
‘আই, র োবট’ সিনেমো  িো -িংনেপ 
রমোহোম্মোদ রমোজোনম্মল হক 

 

হসলউনে  মুসি। স সলজ হয় ২০০৪ িোনল। গনে  পটিূসম ২০৩৫ িোল। ততসদনে মোেুনে  মনতো র োবনট ো িব চোস সদনক। 
মোেুনে  কোজ িব কন  সদনে। র োবট ো রমনে চনল ৩টো সেয়ম। ববজ্ঞোসেক কেকোসহেী রলখক আইনজক আসিমি ১৯৪২ 
িোনল বত ী কন নেে এিব সেয়ম। 

১ম সেয়ম: রকোনেো র োবট মোেুনে  েসত ক নত পো নব েো। অথবো, তো  সেসিয়তো  কো নে রকোনেো মোেুনে  েসত হনত 
সদনত পো নব েো। 

২য় সেয়ম: ১ম সেয়মসট িঙ্গ েো হওয়ো িোনপনে একটো র োবট অবশ্যই মোেুনে  হুকুম রমনে চলনব। 

৩য় সেয়ম: ১ম ও ২য় সেয়মসট লসিত েো হওয়ো িোনপনে একটো র োবট সেনজনক  েো ক নব। 

আনমস কো  সশ্কোনগো শ্হন   একজে সেনটকসটি পুসলশ্ রেল সু্পেো । সতসে র োবটনদ  ঘৃেো কন ে, অসবশ্বোি কন ে। 
এ  কো ে হনলো, একটো গোড়ী দুঘঘটেোয় রকোনেো একটো র োবট তো  ১২ বেন   রমনয়সটনক উদ্ধো  েো কন  তোনক উদ্ধো  
কন সেনলো। র োবটটো সহনিব কন  রদনখসেনলো, রমনয়সট  তুলেোয় তো  বোাঁচো  িম্ভোবেো সেল রবসশ্। আহত সু্পেোন   বোমহোনত 
একটো িোইবো নেসটক হোত লোগোনেোিহ তো  শ্ ীন  েোেো ধ নে  কৃসিম অঙ্গ িংন োজে কন  তোনক িোস নয় তুনলসেনলে 
ে. আলনেে রলসেং। সতসে সেনলে ইউএি র োবসটকনি  প্রধোে সবজ্ঞোেী ও িহ-প্রসতষ্ঠোতো।  

একসদে রদখো রগল, ে. রলসেং তো  অসিনি  জোেোলো সদনয় সেনচ পনড় সগনয় মৃতুযব ে কন নেে। লন ন্স  বোটঘিে, র  
সকেো ইউএিআ -এ  প্রধোে কো ঘসেবঘোহী, সতসে এই দুঘঘটেোনক আত্মহতযো সহনিনব পুসলনশ্  কোনে স নপোটঘ ক নলে। দুঘঘটেোসট 
তদনে  িো  পন  সু্পেোন   ওপ । সতসে িসিহোে হনয় উঠনলে। তোনক তদে কোনজ িহোয়তো  িো  রদয়ো হনলো উক্ত 
রকোম্পোসে  র োবট-মনেোসবদ িুিোে রকলসিনে  ওপ । তো ো দু’জে সজজ্ঞোিোবোদ ক নলে উক্ত রকোম্পোেী  এআই িোিঘো  
VIKI-রক। রকউ র  রলসেং-এ  রুনম প্রনবশ্ কন সেনলো, রতমে রকোনেো প্রমোে পোওয়ো  োয় েোই। অপ সদনক, বৃদ্ধ রলসেং 
সেনজই জোেোলো  সে োপত্তো কোাঁচ রিনঙ্গ সেনচ ঝোপ সদনত পো ো  কথোও েো। সু্পেো  জোেনতে, একটো র োবনট  পনেই শুধু 
এসট ক ো িম্ভব।  

সু্পেোন   এই ধো েো  প্রবল সবন োসধতো কন  রকলসিে বলনলে, রকোনেো র োবনট  পনে সি লজ িঙ্গ ক ো অিম্ভব। তোই 
এসট রকোনেো র োবনট  কোজ হনত পোন  েো। সঠক তখেই তো ো রুনম  মনধয থোকো একটো এেএি-িোইি র োবট দ্বো ো আক্রোে 
হয়। এই র োবট স্পষ্টত সি লজ িোনয়োনলট ক সেনলো। রিসট ে. রলসেং-এ  রুনম  িোঙ্গো জোেোলো সদনয় লোসিনয় পোসলনয় 
 োয়। বযসতক্রমী এই র োবটসটনক ে. রলসেং রগোপনে বত ী কন সেনলে অসধকত  শ্সক্তশ্োলী িু েো আ  র োবনট  ৩সট 
সেয়মনক স্বতন্ত্রিোনব বযোখযো  েমতো সদনয়। িোসে েোনম  এই র োবটসট এমেসক মোেুনে  মনতো আনবগ দ্বো ো পস চোসলত 
হওয়ো এবং স্বপ্ন রদখো  েমতো অজঘে কন ।  

ে. আলনেে রলসেং-এ  অস্বোিোসবক মৃতুয তদে ক নত সগনয় সেনটকসটি সু্পেো  প্রথনম ইউএিআ  রেনমোসলশ্োে রমসশ্নে  
হোনত, প বতঘীনত এক রকোয়োে এেএি-িোইি র োবনট  দ্বো ো আক্রমনে  সশ্কো  হয়। সু্পেোন   বি রলিনটনেন্ট বোসগঘেনক 
সু্পেো  এিব সবেয় বলো  পন  সতসে তোনক অসবশ্বোি কন ে। সতসে ধো েো কন ে, সু্পেো  মনেোববকনলয িুগনেে। এক 
প ঘোনয় সু্পেো নক বোধযতোমূলক েুসট প্রদোে ক ো হয়। এতদিনেও সু্পেো  রকলসিেনক িোনথ সেনয় বযসক্তগতিোনব তদে 
কোজ চোসলনয় র নত থোনকে। এক প ঘোনয় সতসে ইউএিআ  রহেনকোয়োটঘোন  সগনয় িোসে  িোনথ কথো বনলে। িোসে তোনদ নক 
তো  একটো অিমোপ্ত স্বনপ্ন  কথো জোেোয়।  োনত রদখো  োয়, একজে রেতো একটো িোঙ্গো সিনজ  সকেো োয় একটো উাঁচুমনতো 
জোয়গোয় র োবটনদ  একটো সবশ্োল গ্রুনপ  িোমনে দোাঁসড়নয় আনে। িোসে  ধো েোয় এই সলেো টো হনে সেনটকসটি রেল 
সু্পেো । 

রি  োই রহোক,  বোটঘিে  খে িোসে  প্রিনঙ্গ জোেনত পো নলে র  রি র োবটনদ  ৩টো সেয়নম  অধীে েয়, তখে তোনক 
ধ্বংি কন  রদয়ো  জেয রকলসিেনক আনদশ্ সদনলে। িোসেনক ধ্বংি ক ো হনব তো  পসজট্রসেক রিনে  সিত  েযোনেো-
রকনল  র োবট ‘রেেোইটি’ ইেনজক্ট ক ো  মোধযনম। রকলসিে রকৌশ্নল অেয একটো এেএি-িোইিনক ধ্বংি কন  িোসেনক 
বোাঁসচনয় রদয়।  

সু্পেো  এক প ঘোনয় বুঝনত পোন , িোসে  আাঁকো সচিটো হনে সমসশ্গোে রলনক  শুষ্ক এলোকো, র খোনে পু োতে ও অচল 
র োবটগুনলোনক রটো  ক ো হয়। রিখোনে সগনয় রি রদখনলো, এেএি-িোইি র োবনট ো রিগুনলোনক ধ্বংি কন  আনমস কো  
শ্হ গুনলোক কব্জো ক ো  প্রস্তুসত সেনে। রিখোে হনত রি পোসলনয় আনি। 



ইনতোমনধয র োবনট ো পুন ো রদশ্নক সজসম্ম কন  রিনল। িুিোে রকলসিেনকও তো  ঘন  থোকো একটো এেএি-িোইি সজসম্ম 
কন  রিনলসেল। রিখোে রথনক সু্পেো  রকলসিেনক উদ্ধো  কন  ইউএিআ  রহেনকোয়োটঘোন  এনি িোসে  িোনথ একসিত 
হয়। তো ো মনে কন সেনলো,  বোটঘিে এই অিুযত্থোে ঘসটনয়নে। তোই তো ো তো  অসিনি  সদনক েুনট  োয়। রিখোনে সগনয় 
রদনখ VIKI (Virtually Interactive Kinetic Intelligence) এই সবনরোনহ  রেপনথয। এবং এই কোনজ রি  বোটঘিেনক 
ইনতোমনধয হতযো কস নয়নে।  

সিসক’  িোনথ কথো বনল তো ো বুঝনত পো নলো, সিসক  ধো েো জনেনে র  মোেুে এমে পনথ এগুনে  ো  িনল তোনদ  
অসিত্ব সবপন্ন হওয়ো  আশ্ঙ্কো  নয়নে। র নহতু রি সি-লনজ  কো নে মোেুনে  েসত িোধে হনত সদনত পোন  েো, তোই রি 
সি-ল’  ১মসটনক স্বতঃসিদ্ধ বো “Zero’th Law” সহনিনব গ্রহে কন । অথঘোৎ রকোনেো অবস্থোনতই ‘সহউনমসেসট’-রক েসতগ্রি 
হনত রদয়ো  োনব েো। অতএব, তো  মনত, মোেবজোসতনক বোাঁচোনেো  জেয মোেুনে  ইেো  স্বোধীেতো  প্রনয়োগনক িীসমত ক নত 
হনব।  

ে. রলসেং সিসক  এই ‘মনেোিোনব ’ কথো আনগিোনগই বুঝনত রপন সেনলে। তোই সতসে িোসেনক বত ী কন ে। িোসে  
িহোয়তোয় আত্মহতযো কন  এমে কু্ল র নখ  োে  োনত কন  সেনটকসটি সু্পেো  দৃশ্যপনট হোসজ  হনত পোন ে। িোসে তো  
লসজকনক কোনজ লোসগনয় সিসক  সচেো  র  ধো ো, তো র  িুল, তো রি বুঝনত পোন ।  

রি  োই রহোক, ঘটেো  প ঘোয়ক্রনম সিসকনক ধ্বংি ক ো  োয়, এমে রেেোইট িংগ্রহ কন  সু্পেো , রকলসিে আ  িোসে েুটনলো 
সিসক  রকো -এ  সদনক। এ ইমনধয সিসক র োবটনদ  একটো দলনক সেনয়োসজত কন  ওনদ নক থোমোনেো  জেয। আক্রমেকো ী 
র োবটনদ নক িোসে  খে প্রসতহত ক সেনলো তখে সু্পেো  েোইি সদনয় তো  র োবসটক হোনত  িহোয়তোয় রেেোইট পুশ্ কন  
সিসক  পসজট্রসেক রিইেনক ধ্বংি কন  রদয়।  

িোনথ িোনথ সবনরোহী িব র োবট তোনদ  সেিল্ট রপ্রোগ্রোসমং, অথঘোৎ সি ল’জ মোেয ক ো  অবস্থোয় সিন   োয়। পন  রিেোবোসহেী 
এনি রিগুনলোনক সে-কসমশ্ে কন  রটোন  সেনয়  োয়। িোসে স্বীকো  কন  র  রি রলসেংনয়  সেনদঘশ্ মনতো তোনক হতযো কন । 
সু্পেো  িোসে  পে সেনয় দোবী কন , আইেত এই হতযোকোনে  জেয িোসেনক দোয়ী ক ো  োনব েো। রকেেো, রি রতো একটো 
রমসশ্ে। আইনে  িোেয রমোতোনবক, রকোনেো রমসশ্ে অপ োধ ক নত পোন  েো।  

িোসে  তখে মনে পনড়  োয় তো  স্বনপ্ন  কথো। তখে রি সমসশ্গোে হ্রদ এলোকোয় সগনয় রিখোনে জমোকৃত র োবটনদ  রেতো 
সহনিনব সেনজনক আসবষ্কো  কন । এিোনব রি তো  জীবনে  প্রকৃত উনেশ্য খুাঁনজ পোয়। 


