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প্রোফেসর শঙ্কু ও ঈজিপ্সীয় আতঙ্ক 

  

প্ োর্ট প্সইফের ইজিজরয়োল প্ োফর্ফলর ৫ নং ঘফর বফস আমোর েোয়জর জলছজ!  খছন 

রোত সোফে খগোফরোর্ো। খছোফন প্বোধ  য়। অফনক রোত অবজধ প্লোকিন প্িফগ থোফক  

রোস্তোয় চলোফেরো কফর   ই ল্লো কফর। আমোর  ূবটজিফকর প্ছোলো িোনোলোর্ো জিফয় শ ফরর 

গুঞ্জন প্েফস আসফ!। িশর্ো অবজধ খকর্ো েযো সো গরম জ!ল। তোর  র প্থফক খকর্ো 

জবরজবফর  োওয়ো বইফত শুরু কফরফ! সুফয়ি কযোনোফলর জিক প্থফক।  

  

আমোর ঈজিফে আসো কতিূর সোথটক  ফব িোজন নো  তফব আি সোরোজিফন প্ে সব 

ঘর্নো ঘফর্ফ! তোফত জক!ুর্ো আশোরি বফলই মফন  ফে। অফনকজিন প্থফকই খজিকর্োয় 

খকর্ো  োজে প্িবোর ইফে জ!ল। আমোর প্তো মফন  য় প্ে প্কোনও প্িফশর প্ে প্কোনও 

ববজ্ঞোজনফকরই ঈজিের্ো ঘুফর েোওয়ো উজচত। আি প্থফক  োাঁচ  োিোর ব!র আফগও খরো 

জবজ্ঞোফন প্ে আশ্চেট কৃজতত্ব প্িজছফয়জ!ল  তো েোবফল সজতযই অবোক লোফগ। খ জনফয় অফনক 

জক!ু গফবষণো করোর আফ!। খফির প্কজমজি  খফির গজণতজবজ্ঞোন  খফির জচজকৎসোশোস্ত্র  

সব জক!ুই প্সই রোচীন েুফগ খক অজবশ্বোসয  জরণজত লোে কফরজ!ল।  

  

সবফচফয় অবোক লোফগ। খফির mummy-র বযো োরর্ো। মৃতফি ফক খমন খক আশ্চেট 

রোসোয়জনক উ োফয় বযোফেিবদ্ধ অবস্থোয় কোফের কজেফন শুইফয় প্রফছ জিত  প্ে  োাঁচ  োিোর 

ব!র  ফরও প্সই বযোফেি ছুফল প্িছো প্গফ! প্ে মৃতফি   চো প্তো িূফর থোকুক  তোর 

প্কোনও রকম জবকোরই ঘফর্জন। খর র সয আি অবজধ প্কোনও ববজ্ঞোজনক উিঘোর্ন করফত 

 োফরনজন। 

  

ইংলযোফের রত্নতোজিক েক্টর প্িমস সোমোরর্ন প্ে বতটমোন ঈজিফের বুবোসজর্স 

অঞ্চফল খক্সকযোফেশন চোলোফেন প্স ছবর জগজরজেফত থোকফতই  ফেজ!লোম। খই 

রত্নতোজিক িলজর্র সফে আলো  কফর প্নওয়োর উফেশয রথম প্থফকই জ!ল। সোমোরর্ফনর 

প্লছো ঈজিে সম্বফে বইগুফলো সবই  ফে জনফয়জ!লোম। জতন ব!র সো োরোয় 

খক্সকযোফেশফনর েফল চতুথট েোইনযোজির রোিো প্ছফরোফর্ফ র প্সই আশ্চেট সমোজধকক্ষ 
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সোমোরর্নই আজবষ্কোর কফরজ!ফলন। খই সোমোরর্ফনর সফে ঈজিফে  িো টণ করোর কফয়ক 

ঘণ্টোর মফধযই প্ে খমন আশ্চেটেোফব আলো   ফব তো প্ক িোনত? 

  

সকোফল প্ োফর্ফল খফস আমোর ঘফরর বযবস্থো কফরই জগফয়জ!লোম মযোফনিোফরর কোফ!  

সোমোরর্ফনর প্ছোাঁি জনফত। 

  

েদ্রফলোক আমোর রশ্ন শুফন ছবফরর কোগি প্থফক িৃজি তুফল আমোর জিফক প্চফয় 

বলফলন  আ জনও জক খকই ধোন্দোয় খফসফ!ন নোজক? 

  

বলোর েজের্ো আমোর েোল লোগল নো। বললোম  প্কন বলুন প্তো? মযোফনিোর বলফলন  

তই েজি  য়  তো  ফল আ নোফক সোবধোন কফর প্িওয়োর্ো আমোর কতটবয বফল মফন কজর। 

নইফল সোমোরর্ফনর েো িশো  ফয়ফ!  আ নোরও ওই িোতীয় খকর্ো জক!ু  ফব। আর কী। 

  

কী  ফয়ফ! সোমোরর্ফনর? 

  

উ েুক্ত শোজস্ত  ফয়ফ!—আবোর কী  ফব? মোজর্ ছুাঁফে রোচীন সমোজধমজন্দফর অনজধকোর 

রফবফশর েলফেোগ করফ!ন জতজন। অবশয প্বজশ জিন কি প্ ফত  ফব নো প্বোধ  য়। ্যোরোব 

প্ োকোর কোমে প্ছফয় কম মোনুষই বোাঁফচ। 

  

্যোরোব জবট্টল-খর কথো বইফয়  ফেজ!। গুবফর িোতীয় প্ োকো;  ুরোকোফল ঈজি্ীয়রো 

প্িবতো বফল মোনয করত। 

  

আরও জক!ু রশ্ন কফর িোনফত  োরলোম গতকোল বুবোসজর্স-খ খক্সকযোফেশফনর কোি 

করফত করফত সোমোরর্ন  েোৎ নোজক জচৎকোর কফর  ফে েোন। তোাঁর সোফেো োেরো !ুফর্ 

খফস প্িফছ সোমোরর্ন তোাঁর েোন  োফয়র গুজলর্ো আাঁকফে ধফর েন্ত্রণোয় মুছ জবকৃত কফর 

 ফে আফ!ন। আর বলফ!ন  িযোর্ জবরু্ল  িযোর্ জবট ল্।  

  

প্ োকোজর্ফক নোজক ছুাঁফি  োওয়ো েোয়জন। সোমোরর্নফক তৎক্ষণোৎ প্ োর্ট প্সইফের 

 োস োতোফল  োজেফয় প্িওয়ো  য়। তোাঁর অবস্থো নোজক প্বশ সজেন।  
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ছবরর্ো প্ ফয় আর জবলম্ব নো কফর  োস োতোফলর উফেফশ প্বজরফয়  েলোম। সফে 

জনলোম আমোর বতজর ওষুধ-জমরোজকউরল। প্িফশ। কত প্ে করোইত-ফকউফর্র প্!োবল  

ছোওয়ো ও কোাঁকেোজবফ!র কোমে ছোওয়ো প্লোক খই ওষুফধর খক প্েোি প্ছফয়ই চোেো  ফয় 

উফেফ! তোর ইয়োত্তো প্নই  

  

 োস োতোফল জগফয় প্িজছ সোফ ফবর সজতযই সংকর্ো ন্ন অবস্থো। জকন্তু  আশ্চেট মফনর 

প্িোর েদ্রফলোফকর। খই অবস্থোফতও শোন্তেোফব ছোফর্ শুফয় আফ!ন। প্কবল মোফে মোফে 

আচমকো েুকুঞ্চন ও মুছ জবকৃজতফত তোাঁর অস য েন্ত্রণো রকোশ  োফে। 

  

আজম জনফির  জরচয় জিফয় তোাঁর খকিন অনুরোগী  োেক জ সোফব তোাঁর িশটন  োবোর 

িনয ঘফর ঢুফকজ!লোম। জকন্তু  অবোক  ফয় প্গলোম প্ে েদ্রফলোক আমোর নোফম জচনফত 

প্ ফরফ!ন। শুধু তোই নয়-খই েন্ত্রণোজিি অবস্থোয় ক্ষীণ কফে জতজন আমোফক িোনোফলন প্ে 

আমোর প্লছো জবজ্ঞোনজবষয়ক অফনক বইই তোাঁর  েো—খবং েূতফরফতর ববজ্ঞোজনক জেজত্ত 

সিফকট আমোর প্ে প্মৌজলক গফবষণোমূলক খকজর্ বই আফ!—প্সর্ো নোজক তোাঁর খকজর্ অজত 

জরয় বই। 

  

আমোর উ র খই আস্থোর িরুনই প্বোধ য় আমোর ওষুধর্ো প্ছফত তোাঁর প্কোনও আ জত্ত 

 ল নো। 

  

আজম েছন প্ োফর্ফল জেফরজ! তছন প্বলো সোফে খগোফরোর্ো। জবফকল জতনফর্র জক!ু 

আফগ ছবর খল সোমোরর্ন অফনকর্ো সুস্থ প্বোধ করফ!ন। জ্বর প্নই  শরীফরর নীল েোবর্ো 

প্কফর্ প্গফ!  েন্ত্রণোও অফনক কম। আগোমীকোল সকোফলর মফধয প্ে জতজন সিূণট সুস্থ  ফয় 

উেফবন। খ জবষয় আমোর মফন প্কোনও সফন্দ  জ!ল নো। কোল সকোফল সোমোরর্ফনর সফে 

প্িছো কফর কফয়কজিফনর িনয তোাঁর সে প্নওয়োর রস্তোবর্ো করফত  ফব। 

  

  
  

৮ই প্সফেম্বর রোত ১২র্ো 
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আি প্েোফর উফেই  োস োতোফল জগফয়জ!লোম। সোমোরর্ন খফকবোফর সুস্থ। গুবফরর 

কোমফের িোগর্ো  েটন্ত আশ্চেটেোফব খকজিফনই জমজলফয় প্গফ!। আমোর ওষুফধর গুণ প্িফছ 

আজম জনফিই অবোক। কী সব অদু্ভত জিজনফসর সংজমশ্রফণ ওই ওষুধ বতজর  ফয়ফ! প্সর্ো 

আর সোমোরর্নফক বললোম নো। জবফশষত গলিো জচংজের প্গোাঁফের কথোর্ো বলফল  য়ফতো 

জতজন আমোফক  োগলোই েোউফর বসফতন। েোই প্ োক-আমোর রজত সোমোরর্ফনর কৃতজ্ঞতোর 

প্শষ প্নই। খক্সকযোফেশফন সে প্নবোর কথোর্ো আর আমোফক বলফত  ল নো-উজন জনফিই 

বলফলন। আজম অবশয তৎক্ষণোৎ রোজি  ফয় প্গলোম। 

  

ইজনও প্িছলোম মোজমর বযো োফর জবফশষ অনুসজেৎসু। শুধু তোই নয়-খই প্ে সব 

েূগেটস্থ রোচীন সমোজধমজন্দফর রফবশ কফর তোর জিজনস র ঘ ঘোাঁর্োঘোাঁজর্ করো  খর েফল প্ে 

প্কোনও রোচীন অজেশো  সোমোরর্ন বো তোাঁর িলেুক্ত কোউফক স্পশট কফর তোর অজনি  ফত 

 োফর  খ জবশ্বোসও প্ে সোমোরর্ফনর আফ!। প্ে গুবফর প্ োকোজর্ তোাঁফক কোমফেফ!  তোাঁর 

ধোরণো প্সজর্  ল প্সই ্যোরোব গুবফর—েোফক নোজক ঈজি্ীয়রো  ুফিো করত। সোমোরর্ন 

প্ে মজন্দফর কোি করফ!ন তোর প্িওয়োফল নোজক খই গুবফরর প্ছোিোই করো রজতমূজতট 

রফয়ফ!। ঈজি্ীয়রো প্ে িন্তু  িোফনোয়োর মো!  োজছর অফনক জক!ুফকই প্িবতোর অবতোর 

বফল  ুফিো করত। প্স তথয আমোর িোনো জ!ল। আজম সোমোরর্নফক বললোম  প্কোন খকর্ো 

িোয়গোয় নোজক খক্সকযোফেশফনর েফল খকর্ো প্বেোফলর সমোজধ মজন্দর  োওয়ো প্গফ!? 

  

সোমোরর্ন বলফলন  আফর  প্স প্তো খই বুবোসজর্ফসই-আজম খছন প্েছোফন কোি করজ! 

প্সছোফন। অজবজশয খর্ো অফনকজিফনর আজবষ্কোর। শতছোফনক প্বেোফলর সমোজধ রফয়ফ! প্সই 

ঘরর্োয়। জেক মোনুষফক প্ে েোফব mummify কফর কজেফন বে কফর রোছো  ত প্বেোলফকও 

জেক প্সইেোফবই রোছো  ফয়ফ!। প্বেোল জ!ল প্নেফিৎ প্িবীর অবতোর।  

  

আজম জস্থর করলোম সময় ও সুফেোগ প্ ফল খই জবজচর ঘ সমোজধকক্ষ প্িফছ আসব। 

প্বেোল আমোর অজত জরয় জিজনস। বোজেফত আমোর প্ োষো জনউর্নফক প্রফছ খফসজ!। তোর 

কথো মফন  ফল মনর্ো ছোরো   ফয় েোয়। 
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সোমোরর্ফনর সফে প্িছো কফর েছন প্ োফর্ফল জেরজ! তছন প্বলো প্বফে জগফয় প্বশ 

গনগফন প্রোি উফেফ!। প্ োফর্ফলর সোমফন খকর্ো স্থোনীয় প্লোক আমোয় প্িফছ আমোর জিফক 

খজগফয় খল। প্লোকর্ো লম্বোয় !েুফর্র ও র  গোফয়র রং প্ োেো তোমোফর্  চুল প্!োর্ কফর 

!োাঁর্ো ও  োকোফনো  প্চোছ দুফর্ো প্কোর্ফর বসো  চো জন তীক্ষ্ণ ও জনমটম।  

  

প্লোকর্ো খজগফয় খফস তোর েোন  োতর্ো অতযন্ত উদ্ধতেোফব আমোর কোাঁফধর উ র 

রোছল। তোর র আমোর জিফক জনষ্পলক িৃজি প্রফছ েোঙো ইংফরজিফত বলল  আ নোফক প্তো 

েোরতীয় বফল মফন  ফে  তফব আ জন খই প্শ্বতোে ববটরফির িফল জেেফ!ন প্কন? 

আমোফির প্িফশর সব  জবর ঘ রোচীন জিজনস জনফয় আ নোফির খত কী মোথো বযথো? 

  

আজম  োলর্ো জবরজক্তর েোব প্িজছফয় বললোম  প্কন  তোফত কী  য়? রোচীন জিজনস 

জনফয় মোথো ঘোমোফলই জক তোর রজত অশ্রদ্ধো রকোশ করো  য়? আ জন িোফনন আজম রোচীন 

ঈজি্ীয় সেযতোর রজত কতছোজন শ্রদ্ধো জনফয় খফিফশ খফসজ!? 

  

প্লোকর্োর প্চোছদুফর্ো প্েন জ্বল জ্বল কফর উেল। তোর েোন  োতর্ো তছনও আমোর 

কোাঁফধ। প্সই  োত জিফয় খকর্ো চো  জিফয় প্স বলল  শ্রদ্ধো খক জিজনস  আর শোবল লোজগফয় 

মোজর্ ছুাঁফে  জবর ঘ সমোজধকফক্ষ রফবশ কফর মৃতবযজক্তর আত্মোর অবমোননো করো আর খক 

জিজনস। সোমোরর্ন সোফ ব প্কোথোয় কোি করফ!ন তো িোফনন? 

  

িোজন। বুবোসজর্ফস চতুথট েোইনোজির রোিো প্থফেফসর আমফলর খকজর্ সমোজধকফক্ষ। 

  

প্সইছোফন আমোর  ূবট ুরুষফির সমোজধ আফ! প্সর্ো আ জন িোফনন? 

  

আজম প্তো প্ ো প্ ো কফর প্ ফস উফে বললোম  আ জন প্িছজ! আ নোর প্চৌেশয  ুরুষ 

অবজধ ছবর রোফছন। 
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প্লোকর্ো প্েন আরও প্ছফ  উেল। তোর েোন  োত জিফয় আমোর কোাঁফধ খকরু্ েোাঁকুজন 

জিফয় বলল  রোজছ জক নো। রোজছ তো ওইসব মজন্দফর আফরকরু্ প্ঘোরোঘুজর কফর প্িছুন নো  

তো  ফলই প্র্র  োফবন। 

  

খই বফল প্লোকর্ো আমোয় প্!ফে  ন োজনফয় রোস্তোর জিফক চফল জগফয় জেফের সফে 

জমফশ প্গল। আজমও  োাঁে প্!ফে আমোর ঘফর চফল প্গলোম।  

  

সোমোরর্ন কোলফকই জেফর েোফবন তোাঁর কোফির িোয়গোয় খবং আজম েোব তোাঁর সফে। 

জিজনস ত্তর খইফবলো প্গো!গো! কফর রোছো েোল। মফন মফন খকর্ো উফত্তিনো অনুেব 

করজ!লোম। প্সবোর নীলজগজর অঞ্চফল রোগগজত োজসক িোফনোয়োফরর উফেফশয  োজে প্িবোর 

সময়ও জেক খইরকম  ফয়জ!ল। প্বেোফলর সমোজধ  েোবফলও  োজস  োয় … 

  

কোল সোমোরর্নফক খই উদ্ধতস্বেোব আধ োগলো চযোঙো প্লোকর্োর কথো বলফত  ফব। 

আমোর মফন  য় বযো োরর্ো আর জক!ু নয়—আসফল খইসব  ুরফনো মজন্দফর অফনক সমফয়ই 

মূলযবোন  োথর বসোফনো সব গয়নোগোাঁজর্  োওয়ো েোয়। খইসব স্থোনীয় প্লোফকরো তো 

েোলেোফবই িোফন খবং খরো  য়ফতো মফন কফর প্ে হুমজক জিফয়  অজেশোফ র েয় প্িজছফয়  

জনরী  রত্নতোজিকফির কো! প্থফক খই সব  োথর বসোফনো জিজনফসর কফয়কর্ো আিোয় কফর 

জনফত  োরফব। তফব প্লোকর্ো েজি প্বজশ জ্বোলোতন কফর আজম জস্থর কফরজ!। ওফক  োাঁজচফয় 

মোরব। আমোর snuff gun বো নসযোস্ত্রর্ো সফে খফনজ!। নোফক তোগ কফর মোরফল দু জিন ধফর 

অনগটল  োাঁজচ চলফব। তোর র প্িছব। বোবোজি আর জবরক্ত করফত আফস জক নো। 

  

  
  

১০ই প্সফেম্বর 

  

আমরো কোল সকোফল বুধবোসজর্ফস খফস প্ ৌাঁফ!জ!। সোমোরর্ফনর সফে কোল দু ুফর 

সিযছজনত চোর- োিোর ব!ফরর  ুরফনো সমোজধকফক্ষ প্নফমজ!লোম। খ প্ে কী অদু্ভত অনুেূজত 

তো জলফছ বোফ েোফনো দুষ্কর। খকর্ো সেীণট জসাঁজে জিফয় প্নফম সেীণটতর সুেফের মফধয 
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জিফয় ঘরর্োয় রফবশ করফত  য়। সোমোরর্ফনর অনুমোন খর্ো প্কোনও উচ্চ িস্থ 

রোিকমটচোরীর সমোজধকক্ষ। প্বশ বে খকজর্  লঘফরর মোেছোফন কোরুকোেট করো কোফের 

কজেন। ঘফরর চোর োফশ আরও প্!োর্ প্!োর্ সোরবোাঁধো সব ঘর-তোর রফতযকজর্র মফধযই 

খকজর্ কফর কজেন। খফত নোজক খই গণযমোনয বযজক্তর  জরষিবফগটর মৃতফি  রফয়ফ!। 

ঈজি্ীয়রো জবশ্বোস করত মৃতবযজক্তর আত্মো নোজক মৃতফিফ র আফশ োফশই প্ঘোরোফেরো 

কফর খবং িীজবত বযজক্তর বিনজন্দন িীবনেোর ঘোয় েো জক!ু রফে োিন  য়  খই সব মৃত 

আত্মোরও নোজক প্সই সফবর রফে োিন  য়। তোই কজেফনর  োফশ প্িছলোম ছোবোর  োফর ঘ 

ছোিযদ্রবয  মফির জ ফ ফত মি  প্ োশোক আশোক  রসোধফনর জিজনস  প্ছলোধূলোর সরঞ্জোম  

সবই রোছো  ফয়ফ!। 

  

সোমোরর্ন খকর্ো কজেফনর েোলো ছুফল তোর জেতফরর মোজমর্ো আমোয় প্িজছফয় জিফলন। 

 োত দুফর্ো বুফকর ও র িফেো করো। মোথো প্থফক  ো  েটন্ত বযোফেফি আবৃত। েোলো ছুলফতই 

খকর্ো উগ্ৰ গে নোফক রফবশ করল। আজম অবোক জবস্মফয় মৃতফি জর্ প্িছফত লোগলোম। 

কত বইফয়  ফেজ!। খই মোজমর কথো  

  

মজমর বুফকর উ র প্সই চোর  োিোর ব!ফরর  ুরফনো  যো োইরোস কোগফি ঈজি্ীয় 

 োইফরোজিজেক েোষোয় কী প্েন প্লছো রফয়ফ!। খ েোষো আমোর িোনো প্নই। সোমোরর্ন 

অবশযই িোফনন। জকন্তু  আধুজনক েোষোর মফতো খ প্তো আর গেগে কফর  েো েোয় নো। খ 

েোষো বুেফত সময় লোফগ। সোমোরর্ন বলফলন  ওই  যো োইরোফস মৃতবযজক্তর  জরচয় 

রফয়ফ!। শুধু প্ে নোমধোম তো নয়। কফব কী েোফব মৃতুয  ফয়ফ! তোও প্লছো রফয়ফ!। 

  

সোরোজিন সমোজধকফক্ষ প্ঘোরোঘুজরর  র সেযোর জিফক তোাঁবুফত প্েরোর  ফথ সোমোরর্ন 

আমোফক জিফজ্ঞস করফলন  তুজম প্তো মফন কর েূত প্রজত বো অফলৌজকক সব জক!ুরই 

খকর্ো ববজ্ঞোজনক জেজত্ত আফ! তোই নো? অন্তত প্তোমোর বই  ফে প্তো তোই মফন  য়। 

  

আজম বললোম  প্সর্ো জেকই। তফব আজম খর্োও মোজন প্ে জবজ্ঞোন প্েমন অফনক জিফক 

খফগোফত প্ ফরফ! প্তমজন আবোর অফনক জক!ুরই  জিস খছনও  েটন্ত  োয়জন। খই প্েমন 
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স্বপ্ন প্কন প্িফছ মোনুষ খই জনফয় প্তো ববজ্ঞোজনকফির মফধয মতফেি রফয়ফ!। তফব আজম 

জবশ্বোস কজর প্ে  জচশ জক  ঞ্চোশ জক অন্তত খকফশো ব!ফরর মফধয িগফতর সব র ফসযরই 

কোরণ ববজ্ঞোজনকরো প্িফন প্েলফবন। 

  

সোমোরর্ন খকরু্ প্েফব বলফলন  খই প্ে সব রোচীন সমোজধকফক্ষ আমরো রফবশ 

করজ!  খছোনকোর অফনফকর মফত তোফত নোজক আমোফির রজত মৃতবযজক্তর আত্মো অসন্তু ি 

 ফে। খমনকী তোরো নোজক আমোফির উফেফশ অজেশো  বষটণ করফ!।  য়ফতো খকজিন 

আমোফির খই  োফ র েল প্েোগ করফত  ফব। 

  

কথোর্ো শুফন আজম প্ ফস প্েললোম  কোরণ প্স জিফনর প্সই  োগলর্োর কথো আমোর 

মফন  ফে প্গল। 

  

সোমোরর্নফক প্লোকর্োর কথো বলফত জতজনও প্ ফস প্েলফলন। বলফলন  আফর  ও প্তো 

রথম জিন প্থফকই আমোর প্ !ফন প্লফগফ!। আমোফকও হুমজক জিফয়জ!ল খফস। ও আর 

জক!ু নো-জক!ু বকজশস প্ ফলই ও আর জ্বোলোতন করফব নো। 

  

আজম বললোম  তো জিফয় জিফলই প্তো  োফরন। আ ি জবফিয়  য়। সোমোরর্ন মোথো 

প্নফে বলফলন  খই সব !যোাঁচেো প্লোকগুফলোর প্ !ফন অথটবযয় করোর ইফে প্নই। আমোর। 

খফত ওফির প্লোে আরও প্বফে েোয়। েজবষযফত েোাঁরো খই সব কোফি খছোফন আসফবন 

তোাঁফির কথোও প্তো েোবফত  ফব আমোফির। তোর প্চফয় সিূণট অগ্ৰো য করোই েোল। জক!ুজিন 

জবরক্ত কফর লোফের আশো প্নই প্িফছ আ জনই সফর  েফব।  

  

তোাঁবুফত জেফর শরবত প্ছফয় েোণ্ডো  ফয় খকর্ো কযোনেোফসর প্েকফচয়োর জনফয় বোইফর 

বসলোম।  জশ্চমজিফক প্চফয় প্িজছ অস্তগোমী সূফেটর সোমফন জগিোর জ রোজমের্ো গো  ধূসর 

প্চ োরো জনফয় িোাঁজেফয় আফ!। খই জ রোজমে প্ে রোচীন েুফগ কী েোফব বতজর করো সম্ভব 

 ফয়জ!ল তো আিও জেক প্বোেো েোয়জন। 
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তোাঁবুর উত্তর জিফক খক লোইন প্ছিুর গো!। তোর খকর্োর মোথোয় প্িছলোম প্গোর্ো 

জতফনক শকুজন থুম  ফয় বফস আফ!। শকুজনফকও নোজক  ুরোকোফল খরো প্িবতোর অবতোর 

বফল মফন করত। আশ্চেটিোত জ!ল খই রোচীন ঈজিপ্সীয়রো  

  

  
  

১২ই প্সফেম্বর 

  

আি সোমোরর্ন খকর্ো রস্তোব কফর আমোফক খফকবোফর  কচোজকফয় জিফলন খবং 

রস্তোবর্ো শুফন আজম বুেফত  োরলোম প্ে মৃতুযর কবল প্থফক তোাঁফক রক্ষো করোর িনয জতজন 

আমোর রজত কী গেীরেোফব কৃতজ্ঞ। 

  

সোরোজিন বুবোসজর্ফসর প্বেোফলর সমোজধকক্ষ প্িফছ সেযোর জিফক েছন তোাঁবুফত জেরজ! 

তছন  োইফ র প্ধোাঁয়ো !োেফত !োেফত সোমোরর্ন  েোৎ বলফলন  শযোেু  তুজম আমোর িফনয 

েো কফর!। তোর রজতিোফন আজম কী করফত  োজর। প্সই জচন্তোর্ো কজিন প্থফক আমোফক 

েোজবফয় তুফলজ!ল। আি খকর্ো উ োয় আমোর মোথোয় খফসফ!  খছন প্সর্ো প্তোমোর 

মনঃ ূত  য় জক নো িোনো িরকোর। 

  

খই  েটন্ত বফল সোমোরর্ন খকরু্ িম প্নবোর িনয থোমফলন। গুবফরর কোমে প্ে 

প্েতফর প্েতফর তোাঁফক প্বশ দুবটল কফর জিফয়ফ! প্সর্ো বুেফত  োরো েোয়। জক!ুর্ো  থ চলোর 

 র সোমোরর্ন বলফলন  প্তোমোর প্তো মোজম জনফয় গফবষণো করোর ইফে আফ!। ধফর েজি 

আমোর আজবষৃ্কত মোজমগুফলোর মফধয খকর্ো প্তোমোফক প্িওয়ো েোয়—তুজম জক ছুজশ  ফব  নো 

অছুজশ  ফব? 

  

আজম রস্তোবর্ো শুফন খমন অবোক  ফয় প্গলোম প্ে রথফম আমোর মুছ জিফয় কথোই 

সরল নো। আমোর খক্সফ জরফমফের িনয খকর্ো জনিস্ব মোজম জনফয় প্িফশ জেরফত  োরব। 

খ আমোর স্বফপ্নর অতীত। প্কোনওমফত প্ঢোক জগফল বললোম  খকর্ো মোজম জনফয় প্েফত 
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 োরফল  আমোর খ অজেেোন সিূণট সোথটক  ফব বফলই আজম মফন কজর খবং খ ঘর্নো েজি 

ঘফর্ তো  ফল আজম প্তোমোর রজত জচরকৃতজ্ঞ থোকব। 

  

সোমোরর্ন মুচজক প্ ফস বলফলন  তুজম কী চোও? 

  

প্বেোল  নো মোনুষ? আমোর গফবষণোর িনয অজবজশয প্বেোল আর মোনুফষ প্কোনও 

তেোত  ত নো জকন্তু  জরয় জনরী  জনউর্ফনর কথো প্েফব প্কন িোজন প্বেোফলর মোজম সফে 

জনফত মন চোইল নো। জনউর্ন সব সমফয়ই আমোর লযোবফরর্জরর আফশ োফশ ঘুরঘুর কফর। 

 েোৎ খকজিন চোর  োিোর ব!ফরর  ুরফনো প্বেোফলর মৃতফি  প্সছোফন প্িছফল তোর প্ে কী 

মফনোেোব  ফত  োফর প্সর্ো অনুমোন করো কজেন। আজম তোই বললোম  মোনুষই প্রেোর 

করব।  

  

সোমোরর্ন বলফলন  প্বশ প্তো-জকন্তু  প্নফব েছন খকর্ো েোল জিজনসই নোও। 

বুবোসজর্ফসই প্বেোফলর কবরস্থোফনর কোফ!ই আফরকর্ো সমোজধকক্ষ আজম আজবষ্কোর কফরজ!। 

েোফত রোয় জর ঘশ িন মোনুফষর মোজম রফয়ফ!। খরো প্ে কী ধরফনর প্লোক জ!ল প্সর্ো খছনও 

বুেফত  োরো েোয়জন। আমোর মফন  য় খফির মৃতুযর বযো োফর প্কোনও র সয িজেত আফ!। 

খফির কজেফন  যো োইরোস কোগফি প্ে  োইফরোজিজেক প্লছো আফ! তোর মফধযও খকর্ো 

প্েন জবফশষত্ব আফ! -আজম খছনও  ফে উেফত  োজরজন। প্তোমোফক খই জর ঘশজর্র মফধয 

খকজর্ কজেন জিফয় প্িব। জকন্তু  তোর প্েতর প্থফক প্লছোর্ো আজম বোর কফর প্নব। তোর র 

প্িফশ জেফর জগফয়  োফেোদ্ধোর কফর প্তোমোফক  োজেফয় প্িব। তোর মফধয তুজম েো গফবষণো 

চোলোবোর তো চোজলফয় প্েফে ো—খবং প্তোমোর েোইজেংস আমোফক িোজনফয় জিও। মোজমর 

রোসোয়জনক র সয তুজম েজি উিঘোর্ন করফত  োর তো  ফল  য়ফতো খকজিন প্নোফবল 

রোইিও প্ ফয় প্েফত  োর। 

  

আমোর আর ঈজিফে থোকোর প্কোনও রফে োিন প্নই। সোমোরর্ফনর প্িওয়ো কজেনজর্ 

 যোজকং প্কফস েফর প্েফল িো োফি জনফয় প্িফশ জেরফত  োরফলই আমোর মন্োমনো  ূণট 

 ফব। তোর র গফবষণোর িনয প্তো অেুরন্ত সময়  ফে আফ!। সজতয  সোমোরর্ফনর 
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বিোনযতোর প্কোনও তুলনো প্নই। আসফল ববজ্ঞোজনফকরো জেন্ন প্িশবোসী  ফলও তোরো প্কমন 

প্েন  রস্পফরর রজত খকর্ো আত্মীয়তো অনুেব কফর। সোমোরর্ফনর সফে আমোর 

জতনজিফনর আলো  জকন্তু  মফন  ফে প্েন জতজন আমোর বহুকোফলর  জরজচত। 

  

  
  

১৫ই প্সফেম্বর 

  

আি সকোফল প্ োর্ট প্সইফে জেফরজ!। খফসই খক জবিঘুফর্ ঘর্নো। আমোর প্ োফর্ফলর 

কোফ!ই খকর্ো বে প্িোকোন প্থফক খকর্ো চোমেোর প্ োর্টফেোজলও জকফন রোস্তোয় প্বফরোফতই 

প্সই  োগলোফর্ লম্বো প্লোকজর্র সফে খফকবোফর প্চোছচুজছ। শুধু তোই নয়—প্স খজগফয় খফস 

আমোর শোফর্টর কলোরর্ো খফকবোফর প্চফ  ধফরফ!। আজম প্তো রীজতমফতো েযোবোচোকো। সজতয 

বলফত কী গত কয়জিফনর আনন্দ উফত্তিনোয় আজম প্লোকর্োর কথো েুফলই জগফয়জ!লোম। 

আর খ ধরফনর প্কোনও জব ফির আশঙ্কো কজরজন বফলই প্বোধ  য় আমোর সফে প্কোনও 

অস্ত্রশস্ত্রও জ!ল নো। 

  

প্লোকর্ো রক্তবণট প্চোছ কফর আমোর মুফছর ও র েুফক  ফে প্সই েোঙো ইংফরজিফত 

বলল  প্তোমোফক সোবধোন কফর জিফয়জ!লোম  তুজম আমোর কথো শুনফল নো। প্সই আমোরই 

 ূবট ুরুফষর মৃতফি  জনফয় চফল! তুজম জনফির প্িফশ। খর িফনয কী শোজস্ত প্তোমোফক প্েোগ 

করফত  ফব তো তুজম ধোরণোও করফত  োফরো নো। খর রজতফশোধ আজম জনফি প্নব। আজম 

জনফি স্ব ফস্ত খই অ রোফধর প্শোধ তুলব। 

  

খই বফল প্লোকর্ো আমোর কলোরর্োফক ছোমজচফয় চো  জিফয় রোয় আমোর শ্বোসফরোধ 

করোর উ ক্রম করজ!ল খমন সময় রোস্তোরই খকর্ো  ুজলশ প্িৌফে খজগফয় খফস গোফয়র 

প্িোফর প্লোকর্োফক !োজেফয় জিল।  থচোরী কফয়কিন প্লোকও আমোর জব ি প্িফছ খজগফয় 

খফসজ!ল। তোরো আমোর রজত স োনুেূজত রকোশ কফর বলল ও প্লোকর্ো ওই রকমই  োগল। 

অফনকবোর  োিত প্গফ!—আবোর !োেো প্ ফলই উৎ োত কফর। 
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 ুজলশর্োও বলল  প্ে আমোফক আর জচন্তো করফত  ফব নো। প্লোকজর্ফক উত্তমমধযম 

জিফয় তোফক শোফয়স্তো করোর বফন্দোবস্ত করো  ফব।  

  

আমোর জনফিরও প্তমন উফেফগর প্কোনও কোরণ জ!ল নো। চোর জিন বোফিই েোরতগোমী 

িো োফি আমোর  যোফসি বুক করো  ফয় প্গফ!। সফে েোফব সোমোরর্ফনর প্িওয়ো জিি ূবট 

চোর  োিোর ব!ফরর  ুরফনো ঈজি্ীফয়র মৃতফি । প্িফশ জগফয় তোর বযোফেি ছুফল চলফব 

তোর উ র গফবষণো। মোজমর রোসোয়জনক র সয আমোফক উিঘোর্ন করফতই  ফব। 

  

  
  

১৭ই প্সফেম্বর 

  

প্লোজ ত সোগফরর উ র জিফয় আমোর িো োি চফলফ!। সমুদ্র রীজতমফতো রুক্ষ—জকন্তু  

তোফত আমোর শরীফর প্কোনও কি প্নই।–প্কবল কলোমর্ো প্সোিো চফল নো বফল জলছফত েো 

খকরু্ অসুজবফধ। িো োফির মোলঘফর  যোজকং প্কফস বে কজেন  আমোর মন  ফে রফয়ফ! 

প্সছোফনই। সোমোরর্ন বন্দফর খফসজ!ফলন আমোফক গুেবোই করফত। তোাঁফক মফন কজরফয় 

জিলোম  কজেফনর প্লছোর্ো  েো  ফলই প্সর্ো প্েন আমোফক িোজনফয় প্িন  তোাঁ ফক খও 

বললোম। প্ে অবসর প্ ফল জতজন প্েন আমোর অজতজথ  ফয় জগজরজেফত খফস আমোর সফে 

জক!ুর্ো সময় কোজর্ফয় েোন। 

  

িো োি েছন !োেজ!ল তছন েোঙোর জিফক প্চফয় জেফের মফধয খকর্ো উাঁচু মোথো 

প্িছফত প্ লোম। দুরজবনর্ো প্চোফছ লোজগফয় প্িজছ প্সই  োগলর্ো আমোর জিফক খকিৃজি প্চফয় 

আফ!। তোর প্চোফছ ও প্েোাঁফর্র প্কোফণ কূ্রর জ ংস্ৰ  োজস আজম প্কোনও জিনও েুলব নো। 

 ুজলশবোবোজি প্বোধ  য় শোফয়স্তো করফত  োফরজন প্লোকর্োফক।  

  

প্লোজ ত সোগফরর উফত্তিনো প্বফেই চফলফ!। খবোর প্লছো বে করফত  য়।  

  

  
  

২৭প্শ প্সফেম্বর 
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আি সকোফল জগজরজে প্ ৌাঁফ!জ!। বুধবোসজর্ফসর মরুেূজমফত প্রোফি  ুফে আমোর রংর্ো 

প্ে প্বশ কফয়ক প্ োাঁচ কোফলো  ফয়ফ! প্সর্ো আমোর চোকর রহ্রফির অবোক িৃজিফত রথম 

প্ছয়োল করলোম। আমোর ঘফরর আয়নো। অবশয প্স অনুমোফনর সতযতো রমোণ করল।  

  

জনউর্ন খজগফয় খফস আমোর  োৎলুফন তোর গো ঘষফত আরম্ভ করল। আর মুফছ প্সই 

জচর জরজচত প্ে জসক্ত জমউ জমউ শব্দ। েোজগযস প্বেোফলর মৃতফি  আজনজন সফে কফর। 

জনউর্ন প্কোনওমফতই বরিোস্ত করফত  োরত নো ওর্ো।  

  

কজেনর্ো লযোবফরর্জরর অফনকছোজন িোয়গো িছল কফর বফসফ!। ও আমোর আর তোাঁর 

সইজ!ল নো। তোই দু ুফরর মফধযই কজেনর্ো  যোজকং প্কস প্থফক বোর কজরফয় জনফয়জ!। 

  

আিই রথম কজেনর্োফক েোল কফর লক্ষ করলোম। তোর চোর োফশ খবং ঢোকনোর 

উ রর্ো সুন্দর কোরুকোেটকরো  ফয়ফ!। ঈজি্ীয়রো কোে প্ছোিোইফয়র কোফি প্ে কতিূর 

িক্ষতো অিটন কফরজ!ল তো খই কোি প্থফকই প্বোেো েোয়।  

  

কজেফনর েোলোর্ো ছুলফত আর খকর্ো বোক্স প্বফরোল। প্সর্ো আকোফর খকর্ো প্শোয়োফনো 

মোনুফষর মফতো। অথটোৎ জেতফর প্ে মৃতফি জর্ রফয়ফ! খর্ো তোরই খকর্ো স ি রজতকৃজত। 

খর প্চোছ নোক মুছ সবই রফয়ফ! আর সবফে রফয়ফ!। রজঙন তুজলর নকশো।  

  

খই জেতীয় বোফক্সর ঢোকনোর্ো ছুলফতই প্সই প্চনো গের্ো প্ লোম আর বযোফেিফমোেো 

মৃতফি জর্ প্িছফত প্ লোম। অনয সব মোজমর প্েমন প্িফছজ!  খরও প্তমজন  োত দুফর্ো 

বুফকর উ র িফেো করো। আ োিমস্তক বযোফেিফমোেো তোই প্লোকর্োর প্চ োরো প্কমন তোর 

প্কোনও আন্দোি প্ লোম নো। তফব প্লোকজর্ প্ে লম্বো প্স জবষফয় প্কোনও সফন্দ  প্নই। 

আমোর প্চফয় রোয় খক  োত প্বজশ। অথটোৎ ! েুফর্র প্বশ উ ফর।  

  

বযোফেি প্ছোলোর কোির্ো আগোমীকোফলর িনয প্রফছ জিলোম। আি বে িোন্ত; তো 

!োেো আমোর গফবষণোর সরঞ্জোমও সব  জরষ্কোর কফর রোছফত  ফব। উশ্রীর বোজল জক!ুর্ো 

খফস িফমফ! তোফির মফধয। 

http://www.bengaliebook.com/


সতযজিৎ রোয়  । জিজ্ঞোনরহসয ।         প্রোফেসর শঙু্ক 

 14 

www.bengaliebook.com 
 

 

  

অজবনোশবোবুফক কোল ছবর জিফয় প্েফক খফন খই বোফক্সর েোলো ছুফল প্িজছফয় প্িব; 

আমোর ববজ্ঞোজনক গফবষণো জনফয় তুেতোজেলয করো তোাঁর খকর্ো বোজতক। খর্ো প্িছফল  র 

জক!ুজিফনর িনয প্বোধ  য় মুছর্ো বে  ফব। খই জক!ুক্ষণ আফগ িরিো ধো্োর শব্দ শুফন 

আজম প্তো অজবনোশবোবু মফন কফর রহ্লোিফক প্িছফত  োজেফয়জ!লোম। প্স জেফর খফস বলল 

প্কউ প্নই। তো  ফল প্বোধ  য় েফের শব্দ  জেল। কী জিন প্থফকই নোজক খছোফন েে বৃজি 

চফলফ!। 

  

  
  

২৯প্শ প্সফেম্বর 

  

কোল েো ঘর্নো ঘফর্ প্গফ! তোর র আর েোয়জর প্লছোর সোমথটয জ!ল নো। তোই আজি 

সকোফল েোণ্ডো মোথোয় কোলফকর ঘর্নোর্ো প্লছোর প্চিো করজ!।  রশুর েোয়জরফত সেযোফবলো 

িরিোয় ধো্োর কথো জলফছজ!  তছন প্েফবজ!লোম বুজে েফে খই রকম শব্দ  ফে। রোত 

খগোফরোর্ো নোগোি েের্ো প্থফম েোয়। আমোর ঘুমোও খফস েোয়। তোর জক!ুক্ষণ  ফরই। 

কোাঁর্োর সময় জেক প্ছয়োল প্নই  আবোর প্সই ধো্োর শফব্দ ঘুমর্ো প্েফঙ েোয়। 

  

র োি আমোর ঘফরর বোইফরর বোরোন্দোয় প্শোয়। ওর আর সবই েোল প্কবল প্িোফষর 

মফধয ঘুমর্ো অজতজরক্ত গো । খই ধো্োর শফব্দ ওর ঘুফমর প্কোনও বযোঘোত ঘফর্জন। অগতযো 

আজম জনফিই আমোর র্চটর্ো  োফত কফর চললোম প্িছফত প্ক খল খত রোফর ঘ। 

  

নীফচ জগফয় সির িরিো ছুফল জকন্তু  কোউফকই প্িছফত প্ লোম নো। র্ফচটর আফলো প্েফল 

চোজরজিকর্ো প্িছলোম। প্কউ প্কোথোও প্নই।  েোৎ আমোর  োতর্ো নীফচ নোমোয় আফলোর্ো 

িরিোর প্চৌকোফের জেক সোমফন জসাঁজের উ র   েোফত প্িজছ প্সছোফন জেফি  োফয়র !ো । 

আর প্সই  োফয়র আয়তন প্িফছই মফনর প্েতরর্ো ছচ ছচ কফর উেল। জগজরজে শ ফর খত 

বে  োফয়র !ো  কর  ফত  োফর? 
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েোরই প্ োক নো প্কন জতজন উধোও  ফয়ফ!ন। খবং খকবোর খফস েছন জেফর প্গফ!ন  

তছন আশো করো েোয় প্ে খত রোফর ঘ  য়ফতো তোাঁর আর  ুনরোগমন ঘর্ফব নো। 

  

আজম িরিো বে কফর জেফর প্গলোম আমোর প্শোবোর ঘফর। েোবোর  ফর কী িোজন 

প্ছয়োল  ল  লযোবফরর্জরর জেতরর্ো খকবোর উজক জিফয় প্িফছ জনলোম। প্কোনও  জরবতটন 

বো অস্বোেোজবক জক!ু লক্ষ করলোম নো। কজেন প্েছোফন জ!ল প্সছোফনই আফ!  েোলোও বেই 

আফ!। 

  

লযোবফরর্জরর প্থফক প্বজরফয় প্িজছ জনউর্ন বোরোন্দোর খক প্কোফণ িোাঁজেফয় আফ!  তোর 

প্লোমগুফলো ছোেো আর সবফে প্কমন প্েন তর্স্থ েোব।  য়ফতো িরিো ধো্োর শব্দফতই 

জনউর্ফনর ঘুম প্েফঙ প্গফ!  খবং খত রোফর ঘ আমোর বোজেফত খ ধরফনর ঘর্নো জনতোন্ত 

অস্বোেোজবক বফলই প্স জনফিও অফসোয়োজস্ত প্বোধ করফ!। 

  

আজম জনউর্নফক প্কোফল তুফল আমোর প্শোবোর ঘফর জনফয় খলোম। তোর র ঘফরর 

িরিোর্ো বে কফর জিফয় জনউর্নফক ছোফর্র  োফশই প্মফেফত কোফ ফর্ শুইফয় জিফয় জনফিও 

জব!োনোয় শুফয়  েলোম। 

  

 রজিন-অথটোৎ গতকোল-সকোল সকোল উফে। কজে প্ছফয় লযোবফরর্জরফত জগফয়  োজির 

 লোম। ঘণ্টো দু-খক ধফর আমোর কোফচর সরঞ্জোমগুফলো  জরষ্কোর করলোম। প্র্িজর্উব  

জরর্োর্ট  িোর  প্বোতল  ফ্লো্—খসবগুফলোফতই ধুফলো  ফেজ!ল। 

  

তোর র রহ্লোিফক বললোম  আজম েতক্ষণ লযোবফরর্জরফত আজ! ততক্ষণ প্েন কোউফক 

বোজেফত ঢুকফত প্িওয়ো নো  য় খবং প্স জনফিও প্েন ওয়োজনটং নো জিফয় নো প্ঢোফক। 

  

তোর ফর কজেফনর  োফশ সরঞ্জোম সফমত খকর্ো প্র্জবল ও আমোর জনফির বসোর িনয 

খকর্ো প্চয়োর খফন আমোর কোি শুরু কফর জিলোম। মৃতফি ফক অজবকৃত অবস্থোয় রোছোর 

িনয ঈজি্ীয়রো প্ে সব মশলো বযব োর করত তোর মফধয নযোট্রন  কজিক প্সোেো  জবরু্ফমন  

বোলসোম ও মধুর কথো িোনো েোয়। জকন্তু  খ !োেোও খমন প্কোনও জিজনস ঈজিষ্ট্ৰলীয়রো 
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বযব োর করত েোর প্কোনও  জিস  রীক্ষো কফরও  োওয়ো েোয়জন। আমোফক অজ্ঞোত 

উ োিোনগুজল গফবষণো কফর বোর করফত  ফব। 

  

বোফক্সর েোলো ও কজেফনর েোলো ছুফল আজম আর খকবোর বযোফেি  জরবৃত মোজমর্োর 

জিফক প্চফয় প্িছলোম। মৃতফিফ র প্কোনও জবকোর নো ঘর্ফলও  চোর  োিোর ব!ফর 

বযোফেিগুফলো জক!ুর্ো ক্ষয়রোপ্ত  ফয়ফ!। ছুব সোবধোফন জচমফর্ জিফয় ছুলফত  ফব 

প্সগুফলোফক। 

  

 োফত িস্তোনো ও মুফছ মো্  ফর আমোর কোি শুরু কফর জিলোম। 

  

মোথোর ও র প্থফক বযোফেির্ো ছুলফত শুরু কফর রথম ক োল খবং তোর ফর মুফছর 

বোজক অংশর্ো প্বফরোফত আরম্ভ করল। ক োলর্ো প্বজশ চওেো নয়। প্চোছদুফর্ো প্কোর্ফর 

প্ঢোকো। নোক প্বশ উচু। েোনজিফকর গোফল ওর্ো কী? জতনফর্ গেীর ও লম্বো িোগ। প্কোনও 

তীক্ষ্ণ জিজনস জিফয় প্চরো  ফয়ফ! প্েন গোফলর চোমেোফক। তফলোয়োর েুফদ্ধ খ িোগ সম্ভব 

জক? জকন্তু  তো  ফল জতনফর্  ফব প্কন? আর িোগগুফলো সমোন্তরোলেোফবই বো েোফব প্কন? 

  

প্েোাঁফর্র কো!র্ো  েটন্ত েছন প্বজরফয়ফ! তছনই প্েন মুছর্ো প্কমন প্চনো প্চনো বফল 

মফন  ল। খই প্চোয়োল  খই প্চোছ  খই নোক-ফকোথোয় প্িফছজ!। খ প্চ োরো? মফন  ফেফ!। 

প্ োর্ট প্সইফের প্সই  োগফলর সফে খ প্চ োরোর আশ্চেট সোিৃশয।  

  

জকন্তু  প্সর্ো প্তো প্তমন অস্বোেোজবক জক!ু নয়। আমোফির বোঙোজলফির  রস্পফরর মফধয 

প্েমন প্চ োরোর  োথটকয প্িছো েোয়-ঈজি্ীয়ফির মফধয  োথটকয তোর প্চফয় অফনক কম। 

রোচীন ঈজি্ীয় মূজতটগুফলোর মফধয প্েমন প্চ োরো প্িছো েোয় প্ োর্ট প্সইফের রোস্তোঘোফর্ 

আিফকর জিফনও প্সরকম প্চ োরো অফনক প্চোফছ  ফে। সুতরোং খফত অবোক  বোর জক!ুই 

প্নই। ঈজি্ীয়ফির মফধয ধফর প্নওয়ো েোয় খর্ো খকর্ো ছুব জর্জ কযোল প্চ োরো। 
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মফন মফন েোবলোম প্সই  োগল বফলজ!ল—আমোর  ূবট ুরুফষর মৃতফি  জনফয় চফল! 

তুজম  প্বোধ  য় তোর কথোয় আমলর্ো তছন খকরু্ প্বজশই জিফয়জ!লোম  তোই খছন আিল 

প্িফছ মফন খকর্ো অমূলক আশঙ্কো িোগফ!। 

  

প্ োর্ট প্সইফের স্মৃজত অগ্ৰো য কফর আজম বযোফেি প্ছোলোর কোফি খজগফয় চললোম। 

গলোর কো! প্থফক বযোফেির্ো সজতযই  চো বফল মফন  ফত লোগল। জচমফর্র রজত র্োফন 

প্সর্ো রু্কফরো রু্কফরো  ফয় প্েফত লোগল। জকন্তু  খ বযো োফর। অগধেট  ফল মুশজকল—তোই 

অতযন্ত ধীর ও শোন্তেোফব চোলোফত লোগলোম  োত। 

  

সময় প্ে কীেোফব প্কফর্ েোফে প্স বোফ ধ কোফির সমফয় সিূণট  োজরফয় 

প্েফলজ!লোম।  োাঁিফরর নীচর্োয় েছন প্ ৌফ!জ!। তছন প্ছয়োল  ল প্ে সেযো  ফয় খফসফ!  

বোজতর্ো জ্বোলোফনো িরকোর। প্চয়োর প্!ফে উেফত েোব-খমন সময় িোনোলোর জিফক প্চোছ 

 েফতই সবফে প্েন খকর্ো জশ রন প্ছফল প্গল। 

  

িোনোলোর কোফচ মুছ লোজগফয় ঘফরর জেতর খকিৃজি প্চফয় রফয়ফ! প্ োর্ট প্সইফের প্সই 

 োগল  তোর প্চোফছ মুফছ আফগর প্চফয়ও শতগুণ জ ংস্ৰ ও উন্মত্ত েোব। প্স খকবোর আমোর 

জিফক ও খকবোর কজেফনর জিফক চোইফ!। 

  

ঘফর আফলো জ্বোলোফল  য়ফতো আতফঙ্কর েোবর্ো খকরু্ কমফব খই মফন কফর প্িয়োফল 

সুইফচর জিফক  োত বোজেফয়জ!  খমন সময় খকর্ো রচণ্ড ধো্োয় িোনোলোর জ!জর্জকজনর্ো 

প্েফঙ উ ফে প্েফল প্লোকর্ো খক লোফে খফকবোফর আমোর লযোবফরর্জরর মফধয খফস 

 েল  তোর র তোর ব শোজচক িৃজি আমোর জিফক জনবদ্ধ কফর  োতদুফর্োফক বোজেফয় আমোর 

জিফক অগ্ৰসর  ফত লোগল। 

  

তোর  ফরর ঘর্নোজর্ জেক  জরষ্কোরেোফব বণটনো করোর সোধয আমোর প্নই। কোরণ সমস্ত 

জিজনসর্ো ঘফর্ প্গল খকর্ো ববদুযজতক মুহুফতটর মফধয  প্লোকর্োও আমোর উ র েোাঁজ ফয় 

 েফত েোফব  আর জেক প্সই মুহুফতট খকর্ো রচণ্ড েযোাঁস শব্দ কফর জনউর্ন প্কোফথফক িোজন 

খফস প্সোিো লোজেফয়  েল প্লোকর্োর মুফছর উ র। 
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তোর র খফকবোফর রক্তোক্ত বযো োর।  োগফলর েোন গোফল খকর্ো বীেৎস আাঁচে জিফয় 

জনউর্ন তোফক খফকবোফর ধরোশোে ী কফর প্েলল। জনউর্ফনর আফক্রোশ আমোর কোফ! সিূণট 

অ জরজচত। 

  

সবফচফয় আশ্চেট বযো োর  ল খই প্ে  প্লোকর্ো প্সই প্ে রক্তোক্ত গোল জনফয় মোজর্ফত 

 েল—প্সই অবস্থো প্থফক প্স আর উেফত  োরল নো। শক প্থফক হৃৎজ ফণ্ডর জক্রয়ো বে-খ 

!োেো তোর খেোফব মৃতুযর আজম প্কোনও কোরণ ছুাঁফি প্ লোম নো। 

  

প্লোকর্ো প্শষজনশ্বোস তযোগ করোর সফে সফে জনউর্ন প্লি গুজর্ফয় সুফবোধ বোলকজর্র 

মফতো লযোবফরর্জর প্থফক প্বজরফয় চফল প্গল  আর আজম খকর্ো অস য দুগটে প্ ফয় 

কজেফনর জিফক প্চফয় প্িজছ চোর  োিোর ব!ফরর  ুরফনো মৃতফিফ  জবকোফরর লক্ষণ প্িছো 

প্গফ!। খই  োগলজর্র মৃতুযর সফে সফে ঈজিঙ্কসীয়োন িোদুর প্ময়োি েুজরফয় প্গফ!  

  

আজম আর জেধো নো কফর কজেফনর েোলর্ো বে কফর  !জর ঘশ রকম সুগে েুফলর জনেোস 

জমজশফয় আমোর জনফির বতজর খফসফ্র ছোজনকর্ো লযোবফরর্জরর চোজরজিফক প্স্তর কফর 

জিলোম। 

  

মোজমর র সয র সযই রফয় প্গল খেোর ঘো। রোচীন ঈজি্ীয় ববজ্ঞোজনক খই খকজর্ 

বযো োফর খছনও েোরফতর প্সরো ববজ্ঞোজনফকর খক ধো  উ ফর রফয় প্গফলন। 

  

স্থোনীয়  ুজলফশ ছবর  োেোফত অল্পক্ষফণর মফধযই তোরো খফস  েল। খছোনকোর 

ইনফস্পক্টর েতীন সমোিোর আমোফক ছুবই সমী  কফরন। জতজন প্চোছ ক োফল তুফল 

বলফলন  ওই কোফের বোফক্সর মৃতফি জর্র িনয প্তো আর আ জন িোে ী নন। জকন্তু  ওই প্ে 

মোজর্ফত জেজন  ফে আফ!ন  তোাঁর মৃতুযর তিফন্তর বযো োফর আ নোফক খকরু্ েজ্ প্ োয়োফত 

 ফব। 

  

আজম বললোম  প্স প্ োক। আ োতত আ জন খই রোচীন খবং নবীন লোশদুফর্োফকই 

খছোন প্থফক সরোবোর বফন্দোবন্ত করুন প্তো  
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৭ই অফক্টোবর 

  

আি সোমোরর্ফনর জচজে প্ ফয়জ!। জলফছফ!  জরয় প্রোফেসর শঙ্কু  আশো কজর প্নোফবল 

রোইি  োবোর  ফথ প্বশ ছোজনকর্ো অগ্ৰসর  ফয়!। প্তোমোর কজেফনর  যো োইরোসর্োর 

 োফেোদ্ধোর কফরজ!। তোফত মৃত বযজক্তর  জরচয় জিফয় বলো  ফে-ইজন িীবেশোয় প্বেোলমুজছ 

প্নেিৎ প্িবীর অবমোননো কফরজ!ফলন বফল রোণিফণ্ড িজণ্ডত  ন। জকন্তু  প্সই িণ্ড প্েোগ 

করোর আফগই খকজর্ প্বেোফলর আাঁচে প্ছফয় র সযিনকেোফব তোাঁর মৃতুয  য়। অথটোৎ 

প্িবী তোাঁর অবতোফরর রূ  ধফর তোাঁর অ মোফনর রজতফশোধ জনফিই জনফয়জ!ফলন। আশ্চেট 

নয় জক? খর ববজ্ঞোজনক জেজত্ত কী  ফত  োফর প্সর্োও খকবোর প্েফব প্িছফত  োর। প্তোমোর 

কোি প্কমন চলফ! িোজনও। আজম ইংলফে জেফর রোণ ফণ জবর্ল-মো োত্ময রচোর কফরজ!। 

ইজত েবিীয় প্িমস সোমোরর্ন। 

  

সোমোরর্ফনর জচজের্ো  ফে েোাঁি কফর ছোফমর জেতর রোছফত েোব খমন সময় আমোর 

 োৎলুফন জনউর্ফনর গো ঘষো অনুেব করলোম। আজম সফেফ  তোফক প্কোফল তুফল জিফজ্ঞস 

করলোম  কী প্  মোিোর তুজমও জক প্নফ ফিৎ প্িবীর অবতোর নোজক? 

  

জনউর্ন বলল  মযোও  

  

সফন্দশ। ববশোছ ১৩৭০ 
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