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১. সাইড এমিক্ট 
তিতি িরম গলায় বলললি, ভাই এর ক াি সাইড এলেক্ট কিই কিা? 
  
কসলসমযাি জবাব তিল িা, তবরক্ত ক ালে িা াল। তিতি আবার বলললি, িাই এই যন্ত্রটার 
ক াি সাইড এলেক্ট কিই কিা? কসলসমযালির তবরতক্ত ক াে কেল  সারা মুলে ছতিলয় পিল। 
ভ্রূ  ুুঁ ল  কগল, তিল র ক াুঁট টািটাি হলয় কগল। কস শু লিা গলায় বলল, সাইড এলেক্ট 
বললি আপতি  ী বুঝালেি? 
  
মালি কিশা ধলর যায় ত  িা। শুলিতছ এ বার বযবহার শুরু  রলল কিশা ধলর যায়। রািতিি 
যন্ত্র লাতগলয় বলস োল …। 
  
আপিার যতি সলেহ োল  িাহলল ত িলবি িা। আপিাল  ত িলি হলব। এমি কিা ক াি 
 ো কিই। 
  
তিতি িীর্ঘ তিশ্বাস কেলললি। এিগুতল টা া তিলয় যন্ত্রটা ত িলবি অে  কলা টা িার 
প্রলের জবাব পযঘন্ত তিলি  ালে িা। এমিভালব িার তিল  িা ালে কযি তিতি.. 
  
আপতি ত  যন্ত্রটা ত িলবি িা িাুঁতিলয় ো লবি? 
  
তিতি পল ট কেল  ক   বই কবর  রললি। েসেস  লর টা ার অং  বসাললি। হালির 
কলোটা ভাল হল িা।  ারণ এি বি অংল র ক   তিতি এর আলগ  ালটিতি। মাত্র আটশ 
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গ্রাম ওজলির  াললা ক ৌল াণা এ টা বক্স। অে   ী অসম্ভব িাম! টা ার অং  তলেলি 
তগলয় হাি ক ুঁলপ যালে। 
  
কসলসমযাি বলল, আপিার ক াি কেতডট  াডঘ কিই? 
  
তি িা। 
  
আপিাল  িাহলল ত ছুক্ষণ অলপক্ষা  রলি হলব। আমরা আপিার বযাং  এ াউন্ট ক   
 রব।  তিউটারটা ট্রাবল তিলে—এ টু সময় লাগলব। আপতি ইো  রলল পালশর রুলম 
বসলি পালরি। 
  
আতম বরং এোলিই িাুঁতিলয় োত । অবশয আপিার যতি ক াি অসুতবধা িা হয়। 
  
কসলসমযাি জবাব তিল িা। িার  ালছ মলি হল কসলসমযালির মুলের তবরক্ত ভাব এ টু 
কযি  লমলছ।  মাই উত ি—তিতি কিা কশষ পযঘন্ত যন্ত্রটা ত লিলছি। িার পঞ্চাশ বছলরর 
জীবলির সতঞ্চি অলেঘর সবটাই  লল কগলছ। এর পলরও ত  কলা টা িাুঁর সলে সহজভালব 
িু এ টা  ো বললব িা? তিতি কবশ ত ছুক্ষণ ইিস্তি  লর কশষ পযঘন্ত আবার বলললি, 
ভাই এর ক াি সাইড এলেক্ট কিই কিা? 
  
এবার জবাব পাওয়া কগল। কসলসমযাি করাবটলির মি ধািব গলায় বলল, িা কিই। 
  
কিশা হয় িা। 
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িা, হয় িা। িলব আপতি ইো  লর যতি কিশা ধরাি িাহলল কিা  রার ত ছু কিই। 
যন্ত্রতটর সলে ইিস্ট্রা শাি মযািুলয়ল আলছ। মযািুলয়ল কমলি যতি বযবহার  লরি িাহলল 
ক াি অসুতবধা হলব িা। প্রতিতিি এ  র্ণ্টার কবতশ বযবহার  রলবি িা। সপ্তালহ অন্তি 
এ তিি যন্ত্রটায় হাি কিলবি িা। 
  
তিতি এবার আিলের এ টা তিশ্বাস কেলললি। কলা তট কশষ পযঘন্ত িার সলে  ো বললছ। 
তিতি হাতসমুলে বলললি, যন্ত্রটা তিলয় িািাি  োবািঘা হয় কিা। িাই… 
  
আমালির স্বভাবই হলে িিুি আতবষ্কার তিলয়  ো বলা। তপ োতটঘ টু হলে এই শিাব্দীর 
সবল লয় বি আতবষ্কার। এই তবষলয় ত  আপিার ক াি সলেহ আলছ? 
  
তি িা। 
  
িাহলল ভয় পালেি ক ি? 
  
ভয় পাতে িা কিা। 
  
পালশর র্লর তগলয় বসুি। আলরা আধ র্ণ্টার মলিা লাগলব। 
  
তি আো। 
  
এ টা তজতিস শুধু মলি রােলবি, এই শিাব্দীর সবল  বি আতবষ্কার তপ োতটঘ টু। তবংশ 
শিাব্দীর সবল লয় বি আতবষ্কার কযমি কটতলতভশি। আপতি ত  আমার সলে এ মি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায ূন আহমমদ । যন্ত্র । সাম়েন্স ফিকশন সমগ্র 

 5 

www.bengaliebook.com                                  সূফিপত্র 

 

 

তি এ মি। 
  
তিতি কমালটই এ মি িা। তবংশ শিাব্দীর কটতলতভশি ছািাও আলরা অলি  বি বি 
আতবষ্কার হলয়লছ। এই শিাব্দীলি িশতট বি বি আতবষ্কার হলয় কগলছ। এর মলধয সবল  
বি আতবষ্কার হলে কডে হরলমাি। ডাক্তার তপটার স্লীমযাি প্রমাণ  লরলছি, এ টা তিতিঘষ্ট 
বয়লস তপটুইটাতর গ্রযান্ড কেল  কডে হরলমাি শরীলর  লল আলস। শরীর িেি মৃিুযর জলিয 
তিলজল  তিতর  লর। শুরু হয় বাধঘ য প্রতেয়া। কয হালর জীবল াষ মলর যায় কসই হালর 
তিতর হয় িা। জরা শরীরল  গ্রাস  লর। ডাক্তার তপটার শ্লীমযাি কিোললি, সালোর এবং 
অতক্সলজি র্তটি এ তট আপািিৃতষ্টলি সহজ কযৌগ অণু এই  াজতট  লর। তিতি কযৌগতট 
শরীর কেল  কবর  লর কিবার প্রতেয়াও কবর  রললি। এই অসম্ভব বযয়বহুল প্রতেয়া 
বযবহার  লর পৃতেবীর ত ছু ভাগযবাি মািুষ িালির শরীর কেল  কডে হরলমাি কবর  লর 
তিলয়লছ। জরা আর িালির স্পশঘ  রলি পারলছ। িা। 
  
তিতি পালশর র্লর  ুপ াপ বলস আলছি। এই র্লর এ তট  তে তডসলপিতসং করাবট আলছ। 
কস িাল  এ  কপয়ালা  তে তিলয় হাতসমুলে বলললছ, আশা  তর এ  কপয়ালা উষ্ণ  তে 
আপিার হৃিলয়র তশিয িূর  লর কিলব। 
  
তিতি করাবলটর  োর ক াি জবাব তিললি িা। এলির তিতরই  রা হয় বুতিিীপ্ত  ো বলল 
মািুষল   ম ৃি  রার জিয। এলির সলে োতি ক্ষণ  ো বলললই মািুষ তহসালব তিলজল  
িুে ও কু্ষদ্র মলি হয়। তিতি সামলির কগাল কটতবললর উপর রাো    ল  ত ছু মযাগাতজি 
কেল  এ তট িুলল তিললি। পািা উতিলয় িাুঁর মুে তব ৃি হল। ভুল মযাগাতজি কবলছ 
তিলয়লছি—কজলিা-ল াড তিউজ। কজলিতট  ইতিতিয়াতরং তবষলয় রগরলগ সব েবলর ভতিঘ। 
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এইসব েবলরর ক ািতটর প্রতিই িার ক াি আগ্রহ কিই। প্রাণীর তজলির সলে উতিলির 
তজি লাতগলয়  ি সব অিুি তজতিস তিতর হলে িার রগরলগ বণঘিা—পিলি িার ভাল 
লালগ িা। টলমলটা তজলির সলে কগালাপ গালছর তজি লাগালিা হলেসােলয কিারলগািায়। 
এর কশষ ক াোয় ক  জালি? মািুষ এবং উতিলির এ  সং র প্রজাতি তিতর হলব? আগামী 
পৃতেবীলি  ারা বাস  রলব? মািব-উতিি। 
  
তবংশ শিাব্দীর কশষ ভালগ মািুলষর সলে তশিাতির তমললি তিতর হল িিুি প্রজাতি। িারা 
মািুষ িা, আবার তশিাতিও িা। গাধা ও কর্ািার সং র কযমি েচ্চর এ-ও কিমতি। িলব 
কসই পরীক্ষা হলয়তছল কগাপলি। পরীক্ষার েলােল প্র াশ  রা হয়তি। িিুি প্রজাতি 
সিূণঘ ধ্বংস  লর তবজ্ঞািীরা জাতিলয়তছললি িিুি প্রজাতি গ্রহণলযাগয িয়। কসতিি এই 
পরীক্ষার সলে যুক্ত সমস্ত তবজ্ঞািীর সাজা কিয়া হলয়তছল। আজ আর কসই তিি কিই। 
কজলিতট  ইতিতিয়াররা আজল র পৃতেবীর সবল  সম্মাতিি মািুষ। িাুঁলিরল  পরীক্ষা-
তিরীক্ষার সব র ম সুলযাগ এবং অিুমতি কিয়া হলয়লছ।  ারণ এই পৃতেবীল  িাুঁরা 
কু্ষধামুক্ত  লরলছি। কজলিতট  ইতিতিয়ারলির  ারলণ আজল র পৃতেবীলি ক াি োিযাভাব 
কিই। সমুলদ্রর তশবালল  িাুঁরা স্বািু স্টাল ঘ রূপান্ততরি  লরলছি। উতিলির সলে জীলবর 
তজলির সংলযালগ তিতর  লরলছি সুস্বািু কপ্রাতটিসবঘস্ব উতিি। কজলিতট  ইতিতিয়াররা 
আজক র পৃতেবীর কিবিা। 
  
আপিার ক   ওল  হলয়লছ। আপতি যন্ত্রতট তিলি পালরি। 
  
আপিাল  ধিযবাি। 
  
আশা তর এই যলন্ত্রর  লযালণ আপিার সময় আিেময় হলব। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায ূন আহমমদ । যন্ত্র । সাম়েন্স ফিকশন সমগ্র 

 7 

www.bengaliebook.com                                  সূফিপত্র 

 

 

  
শুভ  ামিার জলিয আপিাল  ধিযবাি। 
  
তিতি  াললা বাক্সতট বুল র  ালছ তিলয় রাস্তায় িামললি। রাি কবতশ হয়তি, িবু পের্াট 
তিজঘি। টাউি সাতভঘলসর হলুি বাসগুতল প্রায় োুঁ া যালে—িার কয ক াি এ তটলি উল  
কগললই হয়। উ লি ইো  রলছ িা। হাুঁটলি ভাল লাগলছ। আবহাওয়া  মৎ ার, িলব 
এ টু শীি ভাব আলছ। 
  
কবশ ত ছু সময় হাুঁটার পর তিতি এ টা োুঁ া বালস উল  পিললি। বালসর ড্রাইভার মুে 
রু্তরলয় বলল, আপিার তিশভ্রমণ আিেময় কহা । তিতি িীর্ঘ তিশ্বাস কেলললি। করাবট 
ড্রাইভার। পৃতেবী করাবলট ভতিঘ হলয় যালে। এই সব করাবট  মৎ ার  ো বলল। এলির 
কপ্রাগ্রাতমং অসাধারণ। 
  
করাবট ডাইভার বলল, আপতি  ি িূর যালবি? 
  
তিতি শু লিা গলায় বলললি,  ালছই। 
  
আপতি মলি হলে আমার সলে  ো বললি আগ্রহী িি। 
  
িা। 
  
ক ি বলুি কিা? 
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তিতি  ুপ  লর রইললি।  ো বললি ইো  রলছ িা। এই সব করাবলটর সলে  ো বলা 
মালিই হলে তিলজল  কছাট  রা। করাবট গাতির গতি বািালি বািালি বলল, আতম করাবট 
বললই ত  আপতি  ো বললি  ালেি িা? 
  
জাতি িা। 
  
আতম লক্ষ  লরতছ কবতশরভাগ মািুষ করাবটলির সলে  ো বললি  ায় িা। সারাক্ষণ গম্ভীর 
হলয় োল । সারাক্ষণ তবে হলয় োল  কযি িার সমসযার অন্ত কিই। আতম ত  ত   বলতছ? 
  
হযাুঁ। 
  
আপিারা  ী তিলয় এি ত ন্তা  লরি? 
  
তিতি জবাব তিললি িা। জািালা তিলয় বাইলরর িৃশয কিেলি লাগললি। গাতি 
করতসলডিতশয়াল এলা ায় ঢুল লছ। রাস্তার িুপালশ আ াশলছাুঁয়া বাতি।  ি লক্ষ মািুষই 
িা এইসব বাতিলি বাস  লর। িবু ক ি জাতি বাতিগুতলল  প্রাণহীি মলি হয়। 
  
করাবট ড্রাইভার গাতির কবগ অলি োতি  তমলয় এলিলছ। করতসলডিতশয়াল এলা ায় গাতির 
গতি অলি   ম রােলি হয়। োুঁ া রাস্তা ইো  রললই ঝলির গতিলি  ালালিা যায়। 
করাবট ড্রাইভার  েলিা িা  রলব িা। লালবাতিলি গাতি োমল। করাবট বলল, এই শিল  
আপিারা মািুলষরা এি অসুেী হলয় কগললি  ীভালব? 
  
জাতি িা। 
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আপিালির কিা অসুেী হবার ক াি  ারণ কিই। মািুষ কু্ষধা জয়  লরলছ, করাগ-বযাতধ জয় 
 লরলছ। অমরত্ব িার হালির মুল ায়। িবু এি িুুঃে ক ি? 
  
তিতি বলললি, সামলির ব্লল  আতম িাম। 
  
অবশযই। আপতি ত ন্তু আমার প্রলের জবাব কিিতি। আপিারা মািুষরা এই শিল  সবই 
কপলয়লছি। হাইলড্রালজি েুলয়ল আসায় শতক্তর সমসযা। তমলটলছ, বাসস্থালির সমসযা 
তমলটলছ। আপিার তিশ্চয়ই তিজস্ব এ তট এযাপাটঘলমন্ট আলছ। আলছ িা? 
  
হুুঁ। 
  
আপতি তিশ্চয়ই এ া োল ি িা। আপিার স্ত্রী আলছ। 
  
হুুঁ। 
  
িারপলরও তপ োতটঘ টু ত লি এলিলছি। অলি  টা া কগল িাই িা? 
  
হুুঁ। 
  
আপতি ত  হুুঁ ছািা আর ত ছুই বললবি িা? 
  
আতম এইোলি িামব। 
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স্টলপলজর মাঝোলি গাতি োমালিার তিয়ম কিই। করাবট ড্রাইভার তিয়ম ভে  লর গাতি 
োমাল। জািালা তিলয় মুে কবর  লর উুঁ ু গলায় বলল, আপিার তপ োতটঘ টু আিেময় 
কহা । 
  
তিতি করাবটলির মলিা গলায় বলললি, ধিযবাি। 
  
িাুঁর স্ত্রী হাসপািালল  াজ  লরি। আজ িাুঁর িাইট তডউতট।  ালজই তিতি এযাপাটঘলমলন্ট 
কিই। কটতললোলির  ালছ কছাট ত র ুট তললে করলে কগলছি োবার তিতর  রা আলছ। কেলয় 
তিও। 
  
তিতি কেলয় তিললি। অিযন্ত স্বািু োবার। োবালরর সলে  মৎ ার পািীয়। এই পািীয়তট 
এই শিল র মাঝামাতঝ তিতর  রা হলয়লছ ঝাুঁঝাললা ট  ধরলির স্বাি। ত ছুক্ষলণর জলিয 
সমস্ত ইতিয় অবশ  লর কিয়—বি ভাল লালগ। গ্লালস  ুমু  তিলি তিলি তিতি র্লরর 
 ারতিল  িা াললি, আিলের  ি উপ রণ  ারতিল  ছিালিা তত্রমাতত্র  ছতব কিোর জলিয 
এ তট হললারামা, যা  ালু  রামাত্র অিুষ্ঠালির পাত্র-পাত্রীরা মলি হয় সশরীলর র্লরর ত   
মাঝোলি  লল এলসলছ। কযি হাি বািাললই িালির কছাুঁয়া যালব। 
  
মতস্তলষ্কর আিেল ি উলেতজি  রবার জলিয আলছ িািাি বযবস্থা। সুমধুর সংগীি শ্ৰবলণর 
আিে কেল  শুরু  লর িারীসলের আিলের মি িীব্ৰ আিে মতস্তষ্ক উলেতজি  লরই 
পাওয়া যালে। তবজ্ঞািীরা মািুষ ক ি আিে পায়, ক ালেল  আিে পায় িা কজলিলছি। 
িারা জালিি বাগালির এ তট েুল কিোর আিলের সলে তপ   ুল ালিার আিলের কবশ 
ত ছু তমল আলছ, আবার অতমলও আলছ। েুল িা কিলেও এবং তপ  িা  ুলত লয়ও অতব ল 
কসই আিে মতস্তলষ্কর তবলশষ তবলশষ অংশ উলেতজি  লর পাওয়া যায়। র্লর র্লর কসই 
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বযবস্থা আলছ। ত ন্তু মািুষ িা কেল  আর আিে পালে িা। মািুষ ঝুুঁল লছ তপ োতটঘ টু-
এর তিল । ক  জালি এ  সময় হয়ি এই যন্ত্রতটও িার ভাল লাগলব িা। 
  
তিতি িাুঁর স্ত্রীল  তপ োতটঘ টু ক িার েবর কিবার জলিয কোি  রললি। করাবটলির মলিা 
ভাবললশহীি গলায় বলললি, আতম আজ এ তট তপ োতটঘ টু ত লিতছ। 
  
কস ত ! সতিয? 
  
হযাুঁ। 
  
তবরাট ভুল  লরছ। 
  
ক ি? 
  
আমালির মি িিতিলির সর ার কেল  এ তট  লর এই যন্ত্র কিয়া হলব বলল  ো হলে। 
িুতম ত  জািলি িা? 
  
জািিাম। 
  
িাহলল? 
  
 লব িা  লব কিয়—আলগভালগই ত লি কেললাম। িুতম ত  রাগ  লরছ? 
  
িা। যন্ত্রটা ত  বযবহার  লরছ? 
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এেলিা  তরতি। এেি  রব। 
  
আো। কিামার যন্ত্র কিামার জীবিল  আিেময়  লর িুলু । আমালির মি িিতিলির 
যলন্ত্রর আিলের প্রলয়াজি আলছ। 
  
কিামাল  ধিযবাি। 
  
তিতি কটতললোি করলে তিললি।  াগলজর কমাি  েুলল  াললা বক্সতট কবর  লর কটতবলল 
রােলি রােলি মলি মলি বলললি, আমালির মি িিতি–এই বা যতট আমার ভাল লালগ 
িা। 
  
ভাল িা লাগললও িাুঁর স্ত্রী এই বা যতট িাুঁল  তিলির মলধয  লয় বার বললি। হয়ি এই 
তিলয় িাুঁর মলি কগাপি কক্ষাভ আলছ। কক্ষাভ ো ার ক ািই  ারণ কিই। িাুঁলির মি 
িিতি পৃতেবীলি অসংেয আলছ যারা সন্তাি জন্মাবার অতধ ার পািতি। মািব জাতির 
স্বালেঘই িা  রা হলে। পতর তভিভালব পৃতেবীর জিসংেযা  তমলয় আিার এ তট শিঘই 
হলে এ িল সন্তািহীি িিতি। 
  
মািুষ মৃিুযল  যতি সতিয সতিয জয়  লর কেলল িাহলল জিসংেযা আলরা  মালি হলব। 
িাুঁলির মি িিতির সংেযা আলরা বািলব। 
  
তিতি যন্ত্র হালি তিলয় কসাোয় এলস বসললি। ইিস্ট্রা শি মযািুলয়ল মি। তিলয় পিললি। 
যন্ত্রতট বযবহার  রা েুব সহজ-যন্ত্র কেল  কবর হওয়া ঋণাত্ম  ইলল লট্রাড র্ালির ত   
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মাঝামাতঝ লাগালি হয়। ধিাত্ম  ইলল লট্রাড ো লব বা  পালল। স্টযান্ড বাই কবািাম 
তটলপ  ালরন্ট কলা এযাডজাস্ট  রলি হলব যালি এ  মাইলো এযািায়ালররও  ম 
তবিুযৎপ্রবাহ স্নায়ুিন্ত্র তিলয় প্রবাতহি হয়।  ালরন্ট এযাডজাস্ট হবার সলে সলেই িীল আললা 
িলল উ লব। িেি ক াে বন্ধ  লর স্টাটঘ বাটি তটপলি হলব। সলে সলে ত ছুই হলব িা। 
তমতিট পাুঁল   অলপক্ষা  রলি হলব। 
  
তপ োতটঘ টু যন্ত্রতট কবশ ত ছু শ্বাপি জন্তুর মতস্তলষ্কর সৃ্মতি ধলর করলেলছ। এই সৃ্মতি বালয়া 
 ালরলন্টর মাধযলম মািুলষর মাোয় সঞ্চাতরি  রা হয়। 
  
তিতি যন্ত্র  ালু  লর বলস আলছি। মাোয় কভাুঁিা ধরলির যন্ত্রণা হলে অভ তপপাসাও কবাধ 
হলে। হ াৎ কসই তপপাসা হাজালরা গুলণ কবলি কগল। িৃষ্ণায় িাুঁর বু  কেলট যালে—এই 
িৃষ্ণার  ারলণই কবাধ হয় িার ঘ্রাণশতক্ত লক্ষগুণ কবলি কগল। তিতি এেি সব ত ছুর ঘ্রাণ 
পালেি। মাতটর ঘ্রাণ, েুললর ঘ্রাণ, গালছর কশ লির ঘ্রাণ। িাুঁর জগিতট ঘ্রাণময় হলয় 
কগলছ। এবং তিতি বুঝলি পারলছি তিতি শহলরর সািািব্বই িলার সাজালিালগাছািিা 
ক াি এযাপাটঘলমলন্ট বাস  লরি িা। তিতি বাস  লরি বলি। গহীি বলি। তিতি ক ? তিতি 
ত … 
  
কবাঝা যালে, পতরষ্কার কবাঝা যালে, তিতি এ তট ত িাবার্। বার্ িয় বাতর্িী। িাুঁর তিিতট 
তশশু শাব  আলছ। গি িুতিি এলির তিতি আগলল করলেলছি। আজ প্রবল িৃষ্ণায় অতস্থর 
হলয় এলির কছলি পাতির সন্ধালি কবর হলয়লছি। পাতি ক াোয় আলছ িা তিতি জালিি 
পাতিরও গন্ধ আলছ। কসই গন্ধ মাতটর গলন্ধর মিই িীব্ৰ। পাতি আলছ,  ালছই আলছ। এ  
মুহূলিঘর মলধযই তিতি পাতির  াছা াতছ কপৌঁলছ কযলি পালরি ত ন্তু কযলি পারলছি িা। 
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 ালছই ক াোয় কযি পুরুষ বার্টা রু্ররু্র  রলছ। এর মিলব ভাল িা। বাচ্চালির হয়ি 
কমলর কেললব। এলির এ া করলে ক াোও যাওয়া যালব িা। অে  িৃষ্ণায় বু  কেলট 
যালে। 
  
আ ালশ তবরাট  াুঁি। িার আললায় বিভূতম ঝলমল  রলছ।  ি ি  লর বইলছ শীলির 
বািাস। বািালস  ী অিুি শলব্দই িা গালছর পািা িিলছ। কয সব পািা িিলছ িার 
কেল  এ  ধরলির গন্ধ আসলছ। আবার তস্থর পািা কেল  অিয ধরলির গন্ধ।  ী তবত ত্র, 
 ী তবত ত্র  ারপালশর জগি। ক ান্ স্তলরই িা কপৌঁলছ কগলছ অিুভূতির িীব্ৰিা! 
  
িাুঁর শরীর েরের  লর  াুঁপলছ। িৃষ্ণায় বু  কেলট যালে—অে   ী আিেই িা তিতি 
রলক্তর কভির অিুভব  রলছি। তিতি জললর সন্ধালি এগুলেি অে  িার সমস্ত ইতিয় 
িাুঁর শাব লির তিল । 

২. একমাত্র আনন্দ 
িারও অলি  পলরর  ো। 
  
কডে হরলমাি রলক্তর কভিরই কভলে কেলার অতি সহজ পিতি কবর হলয়লছ। মািুষ জরা 
করাধ  লরলছ। মািুষল  এেি অমর বলা কযলি পালর। বাধঘ যজতিি  ারলণ িাুঁর আর 
মৃিুয হলব িা। জীবাণু এবং ভাইরাসর্তটি ক াি অসুেও পৃতেবীলি কিই। মািুষল  এেি 
ত  িাহলল অমর বলা যালব? হয়ি বা। 
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অমর মািুষরা এেি তিিরাি র্লরই বলস োল । িালির  াজ  রার প্রলয়াজি কিই। 
 ালজর জলিয আলছ করাবট কশ্ৰণী। ত ন্তা-ভাবিারও ত ছু কিই। অমরলত্বর কবতশ আর ত ছু 
কিা মািুলষর  াইবারও কিই। এেি ার মািুষ তিলির পর তিি এ ই জায়গায় এ ই 
ভতেলি বলস োল । তপ োতটঘ টু যন্ত্র লাতগলয় পশুলির জীবলির অংশতবলশষ যাপি  রলি 
িাুঁলির বি ভাল লালগ। এই িাুঁলির এ মাত্র আিে। 
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