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৭ মে 

  

কাল জােমানি মেকক আোর ইংকরজবনু্ধ মজকরনে সন্ডাকসমর একটা নিনি  ময়কছন।  াাকা 

একটা আশ্চর্ম খবর রকছক।  নিনি টা এখাকি াুকল নিনি  

  

নিছ শঙ্কু, 

জােমানিকা আউগসবুকগম একসন। মরাকলর সকে ।ুনট কাটাকা  এখাকি একস এক আশ্চর্ম 

খবর শুিলাে  অষ্টািশ শাাব্দীর নবখযাা ববজ্ঞানিক বযারি নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির কো 

াুনে নিশ্চছই জানি  মেনর মশনল র্যাাকঙ্কিটাইাইি িাকে একটা উয়িযাস নলকখন।কলি, াাই 

মলাককর ধারণা হকছন।ল মর্, র্যাযাকঙ্কিটাইাইি বুনি কাল্পনিক িনরত্র।  নক্তু  নক।ুকাল আকগ 

জািা মগক। মর্, র্যাযাকঙ্কিটাইাইি িাকে অষ্টািশ শাাব্দীকা সনাযই একজি ববজ্ঞানিক 

ন।কলি  নর্নি মেনর মশনলর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির েকাাই োরা োিুষকক বাাঁিকছ মাালার উয়াছ 

আনবষ্কার ককরন।কলি  আবনশয র্যাাকঙ্কিটাইাইি মর্ একটা সাোিয িুকলর জিয োিকবর 

জাছগাছ িািকবর সৃনষ্ট ককরন।কলি, মস খবরও নিশ্চছই াুনে জাি  র্াই মহাক, মসই 

বযারি নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির একজি বংশধর  এখাি মেকক কাক।ই ইিকগানলটাইট িাকে 

একনট শহকর িানক এখিও বামোি  আেরা মিকবন।, াাাঁর সকে একবার মিখা করকা 

র্াব  র্নি াাাঁর কাক। াাাঁর য়ূবময়ুরুষ বযারি নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির কাগজয়ত্র। এখিও 

নক।ু মেকক োকক, াা হকল অদু্ভা বযায়ার হকব  আোকির দুজকিরই ইিা মর্ াুনেও 

আোকির সকে িকলা  আউগ্সবুকগম একটা নবজ্ঞািী সকেলি হকি মসখাি মেকক মাাোছ 

র্াকা মিেকেন্ন করা হছ  াার বযবস্থা আেরা ককর নিকা য়ানর  াারাই মাাোর 

র্াাাছাকার খরি বহি করকব  কী নস্থর করা অনবলকে জানিও  আশা কনর িাল আক।  

শুকিিাকে 

মজকরনে সন্ডাসম 

  

আনে য়ত্র।য়াি  ইিা িকাশ ককর উত্তর নিকছ নিকছন।  িনা ব।র আনে একবার ককর 

ইউকরায় নগকছ োনক  এ ব।র এখিও র্াওছা হছনি  াা ।াড়া নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির 
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আশ্চর্ম গকবষণা আর াার মশািিীছ য়নরণাকের কো মক িা জাকি  নানি েৃকার মিকহ 

িাণসঞ্চার করকা সক্ষে হকছন।কলি বকট, নক্তু  েৃা বযনির োোছ িুল ককর একনট 

খুনির েগজ য়ুকর মিওছার ফকল য়ুিজমীবিিাপ্ত িাণীনট একনট অসে শনিশালী িৃশংস 

িািকবর রূয় মিছ  মশষটাছ আগুকি য়ুকড় এই িািকবর েৃাুয হছ  অষ্টািশ শাাব্দীর 

মশষিাকগ নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির েকাা ববজ্ঞানিক িনািার সাক্ষাৎ মেকল িা বলকলই 

িকল  াাাঁর কাগজয়ত্র। মিখকা ময়কল সনাযই কাকজর কাজ হকব  নক্তু  এানিি য়কর মস 

সব কাগজ আক। নক? সকেহ হছ  

  

২১ মে 

  

আউগসবুগম মেকক মিেেন্ন একস মগক।  আনে আগােী শনিবার য়নিকশ মে রওিা হনি  

জানি িা  কয়াকল কী আক।  াকব র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির কাগজয়ত্র। িা ময়কলও, আোর দুই 

অেরে বনু্ধ মরাল আর সন্ডাকসমর সকে আবার মিখা হকব েকি হকলও িাল লাগক।  

  

২৭ মে 

  

কাল আউগসবুকগম ময় াঁক।ন।  আোর দুই বনু্ধই আনে আসাকা র্ারয়রিাই আিনো  কাল 

এখাকি নবজ্ঞািী সকেলি আক।  নাি নিি িলকব  াারয়র ৩১ াানরকখ আেরা 

ইিকগালটাইট র্াব  ইনােকধয বযারি জুনলছাস র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির নি কািা মজাগাড় করা 

হকছক।  শ্লস র্যাযাকঙ্কিটাইাইি অেমাৎ র্যাযাকঙ্কিটাইাইি কাসল হল াাাঁর বানড়র িাে  জুনলছাস 

িানক নিত্র।নশল্পনবশারি  াাাঁর ময়নটং-এর সংগ্ৰহ িানক মিখবার েকাা  াাাঁর সকে 

আলাকয়র ইকিটা িবল হকছ উি ক।  

  

২ জুি 

  

কাল ইিকগালটাইট একসন। আউগসবুগম মেকক মোটকর ককর  সকাকল মেকফাটাই মখকছ রওিা 

হকছ লাকঞ্চর আকগই গেবযস্থকল ময় াঁক। মগলাে  িািীি শহর, ।নবর েকাা সুের  
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ড্যানিউব এবং শুটার িিীর সেেস্থকলর য়াকশই এর অবস্থাি  অকিকগুকলা িািীি মকল্লা 

রকছক। শহকরর েকধয  আর একটা নবশ্বনবিযালছও রকছক।  

  

আেরা একটা ম।াট মহাকটকল নািকট ঘর নিলাে  লাঞ্চ মখকছ মটনলকফাি নড্করক্টনর মিকখ, 

র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির িের বার করলাে  মরাল াখিই মফাি করল  মস িাগযরকে 

িদ্রকলাককক মফাকি য়াওছাও মগল  নানিও সকবোত্র। লাঞ্চ মসকর উকি ক।ি  মরাল াার 

নিকজর য়নরিছ নিকছ বলল, আনে এবং আোর দুই বনু্ধ একবার মাাোর সকে মিখা 

করকা িাই  সম্ভব হকব নক? 

  

র্যাযাকঙ্কিটাইাইি াৎক্ষণাৎ সো হকলি  বলকলি, নবককল সাকড় িারকটছ াাাঁর বানড়কা 

নগকছ িা মখকা  

  

আেরা র্োসেকছ টযানিকা নগকছ হানজর হলাে  িকাণ্ড ফটককর গাকছ বানড়র িাে 

মশ্বায়ােকরর ফলকক জােমাি িাষাছ মলখা  াারয়র িীঘম িুনড় ঢালা য়যাাঁিাকিা য়ে নিকছ 

আেরা আসল কাসকলর িরজার সােকি ময় াঁক।ালাে  কড়া িাড়কা একনট উনিময়রা িবীণ 

িূায একস িরজা খুকল আোকির অনিবািি জানিকছ নিাকর ঢুককা বলল  আেরা ঢুকক 

মিনখ একটা িকাণ্ড হকল একসন।  াার একয়াশ নিকছ কাকি র মঘারাকিা নসাঁনড় মিাালাছ 

উকি  মগক।  আেরা েখেকল মোড়া মসাফাছ বসকা িা বসকা একনট মস েযিশমি 

োিবছনস িদ্রকলাক নসাঁনড় নিকছ মিকে একস আোকির অিযেমিা ককর বলকলি, নানিই 

জুনলছাস র্যাযাকঙ্কিটাইাইি  আেরা নিকজকির য়নরিছ নিলাে  আনে িারাীছ মিকখ 

িদ্রকলাককর িৃনষ্ট উদ্ভানসা হকছ উি ল  বলকলি, আোর কাক। িারাীছ নশল্প সেকন্ধ 

অকিক বই এবং িারাীছ নশকল্পর অকিক নিিশমি রকছক।  আশা কনর মসগুকলা মাাোকক 

মিখাকিার সুকর্াগ হকব  

  

এরয়র িদ্রকলাক আোকির নিাকরর ববি কখািাছ নিকছ মগকলি  এটা সুসনিা 

নবশ্রােঘর, মিছাকল নবখযাা ইউকরায়ীছ নশল্পীকির আাঁকা ।নব টাঙাকিা, আর াার ফাাঁকক 

ফাাঁকক েকি হল র্যাযাকঙ্কিটাইাইি য়নরবাকরর য়ূবময়ুরুষকির িনাকৃনা  
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আেরা মসাফাকা বসলাে  িাছ সকে সকেই আকরকনট িৃায ট্রনলকা ককর িা ও ময়নট্র 

নিকছ এল  

  

মরালই িেে কো শুরু করল  র্যাযাকঙ্কিটাইাইি মিখলাে ইংনরনজ িালই জাকিি, াাই 

ইংনরনজকাই কো হল  মরাল বলল, আেরা নািজকিই ববজ্ঞানিক  আনে িূাানত্বিকক, 

সন্ডাসম িৃাত্বিকনবি আর শঙ্কু আনবষ্কারক বা ইিকিিটার  আেরা নািজকিই মাাোর 

য়ূবময়ুরুষ বযারি নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির কো জানি  াাাঁর নবষছ য়কড়ন।, এবং াাাঁর 

গকবষণা ও াার ফলাফকলর কো জানি  আোকির িশ্ন হকি–াাাঁর কাগজয়ত্র।, মিাটস, 

ফরেুলা ইাযানি নক নক।ু অবনশষ্ট আক।? 

  

জুনলছাস র্যাযাকঙ্কিটাইাইি নক।ুক্ষণ নিবমাক মেকক নিাহাসয ককর বলকলি, াাাঁর এক টুককরা 

কাগজও আনে িষ্ট হকা নিইনি  শুধু াাই িা–াাাঁর লযাবকরটনরও অয়নরবনামা অবস্থাছ 

রকছক।  াাাঁর য়ুকরা ড্াছনরটা িােড়াছ বাাঁধাকিা অবস্থাছ অনা সর্কে রনক্ষা আক।  অনবনশয 

বুিকাই য়ারন।— মিড়কশা ব।করর উয়র হকছ মগল  মস ড্াছনর খুব সাবধাকি মিখকা হছ, 

িা হকল য়াাা ন।কড় র্াবার িছ আক।  নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইি ন।কলি আোর িনয়াােহ  

আেুর বাবা ও ি াকুরিািা দুজকিই ববজ্ঞানিক ন।কলি, একোত্র। আনেই নবজ্ঞাকির নিকক 

র্াইনি  

  

সন্ডাসম বলল, মস ড্াছনর নক মিখা র্াছ? 

  

মাােরা িা মখকছ িাও, বলকলি জুনলছাস, াারয়র আনে মিখানি ড্াছনরটা  

  

কোটা শুকি আোর বুকটা মকাঁকয় উি ল  

  

িা মখকা মখকা আরও কো হল  াার েকধয একটা িসে েিটাকক নবনষকছ নিল  জুনলছাস 

বলকলি, গিীর আকক্ষকয়র নবষছ মর্, জােমানির অাীকার একনট ঘটিা এই 

ইিকগান লটাইাকট আবার োো িাড়া নিকছ উি ক।  মাােরা হািস মরকড্কলর িাে শুকি।? 

  

মরাল বলল, শুকিন।, নক্তু  মরকড্ল নক এখাকি োকক? 
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হযাাঁ, এখাকিই োকক, বলকলি জুনলছাস  

  

মস মাা নহটলারয়ন্থী বকল শুকিন।  নহটলাকরর নিোধারা আবার জিসাধারকণর েকধয িিার 

করকা মিষ্টা করক।  একনট িলও গকড়ক। বকল শুকিন।  

  

সবই নি ক, বলকলি জুনলছাস  সবকিকছ আকক্ষকয়র নবষছ মর্, মস আবার ইহুনি নবকেকষর 

বীজ বয়ি করার মিষ্টা করক।  

  

নহটলার ও াার মিাাকির িরাকে লক্ষ লক্ষ ইহুনিকক কিকসিকট্রশি কযাকপে  য়ুকর মফলা 

হকছন।ল নত্র।শ ও িনল্লশ িশকক  নোীছ েহারু্কের মশষনিকক নহটলাকরর য়াি ও ইহুনি 

নির্মাাকির য়নরসোনপ্ত ঘকট  

  

াুনে মাা ইহুনি? সন্ডাসম বলল  িাকের সকে টাইাইি োককলই ইহুনি মবািাছ, মসটা আনেও 

জািাাে  

  

াা মাা বকটই, বলকলি জুনলছাস  মরকড্কলর িকলর মলাককরা নিছনো োরণাস্ত্র সকে 

ককর নিকছ একস আোকক িাকণর িছ মিনখকছ াাকির য়ানটর জিয টাকা নিকছ র্াছ আোর 

কা। মেকক  অনবনশয আনেই াাকির একোত্র। লক্ষয িই, ইিকগালটাইাকটর অকিক অবস্থায়ন্ন 

ইহুনিরই এই অবস্থা  মরকড্কলর েকাা হীি বযনি আর দুনট হছ িা  মসই হল এই িকলর 

য়াণ্ডা  িকলর বানক মলাকগুকলা সব গুণ্ডা িকৃনার, নক্তু  মরকড্ল নশনক্ষা, এবং বুনে রাকখ  

ইহুনিনবকেষ াার রকির সকে নেকশ মগক।  

  

কোটা শুকি আোকির খুব খারায় লাগল  জােমানিকা আবার দুনিমি আসকব িাবকাও িছ 

ককর  

  

আোকির িা খাওছা হকছ নগকছন।ল  জুনলছাস বলকলি, িকলা, মাাোকির ড্াছনরটা 

মিখাই  
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এবার আেরা এলাে লাইকেনরকা  িাুনিমকক আলোনর মবািাই িািাি য়ুরকিা বইকছর 

েকধয িাুি বড় বড় আকটমর বইগুনল নবকশষিাকব িৃনষ্ট আকষমণ ককর  

  

জুনলছাস একটা মিরাজ মেকক িানব বার ককর একটা নসেুক খুলকলি  াারয়র াার 

নিার মেকক অনা সেয়মকণ নসকে মোড়া একনট মোটা বই বার করকলি  

  

নসকের আবরণটা খুলকা মিখা মগল, িােড়াছ বাাঁধাকিা েলাকট মসািার জকল িকশা করা 

একটা বই  বই োকি ড্াছনর  

  

এই হল আোর িনয়াােকহর মিাটস  েরা োিুষ বাাঁিাবার উয়াছ  একাই বণমিা করা 

আক।, এবং াাাঁর িেে এিকয়নরকেট ও াার মশািিীছ য়নরণাকের কোও একাই আক।  

  

য়াাাগুকলা ঈষৎ নববণম হকছ মগকলও কাকলা কানলকা অনা সুের হোক্ষকর মলখা মিাটস 

এখিও য়নরষ্কার য়ড়া র্াছ  

  

এই ফরেুলা নক আয়িার বাবা বা ি াকুরিািা আর কখিও বযবহার ককরন।কলি? আনে 

িশ্ন করলাে  

  

িা, বলকলি, জুনলছাস, মসই দুঘমটিার য়র এই বইকছ আর মকউ হাা মিছনি  

  

আশ্চর্ম! আেরা নািজকিই েুগ্ধ, নবনিা  আোর েকির িাব অদু্ভা  এাকাল আকগ 

একজি ববজ্ঞানিককর োরা এই কীনাম সম্ভব হকছন।ল  িাবকাও অবাক লাকগ  

  

এই খাাার কো কজি জাকি? আনে নজকজ্ঞস করলাে  

  

খাাার কো আর মকউ জাকি িা, বলকলি জুনলছাস, াকব আোর িনয়াােকহর গকবষণা 

আর াার ফলাফকলর কো মাা নবশ্বনবনিা  

  

আোকির শুধু আকরকটা কাজ বানক ন।ল, মসটা হল নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির লযাবকরটনরটা 

মিখা  
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িদ্রকলাক একটা লো মঘারাকলা য়যাকসজ নিকছ নিকছ নগকছ একটা ঘকরর িরজা খুকল াাকা 

মঢাকাকলি  

  

াািব বযায়ার  নবশাল গকবষণাগাকর মিড়কশা ব।করর য়ুরকিা র্ন্ত্রয়ানা সবই রকছক।  

কারকে র্ন্ত্রই িা বানিকছন।কলি নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইি মসই আনিযকাকল  

  

আেরা আর জুনলছাস র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির সেছ িষ্ট করলাে িা  বড় ইিা করন।ল 

ড্াছনরটাকক য়কড় মফলকা, নক্তু  াার মকািও উয়াছ মিই  আেরা নািজকি জুনলছাসকক 

নবকশষিাকব ধিযবাি জানিকছ মহাকটকল নফকর এলাে  

  

১২ জুি 

  

আনে কাল আউগসবুগম মেকক মিকশ নফকরন।  র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির ড্াছনরর কোটা এখি 

স্বকের েকাা েকি হকি  াকব একটা কো িুলকা য়ারন। িা, আর মসটা মোকটই স্বে িছ, 

মসটা নিেমে বােব  মসটা হল নহটলারয়ন্থী হািস মরকড্কলর কো  আশা কনর, মরকড্লকক 

শাকছো করার একটা উয়াছ বার করা র্াকব  িা হকল িরে নবয়ি  জােমানির য়কক্ষও, 

এবং সেে সিয সোকজর য়কক্ষও  

  

১৭ জুি 

  

আজ সন্ডাকসমর আকরকটা নিনি   অাযে জরুনর খবর  নিনি টা এই–  

নিছ শঙ্কু,  

ড্াাঃ টোস নগকলকটর িাে শুকিন। নিশ্চছই  অা বড় কযািসারনবকশষজ্ঞ য়ৃনেবীর আর 

মকউ ন।ল িা  ন।ল িা বলন।  এই কারকণ মর্, আজ সকাল সাাটাছ হাটম  অযাটাকক 

নগকলকটর েৃাুয হকছক।  মস কযািসাকরর একনট অবযেম ওষুধ বানর করকা িকলন।ল  

আোছ  গা োকসই বকলন।ল, আকরকটা োস—াারয়কর আর কযািসাকরর িছ োককব 

িা  নক্তু  মসই ওষুধ বানর করার আকগই মস িকল মগল  এর মিকছ বড় দুঘমটিা আর হকা 

য়াকর িা  আনে মরালককও নলকখন।  আোর ইিা : ইিকগালটাইাট নগকছ জুনলছাস 
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র্যাাকঙ্কিটাইাইিকক বকল াাাঁর িনয়াােকহর ড্াছনরর সাহাকর্য নগকলটকক আবার বাাঁনিকছ 

মাালা! াুনে কী েকি কর য়ত্র।য়াি  জািাও  নগকলকটর েৃাকিহ আনে মকান্ড মটাইাকরকজ 

রাখকা বকল নিকছন।  এখাকি ড্ািানরেহলকক আোর য়নরকল্পিার কো জানিকছন।  

াারা সককলই রানজ আক।  

ইনা মজকরনে সন্ডাসম 

  

আনে সন্ডাসমকক ইিকগালটাইাট র্ানি বকল জানিকছ নিকছন।  য়রশুই রওিা  এবাকর নিকজর 

খরকিই মর্কা হকব  নক্তু  কাজটা সফল হকল খরকির নিকটা সপূে ণম অগ্ৰাহয করা িলকব  

  

২০ জুি, ইিকগানলটাইট 

  

জুনলছাসকক রানজ কনরকছন।  াাাঁর িনয়াােকহর মিাটস এাকাল য়কর আবার কাকজ 

আসকব শুকি নানি খুনশই হকলি  আনে বললাে, নক্তু  াার আকগ আনে একবার খাাাটা 

আকিযায়াক ে য়কড় মিখকা িাই  িনরছাটা আোকক িাল ককর বুিকা হকব মাা  

  

জুনলছাস খাাাটা আোকক নিকছ বলকলি, মাাোর উয়র আোর সপূে ণম আস্থা আক।  াুনে 

এটাকক অক্ষা অবস্থাছ মফরা মিকব, মসটা আনে জানি  

  

আনে একাই একসন।  এখি ইিকগালটাইাট  আজ সন্ডাসম আর মরালকক মটনলকফাি করব  

াারা কাল একস ময় াঁক।াকব  সন্ডাসমকক অবশয নগকলকটর েৃাকিহ আিার বযবস্থা করকা 

হকব  

  

একটা নজনিস আোর িেে মেককই েকি হনিল  নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির ফরেুলাকা 

েৃাকিকহর োোছ অকিযর েগজ ময়ারার িকর্ াজি হা  এটা একটা মগালকেকল বযায়ার  

নগকলকটর োোছ অকিযর েগজ য়ুরকল াাকক বাাঁিাকল আর মস নগকলট োককব িা  মস 

কাজ করকব িাুি েগজ অিুর্ার্ ী— মর্ কারকণ নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির োিুষ হকছ 

নগকছন।ল িৃশংস হাযাকারী  আোর েকি হছ, ফরেুলার নক।ু রিবিল করকা হকব  মসটা 

সম্ভব নক িা মসটা ড্াছনরটা য়কড় মিখকল বুিকা য়ারব  
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২১ জুি 

  

কাল রাকত্র।ই ড্াছনরটা য়কড় মফকলন।  শুধু াাই িছ— সারা রাা মজকগ ফরেুলাছ র্া 

য়নরবামি করার িরকার ন।ল, াা ককর মফকলন।  এখি নগকলট মবাঁকি উি কল াার কাজ 

িানলকছ মর্কা য়ারকব, কারণ াার নিকজর েগজই বযবহার করা হকব  ফরেুলাছ আরও 

একটা য়নরবামি ককরন।; নিক্টর ফযাকঙ্কিটাইাইকির ফরেুলাছ িাকৃনাক ববদুযনাক শনির 

িকছাজি হনিল  স্বািানবক বজ্রয়াকার জিয অকয়ক্ষা করকা হকল মিনর হকছ র্াকব  াাই 

কৃনত্র।েিাকব েৃাকিকহ হাই মিাকেজ নবদুযৎ সঞ্চাকরর উয়াছ আনবষ্কার ককরন।  এখি 

ফরেুলাটাকক শুধু র্যাযাকঙ্কিটাইাইি ফরেুলা িা বকল র্যাযাকঙ্কিটাইাইি-শঙ্কু ফরেুলা বলা িকল  

মিনখ একা কাজ হছ নক িা  

  

২৩ জুি 

  

নগকলকটর েৃাকিহ সকো সন্ডাসম ও িারজি মলাক লন্ডি মেকক একসক। কাল রাকত্র।  মরাল 

আজ সকাকল একসক।  আজই আোকির কাজ হকব  ইনােকধয জুনলছাস লযাবকরটনর মেকক 

ধুকলার মশষ কণাটুকু য়র্মে সনরকছ নিকছক।ি াাাঁর মলাক নিকছ  র্ন্ত্রয়ানাগুকলাকক 

িকিকক িাুি বকল েকি হকি  

  

এবার একস অবনধ জুনলছাসকক একটু েিেরা মিখন।  আজ কারণটা নজকজ্ঞস করাকা 

বলকলি হািস মরকড্কলর িল জুনলছাকসর এক নবনশষ্ট ইহুনি বনু্ধ মবানরস অযারিসিকক 

হাযা ককরক।  অযারিসি ন।কলি িশমকির অধযায়ক এবং অাযে সজি বযনি  

অযারিসিকক মরকড্ল িািািাকব উত্তযি করা  াাই আর িা ময়কর অযারিসি খবকরর 

কাগকজ মরকড্ল এবং াার নহটলারয়াহী কার্মকলাকয়র াীে সোকলািিা ককর  এর বিলা 

নহসাকব মরকড্ল অযারিসকির িাণ মিছ  বযায়ারটা মস এেি মক শকল ককর মর্, য়ুনলকশ 

এ নিকছ নক।ু করকা য়াকরনি  অজ্ঞাা আাাার্ ীর হকে েৃাুয— এই বলা হছ নরকয়াকটম  

অেি জুনলছাস এবং ইিকগালটাইাকটর সব ইহুনিই জাকি এটা কার কীনাম  
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নক্তু  এই দুঘমটিা সকত্বিকও জুনলছাস আোকির সব রককে সাহার্য ককর িকলক।ি  াাাঁকক 

বলা হকছক।, আজই সন্ধযাছ নগকলকটর েৃাকিকহর উয়র কাজ শুরু হকব  রাসাছনিক 

োলেশলা র্া িরকার, সবই আজককর েকধয মজাগাড় হকছ র্াকি  দুপ্তিায়য মকািও 

নজনিসই মিই  নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির ফরেুলার সবকিকছ বড় গুণই ন।ল এর সরলাা  

সন্ডাসম ও মরাল মাা আোকক সাহার্য করকবই, াা ।াড়া আরও দুজি স্থািীছ সহকেীকক 

কাকজ বহাল করা হকছক।  িশজি মলাক অরানজ হবার য়র দুজিকক য়াওছা মগল, র্ারা 

কাজটা করকা রানজ হল  সককলই জাকি বযারি র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির িািকবর কো, এবং 

াাকির ধারণা আেরা এবারও একনট িািব সৃনষ্ট করকা িকলন।  

  

২৪ জুি 

  

এিকয়নরকেট সাককসসফুল  

  

কাল সাকড় সাা ঘণ্টা অক্লাে য়নরশ্রকের য়র আজ মিার য়াাঁিটাছ িেে নগকলকটর মিকহ 

িাকণর লক্ষণ মিখা মগল  ড্াি হাকা েৃদু কপে ি, মি াাঁকটর মকািাছ কপে ি, মিাকখর য়াাাছ 

কপে ি  আোকির সককলর উৎকণ্ঠাছ িাছ শ্বাসকরাধ হবার উয়রে  

  

আধা ঘণ্টা য়কর নগকলট মিাখ খুলল  াারয়র মস মিাকখর েনণ এনিক ওনিক মঘারাল  

াারয়র মি াাঁট খুকল িেে কো মবকরাল, মহার্ যার অযাে আই? 

  

আনে নগকলকটর হাা মেকক স্ট্র্যায় খুকল নিলাে  নগকলট ধীকর ধীকর উকি  বসল  াারয়র 

িশ্ন এল, আনে কা নিি ঘুনেকছন।? 

  

সন্ডাসম বলল, মসকিি মড্’জ, টোস  

  

নগকলট বলল, আশ্চর্ম! এনিকক আোর কাজ অসোপ্ত য়কড় রকছক।  আর দু নিি ময়কলই 

ওষুধটা বানর হকছ র্াছ  
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াুনে কালই আবার কাজ শুরু করকা য়ারকব, বলল সন্ডাসম  এখি াুনে রকছ।  জােনিকা  

মাাোর ঘুে িাঙাকিা হকছক।  এখািকার গকবষণাগাকর  এই জাছগার িাে ইিকগালটাইাট  

  

আনে বললাে, আয়াাা াুনে একটু নবশ্রাে ককরা নব।ািাছ শুকছ, াারয়র মাাোকক মখকা 

মিওছা হকব  

  

আোর মর্ কী আরাে লাগন।ল াা বলকা য়ানর িা  আোর য়াকশই িাাঁনড়কছ ন।ল জুনলছাস, 

আোর ড্াি হাাটা াার দু হাকা মিকয়  আনে বললাে, মাাোর িনয়াােহ মর্ কা এনগকছ 

ন।কলি ববজ্ঞানিক নহসাকব, াা আজকক বুিকা য়ারন।  

  

২৬ জুি 

  

আজ িছাবহ অনিজ্ঞাা  

  

নগকলটকক কালই নবকলা য়ানি কছ মিওছা হকছক। সপূে ণম সুস্থ অবস্থাছ  াার সকে মর্ 

িারজি মলাক সন্ডাকসমর সকে একসন।ল, াারাও নফকর মগক।  আোকির নাি জিকক 

জুনলছাস আরও নাি-িার নিি মেকক মর্কা বলকলি  আোর আকটমর সংগ্ৰহ মাাোকির 

মিখাকিা হছনি, বলকলি জুনলছাস  মাােরা মহাকটল মেকক আোর বানড়কা িকল একসা  

এখাকি ঘকরর অিাব মিই  

  

আেরা াাই করলাে  কাল জুনলছাস াাাঁর িারাীর ।নব ও িােকর্মর সংগ্ৰহ আোকির 

মিখাকলি  আশ্চর্ম সব মোগল ও রাজয়ুা ।নব সংগ্ৰহ ককরক।ি জুনলছাস  বলকলি, 

এগুকলা আোর গা বাইশ ব।করর সংগ্ৰহ  

  

অনানেকসবক নহকসকব জুনলছাকসর াুলিা মিই  আেরা সবরকে সুখস্বািেয মিাগ 

করন।, িেৎকার খানি, কাসকলর নাি নিকক মঘরা ফুকলর বাগাকি মবড়ানি  

  

ঘটকিাটা ঘটল আজ সকাল সাকড় িশটার সেছ  আেরা িারজি জুনলছাকসর ববি কখািাছ 

বকস গল্প করন।, এেি সেছ জুনলছাকসর িাকর নর্যাৎস ফযাকাকশ েুখ ককর োোর উয়র 
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দুকটা হাা াুকল আোকির ঘকর ঢুকাল  াার নয়।ি নয়।ি ঢুকলা িারজি গুণ্ডা জাাীছ 

মলাক, াাকির িকাযককর হাকাই একটা ককর মোক্ষে োরণাস্ত্র  

  

হাা মাাকলা  হুংকার নিকছ আকিশ করকলি মবাধ হছ িকলর নর্নি মিাা–নানি  আেরা 

নাি জকিই অগাযা হাা াুললাে  

  

মশাকিা, বলকলি মিাা, আেরা শুকিন।  লন্ডকির একজি েৃা ড্ািারকক এখাকি 

য়ুিজমীবি িাি করা হকছক।  বযারি র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির কীনামকলাকয়র কো আেরা জানি, 

নক্তু  াার র্ন্ত্রয়ানা মর্ এখিও বযবহারকর্াগয রকছক।, এবং এখিও মর্ ইকি করকল মসই 

কাসকলর গকবষণাগাকর েরা োিুষকক বাাঁনিকছ মাালা র্াছ, াা আোকির ধারণা ন।ল িা  

মসটা আেরা সকব জািকা ময়করন।  আেরা মর্ কারকণ আজ একসন।, মসটা এবার বনল  

আোকির িকলর মিাা হািস মরকড্ল আজ মিার সাকড় য়াাঁিটাছ থ্রকোনসকস োরা মগক।ি  

আেরা িাই াাাঁকক আবার বাাঁনিকছ মাালা মহাক  এটা আোকির আকিশ  এটা িা োিকল 

মাাোকির একজিককও আর বাাঁিকা মিওছা হকব িা  বযারি র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির র্ন্ত্রও আর 

মাাোকির উোর করকা য়ারকব িা, কারণ মাাোকির েৃাকিকহর গলাছ য়াের মবাঁকধ 

ড্যানিউকব মড্াবাকিা হকব  এ নবষকছ মাাোকির কী বলার আক।, বকল  

  

আোকির ক্ষনা করকল মাােরাও য়ুনলকশর হাা মেকক নিোর য়াকব িা  এটা মজকি মরকখা, 

রুক্ষ স্বকর বকল উি কলি জুনলছাস  

  

সাকয়র েকাা মফাাঁসকফানসকছ উি ল সােকির গুণ্ডানট, আর একটা কো বকলন। নক গুনল 

িালাব আেরা  এখি বকলা, মহর মরকড্কলর েৃাকিহ কখি একি মিব এখাকি  মজকি 

রাকখা–আোকির এ অিুকরাধ িা রাখকল মাাোকির একজিককও আর মিকশ নফরকা হকব 

িা, বযারি র্যাযাকঙ্কিটাইাইিককও আর রক্ষা ময়কা হকব িা  

  

কী আর কনর  আোকির হাা য়া বাাঁধা  আনে বললাে, মরকড্কলর েৃাকিহ আজ নবকককল 

এখাকি নিকছ একসা  াার আকগ আোকির বানর হকা হকব  াকব য়রশু সকাকলর আকগ 

মরকড্ল মবাঁকি উি কব িা, কারণ িনরছাটা জনটল  
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গুণ্ডার িল আকরকবার আোকির শানসকছ িকল মগল  জুনলছাস বলকলি, নগকলকটর খবরটা 

সাংবানিককির মিওছা মর্ কী িুল হকছক।  খবরটা িিার িা হকল এরা জািকা য়ারা িা  

আর মরকড্কলর েৃাুযকা নহটলারয়ন্থীরা ।ত্র।িে হকছ মর্া  ইিকগালটাইাকট ইহুনি নবকেকষর 

মশষ হা  

  

২৬ জুি, রাা বাকরাটা 

  

ঘুে আসক। িা  এেিিাকব এই িৃশংস িকলর কাক। আোকির য়রাজছ স্বীকার করকা 

হকব এটা িাবকাও েিকেজাজ নবনষকছ র্াকি  অেি কী করা র্াছ? একটা উয়াছ আনে 

মিকব বার ককরন।, নক্তু  াাকা কী ফল হকব মসটা আকগ মেকক বলা সম্ভব িছ  নক্তু  এ 

।াড়া মবাধ হছ  রাো মিই  একা জুনলছাকসর সাহার্য িরকার হকব  র্নি এটা সফল হছ 

াা হকল সব নিক নিকছই েেল হকব, এবং আোরও কয়াকল জছনালক আকা হকব  এর 

আকগ িািাি সংকটয়ূণম অবস্থা মেকক মবনরকছ আসকা সক্ষে হকছন।; এবার হকব িরে 

য়রীক্ষা  

  

২৮ জুি 

  

আকগ মরকড্কলর য়ুিজমীবিিানপ্তর ঘটিাটা বনল  

  

আোকির নিকিমশেকাা মরকড্কলর িকলর য়াাঁিজি মলাক াার েৃাকিহ গা য়রশু নবকককল 

র্যাযাকঙ্কিটাইাইি কাসূকল নিকছ আকস  মলাকটার মিহারা মিকখ মবািবার উয়াছ মিই মর্, মস 

এা নিষ্ঠুর  মোটােুনট সাধারণ মিহারা, বছস িনল্লকশর মবনশ িা  আনে মরকড্কলর 

মলাককির বললাে, েৃাকিহটা লযাবকরটনরকা ইস্পাকার খাকটর উয়র শুইকছ নিকা  

াারয়র বললাে, খাকট শুইকছ নিকছ মাােরা এখি িকল র্াও, য়রশু মিাকর একসা  মরকড্ল 

মর্ মবাঁকি র্াকব এটা আোকির িৃঢ় নবশ্বাস, নক্তু  মাােরা র্নি নরিলিার নিকছ আোকির 

িনিশ ঘণ্টা নঘকর োক, াা হকল আোকির য়কক্ষ কাজ করা সম্ভব হকব িা  আোকির 

উয়র মাাোকির নক।ুটা নবশ্বাস রাখকা হকব  য়রশু সকাকল একস র্নি মিখ মরকড্ল 
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াখিও েৃা, াা হকল মাাোকির র্া করবার মকাকরা  একটা েৃাকিহ র্খি মবাঁকি উকি ক।, 

াখি এটাও িা বাাঁিার মকািও কারণ মিই  

  

মস িাগযরকে মরকড্কলর িকলর মলাককরা আোকির কোর উয়র িরসা ককর িকল মগল  

এখাকি বকল রানখ মর্, আোর োরাত্মক অযািাইনহনলি নয়েলটা আনে সকে আনিনি, 

কারণ আোর মকািও ধারণা ন।ল িা মর্ আোকির এেি নবয়কি য়ড়কা হকা য়াকর  

অযািাইনহনলি োককল মরকড্কলর য়ুকরা িলকক নিনশ্চহ্ন ককর মিওছা ন।ল এক েুহুকামর 

কাজ  

  

মরকড্কলর মলাককরা িকল মগকল য়র আনে জুনলছাস র্যাযাকঙ্কিটাইাইিকক একটা িশ্ন করলাে  

  

এখাকি েনেকষ্ক অকস্ত্রায়িার করকা য়াকর এেি সাজমি আক।? খুব িাল মলাক হওছা িাই  

  

জুনলছাস বলকলি, আক। বই কী  হাইিনরখ কুকেল জােমানির একজি নবখযাা মেি 

সাজমি  াাাঁর সকে আোর র্কেষ্ট য়নরিছ আক।  

  

এবার আনে বললাে, মকি আনে এই িশ্নটা করন।  

  

মরকড্কলর েৃাকিহকক আনে নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইি মর্ য়েনাকা েরা োিুষ বাাঁনিকছ ন।কলি, 

মসই য়েনাকা বাাঁিাকা িাই  অেমাৎ, একা আোর একনট েনেকষ্কর িকর্ াজি হকব, র্া 

মরকড্কলর েনেকষ্কর জাছগাছ াার োোছ য়ুরকা হকব  এ বযায়াকর মাাোর সকে আোর 

নক।ু মগায়িীছ আকলািিা আক।  

  

আনে মরাল আর সন্ডাসমকক বযায়ারটা জািকা নিকা িানিলাে িা, াাই জুনলছাসকক 

য়াকশর ঘকর নিকছ নগকছ াাকক আোর য়নরকল্পিাটা বললাে  জুনলছাস বলল আোকক 

সবরককে সাহার্য করকব  জুনলছাকসর উয়র নিিমর করকা হনিল, কারণ আেরা মাা 

এখাকি নবকশষ কাউককই নিনি িা  আর িািীি য়নরবাকরর বংশধর নহকসকব জুনলছাকসর 

এখাকি র্কেষ্ট িনায়নত্ত আক।  
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আোকির আর রাকত্র। নড্িার খাওছা হল িা  সন্ডাসম আর মরাল দুজকিই ম।কলোিুকষর 

েকাা উকত্তনজা  বলক।, াুনে কী উয়াছ নস্থর ককর।, মসটা আোকির বলন। িা মকি? 

  

আনে বললাে, আনে নিকজই জানি িা  আোর য়রীক্ষার ফলাফল কী হকব  নক।ুটা 

অন্ধকাকর নঢল ।ুড়ন।  াকব র্া হবার মস মাা মাােরা য়রশু সকাকলই মিখকা য়াকব  

  

য়রনিি িশটার সেছ ড্াাঃ কুকেল একলি াাাঁর সহকেীকির সকে, একটা কাকির বছাকে 

নস্পনরকট মিাবাকিা একটা েনেষ্ক নিকছ  সাকড় এগাকরাটার েকধয মরকড্কলর েনেষ্ক বার 

ককর নিকছ াার জাছগাছ িাুি েনেষ্কটা মঢাকাকিা হল  এা নিয়ুণ ও দ্রুা অকস্ত্রায়িার 

আনে কেই মিকখন।  কুকেল শুধু বলকলি মর্, াাাঁর কাকজর নবনিেকছ নানি আোকির 

য়ুকরা এিকয়নরকেটটা মিখকা িাি, য়ছসাছ াাাঁর িরকার মিই  আেরা অবশয এককোছ 

রানজ হকছ মগলাে  

  

বাকরাটার সেছ নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির গকবষণাগাকর আোকির কাজ শুরু হল  আনে 

েকি েকি ইষ্টিাে জয় করন।  র্নি োিকবর জাছগাছ িািকবর সৃনষ্ট হছ, াা হকল মর্ কী 

হকব জানি িা  

  

সারারাা কাজ করার য়র সকাল সাাটাছ মরকড্কলর মিকহ িাকণর লক্ষণ মিখা মগল  

নগকলকটর মক্ষকত্র। মর্েি হকছন।ল, এর মবলাছও মসই একই বযায়ার  এবং িেে মর্ িশ্ন 

করল মরকড্ল জােমাি িাষাছ-াাও নি ক নগকলকটরই িশ্ন, আনে মকাোছ রকছন।? 

  

আনে এনগকছ নগকছ জােমাি িাষাছ বললাে, াুনে িারনিি ঘুনেকছন।কল  আজ মাাোর ঘুে 

মিকঙক।  াুনে রকছ। বযারি জুনলছাস র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির লযাবকরটনরকা  

  

জুনলছাস র্যাযাকঙ্কিটাইাইি? 

  

হযাাঁ  আনে এাক্ষণ লক্ষ কনরনি, এবার হি াৎ মিখলাে  ঘকর আরও মলাক রকছক।  

আোকির নয়।কিই হাকা নরিলিার নিকছ িাাঁনড়কছ রকছক। মরকড্কলর িকলর দুজি গুণ্ডা  

মরকড্লকক জীনবা মিকখ াাকির িৃনষ্ট নবস্ফানরা  
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এবার মরকড্কলর মিাখ মগল  এই গুণ্ডাকির নিকক  মস বলল, এ কী, এরা কী করক। 

এখাকি? 

  

এর ফল হল অদু্ভা  গুণ্ডাকির একজি মবাকার েকাা েুখ ককর বলল, আনে এনেল, 

মহর মরকড্ল–মাাোর িকলর মলাক! 

  

অিয মলাকনটও াার মিখাকিনখ বলল, আনে নয়টার, মহর মরকড্ল— মাাোর অিুির! 

  

য়ুিজমীবিিাপ্ত মরকড্ল গনজমকছ উি ল, িূর হকছ র্াও আোর সােকি মেকক! মাােরা সব 

শছাাকির িল  মাাোকির জিযই জােমানি আবার জাহান্নাকে মর্কা িকলক।  একু্ষনি িকল 

র্াও আোর সােকি মেকক! 

  

নয়টার ও এনেল িােক দুই গুণ্ডা হািের েকাা ঘর মেকক মবনরকছ মগল  

  

এবার সন্ডাসম ও মরাল আোকক একস মিকয় ধরল, কী বযায়ার, আোকির খুকল বকলা  

  

আনে বললাে, আকগ মরকড্কলর নবশ্রাকের একটা বযবস্থা ককর নিই  

  

আনে মরকড্লকক কেলাকলবুর রস খাইকছ আবার শুইকছ নিলাে  াারয়র মরাল আর 

সন্ডাকসমর নিকক নফকর বললাে, জুনলছাস র্যাযাকঙ্কিটাইাইি সাহার্য িা করকল আোর এই 

এিকয়নরকেট সম্ভব হা িা  

  

নক্তু  কার েগজ ময়ারা হকছন।ল মরকড্কলর োোছ? িশ্ন করল মরাল  

  

আনে বললাে, মবানরস অযারিসি, র্াাঁকক মরকড্কলর িল হাযা ককরন।ল  জুনলছাস 

র্যাযাকঙ্কিটাইাইি অযারিসকির ম।কলর কা। মেকক অিুেনা নিকছ য়ু নলশকক জানিকছ 

অযারিসকির কবর খুাঁকড় াাাঁর েৃাকিহ বার ককর ড্াাঃ কুকেলকক নিকছ অকস্ত্রায়িার কনরকছ 

াাাঁর েগজ বার ককরি  মসই েগজই মরকড্লকক িাুি োিুকষ য়নরণা ককরক।  মস আর 

আকগর মরকড্ল মিই  র্ািূর েকি হছ, নহটলারয়ন্থী িল এবার নিনশ্চহ্ন হকব  
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জুনলছাকসর নিকক মিকছ মিনখ াাাঁর মিাকখ জল  নানি আবার একস আোর হাা দুকটা মিকয় 

ধকর বলকলি,জােনি মাাোর উয়র নিরকৃাজ্ঞ োককব  

  

আনে বললাে, সবই মাাোর য়ূবময়ুরুকষর কীনাম  এর জকিয র্নি কারও ধিযবাি িায়য 

হকছ োকক, াা হকল নানি হকলি বযারি নিক্টর র্যাযাকঙ্কিটাইাইি  

  

১৩ জুলাই 

  

মিকশ নফকর একস কালই জুনলছাস র্যাযাকঙ্কিটাইাইকির কা। মেকক একটা নিনি  ময়লাে  নানি 

জানিকছক।ি, মরকড্ল এখি নিকজকক ইহুনি বকল য়নরিছ মিছ  াার িল মিকঙ মগক।, 

ইিকগালটাইাকটর ইহুনিরা এখি নিিমকছ নিনশ্চকে বাস করক।  

  

আিেকেলা  য়ূজাবানষমকী ১৩৯৫ 
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