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আত্মার ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন  
( Under the Knife ) 

  
  
হ্যাডনের বাড়ি থেনে থেরবার পনে থেবলই ভাবডিলাম, োল যডি মনর যাই থ া েী 
হ্নব? বউ থেই থয োাঁিনব, বনু্ধবান্ধব যা আনি,  ানির বযাপানর আডম এমেই ডেসৃ্পহ্ 
থয, থমানেই থোনে ডবহ্বল হ্নব ো। বালযবনু্ধ িা়িা জীবনের থেষ ভানে ডেিু প্রড দ্বন্দ্বী 
আর শুভাোক্ষীও জুডেন়ে থেনলডি, ডেন্তু এনির প্রন যনের থক্ষনেই আডম এ ই উিাসীে 
থয, আমার মৃ ুযন   ানির থযমে থোেও মাোবযো থেই–আমারও  া ডেন়ে অযো 
মডিষ্কপী়িে থেই। সু রাাং িুডে়ো়ে থেউ থোঁনি ভাডসন়ে থিনব ো োলনের অপানরেনে 
আডম অক্কা থপনল। 
  
ভাবানবে ডজডেসো থযে এনেবানরই মনর থেনি আমার থভ নর। এনেবানরই ডেডবিোর। 
েরীর থভনে প়িার লক্ষণ ডেিঃসনেনহ্। থিনলনবলার েো মনে পন়ি থেল। হ্ঠাৎ খুব 
রক্তক্ষরণ হ্ন়েডিল। মরন  বনসডিলাম।  খেোর থসই অেুভূড র ডিনেনোাঁোও আর 
থেই মনের থভ নর–ডোংন়ি থবডরন়ে থেনি বলনলই চনল। ডেডব়ি প্রোডি–ভানেযর হ্ান  
ডেিঃনেনষ ডেনজনে সাঁনপ ডিনল যা হ়্ে। থবে েন়েে হ্প্তা আনে অেুভূড , উচ্চাো, 
মমত্বনবাধ–সবই ডিল পুনরা মাো়ে। 
  
রক্তেূেয হ্ন়েডি আবার। হ্প্তাখানেে ডেিুই থখন  পারডি ো। ডখনিই থেই। মােুষ োমে 
প্রাণীোনে চাডল  েনর যন্ত্রণা আর আেেনবানধর চক্র। এই চক্র হ্ঠাৎ আমার থভ র 
থেনে সনর থেনি।  াই এই উিাসীে া। থিােখানো ভ়ে আর আোক্ষা থেনেই ব়ি 
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রেনমর আনবে, অেুভূড , মমত্বনবানধর সৃডি হ়্ে। মৃ ুযর িা়োপা  ঘেনলই অবসাে ঘনে 
এই জডেল চক্রবন ির। উিযম ড নরাডহ্  হ়্ে।  খে আর ডেিুই োনে ো। 
  
এেো েসাই-থিােরার বারনোনে ধাাঁই েনর ধাক্কা থখন ই ডিাঁন়ি থেল ডচিার সুন া। 
ঘেোো ঘেল ডরনজন্ট পােি েযাোনলর ডিজ থপরনোর সমন়ে। েীলবসে থিােরা ঘা়ি 
ডেডরন়ে  াডেন়ে রন়েনি এেো োনলা মালবাহ্ী ব়ি থেৌনোর ডিনে। হ্া়ি বার-েরা 
সািা থঘা়িা গুে থেনে ডেন়ে যানে থেৌনোোনে। ডিনজর ওপনর হ্া  ধনর ড েনে খুডে-
খুডে বাচ্চানে ডেন়ে আসনি এেজে আ়ো। উজ্জ্বল সবুজ োি, ঝেঝনে আোে, 
 রঙ্গাড়ে  োনলা জল এবাং বসনির মৃিুমে সমীরণও ো়িা ডিন  পারল ো আমার 
অসা়ি মনে। 
  
েীনসর পূবিাভাস এই অসা়ি া? যুডক্তবুডির ধার থ া থভাাঁ া হ়্েডে। থেে এমে হ্নে,  া 
থ া থবে ভাবন  পারডি। অসা়ি া ে়ে, প্রোডি থচনপ বসনি থচ ো়ে। মৃ ুযর পূবিলক্ষণ 
োডে? মে জােন  থপনরনি আনে থেনেই? মৃ ুযর েেেনে আডলঙ্গনে থিহ্ ঠান্ডা হ্ও়োর 
আনেই ডে মে ডেনজ থেনেই এইভানব সনর আনস জ়িজেৎ আর অেুভূড র জেৎ 
থেনে? িলিা়িা মনে হ্ল ডেনজনে। জীবে থেনে, চারপানের অডিত্ব থেনে ডবডেন্ন হ্ন়ে 
প়িার িরুে ডেন্তু ডবেুমাে পডর ানপর উি়ে ঘেল ো মনের মনধয। জীবনের চাঞ্চলয 
চারডিনে। থিনলনমন়েরা থখলনি, মাডল-আ়োর সনঙ্গ েল্প েরনি, হ্াসন  হ্াসন  পাে 
ডিন়ে চনল থেল প্রাণবি িুডে  রুণ- রুণী, রািার পানের োিগুনলা ে ুে পা া থমনল 
ধরনি। সূযিডেরনণর ডিনে, মমিরধ্বডে থোো যানে ডালপালার মনধয। প্রাণম়ে এই 
জেন র অাংে ডিলাম আডমও। এখে থেই। েুডরন়ে থেনি আমার ভূডমো। 
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ক্লাি থবাধ েরডিলাম। পা থযে আর চলনি ো। বসলাম রািার পানের সবুজ থচ়োনর। 
থবে েরম পন়িনি। ঢুলুডে এল বসন -ো-বসন ই।  ডলন়ে থেলাম অদু্ভ  স্বনের মনধয। 
উিনবল ডচিা ধুন়ে-মুনি থেল পুেজিনের স্বেিৃনেয। বনস রন়েডি থচ়োনরই, ডেন্তু প্রাণ 
থেই থিনহ্৷ শুষ্ক, জীণি থিহ্। এেো থচাখ থখাবলানে েন়েেো পাডখ। জাে বনল থে 
থহ্াঁনে উঠন ই ডবনরাহ্ী হ্ল থযে রািার ধুনলা আর ঘানসর  লাোর মাডের ডঢডপ। 
ডরনজন্ট পানেির এই বাোেোনে েবরখাো বনল থোেওডিেই ভাবন  পাডরডে। থসই 
মুহূ্ন ি ডেন্তু থিখলাম, য  িূর িুনচাখ যা়ে, থেবল েবর আর সমাডধিম্ভ। োাঁপনি, 
িুলনি, ডেরডের েরনি, ডেলডবল েরনি। থোো়ে থযে এেো ডবরাে থোলমাল চনলনি। 
জাগ্র  ম়িারা েবর থঠনল উনঠ আসন  চাইনি প্রাণপনণ! রক্তাক্ত হ্ন়ে যানে সবিাঙ্গ। 
সািা হ্া়ি থেনে খনস প়িনি লাল মাাংস। জাে হ্াাঁে আবার থোো থেল োনের োনি। 
ডেন্তু িাাঁন  িাাঁ  োমন়ি বনস রইলাম আডম। জাগুে সবাই, আডম জােব ো। িানোনির 
িনল ডভ়িব ো। চাষান়ি েলা়ে আবার জােন  বলডি ো? বনলই োাঁধ ধনর প্রচণ্ড ঝাাঁেুডে 
ডিল থচা়োন়ি থলােো। ডেডেে চাইনি বাোনের মাডল। 
  
প়েসা গুনে ডিন়ে ডেডেে পনেেস্থ েনর, হ্াই  ুনল উনঠ প়িলাম থচ়োর থিন়ি, চললাম 
লযাাংহ্াম থেনসর ডিনে। আবার মৃ ুযর ডচিা জলপ্রপান র মন া ঝাাঁডপন়ে প়িল মনের 
ওপর। আর-এেেু হ্নল োড়িচাপা প়ি াম থমান়ির মাো়ে। ধাক্কাো থেল োাঁনধর ওপর 
ডিন়ে। রক্ত থ া থবরলই, থসই সনঙ্গ উত্তাল হ্ল হৃিযন্ত্র। েলন  েলন  সনর এলাম 
পানে। োলনের মৃ ুয-ধযাে আর-এেেু হ্নলই মৃ ুয ঘডেন়ে িা়ি  এখুডে। 
  
যা-ই থহ্াে, থসই ডিনের এবাং  ার পনরর ডিনের অডভজ্ঞ া শুডেন়ে আপোনির ধধযিচুযড  
ঘোন  চাই ো। সম়ে য ই েড়িন়েনি,   ই ডেডি  হ্ন়েডি। োল অপানরেে হ্নব 
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এবাং আডমও মরব। বাড়ি ডেনর থিখলাম, প্রস্তুড পবি সাঙ্গ হ্ন়েনি। ঘর পডরষ্কার। সািা 
চাির ঝুলনি। োসি থমা ান়েে হ্ন়েনি। থজার েনরই শুন  পাঠাল সোল সোল। 
  
ব়ি েুাঁন়ি মনে হ্ল ডেনজনে সোলনবলা। সোনলর ডানে আসা খবনরর োেজ আর 
ডচডঠপে ডেন়ে বসলাম বনে, ডেন্তু মে ডিন  পারলাম ো। আমার থলখা ে ুে বইো়ে 
েন়েে জা়েো়ে ত্রুডে আনি, িাপার ভুলও আনি–ডলনখনি সু্কনলর বনু্ধ অযাডডসে। বাডে 
ডচডঠপে বযাবসা সাংক্রাি। এে োপ চা িা়িা থখন  থিও়ো হ্ল ো ডেিুই। পাাঁজরা়ে। 
যন্ত্রণাো আরও থবন়িনি। ডেন্তু অেুভব েরন  পারডি ো। রানে ঘুমাইডে। মাো েরম 
হ্ন়ে ডেন়েডিল। থ িা পাডেল। সোনল ডেন্তু থবে ভানলাই লােল। সারারা  অ ীন র 
ঘেো থভনবডি। থভানরর ডিনে অমরত্ব ডেন়ে ভাবন  ভাবন  চুনলডি। ঘড়ি ধনর ডঠে 
সমন়ে এল হ্যাডে–হ্ান  োনলা বযাে। থমানি এল  ার পনরই। ওরা আসন  জবুেবু 
ভাবো এেেু োেল। আেনোো থিাে থেডবলো খানের পানে এনে রাখল হ্যাডে। আমার 
ডিনে থপিে ডেনর বযাে থেনে ডজডেসপে থবর েনর রাখন  লােল থেডবনল। শুেলাম 
ডিনলর ওপর ডিল রাখার আও়োজ। ডচিাধারা আর থডাবা জনলর মন া বি ে়ে। 
ডজনজ্ঞস েনরডিলাম, িুডর চালানল খুব লােনব ডে? 
  
হ্যাডে বনলডিল, থমানেই ো। থক্লানরােমি েরা হ্নব থ া। আমার হ্ােি োডে িারুণ 
মজবু । োনে থভনস এনসডিল ঘুমপা়িাডে ওষুনধর ডমডি েন্ধ। 
  
পাে ডেডরন়ে শুইন়ে ডিন়েই থক্লানরােমি ডিন়েডিল  ৎক্ষণাৎ। প্রেনম মনে হ্ন়েডিল, িম 
আেনে আসনি। মরন  চনলডি থ া জাডে, এবার থলাপ পানব জ্ঞাে। হ্ঠাৎ মনে হ্ল, থস 
েী! মৃ ুযর জনেয প্রস্তু  হ্ইডে থ া এখেও অনেে ে িবয থয এখেও বাডে। েী ে িবয 
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 া অবেয জাডে ো, মনেও েরন  পারলাম ো, েী োজ এখেও েরা হ়্েডে। জীবনে েী 
েী আোক্ষা এখেও অপূণি রন়েনি, ডেিুন ই মনে েরন  পারলাম ো। অেচ মরবার 
ইনেও হ্ল ো। োরীডরে অস্বডি যন্ত্রণার পযিান়ে থপৌঁনিনি–থবে উপলডি েরলাম। 
িেেে েনরডিলাম।  ারপর ডেস্পে হ্ন়ে থেলাম। ধেিঃেব্দ্য আর  ডমস্রা গ্রাস েরল 
আমানে। 
  
ে  ডমডেে ে  থসনেন্ড জ্ঞাে হ্াডরন়েডিলাম, বলন  পারব ো। হ্ঠাৎ ো ডেরডের-েরা 
আনবেহ্ীে অেুভূড র মনধয ডিন়ে থের থপলাম, আডম মডরডে। থিনহ্র খাাঁচার মনধযই 
রন়েডি। ডেন্তু থযে মুডক্ত থপন়েডি। পুনরাপুডর ে়ে। মাাংসম়ে থিনহ্ আেনে আডি ডঠেই, 
ডেন্তু থিহ্ো থযে আর আমার ে়ে। ডেিুই থিডখডে, ডেিুই শুডেডে,  বুও যা যা ঘনেনি, 
 ার সবই থের থপন়েডি–থোো আর থিখার মন াই। হ্যাডে ঝুাঁনে রন়েনি আমার ওপর, 
ডবরাে এেো স্কযালনপল হ্ান  পাাঁজরা থেনে োলাোলা েরনি থমানি। যন্ত্রণা থেই। 
মাাংস থেনে যানে থের পাডে ডেন্তু ভানলাই লােনি। থযে িুজে িাবা থখনলা়োন়ির িাে 
থিও়ো থিখডি মজা লােনি। থেৌ ূহ্ল ডেডব়ি। হ্যাডনের মুখ েক্ত, হ্া  অচঞ্চল। ডেন্তু 
অপানরেে থয সােনসসেুল হ্নব ো–এইরেম এেো ধারণা রন়েনি মনের মনধয। েী 
েনর ওর মনের েো থের থপলাম,  া বলন  পারব ো। 
  
থমানি েী ভাবনি,  া-ও থের থপন়েডিলাম। ও ভাবডিল, ডবনেষজ্ঞ হ্ন়েও হ্যাডে এ  
মন্থরেড  থেে? েী েী েরা উডচ , বলন  চাইনি, মাোর মনধয ডচিাগুনলা হ্াজার 
হ্াজার বুিবুনির মন া থঠনল উঠনি। হ্যাডনের িক্ষ ডক্ষপ্র িুডরচালো থিনখ মুগ্ধ হ্ন়েনি, 
 া-ও থের পাডে ওর থচ োর ডবনফারণ অেুভব েনর। হ্যাডনের িক্ষ া থমানর মাোর 
মনধয ঈষিার সঞ্চার ঘোনে,  া-ও উপলডি েরডি। যেৃৎ খুনল বার েনর থেও়ো 
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থিখলাম। হ্ ভম্ব হ্লাম ডেনজর অবস্থা থিনখ। মডরডে। ডেন্তু জীডব  সত্তা বলন  যা 
থবাঝা়ে,  া-ও েই। বিরখানেে থয ডবষণ্ণ া়ে ভুনেডি, আচডম্বন   া উধাও হ্ন়েনি। 
ডচিা েরডি, উপলডি েরডি ডেন্তু আনবনের ডিনেনোাঁোও অেুভব েরডি ো। জাডে ো 
আর থেউ এভানব থক্লানরােনমি জ্ঞাে হ্াডরন়ে সবডেিু থের থপন়েনি ডে ো, অনেযর মনের 
মনধয ঢুেন  থপনরনি ডে ো,  ারপনরও সব মনে রাখন  থপনরনি ডে ো। 
  
মডরডে এখেও বলন  থপনরও এইেুেু বুঝলাম, মরন  আর থিডর থেই। ঢুেলাম 
হ্যাডনের মনের মনধয। ভ়ে পানে এেো মূল ডেরার োখা োেন । স্পি থিখন  
থপলাম ওর মােডসে দ্বন্দ্ব। েযালভানোডমোনরর আ়েো়ে আনলা োাঁনপ থযভানব ডেরডের 
েনর, ওর সজ্ঞাে মনে থ মডে িুনো ডচিার ল়িাই চলনি। এেো আনলা থজারানলা হ্ন়ে 
উঠনি। এই আনলা়ে থিখা যানে ওর মনের ভাবো–এেো োো ডেরার িডব। পরক্ষনণই 
থজারানলা হ্ন়ে উঠল আর-এেো আনলােম়ে ডচিা-ভুল জা়েো়ে োো হ্ন়েনি ডেরা। 
ধিাধডি থলনে থেল িুনো আনলােম়ে সম্ভাবোডচনে। প্রেমো থজার েনর হ্ডেন়ে ডিনল 
ডদ্ব ী়েোনে। ভ়ে থপন়েনি হ্যাডে। থবডে থেনে থেলনলও ডবপি, েম থেনে থেলনলও 
ডবপি। 
  
আচমো থযে লে থেে খুনল থ ান়ি জল থবডরন়ে থেল। থিাোোর ডচিাপ্রবাহ্ হু-উ-উ-স 
েনর থবডরন়ে থেল ওর থচ োনেনের আনলাম়ে অঞ্চল থেনে। মেডস্থর েনর থেনলনি। 
হ্যাডে। থের থপলাম, ডেরা োোও হ্ন়ে থেল  ৎক্ষণাৎ। ভাো েলা়ে থপাঁডচন়ে উঠল সনঙ্গ 
সনঙ্গ। ডিেনে সনর থেল থপিনে। ডেেডে ডিন়ে রক্ত িুেনি। বািাডম-থবগুডে রক্ত। থস েী 
আ ঙ্ক হ্যাডনের। িুই ডাক্তারই আেনোো থেডবল থেনে স্কযালনপল  ুনল ডেন়ে হুমড়ি 
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থখন়ে প়িল ডবপযি়ে থরাধ েরার জনেয। আডম ডেন্তু জােলাম, মৃ ুয হ্ল আমার থসই 
মুহূ্ন িই–থিহ্ো অবেয  খেও আাঁেন়ি রন়েনি আমানে োনিা়িবাোর মন া। 
  
সবই উপলডি েরলাম। ডেন্তু খুাঁডেন়ে বণিো আর থিব ো। থচিার ত্রুডে েনরডে িুজনে 
আমানে বাাঁডচন়ে রাখন । জীবনে এ  ধারানলাভানব দ্রু েড ন  ডেিু উপলডি েরন  
পাডরডে। অডবশ্বাসয েড নবনে ডচিা িুেনি মনের মনধয ডিন়ে–আিযি রেনমর অোডবল 
সুস্পিভানব। সডঠে মাো়ে আডেম থখনল ডচিারাডে থযভানব োিাোডি অবস্থা়ে থেনেও 
স্পি োনে, আমার  খেোর অবস্থা থযে থসইরেমই। এ িা়িা আর থোেও উপমা 
মাো়ে আেন  পারডি ো। বুঝলাম, এখুডে সব থেষ হ্ন়ে যানব, মুডক্ত পাব আডম। আডম 
জাডে, আডম অমর। ডেন্তু েী ঘেনব,  া জাডে ো। বেুনের েল থেনে েুস েনর থধাাঁ়ো 
ডঠেনর যা়ে থযভানব, থসইভানবই ডে ডিেনে যাব থিনহ্র খাাঁচা থেনে? মৃ নির জেন  
হ্াডজর হ্ব ডে এবার? থপ্র চনক্র হ্াডজর হ্ব োডে  ারপর? থবরাং প্র যাো, আনবেহ্ীে 
থেৌ ূহ্নল আেন্ন হ্ন়ে ডেন়েডিলাম থসই মুহূ্ন ি।  ারপনরই এেো চাপ অেুভব 
েরলাম। উত্তনরাত্তর থবন়িই চনলনি। থযে এেো অড ো়ে মােডবে চুম্বে আমানে 
আমার থিহ্ থেনে থেনে ওপনর  ুনল ডেন়ে থযন  চাইনি। বা়িনি… ক্রমে থবন়ি চনলনি 
অস্বডি। প্রচণ্ড আেষিণ আর এ়িানো যানে ো। অনেেগুনলা িােডবে েডক্তর সনঙ্গ সনঙ্গ 
আডম এেো খুনি পরমাণুর মন া যুনঝ চনলডি। পারডি ো… প্রচণ্ড এই আেষিণনে 
থঠডেন়ে রাখার ক্ষম া আমার থেই। ক্ষনণনের জনেয এেো ডবোল োনলা  ডমস্রা 
জলপ্রপান র মন া আিন়ি পন়ি মহ্া-আ নঙ্কর অমাডেো়ে ডুডবন়ে ডিল আমানে… 
ভ়োবহ্ আ ঙ্ক চডেন র মন া চাবুে আঘান  জ়ি া োডেন়ে ডিল আমার এে ডেনমনষর 
জনেয। পরক্ষনণই িুই ডাক্তার, থিাট্ট ঘর, পাাঁজরা-োো থিহ্ প্রবল জনলাচ্ছ্বানস এেো 
থেণা-বুিবুনির মন া থভনস থেল থোো়ে থে জানে। 
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থিখলাম, েূনেয ভাসডি। শুধু ভাসডি ে়ে, প্রচণ্ড থবনে থধন়ে যাডে ওপরডিনে। অনেে 
ডেনচ দ্রু  থিাে হ্ন়ে আসনি লন্ডনের ওন়েি এন্ড। ঊধ্বিেড  ডেন্তু পডিম-থঘাঁষা। 
পা লা থধাাঁ়োোর মনধয ডিন়ে থিখন  থপলাম অসাংখয িানির ডচমডে, মােুষ আর 
যােবাহ্নে থবাঝাই সরু সরু রািা, থিাট্ট থিাট্ট ধূডলেণার মন া থচৌনোো পােি, আর 
োপন়ির োন়ে ডবাঁনধ োো োাঁোর মন া ডেনজির চূ়িা। অডচনরই  া সনর থেল িৃডিপে 
থেনে পৃডেবী ঘুরনি বনল। থস জা়েো়ে আডবভূি  হ্ল পানের গ্রাম, েহ্র ডল, েিী। 
থোো়ে থয চনলডি েক্ষেনবনে, ডেিু বলন  পারলাম ো। 
  
পলনে পলনে ডেনচর ডেসেিিৃেয ডবোল হ্ন  ডবোল র অঞ্চল জুন়ি থজনে উঠল 
থচানখর সামনে, েহ্র আর প্রাির, পাহ্া়ি আর উপ যো, আরও েু়োোেন্ন, আরও 
মযা়িনমন়ি, আরও অস্পি হ্ন়ে এল, পাহ্ান়ির েীল বণি আর মাঠ-ম়েিানের সবুজ রনের 
সনঙ্গ আনলােম়ে ধূসরাভা আরও থবডে ডমনে থযন  লােল। ডেনচ অনেে পডিনম থিাে 
থিাে থমনঘর েুেনরা আরও ঝেমনে সািা হ্ন়ে উঠন  লােল। মাোর ওপর আোনের 
রাংও পালনে থেল এেেু এেেু েনর। প্রেনম যা ডিল বসনির আোনের মন া েীডলমা়ে 
েীল, আনি আনি  া োঢ় র হ্ন়ে মধযরান র আোনের মন া োনলা হ্ন়ে থেল, 
 ারপর হ্ল  ুষার-ঝরা েক্ষেনলানের মন া ডমেডমনে োনলা,  ারপর থয মডসেৃষ্ণ 
রাংডে উপডস্থ  হ্ল, থসরেম োনলা রাং েখেও থিডখডে। প্রেনম থিখা থেল এেো  ারা, 
 ারপর অনেে,  ারপর ঝাাঁনে ঝাাঁনে–অগুেড । পৃডেবীপৃষ্ঠ থেনে এ  েক্ষে এেসনঙ্গ 
থেউ েখেও থিনখডে। ডিনের আনলা়ে  ারা থিখা যা়ে ো েীল েেনে। েীন র রান ও 
থিখা যা়ে ো।  ারার আনলা োনে বনল। ডেন্তু এখে আর থচানখ ধাাঁধা লােনি ো–রাডে 
রাডে  ারার অদু্ভ  সমানরাহ্ থিনখ মুগ্ধ হ্ন়ে থেলাম। মরনলানের থেউ এমে স্বেিী়ে িৃেয 
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েখেও থিনখডে। অডবশ্বাসযভানব অদু্ভ  এবাং আিযি হ্ন়ে উনঠনি সূযি। থচাখধাাঁধানো সািা 
আনলা়ে ে়িা সূযি। পৃডেবী থেনে থিখা়ে হ্লনিনে। ডেন্তু আডম থিখলাম ধবধনব সািা 
সূযি। লাল থডারা রন়েনি সািার ওপর। ডেোরা ডঘনর লেলনে থলাডহ্  অডিডজহ্বা। 
িুপানে পাডখর ডাোর মন া রুনপাডল সািা িুনো প্র যঙ্গ ডঠেনর থেনি মহ্ােূনেযর বহু িূর 
পযিি। ডঠে থযে ডাোও়োলা থোলে। ডমেরী়ে ভাস্কনযি থিনখডিলাম এই ধরনের িডব। 
পাডেিব জীবনে থসৌরেোর িডব থিনখডিলাম–এখে থিখলাম স্বচনক্ষ। 
  
পৃডেবীর ডিনে থের  াডেন়ে থিডখ, থসৌরজেন র  ৃ ী়ে গ্রহ্ সনর থেনি আরও িূনর। 
অনেে আনে থেনেই মাঠ-ম়েিাে-প্রাির পবি নে আলািাভানব থচো যাডেল ো। সব 
রাং ডমনলডমনে এোোর হ্ন়ে থেনি। এখে যা থিখা যানে  া এেো সমাে উজ্জ্বল ধূসর 
রাং। মানঝ মানঝ ঝেঝনে সািা থমঘডপণ্ড। সমুর ডাোর চাইন  োঢ় ধূসর রনের। পুনরা 
িৃেযো আনি আনি ঘুনর যানে পূবিডিনে। 
  
দ্রু  ঘনে চনলনি ঘেোনস্রা । পৃডেবী থেনে হ্াজারখানেে মাইল সনর আসার আনে 
ডেনজর েো মনেই হ়্েডে। উপলডি েরলাম এেো আিযি বযাপার। আমার হ্া  থেই, 
পা থেই, থিহ্াাংে থেই, থিহ্যন্ত্র থেই, ভ়ে থেই, যন্ত্রণা থেই। বা়ুেমণ্ডল িাড়িন়ে এনসডি 
অনেেক্ষণ। চারপানে েূেয া। মােুনষর েল্পো ী । আডম ডেন্তু ডেডবিোর। ডেভি়ে। 
সূযিানলাে থধন়ে যানে েূেয ার মনধয ডিন়ে। বস্তুন  প্রড হ্  হ্নে ো বনল আনলা বা 
উত্তাপ ডিনে ো। ডেডব়ি প্রোডিম়ে ডবসৃ্মড ন  আিন্ন আমার সত্তা। থযে স্ব়োং ঈশ্বর 
আডম। থসনেনন্ড থসনেনন্ড অসাংখয মাইল িূনর সনর যানে বহু ডেনচ লন্ডে েহ্নরর 
আমার থিাট্ট ঘরখাডে–িুজে ডাক্তার আমার থখালসোনে ডেন়ে প্রাণপনণ থচিা েনর 
চনলনি আবার  ার মনধয প্রাণ ডেডরন়ে আেন । ডেন্তু আডম থয মুডক্তর স্বাি, থয অোডবল 
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প্রোডি, থয অডেবিচেী়ে পডর ৃডপ্ত থপন়েডি,  ার সনঙ্গ মরজেন র থোেও আেনের 
 ুলো হ়্ে ো। 
  
পলনের মনধয এ গুনলা উপলডির পর পৃডেবী থিন়ি থবনে উধাও হ্ও়োর অেি সুস্পি 
হ্ন়ে উনঠডিল। এ  সহ্জ আর অবেযম্ভাবী বযাপারো থেে থয আনে ভাডবডে, ভাবন  
ডেন়ে অবাে হ্ন়ে ডেন়েডিলাম। বস্তু থেনে ডবডেন্ন হ্ন়েডি হ্ঠাৎ–থভনস যাডে েূেযপনে। 
বস্তুজেন র সনঙ্গ থযখানে এ েুেু বাাঁধে ডিল, সব ডিাঁন়ি থবডরন়ে এনস থসনেনন্ড থসনেনন্ড 
প্রচণ্ড েড নবনে থধন়ে চনলডি আোেভরা সব চে-গ্রহ্-েক্ষের ডিনে। মাধযােষিনণর 
আেষিণ অেুভব েরডি ো। বস্তুরডহ্  বনলই মহ্ােূনেয এ  আেষিণেূেয। মাাংস ডিন়ে 
ে়িা ডপঞ্জর পন়ি থ া পৃডেবীন । পৃডেবীনে আডম  যাে েরডি ো–পৃডেবীই আমানে  যাে 
েরনি–থোো থসৌরজেৎোই সাাঁ সাাঁ েনর সনর যানে পাে ডিন়ে। থচানখ থিখন  ো 
থপনলও উপলডি েরডি, আমার মন াই মুডক্তর আেনে ডবহ্বল বহু আত্মা ডবরাজমাে 
আমার চ ুডিিনে। বস্তুডপঞ্জর থেনে মুডক্ত থপন়ে, পােডবে থলাভ, েি বুডিমত্তা, অেিহ্ীে 
আনবে-অেুভূড  থেনে িা়িা থপন়ে আচডম্বন  উিনবল হ্ন়ে উনঠনি প্রন যনেই। মহ্ােূেয 
থভি েনর থধন়ে চনলনি  ারা আমার পানে পানে–অিৃেয অবস্থা়ে! 
  
পৃডেবী আর সূনযির োি থেনে ক্রমে িুনর সনর থযন  থযন  উপলডি েরলাম, 
অডবশ্বাসযভানব আোনর-আ়ে নে ব়ি হ্ন়ে যাডে থযে। মােুনষর জীবনে ব়ি বলন  যা 
েল্পো েরা যা়ে, থসই  ুলো়ে অনেে… অনেে ব়ি। ডেিুক্ষনণর মনধযই পূডণিমার চাাঁনির 
মন াই বৃহ্িাোর ধারণ েরল পৃডেবী। ডমডেেেন়েে আনে ডদ্বপ্রহ্নরর সূযি প্রিীপ্ত 
থরনখডিল থযখানে ইাংলযানন্ড, এখে থসখানে থিখা যানে থরাদু্দর ঝেঝনে আনমডরোনে। 
মুহূ্ন ি মুহূ্ন ি কু্ষর থেনে কু্ষর র হ্ন়ে আসনি পৃডেবী থোলে। ডেোরা়ে আডবভূি  হ্ল 
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চে। েক্ষেমণ্ডলী থিনখ অবাে হ্লাম। থচোজাো  ার মালা িা়িাও থিখলাম অনেে 
অজাো অনচো েক্ষেমণ্ডলী। প্রোি িুযড  সমুজ্জ্বল েক্ষেরাডেন  উদ্ভাডস  মহ্ােূেয। 
পৃডেবী পলনের মনধয সূনযির মন া থিাে হ্ন়ে এল। ডবপরী ডিনে আলডপনের ডোর 
মন া মঙ্গল গ্রহ্নে থিখা থেল। মহ্াজােড ে ধূডলেণার মন া পৃডেবী ডমডলন়ে যানে বহু 
িূনর। আ ঙ্ক বা ডবস্ম়ে–থোেওোন ই আেন্ন হ্লাম ো। 
  
এরপনরই উপলডি েরলাম, মে মন্থরেড  হ্ন়েনি, ধারণা ে ুে রূপ ডেনে, মঙ্গল গ্রনহ্র 
েক্ষপনে আব িে থিখলাম, এে ডচিা থেনে আনরে ডচিার মনধযোর সমন়ের বযবধাে 
থবন়ি যানে–এে-এে মুহূ্ন ি এে-এেো হ্াজার বির অড বাডহ্  হ্নে। 
  
অেি মহ্ােূনেযর োনলা পেভূডমো়ে এ ক্ষণ ডেিল ডিল েক্ষেমণ্ডলী। হ্ঠাৎ 
 ানিরনেও সনর থযন  থিখলাম। ডিেনে ডিেনে যানে িুর হ্ন  িুনর। আচমো 
অন্ধোনরর মনধয থেনে সূযিেনরাজ্জ্বল এেঝাাঁে প্রিরখণ্ড ধূডলেণার মন া আনলােম়ে 
প্রভা়ে চারডিে উজ্জ্বল েনর ডিন়ে থবডরন়ে থেল আেপাে ডিন়ে। ডমডলন়ে থেল িুনর। 
 ারপনরই থিখলাম, এেো উজ্জ্বল আনলার েণা দ্রু েড ন  এডেন়ে আসনি আমার 
ডিনে। থিখন  থিখন  ব়ি হ্ন়ে উঠল আনলাো। েডে গ্রহ্। আোর থবন়িই চনলনি 
পলনে পলনে। মুহূ্ন ি মুহূ্ন ি ঢাো পন়ি যানে থপিনের মহ্াোে আর অগুেড  েক্ষে। 
চযাপো, ঘুরি গ্রনহ্র চারডিনে োলার মন া বল়ে আর সা ো উপগ্রহ্নে স্পি লক্ষ েরা 
যানে। ডেনমনষ ডবোল হ্ন  ডবোল র হ্ন়ে থযে আমার ওপর ঝাাঁডপন়ে প়িল অড ো়ে 
েডে গ্রহ্, থধন়ে চললাম অগুেড  পােনরর ধারাবষিনণর মনধয ডিন়ে… পােনর পােনর থস 
েী সাংঘা । ধূডলেণার  াণ্ডবেৃ য আর েযাস-আবন ির মনধয ডিন়ে থযন  থযন  চডেন র 
জনেয থিখলাম মাোর ওপর প্রোণ্ড ড েনে থবল্ট; এেই থেে ডঘনর থযে ড েনে 
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চোনলাডে  ডখনলে। িা়ো পন়িনি ডেনচর েুেি প্রল়েোনণ্ডর ওপর। বলন  য ো সম়ে 
থেল,  ার এে িেমাাংে সমন়ের মনধযই ঘনে থেল এ  োণ্ড। ডবিুযঝলনের মন া 
উধাও হ্ন়ে থেল েডে গ্রহ্। সূযিনে থঢনে রাখল েন়েে থসনেনন্ডর জনেয।  ারপনরই 
থিখা থেল আনলার পেভূডমো়ে পাে থখন  থখন  ডমডলন়ে যানে এেো ধযাব়িা োলনচ 
িাে। ধডরেী মা-থে। আর থিখন  থপলাম ো। 
  
রাজেী়ে েড নবনে, অখণ্ড ধেিঃেনব্দ্যর মনধয ডিন়ে থপডরন়ে এলাম থসৌরজেৎ। থযে এেো 
জামা খুনল পন়ি থেল ো থেনে। অেডণ   ারোরাডজর মনধয ডেিে এেো েক্ষে হ্ন়ে 
থজনে রইল সূযি-আেপানে ধূডলেণার মন া গ্রহ্–বহু িূনরর আনলা়ে স্পি ে়ে থোেওোই 
ডমনলডমনে এোোর। থসৌরজেন র বাডসো আর েই আডম। এনস পন়িডি বাইনরর 
িহ্মানণ্ড–বডহ্িঃমহ্াোনে। আরও দ্রু  ঘেীভূ  হ্ল েন়েেো েক্ষেমণ্ডলী–থচো 
 ারোমণ্ডলীরা অিৃেয হ্ন়ে যাও়োর পর। ঘুরি েীহ্াডরোর মন া থিখন  হ্ল 
মহ্াোনের থসইডিেো।  ার ওপানর বযাডি  মহ্ােূেয া–খণ্ড খণ্ড ডেিঃসীম  ডমস্রা–মানঝ 
মানঝ ডচেডমে েরনি েক্ষে। েনম আসনি সাংখযা়ে। মনে হ্ল থযে দ্রু  হ্ন  দ্রু  র 
হ্নে িহ্মানণ্ডর িুনে যাও়ো–ধূডলেণার আোনর ডেিঃেনব্দ্ ডবলীে হ্নে মহ্ােূনেয। 
ঝেঝনে েক্ষেরা আরও ঝেঝনে হ্ন়ে উঠনি, োিাোডি এনস থিখডি, গ্রহ্নির ো 
থেনে ডঠেনর যানে থযে থভৌড ে িুযড । পরমুহূ্ন িই িপ েনর ডেনব যানে ভূ ুন়ি 
আনলা–ডমডলন়ে যানে অেডিনত্বর মনধয। অস্পি ধূমনে ু, উল্কার ঝাাঁে, বস্তুেণা, 
আনলােেণার ঘূডণি সাাঁ  সাাঁ  েনর থবডরন়ে যানে পাে ডিন়ে। থেউ থোডে থোডে মাইল 
িূর ডিন়ে, থেউ োি ডিন়ে। অেল্পেী়ে েড নবে প্রন যনেরই। ধাবমাে  ারোমণ্ডলী, 
ক্ষডণে অডিফুডলঙ্গ েুচেুনচ োনলা প্রোণ্ড রাডের বুে থভি েনর িুনে এনসই ডমডলন়ে 
যানে ডেনমনষ ডেনমনষ। ডবোল হ্ন  ডবোল র হ্নে েক্ষেহ্ীে িুনরর মহ্ােূেয–থযডিনে 
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আেৃি হ্ন়ে চনলডি আডম ডবরামডবহ্ীেভানব। থিখন  থিখন  মডসেৃষ্ণ এবাং থববাে েূেয 
হ্ন়ে থেল মহ্াোনের ডসডে অঞ্চল–িুযড ম়ে েক্ষেম়ে িহ্মাণ্ড থপিনে িুনে ডেন়ে 
োিাোডি হ্ন  হ্ন  আনলােপুঞ্জ হ্ন়ে থেল। এনস প়িলাম ধু ধু মহ্ােূেয ার মনধয। 
োনলা অমাডেো আনি আনি ডবরাে র হ্ন়ে চারডিে থেনে থিনে ধরল আমানে–
আগুনের েণার মন া েক্ষেগুনলা ঝডেড  সনর থেল িূর হ্ন  িূনর–োডি আর েূেয ার 
েহ্বনর এো আডম থধন়ে চললাম থোো়ে থে জানো বস্তু ডিন়ে ে়িা অেি িহ্মাণ্ডও 
থেষোনল এে েণা আনলােম়ে ধুনলার মন া অস্পি হ্ন়ে এল থপিনে–এনেবানরই 
অিৃেয হ্ন  আর থিডর থেই। 
  
আচডম্বন  মহ্া-আ ঙ্ক থপন়ে বসল আমানে। ভাষা ডিন়ে থসই আ ঙ্ক অেুভূড নে প্রোে 
েরা যা়ে ো। সীমাহ্ীে এই অন্ধোনরর মনধয আমার মন াই ডে রন়েনি আরও অনেে 
অিৃেয আত্মা? পৃডেবীর সমাজবি জীব আডম–আত্মানির সমাজ ডে পাব এখানেো, এোই 
োেন  হ্নব? েী অবস্থা়ে পযিবডস  হ্ন়েডি,  া-ও থ া বুঝডি ো। জীবসত্তা থেনে 
থবডরন়ে এনস সত্তা আর সত্তাহ্ীে ার মাঝামাডঝ পযিান়ে থপৌঁনি থেলাম োডে? থিনহ্র 
থখালস, বস্তুর থখালস সবই থেনে ডিাঁন়ি থেও়ো হ্ন়েনি আমার োি থেনে সঙ্গ আর 
ডেরাপত্তা এখে ডেিে মরীডচো। চারডিনেই থ া ডেডব়ি  ডমস্রা–অখণ্ড েীরব া। সত্তা 
ডিল –এখে থেই। ডেিুই েই এখে আডম। ডে ল েহ্বনর ডেরড ে়ে কু্ষর এে েণা 
আনলা িা়িা ডেিুই থ া আর থিখা যানে ো। প্রাণপনণ থোোর, থিখার থচিা 
েনরডিলাম। ডেন্তু অসীম ধেিঃেব্দ্য, অসহ্য অন্ধোর, ডবভীডষো আর ধেরােয িা়িা ডেিুই 
উপলডি েডরডে। 
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িহ্মানণ্ডর সব বস্তু থযখানে জন়িা হ্ন়েনি, থসইখানে হ্ঠাৎ থিখলাম এেো ক্ষীণ িুযড । 
িুযড র িুপানের পডেও ডেিঃসীম  ডমস্রা়ে আবৃ  ে়ে। থযে অেিোল ধনর থচন়ে ডিলাম 
থসইডিনে। িীঘিক্ষণ প্র ীক্ষার পর ঝাপসা িুযড  স্পি র হ্ল বনে, ডেন্তু থবাধেময হ্ল 
ো ডেিুই।  ারপনরই পডের চারডিনে আডবভূি  হ্ল অড ে়ে ক্ষীণ, অড ে়ে মযা়িনমন়ি 
বািাডম রনের থমঘ। অসহ্য অসডহ্ষু্ণ া়ে অডস্থর হ্ন়েডিলাম। ডেন্তু এ  ধীরেড ন  
থমঘোর ঔজ্জ্বলয বৃডি পাডেল থয, ডেিুন ই আোজ েরন  পারলাম ো েী ধরনের 
ডবস্মন়ের সমু্মখীে হ্ন  চনলডি। মহ্ােূনেযর ডচররাডের মনধয ওই অদু্ভ  লালাভ উষা 
েীনসর সূচো বহ্ে েরনি, ডেিুন ই বুনঝ উঠলাম ো। 
  
আনি আনি ডবিঘুনে হ্ন়ে উঠডিল থমনঘর আোর।  লার ডিনে থযে থঠনল থবডরন়ে 
রন়েনি চারনে বস্তুপুঞ্জ–ওপরডিনে েী থযে এেো উনঠ থেনি ডসনধ সরলনরখা়ে। 
অপো়োর মন া এ আবার েী ডজডেস? এ ডজডেস থিখডি আনে… হ্যাাঁ, হ্যাাঁ, থিনখডি… 
ডেন্তু থোো়ে থয থিনখডি, ডেিুন ই থখ়োল েরন  পারলাম ো। আচমো উপলডি 
েরলাম ডবডচে আেৃড র স্বরূপ। মুনঠা-েরা এেো হ্া ! মহ্ােূনেয আডম এো, সামনে 
ওই প্রোণ্ড িা়োসম হ্া , বস্তুম়ে থোো ডবশ্বিহ্মাণ্ড এে েণা অডেডঞ্চৎের ধুনলার মন া 
পন়ি রন়েনি ওই হ্ান র ডেনচ।  জিেীন  ঝেঝে েরনি এেো আাংডে। আাংডের 
ডেোরা়ে ডচেডমে েরনি এে েণা অনলা–থয িহ্মাণ্ড থিন়ি এলাম–ওই িহ্মাণ্ড। মুনঠা়ে 
ধরা বস্তুোনে থিখন  অনেেো োনলা ডান্ডার মন া। অেিোল ধনর ভন়ে-ডবস্মন়ে 
অসহ্া়েভানব থচন়ে ডিলাম থসই হ্া  আর থসই ডান্ডার ডিনে–েী থয ঘেনব এরপর, 
বুঝন  পাডরডে। থেবলই মনে হ্ডেল, ঘেনব ো ডেিুই, থচন়ে োেন  হ্নব অেিোল 
ধনর এইভানব থোেওডিেই বুঝব ো ওই হ্া  আর ওই ডান্ডার  াৎপযি, থেে ওই 
উপস্থাপে, েীনসর িা়ো। আমার সত্তাহ্ীে ধেবিযডক্তে সত্তা়ে থেনে যানব শুধু যা অনমাঘ, 
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যা আডি এবাং অিহ্ীে– ারই উপডস্থড । বৃহ্ত্তর অেয থোেও সত্তার ওপনর এই থোো 
ডবশ্বিহ্মাণ্ডো প্রড সডর  আনলােেণা ডে ো, এ প্রনের জবাবও পাব ো থোেওডিে। 
থোেওডিেই জােব ো এই রডব-েেী- ারাভরা ডবোল িহ্মাণ্ড আনরেো িহ্মানণ্ডর 
পরমাণুমাে ডে ো, থসই িহ্মাণ্ডোও হ়্েন া আনরেো িহ্মানণ্ডর পরমাণু। এবাং থস 
িহ্মাণ্ডও আনরে িহ্মানণ্ডর পরমাণু িা়িা ডেিুই ে়ে। এইভানবই ডে চলনি সৃডির 
পরম্পরা? থে জবাব থিনব এই প্রনহ্ডলোর? আডমই বা েী? বািডবেই ডে অ-বস্তু? 
আমার চারডিনে এেো থিহ্ িাো থবাঁনধ উঠনি থযে মনে হ্ল–খুবই আবিা উপলডি। 
োরেী়ে  ডমস্রার মনধয ওই হ্া  থয ইডঙ্গ  বহ্ে। েরনি, ডেডি ভানব  া বুঝলাম ো। 
হৃি়েভাব ডিন়ে শুধু থের থপলাম, ডেরাোনরর মনধয থেনে অনেে আোর ধ ডর হ্ন়ে 
যানে… োাঁপনি… িুলনি… আবার ডমডলন়ে যানে। 
  
ঘণ্টাধ্বডের মন া এেো েব্দ্ শুেলাম। ক্ষীণ েব্দ্। থযে অসীনমর ওপার থেনে থভনস 
আসা েব্দ্–ডেনরে  ডমস্রা েুাঁন়ি আসন  হ্নে বনল, এ  অস্পি। আবার… আবার থসই 
ঘণ্টাধ্বডে… অেুধ্বডে  হ্নে সুেম্ভীর েনব্দ্… অেুেম্পে আর অেুরণে োাঁপনি এেডে 
ঘণ্টাধ্বডে থেনে আনরেডে ঘণ্টাধ্বডের অিবি িী সমন়ে। থসই সনঙ্গ মনে হ্ল থযে 
েক্তভানব ডান্ডা থচনপ ধরল হ্া ো। হ্ান র অনেে ঊনধ্বি, অন্ধোনরর মধযডবেুন  
থিখলাম এেো আনলােবৃত্ত–অস্পি েসেরাস-িুযড র মন া। থভৌড ে ব ুিনলর মন া 
আনলাে-থোলনের মনধয ধুে ধুে েনর েব্দ্োি সৃডি েনর চনলনি ঘণ্টাধ্বডে। থেষ 
ধ্বডেোর সনঙ্গ সনঙ্গই অিৃেয হ্ন়ে থেল হ্া খাো। বুঝলাম, সম়ে হ্ন়েনি ডেেে। শুেলাম 
ডবপুল জনলাোনসর গুরুেম্ভীর িূরা়ে  েজিে। মহ্াোনের বুনে ডবোল পডের মন া ডেন্তু 
ডস্থর হ্ন়ে রইল োনলা ডান্ডাো।  ারপনরই মহ্ােূনেযর িূর ম প্রাি পযিি থধন়ে থেল 
এেো েণ্ঠস্বর অবসাে ঘেল যন্ত্রণার। 
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 ৎক্ষণাৎ অসহ্য হ্ষি-উল্লানসর আবন ি মুহ্যমাে হ্ন়ে থেলাম। থিখলাম, উজ্জ্বল হ্ন়ে 
উঠনি চেচনে সািা বৃত্তো, থচেোই ি়িানে োনলা ডান্ডাো, স্পি পডরষ্কার হ্ন়ে উঠনি 
আরও অনেে ডেিু। বৃত্তো হ্ন়ে থেল ঘড়ির ডা়োল, ডান্ডাো আমার খানের থরডলাং। 
হ্যাডেনে িাাঁড়িন়ে োেন  থিখলাম আমার পান়ের ডিনে থরডলাং-এর পানে–হ্ান  এেো 
থিাে োাঁডচ। ঘান়ির ওপর ডিন়ে মযানন্টনল রাখা ঘড়ির ডা়োনল থিখা যানে, োাঁো িুনো 
এে হ্ন়ে ডেন়ে খা়িা হ্ন়ে রন়েনি বানরাোর ঘনর। আেনোো থেডবনল েী থযে ধুনে। 
থমানে, পাাঁজনর অেুভব েরলাম এেো চাপা অেুভূড –যানে যন্ত্রণা বলা যা়ে ো 
থোেওমন ই। 
  
সাঙ্গ হ্ন়েনি অপানরেে। আডম মডরডে। আচডম্বন  উপলডি েরলাম, আধখাো বির জুন়ি 
োো চাপা ডবষািনবাধও ড নরাডহ্  হ্ন়েনি মনের থভ র থেনে। 
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