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চ োরোই জীবোণু  
(The Stolen Bacillus) 

মাইক্রাক্কাক্ের তলায় কাক্ের প্লেট ঢুককক্য় কিক্য় বলক্লন জীবাণুকবজ্ঞানী, এই হল কিক্য় 
স্বনামধময কক্লরা-বযাকিলাি–কক্লরার জীবাণু। 
োঙািোনা মুখ কনক্য় অণুবীক্ষক্ণ একটা প্লোখ রাখল প্ললাকটা। মাইক্রাক্কাে প্লিখক্ত 
অভ্যস্ত নয় কনশ্চয়, তাই শীণণ কশকিল একটা িািা হাক্ত োো কিক্ল অনয প্লোখটা। 
বলক্ল, ককিিু প্লিখক্ত োকি না। 
স্ক্রু-টা ঘুকরক্য় আেনার প্লোক্খর উেক্ ািী কক্র মাইক্রাক্কাে প্ল াকাি কক্র কনন। িবার 
প্লোক্খ িমান িৃকি প্লতা িাক্ক না। এইকিক্ক িামানয একটু প্লঘারান। 
এই প্লতা… প্লিখা  াক্ি। আহামকর অবশয ককছু নয়। প্লিালাকে রক্ঙর েুুঁেক্ক কতকগুক্লা 
প্ল ারা আর  াকল। অিে প্লিখুন, এই খুক্ি েরমাণু প্লিাকারাই প্লিাটা শহরক্ক তছনছ কক্র 
কিক্ত োক্র। ওয়ান্ডার ুল! 
বক্ল, কাক্ের স্লাই টা কনক্য় মাইক্রাক্কাক্ের ধার প্লিক্ক িক্র প্লিল জানলার োক্শ। 
আক্লার িামক্ন স্লাই  তুক্ল ধক্র বলক্ল, প্লিখাই  াক্ি না। প্লবুঁক্ে আক্ছ প্লতা? এখনও কক 
কবেজ্জনক? 
রং কিক্য় রাকঙক্য় প্লমক্র প্ল লা হক্য়ক্ছ।  কি োরতাম, কবক্ের িমস্ত কটা জীবাণুক্ক 
এইভ্াক্ব মারতাম। 
ক্ষীণ হাকি প্লভ্ক্ি ওক্ে কববণণমুখ প্ললাকটার প্লোুঁক্ট–জীবন্ত জীবাণু, আেনার ঘক্র রাখক্ত 
োন না–এই প্লতা? 
প্লমাক্টই তা নয়। জীবন্ত জীবাণুই প্লতা রাখক্ত হয়। প্ল মন ধরুন এই জীবন্ত জীবাণুগুক্লা, 
বলক্ত বলক্ত ঘক্রর আক্রককিক্ক কিক্য় মুখ-আুঁটা একটা কটউব তুক্ল কনক্লন জীবাণু-
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কবজ্ঞানী–প্লরািজীবাণুর োষ কক্র োওয়া এই প্লিখুন প্লবশ ককছু িজীব জীবাণু। প্লবাতল-
কক্লরাও বলক্ত োক্রন। 
ক্ষক্ণক্কর জক্নয প্ল ন েরম খুকশর হালকা হাকি প্লভ্ক্ি  ায় িাক্ষাৎপ্রািণীর োতলা প্লোুঁক্টর 
ওের কিক্য়। িুক্োখ কিক্য় প্ল ন কিলক্ত িাক্ক প্লছাট্ট কটউবটা। 
নজর এডায় না জীবাণু-কবজ্ঞানীর। প্ললাকটার প্লোক্খ-মুক্খ অস্বাস্থ্যকর রুগ্ণ আনক্ের 
িুযকত। প্রিম প্লিক্কই খটকা প্ললক্িকছল জীবাণু-কবজ্ঞানীর। হাবভ্াব কীরকম প্ল ন 
খােছাডা। অিে েকরেয়েত্র কনক্য় এক্িক্ছ এক বনু্ধর কাছ প্লিক্ক। কবজ্ঞানিাধকরা হয় 
শান্তকশি, আত্মকেন্তায় িিাকনমগ্ন। কাক্লােুক্লা এই প্ললাকটার িভ্ীর ধূির প্লোক্খ ককন্তু 
উদ্ভ্রান্ত োহকন, হাবভ্াব ছট ক্ট-নাভ্ণাি। েঞ্চল ককন্তু তীক্ষ্ণ োহকন কনবদ্ধ কাক্ের কটউক্বর 
ওের, কেক এই ধরক্নর কবজ্ঞানিাধক্কর িংস্পক্শণ প্লকানওকিন আক্িনকন জীবাণু-কবজ্ঞানী। 
হয়ক্তা তাুঁর আকবষ্কার প্ললাকটাক্ক েঞ্চল কক্র তুক্লক্ছ, এমনটা হওয়াও কবকেত্র নয়। 
কটউব হাক্ত কনক্য় িাুঁকডক্য় রইক্লন জীবাণু-কবজ্ঞানী কেন্তাকুকটল ললাক্ট। বলক্লন কনকবি 
স্বক্র, মহামারীক্ক বকে কক্র প্লরক্খকছ এই কটউক্বর মক্ধয। খাবার জক্লর োলান  াক্ি 
প্ল খান প্লিক্ক, প্লছাট্ট এই কটউবটাক্ক  কি প্লভ্ক্ঙ প্ল ক্লন প্লিই জক্লর মক্ধয, তাহক্লই 
প্লিখক্বন এই খুক্ি অণুবীক্ষক্ণ িৃশযমান প্রাণীগুক্লার ক্ষমতা। অিে এক্ির িাক্য় িন্ধ 
প্লনই, প্লখক্তও কবস্বাি নয়–অতযন্ত শকিশালী মাইক্রাক্কাে না হক্ল প্লিখাও  ায় না। ককন্তু 
তুি প্রায়-অিৃশয এই এক্িরক্ক জক্ল প্লঢক্ল কিক্য়  কি হুকুম প্লিন– াও প্লহ মৃতুযিূক্তরা, 
বংশবৃকদ্ধ কক্র প্লছক্য় প্ল ল িব কটা কিিটানণ আর প্লেৌবাচ্চা–তাহক্লই ভ্য়ানক মৃতুয 
আিক্ব েক্ক্ষর কনক্মক্ষ, রহিযময় প্লিই মৃতুযর ককনারা করাও  াক্ব না,  ন্ত্রণাময় মৃতুয 
অিীম লাঞ্ছনার মক্ধয কিক্য় এক-একটা মানুষক্ক প্লটক্ন কনক্য় কিক্য় প্ল ক্ল প্লিক্ব 
মৃতুযকূক্ে। িারা শহর জুক্ড তািই তািই নাে প্লনক্ে েলক্ব মৃতুয- ক্জ্ঞর সিকনকরা–এই 
প্রায়-অিৃশয জীবাণুরা। কনক্জরাই কশকার খুুঁক্জ বার করক্ব–কাউক্ক প্লিকখক্য়ও কিক্ত হক্ব 
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না। স্বামীক্ক কছকনক্য় প্লনক্ব স্ত্রীর কাছ প্লিক্ক, কশশুক্ক মাক্য়র প্লকাল প্লিক্ক, 
রাজনীকতকবিক্ক ককেন কতণক্বযর মক্ধয প্লিক্ক। শ্রকমকক্ক আর উিয়াস্ত হাডভ্াঙা প্লমহনত 
কনক্য় কি প্লেক্ত হক্ব না। একিক্য়  াক্ব জক্লর প্লমইন োইে কিক্য়, গুকটশুকট এিক্ব রাস্তা 
বরাবর, প্ল িব বাকডক্ত জল  ুকটক্য় খাওয়ার হাঙ্গামা প্লকউ প্লোয়াক্ত োয় না–কেক প্লিইিব 
বাকডক্তই হানা কিক্য় িাজা প্লিক্ব মৃতুযর েক্রায়ানা হাকজর কক্র, খকনজ জল উৎোিন 
কক্র  ারা–প্লিুঁকধক্য় বিক্ব তাক্ির কুক্য়ার জক্ল, কমক্শ  াক্ব িযালাক্ , ঘুকমক্য় িাকক্ব 
বরক্ র মক্ধয। প্লঘাডাক্ির জল খাবার প্লেৌবাচ্চায় ওত প্লেক্ত িাকক্ব আকণ্ঠ তৃষ্ণা 
কনবারক্ণর িুক্ াি কনক্য় উিক্র প্রক্বক্শর অক্েক্ষায়, রাস্তার কল প্লিক্ক কুক্লর 
প্লছক্লক্মক্য়রা  খন কনকশ্চন্ত মক্ন জল খাক্ব–তখন তাক্িরও এক্ক এক্ক প্লটক্ন কনক্য়  াক্ব 
মৃতুযর অজানা প্ললাক্ক। মাকট শুক্ষ প্লনক্ব মহাভ্য়ংকর এই সিকনকক্ির, ককন্তু আবার 
প্লবকরক্য় আিক্ব হাজার হাজার অপ্রতযাকশত েক্ি-ঝরনার জক্ল, কুক্য়ার জক্ল। জলাধাক্র 
একবার প্লছক্ড কিক্লই হল–প্ল ক্ক ক করক্য় এক্ন প্ল র বকে করার িুক্ াি বা িময়ও আর 
প্লিক্ব না–মহাশ্মশান কক্র ছাডক্ব কবশাল এই শহরক্ক। 
অকস্মাৎ স্তব্ধ হক্লন জীবাণু-কবজ্ঞানী। বাকিতা তাুঁর এক িুবণলতা। িবাই বক্ল, কনক্জও 
জাক্নন। 
প্লশষ করক্লন প্লছাট্ট কিায়, এই কটউক্বর মক্ধয মহামারীর মৃতুযিূতরা ককন্তু িুরকক্ষত। 
ঘাড প্লনক্ড নীরক্ব িায় প্লিয় কববণণমুখ প্ললাকটা। ককন্তু েকেক করক্ছ িুই প্লোখ। প্লকক্শ 
িলা িা  কক্র কনক্য় বলক্ল, তাহক্লই প্লিখুন, অরাজকতা িৃকি করার জক্নয  ারা আিা 
জল প্লখক্য় প্ললক্িক্ছ, প্লিই অযানাককণস্টগুক্লার মক্তা মহামূখণ আর প্লনই। প্লবামা-প্লটামার 
িরকার কী? হাক্তর কাক্ছই রক্য়ক্ছ  খন এমন কনিঃশব্দ, প্লমাক্ষম অস্ত্র। আমার প্লতা মক্ন 
হয়– 
মৃিু প্লটাকা প্লশানা প্লিল িরজায়। নখ কিক্য় প্লক প্ল ন প্লটাকা মারক্ছ। 

http://www.bengaliebook.com/


 চ োরোই জীবোণু । এই  জজ ওয়েলস । সোয়েন্স জিকশন 

4 

www.bengaliebook.com 
 

 

 িরজা খুক্ল কিক্লন জীবাণু-কবজ্ঞানী। 
 িামক্ন িাুঁকডক্য় তাুঁর স্ত্রী। বলক্লন, একটা কিা আক্ছ, বাইক্র আিক্ব? 
 স্ত্রীর িক্ঙ্গ কিা প্লশষ কক্র লযাবক্রটকরক্ত ক ক্র এক্ি জীবাণু-কবজ্ঞানী প্লিখক্লন, ঘকড 
প্লিখক্ছ তাুঁর িাক্ষাৎপ্রািণী। 
বলক্ল, োরক্ট বাজক্ত বাক্রা কমকনট। ঘণ্টাখাক্নক িময় নি করলাম আেনার।  াওয়া 
উকেত কছল িাক্ড কতনক্টয়। ককন্তু এমন প্লকৌতূহল জাকিক্য় প্লছক্ডকছক্লন প্ল  প্লখয়ালই কছল 
না। এখন েকল–কেক োরক্টয় একটা অযােক্য়ন্টক্মন্ট আক্ছ। 
আর-এক ি া ধনযবাি জাকনক্য় প্লবকরক্য় প্লিল প্ললাকটা। িরজা ে ণন্ত একিক্য় কিক্য় 
কেন্তাকিি ললাক্ট ক ক্র এক্লন জীবাণু-কবজ্ঞানী। িাক্ষাৎপ্রািণীর মানবজাকততত্ত্ব কনক্য় মক্ন 
মক্ন ে ণাক্লােনা করকছক্লন কতকন। প্ললাকটা কটউক্টাকনক টাইে নয়, মামুকল লযাকটন 
টাইেও নয়। রুিণ মনুষয–প্লিক্হ এবং মক্ন। প্লরাি সতকরর ক ক্ো জীবাণুগুক্লার কিক্ক 
এমনভ্াক্ব তাকাকিল! 
ভ্াবক্ত ভ্াবক্তই একটা অস্বকস্তকর কেন্তা ঢুক্ক প্লিল মািায়। প্লভ্োর বাক্ির োক্শ রাখা 
প্লবকঞ্চর কিক্ক প্লিক্লন, প্লিখান প্লিক্ক ঝকটকত প্লিক্লন প্ললখবার প্লটকবক্ল। োিক্লর মক্তা 
েক্কট হাতডাক্লন এবং েরক্ষক্ণই কতন লাক্  হাকজর হক্লন িরজায়। হয়ক্তা হলঘক্রর 
প্লটকবক্ল প্লরক্খক্ছন–ককন্তু প্লিখাক্নও কজকনিটা না প্লেক্য় কবকট িলায়  াকক্লন স্ত্রী-র নাম 
ধক্র। 
িূর প্লিক্ক িাডা এল স্ত্রী-র। 
বলক্লন জীবাণু-কবজ্ঞানী িলার কশর তুক্ল,  খন কিা বলকছলাম প্লতামার িক্ঙ্গ, আমার 
হাক্ত ককছু প্লিক্খকছক্ল? 
ককছুক্ষণ প্লকানও জবাব এল না। 
 কই না প্লতা! 
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 আতণনাি কক্র উেক্লন জীবাণু-কবজ্ঞানী, নীল িবণনাশ! ঝক্ডর মক্তা প্লিৌক্ড প্লবকরক্য় 
প্লিক্লন িির িরজা প্লেকরক্য় এক্েবাক্র রাস্তায়। 
স্ত্রী-র নাম কমকন। িডাম কক্র িরজা বন্ধ করার শক্ব্দ বাকড প্লকুঁক্ে উেক্তই িভ্ক্য় প্লিৌক্ড 
প্লিল জানলার িামক্ন। প্লিখল, োুঁইোুঁই কক্র রাস্তা কিক্য় ছুটক্ছ একজন শীণণকায় েুরুষ 
তারেক্রই একটা ছযাকডা িাকড িাুঁড ককরক্য় উক্ে বিক্ছ প্লভ্তক্র। প্লেছক্ন প্লিৌডাক্িন 
তাুঁর স্বামী। মািায় টুকে প্লনই। োক্য় কাক্েণট-েকট। কক্ষক্ের মক্তা হাত নাডক্ছন িামক্নর 
ছযাকডা িাকডটার কিক্ক। ছুটক্ত ছুটক্ত ো প্লিক্ক কছটক্ক প্লিল একখানা েকট–ককন্তু 
কুকডক্য় প্লনওয়ার জক্নযও িাুঁডাক্লন না–এক োক্য় েকট েক্রই প্লিৌডাক্িন উন্মাক্ির মক্তা। 
কমকন প্লিখক্ল, স্বামীক্িবতার মািাকট িকতযই একিক্ন কবিক্ড প্লিল। ভ্য়ানক কবজ্ঞান কনক্য় 
কিনরাত অত ভ্াবক্ল মািা খারাে প্লতা হক্বই। 
জানলা খুক্ল স্বামীক্ক প্লেুঁকেক্য়  াকক্ত  াক্ি কমকন, এমন িমক্য় শীণণকায় প্ললাকটা ঘুক্র 
িাুঁডাল। েরক্ষক্ণই একই োিলাকমক্ত প্ল ন প্লেক্য় বিল তাক্কও। েককক্ত হাত প্লনক্ড 
প্লিখাল জীবাণু-কবজ্ঞানীক্ক, কী প্ল ন বলক্ল িাক্ডায়ানুক্ক, লাক ক্য় উক্ে বিল প্লভ্তক্র, 
িডাম কক্র বন্ধ হক্য় প্লিল িরজা, িোং িোং কক্র োবুক েডল প্লঘাডার কেক্ে! রাস্তা 
কাুঁকেক্য় টিবকিক্য় ছুক্ট প্লিল িাকড 
প্লেছক্ন প্লেছক্ন জীবাণু-কবজ্ঞানী ছুটক্লন োিক্লর মক্তা প্লেুঁোক্ত প্লেুঁোক্ত এক োক্য় েকট 
েক্র। 
কমকনটখাক্নক জানলা কিক্য় মুখ বাকডক্য় িাকার ের কবমূঢ়ভ্াক্ব জানলা বন্ধ কক্র কিক্ল 
কমকন। েকতক্িবতা কনঘণাত োিল হক্য় কিক্য়ক্ছ, ককন্তু হাুঁ কক্র বক্ি িাকক্ল প্লতা েলক্ব 
না। জীবাণু-কবজ্ঞানীর টুকে, জুক্তা আর ওভ্ারক্কাট কনক্য় প্লবকরক্য় েডল রাস্তায়। একটা 
ছযাকডা িাকডক্ত উক্ে বক্ি িাক্ডায়ানক্ক বলক্ল, মািায় টুকে না কিক্য় প্লভ্লক্ভ্ট প্লকাট 
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েক্র একটা প্ললাক প্লিৌডাক্ি–েল প্লতা তার কাক্ছ। হযাভ্লক প্লকক্িক্ন্টর কিক্ক প্লিক্লই 
োক্ব। 
োবুক্কর ঘাক্য় িাকডখানাক্ক প্ল ন উকডক্য় কনক্য় েলল প্লতকজয়ান প্লঘাডা। হইেই েক্ড প্লিল 
েক্ির িুোক্শ। েরের িুখানা িাকড েি কাুঁকেক্য় ছুটক্ছ নক্ষত্রক্বক্ি। েটােট 
হাততাকলক্ত মুখকরত হল আকাশ-বাতাি। ভ্দ্রমকহলা প্ল  িামক্নর িাকডর নািাল ধরক্ত 
োইক্ছ, এটা বুক্ঝই উক্েজনা ছকডক্য় েডল রাস্তায়। 
কমকন কনক্জও বুঝল, এত উক্েজনা তাক্ক কনক্য়ই। ককন্তু প্লি েক্লক্ছ তার কতণবয করক্ত। 
িামক্নর িাকডর কিক্ক তার নজরই প্লনই–প্লোখ প্লরক্খক্ছ প্লকবল তার উন্মাি স্বামীর 
েৃষ্ঠক্িক্শ। 
িামক্নর িাকডর প্লভ্তক্র এক প্লকাক্ণ ঝুুঁক্ক বক্ি রক্য়ক্ছ প্লিই প্ললাকটা। শি মুক্োর মক্ধয 
রক্য়ক্ছ ধ্বংক্ির বীজ কক্লরার জীবাণু ভ্রকত কটউবটা। ভ্য় আর উল্লাি–এই িুই ভ্াক্বর 
প্লখলা েলক্ছ মািার মক্ধয। ভ্য়টা আবার িুরকক্মর। কতণবয িম্পািক্নর আক্িই না ধরা 
না েডক্ত হয়। কিতীয় ভ্য়টা তার অেরাধজকনত। ককন্তু এই িু-িুক্টা ভ্য়ক্ক ছাকেক্য় 
প্লিক্ছ উৎকট উল্লাি। মক্নপ্রাক্ণ প্লি একজন অযানাককণস্ট–অরাজকতা িৃকি করার কবকৃত 
বািনা প্লশকড প্লিক্ড রক্য়ক্ছ তার অণুক্ত-েরমাণুক্ত। ককন্তু অনয প্লকানও অযানাককণস্ট  া 
কল্পনাও করক্ত োক্রকন–প্লি তা কল্পনা প্লতা কক্রইক্ছ, কাক্জ রূোন্তকরত করক্ত েক্লক্ছ। 
অক্হা! অক্হা! র্  াভ্াক্োল, ভ্যাকলয়ান্ট এবং আরও কত অযানাককণস্ট এখন কবসৃ্মত–ককন্তু 
প্লি অমর হক্য় িাকক্ব ইকতহাক্ির োতায়। তাক্ক োো প্লিয়কন প্লকউ, তুিতাকিলয 
কক্রক্ছ প্রক্তযক্কই–প্লমাক্ষম প্রকতক্শাধ প্লনক্ব এখুকন। খািা মতলব এক্নকছল মািায়। 
েকরেয়েত্র জাল কক্র প্লিখা কক্রকছল উজবুক ওই জীবাণু-কবজ্ঞানীটার িক্ঙ্গ, কিায় কিায় 
ভু্কলক্য় প্লরক্খ িুক্ াি বুক্ঝই েক্কক্ট ঢুককক্য়ক্ছ কবক্শষ কটউবটা। এখন শুধু জলাধাক্র 
উেুড কক্য় কিক্লই হল। হািঃ হািঃ হািঃ! মৃতুয প্লনক্ে প্লনক্ে প্লবডাক্ব িারা শহক্র। ককন্তু 
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উজবুকটা এখনও প্লেছক্ন প্লেছক্ন প্লিৌক্ড আিক্ছ নাকক? মুখ বাকডক্য় প্লিখল অযানাককণস্ট। 
মাত্র েঞ্চাশ িজ প্লেছক্ন এক্ি প্লিক্ছ আহাম্মকটা িাকড। উুঁহু, এত কাছাকাকছ আিক্ত 
প্লিওয়াটা কেক নয়। একটা আধ কিকন িাক্ডায়াক্নর হাক্ত িকছক্য় িাকডটাক্ক আরও প্লজাক্র 
উকডক্য় কনক্য় প্ল ক্ত হুকুম কিক্ল অযানাককণস্ট। 
আধ কিকন কম কিা নয়। িোং কক্র োবুক েডল প্লঘাডার কেক্ে। আেমকা মার প্লখক্য় 
কতডকবকডক্য় কছটক্ক প্লধক্য় প্লিল প্লঘাডা–প্লিই িক্ঙ্গ িাকড। উক্েজনায় উক্ে িাুঁকডক্য়কছল 
অযানাককণস্ট-হাক্তর মুক্োয় মূলযবান প্লিই ধ্বংক্ির বীজ। িুলন্ত িাকডক্ত খাডা িাকা  ায়? 
ভ্ারিাময বজায় না রাখক্ত প্লেক্র উলক্ট েডক্তই কেকডং কক্র প্লভ্ক্ঙ প্লিল োতলা কাক্ের 
কটউবধ্বংক্ির বীজ িকডক্য় প্লিল িাকডর প্লমক্ঝক্ত! 
ধে কক্র বক্ি েডল অযানাককণস্ট। মুখ েুন কক্র প্লেক্য় রইল হাক্ত ধরা ভ্াঙা কটউবটার 
কিক্ক! জীবাণু  খন িাকডর প্লমক্ঝক্ত ককলকবল করক্ছ, তখন মৃতুযও ছকডক্য় েডক্ব 
অকেক্রই। ককন্তু নাটকটা আর হল না। 
ভ্াঙা কটউক্ব টলটল করক্ছ একটা প্ল াুঁটা। মৃতুযিূত কনশ্চয়ই িুকিুক করক্ছ তার মক্ধয। 
প্লখক্য় প্লনওয়া  াক–শকহি হক্য় প্রশস্ত কক্র  াক মৃতুযবাকহনীর কবজয়েিক্ক। 
কক্লরার জীবাণু এখন অযানাককণক্স্টর প্লেক্ট। ভ্ীষণ শকিশালী জীবাণু প্লতা। মািার মক্ধয 
কীরকম প্ল ন করক্ছ। ককন্তু খামকা আর আহাম্মক সবজ্ঞাকনকটাক্ক উদ্প্লবক্ির মক্ধয রাখা 
প্লকন? কাজ প্লতা হাকিল! 
ওক্য়কলংটন কিক্ট িাকড প্লছক্ড কিল অযানাককণস্ট। িুহাত বুক্কর ওের ভ্াুঁজ কক্র প্লরক্খ 
মৃতুয-মকহমায় উন্নতকশক্র বুক  ুকলক্য় িাুঁকডক্য় রইল জীবাণু-কবজ্ঞানীর প্রতীক্ষায়। 
এক্ি প্লিক্ছ আহাম্মকটা! উন্মে অট্টহাকিক্ত প্ল ক্ট েক্ড অযানাককণস্ট। 
প্লবুঁক্ে িাক অযানাককণস্ট! প্লহ বনু্ধ, বড প্লিকর কক্র প্ল লক্ল। কজকনিটা এখন আমার প্লেক্টর 
মক্ধয। মুকি প্লেক্য়ক্ছ কক্লরা খাুঁোর মক্ধয প্লিক্ক। 
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জীবাণু-কবজ্ঞানী বুকদ্ধ কক্র মাঝেক্ি একটা ছযাকডা িাকডক্ত উক্ে েক্ডকছক্লন বক্লই 
নািাল ধরক্ত প্লেক্রকছক্লন কবকৃতমকস্তষ্ক অযানাককণক্স্টর। জানলা প্লিক্ক মুখ বাকডক্য় তার 
কিাটা শুক্ন িকবস্মক্য় কী প্ল ন বলক্ত প্লিক্লন, ককন্তু না শুক্নই িাডম্বক্র কবিায় 
অকভ্নেন। জাকনক্য় প্লহক্লিুক্ল ওয়াটার কিক্জর ওের কিক্য় প্লহুঁক্ট প্লিল অযানাককণস্ট-ভ্াঙা 
কটউক্বর জীবাণু প্লোশাক্ক েক্ডকছল–প্লভ্জা প্লোশাক ঘষক্ট প্লিল বহু েিোরীর িাক্য়  ত 
তাডাতাকড প্লরািটা ছকডক্য় েক্ড, ততই ভ্াক্লা! 
িাকড প্লিক্ক প্লনক্ম  ুটোক্ত িাুঁকডক্য় হাুঁ কক্র প্লিই িৃশয প্লিখক্ছন জীবাণু-কবজ্ঞানী, এমন 
িমক্য় কমকন এক্ি িাুঁডাল তাুঁর োক্শ হাক্ত জুক্তা, টুকে আর ওভ্ারক্কাট। 
প্লিক্খ িংকবৎ প্ল ক্র জীবাণু-কবজ্ঞানীর, ভ্ারী বুকদ্ধ প্লতা প্লতামার! মক্ন কক্র কেক এক্নক্ছ। 
বক্লই আবার তন্ময় হক্য় প্লেক্য় রইক্লন কবলীয়মান অযানাককণক্স্টর কিক্ক। আেকম্বক্ত প্লহক্ি 
উেক্লন প্লহা প্লহা কক্র একটা অদু্ভত িম্ভাবনার কিা মক্ন েডায়, বলক্লন হািক্ত 
হািক্তই, কমকন, প্ললাকটা নাম ভ্াুঁকডক্য় এক্িকছল কক্লরার জীবাণু েুকর করক্ব বক্ল–
অযানাককণস্ট প্লতা লন্ডক্নর জক্ল কক্লরার জীবাণু প্লছক্ড প্লিওয়ার মতলব, ককন্তু ভু্ল কক্র 
কী কনক্য় প্লিক্ছ জান? প্রিম ভু্লটা অবশয আমারই। একশয়াকটক কক্লরার জীবাণু ভ্রকত 
কটউক্বর বিক্ল প্লিকখক্য়কছলাম প্লিই কটউবটা–প্ল  কটউক্বর জীবাণু প্লখক্য় প্লছাে প্লছাে নীল 
িাক্ি ভ্ক্র উক্েকছল বাুঁিরগুক্লা, কতন কতনক্ট ছানা িক্মত প্লবডাল-মা কবলকুল নীল হক্য় 
কিক্য়কছল। ঘন নীলবণণ ধারণ কক্রকছল েডুই োকখটা। প্লিই জীবাণুই ও প্লখক্য়ক্ছ। –জাকন 
না কী হক্ব এখন–ককন্তু ওভ্ারক্কাট েরক্ত  াব প্লকন? িরক্ম হাুঁি াুঁি করকছ প্লিখছ না? 
কেক আক্ছ, কেক আক্ছ, িাও! 
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