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িবਛান একােডিমর মহাপিরচালক মহামানઘ িকিহ কােলা গઝানাইট োটিবেলর চারপােশ বেস থাকা অনઘ সদসઘেদর মઓেখর িদেক একনজর 
তািকেয় নরম গলায় বলেলন, ‘অেনক িদন পর অাজ অািম োতামােদর সবাইেক অামার এখােন োডেক এেনিছ৷ অামার ডাক ੂেন োতামরা 
সবাই এেসছ, োস জনઘ অেনক ধনઘবাদ৷’ 
একােডিমর তরઔণ সদসઘ িফদা তার মাথার োসানািল চઓল হাত িদেয় োপছেন সিরেয় বলল, ‘মহামানઘ িকিহ, অাপিন অামােদর োডেকেছন, 
এিট অামােদর কত বড় োসৗভাগઘ!’ 
অনઘ সবাই মাথা োনেড় সায় িদল, বলল, ‘অেনক বড় োসৗভাগઘ৷’ 
মহামানઘ িকিহ মৃদઓ োহেস বলেলন, ‘অেনক বয়স হেয়েছ, কখন পিৃথবী োথেক চেল োযেত হয়, তাই ভাবলাম, একবার োতামােদর সবার 
সেਔ বিস৷ একটઓ োখালােমলা কথা বিল৷’ 
জীবিবਛানী িরিক মাথা োনেড় বলল, ‘অাপনােক অামরা এত সহেজ পিৃথবী োছেড় চেল োযেত োদব না৷ অাপিন অারও অেনক িদন 
অামােদর সেਔ থাকেবন৷’ 
অনઘরাও মাথা নাড়ল, গিণতিবদ টઓহাস োসাজা হেয় বেস বলল, ‘মহামানઘ িকিহ, অাপিন পৃিথবীর ইিতহােস িবਛান একােডিমর সবગেশઝੋ 
মহাপিরচালক৷ অাপনার সময় এই পিৃথবী সব িদক িদেয় সবગেশઝੋ জায়গায় োপৗঁেছেছ৷’ 
িবਛানী িফদা মাথাটা সামেন এিগেয় এেন বলল, ‘হঁઘা৷ এই মઓহકেতગ পিৃথবী োয অবએઐায় োপৗঁেছেছ অার কখেনা োস রকম অবએઐায় িছল না৷ 
ਛােন-িবਛােন, িশেઈপ-সািহেতઘ সব িদক িদেয় পিৃথবীর মানઓষ একটা নতઓন অবએઐায় োপৗঁেছেছ৷’ 
গিণতিবদ টઓহাস বলল, ‘এর পઓেরা কিৄতত ંঅাপনার৷’ 
মহামানઘ িকিহ বাধা িদেয় বলেলন, ‘না, না, োতামরা োতামােদর কথায় অিতরਙন করছ৷ এটা োমােটই অামার একক কৄিতত ંনয়৷ অািম 
কখেনাই একা োকােনা িসਤাੰ੪ িনইিন৷ োতামােদর সবার সেਔ কথা বেলিছ, কথা বেল িসਤাੰ੪ িনেয়িছ৷ কােজই যিদ োকােনা কৄিতত ંথােক 
তাহেল োসটা অামার একার নয়, অামােদর সবার৷’ 
িবਛানী িফদা বলল, ‘িকੰ੫ োনতৄতটંઓকઓ িদেয়েছন অাপিন৷’ 
মহামানઘ িকিহ বলেলন, ‘যা-ই োহাক, অািম এটা িনেয় োতামােদর সেਔ তকગ করেত চাই না৷ বরং োতামােদর কী জনઘ োডেকিছ োসটা িনেয় 
কথা বিল৷’ 
সবাই মাথা োনেড় োসাজা হেয় বেস উਅসઓক োচােখ মহামানઘ িকিহর িদেক তাকাল৷ মহামানઘ িকিহ খািনকটা অনઘমনੌভােব বলেলন, 
‘এটা োতা োকউ অসંীকার করেত পারেব না োয মানઓষ হে੧ছ এই িবশੴবચਜ਼ােਟর সবગেশઝੋ সৃিੈ৷ োহােমা সઘািপেয়নস এই পযગােয় এেসেছ 
িববতગেনর োভতর িদেয়, তার জনઘ সময় োলেগেছ লাখ লাখ বছর৷ োসই দઓই শ হাজার বছর অােগর োহােমা সઘািপেয়নস িববতગেনর োভতর 
িদেয় বতગমান পযગােয় এেসেছ৷ এই িববতગনটઓকઓ পઓেরাপઓির এেসেছ পઝকিৄত ও পিরেবেশর পઝভােব, সંাভািবকভােব৷’ 
মহামানઘ িকিহ একটઓ থামেলন, িতিন িঠক কী বলেত চাইেছন োবাঝার জনઘ সবাই অাগઝহ িনেয় তাঁর িদেক তািকেয় রইল৷ মহামানઘ িকিহ 
অাবার ੂরઔ করেলন, বলেলন, ‘এ মઓহકেতગ এই পিৃথবীেত মানব পઝজািত তােদর সবગেশઝੋ অবએઐায় অােছ৷ অামরা িক জািন, অাজ োথেক 
এক লাখ বছর পর িকংবা এক িমিলয়ন বছর পর অামরা োকান পযગােয় থাকব? অামরা িক অামােদর মেতাই থাকব, নািক অনઘ রকম 
হেয় যাব?’ 
জীবিবਛানী টઓহাস বলল, ‘অামরা িসমઓেলশন কের োসটা োদেখিছ়়়’ 
মহামানઘ িকিহ মাথা নাড়েলন, বলেলন, ‘হঁઘা, অািম োসই িসমઓেলশন োদেখিছ৷ োতামরাও োদেখছ৷ অািম োদেখ একটઓ দઓিઉচੰ੪াগઝએ੪ হেয়িছ 
এবং োস জনઘই অািম োতামােদর োডেকিছ৷’ 
মহামানઘ িকিহ একটઓ থামেলন৷ সবার োচােখর িদেক তাকােলন এবং বলেলন, ‘মানઓষ পઝকিৄতর সંাভািবক পઝিਠઙয়ায় িববতગেনর োভতর িদেয় 
এখােন এেসেছ, িকੰ੫ এখন িবਛােনর মিহমায় অামােদর অার িববতગেনর ওপর িনভગর করেত হয় না৷ মানઓেষর োভতের যিদ োকােনা 
পিরবতગন অানেত হয়, অামরা ইে੧ছ করেল োসটা অানেত পাির৷’ 
জীবিবਛানী টઓহাস বলল, ‘মহামানઘ িকিহ, অাপিন িক বলেত চাইেছন অামরা িনেজ োথেক মানઓেষর োভতের োকােনা পিরবতગন অািন?’ 
‘অািম োসটা োসভােব বলেত চাইিছ না৷ অািম োতামােদর কােছ জানেত চাইিছ৷ িবਛান একােডিমর সদসઘ িহেসেব এই পিৃথবীর 
মানবজািতর পઓেরা দািয়ত ંঅামােদর হােত৷ ভিবষઘেতর মানઓষ এই পৃিথবীেত কীভােব থাকেব, োসটা িনভગর কের বতગমােনর মানઓষেক 
অামরা কীভােব ভিবষઘেতর জনઘ পઝએ੫ত কির৷ অািম োতামােদর কােছ জানেত চাইিছ, পিৃথবীর মানઓষ িক ভিবষઘেতর জনઘ পઓেরাপઓির 
পઝએ੫ত? মানবেদহ িক িনখઓঁত?’ 
হঠাਅ কের সবাই একসেਔ কথা বলেত ੂরઔ করল, অাবার পઝায় সেਔ সেਔই সবাই চઓপ কের োগল৷ জীবিবਛানী টઓহাস বলল, ‘না, 
মহামানઘ িকিহ, মানবেদহ িনখઓঁত নয়৷ এর মেধઘ অেনক ਠઔিট অােছ৷ অামরা সবাই োসটা জািন৷ িববতગেনর কারেণ অামােদর োচাখটা ভઓল,
োচােখর োভতের অােলা-সংেবদন োকাষ িনেচ, নাভગ ওপের৷ অেਇাপােসর োচাখ হে੧ছ সিঠক৷’ 
িবਛানী িফদা বলল, ‘তઓিম োচােখর কথা বলছ, িকੰ੫ অামরা োতা সাধারণত োচােখর সীমাবਤতাটা ৌদনি੯দন জীবেন োটর পাই না৷ 
োযটা োটর পাই োসটার কথা বেলা না োকন?’ 
‘োসটা কী?’ 
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‘নবজাতেকর মাথা৷ তઓিম জােনা, মানবিশੂর মাথা কত বড়? একজন মােয়র গভગনািল িদেয় মানবিশੂ োবর হেত পাের না, মােয়র সੰ੪ান 
জੰੱ িদেত কত কੈ হয়, তઓিম জােনা?’ 
জীবিবਛানী টઓহাস বলল, ‘অািম পઓরઔষ মানઓষ, সੰ੪ান জੰੱ িদেত হয় না৷ তাই কেੈর পিরমাণটઓকઓ জািন না৷ িকੰ੫ িবষয়িট অািম বઓঝেত 
পারিছ৷’ 
গিণতিবদ িরিক বলল, ‘িববতગেনর কারেণ মানઓষ হঠাਅ কের দઓই পােয় দাঁিড়েয় োগেছ, িকੰ੫ হােড়র সংেযাগটা মানઓেষর পઓেরা ওজন 
িঠকভােব িনেত পাের না৷ দઓিট পা না হেয় চারিট পা হেল ওজনটা িঠকভােব িনেত পারত৷ মানઓেষর হঁাটઓও খઓব দઓবગল৷’ 
পઝযઓিਡઙিবদ িরিভক কম কথা বেল, োস সবাইেক বাধা িদেয় বলল, ‘োতামরা োকউ এেপনিডেਈর কথা োকন বলছ না? এটা শরীেরর 
োকােনা কােজ লােগ না৷ হঠাਅ হঠাਅ সংਠઙিমত হেয় কী ঝােমলা কের োদেখছ?’ 
িরিভেকর কথার ভিਔেত সবাই োহেস উঠল৷ জীবিবਛানী সઓহাস বলল, ‘এটা ঝােমলা িদেত পাের, িকੰ੫ এর ਊরઔত ંকম৷ এর োচেয় অেনক 
োবিশ ਊরઔতંপণূગ হে੧ছ পઓরઔষ ও নারীর জনেনি੯দઝয় এবং এਊেলা োকােনাভােবই সিঠক নয়৷ এর অবએઐান খઓবই িবপਕনক!’ 
িবਛানী িফদা িকছઓ একটা বলেত যাি੧ছল৷ মহামানઘ িকিহ হাত তઓেল সবাইেক থািমেয় িদেলন৷ মদৃઓ োহেস বলেলন, ‘অািম জািন, 
মানবেদেহর িডজাইেনর অসઃপકণગতা িনেয় োতামােদর সবারই অেনক িকছઓ বলার অােছ! অামরা ইে੧ছ করেল এটা িনেয় সারা িদন কথা 
বলেত পাির৷ িকੰ੫ অািম োসটা করেত চাইিছ না৷ অামােদর োক੯দઝীয় কিઃপউটাের মানবেদেহর সীমাবਤতার পઓেরা তািলকা রেয়েছ৷ 
োতামরা এখন যা যা বেলছ, তার বাইের অারও অেনক িবষয় অােছ৷ অািম োতামােদর কােছ জানেত চাইিছ, অামরা িক পઝাকৄিতক 
িববতગেনর ওপর ভরসা কের অেপਉায় থাকব, নািক অামরা িনেজরা মানবেদেহর সীমাবਤতাਊেলা িমিটেয় োদওয়ার োচੈা করব?’ 
িবਛান একােডিমর সদসઘরা অাবার সবাই একসেਔ কথা বলেত ੂরઔ করল৷ িকছઓਉেণর মেধઘই তারা অবশઘ োথেম োগল৷ তারপর 
একজন একজন কের িনেজর বਡઙবઘ বলল৷ দীঘગ অােলাচনার পর িবਛান একােডিম োথেক মানবজািতর ভিবষઘਅ িনেয় সবગকােলর 
সবেচেয় ਊরઔতંপণূગ িসਤাੰ੪িট োনওয়া হেলা৷ িবਛান একােডিম সবગসমઅিতਠઙেম িসਤাੰ੪ িনল, মানবজািতর োজেনােম অাগামী এক শ বছের 
খઓব ধীের ধীের পিরবতગন অানা হেব, োযন এক শ বছর পর মানবেদেহ অার োকােনা সীমাবਤতা না থােক৷ মানবেদহ হেব িনখઓতঁ, োযন 
তারা ভিবষઘেত এই পৃিথবীেত অতઘੰ੪ সফল একটা পઝজািত িহেসেব িটেক থাকেত পাের৷ িসਤাੰ੪ োনওয়ার পর মহামানઘ িকিহ নরম গলায় 
বলেলন, ‘োতামােদর সবাইেক ধনઘবাদ৷ ভিবষઘেতর মানব অাজেকর এই িসਤােੰ੪র জনઘ োতামােদর পઝিত কতৄਛ থাকেব৷’ 
সবাই মাথা নাড়ল, িবਛানী িফদা বলল, ‘অাপনার োনততৄ ંছাড়া অামরা কখেনাই এই ਊরઔতপંণূગ িসਤাੰ੪ িনেত পারতাম না, মহামানઘ
িকিহ৷’ 
 
িবਛান একােডিমর মহাপিরচালেকর সামেন রাੈચীয় িচিকਅসােকে੯দઝর পিরচালক মাথা িনচઓ কের দাঁিড়েয় িছল৷ পিরচালক মাথা তઓেল 
বলল, ‘এিট অাপিন কী বলেছন, মহামানઘ িকিহ?’ 
‘অািম এটা িঠকই বলিছ৷ অািম অেনক িচੰ੪া কের এই িসਤাੰ੪ িনেয়িছ৷’ মহামানઘ িকিহ বলেলন, ‘তઓিম পઝেয়াজনীয় বઘবએઐা গઝহণ কেরা৷’ 
িচিকਅসােকে੯দઝর পিরচালক বলল, ‘অাপনার োদহ সઓએઐ ও িনেরাগ৷ অাপিন অারও দীঘગিদন োবেঁচ থাকেবন৷ অাপিন োকন এখনই শীতল 
ঘের োযেত চাইেছন?’ 
মহামানઘ িকিহ বলেলন, ‘তার দઓিট কারণ৷ পઝথমত, অািম নতઓন োনততৄ ંগেড় তઓলেত চাই৷ অািম দীঘગিদন িবਛান একােডিমর 
মহাপিরচালেকর দািয়ত ંপালন কেরিছ৷ এখন অনઘ োকউ করઔক৷ িਦতীয়ত, অািম খઓব োবিশ বৃਤ হেয় অচল হওয়ার অােগই শীতল ঘের 
োযেত চাই৷ অাজ োথেক এক শ বছর পর অািম োজেগ উেঠ পিৃথবীর মানઓষেক োদখেত চাই৷ মানবেদেহর সব সઃপકণગতা অার ਠઔিট দકর 
করার পর তারা পৃিথবীেত কীভােব বসবাস করেব, অািম োসটা িনেজর োচােখ োদখেত চাই৷’ 
িচিকਅসােকে੯দઝর পিরচালক িবষণੱ গলায় বলল, ‘অাপিন যিদ োসটাই চান, তাহেল অামরা োসটাই করব৷ তেব, মহামানઘ িকিহ, পিৃথবীর 
মানઓষ িকੰ੫ অাপনােক এভােব হারােত চাইেব না৷’ 
মহামানઘ িকিহ মৃদઓ োহেস বলেলন, ‘তઓিম োসটা িনেয় মাথা ঘািমেয়া না৷ অামােক একটা শীতল ঘের রাখার বઘবએઐা কেরা৷ অামােক 
জািগেয় তઓলেব অাজ োথেক িঠক এক শ বছর পর৷’ 
িচিকਅসােকে੯দઝর পিরচালক মাথা নઓইেয় বলল, ‘অাপনার অােদশ অামােদর সবার জনઘ িশেরাধাযગ৷’ 
 
কઘাপসઓেলর োভতর খઓব ধীের ধীের োচাখ খઓলেলন মহামানઘ িকিহ৷ োভতের অাবছা ও নীলাভ এক ধরেনর অােলা৷ মাথার কােছ োকােনা 
একটা োপাটગ োথেক শীতল বাতাস বইেছ৷ োসই বাতােস এক ধরেনর িমিੈ গਬ৷ োচােখর কাছাকািছ একটা পઘােনল৷ োসখােন সবઓজ 
অােলার একটা সংেকত৷ োছাট িমটারিট োদখাে੧ছ, পিৃথবীেত এর মেধઘ এক শ বছর োকেট োগেছ৷ মহামানઘ িকিহ শাੰ੪ হেয় ੂেয় রইেলন, 
তঁার শরীেরর অਔ-পઝতઘਔ িকছઓਉেণর মেধઘই সচল হেয় উঠেব৷ তখন িতিন এই কઘাপসઓেলর োভতর োথেক োবর হেয় অাসেবন৷ িতিন 
িনেজর োভতের এক ধরেনর উেਡজনা অনઓভব করেত থােকন৷ 
মহামানઘ িকিহ যখন কઘাপসઓল খઓেল োবর হেয় এেলন তখন পিৃথবীেত সકযગ ঢেল পেড় িবেকল োনেম এেসেছ৷ িতিন সઓরিਉত ঘেরর ভারী 
দরজা খઓেল োবর হেয় অাসেতই বাইেরর সেতজ সবઓজ পৃিথবীর ঘચাণ অনઓভব করেলন৷ চারপােশ বড় বড় গাছ, ঘাস উচঁઓ হেয় অােছ, 
ওপেরর নীল অাকােশ সাদা োমঘ৷ িতিন কান োপেত পািখর িকিচরিমিচর শਲ਼ ੂনেত োপেলন৷ বઓেকর োভতর িতিন এক ধরেনর পઝশািੰ੪ 
অনઓভব করেলন৷ িফসিফস কের িনেজর মেন বলেলন, ‘অাহা! এই পিৃথবী কী অপবূગ! সৃিੈকতગা, োতামােক ধনઘবাদ, অামােক মানઓষ 
িহেসেব এই পৃিথবীেত পাঠােনার জনઘ!’ 
মহামানઘ িকিহ ঘােসর ওপর পা িদেয় সামেন োহেঁট োযেত থােকন৷ তঁােক একটা োলাকালয়, একটা জনপদ খઓেঁজ োবর করেত হেব৷ 
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পৃিথবীর পণূગাਔ মানઓষেক িনেজর োচােখ োদখেত হেব৷ তঁার োকৗতકহল অার বাধ মানেত চাইেছ না৷ 
হঠাਅ মহামানઘ িকিহ এক ধরেনর সতকગশਲ਼ ੂেন মাথা ঘઓিরেয় তাকােলন৷ খািনকটা দકের কেয়কিট চতઓઊপদ পઝাণী তােদর চার পােয়র 
ওপর ভর কের তঁার িদেক িએઐর দৃিੈেত তািকেয় অােছ৷ কী িবিচਠ এই পઝাণীিট, অার কী িবিচਠ তার দিৃੈ! তাঁর সময় কখেনা িতিন এ 
ধরেনর োকােনা পઝাণী োদেখনিন৷  
পઝাণীਊেলা এক ধরেনর িহংসઝ শਲ਼ করেত করেত হঠাਅ চার পােয় ভর কের তাঁর িদেক এিগেয় অাসেত থােক এবং হঠাਅ কের িতিন 
বઓঝেত পােরন, এਊেলা অাসেল মানઓষ৷ ভয়াবহ অাতেਓর একটা শীতল োসઝাত তঁার োমরઔদਟ িদেয় বেয় যায়৷ তাঁর ভিবষઘেতর মানઓেষর 
এিট োকান ধরেনর পিরণাম? মানઓষਊেলা একটઓ কােছ এেল িতিন বઓঝেত পােরন, মােয়েদর সੰ੪ান জੰੱ োদওয়ার কੈ লাঘব করার জনઘ 
এেদর মাথা োছাট কের োদওয়া হেয়িছল৷ োস জনઘ মিએ੪েઊকর অাকারও োছাট হেয়েছ৷ এখন তারা অার বઓিਤদীਮ মানઓষ নয়৷ তারা এখন 
বઓিਤবৃিਡহীন পੂ৷ তারা সবাই উলਔ, কাপড় পরার পઝেয়াজনীয়তাটઓকઓ পযગੰ ੪ অনઓভব কের না৷ শরীেরর ওজন সিঠকভােব ছিড়েয় োদওয়ার 
জনઘ তারা এখন চার হাত-পােয় োছাটাছઓিট কের৷ িববতગেন মানઓষ একবার দઓই পােয় দাঁিড়েয়িছল৷ এখন উেઈটা িববতગেন অাবার তারা চার 
পােয় িফের োগেছ৷ মহামানઘ িকিহ এই মানઓষਊেলার িদেক িবએੱয় িনেয় তািকেয় থােকন৷ তােদর োভতের অারও অেনক সકਉઅ পিরবতગন 
হেয়েছ, িকੰ੫ োসਊেলা োবাঝার অােগই মানઓষਊেলা তােক ধের োফলল−হাতਊেলা এখেনা বઘবহার করেত পাের৷ শਡઙ হােত তঁােক ধের 
োফেল িহংসઝ শਲ਼ করেত করেত দাঁত িদেয় কামেড় তাঁর কਞনািল িছঁেড় োফলল৷  
মৃতઓઘর পূবગমઓহકেতગ িতিন তােদর োচােখর িদেক একবার তাকােত োপেরিছেলন, োবাধহীন পੂর িহংসઝ োচাখ, িকੰ੫ োসਊেলা িছল িনখઓঁত 
অেਇাপােসর োচাখ ৷
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