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এপ্রিল ৭ 

  

নৃতত্ত্বপ্রিদ ড. ক্লাইননর আশ্চৰ্য কীপ্রতয সম্বনে কাগনে আনগই বিপ্ররনেনে। ইপ্রন দপ্রিণ 

আনেপ্ররকাে আোেননর েঙ্গনল ভ্ৰেণকানল এক উপোপ্রতর সোন পান, ৰ্ারা নাপ্রক প্রৰিশ  

লি িের আনগ োনুষ বৰ্ অিস্থাে প্রেল আেও বসই অিস্থানতই রনেনে। এটা একটা 

ৰু্গান্তকারী আপ্রিষ্কার। শুধু তাই নে; সাকযাস িা প্রিপ্রিোখানার েনয বৰ্ ভানি োননাোর 

ধরা হে, বসইভানিই এই উপোপ্রতর একপ্রট নেুনানক ধনর খাাঁিাে পুনর ক্লাইন প্রননে 

আনসন তাাঁর িাসস্থান পপ্রশ্চে োেযাপ্রনর হােিুগয  হনর। খিনরর কাগনে এই োনুনষর েপ্রি 

আপ্রে বদনখপ্রে। িাননরর সনঙ্গ তফাত করা খুি কপ্রিন, ৰ্প্রদও দুই পানে হাাঁনট। তারপর 

বেনক ক্লাইননর প্রিশ্বনোিা খযাপ্রত। এই আপ্রদে োনুষপ্রট এখনও ক্লাইননর িাপ্রিনত খাাঁিার 

েনধযই রনেনে। কাাঁিা োাংস খাে, েুখ প্রদনে োস্তি  ব্দ কনর, স্বভািতই বকানও ভাষা 

িযিহার কনর না, আর অপ্রধকাাং  সেে ঘুনোে। আোর ভীষণ ইচ্ছা হপ্রচ্ছল একিার এই 

আপ্রদেতে োননির নেুনাপ্রটনক বদখার; বস ইচ্ছা বৰ্ পূরণ হিার সম্ভািনা আনে তা 

ভাপ্রিপ্রন। প্রকন্তু বস সম্ভািনা বদখা প্রদনেনে। কাল ক্লাইননর কাে বেনক একটা প্রিপ্রি বপনেপ্রে। 

ক্লাইন প্রলখনে— 

  

প্রিে বিানফসর  ঙ্কু, 

ইননভন্টর প্রহনসনি বতাোর খযাপ্রত আপ্রে প্রিশ্বনোিা। সি বদন র প্রিজ্ঞানীরাই বতাোনক 

সম্মান কনর। আপ্রে বৰ্ আপ্রদেতে োনুনষর—ৰ্ানক িলা হে বহানো অযাফানরনপ্রসস-একপ্রট 

নেুনা সাংগ্রহ কনরপ্রে। বস খির হেনতা তুপ্রে কাগনে পনিপ্রে। আপ্রে িাই তুপ্রে একিার 

আশ্চৰ্য োনুষপ্রটনক এনস বদনখ ৰ্াও। আপ্রে োপ্রন তুপ্রে িেনর অপ্রস্তত একিার ইউনরানপ 

আনস। এ িের প্রক বতাোর আসার সম্ভািনা আনে? ৰ্প্রদ োনক বতা আোনক োপ্রননো। 

বৰ্খাননই োক না বকন, বসখান বেনক বতাোনক আপ্রে হােিুগয আসার আেন্ত্রণ োনাপ্রচ্ছ। 

সি খরি, আোর। বৰ্ সেে তুপ্রে আসনি, বস সেে আপ্রে আরও কনেকেন বিজ্ঞাপ্রনকনক 

ডাকনত িাই। এেন আশ্চৰ্যয আপ্রদে িাণী বদখার সুনৰ্াগ বতাোনদর আর হনি না। আেরা 

ৰ্খন ৰ্াই, তখন এই িাণীর আর আর োৰিশ িানরােন অিপ্র ষ্ট প্রেল, তারাও আর বিপ্র প্রদন 
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িাাঁিনি না। আর অনয বকানও দলও বৰ্ বসখানন প্রগনে তানদর বদখা পানি, এ সম্ভািনাও 

কে, কারণ পে অতযন্ত দুগযে আর নানারকে প্রহাংস্র িাণীনত ভর্ত।   আোর তরুণ িেু 

প্রিপ্র ষ্ট বিজ্ঞাপ্রনক বহরোন িু  বতা বনৌনকা বেনক নদীর েনল পনি। কু প্রেনরর খানদয 

পপ্ররণত হে। আোনদর বনহাত ভাগয বৰ্ আেরা িাণ প্রননে প্রফনরপ্রে।  

ৰ্াইনহাক, তুপ্রে কী প্রস্থর করা আোনক অপ্রিলনম্ব োপ্রনও। 

হাইনপ্ররখ ক্লাইন 

  

আগােী বসনেম্বর আোর প্রেপ্রনভানত একটা কনফানরনে বনেন্তান্ন আনে। ৰ্াওো প্রননে 

প্রিধা কনরপ্রেলাে—িেস হনে বগনে—বেনট বঘারাঘুপ্ররর ধকল আর সে না—প্রকন্তু ক্লাইননর 

এই আেন্ত্রনণর েনয প্রেপ্রনভানত ৰ্াি িনল প্রস্থর কনরপ্রে। এ সুনৰ্াগ োিা ৰ্াে না। অযাপ্রদিনন 

বৰ্ সেস্ত োনুনষর শুধু হািনগানির েীিাশ্ম িা ফপ্রসল পাওো প্রগনেপ্রেল, বসই োনুষ েযান্ত 

বদখনত পাি এ প্রক কে বসৌভাগয! 

  

এখানন িনল রাপ্রখ ক্লাইননর তরুণ সহকেী বহরোন িুন র সনঙ্গ আোর িেরপাাঁনিক আনগ 

বেনেন  হনর আলাপ হে। বেনলপ্রট প্রেল এক অসাধারণ বেধািী েীিতাপ্রত্ত্বক। তার এ 

বহন েৃতুয আোনক েেযাহত কনরপ্রেল। ক্লাইননর সনঙ্গ আোর আলাপ হিার সুনৰ্াগ হেপ্রন। 

শুননপ্রে বস অপ্রত সজ্জন িযপ্রি। নৃতত্ত্ব প্রননে তার অননক বেৌপ্রলক গনিষণা আনে। 

  

েু প্রকল হনচ্ছ আোনক বসনেম্বনর িাইনর বৰ্নত হনল আোর একটা কাে হেনতা আপ্রে 

ব ষ কনর বৰ্নত পারি না। অপ্রিপ্র য এপ্রলপ্রিরানের অভানি এেপ্রনও আপ্রে আর খুি বিপ্র  

দূর অগ্রসর হনত পারি িনল েনন হে না। আসনল আপ্রে একটা ড্রাগ িস্তুতনতর িযাপানর 

একটা পরীিা িালাপ্রচ্ছলাে। এই ড্রাগ বতপ্রর হনল িতুপ্রদযনক সািা পনি বৰ্ত। এর সাহানৰ্য 

একেন োনুনষর ক্রেপ্রিিতযননর োৰিশা লিগুণ িাপ্রিনে বদওো ৰ্াে। অেযাৎ একেন 

োনুষনক এই ড্রাগ ইননেক্ট করনল পাাঁি প্রেপ্রননটর প্রভতর তার েনধয দ  হাোর িের 

প্রিিতযননর বিহারা বদখা বৰ্ত। ওষুধ আপ্রে বতপ্রর কনরপ্রে। িেেিার আোর িাকর িহ্লানদর 

উপর িনৰ্ াগ কনর বকানও ফল পাইপ্রন। তারপর এপ্রলপ্রিরানের োৰিশা একটু িাপ্রিনে প্রদনে 
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আিার ইননেক্ট করানত বদপ্রখ িহ্লাদ অতযন্ত েপ্রটল গাপ্রণপ্রতক প্রিষে প্রননে িিৃতা প্রদনত 

আরম্ভ কনরনে। 

  

প্রকন্তু এই অিস্থা বিপ্র িণ বটনকপ্রন। দ  প্রেপ্রননটর েনধয িহ্লাদ ঘুপ্রেনে পনি। তারপর ঘুে 

ৰ্খন ভানে তখন বদপ্রখ বস আিার বৰ্ই বক বসই অিস্থাে প্রফনর এনসনে। িলল, আপপ্রন 

সুই বদিার পর োোটা বভৌনভাাঁ করপ্রেল। আপ্রে বিাধ হে। ভুল িকপ্রেলাে, তাই না? 

  

আোর কানে এপ্রলপ্রিরাে আর বনই। গত িের োপান বেনক এক প্র প্র  এননপ্রেলাে। এই 

ড্রাগপ্রটও োৰিশ িেরপ্রতননক আপ্রিষ্কার হনেনে। অতযন্ত  প্রি ালী ড্রাগ এিাং দােও অননক। 

তনি িহ্রনদর উপর িনৰ্ ানগর ফনল বৰ্টুকু ফল বপনেপ্রেলাে তানতই ৰ্নেষ্ট উৎসাপ্রহত 

বিাধ কনরপ্রেলাে। ভপ্রিষযনতর োনুনষর েপ্রস্তনষ্কর আেতন িািনি তানত আোর সনদেহহ 

বনই। তার পনরর অিস্থাে হেনতা দীঘযকাল ৰ্নন্ত্রর উপর প্রনভযনরর ফল অঙ্গিতযঙ্গ দুিযল 

হনে আসনি, প্রকন্তু নতুন নতুন ৰ্ন্ত্র উদ্ভািননর তাপ্রগনদ েপ্রস্তষ্ক বিনিই িলনি। অপ্রিপ্র য 

এসি ঘটনত সেে লাগনি অননক। প্রিিতযননর ফনল রূপান্তনরর বিহারা ধরা পিনত পিনত 

প্রি -পাাঁপ্রি  হাোর িের বপপ্ররনে ৰ্াে। 

  

আোর ওষুধটা বতপ্রর হনল ভপ্রিষযৎ োনুষ সম্বনে আর অনুোন করনত হনি না; বিানখর 

সােনন বদখনত পাি োনুষ কী ভানি িদলানি।  

  

ক্লাইননর প্রিপ্রির েিাি আপ্রে প্রদনে প্রদনেনে। তানত এও প্রলনখপ্রে বৰ্, আোর দুই িেু বক্রাল 

আর সন্ডাসযনক বস ৰ্প্রদ আেন্ত্রণ োনাে তা হনল খুি ভাল হে, কারণ এনদর দুেনই স্ব স্ব 

বিনৰিশ অিপ্রতিন্দ্বী। বক্রাল হল নৃতাপ্রত্ত্বক আর সন্ডাসয েীিপ্রিদযা প্রি ারদ। আোর ৰ্াওো 

বসনেম্বনরর প্রিতীে সপ্তানহ। িেনে প্রেপ্রনভা, তারপর হােিুগয। 

  

বসনেম্বর ১০ 
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আে আপ্রে প্রেপ্রনভা রওনা প্রদপ্রচ্ছ। বক্রাল আর সন্ডাসয দুেননরই প্রিপ্রি বি  প্রকেুপ্রদন হল 

বপনেপ্রে। দুেননকই ক্লাইন আেন্ত্রণ োপ্রননেনে। বক্রালনক আোর-ড্রানগর কো 

প্রলনখপ্রেলাে। বস উত্তনর প্রলনখনে, 

  

বতাোর ওষুধ বৰ্ অিস্থাে রনেনে বস অিস্থােই সনঙ্গ কনর প্রননে এনসা। ইউনরানপর বৰ্ 

বকানও িি  হনর এপ্রলপ্রিরাে পাওো ৰ্াে। হেনতা ক্লাইননর কানেই োকনত পানর। 

একই সনঙ্গ অতীত ও ভপ্রিষযনতর োনুষনক বদখনত পারনল একটা দারুণ িযাপার হনি। 

ক্লাইন বলাকটানক আোর বি  ভাল লানগ। আোর প্রিশ্বাস, বস প্রনশ্চেই বতাোনক তার 

লযািনরটপ্ররটা িযিহার করনত বদনি। 

  

আপ্রে তাই সনঙ্গ কনর আোর ওষুধ এভপ্রলউপ্রটন-এর প্র প্র টা প্রননে ৰ্াপ্রচ্ছ। সুনৰ্াগ বপনল 

িস্তািটা ক্লাইননক বদি। 

  

বসনেম্বর ১৬, হােিুগয 

  

প্রেপ্রনভার কাে ব ষ কনর কাল হােিুগয বপৌাঁনেপ্রে। অনয অপ্রতপ্রেরাও একই প্রদনন এনসনে। 

বক্রাল আর সন্ডাসয োিা আনে। ফরাপ্রস ভূতাপ্রত্ত্বক প্রেন ল রানো, ইটাপ্রলোন পদােযপ্রিজ্ঞানী 

োনকা িানতযপ্রি আর রু  স্নাৰ্ ুপ্রিন ষজ্ঞ ডা. ইপ্রলো বপট্ৰফ। 

  

আপ্রে বপৌাঁনেপ্রে। রানৰিশ। ক্লাইন আোনক অপ্রভিাদন োপ্রননে িলল, আোর বস োনুষ সেযা 

বেনকই ঘুনোে। প্রৰিশ  লি িের আনগ আপ্রদে োনুষও তা-ই করত িনল আোর প্রিশ্বাস। 

আপ্রে তাই কাল সকানল বতাোনদর সকলনক তার কানে প্রননে ৰ্াি। 

  

আপ্রে আর লযািনরটপ্ররর কোটা তুললাে না। দু-একপ্রদন এখানন োপ্রক, তারপর িলি। 

তনি তার সহকেীর েৃতুযনত সেনিদনা োনাননার কোটা ভুপ্রলপ্রন। তানক বৰ্ আপ্রে 

িযপ্রিগতভানি প্রিনতাে, বস কোও িললাে। ক্লাইন িলল বৰ্, অষ্টাদ   তাব্দীর এক 

স্প্যাপ্রন  পৰ্যটনকর বলখা একটা অতযন্ত দুপ্তিাপয ভ্ৰেণকাপ্রহনীনত নাপ্রক বেপ্রেনলর এই 

উপোপ্রতর উনিখ আনে। বলখক িনলনেন, তারা িাাঁদর ও োনুনষর প্রিক োনের অিস্থাে 
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রনেনে। এতপ্রদন আনগর এই আশ্চৰ্য প্রসদ্ধান্ত ক্লাইননক প্রিন ষভানি আকষযণ কনরপ্রেল। 

এই প্রিিরণই ক্লাইননক বটনন প্রননে ৰ্াে আোেননর গভীর েঙ্গনল। বসটা বৰ্ সফল হনি 

তা বস কল্পনাও করনত পানরপ্রন। 

  

বন নভানের বকানও ত্রুপ্রট হল না। পুরননা িেুনদর সনঙ্গ বদখা হওো োিাও প্রতনেন 

অনিনা বিজ্ঞাপ্রননকর সনঙ্গ আলাপ কনরও খুি ভাল লাগল। িানতযপ্রি, রানো আর বপট্ৰফ 

প্রতনেননই আপ্রদেতে োনুষপ্রটনক বদখার েনয উদগ্রীি হনে আনে। সকনলই স্বীকার করল 

বৰ্, এ একপ্রট আশ্চৰ্য আপ্রিষ্কার, আর আোেননর েঙ্গল এক অপ্রত আশ্চৰ্য োেগা। 

  

বপট্ৰফ ক্লাইননক িশ্ন করল, তুপ্রে প্রক এই োনুষপ্রটনক সভযতার পনে খাপ্রনকটা এপ্রগনে 

প্রননে ৰ্ািার বকানও বিষ্টা করে? 

  

ক্লাইন িলল, বৰ্ োনুষ িাে প্রৰিশ  লি িের আনগর অিস্থাে রনেনে, তানক প্রকেু ব খাননা 

ৰ্ানি িনল েনন হে না। সিনিনে আশ্চৰ্য এই বৰ্, এতপ্রদন এসি োনুনষর ফপ্রসল পাওো 

প্রগনেপ্রেল দপ্রিণ আপ্রিকাে, আর আসল োনুষপ্রট পাওো বগল দপ্রিণ আনেপ্ররকাে। 

  

ওনক বরনখপ্রে কীভানি? িানতযপ্রি প্রেনজ্ঞস করল। 

  

আোরই কম্পাউনন্ড একন া গে িযানসর একপ্রট প্র ক প্রদনে বঘরা োেগা কনর তার েনধয 

বরনখপ্রে। ঘনরর েনধয খাাঁিার প্রভতর রাখার ইনচ্ছ আোর আনদৌ প্রেল না। িাকৃপ্রতক 

পপ্ররনিন  ও প্রদপ্রিয আনে। ওরা দনলর বলানকর অভাি বিাধ করার বকানও লিণ এখনও 

বদপ্রখপ্রন। ওর রিণানিিনণর েনয একপ্রট স স্ত্ৰ বলাক রাখনত হনেনে। এেপ্রননত ও বকানও 

প্রহাংস্র ভাি বদখাে না, প্রকন্তু আপ্রে োপ্রন ওর  ারীপ্ররক  প্রি িিণ্ড। একটা গানের বোটা 

ডাল বস হাত প্রদনে েট কনর বভনে প্রদনেপ্রেল। 

  

ওর েনধয সুখদুুঃখ োতীে অপ্রভিযপ্রির বকানও লিণ বদনখে? আপ্রে িশ্ন করলাে। 

  

না, িলল ক্লাইন। ও শুধু োনে োনে েুখ প্রদনে একরকে  ব্দ কনর ৰ্ার সনঙ্গ বগপ্ররলার 

হাংকানরর প্রকেুটা প্রেল আনে। 
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িার পানে আনদৌ হাাঁনট প্রক? 

  

না। এ বৰ্ োনুষ তানত বকানও সনদেহহ বনই। সি সেে দুপানেই হাাঁনট। ফলেূল খাে, 

োাংসও খাে। তনি োাংসটা খাে কাাঁিা, েলনস নে। এ োনুষ এখনও আগুননর িযিহার 

ব নখপ্রন। একপ্রদন ওর সােনন আগুন জ্বাপ্রলনে বদনখপ্রে, ও প্রিৎকার কনর দূনর পাপ্রলনে 

ৰ্াে। 

  

সানি দ টা নাগাদ আেরা বৰ্ ৰ্ার ঘনর িনল বগলাে। অপ্রতপ্রেসৎকানরর বকানও ত্রুপ্রট 

কনরপ্রন ক্লাইন, এটা স্বীকার করনতই হনি। 

  

বসনেম্বর ১৭, রাত ১১টা 

  

আে প্রিপ্রিৰিশ অপ্রভজ্ঞতা। আেরা েেেন বিজ্ঞাপ্রনক আে একপ্রট েযান্ত বহানো 

অযাপানরপ্রনসস-নক বদখলাে। দুপানে না হাাঁটনল ওনক িাাঁদর িনলই েনন হত। সিযাঙ্গ 

খনেপ্রর বলানে ঢাকা। ক্লাইন োনুষটানক একটা হাফপযান্ট পপ্ররনে তার েনধয খাপ্রনকটা 

সভয ভাি আনিার বিষ্টা কনরনে, আর কানেই বফনল বরনখনে একটা ভালুনকর বলাে—

 ীত লাগনল গানে েিিার েনয। বসটা নাপ্রক এখনও পৰ্যন্ত িযিহার করার বকানও 

দরকার হেপ্রন। োপ্রটনত একটা প্রসনেন্ট করা গনতয েল রাখা রনেনে, বসটা তৃ্া প্রনিারনণর 

েনয। আোনদর সােননই িাণীটা তার বেনক েল বখল োননাোনরর েনতা কনর। তারপর 

আোনদর এতেননক একসনঙ্গ বদনখই বিাধ হে একটা বিস্টনাট গানের প্রপেনন প্রগনে 

প্রকেুিণ লুপ্রকনে বেনক তারপর অপ্রত সন্তপযনণ আিার বিপ্ররনে এল। 

  

ক্লাইন বিাধ হে ইচ্ছা কনরই িাপ্ররপ্রদনক বোটিি পােনরর টুকনরা েপ্রিনে বরনখনে। োনুষটা 

এিার তারই একটা হানত প্রননে এপ্রদনক ওপ্রদনক েুনি বৰ্ন বখলা করনত লাগল। 

  

সপ্রতয, এেন দৃ য বকানওপ্রদন বদখি তা স্বনেও ভাপ্রিপ্রন। বপট্ৰপ্রফ তার কযানেরা প্রদনে প্রকেু 

েপ্রি তুলল। ৰ্প্রদও বলাকটা প্রি  গনের বিপ্র  কানে আসনে না। 
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আেরা োকনত োকনতই স স্ত্ৰ িহরী একটা প্লাপ্রস্টনকর িালপ্রতনত কাাঁিা বগারুর োাংস 

প্রননে প্রগনে োনুষটানক বখনত প্রদল। তার বিাোনলর বোর সাাংঘাপ্রতক, বসটা বিানখর 

সােননই বদখনত বপলাে। 

  

  
  

দুপুনর লাঞ্চ বখনত বখনত বক্রাল একটা কো িলল ক্লাইননক। 

  

বতাোর এই োনুষপ্রট বৰ্ বনটা িা বলফট-হযানন্ডড, বসটা লি কনরে বিাধহে। 

  

বসটা আপ্রেও লি কনরপ্রেলাে। বস পােরগুনলা িাাঁ হাত প্রদনে তুলপ্রেল। ক্লাইন িলল, 

োপ্রন। ওটা আপ্রে িেে প্রদনই লি কনরপ্রে। 

  

রানো িলল, বতাোর এই আপ্রদে োনুনষর িাহপ্রননত প্রকন্তু একটা িুপ্রদ্ধর আভাস আনে; 

বৰ্ভানি বস আোনদর প্রদনক বিনে বিনে বদখপ্রেল–  

  

ক্লাইন কোর প্রপনি কো িাপ্রপনে িলল, তার োননই িুেনত হনি বহানো অযাফানরনপ্রসসনক 

আেরা ৰ্ত বিাকা ভািতাে, আসনল বস তত বিাকা নে। িার পা বেনক দুপানে হাটিার 

সনঙ্গ সনঙ্গই তার েপ্রস্তনষ্কর আেতনও প্রনশ্চেই বিনি প্রগনেপ্রেল। 

  

আপ্রে এইিার ক্লাইননক অনুনরাধ করলাে। তার লযািনরটপ্ররটা বদখিার েনয। ক্লাইন খুপ্র  

হনেই সম্মত হল। িলল, বি  বতা, খািার পনরই না হে ৰ্াওো ৰ্ানি।  

  

লানঞ্চর ব নষ িেৎকার বেপ্রেপ্রলোন কপ্রফ খাইনে ক্লাইন আোনদর প্রননে বগল তার 

গনিষণাগার বদখানত। ৰ্ন্ত্রপাপ্রত ওষুধপনৰিশ পপ্ররপূণয লযািনরটপ্রর, বদনখ েনন হল বসখানন 

বৰ্ বকানওরকে এিনপপ্ররনেন্ট িালাননা ৰ্াে। সিনিনে ভাল লাগল। বদনখ বৰ্, 

লযািনরটপ্ররর একপান  একটা বসলনফ অননকগুপ্রল প্র প্র  বিাতনলর েনধয প্রতননট 

পা াপাপ্র  প্র প্র নত এপ্রলপ্রিরাে রনেনে। অপ্রিপ্র য আোর ড্রানগর কো এখনও ক্লাইননক 

িপ্রলপ্রন। 
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রানৰিশ প্রডনার বখনে প্রকেুিণ গল্প কনর পরস্প্রনক গুড নাইট োপ্রননে বৰ্ ৰ্ার ঘনর িনল 

বগলাে। আোর েনন কীনসর েনয োপ্রন একটা খটকা লাগনে, অননক বভনিও তার 

বকানও কারণ খুাঁনে পাপ্রচ্ছ না। এেন সেে দরোে বটাকা পিল। ঘপ্রিনত বদপ্রখ বপৌনন 

এগানরাটা। এত রানৰিশ বক? 

  

দরো খুনল বদপ্রখ বক্রাল আর সন্ডাসয। িযাপার কী? 

  

বক্রাল িলল, আপ্রে বৰ্ ঘনর রনেপ্রে। বস ঘনর প্রনশ্চেই বকানওসেে বহরোন িু  প্রেল। 

কারণ তার একটা খাতা একটা বদরানের েনধয বপলাে। 

  

কী আনে বস খাতাে? 

  

ৰ্া আনে তা পিনল েন খারাপ হনে ৰ্াে। আোেননর েঙ্গনল নদীপনে সানি প্রতনন া। 

োইল ৰ্ািার পনরও আপ্রদে োনুনষর বদখা না বপনে ক্লাইন নাপ্রক হাল বেনি প্রদনেপ্রেল। 

িু ই তানক উৎসাহ প্রদনে প্রননে ৰ্াে। বস িনল বৰ্, স্প্যাপ্রন  পৰ্যটনকর প্রিিরণ কখনও 

ভুল হনত পানর না। প্রকন্তু— 

  

প্রকন্তু কী? 

  

িুন র েনন একটা সাং ে বদখা প্রদনেপ্রেল। তার েন িলপ্রেল বৰ্, বস এই অপ্রভৰ্াননর ব ষ 

বদনখ বৰ্নত পারনি না। বস িলনে বৰ্, তার েনধয বৰ্ একটা ভপ্রিষযৎ দ যননর অনলৌপ্রকক 

িেতা আনে বসটা বস অননক সেে লি কনরনে। ক্লাইননর েনধয বকানও সাং ে প্রেল না; 

িানণর ভে বস কখনই কনরপ্রন। বস অতযন্ত সাহসী প্রেল। োহানে বৰ্নত বৰ্নতও–বস 

একাগ্রােনন একটা এিনপপ্ররনেন্ট িাপ্রলনে ৰ্াপ্রচ্ছল। 

  

কী এিনপপ্ররনেন্ট? 

  

বসটা িু  িনলপ্রন। িু  প্রননেও োনত িনল েনন হে না। 
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বিিাপ্রর িু ! 

  

িুন র েৃতুযনত এেপ্রনই আপ্রে আঘাত বপনেপ্রেলাে, এ খিনর েনটা আরও বিপ্র  খারাপ 

হনে বগল। 

  

শুধু তাই নে, িলল বক্রাল। ক্লাইন বৰ্ একটা ৰু্গান্তকারী আপ্রিষ্কার কনর প্রিশ্বপ্রিখযাত হনে 

ৰ্ানি বসটাও িু  িুেনত বপনরপ্রেল। তাই বস আরও িাইপ্রেল ৰ্ানত ক্লাইন না। প্রপেু হনট। 

  

সন্ডাসয প্রকেুিণ বেনক একটু অনযেনস্ক প্রেল। আপ্রে তানক প্রেনজ্ঞস করলাে। বস কী 

ভািনে। বস িলল, প্রকেুই না। একটা সাোনয খটকা। আোর ধারণা প্রেল আপ্রদে োনুষ 

িুপ্রে বিাঁনট হে, প্রকন্তু এ বদখপ্রে িাে পাাঁি ফুটন ইপ্রঞ্চর কাোকাপ্রে। 

  

আপ্রে িললাে, তার কারণ আর প্রকেুই নে; এ োনুষ আপ্রদে হনলও আসনল বস প্রিাং  

 তাব্দীর িাণী। এর সি লিণ বহানো অযাফানরনপ্রসনসর সনঙ্গ প্রেলনি এটা েনন করা 

ভুল। 

  

তা িনট। 

  

রাত হনেপ্রেল। তাই আোনদর কো বিপ্র দূর এনগাল না। বক্রাল প্রিদাে বনিার সেে িনল 

বগল, এিার বতাোর ড্রানগর কোটা ক্লাইননক িনলা। ওর এপ্রলপ্রিরাে বতা বতাোর 

লাগনি। বস িযাপানর। আ া কপ্রর ও বকানও আপপ্রত্ত করনি না।  

  

পপ্ররণানে কী আনে োপ্রন না, প্রকন্তু কাল সকানলই ক্লাইননক আোর ড্রাগটা সম্বনে িলনত 

হনি। 

  

বসনেম্বর ১৮ 

  

আে সকানল বেকফানস্টর বটপ্রিনল সকনলর সােনন আোর এপ্রভপ্রলউপ্রটন-এর কোটা 

িললাে। আোর িাকনরর উপর পরীিা কনর কী ফল হনেনে বসটাও োনালাে, আর সি 
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ব নষ ক্লাইননর কানে আোর আপ্রেয বপ  করলাে।—বতাোর এপ্রলপ্রিরানের এক িােি 

বপনলই েনন হে আোর কােটা সফল হনি। তার েনয ৰ্া দাে লানগ, আপ্রে প্রদনত রাপ্রে। 

  

ক্লাইন বদখলাে। রীপ্রতেনতা অিাক হল আোর ওষুধটার কো শুনন। িলল, এক িােি 

এপ্রলপ্রিরানের েনয দাে বদিার কো িলে? কীরকে োনুষ তুপ্রে? প্রকন্তু এই ওষুধ বতপ্রর 

হনল তুপ্রে কার উপর পরীিা করনি? বস বলাক বকাোে? 

  

আপ্রে বহনস িললাে, বকন, বতাোর বহানো অযাফানরনপ্রসস বতা রনেনে। তার উপর 

পরীিা করনল বস আধা ঘণ্টার েনধয আধুপ্রনক োনুষ বহানো সযাপ্রপনেননস পপ্ররণত হনি। 

  

আপ্রে প্রিক োপ্রন না, প্রকন্তু েনন হল আোর কোটা শুনন ক্লাইননর বিানখ একটা প্রেপ্রলক 

বখনল বগল। বস িলল, এর অযাপ্রন্টনডাটা তুপ্রে বতপ্রর কনরে, ৰ্ানত বসটা খাইনে োনুষনক 

আিার পূিযািস্থাে প্রফপ্ররনে আনা ৰ্াে? 

  

আপ্রে োো বননি িললাে, বস িযিস্থাও আনে। 

  

তুপ্রে বদখপ্রে খুি েনরা, িলল ক্লাইন। ৰ্াই বহাক, আোর একটা িযাপার আনে, বসটা আপ্রে 

িপ্রলপ্রন-আপ্রে বেযাপ্রতনষ প্রিশ্বাস কপ্রর। আেনকর প্রদনটা এই োতীে পরীিার পনি ভাল 

নে। বতাোনক আপ্রে এপ্রলপ্রিরাে বদি কাল। কাল সকানল। 

  

বেকফানস্টর পর আেরা আিার আপ্রদে োনুষপ্রটনক বদখনত বগলাে। আে বদখলাে তার 

ভে অননকটা কনে বগনে। বস আোনদর দ  হানতর েনধয এপ্রগনে এনস আোনদর প্রদনক 

বিনে বদখনত লাগল। আোর উপর দৃপ্রষ্ট রাখল িাে দুপ্রেপ্রনট। তারপর েুখ প্রদনে একটা 

রুি  ব্দ করল, ৰ্প্রদও তার েনধয রানগর বকানও প্রিহ্ন প্রেল না। 

  

আোর েন বেনক প্রকন্তু খটকা ৰ্ানচ্ছ না। অযাফানরনপ্রসনসর এই প্রিন ষ নেুনাপ্রটনক 

বদখনলই আপ্রে বকেন বৰ্ন অনযেনস্ক হনে পপ্রি। বকন তা িলনত পারি না। হেনতা 

িেনসর সনঙ্গ আোর প্রিন্তা প্রিও প্রকেুটা হ্রাস বপনেনে। 
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বসনেম্বর ১৮, রাত দ টা 

  

আে প্রডনার খািার পর বেনক গা-টা বকেন গুনলাপ্রচ্ছল। শুধু গা গুনলাপ্রচ্ছল িলনল ভুল 

হনি, বসইসনঙ্গ োোটাও বকেন োপ্রন বগালোল লাগপ্রেল, প্রিন্তা ওলট-পালট হনে 

ৰ্াপ্রচ্ছল। আোর সনঙ্গ আোরই বতপ্রর আশ্চৰ্য ওষুধ প্রেরাপ্রকউরল প্রেল। তার এক বডাে 

বখনে প্রকেুিনণর েনধয আিার স্বাভাপ্রিক অিস্থাে প্রফনর এলাে। এরকে আোর কখনও 

হে না। আে বকন হল? 

  

  
  

দ  প্রেপ্রননটর েনধয দরোে বটাকা পিল। খুনল বদপ্রখ সন্ডাসয আর বক্রাল। বক্রাল িলল, 

আে প্রডনানর আোনদর পানীেনত বিাধ হে প্রকেু বে াননা প্রেল। োোটা ঘুরনে, প্রিন্তা সি 

বগালোল হনে ৰ্ানচ্ছ। 

  

সন্ডাসয িলল, আোরও বসই অিস্থা। 

  

আপ্রে দুেননকই প্রেরাপ্রকউরল খাইনে সুস্থ করলাে।  

  

প্রকন্তু অনয প্রতনেননর কী হনি? 

  

আেরা প্রতনেন ওষুধ প্রননে েুপ্রটলাে। ওনদর ঘর োনা প্রেল, দরো ধাক্কা প্রদনে খুপ্রলনে 

সকলনকই ওষুধ প্রদলাে। সকনলরই একই অিস্থা। বপট্ৰফ ভাল ইাংপ্ররপ্রে োনন, আোনদর 

সনঙ্গ ইাংপ্ররপ্রেনতই কো িনল, প্রকন্তু এখন বস রাপ্র োন োিা প্রকেুই িলনে না।–তাও আিার 

িযাকরনণ ভুল। িানতযপ্রি তার ভাষাে বকিল োম্মা প্রেো, োম্মা প্রেো অেযাৎোনগা, োনগা 

িলনে, আর আোনদর ফরাপ্রস িেু বকানও কোই িলনে না, বকিল বঘালানট দৃপ্রষ্ট প্রননে 

ফযালফযাল কনর সােননর প্রদনক বিনে আনে। ৰ্াই বহাক, আোর আশ্চৰ্য ওষুনধর গুনণ 

সকনলই সুস্থ ও স্বাভাপ্রিক অিস্থাে প্রফনর এল।  
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িশ্ন হল—এখন কী কতযিয। ক্লাইন প্রক বকানও কারনণ আোনদর প্রপেনন বলনগনে? প্রকন্তু 

বকন? আোে িাধা বদওোে তার আগ্রহ হনি বকন, আর বসইসনঙ্গ অনয সকনলর উপনরও 

অনক্রা  বকন? 

  

এ প্রননে এখন বভনি লাভ বনই। আেরা পরস্প্নরর কানে প্রিদাে প্রননে বৰ্ ৰ্ার ঘনর প্রফনর 

এলাে। 

  

আর তার পনরই আোর েননর খটকার কারণটা িুেনত পারলাে, আর বসইসনঙ্গ িুেলাে 

বৰ্, আোর এভপ্রলউপ্রটন ওষুধ ৰ্ো ীঘ্র সম্ভি বতপ্রর করা দরকার।  

  

প্রকন্তু ক্লাইননর সনঙ্গ আোনদর ৰ্া সম্পকয বস প্রক আোনদর বকানওরকে সাহাৰ্য করনি? 

বসটা কাল সকানলর আনগ োনা ৰ্ানি না। 

  

বসনেম্বর ১৯ 

  

আে সকানল বেকফানস্ট নােনতই ক্লাইন প্রেনজ্ঞস করল,  রীরটা প্রকন্তু খুি খারাপ 

হনেপ্রেল। েনন হে বকানও খািানর বকানও বগালোল প্রেল।  

  

আেরা অপ্রিপ্র য সকনলই স্বীকার করলাে বৰ্, আোনদরও  রীরটা খারাপ হনেপ্রেল এিাং 

ওষুধ বখনে তনি সুস্থ হনেপ্রে। 

  

কী ওষুধ বখনল? প্রেনজ্ঞস করল ক্লাইন। 
  

বিানফসর  ঙ্কুর বতপ্রর একটা ওষুধ, িলল সন্ডাসয। 

  

আহা, আপ্রে োননত বতা আপ্রেও বখতাে, িলল ক্লাইন। আোনক সারা রাত েটফট করনত 

হনেনে। আে সকানল ে’টার পনর অনুভি করলাে উনিগটা বকনট বগনে। 

  

আপ্রে িললাে, ভাল কো, আে ৰ্প্রদ এপ্রলপ্রিরােটা পাই তা হনল খুি কাে হে।  
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বি  বতা, বেকফানস্টর পরই বদি বতাোে। 

  

বেকফানস্টর পর বক্রাল, সন্ডাসয আর বপট্ৰফ একটু বিিানত বিনরাল। িানতযপ্রি আর রানো 

িলল বৰ্, তারা আে আপ্রদে োনুনষর কনেকটা েপ্রি তুলনি। োনুষটা ৰ্খন ভে কাপ্রটনে 

উনি কানে আসনত শুরু কনরনে, তখন ভাল েপ্রি উিনি। 

  

ক্লাইননর সনঙ্গ আপ্রে বগলাে। লযািনরটপ্ররনত। ক্লাইন তাক বেনক একটা এপ্রলপ্রিরানের 

প্র প্র  নাোনতই বদখলাে ওষুধ পালটাননা হনেনে। এর বিহারা এিাং গে এপ্রলপ্রিরানের 

নে। এপ্রলপ্রিরানে একটা খুি হালকা নীনলর আভাস পাওো ৰ্াে; এটা এনকিানর েনলর 

েনতা বদখনত। আোর বিানখ ধুনলা বদওো অত সহে নে।  

  

তনি িাইনর আপ্রে প্রকেু িকা  করলাে না। একটা ঢাকনাওোলা পানৰিশ তরল পদােযটার 

এক িােি প্রননে ঢাকনা িে কনর প্রদলাে। 

  

িযেযেননারে হওোনত েনটা খারাপ হনে প্রগনেপ্রেল, তাই প্রননের ঘনর িনল এলাে। আে 

আর আপ্রদে িাণীটানক বদখনত ইচ্ছা করপ্রেল না। আোর গনিষণা সােযক হনত হনত হল 

না। এর বিনে আপন ানসর আর কী হনত পানর? অপ্রিপ্র য  হনর বখাাঁে করনল ড্রাপ্রগনস্টর 

বদাকানন দুুঃ এপ্রলপ্রেোে পাওো ৰ্ানি, প্রকন্তু বস িযাপানর বৰ্ ক্লাইন িযাগিা বদনি না। 

তার কী প্রস্থরত? 

  

সানি দ টাে দরোে বটাকা পিল। খুনল বদপ্রখ সন্ডাসয আর বক্রাল।  

  

ড্রাগ প্রননেে? িশ্ন করল বক্রাল। 

  

িললাে, প্রননেপ্রে, প্রকন্তু বসটা আসল প্রেপ্রনস নে। বভোল। 

  

বসটা আপ্রে আদেহাে কনরপ্রেলাে। এই নাও বতাোর এপ্রলপ্রিরাে। 

  

বক্রাল পনকট বেনক একটা প্র প্র  িার কনর আোনক প্রদল। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যদিৎ রোয়  । শঙু্ক ও আদিম মোনুষ ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 14 

www.bengaliebook.com 
 

 

আোর ধনি িাণ এল। আপ্রে তৎিণাৎ আোর ওষুনধর সনঙ্গ এক িােি এপ্রলপ্রিরাে 

প্রেপ্র নে প্রদলাে। 

  

প্রকন্তু এটা তুপ্রে কার উপর িনৰ্ াগ করনত িাও? প্রেনজ্ঞস করল। সন্ডাসয। 

  

আপ্রে িললাে, ৰ্ার উপর করনল একটা প্রিরাট রহসয উদঘাপ্রটত হনি। প্রকন্তু এখন নে। 

রানৰিশ। 

  

বক্রাল আর সন্ডানসযর অননক পীিাপীপ্রি সনত্ত্বও আপ্রে কী করনত ৰ্াপ্রচ্ছ বসটা িললাে না। 

  

দুপুনর লানঞ্চর সেে ক্লাইন িনল পািাল বৰ্, তার  রীরটা আিার খারাপ হনেনে, তানক 

বৰ্ন আেরা িো কপ্রর এিাং তানক োিাই বখনে প্রনই। 

  

প্রিনকনল আেরা সকনল হােিুগয  হর বদখনত বিনরলাে। সেযা সাতটাে প্রফনর এনস 

োনলাে বৰ্, ক্লাইন সুস্থ, একটু বিপ্ররনেনেন এিাং প্রডনানরর আনগই প্রফরনিন। 

  

আোর বকন োপ্রন িুনকর প্রভতরটা বকাঁনপ উিল। ক্লাইন বিপ্ররনেনে? বস একা, না তার 

সনঙ্গ আর বকউ বগনে? 

  

আপ্রে িাপ্রক পাাঁিেননর প্রদনক বিনে িললাে, আপ্রে একটা বগালোনলর আ ঙ্কা করপ্রে। 

আোনদর একিার বদখা দরকার আপ্রদে োনুষটা তার খাাঁিাে আনে প্রক না। বতােরা এক 

প্রেপ্রনট অনপিা কনরা, আপ্রে আোর অস্ত্ৰটা প্রননে প্রনই, কারণ কী ঘটনি প্রকেুই িলা ৰ্াে 

না। 

  

আোর অযানাইপ্রহপ্রলন প্রপস্তলটা বৰ্ আপ্রে সি সেে সনঙ্গ প্রননে সফনর ৰ্াই তা নে, প্রকন্তু 

এিার বকন োপ্রন প্রননে এনসপ্রেলাে। িাি বেনক বসটা িার কনর প্রননে িাপ্রক পাাঁিেননক 

প্রননে েুটলাে িাপ্রির উত্তর প্রদনক বলাহার প্র নক বঘরা অযাফানরনপ্রসনসর খাাঁিার উনদিনন । 
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প্র নকর এক োেগাে একটা বলাহার বগট, বসখান প্রদনেই প্রভতনর ঢুকনত হে। বগনটর 

সােনন স স্ত্ৰ িহরী দাাঁপ্রিনে রনেনে—ক্লাইননর প্রিশ্বস্ত রুডলফ। আোনদর বদনখ বস 

প্ররভলভার িার করল। কী আর কপ্রর-আোর অযানাইপ্রহপ্রলননর সাহানৰ্য তানক অস্ত্ৰসনেত 

প্রনপ্রশ্চহ্ন কনর প্রদনত হল। 

  

এখন পে বখালা। আেরা েেেন ঢুকলাে খাাঁিার েনধয। প্রকন্তু প্রেপ্রনটখাননক এপ্রদক ওপ্রদক 

বদনখই িুেলাে বৰ্, আপ্রদে োনুষ বনই। অেযাৎ ক্লাইন তানক প্রননেই বিপ্ররনেনে। 

  

এিানর বক্রাল তার তৎপরতা বদখাল। বস িাপ্রির প্রভতনর প্রগনে বসাো পুপ্রল  বস্ট নন 

বফান করল। ক্লাইননর বডেলার গাপ্রির নম্বরটা আোর েনন প্রেল। বসটা বক্রাল পুপ্রল নক 

োপ্রননে প্রদনে িলল, এ গাপ্রির েনয এিুপ্রন বৰ্ন অনুসোন করা হে।  

  

প্রি  প্রেপ্রনট লাগল পুপ্রলন র কাে বেনক উত্তর আসনত। বকাপ্রনগস্ট্রানস আর গ্রুনিাগযস্ট্রানসর 

সঙ্গেস্থনল গাপ্রিটা ধরা পনিনে, ক্লাইন প্ররভলভার প্রদনে একপ্রট পুপ্রল নক েখেও কনরনে। 

ক্লাইননর সনঙ্গ একপ্রট িুননা বলাক রনেনে, দুেননকই পুপ্রল  বস্ট নন প্রননে আসা হনেনে, 

আেরা বৰ্ন বসখানন ৰ্াই। 

  

বফান কনর দুনটা টযাপ্রি আপ্রননে আেরা কেন পুপ্রল  বস্ট নন প্রগনে হাপ্রের হলাে। 

ক্লাইননক বেরা করা হনচ্ছ, আেরা বদখনত িাইলাে িুননা োনুষপ্রটনক। একপ্রট কননস্টিল 

আোনদর একটা প্রভতনরর ঘনর প্রননে বগল। ঘনর আসিাি িলনত একপ্রটোৰিশ বটপ্রিল আর 

একপ্রট বিোর। বেনের এক বকানণ কুণ্ডলী পাপ্রকনে আোনদর পপ্ররপ্রিত বহানো 

অযাফানরনপ্রসস ঘুনোনচ্ছ। 

  

আপ্রে আোর পনকট বেনক একটা িাি িার কনর ঘুেন্ত োনুষপ্রটর প্রদনক এপ্রগনে বগলাে। 

িানি ইননেক ননর সি সরোে আর আোর এভপ্রলউপ্রটন ড্রাগ প্রেল। ড্রাগটা প্রসপ্ররনে। 

ভনর ঘুেন্ত োনুষপ্রটর বলাে  হানত একটা ইননেক ন প্রদনে প্রদলাে। 
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তারপর গভীর উৎকণ্ঠাে আেরা েেেন বিজ্ঞাপ্রনক ইননেক ননর িপ্রতপ্রক্রোর েনয 

অনপিা করনত লাগলাে। 

  

পাাঁি প্রেপ্রননটর েনধযই রূপান্তর শুরু হল। গানের বলাে প্রেপ্রলনে এল, কপাল ি স্ত হল, 

বিাোল িনস বগল, বিাখ বকাপ্রটর বেনক বিপ্ররনে এল,  রীনরর োাংসনপ ী কনে এলা। 

  

পনননরা প্রেপ্রননটর োোে বিাো বগল, আেরা ৰ্ানক বদখপ্রে বস বেপ্রেনলর বকানও 

উপোপ্রতর অন্তগযত নে; বস ইউনরানপর অপ্রধিাসী, তার গানের রাং আোর িেুনদরই 

েনতা। তার োোর িুল বসানাপ্রল, তার  রীর বদখনল েনন হে না। তার িেস প্রৰিশন র 

বিপ্র , তার নাক বিানখ বিাো ৰ্াে বস সুপুরুষ। 

  

োইন গট! িনল উিল বক্রাল। এ বৰ্ বহরোন িু ! 

  

আপ্রে এিার আনরকটা ইননেক ন প্রদনে প্রিিতযন িে কনর প্রদলাে। তারপর হাত প্রদনে 

বিলা প্রদনতই িু  ধিেপ্রিনে উনি িনস বিাখ কিনল োেযান ভাষাে িশ্ন করল, বতােরা 

বক? আপ্রে বকাোে? 

  

আপ্রে িললাে, আেরা বতাোর িেু। বতাোর বৰ্  ত্রু বস এখন পুপ্রলন র প্রেন্মাে। এিার 

িনলা বতা ক্লাইন কী এিনপপ্ররনেন্ট করপ্রেল? 

  

ওুঃ! িু  কপাল িাপিাল। প্রহ ওোে প্রিনপোপ্ররাং দয ড্রাগ অি বসটান। অেযাৎ বস  েতাননর 

দাওোই বতপ্রর করপ্রেল। ওটা ইননেক্ট করনল োনুষ প্রিিতযননর পনে প্রপপ্রেনে বৰ্ত। ক্লাইন 

সমূ্পণয প্রেেযা কো িনল আোনক বেপ্রেনল প্রননে ৰ্াে; তারপর একপ্রদন সুনৰ্াগ বপনে 

আোেন নদীনত আোনদর োহানের একটা ঘনর আোনক প্ররভলভার বদপ্রখনে বোর কনর 

ইনেক নটা বদে। তারপর কী হনেনে। আপ্রে োপ্রন না।—প্রকন্তু বতােরা…বতাোনদর বতা 

অননকনকই প্রিপ্রন বদখপ্রে। ইউ আর বিানফসর  ঙ্কু, তাই না? 

  

তাই। এিার আপ্রে বতাোনক একটা িশ্ন করনত িাই। 
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কী? 

  

তুপ্রে বতা বলফট হযানন্ডড—তাই না? আোর ডােপ্ররনত তুপ্রে বতা বতাোর নাে প্রিকানা প্রলনখ 

প্রদনেপ্রেনল। তখন বেনকই আোর েনন আনে।  

  

ইনেস-আই অযাে বলফট হযানন্ডি। 

  

আোর খটকার কারণ প্রেল এটাই। আশ্চৰ্য এই বৰ্, আেরা দুেন বিজ্ঞাপ্রনক িাে একই 

গনিষণাে প্রলপ্ত প্রেলাে, ও ৰ্াপ্রচ্ছল। প্রপেন প্রদনক, আপ্রে ৰ্াপ্রচ্ছলাে ভপ্রিষযনতর প্রদনক। 

এখন বদখপ্রে বৰ্, প্রিিতযন প্রননে বিপ্র  বকৌতূহল িকা  না করাই ভাল। ৰ্া হনচ্ছ তা আপনা 

বেনকই বহাক। আোর এভপ্রলউটননর প্র প্র  আোর প্রগপ্ররপ্রডর তানকই ব াভা পানি-ওটা 

আর িযিহার করার বকানও িশ্ন ওনি না। তনি এটা স্বীকার করনতই হনি বৰ্ িতযোন 

বিনৰিশ এটা কাে প্রদনেনে আশ্চৰ্যভানি। 

  

ক্লাইননর প্রনস্তার বনই, কারণ তার গুপ্রলনত বৰ্ পুপ্রল প্রট েখে হনেপ্রেল, বস এইোৰিশ োরা 

বগনে। 

  

আনদেহনেলা। পূোিাপ্রষযকী ১৩৯৩ 
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