, তেন কন্সম্পউটারও িুল ধারণা সদস্পব, ন্সেক? 
 
অবিযই, ন্সেকার। 
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সসস্পিস্পল সোিঁজ-েবর কস্পরে? 
 
ন্সেকার, কম্পর অস্বন্সির সাস্পি বলল, সসস্পিস্পল অস্পনস্পকই  া়োর বযাপাস্পর কিা বস্পলস্পে। 
ন্সকন্তু সব অিিহীন কুসংোর। সয  ল্পটা শুন্সনস্প়েস্পে সসটা হস্পচ্ছ  া়ো অতযন্ত িন্সিিালী 
একটা গ্রহ যাস্পদরস্পক ন্সম্উলও ি়ে সপত। 
 
ওরা তাই বস্পলস্পে? সজনন্সডবল উস্পিজনা দম্ন কস্পর বলল। তুন্সম্ এতই ন্সনন্সিত সয আর 
সোিঁজ-েবর কস্পরা ন্সন? 
 
না, ন্সেকার। অস্পনক সোিঁজ ন্সনস্প়েন্সে। ন্সকন্তু সব কিার সিষ কিা হস্পচ্ছ এইম্াত্র আন্সম্ যা 
বললাম্। 
 
স্বিাবতই, সজনন্সডবল বলল, ট্র্যান্সিজও এগুস্পলা শুস্পনস্পে এবং সকাস্পনা কারস্পণ সসই 
ম্হািন্সিস্পক ধরার জনয েুস্পটস্পে  া়োর ন্সদস্পক। সতকিতা সদস্পে ম্স্পন হ়ে ি়ে পাস্পচ্ছ সস। 
 
অবিযই সম্ভব, ন্সেকার। 
 
অিচ তুন্সম্ তাস্পক অনুসরণ কস্পরান্সন? 
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কস্পরন্সে, ন্সেকার। অন্তত  া়োর ন্সদস্পক যাস্পচ্ছ সসটা ন্সনন্সিত হও়ো পযিন্ত অনুসরণ 
কস্পরন্সে। তারপর  া়োন ন্সসস্পিস্পম্র বাইস্পরর সীম্ানা়ে ন্সফস্পর এস্পসন্সে। 
 
সকন? 
 
ন্সতনটা কারণ, ন্সেকার। প্রিম্ত আপনার সপৌঁোস্পনার সম়্ে হস্প়ে ন্স স্প়েন্সেল এবং আন্সম্ 
সচস্প়েন্সেলাম্ ন্সকেুটা এন্স স্প়ে এস্পস আপনাস্পক তুস্পল সনই। সযস্পহতু আম্ার যাস্পন হাইপার 
ন্সরস্পল বসাস্পনা আস্পে, তাই টান্সম্িনাস্পস সস্পন্দহ না জান্স স্প়ে ট্র্যান্সিস্পজর কাে সিস্পক দূস্পর সযস্পত 
পারব না, তস্পব এই পযিন্ত আসাটা ম্স্পন হস্প়েস্পে ন্সনরাপদ। ন্সিতী়েত যেন সদেলাম্ 
ট্র্যান্সিজ েুব ধীর  ন্সতস্পত  া়ো গ্রস্পহর ন্সদস্পক এস্প াস্পচ্ছ, তেন িাবলাম্ একটু এন্স স্প়ে এস্পস 
আপনার সাস্পি দ্রুত সাক্ষাৎ করস্পল সকাস্পনা সম্সযা হস্পব না, কারণ যন্সদ সকাস্পনা সম্সযা 
সদো সদ়ে সসটা আম্ার সচস্প়ে আপন্সনই িাস্পলা সাম্লাস্পত পারস্পবন। 
 
এস্পকবাস্পর ন্সেক কিা। আর তৃতী়েটা? 
 
আম্াস্পদর সিষবার সযা াস্পযাস্প র পর ন্সেকার, এম্ন একটা ঘটনা ঘস্পটস্পে যা আন্সম্ আিা 
কন্সরন্সন–বুঝস্পতও পারন্সে না। তাডাহুস্পডা কস্পর এন্স স্প়ে আসার সসটাও একটা কারণ। 
 
সকান ঘটনাটা তুন্সম্ আিা কস্পরান্সন, বুঝস্পত পাস্পরান্সন। 
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ফাউস্পেিন ন্সেস্পটর যুদ্ধযানগুস্পলা সসস্পিল সীম্াস্পন্তর ন্সদস্পক এস্প াস্পচ্ছ। আম্ার কন্সম্পউটার 
সংবাদটা ধস্পরস্পে সসস্পিল ন্সনউজ ব্র্ডকাষ্ট সিস্পক। যুদ্ধযাস্পনর বহস্পর কম্পস্পক্ষ পািঁচটা 
আধুন্সনকযান রস্প়েস্পে যার একটাই সসস্পিলস্পক ধ্বংস কস্পর সদ়োর জনয যস্পিষ্ট। 
 
সজনন্সডবল সাস্পি সাস্পি উির ন্সদলনা, কারণ এটা সস আিা কস্পরন্সন–সসও বুঝস্পত পারস্পে 
না। তাই এক মু্হূতি পস্পর অবোর সুস্পর ন্সজস্পেস করল, সতাম্ার ন্সক ম্স্পন হ়ে ট্র্যান্সিস্পজর 
 া়োর ন্সদস্পক এস্প াস্পনার সাস্পি এর সকাস্পনা সম্পকি আস্পে? 
 
অবিযই ঘটনাগুস্পলা পর পর ঘস্পটস্পে–আর যন্সদ ে অনুসরণ কস্পর ক-সক তাহস্পল সাম্ানয 
হস্পলও সম্ভাবনা িাস্পক সয ক এর জনয ে ঘটস্পে। 
 
সবি, আম্রা সবাই তাহস্পল যান্সচ্ছ  া়ো–ট্র্যান্সিজ, আন্সম্ এবং প্রিম্ ফাউস্পেিন।–যাই 
সহাক সতাম্ার িূন্সম্কা তুন্সম্ িাস্পলািাস্পবই পালন কস্পরে, কম্পর। এেন ন্সকেু কাজ সসস্পর 
সফন্সল। প্রিস্পম্ই আম্াস্পক সদোও এই কন্সম্পউটার ন্সকিাস্পব কাজ কস্পর এবং এটা ন্সদস্প়ে 
ন্সকিাস্পব ম্হাকািযান চালাব। ম্স্পন হ়ে না সবন্সি সম়্ে লা স্পব। 
 
তারপর তুন্সম্ আম্ার যাস্পন উেস্পব, এরই ম্স্পধয সসটা চালাস্পনার কা়েদা সতাম্ার ম্াইস্পে 
োন্সপস্প়ে সদব। সকাস্পনা সম্সযা হস্পব না। শুধু বলস্পত বাধয হন্সচ্ছ (স্পচহারা সদস্পেই বুঝস্পত 
পারে) ন্সজন্সনসটা এস্পকবাস্পর প্রান ন্সতহান্সসক। এোস্পনই অস্পপক্ষা করস্পব তুন্সম্। 
 
কতন্সদন, ন্সেকার? 
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আন্সম্ ন্সফস্পর না আসা পযিন্ত। সবন্সিন্সদস্পনর জনয সযস্পত চাইনা, যাস্পত সাপ্লাই সিষ হস্প়ে 
ন্স স্প়ে তুন্সম্ ন্সবপস্পদ পড। আর যন্সদ সদন্সর হস্প়েই যা়ে, সসস্পিল ইউন্সন়েস্পনর সকাস্পনা বসন্সত 
গ্রস্পহ যাস্পব। সযোস্পনই িাস্পকা সতাম্াস্পক েুিঁস্পজ সনব। 
 
আপন্সন সযিাস্পব বস্পলন, ন্সেকার। 
 
আর কাউস্পক ন্সকেু বলস্পব না। এই রহসযম়্ে  া়োস্পক আন্সম্ সাম্লাস্পত পারব, এবং যন্সদ 
প্রস্প়োজন হ়ে, ফাউস্পেিস্পনর পািঁচটা যুদ্ধযানস্পকও সাম্লাস্পত পারব। 
 
. 
 
৬৭. 
 
ন্সলস্পটারাল সটান্সবং সাত বের ধস্পর সসস্পিল-এ ফাউস্পেিস্পনর অযাম্বাস্পসডর ন্সহস্পসস্পব কাজ 
করস্পে। কাজটা তার িাস্পলা লাস্প । 
 
লম্বা ম্জবুত কাোস্পম্া, যেন ফাউস্পেিন এবং সসস্পিস্পলর ফযািন ন্সেল লীন সিি করা 
তেন সিস্পকই সস পাতলা স াফ রাস্পে। দৃঢ় প্রসন্ন মু্েিাব, ব়েস চু়োন্ন হস্পলও ন্সিশুসুলি 
সচহারা। সহস্পজ ন্সনস্পজর কাস্পজর প্রন্সত আগ্রহী হস্পত সদো যা়ে না। 
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অিচ এই কাজটা সস পেন্দ কস্পর। এর কারস্পণই সস টান্সম্িনাস্পসর রাজননন্সতক সঘারপযািঁচ 
সিস্পক দূস্পর িাকস্পত সপস্পরস্পে। সসস্পিস্পল ন্সবলাসী জীবনযাপন করস্পত পারস্পে, ন্সনস্পজর স্ত্রী 
কনযাস্পক এই সম্াস্পজ আসি করার সুস্পযা  সপস্প়েস্পে। জীবস্পন, সকাস্পনা েন্দপতন ঘটুক 
সস চা়ে না। 
 
অনযন্সদস্পক সস সকাস্পডলস্পক পেন্দ কস্পর না, হ়েস্পতা সকাস্পডলও স ািঁফ রাস্পে বস্পল, যন্সদও 
অস্পনক সোট এবং কািঁচাপাকা। পুরস্পনা ন্সদনগুস্পলাস্পত এ বযাপাস্পর দুজস্পনর সিতর যস্পিষ্ট 
প্রন্সতস্পযান্স তা ন্সেল, এেন সনই। 
 
সস টান্সম্িনাস্পস িাকস্পতই সকাস্পডল ন্সনরাপিা প্রধান ন্সহস্পসস্পব দান্স়েত্ব শুরু কস্পর। তেন সস 
স্বপ্ন সদেন্সেল হারলা ব্র্যাস্পন্নাস্পক পরান্সজত কস্পর সম়্ের হও়োর। সম়্ের ন্সনস্পজর স্বাস্পিিই 
তাস্পক অযাম্বাস্পসডস্পরর দান্স়েত্ব ন্সদস্প়ে সন্সরস্প়ে সদ়ে, ন্সবন্সনম্স্প়ে তার জনয সস বস্প়ে আস্পন যস্পিষ্ট 
সুনাম্। ন্সকন্তু সকাস্পডলস্পক পেন্দ কস্পর না, তার সবসম্স্প়ের আমু্স্পদ িন্সঙ্গর কারস্পণই। 
সকাস্পডল এম্ন একজন সতাক সয কাস্পরা  লা সকস্পট সফলার পরও হান্সস েুিী িাকস্পত 
পাস্পর। 
 
এেন সকাস্পডল বস্পস আস্পে হাইপার সেসাল ইস্পম্স্পজ, বরাবস্পরর ম্স্পতা হান্সসেুিী 
আন্তন্সরক, তার আসল িরীর রস্প়েস্পে টান্সম্িনাস্পস, ফস্পল সটান্সবং আন্সতস্পি়েতার হাত সিস্পক 
ন্সনষৃ্কন্সত সপস্প়েস্পে। 
 
সকাস্পডল, সটান্সবং বলল, আন্সম্ চাই যুদ্ধযানগুস্পলা সন্সরস্প়ে সন়ো সহাক। 
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সকাস্পডল উজ্জ্বলিাস্পব হাসল। আন্সম্ও চাই, ন্সকন্তু ওল্ড সলডী ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্প়ে সফস্পলস্পে। 
 
তুন্সম্ তাস্পক সবাঝাস্পত পারস্পব। 
 
ম্াস্পঝ ম্স্পধয পান্সর। যেন সস বুঝস্পত চা়ে। এেন চাস্পচ্ছ না।–সটান্সবং, ন্সনস্পজর কাজ কর। 
সসস্পিলস্পক িান্ত রাে। 
 
সসস্পিলস্পক ন্সনস্প়ে িাবন্সেনা, সকাস্পডল। আন্সম্ িাবন্সে ফাউস্পেিনস্পক ন্সনস্প়ে। 
 
আম্রা সবাই িাবন্সে। 
 
তকি কস্পরা না সকাস্পডল। আম্ার কিা সিান। 
 
সানস্পন্দ, ন্সকন্তু এোস্পন, টান্সম্িনাস্পস সম়্ে েুব োরাপ। আন্সম্ সারাজীবন সতাম্ার কিা 
শুনস্পত পারব না। 
 
যতটুকু সম্ভব সংস্পক্ষস্পপ বলন্সে।–যন্সদ এই হাইপারস্পেসাল লাইন ন্সনরাপদ হ়ে তাহস্পল 
সোলােুন্সল বলস্পত পান্সর। 
 
ন্সনরাপদ। 
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তাহস্পল বলস্পত দাও। ন্সকেুন্সদন আস্প  স ালান ট্র্যান্সিজ নাস্পম্ কাস্পরা কাে সিস্পক একটা 
েবর পাই। পুরস্পনা রাজননন্সতক জীবস্পন একজন ট্র্যান্সিজস্পক ন্সচনতাম্, সস ন্সেল 
পন্সরবহস্পনর কন্সম্িনার। 
 
সেস্পলটার চাচা। সকাস্পডল বলল। 
 
আহ্, এই ট্র্যান্সিজস্পক তুন্সম্ সচন তাহস্পল। তারপস্পর জানস্পত সপস্পরন্সে, সস ন্সেল একজন 
কাউন্সিলম্যান, যাস্পক সাম্প্রন্সতক সসলডন ক্রাইন্সসস সিষ হবার পর সগ্রফতার কস্পর 
ন্সনবিাসন সদ়ো হ়ে। 
 
ন্সেক। 
 
আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সর না। 
 
ন্সক ন্সবশ্বাস কস্পরা না? 
 
সয তাস্পক ন্সনবিাসন সদ়ো হস্প়েস্পে। 
 
সকন? 
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সকাস্পনা না ন্সরকস্পক ন্সনবিাসন সদ়ো হস্প়েস্পে, এম্ন ঘটনা ফাউস্পেিস্পনর ইন্সতহাস্পস আস্পে? 
সটান্সবং দাবী জানাস্পলা। তাস্পক সগ্রফতার করা হস্পব বা হস্পব না। সগ্রফতার হস্পল ন্সবচার হস্পব 
বা হস্পব না। ন্সবচার হস্পল সস সদাষী সাবযি হস্পব বা হস্পব না। সদাষী সাবযি হস্পল তাস্পক 
জন্সরম্ানা করা হস্পব, পদাবনন্সত সদ়ো হস্পব, যাবিীবন বা মৃ্তুযদে সদ়ো হস্পব। ন্সনবিাসন 
সদ়ো হস্পব না। 
 
প্রিম্বার বস্পল একটা কিা আস্পে। 
 
সবাকা। সবিাধুন্সনক ম্হাকািযাস্পন ন্সনবিাসন? সকান সবাকা বুঝস্পবনা সয সস সতাম্ার ওল্ড 
সলন্সডর ন্সবস্পিষ ন্সম্িস্পন রস্প়েস্পে? কার সচােস্পক ন্সতন্সন ফািঁন্সক ন্সদস্পত চান? 
 
ন্সম্িনটা ন্সক হস্পত পাস্পর? 
 
 হ়েস্পতা  া়ো গ্রহ েুিঁস্পজ সবর করা। 
 
সকাস্পডস্পলর হান্সসেুন্সি িাব ন্সকেুটা দূর হস্প়ে স ল। সচাস্পের দৃন্সষ্ট কস্পোর। জান্সন আম্ার 
কিা ন্সবশ্বাস করার সকাস্পনা আগ্রহ আপনার সনই, ন্সম্. অযাম্বাস্পসডর। তস্পব ন্সবস্পিষিাস্পব 
অনুস্পরাধ করব এই কিাটা ন্সবশ্বাস করস্পত। ট্র্যান্সিজস্পক ন্সনবিাসন সদ়োর সম়্ে সম়্ের বা 
আন্সম্ সকউই  া়োর নাম্ জানতাম্ না।  তকালই প্রিম্ নাম্টা শুস্পনন্সে। কিাটা ন্সবশ্বাস 
করস্পল আস্পলাচনা আস্পরকটু এস্প াস্পনা যা়ে। 
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কষ্ট হস্পলও আন্সম্ আম্ার সস্পন্দহপ্রবণ ম্ানন্সসকতা বাদ সদব। 
 
কিাটা সন্সতয, ন্সম্. অযাম্বাস্পসডর, আর সোট্ট একটা কিা সযা  করা প্রস্প়োজন। সব সিষ 
হস্প়ে যাও়োর পর আপন্সন অস্পনক প্রস্পশ্নর মু্স্পোমু্ন্সে হস্পবন, আপনার জনয আনস্পন্দর ন্সকেু 
হস্পব না। এম্নিাস্পব বলস্পেন সযন  া়ো আপনার পন্সরন্সচত। আপন্সন ন্সকেু জাস্পনন অিচ 
আম্রা জান্সন না, ন্সকিাস্পব সসটা সম্ভব হস্পলা। আপন্সন যা জাস্পনন সব আম্াস্পদর জানাস্পনা 
আপনার দান্স়েত্ব ন্সেল। 
 
সটান্সবং নরম্ সুস্পর বলল,  া়ো সসস্পিল ইউন্সন়েস্পনর ম্স্পধয পস্পড না। হ়েস্পতা এর সকাস্পনা 
অন্সিত্বই সনই। সসস্পিস্পল  া়োর বযাপাস্পর যত রূপকিা আর কুসংোর চালু আস্পে, 
সসগুস্পলা টান্সম্িনাস্পস পাোস্পনা আম্ার দান্স়েত্ব ন্সেল? তুন্সম্ যন্সদ বল সয ট্র্যান্সিজস্পক পাোস্পনা 
হস্প়েস্পে  া়ো েুিঁস্পজ সবর করার জনয এবং পািঁচটা আধুন্সনক যুদ্ধযান এই অনুসন্ধাস্পন তাস্পক 
সাহাযয করস্পে, তারা কেস্পনা ন্সবশ্বাস করস্পব না। সাধারণ ম্ানুষ রূপকিা ন্সবশ্বাস করস্পলও 
সরকার কস্পরনা এবং ফাউস্পেিন ন্সবশ্বাস কস্পর সসটাও তারা ম্ানস্পব না। ওরা ধস্পর সনস্পব 
ফাউস্পেিন সজার কস্পর সসস্পিলস্পক সফডাস্পরিস্পনর অন্তিুিি করস্পত চাইস্পে। 
 
যন্সদ সসরকম্ই পন্সরকল্পনা কস্পর িান্সক তাহস্পল? 
 
িুল হস্পব। সকাস্পডল পািঁচ িতােীর ইন্সতহাস্পস আম্রা কেস্পনা রাজয দেস্পলর জনয যুদ্ধ 
কস্পরন্সে? বরং ন্সনস্পজস্পদরই দেস্পলর হাত সিস্পক বািঁচাস্পনার জনয যুদ্ধ কস্পরন্সে এবং একবার 
বযিি হস্প়েন্সে ন্সকন্তু সকাস্পনা যুদ্ধ সিস্পষই আম্াস্পদর সীম্ানা বাস্পডন্সন। সফডাস্পরিস্পন সযা  
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সদ়োর বযাপারটা সবসম়্েই হস্প়েস্পে িান্সন্ত চুন্সির ম্াধযস্পম্। যারা ম্স্পন কস্পরস্পে আম্াস্পদর 
সাস্পি সযা  ন্সদস্পল লাি হস্পব তারাই সযা  ন্সদস্প়েস্পে। 
 
হ়েস্পতা সসস্পিল এেন ম্স্পন করস্পে আম্াস্পদর সাস্পি সযা  ন্সদস্পল তাস্পদর লাি হস্পব। 
 
কেস্পনাই ম্স্পন করস্পব না যতক্ষণ আম্াস্পদর যুদ্ধযানগুস্পলা তাস্পদর সীম্াস্পন্ত িাকস্পব। 
ওগুস্পলা সন্সরস্প়ে নাও। 
 
সম্ভব না। 
 
সকাস্পডল, সসস্পিল ফাউস্পেিস্পনর জনয চম্ৎকার একটা ন্সবোপন। ওস্পদরস্পক আম্রা 
চারপাি সিস্পক ন্সঘস্পর সরস্পেন্সে, অসহা়ে অবস্থা়ে আস্পে ওরা। অিচ এেস্পনা স্বাধীন, ন্সনস্পজর 
ম্স্পতা চলস্পে, এম্নন্সক সরাসন্সর ফাউস্পেিস্পনর ন্সবরুস্পদ্ধ তবস্পদন্সিক নীন্সত অনুসরণ করস্পে। 
 যালান্সিস্পত এর সিস্পক আর কত িাস্পলািাস্পব প্রম্াণ করা যাস্পব সয আম্রা বল প্রস্প়ো  
করস্পত চাইনা, বনু্ধত্ব চাই?–সসস্পিল দেল করা ম্াস্পন ন্সনস্পজস্পদর ন্সজন্সনস আবার দেল 
করা। অন্তত অিিননন্সতকিাস্পব ওরা আম্াস্পদর হাস্পতর মু্স্পো়ে। ন্সকন্তু সাম্ন্সরক িন্সি প্রস্প়ো  
করা হস্পল  যালান্সির সবাই বুস্পঝ সনস্পব আম্রা সাম্রাজযবাদী হস্প়ে পস্পডন্সে। 
 
আর যন্সদ বন্সল সয আম্রা আসস্পলই  া়োর বযাপাস্পর আগ্রহী? 
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সসস্পিল ইউন্সন়েন যতটুকু ন্সবশ্বাস কস্পরস্পে আন্সম্ তার সবন্সি ন্সবশ্বাস করবনা। ট্র্যান্সিজ 
আম্াস্পক জানাস্পলা সয সস  া়োর ন্সদস্পক যাস্পচ্ছ এবং সসটা সযন টান্সম্িনাসস্পক জানাই। ইচ্ছা 
না িাকস্পলও আন্সম্ জানালাম্। হাইপারস্পেসাল লাইন োো হও়োর আস্প ই ফাউস্পেিন 
সনিী নডস্পত শুরু করল। সসস্পিন্সল়োন সেস সিদ না কস্পর তুন্সম্ ন্সকিাস্পব  া়ো সপৌঁেস্পব? 
 
ন্সপ্র়ে সটান্সবং, ন্সনস্পজর কিাই তুন্সম্ িুস্পল যাচ্ছ। এক ন্সম্ন্সনট আস্প ই বস্পলে  া়ো সসস্পিল 
ইউন্সন়েস্পনর ম্স্পধয পস্পড না। আম্ার ধারণা তুন্সম্ ত, সয হাইপার সেস সবার জনয 
উনু্মি, সকাস্পনা ন্সবস্পশ্বর ন্সনজস্ব অঞ্চস্পলর ম্স্পধয পস্পডনা। এেন যন্সদ ফাউস্পেিন সটন্সরস্পটান্সর 
সিস্পক হাইপারস্পেস্পসর ম্ধয ন্সদস্প়ে  া়োন সটন্সরস্পটান্সরস্পত সপৌঁোই এবং তাস্পদর সেস্পসর 
এক ন্সকউন্সবক সসন্সেন্সম্টার অংিও অন্সতক্রম্ না কন্সর, তেন সসস্পিন্সল়োনরা ন্সকিাস্পব 
অন্সিস্পযা  করস্পব? 
 
বযাপারটা ওরা এিাস্পব সদেস্পব না, সকাস্পডল।  া়োস্পক ওরা চারপাি সিস্পক ন্সঘস্পর সরস্পেস্পে। 
রাজননন্সতকিাস্পব এক না হস্পলও তারা সসটাস্পক ন্সনস্পজস্পদর অংি বস্পল দাবী করস্পব। 
িত্ৰুস্পদর যুদ্ধযান এন্স স্প়ে আসস্পল একিা বলস্পবই। 
 
আম্রাস্পতা ওস্পদর িত্ৰু না, বনু্ধ। 
 
আন্সম্ বলন্সে সসস্পিল যুদ্ধ সঘাষণা করস্পত পাস্পর। হ়েস্পতা সাম্ন্সরক িন্সিস্পত সস সহস্পর যাস্পব, 
ন্সকন্তু এই যুদ্ধ  যালান্সিস্পত ফাউস্পেিস্পনর ন্সবরুস্পদ্ধ প্রবল জনম্ত ততন্সর করস্পব; 
ন্সবরুদ্ধপক্ষগুস্পলাস্পক সাহাযয করস্পব সজাট বািঁধস্পত। সফডাস্পরিস্পনর ন্সকেু সদসয হ়েস্পতা নতুন 
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কস্পর ন্সনস্পজস্পদর অবস্থা ন্সবস্পবচনা করস্পব। অিযন্তরীণ ন্সবিৃঙ্খলার কারস্পণই যুদ্ধটা আম্রা 
সহস্পর যাস্পবা। পািঁচি বেস্পরর সব অগ্র ন্সত সিস্পম্ যাস্পব। 
 
িান্সন্ত, িান্সন্ত, সটান্সবং সকাস্পডল আস্প র সুস্পরই বলল। এম্নিাস্পব বলে সযন পািঁচি বের 
ন্সকেুই না, এেস্পনা সযালির হান্সডিস্পনর যুস্প  পস্পড আন্সে।  যালাকন্সটক এম্পা়োর যেন 
সবস্পচস্প়ে িন্সিিালী ন্সেল, আম্রা এেন তার সচস্প়েও সবন্সি িন্সিিালী। ফাউস্পেিন সনিীর 
একটা সো়োরন পুস্পরা  যালাকন্সটক সনিীস্পক পরান্সজত করস্পত পারস্পব, সয সকাস্পনা 
 যালাকন্সটক সসক্টর দেল করস্পত পারস্পব। 
 
আম্রা  যালাকন্সটক এম্পা়োস্পরর সাস্পি যুদ্ধ করন্সেনা। যুদ্ধ করন্সে ন্সনস্পজস্পদর সম্স্প়ের গ্রহ 
এবং সসক্টরগুস্পলার সাস্পি। 
 
যারা আম্াস্পদর ম্স্পতা উন্নন্সত করস্পত পাস্পরন্সন। আম্রা এেনই পুস্পরা  যালান্সি একত্র 
করস্পত পারব। 
 
সসলডন প্লযান অনুযা়েী তার জনয আস্পরা পািঁচি বের লা স্পব। 
 
সসলডন প্লযাস্পন প্রযুন্সির অগ্র ন্সতস্পক গুরুত্ব সদ়ো হ়েন্সন। আম্রা এেনই পারব।–সবাঝার 
সচষ্টা কস্পরা, আন্সম্ বলন্সে না সয এেনই করব বা করা উন্সচত। শুধু বলন্সে সয করস্পত 
পারব। 
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সকাস্পডল, সারাজীবন তুন্সম্ টান্সম্িনাস্পস কান্সটস্প়েে।  যালান্সির আসল অবস্থা জান না। 
আম্াস্পদর সনিী সয সকাস্পনা গ্রস্পহর সাম্ন্সরক িন্সিস্পক পরান্সজত করস্পত পারস্পব,–ন্সকন্তু 
তারপর ন্সবস্পদ্রাস্পহ পন্সরপূণি  যালান্সিস্পক িাসন করস্পত পারস্পব না আর বল প্রস্প়ো  করস্পল 
ন্সেক তাই ঘটস্পব। জাহাজগুস্পলা ন্সফন্সরস্প়ে নাও! 
 
সম্ভব না, সটান্সবং। সিস্পব সদে– া়ো যন্সদ সপৌরান্সণক কান্সহনী না হ়ে? 
 
সটান্সবং সিস্পম্ সকাস্পডস্পলর ম্স্পনািাব সবাঝার সচষ্টা করল। হাইপারস্পেস্পস হান্সরস্প়ে যাও়ো 
একটা গ্রহ সপৌরান্সণক কান্সহনী না? 
 
এটা একটা কুসংোর, আর প্রস্পতযক কুসংোস্পরর সপেস্পনই ন্সকেুটা সতয িাস্পক। ট্র্যান্সিজ 
এ বযাপাস্পর এম্ন আচরণ করস্পে সযন সসটা বািব ম্হাকাস্পির বািব গ্রহ। তার কিা যন্সদ 
ন্সেক হ়ে? 
 
ননস্পসি! আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সরনা। 
 
না? একবাস্পরর জনয ন্সবশ্বাস কর। একটা বািব গ্রহ সয সসস্পিলস্পক ন্সম্উল এবং 
ফাউস্পেিস্পনর কাে সিস্পক রক্ষা করস্পে। 
 
ন্সনস্পজর যুন্সি ন্সনস্পজই েেন করে।  া়ো ন্সকিাস্পব সসস্পিলস্পক রক্ষা করস্পে। আম্রা তাস্পদর 
ন্সবরুস্পদ্ধ যুদ্ধযান পাোন্সচ্ছ না? 
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তাস্পদর ন্সবরুস্পদ্ধ না,  া়োর ন্সবরুস্পদ্ধ, সয গ্রহ রহসযম়্েিাস্পব অজানা–ন্সনস্পজস্পদর স াপন 
রােস্পত এত সবন্সি সতকি সয প্রকৃত ম্হাকাস্পি িাকার পস্পরও প্রন্সতস্পবিী গ্রহগুস্পলাস্পক 
সকাস্পনািাস্পব বুন্সঝস্প়েস্পে সস হাইপারস্পেস্পস চস্পল স স্পে এবং সবিাধুন্সনক  যালাকন্সটক 
ম্যাস্পপর পন্সরপূণি কন্সম্পউটারাইজড ডাটা সিস্পক ন্সনস্পজস্পক বাইস্পর সরস্পেস্পে। 
 
েুব অস্বািান্সবক গ্রহ, কারণ হ়েস্পতা এটা ম্াইে ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত পাস্পর। 
 
আর তুন্সম্ই বস্পলে একটা সসস্পিন্সল়োন  স্পল্প বলা হস্প়েস্পে  যালান্সি দেল করার জনয 
ন্সম্উলস্পক পান্সেস্প়েন্সেল  া়ো। ন্সম্উল ন্সক ম্াইে ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত পারত না? 
 
তাহস্পল  া়ো ন্সম্উলস্পদর গ্রহ? 
 
 সন্সতয কিাটা তুন্সম্ বলস্পত পারস্পব? 
 
 পুনজিন্ম লাি করা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর গ্রহ হস্পত পাস্পর। 
 
সকন ন়ে? বযাপারটা তদন্ত কস্পর সদো উন্সচত না? 
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সটান্সবং একটু নরম্ হস্পলা। ন্সকেুক্ষণ আস্প ও মু্ে বািঁকা কস্পর হাসন্সেল, এেন ম্ািা ন্সনচু 
কস্পর সরস্পেস্পে। তারপর িুরুর ন্সনচ সিস্পক সচাে তুস্পল বলল, তদন্ত কস্পর সদোটা 
ন্সবপিনক হস্পব না? 
 
হস্পব ন্সক? 
 
প্রস্পশ্নর উিস্পর প্রশ্ন করা়ে সবাঝা যাস্পচ্ছ সন্সেক উিরটা সতাম্ার জানা সনই। ন্সম্উল বা 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পদর ন্সবরুস্পদ্ধ যুদ্ধযানগুস্পলা ন্সক কাস্পজ আসস্পব। ওরা সতাম্াস্পক ধ্বংস 
কস্পর সফলস্পব। বরং সবন্সকেু স্বািান্সবকিাস্পব ঘটস্পত দাও। রিপাত এন্সডস্প়ে, িান্সন্ত বজা়ে 
সরস্পে। যুদ্ধযানগুস্পলা ন্সফন্সরস্প়ে নাও। 
 
সম্ভব না। সন্সতয কিা বলস্পত ন্সক, সটান্সবং, সম়্ের ব্র্যান্না ন্সনস্পজ এগুস্পলার সাস্পি িাকস্পবন, 
এবং োউটিীপগুস্পলা এরই ম্স্পধয হাইপারস্পেস্পসর ম্ধয ন্সদস্প়ে  া়োন সটন্সরস্পটান্সরর ন্সদস্পক 
রও়োনা ন্সদস্প়েস্পে। 
 
সটান্সবং এর সচাে ন্সবফান্সরত হস্প়ে স স্পে, যুদ্ধ একটা লা স্পবই, আন্সম্ বস্পল ন্সদলাম্। 
 
তুন্সম্ আম্াস্পদর অযাম্বাস্পসডর। সসটা সেকাও। সসস্পিন্সল়োনস্পদর যত ধরস্পনর ন্সনি়েতা 
দরকার দাও। সবাঝাও আম্াস্পদর সকাস্পনা অসৎ ইচ্ছা সনই। যা ইচ্ছা হ়ে তাই বল। শুধু 
ওস্পদরস্পক িান্ত রাে। 
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একটু সিস্পম্ সটান্সবং এর হতিম্ব সচহারাটা সদস্পে ন্সনল। এইটুকুই। ফাউস্পেিন িীপ 
ইউন্সন়েস্পনর সকাস্পনা গ্রস্পহ নাম্স্পবনা বা তাস্পদর ম্হাকাি অন্সতক্রম্ করস্পব না। যন্সদ সকাস্পনা 
সসস্পিন্সল়োন যান ইউন্সন়েস্পনর বাইস্পর, ন্সকন্তু ফাউস্পেিন এলাকার সিতস্পর আম্াস্পদর 
চযাস্পলঞ্জ কস্পর, সাস্পি সাস্পি সসটাস্পক ম্হাকাস্পি ন্সম্ন্সিস্প়ে সদ়ো হস্পব। এবযাপাস্পরও পন্সরষ্কার 
কস্পর বুন্সঝস্প়ে সদস্পব এবং সসস্পিন্সল়োনস্পদর িান্ত রাে। বযিিতার জনয দা়েী িাকস্পব তুন্সম্। 
এবং যন্সদ বযিি হও  যালান্সির সকািাও ন্স স্প়ে বািঁচস্পত পারস্পব না। 
 
সযা াস্পযা  সকস্পট সদ়োর সম়্ে সকাস্পডস্পলর  লা়ে হুম্ন্সক বা বনু্ধত্ব ন্সকেুই ন্সেল না। 
 
সটান্সবং হা কস্পর দািঁন্সডস্প়ে রইল ন্সনস্পজর জা়ে া়ে। 
 
. 
 
৬৮. 
 
 ট্র্যান্সিজ এম্নিাস্পব চুল োম্স্পচ ধরল সযন ন্সনস্পজর ন্সচন্তা িাবনা বুঝস্পত চাইস্পে। অনযম্নে 
 লা়ে সপস্পলাস্পরটস্পক ন্সজস্পেস করল, সতাম্ার ম্স্পনর অবস্থা ন্সক? 
 
ম্স্পনর অবস্থা? সপস্পলাস্পরট ফািঁকা  লা়ে বলল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

531 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

হযািঁ। আম্রা ফািঁস্পদ পস্পডন্সে–আম্াস্পদর যান চস্পল স স্পে বাইস্পরর ন্সন়েন্ত্রস্পণ এবং দ্রুত ন্সতস্পত 
একটা অজানা গ্রস্পহর ন্সদস্পক এস্প ান্সচ্ছ। তুন্সম্ ি়ে পাচ্ছ? 
 
সপস্পলাস্পরস্পটর লম্বা ন্সবষণ্ণ মু্েটা আস্পরা ন্সবষণ্ণ হস্প়ে স ল। িাস্পলা লা স্পে না ি়েও পান্সচ্ছ 
না। তস্পব ন্সকেুটা উন্সিগ্ন। 
 
আম্াস্পরা একই অবস্থা। অদু্ভত বযাপার! সসরকম্ ি়ে পান্সচ্ছ না সকন? 
 
 এটাইস্পতা আম্রা আিা কস্পরন্সেলাম্ স ালান। 
 
কন্সম্পউটাস্পরর ন্সিস্পন সেস সিিনটা এেন আস্পরা পন্সরোর সদো যাস্পচ্ছ। তার ম্াস্পন 
যস্পিষ্ট কাস্পে চস্পল আসা স স্পে। 
 
ট্র্ান্সিস্পজর ম্স্পন হস্পলা না এই সেস সিিন সতম্ন উন্নত। অিচ অস্পনক দূর সিস্পকই 
তাস্পদর ম্হাকািযাস্পনর ন্সন়েন্ত্রণ কজা কস্পর সফস্পলস্পে। 
 
আন্সম্ সবি িাস্পলািাস্পব ন্সচন্তা করস্পত পারন্সে, সজনি। োো ম্ািা়ে!–আম্ারস্পতা উন্সচত 
এেন লাফ ঝািঁপ ন্সদস্প়ে সঘস্পম্ অন্সস্থর হস্প়ে পডা। ন্সকেু একটা আিা করার ম্াস্পন 
অসহা়েিাস্পব ম্স্পর যাও়ো না। 
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আম্ার তা ম্স্পন হ়ে না, স ালান। যন্সদ  া়োনরা দূর সিস্পকই আম্াস্পদর ম্হাকািযান 
ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত পাস্পর, তাহস্পল দূর সিস্পকই আম্াস্পদর সম্স্পর সফলস্পত পারস্পব। এেস্পনা যেন 
সবিঁস্পচ আন্সে 
 
ন্সকন্তু আম্াস্পদর েিি করা হ়ে ন্সন। আম্রা েুব সবন্সি িান্ত। হ়েস্পতা আম্াস্পদর প্রিান্ত 
কস্পর সরস্পেস্পে। 
 
সকন? 
 
ম্ানন্সসকিাস্পব আম্াস্পদর সুস্থ রাোর জনয। হ়েস্পতা ওরা ন্সকেু প্রশ্ন করস্পব, তারপর সম্স্পর 
সফলস্পব। 
 
যন্সদ প্রশ্ন করার ম্স্পতা যুন্সিস্পবাধ তাস্পদর িাস্পক, তাহস্পল সকাস্পনা িাস্পলা কারণ োডা 
আম্াস্পদর না ম্ারার ম্স্পতা যুন্সিস্পবাধও িাকস্পব তাস্পদর। 
 
ট্র্যান্সিজ সচ়োস্পর সহলান ন্সদস্প়ে সটন্সবস্পলর সযোস্পন হাত রােত সসোস্পন পা তুস্পল ন্সদল। 
হ়েস্পতা একটা িাস্পলা কারণ তারা সবর কস্পর সনস্পব। তারপস্পরও, যন্সদ আম্াস্পদর ম্াইে 
েিি কস্পর, েুব সবন্সি কস্পর ন্সন। ন্সম্উল হস্পল, সস আম্াস্পদরস্পক ওোস্পন যাও়োর জনয প্রচে 
আগ্রহী কস্পর তুলত–অন্সত সানস্পন্দ, অন্সত উৎসাস্পহ আম্াস্পদর প্রন্সতন্সট সলাম্কূপ ন্সচৎকার 
কস্পর ওোস্পন সযস্পত চাইত। আঙু্গল ন্সদস্প়ে সস সেস সিিস্পনর ন্সদস্পক সদোস্পলা। সতাম্ার 
সসরকম্ ম্স্পন হস্পচ্ছ, সজনি? 
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অবিযই না। 
 
আন্সম্ সবি োো ম্ািা়ে যুন্সির সাস্পি ন্সচন্তা করস্পত পারন্সে। সবি অদু্ভত। নান্সক আন্সম্ 
আসস্পল প্রচে ি়ে সপস্প়েন্সে, আতস্পে উন্মাদ হস্প়ে স ন্সে–শুধু কল্পনা করন্সে সয আম্ার 
যুন্সিস্পবাধ ন্সেক আস্পে। 
 
সপস্পলাস্পরট কািঁধ ঝািঁকাস্পলা। সতাম্াস্পক আম্ার পা ল ম্স্পন হস্পচ্ছ। হ়েস্পতা আন্সম্ও সতাম্ার 
ম্স্পতাই পা ল এবং একই রকম্ কল্পনা করন্সে। সব ম্ানুস্পষর সিতস্পরই একই রকম্ 
পা লাম্ী িাস্পক, সসটা সয সকাস্পনা সম়্ে সদো ন্সদস্পত পাস্পর। অস্বীকার করার উপা়ে সনই। 
ন্সকন্তু ন্সনস্পজস্পদর অনুিূন্সত অনুসরণ করা োডা আর ন্সক করার আস্পে। তারপর অনযম্নে 
 লা়ে বলল, তাোডা আম্ার ন্সনস্পজরও ন্সকেু যুন্সি রস্প়েস্পে। 
 
হযািঁ? 
 
সবি, আম্রা বস্পলন্সে  া়ো ন্সম্উস্পলর গ্রহ বা পুন িন্সেত ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন। ন্সকন্তু তৃতী়ে 
অস্পরকটা ন্সবকল্প িাকস্পত পাস্পর, প্রিম্ দুস্পটা সিস্পক অস্পনক সবন্সি যুন্সিযুি। 
 
ন্সক সসটা? 
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সপস্পলাস্পরট সযন ধযানম্গ্ন হস্প়ে পডল। ট্র্ান্সিস্পজর ন্সদস্পক না তান্সকস্প়ে ন্সনচু ন্সচন্সন্তত সুস্পর 
বলস্পত লা ল,  া়ো–এম্ন এক ন্সবশ্ব–অন্সনধিান্সরত সম়্ে ধস্পর সয ন্সনস্পজস্পক লুন্সকস্প়ে 
সরস্পেস্পে। অনয সকাস্পনা গ্রস্পহর সাস্পি সযা াস্পযাস্প র সকাস্পনা সচষ্টাই কস্পর ন্সন। এস্পদর যস্পিষ্ট 
ক্ষম্তা আস্পে অিচ সকাস্পনা সচষ্টাই কস্পর ন্সন ক্ষম্তা আস্পরা বাডাস্পনার। শুধু সচস্প়েস্পে একা 
িাকস্পত। 
 
ট্র্যান্সিজ সচাে সোট কস্পর ন্সজস্পেস করল, সতা? 
 
বযাপারটা ম্ানুস্পষর আচরস্পণর সাস্পি সম্স্পলনা। ম্হাকাস্পি ম্ানুস্পষর ন্সবি হাজার। বেস্পররও 
সবন্সি সম্স্প়ের ইন্সতহাস্পস সদো যা়ে সয তারা সবসম়্ে সীম্ানা বৃন্সদ্ধ কস্পর চস্পলস্পে। 
যতগুস্পলা বাসস্পযা য গ্রহ পাও়ো স স্পে বসন্সত কস্পরস্পে সবগুস্পলাস্পত। সীম্ানা। বৃন্সদ্ধর জনয 
গ্রস্পহ গ্রস্পহ লডাই হস্প়েস্পে, প্রস্পতযকটা গ্রহই সকাস্পনা না সকাস্পনা সম়্ে। লান্সিত হস্প়েস্পে 
প্রন্সতস্পবিীস্পদর িারা।  া়ো ম্ানুস্পষর এই স্বািান্সবক আচরণ ম্াস্পনন্সন, তার কারণ হ়েস্পতা 
তারা ম্ানুষ না। 
 
ট্র্যান্সিজ ম্ািা নাডল, অসম্ভব। 
 
সকন অসম্ভব? রাস্প র সাস্পি বলল সপস্পলাস্পরট। আন্সম্ সতা বস্পলন্সে  যালান্সিস্পত ম্ানুষই 
একম্াত্র বুন্সদ্ধর ন্সবকাি ঘন্সটস্প়েস্পে, সসটা একটা ম্ি ধািঁধা। যন্সদ তা না হ়ে? অন্তত আস্পরা 
একটা বুন্সদ্ধম্ান প্রজান্সত িাকস্পত পাস্পর–এই একটা গ্রস্পহ–যাস্পদর ম্ানুস্পষর ম্স্পতা 
ন্সবিারণিীল স্বিাব সনই? তাোডা, সপস্পলাস্পরট আস্পরা উস্পিন্সজত হস্প়ে পডল, হ়েস্পতা 
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 যালান্সিস্পত এক ন্সম্ন্সল়েন বুন্সদ্ধম্ান প্রজান্সত রস্প়েস্পে, তারম্স্পধয ম্াত্র একটা ন্সবিারণিীল–
আম্রা। বাকীরা ঘস্পর লুন্সকস্প়ে আস্পে। 
 
অবািব! ট্র্যান্সিজ বলল। িাকস্পল সদো সপতাম্ই। যত উন্নত প্রযুন্সিই িাকুক আম্াস্পদর 
সেকাস্পত পারত না। সেস! ম্ানুষ োডা অনয সকাস্পনা বুন্সদ্ধম্ান প্রাণীর সিযতার 
ধ্বংসাবস্পিষও েুিঁস্পজ পাইন্সন, সপস্প়েন্সে? তুন্সম্ সতা ইন্সতহাসন্সবদ, তুন্সম্ই বস্পলা, সপস্প়েন্সে? 
 
সপস্পলাস্পরট ম্ািা নাডল। না পাইন্সন। ন্সকন্তু একটা িাকস্পত পাস্পর! এই একটা! 
 
 আন্সম্ ন্সবশ্বাস কন্সর না। তুন্সম্ বস্পলে  া়ো অন্সতপ্রাচীন একটা িে যার অিি পৃন্সিবী। সসটা 
ম্ানুষ োডা অনয সকাস্পনা প্রাণীর হ়ে ন্সকিাস্পব? 
 
এই গ্রস্পহর নাম্  া়ো সরস্পেস্পে ম্ানুষ সক জাস্পন সকন? প্রাচীন িস্পের সাস্পি এর ন্সম্লটা 
হস্পত পাস্পর কাকতালী়ে। সিস্পব সদস্পো, আম্রা সবি আগ্রহ ন্সনস্প়ে  া়োর। ন্সদস্পক এস্প ান্সচ্ছ–
একটু আস্প ই তুন্সম্ ন্সবিান্সরত বুন্সঝস্প়ে বস্পলে–আর এেন ইচ্ছার ন্সবরুস্পদ্ধই  া়োনরা ম্ানুষ 
ন্সকনা সসই বযাপাস্পর যুন্সি ততন্সর করন্সে। 
 
সকন? ম্ানুষ োডা অনয সকাস্পনা বুন্সদ্ধম্ান প্রাণীর সাস্পি ন্সক সম্পকি? 
 
ওরা আম্াস্পদর বযাপাস্পর আগ্রহী হস্প়ে উস্পেস্পে ম্ানুস্পষর বযাপাস্পর? 
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সজনি, তুন্সম্ পা ল হস্প়ে স ে। হাজার বের ধস্পর ওরা এম্ন এক  যালান্সিস্পত বাস 
করস্পে যার চারন্সদস্পক রস্প়েস্পে শুধু ম্ানুষ। এতন্সদন পস্পর সকন আগ্রহী হস্পব? আস্প  হ়েন্সন 
সকন? আর যন্সদ হ়েই সকন আম্াস্পদর সবস্পে ন্সনল? কাোকান্সে সসস্পিল বাদ ন্সদস্প়ে এতদূর 
টান্সম্িনাস্পস স ল সকন? 
 
হ়েস্পতা ওরা ফাউস্পেিস্পনর বযাপাস্পর আগ্রহী। 
 
ননস্পসি, ন্সহংস্র  লা়ে বলল ট্র্যান্সিজ। সজনি, তুন্সম্ ম্ানুষ োডা বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী চাইস্পল 
আর একটা সপস্প়ে স স্পল। আম্ার ম্স্পন হ়ে এেন তুন্সম্ ধরা ন্সদস্পত বা অসহা়ে। অবস্থা়ে 
ম্স্পর সযস্পতও আপন্সি করস্পব না–যন্সদ ওরা সতাম্াস্পক সকৌতূহল ন্সনবৃি করার একটু সম়্ে 
সদ়ে। 
 
সপস্পলাস্পরট আপন্সি জানাস্পত ন্স স্প়েও সিস্পম্ স ল।  িীর শ্বাস ন্সনস্প়ে বলল, সবি, হ়েস্পতা 
সতাম্ার কিাই ন্সেক, স ালান, ন্সকন্তু অন্তত ন্সকেুক্ষণ আন্সম্ আম্ার ন্সবশ্বাস ধস্পর রােব। 
ওোস্পন ন্সক আস্পে সসটা জানার জনয হ়েস্পতা সবন্সিক্ষণ অস্পপক্ষা করস্পত হস্পব না।–সদে। 
 
ন্সিস্পনর ন্সদস্পক সদোস্পলা সস। ট্র্যান্সিজ উস্পিজনা়ে সচাে সন্সরস্প়ে ন্সনস্প়েন্সেল, আবার ন্সফস্পর 
তাকাস্পলা। ন্সক এটা? 
 
সিিন সিস্পক একটা যান সবন্সরস্প়ে আসস্পে না? 
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ন্সকেু একটা, ট্র্যান্সিজ ন্সনরাসি  লা়ে স্বীকার করল। পন্সরষ্কার সবাঝা যাস্পচ্ছ না। েন্সবটাও 
আর বড করা যাস্পব না। ম্স্পন হস্পচ্ছ আম্াস্পদর ন্সদস্পকই আসস্পে এবং আম্ার ধারণা এটা 
একটা ম্হাকািযান। আম্রা একটা বাজী ধরস্পত পান্সর? 
 
ন্সক ধরস্পনর বাজী? 
 
ট্র্যান্সিজ আমু্স্পদ  লা়ে বলল, যন্সদ টান্সম্িনাস্পস ন্সফরস্পত পান্সর, তাহস্পল একটা ন্সডনাস্পরর 
বযবস্থা করা হস্পব এবং আম্রা দুজস্পনই সস্পবিাচ্চ চারজন স ি ন্সনস্প়ে আসস্পত পারব সয 
ম্হাকািযান আম্াস্পদর ন্সদস্পক এন্স স্প়ে আসস্পে তাস্পত যন্সদ ম্ানুষ োডা অনয সকাস্পনা। 
বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী িাস্পক, ন্সডনাস্পরর েরচ সদব আন্সম্, যন্সদ ম্ানুষ িাস্পক েরচ সদস্পব তুন্সম্। 
 
আন্সম্ রান্সজ। 
 
ন্সেক আস্পে, তাহস্পল। িাস্পলাম্স্পতা সবাঝার জনয ট্র্যান্সিজ  িীর ম্স্পনাস্পযা  ন্সদস্প়ে তান্সকস্প়ে 
আস্পে ন্সিস্পনর ন্সদস্পক। অবাক হস্প়ে িাবস্পে ম্ানুষ না অনয সকাস্পনা জীব সসটা ন্সক আসস্পলই 
সবাঝা যাস্পব। 
 
. 
 
৬৯. 
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 ব্র্যাস্পন্নার ম্ন্সরচা রস্পঙর চুলগুস্পলা সুন্দর কস্পর আচডাস্পনা। সযন ন্সতন্সন প্রিান্ত সম্জাস্পজ 
সম়্েরাল পযাস্পলস্পস বস্পস আস্পেন। স্বািান্সবক আচরস্পণ ম্স্পনই হ়ে না সয ন্সতন্সন জীবস্পন 
ন্সিতী়েবাস্পরর ম্স্পতা ম্হাকাস্পি সবন্সরস্প়েস্পেন। (প্রিম্বার যেন ন্সতন্সন বাবা-ম্াস্প়ের সাস্পি 
কাল াস্পন ন্স স্প়েন্সেস্পলন-ন্সহস্পসস্পব না ধরস্পলও বলস্পব। তেন তার ব়েস ন্সেল ন্সতন।) 
 
সকাস্পডলস্পক ন্সতন্সন লান্ত গুরু ম্ভীর  লা়ে বলস্পলন, ন্সনস্পজর ম্ত জানাস্পনা এবং আম্াস্পক 
সতকি কস্পর সদ়ো সটান্সবং-এর দান্স়েত্ব। সবি, সস আম্াস্পক সতকি কস্পরস্পে। তার ন্সবরুস্পদ্ধ 
আম্ার ন্সকেু বলার সনই। 
 
সম্সযা এডাস্পনার জনয সকাস্পডল সম়্েস্পরর ম্হাকািযাস্পনর ইস্পম্জ বড কস্পর ন্সনস্প়েস্পে, বলল, 
এই পস্পদ সস অস্পনকন্সদন সিস্পক আস্পে। ন্সচন্তা িাবনা হস্প়ে পস্পডস্পে সসস্পিন্সল়োনস্পদর ম্স্পতা। 
 
এটা হস্পচ্ছ অযাম্বাস্পসডরিীস্পপর সপিা ত ন্সবডম্বনা। এই বযাপারগুস্পলা সিষ হস্প়ে যাক, 
তাস্পক একটা দীঘি েুন্সট সদব। তারপর দান্স়েত্ব ন্সদস্প়ে অনয সকািাও পান্সেস্প়ে সদব। সলাকটা 
দক্ষ। অন্তত ট্র্যান্সিস্পজর েবর সস সদন্সর না কস্পরই জান্সনস্প়েস্পে। 
 
সোট কস্পর হাসল সকাস্পডল। হযািঁ, আম্াস্পক বস্পলস্পে সয ন্সনস্পজর ন্সবচার বুন্সদ্ধর ন্সবরুস্পদ্ধ ন্স স্প়ে 
সস কাজটা কস্পরস্পে। আসস্পল ম্যাডাম্ সম়্ের, ট্র্যান্সিজ সসস্পিল ইউন্সন়েস্পনর ম্হাকাস্পি 
প্রস্পবি করার সাস্পি সাস্পি অযাম্বাস্পসডর সটান্সবংস্পক আন্সম্ সম্ি েবর সদন্সর না কস্পরই 
জানাস্পত বস্পলন্সেলাম্। 
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ওহ? সম়্ের ব্র্যাস্পন্না সকাস্পডস্পলর মু্েটা আস্পরা িাস্পলািাস্পব সদোর জনয ন্সনস্পজর সচ়োস্পর ঘুস্পর 
বসস্পলন। সকন কস্পরন্সেস্পল? 
 
আসস্পল স্বািান্সবক ন্সবস্পবচনা সবাধ। ট্র্যান্সিস্পজর হাস্পত রস্প়েস্পে একটা সলস্পটি ম্স্পডল 
ফাউস্পেিন নযািাল সিস্পসল। অিচ সস ন্সডস্পপ্লাম্যাট না। সসস্পিন্সল়োনরা দুস্পটা বযাপারই 
সে়োল করস্পব। ফস্পল সস হ়েস্পতা ন্সবপস্পদ পডত। ফাউস্পেিনাররা  যালান্সির সযোস্পনই 
সম্সযা়ে পস্পড ন্সনকটস্থ ফাউস্পেিন প্রন্সতন্সনন্সধর কাস্পে সদৌডা়ে। ট্র্যান্সিজ সম্সযা়ে পডস্পল 
আন্সম্ বযন্সি তিাস্পব েুিী হতাম্। ন্সকন্তু আপন্সন তাস্পক পান্সেস্প়েস্পেন লাইটন্সনং রড ন্সহস্পসস্পব। 
আপনার উস্পেিয যাস্পত বযাহত না হ়ে সসজনযই আম্াস্পদর ন্সনকটস্থ প্রন্সতন্সনন্সধস্পক তার 
উপর নজর রােস্পত বস্পলন্সেলাম্। 
 
আচ্ছা, সবি, সবি, এেন বুঝস্পত পারন্সে সকন সটান্সবং এত উস্পিন্সজত হস্প়ে পস্পডন্সেল। 
আন্সম্ও তাস্পক ন্সেক একই ন্সনস্পদিি পান্সেস্প়েন্সেলাম্। দুজস্পনর কাে সিস্পক আলাদািাস্পব একই 
ন্সনস্পদিি পাও়োর পর, কস্প়েকটা যুদ্ধযাস্পনর অগ্র ন্সতস্পক সস অস্পনক বড বস্পল ধস্পর ন্সনস্প়েস্পে। 
সকউ তাস্পক সদাষ ন্সদস্পত পারস্পব না। ন্সকন্তু ন্সনস্পদিিটা পাোস্পনার আস্প  তুন্সম্ আম্ার সাস্পি 
পরাম্িি করন্সন সকন? 
 
সকাস্পডল োো  লা়ে বলল, আম্ার সব কাস্পজ যন্সদ আপনাস্পক জডাই, আপন্সন আর সম়্ের 
ন্সহস্পসস্পব দান্স়েত্ব পালন করস্পত পারস্পবন না। আপনার উস্পেস্পিযর কিাও আম্াস্পক জানান 
ন্সন। 
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ব্র্যাস্পন্না ন্সতি  লা়ে বলস্পলন, আম্ার সব উস্পেস্পিযর কিা জানস্পল, ন্সল়েস্পনা, তুন্সম্ অস্পনক 
সবন্সি সজস্পন সফলস্পব। বাদ দাও এসব সোটোস্পটা বযাপার। আন্সম্ ট্র্যান্সিস্পজর বযাপাস্পর সবন্সি 
আগ্রহী। 
 
আম্াস্পদর োউটরা কম্পরস্পক েুিঁস্পজ সপস্প়েস্পে। ট্র্যান্সিজস্পক অনুসরণ করস্পে সস, আর 
দুজস্পনই এস্প াস্পচ্ছ  া়োর ন্সদস্পক, অতযন্ত সাবধাস্পন। 
 
োউটস্পদর পুস্পরা ন্সরস্পপাটি আন্সম্ সপস্প়েন্সে, ন্সল়েস্পনা। েষ্টই কম্পর এবং ট্র্যান্সিজ পা়োস্পক 
সবি গুরুত্ব ন্সদস্পচ্ছ। 
 
 া়োর কুসংোস্পরর কিয শুস্পন সবাই নাক ন্সসটকা়ে, ম্যাডাম্ সম়্ের, আবার সবাই িাস্পব 
যন্সদ সন্সতয হ়ে। এম্নন্সক অযাম্বাস্পসডর সটান্সবং পযিন্ত অস্বন্সি সবাধ করন্সেস্পলন। 
সসস্পিন্সল়োনস্পদর এটা একটা সচৌক়ে নীন্সত একধরস্পনর ন্সনরাপিা। যন্সদ সকউ রহসযম়্ে ও 
অস্পজ়ে একটা গ্রহ ন্সনস্প়ে পাল্প েডা়ে, ম্ানু তেন শুধু ঐ গ্রহ সিস্পকই দূস্পর িাকস্পবনা, বরং 
চারপাস্পির গ্রহগুস্পলা সিস্পকও দূস্পর িাকস্পব–সযম্ন সসস্পিল ইউন্সন়েন। 
 
সতাম্ার ধারণা সসকারস্পণই ন্সম্উল সসস্পিল সিস্পক ন্সফস্পর ন্স স্প়েন্সেল? 
 
সম্ভবত। 
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ন্সনি়েই িাবেনা সয  া়োর কারস্পণ ফাউস্পেিন সসস্পিস্পলর উপর প্রিাব ন্সবিার করস্পব, 
সযোস্পন এই গ্রস্পহর কিা আম্রা জান্সনই না। 
 
স্বীকার করন্সে, আম্াস্পদর আকিাইস্পি  া়োর নাম্ সনই, ন্সকন্তু সসস্পিল ইউন্সন়েস্পনর প্রন্সত 
সংযত আচরস্পণর ন্সনি়েই অনয সকাস্পনা কারণ আস্পে। 
 
আিা করা যা়ে সসস্পিন্সল়োন সরকার ন্সকেুটা হস্পলও  া়োর িন্সি আর ি়েংকর স্বিাব 
ন্সনস্প়ে ন্সনস্পজস্পদর বুন্সঝস্প়েস্পে। 
 
সকন? 
 
কারণ একম্াত্র তেনই আম্রা  া়োর ন্সদস্পক এস্প াস্পল ওরা আপন্সি করস্পব না। যতই 
অসন্তুষ্ট সহাক ন্সনস্পজস্পদরস্পক সবাঝাস্পব সয  া়ো আম্াস্পদর ন্সচন্সবস্প়ে োস্পব। এর সিস্পক তারা 
হ়েস্পতা িন্সবষযস্পতর জনয িাল ন্সিক্ষা ন্সনস্পত পারস্পব বস্পল আিা করস্পে। 
 
যন্সদ তাস্পদর ন্সবশ্বাস সন্সেক হ়ে, সম়্ের? যন্সদ আসস্পলই  া়ো ি়েংকর হ়ে? 
 
 তুন্সম্ও সসই একই প্রশ্ন তুলে, ন্সল়েস্পনা যন্সদ সন্সতয হ়ে। তাই না? 
 
 সব সম্ভাবনা আম্াস্পক ন্সবস্পবচনা করস্পত হস্পব, সম়্ের। এটাই আম্ার কাজ। 
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  া়ো যন্সদ সন্সতয সন্সতয ি়েংকর হ়ে, ট্র্যান্সিজস্পক ওরা ধস্পর ন্সনস্প়ে যাস্পব। লাইটন্সনং রড 
ন্সহস্পসস্পব এটাই ওর দান্স়েত্ব। এবং আিা কন্সর হ়েস্পতা কম্পস্পকও ধরস্পব। 
 
আিা কস্পরন? সকন? 
 
কারণ, তেন তারা অন্সতন্সরি আত্মন্সবশ্বাসী হস্প়ে উেস্পব, আম্াস্পদর জনয িাস্পলা। সোট কস্পর 
সদেস্পব আম্াস্পদর িন্সিস্পক। ফস্পল সহস্পজ তাস্পদরস্পক সাম্লাস্পনা যাস্পব। 
 
ন্সকন্তু যন্সদ আম্রাই অন্সতন্সরি আত্মন্সবশ্বাসী হস্প়ে উন্সে? 
 
আম্রা হব না। ব্র্যাস্পলা সহজ  লা়ে বলস্পলন। 
 
এই  া়োনরা তারা যাই সহাক এম্ন ন্সকেু যার সকাস্পনা ধারণা আম্াস্পদর সনই, তাই আসল 
ন্সবপদ বুঝস্পত পারন্সে না। আম্ার পরাম্িি এই সম্ভাবনাটাও ন্সবস্পবচনা করা দরকার। 
 
অবিযই সতাম্ার ম্ািা়ে এই প্রশ্ন এস্পলা সকন? 
 
কারণ, আম্ার ধারণা, আপন্সন সস্পন্দহ করস্পেন  া়ো ন্সিতী়ে কাউস্পেিন। যাই সহাক 
সসস্পিস্পলর চম্ৎকার ইন্সতহাস রস্প়েস্পে। এম্নন্সক এম্পা়োস্পরর যু ও সস তার স্বিাসন 
বজা়ে সরস্পেন্সেল। সিাষক সম্রাটস্পদর আস্পরান্সপত কস্পরর হাত সিস্পক সবিঁস্পচ ন্স স্প়েন্সেল। 
সংস্পক্ষস্পপ সসস্পিল  া়োর কাে সিস্পক ন্সনরাপিা সপস্প়েস্পে। এম্নন্সক ইম্স্পপন্সর়োল যুস্প ও। 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

543 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 
সবি? 
 
ন্সকন্তু হযান্সর সসলডন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন প্রন্সতিা কস্পরন ন্সেক সয সম্স্প়ে ফাউস্পেিন প্রন্সতিা 
কস্পরন্সেস্পলন। ইম্স্পপন্সর়োল যুস্প  ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সেল না– া়ো ন্সেল। কাস্পজই  া়ো 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন হস্পত পাস্পর না। এটা অনয ন্সকেু–এবং সম্ভবত আস্পরা োরাপ। 
 
আন্সম্ অজানা িস্প়ে িীত হস্পত চাইনা, ন্সল়েস্পনা। সম্ভাবয ন্সবপস্পদর উৎস দুস্পটা–বািব অস্ত্র, 
সম্োল অস্ত্র–দুস্পটার জনয আম্রা পুস্পরাপুন্সর প্রস্তুত। ন্সনস্পজর যাস্পন ন্সফস্পর যাও এবং পুস্পরা 
ইউন্সনটস্পক সসস্পিল সীম্াস্পন্তর বাইস্পর দািঁড কন্সরস্প়ে রাে। শুধু এই যান একা  া়োর ন্সদস্পক 
এস্প াস্পব। সতাম্াস্পদর সাস্পি সযা াস্পযা  িাকস্পব। যন্সদ প্রস্প়োজন হ়ে একটা জাম্প ন্সদস্প়ে 
তুন্সম্ আম্ার কাস্পে সপৌঁেস্পব। যাও, ন্সল়েস্পনা। 
 
সিষ একটা প্রশ্ন। আপন্সন জাস্পনন আপন্সন ন্সক করস্পেন? 
 
আন্সম্ জান্সন, ন্সতন্সন হান্সসমু্স্পে বলস্পলন। সসস্পিস্পলর ইন্সতহাস আন্সম্ও পস্পডন্সে, এবং বুঝস্পত 
সপস্পরন্সে  া়ো ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন না। ন্সকন্তু বস্পলন্সে সতা োউটস্পদর পুস্পরা ন্সরস্পপাটি সপস্প়েন্সে 
এবং সসোন সিস্পক 
 
হযািঁ? 
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সবি, আন্সম্ জান্সন সকািা়ে রস্প়েস্পে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন, এবং আম্রা দুস্পটাস্পকই সাম্লাস্পবা, 
ন্সল়েস্পনা। প্রিস্পম্ সাম্লাস্পবা  া়ো, তারপর ট্র্ানটর। 
 
. 
 
 া়ো 
 
৭০. 
 
 সেস সিিন সিস্পক ম্হাকািযান ফার িাস্পরর কাস্পে সপৌঁেস্পত এক ঘণ্টা লা ল–
ট্র্যান্সিস্পজর জনয অসহয একটা ঘণ্টা। 
 
পন্সরন্সস্থন্সত স্বািান্সবক হস্পল সস সংস্পকত পান্সেস্প়ে সাডা পাও়োর সচষ্টা করত। সাডা না সপস্পল 
সচষ্টা করত সস্পর যাও়োর। 
 
সযস্পহতু সস ন্সনরস্ত্র এবং সকাস্পনা সাডা পাস্পচ্ছনা, অস্পপক্ষা করা োডা আর সকাস্পনা উপা়ে 
সনই। কন্সম্পউটার তার সকাস্পনা ন্সনস্পদিিই ম্ানস্পে না। 
 
ন্সিতস্পর সবন্সকেু স্বািান্সবক। জীবন সহা়েক উপাদানগুস্পলা যিাযি কাজ করস্পে, তার আর 
সপস্পলাস্পরটর িারীন্সরক সকাস্পনা অসুন্সবধা হস্পচ্ছ না। ন্সকন্তু সসটা সকাস্পনা উপকাস্পর লা স্পে 
না। সাম্স্পনর অন্সনি়েতা তাস্পক লান্ত আর হতাি কস্পর তুলস্পে। সে়োল করল সপস্পলাস্পরট 
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এস্পকবাস্পর িান্ত। সযন পন্সরন্সস্থন্সত আস্পরা োরাপ কস্পর সতালার জনয, সযোস্পন ট্র্যান্সিস্পজর 
সম্াস্পটই ন্সেস্পদ পা়েন্সন, সপস্পলাস্পরট মু্র ীর ম্াংস্পসর সোট একটা সকৌটা েুলল। োকনা 
সোলার সাস্পি সাস্পি ম্াংস  রম্ হস্পত শুরু কস্পরস্পে। এেন সস োস্পচ্ছ ধীস্পর ধীস্পর। 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সবরি সুস্পর বলল, সেস, সজনি! অসহয! 
 
সপস্পলাস্পরট সকিঁস্পপ উস্পে সকৌস্পটার  ন্ধ শুকল।  ন্ধটাস্পতা ন্সেকই আস্পে, স ালান। 
 
ম্ািা নাডল ট্র্যান্সিজ। ন্সকেু ম্স্পন কস্পরানা। আন্সম্ সবন্সি অন্সস্থর হস্প়ে পস্পডন্সে। ন্সকন্তু 
কাটাচাম্চ বযবহার করা। নইস্পল সারান্সদন আঙু্গস্পল মু্র ীর  ন্ধ সলস্প  িাকস্পব। 
 
অবাক হস্প়ে আঙু্গস্পলর ন্সদস্পক তাকাস্পলা সপস্পলাস্পরট। দুিঃন্সেত! সে়োল কন্সরন্সন। অনয ন্সকেু 
িাবন্সেলাম্। 
 
ন্সনি়েই িাবন্সেস্পল ঐ ম্হাকািযাস্পন ন্সক ধরস্পনর প্রাণী আস্পে? ট্র্যান্সিজ সলাক হাসাস্পনা 
িন্সঙ্গস্পত বলল। সপস্পলাস্পরট তার সচস্প়ে িান্ত িাকা়ে সস লিা পাস্পচ্ছ। সস ন্সেল সনিীস্পত 
(যন্সদও সকাস্পনা যুদ্ধ সদস্পেন্সন) আর সপস্পলাস্পরট একজন ইন্সতহাসন্সবদ। অিচ তার সঙ্গী 
এস্পকবাস্পর িান্ত। 
 
সপস্পলাস্পরট বলল, পৃন্সিবী সিস্পক ন্সিন্ন পন্সরন্সস্থন্সতস্পত সকান ধরস্পনর ন্সবকাি ঘটস্পব সসটা 
কল্পনা করা অসম্ভব। সম্ভাবনাটা অসীম্ হস্পব না, তস্পব যতদূর সম্ভব ন্সবন্সচত্র হস্পব। যাই 
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সহাক, আম্ার অনুম্ান ওরা অনুিূন্সতহীন পশু না এবং আম্াস্পদর সাস্পি সিয আচরণ 
করস্পব। কিাটা সন্সতয না হস্পল এতক্ষস্পণ আম্রা ম্ারা সযতাম্। 
 
অন্তত সতাম্ার যুন্সি বুন্সদ্ধ ন্সেক আস্পে, সজনি, ন্সপ্র়ে বনু্ধ।–এেস্পনা সতাম্াস্পক প্রিান্ত রাো 
হস্পত পাস্পর। ওস্পদর প্রিন্সম্তকরস্পণর ন্সবরুস্পদ্ধ আম্ার প্রন্সতন্সট ো়ুে প্রবল বাধা ন্সদস্পচ্ছ। 
প্রচে ইস্পচ্ছ হস্পচ্ছ উস্পে সদৌস্পড পালাস্পত। ম্হাকািযানটা সপৌঁেস্পচ্ছ না সকন? 
 
আন্সম্ একজন অকম্িণয সলাক, স ালান। সারাজীবন সরকডি ন্সনস্প়ে ঘাটাঘান্সট কস্পরন্সে আর 
শুধু অস্পপক্ষা কস্পরন্সে। তুন্সম্ হচ্ছ সন্সক্র়ে কাস্পজর সলাক। যেন কাজ করা অসম্ভব হস্প়ে 
পস্পড, তুন্সম্ কষ্ট পাও। 
 
ট্র্যান্সিজ বুঝস্পত পারল তার ো়ুের চাপ ন্সকেুটা কস্পম্ স স্পে। ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, 
সতাম্ার অনুিূন্সতস্পক আন্সম্ োস্পটা কস্পর সদস্পেন্সেলাম্, সজনি। 
 
না, কস্পরান্সন, িান্ত  লা়ে বলল সপস্পলাস্পরট, ন্সকন্তু একজন সাধারণ ন্সিন্সক্ষত সলাকও জীবন 
সিস্পক সবাধ বুন্সদ্ধ ততন্সর কস্পর ন্সনস্পত পাস্পর। 
 
এবং অস্পনক সম়্ে সবস্পচস্প়ে চতুর রাজনীন্সতন্সবদও সসটা করস্পত পাস্পর না। 
 
আন্সম্ তা বন্সলন্সন, স ালান। 
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না, ন্সকন্তু আন্সম্ বলন্সে। আম্াস্পক এেন সন্সক্র়ে হস্পত দাও। বাইস্পরর ম্হাকািযান যস্পিষ্ট 
কাস্পে চস্পল এস্পসস্পে। সদস্পে ম্স্পন হস্পচ্ছ সবি প্রাচীন। 
 
ম্স্পন হস্পচ্ছ? 
 
সম্ভবত অনয সকাস্পনা প্রাণীর বুন্সদ্ধ এবং হাত ন্সদস্প়ে ততন্সর। সসকারস্পণই প্রাচীন ম্স্পন হস্পচ্ছ। 
 
সতাম্ার ধারণা এটা অনয সকাস্পনা বুন্সদ্ধম্ান জীস্পবর ততন্সর আকািযান? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস 
করল, সচহারা অল্প লাল হস্প়ে স স্পে। 
 
বলস্পত পারব না। আম্ার ধারণা ন্সেল ন্সবন্সিন্ন সিযতার আকািযাস্পনর ম্স্পধয সয পািিকয হ়ে 
সসটা সজস্পনন্সটক পািিস্পকযর ম্স্পতা ন্সবিাল হস্পব না। 
 
এটা সতাম্ার একটা অনুম্ান। আম্রা শুধু ন্সবন্সিন্ন সিযতার কিা জান্সন। ন্সিন্ন বুন্সদ্ধম্ান 
জীস্পবর সাস্পি আম্াস্পদর সকাস্পনা পন্সরচ়ে সনই। তাই বলারও সকাস্পনা উপা়ে সনই 
আকািযানগুস্পলা সকম্ন হস্পব। 
 
ম্াে, ডলন্সফন, সপংগুইন, েুইড, এম্নন্সক এযাম্ন্সবস্পেি, যার উৎপন্সি সম্ভবত পৃন্সিবীস্পত 
হ়েন্সন-বাকীগুস্পলার হস্প়েস্পে সবগুস্পলাই এম্নিাস্পব ন্সনস্পজস্পদর  ন্সত সম্সযার সম্াধান কস্পরস্পে 
সয সহস্পজ আলাদা করা যা়ে না, অিচ সজস্পনন্সটকিাস্পব ন্সবিাল পািিকয রস্প়েস্পে। 
আকািযাস্পনর সক্ষস্পত্রও এম্ন হস্পত পাস্পর। 
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েুইস্পডর শুড এবং এযাম্ন্সবস্পেস্পির িাইস্পব্র্টস্পরর ম্স্পধয যস্পিষ্ট পািিকয রস্প়েস্পে। এম্নন্সক 
ডানা, পােনা এবং িাইস্পব্র্টস্পরর বাহুগুস্পলার ম্স্পধযও পািিকয রস্প়েস্পে। আকািযাস্পনর 
সক্ষস্পত্রও এম্ন হস্পত পাস্পর। 
 
যাই সহাক, ট্র্যান্সিজ বলল, িাস্পলা লা স্পে এেন। সতাম্ার সাস্পি আজগুন্সব কিা বস্পল 
অন্সস্থরতা কস্পম্ স স্পে। ন্সকস্পসর মু্স্পোমু্ন্সে হস্পত যান্সচ্ছ সসটা জানার জনয হ়েস্পতা অস্পপক্ষা 
করস্পত হস্পব না সবন্সিক্ষণ। ঐ যানটা আম্াস্পদর যাস্পনর সাস্পি এক হস্পত পারস্পব না, ওটার 
ন্সিতস্পর যাই িাকুক, পুরস্পনা সকাস্পনা পদ্ধন্সত অনুসরণ কস্পর এস্প াস্পত। হস্পব–অিবা 
আম্রাই সকাস্পনািাস্পব ওটার ন্সদস্পক এস্প াস্পনার জনয প্রচে আগ্রহী হস্প়ে। উেব।–যন্সদ না 
সকাস্পনা বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী অনয সকান পদ্ধন্সত বযবহার কস্পর। 
 
বাইস্পরর ম্হাকািযানটা কত বড? 
 
কন্সম্পউটার অস্পকস্পজা হস্প়ে পস্পড আস্পে, তাই রাডার ন্সদস্প়ে দূরত্ব ম্াপা যাস্পচ্ছনা, বলা 
যাস্পচ্ছনা কত বড। 
 
সাস্পপর ম্স্পতা এিঁস্পকস্পবিঁস্পক একটা দন্সড এন্স স্প়ে এল ফার িাস্পরর ন্সদস্পক। 
 
হ়ে ওোস্পন ম্ানুষ আস্পে অিবা অনয বুন্সদ্ধম্ান প্রাণীরা একই পদ্ধন্সত বযবহার। কস্পর। দন্সড 
োডা অনয সকাস্পনা পদ্ধন্সত হ়েস্পতা কাজ করস্পব না। 
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ন্সটউব বা সম্ান্তরাল ম্ই বযবহার করস্পত পারত। 
 
অস্পনক সবন্সি অনম্নী়ে। সম্সযা ততন্সর হ়ে। সতাম্ার এম্ন একটা ন্সজন্সনস দরকার যা 
একই সাস্পি িি এবং নম্নী়ে। 
 
দন্সডটা ফার িাস্পরর  াস্প়ে সলস্প  হালকা িে করল সসই সাস্পি সকিঁস্পপ উেল হাল এবং 
ন্সিতস্পরর বাতাস। অনয যান তার  ন্সত ন্সন়েন্ত্রণ করস্পে সযন দুস্পটা যাস্পনর সব  সম্ান হ়ে। 
দুই যাস্পনর ন্সিন্সিস্পতই দন্সড ন্সস্থর হস্প়ে আস্পে। 
 
ন্সিতী়ে যাস্পনর হাল-এ কাস্পলা একটা ন্সবনু্দ সচাস্পের ম্ন্সনর ম্স্পতা বড হস্পত লা ল। 
 
ম্ািা নাডল ট্র্যান্সিজ। স্লাইন্সডং পযাস্পনস্পলর বদস্পল এিপানন্সডং ডা়োোম্। 
 
অনয সকাস্পনা প্রাণী? 
 
 হস্পতই হস্পব এম্ন সকাস্পনা কিা সনই। 
 
একটা কাোস্পম্া সবন্সরস্প়ে এল। 
 
সোিঁট িি কস্পর সফলল সপস্পলাস্পরট, তারপর হতাি  লা়ে বলল, েুব োরাপ। ম্ানুষ। 
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হস্পতই হস্পব এম্ন সকাস্পনা কিা সনই, ট্র্যান্সিজ িান্ত সুস্পর বলল। এোন সিস্পক 
অঙ্গপ্রতযঙ্গগুস্পলা অনুম্ান করা সযস্পত পাস্পর। ওটা ম্ািা, দুটা হাত, দুটা পা–ন্সকন্তু। নাওস্পতা 
হস্পত পাস্পর। দািঁডাও! 
 
ন্সক? 
 
ন্সজন্সনসটা আন্সম্ যা আিা কস্পরন্সেলাম্ তার সচস্প়েও দ্রুত আর স্বািান্সবকিাস্পব এস্প াস্পচ্ছ।-
আহ্! 
 
ন্সক? 
 
 ন্সত বাডাস্পনার জনয ন্সকেু একটা বযবহার করস্পে, রস্পকট না, যতদূর বুঝস্পত পারন্সে। 
তারপরও ন্সনন্সিত হস্প়ে বলা যা়ে না ম্ানুষ ন্সকনা। 
 
েুব দ্রুত এস্প াস্পলও তাস্পদর ম্স্পন হল সযন অস্পনক সম়্ে লা স্পে। সিস্পষ সপৌঁোস্পনার িে 
পাও়ো স ল। 
 
ওটা যাই সহাক, ন্সিতস্পর েুকস্পে। আম্ার ইচ্ছা প্রিম্ সুস্পযাস্প ই হাম্লা করা। ট্র্যান্সিজ হাত 
মু্স্পো কস্পর বলল। 
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আম্াস্পদর িান্ত িাকা দরকার, সপস্পলাস্পরট বলল। এটা আম্াস্পদর সচস্প়ে িন্সিিালী হস্পত 
পাস্পর। আম্াস্পদর ম্াইে ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত পাস্পর। ন্সকস্পসর মু্স্পোমু্ন্সে। হস্পত যান্সচ্ছ সসটা না 
জানা পযিন্ত আম্াস্পদর অস্পপক্ষা করা উন্সচত। 
 
সম্স্প়ের সাস্পি সাস্পি সতাম্ার সস্পচতনতা বাডস্পে, সজনি। আর আম্ার কম্স্পে। 
 
এ়োরলক সোলার িে সপল ওরা। একটা কাোস্পম্া ম্হাকািযাস্পনর সিতস্পর এস্পস েুকল। 
 
স্বািান্সবক উচ্চতা, সপস্পলাস্পরট ন্সফসন্সফস কস্পর বলল। সেস সুযট ম্ানুস্পষর উপস্পযা ী। 
 
এম্ন ন্সডজাইন আন্সম্ সদন্সেন্সন, তস্পব এটা ততন্সর করা ম্ানুস্পষর সাস্পধযর ম্স্পধয পস্পড। 
 
সেস-সুযট পরা কাোস্পম্া দািঁন্সডস্প়ে আস্পে তাস্পদর সাম্স্পন। ম্ািার হালস্পম্ট একমু্েী স্বচ্ছ 
কািঁচ ন্সদস্প়ে ততন্সর। বাইস্পর সিস্পক ন্সিতস্পরর ন্সকেুই সদো যাস্পচ্ছ না। 
 
ট্র্যান্সিজ পন্সরষ্কার বুঝস্পত পারল না, এত দ্রুত সাম্স্পনর কাোস্পম্া হাত তুস্পল হালস্পম্ট েিি 
করল, সাস্পি সাস্পি বাকী সুযট সিস্পক হালস্পম্ট আলাদা হস্প়ে স ল। 
 
তারপর যা সবন্সডস্প়ে এল সসটা হস্পচ্ছ এক তরুণীর অন্সনন্দযসুন্দর মু্েশ্রী। 
৭১. 
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সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সনন্সবিকার মু্ে সবাকার ম্স্পতা হস্প়ে স স্পে। আম্তা আম্তা কস্পর ন্সজস্পেস 
করল, তুন্সম্ ম্ানুষ? 
 
সম্স্প়েটা িুরু উিঁচু কস্পর সোিঁট ফািঁক করল। আচরণ সদস্পে সবাঝার উপা়ে সনই সস িাষা 
বুস্পঝস্পে ন্সক না নান্সক িাষা বুস্পঝস্পে ন্সকন্তু প্রশ্ন শুস্পন অবাক হস্প়েস্পে। 
 
ডানন্সদস্পক হাত বান্সডস্প়ে সুযট এর একটা অংি সস েুস্পল সফলল। তারপর সবন্সরস্প়ে এল। 
ন্সিতস্পরর উপাদান োডাই সেস সুযট ন্সস্থর হস্প়ে দািঁন্সডস্প়ে আস্পে। তারপর মৃ্দু িে কস্পর 
ন্সেক ম্ানুস্পষর ম্স্পতা এন্সলস্প়ে পডল। 
 
এেন আস্পরা কম্ ব়েে ম্স্পন হস্পচ্ছ। অস্বচ্ছ আস্পলাকস্পিদী সোলা সপািাক। ন্সিতস্পরর সোট 
অংিগুস্পলা ো়োর ম্স্পতা সদো যাস্পচ্ছ। সপািাস্পকর ন্সনস্পচর অংি সপৌঁস্পেস্পে হািঁটু পযিন্ত। 
 
সোট বুক, ন্সচকন সকাম্র, স ালাকার ন্সহপ। সু ন্সেত িাই, লম্বা পা দুস্পটা চম্ৎকার 
স াডালীস্পত ন্স স্প়ে ন্সম্স্পিস্পে। কািঁধ পযিন্ত লম্বা কাস্পলা চুল, বড বড দুস্পটা বাদাম্ী সচাে। 
পন্সরপূণি সোিঁট। সব ন্সম্ন্সলস্প়ে অসাধারণ। 
 
একবার ন্সনস্পজর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে সম্স্প়েটা িাষা সম্সযার সম্াধান করল, আম্াস্পক ম্ানুষ 
ম্স্পন হস্পচ্ছ না? 
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একটু জডাস্পনা হস্পলও চম্ৎকার  যালাকন্সটক িযাোস্পডি কিা বস্পল। পন্সরষ্কার উচ্চারস্পণর 
জনয প্রন্সতটা িে সজার ন্সদস্প়ে বস্পল। 
 
সপস্পলাস্পরট ম্ািা সনস্পড সহস্পস বলল, অস্বীকার করস্পত পারব না। আসস্পলই ম্ানুষ। 
চম্ৎকার ম্ানুষ। 
 
তরুণী এম্নিাস্পব হাত বান্সডস্প়ে ন্সদল সযন আস্পরা কাে সিস্পক পরীক্ষা কস্পর সদোর সুস্পযা  
ন্সদস্পচ্ছ। আন্সম্ও তাই আিা কন্সর, সজেলম্যান। পুরুষরা এই িরীস্পরর জনয ম্ারা যা়ে। 
 
আন্সম্ বরং এটার জনয সবিঁস্পচ িাকব, সপস্পলাস্পরট বলল, ন্সনস্পজর স্তুন্সতবাকয শুস্পন ন্সনস্পজই 
অবাক হস্পচ্ছ। 
 
চম্ৎকার ন্সনবিাচন, তরুণী  ম্ভীর  লা়ে বলল। একবার এই সদহ পাও়োর পর সব 
দীঘিশ্বাস পরম্ানস্পন্দর দীঘিশ্বাস্পস পন্সরণত হ়ে। সহস্পস সফলল, সাস্পি সাস্পি সপস্পলাস্পরটও 
হাসল। 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সবরি হস্প়ে পস্পডস্পে এ ধরস্পনর কিাবাতিা শুস্পন। সবরন্সসস্পকর ম্স্পতা বাধা ন্সদল। 
সতাম্ার ব়েস কত? 
 
সতইি, সজেলম্যান। তরুণী একটু লিা সপস্প়েস্পে। 
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এোস্পন সকন এস্পসে? ন্সক উস্পেস্পিয? 
 
আন্সম্ এস্পসন্সে সতাম্াস্পদর  া়ো়ে ন্সনস্প়ে সযস্পত। তার  যালাকন্সটক িেগুস্পলা একটু ন্সবকৃত 
হস্প়ে যাস্পচ্ছ। এস্পসন্সে সক বলল এইস্পসন্সে,  া়োস্পক বলল স ই়োহ্। 
 
একটা সম্স্প়ে এস্পসস্পে আম্াস্পদর সন়োর জনয। 
 
আন্সম্ হন্সচ্ছ  া়ো। সসই সাস্পি অনযরা। সিিস্পন এটাই আম্ার সীন্সম্ত দান্স়েত্ব। 
 
 সতাম্ার সীন্সম্ত দান্স়েত্ব? তুন্সম্ একাই এস্পসে? 
 
 শুধু আম্াস্পকই প্রস্প়োজন। 
 
এেন সসটা োন্সল? 
 
আন্সম্ এেন সসোস্পন সনই, সজেলম্যান, ন্সকন্তু সস োন্সল না। সস ওোস্পন আস্পে। 
 
 সস? ন্সক সবাঝাচ্ছ? 
 
সিিন। সসই  া়ো। আম্াস্পক তার প্রস্প়োজন সনই। সসই সতাম্াস্পদর ম্হাকািযান ধস্পর 
সরস্পেস্পে। 
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তাহস্পল তুন্সম্ সিিস্পন ন্সক কর? 
 
এটা আম্ার সীন্সম্ত দান্স়েত্ব। 
 
সপস্পলাস্পরট ট্র্যান্সিস্পজর হাত ধস্পর টান ন্সদল। স ালান, তা াদা সদ়োর িন্সঙ্গস্পত সস বলল 
ন্সফসন্সফস কস্পর, ওর সাস্পি এিাস্পব ন্সচৎকার কস্পর কিা বস্পলানা। একটা সম্স্প়ে। আম্াস্পক 
সাম্লাস্পত দাও। 
 
ট্র্যান্সিজ রাস্প র সাস্পি ম্ািা নাডল, ন্সকন্তু সপস্পলাস্পরট তাস্পক সকাস্পনা সুস্পযা  না ন্সদস্প়ে 
ন্সনস্পজই কিা বলল, ই়েং ওম্যান, সতাম্ার নাম্ ন্সক? 
 
হোৎ নরম্ সুর শুস্পন সম্স্প়েটা হাসল চম্ৎকারিাস্পব। ন্সব্লস। 
 
ন্সব্লস? সুন্দর নাম্। ন্সনি়েই এটাই সব না। 
 
অবিযই না। একটা অংি বলস্পল সুন্সবধা হ়ে। ন্সব্লস্পসস্পনান্সব়োস্পরলা আম্ার পুস্পরা নাম্। 
 
অস্পনক বড নাম্। 
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 ন্সক? সাতটা অংি? যস্পিষ্ট না। আম্ার অস্পনক বনু্ধর নাস্পম্র পস্পনরটা অংি রস্প়েস্পে। 
পস্পনর বের ব়েস সিস্পক আম্াস্পক ন্সব্লস ডাকা হ়ে। তার আস্প  ম্া ডাকত। নযান্সব বস্পল। 
 
 যালাকন্সটক িযাোস্পডি ন্সব্লস অিি পরম্ানন্দ বা অন্সধক সুে। 
 
 া়োন িাষাস্পতও তাই। িযাোস্পডির সাস্পি েুব সবন্সি পািিকয সনই এবং আন্সম্ পরম্ানন্দ 
েন্সডস্প়ে ন্সদস্পত চাই। 
 
আম্ার নাম্ সজনি সপস্পলাস্পরট। 
 
জান্সন, আর এই িদ্রস্পলাক এই  লাবাজ সলাকটার নাম্ স ালান ট্র্যান্সিজ। আম্রা সসস্পিল 
সিস্পক েবর সপস্প়েন্সে। 
 
সচাে সোট কস্পর ট্র্যান্সিজ সাস্পি সাস্পি ন্সজস্পেস করল, তুন্সম্ ন্সকিাস্পব েবর সপস্প়েে? 
 
ন্সব্লস তার ন্সদস্পক ঘুস্পর োো  লা়ে বলল, আন্সম্ পাইন্সন।  া়ো সপস্প়েস্পে। 
 
ন্সম্স. ন্সব্লস, আন্সম্ আর আম্ার সঙ্গী ন্সকেুক্ষণ একা কিা বলস্পত পান্সর? সপস্পলাস্পরট বলল। 
 
হযািঁ, অবিযই, ন্সকন্তু তাডাতান্সড করস্পত হস্পব। 
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সবন্সি সম়্ে লা স্পব না। সজার কস্পর সটস্পন সস ট্র্যান্সিজস্পক ন্সনস্প়ে স ল পাস্পির ঘস্পর। 
 
ন্সক বযাপার? ন্সফসন্সফস কস্পর বলল ট্র্যান্সিজ। আন্সম্ ন্সনন্সিত সস আম্াস্পদর কিা শুনস্পত 
পারস্পব। হ়েস্পতা আম্াস্পদর ম্াইে পডস্পত পারস্পে। 
 
পারুক আর না পারুক, ম্ানন্সসকিাস্পব আম্াস্পদর একটু একা িাকা দরকার। সদে, ওল্ড 
চযাপ, ওস্পক সেস্পড দাও। আম্াস্পদর ন্সকেু করার সনই। সম্স্প়েটা শুধু সংবাদবাহক। আসস্পল 
ওর কারস্পণই আম্রা এেস্পনা ন্সনরাপদ। এই ম্হাকািযান ধ্বংস কস্পর সফলার ইচ্ছা 
িাকস্পল তাস্পক ওরা পাোস্পতা না। ন্সকন্তু সবন্সি হুম্ন্সক-ধাম্ন্সক। করস্পল সম্স্প়েটাস্পক সন্সরস্প়ে 
ন্সনস্প়ে ওরা আম্াস্পদর ধ্বংস কস্পর সদস্পব। 
 
অসহা়ে অবস্থা়ে িাকস্পত আম্ার িাস্পলা লাস্প না, ট্র্যান্সিজ  জ জ কস্পর বলল। 
 
 কার িাস্পলা লাস্প ? ন্সকন্তু তজিন জিন কস্পর সকাস্পনা লাি হস্পব না। বরং আস্পরা অসহা়ে 
হস্প়ে পডব। ন্সকন্তু সম্স্প়েটাস্পক সদাষ ন্সদস্প়ে সকাস্পনা লাি সনই। 
 
সজনি, সস সতাম্ার সবস্পচস্প়ে সোট সম্স্প়ের ব়েসী। 
 
সপস্পলাস্পরট সরাসন্সর বলল, িাস্পলা আচরণ করার সবস্পচস্প়ে বড কারণ। সতাম্ার। কিার 
অিি আন্সম্ বুঝস্পত সপস্পরন্সে। 
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একমু্হূতি ন্সচন্তা কস্পর ট্র্যান্সিজ বলল, সবি, সতাম্ার কিাই ন্সেক। আন্সম্ িুল কস্পরন্সে। ন্সকন্তু 
ওরা একজন সাম্ন্সরক অন্সফসারস্পক পাোস্পত পারত, আম্াস্পদরস্পক আস্পরকটু গুরুত্ব ন্সদস্পত 
পারত। তা না কস্পর পান্সেস্প়েস্পে একটা সম্স্প়েস্পক। আর সস সম্ি দা়েদান্স়েত্ব চান্সপস্প়ে 
ন্সদস্প়েস্পে  া়োর উপর। 
 
হ়েস্পতা সস িাসস্পকর কিা বলস্পে সয গ্রস্পহর নাম্ উপান্সধ ন্সহস্পসস্পব গ্রহণ কস্পর–অিবা 
প্লযাস্পনটান্সর কাউন্সিস্পলর কিা বলস্পে। আম্রা সজস্পন সনব। তস্পব সরাসন্সর সকাস্পনা প্রশ্ন ন়ে। 
 
পুরুষরা তার িরীস্পরর জনয ম্ারা যা়ে! হাহ!–ন্সপেন ন্সদকটা িারী! 
 
সস জনয সতাম্াস্পক সকউ ম্রস্পত বলস্পে না, স ালান, সপস্পলাস্পরট দ্র  লা়ে বলল। সিান। 
ন্সনস্পজস্পক ন্সনস্প়ে তাস্পক তাম্ািা করস্পত দাও। আম্ার সবি িাস্পলা লা স্পে। 
 
ন্সব্লস কন্সম্পউটাস্পরর উপর ঝুিঁস্পক যন্ত্রাংিগুস্পলা সদেন্সেল, হাতদুস্পটা ন্সপেস্পন। সযন সকাস্পনা 
ন্সকেু ধরস্পত ি়ে পাস্পচ্ছ। দুজন ন্সিতস্পর েুকস্পতই সচাে তুলল সস। অদু্ভত যান। 
সকাস্পনান্সকেুই আন্সম্ ন্সচনস্পত পারন্সে না। তস্পব আম্াস্পক সকাস্পনা উপহার ন্সদস্পত চাইস্পল এটা 
চম্ৎকার একটা উপহার। 
 
তার মু্স্পে  িীর সকৌতূহস্পলর োপ পডল, সতাম্রা আসস্পলই ফাউস্পেিন সিস্পক এস্পসে? 
 
ফাউস্পেিস্পনর কিা ন্সকিাস্পব জানস্পল? ন্সজস্পেস করল সপস্পলাস্পরট। 
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েুস্পল ন্সিস্পেন্সে। ন্সবস্পিষ কস্পর ন্সম্উস্পলর জনয। 
 
ন্সম্উস্পলর জনয সকন, ন্সব্লস? 
 
সস ন্সেল আম্াস্পদরই একজন, সজেল নাস্পম্র সকাস্পনা অংি বযবহার করব, সজেলম্যান? 
 
সজন অিবা সপল। সযটা সতাম্ার িাস্পলা লাস্প । 
 
সস আম্াস্পদরই একজন, সপল, ন্সব্লস আন্তন্সরক সহস্পস বলল। সস জস্পন্মন্সেল  া়ো়ে, তস্পব 
ন্সেক সকানোস্পন সকউ বলস্পত পাস্পর না। 
 
ন্সনি়েই সস একজন  া়োন ন্সহস্পরা, ন্সব্লস, তাই না? ট্র্যান্সিজ বলল। সচষ্টা করস্পে িদ্র 
আচরণ করার। আশ্বি করার িন্সঙ্গস্পত একবার সপস্পলাস্পরট-এর ন্সদস্পক তাকাস্পলা। আম্াস্পক 
ট্র্াি ডাকস্পত পাস্পরা। 
 
না, ট্র্াি। সস একজন অপরাধী। অনুম্ন্সত োডাই  া়ো তযা  কস্পরন্সেল। বলস্পত পারব না 
ন্সকিাস্পব কস্পরন্সেল। আম্ার অনুম্ান এই কারস্পণই তার সিষ পন্সরণন্সত িাস্পলা হ়েন্সন। 
ফাউস্পেিন তাস্পক পরান্সজত কস্পরন্সেল। 
 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন? 
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আস্পরা আস্পে? একটু ন্সচন্তা করস্পলই হ়েস্পতা বুঝস্পত পারতাম্। ন্সকন্তু ইন্সতহাস আম্ার িাস্পলা 
লাস্প  না। বযাপারটা এরকম্  া়ো যা িাস্পব সসটা ন্সনস্প়েই আম্ার আগ্রহ। ইন্সতহাস না 
জানার অিি হস্পচ্ছ আস্পরা অস্পনক ইন্সতহাসন্সবদ রস্প়েস্পে বা আন্সম্ এই কাস্পজর উপযুি নই। 
আম্াস্পক হ়েস্পতা সেস সটকন্সনন্সি়োন ন্সহস্পসস্পব ততন্সর করা হস্প়েস্পে। সীন্সম্ত দান্স়েত্ব পালন 
কস্পর যাস্পবা। কাজটা আম্ার িাস্পলা লাস্প  এবং িাস্পলা না লা ার কারণ 
 
সম্স্প়েটা ন্সনিঃশ্বাস না সফস্পলই কিা বলস্পে, ট্র্যান্সিজ অস্পনক কসরত কস্পর ম্াঝোস্পন একটা 
প্রশ্ন করল,  া়ো সক? 
 
ন্সিধা়ে পস্পড স ল ন্সব্লস। শুধুই  া়ো।-আর না। আম্াস্পদর সারস্পফস্পস নাম্স্পত হস্পব। 
 
সসন্সদস্পকই যান্সচ্ছ, তাই না? 
 
হা, ন্সকন্তু ধীস্পর ধীস্পর।  া়ো ম্স্পন কস্পর সতাম্াস্পদর ম্হাকািযাস্পনর িন্সি বযবহার কস্পর 
আস্পরা দ্রুত নাম্া সম্ভব। তুন্সম্ সসটা বযবহার করস্পব? 
 
করস্পত পান্সর, ট্র্যান্সিজ হান্সস মু্স্পে বলল। ন্সকন্তু ম্হাকািযাস্পনর ন্সন়েন্ত্রণ ন্সফস্পর সপস্প়ে আন্সম্ 
অনযন্সদস্পক চস্পল সযস্পত পান্সর? 
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ন্সব্লস হাসল। তুন্সম্ সবি ম্জার সলাক।  া়ো না চাইস্পল তুন্সম্ সকাস্পনান্সদস্পকই সযস্পত পারস্পব 
না। ন্সকন্তু  া়ো সযন্সদস্পক চা়ে সসন্সদস্পক তুন্সম্ দ্রুত এস্প াস্পত পারস্পব। সচষ্টা কস্পর সদে। 
 
সদো যাক। সারস্পফস্পস আম্রা সকািা়ে নাম্ব? 
 
সসটা ন্সনস্প়ে িাবস্পত হস্পব না। তুন্সম্ শুধু সনস্পম্ যাও, ন্সেক জা়ে া়ে সপৌঁস্পে যাস্পব।  া়ো সব 
ন্সন়েন্ত্রণ করস্পব। 
 
তুন্সম্ আম্াস্পদর সাস্পি িাকস্পব, ন্সব্লস, সযন আম্রা িাস্পলা আচরণ পাই? সপস্পলাস্পরট বলল। 
 
ম্স্পন হ়ে িাকব। এেন সদো যাক, আম্ার সসবার স্বািান্সবক ন্সফ–অিিাৎ এই সসবাগুস্পলার 
ন্সফ–সরাসন্সর আম্ার বযাস্পলি-কাস্পডি ন্সদস্প়ে ন্সদস্পত পাস্পরা। 
 
আর অনয সসবাগুস্পলা? 
 
ন্সব্লস ন্সেল ন্সেল কস্পর সহস্পস উেল। তুন্সম্ চম্ৎকার বুস্পডা ম্ানুষ। 
 
 লিা সপল সপস্পলাস্পরট। 
 
. 
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৭২. 
 
 ম্হাকািযান তীব্র্  ন্সতস্পত  া়োর ন্সদস্পক নাম্স্পে। ন্সব্লস সবি উস্পিন্সজত। ন্সকেুই সবাঝা 
যাস্পচ্ছ না। 
 
এটা গ্রযান্সিন্সটক, সপস্পলাস্পরট বলল। সবন্সকেুর সিতর একসাস্পি  ন্সতর সঞ্চার হ়ে। 
আম্াস্পদর সিতরও। তাই সবাঝা যা়ে না। 
 
ন্সকিাস্পব কাজ কস্পর, সপল? 
 
সপস্পলাস্পরট কািঁধ নাডল। ট্র্াি জাস্পন। ন্সকন্তু ওর সবাধহ়ে এেন কিা বলার মু্ড সনই। 
 
ট্র্যান্সিজ সবপস্পরা়ো  ন্সতস্পত  া়োর ম্াধযাকষিস্পণ সনস্পম্ এস্পসস্পে। কন্সম্পউটার তার ন্সনস্পদিি 
ম্ানস্পে। ন্সকন্তু ন্সব্লস এর কিা অনুযা়েী আংন্সিক। উপস্পর উোর সয সকাস্পনা ন্সনস্পদিি অগ্রাহয 
করস্পে। 
 
পুস্পরা ন্সন়েন্ত্রণ এেস্পনা পা়েন্সন। 
 
সপস্পলাস্পরট হালকা  লা়ে বলল, আম্রা েুব দ্রুত ন্সনস্পচ নাম্ন্সে না, স ালান? 
 
ট্র্যান্সিজ সচষ্টাকৃত সহজ  লা়ে বলল, ই়েং সলডী বস্পলস্পে  া়ো সব ন্সন়েন্ত্রণ করস্পব। 
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ন্সনি়েই, সপল।  া়ো এই ম্হাকািযানস্পক ন্সবপিনক ন্সকেু করস্পত সদস্পব না। সতাম্াস্পদর 
কাস্পে োও়োর ন্সকেু আস্পে? 
 
ন্সনি়েই। ন্সক োস্পব? 
 
ম্াংস বাদ। ম্াে বা ন্সডম্ সেস্পত পান্সর, সাস্পি যন্সদ কাস্পনা সজী িাস্পক। 
 
সসস্পিন্সল়োন ন্সকেু োবার আস্পে। ন্সক ন্সজন্সনস বলস্পত পারব না। সতাম্ার িাস্পলা লা স্পত 
পাস্পর। 
 
সবি, সেস্প়ে সদো যাক। ন্সব্লস হান্সসমু্স্পে বলল। 
 
 া়োর সবাই ন্সক ন্সনরান্সম্ষস্পিাজী? 
 
অন্সধকাংিই। বযাপারটা ন্সনিির কস্পর ন্সনন্সদিষ্ট সক্ষস্পত্র িরীস্পর ন্সক ধরস্পনর োদয প্রস্প়োজন। 
বহুন্সদন সিস্পক আম্ার ম্াংস োও়োর ইস্পচ্ছ হ়ে না, তাই ধস্পর ন্সনস্প়েন্সে িরীস্পর ম্াংস্পসর 
প্রস্প়োজন সনই। ন্সম্ন্সষ্ট সেস্পত িাস্পলা লাস্প  না। পন্সনর আর ন্সচংন্সড ম্াে িাস্পলা লাস্প । 
আম্ার সবাধহ়ে ওজন কম্াস্পনা দরকার। 
 
দরকার সনই। সতাম্াস্পক িাস্পলাই লা স্পে। 
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ওহ্, সকাস্পনা বযাপার না। ওজন বারুক বা কমু্ক, আম্াস্পক িাবস্পত হস্পব না। 
 
ট্র্যান্সিজ চুপচাপ। কারণ ফার িারস্পক সস সাম্লাস্পত পারস্পেনা। ধীস্পর ধীস্পর। যানটা তার 
ন্সন়েন্ত্রস্পণর বাইস্পর চস্পল যাস্পচ্ছ। ম্স্পন হস্পচ্ছ সযন বাইস্পর সিস্পক সকউ গ্রযান্সিন্সটক ইন্সঞ্জন 
চালাস্পচ্ছ। ফার িার এেন চলস্পে ন্সনস্পজ ন্সনস্পজই। 
 
ন্সব্লস সাবধাস্পন সধা়ো ওো সকৌস্পটার  ন্ধ শুকল। ন্সেকই আস্পে, সপল। নইস্পল  ন্ধটা িাস্পলা 
হত না, আর আন্সম্ও সেস্পত চাইতাম্ না। আঙু্গল ন্সদস্প়ে োবার সবর কস্পর মু্স্পে ন্সদল, 
চম্ৎকার। 
 
সিষ পযিন্ত ন্সবরি হস্প়ে ট্র্যান্সিজ কন্সম্পউটার সেস্পড ন্সদল। ই়েং ওম্যান, এম্নিাস্পব বলল 
সযন এই প্রিম্ তাস্পক সদেস্পে। 
 
আম্ার নাম্ ন্সব্লস। 
 
 ন্সব্লস! তুন্সম্ আম্াস্পদর নাম্ জাস্পনা? 
 
জান্সন, ট্র্াি। 
 
ন্সকিাস্পব জাস্পনা? 
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আম্ার কাস্পজর জনয সতাম্াস্পদর নাম্ জানা জরুরী হস্প়ে পস্পডন্সেল। তাই জান্সন। 
 
ম্ান-লী-কম্পরস্পক সচন? 
 
ন্সচনতাম্–যন্সদ তাস্পক সচনা আম্ার জনয গুরুত্বপূণি হস্পতা। সযস্পহতু ন্সচন্সননা, ন্সম্. কম্পর 
এোস্পন আসস্পে না। আসস্পল সতাম্রা দুজন োডা আর সকউ আসস্পব না। 
 
সদো যাস্পব। 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সনস্পচ তাকাস্পলা। সম্ঘাচ্ছন্ন গ্রহ। তস্পব  িীর সকাস্পনা সম্ঘির সনই। ঘনিাস্পব 
েডাস্পনা আস্পে পাতলা সম্স্পঘর ির, িূ-পৃস্পির ম্াঝোস্পন বাধার সৃন্সষ্ট কস্পরস্পে। 
 
ম্াইস্পক্রাওস্প়েি আর রাডার চালু করল সস। িূ-পৃিও আকাস্পির হুবহু প্রন্সতচ্ছন্সব। িীপ 
প্রধান গ্রহ–টান্সম্িনাস্পসর ম্স্পতা। িীপগুস্পলার সকাস্পনাটাই েুব বড না এবং পরেস্পরর কাে 
সিস্পক সবন্সি দূস্পরও না। সকাস্পনা আইসকযাপ সচাস্পে পডস্পে না। 
 
জনসংেযার অসম্ বণ্টস্পনরও সকাস্পনা ন্সচহ্ন সনই, রাস্পতর অংস্পির আস্পলাকসিা। সিস্পক 
সসটা সবাঝা সযত। 
 
আম্রা ন্সক রাজধানী িীস্পপর কাোকান্সে নাম্ব, ন্সব্লস? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
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ন্সব্লস ন্সনরাসি  লা়ে বলল,  া়ো সতাম্াস্পক সুন্সবধাম্স্পতা জা়ে া়ে নান্সম্স্প়ে সনস্পব। 
 
আম্ার বড িহর পেন্দ। 
 
অিিাৎ সযোস্পন ম্ানুস্পষর বড দল বাস কস্পর? 
 
 হযািঁ। 
 
 া়োর বযাপার। 
 
ট্র্যান্সিজ সিস্পব সবর করার সচষ্টা করল সকান িীস্পপ তারা নাম্স্পব। সযোস্পনই সহাক,আর 
একঘণ্টার ম্স্পধযই নাম্স্পব। 
 
. 
 
৭৩. 
 
 হালকা একটা পালস্পকর ম্স্পতা ম্হাকািযান অবতরণ করল। সকাস্পনা ঝাকুনী সনই, 
ম্ধযাকষিস্পণর টান সনই। এস্পক এস্পক ন্সতনজন সবন্সরস্প়ে এল: প্রিস্পম্ ন্সব্লস, তারপর 
সপস্পলাস্পরট, সবার সিস্পষ ট্র্যান্সিজ। 
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টান্সম্িনাস্পসর গ্রীষ্মকাস্পলর সাস্পি এোনকার আবহাও়োর তুলনা করা যা়ে। হালকা বাতাস 
বইস্পে। সূস্পযির আস্পলা সবি উজ্জ্বল। পাস্প়ের ন্সনস্পচ ম্ান্সট সবুজ। একন্সদস্পক সান্সরবদ্ধ  াে 
সদস্পে সবাঝা যা়ে সকান ধরস্পনর বা ান, অনযন্সদস্পক দূস্পর সদো যাস্পচ্ছ। সমু্দ্র তসকত। 
 
এক পাস্পি এবং ম্ািার উপস্পর গুঞ্জন সিানা যাস্পচ্ছ–কীটপতঙ্গ, পান্সে বা অনয সকাস্পনা 
উডন্ত প্রাণী হস্পত পাস্পর, আর সয লযাক লযাক িে সিানা যাস্পচ্ছ সসটা সম্ভবত ফাস্পম্ির 
সকাস্পনা যন্ত্র। 
 
সপস্পলাস্পরটই প্রিম্ কিা বলল। ন্সকেু শুস্পনস্পে বা সদস্পেস্পে ন্সক না বলল না। তার বদস্পল 
 িীর শ্বাস ন্সনস্প়ে বলল, আহ্, চম্ৎকার  ন্ধ, এস্পকবাস্পর আস্পপল সস্পসর ম্স্পতা। 
 
সাম্স্পনর ওটা সম্ভবত আস্পপল বা ান, ট্র্যান্সিজ বলল, সবাধহ়ে ওোস্পনই ততন্সর হস্পচ্ছ। 
 
আর সতাম্াস্পদর জাহাস্পজ, ন্সব্লস বলল,  ন্ধটা ন্সেল েুব োরাপ  ন্ধ ন্সেল। 
 
 ন্সিতস্পর যতক্ষণ ন্সেস্পল তেন সতা ন্সকেু বস্পলন্সন, ট্র্যান্সিজ  জ জ কস্পর বলল। 
 
িদ্র আচরণ কস্পরন্সে। সতাম্াস্পদর জাহাস্পজ আন্সম্ ন্সেলাম্ অন্সতন্সি। িদ্র আচরণ করস্পল ন্সক 
ক্ষন্সত হস্পতা? 
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আন্সম্ এেন ন্সনস্পজর গ্রস্পহ চস্পল এস্পসন্সে। সতাম্রা অন্সতন্সি। সতাম্রাই িদ্র িাকস্পব। 
 
 স্পন্ধর বযাপাস্পর ও ন্সেকই বস্পলস্পে, স ালান। সপস্পলাস্পরট বলল। দূর করার সকাস্পনা উপা়ে 
আস্পে? 
 
হযািঁ, করা সযস্পত পাস্পর যন্সদ এই সোট সম্স্প়েটা ন্সনি়েতা সদ়ে আম্ার জাহাস্পজ সকউ হাত 
সদস্পব না। এরই ম্স্পধয প্রম্াণ কস্পরস্পে সয তার অস্বািান্সবক ক্ষম্তা রস্প়েস্পে। 
 
ন্সব্লস বুক টান-টান কস্পর দািঁডাস্পলা, আন্সম্ সোট না, আর যন্সদ সতাম্ার জাহাস্পজ হাত না 
ন্সদস্পলই পন্সরষ্কার হস্প়ে যা়ে, েুিী হস্প়েই এটাস্পক এোস্পন সফস্পল রােব। 
 
তারপর আম্াস্পদরস্পক  া়োর কাস্পে ন্সনস্প়ে যাস্পব? 
 
সকৌতুক ন্সঝন্সলক ন্সদস্প়ে উেল ন্সব্লস্পসর সচাস্পে। জান্সন না ন্সবশ্বাস করস্পব ন্সকনা, ট্র্যাি। আন্সম্ই 
 া়ো। 
 
ট্র্যান্সিজ তান্সকস্প়ে আস্পে। তারপর বলল, তুন্সম্? 
 
হযািঁ। এবং ম্ান্সট। এবং ঐ  ােগুস্পলা। এবং ঘাস্পসর ফািঁস্পক বস্পস িাকা ঐ েরস্প াি। এবং 
ঐ সয ম্ানুষগুস্পলা সদেে তারা। পুস্পরা গ্রহ এবং এই গ্রস্পহর সবন্সকেুই হস্পচ্ছ  া়ো। আম্রা 
সবাই আলাদা আম্রা সবাই পৃিক প্রাণীসিা–ন্সকন্তু সকস্পলই এক সাম্ন্সগ্রক ম্হাস্পচতনার 
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অংি। ন্সনষ্প্রাণ গ্রস্পহর অংি সবস্পচস্প়ে কম্। ন্সবন্সিন্ন প্রাণীর ন্সবন্সিন্ন অংি রস্প়েস্পে। ম্ানুস্পষর 
অংি সবস্পচস্প়ে সবন্সি ন্সকন্তু সকস্পলই এবং সবন্সকেুই অংিীদার। 
 
আম্ার ম্স্পন হ়ে, ট্র্যান্সিজ, সস বলস্পত চাইস্পে  া়ো সকাস্পনা ধরস্পনর সন্সম্মন্সলত সস্পচতনতা। 
 
ট্র্যান্সিজ ম্ািা নাডল। আন্সম্ বুঝস্পত সপস্পরন্সে–সসস্পক্ষস্পত্র ন্সব্লস, এই গ্রহ চালা়ে সক? 
 
সস ন্সনস্পজই চস্পল। ঐ  ােগুস্পলা ন্সনস্পজই সান্সরবদ্ধিাস্পব জন্মা়ে এবং ন্সনস্পজর সচষ্টা়ে বৃন্সদ্ধ 
প্রাপ্ত হ়ে। যেন সকাস্পনা  াে ম্ারা যা়ে শুধু তেনই নতুন  াে জন্মা়ে। ম্ানুষ আস্পপল 
চাষ কস্পর ন্সেক যতটুকু প্রস্প়োজন; অনযানয কীটপতঙ্গ তাস্পদর অংি সিা  কস্পর শুধু তাস্পদর 
অংি। 
 
কীটপতঙ্গ জাস্পন তাস্পদর অংি কতটুকু, তাই না? হা, জাস্পন। ন্সেক যতটুকু প্রস্প়োজন 
ততটুকু বৃন্সষ্ট হস্পব। যেন প্রস্প়োজন হ়ে তেন  িীর বৃন্সষ্টপাত হ়ে; যেন প্রস্প়োজন হ়েনা 
তেন এস্পকবাস্পরই বৃন্সষ্টপাত হ়ে না। 
 
বৃন্সষ্ট জাস্পন ন্সক করস্পত হস্পব, তাই না? 
 
হযািঁ, জাস্পন, ন্সব্লস সবি আন্তন্সরকতার সাস্পি বলল। সতাম্ার ন্সনস্পজর িরীস্পর প্রন্সতটা সকাষ 
জাস্পন না ন্সক করস্পত হস্পব? কেন বাডস্পত হস্পব, কেন িাম্স্পত হস্পব। কেন িরীর  েন 
করস্পত হস্পব, কতটুকু করস্পত হস্পব –কম্ও না সবন্সিও না? প্রন্সতন্সট সকাষ ন্সনন্সদিষ্ট সীম্া 
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পযিন্ত স্বাধীন রসা়েনা ার ন্সহস্পসস্পব কাজ কস্পর এবং একই সাধারণ উৎস সিস্পক কািঁচাম্াল 
সংগ্রহ কস্পর সাধারণ পস্পি সরবরাহ কস্পর এবং একই সাধারণ পস্পি বজিয পদািি সবর 
কস্পর সদ়ে এবং সবাই ন্সম্স্পল ততন্সর কস্পর এক সাম্ন্সগ্রক ম্হাস্পচতনা। 
 
সপস্পলাস্পরট প্রবল উৎসাস্পহ বলল, চম্ৎকার। তুন্সম্ বলস্পত চাও এই গ্রহ ম্হাপ্রাণীসিা এবং 
তুন্সম্ সসই প্রাণীসিার সকাষ। 
 
আন্সম্ উদাহরণ ন্সদন্সচ্ছলাম্। সকাস্পষর সাস্পি আম্াস্পদর সাদৃিয আস্পে, ন্সকন্তু আম্রা সকাষ না-
বুঝস্পত সপস্পরে? 
 
ন্সকিাস্পব তুন্সম্ সকাষ না? 
 
আম্রা ন্সনস্পজরাই অস্পনকগুস্পলা সকাস্পষর সম্ন্বস্প়ে  ন্সেত এবং সকাষগুস্পলার সিতর রস্প়েস্পে 
সন্সম্মন্সলত সচতনা। এই সন্সম্মন্সলত সচতনা, একক প্রাণীসিার সচতনা আম্ার ম্স্পতা একজন 
ম্ানুষ আম্ার সচতনা একটা সকাস্পষর সিস্পক অস্পনক উন্নত অস্পনক সবন্সি উন্নত। কারণ 
আম্রা আবার এক িন্সিিালী সন্সম্মন্সলত ম্হাস্পচতনার অংি। আন্সম্ একজন আলাদা ম্ানুষ 
ন্সকন্তু সন্সম্মন্সলত ম্হাস্পচতনার অংি যা আম্ার িরীস্পরর সকাস্পনা সকাস্পষর সচতনার সিস্পক 
বহুগুণ িন্সিিালী। 
 
ন্সনি়েই সকউ একজন আম্াস্পদর ম্হাকািযান আটকাস্পনার আস্পদি ন্সদস্প়েন্সেল। ট্র্যান্সিজ 
বলল। 
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না, সকউ একজন না!  া়ো ন্সদস্প়েন্সেল। আম্রা সবাই ন্সদস্প়েন্সে। 
 
 াে এবং ম্ান্সটও, ন্সব্লস? 
 
ওগুস্পলার অবদান েুব সাম্ানয, তস্পব আস্পে। ম্স্পন কস্পরা একজন সঙ্গীতে একটা সুর 
ততন্সর করস্পলন। এেন তুন্সম্ ন্সক ন্সজস্পেস করস্পব তার িরীস্পরর ন্সনন্সদিষ্ট সকাস্পনা সকাষ এই 
সুর ততন্সর করার আস্পদি ন্সদস্প়েস্পে এবং  েন কস্পরস্পে? 
 
সপস্পলাস্পরট বলল, আন্সম্ বুঝস্পত পারন্সে, গ্রুপম্াইে বা সন্সম্মন্সলত ম্হাস্পচতনা একক 
ম্াইস্পের সচস্প়ে অস্পনক সবন্সি িন্সিিালী, সযম্ন একটা সপিীস্পকাস্পষর সচস্প়ে সপিী অস্পনক 
সবন্সি িন্সিিালী হ়ে। স্বািান্সবকিাস্পবই  া়ো অস্পনক দূর সিস্পক কন্সম্পউটার ন্সন়েন্ত্রণ কস্পর 
আম্াস্পদর ম্হাকািযান দেল কস্পর সফস্পলস্পে, যন্সদও গ্রস্পহর সকাস্পনা একক ম্াইে সসটা 
পারত না। 
 
তুন্সম্ চম্ৎকার বুস্পঝে, সপল। ন্সব্লস বলল। 
 
আন্সম্ও বুস্পঝন্সে, ট্র্যান্সিজ বলল। কন্সেন ন্সকেু না। ন্সকন্তু তুন্সম্ আম্াস্পদর কাস্পে ন্সক চাও? 
আম্রা সতাম্াস্পদর ক্ষন্সত করস্পত আন্সসন্সন। ন্সকেু তিয জানস্পত এস্পসন্সে। আটক করস্পল 
সকন? 
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সতাম্ার সাস্পি কিা বলস্পত চাই। 
 
ম্হাকািযাস্পনই কিা বলস্পত পারস্পত। 
 
ন্সব্লস  ম্ভীরিাস্পব ম্ািা নাডল, আন্সম্ করস্পত পান্সর না। 
 
তুন্সম্ সতা সন্সম্মন্সলত ম্হাস্পচতনার অংি, তাই না? 
 
হযািঁ, ন্সকন্তু আন্সম্ পান্সের ম্স্পতা উডস্পত পান্সর না,  াস্পের ম্স্পতা লম্বা হস্পত পান্সর না। আম্ার 
জনয যতটুকু িাস্পলা আন্সম্ ততটুকুই কন্সর এবং সতাম্াস্পক তিযগুস্পলা জানাস্পনা আম্ার জনয 
িাস্পলা হস্পতা না যন্সদও সহস্পজই সসগুস্পলা আন্সম্ জানস্পত পান্সর। 
 
সতাম্াস্পক না জানাস্পনার ন্সসদ্ধান্ত সক ন্সনস্প়েস্পে? 
 
আম্রা সবাই ন্সনস্প়েন্সে। 
 
তিযগুস্পলা আম্াস্পক সক জানাস্পব? 
 
 ডম্। 
 
ডম্ সক? 
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তার পুস্পরা নাম্ ইনস্পডাম্ানন্সডওন্সিজাস্পম্রনন্সড়োস্পসা–তারপস্পর আস্পরা আস্পে। ন্সবন্সিন্ন ম্ানুষ 
ন্সবন্সিন্ন সম্স্প়ে তাস্পক ন্সবন্সিন্ন নাস্পম্ ডাস্পক। আন্সম্ তাস্পক ডম্ নাস্পম্ ডান্সক। সতাম্রাও 
ডাকস্পত পাস্পরা।  া়োস্পত তার অংি সম্ভবত সবস্পচস্প়ে সবন্সি। সস এই িীস্পপ বাস কস্পর, 
সতাম্াস্পদর সাস্পি সস সদো করস্পত সচস্প়েস্পে এবং অনুম্ন্সত সদ়ো হস্প়েস্পে। 
 
সক ন্সদস্প়েস্পে? ট্র্যান্সিজ বলল–তারপর ন্সনস্পজই উির ন্সদল, জান্সন, সতাম্রা সবাই ন্সদস্প়েে। 
 
ন্সব্লস ম্ািা নাডল। 
 
 ডস্পম্র সাস্পি কেন সদো হস্পব, ন্সব্লস? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
 
 এেনই। আম্ার সাস্পি এস, সতাম্াস্পদরস্পক তার কাস্পে ন্সনস্প়ে যাব। 
 
তারপর তুন্সম্ চস্পল যাস্পব? সপস্পলাস্পরট আবার ন্সজস্পেস করল। 
 
 তুন্সম্ চাওনা আন্সম্ চস্পল যাই, সপল? 
 
না। 
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এটাই হ়ে বা ান ন্সঘস্পর ততন্সর করা বািঁধাস্পনা পি ধস্পর এগুস্পনার সম়্ে ন্সব্লস বলল, পুরুষরা 
সহস্পজই আম্ার প্রন্সত আসি হস্প়ে পস্পড। এম্নন্সক ব়েে সলাকরাও আচরণ কস্পর 
সেস্পলম্ানুস্পষর ম্স্পতা। 
 
সপস্পলাস্পরট সহস্পস সফলল। ট্র্যান্সিজ অনধযি  লা়ে বলল, ওোস্পন ন্স স্প়ে ডস্পম্র জনয কতক্ষণ 
অস্পপক্ষা করস্পত হস্পব? 
 
সস সতাম্াস্পদর জনয অস্পপক্ষা করস্পে। আসস্পল ডম্– া়োর ম্াধযস্পম্ অস্পনকন্সদন সিস্পক 
সতাম্াস্পদর এোস্পন আনার জনয কাজ করস্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ ম্াঝরািা়ে সিস্পম্ ন্স স্প়ে সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সদস্পক দ্রুত তাকাস্পলা। সপস্পলাস্পরট ন্সনিঃিস্পে 
বলল, সতাম্ার কিাই ন্সেক। 
 
ন্সব্লস তান্সকস্প়ে আস্পে সাম্স্পন, িান্ত সুস্পর বলল, আন্সম্ জান্সন, ট্র্যাি, তুন্সম্ সস্পন্দহ কস্পরে 
আন্সম্/আম্রা/ া়ো সতাম্ার প্রন্সত আগ্রহী। 
 
আন্সম্/আম্রা/ া়ো? সপস্পলাস্পরট মৃ্দু সুস্পর বলল। 
 
 া়োস্পত ন্সবদযম্ান একক সিাস্পক বণিনা করার জনয অস্পনক ধরস্পনর সবিনাম্ আস্পে। পস্পর 
বযােযা কস্পর বলব। আপাতত আন্সম্/আম্রা/ া়ো ন্সদস্প়েই কাজ চান্সলস্প়ে নাও। চল ট্র্যাি, 
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ডম্ অস্পপক্ষা করস্পে। চাইনা সতাম্ার ইচ্ছার ন্সবরুস্পদ্ধ সতাম্ার পাস্প়ের উপর সজার 
োটাস্পত। েুব অস্বন্সিকর অনুিূন্সত হস্পব। 
 
ট্র্যান্সিজ হািঁটস্পত লা ল। একরাি সস্পন্দহ ন্সনস্প়ে তান্সকস্প়ে আস্পে ন্সব্লস্পসর ন্সদস্পক। 
 
. 
 
৭৪. 
 
 ডম্ ব়েে ম্ানুষ। অস্পনকটা সুর কস্পর এবং সম্ান গুরুত্ব ন্সদস্প়ে তার নাস্পম্র দুইি 
ন্সতপ্পান্নটা িোংি আবৃন্সি কস্পর স ল। 
 
সংস্পক্ষস্পপ এটাই আম্ার পন্সরচ়ে। এটা শুস্পনই সশ্রাতা-পােক-অনুিবকারী বুঝস্পত পাস্পর 
সম্গ্রস্পক আম্ার িূন্সম্কা ন্সক, আন্সম্ ন্সক করস্পত সপস্পরন্সে। পঞ্চাি বেস্পররও সবন্সি সম়্ে 
ধস্পর আন্সম্ ডম্ নাস্পম্ সন্তুষ্ট। যন্সদ অনয কাউস্পক ডম্ নাম্ সদ়ো হ়ে তেন। আম্াস্পক ডাকা 
হ়ে ডম্ানন্সডও–এবং আম্ার ন্সবন্সিন্ন সপিা়ে নাস্পম্র ন্সবন্সিন্ন অংি বযবহার করা হ়ে। প্রন্সত 
 া়োন বেস্পর-আম্ার জন্মন্সদস্পন-পুস্পরা নাম্ ম্াইস্পে আবৃন্সি করা হ়ে, সতাম্াস্পদর সাম্স্পন 
সযিাস্পব মু্স্পে আবৃন্সি করলাম্। প্রস্প়োজন হস্পলও বযাপারটা আম্ার জনয ন্সবব্র্তকর। 
 
ডম্ লম্বা হালকা পাতলা।  িীর সচােদুস্পটা তারুণযদীপ্ত যন্সদও চলস্পন বলস্পন ধীর ন্সস্থর। 
অস্বািান্সবক তীক্ষ্ণ নাক। হাস্পতর ন্সিরা সবন্সরস্প়ে পস্পডস্পে, ন্সকন্তু কাজ করস্পত সক্ষম্। 
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স াডান্সল পযিন্ত লম্বা আলোল্লা পস্পড আস্পে, রংটা ম্ািার চুস্পলর ম্স্পতাই ধূসর। পাস্প়ে 
সযাস্পেল। 
 
আপনার ব়েস কত, সযার? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
শুধু ডম্ বলস্পব, ট্র্াি। অনয সকাস্পনা সস্পম্বাধন সহজিাস্পব আস্পলাচনা়ে বাধা ততন্সর করস্পব। 
 যালাকন্সটক িযাোডি অনুযা়েী আম্ার ন্সতরানব্বই চলস্পে। আর  া়োন িযাোডি অনুযা়েী 
কস্প়েক ম্াস পস্পর নব্বই বেস্পর পা সদব। 
 
আন্সম্ অনুম্ান কস্পরন্সেলাম্ পিঁচাির এর সবন্সি হস্পব না, সযা–ডম্। 
 
 া়োন িযাোডি অনুযা়েী আন্সম্ উস্পল্লেস্পযা য ন্সকেু না। যাই সহাক আম্াস্পদর োও়ো 
হস্প়েস্পে? 
 
সপস্পলাস্পরট সপ্লস্পটর ন্সদস্পক তাকাস্পলা। ন্সবস্বাদ োবাস্পরর সবটাই পস্পড আস্পে। আত্মপ্রতয়েহীন 
 লা়ে বলল, ডম্, একটা ন্সবব্র্তকর প্রশ্ন করস্পত পান্সর? অবিয আপন্সি িাকস্পল বলব না। 
 
বল, ডম্ হান্সসমু্স্পে বলল,  া়ো ন্সনস্প়ে সতাম্াস্পদর সব প্রস্পশ্নর উির আন্সম্ সদব। 
 
 সকন? সাস্পি সাস্পি ন্সজস্পেস করল ট্র্যান্সিজ। 
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সতাম্রা আম্াস্পদর সম্মান্সনত অন্সতন্সি–সপস্পলাস্পরট, প্রশ্নটা জানস্পত পান্সর? 
 
সযস্পহতু  া়োর সকল বস্তুই এক সন্সম্মন্সলত ম্হাস্পচতনার অংি, এক উপাদান। আস্পরক 
উপাদানস্পক ো়ে ন্সকিাস্পব? 
 
সন্সতয! ন্সকন্তু সবন্সকেু ন্সরসাইকল হ়ে। আম্াস্পদর সেস্পত হস্পব এবং সব সেস্পত পান্সর 
 ােপালা, প্রাণী।  া়োনরা প্রস্প়োজন না হস্পল ো়েনা। হ়েস্পতা সতম্ন সুস্বাদু োবার হ়ে 
না। সতাম্াস্পদর িাস্পলা লাস্প ন্সন, ট্র্যাি? সবি, োবার উপস্পিা  করার জনয না। 
 
যাই সহাক, যা োও়ো হ়ে সসটা ন্সটস্পক িাস্পক। একটা অংি আম্ার িরীস্পরর সাস্পি একত্র 
হস্প়ে যা়ে, তেন সাম্ন্সগ্রক সস্পচতনতার বৃহৎ অংস্পি সযা  সদ়ে। যেন আন্সম্ ম্ারা যাস্পবা, 
আম্াস্পকও োও়ো হস্পব–অনুজীবগুস্পলা আম্াস্পক োস্পব তেন সাম্ন্সগ্রস্পক আম্ার অংি হস্পব 
েুব কম্। ন্সকন্তু একন্সদন আম্ার অংি অনয ম্ানুস্পষর অংস্পির সাস্পি সযা  সদস্পব, অস্পনস্পকর 
অংি হস্পব। 
 
মৃ্তুযর পস্পর অনয সদস্পহ আত্মার স্থানান্তর। সপস্পলাস্পরট বলল। 
 
 ন্সক, সপল? 
 
একটা সপৌরান্সণক কান্সহনীর কিা বলন্সেলাম্। 
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আহ্, আন্সম্ জান্সন না। একন্সদন সম়্ে কস্পর শুনস্পত হস্পব। 
 
ট্র্যান্সিজ বলল, ন্সকন্তু আপনার বযন্সিক সস্পচতনতা–যা আপনাস্পক ডম্ ন্সহস্পসস্পব ন্সচন্সহ্নত কস্পর 
কেস্পনাই পুস্পরাপুন্সর আস্প র ম্স্পতা হস্পব না। 
 
না, অবিযই না। ন্সকন্তু তাস্পত ন্সক হস্প়েস্পে? আন্সম্ তেস্পনা  া়োর অংি, সসটাই বড বযপার। 
আম্াস্পদর অস্পনস্পকই ম্স্পন কস্পর অতীত অন্সিস্পত্বর সাম্ন্সগ্রক সৃ্মন্সত ততন্সর করা উন্সচত। ন্সকন্তু 
 া়োর অনুিূন্সত হস্পচ্ছ সসটা করা যাস্পব না। করস্পল বতিম্ান সস্পচতনতা নষ্ট হস্পব। হ়েস্পতা 
পন্সরন্সস্থন্সত বদলাস্পব,  া়োর অনুিূন্সতরও পন্সরবতিন হস্পব। ন্সকন্তু ন্সনকট িন্সবষযস্পত আন্সম্ তার 
সকাস্পনা সম্ভাবনা সদেন্সেনা। 
 
আপনাস্পক ম্রস্পতই হস্পব সকন? নব্বই বের ব়েস্পসও আপন্সন যস্পিষ্ট িি সম্িি। সন্সম্মন্সলত 
ম্হাস্পচতনা- 
 
এই প্রিম্ ডম্ িুরু সকািঁচকাস্পলা। কেস্পনাই না। প্রন্সতন্সট নতুন বযন্সিসিা পুনন্সবিনযাসকৃত 
নতুন অণু এবং নতুন ন্সজন বহন কস্পর। নতুন প্রন্সতিা, নতুন সাম্িিয,  া়োস্পত নতুন 
অবদান। তাস্পদর প্রস্প়োজন আস্পে। আর একম্াত্র উপা়ে হস্পচ্ছ তাস্পদর জনয জা়ে া কস্পর 
সদ়ো। আন্সম্ অস্পনক ন্সকেু কস্পরন্সে। এেন সম়্ে এস্পসস্পে নতুনস্পদর সুস্পযা  সদবার। 
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তারপর বুঝস্পত পারল তবকান্সলক পন্সরস্পবিটাস্পক সস ন্সবষণ্ণ কস্পর তুস্পলস্পে। উস্পে দািঁন্সডস্প়ে 
হাত দুস্পটা েন্সডস্প়ে বলল, এস্পসা ট্র্যান্সিজ সপল–আম্ার িুন্সডওস্পত চলল, বযন্সি ত ন্সকেু 
ন্সচত্র সংগ্রহ সদোব। আিা কন্সর এই বুস্পডা ম্ানুষটার সাম্ানয অহংকার ক্ষম্া করস্পব। 
 
পি সদন্সেস্প়ে দুজনস্পক সস অনয একটা ঘস্পর ন্সনস্প়ে এল, সসোস্পন একটা স ালাকার 
সটন্সবস্পলর উপর সজাডা়ে সজাডা়ে সংযুি কতগুস্পলা ঝাপসা সলি রাো আস্পে। 
 
এগুস্পলা, ডম্ বলল, পান্সটিন্সসস্পপিন, আন্সম্ ততন্সর কস্পরন্সে। আন্সম্ সতম্ন পারদিিী না, তস্পব 
ন্সবষ়ে ন্সহস্পসস্পব সবস্পে ন্সনস্প়েন্সে ন্সনষ্প্রাণ বস্তুস্পক। 
 
আন্সম্ একটা তুলস্পত পান্সর? এগুস্পলা ন্সক িঙু্গর? সপস্পলাস্পরট ন্সজস্পেস করল। 
 
না, না, ইস্পচ্ছ হস্পল সম্স্পঝস্পত আেস্পড সফলস্পত পাস্পরা।–তস্পব না সফলাই িাস্পলা। ধাক্কা 
লা স্পল দৃস্পিযর তীক্ষ্ণতা নষ্ট হস্প়ে যাস্পব। 
 
ন্সকিাস্পব বযবহার করস্পত হ়ে, ডম্? 
 
সচাস্পে পড। ন্সজন্সনসগুস্পলা িরীস্পরর সাস্পি এিঁস্পট িাকস্পব। এগুস্পলা আস্পলা পন্সরবহন কস্পর না, 
বরং পন্সরবহস্পন বাধা সদ়ে–যন্সদও অপন্সটকনািি সবস্প়ে অনুিূন্সত সতাম্ার সব্র্ইস্পন সপৌঁস্পে 
যাস্পব। একই সাস্পি সতাম্ার সচতনা আস্পরা প্রের হস্পব এবং তুন্সম্  া়োর ন্সবস্পিষ অংস্পির 
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সাস্পি যুি হস্পত পারস্পব। অনয কিা়ে, যন্সদ তুন্সম্ ঐ সদ়োস্পলর ন্সদস্পক তাকাও, তাহস্পল তুন্সম্ 
বুঝস্পত পারস্পব সদ়োল তার ন্সনস্পজর সম্বস্পন্ধ ন্সক ধারণা রাস্পে। 
 
চম্ৎকার, সপস্পলাস্পরট ন্সফসন্সফস কস্পর বলল। আন্সম্ সচষ্টা কস্পর সদন্সে। 
 
ন্সনি়েই, সপল। একটা একটা কস্পর সদেস্পত পাস্পরা। প্রন্সতটা সলি ন্সিন্নিাস্পব  ন্সেত, ঐ 
সদ়োল বা অনয সয সকাস্পনা ন্সনষ্প্রাণ বস্তুর ন্সদস্পক তুন্সম্ তাকাও প্রন্সতন্সট বস্তুর সচতনার 
ন্সবন্সিন্ন রূপ প্রদিিন করস্পব। 
 
সপস্পলাস্পরট একস্পজাডা সচাস্পে লান্স স্প়ে অস্পনকক্ষণ ন্সস্থর হস্প়ে রইল। 
 
অনযন্সদস্পক হাত ন্সদস্প়ে পান্সটিন্সসস্পপিন দুস্পটাস্পক আস্পরা কাোকান্সে ন্সনস্প়ে যাও। তাহস্পল িাস্পলা 
সদেস্পব। 
 
সপস্পলাস্পরট তাই করল, তারপর দ্রুত কস্প়েকবার সচাে ন্সপট ন্সপট কস্পর সসগুস্পলা ডলস্পত 
িাকল। 
 
ন্সক বুঝস্পল? 
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বযােযা করা কন্সেন। সদ়োলটা ম্স্পন হস্পলা সযন সিজা চকচস্পক, ন্সম্টন্সম্ট কস্পর জ্বলস্পে, 
একই সাস্পি তরল পদাস্পিি পন্সরণত হস্প়েস্পে। সযন সদ়োস্পলর অস্পনক ন্সিরা উপন্সিরা রস্প়েস্পে 
এবং অণুবন্ধনগুস্পলা পন্সরবতিন হস্পচ্ছ। আন্সম্-আন্সম্ দুিঃন্সেত ডম্, আম্ার িাস্পলা লাস্প ন্সন। 
 
ডম্ দীঘিশ্বাস সফলল। তুন্সম্  া়োর সাস্পি অংিগ্রহণ করে না। তাই আম্রা যা সদন্সে তুন্সম্ 
সদেস্পত পারে না সসটা। েুব োরাপ। পান্সটিন্সসস্পপিনগুস্পলা প্রিম্ত সসৌন্দস্পযিযর জনয 
বযবহার করা হস্পলও এগুস্পলা কাস্পজর ন্সজন্সনস। একটা সুেী সদ়োল হস্পচ্ছ দীঘিস্থা়েী 
প্রস্প়োজনী়ে সদ়োল। 
 
সুেী সদ়োল? ট্র্যান্সিজ বািঁকা সহস্পস বলল। 
 
সদ়োস্পলর একটা অনুিূন্সত আস্পে যা আম্াস্পদর সুেী িস্পের সম্ািিক। সুেী সদ়োল তেনই 
সম্ভব যেন তার ন্সডজাইন িাস্পলা হস্পব, ন্সিন্সি ম্জবুত হস্পব, সন্সেক িারসাম্য িাকস্পব এবং 
সকাস্পনা অপ্রস্প়োজনী়ে চাপ িাকস্পব না।  ান্সণন্সতক নীন্সতস্পত একটা চম্ৎকার ন্সডজাইন ততন্সর 
করা যাস্পব, ন্সকন্তু পান্সটিন্সসস্পপিন ন্সদস্প়ে সদ়োস্পলর আণুন্সবক্ষন্সনক ম্াত্রা পযিন্ত ফাইন ন্সটউন 
করা যাস্পব।  া়োর সকাস্পনা ন্সিল্পীই পান্সটিন্সসস্পপিন োডা প্রিম্ সশ্রণীর ন্সিল্প ততন্সর করস্পত 
পাস্পর না এবং আন্সম্ সযগুস্পলা ততন্সর কস্পরন্সে সসগুস্পলাস্পক সস্পবিাচ্চ ম্াস্পনর ন্সবস্পবচনা করা 
হ়ে। 
 
পান্সটিন্সসস্পপিন জীবন্ত কস্পর সতালা আম্ার কাজ না, ডম্ তার িস্পের কিা বস্পল সযস্পত 
লা ল। উদাহরণ ন্সদস্প়ে ইস্পকালন্সজকযাল বযাস্পলস্পির প্রতযক্ষ অন্সিেতার কিা আম্াস্পদর 
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সবাঝাস্পত পারস্পব। অনযানয গ্রস্পহর ম্স্পতা  া়োর ইস্পকালন্সজকযাল বযাস্পলি সরল, ন্সকন্তু 
আম্রা অন্তত আিা কন্সর এটাস্পক আস্পরা জন্সটল কস্পর সাম্ন্সগ্রক ম্হাস্পচতনা অজিন করব। 
 
ট্র্যান্সিজ হাত তুস্পল সপস্পলাস্পরটস্পক িান্সম্স্প়ে ন্সদল। আপন্সন ন্সকিাস্পব জাস্পনন সয একটা গ্রস্পহর 
সবন্সকেু সরল হও়োর পস্পরও সসোস্পন জন্সটল ইস্পকালন্সজকযাল বযাস্পলি িাকস্পত পাস্পর? 
 
আহ, ডম্ বলল, সচাস্পের তারা ন্সম্টন্সম্ট করস্পে, তুন্সম্ বুস্পডা ম্ানুষটাস্পক পরীক্ষা করে। 
আম্ার ম্স্পতা তুন্সম্ও জাস্পনা ম্ানবজান্সতর আসল বাসস্থান, পৃন্সিবীর ন্সেল অস্বািান্সবক 
জন্সটল ইস্পকালন্সজকযাল বযাস্পলি। শুধু ন্সিতী়ে পযিাস্প়ের গ্রহগুস্পলা–বসন্সতস্থাপনকৃত গ্রহগুস্পলা 
ন্সেল সরল। 
 
সপস্পলাস্পরট আর চুপ িাকস্পত পারল না। এই প্রস্পশ্নর উিরই আন্সম্ সারাজীবন েুিঁস্পজন্সে। 
সকন শুধু পৃন্সিবীস্পতই জন্সটল ইস্পকালজী ন্সেল? সকন  যালান্সির ন্সম্ন্সল়েন ন্সম্ন্সল়েন গ্রহ–
সযোস্পন প্রাস্পণর ন্সবকাি সম্ভব ন্সেল–শুধু ন্সনচু সশ্রণীর উন্সদ্ভদ এবং বুন্সদ্ধহীন প্রাস্পণর ন্সবকাি 
ঘন্সটস্প়েস্পে? 
 
এটা ন্সনস্প়ে আম্াস্পদর এোস্পন একটা  ল্প চালু আস্পে–একটা রূপকিা। এর সতযতার 
বযাপাস্পর আন্সম্ ন্সনি়েতা ন্সদস্পত পারব না। শুনস্পল ম্স্পন হস্পব কল্পকান্সহনী। 
 
ন্সেক সসই মু্হূস্পতি ন্সব্লস এস্পস েুকল সপস্পলাস্পরস্পটর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে হাসল। রূপালী রস্পঙর 
একটা ব্লাউজ পস্পরস্পে, সবি স্বচ্ছ। 
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সপস্পলাস্পরট সাস্পি সাস্পি উস্পে দািঁন্সডস্প়েস্পে। আন্সম্ সিস্পবন্সেলাম্ তুন্সম্ চস্পল স ে। 
 
সম্াস্পটই না। ন্সকেু কাজ ন্সেল। আন্সম্ এেন আপনার সাস্পি সযা  ন্সদস্পত পান্সর, ডম্? 
 
ডম্ও উস্পে দািঁন্সডস্প়েস্পে (ট্র্যান্সিজ অবিয বস্পস আস্পে)। অবিযই, আর তুন্সম্ এই বুস্পডা সচাে 
দুস্পটাস্পক অন্ধ কস্পর ন্সদস্প়েে। 
 
আপনাস্পক অন্ধ কস্পর সদ়োর জনযই আন্সম্ এই সপািাক পস্পডন্সে। সপল এসস্পবর অস্পনক 
ঊস্পধ্বি, আর ট্র্যান্সিজ পেন্দ কস্পরনা। 
 
সপস্পলাস্পরট বলল, তুন্সম্ যন্সদ ম্স্পন কস্পরা, ন্সব্লস, আন্সম্ এসস্পবর অস্পনক উস্পধ্বি তাহস্পল 
সতাম্াস্পক একন্সদন চম্স্পক সদব। 
 
ন্সনি়েই েুব আনস্পন্দর হস্পব। ন্সব্লস বসস্পত বসস্পত বলল। পুরুষ দুজনও বসল। 
 
ডম্ বলল, আন্সম্ ওস্পদরস্পক ইটারন্সনন্সটর  ল্পটা বলস্পত যান্সচ্ছলাম্। এই  ল্প সবাঝার আস্প  
সতাম্াস্পদরস্পক বুঝস্পত হস্পব সয একই সাস্পি অস্পনকগুস্পলা ম্হাজ ৎ িাকস্পত পাস্পর 
প্রকৃতপস্পক্ষ অসীম্ সংেযক। সয ঘটনাটা ঘস্পট সসটা ঘটস্পতও পাস্পর। নাও ঘটস্পত পাস্পর, 
ন্সকংবা এিাস্পব ঘটল বা অনযিাস্পব ঘটল। প্রন্সতন্সট সক্ষস্পত্রই িন্সবষযস্পতর জনয ন্সবপুলসংেযক 
ন্সবকল্প ঘটনার জন্ম হ়ে। 
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ন্সব্লস এই মু্হূস্পতি নাও আসস্পত পারত, ন্সকেুক্ষণ আস্প  আসস্পত পারত; বা আস্পরা আস্প  
আসস্পত পারত; বা এেনই এস্পলা ন্সকন্তু অনয সপািাক পস্পর এস্পলা; একই সপািাক পস্পর 
এস্পলা ন্সকন্তু দুজন বুস্পডা সলাস্পকর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে সহৃদ়ে িন্সঙ্গস্পত হাসল না। এই একটা 
ঘটনার এতগুস্পলা ন্সবকল্প বা আস্পরা অন্সধকসংেযক ন্সবকস্পল্পর সক্ষস্পত্র ম্হাজ ৎ সমূ্পণি ন্সিন্ন 
পি অনুসরণ কস্পর। একটা ন্সবকল্প ধস্পর ন্সনস্পল অনযগুস্পলা তেন স ৌণ হস্প়ে পস্পড। 
 
ট্র্যান্সিজ তান্সকস্প়ে আস্পে ন্সনষ্পলক সচাস্পে। আম্ার ধারণা এটা সকা়োোম্ সম্কান্সনস্পির েুব 
সাধারণ একটা অনুন্সসদ্ধান্ত–যন্সদও সবি পুরস্পনা। 
 
আহ্, তুন্সম্ জাস্পনা। তারপস্পরও বলন্সে। ম্স্পন কস্পরা ম্ানুষ সক্ষম্ হস্পলা অসীম্ সংেযক 
ম্হাজ ৎস্পক িান্সম্স্প়ে ন্সদস্পত, ইচ্ছা ম্স্পতা একটা সিস্পক আস্পরকটাস্পত যাও়োর উপা়ে সবর 
করল। সসোন সিস্পক তারা একটাস্পক ন্সনবিাচন করল ন্সরস্প়েল ম্হাজ ৎ ন্সহস্পসস্পব িেটার 
অিি যাই সহাক। 
 
িেটা শুস্পনন্সে, আপন্সন সয ধারণা ন্সদস্পত চাইস্পেন সসটাও বুস্পঝন্সে, ন্সকন্তু ন্সবশ্বাস করস্পত 
পারন্সে না এম্ন ঘটনা ঘস্পটস্পে। 
 
আন্সম্ও কন্সরনা। সসজনযই সতা বস্পলন্সে এটা একটা রূপকিা। যাই সহাক  স্পল্প বলা হস্প়েস্পে 
সয ন্সকেু ম্ানুষ সম়্ে অন্সতক্রম্ কস্পর সবন্সরস্প়ে এস্পস সম্ভাবয ন্সরস্প়েন্সলন্সট পরীক্ষা করার 
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সকৌিল সবর কস্পরন্সেল। এই সলাকগুস্পলাস্পক বলা হস্পতা ইটারনাল এবং যেন তারা সম়্ে 
সিস্পক সবন্সরস্প়ে সযত বলা হস্পতা ইটারন্সনন্সটস্পত সপৌঁস্পে স স্পে। 
 
তাস্পদর দান্স়েত্ব ন্সেল ম্ানবজান্সতর জনয একটা উপযুি ন্সরস্প়েন্সলন্সট ন্সনবিাচন করা। তাস্পদর 
প্রস্পচষ্টার সকাস্পনা সীম্া পন্সরসীম্া িাকল না।  ল্পটা অস্পনক বড, ন্সবিাল এক ম্হাকাবয। 
সিষপযিন্ত তারা একটা ম্হাজ ৎ সপল সযোস্পন পুস্পরা  যালান্সিস্পত পৃন্সিবী একম্াত্র গ্রহ 
যার ইস্পকালন্সজকযাল ন্সসস্পিম্ অতযন্ত জন্সটল, সসই সাস্পি রস্প়েস্পে উন্নত প্রযুন্সি ততন্সরস্পত 
সম্িি অন্সত বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী। 
 
তেনই তারা ন্সস্থর কস্পর ন্সদল সকান পন্সরন্সস্থন্সতস্পত ম্ানবজান্সত সবস্পচস্প়ে ন্সনরাপদ িাকস্পব। 
ঘটনার প্রবাহস্পক তারা ন্সরস্প়েন্সলন্সট ন্সহস্পসস্পব ন্সস্থর কস্পর ন্সদল। সিষ হস্পলা তাস্পদর দান্স়েত্ব। 
এেন আম্রা এম্ন এক  যালান্সিস্পত রস্প়েন্সে সযোস্পন বাস কস্পর শুধু ম্ানুষ সসই সাস্পি 
রস্প়েস্পে তাস্পদর বহন কস্পর আনা উন্সদ্ভত এবং প্রাণী। 
 
হ়েস্পতা আস্পরা অস্পনক ন্সরস্প়েন্সলন্সট আস্পে সযোস্পন  যালান্সি অস্পনক বুন্সদ্ধম্ান প্রাণীর 
আবাসস্থল। ন্সকন্তু সসোস্পন সপৌঁোস্পনা যা়েনা। আম্াস্পদর ন্সরস্প়েন্সলন্সটস্পত আম্রা একা। হ়েস্পতা 
আম্াস্পদর পািাপান্সি আস্পরা অস্পনক ম্হান্সবশ্ব সম্ভবত অসীম্ সংেযক ম্হাজ ৎ যার 
সবগুস্পলাস্পতই ম্াত্র একটা বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী বাস কস্পর। সক বলস্পত পাস্পর। 
 
ডম্ সিস্পম্ কািঁধ ঝািঁকাস্পলা, তারপর বলল, এোস্পনই সিষ। এই  স্পল্পর উৎপন্সি  া়োর 
জস্পন্মরও আস্প । কাস্পজই আন্সম্ সতযন্সম্িযা বলস্পত পারব না। 
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বাকী ন্সতনজন ম্স্পনাস্পযা  ন্সদস্প়ে শুনন্সেল। ন্সব্লস এম্নিাস্পব ম্ািা নাডল সযন ডস্পম্র 
কান্সহনীর সাস্পি ন্সনস্পজরটা ন্সম্ন্সলস্প়ে ন্সনস্পচ্ছ। 
 
সপস্পলাস্পরট  ম্ভীর, তারপর োস কস্পর হাতদুস্পটা সচ়োস্পরর হাতস্পলর উপর নান্সম্স্প়ে আনল। 
 
না, সপস্পলাস্পরট রুদ্ধ  লা়ে বলল,  ল্পটা অনুম্ান োডা ন্সকেুই না। তারপস্পরও ধরা যাক 
এটা সন্সতয! আম্াস্পদর ম্হাজ স্পত একম্াত্র পৃন্সিবীস্পত ন্সবন্সচত্র প্রাণ এবং বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী 
ততন্সর হস্প়েন্সেল। এেন এই ম্হাজ ত–একম্াত্র ম্হাজ ৎ বা অস্পনকগুস্পলার ম্াস্পঝ একটা 
সহাক পৃন্সিবী নাম্ক গ্রস্পহর ন্সনি়েই সকাস্পনা অননযসাধারণ তবন্সিষ্টয রস্প়েস্পে। সসই 
অননযসাধারণ তবন্সিস্পষ্টযর কিাই আম্রা জানস্পত চাই। 
 
সবাই চুপ, ট্র্যান্সিজ ম্ািা সনস্পড বলল, না সজনি, এিাস্পব িাবস্পল চলস্পব না। ধরা যাক 
সম্ভাবনাটা হস্পচ্ছ ন্সবন্সল়েন ন্সট্র্ন্সল়েন িাস্প র এক িা –১০ িাস্প র ১ িা  –অিিাৎ 
 যালান্সির ন্সবন্সল়েন ন্সবন্সল়েন বাসস্পযা য গ্রহ সিস্পক একম্াত্র পৃন্সিবীর ইস্পকালজী হস্পব জন্সটল 
এবং বুন্সদ্ধম্ান প্রাস্পণর ন্সবকাি ঘটস্পব। যন্সদ তাই হ়ে তাহস্পল সম্ভাবয ন্সরস্প়েন্সলন্সটর ১০ 
সংেযক ন্সবন্সিন্ন ধারা ন্সেক এধরস্পনর একটা  যালান্সি ততন্সর করস্পব এবং ইটারনালরা সসটা 
অবিযই সবস্পে ন্সনত। পৃন্সিবীস্পত বুন্সদ্ধম্ান প্রাণ ন্সবকাস্পির সকাস্পনা অসাধারণ তবন্সিষ্টয সনই 
বরং সসটা কাকতালী়ে ঘটনা। 
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আম্ার ধারণা, ট্র্যান্সিজ ন্সচন্সন্তত সুস্পর বলস্পত লা ল, ন্সরস্প়েন্সলন্সটর এম্ন ধারাও রস্প়েস্পে 
সযোস্পন, শুধু  া়োস্পত বুন্সদ্ধম্ান প্রাস্পণর ন্সবকাি ঘস্পটস্পে, বা সসস্পিস্পল বা টান্সম্িনাস্পস বা অনয 
সকাস্পনা গ্রস্পহ, এই ন্সরস্প়েন্সলন্সটস্পত সয গ্রস্পহ জীবন ধারণ অসম্ভব। আর প্রন্সতটা সক্ষস্পত্রই 
 যালান্সিস্পত একান্সধক বুন্সদ্ধম্ান প্রাণী িাকার সম্ভাবনা অতযন্সধক কম্। ইটারনালরা যন্সদ 
িাস্পলািাস্পব পযিস্পবক্ষণ করত তাহস্পল তারা হ়েস্পতা ন্সরস্প়েন্সলন্সটর এম্ন এম্ন ধারা সপত 
সযোস্পন প্রন্সতটা বাসস্পযা য গ্রস্পহই বুন্সদ্ধম্ান প্রাস্পণর ন্সবকাি ঘস্পটস্পে। 
 
সপস্পলাস্পরট বলল, তুন্সম্ বলস্পত চাও, এম্ন একটা ন্সরস্প়েন্সলন্সট পাও়ো স ল সযোস্পন পৃন্সিবী 
অনয ধারাগুস্পলা সিস্পক আলাদা, ন্সবস্পিষিাস্পব বুন্সদ্ধম্ান প্রাণ ততন্সরর উপযুি। হ়েস্পতা আস্পরা 
বলস্পব সয এই ন্সরস্প়েন্সলন্সটস্পত  যালান্সি অনয ধারাগুস্পলা সিস্পক আলাদা এবং এম্ন অবস্থা়ে 
আস্পে সযোস্পন পৃন্সিবী একম্াত্র বুন্সদ্ধর ন্সবকাি ঘটাস্পব। 
 
তুন্সম্ সযিাস্পব েুিী বযােযা করস্পত পাস্পরা, তস্পব আম্ার ধারণা আম্ার ম্ন্তবয ন্সেকই আস্পে। 
 
ন্সকন্তু এগুস্পলা শুধুই অনুম্ান, সপস্পলাস্পরট রাস্প র সাস্পি শুরু করল, ডম্ বাধা ন্সদল, এগুস্পলা 
যুন্সি েেন। এস্পসা, এই বুস্পডাম্ানুষটার োন্সতস্পর চম্ৎকার সন্ধযাটা ম্ান্সট কস্পর ন্সদওনা। 
 
িান্ত হস্প়ে স ল সপস্পলাস্পরট। সহস্পস বলল, আপন্সন যা বস্পলন, ডম্। ন্সব্লস মু্স্পে প্রিান্ত হান্সস 
ন্সনস্প়ে বস্পস আস্পে, হাত দুস্পটা সকাস্পলর উপর। ট্র্যান্সিজ আডস্পচাস্পে তার ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে 
বলল, এই ন্সবশ্ব ন্সকিাস্পব ততন্সর হস্পলা ডম্?  া়ো এবং তার সাম্ন্সগ্রক ম্হাস্পচতনা? 
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ন্সপেস্পন ম্ািা সহন্সলস্প়ে ডম্ উিঁচু  লা়ে সহস্পস উেল। কিা বলার সম়্ে অসংেয িাজ পডল 
মু্স্পে, আবাস্পরা সপৌরান্সণক কান্সহনী! আম্াস্পদর কাস্পে যত ইন্সতহাস আস্পে সসগুস্পলা পডার 
সম়্ে ম্াস্পঝ ম্াস্পঝই িান্সব। যত িাস্পলািাস্পবই সরকডি সংরক্ষণ কন্সর না সকন সম্স্প়ের সাস্পি 
সাস্পি সসগুস্পলা ধূসর হস্প়ে পডস্পব। নতুন নতুন  ল্প ততন্সর হস্পব। সম়্ে যত সবন্সি পার হস্পব 
ইন্সতহাস তত ধূন্সল-ধূসন্সরত হস্পব–সিষ পযিন্ত সসগুস্পলা পন্সরণত হস্পব রূপকিা়ে। 
 
প্রন্সক্র়োটার সাস্পি আম্রা ইন্সতহাসন্সবদরা পন্সরন্সচত, সপস্পলাস্পরট বলল। সপৌরান্সণক কান্সহনী 
ন্সনস্প়ে একটা কিা প্রচন্সলত আস্পে, নীরস সতয সিস্পক উদূ্ভত বাস্পনা়োট নাটকী়েতা কিাটা 
বস্পলন্সেস্পলন ন্সলস্প়েস্পবল সজস্পনরাট, প্রা়ে পস্পনর িতােী আস্প । এটাস্পক বলা হ়ে সজস্পনরাট 
ন্সবন্সধ। 
 
তাই, ম্স্পন কস্পরন্সেলাম্ এটা আন্সম্ই ততন্সর কস্পরন্সে। যাই সহাক আম্াস্পদর পুরস্পনা ইন্সতহাস 
ন্সেল জাকজম্কপূণি ন্সকন্তু অন্সনি়েতা়ে িরা।-সরাবট ন্সক, সতাম্রা জাস্পনা? 
 
সসস্পিস্পল শুস্পনন্সে, ট্র্যান্সিজ শুকস্পনা  লা়ে বলল। 
 
সদস্পেে? 
 
না, তস্পব বণিনা শুস্পনন্সে। 
 
বুঝস্পত সপস্পরন্সে। ম্ানুষ একসম়্ে সরাবস্পটর সাস্পি বাস করত, ন্সকন্তু লাি হ়ে ন্সন। 
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আম্রাও তাই শুস্পনন্সে। 
 
সরাবট ন্সতনন্সট ন্সন়েম্ সম্স্পন চলত, সসগুস্পলাস্পক বলা হস্পতা সরাবন্সটস্পির ন্সতন ন্সন়েম্। 
ন্সন়েম্গুস্পলাস্পক অস্পনস্পক অস্পনকিাস্পব বযােযা কস্পর। তস্পব প্রচন্সলত বযােয হস্পচ্ছ:(১) সরাবট 
কেস্পনা ম্ানুস্পষর ক্ষন্সত করস্পব না বা ম্ানুস্পষর ক্ষন্সত হ়ে এম্ন কাজ করস্পব না; (২) সরাবট 
ম্ানুস্পষর আস্পদি পালন করস্পত বাধয, যতক্ষণ পযিন্ত না তা প্রিম্ ন্সন়েস্পম্র ন্সবস্পরান্সধতা 
কস্পর; (৩) সরাবট অবিযই তার ন্সনস্পজর অন্সিত্ব রক্ষা করস্পব যতক্ষণ পযিন্ত না তার অন্সিত্ব 
রক্ষা প্রিম্ ও ন্সিতী়ে ন্সন়েস্পম্র ন্সবস্পরান্সধতা কস্পর। 
 
সরাবট যতই বুন্সদ্ধম্ান হস্পত লা ল, ততই এই ন্সন়েম্গুস্পলা, ন্সবস্পিষ কস্পর প্রিম্ ন্সন়েম্টাস্পক 
অন্সধক গুরুত্ব ন্সদস্প়ে ম্ানবজান্সতর রক্ষস্পকর িূন্সম্কা পালন করস্পত লা ল। তাস্পদর এই 
িূন্সম্কা ম্ানুস্পষর কাস্পে হস্প়ে উেল অসহনী়ে। 
 
সরাবটরা ন্সেল দ়োলু। তাস্পদর সম্ি প্রস্পচষ্টা ন্সেল ম্ানন্সবক এবং সাম্ন্সগ্রক কলযাস্পণর জনয 
বযাপারটা তাস্পদর কস্পর তুলল আস্পরা অসহনী়ে। 
 
প্রন্সতটা সরাবন্সটক অগ্র ন্সত পন্সরন্সস্থন্সত আস্পরা োরাপ কস্পর তুলল। এম্ন সরাবট ততন্সর হস্পলা 
যাস্পদর রস্প়েস্পে সটন্সলপযান্সিক ক্ষম্তা, অিিাৎ ম্ানুস্পষর ন্সচন্তাও তারা পযিস্পবক্ষণ করস্পত 
পারস্পব। ফস্পল ম্ানুস্পষর আচরণ পুস্পরাপুন্সর ন্সনিিরিীল হস্প়ে স ল সরাবন্সটক দৃন্সষ্টিন্সঙ্গর 
উপর। সিষ ন্সদস্পক ন্সেক ম্ানুস্পষর ম্স্পতা সদেস্পত বা ন্সহউম্যানস্প়েড সরাবট ততন্সর হস্পলা, যা 
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ন্সেল আস্পরা ন্সবরন্সিকর। কারণ এগুস্পলা ম্ানুস্পষর ম্স্পতা সদেস্পত হস্পলও আচরণ ন্সেল 
সরাবস্পটর। ফস্পল সবাই অনুধাবন করল সয এবার সম্ান্সপ্ত টানস্পত হস্পব। 
 
সরাবটরা এত সবন্সি উন্নত হস্প়ে ন্স স্প়েন্সেল সয তারা প্রা়ে ম্ানুস্পষর ম্স্পতা ন্সচন্তা িাবনা শুরু 
কস্পর সদ়ে। তারা িাবস্পত িাস্পক সকন ম্ানুষ সবন্সকেুই তার ন্সনস্পজর িাস্পলার জনয করস্পব। 
সিষ পযিন্ত তারা ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত বাধয হ়ে সয সবস্পচস্প়ে িাস্পলা হস্পব যন্সদ ম্ানুষ ন্সনস্পজই তার 
িাস্পলা ম্স্পন্দর দান্স়েত্ব সন়ে। 
 
অতএব, ধারণা করা হ়ে সরাবটরাই ইটারন্সনন্সট ততন্সর কস্পরন্সেল, তারাই ন্সেল ইটারনাল। 
এম্ন একটা ন্সরস্প়েন্সলন্সট তারা েুিঁস্পজ সবর কস্পর, সযোস্পন ম্ানুষ যতদূর সম্ভব ন্সনরাপদ 
িাকস্পব– যালান্সিস্পত একা। এিাস্পবই তারা আম্াস্পদর রক্ষা করার বযবস্থা কস্পর এবং 
প্রকৃত অস্পিিই সরাবন্সটস্পির প্রিম্ ন্সন়েম্ পালন করার বযবস্থা কস্পর তারা ন্সনস্পজস্পদর সন্সরস্প়ে 
সন়ে। তারপর সিস্পক আম্রা ম্ানুষ–এন্স স্প়ে চস্পলন্সে, একা। 
 
ডম্ সিস্পম্ একবার ট্র্যান্সিজ একবার সপস্পলাস্পরস্পটর মু্স্পের ন্সদস্পক তাকাস্পলা। তারপর বলল, 
সবি, সতাম্ারা ন্সবশ্বাস কস্পরে? 
 
ধীস্পর ধীস্পর ম্ািা নাডল ট্র্যান্সিজ। না, সকাস্পনা ঐন্সতহান্সসক সরকস্পডি আন্সম্ এ ধরস্পনর 
সকাস্পনা কান্সহনী পাইন্সন। তুন্সম্ সপস্প়েে, সজনি? 
 
ন্সকেু সপৌরান্সণক কান্সহনী আস্পে যার সাস্পি সাম্ানয ন্সম্স্পল। 
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সিান, সজনি, সয সকাস্পনা সপৌরান্সণক কান্সহনীর সাস্পি ন্সম্ল সরস্পে আম্রা ন্সনস্পজরাই একটা 
 ল্প ততন্সর কস্পর ন্সনস্পত পারব। আন্সম্ বলন্সে ইন্সতহাস্পসর কিা -ন্সবশ্বাসস্পযা য তস্পিযর কিা। 
 
সবি, আম্ার জানাম্স্পত সনই। 
 
ডম্ বলল, আন্সম্ অবাক হইন্সন। সরাবটরা ন্সনস্পজস্পদর সন্সরস্প়ে সন়োর আস্প  অস্পনক ম্ানুষ 
সুদূর ম্হাকাস্পি সরাবটন্সবহীন কস্পলান্সন স্থাপস্পনর জনয সবন্সরস্প়ে পস্পডন্সেল। সবন্সির িা ই 
এস্পসন্সেল পৃন্সিবী সিস্পক। ন্সনস্পজস্পদর সচষ্টা়ে তারা নতুন গ্রস্পহ বসন্সত স্থাপন কস্পর। সরাবট 
নাসিস্পম্ইডস্পদর অধীস্পন ন্সতি জীবস্পনর কিা তারা িুস্পল সযস্পত সচস্প়েন্সেল। তাই সকাস্পনা 
সরকডি তারা রাস্পেন্সন। 
 
অস্বািান্সবক। ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
সপস্পলাস্পরট তার ন্সদস্পক ঘুস্পর বলল, না, স ালান। এস্পকবাস্পর অস্বািান্সবক না। প্রন্সতটা 
সম্াজই তার প্রিম্ ন্সদককার অসহা়ে অবস্থার কিা মু্স্পে সফলস্পত চা়ে, হ়ে িুস্পল যা়ে বা 
ন্সবস্পরান্সচত সকাস্পনা  ল্প ততন্সর কস্পর। ইস্পম্পন্সর়োল প্রিাসন পদস্পক্ষপ ন্সনস্প়েন্সেল ন্সপ্র-
ইস্পম্পন্সর়োল যুস্প র সব সরকডি মু্স্পে সফলস্পত। হাইপারস্পেসাল ট্র্াস্পিল শুরুর আস্প র 
ন্সদনগুস্পলার সকাস্পনা সরকডি সনই। আর তুন্সম্ সতা জাস্পনাই, পৃন্সিবীর অন্সিস্পত্বর কিা আজস্পক 
সকউ জাস্পন না। 
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দুন্সদক সিস্পকই বযাপারটা ন্সবস্পবচনা করা যাস্পব না, সজনি। যন্সদ  যালান্সির সবাই সরাবস্পটর 
কিা িুস্পল যা়ে,  া়ো ন্সকিাস্পব ম্স্পন সরস্পেস্পে? 
 
ন্সব্লস সহস্পস উেল উিঁচু  লা়ে। আম্রা বযন্সতক্রম্। 
 
 ন্সকিাস্পব বযন্সতক্রম্? 
 
 ন্সেক আস্পে, ন্সব্লস, ডম্ বলল, আম্াস্পক বলস্পত দাও। আম্রা বযন্সতক্রম্, টান্সম্িনাস্পসর ম্ানুষ। 
সরাবন্সটক সাম্রাজয সিস্পক যতগুস্পলা িরণািিী দল সবন্সরস্প়ে পস্পড, তাস্পদর ম্স্পধয আম্া  া়োস্পত 
সপৌঁোই। একম্াত্র আম্রাই সরাবস্পটর কাে সিস্পক সটন্সলপযান্সির সকৌিল ন্সিস্পে রান্সে। 
 
এটা একটা ন্সিল্প, ম্ানুস্পষর ন্সিতস্পর সুপ্ত িাস্পক, জন্সটল এবং কন্সেন উপাস্প়ে তাস্পক জান্স স্প়ে 
তুলস্পত হ়ে। ন্সকন্তু িাস্পলা ম্স্পতা শুরু করস্পত পারস্পল আর সকাস্পনা ন্সচন্তা সনই। যন্সদও 
চূডান্ত ম্াত্রা অজিন করস্পত পার হস্প়ে যাস্পব বহু প্রজন্ম। আম্রা ন্সবি হাজার বের ধস্পর 
এটা ন্সনস্প়ে সাধনা করন্সে এবং চূডান্ত ম্াত্রা – া়োর অনুিূন্সত–এেস্পনা পুস্পরাপুন্সর অন্সজিত 
হ়েন্সন। বহুন্সদন আস্প ই আম্রা সন্সম্মন্সলত ম্হাস্পচতনার বযাপারটা উপলন্সব্ধ কন্সর–প্রিস্পম্ 
অন্তিুিি কন্সর ম্ানুষ; তারপর পশুপান্সে; তারপর  ােপালা; এবং সবার সিস্পষ, সবন্সি 
িতােী আস্প না, গ্রস্পহর ন্সনষ্প্রাণ কাোস্পম্া। 
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সযস্পহতু সরাবটস্পদর কাে সিস্পক ন্সিস্পেন্সে, আম্রা তাস্পদরস্পক িুস্পল যাইন্সন। তাস্পদরস্পক 
আম্রা নাসিস্পম্ইড ম্স্পন কন্সরনা, ম্স্পন কন্সর ন্সিক্ষক। আম্াস্পদর সাম্স্পন সয অসীম্ সম্ভাবনার 
দু়োর েুস্পল ন্সদস্প়েস্পে সসজনয আম্রা কৃতে। 
 
আসস্পল একসম়্ে আপনারা ন্সেস্পলন সরাবস্পটর সন্তান, আর এেন সন্সম্মন্সলত ম্হাস্পচতনার 
সন্তান। তেনকার ম্স্পতা এেস্পনা আপনারা ম্ানবসিা হান্সরস্প়ে সফস্পলন ন্সন? 
 
এই বযাপারটা ন্সিন্ন, ট্র্যাি। এেন যা করন্সে সসটা আম্াস্পদর ন্সনস্পজস্পদর ইচ্ছা ন্সনস্পজস্পদর 
ন্সনবিাচন। এটা আম্াস্পদর উপর বাইস্পর সিস্পক সকউ চান্সপস্প়ে সদ়েন্সন। তাোডা অনযন্সদক 
ন্সদস্প়েও আম্রা বযন্সতক্রম্।  যালান্সিস্পত আম্রা অননযসাধারণ।  া়োর ম্স্পতা আর সকাস্পনা 
গ্রহ সনই। 
 
ন্সকিাস্পব ন্সনন্সিত হস্পলন? 
 
আম্রা ধরস্পত পারতাম্, ট্র্যাি।  যালান্সির অপর প্রাস্পন্তও যন্সদ সকাস্পনা গ্রস্পহর আম্াস্পদর 
ম্স্পতা সচতনা িাস্পক আম্রা ধরস্পত পারতাম্। সতাম্াস্পদর ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পন এ ধরস্পনর 
সচতনার শুরুটা আম্রা ধরস্পত পারতাম্। যন্সদও ম্াত্র দুই িতােী আস্প  ধরা পস্পডস্পে। 
 
ন্সম্উস্পলর সম্স্প়ে? 
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হযািঁ। আম্াস্পদরই একজন। সস ন্সেল ন্সবস্পদ্রাহী। আম্াস্পদরস্পক সেস্পড চস্পল যা়ে। সিস্পবন্সেলাম্ 
সযস্পত পারস্পব না। তাই সম়্েম্স্পতা িাম্াস্পনার সচষ্টা কন্সরন্সন। যেন নজর ন্সদলাম্ বাইস্পরর 
ন্সবস্পশ্বর ন্সদস্পক ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর বযপারটা সচাস্পে পডল। ন্সম্উলস্পক িাম্াস্পনার দান্স়েত্ব 
সেস্পড ন্সদলাম্ তাস্পদর উপর। 
 
ট্র্যান্সিজ অস্পনকক্ষণ তান্সকস্প়ে রইল ফািঁকা দৃন্সষ্টস্পত। তারপর সজারাস্পলা  লা়ে বলল, এটা 
 া়োর কাপুরুস্পষর ম্স্পতা আচরণ। তাস্পক িাম্াস্পনা আপনাস্পদর দান্স়েত্ব ন্সেল। 
 
ন্সেকই বস্পলে। ন্সকন্তু যেন  যালান্সিস্পত সচাে সফরাই আম্রা এম্ন একটা বযাপার ধরস্পত 
পান্সর যার প্রন্সত এতন্সদন ন্সেলাম্ অন্ধ। ন্সম্উস্পলর ঘটনা আম্াস্পদর জীবন রক্ষা কস্পর। 
বুঝস্পত পান্সর ি়োনক ন্সবপদ আম্াস্পদর ন্সদস্পক এন্স স্প়ে আসস্পে। 
 
ন্সক ধরস্পনর ন্সবপদ? 
 
সয ন্সবপদ আম্াস্পদর ধ্বংস কস্পর সদস্পব। 
 
ন্সবশ্বাস করস্পত পারলাম্ না। আপনারা এম্পা়োর, ন্সম্উল, সসস্পিলস্পক দূস্পর সন্সরস্প়ে 
সরস্পেস্পেন। আপনাস্পদর সন্সম্মন্সলত ম্হাস্পচতনা ম্হাকাস্পির কস্প়েক ন্সম্ন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার 
দূস্পরর ম্হাকািযান ধস্পর সফলস্পত পাস্পর। আপনাস্পদর ি়ে ন্সক?–ন্সব্লসস্পক সদেুন। সদস্পে সতা 
ম্স্পন হস্পচ্ছ না ি়ে সপস্প়েস্পে। 
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ন্সব্লস পাস্প়ের উপর পা তুস্পল বলল, অবিযই আন্সম্ ি়ে পান্সচ্ছ না, ট্র্যাি। ন্সবপদটা তুন্সম্ 
সাম্লাস্পব। 
 
আন্সম্? ট্র্যান্সিজ ন্সচৎকার কস্পর বলল। 
 
ডম্ বলল,  া়ো অস্পনক সকৌিস্পল সতাম্াস্পক এোস্পন এস্পনস্পে। আম্াস্পদর ন্সবপস্পদর মু্স্পোমু্ন্সে 
হস্পত হস্পব সতাম্াস্পকই। 
 
ট্র্যান্সিজ তান্সকস্প়ে আস্পে। ধীস্পর ধীস্পর রাস্প  ন্সবকৃত হস্প়ে স ল মু্ে। আন্সম্? সেস, আন্সম্ 
সকন? আন্সম্ ন্সকেু করস্পত পারস্পবা না। 
 
পারস্পব, ট্র্যাি, ডম্ সস্পম্মাহন করার ম্স্পতা িান্ত সুস্পর বলল, তুন্সম্। একম্াত্র তুন্সম্ই 
পারস্পব। পুস্পরা ম্হান্সবস্পশ্ব, একম্াত্র তুন্সম্। 
 
. 
 
সংঘষি 
 
৭৫. 
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 ির সজনন্সডবল  া়োর ন্সদস্পক এস্প াস্পচ্ছ ন্সেক ট্র্যান্সিস্পজর ম্স্পতা সতকি হস্প়ে – া়োর সূযিস্পক 
এেন সদোস্পচ্ছ স ালাকার চযাপ্টা বস্তুর ম্স্পতা, োন্সল সচাস্পে তাকাস্পনা যা়ে না, এত কাস্পে। 
 
সুরা সনািী বস্পস আস্পে পাস্পি। িীত সচাস্পে তার ন্সদস্পক তাকাস্পচ্ছ ম্াস্পঝ ম্াস্পঝ। 
 
ম্ািার? সস নরম্ সুস্পর ডাকল। 
 
সজনন্সডবল অনযম্নে। ন্সক বযাপার, সনাি? 
 
আপন্সন ন্সক অসুেী? 
 
দ্রুত সচাে তুস্পল তাকাস্পলা সস। না, সস্পচতন। িেটা ম্স্পন আস্পে? আন্সম্ ন্সেক করার সচষ্টা 
করন্সে দ্রুত এস্প াস্প ব না আস্পরা অস্পপক্ষা করব। আম্ার ন্সক আস্পরা সাহসী হও়ো উন্সচত, 
সনািী? 
 
আম্ার কাস্পে আপনাস্পক সবসম়্ে সাহসী ম্স্পন হ়ে ম্ািার। 
 
 সবন্সি সাহস অস্পনক সম়্ে সবাকাম্ী হস্প়ে যা়ে। 
 
সনািী হাসল। একজন ম্ািার েলার ন্সকিাস্পব সবাকা হস্পত পাস্পর?–ওটা একটা সূযি, তাই 
না, ম্ািার? ন্সিস্পনর ন্সদস্পক সদন্সেস্প়ে বলল। 
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ম্ািা নাডল সজনন্সডবল। 
 
এই সূযিটাই ন্সক ট্র্যানটস্পর আস্পলা সদ়ে? এটা ন্সক হযান্সম্ি সূযি? 
 
না, সনািী। এটা আলাদা একটা সূযি। অস্পনক সূষি আস্পে, ন্সবন্সল়েন ন্সবন্সল়েন। 
 
আহ্! আম্ার ম্ন্সিস্পষ্কই ন্সেল। ন্সকন্তু ন্সবশ্বাস কন্সরন্সন। এটা ন্সকিাস্পব হ়ে, ম্ািার, ম্ন্সিষ্ক 
জাস্পন অিচ–ন্সবশ্বাস হ়েনা? 
 
সজনন্সডবল মু্চন্সক সহস্পস বলল,স্পতাম্ার ম্ন্সিষ্ক, সনাি- বলার সাস্পি সাস্পিই ন্সনস্পজস্পক সস 
আন্সবষ্কার করল সনািীর ম্ন্সিস্পষ্কর সিতর। সস মৃ্দু েিি িারা তাস্পক িান্ত করস্পত লা ল, 
সম্োল প্রবাহস্পক ম্সৃণ কস্পর তুলল, সবসম়্ে যা কস্পর তারপর সবন্সরস্প়ে আসস্পত স ল, 
ন্সকন্তু পারল না। চম্স্পক উেল। 
 
সস যা উপলন্সব্ধ করল সসটা সম্োন্সলক িে োডা বযােযা সম্ভব না, ন্সকন্তু রূপক িস্পে বলা 
যা়ে সনািীর ো়ুে সকন্দ্র উিপ্ত হস্পচ্ছ। েুব সাম্ানয। 
 
এটা এোস্পন িাকার কিা না। িাকার সম্ভাবয কারণ, হ়েস্পতা সকাস্পনা সম্োন্সলক ন্সফল্ড এটা 
চান্সপস্প়েস্পে–এত কু্ষদ্র সম্োন্সলক ন্সফল্ড যা সজনন্সডস্পলর সু-প্রন্সিন্সক্ষত ম্াইস্পের গ্রাহক ো়ুেস্পত 
ধরা পস্পডন্সন, এম্নন্সক সনািীর ম্সৃণ ম্াইে রাকচার িাকার পস্পরও। 
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ধারাস্পলা  লা়ে সস ন্সজস্পেস করস্পলা, সনািী, সতাম্ার সকম্ন লা স্পে? 
 
সচাে বড কস্পর সনািী বলল, িাস্পলা লা স্পে, ম্ািার। 
 
সতাম্ার ঘুম্ পাস্পচ্ছ, ন্সিধাগ্রি। সচাে বন্ধ কর এবং আন্সম্ এেন না বলা পযিন্ত চুপ কস্পর 
বস্পস িাস্পকা। 
 
বাধয সম্স্প়ের ম্স্পতা সস সচাে বন্ধ করল। সজনন্সডবল যস্পত্নর সাস্পি তার ম্াইস্পের সম্ি 
বাইস্পরর অনুিূন্সত মু্স্পে সফলল, ন্সচন্তা িান্ত কস্পর ন্সদল, আস্পব  প্রিন্সম্ত কস্পর ন্সদল, 
আলস্পতা েিি করস্পত লা ল। সবন্সকেু মু্স্পে সফলল, শুধু উিপ্ত অবস্থা োডা, সসটা এতই 
হালকা সয ম্স্পন হস্পলা আসস্পল ওোস্পন সনই। 
 
এেন, বলার সাস্পি সাস্পি সনািী সচাে েুলল। 
 
সকম্ন লা স্পে, সনািী? 
 
েুব িাস্পলা, ম্ািার, সস্পতজ। 
 
উিাপটা এতই ন্সনস্পিজ সয তার উপর সকাস্পনা বড রকম্ প্রিাব সফস্পলন্সন। 
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সজনন্সডবল ঘুস্পর কন্সম্পউটাস্পরর সাস্পি যুদ্ধ শুরু করল। স্বীকার করস্পত বাধয হস্পচ্ছ। সয সস 
আর কন্সম্পউটার িাস্পলা ম্স্পতা ন্সম্ি ো়েন্সন। কারণ সম্ভবত সস সকাস্পনা ম্াধযম্ োডাই 
সরাসন্সর ম্াইে বযবহার কস্পর অিযি। ন্সকন্তু সস সকাস্পনা ম্াইে েুিঁজস্পেনা, েুিঁজস্পে একটা 
ম্হাকািযান, তার জনয কন্সম্পটারই িাস্পলা হস্পব। 
 
যা েুিঁজন্সেল সপস্প়ে স ল সস। আধা ন্সম্ন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার দূস্পর রস্প়েস্পে, তার 
ম্হাকািযাস্পনর ম্স্পতাই ন্সডজাইন তস্পব অস্পনক বড। কন্সম্পউটাস্পরর সাহাস্পযয েুিঁস্পজ সবর 
করার পর, সজনন্সডবল দান্স়েত্ব সেস্পড ন্সদল সরাসন্সর ম্াইস্পের উপর। িন্সিিালী তরস্পঙ্গর 
ম্স্পতা ম্াইেস্পক পাোস্পলা সস বাইস্পরর ন্সদস্পক তার সাহাস্পযয দূস্পরর ম্হাকািযাস্পনর বাইস্পর 
ন্সিতস্পর অনুিব করল। 
 
তারপর ম্াইে পাোস্পলা সস  া়োর ন্সদস্পক। মু্হূস্পতির ম্স্পধয কস্প়েক ন্সম্ন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার 
ম্হাকাি অন্সতক্রম্ কস্পর আবার ন্সফস্পর এল। ন্সনিঃসস্পন্দহ হস্পত পারলনা ম্হাকািযান না 
 া়ো–সকাস্পনাটা সম্োন্সলক ন্সফস্পল্ডর উৎস। 
 
সনািী, সস বলল, আন্সম্ চাই তুন্সম্ আম্ার পাস্পি বস্পস িাকস্পব। 
 
ম্ািার, ন্সবপদ আসস্পে? 
 
সতাম্াস্পক ন্সকেু িাবস্পত হস্পব না, সনািী। আন্সম্ সদেব তুন্সম্ সযন ন্সনরাপদ িাস্পকা। 
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ম্ািার, আম্ার ন্সনরাপিা ন্সনস্প়ে আন্সম্ িাবন্সে না। যন্সদ সকাস্পনা ন্সবপদ হ়ে আন্সম্ আপনাস্পক 
সাহাযয করস্পত চাই। 
 
সজনন্সডবল নরম্ হস্পলা। সনািী, তুন্সম্ এরই ম্স্পধয যস্পিষ্ট সাহাযয কস্পরে। সতাম্ার কারস্পণই 
আন্সম্ সোট ন্সকন্তু গুরুত্বপূণি একটা বযাপাস্পর সতকি হস্পত সপস্পরন্সে। সতাম্াস্পক োডা সবন্সকেু 
এত িাস্পলািাস্পব সাম্লাস্পত পারতাম্ না, বরং সম্সযা়ে পস্পড সযতাম্। 
 
সব কাজ ন্সক আন্সম্ আম্ার ম্াইে ন্সদস্প়ে কস্পরন্সে, ম্ািার? সনািী অবাক হস্প়ে প্রশ্ন করল। 
 
ন্সেক তাই, সনািী। সকাস্পনা যন্ত্রই এত প্রবল অনুিূন্সতিীল না। আম্ার ম্াইেও না, বরং 
অস্পনক জন্সটল। 
 
েুন্সির আস্পলা েন্সডস্প়ে পডল সনািীর মু্স্পে, আপনাস্পক সাহাযয করস্পত সপস্পর আন্সম্ েুব 
েুন্সি। 
 
সহস্পস ম্ািা নাডল সজনন্সডবল–তারপরই ম্ন্সলন হস্প়ে স ল সচহারা। তার অনয সাহাযয 
লা স্পত পাস্পর। ন্সিতর সিস্পক সেস্পলম্ানুন্সষ একটা প্রবল বাধা অনুিব করস্পে। কাজটা তার 
তার একার। 
 
ন্সকন্তু সস একা সাম্লাস্পত পারস্পব না। অস্বািান্সবক ন্সকেু ঘটস্পে। 
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. 
 
৭৬. 
 
 ট্র্যানটর। 
 
ফািি ন্সেকাস্পরর দা়েদান্স়েত্ব কুইের সযাস্পেস এর উপর পাহাস্পডর ম্স্পতা সচস্পপ বস্পস 
আস্পে। সজনন্সডবস্পলর ম্হাকািযান অন্ধকার ম্হাকাস্পি চস্পল যাও়োর পর ন্সতন্সন সকাস্পনা 
ন্সম্ন্সটং ডাস্পকন ন্সন। ন্সনস্পজর ন্সচন্তা়ে ডুস্পব আস্পেন। 
 
সজনন্সডবলস্পক এিাস্পব সেস্পড সদ়ো ন্সক ন্সেক হস্প়েস্পে? সস সম্ধাবী, ন্সকন্তু অন্সতন্সরি 
আত্মন্সবশ্বাসী হস্প়ে ওো সেকাস্পনার ম্স্পতা সম্ধাবী না। সজনন্সডবস্পলর সবস্পচস্প়ে বড সদাষ 
ঔদ্ধতয সযম্ন সযাস্পেস এর ন্সনস্পজর সদাষ (ন্সতি ম্স্পন িাবস্পলন) ব়েস্পসর লান্সন্ত। 
 
বারবার তার ম্স্পন হস্পত লা ল পন্সরন্সস্থন্সত সাম্াল সদ়োর জনয প্রীম্ পালিাস্পরর 
 যালান্সিস্পত ঘুস্পর সবডাস্পনার ঘটনাটা ন্সেল ম্ারাত্মক িুল। সবাই ন্সক প্রীম্ পালিার হস্পত 
পাস্পর? সজনন্সডবল পারস্পব? আর পালিাস্পরর সাস্পি ন্সেল তার স্ত্রী। 
 
সজনন্সডবস্পলর সাস্পি হযান্সম্ি সম্স্প়েটা রস্প়েস্পে, ন্সকন্তু সস ন্সক কাস্পজ আসস্পব। পালিাস্পরর স্ত্রী 
ন্সনস্পজর সযা যতা়ে ন্সেকার হস্প়েন্সেস্পলন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

602 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

সযাস্পেি বুঝস্পত পারস্পেন ন্সদস্পনর পর ন্সদন সজনন্সডবস্পলর কাে সিস্পক সকাস্পনা েবর না 
সপস্প়ে ন্সতন্সন আস্পরা বুস্পডা হস্প়ে যাস্পচ্ছন তার অন্সস্থরতা বাডস্পে। 
 
সিষ পযিন্ত যেন েবর এস্পলা তেন ঘুন্সম্স্প়ে ন্সেস্পলন ন্সতন্সন-অস্বন্সিকর ন্সনদ্রা, লান্সন্ত দূর না 
কস্পর বরং বান্সডস্প়ে ন্সদস্প়েস্পে। প্রচে বাতাস বইন্সেল। ম্স্পন হন্সচ্ছল সযন ন্সিশুস্পবলার ম্স্পতা 
বাতাস্পস ন্সতন্সন কণ্ঠস্বর শুনস্পত পারস্পেন। ন্সবরন্সিকর তন্দ্রাস্পত েস্পল পডার আস্প  তার সিষ 
ন্সচন্তা ন্সেল একটা পদতযা পত্র রচনার। 
 
ন্সেক সসই সম়্ে ডাক এল, ন্সবোনা়ে উস্পে বসস্পলন ন্সতন্সন, সমূ্পণি সজা । 
 
তুন্সম্ ন্সেক আে? ন্সজস্পেস করস্পলন। 
 
ন্সেক আন্সে, ফািি ন্সেকার, সজনন্সডবল বলল। িাস্পলািাস্পব কিা বলার জনয ন্সিজু়োল 
কাস্পনকিস্পনর বযবস্থা করস্পবন? 
 
পস্পর, সযাস্পেস বলস্পলন। প্রিস্পম্ পুস্পরা পন্সরন্সস্থন্সত বযােযা কর। 
 
সজনন্সডবল বুঝস্পত পারস্পে ফািি ন্সেকার ঘুম্ সিস্পক উস্পেস্পেন এইম্াত্র এবং ন্সতন্সন লান্ত। 
সস সতকিতার সাস্পি বলস্পত লা ল, আন্সম্ এেন  া়ো নাস্পম্র একটা বসন্সত গ্রস্পহর 
কাোকান্সে রস্প়েন্সে, যার অন্সিস্পত্বর কিা আম্ার জানাম্স্পত সকাস্পনা  যালাকন্সটক সরকস্পডি 
সনই। 
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তাস্পদর গ্রহ, যারা সসলডন প্লযানস্পক ন্সনেুিঁত করার জনয কাজ করস্পে? এন্সে ন্সম্উল? 
 
সম্ভবত ফািি ন্সেকার। সিস্পব সন়োর যস্পিষ্ট কারণ আস্পে। প্রিম্ত ট্র্যান্সিজ এবং 
সপস্পলাস্পরটস্পক বহনকারী ম্হাকািযান  া়োর ন্সদস্পক স স্পে এবং সম্ভবত সসোস্পন অবতরণ 
কস্পরস্পে। ন্সিতী়েত ম্হাকাস্পি আম্ার অবস্থান সিস্পক প্রা়ে আধা ন্সম্ন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার দূস্পর 
দািঁন্সডস্প়ে আস্পে ফাউস্পেিস্পনর একটা যুদ্ধযান। 
 
সকাস্পনা কারণ োডা ন্সনি়েই সবাই আগ্রহী হস্প়ে উস্পেন্সন। 
 
 ফািি ন্সেকার, হ়েস্পতা ঘটনাগুস্পলার ম্স্পধয সযা সূত্র আস্পে। আন্সম্ ট্র্যান্সিজস্পক অনুসরণ 
কস্পর এোস্পন এস্পসন্সে–যুদ্ধযানও সম্ভবত একই কারস্পণ এস্পসস্পে। বাকী িাকল শুধু ন্সজস্পেস 
করা ট্র্যান্সিজ সকন এোস্পন এস্পসস্পে। 
 
তুন্সম্ তাস্পক অনুসরণ কস্পর ঐ গ্রহ পযিন্ত সযস্পত চাও, ন্সেকার? 
 
সসটাস্পক একটা সম্ভাবনা ন্সহস্পসস্পব সরস্পেন্সেলাম্, ন্সকন্তু অনয একটা ঘটনা ঘস্পটস্পে। আন্সম্ 
এেন রস্প়েন্সে  া়ো সিস্পক একি ন্সম্ন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার দূস্পর এবং আম্ার চারপাস্পির 
ম্হাকাস্পি একটা সম্োন্সলক ন্সফল্ড অনুিব করন্সে–সম্ম্াত্রার ন্সকন্তু হালকা। প্রিস্পম্ ধরা 
পস্পডন্সন, হযান্সম্ি সম্স্প়েটার ম্াইস্পের কারস্পণ ধরস্পত পান্সর। অস্বািান্সবক ম্াইে। সস 
কারস্পণই তাস্পক সাস্পি ন্সনস্প়েন্সেলাম্। 
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তুন্সম্ সসটা কস্পরে বস্পল আন্সম্ েুিী। সতাম্ার ম্স্পত, ন্সেকার সজনন্সডবল, গ্রহই হস্পচ্ছ এই 
ন্সফস্পল্ডর সকন্দ্রন্সবনু্দ? 
 
সসজনয আম্াস্পক আস্পরা বযাপক এলাকা পরীক্ষা কস্পর সদেস্পত হস্পব ন্সফস্পল্ড সকাস্পনা 
স ালাকার সাম্ঞ্জসয আস্পে ন্সক না। তাোডা ন্সনন্সিত হস্পত পারব না। আর ফাউস্পেিস্পনর 
যুদ্ধযান িাকা অবস্থা়ে আস্পরা অনুসন্ধান করা বুন্সদ্ধম্াস্পনর কাজ হস্পব না। 
 
ন্সনি়েই ওটা সকাস্পনা হুম্ন্সক না। 
 
হস্পত পাস্পর। আন্সম্ এেস্পনা ন্সনন্সিত হস্প়ে বলস্পত পারব না ওটাই ন্সফস্পল্ডর সকন্দ্রন্সবনু্দ ন্সক না, 
ফাি ন্সেকার? 
 
ন্সকন্তু ওরা। 
 
ফািি ন্সেকার, শ্রদ্ধার সাস্পি বলন্সে, প্রিম্ ফাউস্পেিন প্রযুন্সির ন্সদক ন্সদস্প়ে কতদূর 
এন্স স্প়েস্পে আম্রা জান্সন না। ওরা একটা অদু্ভত আত্মন্সবশ্বাসী আচরণ করস্পে, আম্াস্পদরস্পক 
হ়েস্পতা সকাস্পনা চম্ক সদোস্পত চা়ে। সিস্পব সদেস্পত হস্পব সম্োন্সলি সাম্লাস্পনার জনয ওরা 
সকাস্পনা যন্ত্র ততন্সর কস্পরস্পে ন্সক না। সংস্পক্ষস্পপ, ফািি ন্সেকার, আন্সম্ সম্োন্সলিস্পদর একটা 
যুদ্ধযান বা গ্রস্পহর মু্স্পোমু্ন্সে দািঁন্সডস্প়ে আন্সে। 
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উৎস যন্সদ যুদ্ধযান হ়ে, তাহস্পল ওরা অস্পনক দুবিল হস্পব ন্সকন্তু আম্াস্পক ধীর কস্পর ন্সদস্পত 
পারস্পব, আর এর ম্স্পধয তাস্পদর অস্ত্র আম্াস্পক ঘাস্প়েল করস্পব। উৎস যন্সদ গ্রহ হ়ে তাহস্পল 
সয ন্সফল্ড এতদূর েন্সডস্প়ে আস্পে সারস্পফস্পস সসটা আস্পরা সজারাস্পলা হস্পব–আন্সম্ সাম্লাস্পত 
পারব না। 
 
দুস্পটা সক্ষস্পত্রই একটা সনটও়োকি প্রস্প়োজন স্ব়েংসমূ্পণি সনটও়োকি–যাস্পত প্রস্প়োজস্পনর সম়্ে 
ট্র্ানটস্পরর সম্ি িন্সি আম্ার হাস্পত চস্পল আস্পস। 
 
ফািি ন্সেকার িস্পন্দ্বর ম্স্পধয পস্পড স স্পলন। ন্সম্উস্পলর সম়্ে োডা এই কাজটা কেস্পনা করা 
হ়ে ন্সন। 
 
এেনকার ন্সবপদ ন্সম্উস্পলর সিস্পকও বড ন্সবপদ। 
 
বুঝস্পত পারন্সে না সটন্সবল রাজী হস্পব ন্সক না। 
 
আপন্সন তাস্পদরস্পক রাজী হস্পত বলস্পবন না, ফািি ন্সেকার, জরুরী অবস্থা সঘাষণা 
করস্পবন। 
 
ন্সক কারণ সদোব? 
 
আন্সম্ যা বস্পলন্সে তাই বলস্পবন, ফািি ন্সেকার। 
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ন্সেকার সডলারম্ী বলস্পব সয তুন্সম্ একটা কাপুরুষ। িস্প়ে পা ল হস্প়ে স ে। 
 
উির সদ়োর আস্প  সজনন্সডবল অস্পনকক্ষণ চুপ কস্পর রইল। তারপর বলল, তার যা েুিী 
িাবস্পত সদন, ফািি ন্সেকার। আম্ার ন্সকেু হস্পব না। এই মু্হূস্পতি আন্সম্ ন্সনস্পজর অহংকার 
বা জীবস্পনর কিা িাবন্সেনা, িাবন্সে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অন্সিস্পত্বর কিা। 
 
. 
 
৭৭. 
 
 হারলা ব্র্যাস্পন্না ন্সনিুরিাস্পব হাসস্পলন, মু্স্পের বন্সলস্পরোগুস্পলা আস্পরা প্রকট হস্প়ে উেল। 
বলস্পলন, ম্স্পন হ়ে এবার শুরু করা যা়ে। আন্সম্ ওস্পদর জনয ততন্সর। 
 
আপন্সন এেস্পনা ন্সনন্সিত জাস্পনন সতা ন্সক করস্পেন? সকাস্পডল প্রশ্ন করল। 
 
তুন্সম্ সযম্ন ম্স্পন করে, ন্সল়েস্পনা, আন্সম্ যন্সদ ন্সেক সসরকম্ পা ল হই, এই জাহাস্পজ তুন্সম্ 
আম্ার সাস্পি িাকস্পব? 
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সকাস্পডল কািঁধ সনস্পড বলল,  সম্ভবত। তেন হ়েস্পতা, ম্যাডাম্ সম়্ের, সবন্সি বাডাবান্সড হস্প়ে 
যাও়োর আস্প ই, একটু সুস্পযা  পাব আপনাস্পক িাম্াস্পনার, সবাঝাস্পনার, অন্তত ন্সপন্সেস্প়ে 
সদ়োর। আর যন্সদ আপন্সন পা ল নাই হন- 
 
হযািঁ? 
 
তাহস্পল সকন িন্সবষযস্পতর ইন্সতহাসন্সবদস্পদর সুস্পযা  সদব সম্ি কৃন্সতত্ব আপনাস্পক সদ়োর। 
বরং তাস্পদরস্পক বলার সুস্পযা  সদব এোস্পন আপনার সাস্পি আন্সম্ও ন্সেলাম্। বলা যা়ে না 
আসল কৃন্সতত্বটা কার িাস্প  পডস্পব, তাই না সম়্ের? 
 
চালাক, ন্সল়েস্পনা, সন্সতযই চালাক–ন্সকন্তু অন্তিঃসারিূনয। আম্ার হাস্পতই ন্সেল সম্ি ক্ষম্তা। 
সকউ ন্সবশ্বাস করস্পব না সয আম্ার প্রিাসস্পন আন্সম্ এধরস্পনর ঘটনা ঘটস্পত সদব। 
 
সদো যাস্পব। 
 
না, আম্রা সদেব না। কারণ ঐন্সতহান্সসক ন্সবচার ন্সবস্পেষণ শুরু হস্পব আম্াস্পদর মৃ্তুযর 
পস্পর। যাই সহাক, আন্সম্ ি়ে পাইনা। ইন্সতহাস্পস আম্ার জা়ে া ন্সনস্প়ে না, ঐটা ন্সনস্প়েও না। 
ন্সতন্সন ন্সিস্পনর ন্সদস্পক সদোস্পলন। 
 
কম্পস্পরর ম্হাকািযান, সকাস্পডল বলল। 
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কম্পস্পরর ম্হাকািযান, সতয, ন্সকন্তু সিতস্পর কম্পর সনই। আম্াস্পদর একটা োউটন্সিপ 
বদলাবদন্সলটা সদস্পে সফস্পলস্পে। আস্পরকটা ম্হাকািযান কম্পস্পরর যান িাম্া়ে, ন্সিতী়েটা 
সিস্পক দুজন যাত্রী এটাস্পত উস্পে। ন্সকেুক্ষণ পর কম্পর অনয যাস্পন চস্পড। 
 
দুহাত ঘষস্পলন ব্র্যাস্পন্না। ট্র্যান্সিজ তার িূন্সম্কা যিাযিিাস্পব পালন কস্পরস্পে। আন্সম্ তাস্পক 
পান্সেস্প়েন্সেলাম্ লাইটন্সনং রড ন্সহস্পসস্পব সযন ম্স্পনাস্পযা  আকষিণ করস্পত পাস্পর। সস 
িাস্পলািাস্পবই ম্স্পনাস্পযা  আকষিণ কস্পরস্পে। সয ম্হাকািযান কম্পস্পরর যান। িান্সম্স্প়েন্সেল 
সসটা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর। 
 
সিস্পব পান্সচ্ছনা আপন্সন ন্সকিাস্পব ন্সনন্সিত হস্পলন? সকাস্পডল বলল, পাইস্পপ তাম্াক িরস্পে। 
 
কারণ আন্সম্ সবসম়্ে ধারণা কস্পরন্সে কম্পরস্পক ন্সন়েন্ত্রণ করস্পে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন। তার 
জীবন েুব সবন্সি জন্সটলতান্সবহীন। যা সচস্প়েস্পে তাই সপস্প়েস্পে এবং হাইপারস্পেসাল 
ট্র্যান্সকং-এ সস অস্বািান্সবক রকম্ দক্ষ। ট্র্যান্সিজ এর সাস্পি তার সবঈম্ানী হস্পত পাস্পর 
একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সলাস্পকর সাধারণ সকৌিল–ন্সকন্তু ন্সচন্ত িান্স বনা না কস্পরই সস কাজটা 
কস্পরস্পে, ম্স্পন হ়ে বযন্সি ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা োডাও অনয ন্সকেু ন্সেল। 
 
সবই অনুম্ান, সম়্ের! 
 
অনুম্ানটা সস্পতয পন্সরণত হ়ে যেন কম্পর অনা়োস্পস ট্র্যান্সিস্পজর ধারাবান্সহক জাম্পগুস্পলা 
এম্নিাস্পব অনুসরণ কস্পর সযন একটা জাম্প অনুসরণ করস্পে। 
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সস কন্সম্পউটাস্পরর সাহাস্পযয সপস্প়েস্পে, সম়্ের। 
 
ব্র্যাস্পন্না ন্সপেস্পন ম্ািা সহন্সলস্প়ে সহস্পস সফলস্পলন। ম্াই ন্সড়োর ন্সল়েস্পনা, তুন্সম্ জন্সটল সব যুন্সি 
ততন্সরস্পত এতই বযি সয সাধারণ যুন্সিগুস্পলা িুস্পল স ে। শুধু ট্র্যান্সিজস্পক অনুসরণ করার 
জনয কম্পরস্পক পাোইন্সন। আসস্পল ট্র্যান্সিজস্পক অনুসরণ করার প্রস্প়োজনই ন্সেল না। তার 
কাস্পে আস্পে সবস্পচস্প়ে আধুন্সনক নযািাল সিস্পসল,ফাউস্পেিন, সক্রন্সডট, িি ফাউস্পেিন 
বাচন িন্সঙ্গস্পত কিা বস্পল। এগুস্পলার কারস্পণই ন্সনস্পজস্পক স াপন রােস্পত পারত না, সবার 
সচাস্পে পডত। তাোডা প্রস্প়োজন হস্পলই সস ন্সনকটস্থ ফাউস্পেিন অন্সফন্সস়োস্পলর কাস্পে েুস্পট 
সযত, সসস্পিস্পল সযম্ন ন্স স্প়েন্সেল। সসজনয কষ্পস্পরর দরকার সনই। 
 
না, ন্সতন্সন ন্সচন্সন্তত সুস্পর বলস্পেন, কম্পরস্পক পাোস্পনা হস্প়েন্সেল পরীক্ষা করার জনয। সসটা 
সফল হস্প়েস্পে। কারণ একটা ত্ৰুন্সটযুি কন্সম্পউটার সদ়ো হস্প়েন্সেল কম্পরস্পক। 
ম্হাকািযান চালাস্পত পারস্পব ন্সেকই ন্সকন্তু ধারাবান্সহক জাম্পগুস্পলা অনুসরণ করস্পত সাহাযয 
করস্পব না। অিচ কম্পর অনা়োস্পস সপস্পরস্পে। 
 
সদো যাস্পচ্ছ, অস্পনক কিাই আপন্সন আম্াস্পক বস্পলন ন্সন, সম়্ের। 
 
আন্সম্ শুধু ন্সবষ়েগুস্পলা সতাম্ার কাে সিস্পক দূস্পর সরস্পেন্সে, ন্সল়েস্পনা, এস্পত সতাম্ার সকাস্পনা 
ক্ষন্সত হস্পব না। সতাম্াস্পক আন্সম্ পেন্দ কন্সর, ন্সকন্তু আম্ার ন্সবশ্বাস্পসর একটা সীম্া আস্পে, 
আম্াস্পকও তুন্সম্ ন্সনন্সদিষ্ট সীম্া পযিন্ত ন্সবশ্বাস কস্পরা–দ়ো কস্পর অস্বীকার কস্পরা না। 
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করব না, সকাস্পডল শুকস্পনা  লা়ে বলল, এবং একন্সদন, সম়্ের, কিাটা আন্সম্ আপনাস্পক 
ম্স্পন কন্সরস্প়ে সদব।–এেন, আর ন্সক কিা আস্পে যা আম্ার জানা উন্সচত? ন্সিতী়েযান ন্সক 
প্রকৃন্সতর? যন্সদ কম্পর ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর হ়ে, যানটাও ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর হস্পব। 
 
সতাম্ার সাস্পি কিা বলা সন্সতয আনস্পন্দর, ন্সল়েস্পনা। আসল বযাপারটা চট কস্পর বুস্পঝ 
সফলল। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ট্র্যাক স াপন করার সকাস্পনা সচষ্টাই কস্পরন্সন, িাস্পলাম্তই জাস্পন 
এনান্সজি পযাটানি সিস্পক আম্রা সহস্পজই ধরস্পত পারব ম্হাকািযান সকাস্পত্থস্পক এস্পসস্পে। 
সকউ যন্সদ সজস্পনই সফস্পল তার ম্াইে সিস্পক তিযটা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন মু্স্পে সফলস্পত 
পারস্পব অনা়োস্পস। যাই সহাক, আম্াস্পদর োউটিীপ সদোম্াত্রই ন্সিতী়ে ম্হাকািযানস্পক 
ন্সচনস্পত সপস্পরে। 
 
এেন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আম্াস্পদর ম্াইে সিস্পক তিযটা মু্স্পে সফলস্পব। 
 
যন্সদ পাস্পর, ব্র্যাস্পন্না বলস্পলন। হ়েস্পতা তারা সদেস্পব পন্সরন্সস্থন্সত পাস্পল্ট স স্পে। 
 
আস্প ও বস্পলস্পেন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সকািা়ে আপন্সন জাস্পনন। প্রিস্পম্ আপন্সন সাম্লাস্পবন 
 া়ো তারপর ট্র্যানটর। কাস্পজই ধারণা করা যা়ে সয ন্সিতী়ে ম্হাকািযানটা ন্সেল ট্র্ানটস্পরর 
 
সতাম্ার অনুম্ান সন্সেক। অবাক হস্প়েে? 
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সকাস্পডল ধীস্পর ধীস্পর ম্ািা নাডল। না। ন্সম্উলস্পক সয সম্স্প়ে িাম্াস্পনা হ়ে তেন এবন্সলং 
ন্সম্স, সটারান সডন্সরল, সবইটা সডন্সরল ট্র্ানটস্পর ন্সেল। আস্পকিন্সড সডন্সরস্পলর জন্ম হ়ে 
ট্র্ানটস্পর। যেন ধারণা করা হ়ে সয ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পক িাম্াস্পনা হস্প়েন্সেল, তেন পুনরা়ে 
তাস্পক ট্র্যানটস্পর সন়ো হ়ে। তার বণিনা়ে প্রীম্ পালিার নাস্পম্ একজন গুরুত্বপূণি িূন্সম্কা 
পালন কস্পর, ট্র্ানস্পটান্সর়োন বন্সণক, ন্সেক সন্সেক মু্হূস্পতি হান্সজর হস্প়েন্সেল। আম্ার ম্স্পন 
হস্প়েন্সেল ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ট্র্ানটস্পর হও়োই স্বািান্সবক। 
 
পুস্পরাপুন্সর স্বািান্সবক। শুধু সম্ভাবনাটার কিা সকউ িাস্পবন্সন। সস কারস্পণই তেন। 
বস্পলন্সেলাম্ সয তারা ট্র্যাক স াপন করার সচষ্টা কস্পরন্সন। অিচ সহস্পজই স াপন করস্পত 
পারত। 
 
তাহস্পল ওরা সযন্সদস্পক চা়ে তাডাহুস্পডা কস্পর আম্াস্পদর সসন্সদস্পক তাকাস্পনা উন্সচত হস্পবনা। 
আপনার ন্সক ম্স্পন হ়ে, ট্র্যান্সিজ ন্সকিাস্পব বুঝস্পত পারল ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সটস্পক আস্পে? 
ওরা তাস্পক িাম্াল না? 
 
ব্র্যাস্পন্না আঙু্গস্পল গুস্পন গুস্পন বলস্পত লা স্পলন, প্রিম্ত ট্র্যান্সিজ অস্বািান্সবক এক ম্ানুষ, তার 
সিতর ন্সকেু একটা আস্পে আন্সম্ ধরস্পত পান্সরন্সন। ন্সিতী়েত ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন এস্পকবাস্পর 
অন্ধকাস্পর ন্সেল না। কম্পর সবসম়্ে ট্র্যান্সিস্পজর সলস্পজ সলস্প ন্সেল। ওরা আিা কস্পরন্সেল 
আন্সম্ তাস্পক িাম্াস্পবা। তৃতী়েত যেন আন্সম্ ন্সকেুই করলাম্ না–সকাস্পনা িান্সি না ন্সদস্প়ে 
ট্র্যান্সিজস্পক ম্হাকাস্পি পান্সেস্প়ে ন্সদলাম্, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনও সরাসন্সর তার সপেস্পন তাস্পদর 
একটা ম্হাকািযান পান্সেস্প়ে ন্সদল। 
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তারপর আমু্স্পদ িন্সঙ্গস্পত সযা  করস্পলন, ওহ্, চম্ৎকার লাইটন্সনং রড। 
 
এেন আম্রা ন্সক করব? সকাস্পডল ন্সজস্পেস করল। 
 
ওই, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনারস্পক চযাস্পলঞ্জ করব। এরই ম্স্পধয আম্রা তারন্সদস্পক এস্প াস্পত শুরু 
কস্পরন্সে। 
 
. 
 
৭৮. 
 
 সজনন্সডবল এবং সনািী বস্পস আস্পে পািাপান্সি। দৃন্সষ্ট ন্সিস্পনর উপর। 
 
সনািী ি়ে সপস্প়েস্পে, স্বািান্সবক। ম্ন্সর়ো হস্প়ে সচষ্টা করস্পে ি়ে কাটাস্পনার। সজনন্সডবল 
সকাস্পনা সাহাযয করস্পত পারস্পে না, কারণ এই মু্হূস্পতি তার ম্াইে সোিঁ়ো বুন্সদ্ধম্াস্পনর কাজ 
হস্পব না। 
 
ফাউস্পেিন ও়োরন্সিপ এন্স স্প়ে আসস্পে ম্ন্থর  ন্সতস্পত ন্সকন্তু দৃঢ়িাস্পব। অস্পনক বড যুদ্ধযান, 
অতীত অন্সিেতা সিস্পক সজনন্সডবস্পলর ধারণা হস্পলা কু্র-এর সংেযা হস্পব। ে়েজন। সয 
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পন্সরম্াণ অস্ত্র আস্পে তা ন্সদস্প়ে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সম্ি যুদ্ধযান ধ্বংস কস্পর সদ়ো যাস্পব 
যন্সদ সসগুস্পলা শুধুম্াত্র অস্পস্ত্রর উপর ন্সনিির কস্পর। 
 
একজন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনাস্পরর সাম্স্পন একটা যুদ্ধযান এন্স স্প়ে এস্পল পন্সরণন্সত সহস্পজই 
অনুস্পম়্ে। এম্নন্সক সম্োন্সলক ক্ষম্তা িাকস্পলও এিাস্পব ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর দািঁস্পতর 
ফািঁস্পক চস্পল আসা স্বািান্সবক না। হ়েস্পতা না সজস্পনই এন্স স্প়ে আসস্পে। 
 
তার ম্াস্পন যুদ্ধযাস্পনর কযাস্পপ্টন জাস্পন না কম্পর সনই এোস্পন, বা জানস্পলও এটা জাস্পন না 
সয তার বদস্পল এস্পসস্পে একজন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনার, অিবা হ়েস্পতা জাস্পন না একজন 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনাস্পরর ন্সক ক্ষম্তা। 
 
এম্নও হস্পত পাস্পর (স্পজনন্সডবল সব সম্ভাবনাই ন্সবস্পবচনা করস্পে) ওস্পদর হাস্পত সম্োন্সলক 
সফাসি আস্পে, তাই এন্স স্প়ে আসস্পে এম্ন আত্মন্সবশ্বাসী িন্সঙ্গস্পত। তার ম্াস্পন যুদ্ধযাস্পনর 
চালক একটা উন্মাদ অিবা ওটার ক্ষম্তা সম্পস্পকি সজনন্সডবস্পলর সকাস্পনা। ধারণাই সনই। 
 
তস্পব তার ন্সবস্পবচনাই চূডান্ত না 
 
সতকিতার সাস্পি সস সনািীর ম্াইে অনুিব করল। সস্পচতনিাস্পব সনািী সম্োন্সলক ন্সফল্ড 
অনুিব করস্পত পারস্পে না, সজনন্সডবল পারস্পে অিচ সজনন্সডবস্পলর ম্াইে সনািীর ম্স্পতা 
সূক্ষ্মিাস্পব ন্সনস্পিজ সম্োন্সলক ন্সফল্ড ধরস্পত পারস্পে না। এই। একটা ধািঁধা িন্সবষযস্পত 
সম্াধান করস্পত হস্পব, আিা করা যা়ে িাস্পলা ফল হস্পব। 
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সজনন্সডবস্পলর ম্াইস্পে স্বািান্সবক  ন্সতস্পত ন্সবন্সিন্ন ন্সচন্তা উদ়ে হস্পত লা ল একই সাস্পি সস 
সনািীর ো়ুেস্পকস্পন্দ্রর উিপ্ত অবস্থা অনুিব করল। ফাউস্পেিন ও়োরন্সিপ কাস্পে চস্পল 
আসার পস্পরও সসটা বাডস্পে না। 
 
এর সিস্পক অবিয ন্সনন্সিত হও়ো যা়েনা সয যুদ্ধযাস্পনর সম্োন্সলক ক্ষম্তা সনই। যন্সদ 
িাকত এবং ন্সনন্সিত জানত সয একজন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনাস্পরর ন্সদস্পক এস্প াস্পচ্ছ তাহস্পল 
ন্সনি়েই ন্সফস্পল্ডর ঘনত্ব সস্পবিাচ্চ কস্পর ন্সনত? সসই সাস্পি সনািীর ম্াইেও বন্সধিত হাস্পর সাডা 
ন্সদত। 
 
-ন্সকন্তু ন্সকেুই হস্পচ্ছ না। 
 
আত্মন্সবশ্বাসী হস্প়ে উেল সজনন্সডবল। বুস্পঝ স স্পে যুদ্ধযাস্পনর সম্োন্সলক ক্ষম্তা সনই। না 
সজস্পনই এস্প াস্পচ্ছ। 
 
সম্োন্সলক ন্সফল্ড অবিয এেস্পনা আস্পে, তস্পব উৎস হস্পচ্ছ  া়ো। ন্সচন্তার ন্সবষ়ে। ন্সকন্তু 
বতিম্ান সম্সযা হস্পচ্ছ যুদ্ধযান। এটার বযাপাস্পর ফ়েসালা কস্পরই সস এন্সে ন্সম্উস্পলর গ্রস্পহর 
ন্সদস্পক ম্নস্পযা  সদস্পব। 
 
সস অস্পপক্ষা করস্পে। আস্পরা কাস্পে এন্স স্প়ে আসস্পত ন্সদস্পত হস্পব, সযন তার আক্রম্ণ বযিি না 
হ়ে। 
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যুদ্ধযান এেস্পনা এস্প াস্পচ্ছ দ্রুত  ন্সতস্পত ন্সকন্তু ন্সকেু করল না। সিষ পযিন্ত সজনন্সডবল 
ন্সহসাব কস্পর সদেল এেন তার আক্রম্স্পণর িন্সি হস্পব যস্পিষ্ট। সকাস্পনা বযিা না, অস্বন্সি 
সবাধ না, শুধু ন্সিতস্পর যারা রস্প়েস্পে তারা অনুিব করস্পব সয তাস্পদর সপিী নডস্পে না। 
 
সজনন্সডবল তার ম্াইস্পের ন্সন়েন্ত্রস্পণ িাকা সম্োল ন্সফল্ড সংকুন্সচত করল। সসটা আস্পরা ঘন 
হস্প়ে দুই জাহাস্পজর ম্ধযবতিী দূরত্ব অন্সতক্রম্ করল আস্পলার  ন্সতস্পত। 
 
আর সজনন্সডবল ন্সবপুল ন্সবস্ম়ে ন্সনস্প়ে ন্সপেস্পন আেস্পড পডল। 
 
ফাউস্পেিন ও়োরন্সিস্পপর কাস্পে িন্সিিালী সম্োন্সলক িীল্ড রস্প়েস্পে। সজনন্সডবস্পলর 
সম্োন্সলক ন্সফস্পল্ডর ঘনত্ব বৃন্সদ্ধর সাস্পি সাস্পি িীস্পল্ডর ঘনত্ব সবস্পডস্পে সম্হাস্পর। যুদ্ধযান 
সজস্পন এস্প াস্পচ্ছ না এবং তার কাস্পে রস্প়েস্পে অপ্রন্সতস্পরাধী অস্ত্র। 
 
. 
 
৭৯. 
 
 আহ্ ব্র্যাস্পন্না বলস্পলন, আক্রম্ণ করার সচষ্টা কস্পরস্পে, ন্সল়েস্পনা। সদে! 
 
সাইস্পকান্সম্টাস্পরর কাটাগুস্পলা সকিঁস্পপ উেস্পে। 
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সম্োন্সলক িীল্ড এর উন্ন়েন একি ন্সবি বের ধস্পর ন্সবোনীস্পদর সবস্পচস্প়ে স াপন প্রস্পজক্ট। 
পািঁচটা প্রজন্ম ধারাবান্সহকিাস্পব শ্রম্ ন্সদস্প়েস্পে এর ন্সপেস্পন। 
 
তস্পব সাইস্পকান্সম্টার আন্সবষ্কার না হস্পল সকাস্পনা অগ্র ন্সত সম্ভব হস্পতা না। ন্সজন্সনসটা কাজ 
কস্পর পি প্রদিিক ন্সহস্পসস্পব। ন্সকিাস্পব কাজ কস্পর সকউ বলস্পত পারস্পব না। তস্পব এটা 
অপন্সরস্পম়্ে ন্সবষ়েস্পক পন্সরম্াপ কস্পর, বযােযাতীত ন্সবষ়েস্পক সংেযা ন্সদস্প়ে প্রকাি কস্পর। ন্সকেু 
ন্সবোনীর ম্স্পতা সম়্েরও ম্স্পন কস্পরন যন্সদ ফাউস্পেিন সাইস্পকান্সম্টাস্পরর কাযিপ্রণালী বুঝস্পত 
পাস্পর তস্পব ম্াইে ন্সন়েন্ত্রস্পণ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সম্কক্ষ হস্পব। 
 
সসটা িন্সবষযস্পতর বযাপার। এেনকার জনয িীল্ড যস্পিষ্ট। 
 
সম্স্পসজ পাোস্পলন ব্র্যাস্পন্না, যস্পন্ত্রর সাহাস্পযয কণ্ঠস্বর পাস্পল্ট ন্সনস্প়েস্পেন ন্সনরাস্পব  পুরুষ কস্পণ্ঠ, 
ম্সৃণ, মৃ্তুযিীতল। 
 
ব্র্াইট িার এবং তার আস্পরাহীস্পক ডাকা হস্পচ্ছ। তুন্সম্ ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর একটা 
ম্হাকািযান সজারপূবিক দেল কস্পর ন্সনস্প়েে। এই মু্হূস্পতি যানসহ আত্মসম্পিণ কর, ন়েস্পতা 
আক্রম্ণ করা হস্পব। 
 
উির এস্পলা স্বািান্সবক  লা়ে, টান্সম্িনাস্পসর সম়্ের ব্র্যাস্পন্না, আন্সম্ জান্সন আপন্সন ওোস্পন 
আস্পেন। ব্র্াইট িার সজারপূবিক দেল করা হ়েন্সন। এই যাস্পনর তবধ চালক ম্ান-লী-
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কম্পর এর আম্ন্ত্রস্পণ আন্সম্ এোস্পন এস্পসন্সে। আন্সম্ আপনার কাস্পে পারেন্সরক লাস্পির 
জনয ন্সকেু গুরুত্বপূণি ন্সবষস্প়ে কিা বলার সম়্ে চাই। 
 
সকাস্পডল ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, আম্াস্পক কিা বলস্পত ন্সদন, সম়্ের। 
 
অনধযি হস্প়ে হাত নাডস্পলন ন্সতন্সন, সব দা়েদান্স়েত্ব আম্ার, ন্সল়েস্পনা। 
 
ট্র্ািন্সম্টার এযাডজাি কস্পর ন্সনস্প়ে ন্সতন্সন আস্প র ম্স্পতা ন্সনরাস্পব  কৃন্সত্রম্  লা়ে বলস্পলন: 
 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ম্ানুষ, ন্সনস্পজর অবস্থা সবাঝার সচষ্টা কস্পরা। আত্মসম্পিণ না করস্পল, 
এোন সিস্পক আস্পলা সযস্পত সয সম়্ে লা স্পব সসই সম্স্প়ের ম্স্পধয সতাম্াস্পক ম্হাকাস্পি 
ন্সম্ন্সলস্প়ে সদব। তাস্পত আম্াস্পদর সকাস্পনা ক্ষন্সত হস্পব না। আম্রা জান্সন তুন্সম্ ট্র্যানটর সিস্পক 
এস্পসে, এবং সতাম্ার একটা বযবস্থা কস্পর ট্র্ানটস্পরর বযবস্থা করব। ন্সনস্পজর কিা বলার 
জনয ন্সকেু সম়্ে সতাম্াস্পক ন্সদন্সচ্ছ। অপ্রস্প়োজনী়ে ন্সকেু বলস্পব না, সবন্সি সম়্ে আম্রা 
সতাম্ার কিা শুনবনা। 
 
সস সক্ষস্পত্র, সজনন্সডবল বলল, আন্সম্ দ্রুত আসল কিা বলন্সে। আপনাস্পদর িীল্ড ন্সনেুিঁত 
হ়েন্সন, হস্পবও না। এটার উপর সবন্সি িরসা কস্পর আম্াস্পক সোট কস্পর সদেস্পেন। 
আপনাস্পদর ম্াইে আন্সম্ ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত পারব। িীল্ড না িাকস্পল যত সহজ হস্পতা, তত 
সহজ হ়েস্পতা হস্পব না, তস্পব পারব। আপনারা অস্ত্র বযবহার করস্পলই আন্সম্ আঘাত করব 
আর আপনার সবাঝার জনয বলন্সেিঃ িীল্ড না িাকস্পল আপনার ম্াইে আন্সম্ ন্সনেুিঁতিাস্পব 
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ন্সন়েন্ত্রণ করস্পত পারতাম্, সকাস্পনা ক্ষন্সত হস্পতা না। িীল্ড িাকা়ে আম্াস্পক প্রচে আঘাত 
করস্পত হস্পব, তেন আর ন্সনেুিঁতিাস্পব ম্াইে ন্সন়েন্ত্রণ সম্ভব হস্পবনা। িীস্পল্ডর ম্স্পতা আপনার 
ম্াইেও গুিঁন্সডস্প়ে যাস্পব, ক্ষন্সত হস্পব অপূরণী়ে। অনয কিা়ে, আপন্সন আম্াস্পক িাম্াস্পত 
পারস্পবন না, আন্সম্ আপনাস্পক িাম্াস্পত পারব। এম্ন অবস্থা করব যা হস্পব মৃ্তুযর সচস্প়েও 
ি়েংকর। অনুিূন্সতহীন ম্ানুষ বান্সনস্প়ে সদব। আপন্সন ঝুিঁন্সক ন্সনস্পত চান? 
 
যা বস্পলে সসটা তুন্সম্ করস্পত পারস্পব না। 
 
আপন্সন ঝুিঁন্সক ন্সনস্পত চান? সজনন্সডবল োো  লা়ে বলল। 
 
সকাস্পডল সাম্স্পন ঝুিঁস্পক ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, সসলডস্পনর কসম্ সম়্ের- 
 
সজনন্সডবল বলল (ন্সেক সাস্পি সাস্পি না, কারণ আস্পলার  ন্সতস্পত যাই প্রবান্সহত সহাক, এক 
সিস্পসল সিস্পক অনয সিস্পসস্পল সযস্পত সম়্ে লা স্পে এক সসস্পকস্পের সবন্সি), আন্সম্ আপনার 
ন্সচন্তা অনুসরণ করস্পত পারন্সে, সকাস্পডল। ন্সফসন্সফস করার দরকার সনই। সম়্েস্পরর ন্সচন্তাও 
অনুসরণ করস্পত পারন্সে। ন্সতন্সন এেস্পনা ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত পাস্পরন ন্সন, কাস্পজই ি়ে পাও়োর 
ন্সকেু সনই। আপনাস্পদর িীল্ড সয দুবিল এটাই হস্পচ্ছ তার প্রম্াণ। 
 
এর িন্সি বাডাস্পনা যাস্পব। সম়্ের অবোর সাস্পি বলস্পলন। 
 
আম্ার সম্োন্সলক সফাসিও বাডাস্পনা যাস্পব। 
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ন্সকন্তু এোস্পন আন্সম্ সুন্সবধা পান্সচ্ছ, িীল্ড চালু রাোর জনয শুধু ন্সফন্সজকযাল এনান্সজি েরচ 
করস্পত হস্পচ্ছ। আম্ার প্রচুর ন্সফন্সজকযাল এনান্সজি রস্প়েস্পে। িীল্ড সিদ করার জনয সতাম্াস্পক 
বযবহার করস্পত হস্পব সম্োন্সলক এনান্সজি এবং লান্ত হস্প়ে পডস্পব তুন্সম্। 
 
আন্সম্ লান্ত হইন্সন। এই মু্হূতি সিস্পক দুজস্পনর সকউই জাহাস্পজর নান্সবকস্পদর সকাস্পনা ন্সনস্পদিি 
ন্সদস্পত পারস্পবন না, অনয জাহাস্পজর নান্সবকস্পদরও ন্সদস্পত পারস্পবন না। সকাস্পনা ক্ষন্সত না 
কস্পরই আন্সম্ এই বযবস্থা করস্পত পারব। এই ন্সন়েন্ত্রণ পার হও়োর সকাস্পনা সচষ্টা করস্পবন 
না, তাহস্পল ক্ষন্সত হস্পব। 
 
আন্সম্ অস্পপক্ষা করব, সকাস্পলর উপর হাত সরস্পে সম়্ের বলস্পলন, সচহারা়ে অসীম্ তধস্পযির 
োপ। একসম়্ে তুন্সম্ লান্ত হস্পব, তারপর সয আস্পদি সদব সসটা সতাম্াস্পক হতযা করার 
জনয না। কারণ তেন সতাম্ার আর সকাস্পনা ক্ষম্তা িাকস্পব না। আন্সম্ ফাউস্পেিন েীটস্পক 
আস্পদি সদব ট্র্যানটস্পর হাম্লা করার। ন্সনস্পজর গ্রহ বািঁচাস্পত চাইস্পল আত্মসম্পিণ কর। 
ম্হান্সবপযিস্প়ের সম়্ে প্রিম্ হাম্লা সিস্পক সবিঁস্পচ স স্পলও এবার আর সতাম্ার সং েন রক্ষা 
পাস্পব না। 
 
আপন্সন বুঝস্পত পারস্পেন না সম়্ের, আন্সম্ লান্ত হব না। যন্সদ লান্সন্ত অনুিব কন্সর েুব 
সহস্পজই ন্সনস্পজর গ্রহ বািঁচাস্পত পারব। িন্সি ন্সনিঃস্পিষ হও়োর আস্প ই আন্সম্ আপনাস্পক সিষ 
কস্পর সফলব। 
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তুন্সম্ সসটা করস্পবনা। সতাম্ার আসল কাজ হস্পচ্ছ সসলডন প্লযান রক্ষা করা। টান্সম্িনাস্পসর 
সম়্েরস্পক হতযা করস্পল এবং সম্মান ও আত্মন্সবশ্বাস্পস আঘাত করার কারস্পণ নডবস্পড হস্প়ে 
যাস্পব ফাউস্পেিস্পনর ক্ষম্তার ন্সিন্সি। সব জা়ে া়ে ম্ািা চাডা ন্সদস্প়ে উেস্পব তার িত্ৰুরা। 
ফস্পল সসলডন প্লযাস্পনর সয ক্ষন্সত হস্পব সসটা সতাম্ার জনয ট্র্যানটরস্পক ধ্বংস কস্পর সফলার 
সচস্প়েও োরাপ। আত্মসম্পিণ করস্পলই িাস্পলা করস্পব। 
 
আপন্সন জু়ো সেলস্পত চান? 
 
ব্র্যাস্পন্না লম্বা শ্বাস ন্সনস্প়ে ধীস্পর ধীস্পর োডস্পলন। তারপর দৃঢ়  লা়ে বলস্পলন, হযািঁ। 
 
 সকাস্পডল তার পাস্পি বস্পস পডল, মু্ে ফযাকাস্পি। 
 
. 
 
৮০. 
 
 সজনন্সডবল সাম্স্পনর সদ়োস্পল সুপারইম্স্পপাজ করা ব্র্যাস্পন্নার কাোস্পম্ার ন্সদস্পক তাকাস্পলা–
কািঁপাকািঁপা অেষ্ট কাোস্পম্া, িীস্পল্ডর কারস্পণ। তার পাস্পির সলাকটা আস্পরা সবন্সি ঝাপসা, 
আকৃন্সতহীন। কারণ সজনন্সডবল তার জনয সকাস্পনা িন্সি েরচ করস্পে না। তাস্পক শুধু 
সম়্েস্পরর ন্সদস্পক ম্স্পনান্সনস্পবি করস্পত হস্পব। 
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অনযন্সদস্পক সম়্ের তাস্পক সদেস্পত পারস্পেন না। জানস্পত পারস্পেন না সজনন্সডবস্পলর সাস্পিও 
একজন আস্পে। তার অনুিুন্সত, িারীন্সরক িাষা সিস্পক ন্সতন্সন ন্সকেু অনুম্ান করস্পত পারস্পেন 
না। এটা সম়্েস্পরর অসুন্সবধা। 
 
সস যা বস্পলস্পে সবই সতয। প্রচুর সম্োন্সলক সফাসি বয়ে কস্পর সস সম়্েরস্পক সিষ কস্পর 
ন্সদস্পত পাস্পর ধ্বংস কস্পর ন্সদস্পত পাস্পর তার ম্াইে। 
 
আবার সম়্ের যা বস্পলস্পেন সসগুস্পলাও সতয। তাস্পক সম্স্পর সফলস্পল সসলডন প্লযাস্পনর ন্সবিাল 
ক্ষন্সত হস্পব, ন্সম্উল সয ক্ষন্সত কস্পরন্সেল তারস্পচস্প়েও সবন্সি। তাোডা এই ক্ষন্সত হস্পব আস্পরা 
ম্ারাত্মক। কারণ, সসলডস্পনর শুরু করা সেলার অস্পধিক হস্প়ে স স্পে, এেন সকাস্পনা িুল 
পদস্পক্ষপ ন্সনস্পল সসটা সিাধরাবার সবন্সি সম়্ে পাও়ো যাস্পব না। 
 
সবস্পচস্প়ে োরাপ বযাপার, পাস্পিই রস্প়েস্পে  া়ো–সযোস্পন রস্প়েস্পে অজানা পন্সরম্াণ সম্োন্সলক 
সফাসি। 
 
একবার সস সনািীর ম্াইে েিি করল। ন্সনন্সিত হস্প়ে ন্সনল ো়ুে সকস্পন্দ্রর উিপ্ত অবস্থা 
এেস্পনা আস্পে। আস্পে, সকাস্পনা পন্সরবতিন হ়ে ন্সন। 
 
এই েিি সস অনুিব কস্পরন্সন, ন্সকন্তু ঘুস্পর ি়ে পাও়ো  লা়ে ন্সফসন্সফস কস্পর বলল, 
ম্ািার, ওোস্পন ঝাপসা কু়োিার ম্স্পতা ন্সকেু একটা আস্পে। আপন্সন ওটার সাস্পিই কিা 
বলস্পেন? 
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দুজস্পনর ম্াইস্পের হালকা সযা াস্পযাস্প র কারস্পণই সস কু়োিা অনুিব করস্পত পারস্পে। 
সজনন্সডবল তার সোিঁস্পট আঙু্গল সরস্পে বলল, ি়ে সপস্প়োনা, সনািী। সচাে বন্ধ কস্পর ন্সবশ্রাম্ 
নাও। 
 
সস  লা উিঁচু কস্পর বলল, সম়্ের ব্র্যাস্পন্না, আপনার জু়ো সেলাটা চম্ৎকার হস্প়েস্পে। আন্সম্ 
এেনই আপনাস্পক হতযা করস্পত চাইনা। কারণ আন্সম্ ম্স্পন কন্সর যন্সদ যুন্সি ন্সদস্প়ে আপনাস্পক 
ন্সকেু ন্সবষ়ে বুঝাস্পত পান্সর, তাহস্পল আর হতযা করার প্রস্প়োজন হস্পব না। 
 
ধরা যাক, সম়্ের, আপন্সন জ়েী হস্পলন, আন্সম্ আত্মসম্পিণ করলাম্। ন্সক লাি হস্পব। 
অন্সতন্সরি আত্মন্সবশ্বাসী হস্প়ে এবং সম্োন্সলক িীস্পল্ডর উপর িরসা কস্পর আপন্সন আর 
আপনার উিরসূন্সররা  যালান্সিস্পত অনযাযযিাস্পব দ্রুত ক্ষম্তা ন্সবিার করস্পত চাইস্পবন। এটা 
করস্পত ন্স স্প়ে আপনারা ধ্বংস কস্পর সফলস্পবন সসলডন প্লযান। 
 
আন্সম্ অবাক হইন্সন, ব্র্যাস্পন্না বলস্পলন। এবং আম্ার ধারণা তুন্সম্ বুঝস্পত সপস্পরে ওোস্পন 
বস্পস আম্াস্পক হতযা করা সম্ভব ন়ে। 
 
ন্সনস্পজস্পক সধাকা সদ়োর সচষ্টা করস্পবন না। আম্ার কিা শুনুন।  যালান্সির অন্সধকাংিই 
এেস্পনা ফাউস্পেিস্পন সযা  সদ়েন্সন বরং তারা এর ন্সবস্পরাধী। সফডাস্পরিস্পনর অন্তিুিি 
অস্পনস্পকই তাস্পদর স্বাধীনতার কিা িুস্পল যা়েন্সন। আম্ার আত্মসম্পিস্পণর পর যন্সদ 
ফাউস্পেিন দ্রুত পদস্পক্ষপ সন়ে  যালান্সির সাম্স্পন সস তার সবস্পচস্প়ে বড দুবিলতা প্রকাি 
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করস্পব–একতার অিাব এবং ন্সসদ্ধান্তহীনতা। আপন্সন ি়ে সদন্সেস্প়ে এবং বল প্রস্প়ো  কস্পর 
তাস্পদরস্পক একত্র রােস্পত পারস্পবন ন্সকন্তু সসই সাস্পি ন্সবস্পদ্রাস্পহর বীজ বপন করস্পবন। 
 
তুন্সম্ ফািঁকা ি়ে সদোচ্ছ। সয সকাস্পনা িত্ৰুর সম্াকাস্পবলা করার িন্সি আম্াস্পদর আস্পে, 
এম্নন্সক যন্সদ  যালান্সির সবগুস্পলা নন-ফাউস্পেিন গ্রহ আম্াস্পদর ন্সবরুস্পদ্ধ একত্র। হ়ে, 
এম্নন্সক সফডাস্পরিস্পনর অস্পধিকও যন্সদ ন্সবস্পদ্রাহ কস্পর, সকাস্পনা সম্সযা হস্পব না। 
 
এেনই সকাস্পনা সম্সযা হস্পবনা, সম়্ের। ন্সকন্তু তাৎক্ষন্সণক ফলাফল সদস্পে িুল। করস্পবন 
না। আপন্সন এই মু্হূস্পতি এম্পা়োর  স্পড তুলস্পত পাস্পরন, ন্সকন্তু ধস্পর রােস্পত পারস্পবন না। 
প্রন্সত দিবের পর পর আপনাস্পক পুনদিেল করস্পত হস্পব। 
 
তাই করব যতক্ষণ পযিন্ত না ওরা লান্ত হস্প়ে পস্পড। 
 
ওরা লান্ত হস্পব না। এিাস্পব আপন্সন চালাস্পতও পারস্পবন না সবন্সিন্সদন, কারণ এই নকল 
এম্পা়োস্পরর আস্পরকটা বড ন্সবপদ রস্প়েস্পে। সযস্পহতু অন্তত ন্সকেুন্সদন সাম্ন্সরক িন্সি প্রস্প়ো  
করস্পত হস্পব, প্রিম্বাস্পরর ম্স্পতা ফাউস্পেিস্পনর সজনাস্পরলরা সবসাম্ন্সরক প্রিাসকস্পদর সচস্প়ে 
িন্সিিালী হস্প়ে উেস্পব। নকল এম্পা়োর ন্সবিি হস্প়ে পডস্পব কতগুস্পলা সাম্ন্সরক অঞ্চস্পল, 
সযোস্পন এস্পককজন কম্াোর হস্পব প্রচে ক্ষম্তার অন্সধকারী। একটা ন্সবিৃঙ্খলা ততন্সর 
হস্পব–সয ন্সবিৃঙ্খলা হ়েস্পতা সসলডস্পনর অনুম্ান করা ন্সত্রি হাজার বেস্পরর সবন্সি সম়্ে 
িাকস্পব। 
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সেস্পলম্ানুন্সষ হুম্ন্সক। সসলডস্পনর  ন্সণস্পতও যন্সদ এই সব িন্সবষযবাণী হস্প়ে িাস্পক, সসোস্পন 
বলা হস্প়েস্পে সম্ভাবনার কিা অবিযই ঘটস্পব এম্ন কিা বলা হ়ে ন্সন। 
 
সম়্ের ব্র্যাস্পন্না, সজনন্সডবল আন্তন্সরক  লা়ে বলল, সসলডন প্লযাস্পনর কিা িুস্পল যান।  ন্সণত 
আপন্সন বুঝস্পবন না, সবাঝার দরকারও সনই। আপন্সন পরীন্সক্ষত। রাজনীন্সতন্সবদ; সফল 
এবং সাহসী। কাস্পজই আপনার রাজননন্সতক ধীিন্সি বযবহার করুন। ম্ানবজান্সতর 
রাজননন্সতক ও সাম্ন্সরক ইন্সতহাস ন্সবস্পবচনা করুন, তার সাস্পি ম্ানুস্পষর প্রকৃন্সতস্পক সম্লান–
জন ণ, রাজনীন্সতন্সবদ এবং সাম্ন্সরক অন্সফসাররা ন্সকিাস্পব পারেন্সরক আচরণ কস্পর 
ন্সবস্পবচনা কস্পর সদেুন আন্সম্ ন্সেক বস্পলন্সে ন্সক না। 
 
সতাম্ার কিা যন্সদ ন্সেকও হ়ে, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনার,এই ঝুিঁন্সকটা আম্রা সনব। সন্সেক 
সনতৃত্ব, প্রযুন্সির উন্ন়েন সম্োন্সলক এবং ন্সফন্সজি–এর ম্াধযস্পম্ আম্রা জ়েী হস্পবা। হযান্সর 
সসলডন এই অগ্র ন্সতর কিা ন্সবস্পবচনা কস্পরন ন্সন, করস্পত পাস্পরন ন্সন। তার প্লযাস্পনর 
সকািা়ে বলা আস্পে প্রিম্ ফাউস্পেিন সম্োন্সলক িীল্ড ততন্সর করস্পব। কাস্পজই প্লযাস্পনর 
প্রস্প়োজন ন্সক? এটাস্পক োডাই আম্রা নতুন এম্পা়োর  স্পড সতালার ঝুিঁন্সক সনব। আম্রা 
এম্ন এম্পা়োর চাইনা সযোস্পন ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর লুকাস্পনা পন্সরচালকস্পদর হাস্পতর 
পুতুল হস্প়ে িাকস্পত হস্পব। 
 
একিা বলস্পেন কারণ বুঝস্পত পারস্পেন না  যালান্সির ম্ানুস্পষর ন্সক দুদিিা হস্পব। 
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হ়েস্পতা, ব্র্যাস্পন্না কন্সেন  লা়ে বলস্পলন, তুন্সম্ ন্সক ি়ে সপস্পত শুরু কস্পরে, ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিনার? 
 
সম্াস্পটই না আন্সম্ আস্পরকটা পরাম্িি ন্সদন্সচ্ছ সযন আম্াস্পক আপনার কাস্পে বা আপনাস্পক 
আম্ার কাস্পে আত্মসম্পিণ করস্পত না হ়ে। আম্রা  া়ো নাম্ক একটা গ্রস্পহর কাোকান্সে 
রস্প়েন্সে। 
 
আন্সম্ জান্সন। 
 
আপন্সন ন্সক জাস্পনন, সম্ভবত এটাই ন্সম্উস্পলর জন্মস্থান? 
 
সতাম্ার মু্স্পের কিা়ে হস্পব না, িি প্রম্াণ চাই। 
 
গ্রস্পহর চারপাস্পি একটা সম্োন্সলক ন্সফল্ড রস্প়েস্পে। এটা হস্পচ্ছ অস্পনক ন্সম্উস্পলর বাসস্থান। 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনস্পক ধ্বংস করার স্বপ্ন পুরণ করস্পত পারস্পল আপন্সন ন্সনস্পজস্পক এই গ্রস্পহর 
ন্সম্উলস্পদর দাস বানাস্পবন। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন আপনার ন্সক ক্ষন্সত কস্পরস্পে ন্সনন্সদিষ্ট কস্পর 
বলুন। তারপর ন্সচন্তা কস্পর সদেুন একজন ন্সম্উল আপনার ন্সক ক্ষন্সত কস্পরন্সেল। 
 
সতাম্ার ন্সববৃন্সত োডা এেস্পনা ন্সকেু পাইন্সন। 
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এোস্পন বস্পস িাকস্পল এর সবন্সি ন্সকেু ন্সদস্পত পারবনা।–আম্ার প্রিাব, ন্সকেুক্ষস্পণর জনয বন্ধ 
িাকুক আম্াস্পদর লডাই। আম্াস্পক ন্সবশ্বাস না হস্পল িীল্ড চালু রােস্পত পাস্পরন, ন্সকন্তু 
আপনার সহস্পযান্স তা চাই। আম্রা একসাস্পি এই গ্রস্পহর ন্সদস্পক এস্প াব–যেন আপন্সন 
বুঝস্পত পারস্পবন সয ওরা ন্সবপিনক, তেন আন্সম্ গ্রস্পহর সম্োন্সলক ন্সফল্ড ন্সনস্পিজ কস্পর 
সদব আর আপন্সন আপনার যুদ্ধযানস্পক আস্পদি সদস্পবন সসটা দেল করার। 
 
তারপর? 
 
তারপর অন্তত প্রিম্ ফাউস্পেিন এবং ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন মু্স্পোমু্ন্সে হস্পব, একা। বাইস্পরর 
সকউ নাক  লাস্পবনা। তেন লডাইটা হস্পব পন্সরষ্কার, ন্সকন্তু এেন আম্রা লডস্পত পান্সরনা, 
কারণ দুই ফাউস্পেিনই ন্সবপস্পদর মু্স্পে। 
 
কিাগুস্পলা আস্প  বস্পলান্সন সকন? 
 
সিস্পবন্সেলাম্, আপনাস্পক সবাঝাস্পত পারব, আম্রা িত্ৰু নই, পরেরস্পক সহস্পযান্স তা করা 
উন্সচত। ন্সকন্তু বযিি হস্প়েন্সে। এেন সযিাস্পবই সহাক আপনার সহস্পযান্স তা চাই। 
 
ব্র্যাস্পন্না চুপ, ন্সচন্তার িাস্পর ম্ািা নুস্প়ে পস্পডস্পে। তারপর বলস্পলন, তুন্সম্ আম্াস্পক ঘুম্পাডান্সন 
 ান সিানাস্পত চাইে। ন্সকিাস্পব তুন্সম্ একা ন্সম্উলস্পদর পুস্পরা গ্রস্পহর সম্োন্সলক ন্সফল্ড ন্সনস্পিজ 
করস্পব? ন্সচন্তাটা এত সবন্সি অবািব সয আন্সম্ সতাম্ার কিা ন্সবশ্বাস করস্পত পারন্সে না। 
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আন্সম্ একা নই, সজনন্সডবল বলল। আম্ার সপেস্পন রস্প়েস্পে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর পুস্পরা 
িন্সি এবং সসই িন্সি আপনার িীল্ড পাতলা কা স্পজর ম্স্পতা ন্সেিঁস্পড সফলস্পব। 
 
যন্সদ তাই হ়ে, আম্ার সাহাযয প্রস্প়োজন সকন? 
 
কারণ শুধু ন্সনস্পিজ করস্পলই চলস্পবনা। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন এেন বা কেস্পনাই সলৌন্সকক 
কাস্পজর সাস্পি জডাস্পব না ন্সনস্পজস্পক, আন্সম্ও আপনার সাস্পি এই আস্পলাচনা চান্সলস্প়ে সযস্পত 
পারবনা সারাজীবন। আম্াস্পদর দরকার অস্ত্র, সসটা ন্সদস্পত পারস্পবন আপন্সন। 
 
ব্র্যাস্পন্না আবার ন্সকেুক্ষণ ন্সচন্তা কস্পর ন্সনস্প়ে বলস্পলন, আন্সম্ও  া়োর আস্পরা কাোকান্সে সযস্পত 
চাই। যন্সদ সম্ভব হ়ে, আম্রা একসাস্পি এস্প াস্পত পান্সর। এর সবন্সি প্রন্সতশ্রুন্সত ন্সদস্পত পারব 
না। 
 
এস্পতই চলস্পব, বলল সজনন্সডবল, তারপর কন্সম্পউটাস্পরর ন্সদস্পক ঝুিঁকল। 
 
সনািী বলল, না, ম্ািার, এেন পযিন্ত সব ন্সেক আস্পে, ন্সকন্তু আপন্সন আর ন্সকেু করস্পবন 
না। আম্াস্পদরস্পক টান্সম্িনাস্পসর কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিস্পজর জনয অস্পপক্ষা করস্পত হস্পব। 
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সিদ্ধান্ত 
 
৮১. 
 
সজনি সপস্পলাস্পরস্পটর বলার সুস্পর ন্সকেুটা ন্সবরন্সি, সন্সতয, স ালান, বযাপারটা ম্স্পন হ়ে 
সকউই সে়োল কস্পর ন্সন। দীঘিজীবস্পন এই প্রিম্বাস্পরর ম্স্পতা  যালান্সির এম্ািা ওম্ািা 
ঘুস্পর সবডান্সচ্ছ–যন্সদও সবন্সিন্সদন হ়েন্সন। ন্সকন্তু প্রন্সতবার একিা গ্রস্পহ নান্সম্, সসটাস্পক 
িাস্পলািাস্পব সবাঝার আস্প ই আবার সবন্সরস্প়ে পন্সড। দুবার এম্ন ঘটল। 
 
হা, ন্সব্লস বলল, ন্সকন্তু অনয গ্রহটা সিস্পক তাডাতান্সড না সবস্পরাস্পল সক জাস্পন কেন আম্ার 
সাস্পি সদো হস্পতা। 
 
সন্সতয কিা, ম্াই ন্সড়োর, সন্সতয কিা। 
 
আর এবার, সপল, তুন্সম্ হ়েস্পতা গ্রহ সিস্পক সবন্সরস্প়ে যাস্পব, ন্সকন্তু সতাম্ার সাস্পি িাকব আন্সম্ 
এবং আন্সম্ হন্সচ্ছ  া়ো, এর সয সকাস্পনা অঙ্গ, সম্ি অংি। 
 
ট্র্যান্সিজ সচাে মু্ে কুচস্পক কিা শুনন্সেল, অসহয। ডম্ আম্াস্পদর সাস্পি আস্পস ন্সন। সকন?–
সেস, এই িোংি বযবহাস্পরর সাস্পি আন্সম্ অিযি হস্পত পারব না। একজস্পনর নাস্পম্র 
দুইি পঞ্চািটা অংি আর আম্রা শুধু একটা অংি বযবহার কন্সর। দুইি পঞ্চািটা 
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িোংি ন্সনস্প়ে সস আম্াস্পদর সাস্পি আস্পসন্সন সকন? সবন্সকেুই যন্সদ এত গুরুত্বপূণি হ়ে –
 া়োর অন্সিত্ব ন্সনিির কস্পর এর উপর তাহস্পল সস আম্াস্পদর সাস্পি। আস্পসন্সন সকন? 
 
আন্সম্ এস্পসন্সে, ট্র্যাি, ন্সব্লস বলল, এবং সস যতটুকু আন্সম্ও ততটুকু  া়ো। তারপর 
একবার পাস্পি একবার উপস্পর তান্সকস্প়ে বলল, সতাম্াস্পক ট্র্যাি ডাকস্পল তুন্সম্ ন্সবরি হও? 
 
হা, হই। সতাম্ার ম্স্পতা আম্ারও ন্সনস্পজর ন্সন়েস্পম্ চলার অন্সধকার আস্পে। আম্ার নাম্ 
ট্র্যান্সিজ। দুই িোংি, ট্র্া-ন্সিজ। 
 
ন্সেক আস্পে। আন্সম্ সতাম্াস্পক রা াস্পত চাই না, ট্র্যান্সিজ। 
 
আন্সম্ রা  কন্সরন্সন। শুধু ন্সবরি। হোৎ কস্পরই উস্পে দািঁডাস্পলা। সহিঁস্পট স ল ঘস্পরর একম্ািা 
সিস্পক আস্পরক ম্ািা়ে। সপস্পলাস্পরস্পটর েডাস্পনা পা লান্সফস্প়ে পার হস্পলা (স্পপস্পলাস্পরট অবিয 
সাস্পি সাস্পি পা জন্সম্স্প়ে ন্সনস্প়েস্পে), আবার ন্সফস্পর এস্পস দািঁডাস্পলা ন্সব্লস এর মু্স্পোমু্ন্সে। 
 
একটা আঙু্গল ন্সব্লস এর ন্সদস্পক তাক কস্পর বলল, সিান। আন্সম্ ন্সনস্পজর ইচ্ছা়ে এোস্পন 
আন্সসন্সন। টান্সম্িনাস সিস্পক সকৌিস্পল আম্াস্পক  ়োস্পত আনা হস্প়েস্পে সস্পন্দহ না করস্পলও 
সতাম্াস্পদর হাত সিস্পক োডা পাবার সকাস্পনা উপা়ে পাইন্সন। আর এোস্পন সনস্পম্ই শুনলাম্ 
আম্াস্পক ন্সনস্প়ে আসার আসল উস্পেিয হস্পচ্ছ  া়োস্পক রক্ষা করা। সকন? ন্সকিাস্পব?  া়ো 
আম্ার কাস্পে ন্সক–বা আন্সম্  া়োর কাস্পে সয আন্সম্ তাস্পক রক্ষা করব।  যালান্সির 
সকা়োন্সেন্সল়েন ম্ানুস্পষর ম্স্পধয আর সকউ সনই সয এই কাজটা করস্পত পাস্পর? 
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িান্ত হও, ট্র্যান্সিজ, ন্সব্লস বলল–মু্স্পে লান্সন্তর োপ, সম্ি সসৌন্দযি দূর হস্প়ে স স্পে। রা  
করস্পবনা। সদে, সতাম্ার নাম্ আন্সম্ সুন্দর কস্পর উচ্চারণ করন্সে। আন্সম্ আস্পরা আন্তন্সরক 
হব। ডম্ সতাম্াস্পক তধযি ধরস্পত বস্পলস্পে। 
 
 যালান্সির সবগুস্পলা গ্রস্পহর কসম্, আন্সম্ তধযি ধরস্পত চাইনা, আন্সম্ যন্সদ এতই গুরুত্বপূণি 
হই, তাহস্পল একটা বযােযা আম্ার পাওনা হস্প়েস্পে। প্রিস্পম্ই আবার ন্সজস্পেস করন্সে, ডম্ 
আস্পসন্সন সকন? ফার িাস্পর আম্াস্পদর সাস্পি িাকাটা তার জনয সম্ান জরুরী ন্সেল না? 
 
সস এোস্পন আস্পে, ট্র্যান্সিজ, ন্সব্লস বলল। যেন আন্সম্ এোস্পন আন্সে, সসও আস্পে এবং 
 া়োর প্রস্পতযস্পকই আস্পে এবং প্রন্সতটা জীবন্ত বস্তু, এবং এই গ্রস্পহর প্রন্সতটা অণু পরম্াণু। 
 
তুন্সম্ এিাস্পব িাবস্পলও আন্সম্ িাবস্পত পারন্সে না।  া়োর সাস্পি আম্ার সকাস্পনা সম্পকি 
সনই। পুস্পরা গ্রহস্পক আন্সম্ ম্হাকািযাস্পন তুস্পল আনস্পত পান্সর না, পান্সর শুধু একজনস্পক। 
সতাম্াস্পক এস্পনন্সে, আর ডম্ সতাম্ার অংি। সবি িাস্পলা কিা। তাহস্পল ডম্স্পক ন্সনস্প়ে আন্সস, 
তুন্সম্ই বরং তার অংি হও। 
 
একটা কারণ, সপল-ম্াস্পন, সপল-ও-সরট-সচস্প়েস্পে সযন আন্সম্ আন্সস। আন্সম্, ডম্ না। 
 
সস সতাম্াস্পক েুিী করার জনয বস্পলস্পে। গুরুত্ব না ন্সদস্পলও চলত। 
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ওহ, ম্াই ন্সড়োর সফস্পলা, সপস্পলাস্পরট সচােমু্ে লাল কস্পর উস্পে দািঁন্সডস্প়েস্পে, আন্সম্ 
আন্তন্সরকিাস্পবই সচস্প়েন্সে। তুন্সম্ এম্ন কিা বলস্পত পাস্পরানা। আম্ার ম্স্পত সম্ি  া়োর 
সকান অংি আম্াস্পদর সাস্পি রস্প়েস্পে সসটা সকাস্পনা বযাপার না। ডম্ এর বদস্পল ন্সব্লস 
িাকস্পলই িাস্পলা হস্পব। সতাম্ার জনযও িাস্পলা হস্পব। সদে, স ালান, তুন্সম্ সেস্পলম্ানুষী 
করে। 
 
আন্সম্ সেস্পলম্ানুষ? আন্সম্ সেস্পলম্ানুষ? ন্সেক আস্পে, আন্সম্ তাই। আবারও ন্সব্লস এর ন্সদস্পক 
আঙু্গল তুলল, আম্ার কাস্পে যাই আিা কর, ন্সনন্সিত িাক আন্সম্ সসটা করব না, যন্সদ 
আম্ার সাস্পি ম্ানুস্পষর ম্স্পতা আচরণ না করা হ়ে। দুস্পটা প্রশ্ন–আম্াস্পক ন্সক করস্পত হস্পব? 
সকন আম্াস্পকই করস্পত হস্পব? 
 
ন্সব্লস ন্সবফান্সরত সচাস্পে ন্সপেু হটস্পে। আন্সম্ সতাম্াস্পক এেন বলস্পত পারবনা। সম্ি  া়ো 
সতাম্াস্পক বলস্পত পারস্পবনা। না সজস্পনই সতাম্াস্পক সপৌঁেস্পত হস্পব আসল জা়ে া়ে। 
সসোস্পনই জানস্পব সব। তারপর যা করা উন্সচত তাই করস্পব ন্সকন্তু সসটা করস্পত হস্পব 
অনুস্পিন্সজত আর িান্তিাস্পব। যন্সদ তুন্সম্ এম্ন আচরণ কস্পরা সকাস্পনা লাি হস্পব না,  া়ো 
সিষ হস্প়ে যাস্পব। সতাম্ার এই অনুিূন্সত পাল্টাস্পত হস্পব এবং আন্সম্ জান্সননা সসটা ন্সকিাস্পব 
পাল্টাস্পব। 
 
ডম্ এোস্পন িাকস্পল জানত? ট্র্যান্সিজ ন্সনদি়ে  লা়ে প্রশ্ন করল। 
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ডম্ এোস্পনই আস্পে, ন্সব্লস বলল। সস/আন্সম্/আম্রা জান্সননা ন্সকিাস্পব সতাম্াস্পক িান্ত করা 
যাস্পব। আম্রা সসই ধরস্পনর ম্ানুষস্পক বুঝস্পত পান্সরনা যারা একটা ন্সবিালস্পত্বর অংি হস্পত 
পাস্পর না। 
 
ন্সম্স্পিয কিা বলে। সতাম্রা ন্সম্ন্সল়েন ন্সকস্পলান্সম্টার বা আস্পরা দূর সিস্পক আম্াস্পদর 
ম্হাকািযান দেল করস্পত পার আম্াস্পদর িান্ত রােস্পত পাস্পরা। সবি এেন আম্াস্পক িান্ত 
রাস্পো। বস্পলা না সয তুন্সম্ করস্পত পারস্পব না। 
 
ন্সকন্তু করা উন্সচত হস্পব না। এেন না। যন্সদ এেন সতাম্াস্পক সকাস্পনািাস্পব পাস্পল্ট সদই 
তাহস্পল  যালান্সির আর সব সাধারণ ম্ানুস্পষর সচস্প়ে সতাম্ার মূ্লয সবন্সি হস্পব না। আম্রা 
সতাম্াস্পক বযাবহার করস্পত পারব কারণ তুন্সম্ হস্পল তুন্সম্–এবং সতাম্াস্পক অবিযই সতাম্ার 
ম্স্পতা িাকস্পত হস্পব। ন্সপ্লজ, সতাম্াস্পক িান্ত িাকস্পত হস্পব ন্সনস্পজর সচষ্টা়ে। 
 
সকাস্পনা সম্ভাবনা সনই, ন্সম্স, যতক্ষণ পযিন্ত আন্সম্ যা জানস্পত চাই তার ন্সকেু অন্ত ত না 
জানাস্পব। 
 
ন্সব্লস, আম্াস্পক সচষ্টা করস্পত দাও। সপস্পলাস্পরট বলল। তুন্সম্ পাস্পির ঘস্পর যাও। 
 
 ধীস্পর ধীস্পর সবন্সরস্প়ে স ল ন্সব্লস। 
 
সস শুনস্পত পারস্পব, সদেস্পত পারস্পব–সব অনুিব করস্পব। ট্র্যান্সিজ বলল। লাি ন্সক হস্পব? 
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আম্ার জনয লাি হস্পব। সতাম্ার সাস্পি ন্সকেুক্ষণ একা িাকস্পত চাই।–স ালান, তুন্সম্ ি়ে 
সপস্প়েে। 
 
সবাকার ম্স্পতা কিা বস্পলানা। 
 
অবিযই ি়ে সপস্প়েে। তুন্সম্ জাস্পনানা সকািা়ে সযস্পত হস্পব, ন্সক করস্পত হস্পব, সবাই সতাম্ার 
কাস্পে ন্সক আিা করস্পে। ি়ে তুন্সম্ সপস্পতই পাস্পরা। 
 
ন্সকন্তু আন্সম্ ি়ে পাইন্সন। 
 
হযািঁ, সপস্প়েে। হ়েস্পতা আম্ার ম্স্পতা িারীন্সরক ি়ে পাচ্ছনা। আন্সম্ ম্হাকাস্পি সযস্পত ি়ে 
সপস্প়েন্সেলাম্, নতুন গ্রস্পহ সযস্পত ি়ে সপতাম্, নতুন সবন্সকেুস্পক ি়ে সপতাম্। কারণ 
অধিিতােীর জীবন আন্সম্ কান্সটস্প়ে ন্সদস্প়েন্সে ঘস্পর বস্পসই। অনযন্সদস্পক তুন্সম্ সনিীস্পত ন্সেস্পল, 
রাজনীন্সত কস্পরে। ঘস্পর ম্হাকাস্পি েুস্পট সবন্সরস্প়েে। তারপস্পরও আন্সম্ সচষ্টা কস্পরন্সে ি়ে না 
সপস্পত এবং আম্াস্পক সাহাযয কস্পরে তুন্সম্। সয কন্সদন একসাস্পি আন্সে, তুন্সম্ তধযি ধস্পর 
আম্াস্পক বুন্সঝস্প়েে, আন্তন্সরক আচরণ কস্পরে। সতাম্ার জনযই আন্সম্ ি়ে কান্সটস্প়ে উেস্পত 
সপস্পরন্সে। এেন সতাম্ার উপকাস্পরর প্রন্সতদান ন্সদস্পত দাও। 
 
বললাম্ সতা, আন্সম্ ি়ে পাইন্সন। 
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অনয ি়ে না হস্পলও, সয দান্স়েস্পত্বর মু্স্পোমু্ন্সে হস্পব সসটাস্পকই ি়ে পাচ্ছ। একটা পুস্পরা গ্রহ 
সতাম্ার উপর ন্সনজি করস্পে স্বিাবতই, বযিি হস্পল সারাজীবন এই গ্রহ ধ্বংস কস্পর সফলার 
গ্লান্সন ন্সনস্প়ে সবিঁস্পচ িাকস্পত হস্পব সতাম্াস্পক। সকন তুন্সম্ এতবড ঝুিঁন্সক সনস্পব? সতাম্ার উপর 
এই সবাঝা চান্সপস্প়ে সদ়োর ন্সক অন্সধকার তাস্পদর আস্পে? শুধু তুন্সম্ই বযিিতার ি়ে পাচ্ছনা, 
সতাম্ার জা়ে া়ে সয সকউ হস্পলই ি়ে সপত। 
 
সতাম্ার কিা িুল। 
 
ম্স্পন হ়ে না, যাই সহাক, সতাম্ার জা়ে া আম্াস্পক সেস্পড দাও। আন্সম্ কাজটা কস্পর সদব। 
ওরা যাই আিা কস্পর িাকুক, কস্পর সদব। আম্ার ম্স্পন হ়ে এই কাস্পজর জনয েুব সবন্সি 
িারীন্সরক সাম্স্পিিযর প্রস্প়োজন সনই, তাহস্পল যন্ত্র বযবহার করস্পত পারত। সম্োন্সলি-এরও 
প্রস্প়োজন সনই, কারণ ওই ন্সজন্সনসটা ওস্পদর প্রচুর আস্পে। এটা অনয ন্সকেু–সবি, আন্সম্ 
জান্সন না ন্সক, ন্সকন্তু যন্সদ এর জনয িন্সি বা সম্ধার প্রস্প়োজন না হ়ে, তাহস্পল তুন্সম্ আর 
আন্সম্ সম্ান এবং আন্সম্ দান্স়েত্ব ন্সনস্পত প্রস্তুত। 
 
ট্র্যান্সিজ তীক্ষ্ণ  লা়ে প্রশ্ন করল, তুন্সম্ এই সবাঝা ন্সনস্পত চাইে সকন? 
 
সপস্পলাস্পরট সম্স্পঝর ন্সদস্পক সচাে নাম্াস্পলা, সযন ট্র্যান্সিস্পজর সচাস্পে সচাে রােস্পত ি়ে পাস্পচ্ছ। 
আম্ার স্ত্রী ন্সেল, স ালান। সম্স্প়েস্পদর আন্সম্ ন্সচন্সন। যন্সদও কেস্পনা গুরুত্ব সদইন্সন। ন্সকন্তু এই 
সম্স্প়েটা– 
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সক? ন্সব্লস? 
 
সস অনযরকম্ আম্ার কাস্পে। 
 
 টান্সম্িনাস্পসর কসম্, সজনি, সতাম্ার বলা প্রন্সতটা কিাই সস জাস্পন। 
 
ন্সকেু আস্পস যা়েনা। জানস্পবই।–আন্সম্ তাস্পক েুিী করস্পত চাই। এই কাজটা আন্সম্ কস্পর 
সদব; সয সকাস্পনা ঝুিঁন্সক সনব; সয সকাস্পনা দান্স়েত্ব সনব, তাহস্পল হ়েস্পতা আম্ার সম্পস্পকি সস 
িাস্পলা ধারণা করস্পব। 
 
সজনি, সস একটা বাচ্চা সম্স্প়ে। 
 
বাচ্চা সম্স্প়ে না আর তুন্সম্ ওর বযাপাস্পর যাই িাস্পবা তাস্পত আম্ার ধারণা বদলাস্পব না। 
 
বুঝস্পত পারেনা–ও সতাম্াস্পক ন্সক সচাস্পে সদেস্পব? 
 
একটা বুস্পডা ম্ানুষ? তাস্পত ন্সক হস্প়েস্পে? সস একটা ন্সবিালতার অংি, আন্সম্ তা নই–আর 
এই বযাপারটাই দুজস্পনর ম্াস্পঝ সদ়োল ততন্সর কস্পরস্পে। সিস্পবে আন্সম্ জান্সন না? ন্সকন্তু আন্সম্ 
তার কাস্পে ন্সকেু চাই না শুধু–। 
 
সতাম্ার সম্পস্পকি িাস্পলা ধারণা করুক? 
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হযািঁ। 
 
আর সস কারস্পণই আম্ার কাজ তুন্সম্ কস্পর সদস্পব?-ন্সকন্তু সজনি, তুন্সম্ ম্ন ন্সদস্প়ে কিা 
সিানন্সন। ওরা সতাম্াস্পক চা়ে না। চা়ে আম্াস্পক, সেস জাস্পন সকন? 
 
যন্সদ সতাম্াস্পক না পা়ে আর অনয কাউস্পক চা়ে, তেন হাস্পতর কাস্পে আন্সম্ই িাকব। 
 
ট্র্যান্সিজ ম্ািা নাডল। ন্সবশ্বাস করস্পত পারন্সে না এসব ঘটস্পে। এই বৃদ্ধ ব়েস্পস তুন্সম্ তরুণ 
হও়োর সচষ্টা করে। সজনি, তুন্সম্ না়েক হও়োর সচষ্টা করে সযন ঐ সদস্পহর জনয ম্ারা 
সযস্পত পাস্পরা। 
 
বস্পলানা, স ালান। রন্সসকতার জনয ন্সবষ়েটা িাস্পলানা? 
 
হাসার সচষ্টা করল ট্র্যান্সিজ, ন্সকন্তু সাম্স্পল ন্সনল সপস্পলাস্পরস্পটর  ম্ভীর মু্ে সদস্পে।  লা 
পন্সরষ্কার কস্পর বলল, ওস্পক ডাস্পকা, সজনি, ডাস্পকা। 
 
ন্সব্লস এস্পস েুকল। সংকুন্সচত হস্প়ে আস্পে। ন্সনচু স্বস্পর বলল, দুিঃন্সেত, সপল। সতাম্াস্পক ন্সদস্প়ে 
হস্পব না। হ়ে ট্র্যান্সিজ আর ন়েস্পতা সকউ না। 
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সবি। আন্সম্ িান্ত িাকব। যা করস্পত বলস্পব করার সচষ্টা করব। এই ব়েস্পস সপস্পলাস্পরটস্পক 
না়েক হও়ো সিস্পক ন্সবরত রােস্পত যা করা দরকার, করব। 
 
আম্ার ব়েস আন্সম্ জান্সন, সপস্পলাস্পরট ন্সফসন্সফস কস্পর বলল। 
 
ন্সব্লস ধীস্পর ধীস্পর তার ন্সদস্পক এন্স স্প়ে এস্পস কািঁস্পধ হাত সরস্পে বলল, সপল, আন্সম্–আন্সম্ 
সতাম্াস্পক অস্পনক িাস্পলা ম্স্পন কন্সর। 
 
সচাে সন্সরস্প়ে ন্সনল সপস্পলাস্পরট, ন্সেক আস্পে, ন্সব্লস। িদ্রতা করস্পত হস্পব না। 
 
আন্সম্ িদ্রতা করন্সে না, সপল। আন্সম্ আসস্পলই সতাম্াস্পক িাস্পলা ম্স্পন কন্সর। 
 
. 
 
৮২. 
 
হালকািাস্পব, তারপর প্রবল সস্রাস্পতর ম্স্পতা সুরা সনািীর ম্স্পন পডল সস ন্সেল 
সুরাস্পনািীস্পরম্ব্লাসন্সটরান এবং ন্সিশু ব়েস্পস বাবা ম্া এর কাস্পে সস ন্সেল সু, বনু্ধস্পদর কাস্পে 
ন্সেল িী। 
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সস আসস্পল কেস্পনা িুস্পল যা়েন্সন, শুধু সচতনার অস্পনক  িীস্পর লুকাস্পনা ন্সেল।  ত 
কস্প়েকম্াস্পসর ম্স্পতা এত  িীরিাস্পব কেস্পনাই লুকাস্পনা ন্সেল না বা দীঘিজীবস্পন সস 
কেস্পনাই এত িন্সিিালী ম্াইস্পের কাোকান্সে আস্পসন্সন। 
 
ন্সকন্তু এেন সম়্ে হস্প়েস্পে। ন্সনস্পজর ইচ্ছা়ে হ়েন্সন। তার অবন্সিষ্ট ন্সবিাল অংিই তাস্পক 
জান্স স্প়ে তুলল, ম্হাজা ন্সতক প্রস্প়োজস্পন। 
 
সসই সাস্পি রস্প়েস্পে হালকা অস্বন্সি, এক ধরস্পনর অন্সস্থরতা, ন্সনস্পজর অন্সিস্পত্ব ন্সফস্পর আসার 
আনন্দস্পক ম্ান্সট কস্পর ন্সদস্পচ্ছ। বহুবের সস  া়োর এত কাস্পে আস্পসন্সন। 
 
ম্স্পন পডল সোটস্পবলা়ে সস একটা লাইফ-ফম্িস্পক িাস্পলাস্পবস্পসন্সেল। তার অনুিূন্সত বুঝস্পত 
সপস্পরন্সেল, ন্সনস্পজর অংস্পি পন্সরণত কস্পরন্সেল। এেন সসই অনুিূন্সত আস্পরা প্রবল। সসটা 
ন্সেল গুন্সট সিস্পক সবন্সরস্প়ে আসা প্রজাপন্সত। 
 
. 
 
৮৩. 
 
ির সজনন্সডবল তীক্ষ্ণ অন্তস্পিিদী সচাস্পে সনািীর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে –এতই অবাক 
হস্প়েস্পে সয সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার উপর সিস্পক তার ন্সন়েন্ত্রণ চুল পন্সরম্াণ সস্পর স ল। ন্সকন্তু 
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পুস্পরাপুন্সর সরার আস্প ই আস্পরকটা িন্সি তাস্পক সম্িিন ন্সদল। পন্সরন্সস্থন্সতর কারস্পণ 
বযাপারটা সে়োল করল না। 
 
কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজ এর বযাপাস্পর তুন্সম্ ন্সক জাস্পনন, সনািী? সজনন্সডবল জস্পেস করল। 
তারপর হোৎ কস্পরই সনািীর ম্াইস্পের ক্রম্বধিম্ান জন্সটলতা সটর সপস্প়ে ন্সচৎকার কস্পর 
উেল, তুন্সম্ ন্সক? 
 
সজনন্সডবল সনািীর ম্াইস্পের ন্সন়েন্ত্রণ সেকাস্পনার সচষ্টা কস্পর সদেল অসম্ভব। একই সাস্পি 
বুঝস্পত পারল ব্র্যাস্পন্নার উপর ন্সন়েন্ত্রস্পণ সস আস্পরা বড একটা িন্সির সম্িিন পাস্পচ্ছ। 
আবার প্রশ্ন করল, তুন্সম্ ন্সক? 
 
সনািীর মু্স্পে দুিঃস্পের ো়ো। ম্ািার, সস বলল, ন্সেকার সজনন্সডবল, আম্ার আসল নাম্ 
সুরাস্পনািীস্পরম্ব্লাসন্সটরান এবং আন্সম্ই  া়ো। 
 
এই কিাগুস্পলা সস মু্স্পে বলল, ন্সকন্তু সজনন্সডবল প্রচে ন্সক্ষপ্রতা়ে ন্সনস্পজর সম্োল আবহ 
আস্পরা ন্সনন্সবড কস্পর তুলল এবং ন্সনপুণ দক্ষতা়ে প্রন্সতরক্ষা বুযহ সিদ কস্পর ব্র্যাস্পন্নাস্পক 
আস্প র সচস্প়েও িিিাস্পব ন্সনস্পজর ন্সন়েন্ত্রস্পণ ন্সনস্প়ে ন্সনল সসই সাস্পি িি ন্সকন্তু নীরব লডাই 
চান্সলস্প়ে সনািীর ম্াইে দেল কস্পর ন্সনল। 
 
সনািীও সম্ান দক্ষতা়ে সজনন্সডবস্পলর ম্াইে দেল কস্পর ন্সনল। 
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সস একজন ন্সেকাস্পরর সাস্পি সযিাস্পব কিা বস্পল সসইিাস্পব বলল, তুন্সম্ আসস্পল একটা 
িূন্সম্কা পালন কস্পরে। সধাকা ন্সদস্প়ে আম্াস্পক ন্সনস্প়ে এস্পসে এোস্পন। ন্সম্উল সযোন সিস্পক 
এস্পসন্সেল তুন্সম্ হস্পল সসোস্পনরই একটা প্রাণী। 
 
ন্সম্উল ন্সেল ন্সবপি াম্ী, ন্সেকার। আন্সম্/আম্রা ন্সম্উল নই। আন্সম্/আম্রা হন্সচ্ছ  া়ো। 
 
 া়োর পুস্পরা বৃিান্ত সস সংস্পক্ষস্পপ িস্পের সচস্প়েও জন্সটলিাস্পব বণিনা করল। 
 
পুস্পরা গ্রহ জীন্সবত, ন্সজস্পেস করল সজনন্সডবল। 
 
এবং সম্ন্সন্বত সম্োন্সলক ন্সফল্ড, আপনার একার ক্ষম্তার সচস্প়ে অস্পনক গুণ িন্সিিালী। 
দ়ো কস্পর এই িন্সির ন্সবস্পরান্সধতা করস্পবন না। আপনার ক্ষন্সত হস্পব, যা আন্সম্ চাই না। 
 
জীন্সবত গ্রহ হস্পলও, সতাম্রা ট্র্যানটস্পর আম্ার সহকারীস্পদর ন্সম্ন্সলত িন্সির সম্ান হস্পত 
পারস্পব না। আম্রাও এক প্রকার জীন্সবত গ্রহ। 
 
শুধু কস্প়েক হাজার ম্ানুস্পষর সম্োন্সলক সহস্পযান্স তা, ন্সেকার। আপন্সন ওস্পদর সাহাযয 
পাস্পবন না, কারণ আন্সম্ পি বন্ধ কস্পর ন্সদস্প়েন্সে। পরীক্ষা কস্পর সদেস্পত পাস্পরন। 
 
তুন্সম্ ন্সক করস্পত চাও,  া়ো? 
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আিা করস্পত পান্সর আপন্সন আম্াস্পক সনািী ডাকস্পবন। এেন আন্সম্ যা করব, করব  া়ো 
ন্সহস্পসস্পব, সসই সাস্পি আন্সম্ সনািী–এবং আপনার কাস্পে শুধু সনািী। 
 
তুন্সম্ ন্সক করস্পত চাও,  া়ো? 
 
সনািীর সচতনা সকিঁস্পপ উেল, সম্োন্সলক ম্ান অনুযা়েী তাস্পক দীঘিশ্বাস বলা যা়ে। আম্রা 
এরকম্ অনড অবস্থা়ে িাকব। আপন্সন সম়্ের ব্র্যাস্পন্নাস্পক ন্সন়েন্ত্রণ করস্পবন, আন্সম্ সাহাযয 
করব এবং আম্রা লান্ত হবনা। আম্ার সচতনা আপন্সন দেল কস্পর রােস্পবন, আন্সম্ও 
আম্ার দেল বজা়ে রােব। এিাস্পবই িাকস্পব। 
 
কতক্ষণ? 
 
আন্সম্ বস্পলন্সে–আম্রা অস্পপক্ষা করন্সে টান্সম্িনাস্পসর কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজ এর জনয। সস 
এই অনড অবস্থার পন্সরবতিন করস্পব সযিাস্পব সস ন্সনবিাচন করস্পব। 
 
. 
 
৮৪. 
 
 ফার িাস্পরর কন্সম্পউটার দুস্পটা ম্হাকািযানস্পকই ন্সচন্সহ্নত করল। স ালান ট্র্যান্সিজ একই 
ন্সিস্পন দুস্পটাস্পকই আলাদািাস্পব ধস্পর সরস্পেস্পে। 
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দুস্পটাই ফাউস্পেিন সিস্পসল। একটার কাোস্পম্া পুস্পরাপুন্সর ফার িাস্পরর ম্স্পতা, ন্সনিঃসস্পন্দস্পহ 
এটা কম্পস্পরর। অনযটা অস্পনক বড আর িন্সিিালী। 
 
ন্সব্লস এর ন্সদস্পক ঘুস্পর বলল, সবি, তুন্সম্ জাস্পনা ন্সক ঘটস্পে? আম্াস্পক এেন ন্সকেু বলস্পত 
পাস্পরা? 
 
হযািঁ। ি়ে সপস্প়োনা। ওরা সতাম্ার সকাস্পনা ক্ষন্সত করস্পব না। 
 
সকন সবাই িাবস্পে সয আন্সম্ িস্প়ে কািঁপন্সে? ট্র্যান্সিজ ন্সবরন্সি সহকাস্পর বলল। 
 
সপস্পলাস্পরট তাডাতান্সড বলল, ওস্পক কিা বলস্পত দাও, স ালান। এরকম্ রূঢ় আচরণ 
কস্পরানা। 
 
ট্র্যান্সিজ অনধযি হস্প়ে আত্মসম্পিস্পণর িন্সঙ্গস্পত দুহাত তুলল, আন্সম্ রূঢ় আচরণ করব না। 
বলল, িদ্রম্ন্সহলা। 
 
বড যাস্পন রস্প়েস্পে সতাম্াস্পদর ফাউস্পেিস্পনর িাসক। তার সাস্পি— 
 
ট্র্যান্সিজ হতবাক  লা়ে বলল, িাসক? তার ম্াস্পন ওল্ড সলডী ব্র্যাস্পন্না? 
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ন্সনি়েই এটা তার উপান্সধ ন়ে, ন্সব্লস বলল, কিা শুস্পন ম্জা সপস্প়েে। তস্পব হযািঁ, ন্সতন্সন 
একজন ম্ন্সহলা। একটু িাম্ল, সযন ম্স্পনাস্পযা  ন্সদস্প়ে সম্পকিযুি বাকী অংি অনুিব 
করল। তার নাম্ হারলাব্র্যাস্পন্না। ন্সনস্পজর গ্রস্পহর সবস্পচস্প়ে গুরুত্বপূণি ম্ানুষ, অিচ চার 
িোংস্পির নাম্, অদু্ভত বযাপার। তস্পব আম্ার ম্স্পন হ়ে যারা  া়োন না তাস্পদর ন্সনজস্ব 
রীন্সতনীন্সত আস্পে। 
 
আম্ারও ম্স্পন হ়ে, ট্র্যান্সিজ শুকস্পনা  লা়ে বলল, তুন্সম্ তাস্পক ব্র্ন ডাকস্পত পাস্পরা। ন্সকন্তু 
ন্সতন্সন এোস্পন ন্সক করস্পেন?–আচ্ছা!  া়ো তাস্পকও এোস্পন ন্সনস্প়ে। এস্পসস্পে। সকন? 
 
ন্সব্লস এই প্রস্পশ্নর উির ন্সদলনা। তার সাস্পি আস্পে ন্সল়েনস্পকাস্পডল, পািঁচ িোংি, অিচ 
অধিন। সতাম্ার গ্রস্পহর একজন গুরুত্বপূণি কম্িকতিা। সাস্পি আস্পে আস্পরা চারজন যারা 
অস্ত্রগুস্পলা ন্সন়েন্ত্রণ কস্পর। নাম্ জানস্পত চাও? 
 
না, ধস্পর ন্সনন্সচ্ছ অনয যানটাস্পত রস্প়েস্পে ম্ান-লী-কম্পর, আর সস ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর 
প্রন্সতন্সনন্সধত্ব করস্পে। তুন্সম্ দুই ফাউস্পেিনস্পকই একসাস্পি ন্সনস্প়ে এস্পসে। সকন? 
 
ন্সেক তানা, ট্র্যাি–ম্াস্পন ট্র্যান্সিজ। 
 
ন্সেক আস্পে, ট্র্যাি ডাকস্পত পাস্পরা। 
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সতাম্ার ধারণা িুল, ট্র্যাি। কম্পর ঐ যাস্পন সনই, তার বদস্পল আস্পে অনয দুজন ম্ানুষ। 
একজন িার সজনন্সডবল, ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর উচ্চপদস্থ কম্িকতিা। তাস্পক বলা হ়ে 
ন্সেকার। 
 
গুরুত্বপূণি কম্িকতিা? ন্সনি়েই সম্োন্সলক ক্ষম্তা রস্প়েস্পে? 
 
হযািঁ। প্রচুর পন্সরম্াস্পণ। 
 
তুন্সম্ সসটা সাম্লাস্পত পারস্পব? 
 
 অবিযই। তার সাস্পি িাকা ন্সিতী়েজন হস্পচ্ছ  া়ো। 
 
সতাম্াস্পদর একজন? 
 
হযািঁ। নাম্ সুরাস্পনািীস্পরম্ব্লাসন্সটরান। দীঘি সম়্ে সস আন্সম্/আম্রা/বাকীস্পদর কাে সিস্পক 
দূস্পর ন্সেল। 
 
ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর একজন উচ্চপদস্থ কম্িকতিাস্পক সস সাম্স্পল রােস্পত পারস্পব? 
 
সস ন়ে,  া়ো তাস্পক সাম্স্পল সরস্পেস্পে। সস/আন্সম্/আম্রা/সবাই তাস্পক ধ্বংস করার 
ক্ষম্তা রান্সে। 
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এই কাজটাই করস্পত যাস্পচ্ছ সস? তাস্পক এবং ব্র্যাস্পন্নাস্পক ধ্বংস করস্পত যাস্পচ্ছ। ন্সক ঘটস্পে 
এসব?  া়ো দুই ফাউস্পেিনস্পক ধ্বংস কস্পর ন্সনস্পজস্পদর  যালাকন্সটক এম্পা়োর ততন্সর 
করস্পত যাস্পচ্ছ। ন্সম্উল ন্সফস্পর এস্পসস্পে আবার? আস্পরা ি়েংকরিাস্পব– 
 
না, না, ট্র্যাি। উস্পিন্সজত হস্পব না। এই ন্সতন পক্ষ একটা অনড অবস্থাস্পন রস্প়েস্পে। 
অস্পপক্ষা করস্পে। 
 
ন্সকস্পসর জনয? 
 
 সতাম্ার ন্সসদ্ধাস্পন্তর জনয। 
 
আবার একই কিা। ন্সকস্পসর ন্সসদ্ধান্ত? আন্সম্ সনব সকন? 
 
িান্ত হও, ট্র্যাি, ন্সব্লস বলল। েুব ন্সিন্সঘ্র জানস্পত পারস্পব। আন্সম্/আম্রা/ সস যা বস্পলন্সে 
এতটুকুই আন্সম্/ আম্রা/ সস এেন বলস্পত পান্সর। 
 
. 
 
৮৫. 
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 ব্র্যাস্পন্না লান্ত  লা়ে বলস্পলন, পন্সরষ্কার সবাঝা যাস্পচ্ছ আন্সম্ একটা িুল কস্পরন্সে, ন্সল়েস্পনা, 
ম্ারাত্মক িুল। 
 
সসটা ন্সক আর বলার অস্পপক্ষা রাস্পে? সকাস্পডল ন্সফসন্সফস করল, যন্সদও সোিঁট নডলনা। 
 
ওরা জাস্পন আন্সম্ ন্সক ন্সচন্তা করন্সে। সতাম্ার সোিঁট না নডস্পলও ওরা বলস্পত পারস্পব তুন্সম্ ন্সক 
ন্সচন্তা করে!–িীল্ড আস্পরা ন্সনেুিঁত করার জনয আম্ার অস্পপক্ষা করা উন্সচত ন্সেল। 
 
ন্সকেুই বলা যা়েনা, সম়্ের। অস্পপক্ষা করস্পল হ়েস্পতা সারাজীবনই অস্পপক্ষা করস্পত হস্পতা। 
িাস্পলা হস্প়েস্পে, বরং ন্সজন্সনসটার একটা পরীক্ষা হস্প়ে স ল সসই সাস্পি আপনার লাইটন্সনং 
রড ট্র্যান্সিস্পজরও। 
 
ব্র্যাস্পন্না দীঘিশ্বাস সফলস্পলন। আন্সম্ ওস্পদরস্পক সতকি করস্পত চাইন্সন। িীল্ড যস্পিষ্ট ন্সনেুিঁত না 
হও়ো পযিন্ত অস্পপক্ষা করস্পত পারতাম্। জানতাম্ একটা বড ত্ৰুন্সট রস্প়ে স স্পে, ন্সকন্তু আর 
অস্পপক্ষা করস্পত পারন্সেলাম্ না। ত্ৰুন্সট দূর করস্পত করস্পত হ়েস্পতা আম্ার সম়্োদ সিষ হস্প়ে 
সযত। অিচ আন্সম্ সচস্প়েন্সে কাজটা আম্ার সম্স্প়ে সিষ করস্পত এবং সচস্প়েন্সে ঘটনাস্থস্পল 
উপন্সস্থত িাকস্পত। কাস্পজই সবাকার ম্স্পতা সজার কস্পর ন্সনস্পজস্পক বুন্সঝস্প়েন্সেলাম্ এই িীস্পল্ডই 
কাজ চলস্পব। কাস্পরা কিা়ে কান সদইন্সন–সতাম্ার কিা়েও না। 
 
তধযি ধরস্পল এেস্পনা আম্রা ন্সজতস্পত পান্সর। 
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তুন্সম্ ন্সক অনয যানগুস্পলাস্পক আক্রম্ণ করার আস্পদি ন্সদস্পত পারস্পব? 
 
না, পারবনা সম়্ের। ন্সচন্তাটাই আম্ার সহয হস্পচ্ছ না। 
 
আন্সম্ও না। আর আস্পদি ন্সদস্পত পারস্পলও, আন্সম্ ন্সনন্সিত সয নান্সবকরা সসটা ম্ানস্পত 
পারস্পব না, কারণ তাস্পদর সসই সাম্িিয িাকস্পব না। 
 
বতিম্ান পন্সরন্সস্থন্সতস্পত সনই, সম়্ের, ন্সকন্তু পন্সরন্সস্থন্সত পাল্টাস্পত পাস্পর। সন্সতয কিা বলস্পত ন্সক 
নাটস্পকর দৃস্পিয নতুন একজন অন্সিস্পনতার আন্সবিিাব ঘস্পটস্পে। 
 
সস ন্সিস্পনর ন্সদস্পক সদোস্পলা। ম্হাকািযাস্পনর কন্সম্পউটার স্ব়েংন্সক্র়েিাস্পব ডানন্সদস্পক উদ়ে 
হও়ো নতুন যাস্পনর েন্সব ফুন্সটস্প়ে তুস্পলস্পে। 
 
ইস্পম্জটা আস্পরকটু বড করস্পত পারস্পব, ন্সল়েস্পনা? 
 
সকাস্পনা সম্সযা সনই। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনার যস্পিষ্ট দক্ষ। তার সম্সযা না কস্পর আম্রা সয 
সকান কাজ করস্পত পারব। 
 
সবি, ন্সিন পযিস্পবক্ষণ কস্পর ব্র্যাস্পন্না বলস্পলন, ওটা ফার িার। আন্সম্ ন্সনন্সিত। এবং আম্ার 
ধারণা সিতস্পর ট্র্যান্সিজ আর সপস্পলাস্পরট রস্প়েস্পে। তারপর ন্সতি স্বস্পর বলস্পলন, যন্সদ না 
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ন্সিতী়ে ফাউস্পেিনাররা তাস্পকও সন্সরস্প়ে সদ়ে। আম্ার লাইটন্সনং রড অবিয যস্পিষ্ট দক্ষ–
শুধু যন্সদ িীল্ডটা আস্পরা ন্সনেুিঁত হস্পতা। 
 
তধযি! সকাস্পডল বলল। 
 
ম্হাকািযাস্পনর ন্সন়েন্ত্রণ কস্পক্ষর সিতর একটা কণ্ঠস্বর সবস্পজ উেল এবং ব্র্যাস্পন্না সযিাস্পবই 
সহাক বুঝস্পত পারস্পলন সয এস্পত সকাস্পনা িে তরঙ্গ সনই। িেটা সরাসন্সর ন্সতন্সন ম্াইস্পে 
শুনস্পত সপস্পরস্পেন এবং সকাস্পডস্পলর ন্সদস্পক একপলক তান্সকস্প়েই বুঝস্পত পারস্পলন সসও 
শুনস্পে। 
 
কণ্ঠস্বর বলস্পে, আম্ার কিা শুনস্পত পারে, সম়্ের ব্র্যাস্পন্না। পারস্পল মু্স্পে বলার দরকার 
সনই, শুধু ন্সচন্তা কর। 
 
ব্র্যাস্পন্না িান্তিাস্পব বলস্পলন, তুন্সম্ ন্সক? 
 
আন্সম্  া়ো। 
 
. 
 
৮৬. 
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 ন্সতন ম্হাকািযাস্পনর প্রন্সতন্সট বাকী দুস্পটার আস্পপন্সক্ষক ন্সবচাস্পর ন্সস্থর হস্প়ে আস্পে। ন্সতনটাই 
 া়ো গ্রহস্পক ন্সঘস্পর ধীস্পর ধীস্পর ঘুরস্পে, উপগ্রস্পহর ম্স্পতা। সূস্পযির চারপাস্পি সীম্াহীন ভ্রম্স্পণ 
সঙ্গ ন্সদস্পচ্ছ  া়োস্পক। 
 
ট্র্যান্সিজ বস্পস আস্পে, সচাে ন্সিস্পনর উপর। তার িূন্সম্কা ন্সক সসটা সিস্পব সিস্পব লান্ত–
হাজার পারস্পসক সদৌস্পড এস্পস ন্সক করস্পত হস্পব। 
 
ম্াইস্পে িেটা শুস্পন সস ি়ে পা়েন্সন। সযন এটার জনযই অস্পপক্ষা করন্সেল। 
 
িেটা বলস্পে, আম্ার কিা শুনস্পত পারে, স ালান ট্র্যান্সিজ। পারস্পল মু্স্পে বলার দরকার 
সনই, শুধু ন্সচন্তা কর। 
 
ট্র্যান্সিজ চারপাস্পি তাকাস্পলা। সপস্পলাস্পরট পন্সরষ্কার ি়ে সপস্প়েস্পে, িস্পের উৎস্পসর জনয 
তাকাস্পচ্ছ এন্সদক সসন্সদক। ন্সব্লস িান্ত, হাত দুস্পটা অলসিাস্পব সকাস্পলর উপর রাো। 
ট্র্যান্সিস্পজর সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই সয িস্পের বযাপাস্পর সস সস্পচতন। 
 
ন্সচন্তা বযবহার করার ন্সনস্পদিি সস অগ্রাহয করল। দৃঢ় ন্সকন্তু পন্সরষ্কারিাস্পব উচ্চারণ কস্পর 
বলল, এই সব ন্সকেু ন্সক ন্সনস্প়ে সসটা না জানা পযিন্ত যাই করস্পত বলা সহাক করবনা। 
 
এবং কণ্ঠস্বর বলল, এেনই জানস্পব। 
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. 
 
৮৭. 
 
 কিা বলস্পে সনািী। সবাই ন্সনস্পজস্পদর ম্াইস্পে আম্াস্পক শুনস্পত পারস্পব। সবাই ন্সচন্তার 
সাহাস্পযয সাডা ন্সদস্পত পারস্পব। এম্ন বযবস্থা কস্পরন্সে সযন সবাই সবাইস্পক শুনস্পত পাস্পরা। 
শুরুস্পতই বস্পল রান্সে সবাইস্পক এোস্পন আনা হস্প়েস্পে পন্সরকল্পনা অনুযা়েী। 
 
ন্সক উপাস্প়ে? ব্র্যাস্পন্নার কণ্ঠ। 
 
ম্াইে ন্সন়েন্ত্রণ কস্পর না, সনািী বলল।  া়ো কেস্পনা কাস্পরা ম্াইস্পে হিস্পক্ষপ কস্পর না। 
এটা তার নীন্সত ন্সবরুদ্ধ। আম্রা শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষার সুস্পযা  সনই। সম়্ের ব্র্যাস্পন্না এেন্সন 
ন্সিতী়ে এম্পা়োর ততন্সর করস্পত চা়ে। ন্সেকার সজনন্সডবল চা়ে ফািি ন্সেকার হস্পত। 
আম্রা শুধু ইচ্ছাগুস্পলাস্পক প্রবল কস্পর ন্সদস্প়েন্সে এবং অনুকূল পন্সরস্পবি ততন্সর কস্পরন্সে, 
ন্সনবিান্সচত উপাস্প়ে এবং ন্সবচার ন্সবস্পেষস্পণর সাহাস্পযয। 
 
আন্সম্ জান্সন আম্াস্পক ন্সকিাস্পব আনা হস্প়েস্পে, সজনন্সডবল কন্সেন  লা়ে বলল। আসস্পলই 
জানত। এেন বুঝস্পত পারস্পে সকন সস ম্হাকাস্পি সবরস্পনার জনয, ট্র্যান্সিজস্পক অনুসরণ 
করার জনয অন্সস্থর হস্প়ে পস্পডন্সেল, সকন সস ন্সনন্সিত ন্সেল সয ঘটনা সাম্াল ন্সদস্পত পারস্পব। 
 
কারণ সনািী–ওহ্ সনািী! 
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সতাম্ার বযাপারটা একটু ন্সিন্ন, ন্সেকার সজনন্সডবল। সতাম্ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবি সজারাস্পলা, 
ন্সকন্তু সতাম্ার সহৃদ়ে আন্তন্সরকতার কারস্পণ আম্রা ন্সকেুটা সংস্পক্ষস্পপ এস্প াস্পত সপস্পরন্সে। 
তুন্সম্ এম্ন একজন ম্ানুষ, যাস্পক তুন্সম্ ন্সিক্ষা ন্সদস্প়ে ততন্সর কর তার সব বযাপাস্পর যস্পিষ্ট 
আন্তন্সরক  আন্সম্ এই সুস্পযা টা সনই এবং সতাম্ার ন্সবরুস্পদ্ধ কাস্পজ লা াই। সসজনয 
আন্সম্/আম্রা লন্সিত। ন্সকন্তু কারণ হস্পচ্ছ  যালান্সির িন্সবষযৎ হুম্ন্সকর মু্স্পে। 
 
সনািীর কণ্ঠস্বর (যন্সদও সস সিাকাল কডি বযবহার কস্পর কিা বলস্পেনা) আস্পরা আন্তন্সরক 
হস্প়ে উেল। 
 
সম়্ে হস্প়েস্পে।  া়ো আর অস্পপক্ষা করস্পত পারস্পব না। এক িতােীরও সবন্সি সম়্ে ধস্পর 
টান্সম্িনাস সম্োন্সলক িীল্ড ততন্সর করস্পে। আর এক প্রজন্ম পস্পরই তারা  া়োর ন্সবরুস্পদ্ধও 
দািঁডাস্পত পারস্পব। ইস্পচ্ছম্স্পতা ন্সনস্পজস্পদর অস্ত্র বযবহার করস্পব,  যালান্সি বাধা ন্সদস্পত পারস্পব 
না। এবং টান্সম্িনাস্পসর পদ্ধন্সতস্পত  যালাকন্সটক এম্পা়োর  স্পড উেস্পব, সসলডন প্লযান বাদ 
ন্সদস্প়ে, ট্র্যানটরস্পক বাদ ন্সদস্প়ে, এবং  া়োস্পক বাদ ন্সদস্প়ে। িীল্ড ন্সনেুিঁত হও়োর আস্প ই সয 
সকাস্পনা উপাস্প়ে সম়্ের ব্র্যাস্পন্নাস্পক চান্সলত করার প্রস্প়োজন ন্সেল। 
 
তারপর রস্প়েস্পে ট্র্ানটর। সসলডন প্লযান ন্সনেুিঁতিাস্পব কাজ করস্পে কারণ  া়ো সসজনয 
সচষ্টা চান্সলস্প়ে যাস্পচ্ছ। এক িতােীরও সবন্সি সম়্ে ধস্পর ফািি ন্সেকাররা ন্সেল সব 
ন্সনরাসি, ফস্পল ট্র্যানটর হস্প়ে পস্পডন্সেল ন্সনজিীব। ন্সকন্তু ষ্টর সজনন্সডবল েুব দ্রুত উস্পে 
আসন্সেল। অবিযই সস ফািি ন্সেকার হস্পতা। তার অধীস্পন ট্র্যানটর সন্সক্র়ে িূন্সম্কা পালন 
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করত, প্রযুন্সি আর সম্রিন্সির উপর গুরুত্ব ন্সদত সবন্সি এবং লডাই শুরু করত 
টান্সম্িনাস্পসর ন্সবরুস্পদ্ধ। িীল্ড ন্সনেুিঁত হও়োর আস্প ই যন্সদ টান্সম্িনাস্পসর ন্সবরুস্পদ্ধ বযবস্থা ন্সনত 
তাহস্পল সসলডন প্লযাস্পনর পন্সরসম্ান্সপ্ত হস্পতা ন্সিতী়ে এম্পা়োর  স্পড সতালার ম্ধয ন্সদস্প়ে 
ট্র্যানটস্পরর পদ্ধন্সতস্পত টান্সম্িনাসস্পক বাদ ন্সদস্প়ে এবং  া়োস্পক বাদ ন্সদস্প়ে। কাস্পজই ফািি 
ন্সেকার হও়োর আস্প ই সজনন্সডবলস্পক সয সকাস্পনা উপাস্প়ে চান্সলত করা প্রস্প়োজন হস্প়ে 
পস্পডন্সেল। 
 
সসৌিা যক্রস্পম্, সযস্পহতু  া়ো কস্প়েক দিক ধস্পর নজর সরস্পেস্পে, আম্রা দুই ফাউস্পেিনস্পক 
যিাসম্স্প়ে যিাস্থাস্পন ন্সনস্প়ে এস্পসন্সে। কিাগুস্পলার পুনরাবৃন্সি করন্সে প্রধানত টান্সম্িনাস্পসর 
কাউন্সিলম্যান স ালান ট্র্যান্সিস্পজর সবাঝার জনয। 
 
সাস্পি সাস্পি বলল ট্র্যান্সিজ, আবাস্পরা ন্সচন্তার ম্াধযস্পম্ আস্পলাচনা করা এন্সডস্প়ে স ল। প্রন্সতটা 
িে দৃঢ়িাস্পব উচ্চারণ কস্পর বলল, আন্সম্ বুঝস্পত পারন্সে না। সয সকাস্পনা একধরস্পনর 
এম্পা়োর  স্পড উেস্পল সম্সযা ন্সক? 
 
সনািী বলল, ন্সিতী়ে  যালাকন্সটক এম্পা়োর–টান্সম্িনাস্পসর পদ্ধন্সতস্পত হস্পতা একটা সাম্ন্সরক 
সাম্রাজয। সংঘাস্পতর ম্াধযস্পম্  স্পড উেত, পন্সরচান্সলত হস্পতা সংঘাত ন্সদস্প়ে এবং স্বিাবতই 
ধ্বংস হস্পতা সংঘাস্পতর কারস্পণ। প্রিম্  যালাকন্সটক এম্পা়োস্পরর পুনজিন্ম োডা আর ন্সকেুই 
হস্পতা না। এটা  া়োর দৃন্সষ্টিন্সঙ্গ। 
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ন্সিতী়ে  যালাকন্সটক এম্পা়োর–ট্র্ানটস্পরর পদ্ধন্সতস্পত হস্পতা ন্সপতৃসুলি সাম্রাজয। ন্সহসাব কস্পর 
প্রন্সতন্সিত, ন্সহসাব কস্পর পন্সরচান্সলত, এবং জীবন-মৃ্তুয সবই ন্সহসাব কস্পর হস্পতা। এটা হস্পতা 
সিষ সীম্ানা। এটাও  া়োর দৃন্সষ্টিন্সঙ্গ। 
 
আর ন্সবকল্প ন্সহস্পসস্পব  া়োর পরাম্িি ন্সক? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
সগ্রটার  া়ো!  যালান্সি়ো! প্রন্সতন্সট বসন্সগ্রহ হস্পব  া়োর ম্স্পতা জীন্সবত। প্রন্সতন্সট জীন্সবত গ্রহ 
সন্সম্মন্সলত হস্প়ে  স্পড তুলস্পব আস্পরা ন্সবিাল ম্হাজা ন্সতক জীবন। বসন্সতহীন প্রন্সতটা গ্রহ 
অংিগ্রহণ করস্পব। প্রন্সতটা নক্ষত্র। আন্তিঃগ্রহ  যাসী়ে বলস্প়ের প্রন্সতন্সট ন্সবনু্দ। এম্নন্সক 
হ়েস্পতা সকস্পন্দ্রর সুন্সবিাল কৃষ্ণ  হ্বর পযিন্ত। একটা জীন্সবত  যালান্সি এবং প্রন্সতটা 
জীবস্পনর জনয এম্নিাস্পব উপস্পযা ী কস্পর সতালা হস্পব যা এেস্পনা আম্রা অনুম্ান করস্পত 
পারন্সে না। জীবনধারস্পনর এম্ন এক পদ্ধন্সত যা পূস্পবির সকল পদ্ধন্সত সিস্পক সম্ৌন্সলকিাস্পব 
ন্সিন্ন এবং পূস্পবির িুলগুস্পলার সকাস্পনা পুনরাবৃন্সি হস্পব না। 
 
নতুন পদ্ধন্সত উদ্ভাবন, সজনন্সডবল ন্সফসন্সফস কস্পর বলল। 
 
 এজনয  া়োর হাজার বের সলস্প স্পে। 
 
ট্র্যান্সিজ এসব সোটোস্পটা আস্পলাচনা়ে ম্ন না ন্সদস্প়ে সরাসন্সর আসল কিা়ে এল, এোস্পন 
আম্ার িূন্সম্কা ন্সক? 
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 া়োর কণ্ঠস্বর–সনািীর সচতনার ম্াধযস্পম্ প্রবান্সহত হস্প়ে বজ্রপাস্পতর ম্স্পতা আেস্পড পডল, 
সবস্পে নাও! সকান পস্পি চলস্পব  যালান্সি? 
 
সীম্াহীন নীরবতা। সসই নীরবতা সিস্পঙ্গ ট্র্যান্সিজ বলল–সিষপযিন্ত সম্োন্সল, কারণ কিা 
বলার িন্সি সস হান্সরস্প়ে সফস্পলস্পে–ন্সনচু এবং ন্সিধাগ্রি সিানাস্পলা। আন্সম্ সকন? 
 
যেন আম্রা বুঝস্পত পান্সর টান্সম্িনাস অিবা ট্র্যানটর একসম়্ে প্রচে িন্সিিালী হস্প়ে উেস্পব 
বা আস্পরা োরাপ দুজস্পনই এত সবন্সি িন্সিিালী হস্প়ে উেস্পব সয সৃন্সষ্ট হস্পব ি়েংকর অনড 
অবস্থার যার ফস্পল ধ্বংস হস্প়ে যাস্পব  যালান্সি–তেনও আম্রা ন্সকেু কন্সরন্সন। আম্াস্পদর 
উস্পেিয পূরস্পণর জনয প্রস্প়োজন ন্সেল একজস্পনর ন্সবস্পিষ একজস্পনর যার রস্প়েস্পে সন্সেক 
ন্সসদ্ধান্ত সন়োর ক্ষম্তা। আম্রা সতাম্াস্পক পাই, কাউন্সিলম্যান।–না, কৃন্সতত্বটা আম্াস্পদর 
না। ট্র্ানটস্পরর ম্ানুষ সতাম্াস্পক সবর কস্পর কম্পস্পরর ম্াধযস্পম্, যন্সদও জানতনা তারা ন্সক 
সপস্প়েস্পে। স ালান ট্র্যান্সিজ, সন্সেক কাজ করার একটা চম্ৎকার গুণ সতাম্ার রস্প়েস্পে। 
 
আন্সম্ অস্বীকার করন্সে, ট্র্যান্সিজ বলল। 
 
প্রন্সতন্সট সক্ষস্পত্রই তুন্সম্ ন্সনন্সিত। এবং আম্রা চাই  যালান্সির স্বাস্পিি তুন্সম্ এেন ন্সনন্সিত 
হস্পব। হ়েস্পতা এই দান্স়েত্ব তুন্সম্ ন্সনস্পত চাওনা, এন্সডস্প়ে যাও়োর যিাসাধয সচষ্টা করস্পব। যাই 
সহাক তুন্সম্ বুঝস্পব সয দান্স়েত্ব পালন করাই হস্পব িাস্পলা। সতাম্াস্পক পাও়োর পস্পরই বুঝস্পত 
পান্সর সিষ হস্প়েস্পে আম্াস্পদর অনুসন্ধান। তারপর এম্ন পন্সরস্পবি ততন্সরর সচষ্টা কন্সর সযন 
সরাসন্সর সম্োন্সলক হিস্পক্ষপ োডাই এম্নিাস্পব ঘটনাগুস্পলা সাজাস্পনা যা়ে সযন সতাম্রা 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

655 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ন্সতনজন–সম়্ের ব্র্যাস্পন্না, ন্সেকার সজনন্সডবল এবং কাউন্সিলম্যন ট্র্যান্সিজ–একই সম্স্প়ে 
 া়োস্পত আসস্পত পাস্পরা। আম্রা সসটা কস্পরন্সে। 
 
ম্হাকাস্পির এই অবস্থাস্পন, বতিম্ান পন্সরন্সস্থন্সতস্পত, কিাগুস্পলা সন্সতয না,  া়ো সয সতাম্রা 
সম়্ের বা ন্সেকার দুজনস্পকই পরান্সজত করস্পত পারস্পব? আন্সম্ ন্সকেু না করস্পলও সতাম্রা 
জীন্সবত  যালান্সি ততন্সর করস্পত পারস্পব, তাই না? তাহস্পল করেনা সকন? 
 
বুঝস্পত পারন্সে না সতাম্াস্পক সন্তুষ্ট করার ম্স্পতা বযােযা ন্সদস্পত পারব ন্সকনা।  া়ো ততন্সর হ়ে 
কস্প়েক হাজার বের আস্প  সরাবস্পটর সাহাস্পযয। সরাবটরা েুব সংন্সক্ষপ্ত সম্স্প়ের জনয 
ম্ানুস্পষর সসবা কস্পরন্সেল এেন আর কস্পর না। তারা বস্পলন্সেল আম্াস্পদর ন্সটস্পক িাকার 
একম্াত্র উপা়ে হস্পচ্ছ জীবস্পনর প্রন্সতন্সট সক্ষস্পত্র সরাবন্সটস্পির ন্সতনন্সট ন্সন়েম্। সম্স্পন চলা। 
প্রিম্ ন্সন়েম্টাস্পক আম্রা ততন্সর কস্পরন্সে এিাস্পব  া়ো জীবস্পনর ক্ষন্সত করস্পব না বা 
জীবস্পনর ক্ষন্সত হ়ে এম্ন সকাস্পনা কাজ করস্পবনা। অনয ন্সন়েম্গুস্পলা বাদ ন্সদস্প়ে শুধু এই 
একটা ন্সন়েম্ই পালন কস্পরন্সে। 
 
ফলাফল, আম্রা হস্প়ে পস্পডন্সে অসহা়ে। ন্সনস্পজস্পদর জীন্সবত  যালান্সির ম্তবাদ আম্রা 
কুইন্সেন্সল়েন ম্ানুষ এবং অনযানয অ ন্সণত প্রাণীসিার উপর চান্সপস্প়ে ন্সদস্পত পান্সরনা, ন্সদস্পল 
হ়েস্পতা বযাপক ক্ষন্সত হস্পব। আবার  যালান্সি ধ্বংস হস্প়ে যাস্পচ্ছ বস্পস বস্পস সসটা সদেস্পতও 
পান্সরনা, সযোস্পন আম্রা সসটা সেকাস্পত পান্সর। আম্রা জান্সননা টান্সম্িনাস অিবা ট্র্যানটর 
সকানটাস্পক সবস্পে ন্সনস্পল  যালান্সির কম্ ক্ষন্সত হস্পব। তাহস্পল কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজ ন্সসদ্ধান্ত 
ন্সনক–সয ন্সসদ্ধান্ত সনস্পব,  া়ো সসটা সম্স্পন চলস্পব। 
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সতাম্রা ন্সকিাস্পব আিা করস্পল আন্সম্ ন্সসদ্ধান্ত সনব? আম্াস্পক ন্সক করস্পত হস্পব? 
 
 সতাম্ার কন্সম্পউটার রস্প়েস্পে। টান্সম্িনাস না সজস্পনই ততন্সর কস্পরস্পে এটা। সতাম্ার 
কন্সম্পটাস্পরর সাস্পি  া়োর ন্সকেু অংি যুি। সংস্পযাস্প র উপর সতাম্ার হাত রাস্পো এবং 
ন্সচন্তা কর। সযম্ন তুন্সম্ সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার িীল্ড অস্পিদয করার ন্সচন্তা করস্পত পার। যন্সদ তাই 
কর, সম়্ের তার অস্ত্র বযবহার কস্পর বাকী যান দুস্পটা ধ্বংস করস্পবন, তারপর  া়ো দেল 
করস্পবন এবং পস্পর ট্র্ানটর। 
 
সতাম্রা সসটা সেকাস্পনার সকাস্পনা সচষ্টাই করস্পবনা? ট্র্যান্সিজ অবাক হস্প়ে বলল। 
 
ন্সকেুই করবনা। যন্সদ তুন্সম্ ম্স্পন কর বাকী দুস্পটা ন্সবকস্পল্পর তুলনা়ে টান্সম্িনাস্পসর রাজয 
ন্সবিার  যালান্সির কম্ ক্ষন্সত করস্পব, আম্রা েুন্সি হস্প়ে রাজয ন্সবিাস্পর সাহাযয। করব–
এম্নন্সক ন্সনস্পজস্পদর ধ্বংস কস্পর হস্পলও। 
 
বা তুন্সম্ হ়েস্পতা ন্সেকার সজনন্সডবস্পলর সম্োন্সলক ন্সফল্ড কন্সম্পউটাস্পরর সাহাস্পযয বান্সডস্প়ে 
তুলস্পত পাস্পরা। সসস্পক্ষস্পত্র ন্সেকার আম্ার ন্সন়েন্ত্রণ সিস্পক মু্ি হস্প়ে আম্াস্পক হন্সটস্প়ে সদস্পব। 
এম্নিাস্পব সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার ম্াইে ন্সন়েন্ত্রণ করস্পব সযন সস  া়ো দেল কস্পর এবং সসলডন 
প্লযাস্পনর প্রিুত্ব বজা়ে িাস্পক।  া়ো সসটা সেকাস্পনার সকাস্পনা সচষ্টা করস্পব না। 
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অিবা তুন্সম্ আম্ার সম্োন্সলক ন্সফস্পল্ড সযা  ন্সদস্পত পাস্পরা আর তাহস্পল জীন্সবত  যালান্সির 
ধারণা প্রন্সতন্সিত হস্পব সসই সাস্পি ধীস্পর ধীস্পর স্ব়েংসমূ্পণি হস্পব। হ়েস্পতা এই প্রজন্ম বা 
পরবতিী প্রজস্পন্ম হস্পব না, কস্প়েক িতােী লা স্পব, একই সাস্পি সসলডন প্লযানও চলস্পব 
সম্ান ধারা়ে। ন্সসদ্ধান্ত সতাম্ার। 
 
দািঁডাও! এেনই সকাস্পনা ন্সসদ্ধান্ত ন্সনওনা। আন্সম্ কিা বলস্পত পান্সর? সম়্ের ব্র্যাস্পন্না বলস্পলন। 
 
সনািী বলল, তুন্সম্ বলস্পত পাস্পরা। ন্সেকার সজনন্সডবলও পারস্পব। 
 
কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজ, সিষবার সদো হও়োর সম়্ে তুন্সম্ বস্পলন্সেস্পল, এম্ন একন্সদন 
আসস্পব, ম্যাডাম্ সম়্ের, যেন আপন্সন আম্ার কাস্পে ন্সকেু চাইস্পবন, তেন আন্সম্ আম্ার 
ইচ্ছাম্স্পতা কাজ করব এবং  ত দুন্সদস্পনর কিা আম্ার ম্স্পন পডস্পব। বুঝস্পত পারন্সে না 
তুন্সম্ আস্প  সিস্পকই জানস্পত না সতাম্ার অনুম্ান সয এম্ন ঘটস্পব; নান্সক এটাই সতাম্ার 
সসই সন্সেক ন্সসদ্ধান্ত সন়োর ক্ষম্তা। যাই সহাক ফাউস্পেিন। সফডাস্পরিস্পনর স্বাস্পিি আন্সম্ 
সতাম্ার কাস্পে ন্সকেু চাইন্সে। 
 
তুন্সম্ হ়েস্পতা প্রন্সতস্পিাধ সন়োর সচষ্টা করস্পব। ন্সকন্তু ম্স্পন রােস্পব যা কস্পরন্সে সবই। 
সফডাস্পরিস্পনর িাস্পলার জনয। যন্সদ িুল কন্সর বা ন্সনস্পজর স্বাস্পিি ন্সকেু কন্সর, সসটা কস্পরন্সে 
আন্সম্, সফডাস্পরিন ন্সকেু কস্পর ন্সন। কাস্পজই আম্ার উপর প্রন্সতস্পিাধ ন্সনস্পত ন্স স্প়ে পুস্পরা 
সফডাস্পরিনস্পক ধ্বংস কস্পর সফস্পলানা। ম্স্পন রােস্পব তুন্সম্ একজন ফাউস্পেিনার এবং 
ম্ানুষ। তুন্সম্ ন্সনি়েই চাও না ট্র্যানটস্পরর রিহীন  ন্সণতেস্পদর গুরুত্বহীন সংেযা়ে পন্সরণত 
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হস্পত বা জীব এবং জডবস্তুর  যালাকন্সটক জ ান্সেচুন্সডস্পত আস্পরা গুরুত্বহীন সকাস্পনা 
উপাদাস্পন পন্সরণত হস্পত। তুন্সম্ চাও ন্সনস্পজর অন্সিত্ব বজা়ে রােস্পত, প্রন্সতন্সট ম্ানুষ সযন হ়ে 
আলাদা প্রাণীসিা, সবারই সযন িাস্পক স্বাধীন ইচ্ছা। এর সবন্সি ন্সকেু প্রস্প়োজন সনই। 
 
অনযরা হ়েস্পতা বলস্পব সয আম্াস্পদর সাম্রাজয হস্পব রিস্পলালুপ আর অতযাচারী–ন্সকন্তু ন্সক 
হস্পব সসটা আম্রা ন্সনস্পজর ইচ্ছা়ে ন্সেক করব। যস্পন্ত্রর োজকাটা চাকার অংস্পির ম্স্পতা 
অিিহীন ন্সনরাপিা়ে বাস করার বদস্পল ন্সনস্পজর ইচ্ছা়ে পরান্সজত হও়ো িাস্পলা। সে়োল 
কস্পরা, স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্সলত ম্ানুষ ন্সহস্পসস্পব সতাম্াস্পক একটা ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত হস্পব।  া়োর 
এই বস্তুগুস্পলা পারস্পেনা, কারণ তাস্পদর যান্সন্ত্রকতা়ে সসটা সম্ভব ন়ে। তুন্সম্ ন্সসদ্ধান্ত ন্সদস্পল 
ন্সনস্পজস্পদরস্পক পযিন্ত ওরা সিষ কস্পর সফলস্পব। এম্ন  যালান্সিই তুন্সম্ চাও? 
 
জান্সননা আম্ার স্বাধীন ইচ্ছা আস্পে ন্সকনা, সম়্ের। আম্ার ম্াইে হ়েস্পতা েুব সূক্ষ্মিাস্পব 
পাল্টাস্পনা হস্প়েস্পে সযন ওস্পদর পেন্দম্স্পতা ন্সসদ্ধান্ত সদই। 
 
সতাম্ার ম্াইে সকাস্পনািাস্পবই পাল্টাস্পনা হ়েন্সন, কাউন্সিলম্যান। সনািী বলল। হস্পল 
আম্াস্পদর এোস্পন জস্পডা হও়োটা ন্সেল অপ্রস্প়োজনী়ে। 
 
সজনন্সডবল কিা বলল। এবার আম্ার পালা। কাউন্সিলম্যান ট্র্যান্সিজ, সংকীণি ধারণার 
বিবতিী হস্প়ে সকাস্পনা ন্সসদ্ধান্ত ন্সনওনা। টান্সম্িনাস্পস জস্পন্মে বস্পলই িাবার সকাস্পনা কারণ সনই 
সয  যালান্সির সচস্প়ে টান্সম্িনাস বড। পািঁচ িতােী ধস্পর  যালান্সি চলস্পে সসলডন প্লযান 
অনুযা়েী। ফাউস্পেিন সফডাস্পরিস্পনর ন্সিতস্পর বাইস্পর এই প্লযান কাযিকরী। 
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ফাউস্পেিনার হও়োর সচস্প়ে বড কিা তুন্সম্ সসলডন প্লযাস্পনর অংি এবং িাকস্পবও তাই। 
সংকীণি সদিস্পপ্রম্ বা নতুন ধারণা প্রবতিন করার আস্পবস্প র বিবতিী হস্প়ে এই প্লযান ধ্বংস 
কস্পরানা। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন সকাস্পনািাস্পবই ম্ানুস্পষর স্বাধীন ইচ্ছাস্পক অবমূ্লযা়েন করস্পব 
না। আম্রা পিপ্রদিিক, িাসক নই। 
 
আম্রা এম্ন একটা ন্সিতী়ে  যালাকন্সটক এম্পা়োর  স্পড তুলব যা সম্ৌন্সলকিাস্পব প্রিম্টা 
সিস্পক ন্সিন্ন হস্পব। ম্ানবজান্সতর দীঘি ইন্সতহাস্পস এম্ন সকাস্পনা দিিক সনই যেন  যালান্সিস্পত 
রিপাত ঘস্পটন্সন বা ন্সনম্িম্ হতযাকাে ঘস্পটন্সন। সম়্ের ব্র্যাস্পন্নাস্পক ন্সনবিাচন কস্পরা, এই 
ঘটনাগুস্পলাই সীম্াহীনিাস্পব চলস্পত িাকস্পব। সসই একই রিপাত, মৃ্তুয। সসলডন প্লযানই 
হস্পচ্ছ মু্ন্সির পি–এবং সসজনয  যালান্সির অণুস্পত পন্সরণত হস্পত হস্পব না বা ন্সনস্পজর 
সাম্যতাস্পক ঘাস, বযাকস্পটন্সর়ো বা ধূন্সলকণার পযিাস্প়ে নান্সম্স্প়ে আনস্পত হস্পব না। 
 
সনািী বলল, প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর সাম্রাস্পজযর বযাপাস্পর ন্সেকার যা বস্পলস্পে আন্সম্ তার 
সাস্পি একম্ত। ন্সকন্তু ন্সনস্পজর সম্বস্পন্ধ যা বস্পলস্পে সসটা ম্ানস্পত পারলাম্না। ট্র্যানটস্পরর 
ন্সেকাররা অন্তত স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্সলত ম্ানুষ, বরাবরই তাই ন্সেল। ন্সকন্তু তারা ন্সক 
ধ্বংসাত্মক প্রন্সতস্পযান্স তা, রাজনীন্সত সিস্পক মু্ি? উপস্পর উোর জনয তারা ন্সনস্পজস্পদর 
সিতর লডাই কস্পরনা? 
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স্বীকার করন্সে সয আম্াস্পদর সিতর ন্সহংসা-ন্সবস্পিষ, প্রন্সতস্পযান্স তা, ন্সবশ্বাসঘাতকতা সবই 
রস্প়েস্পে। ন্সকন্তু একবার একটা ন্সসদ্ধাস্পন্ত উপনীত হস্পত পারস্পল সবাই সসটা সম্স্পন চস্পল। 
কেস্পনা বযন্সতক্রম্ হ়েন্সন। 
 
যন্সদ আন্সম্ সকাস্পনাটাস্পকই সবস্পে না সনই তাহস্পল ন্সক হস্পব? ট্র্যান্সিজ ন্সজস্পেস করল। 
 
ন্সনস্পতই হস্পব, সনািী বলল, প্রিস্পম্ ন্সনন্সিত হস্পব তারপর ন্সসদ্ধান্ত সনস্পব। 
 
আন্সম্ সচষ্টা করলাম্ ন্সকন্তু পারলাম্না, তেন? 
 
পারস্পতই হস্পব। 
 
কতক্ষণ সম়্ে পাস্পবা? 
 
যতক্ষণ পযিন্ত না ন্সনন্সিত হও, তার জনয যত সম়্ে লাস্প  লাগুক। 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সনিুপ হস্প়ে স ল। অনযরাও নীরব। ট্র্যান্সিজ সযন িরীস্পরর সিতর রি প্রবাস্পহর 
িে শুনস্পে। 
 
তারপর সস সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার কণ্ঠ সপল, দৃঢ়িাস্পব বলস্পে, স্বাধীন ইচ্ছা। 
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সজনন্সডবল কতৃিস্পত্বর সুস্পর বলস্পে, পি প্রদিিন ও িান্সন্ত। 
 
সনািী বযাকুল সুস্পর বলস্পে, জীবন। 
 
ট্র্যান্সিজ ঘুস্পর সদেল সপস্পলাস্পরট তার ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে  িীরিাস্পব। সজনি, সব 
শুস্পনে? সস ন্সজস্পেস করল। 
 
হযািঁ, শুস্পনন্সে, স ালান। 
 
সতাম্ার ন্সক ম্স্পন হ়ে? 
 
ন্সসদ্ধান্তটা আম্ার না। 
 
জান্সন। ন্সকন্তু তুন্সম্ ন্সক িাবে? 
 
জান্সননা। ন্সতনটা ন্সবকল্প শুস্পনই আন্সম্ ি়ে সপস্প়েন্সে। তারপস্পরও একটা অদু্ভত ন্সচন্তা 
আসস্পে– 
 
হযািঁ? 
 
যেন, আম্রা প্রিম্ ম্হাকাস্পি সবস্পরাই তুন্সম্ আম্াস্পক  যালান্সি সদন্সেস্প়েন্সেস্পল, ম্স্পন আস্পে? 
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হযািঁ, অবিযই। 
 
তুন্সম্ সম্স্প়ের  ন্সত বান্সডস্প়ে তুস্পলন্সেস্পল এবং  যালান্সি দ্রুত ঘুরপাক োন্সচ্ছল। সসটা সদস্পে 
আন্সম্ বস্পলন্সেলাম্, সদস্পে ম্স্পন হ়ে  যালান্সি জীবন্ত প্রাণী, ম্হাকাস্পি হাম্াগুন্সড ন্সদস্পচ্ছ। তুন্সম্ 
ন্সক িাবে সসটা সকাস্পনািাস্পব জীবন্ত হস্প়ে পস্পডস্পে? 
 
এবং ট্র্যান্সিস্পজর ম্স্পন পডল–সস হোৎ কস্পরই ন্সনন্সিত হস্পলা। ম্স্পন পডল সস একবার 
ধারণা কস্পরন্সেল সপস্পলাস্পরটও গুরুত্বপূণি িূন্সম্কা পালন করস্পব। দ্রুত ঘুরল। ন্সচন্তা করার 
সম়্ে সনই। সবন্সি সম়্ে স স্পলই সস্পন্দহ বাডস্পব, অন্সনন্সিত হস্প়ে পডস্পব। 
 
কন্সম্পউটার সংস্পযাস্প র উপর হাত সরস্পে ন্সচন্তাস্পক ন্সনন্সবড কস্পর তুলল। এত ন্সনন্সবডতা 
ন্সনস্পজর সিতস্পর আস্প  কেস্পনা ততন্সর হ়েন্সন। 
 
সস ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্প়ে সফস্পলস্পে–সয ন্সসদ্ধাস্পন্তর উপর ঝুলস্পে  যালান্সির িা য। 
 
. 
 
উপসংহার 
 
৮৮. 
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 সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার সন্তুষ্ট হও়োর কারণ রস্প়েস্পে যস্পিষ্ট। সিট ন্সিন্সজট দীঘিস্থা়েী না হস্পলও 
ফলপ্রসূ হস্প়েস্পে। 
 
ন্সিস্পনর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পেন ন্সতন্সন। েীস্পটর যুদ্ধযানগুস্পলা একটা একটা কস্পর হাইপার 
সেস্পসর ম্ধয ন্সদস্প়ে ন্সফস্পর যাস্পচ্ছ সিিস্পন। 
 
ন্সনিঃসস্পন্দস্পহ ফাউস্পেিস্পনর উপন্সস্থন্সতস্পত সসস্পিল প্রিান্সবত হস্প়েস্পে। ন্সকন্তু দুস্পটা ন্সজন্সনস তারা 
সে়োল করস্পত িুল কস্পর ন্সনিঃ এক, এই যুদ্ধযানগুস্পলা সবসম়্ে ফাউস্পেিস্পনর ম্হাকাস্পি 
িাকস্পব; দুই সম়্েস্পরর ন্সনস্পদিি পাও়োম্াত্রই তারা স্থান তযা  কস্পরস্পে, তৎপরতার সাস্পি। 
 
অনযন্সদস্পক সসস্পিল এই কিাটাও কেস্পনা িুলস্পব না সয একন্সদন বা তারও কম্ সম্স্প়ের 
সনান্সটস্পি যুদ্ধযানগুস্পলা আবার সীম্াস্পন্ত হান্সজর হস্পত পাস্পর। আসস্পল এটা ন্সেল ক্ষম্তার 
প্রদিিনী আর সুনাস্পম্র সম্ন্বস্প়ে এক সকৌিলী পন্সরচালনা। 
 
সম়্ের অহংকার স াপন করার আপ্রাণ সচষ্টা করস্পেন। সকাস্পডলস্পক বলস্পলন, আম্রা 
অবিয ওস্পদরস্পক পুস্পরাপুন্সর ন্সবশ্বাস করস্পত পারবনা। 
 
ন্সেক ওস্পদরস্পক ন্সবশ্বাস করা যাস্পবনা, সকাস্পডল বলল, ন্সকন্তু  যালান্সির কাউস্পকই পুস্পরাপুন্সর 
ন্সবশ্বাস করা যা়ে না। আর সসস্পিস্পলর ন্সনস্পজর স্বাস্পিিই চুন্সির িতিগুস্পলা পযিস্পবক্ষণ করা 
উন্সচত। আম্রা যস্পিষ্ট উদারতা সদন্সেস্প়েন্সে। 
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ন্সবিান্সরত কাজগুস্পলার উপরই অস্পনক ন্সকেু ন্সনিির করস্পে, সসজনয কস্প়েকম্াস সলস্প  সযস্পত 
পাস্পর। সাধারণ ন্সবষ়েগুস্পলাস্পত সাস্পি সাস্পি একম্ত হও়ো যাস্পব, ন্সকন্তু তারপর আসস্পব 
গুরুত্বপূণি ন্সবষ়েগুস্পলা: আম্দানী রপ্তানী বযবস্থা, তাস্পদর িসয এবং  বান্সদপশুগুস্পলা 
আম্াস্পদরগুস্পলার সাস্পি তুলনা কস্পর মূ্লয পন্সরস্পিাধ করা এবং আস্পরা অস্পনক ন্সকেু। 
 
আন্সম্ জান্সন। সিষ হস্প়ে যাস্পব। আর কৃন্সতত্বটা হস্পব আপনার, সম়্ের। আপনার বুন্সদ্ধম্িাস্পক 
আন্সম্ সস্পন্দহ কস্পরন্সেলাম্, স্বীকার করস্পতই হস্পব আম্াস্পক চম্ৎকার জবাব ন্সদস্প়েস্পেন। 
 
সতম্ন ন্সকেুনা, ন্সল়েস্পনা। শুধু ফাউস্পেিন সফডাস্পরিন সসস্পিস্পলর অহংকাস্পরর মূ্লযা়েন 
কস্পরস্পে। ইস্পম্পন্সর়োল যু  সিস্পকই তারা সিা  করস্পে ন্সনন্সদিষ্ট ধরস্পনর স্বাধীনতা। বযাপারটা 
প্রিংসার সযা য। 
 
হযািঁ, ন্সকন্তু এেন আর সসটা আম্াস্পদর জনয সকাস্পনা সম্সযা না। 
 
ন্সেক, ওস্পদরস্পক েুন্সি করার জনয একটু সোট হস্পত হস্প়েস্পে আম্াস্পদর। স্বীকার করন্সে 
 যালান্সি ন্সবিৃত সফডাস্পরিস্পনর সম়্ের ন্সহস্পসস্পব সকাস্পনা প্রাস্পদন্সিক নক্ষত্রপুঞ্জ পন্সরদিিস্পনর 
ন্সসদ্ধান্ত সন়ো সবি কন্সেন, ন্সকন্তু ন্সসদ্ধান্ত সন়োর পর আর সকাস্পনা সম্সযা হ়েন্সন। ওরাও 
েুন্সি হস্প়েস্পে। যুদ্ধযানগুস্পলাও সকাস্পনা সম্সযা ততন্সর কস্পরন্সন। 
 
সকাস্পডল ম্ািা নাডল। িন্সি রক্ষার জনযই আম্রা িন্সির প্রদিিনী তযা  কস্পরন্সেলাম্। 
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ন্সেক। কিাটা সযন সক বস্পলস্পেন? 
 
ম্স্পন হ়ে ইন্সরডাস্পনর সকাস্পনা নাটস্পকর সংলাপ এটা, ন্সেক বলস্পত পারবনা। ঘস্পর ন্সফস্পর 
সকাস্পনা ন্সবেযাত সান্সহন্সতযকস্পক ন্সজস্পেস কস্পর সজস্পন সনব। 
 
যন্সদ ম্স্পন িাস্পক। সসস্পিন্সল়োনস্পদর পাল্টা টান্সম্িনাস ন্সিন্সজস্পটর বযবস্থা েুব দ্রুত করস্পত 
হস্পব। ওরাও সযন সম্ান আন্সতস্পি়েতা পা়ে সসই বযবস্থা করা প্রস্প়োজন। আন্সম্ চাই, 
ন্সল়েস্পনা, তুন্সম্ কডা ন্সনরাপিার বযবস্থা করস্পব। আম্াস্পদর ম্ািা  রম্ সলাকগুস্পলা সকাস্পনা 
না সকাস্পনা স ালম্াল করস্পবই। চাইনা সাম্ানয ন্সবস্পক্ষাি প্রদিিন কস্পরও সসস্পিন্সল়োনস্পদর 
ন্সবব্র্ত করা হ়ে। 
 
ন্সনি়েই। িাস্পলা কিা, ট্র্যান্সিজস্পক ম্হাকাস্পি পাোস্পনার বুন্সদ্ধটা ন্সেল চম্ৎকার। 
 
আম্ার লাইটন্সনং রড? যা আিা কস্পরন্সেলাম্ তার সচস্প়েও িাস্পলা কাজ কস্পরস্পে। ন্সবশ্বাসই 
করস্পত পারন্সে না সস এত দ্রুত সসস্পিন্সল়োনস্পদর দৃন্সষ্ট আকষিণ করস্পত পারস্পব। সেস! 
আম্ার ন্সিন্সজস্পটর ন্সক চম্ৎকার একটা কারণ ততন্সর কস্পর ন্সদস্প়েস্পে–ফাউস্পেিস্পনর না ন্সরক 
ওস্পদর সকাস্পনা ক্ষন্সত কস্পর ন্সক না সসটা ন্সনস্প়ে উন্সিগ্ন এবং তাস্পদর আত্মসংযস্পম্র জনয 
কৃতেতা জানাস্পত আন্সম্ সসস্পিস্পল স লাম্। 
 
ন্সবচক্ষণ!–তস্পব ট্র্যান্সিজস্পক সাস্পি ন্সনস্প়ে ন্সফরস্পল িাস্পলা হস্পতা না? 
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না। অনয সযোস্পনই িাকুক আম্ার সকাস্পনা আপন্সি সনই। টান্সম্িনাস্পস স স্পলই ঝাস্পম্লা ততন্সর 
করস্পব। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সনস্প়ে ওর আজগুন্সব কিাগুস্পলাই ওস্পক সবর কস্পর সদ়োর যস্পিষ্ট 
কারণ ন্সহস্পসস্পব ন্সবস্পবন্সচত হস্পব। সসস্পিস্পলর পি সদোস্পনার কৃন্সতত্বটা সপস্পলাস্পরস্পটর। ন্সকন্তু 
আন্সম্ চাইনা ন্সফস্পর আসুক। 
 
সকাস্পডস্পলর মু্স্পে চাপা হান্সস। সস্পন্দহ আস্পে একাস্পডন্সম্কস্পদর সচস্প়ে বড বন্সলর। পাো আর 
পাব ন্সকনা। সব েুস্পল বলস্পল সপস্পলাস্পরট বযাপারটা ন্সকিাস্পব সম্স্পন ন্সনত। 
 
সসস্পিন্সল়োনস্পদর রহসযম়্ে  া়োর অন্সিত্ব আস্পে এটাই তার জনয যস্পিষ্ট।–বাদ দাও। ন্সফস্পর 
ন্স স্প়ে কাউন্সিস্পলর মু্স্পোমু্ন্সে হস্পত হস্পব, সসস্পিন্সল়োনস্পদর সাস্পি চুন্সির জনয তাস্পদর সিাট 
লা স্পব। সসৌিা যক্রস্পম্ ট্র্যান্সিস্পজর ন্সববৃন্সত, িস্প়েসন্সপ্রে ইতযান্সদ আম্ার কাস্পে আস্পে–প্রম্াণ 
করা যাস্পব সয সস সস্বচ্ছা়ে টান্সম্িনাস সেস্পড চস্পল স স্পে। ট্র্যান্সিস্পজর দ্রুত সগ্রফতাস্পরর 
ন্সবষস্প়ে আন্সম্ অন্সফন্সস়োন্সল দুিঃে প্রকাি করব, এস্পতই ওরা সন্তুষ্ট হস্পব। 
 
আপন্সন পারস্পবন, সম়্ের, সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই, সকাস্পডল শুকস্পনা  লা়ে বলল। সিস্পব 
সদস্পেস্পেন, ট্র্যান্সিজ হ়েস্পতা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অনুসন্ধান চান্সলস্প়ে যাস্পব? 
 
চালাস্পত দাও, ব্র্যাস্পন্না বলস্পলন কািঁধ ঝািঁন্সকস্প়ে। যতক্ষণ সস টান্সম্িনাস্পসর বাইস্পর আস্পে, 
সকাস্পনা সম্সযা সনই। কাজটাস্পত সস বযি িাকস্পব ন্সকন্তু সকাস্পনা লাি হস্পব না। ন্সিতী়ে 
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ফাউস্পেিস্পনর অন্সিত্ব আম্াস্পদর এই িতােীর সসরা রহসয, সযম্ন  া়ো। সসস্পিস্পলর 
রহসয। 
 
ন্সতন্সন সহলান ন্সদস্প়ে বসস্পলন, সচহারা়ে একটা সদ়েিাব। সিষপযিন্ত সসস্পিল আম্াস্পদর 
হাস্পতর মু্স্পো়ে এস্পসস্পে এবং ওরা যেন বযাপারটা ধরস্পত পারস্পব তেন। আর মু্স্পো সিস্পক 
সবরস্পনার সকাস্পনা পি িাকস্পবনা। অতএব ফাউস্পেিস্পনর অগ্রযাত্রা অবযাহত রস্প়েস্পে এবং 
অবযাহত িাকস্পব, বাধাহীনিাস্পব, ন্সন়েন্সম্তিাস্পব। 
 
এবং কৃন্সতত্বটা পুস্পরাপুন্সর আপনার, সম়্ের। 
 
ব্র্যাস্পন্না মৃ্দু হাসস্পলন। তাস্পদর ম্হাকািযান হাইপারস্পেস্পস েুস্পক স ল, তারপর আবার 
উদ়ে হস্পলা টান্সম্িনাস্পসর ন্সনকটবতিী ম্হাকাস্পি। 
 
. 
 
৮৯. 
 
ন্সেকার ির সজনন্সডবল আবার ন্সফস্পর এস্পসস্পে ন্সনস্পজর ম্হাকািযাস্পন। তার সন্তুষ্ট হও়োর 
কারণ রস্প়েস্পে যস্পিষ্ট। প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর সাস্পি সংঘাত দীঘিস্থা়েী হ়েন্সন, তস্পব ফলপ্রসূ 
হস্প়েস্পে। 
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সতকিতার সাস্পি ন্সনিঃিে ন্সবজ়েদৃপ্ত সম্স্পসজ পান্সেস্প়েস্পে সস। এই মু্হূস্পতি ফািি ন্সেকারস্পক 
অন্তত এটা জানাস্পনা প্রস্প়োজন সয সব ন্সেক আস্পে (স্পযস্পহতু তার অনুম্ান, ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর পুস্পরা িন্সি বযবহার করস্পত হ়েন্সন)। ন্সবিান্সরত পস্পর জানাস্পব। 
 
সস বযােযা কস্পর বলস্পব, সম়্ের ব্র্যাস্পন্নার ম্াইে ন্সনপুণিাস্পব–এবং অন্সত সাম্ানয সম্ন্বস্প়ের 
কারস্পণই তার সাম্রাজযবাদী ন্সবিাল পন্সরকল্পনা সাধারণ বান্সণজয চুন্সিস্পত পন্সরণত হ়ে; 
সসস্পিল সনতৃবৃস্পন্দর ন্সনপুণ–এবং দূরবতিী সম্ন্বস্প়ের কারস্পণ তারা সম়্েরস্পক আস্পলাচনার 
আম্ন্ত্রণ জানা়ে। আর সকাস্পনা সম্ন্ব়ে োডাই কম্পস্পরর সাস্পি বনু্ধত্বপূণি সম্পকি 
পুনিঃস্থাপন করা সম্ভব হস্প়েস্পে, সয কারস্পণ সস ন্সনস্পজর ম্হাকািযান ন্সনস্প়ে টান্সম্িনাস্পস ন্সফস্পর 
স স্পে চুন্সির িতি যিাযিিাস্পব পান্সলত হ়ে ন্সক না সসটা সদোর জনয। সজনন্সডবস্পলর ম্স্পত 
পুস্পরা ঘটনাটাই সম্োন্সলক ন্সিস্পল্পর অন্সত সাম্ানয প্রস্প়োস্প র িারা ন্সবিাল ফলাফল অজিস্পনর 
অসাধারণ উদাহরণ। 
 
সস ন্সনন্সিত, তার সাফলয ন্সেকার সডলারন্সম্স্পক ন্সম্ন্সিস্প়ে সদস্পব ধুস্পলার সাস্পি এবং 
সটন্সবস্পলর একটা সাধারণ ন্সম্ন্সটং-এ ন্সবিান্সরত বলার পর তার ফািি ন্সেকার হও়োর পি 
সু ম্ হস্পব। 
 
সুরা সনািীর গুরুস্পত্বর কিা সস অস্বীকার করস্পত পারস্পব না, যন্সদও সবাইস্পক এই কিা 
বলার প্রস্প়োজন সনই। শুধু তার ন্সবজস্প়ের জনয সনািীস্পক প্রস্প়োজন ন্সেল না, বরং সম্স্প়েটা 
তার সেস্পলম্ানুষী (এবং যস্পিষ্ট ম্ানন্সবক, কারণ ন্সেকাররাও ম্ানুষ) ন্সবজ়েউল্লাসস্পক প্রশ্র়ে 
সদ়োর একটা কারণ পাইস্প়ে ন্সদস্প়েস্পে। 
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সস জাস্পন, যা ন্সকেু ঘস্পটস্পে সনািী সসটা বুঝস্পত পাস্পরন্সন, তস্পব এ বযাপাস্পর সস্পচতন সয 
সজনন্সডবল তার পেন্দম্স্পতা ঘটনা সাজাস্পত সপস্পরস্পে এবং এটা ন্সনস্প়ে 
 
হযািঁ, ন্সকন্তু এেন আর সসটা আম্াস্পদর জনয সকাস্পনা সম্সযা না। 
 
ন্সেক, ওস্পদরস্পক েুন্সি করার জনয একটু সোট হস্পত হস্প়েস্পে আম্াস্পদর। স্বীকার করন্সে 
 যালান্সি ন্সবিৃত সফডাস্পরিস্পনর সম়্ের ন্সহস্পসস্পব সকাস্পনা প্রাস্পদন্সিক নক্ষত্রপুঞ্জ পন্সরদিিস্পনর 
ন্সসদ্ধান্ত সন়ো সবি কন্সেন, ন্সকন্তু ন্সসদ্ধান্ত সন়োর পর আর সকাস্পনা সম্সযা হ়েন্সন। ওরাও 
েুন্সি হস্প়েস্পে। যুদ্ধযানগুস্পলাও সকাস্পনা সম্সযা ততন্সর কস্পরন্সন। 
 
সকাস্পডল ম্ািা নাডল। িন্সি রক্ষার জনযই আম্রা িন্সির প্রদিিনী তযা  কস্পরন্সেলাম্। 
 
ন্সেক। কিাটা সযন সক বস্পলস্পেন? 
 
ম্স্পন হ়ে ইন্সরডাস্পনর সকাস্পনা নাটস্পকর সংলাপ এটা, ন্সেক বলস্পত পারবনা। ঘস্পর ন্সফস্পর 
সকাস্পনা ন্সবেযাত সান্সহন্সতযকস্পক ন্সজস্পেস কস্পর সজস্পন সনব। 
 
যন্সদ ম্স্পন িাস্পক। সসস্পিন্সল়োনস্পদর পাল্টা টান্সম্িনাস ন্সিন্সজস্পটর বযবস্থা েুব দ্রুত করস্পত 
হস্পব। ওরাও সযন সম্ান আন্সতস্পি়েতা পা়ে সসই বযবস্থা করা প্রস্প়োজন। আন্সম্ চাই, 
ন্সল়েস্পনা, তুন্সম্ কডা ন্সনরাপিার বযবস্থা করস্পব। আম্াস্পদর ম্ািা  রম্ সলাকগুস্পলা সকাস্পনা 
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না সকাস্পনা স ালম্াল করস্পবই। চাইনা সাম্ানয ন্সবস্পক্ষাি প্রদিিন কস্পরও সসস্পিন্সল়োনস্পদর 
ন্সবব্র্ত করা হ়ে। 
 
ন্সনি়েই। িাস্পলা কিা, ট্র্যান্সিজস্পক ম্হাকাস্পি পাোস্পনার বুন্সদ্ধটা ন্সেল চম্ৎকার। 
 
আম্ার লাইটন্সনং রড? যা আিা কস্পরন্সেলাম্ তার সচস্প়েও িাস্পলা কাজ কস্পরস্পে। ন্সবশ্বাসই 
করস্পত পারন্সে না সস এত দ্রুত সসস্পিন্সল়োনস্পদর দৃন্সষ্ট আকষিণ করস্পত পারস্পব। সেস! 
আম্ার ন্সিন্সজস্পটর ন্সক চম্ৎকার একটা কারণ ততন্সর কস্পর ন্সদস্প়েস্পে–ফাউস্পেিস্পনর না ন্সরক 
ওস্পদর সকাস্পনা ক্ষন্সত কস্পর ন্সক না সসটা ন্সনস্প়ে উন্সিগ্ন এবং তাস্পদর আত্মসংযস্পম্র জনয 
কৃতেতা জানাস্পত আন্সম্ সসস্পিস্পল স লাম্। 
 
ন্সবচক্ষণ!–তস্পব ট্র্যান্সিজস্পক সাস্পি ন্সনস্প়ে ন্সফরস্পল িাস্পলা হস্পতা না? 
 
না। অনয সযোস্পনই িাকুক আম্ার সকাস্পনা আপন্সি সনই। টান্সম্িনাস্পস স স্পলই ঝাস্পম্লা ততন্সর 
করস্পব। ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন ন্সনস্প়ে ওর আজগুন্সব কিাগুস্পলাই ওস্পক সবর কস্পর সদ়োর যস্পিষ্ট 
কারণ ন্সহস্পসস্পব ন্সবস্পবন্সচত হস্পব। সসস্পিস্পলর পি সদোস্পনার কৃন্সতত্বটা সপস্পলাস্পরস্পটর। ন্সকন্তু 
আন্সম্ চাইনা ন্সফস্পর আসুক। 
 
সকাস্পডস্পলর মু্স্পে চাপা হান্সস। সস্পন্দহ আস্পে একাস্পডন্সম্কস্পদর সচস্প়ে বড বন্সলর পাো আর 
পাব ন্সকনা। সব েুস্পল বলস্পল সপস্পলাস্পরট বযাপারটা ন্সকিাস্পব সম্স্পন ন্সনত। 
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সসস্পিন্সল়োনস্পদর রহসযম়্ে  া়োর অন্সিত্ব আস্পে এটাই তার জনয যস্পিষ্ট।–বাদ দাও। ন্সফস্পর 
ন্স স্প়ে কাউন্সিস্পলর মু্স্পোমু্ন্সে হস্পত হস্পব, সসস্পিন্সল়োনস্পদর সাস্পি চুন্সির জনয তাস্পদর সিাট 
লা স্পব। সসৌিা যক্রস্পম্ ট্র্যান্সিস্পজর ন্সববৃন্সত, িস্প়েসন্সপ্রে ইতযান্সদ আম্ার কাস্পে আস্পে–প্রম্াণ 
করা যাস্পব সয সস সস্বচ্ছা়ে টান্সম্িনাস সেস্পড চস্পল স স্পে। ট্র্যান্সিস্পজর দ্রুত সগ্রফতাস্পরর 
ন্সবষস্প়ে আন্সম্ অন্সফন্সস়োন্সল দুিঃে প্রকাি করব, এস্পতই ওরা সন্তুষ্ট হস্পব। 
 
আপন্সন পারস্পবন, সম়্ের, সকাস্পনা সস্পন্দহ সনই, সকাস্পডল শুকস্পনা  লা়ে বলল। সিস্পব 
সদস্পেস্পেন, ট্র্যান্সিজ হ়েস্পতা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর অনুসন্ধান চান্সলস্প়ে যাস্পব? 
 
এত ন্সকেু করার পর আপন্সন পুরেৃত হস্পবন না? 
 
অবিযই। সযাস্পেস অবসর সনস্পবন এবং আন্সম্ হব ফািি ন্সেকার। তেন আম্ার সুস্পযা  
আসস্পব  যালান্সিস্পত তবপ্লন্সবক পন্সরবতিন আনার জনয কাজ করার। 
 
ফািি ন্সেকার? 
 
হযািঁ, সনািী। আন্সম্ হব ন্সেকারস্পদর ম্স্পধয সবস্পচস্প়ে গুরুত্বপূণি এবং সবস্পচস্প়ে িন্সিিালী। 
 
সবস্পচস্প়ে গুরুত্বপূণি? সনািীর সচহারা়ে হতািা। 
 
মু্েটা এম্ন করে সকন, সনািী? তুন্সম্ চাওনা আন্সম্ পুরেৃত হই? 
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হযািঁ, ম্ািার আন্সম্ চাই। ন্সকন্তু, ন্সেকারস্পদর ম্স্পধয সবস্পচস্প়ে গুরুত্বপূণি হস্প়ে পডস্পল তেন 
ন্সক আর একটা হযান্সম্ি সম্স্প়েস্পক পাস্পি রােস্পত চাইস্পবন। সসটা িাস্পলা। সদোস্পব না। 
 
সক আম্াস্পক বাধা সদস্পব? হোৎ কস্পরই সনািীর প্রন্সত প্রচে আকষিণ অনুিব করল সস। 
আন্সম্ যাই হই, সযোস্পনই যাই, তুন্সম্ আম্ার সাস্পি িাকস্পব। সিস্পবে সতাম্ার সাহাযয োডা 
ন্সেকারস সটন্সবস্পলর সনকস্পডগুস্পলার মু্স্পোমু্ন্সে হও়োর ঝুিঁন্সক আন্সম্ সনব? আর তাোডা- 
হোৎ আস্পবস্প  সস কািঁপস্পত লা ল, তাোডা, আন্সম্ সতাম্াস্পক চাই, চাই তুন্সম্ সযন আম্ার 
পাস্পি িাক। ম্াস্পন যন্সদ সতাম্ার ইচ্ছা হ়ে। 
 
ওহ্, ম্ািার। ন্সফসন্সফস কস্পর বলল সনািী। সজনন্সডবস্পলর সকাম্র জন্সডস্প়ে ধস্পর তার কািঁস্পধ 
ম্ািা রােল। 
 
অস্পনক  িীস্পর, সযোস্পন সনািীর ম্াইে সহসা সস্পচতন হস্প়ে উেস্পবনা, সসোস্পন আস্পে 
 া়ো, পন্সরচান্সলত করস্পে সব ঘটনা। আর এক অস্পিদয আবরণ এই 
ম্হাকম্িযস্পেরস্থান্স়েত্বস্পক সম্ভব কস্পর তুস্পলস্পে। 
 
এবং সসই আবরণ–হযান্সম্ি সম্স্প়েটার সাস্পি জন্সডত আবরণ–সসটা ন্সেল প্রচে সুেী। এতই 
সুেী সয সনািী ন্সনস্পজর/তাস্পদর সকস্পলর সাস্পি দূরত্ব ততন্সর হস্প়েস্পে সসটা প্রা়ে িুস্পল স ল। 
সস ন্সেল তৃপ্ত, অন্সনন্সদিষ্ট িন্সবষযস্পতও তৃপ্ত িাকস্পব। 
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. 
 
৯০. 
 
 দুইহাত ঘস্পষ সপস্পলাস্পরট বলল, ন্সকেুটা উৎসাস্পহর সাস্পি,  া়ো়ে ন্সফস্পর এস্পস আম্ার সবি 
িাস্পলা লা স্পে। 
 
হুম্ম্, ট্র্যান্সিজ অনযম্নে। 
 
জাস্পনা ন্সব্লস ন্সক বস্পলস্পে? সসস্পিস্পলর সাস্পি বান্সণন্সজযক চুন্সি কস্পর সম়্ের টান্সম্িনাস্পস ন্সফস্পর 
যাস্পচ্ছন। সব ন্সনস্পজর ইচ্ছাম্স্পতা ঘস্পটস্পে এই ধারণা ন্সনস্প়ে ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর ন্সেকার 
ট্র্যানটস্পর ন্সফস্পর স স্পে আর ঐ সম্স্প়েটা, সনািী, স স্পে তার সাস্পি, সযন  যালান্সি়ো়ে 
রূপান্তস্পরর প্রািন্সম্ক কাজ শুরু করস্পত পাস্পর। দুই ফাউস্পেিস্পনর সকউই জাস্পননা  া়ো 
আস্পে। ন্সক অদু্ভত বযাপার। 
 
আন্সম্ জান্সন, ট্র্যান্সিজ বলল, আম্াস্পকও এই কিাগুস্পলা বলা হস্প়েস্পে। ন্সকন্তু আম্রা সতা 
জান্সন  া়ো আস্পে এবং ম্ানুষস্পক বলস্পত পারব। 
 
ন্সব্লস তা ম্স্পন কস্পরনা। সস বস্পলস্পে সকউ আম্াস্পদর কিা ন্সবশ্বাস করস্পবনা। তাোডা আম্ার 
 া়ো সেস্পড যাও়োর সকাস্পনা ইচ্ছা সনই। 
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ট্র্যান্সিস্পজর আত্মম্গ্ন িাবটা সযন সকউ ধাক্কা ন্সদস্প়ে কান্সটস্প়ে ন্সদল, সচাে তুস্পল ন্সজস্পেস 
করল, ন্সক? 
 
আন্সম্ এোস্পনই িাকন্সে।–ন্সনস্পজরই ন্সবশ্বাস হস্পচ্ছ না। ম্াত্র একসপ্তাহ আস্প , আন্সম্ ন্সেলাম্ 
টান্সম্িনাস্পস, ন্সনিঃসঙ্গ জীবন যাপন করন্সেলাম্, ডুস্পব ন্সেলাম্ সরকডি আর  স্পবষণা ন্সনস্প়ে। 
হ়েস্পতা মৃ্তুযর আ  পযিন্ত এিাস্পবই চলত। তারপর হোৎ কস্পরই আন্সম্ হস্প়ে স লাম্ 
 যালাকন্সটক ট্র্যাস্পিলার; জন্সডস্প়ে স লাম্ একটা  যালাকন্সটক ক্রাইন্সসস্পসর সাস্পি; এবং 
হাসস্পবনা স ালান–আন্সম্ ন্সব্লসস্পক সপলাম্। 
 
আন্সম্ হাসন্সেনা, সজনি, ন্সকন্তু বুঝস্পত পারে সতা ন্সক করে? 
 
হা। পৃন্সিবীর বযাপারটা আর আম্ার কাস্পে গুরুত্বপূণি না। কারণ ন্সবন্সচত্র ইস্পকালজী এবং 
বুন্সদ্ধম্ান প্রাণীর বযাপারটা িাস্পলা ম্স্পতা বযােযা করা হস্প়েস্পে। ইটারনালস্পদর কিা বলন্সে। 
 
বুঝস্পত সপস্পরন্সে। তুন্সম্  া়ো়ে িাকস্পত চাও? 
 
 ন্সেক। পৃন্সিবী অতীস্পতর বযাপার আর আন্সম্ অতীত ন্সনস্প়ে লান্ত।  া়ো হস্পলা। িন্সবষযৎ। 
 
তুন্সম্  া়োর অংি না, সজনি। নান্সক িাবে অংি হস্পত পারস্পব? 
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ন্সব্লস বস্পলস্পে আন্সম্ ন্সকেুটা অংি হস্পত পারব। তজন্সবকিাস্পব না হস্পলও আন্সত্মকিাস্পব। সস 
অবিয আম্াস্পক সাহাযয করস্পব। 
 
ন্সকন্তু সস সযস্পহতু  া়োর অংি, দুজস্পনর জীবনস্পক ন্সকিাস্পব ন্সম্লাস্পব, ন্সকিাস্পব দুজস্পনর 
দৃন্সষ্টিন্সঙ্গ এক করস্পব 
 
তারা সবন্সরস্প়ে এস্পসস্পে সোলা জা়ে া়ে। এই িীপ সবি উবির, ন্সপেস্পন সমু্দ্র, দূস্পর ন্সদ স্পন্ত 
ঝাপসািাস্পব সদো যাস্পচ্ছ আস্পরকটা িীপ–সবন্সকেুই িান্ত, সিয, জীবন্ত এবং একতাবদ্ধ। 
 
ট্র্যান্সিজ িান্ত,  ম্ভীর। সজনি, সস একটা ন্সবশ্ব; তুন্সম্ কু্ষদ্র ম্ানুষ। যন্সদ সস সতাম্ার উপর 
ন্সবরি হস্প়ে উস্পে। তার ব়েস কম্ 
 
স ালান, আন্সম্ সিস্পব সদস্পেন্সে।  ত কস্প়েকন্সদন শুধু এই কিাগুস্পলাই সিস্পবন্সে। আম্ার 
উপর সস ন্সবরি হস্প়ে উেস্পব এটাই আিা কন্সর; আন্সম্ সতা আস্পব প্রবণ সবাকা না। ন্সকন্তু 
তার আ  পযিন্ত সস আম্াস্পক যা সদস্পব সসটা যস্পিষ্ট। এরই ম্স্পধয যস্পিষ্ট সপস্প়েন্সে। 
িন্সবষযস্পত আস্পরা পাব। যন্সদ এই মু্হূতি সিস্পক তাস্পক আর না সদন্সে,তাহস্পল আন্সম্ সিষ 
হস্প়ে যাস্পবা। 
 
ন্সবশ্বাস হস্পচ্ছনা, ট্র্যান্সিজ নরম্ সুস্পর বলল। সতাম্াস্পক আম্ার আসস্পলই আস্পব প্রবণ সবাকা 
ম্স্পন হস্পচ্ছ। সজনি, আম্াস্পদর পন্সরচ়ে েুব সবন্সি ন্সদস্পনর না, ন্সকন্তু সয ক়েন্সদন একসাস্পি 
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ন্সেলাম্ প্রন্সতটা মু্হূতি একসাস্পি কান্সটস্প়েন্সে। ম্াফ করস্পব কিাটা যন্সদ সবাকার ম্স্পতা সিানা়ে 
আন্সম্ সতাম্াস্পক সবি পেন্দ কন্সর। 
 
আন্সম্ও সতাম্াস্পক পেন্দ কন্সর, স ালান। 
 
তুন্সম্ কষ্ট পাও আন্সম্ তা চাইনা। ন্সব্লস্পসর সাস্পি কিা বলস্পত হস্পব। 
 
না, না। বস্পলানা। তুন্সম্ ওস্পক সলকচার সিানাস্পব। 
 
আন্সম্ ওস্পক সলকচার সিানাস্পবা না। শুধু সতাম্ার বযাপার না, অনয ন্সবষ়ে ন্সনস্প়েও কিা 
বলব। এবং কিা বলব আন্সম্ একা। ন্সপ্লজ, সজনি, সতাম্ার ন্সপেস্পন কিা বলস্পত চাই না, 
কাস্পজই রাজী হস্প়ে যাও। কস্প়েকটা ন্সবষ়ে সরাসন্সর আলাপ করব। যন্সদ সন্তুষ্ট হই আন্সম্ 
সতাম্াস্পক জানাস্পবা আন্তন্সরক অন্সিনন্দন। 
 
সপস্পলাস্পরট ম্ািা নাডল, তুন্সম্ সব সিষ কস্পর সদস্পব। 
 
প্রন্সতশ্রুন্সত ন্সদন্সচ্ছ ন্সকেুই করব না। ন্সপ্লজ সজনি। 
 
সবি। তস্পব সাবধাস্পন কিা বলস্পব, বলস্পব না? 
 
 আন্সম্ কিা ন্সদন্সচ্ছ। 
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. 
 
৯১. 
 
সপল বলল তুন্সম্ আম্ার সাস্পি কিা বলস্পত চাও। 
 
হযািঁ। 
 
ট্র্যান্সিস্পজর জনয বরাে করা সোট ঘস্পর কিা বলস্পে ওরা। 
 
 ন্সব্লস সাবলীল িন্সঙ্গস্পত বস্পস পাস্প়ের উপর পা তুস্পল ন্সদল, সচাে তুস্পল তাকাস্পলা 
তীক্ষ্ণদৃন্সষ্টস্পত। সুন্দর বাদাম্ী সচােগুস্পলা উজ্জ্বল হস্প়ে আস্পে, চকচক করস্পে দীঘল কাস্পলা 
চুলগুস্পলা। 
 
তুন্সম্ আম্াস্পক অপেন্দ কস্পরা, তাইনা? প্রিম্ সিস্পকই তুন্সম্ আম্াস্পক অপেন্দ করে। 
 
ট্র্যান্সিজ দািঁন্সডস্প়ে আস্পে। তুন্সম্ ম্াইে এবং তার উপাদান বুঝস্পত পার। িাস্পলা কস্পরই 
জাস্পনা সতাম্ার সম্বস্পন্ধ আন্সম্ ন্সক িাবন্সে এবং সকন। 
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ন্সব্লস ম্ািা নাডল ধীস্পর ধীস্পর। সতাম্ার ম্াইে  া়োর আ়েস্পির বাইস্পর। সতাম্ার ন্সসদ্ধান্ত 
আম্াস্পদর প্রস্প়োজন এবং সসই ন্সসদ্ধান্ত হস্পত হস্পব পন্সরষ্কার ন্সনম্িল একটা ম্াইস্পের। প্রিম্ 
যেন সতাম্াস্পদর ম্হাকািযান দেল কন্সর, সতাম্াস্পক আর পলস্পক একটা ম্সৃণ সক্ষস্পত্রর 
ম্াস্পঝ সরস্পেন্সেলাম্। নইস্পল অন্সতন্সরি রা  বা আতস্পে সতাম্ার ন্সবরাট ক্ষন্সত হস্পতা। 
গুরুত্বপূণি মু্হূস্পতি তুন্সম্ অপ্রস্প়োজনী়ে হস্প়ে পডস্পত। তস্পব এরস্পচস্প়ে সবন্সি অগ্রসর হও়োর 
সকাস্পনা উপা়ে ন্সেল না–কাস্পজই বলস্পত পারবনা তুন্সম্ ন্সক িাবে। 
 
সয ন্সসদ্ধান্ত সন়োর ন্সেল ন্সনস্প়েন্সে। আন্সম্ ম্ত ন্সদস্প়েন্সে  া়ো এবং  যালান্সি়োর পস্পক্ষ। 
তাহস্পল এেন আবার পন্সরষ্কার ন্সনম্িল ম্াইস্পের কিা আসস্পে সকন? সতাম্াস্পদর যা 
প্রস্প়োজন তা সপস্প়ে স ে। এেন আম্ার সাস্পি সয সকাস্পনা ধরস্পনর আচরণ করস্পত পাস্পরা। 
 
সম্াস্পটই না, ট্র্যাি। িন্সবষযস্পত আস্পরা অস্পনক ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত হস্পত পাস্পর। তুন্সম্ যা আে তাই 
িাকস্পব, যতন্সদন সবিঁস্পচ িাকস্পব  যালান্সির সম্পদ ন্সহস্পসস্পব িাকস্পব। ন্সনিঃসস্পন্দস্পহ 
 যালান্সিস্পত সতাম্ার ম্স্পতা আস্পরা অস্পনস্পকই আস্পে এবং িন্সবষযস্পতও আসস্পব। ন্সকন্তু এই 
মু্হূস্পতি আম্রা জান্সন শুধু সতাম্াস্পক। আম্রা এেস্পনা সতাম্াস্পক েিি করস্পত পান্সর না। 
 
ট্র্যান্সিজ কিাগুস্পলা ন্সবস্পবচনা করল। তুন্সম্  া়ো এবং আন্সম্  া়োর সাস্পি কিা বলস্পত 
চাইনা। সতাম্ার সাস্পি আন্সম্ একক ম্ানুষ ন্সহস্পসস্পব কিা বলস্পত চাই, যন্সদ কিাটার সকাস্পনা 
অিি হ়ে। 
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হা, অিি হ়ে। আম্রা শুধু সন্সম্মন্সলতিাস্পব বাস কস্পর অিযি না। ন্সনন্সদিষ্ট সম্স্প়ের জনয 
 া়োর সাস্পি সযা াস্পযা  বন্ধ করস্পত পারব। 
 
হযািঁ। আম্ারও ধারণা তুন্সম্ পাস্পরা। এেন ন্সক বন্ধ করস্পব? 
 
করলাম্। 
 
তাহস্পল প্রিস্পম্ই বন্সল, তুন্সম্ আসস্পল আম্াস্পদর সাস্পি সেলে। ন্সসদ্ধান্ত প্রিান্সবত করার জনয 
তুন্সম্ হ়েস্পতা আম্ার ম্াইস্পে প্রস্পবি কস্পরান্সন, ন্সকন্তু সসই উস্পেস্পিযই তুন্সম্ সজনস্পির ম্াইস্পে 
প্রস্পবি কস্পরে, তাই না? 
 
সতাম্ার ম্স্পন হ়ে আন্সম্ কস্পরন্সে? 
 
আম্ার ম্স্পন হ়ে তুন্সম্ কস্পরে। ন্সেক গুরুত্বপূণি মু্হূস্পতি সপস্পলাস্পরট জীবন্ত  যালান্সির 
বযাপাস্পর তার দৃন্সষ্টিন্সঙ্গ আম্াস্পক ম্স্পন কন্সরস্প়ে ন্সদল। ন্সচন্তাটা আম্াস্পক সসই মু্হূস্পতি ন্সসদ্ধান্ত 
ন্সনস্পত চান্সলত করল। ন্সচন্তাটা হ়েস্পতা তার, ন্সকন্তু সতাম্ার ম্াইে সসটা ততন্সর কস্পরস্পে। তাই 
না? 
 
ন্সচন্তাটা তার ম্াইস্পেই ন্সেল, সসই সাস্পি অনযানয ন্সচন্তা। আন্সম্ জীবন্ত  যালান্সির বযাপাস্পর 
তার সৃ্মন্সতিন্সির পি উনু্মি কস্পর সদই। ন্সনন্সদিষ্ট ন্সচন্তাটা সহস্পজই তার সস্পচতনতা়ে 
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সবন্সরস্প়ে আস্পস এবং িস্পে পন্সরণত হ়ে। সে়োল কস্পরা ন্সচন্তাটা আন্সম্ ততন্সর কন্সরন্সন। সসটা 
ওোস্পনই ন্সেল। 
 
যাই সহাক, এটা আম্ার স্বাধীন ন্সসদ্ধাস্পন্তর উপর পস্পরাক্ষ হিস্পক্ষপ, তাই না? 
 
  া়ো প্রস্প়োজন ম্স্পন কস্পরস্পে। 
 
তাই?–সবি, শুস্পন হ়েস্পতা েুিী হস্পব–যন্সদও সসই মু্হূস্পতি সজনস্পির ম্ন্তবয আম্াস্পক ন্সসদ্ধান্ত 
ন্সনস্পত প্রস্পরান্সচত কস্পরস্পে, এই ন্সসদ্ধান্তটাই আন্সম্ ন্সনতাম্, সস ন্সকেু না বলস্পলও বা অনয 
সকাস্পনা ন্সসদ্ধান্ত সন়োর জনয আম্াস্পক প্রস্পরান্সচত করস্পলও। কিাটা সতাম্ার জানা উন্সচত। 
 
শুস্পন েুিী হলাম্, ন্সব্লস োো  লা়ে বলল, এই কিা বলার জনযই সদো করস্পত সচস্প়েে। 
 
না। 
 
আর ন্সক বলস্পব? 
 
ন্সব্লস এর উস্পল্টান্সদস্পক একটা সচ়োস্পর বসল ট্র্যান্সিজ, এত কাস্পে সয হািঁটুস্পত হািঁটু সেস্পক 
যাস্পচ্ছ। সাম্স্পনর ন্সদস্পক ঝুিঁস্পক বলল, যেন  া়োস্পত আন্সস সেস সিিস্পন তুন্সম্ ন্সেস্পল; তুন্সম্ 
আম্াস্পদর ফািঁস্পদ সফস্পলে; তুন্সম্ আম্াস্পদর ন্সনস্প়ে সযস্পত এস্পসন্সেস্পল; তারপর তুন্সম্ সবিক্ষণ 
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আম্াস্পদর সাস্পি আে–শুধু ম্াত্র ডম্ এর সাস্পি োও়োর সম়্ে বাদ ন্সদস্প়ে। ন্সবস্পিষ কস্পর 
ন্সসদ্ধান্ত সন়োর সম়্ে ফার িাস্পর আম্াস্পদর সাস্পি ন্সেস্পল তুন্সম্। সবসম়্ে তুন্সম্। 
 
আন্সম্  া়ো। 
 
এই কিা়ে ন্সকেু প্রকাি পা়ে না। একটা েরস্প াি  া়ো, একটা নুন্সডপাির  া়ো। গ্রস্পহর 
সবন্সকেুই  া়ো, ন্সকন্তু তারা সকউ সম্ানিাস্পব  া়ো না। সকউ কম্, সকউ সবন্সি। তুন্সম্ 
সকন? 
 
সতাম্ার ন্সক ম্স্পন হ়ে? 
 
আম্ার ম্স্পন হ়ে তুন্সম্  া়ো না। আম্ার ম্স্পন হ়ে তুন্সম্  া়োর সচস্প়েও সবন্সি ন্সকেু। 
 
ন্সব্লস সোিঁট ন্সদস্প়ে উপহাস্পসর িে করল। 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সনস্পজর কিা বস্পল যাস্পচ্ছ। ন্সসদ্ধান্ত সন়োর সম়্ে ন্সেকাস্পরর সাস্পি সয সম্স্প়েটা ন্সেল 
 
ন্সেকার তাস্পক ডাকত সনািী। 
 
সনািী বস্পলন্সেল  া়ো ততন্সর হস্প়েস্পে সরাবটস্পদর িারা। সরাবটরা এেন আর সনই এবং  া়ো 
সরাবন্সটস্পির ন্সতন ন্সন়েম্ ন্সকেুটা পন্সরবতিন কস্পর ন্সিস্পে ন্সনস্প়েস্পে। 
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পুস্পরাপুন্সর সন্সেক। 
 
সরাবটরা এেন আর সনই? 
 
সনািী সসটাই বস্পলন্সেল। 
 
সনািী সসটাই বস্পলন্সন। তার বলা প্রন্সতটা িে আম্ার হুবহু ম্স্পন আস্পে। সস বস্পলন্সেল, 
হাজার বের আস্প   া়ো ততন্সর হ়ে সরাবটস্পদর সাহাস্পযয। সরাবটরা একসম়্ে ম্ানুস্পষর 
সসবা করত এেন আর কস্পরনা। 
 
সবি, ট্র্াি, তার ম্াস্পন ন্সক এই দািঁডা়েনা সয সরাবটরা আর সনই? 
 
না, এর অিি দািঁডা়ে তারা আর সসবা কস্পরনা। হ়েস্পতা তারা িাসন কস্পর? 
 
 অসম্ভব! 
 
অিবা সুপারিাইজ কস্পর? ন্সসদ্ধান্ত সন়োর সম়্ে সকন তুন্সম্ সসোস্পন ন্সেস্পল? িাকাটা আম্ার 
জরুরী ম্স্পন হ়েন্সন। সনািী ন্সবষ়েগুস্পলার সযা সূত্র ততন্সর করন্সেল এবং সস ন্সেল  া়ো। 
সতাম্ার িাকার ন্সক প্রস্প়োজন ন্সেল? যন্সদনা 
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সবি? যন্সদনা? 
 
যন্সদনা তুন্সম্ই হও সসই সুপারিাইজর যার িূন্সম্কা হস্পচ্ছ  া়ো সযন ন্সন়েম্ ন্সতনটা িুস্পল না 
যা়ে সসটা ন্সনন্সিত করা। যন্সদ না তুন্সম্ সরাবট হও, এত ন্সনপুণিাস্পব ততন্সর সয ম্ানুস্পষর 
সচাস্পে ধরা পডস্পবনা। 
 
সকাস্পনা ম্ানুষ ধরস্পত না পারস্পল, তুন্সম্ ধরস্পল ন্সকিাস্পব? ন্সব্লস ন্সজস্পেস করল, বলার সুস্পর 
সকৌতুক। 
 
সহলান ন্সদস্প়ে বসল ট্র্যান্সিজ। সতাম্রা সবাই ন্সম্স্পল আম্াস্পক ন্সনন্সিত কস্পরে সয আম্ার 
সিতর এম্ন একটা ন্সনি়েতাস্পবাধ রস্প়েস্পে সয কারস্পণ আন্সম্ ন্সসদ্ধান্ত ন্সনস্পত পান্সর, সম্াধান 
সদেস্পত পান্সর, সন্সেক উপসংহাস্পর সপৌঁেস্পত পান্সর। আন্সম্ এম্ন সকাস্পনা দান্সব কন্সরন্সন; 
সতাম্রাই আম্ার বযাপাস্পর এসব কিা বস্পলে। সবি, সতাম্াস্পক প্রিম্ সদস্পেই আন্সম্ 
অস্বন্সিস্পবাধ কন্সর। সতাম্ার সিতস্পর সকাস্পনা  লদ আস্পে। সপস্পলাস্পরস্পটর ম্স্পতা আম্ারও 
সম্স্প়েস্পদর প্রন্সত আকষিণ আস্পে–বরং সবন্সিই আস্পে আর তুন্সম্ চম্ৎকার সুন্দরী সম্স্প়ে। 
অিচ এক মু্হূস্পতির জনযও আন্সম্ সতাম্ার প্রন্সত সকাস্পনা আকষিণ সবাধ কন্সরন্সন। 
 
তুন্সম্ আম্ার ম্ন সিস্পঙ্গ ন্সদচ্ছ। 
 
ট্র্যান্সিজ গ্রাহয করলনা, প্রিম্ যেন আম্াস্পদর ম্হাকািযাস্পন এস্পল, আন্সম্ আর সপস্পলাস্পরট 
 া়োস্পত ম্ানুষ োডা অনয সকাস্পনা বুন্সদ্ধম্ান প্রাণীর সিযতা িাকার সম্ভাবনা ন্সনস্প়ে 
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আস্পলাচনা করন্সেলাম্। সতাম্াস্পক সদস্পেই সজনি সরলম্স্পন প্রশ্ন কস্পরন্সেল, তুন্সম্ ন্সক ম্ানুষ? 
একটা সরাবট সম্ভবত সন্সতয কিা বলত, ন্সকন্তু আম্ার ম্স্পন হ়ে সস এন্সডস্প়েও সযস্পত 
পাস্পর। তুন্সম্ শুধু বস্পলন্সেস্পল আম্াস্পক ম্ানুষ ম্স্পন হ়েনা? হযািঁ, সদস্পে সতাম্াস্পক ম্স্পন হ়ে, 
ন্সব্লস, ন্সকন্তু আন্সম্ আবাস্পরা ন্সজস্পেস করন্সে, তুন্সম্ ন্সক ম্ানুষ? 
 
ন্সব্লস ন্সকেু বললনা, তাই ট্র্যান্সিজই আবার শুরু করল, ম্স্পন হ়ে প্রিম্ সদস্পেই আন্সম্ 
বুঝস্পত সপস্পরন্সেলাম্ তুন্সম্ ম্ানুষ না। তুন্সম্ একটা সরাবট, সযিাস্পবই সহাক আন্সম্ জান্সন। 
পরবতিী ঘটনাগুস্পলা আম্ার অনুিূন্সতর সতযতা প্রন্সতন্সিত কস্পরস্পে ন্সবস্পিষ কস্পর ন্সডনাস্পর 
সতাম্ার উপন্সস্থত না িাকা। 
 
সতাম্ার ধারণা আন্সম্ োইনা, ট্র্াি, ন্সব্লস বলল। িুস্পল স ে সতাম্াস্পদর ম্হাকািযাস্পন আন্সম্ 
সচস্প়ে সেস্প়েন্সেলাম্। সতাম্াস্পক ন্সনি়েতা ন্সদন্সচ্ছ, আন্সম্ োও়ো এবং সয সকাস্পনা তজন্সবক কাজ 
করস্পত সক্ষম্। এম্নন্সক সসি পযিন্ত। তারপরও এগুস্পলা সিস্পক প্রম্াণ হস্পব না সয আন্সম্ 
সরাবট নই। সরাবটরা এত সবন্সি উন্নত এবং ন্সনেুিঁত হস্প়ে উস্পেন্সেল সয শুধু ম্ন্সিস্পষ্কর  েন 
সদস্পে সরাবট আর ম্ানুস্পষর পািিকয করা সযত, এবং তারাই পারত যারা সম্োন্সলক ন্সফল্ড 
ন্সন়েন্ত্রস্পণ সক্ষম্। ন্সেকার সজনন্সডবল হ়েস্পতা বলস্পত পারত আন্সম্ ম্ানুষ না সরাবট, যন্সদ 
আম্ার ন্সদস্পক একটু ম্নস্পযা  ন্সদত। সস অবিয সদ়েন্সন। 
 
যন্সদও আম্ার সম্োন্সলক সনই, ন্সকন্তু আম্ার ধারণা তুন্সম্ একটা সরাবট। 
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যন্সদ হই তাস্পত ন্সক? আন্সম্ ন্সকেুই স্বীকার করন্সেনা। ন্সকন্তু সকৌতূহল হস্পচ্ছ। যন্সদ আন্সম্ 
সরাবট হই তাহস্পল ন্সক হস্পব? 
 
সতাম্াস্পক ন্সকেুই স্বীকার করস্পত হস্পব না। আন্সম্ জান্সন তুন্সম্ একটা সরাবট। আর যন্সদ 
সকাস্পনা প্রম্াস্পণর প্রস্প়োজন হ়ে, সতাম্ার িান্ত ম্স্পনািাব এবং  া়োর সাস্পি সযা াস্পযা  বন্ধ 
কস্পর আলাদা বযন্সি ন্সহস্পসস্পব আম্ার সাস্পি কিা বলা সদস্পেই সসই প্রম্াণ সপস্প়ে স ন্সে। 
তুন্সম্  া়োর অংি হস্পল ম্স্পন হ়েনা এই কাজটা করস্পত পারস্পত–ন্সকন্তু তুন্সম্ তা না। তুন্সম্ 
একটা সরাবট সুপারিাইজর এবং  া়োর বাইস্পর। সিস্পব অবাক হন্সচ্ছ  া়োর কতগুস্পলা 
সরাবট সুপারিাইজর প্রস্প়োজন এবং কতগুস্পলা আস্পে। 
 
আবাস্পরা বলন্সে, আন্সম্ ন্সকেুই স্বীকার করন্সেনা, শুধু সকৌতূহলী। যন্সদ আন্সম্ সরাবট হই 
তাহস্পল ন্সক হস্পব? 
 
সস সক্ষস্পত্র আন্সম্ জানস্পত চাই: সজনি সপস্পলাস্পরস্পটর কাস্পে তুন্সম্ ন্সক চাও? সস আম্ার বনু্ধ 
এবং ন্সকেুটা ন্সিশুর ম্স্পতা। তার ধারণা সস সতাম্াস্পক িাস্পলাবাস্পস; ম্স্পন করস্পে তুন্সম্ তাস্পক 
যতটুকু সদস্পব ততটুকুই সস চা়ে আর এর ম্স্পধয তুন্সম্ তাস্পক যস্পিষ্ট ন্সদস্প়েে। িাস্পলাবাসা 
হারাস্পনার কষ্ট সস জাস্পননা–সম্স্পন ন্সনস্পত পারস্পব না, অিবা যেন জানস্পব সয তুন্সম্ ম্ানুষ 
না, সসই অদু্ভত কষ্ট- 
 
িাস্পলাবাসা হারাস্পনার কষ্ট ন্সক তুন্সম্ জাস্পনা? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ফাউণ্ডেশন্স এজ । আইজাক আসিমভ  

686 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আম্ার জীবস্পন এ ধরস্পনর ন্সকেু ঘটনা ঘস্পটস্পে। সপস্পলাস্পরস্পটর ম্স্পতা আন্সম্ ন্সনরাপদ জীবন 
কাটাইন্সন। এম্ন সকাস্পনা কাস্পজ জন্সডস্প়ে পন্সডন্সন সয কাজ সবন্সকেুস্পক দূস্পর সন্সরস্প়ে ন্সদস্প়েস্পে, 
এম্নন্সক স্ত্রী সন্তানস্পক পযিন্ত। সপস্পলাস্পরট কস্পরস্পে। এেন হোৎ কস্পরই সতাম্ার জনয 
সবন্সকেু সেস্পড ন্সদস্পত চাইস্পে। আন্সম্ চাইনা সস দুিঃে পাক। দুিঃে সপস্পতও সদবনা। যন্সদ 
আন্সম্  া়োর সকাস্পনা উপকার কস্পর িান্সক, তাহস্পল একটা প্রন্সতদান পাওনা হস্প়েস্পে এবং 
আম্ার প্রন্সতদান হস্পচ্ছ সতাম্ার ন্সনি়েতা সয সপস্পলাস্পরস্পটর সকাস্পনা ক্ষন্সত করস্পব না। 
 
আন্সম্ একটা সরাবট এটা ধস্পর ন্সনস্প়েই উির সদব? 
 
হা। এবং এেন্সন। 
 
িাস্পলা কিা। ম্স্পন কস্পরা ট্র্যাি, আন্সম্ একটা সরাবট এবং সুপারিাইজ করার ম্স্পতা 
অবস্থাস্পন রস্প়েন্সে। ধস্পর নাও আম্ার ম্স্পতা আস্পরা কস্প়েকজন আস্পে ন্সকন্তু সংেযা়ে েুবই 
কম্ এবং আম্াস্পদর সদো সাক্ষাৎ হ়েনা বলস্পলই চস্পল। ধস্পর নাও আম্াস্পদর চান্সলকা িন্সি 
হস্পচ্ছ ম্ানব জান্সতর কলযাণ এবং  া়ো়ে সকাস্পনা সন্সতযকার ম্ানুষ সনই, কারণ সকস্পলই 
গ্রস্পহর সাম্ন্সগ্রক অন্সিস্পত্বর অংি। 
 
ম্স্পন কস্পরা  া়োর রক্ষণাস্পবক্ষণ আম্াস্পদর পূণিতা ন্সদস্পলও পুস্পরাপুন্সর সদ়ে না। ধস্পর নাও 
ম্ানুস্পষর জনয আম্াস্পদর সিতর প্রাচীন আকাক্ষা রস্প়ে স স্পে, প্রিম্ সরাবট ততন্সরর সম়্ে 
সয আকাক্ষা ন্সবদযম্ান ন্সেল। িুল বুস্পঝানা; আন্সম্ দান্সব করন্সেনা সয আম্ার অস্পনক ব়েস। 
সতাম্াস্পদর যা বস্পলন্সে আম্ার ব়েস ন্সেক তাই, অন্তত আম্ার অন্সি ত্বস্পক এিাস্পবই প্রকাি 
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করা যা়ে। তারপস্পরও আম্ার সম্ৌন্সলক  েন সবসম়্ে সযম্ন ন্সেল সতম্নই আস্পে এবং 
আন্সম্ একজন সন্সতযকার ম্ানুস্পষর জনয অধীর হস্প়ে আন্সে। 
 
সপল একজন ম্ানুষ। সস  া়োর অংি না।  া়োর অংি হও়োর জনয তার ব়েস অস্পনক 
সবন্সি। আম্ার সাস্পি সস  া়ো়ে িাকস্পত চা়ে, কারণ আম্ার প্রন্সত সতাম্ার ম্স্পতা ম্স্পনািাব 
তার সনই। সপল ম্স্পন কস্পর না সয আন্সম্ সরাবট। সবি আন্সম্ও তাস্পক চাই। যন্সদ তুন্সম্ ম্স্পন 
কস্পরা সয আন্সম্ সরাবট, তুন্সম্ সদেস্পব সয আন্সম্ সব ধরস্পনর ম্ানবী়ে আচরণ করস্পত সক্ষম্ 
এবং আন্সম্ তাস্পক িালবাসব। তুন্সম্ হ়েস্পতা ন্সবশ্বাস করস্পব না সয রহসযম়্ে ম্ানবী়ে 
অনুিূন্সতস্পত িালবাসা আম্ার পস্পক্ষ সম্ভব, ন্সকন্তু তুন্সম্ যাস্পক িালবাসা বল তার সাস্পি 
আম্ার আচরস্পণর পািিকয করস্পত পারস্পবনা–তাহস্পল আর সম্সযা ন্সক? 
 
কিা সিষ কস্পর অহংকারী িন্সঙ্গস্পত তাকাস্পলা। 
 
 ট্র্যান্সিজ বলল, তুন্সম্ বলে সয সপস্পলাস্পরটস্পক কেস্পনা সেস্পড যাস্পব না? 
 
আম্াস্পক সরাবট ম্স্পন করস্পল ন্সনস্পজই বুঝস্পত পারস্পব সয প্রিম্ ন্সন়েম্ অনুযা়েী আন্সম্ তাস্পক 
সেস্পড সযস্পত পারব না, যতক্ষণ না সস আম্াস্পক আস্পদি সদ়ে চস্পল সযস্পত এবং আন্সম্ যন্সদ 
বুঝস্পত পান্সর সয সস সন্সতয চা়ে আন্সম্ চস্পল যাই এবং যন্সদ বুঝস্পত পান্সর সয চস্পল না ন্স স্প়ে 
তার সাস্পি িাকস্পলই সবন্সি ক্ষন্সত হস্পব। 
 
কম্ব়েে সকউ হস্পল- 
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ন্সকস্পসর কম্ব়েে? সতাম্ার ব়েস অস্পনক কম্, ন্সকন্তু ম্স্পন হ়েনা সপস্পলাস্পরস্পটর আম্াস্পক 
সযিাস্পব প্রস্প়োজন সতাম্ার সসিাস্পব প্রস্প়োজন আস্পে এবং সন্সতযকিা বলস্পত ন্সক তুন্সম্ 
আম্াস্পক চাওনা। কাস্পজই প্রিম্ ন্সন়েম্টাই আম্াস্পক সতাম্ার কাস্পে সযস্পত বাধা সদস্পব। 
 
আন্সম্ না। অনয সকাস্পনা কম্ব়েে 
 
আর সকউ সনই। নন- া়োন অনুিূন্সত অনুযা়েী তুন্সম্ আর সপল োডা  া়োস্পত আর সক 
ম্ানুষ ন্সহস্পসস্পব স্বীকৃন্সত পাস্পব? 
 
নরম্ সুস্পর বলল, আর যন্সদ তুন্সম্ সরাবট না হও? 
 
 ন্সনস্পজর ম্ন ন্সেক কস্পর নাও, ন্সব্লস বলল। 
 
আন্সম্ বলন্সে, যন্সদ তুন্সম্ সরাবট না হও? 
 
তাহস্পল আন্সম্ বলব সয ন্সকেু বলার সকাস্পনা অন্সধকার সম্াস্পটই সতাম্ার সনই। এটা আম্ার 
আর সপস্পলর বযাপার। 
 
তাহস্পল আবার প্রিম্ কিা়ে ন্সফস্পর আন্সস। আন্সম্ আম্ার প্রন্সতদান চাই এবং সসই প্রন্সতদান 
হস্পচ্ছ তুন্সম্ তার সাস্পি িাস্পলা আচরণ করস্পব। সতাম্ার অন্সিস্পত্বর সকাস্পনা কিা আন্সম্ 
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তুলবনা। শুধু একজন বুন্সদ্ধম্ান সিা আস্পরকজন বুন্সদ্ধম্ান সিাস্পক সযিাস্পব ন্সনি়েতা সদ়ে 
সসিাস্পব আম্াস্পক কিা দাও তুন্সম্ তার সাস্পি িাস্পলা আচরণ করস্পব। 
 
ন্সব্লস আস্পরা নরম্ সুস্পর বলল, আন্সম্ তার সাস্পি িাস্পলা আচরণ করব সতাম্াস্পক প্রন্সতদান 
সদ়োর জনয না, করব কারণ আন্সম্ও তাই চাই। এটা আম্ার আন্তন্সরক ইচ্ছা। আন্সম্ তার 
সাস্পি িাস্পলা আচরণ করব। সপল, সস ডাক ন্সদল। তারপর আবার, সপল। 
 
সপস্পলাস্পরট বাইস্পর সিস্পক সিতস্পর এল, বল, ন্সব্লস। 
 
ন্সব্লস হাত বান্সডস্প়ে ন্সদল তার ন্সদস্পক। আম্ার ম্স্পন হ়ে ট্র্যাি সতাম্াস্পক ন্সকেু বলস্পত চা়ে। 
 
সপস্পলাস্পরট ন্সব্লস এর হাত ধরল আর ট্র্যান্সিজ ধরল দুজস্পনর হাত। সজনি, সস বলল 
আন্সম্ সতাম্াস্পদর দুজস্পনর জনযই েুিী। 
 
ওহ্ ন্সপ্র়ে বনু্ধ। সপস্পলাস্পরট বলল। 
 
আন্সম্ হ়েস্পতা  া়ো সেস্পড যান্সচ্ছ। এেন এ বযাপাস্পর কিা বলস্পত যান্সচ্ছ ডম্ এর সাস্পি। 
জান্সন না কস্পব বা আর সকাস্পনান্সদন আম্াস্পদর সদো হস্পব ন্সক না, সজনি, তস্পব ন্সদনগুস্পলা 
আম্রা যস্পিষ্ট িাস্পলা কান্সটস্প়েন্সে। 
 
আম্রা িাস্পলািাস্পব কান্সটস্প়েন্সে। সপস্পলাস্পরট হান্সসমু্স্পে বলল। 
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 ন্সবদা়ে ন্সব্লস এবং ধনযবাদ। 
 
ন্সবদা়ে ট্র্যাি। 
 
আর ট্র্যান্সিজ হাত সনস্পড ঘর সিস্পক সবন্সরস্প়ে স ল। 
 
. 
 
৯২. 
 
তুন্সম্ চম্ৎকার কাজ কস্পরে, ট্র্যাি। ন্সকন্তু, আন্সম্ সযম্ন সিস্পবন্সেলাম্ ন্সেক সসরকম্ই 
কস্পরে। ডম্ বলল। 
 
তারা আবার সেস্পত বস্পসস্পে। ন্সেক প্রিম্টার ম্স্পতাই ন্সবস্বাদ। ট্র্যান্সিজ গ্রাহয করল না। 
 া়োস্পত হ়েস্পতা তার আর োও়ো হস্পব না। 
 
আপন্সন সযম্ন সিস্পবস্পেন আন্সম্ সসরকম্ই কস্পরন্সে, ন্সকন্তু আপন্সন সয কারণ সিস্পবস্পেন 
হ়েস্পতা সস কারস্পণ কন্সরন্সন। 
 
ন্সনি়েই তুন্সম্ সতাম্ার ন্সসদ্ধাস্পন্তর ন্সনিুিলতা ন্সনস্প়ে ন্সনন্সিত ন্সেস্পল? 
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হযািঁ ন্সেলাম্, ন্সকন্তু তার কারণ অবিয এটা না সয ন্সনি়েতার উপর আম্ার সকাস্পনা 
রহসযম়্ে হাত ন্সেল।  যালান্সি়ো ন্সনবিাচন কস্পরন্সে সাধারণ যুন্সি ন্সবস্পেষণ সিস্পক অনয সয 
সকউ সকাস্পনা ন্সসদ্ধাস্পন্ত উপনীত হও়োর জনয সয ধরস্পনর যুন্সি ন্সবস্পেষণ বযবহার কস্পর। 
আপন্সন চান আন্সম্ বযােযা কস্পর বন্সল। 
 
অবিযই চাই, ট্র্াি। 
 
আন্সম্ ন্সতনটা কাজ করস্পত পারতাম্। প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর সাস্পি সযা  ন্সদস্পত পারতাম্ 
অিবা ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন অিবা  া়োর সাস্পি সযা  ন্সদস্পত পারতাম্। 
 
যন্সদ প্রিম্ ফাউস্পেিস্পনর সাস্পি সযা  ন্সদতাম্ তাহস্পল সম়্ের ব্র্যাস্পন্না তৎক্ষণাৎ ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিন এবং  া়োর উপর কতৃিত্ব বহাল করস্পতন। যন্সদ ন্সিতী়ে ফাউস্পেিস্পনর সাস্পি 
সযা  ন্সদতাম্ ন্সেকার সজনন্সডবল তৎক্ষণাৎ প্রিম্ ফাউস্পেিন এবং  া়োর উপর কতৃিত্ব 
বহাল করত। দুই সক্ষস্পত্রই যা ঘটত সসটা হস্পত অপন্সরবতিনী়ে এবং যন্সদ দুস্পটাই িুল 
সম্াধান হস্পতা তাহস্পল যা ঘটত সসটা হস্পতা অপন্সরবতিনী়ে ন্সবপযি়ে। 
 
যন্সদ  া়োর সাস্পি সযা  সদই প্রিম্ ফাউস্পেিন এবং ন্সিতী়ে ফাউস্পেিন উিস্প়েই 
তুলনামূ্লকিাস্পব কু্ষদ্র ন্সবজস্প়ের অনুিূন্সত ন্সনস্প়ে ন্সফস্পর যাস্পব। সবন্সকেুই তেন চলস্পব 
আস্প র ম্স্পতা,  যালান্সি়ো়ে পন্সরপূণি রূপান্তর না হও়ো পযিন্ত। এবং আম্াস্পক বলা হস্প়েস্পে 
সসজনয কস্প়েক প্রজন্ম বা এম্ন ন্সক কস্প়েক িতােীও লা স্পত পাস্পর। 
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 া়োর সাস্পি সযা  সদ়োটা হস্পচ্ছ আম্ার ন্সনস্পজর পদ্ধন্সতস্পত ঘটনা ন্সন়েন্ত্রণ এবং সসই সাস্পি 
এটাও ন্সনন্সিত করলাম্ সয ঘটনাগুস্পলা সংস্পিাধন বা পন্সরবতিস্পনর জনয যস্পিষ্ট সম়্ে পাও়ো 
যাস্পব–যন্সদ আম্ার ন্সসদ্ধান্ত িুল হ়ে। 
 
ডম্ িুরু উপস্পর তুলল, তার ব়েে পােুর মু্স্পে আর সকাস্পনা িাব সদো স ল না। যান্সন্ত্রক 
স্বস্পর বলল, তাহস্পল সতাম্ার ম্স্পত ন্সসদ্ধান্ত িুল হস্পত পাস্পর? 
 
কািঁধ ঝািঁকাল ট্র্যান্সিজ। আম্ার ম্স্পন হ়েনা। তস্পব ন্সনন্সিতিাস্পব জানার জনয আম্াস্পক 
একটা কাজ অবিযই করস্পত হস্পব। আন্সম্ পৃন্সিবীস্পত সযস্পত চাই, যন্সদ সসই গ্রহটাস্পক েুিঁস্পজ 
পাও়ো যা়ে। 
 
সযস্পত চাইস্পল আম্রা সতাম্াস্পক আটকাস্পবা না, ট্র্যাি 
 
আপনাস্পদর গ্রস্পহর জনয আন্সম্ উপযুি না। 
 
সপস্পলর সচস্প়ে সবন্সিনা, তারপস্পরও আম্রা সতাম্াস্পক সবসম়্ে স্বা ত জানাস্পবা। ন্সকন্তু 
বলস্পতা সকন তুন্সম্ পৃন্সিবীস্পত সযস্পত চাও? 
 
 আম্ার ধারণা আপন্সন বুঝস্পত সপস্পরস্পেন। 
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না পান্সর ন্সন। 
 
একটা ন্সবষ়ে আপন্সন আম্ার কাে সিস্পক স াপন কস্পর স স্পেন, ডম্। হ়েস্পতা কারণ ন্সেল, 
ন্সকন্তু সসটা ন্সেক হ়েন্সন। 
 
আন্সম্ এেস্পনা বুঝস্পত পারন্সে না। 
 
সদেুন, ডম্, ন্সসদ্ধান্ত সন়োর জনয আম্াস্পক কন্সম্পউটার বযবহার করস্পত হস্প়েস্পে। তেন েুব 
অল্প সম্স্প়ের জনয আম্ার চারপাস্পি যারা রস্প়েস্পে তাস্পদর ম্াইস্পের সংেস্পিি এস্পসন্সেলাম্–
সম়্ের ব্র্যাস্পন্না, ন্সেকার সজনন্সডবল, সনািী। একসাস্পি অস্পনকগুস্পলা ন্সবষস্প়ের একঝলক 
আন্সম্ ধরস্পত সপস্পরন্সেলাম্ যার সকাস্পনা অিি সবাধ ম্য হ়েন্সন, সযম্ন সনািীর ম্াধযস্পম্ 
ট্র্যানটস্পরর উপর  া়োর ন্সবন্সিন্ন প্রিাব–সয প্রিাস্পবর কারস্পণ ন্সেকার  া়ো়ে আসার জনয 
পন্সরচান্সলত হস্প়েস্পে। 
হযািঁ। 
এবং আস্পরকটা হস্পচ্ছ ট্র্ানটস্পরর লাইস্পব্র্রী সিস্পক পৃন্সিবীর সকল তিয প্রম্াণ সন্সরস্প়ে 
সফলা। 
 
পৃন্সিবীর সকল তিয প্রম্াণ সন্সরস্প়ে সফলা হস্প়েস্পে? 
 
ন্সেক। কাস্পজই পৃন্সিবী অবিযই গুরুত্বপূণি এবং ম্স্পন হস্প়েস্পে এই গ্রস্পহর কিা শুধু ন্সিতী়ে 
ফাউস্পেিস্পনর কাে সিস্পকই স াপন করা হ়েন্সন, আম্ার কাে সিস্পকও স াপন করা 
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হস্প়েস্পে। যন্সদ  যালাকন্সটক অগ্র ন্সতর দান্স়েত্ব আম্াস্পক ন্সনস্পত হ়ে, আম্ার অন্ধকাস্পর িাকা 
চস্পলনা। আপন্সন ন্সক এেন বলস্পবন সকন পৃন্সিবীর কিা লুকাস্পনা এত জরুরী হস্প়ে 
পস্পডন্সেল? 
 
ডম্  ম্ভীর  লা়ে বলস্পলন, ট্র্যাি, এ বযাপাস্পর  া়ো ন্সকেু জাস্পন না। ন্সকেুই না। 
 
 আপন্সন বলস্পেন এজনয  া়ো দা়েী ন়ে? 
সস দা়েী ন়ে। 
 
ট্র্যান্সিজ ন্সচন্তা করস্পে, ন্সজস্পির আ া অলসিাস্পব নাডস্পে সোিঁস্পটর উপর। তারপর বলল, 
তাহস্পল সক দা়েী? 
 
আন্সম্ জান্সন না। সকাস্পনা উস্পেিযও সদেন্সেনা। 
 
ম্ানুষ দুজন পরেস্পরর ন্সদস্পক তান্সকস্প়ে আস্পে। ডম্ বলল, সতাম্ার কিাই ন্সেক। ম্স্পন 
হস্পচ্ছ একটা সস্পন্তাষজনক ন্সসদ্ধাস্পন্ত সপৌঁেস্পত সপস্পরন্সে, ন্সকন্তু যতন্সদন এই বযাপারটার 
ম্ীম্াংসা না হস্পচ্ছ, ন্সবশ্রাম্ সন়োর উপা়ে সনই। আম্াস্পদর সাস্পি ন্সকেুন্সদন িাস্পকা, সদন্সে ন্সক 
যুন্সি সতাম্াস্পক ন্সদস্পত পান্সর। তারপর ইচ্ছা হস্পল চস্পল সযস্প়ো, পূণি সহস্পযান্স তা পাস্পব। 
 
ধনযবাদ, ট্র্যান্সিজ বলল। 
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