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ডিসেম্বর ৭ 

  

এইমাত্র আমার জামমান বনু্ধ ক্রাসের কাছ ক্েসক একটা ক্টডেগ্রাম ক্মোম্ ক্রাে 

ডেখসছ–  

  

েব কাজ ক্েসে কায়সরাসে চসে এসো্ েুোনখাসমসনর েমাডির মসো আসরকডট 

েমাডি আডবষৃ্কে হসে চসেসছ্ োকারার দু মাইে দডিসে েমাডির অবস্থান্ কায়সরাসে 

কানাকম ক্হাসটসে ক্োমার জনয ঘসরর বযবস্থা কসর রাখডছ্  

উইেসহেম ক্রাে 

  

প্রাচীন ডমশসরর ক্কানও রাজা বা উচ্চমদস্থ কমমচারী মারা ক্েসে মাডটর নীসচ ঘর 

তেডর কসর কডেসন োসদর মডম ক্রসখ োর েসে আরও ক্বশ ডকছু ডজডনেমত্র মুসর ক্দওয়া 

হে, এটা েকসেই জাসন্ ডমশরীয়রা ডবশ্বাে করে মৃেুযসেও মানুসের জীবন ক্শে হয় 

না, কাসজই তদনডিন বযবহাসরর ডজডনসের প্রস  াজনও েুরায় না্ োই খাবার ডজডনে, 

ক্খোর ডজডনে, প্রোিসনর ডজডনে, েয়নাোডট, আেবাবমত্র, জামাকামড় েবই েমাডিসে 

স্থান ক্মে্ এরমসিয অসনক ডজডনেই োকে  া অেযন্ত মূেযবান; ক্ মন ক্োনার উমর 

মাের বোসনা অেংকার্ ক্োনার তেডর ডেংহােন ম মন্ত ডমশসরর েমাডিসে মাওয়া ক্েসছ্ 

েুোনখাসমসনর মডমর উমসর ক্  রাজার প্রডেকৃডে েসমে আচ্ছাদন ডছে োর মুসরাটাই 

ডনসরট ক্োনার তেডর্ মৃডেবীসে একেসে এে ক্োনা আর ক্কাোও মাওয়া  ায়ডন্ 

  

এই েব মূেযবান ডজডনে োকার দরুন ক্েই প্রাচীনকাে ক্েসকই িাকােরা েমাডি 

েুণ্ঠসনর কাজ শুরু কসর ডদসয়সছ্ বেমমানকাসে খুব কম েমাডিসেই মূেযবান ডকছু মাওয়া 

ক্েসছ্ এর বযডেরম হে েুোনখাসমসনর েমাডি্ আশ্চ মভাসব এই েরুে েম্রাসটর 

েমাডির উমর িাকাসের হাে মসড়ডন্ ১৯২২ ডিস্টাসে হাওয়ািম কাটার  খন এই েমাডি 

আডবষ্কার কসরন, েখন োরা ডবসশ্ব োড়া মসড় ডেসয়ডছে্ এই কারসে ক্ , এই প্রেম 

একডট েমাডি মাওয়া ক্োে  ার একডট ডজডনেও ক্খায়া  ায়ডন্  
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ক্রাে ক্  েমাডিটার কো ডেসখসছ ক্েটা েম্বসন্ধ ইডেমসিয কােসজ মসড়ডছ্ এটা হে 

আজ ক্েসক োসড় ডেন হাজার বছর আসের এক মুসরাডহে ও জাদুকর ক্নফ্রসদৎ-এর 

েমাডি্ ইংেসের েিম কযাসভনডিশ ডমশর েরকাসরর অনুমডে ডনসয় এই েমাডি খনসনর 

 াবেীয় খরচ বহন করসছন্ ডভন ক্দসশর ক্োক খনসনর কাজ চাোসেও, খুুঁসড়  া মাওয়া 

 াসব োর একটা ভাে ডমশর েরকারসক ডদসে হসব এই হে ডনয়ম্ এইভাসবই কায়সরার 

আশ্চ ম ডমউডজয়াম েসড় উসেসছ্ ক্খাুঁড়ার কাজ চাোসচ্ছন েরুে প্রত্নোডিক ক্জাসেে 

বযাডনস্টার্ েসবমাত্র একটা ঘর খুুঁসড় বার করার খবর কােসজ ক্বডরসয়ডছে এবং োসেই 

মসন হসয়ডছে ক্ , এ েমাডিসে িাকােরা ক্কানও উমদ্রব কসরডন্ এ খবর ডেনডদন আসে 

কােসজ মডড়্ এর মসিয কাজ ডনশ্চয়ই আরও অগ্রের হসয়সছ,  ডদও এ িরসনর কাজ 

অেযন্ত েময়োসমি! আমার ডদক ডদসয় এ এক েুবেম েুস াে্ প্রত্নোডিক মহসে 

ক্রাসের  সেষ্ট খাডের আসছ্ ক্ে  খন এই ক্খাুঁড়ার কাসজ জডড়সয় মসড়সছ, েখন 

আমারও ক্কানও অেুডবিা হবার কো নয়্ 

  

এই েিম কযাসভনডিশ ভদ্রসোকডট ক্  ডমশর েম্বসন্ধ ডবসশে উৎোহী, ো নন্ োুঁর 

নানারকম শখ্ ইডন ইংেসে ডবশাে েম্পডির অডিকারী্ ডবডভন্ন েমসয় নানান বযামাসর 

ইডন মৃষ্ঠসমােকো কসরসছন, োরমসিয ক্েডজসে ও ডনউডেডনসে দুডট অডভ াসনর কো 

উসেখ করা ক্ সে মাসর্ 

  

ক্জাসেে বযাডনস্টার েম্বসন্ধ আডম শুিু এইটুকুই জাডন ক্  োর বয়ে ময়ডত্রশ এবং ক্ে 

ডমশর েম্বসন্ধ একজন ডবসশেজ্ঞ্ 

  

আডম ডেনডদসনর মসিযই রওনা হডচ্ছ্ ডমশর েম্বসন্ধ আমার ডচরকাসের ক্কৌেূহে্ 

এই বৃদ্ধ বয়সে ক্ছসেমানুসের মসো উসিডজে ক্বাি করডছ্  

  

ডিসেম্বর ১২, কায়সরা 
  

এখন রাে োসড় এোসরাটা্ আডম কানাক ক্হাসটসের ৩৫২ নম্বর ঘসর বসে আমার 

িায়ডর ডেখডছ্ েেকাে েকাসে আডম কায়সরা ক্মৌুঁসছডছ্ ক্রাে ডেসয়ডছে এয়ারসমাসটম্ 
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এয়ারসমাটম ক্েসক শহসর ক্েরার মসেই এই ডেন ডদসনর খবর ক্মসয় ডেসয়ডছোম্ এই 

েমাডিসে ক্  ক্চাসরর হাে মসড়ডন োসে ক্কানও েসিহ ক্নই্ আেসে েমাডির 

প্রসবশমেটা কসয়কটা বড় মােসরর নীসচ চামা মসড়ডছে্ ক্জাসেে বযাডনস্টার ক্নেুসদৎ-

এর কো জানে এবং ডবশ্বাে করে োর একটা েমাডি ডনশ্চয়ই ক্কাোও েুডকসয় রসয়সছ্ 

ক্ে অসনক ক্খাুঁজার মর প্রায় হাে ক্ছসড় ক্দবার মুসখ একটা ক্শে ক্চষ্টা ক্দবার জনয ওই 

মােরগুসো েরাসে বসে্ মাের েরাসেই ক্বাঝা  ায়্ ক্েখাসন একটা ডকছু রসয়সছ্ একটু 

ক্খাুঁড়াখুডড় কসরই ক্দখা  ায় ক্  ক্েটা একটা প্রসবশদ্বার্ প্রসবশদ্বার মাসনই ক্  েমাডির 

প্রসবশদ্বার, এ ডবেসয় বযাডনস্টাসরর মসন ক্কানও েসিহ ডছে না, কারে প্রসবশদ্বাসরর 

ক্চৌকাসের উমসর প্রাচীন ডমশরীয় ডেডমসে ক্নেুসদৎ-এর নাম ক্েখা ডছে্  

  

বযাডনস্টার এটা ক্দখামাত্র ইংেসে েিম কযাসভনডিশসক ক্টডেসোন কসর্ কযাসভনডিশ 

োসক খনসনর কাজ চাডেসয় ক্ সে বসেন, এবং আশ্বাে ক্দন ক্  টাকার ক্কানও অভাব 

হসব না! 

  

কাে দুমুসর ক্রাসের েসে আডম ডেসয়ডছোম ক্খাুঁড়ার জায়োয়্ বযাডনস্টাসরর েসে 

আোম হে্ ক্বশ চাোকচেুর, এবং খুব উৎোহী্ ক্ে এখন চরম উসিজনা ক্বাি করসছ্ 

োর ডবশ্বাে ক্ে েুোনখাসমসনর মসোই এক েমাডি আডবষ্কার করসে চসেসছ,  ডদও 

েুোনখাসমন ডছে েম্রাট আর ক্নেুসদৎ মুসরাডহে ও জাদুকর্ 

  

প্রেম ক্  ঘরটা ক্খাো হসয়সছ োসে ডবস্তর ডজডনে মাওয়া ক্েসছ, োরমসিয আেবাব্ 

আর ক্দবসদবীর মূডেমই ক্বডশ্ কারুকা ম অডে উুঁচু দসরর্ এরমসিযই নানান ক্দশ ক্েসক 

োংবাডদকরা আেসে শুরু কসর ডদসয়সছ্ োসদর অবশয েমাডিকসির ডভের ুুকসে 

ক্দওয়া হসচ্ছ না, এবং হসবও না্ োরা  া খবর ক্নবার বাইসর ক্েসকই ডনসচ্ছ্ 

  

ক্রাে একটা কাসজর কাজ কসরসছ্ োর েসে বযাডনস্টাসরর মডরচয় ক্বশ ডকছুডদন 

ক্েসকই্ ক্ে বযাডনস্টারসক বসে অনুমডে ক্জাোড় কসর ডনসয়সছ  াসে ক্খাুঁড়ার েময় আডম 

আর ক্রাে দুজসনই কসির মসিয োকসে মাডর্ প্রেম কসির ডজডনেমসত্র নম্বর োডেসয়, 
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োসদর ছডব েুসে অডে েন্তমসে োসদর মাোসনা হসচ্ছ েযাবসরটডরসে মডবষ্কার করার 

জনয্ 

  

প্রেম কসির ডমছন ডদসক একটা ডেেসমাহর ডদসয় বন্ধ করা দরজা রসয়সছ্ ক্েটা 

ক্  আসরকটা ঘর োসে েসিহ ক্নই্ োসে আবার কী আশ্চ ম েম্ভার েুডকসয় আসছ ক্ক 

জাসন! 

  

ডিসেম্বর ১৫ 

  

আজ ডদ্বেীয় ঘরটা ক্খাো হে্ বযাডনস্টার প্রেসম এক ডকছুিে টচম ডনসয় ঘরটা ঘুসর 

ক্দখে্ আমরা দুজন বাইসর অসমিা করোম্ কডদসনর মসিযই এইেব ঘসর ইসেকডিক 

কাসনকশন বসে  াসব, েখন আর েবেময় টসচমর দরকার হসব না্ একটু মসরই আমাসদর 

িাক মড়ে্ বযাডনস্টার উসিডজে স্বসর বেে, এ ঘসরও প্রচুর ডজডনে্ কাসেসটর েংখযাই 

এোসরাটা-োরমসিয ক্ছাট বড় েব রকমই আসছ্ আর কাসেট মাসনই ক্েগুসো ডজডনসে 

ভরা্ 

  

েুোনখাসমসনর েমাডির কাসেট বা বাক্স ক্দসখডছ্ কাে, হাডের দাুঁে আর 

অযাস োবযাস্টাসরর তেডর্ বাক্সগুসোর বাইসর েবসে অমূবম কারুকা ম্ এগুসোও ক্দখোম 

ক্েরকমই বযামার্ ডকন্তু এ ছাড়াও ডকছু ডজডনে ক্দখা  াসচ্ছ ক্ গুসো েুোনখাসমসনর 

েমাডিসে ক্দখা  ায়ডন্ ক্েগুসো ক্বডশর ভােই কাে বা হাসড়র তেডর্ ক্রাে বেে, 

আমাসদর ভুেসে চেসব না ক্  আমরা ক্কানও েম্রাসটর েমাডি ক্দখডছ না্ ক্নেুসদৎ 

ডছসেন মুসরাডহে ও জাদুকর্ জাদুেংরান্ত অসনক ডকছু ডজডনেই এখাসন মাবার কো্ 

  

আমাসদর দৃডষ্ট ডেসয়ডছে একটা বড় বাসক্সর ডদসক, অযাস োবযাস্টাসরর তেডর্ 

বযাডনস্টার বেে, এবার এটাসক খুেব, ডকন্তু কাজটা অেযন্ত োবিানোর েসে করসে 

হসব্ ক্দখসেই মাস চ্ছ, বাক্সটার চারমাসশ হাসে আকা ছডব রসয়সছ্ োড়াুড়সড়া করসে 

ক্েগুসোর রং খসে আেসে মাসর্  

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যধিৎ রোয়  । প্েফু্রফেৎ-এর সমোধি ।    প্রোফেসর শঙু্ক 

 5 

www.bengaliebook.com 
 

 

এইবার বযাডনস্টাসরর তিস মর নমুনা ক্দখোম্ ক্ছসেডটসক  ে ক্দখডছ েেই ভাে 

োেসছ্ আিা ঘণ্টা িসর মডরশ্রম কসর একডটও নকশা স্থানচুযে না কসর ক্ে বাসক্সর 

িাোটা খুেে্ োরমর োরমসিয টচম ক্েেসেই ক্দখা ক্েে ক্েটা নানারকম েয়না, ভাুঁজ 

করা কামড়, ক্ছাট মূডেম ইেযাডদ ডজডনসে ভডেম্ 

  

টসচমর আসোয় একটা বযামার ক্দসখ একটু অবাক হোম্ বাসক্সর ডভেসর কী একটা 

ডজডনে ক্ ন অস্বাভাডবক রকম ঝেমে করসছ্ ক্েটা ক্োনা নয়; ক্েটা ক্  একটা মাের 

োসে ক্কানও েসিহ ক্নই, এবং ক্েটা একটা েয়নার মসিয বোসনা্  

  

আডম বযাডনস্টারসক প্রশ্ন করোম, ঝেমসে ডজডনেটা কী বুঝসে মারছ? 

  

বযাডনস্টার বেে, ডমশসর প্রাচীনকাসে েয়নায় ক্োনার েসে ক্  েব মাের বযবহার 

হে ক্েগুসো ক্েডম ক্প্রশাে ক্স্টানে্ অেমাৎ ক্েগুসো মহামূেয রত্ন নয়্ কারসনডেয়ান, 

অযাসমডেস্ট, অবডেডিয়ান—এইেব জােীয় মাের্ োর ক্েসক ক্ো এে দুযডে ক্বসরায় না্ 

  

ো হসে? 

  

একটু তি ম িরসে হসব, বেে বযাডনস্টার্ ক্োমরা বরং বাইসর অসমিা কসরা্ আডম 

এই বাসক্সর ডজডনেগুসো এসক এসক বার কডর্ আর, ভাে কো, এই মাের েম্বসন্ধ ক্ ন 

বাইসরর ক্কউ না জাসন্ ডবসশে কসর োংবাডদকরা্  

  

আমরা দুজসন বাইসর চসে এোম্ োসের েময় হসয়ডছে, কাসজই ক্ে কাজটাও 

ক্েসর ক্নওয়া হে্ োংবাডদকরা আমাসদর কাছ ক্েসক খবর বার করার বুড় ক্চষ্টা কসরডছে, 

আমরা মুসখ কুেুম এুঁসট বসে রইোম্ বযাডনস্টার না বো ম মন্ত আমরা ক্কানও কো োুঁে 

করডছ না্ 

  

আজ মসন হয়্ আর ক্কানও ঘটনা ঘটসব না, কারে কাসেসটর ডজডনে বার করসে 

বযাডনস্টাসরর েময় োেসব্ এই োবিানোর বযামারটা এখাসন না এসে বুঝসে মারোম 
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না্ শুকসনা বাডের ক্দশ বসেই এেব ডজডনে এখনও রসয়সছ্ মৃডেবীর অনয ক্কাোও হসে 

এেডদসন েব িুসো হসয় ক্ ে্ 

  

ডমশরেরকার ক্েসক িাাঃ আবদুে ডেডিডক বসে এক প্রত্নোডিকও আজ ক্েসক 

বযাডনস্টারসক োহা য করসছন্ েিম কযাসভনডিশ এখনও ইংেসে; েসব উডন বসেসছন 

খবর ডদসেই চসে আেসবন্ 

  

ডিসেম্বর ১৬ 

  

এর ক্চসয় আশ্চ ম খবর আর হসে মাসর না্ কাে ক্  ডজডনেটাসক কাসেসটর মসিয 

চকচক করসে ক্দসখডছোম, ক্েটা হে ডহসর্ হযাুঁ, ডহসর- ার েসে ডমশসরর েম্পকম ডছে 

না্ ক্কানওডদন্ ঈডজসে ডহসর মাওয়া আর আডফ্রকার জেসে রসয়ে ক্বেে টাইোর 

মাওয়া একই ডজডনে্ ইডেহাসের ক্োড়ার ডদসক ডহসর ডছে ভারেবসেমর একসচডটয়া 

েম্পডি্ বুড়কাে ক্েসক ভারেবসেম ডহসরর খডনসে কাজ হসয় আেসছ্ মডশ্চসম েখন ক্  

ডহসর ক্েসছ, েবই ভারেবেম ক্েসক্ বুড় মসর, অষ্টাদশ ও উনডবংশ শোেীসে ডহসর 

আডবষ্কার হয়্ দডিে আসমডরকায় আর দডিে আডফ্রকাসে্ আজকাে ভারেবসেম ডহসরর 

উৎমাদন কসম ক্েসেও ক্কাডহনূর ক্েসক আরম্ভ কসর ক্  েব ডবখযাে ডহসরর নাম ইডেহাসে 

মাওয়া  ায়, োর অডিকাংসশরই উৎমডি স্থান ভারেবেম্ 

  

ডকন্তু ঈডজসে ডহসর! এ ক্  োক োোসনা বযামার! কাসেসটর েয়নার মসিয ক্  ডহসর 

মাওয়া ক্েসছ োর অডিকাংশই মটরদানার োইসজর, দু একটা একটু বড়্ ক্েগুসো েবই 

প্রায় ক্োনার মসিয বোসনা্ েযাবসরটডরসে এই ডহসর মরীিা কসর ক্দখা ক্েসছ্ এসে 

ক্কানও খুুঁে ক্নই্ মৃডেবীর ক্শ্রষ্ঠ ডহসরর েসে এর েুেনা চসে্ কডেসনয আর ঔজ্জসেয এ 

ডহসর প্রেম ক্শ্রেীসে মসড়্ 

  

বো বাুড়েয খবরটা দাবানসের মসো চেুডদমসক ছডড়সয় মসড়সছ্ ডমশসর প্রত্নোডিক 

খননকাস ম এমন োজব ঘটনা আর কখনও ঘসটডন্ ক্কাসেসক এ ডহসর এে, কী কসর 

এে, ক্েটা ক্কউই অনুমান করসে মারসছ না্ ভারেবসেমর েসে বাডে ডজযক েম্পসকমর 
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কোও উসেসছ, ডকন্তু োসড় ডেন হাজার বছর আসে ভারেবসেম ক্োনা ডছে, এমন ক্কানও 

নডজর ইডেহাসে ক্নই্ 

  

েিম কযাসভনডিশ খবর মাওয়ামাত্র কায়সরাসে চসে এসেসছন্ আজ আমাসদর েসে 

আোম হে্ বছর মোশ বয়সের েুমুরুে ভদ্রসোক, এখন মহা েুডেমসে আসছন্ এসেই 

আজ রাসত্রই একটা বড় মাডটম ডদসেন কানাক ক্হাসটসে এই  ুোন্তকারী ঘটনা ক্েডেসেট 

করার জনয্ ডমশসর এখন টুডরস্ট ডেজন, োই ক্োক হসয়ডছে অসনক্ 

  

এখন ম মন্ত ডহসর েসমে োেটা েোর হার আর ডেন ক্জাড়া কাসনর েয়না মাওয়া 

ক্েসছ্ আরও অসনক ডকছু মাওয়া  াসব বসে আমার িারো্ এখনও আেে েমাডি কি—

 াসে ক্নফ্রুসদৎ-এর মডম োকার কো—ক্েটাই ক্খাো হয়ডন্ আডম মাডটসে বযাডনস্টাসরর 

েসে এই ঘটনা ডনসয় কো বেোম্ ক্ে এসকবাসর হেভম্ব্ এই ডহসর আডবষ্কাসরর েসে 

ডমশর েম্পসকম এমন একটা নেুন ডদক খুসে ক্েসছ, ক্ টা েম্পসকম আসে ক্কউ ভাবসেও 

মাসরডন্ অেচ বযামারটা রহেযময়্ বযাডনস্টার বেে, ঈডজসের েসে কাবমসনর ক্কানও 

েম্পকম ইডেহাসে মাওয়া  ায়ডন্ কয়ো এসদসশ ক্কানওডদন ডছে না্ অেচ ডহসরর মূসে 

হে কাবমন্ আডম এর ক্কানও কুেডকনারা খুুঁসজ মাডচ্ছ না্ 

  

আোমী কাে একটা নেুন ঘর ক্খাো হসব্ আশা করডছ এটাই হসব প্রিান 

েমাডিকি—এবং ক্নেুসদৎ-এর কডেনও এখাসনই মাওয়া  াসব্ ইডেমসিয ডহসরর খবরটা 

অডবডশয মৃডেবীর েব কােসজরই প্রেম মাোয় ক্বডরসয় ক্েসছ্ ক্খাুঁড়ার জায়োয় 

ডভডজটসরর েংখযাও ভয়াবহ রকম ক্বসড় ক্েসছ্ েসব ডহসর মাওয়ার মর ক্েসকই ডমশর 

েরকার ক্খাুঁড়ার জায়োয় মুডেসশর েংখযা অসনক বাডড়সয় ডদসয়সছন্ এখন ক্কবে েিম 

কযাসভনডিশ, োুঁর কসয়কজন অন্তরে বনু্ধ আর আমাসদর দুজনসক ছাড়া বাইসরর ক্োক 

আর কাউসক ুুকসে ক্দওয়া হসচ্ছ না্  

  

ডিসেম্বর ১৭ 
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আজ েকাসে একটা ঘটনার কো শুনোম্  ার েসে এই প্রত্নোডিক খনসনর ক্কানও 

েম্পকম না োকসেও, এটাও ডহসর েংরান্ত্ 

  

ডেন মাে আসে ক্হাসটে কানাসক েিম ও ক্েডি এইনেওয়েমনাসম ইংেসের ডবসশে 

েম্রাস ন্ত মডরবাসরর এক দম্পডে এসেডছসেন ডকছুডদসনর জনয্ ক্েডি এইনেওয়সেমর 

একডট বুড়মূেয ডহসরর হার ডছে,  ার প্রিান ডহসরাডট একডট আঙুসরর মসো বড়্ এই 

ক্হাসটে ক্েসকই ক্েই হারডট চুডর  ায়, এবং ক্েইেসে েিম এইনেওয়সেমর ভৃেয 

ফ্রানডেেসকও আর মাওয়া  ায় না্ 

  

মুডেশ অনুমান কসর এটা ডবখযাে ডগ্রক ডহসর ক্চার ডিডমডি মযাসরামুেসের কীডেম্ 

োসক নাডক এই ঘটনার ডেনডদন আসে কায়সরাসে ক্দখা ডেসয়ডছে্ মযাসরামুেে দুবার 

ক্জো ক্খসটসছ্ ডকন্তু োসেও োর েংোর হয়ডন্ মযাসরামুেেী এইনেওয়সেমর চাকর 

ফ্রানডেেসক ক্মাটা ঘুে ডদসয় ডহসরর হারডট আদায় কসর্ োর েসে ফ্রানডেেসকও মাোসে 

হয়্ এখন ডহসরই হসচ্ছ একমাত্র আসোচয বস্তু্ োই আমাসদর ক্হাসটসে এক েরাডে 

ভদ্রসোক আমাসদর এই কাডহনীটা ক্শানাসেন্ মসন মসন বেোম, ভাডেযে ক্নফ্রুসদৎ-এর 

েমাডিসে িাকাে মসড়ডন, ো হসে োরা দাুঁও মারে ভােই্ 

  

আজ দুমুসর দুসটার েময় েৃেীয় ঘসরর দরজার ডেে ভাঙা হে্  া অনুমান করা 

হসয়ডছে, োই্ এটাই হে প্রিান কি, আর এখাসনই রসয়সছ ক্নেুসদৎ-এর শবািার্ 

  

শবািারডট ডবশাে্ োর চার মাসশ নানারকম ক্ছাটখাসটা কাসের আেবাব ইেযাডদ 

জসম ডছে; প্রেসম ক্েগুসোসক ঘর ক্েসক বার করা হে্ এসে উসেখস ােয ক্েমন ডকছুই 

ক্নই্ 

  

ডস্থর হে কাে েকাসে ক্নেুসদৎ-এর শবািার ক্খাো হসব্ েচরাচর এই 

কডেনগুসোসে প্রেসম োসক একটা বাইসরর কাসের আবরে্ ক্েটাসক খুেসে মসর 

ক্বসরায় কারুকা মকরা মডমর আবরে, ক্ টার উমসরর ডদসক োসক মৃে বযড র প্রডেকৃডে্ 
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োর নীসচ োসক বুসকর উমর জসড়া করা হাে, আর োর নীসচ শরীসরর নীসচর অংশ আর 

মা্ এই মূডেমর েবসে োসক্ কারুকা ম এবং এসে ক্োনার অংশ োকার েম্ভাবনাও ক্বডশ্ 

  

কাে দুমুসরর মসিয ক্নেুসদৎ-এর কডেন ক্খাো হসয়  াসব বসে আমার িারো্ 

  

ডিসেম্বর ১৮ 

  

আজ আসরক চমক্ 

  

ক্নফ্রুসদৎ-এর মাডমর আবরসে োর প্রডেকৃডের েোয় একডট হার মাওয়া ক্েসছ  াসে 

একডট অোমানয দুডেেম্পন্ন ডহসর রসয়সছ্ বযাডনস্টার আমাসদর প্রায় ঘণ্টাখাসনক আসেই 

ুুসকডছে্ এই কসি্ োরমর ক্ে িাকায় প্রেম ক্েসেন েিম কযাসভনডিশ ও োুঁর দুই 

বনু্ধ, োরমর আমরা দুজন্ কযাসভনডিশ একডট মন্তবয করসেন ক্ টা আমার ক্মাসটই 

ভাে োেে না্ ডেডন ডকছুিে কডেসনর েোর ডহসরটার ডদসক ক্চসয় বেসেন, আই মাস্ট 

ক্ে ইট েুকে এেজযাক্টডে োইক ক্েডি এইনেওয়েমে িায়ামে্ 

  

এটা বোর অডবডশয একটা কারে আসছ্ ডমশরীয়রা ক্েই  ুসেই ডহসরসে মে কাটসে 

ডশসখডছে-স টা ভারেবেম ক্কানওডদনও রপ্ত করসে মাসরডন্ এই ডহসরাটাও োই ক্দসখ 

আজকােকার ডহসর বসেই মসন হয়্ ক্রাে আমার কাসনর কাসছ মুখ এসন বেে, 

মযাডজক, মযাডজক-এ েবই মযাডজক্ মযাডজক, ক্ভাজবাডজ ইেযাডদসে ডবশ্বােী ক্রাসের 

মসো ইউসরাসম আর ডদ্বেীয় ক্কউ আসছ বসে আমার মসন হয় না্ এই ডহসর তেডরর 

বযামাসর জাদুর ক্  একটা ভূডমকা আসছ, ক্ে ডবেয় ক্রাে ডনাঃেসিহ্ শুিু রাোয়ডনক 

বযামাসর এটা েম্ভব হসয়সছ ক্েটা ক্রাে মানসে চায় না্  

  

ক্মাটকো এই োসড় ডেন হাজার বছর আসের ডহসর আমাসক ক্  চমক ডদসয়সছ, 

ক্েমন আর ডকছু ডদসয়সছ বসে মসন মসড় না্ 

  

ডিসেম্বর ১৯ 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যধিৎ রোয়  । প্েফু্রফেৎ-এর সমোধি ।    প্রোফেসর শঙু্ক 

 10 

www.bengaliebook.com 
 

 

আজ েুমুে কাণ্ড্ এরকম ক্  হসব ো ভাবসে মাডরডন্ ক্নফ্রুসদৎ-এর কণ্ঠহাসরর ডহসর 

ক্দসখ কায়সরা মুডেশ বসেসছ ক্েটা নাডক ক্েডি এইনেওয়সেমর ক্নকসেসের ডহসর্ এই 

ডহসরর একটা ছডব েুসে েৎিোৎ নাডক ক্েডি এইনেওয়সেমর কাসছ মাোসনা হসয়ডছে, 

এবং ডেডনও ক্েটাসক োুঁর ডনসজর ডহসর বসে ডচনসে ক্মসরসছন্ োসড় ডেন হাজার বছর 

আসে ডমশসর ডহসর তেডরর বযামারটা নাডক েমূ্পেম িাপ্পা্  

  

েমস্ত বযামারটা কী কসর েম্ভব হয় ক্েটারও একটা ডববৃডে মুডেশ ডদসয়সছ্ ক্ ডদন 

ক্েডি এইনেওয়সেমর েোর হার চুডর হয় ক্েডদন নাডক মযাসরামুেে কায়সরাসে ডছেইনা্ 

ক্ে ডছে অযাসেনসে্ এ বযামাসর োর অকাটয অযাডেবাই রসয়সছ্ অেমাৎ এই ডবসশে ডহসর 

চুডরর েসে োর ক্কানও েম্পকমই ক্নই্ মুডেশ োই একটা নেুন ডেদ্ধাসন্ত ক্মৌুঁসছসছ্ চুডরর 

েময় বযাডনস্টার কায়সরাসে ডছে এবং কানাক ক্হাসটসেই ডছে্ ক্ে-ই এইনেওয়সেমর 

চাকরসক ঘুে ডদসয় ক্নকসেেটা চুডর কসর োই ডদসয় ঈডজমডেয়ান িাুঁসচর েয়না বাডনসয় 

ক্নেুসদৎ-এর েমাডিসে মুসরসছ্ উসিশয হে একটা ডবশ্ববযামী আসোড়সনর েৃডষ্ট করা্ 

হাওয়ািম কাটার খযাডে অজমন কসরডছসেন েুোনখাসমসনর েমাডি খুুঁসড় বার কসর্ 

বযাডনস্টার ক্চসয়ডছে কাটারসকও ক্টক্কা ডদসে্ 

  

এডদসক আসরকটা বযামার হসয়সছ্ আসমডরকার ডি ডবয়ারে ক্কাম্পাডন োরা ডবসশ্বর 

ডহসর ক্বচাসকন কনসিাে কসর! ক্েই ক্কাম্পাডন ক্েসক ক্োক এসেসছ বযামারটা েম্বসন্ধ 

অনুেন্ধান করার জনয্ কৃডত্রম উমাসয় েহসজ ডহসর তেডর করসে মারসে ডহসরর বযবো 

োসট উেে্ অডবডশয োরা  খন শুনে ক্নফ্রুসদৎ-এর ডহসর আেসে ক্েডি এইনেওয়সেমর 

ডহসর, েখন োরা আশ্বস্ত হে্ 

  

বযাডনস্টারসক মুডেশ প্রচণ্ডভাসব ক্জরা করসছ্ কায়সরা মুডেশ নাডক এ বযামাসর 

এক্কবাসর ডনমমম্ েিম কযাসভনডিশ একদম ক্ভসঙ মসড়সছন্ োুঁর মন ডবশ্বাে অডবশ্বাসের 

মসিয ক্দাোড  ে হসচ্ছ্ ডেডন আমাসক বেসেন ক্ , বযাডনস্টার নাডক ভীেে উচ্চাডভোেী্ 

ডছে,  ডদও কাসজর ডদক ডদসয় োর ওমর ক্কানও েসিহ করা চেসে মাসর না্ আডম 

আর ক্রাে দুজসনই ডবশ্বাে কডর ক্  বযাডনস্টার ডনসদমাে, ডকন্তু ক্েটা আমরা প্রমাে করডছ 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যধিৎ রোয়  । প্েফু্রফেৎ-এর সমোধি ।    প্রোফেসর শঙু্ক 

 11 

www.bengaliebook.com 
 

 

কী কসর? ক্ে  ডদ েডেযই ক্েডি এইনেওয়সেমর ডহসর চুডর কসর োসক এবং োই ডদসয় 

ঈডজমডেয়ান িাুঁসচর েয়না তেডর কসর োসক, ো হসে ক্েগুসো কাসেট ইেযাডদর মসিয 

রাখবার েুস াে োর ডছে, কারে ক্রাজই ক্ে প্রেসম একই েমাডিকসি প্রসবশ কসরসছ্ 

োরমর আমরা দুজন ক্েডছ্ মডরডস্থডে খুব অস্বডস্তকর্ এ অবস্থায় কী করা উডচে ো 

ক্ভসব ডস্থর করা খুব মুশডকে্ 

  

এডদক ক্খাুঁড়ার কাজ ক্ো বন্ধ রাখা  ায় না, োই ক্ে কাজটা এখন চেসছ্ িাাঃ 

ডেডদডকর েিাবিাসন্ েিম কযাসভনডিশও এ বযামাসর রাডজ হসয় ক্েসছন্ ডেডদডকর েসে 

আমাসদর  সেষ্ট মডরচয় হসয় ডেসয়ডছে, কাসজই আমাসদর মে ক্খাোই আসছ্ এখন 

কো হসচ্ছ-আরও ডহসর  ডদ ক্বসরায়, ো হসে ক্েটা কার বসে প্রডেমন্ন হসব? েখন ডক 

বযাডনস্টারসক একডট মাকা ডহসর ক্চার ডহসেসব দাুঁড় করাসনা হসব? 

  

ডকন্তু আমার মন বেসছ আর ডহসর ক্বসরাসব না! ক্েখাসনই মুশডকে্ এ কডদসন েয়না 

 া ক্বডরসয়সছ োর মডরমাে ডকছু কম নয়্ এডদসক আর ডহসর না ক্বসরাসে বযাডনস্টারসক 

বাুঁচাসনা আমাসদর মসি েডেযই মুশডকে হসব্ 

  

ডিসেম্বর ২০ 

  

আজ আর িায়ডর ডেখসেও মন চাইসছ না্ 

  

মুডেসশর ডনমমম ক্জরায় বযাডনস্টার োর অমরাি ক্মসন ডনসয়সছ্ এবাসর োর  া শাডস্ত 

হবার ো হসব্ আমার আর এখাসন এক ডদনও োকসে ইসচ্ছ করসছ না্ ক্রাসেরও প্রায় 

একই অবস্থা, েসব আজ একটা চেুেম ঘর—এটা ক্ছাট—ক্খাো হসয়সছ, োসে মযাডজক 

েংরান্ত অসনক রকম ডজডনে রসয়সছ্ ক্রাে বেসছ, ক্ে ঘরটা একবার ক্দসখই চসে 

 াসব্ আডমও োর প্রস্তাসব রাডজ হসয়ডছ্ 

  

ডিসেম্বর ২২ 
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আমাসদর এই ঘটনার মডরেমাডপ্ত ক্  এইভাসব হসব ো স্বসেও ভাবসে মাডরডন্ 

আসেই বসেডছ ক্  চেুেম ঘসর মযাডজক েংরান্ত ডজডনেই ডছে ক্বডশ, োর মসিয প্রিান 

হে মড়ার মাোর খুডে আর জন্তুজাসনায়াসরর হাড়্ ক্ে েমস্ত বাইসর মাডেসয় ক্দবার মর 

ঘর  খন অসমিাকৃে খাডে হসয় এে, েখন আমাসদর ডেন জসনরই ক্চাসখ মড়ে একটা 

মাঝাডর োইসজর অযােবযাস্টাসরর কাসেট্ 

  

 োরীডে েন্তমমসে কাসেটটা খুসে ডেডিডক বেসেন, এসে একটা মযামাইরাসের 

ক্রাে ক্দখডছ্ 

  

মযামাইরাে োসছর মাো শুডকসয় প্রাচীন ডমশরীয়রা ক্েটাসক কােসজর মসো কসর 

বযবহার করে্ মযামাইরাে ক্েসকই ইংডরডজসে ক্মমার কোটা এসেসছ্ এই মযামাইরাে 

মর মর জুসড় ো ডদসয় একটা েম্বা কােসজর মসো তেডর কসর োসে কেম ডদসয় ডেসখ 

ক্েটাসক মাডকসয় রাখা হে্ ক্েইরকম মাকাসনা কােজসকই বসে ক্রাে্ এই ক্রাে 

অডে োবিাসন খুসে ক্টডবসের উমর ক্মসে োর উমর একটা কাসচর ডশট চামা ডদসয় 

মযামাইরাসের ক্েখা মড়া হে্ বো বাুড়েয এই ক্েখা হে ক্েই প্রাচীন ডমশরীয় ডেডম 

ডহসয়সরাডিডেক্স্ এই ভাো ডেডিডক, ক্রাে এবং আডম ডেনজসনই মড়সে মাডর্ 

  

ডেন ঘণ্টা োেে্ এই মযামাইরােসক েমান কসর ডবসছাসে্ 

  

োরমর ডেনজসন ডমসে িীসর িীসর োর ক্েখা মড়োম্ 

  

মড়সে মড়সে উসিজনায় আমাসদর দম বন্ধ হসয় আেডছে্ ক্শে  খন হে, েখন 

আমাসদর েকসেরই কমাসে ডবিু ডবিু ঘাম, আর হৃৎস্পিন ক্বসড় হসয়সছ ডদ্বগুে্ 

  

মযামাইরাসের নীসচ নাম রসয়সছ ক্নফ্রুসদৎ-এর্ অেমাৎ ডেডনই এটার ক্েখক্ 

  

ক্েখার ডবেয় হে ডহসর প্রস্তুে করার উমায়্ ছডত্রশ রকম উমাদান োসে ডহসর তেডর 

করসে, এবং োর েব কডটই এই আিুডনক কায়সরা শহসরই মাওয়া  ায়্  
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আমরা ডেনজসন মরস্পসরর মুখ চাওয়াচাওড   করোম্ 

  

ডেডিডক বেসেন, োর মাসন বযাডনস্টার ডনসদমাে? 

  

আডম বেোম, ক্েকো এখনও বো চসে না; কারে এটাও ক্ো জাে হসে মাসর্ 

  

ো হসে? 

  

ো হসে একটাই রাস্ত আসছ্ 

  

কী? 

  

এইেব উমাদান েংগ্রহ কসর ডনসদমশ অনু া  ী আমনাসদর েসবেোোসর ডহসর তেডর 

করা্ 

  

আমডন ডেক বসেসছন্ 

  

েসবেোোসর উডনশ ঘণ্টা কাজ কসর ক্  ডহসরাডট তেডর হে, োর আয়েন প্রেম 

অবস্থায় ক্কাডহনূসরর েমান্ মে কাটার েময় হে না্  ডদও, ডকন্তু েব রকম মরীিাসেই 

এ ডহসর েেম্মাসন উিীেম হে্ মুডেশ ক্দখে্ ক্ে ডহসর, েিম কযাসভনডিশ ক্দখসেন, এবং 

েব ক্শসে ক্দখে বযাডনস্টার্ োর আনিাশ্রম ক্দসখ আমারও ক্চাসখ জে এসে ডেসয়ডছে্ 

  

বযাডনস্টার মুড  ক্মে, মুডেশ আবার েিম এইনেওয়সেমর চাকর ফ্রানডেসের ক্খাুঁজ 

করসে শুরু করে্ 

  

এই েসবর মর আডম আনুষ্ঠাডনকভাসব ক্নফ্রুসদৎ-এর মযামাইরােটা ডনসয় ক্েটাসক 

টুকসরা্ টুকসরা কসর ডছসড় নীেনসদর জসে ক্েসে ডদোম্  

  

এই েরমুো আর ক্কউ বযবহার করসে মারসব না, কারে এটা জাডন শুিু আমরা 

ডেনজন, এবং আমরা ডেনজসনই জাডন ক্  ডহসরর দুপ্রামযোই োর মূসেযর ও োর 
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অোমানয কদসরর কারে্ ক্কানও ক্কানও বযামাসর এই দুপ্রামযো বজায় রাখা ভাে এবং 

দরকার্ ডহসর ক্  োর মসিয একডট, োসে ক্কানও েসিহ ক্নই! 

  

েসিশ্ শারদীয়া ১৩৯৩ 
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