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ডন ক্রিস্টোবোক্রির ভক্রবষ্যদ্বোণী (স্রোস্েসর শঙ্কু) 

  

সসস্েম্বর ৬ 

  

আজ আমোর বন্ধু সজস্রক্রম সন্ডোস্সের কোছ সেস্ক একটো আশ্চর্ে ক্রিক্রি  সয়স্ছক্রছ  সসটো 

হল এই— ক্ররছ শঙ্কু, 

  

সতোমোস্ক একটো অদ্ভুত খবর সেবোর জনয এই ক্রিক্রি র অবতোরণো  আমোস্ের সেস্শর 

কোগস্জ খবরটো সবক্ররস্ছস্ছ, ক্রকন্তু ভোরতবস্ষ্ে হছস্তো সবস্রোছক্রন  মযোক্রিস্ডর এক 

লোইস্েক্ররস্ত একক্রট অক্রত রোিীন য়োণ্ডুক্রলক্রয় য়োওছো ক্রগস্ছক্রছল ক্রতন মোস আস্গ  সেস্নর 

ক্রবখযোত ভোষ্োক্রবে সরোস্েসর আক্রলস্েোনস্সো সবস্রটো ক্রতন মোস্স এই য়োণ্ডুক্রলক্রয়র য়োস্ি োধোর 

কস্রস্ছন এবং একক্রট সোংবোক্রেক সস্েলস্ন সসটো সম্বস্ন্ধ বস্লস্ছন  এই য়োণ্ডুক্রলক্রয়র 

সলখস্কর নোম হল ডন ক্রিস্টবোক্রন্ড এবং এর রিনোকোল হল ১৪৮৩ সেস্ক ১৪৯০  অেেোৎ 

আজ সেস্ক য়োাঁিস্শো বছর আস্গ  সবস্রটো বস্লস্ছন, এই য়োণ্ডুক্রলক্রয়স্ত ক্রিস্টবোক্রন্ড অজর 

ভক্রবষ্যদ্বোণী কস্র সগস্ছন, র্োর অক্রিকোংশই েস্ল সগস্ছ  তুক্রম সতো েরোক্রস গক্রণোৎকোর 

নষ্ট্রোডোমুস্সর কেো জোস্নো  নষ্ট্রোডোমুস জস্েক্রছস্লন ১৫০৩ ক্রিটোস্দে,, এবং ক্রতক্রনও য়স্ে বু 

ভক্রবষ্যদ্বোণী কস্র সগস্ছন, র্োর অস্নকগুস্লোই েস্ল সগস্ছ  লন্ডস্নর সেগ ও অক্রকাণকোণ্ড, 

েরোক্রস ক্রবেস্ব সম্ৰোট সষ্োিশ লইুস্ছর লোঞ্ছনো, সনস্য়োক্রলছস্নর উত্থোন ও য়তন, লইু 

য়োস্তুস্রর র্ুগস্তকোরী আক্রবষ্কোর, এমনকী আমোস্ের র্ুস্গ ক্রহস্রোক্রশমো ও নোগোসোক্রকর উয়র 

আণক্রবক সবোমো বষ্েণে, অষ্টম এডওছোস্ডের ক্রসংহোসনতযোগ, ক্রহটলোস্রর অভুত্থোন ইতযোক্রে 

অস্নক ক্রকছুই নষ্ট্রোডোমুস সক্রি কভোস্ব বণেনো কস্র ক্রগস্ছক্রছস্লন  ক্রকন্তু এই েযোক্রনশ 

য়োণ্ডুক্রলক্রয়স্ত র্ো ভক্রবষ্যদ্বোণী আস্ছ, তো নষ্ট্রোডোমুস্সর কীক্রতেস্ক ্ োন কস্র সেছ  গত য়োাঁিস্শো 

বছস্র এমন সকোনও ক্রবখযোত ঐক্রতহোক্রসক ঘটনো সনই র্ো ক্রিস্টবোক্রন্ড তোাঁর ক্রেবযেৃক্রষ্ট ক্রেস্ছ 

রতযক্ষ কস্রনক্রন  আমোর সতো ক্রবশ্বোস, সতোমোর কেোও ক্রতক্রন বস্ল সগস্ছন : ক্রবংশ শতোদে,ীস্ত 

এক অসোিোরণ রক্রতভোশোলী ক্রবজ্ঞোনীর আক্রবভেোবে হস্ব র্োর নোস্মর আেযক্ষর এস—এ তুক্রম 

ছোিো আর সক হস্ত য়োস্র? 
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আক্রম মযোক্রিস্ড ক্রগস্ছ সবস্রটোর সস্ে সেখো কক্রর এবং এই য়োণ্ডুক্রলক্রয় ক্রনস্ছ আস্লোিনো 

কক্রর  আমোর এই ক্রিক্রি  সলখোর রিোন কোরণ হল ক্রিস্টোস্ বোক্রন্ডর একক্রট ক্রবস্শষ্ 

ভক্রবষ্যদ্বোণী  ক্রতক্রন এক জোছগোছ ক্রলস্খস্ছন, সপ্তেশ শতোদে,ীর মিযভোস্গ রশো্ 

মহোসোগস্রর একক্রট দ্বীস্য় এক রোণীর আক্রবভেোবে হস্ব, র্োরো ক্রবজ্ঞোস্নর সক্ষস্মা মোমা ক্রতনস্শো 

বছস্র মোনুস্ষ্র কীক্রতেস্ক অস্নক গুস্ণ অক্রতিম কস্র র্োস্ব  মোনুষ্ এই রোণীর সন্ধোন য়োস্ব 

ক্রবংশ শতোদে,ীর ক্রদ্বতীছোস্িিে এবং এই রোণী ক্রনক্রশ্চহ্ন হস্ছ র্োবোর আশঙ্কো মোনুষ্ই েরর 

করস্ব  

  

রশ্ন হস্ে—এই রোণী ক্রক সক্রতযই আস্ছ? র্ক্রে েোস্ক  তস্ব তোরো সকোস্েস্ক এল, এবং 

একক্রট দ্বীস্য় বোস কস্র তোরো এত অল্প সমস্ছ ক্রবজ্ঞোস্ন কী কস্র এতেরর অ্রসসর হল? 

  

সপ্তেশ ও অষ্টোেশ শতোদে,ীস্ত অস্নক ক্রবখযোত য়র্েটক রশোস্ত মহোসোগর য়ক্ররভ্রমণ 

কস্র  অস্নক ক্রকছু আক্রবষ্কোর কস্রন  আক্রম গত এক মোস িস্র ক্রেক্রটশ ক্রমউক্রজছোস্ম ক্রগস্ছ 

এইসব য়র্েটস্কর ভ্রমণবৃত্তোস্ত য়স্ি সেস্খক্রছ  অষ্টোেশ শতোদে,ীর সশষ্ ক্রেস্ক েরোক্রস য়র্েটক 

জী-ফ্োাঁস্সোছো লো সয়রুজ রশো্ মহোসোগস্র য়োক্রি সেন  তোর ক্রববরণ ক্রতক্রন ক্রলস্খ সগস্ছন  

সসটো য়িস্ত য়িস্ত এক আশ্চর্ে ঘটনোর বণেনো সয়লোম  লো সয়রুস্জর জোহোজ একবোর 

ঝস্ি য়স্ি কক্ষমাষ্ট হস্ছ একটো অজোনো দ্বীস্য়র কোস্ছ এস্স য়স্ি  তখন সন্ধযো  সসই সমছ 

লো  সয়রুজ এক আশ্চর্ে েৃশয সেস্খন  দ্বীস্য়র একটো অংশ সেস্ক একক্রট আস্লোকস্তম্ভ 

উস্ি  আকোস্শ বুেরস্র িস্ল সগস্ছ  এর কোরণ জোনোর সিষ্টো লো সয়রুজ কস্রনক্রন, কোরণ 

ঝি সেস্ম র্োওছোছ তোাঁরো আবোর কস্ক্ষ ক্রেস্র আস্সন  

  

আস্লোকস্তস্ম্ভর বণেনো য়িস্ল সলসোর রক্রির কেোই মস্ন য়স্ি  অনয সকোনও আস্লো 

এই িরস্নর সমো্রোল স্তম্ভ রিনো করস্ত য়োস্র নো  সভস্ব সেস্খো-এই ঘটনো একস্শো 

বছর  আস্গ সেখো, আর মোনসু্ষ্র সলসোর রক্রি আক্রবষ্কোর হল সোম্প্রক্রতক ঘটনো!  

  

আমোর রবল আ্রসহ হস্ে এই দ্বীস্য় ক্রগস্ছ অনুসন্ধোন করোর  আমোর সকন জোক্রন মস্ন 

হস্ে, এই রোণী সম্পস্কেও ক্রিস্টবোক্রন্ডর গণনো ক্রনভুেল  আমোস্ের মনস্রো দ্বীয় অক্রভর্োস্ন, 
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আমরো সর্ র্োন বযবহোর কস্রক্রছলোম-আমোস্ের জোয়োক্রন বন্ধু ক্রহস্েক্রি সুমো-র ততক্রর 

সজটিোক্রলত সুমোস্ইিোেট—সসই একই র্োন আমরো এবোরও বযবহোর করস্ত য়োক্রর  সুমোস্ক 

বলস্ল ও রোক্রজ হস্ব নো  এটো আমোর ক্রবশ্বোস হছ নো  আর সিোল সতো য়ো বোক্রিস্ছই আস্ছ  

এখন বোক্রক শুিু সতোমোর সেক্রত  সতোমোস্ক সতো ক্রিক্রন আক্রম সস্তস্রো বছর িস্র  আমোর েৃঢ় 

ক্রবশ্বোস তুক্রম রোক্রজ হস্ব  

  

কী ক্রির কর অক্রবলস্ম্ব জোনোও, কোরণ অস্নকরকম সতোিস্জোি আস্ছ  শুস্ভেো ক্রনও  

  

ইক্রত  সজস্রক্রম 

  

এ বযোয়োস্র সর্ আমোর উৎসোহ নো হস্ছ র্োছ নো, সসটো সন্ডোসে ক্রি কই বস্লস্ছ  সক্রতযই 

ক্রক এই উন্নতস্তস্রর রোণী, র্োরো মোনুষ্ নছ, তোরো য়ৃক্রেবীস্ত বোস করস্ছ এতক্রেন িস্র? 

ডন ক্রিস্টোস্ বোক্রন্ডর এই গণনোও ক্রক ক্রনভুেল? 

  

আক্রম এই অক্রভর্োস্ন সর্োগ ক্রেস্ত অবশযই রস্তুত, সস খবর আক্রম সভোসেস্ক আজই 

জোক্রনস্ছ 

  

সসস্েম্বর ১৩ 

  

অক্রভর্োস্নর সমস্ত আস্র্ োজন হস্ছ সগস্ছ  সুমো এককেোছ রোক্রজ  তোর র্োনই আমরো 

বযবহোর করক্রছ, তস্ব এটো আস্গরটোর সিস্ছ আরও উন্নত িরস্নর র্োন-সমুোিোেট ২  

  

আমরো িোর জন ছোিো আস্রকজন আমোস্ের সস্ে সর্োগ ক্রেস্েন  ইক্রন হস্লন 

বোস্সেস্লোনোর ক্রবখযোত রত্নতোক্রিক সরোস্েসর সোলভোডর সোবোক্রটক্রন  এর সস্ে আমোর 

একবোরই সেখো হস্ছক্রছল েোস্সলস্সর এক ক্রবজ্ঞোনী সস্েলস্ন  বছস ষ্োস্টর সবক্রশ নছ, 

য়ক্রণ্ডত বযক্রি তোস্ত সস্েহ সনই, তস্ব ক্রকক্রিৎ েোক্রম্ভক আর একওাঁস্ছ  ইক্রন অক্রভজোত 

বংস্শর স্োন, তস্ব এখন অবিো অস্নক য়স্ি সগস্ছ  ক্রিস্টোবোক্রন্ডর য়ুাঁক্রে ইক্রন য়স্িস্ছন, 
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এবং মজোর বযোয়োর হস্ে সর্ এর িোরণো এস নোমিোরী সর্ ক্রবজ্ঞোনী রবোস্রর কেো 

ক্রিস্টোবোক্রন্ড বস্ল সগস্ছন, ক্রতক্রন হস্লন উক্রন ক্রনস্জ  

  

আমরো সকস্ল ক্রসেোয়ুস্র একমা হব, তোরয়র সসখোন সেস্ক রওনো  লো সয়রুস্জর 

সস্ে সিোস্নোক্রমটোর ইতযোক্রে নোনোরকম র্ন্ত্র ক্রছল, তোই ক্রতক্রন এই রহসযমছ দ্বীস্য়র অবিোন 

ক্রেস্ছ সগস্ছন  সসটো হল ৪১-২৪ নেে বোই ১৬১-৫ ওস্ছট  মযোস্য় সেখো র্োস্ব ওখোস্ন 

সকোনও দ্বীস্য়র ক্রিহ্ন সনই  সসটোই অবশয স্বোভোক্রবক  

  

আমরো ২৫সশ সসস্েম্বর রওনো হক্রে  

  

সসস্েম্বর ২৪, ক্রসেোয়ুর 

  

আমরো এখোস্ন জমোস্ছত হস্ছক্রছ গতকোল  সোবোক্রটক্রনর কোস্ছ ক্রিস্টোবোক্রির য়ুাঁক্রের 

কেো শুনক্রছলোম  য়ুাঁক্রের সগোিোস্ত ক্রিস্টোবোক্রন্ড তোর ক্রনস্জর সম্বস্ন্ধ সবশ ক্রকছুটো বস্লস্ছ  

সমষ্য়োলস্কর সছস্ল ক্রছল সস  সতস্রো বছর বছস্স সস রেম ভক্রবষ্যস্তর ঘটনোর ইক্রেত 

য়োছ  তোর কেো অবশয সকস্লই সহস্স উক্রিস্ছ ক্রেস্ছক্রছল  তোরয়র এস্কর য়র এক অজর 

ভক্রবষ্যস্তর ঘটনো তোর সিোস্খর সোমস্ন সভস্স উি স্ত েোস্ক  সস ক্রনস্জর সিষ্টোছ ক্রলখস্ত 

য়িস্ত সশস্খ শুিু এইসব ঘটনো ক্রলস্খ রোখোর জনয  নষ্ট্রোডোমুস্সর মস্তোই সস ক্রনস্জর 

মৃতযুর সন  তোক্ররখও আস্গ সেস্ক জোক্রনস্ছ ক্রগস্ছক্রছল  ১৯৪৩-এর–বোংলোর মন্ব্স্রর কেো 

ক্রিস্টোস্ বোক্রি ক্রলস্খ সগস্ছ  বোংলোর নোম অবশয কস্রক্রন  রোস্িযর একটো রস্েশ বস্ল 

বস্লস্ছ  সসই সমছ সর্ ক্রদ্বতীছ ক্রবশ্বর্ুধ িস্লস্ছ, তোর সম্বস্ন্ধও অক্রবক্রশয অস্নক তেয আস্ছ  

ক্রহটলোস্রর কনস্সনস্েশন কযোম্পও বোে র্োছক্রন  

  

সুমো ক্রজস্জ্ঞস করল জোয়োন সম্বস্ন্ধ সকোনও ভক্রবষ্যদ্বোণী আস্ছ ক্রক নো  তোস্ত সোবোক্রটক্রন 

বলল, সতোমোস্ের রোজো ক্রহস্রোক্রহস্তো সম্বস্ন্ধ এস্কবোস্র নোম উস্েখ কস্র বলো আস্ছ  ক্রতক্রন 

সর্ েীঘেকোল জীক্রবত েোকস্বন সস কেোও বলো আস্ছ  তো ছোিো ক্রহস্রোক্রশমো নোগোসোক্রকর 

কেো সতো আস্ছই  সর্মন নষ্ট্রোডোমুস্স ক্রছল  
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সুমো সেখলোম, এই নতুন রোণীর বযোয়োস্র একটু সক্রেহোন  বলল, মোনুষ্ এই ক্রবংশ 

শতোদে,ীস্ত র্ো কস্রস্ছ, এই য়ৃক্রেবীস্তই সকোনও রোণী তোর সিস্ছ সবক্রশ উন্নত ক্রকছু করস্ত 

য়োরস্ব এটো আমোর ক্রবশ্বোস হছ নো  সন্ডোসে আর সিোল দুজস্নই এ বযোয়োস্র র্োস্ক বস্ল 

ওয়োন-মোইস্ন্ডড  সিোল বলস্ছ, এই রোণী র্ক্রে সেস্কও েোস্ক, তো হস্ল আক্রম রেস্মই 

অনুসন্ধোন করব এরো অস্লৌক্রককস্ক ক্রবজ্ঞোস্নর আওতোছ এস্ন সেলস্ত সয়স্রস্ছ ক্রক নো  

আমোস্ের অস্নক ক্রবজ্ঞোনীই অস্লৌক্রকক ঘটনোস্ক সহস্স উক্রিস্ছ সেন, অেি সসগুস্লো সর্ 

কী কস্র ঘটস্ছ তোর সকোনও সস্্োষ্জনক জবোব ক্রেস্ত য়োস্রন নো  

  

সন্ডোস্সের উৎসোস্হর অ্ সনই  ও বোরবোর বলস্ছ, লো সয়রুজ র্ো ক্রলস্খ সগস্ছ, তো 

সতো ক্রমেযো হস্ত য়োস্র নো  সস ক্রছল অক্রত ক্রবখযোত য়র্েটক  কেো হস্ে–সসই রোণী এখনও 

আস্ছ ক্রক নো  একটো ক্রজক্রনস  আক্রম ক্রকছুাঁস্ত ই বুঝস্ত য়োরক্রছ নো—শুিু একটো দ্বীস্য় 

ক্রনস্জস্ের আবধ সরস্খ য়ৃক্রেবীর অনয সকোনও অংস্শর সস্ে সর্োগিোয়ন নো কস্র একটো 

জোত কী কস্র উন্নত অবিোছ সবাঁস্ি েোস্ক  সটকনলক্রজস্ত উন্নক্রত করস্ত সগস্ল সতো র্ন্ত্রয়োক্রত 

লোস্গ  সসই র্ন্ত্রয়োক্রত ততক্রর করোর মোলমশলো ওই একটো দ্বীস্য়ই রস্ছস্ছ? 

  

এইসব রস্শ্নর সকোনও উত্তরই অবশয ক্রসেোয়ুস্র বস্স য়োওছো র্োস্ব নো  তস্ব আমোর 

মস্নও সর্ একটো অক্রবশ্বোস েোনো বোাঁস্িক্রন  তো নছ  এসব বযোয়োস্র িোেোবোক্রজর উেোহরস্ণর 

অভোব সনই  আমোস্ের ক্রেস্নরই একজন সলোক, সর্ রোিীনকোস্লর হোস্তর সলখো অনুকরণ 

করস্ত য়োস্র, সস মোসখোস্নক য়ক্ররশ্রম করস্লই একটো য়োাঁিস্শো বছস্রর য়ুরস্নো য়োণ্ডুক্রলক্রয় 

ততক্রর কস্র সেলস্ত য়োস্র  ক্রর্ক্রন এই য়ুাঁক্রে আক্রবষ্কোর কস্রস্ছন, ক্রতক্রন কীরকম সলোক সসটো 

জোনো েরকোর  

  

সসস্েম্বর ২৭, রশো্ মহোসোগর 

  

আমরো য়ক্রিস্শই রওনো হস্ছক্রছ  সুমোর এই র্োনক্রটর সকোনও তুলনো সনই  মযোস্য় সেস্খ 

আেোজ হছ, আমোস্ের সোস্ি সোত হোজোর মোইস্লর মস্তো সর্স্ত হস্ব  আমরো এখন য়র্ে্ 

ক্রেস্ন গস্ি য়োাঁিস্শো মোইস্লর মস্তো িস্লক্রছ  েরকোর হস্ল এর সিস্ছও সবক্রশ র্োওছো র্োছ, 
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ক্রকন্তু এখন অবক্রি সসটোর সকোনও রস্র্ োজন সবোি কক্ররক্রন  সন্ডোসে একটো সখলো ক্রনস্ছ 

এস্সস্ছ, নোম সলোস্গোস  সর্টো য়োাঁি জস্ন সখলস্ত য়োস্র  ইংরোক্রজ শদে, রিনোর সখলো, 

সভস্বক্রছলোম সুমো আর সোবোক্রটক্রনর অসুক্রবিো হস্ব, ক্রকন্তু সেখক্রছ  এরো ভোষ্োটো ভোল বলস্ত 

নো য়োরস্লও, য়িোশুনো কস্রস্ছ অস্নক, েস্ল শস্দে,র টক রীক্রতমস্তো ভোল  সখলোটো সখস্ল 

আমোস্ের অস্নকটো সমছ সকস্ট র্োছ  

  

সুমো সস্ে কস্র এস্কবোস্র হোস্লর ইস্লকেক্রনক আক্রবষ্কোস্রর ক্রকছু নমুনো ক্রনস্ছ 

এস্সস্ছ  তোরমস্িয একটো খুবই িমকরে  তুক্রম হছস্তো য়যোক্ররস্স সগছ বোজোর করস্ত, 

অেি েরোক্রস ভোষ্ো জোন নো  তুক্রম ইংরোক্রজস্ত সতোমোর িোক্রহেো জোনোস্ল  এই র্ন্ত্র তৎক্ষণোৎ 

সসটো েরোক্রস 

  

আমোস্ের ওখোস্ন কতক্রেন েোকস্ত হস্ব জোক্রন নো  ক্রনস্জস্ের মস্িয আস্লোিনো কস্র 

েশ ক্রেস্নর মস্তো জোমোকোয়ি ক্রনস্ছ এস্সক্রছ  েোকব  েোক্রটস্কর তোাঁবুস্ত আর খোব ক্রটস্নর 

খোবোর  

  

অস্টোবর ৩, রশো্ মহোসোগর 

৪০, ১ নেে বোই ১৬১-৫ ওস্ছট 

  

আজ আিো ঘণ্টো আস্গ আমরো এই দ্বীস্য় সয়ৌাঁস্ছক্রছ  আস্েৌ সর্ একটো দ্বীয় রস্ছস্ছ 

এই লযোক্রটক্রিউড, লক্রেক্রিউস্ড, তোস্তই আমরো উৎেুে  ক্রবক্রিমা দ্বীয়  সকোনও গোছয়োলো 

সনই, সবুজ বলস্ত ক্রকছুই সনই, সকবল বোক্রল, য়োের আর শুকস্নো মোক্রট  মশো ছোিো সকোনও 

রোণীর সোক্ষোৎ য়োইক্রন এখন য়র্ে্  সকোনওরকম সরীসৃয়ও সিোস্খ য়স্িক্রন, য়োক্রখ বো 

জোস্নোছোর সতো নছই  

  

দ্বীয়ক্রটো কত বি সসটো এখনও আেোজ করস্ত য়োক্ররক্রন  তস্ব এটো রোছ সজোর ক্রেস্ছই 

বলো র্োছ সর্, এখোস্ন র্ক্রে সকোনও রোণী সেস্কও েোস্ক, তো হস্ল সভযতোর স্তস্র তোরো সবশ 
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নীস্িই িোন য়োস্ব  সভয মোনুষ্ হস্ল বোসিোস্নর ক্রিহ্ন েোকস্ব সতো!  এখোস্ন র্তেরর সেখো 

র্োছ, একটো বোক্রিও সিোস্খ য়িস্ছ নো  

  

আমোস্ের সকস্লরই মস্ন একটো আশঙ্কো রস্ছস্ছ সর্ এতেরর এস্স হছস্তো বযেে হস্ছ 

ক্রেস্র সর্স্ত হস্ব  এখন দুয়ুর দুস্টো  আজস্কর ক্রেনটো সর্ এখোস্ন েোকো উক্রিত সসটো 

সকস্লই সবোি করক্রছ  দ্বীয়টো একটু ঘুস্রও সেখো উক্রিত  েরস্রর ক্রেস্ক িোইস্ল মস্ন হছ সস 

অংশটো, আমরো সর্খোস্ন েোাঁক্রিস্ছ আক্রছ তোর সিস্ছ সবশ খোক্রনকটো উাঁিু  এবং সমোটোমুক্রট 

মসৃণও বস্ট  

  

এখনও লোি হছক্রন  সিোল আর সন্ডোসে ক্রমস্ল খোবোর আস্র্ োজন করস্ছ  আমোরও 

সবোি হছহোত লোগোস্নো উক্রিত  সলখো বন্ধ কক্রর  

  

অস্টোবর ৫ 

  

কেোটো ক্রলস্খও আনে  আমোস্ের অক্রভর্োন সেল হস্ছস্ছ!  এই দুক্রেস্নর ঘটনো ক্রনস্ছ 

একটো বই সলখো র্োছ  আক্রম ডোছক্ররস্ত র্তটো য়োক্রর ক্রলখক্রছ  

  

রেম ক্রেন লোস্ির য়র আমরো য়োাঁিজন সবস্রোলোম দ্বীস্য়র মোস্ঝর অংশ লক্ষয কস্র  

র্ত হোটক্রছ তত বুঝক্রছ সর্ জক্রমটো িীস্র িীস্র উাঁিু হস্ে এবং মসৃণ হস্ে  নুক্রি, য়োের 

ইতযোক্রেও িমশ কস্ম আসস্ছ  এই মসৃণতো ক্রকন্তু এমন দ্বীস্য়র এমন জক্রমস্ত স্বোভোক্রবক 

নছ  সুমো একবোর হোাঁটো েোক্রমস্ছ মোক্রটস্ত উয়ুি হস্ছ বস্স জক্রমটোর উয়র হোত বুক্রলস্ছ 

য়রীক্ষো করল  ওর ম্বয হল, সভক্রর সেঞ্জ  

  

রোছ য়াঁছতোক্রেশ ক্রমক্রনট হোাঁটোর য়র একটো জোছগোছ এস্স য়িলোম, সর্টোস্ক মস্ন হল 

দ্বীস্য়র উচ্চতম অংশ  ক্রবস্শষ্ দ্রষ্টবয হল মোক্রটস্ত একটো সগোল গতে র্োর বযোস আেোজ 

সেি ক্রমটোর  সসটোর ক্রেস্ক এক্রগস্ছ ভোল কস্র সেস্খও সবোঝো সগল নো তোর ক্রভতর কী 

আস্ছ  সসটো সর্ গভীর তোস্ত সস্েহ সনই, কোরণ সিোস্খ র্ো সেখো র্োস্ে তো হল দুস্ভেেয 
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অন্ধকোর  সিোল আিয়োগলো সলোক, সস গতেটোর কোস্ছ মুখ ক্রনস্ছ তোরস্বস্র ক্রিৎকোর করল, 

সহোস্ছস্হো  

  

সকোনও উত্তর সনই, অেি সবশ সবোঝো র্োস্ে গতেটো রোককৃ্রতক নছ  এমন ক্রনখুাঁত বৃত্ত 

মোনুষ্ বো মোনুষ্জোতীছ সকোনও রোণীর কোজ হস্ত বোিয  

  

আমরো আরও ক্রকছুেরর এক্রগস্ছ সগলোম  এক্রেস্ক জক্রমটো িস্ম ঢোল ুহস্ছ নীস্ি নোমস্ছ  

আমরো এস্সক্রছ  রোছ িোর মোইল  এই গতে র্ক্রে এই দ্বীস্য়র সকন্দ্ৰিল হছ, তো হস্ল 

ওক্রেস্কও আেোজ িোর মোইল জক্রম সতো রস্ছইস্ছ  

  

ঢোলরু ওয়োস্শও আমরো বোসিোস্নর সকোনও ক্রিহ্ন সেখস্ত সয়লোম নো  

  

ক্রকছুেরর ক্রগস্ছ আমরো সেরোর য়ে িরলোম  গতেটো সেস্খ সকস্লই উস্ত্তক্রজত, ক্রকন্তু 

তোর মোস্ন সকউই বুঝস্ত য়োরস্ছ নো  

  

কযোস্ম্প ক্রেরস্ত ক্রেরস্ত য়োাঁিটো সবস্জ সগল  এতটো য়ে সহাঁস্ট সকস্লরই সবশ ক্লো্ 

লোগক্রছল  আমোস্ের তোাঁবুগুস্লো খোটোস্নো হস্ছ ক্রগস্ছক্রছল  ক্রতনস্ট তোাঁবু-একটোছ সিোল আর 

সন্ডোসে, একটোছ আক্রম আর সুমো, আর একটোছ সোবোক্রটক্রন  আমরো সর্ র্োর কযোস্ম্প ঢুস্ক 

েোক্রটস্কর িোেস্র শুস্ছ একটু ক্রজক্ররস্ছ ক্রনলোম  সোস্ি য়োাঁিটোছ সিোল সকলস্ক কক্রে এস্ন 

ক্রেল  সোবোক্রটক্রনর একটো অসকু্রবিো হস্ে, আমোস্ের মস্িয একমোমা ওস্কই মশো কোমিোস্ে  

সস বোরবোর শরীস্রর অনোবৃত অংস্শ িোয়ি সমস্র মশো মোরোর সিষ্টো করস্ছ  বলল, আমোর 

রস্ির জোতই এইরকম  আমোর সেস্শও মশোরো আমোর রি সখস্ত খুব ভোলবোস্স  

  

সোস্ি ছটোছ রশো্ মহোসোগস্রর ক্রেগস্্ সোরো আকোস্শ রং ছক্রিস্ছ সরর্েস্েব অস্ত 

সগস্লন  এবোর অন্ধকোর হস্ছ র্োস্ব সেখস্ত সেখস্ত  আক্রম ক্রতনস্ট কযোস্ম্পর জনয আমোর 

ততক্রর ক্রতনস্ট লুক্রমক্রনমযোক্স লযোম্প এস্নক্রছ -অন্ধকোর হস্লই সসগুস্লো জ্বলস্ব  
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ক্রকন্তু সসই রোণীরো র্ক্রে সেস্কও েোস্ক, তো হস্ল কখন তোস্ের সেখো য়োওছো র্োস্ব? 

তোরো ক্রক আমোস্ের সেখোই সেস্ব নো? মোনুস্ষ্র রক্রত ক্রক তোরো ক্রবরূয় ভোব সয়োষ্ণ কস্র? 

  

সিোস্লর তোাঁবু সেস্ক সভস্স আসস্ছ সহাঁস্ি গলোছ টুকস্রো টুকস্রো ভোস্ব গোওছো একটো 

জোমেোন গোন  সুমো য়োশ্চোতয ক্লযোক্রসকযোল সংগীস্তর ভি  সস একটো সবস্টোস্েস্নর 

ক্রসমেক্রনর কযোস্সট বোর কস্র তোর র্স্ন্ত্র িোয়োস্ত র্োস্ব এমন সমছ একটো ক্রিৎকোর সশোনো 

সগল  

  

কোম আউট অযোন্ড সী, কোম আউট অযোন্ড সী!  

  

সোবোক্রটক্রনর গলো  

  

আমরো হ্ে্ হস্ছ কযোম্প সেস্ক সবক্ররস্ছ এক শ্বোসস্রোি করো েৃশয সেস্খ ক্রব্ময়স্ছ 

অক্রভভরত হস্ছ সগলোম  

  

দ্বীস্য়র সর্টোস্ক আমরো মোস্ঝর অংশ বস্ল মস্ন কস্রক্রছলোম, সসখোনকোর জক্রম সেস্ক 

একটো সবুজ আস্লোকস্তম্ভ সবক্ররস্ছ আকোস্শর ক্রেস্ক বুেরর উস্ি  সগস্ছ  এটো সর্ সলসোর 

রক্রি তোস্ত সকোনও সস্েহ সনই  এই আস্লোকস্তম্ভই একস্শো বছর আস্গ সেস্খক্রছল  লো 

সয়রুজ  

  

সন্ডোসে বস্ল উি ল, ইট মোট ক্রব কোক্রমং আউট অব েযোট সহোল  

  

আক্রমও তোই সস্েহ করক্রছলোম  ওই গতে সেস্কই এই আস্লোকস্তম্ভ সবক্ররস্ছস্ছ  

  

আমোর মস্ন একটো সস্েস্হর উেছ হস্ছক্রছল, সসটো এবোর বস্ল সেললোম  

  

আমোর মস্ন হছ এই রোণী মোক্রটর নীস্ি েোস্ক  তোই বোইস্র এস্ের অক্রস্তস্ের সকোনও 

ক্রিহ্ন সনই  

  

ক্রকন্তু এস্ের সস্ে সর্োগোস্র্োগ করব কীভোস্ব? অসক্রহষ্ণু ভোস্ব বস্ল উি ল সন্ডোসে  
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অযোন্ড ইন সহোছোট লযোেুস্ছজ? রশ্ন করল  সুমো  

  

ক্রি ক কেো  এস্ের সতো ইংক্ররক্রজ জোনোর সকোনও সম্ভোবনো সনই, তো হস্ল সর্োগোস্র্োগ 

হস্ব ভোস্ব? 

  

এবোর সুমো কযোম্প সেস্ক একটো র্ন্ত্র ক্রনস্ছ এল  এস্কবোস্র হোস্লর জোয়োক্রন কীক্রতে, 

তোস্ত সুস্েহ সনই  সছোট কযোস্মরোর মস্তো সেখস্ত, তস্ব সলনস্সর জোছগোছ একটো সছোট্ট 

সিোঙো রস্ছস্ছ  

  

সিোঙোর উলস্টো ক্রেকটো মুস্খর কোস্ছ এস্ন সুমো স্বোভোক্রবক স্বস্র কেো বলল, আর সসই 

কেোর সতজ শতগুণ সবস্ি আকোশ কোাঁক্রয়স্ছ ক্রেল  

  

সতোমরো র্ক্রে ইংক্ররক্রজ জোন সতো আমোস্ের সস্ে সর্োগোস্র্োগ কস্রো  আমরো মোনুষ্  

সতোমোস্ের ক্রবষ্ছ য়স্ি সতোমোস্ের সন্ধোস্ন এস্সক্রছ  

  

য়োাঁি সসস্কস্ন্ডর মস্িয গুরুগভীর সতজস্বী কণ্ঠস্বস্র উত্তর এল  এমন র্োক্রন্ত্রক কণ্ঠস্বর 

  

মোনুস্ষ্র হছ নো  

  

আমরো জোক্রন সতোমরো এস্সছ  সতোমরো কী ভোষ্োছ কেো বস্ল সসটো জোনোর অস্য়ক্ষোছ 

ক্রছলোম  

  

আমরো সতোমোস্ের বন্ধু বলল সুমো  আমরো সতোমোস্ের কোস্ছ আসস্ত িোই  কীভোস্ব 

আসব? 

  

উত্তর এল, সতোমরো রক্রির উৎস্সর কোস্ছ এস্সো  ততক্ষস্ণ আমরো বযবিো করক্রছ  

  

আমরো মস্ন রবল উস্ত্তজনো আর সকৌতরহল ক্রনস্ছ আস্লোকস্তস্ম্ভর ক্রেস্ক এক্রগস্ছ 

সগলোম  
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কোছোকোক্রছ সর্স্ত আস্লো িমশ ্োন হস্ছ ক্রমক্রলস্ছ এল  ক্রকন্তু তোর য়ক্ররবস্তে সমস্ত 

জোছগোই একটো সোেো আস্লোছ আস্লোক্রকত হস্ছ উি ল  আমরো অবোক হস্ছ সেখলোম  এই 

আস্লোটোও সসই গস্তের ক্রভতর সেস্কই আসস্ছ  

  

আবোর উেোত্ত র্োক্রন্ত্রক কণ্ঠস্বর সশোনো সগল  

  

রস্বশয়ে ক্রেস্ছ িল্ ক্রসাঁক্রি সনস্ম এস্সস্ছ নীস্ি  সতোমরো এস্ক এস্ক সনস্ম এস্সো  

নীস্ি সতোমোস্ের বসোর বযবিো হস্ছস্ছ  

  

সবোই আমোর ক্রেস্ক িোইল  অেেোৎ আমোস্ক েলয়ক্রত হস্ত হস্ব  আক্রম গস্তের ক্রেস্ক 

এক্রগস্ছ এলোম  নীি সেস্ক আস্লো আসস্ছ, তোস্ত েষ্ট সেখো র্োস্ে িল্ ক্রসাঁক্রি  আক্রম 

ক্রসাঁক্রিস্ত য়ো ক্রেস্তই নীস্ি রওনো ক্রেলোম, আমোর ক্রয়ছস্ন িোরজন  

  

অ্ত য়িোশ গজ নোমোর য়র ক্রসাঁক্রির নীস্ি সয়ৌাঁস্ছোলোম  সোমস্ন ক্রবশ হোত েরস্রই 

সেখো র্োস্ে একটো আস্লোক্রকত য়যোস্সজ  এই য়যোস্সজ িস্র ক্রমক্রনটখোস্নক ক্রগস্ছই সেক্রখ 

আমরো একটো সগোল ঘস্র সয়ৌাঁস্ছক্রছ  এ ঘরও আস্লোক্রকত, ক্রকন্তু সকোস্েস্ক আস্লো আসস্ছ 

সসটো সবোঝো র্োছ নো  ঘস্র লযোম্প জোতীছ ক্রকছু সনই  ঘস্রর মোঝখোস্ন একটো অজোনো 

িোতুর ততক্রর সসোনোক্রল সটক্রবল, আর তোস্ক ক্রঘস্র য়োাঁিটো সসোনোক্রল সিছোর  আস্েশ সশোনো 

সগল  সতোমরো সবোস্সো  এই ঘর, এই আসবোব, সতোমোস্ের জনযই ততক্রর কস্র সরস্খক্রছলোম  

  

আমরো য়োাঁিজস্ন বসলোম  আবোর কেো এল: মোনুষ্ আমরো এই রেম সেখলোম  

সর্মন সভস্বক্রছলোম তোর সস্ে সকোনও য়োেেকয সনই  এতক্রেন র্স্ন্ত্র সতোমোস্ের কেো, 

সতোমোস্ের গোন, সতোমোস্ের বোজনো শুস্ন এস্সক্রছ  এইবোস্র আসল মোনুষ্স্ক সেখলোম  

  

ক্রকন্তু সতোমোস্ক সেখস্ত য়োক্রে নো সকন? অসক্রহষ্ণুভোস্ব রশ্ন করল  সোবোক্রটক্রন  আমরো 

সতোমোস্ের সেখস্ত িোই, সতোমোস্ের কোস্ছ আসস্ত িোই  

  

তো হস্ব নো  
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সকন? 

  

আমোস্ের আকৃক্রত সতোমরো সহয করস্ত য়োরস্ব নো  আমরো সেখো সেব নো  সতোমরো 

কী জোনস্ত িোও বস্লো  

  

সতোমরো ক্রক অনয সকোনও ্রসহ বো উয়্রসহ সেস্ক এস্সছ? 

  

নো  

  

তস্ব? 

  

য়ৃক্রেবীস্ত রোণীর সকৃ্রষ্ট হস্ছক্রছল আকক্র্ময়কভোস্ব–রোসোছক্রনক রক্রিছোছ  আমোস্েরও 

উৎয়ক্রত্ত হস্ছস্ছ সসরকম আকক্র্ময়কভোস্বই  আজ সেস্ক ক্রতনস্শো বছর আস্গ  

  

ক্রকন্তু সতোমরো এত অ্রসসর হস্ল কী কস্র-মোনুস্ষ্র সংেস্শে নো এস্সও? 

  

আমরো অ্রসসর হস্ছই জস্েক্রছ  এই ক্রতনস্শো বছস্র অবশয আমরো ক্রনস্জস্ের সিষ্টোছ 

আরও উন্নত হস্ছক্রছ  

  

সতোমরো মোস্ন সতোমরো সকস্ল? 

  

হযোাঁ  আমোস্ের য়রেস্র সকোনও রস্ভে সনই  

  

কতজন আছ সতোমরো? 

  

য়স্নস্রো হোজোর  তস্ব রোসোছক্রনক রক্রিছোছ সংখযো িস্ম বোিস্ছ  ক্রমাশ হোজোর েোকস্ত 

য়োস্র এই ভরগভেক্রিত শহস্র  

  

সতোমরো এই শহর ততক্রর করস্ল কী কস্র? উয়োেোন সকোেোছ সয়স্ল? সতোমোস্ের 

তবজ্ঞোক্রনক য়রীক্ষোক্রনরীক্ষোর উয়োেোন সকোেো সেস্ক য়োও? 
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আমরো আমোস্ের ইেোশক্রির সোহোস্র্য অস্নক ক্রকছু করস্ত য়োক্রর  সকোনও ক্রকছুর 

রস্র্ োজন হস্ল আমরো সকস্ল ক্রমস্ল একসস্ে সসটো য়োবোর ইেো কক্রর  তোর েস্ল সসটো 

আমরো সয়স্ছ র্োই  সর্সব ক্রজক্রনস্সর রস্র্ োজন অল্পকোস্লর জনয, তোর িোক্রর্ েও হছ 

অল্পকোল  সর্মন এই িল্ ক্রসাঁক্রি  ক্রসক্রির সকোনও রস্র্ োজন আমোস্ের হছ নো  ওটো 

আমরো ইেোশক্রির সোহোস্র্য শুিু সতোমোস্ের রস্র্ োজস্নর জনয ততক্রর কস্রক্রছ  রস্র্ োজন 

েুক্ররস্ছ সগস্ল ওটো আর েোকস্ব নো  তো ছোিো রসোছন আমোস্ের সব বযোয়োস্র সোহোর্য 

কস্র  

  

রককৃ্রতর সস্ে সতোমোস্ের কী সম্পকে? সিোল ক্রজস্জ্ঞস করল  

  

সকোনও সম্পকে সনই  আমরো জোক্রন রককৃ্রতর উয়র ক্রনভের করো ক্রবয়জ্জনক  য়ৃক্রেবীস্ত 

বু জোছগোছ বুবোর দুক্রভেক্ষ হস্ছস্ছ, তোর কোরণ অনোবৃক্রষ্টর েস্ল েসস্লর অভোব  

সসইরকম অক্রতবৃক্রষ্টস্ত বনযো হস্ছস্ছ, মোনুস্ষ্র ঘর সভস্স সগস্ছ, বু মোনুষ্ মস্রস্ছ  অেেোৎ 

রককৃ্রত মোনুষ্স্ক হতোশ কস্রস্ছ, মোনুষ্ তোর জনয কষ্ট সয়স্ছস্ছ  আমোস্ের সস সমসযো 

সনই  

  

সতোমরো অবসর সমস্ছ কী করো? সতোমোস্ের সংগীত সনই, সখলো সনই, সোক্রহতয সনই? 

  

আমোস্ের সকোনও অবসরই সনই  আমরো সব সমছই ক্রনস্জস্ের আরও অ্রসসর করস্ত 

সিষ্টো কক্রর  আমরো সর্ স্তস্র আক্রছ, মোনুস্ষ্র সসখোস্ন সয়ৌাঁস্ছোস্ত আরও দুহোজোর বছর 

লোগস্ব  

  

সন্ডোসে ক্রজস্জ্ঞস করল, সহোছোট অযোবোউট অযোক্রনমযোলস, বোডেস, ইনস্সটস অযোন্ড 

আেোর েমেস অব লোইে? 

  

উত্তর এল  সসসব ক্রকছু সনই  শুিু আমরো আক্রছ আমোস্ের উন্নত জ্ঞোন ক্রনস্ছ  

  

ক্রকন্তু মশো সতো রস্ছস্ছ সতোমোস্ের দ্বীস্য়, বলল সন্ডোসে  
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মশো? 

  

হযোাঁ  একরকম ইনস্সট  জোন নো? 

  

এই রেম নোম শুনলোম  

  

আক্রম মস্ন মস্ন ভোবলোম—তো হস্ল এখোস্ন সিছোস্র বস্সও সোবোক্রটক্রন হোত িুলস্কোস্ে 

সকন? এখন মস্ন হস্ে সর্ন আসবোর য়স্েও মোঝ সমুস্দ্র সোবোক্রটক্রনস্ক মশো মোরোর সিষ্টো 

করস্ত সেস্খক্রছ  আমরো আসোর য়স্ে একটো দ্বীস্য় সেস্মক্রছলোম  এক্রঞ্জনটোস্ক একটু ক্রবশ্রোম 

সেবোর জনয  সসখোন সেস্কই মশোর আমেোক্রন হছক্রন সতো? 

  

আমরো র্োস্ত বস্সক্রছ, সসটো কী িোতুর ততক্রর? রশ্ন করল সুমো  

  

উত্তর এল  সসোনো  

  

আশ্চর্ে!  য়ৃক্রেবীর সবস্িস্ছ বি স্বণেখণ্ড হল তুতোনখোস্মস্নর শবোিোর  ক্রকন্তু এই 

সটক্রবল সতো তোর সিস্ছ অস্নক বি  

  

এখোস্ন স্বণেখক্রন আস্ছ? ক্রজস্জ্ঞস করল সিোল  

  

নো  সসোনো আমরো রোসোছক্রনক রক্রিছোছ ততক্রর কক্রর  আমোস্ের সব র্ন্ত্রয়োক্রতই সসোনোর 

ততক্রর  এখোস্ন সসোনোর সকোনও মরলয সনই  আমরো জোক্রন মোনুস্ষ্র মস্িয আস্ছ  

  

সোবোক্রটক্রন িরো গলোছ বলল, সসোনো ততক্ররর েরমুলো আস্ছ সতোমোস্ের কোস্ছ? 

  

ক্রনশ্চছই  নো হস্ল ততক্রর হছ কী কস্র? 

  

সিোল বলল, আমোস্ের সতো একক্রেন নো একক্রেন সেস্শ ক্রেস্র সর্স্ত হস্ব  তখন সতো 

আমোস্ের এই অক্রভজ্ঞতোর কেো সকউ ক্রবশ্বোস করস্ব নো  সতোমোস্ের অ্ত একজন রোণীস্ক 
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ক্রক আমরো সস্ে ক্রনস্ছ সর্স্ত য়োরব নো? অল্প কস্ছক ক্রেস্নর জনয? তোরয়র আবোর তোস্ক 

সেরত ক্রেস্ছ র্োব  

  

এবোস্র একটো হোক্রসর শদে, য়োওছো সগল  তোরয়র কেো এল— 

  

সস র্ক্রে সতোমোস্ের সস্ে র্োছ, তো হস্ল সেরোর সকোনও সমসযো সনই  র্োনবোহন ছোিো 

িলোস্েরো করোর উয়োছ আমরো রেম সেস্কই জোক্রন  

  

তো হস্ল সতোমোস্ের একজনস্ক সেস্ব আমোস্ের সস্ে? 

  

বললোম সতো—তোর আককৃ্রত সতোমরো সহয করস্ত য়োরস্ব নো  

  

সস আকৃক্রত সতোমরো বেলোস্ত য়োরস্ব নো? এত ক্রকছু য়োর, এটো য়োরস্ব নো? 

  

ক্রকছুক্ষস্ণর ক্রনস্তব্ধতো  তোরয়র কেো এল— 

  

আমোস্ের দুক্রেন সমছ েোও  আজ ক্রবেোছ  সর্ভোস্ব এস্সক্রছ সতোমরো সসভোস্বই ক্রেস্র 

সর্স্ত য়োরস্ব  

  

সিোল বলল, ক্রকন্তু একটো কেো সতো জোনো হছক্রন  

  

কী? 

  

আমরো সর্মন মোনুষ্, সতমক্রন সতোমোস্ের নোম কী? 

  

সস নোম সতোমোস্ের ক্রজস্ভ উচ্চোরণ হস্ব নো  

  

তো হস্ল ক্রেস্র ক্রগস্ছ সতোমোস্ের কী নোস্ম উস্েখ করব? 

  

দু সসস্কন্ড য়স্র উত্তর এল: অস্টোেোজম  
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আর এই শহস্রর নোম? 

  

সনোস্ভোয়ক্রলস বলস্ত য়োর  

  

এবোস্র আমোর একটো বলোর ক্রছল, সসটো বস্ল ক্রনলোম  রেস্ম ক্রজস্জ্ঞস করলোম, 

সতোমোস্ের এখোস্ন বযোরোম সনই? 

  

নো  

  

তোর মোস্ন সকোনও ওষ্ুিও সনই? 

  

নো  

  

ক্রকন্তু বযোরোস্মর সম্ভোবনো সনই সসটো কী কস্র বলছ? এর য়স্র র্খন আসব  তখন 

আমোর ততক্রর ওষ্ুি ক্রমরোক্রকউরস্লর সবশ ক্রকছু বক্রি সস্ে কস্র এস্ন এই সটক্রবস্লর উয়র 

সরস্খ সেব  র্ক্রে বযোরোম হছ, তো হস্ল সসটো সখস্ল সসস্র সর্স্ত বোধ্র্  

  

আক্রম অবশয ক্রিস্টোবোক্রির ভক্রবষ্যদ্বোণীর কেোটো সভস্বই এটো বললোম  

  

এরয়স্র আমরো সগোলোঘর সছস্ি সবক্ররস্ছ এলোম  এরো এছোরকক্রন্ডশক্রনংটো ভোলই রপ্ত 

কস্রস্ছ, কোরণ মোক্রটর নীস্ি হস্লও আমরো অক্রত আরোমেোছক ি োণ্ডো উয়স্ভোগ কস্রক্রছ  

  

ক্রসাঁক্রির কোস্ছ এস্স সেক্রখ, সসটো এখন নীি সেস্ক উয়র ক্রেস্ক র্োস্ে  

  

ক্রবক্রিমা মস্নোভোব ক্রনস্ছ আমরো কযোস্ম্প ক্রেরলোম  

  

সোবোক্রটক্রন বলল, এখনও ক্রকন্তু রমোণ য়োওছো র্োছক্রন সর্, এরো মোনুষ্ নছ  

  

সসটো অবশয ক্রি ক, বলল সিোল  
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এরো সবটোই ক্রমস্েয বস্ল েোকস্ত য়োস্র  খোস্েযর সমসযো এরো কীভোস্ব সমোিোন 

কস্রস্ছ  সসটো অক্রবক্রশয সবোঝো সগল নো  ক্রকন্তু ককৃ্রমাম উয়োস্ছ মোক্রটর নীস্ি গোছয়োলো েুল 

েল সবই গজোস্নো র্োছ  

  

আর সসোনোর বযোয়োরটো? সুমো ক্রজস্জ্ঞস করল  

  

সোবোক্রটক্রন একটো ক্রবদুযস্য়র হোক্রস সহস্স উি ল  

  

তুক্রম ক্রক ক্রবশ্বোস করস্ল ওই সিছোর সটক্রবল সসোনোর ততক্রর? 

  

সগোি হযোজ এ সেশোল কোইন্ড অব সেল, বলল সুমো  আক্রম সিছোর সটক্রবল সেস্ক 

সস গন্ধ সয়স্ছক্রছ  

  

সহোছোট!  সসোনোর গন্ধ!  আক্রম এমন কেো কক্র্ময়নকোস্লও শুক্রনক্রন  

  

আক্রম জোক্রন  আক্রম সজস্নশুস্নই বলক্রছ, ঈষ্ৎ রোগতভোস্ব বলল সুমো  

  

আক্রম দুজনস্ক ি োণ্ডো করলোম  তোরয়র বললোম, এরো মোনুষ্ই সহোক আর নতুন রোণীই 

সহোক, এরো র্খন একস্শো বছর আস্গ সলসোর রক্রি আক্রবষ্কোর কস্রস্ছ, তখন এস্ের ক্রবজ্ঞোন 

সর্ অনয মোনুস্ষ্র সিস্ছ অস্নক সবক্রশ অ্রসসর সসটো স্বীকোর করস্তই হস্ব  

  

অস্টোবর ৬ 

  

আজ আমোস্ের অস্টোেোজমস্ের বযোয়োস্র ক্রকছু করোর সনই  আগোমীকোল ওরো কী 

ক্রির করল সসটো জোনস্ত য়োরব  আমরো য়োাঁিজস্ন সলোস্গোস সখস্ল আর সমুস্দ্র ্োন কস্র 

সমছ কোটোলোম  আমোর মন ক্রকন্তু বলস্ছ এরো মোনুষ্ নছ, এবং এরো র্ো বলস্ছ তো সবই 

সক্রতয  
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সন্ধযোছ র্েোরীক্রত সলসোরস্তম্ভ জ্বস্ল উি ল  আমরো এস্ের কোছ সেস্ক সকোনওরকম 

খবর বো ক্রববৃক্রত আশো করক্রছলোম নো, ক্রকন্তু আস্লোকস্তম্ভ জ্বলোর একটু য়স্রই য়ক্ররক্রিত কস্ণ্ঠ 

সঘোষ্ণো শুনলোম  

  

কোল আস্লো জ্বলোর আিঘণ্টোর মস্িয সতোমরো িস্ল এস্সো  সর্মনভোস্ব এস্সক্রছস্ল 

সতমনভোস্বই আসস্ব, সর্ ঘস্র বস্সক্রছস্ল সস ঘস্রই বসস্ব  কী ক্রসধো্ ক্রনস্ছক্রছ সসটো 

তখনই বলব  

  

সঘোষ্ণো বন্ধ হবোর য়র সিোল বলল, এমনও সতো হস্ত য়োস্র সর্ আমোস্ের সেস্শর 

ক্রকছু ক্রবজ্ঞোনী সেস্শ আমল নো সয়স্ছ সজস্ের বস্শ এখোস্ন এস্স সডরো সবাঁস্িস্ছ? 

  

ক্রকন্তু সেখস্ল সতো এসকযোস্লটর? বলল সন্ডোসে  এইসব ক্রজক্রনস ততক্রর করোর জনয 

সতো নোনোরকম িোতু, সলোকজন, র্ন্ত্রয়োক্রত ইতযোক্রের রস্র্ োজন  এসব এরো সয়ল কী কস্র? 

  

ইেোশক্রির কেোটো ভুস্লো নো সন্ডোসে? আক্রম মস্ন কক্ররস্ছ ক্রেলোম  সক্রতযই র্ক্রে এস্ের 

সতমন উইলয়োওছোর েোস্ক, তো হস্ল তোর সজোস্র অস্নক ক্রকছুই সম্ভব  

  

সেখো র্োক এরো কোল কী বস্ল, বলল সুমো  

  

অস্টোবর ৭ 

  

সন্ধযোস্বলো সলসোর রক্রিটো কখন জ্বস্ল তোর একটো আেোজ হস্ছ ক্রগস্ছক্রছল আমোস্ের  

আজ তোাঁর আিঘণ্টো আস্গ রওনো হস্ছ সয়ৌাঁস্ছোবোর ক্রি ক আস্গই আস্লোকস্তম্ভটো জ্বস্ল উি ল  

তোরয়র কণ্ঠস্বর সশোনো সগল : সতোমরো িস্ল এস্সো  

  

আমরো িল্ ক্রসাঁক্রি ক্রেস্ছ সনস্ম আবোর সসই সগোলোঘস্র ক্রগস্ছ হোক্রজর হলোম  

  

কী ক্রির করস্ল? রশ্ন করল সিোল  
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আমোস্ের একজন সলোক সতোমোস্ের সস্ে সেব  তোর আকৃক্রত হস্ব মোনুস্ষ্র মস্তো  

সয়োশোস্কও সতোমোস্ের সস্ে সকোনও তেোত করো র্োস্ব নো  সকবল বুক্রধ হস্ব ওর 

আস্টোেোজস্মর মস্তো  

  

ও ক্রক ইেোশক্রি রস্র্ োগ করস্ত য়োরস্ব? 

  

নো  কোরণ একজস্নর ইেোশক্রিস্ত সকোনও েল হছ নো  সতোমোস্ের জনয িল্ 

ক্রসাঁক্রিটো ততক্রর করস্ত আমোস্ের য়িোশজস্নর উইলয়োওছোর েরকোর হস্ছক্রছল  

  

তো হস্ল সতো আর সবক্রশক্রেন এখোস্ন সেস্ক লোভ সনই বলল সন্ডোসে  আমরো য়রশুই 

সকোস্ল সবক্ররস্ছ য়িস্ত য়োক্রর  

  

কোল সতোমরো তো হস্ল এই সমস্ছই এস্সো  

  

ক্রি ক আস্ছ  

  

অস্টোবর ৯ 

  

আমরো আজ সকোল সোস্ি আটটোছ রওনো হক্রে  িটয়ট কোলস্কর ঘটনোটো বস্ল ক্রনই  

  

কোল সন্ধযোছ আবোর সসই সগোলোঘস্র ক্রগস্ছ সয়ৌাঁস্ছোস্ত কেো সশোনো সগল  

  

সতোমরো সর্ই য়ে ক্রেস্ছ এস্ল, সসই য়ে ক্রেস্ছই আমোস্ের রক্রতভর  সতোমোস্ের কোস্ছ 

র্োস্ে  এস্ক সতোমরো অযোডোম বস্ল সডস্ক  কোরণ এ আমোস্ের ততক্রর রেম মোনুষ্  

আবুজরুক্রর কেো সতোমোস্ের মস্ন রোখস্ত হস্ব  

  

কী? 

  

সতোমোস্ের এখোন সেস্ক সেস্শ ক্রেরস্ত কত ক্রেন লোগস্ব? 
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ক্রতন সপ্তোহ য়স্র আমরো লন্ডস্ন সয়ৌাঁস্ছক্রব  

  

সর্ক্রেন সয়ৌাঁস্ছোস্ব, সসক্রেন সেস্ক িস্র সোত ক্রেস্নর জনয অযোডোম মোনুস্ষ্র আকৃক্রত 

ক্রনস্ছ েোকস্ত য়োস্র  সোত ক্রেন সশষ্ হস্লই সস আয়ক্রনই আমোস্ের এখোস্ন ক্রেস্র আসস্ব  

আমোর ক্রবশ্বোস তোরমস্িয সতোমোস্ের কোজ হস্ছ র্োস্ব  ওস্ক সতোমরো আসস্ত বোিো ক্রেও 

নো  মস্ন সরস্খ—ও বলরস্র্ োগ কস্র ক্রকছু করস্ত য়োরস্ব নো  অস্টোেোজম অক্রহংস রোণী  

অযোডোম ক্রনরস্ত্র অবিোছ র্োস্ে সতোমোস্ের সস্ে  

  

র্ক্রে সেক্রর হস্ছ র্োছ তো হস্ল কী হস্ব? 

  

তোর েল ভোল হস্ব নো  এর সবক্রশ আক্রম আর ক্রকছু বলব নো  আক্রম লক্ষ করক্রছ সতোমরো 

সকউ সকউ হোস্ত আংক্রট য়র  আক্রম অযোডোস্মর হোস্ত য়োাঁিটো সসোনোর আংক্রট য়োক্রি স্ছ ক্রেক্রে-

ক্রয়ওর সগোি  টসু্ছক্রি-স্েোর কযোরোট  সতোমরো সসগুক্রল ্রসহণ করস্ল খুক্রশ হব  

  

জুস্তোর শদে, সয়স্ছ ক্রয়ছস্ন ক্রেস্র সেক্রখ, আমরো সর্ য়ে ক্রেস্ছ এস্সক্রছ  সস য়ে ক্রেস্ছ 

একজন সুেশেন সশ্বতোে র্ুবক রস্বশ করল  

  

গুড ইভক্রনং সজিলস্মন, মোই সনম ইজ অযোডোম  

  

সিোল সর্ন সবশ অবোক হস্ছই বলল, ক্রকন্তু তুক্রম আসস্ল এখোনকোর রোণী সতো? 

  

ইস্ছস  আই অযোম অযোন অস্টোেোজম  

  

সতোমোস্ক ক্রকন্তু আমোস্ের সেস্শর ক্রবজ্ঞোনীরো নোনোরকম রশ্ন করস্ব  তুক্রম তোর জবোব 

ক্রেস্ত য়োরস্ব সতো? 

  

আমোর ক্রবশ্বোস আক্রম য়োরব  

  

তো হস্ল কোল সকোস্ল আমরো আমোস্ের সেস্শ ক্রেস্র র্োক্রে  আজ রোতটো তুক্রম 

সরোস্েসর সোবোক্রটক্রনর কযোস্ম্প ঘুস্মোস্ব  
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আমরো ঘুস্মোই নো  

  

র্োই সহোক, কোল সকোস্ল আমরো রওনো সেব  লন্ডন শহস্র সোত ক্রেন সেস্ক তুক্রম 

আবোর সতোমোর সেস্শ ক্রেস্র আসস্ব  

  

সবস্শস্ষ্ আক্রম য়স্কট সেস্ক একটো বি সবোতস্ল রোখো এক হোজোর ক্রমরোক্রকউরস্লর 

বক্রি সটক্রবস্লর উয়র সরস্খ বললোম, এই রইল ওষ্ুি  আশো কক্রর সতোমোস্ের সকোনও 

বযোরোম হস্ব নো  ক্রকন্তু র্ক্রে হছ, তো হস্ল এই ওষ্ুি সখস্ল বুঝস্ত য়োরস্ব সর্ মোনুষ্ও 

এস্কবোস্র ক্রয়ক্রছস্ছ সনই  

  

সন্ডোসে ডোকস্ছ  সুমোিোেট সরক্রড  

  

অস্টোবর ১১  

  

এই দুক্রেন সেস্খ বুস্ঝক্রছ অযোডোম সছস্লক্রট অতয্ ভদ্র  আমোস্ের সকলস্ক সমীহ 

কস্র িস্ল  সসইসস্ে এটোও সেখক্রছ সর্ সলোস্গোস সখলোছ তোর মস্তো অসোিোরণ ক্ষমতো 

আমোস্ের আর কোরুর মস্িয সনই  ও আমোস্ের সিস্ছ এত সবক্রশ ভোল সর্, সশস্ষ্ সখলো 

বন্ধ কস্র ক্রেস্ত হল  এখন আমরো গল্পগুজব কস্র আর সুমোর কযোস্সস্ট বোজনো শুস্ন 

সমছ কোক্রটস্ছ ক্রেক্রে  

  

সুমোর ক্রভক্রডও কযোস্মরো ক্রছল, ক্রকন্তু সসটো সস বোরই কস্রক্রন  র্ক্রেও আমোস্ের সস্ে 

একক্রট অস্টোেোজম িস্লস্ছ, তোর সস্ে মোনুস্ষ্র সকোনও তেোত সনই সেস্খ সুমো ছক্রব 

সতোলোর উৎসোহ হোক্ররস্ছ সেস্লস্ছ  

  

আক্রম অস্নক সভস্ব একটো ক্রসধোস্্ এস্স সয়ৌাঁস্ছক্রছ  সসটো হল—এরো র্ক্রে সক্রতযই 

মোনুষ্ নো হছ, তো হস্ল এরো র্তই উন্নত রোণী সহোক নো সকন, সুখ দুুঃখ সকোল সন্ধযো িন্দ্ৰ 

সরর্ে েুল েল রং রস সখলোিুলো য়শু য়োক্রখ ক্রনস্ছ মোনুষ্ই ভোল  
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নস্ভম্বর ২, লন্ডন 

  

আমরো কোল এখোস্ন এস্স সয়ৌাঁস্ছক্রছ  আজ অযোলবোটে হস্ল য়িোশ জন ক্রবক্রশষ্ট ক্রবজ্ঞোনী 

আর দুহোজোর েশেস্কর সোমস্ন অযোডোম তোর য়রীক্ষো ক্রেল  

  

রেস্মই সুইস্ডস্নর ক্রবখযোত গক্রণতজ্ঞ হোনস রুস্ডলবোগেস্ক অযোডোম িরোশোর্ ী করল  

রুস্ডলবোস্গের সেযরকোক্রশত ক্রকছু গোক্রণক্রতক তেয অযোডোম রমোণ কস্র ক্রেল সর্, তোস্ের 

সেস্শ সত্তর বছর আস্গ সেস্ক সকস্লই জোস্ন  তোরয়র সস কতকগুস্লো তস্েযর উেোহরণ 

ক্রেল, সর্গুস্লো আমোস্ের গোক্রণক্রতকরো এখনও উদ্ভবই কস্রনক্রন  

  

এবোর লন্ডস্নর জীবতিক্রবে ডটর ক্রকংস্কড মস্ি উস্ি  অযোডোমস্ক উস্দেশশ কস্র 

বলস্লন, বুঝস্তই য়োরক্রছ আয়নোস্ের ক্রবজ্ঞোন খুবই উন্নত, ক্রকন্তু আয়নোরো ক্রনস্জস্ের মোনুষ্ 

নছ বস্ল রক্রতয়ন্ন করোর সিষ্টো করস্ছন সকন? আকৃক্রতস্ত সতো আয়নোর সস্ে আমোস্ের 

একক্রট র্ুবস্কর সকোনও য়োেেকয সেখস্ত য়োক্রে নো  আয়ক্রন বলস্ছন, আয়নোস্ের দ্বীস্য় 

আয়নো সেস্কই রোণীর উদ্ভব হস্ছক্রছল  ক্রকন্তু তোর সিহোরো মোনুস্ষ্র মস্তো কী কস্র হছ? 

  

অযোডোম অতয্ নম্ৰভোস্ব জোনোল সর্ এটো তোর আসল সিহোরো নছ  আমোস্ের 

সিহোরোছ মোনুষ্ অভযস্ত নছ বস্ল আক্রম মোনুস্ষ্র আকৃক্রত ক্রনস্ছ এস্সক্রছ  

  

সেি ঘণ্টো িলল বযোয়োরটো  সরোস্েসর মযোংক্রকক্রভি, সরোস্েসর বুক্রনছোস, জন 

ডোকওছেে, ডটর ভযোক্রসক্রলস্ছে, ক্ররখটোর শুলৎস ইতযোক্রে ইতযোক্রে বোঘো বোঘো য়েোেেক্রবজ্ঞোনী, 

রত্নতোক্রিক, জীবক্রবজ্ঞোনী, গক্রণতজ্ঞ, উক্রদ্ভেক্রবজ্ঞোনী সকস্লই অযোডোস্মর কোস্ছ হোর স্বীকোর 

করস্লন  অযোডোম র্েোরীক্রত ভদ্র ও ক্রবনীতভোস্ব তোাঁস্ের রস্শ্নর উত্তর ক্রেস্ছ ক্রেল  অবস্শস্ষ্ 

ক্রর্ক্রন আজস্কর অনুষ্ঠোস্নর সভোয়ক্রত-স্রোস্েসর কোটেওস্ছল-ক্রতক্রন বলস্লন, আমরো 

একজন অসোিোরণ িীশক্রিসম্পন্ন ও য়োশ্চোস্তযর ক্রবজ্ঞোনীর সিস্ছ অস্নক সবক্রশ অ্রসসর 

বযক্রির য়ক্ররিছ সয়স্ছ িমৎকতৃ হস্ছক্রছ  এবং ক্রনস্জস্ের ভোগযবোন মস্ন করক্রছ  আজস্কর 

ক্রেনক্রট সর্ ক্রবজ্ঞোস্নর ইক্রতহোস্স একক্রট ্ময়রণীছ ক্রেন তোস্ত সস্েহ সনই  ক্রকন্তু ক্রমটোর 
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অযোডোম তোাঁর আসল আকৃক্রত আমোস্ের কোস্ছ রকোশ করস্লন নো, েস্ল একটো সস্েহ 

রস্ছ সগল সর্ ক্রতক্রন আসস্ল মোনুষ্, এবং মোনুষ্ হস্ছই ক্রবজ্ঞোস্নর িরিো্ সীমোনোছ 

সয়ৌাঁস্ছস্ছন  

  

করধ্বক্রনস্ত অযোলবোটে হল সেস্ট য়িল  

  

আমরো অযোডোমস্ক ক্রনস্ছ সহোস্টস্ল ক্রেস্র এলোম  সোমস্নর ক্রতন ক্রেন ওস্ক বযস্ত 

েোকস্ত হস্ব : সোংবোক্রেক সস্েলন আস্ছ, সগোটোক্রতস্নক সটক্রলক্রভশস্ন সোক্ষোৎকোর আস্ছ  

আক্রম বোরবোর সকলস্ক মস্ন কক্ররস্ছ ক্রেক্রে সর্, ৭ই সন্ধযোর মস্িয ওস্ক সছস্ি ক্রেস্ত হস্ব  

  

সোবোক্রটক্রন অনয সহোস্টস্ল রস্ছস্ছ, সস একক্রেন অযোডোমস্ক খোওছোস্ত িোছ  খোওছোর 

বযোয়োস্র অযোডোমস্ক ক্রনস্ছ সকোনও সমসযো সনই  তোস্ক এমনভোস্ব ততক্রর কস্র সেওছো 

হস্ছস্ছ সর্, সস ক্রেক্রবয মোনসু্ষ্র খোেয সখস্ছ হজম করস্ছ  

  

ক্রি ক হল য়রশু, অেেোৎ ৪ি ো নস্ভম্বর, সকোস্ল সটক্রলক্রভশন ইিোরক্রভউ-এর য়র 

সোবোক্রটক্রন অযোডোমস্ক তোর সহোস্টস্ল ক্রনস্ছ র্োস্ব খোওছোস্নোর জনয  সোবোক্রটক্রন বলল সর্ 

তোর দু-ক্রতনস্ট ক্রসক্রটং লোগস্ব অযোডোস্মর সস্ে, কোরণ মযোক্রিড ক্রেস্র ক্রগস্ছ সস ওখোনকোর 

েযোক্রনশ কোগস্জ অস্টোেোজম সম্বস্ন্ধ বি কস্র ক্রলখস্ত িোছ  

  

নস্ভম্বর ৪ 

  

কোল সোংবোক্রেক সস্েলস্নর েস্ল আজ সব খবস্রর কোগস্জ ক্রবস্তোক্ররতভোস্ব 

অযোডোস্মর খবর সবক্ররস্ছস্ছ  তোর সিহোরো সর্ ুবু মোনুস্ষ্র মস্তো, তোস্ত অস্টোেোজম 

সম্বস্ন্ধ অস্নস্কই সস্েহ রকোশ কস্রস্ছ  তস্ব এটো সকস্লই বস্লস্ছ সর্, এমন একক্রট 

অসোিোরণ সমিোবী র্ুবস্কর এইভোস্ব আত্মরকোশ একক্রট র্ুগো্কোরী ঘটনো  

  

আমরো অযোডোমস্ক র্েোসম্ভব  আগস্ল রোখক্রছ  সোবোক্রটক্রন ওস্ক ক্রনস্ছ সর্স্ত িোইস্লও 

আমরো সস বযোয়োস্র খুব উৎসোহ রকোশ করক্রছ নো  আস্রকটো ক্রসক্রটং সোবোক্রটক্রনস্ক ক্রেস্তই 
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হস্ব, ও সহোস্টস্ল ক্রডনোস্রর য়র  সোক্ষোৎকোস্রর য়র সোবোক্রটক্রন বস্লস্ছ, সস ক্রনস্জই 

অযোডোমস্ক আমোস্ের সহোস্টস্ল সয়ৌাঁস্ছ ক্রেস্ছ র্োস্ব  

  

নস্ভম্বর ৬ 

  

সিোল, সন্ডোসে এবং আক্রম-ক্রতনজস্নই গভীর উস্দ্বস্গর মস্িয রস্ছক্রছ  

  

কোল রোস্মা ক্রডনোস্রর য়র সোবোক্রটক্রনর কোছ সেস্ক অযোডোম আমোস্ের সহোস্টস্ল 

সেস্রক্রন  সোবোক্রটক্রন সর্ এতটো েোক্রর্ েজ্ঞোনহীন সসটো আক্রম বুক্রঝক্রন  আজ সকোস্ল ওর 

সহোস্টস্ল সেোন কস্র জোনলোম সর্, সোবোক্রটক্রন আজ সভোস্র সহোস্টল তযোগ কস্র অনযমা িস্ল 

সগস্ছ  আমরো ক্রতন জন বু সহোস্টস্ল সটক্রলস্েোন কস্রও সোবোক্রটক্রনর সন্ধোন য়োইক্রন  অেি 

কোল সোত তোক্ররখ  কোল সন্ধযোছ অযোডোমস্ক সছস্ি ক্রেস্ত হস্ব  আজ একটো খবস্রর কোগজ 

সেস্ক একটো ক্রবস্শষ্ সোক্ষোৎকোস্রর জনয সেোন কস্রক্রছল  তোস্কও নো কস্র ক্রেস্ত হস্ছস্ছ  

  

আজস্ক আশো কক্রর সকোনও সমছ সোবোক্রটক্রন নো সহোক, অ্ত অযোডোম ক্রেস্র আসস্ব  

  

নস্ভম্বর ৭ 

  

ভর্ ংকর ঘটনো  এখনও তোর সজর কোক্রটস্ছ উি স্ত য়োক্ররক্রন  সন্ডোসে অস্নক 

অনুসন্ধোস্নর য়র জোনস্ত য়োস্র সর্, লন্ডস্নর বোইস্র সোস্সস্ক্স সোবোক্রটক্রনর এক বন্ধু েোস্কন  

ক্রতক্রনও েযোক্রনশ, লন্ডন ক্রবশ্বক্রবেযোলস্ছ েযোক্রনশ সশখোন  সন্ডোস্সের ক্রবশ্বোস  সসখোস্ন 

সোবোক্রটক্রন এবং অযোডোম-দুজস্নরই সখোাঁজ য়োওছো র্োস্ব  

  

আক্রম বললোম, তো হস্ল একু্ষক্রন িস্লো  এখন সসোছো ক্রতনস্ট  আজ সোস্ি ছটোর মস্িয 

অযোডোমস্ক সনোস্ভোয়ক্রলস ক্রেরস্ত হস্ব  

  

ক্রি কোনো অবশযই সন্ডোসে সজোগোি কস্র এস্নক্রছল  আমরো র্খন র্েোিোস্ন হোক্রজর 

হলোম, তখন রোছ সস্ন্ধ  সেোতলো বোক্রি, সোমস্ন একটো সছোট্ট বোগোন  সোমস্নর েরজোছ 
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সবল ক্রটয়স্ত একজন িোকর এস্স েরজো খুস্লই বলল, সরোস্েসর আলভোস্রজ শহস্র সনই, 

য়যোক্ররস্স সগস্ছন  

  

আমরো সরোস্েসর সোবোক্রটক্রনর সখোাঁজ করস্ত এস্সক্রছ   বলল সিোল  
  

উক্রন বযস্ত আস্ছন  

  

তো সহোক  আমোস্ের ওাঁর সস্ে ক্রবস্শষ্ েরকোর  

  

কেোটো বলস্ত বলস্তই সিোল গোস্ছর সজোস্র িোকরস্ক য়োশ কোক্রটস্ছ এক্রগস্ছ সগল  

  

িোকর আমোস্ের সোমস্ন এস্স েোাঁক্রিস্ছ বলল, ওয়স্র র্োবোর ুকমু সনই  

  

ক্রনশ্চছই আস্ছ, সিোল তোর ক্ররভলভোর বোর কস্র িোকস্রর ক্রেস্ক তোগ কস্র বলল  

  

ক্রকন্তু… ক্রকন্তু ওনোর ঘস্রর েরজো বন্ধ  
  

সকোেোছ ঘর? 

  

সেোতলোছ, কোাঁয়স্ত কোাঁয়স্ত বলল িোকর  

  

আমরো সেোতলোছ উস্ি  ক্রগস্ছ ডোনক্রেস্ক একটো বন্ধ েরজো সেখলোম  সিোল তোস্ত 

িোক্কো ক্রেল  একবোর, দুবোর  সকোনও েল হল নো  সোবোক্রটক্রন!  সোবোক্রটক্রন!  গলো িক্রিস্ছ 

বলল সিোল  

  

সকোনও উত্তর সনই  

  

এবোর সিোল েরজোর কোস্ছ মুখ এস্ন বলল, সোবোক্রটক্রন, সশষ্বোস্রর মস্তো বলক্রছ  

েরজো সখোস্লো, নো হস্ল আমরো েরজো সভস্ঙ ঢুকব  
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তোস্তও র্খন সকোনও েল হল নো  তখন সিোল েরজোর অগস্লর ক্রেস্ক তোগ কস্র 

ক্ররভলভোস্রর সঘোিো ক্রটস্য় ক্রেল  রিণ্ড শস্দে,র সস্ে েরজো েোাঁক হস্ছ সগল, আর আমরো 

ক্রতন জন ুিমুক্রিস্ছ ঘস্রর ক্রভতর ঢুকলোম  

  

আশ্চর্ে েৃশয  দুস্টো মুস্খোমুক্রখ সিছোর—একটোস্ত আমোস্ের ক্রেস্ক ক্রয়ি  কস্র বস্স আস্ছ 

সোবোক্রটক্রন, অনযটোছ হোত য়ো েক্রি ক্রেস্ছ বোাঁিো অবিোছ অযোডোম  

  

আমোস্ের ঢুকস্ত সেস্খ সোবোক্রটক্রন অতয্ ক্রবরি হস্ছ মুখ ক্রবকৃত কস্র বলল, আর 

দু ক্রমক্রনস্টর মস্িয আক্রম সজস্ন সেলস্ত য়োরতোম, আর সতোমরো সব ভণ্ডুল কস্র ক্রেস্ল  

  

কী সজস্ন সেলস্ত? ক্রজজ্ঞোসো করল  সন্ডোসে  

  

েয েরমুলো ের সমক্রকং সগোি!  ঘর কোাঁক্রয়স্ছ বলল সোবোক্রটক্রন  

  

আক্রম সকোনওক্রেনও বলতোম নো, েৃঢ়স্বস্র বলল অযোডোম  সনভোর, সনভোর, সনভোর— 

  

এই তৃতীছ সনভোর-এর সস্ে একটো অদ্ভুত বযোয়োর হল  অযোডোস্মর সুয়ুরুষ্ আকৃক্রত 

কস্ছক সসস্কস্ন্ডর মস্িয বেস্ল ক্রগস্ছ তোর বেস্ল সসখোস্ন এক ক্রবকটেশেন সিোখসবেস্ব 

েোাঁতসবেস্ব, নখসবেস্ব রোণীর আক্রবভেোব হল  এমন ভর্ ংকর সকোনও আককৃ্রত কল্পনোও করো 

কক্রি ন  সোবোক্রটক্রন সসটো সেস্খই অজ্ঞোন হস্ছ সিছোর সেস্ক সমস্ঝস্ত য়স্ি সগল  সিোল 

মোইন গট! -বস্ল আতেনোে কস্র ঘর সেস্ক সবক্ররস্ছ সগল  এক সন্ডোস্সেরই সেখলোম আশ্চর্ে 

সোহস  সস ঘস্র সেস্ক ক্রগস্ছ বলল, বোাঁিনগুস্লো খুস্ল েোও, শঙ্কু  

  

আক্রম এক্রগস্ছ ক্রগস্ছ রোণীর হোত আর য়োস্ছর বোাঁিন খুস্ল ক্রেলোম  রোণীটো রিবণে 

ক্রবশোল সিোখ আমোস্ের ক্রেস্ক ঘুক্ররস্ছ বলল, েযোঙ্ক ইউ  

  

তোরয়র রোণীটো তোর সলোমশ সরু সরু য়োস্ছ েোাঁক্রিস্ছ উস্ি  বলল, সটক্রলয়যোক্রেস্ত 

আমোর সস্ে সর্োগোস্র্োগ হস্ছক্রছল আমোস্ের সেস্শর রোণীর সস্ে  মশো সেস্ক আমোস্ের 
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সেস্শ বযোরোম সেখো ক্রেস্ছস্ছ  মস্ন হছ সতোমোর ওষ্ুি নো হস্ল সকউই বোাঁিত নো –আক্রম তো 

হস্ল আক্রস  

  

সশষ্ কেোটোর সস্ে সস্ে রোণীটো অেৃশয হস্ছ সগল  

  

আক্রম মস্ন মস্ন বললোম, ক্রিস্টোবোক্রন্ডর ভক্রবষ্যদ্বোণী ক্রনভুেল রমোক্রণত হল  

  

আনেস্মলো  য়রজোবোক্রষ্েকী ১৩৯৬ 
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