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[‘টোস িং দয বয়েড' - খ্যোত ুয়রখ্ক এফিং দক্ষ ফবতোয়যোী জ ো সম্য়নয 
'সফক  ইট্ জদেোয' য নো জথয়ক অনুফোদ কয়যয়েন প্রফীণ আয়যোী  সভোরে-

জপ্রভী ুোন্ত বট্টো োমব, সমসন যোয়টোদো নোয়ভ অসধক সযস ত।] 

অনুফোদঃ ুোন্ত বট্টো োমব  

 আভোয জডয়ে ফয় আসভ সটোয এফিং জরসন সিরভযোয়নয জরখ্ো 'দয েোইয়েস্টপ সিভ'  ফইটো 
ড়সেরোভ। টো   ব জর ভযোয়রোসযয  ীফন সযত।  
 জযসডয়ত প্র োয কযো জ োলণোটো ভয়ন য়ড় জির। এবোয়যস্ট ফবয়তয উত্তযিোত্র অসবমোয়ন একটো 
ফবতোয়যোী দর ভযোয়রোসযয জদ আসফষ্কোয কয়যয়ে। সনঃয়েয় এটো অতযন্ত উয়ত্ত ক এফিং জকৌতূয়রোদ্দীক 
খ্ফয। এয য আসভ জই ভৃতয়দয়য েসফ জদয়খ্সে এফিং সফলন্ন আয সফযক্ত য়েসে। এবোয়যয়স্ট জম ধযয়নয 
িসবত কোন্ড কোযখ্োনো  য়টয়ে তো জ য়ন যীসতভত অস্বসি জফোধ কয়যসে।  
 জমসদন ভযোয়রোসযয  য়ভ মোেো ভৃত যীয়যয েসফ োযো সফয়েয িংফোদভোধযভ এফিং  নতোয ভয়ধয োড়ো 
জপয়রসের, আভোয জবতয সকেু একটো জমন সফয়রো কয়য উয়েসের। জমন ফবতোয়যোী সয়য়ফ আভোয 
এতসদয়নয সপ্রে জখ্রোয উৎোয়য আগুন দ কয়য সনয়ব জির। ফবতোয়যোণ আয আয়িকোয ভয়তো জনই, 
ম্ভফত য়ফ নো। আয়যোী সোয়ফ আভোয ফযসক্তিত সফেোয় পোটর ধয়যসের। 
 ১৯৯৯-এয ০১ জভ কনযোড আযঙ্কোয মখ্ন এবোয়যস্ট উত্তযিোয়ত্র ২৭০০০ পুট য়য  সি-জত    ব 
ভযোয়রোসযয ভৃতয়দ খু্ুঁয়  োন, জটো সের সনসিতবোয়ফ এক অোভোনয আসফষ্কোয। 
 ই অসবমোয়নয ভূর উয়দ্দয সের ভযোয়রোসয আয আযসবয়নয অন্তধবোন-যয ভোধোন কযো। সকেু 
প্রয়েয উত্তয জখ্োুঁ ো - যো সক এবোয়যয়স্টয ীয়লব জৌঁয়েোয়ত জয়যসেয়রন? ভযোয়রোসযয ফো আযসবয়নয জবস্ট-
য়কয়টয জকোডোক কযোয়ভযোে জতোরো েসফয়ত সক ীলবোয়যোয়ণয জকোন প্রভোণ সের? কী য়েসের ই দু' ন 
আয়যোীয? 

 ৃসথফীয ফবতোয়যোয়ণয ইসতোয় ফয় য়ে আয়রোস ত আয়যোী ফয়দয়য 
োয় সকেুটো ভে কোটোয়নো সনসববধোে এক অননযোধোযণ অনুবূসত। জসদন োযো 
সফয়ে আয়রোড়ন জতোরো এক যয ভোধোয়নয জদোযয়িোড়োে দোুঁসড়য়ে সেয়রন কনযোড 
আযঙ্কোয। অতযন্ত তকবতো আয শ্রদ্ধোয য়ে ভযোয়রোসযয জদ অনুন্ধোন কযোটোই 
জতো ময়থষ্ট সের। 
        দুববোিয নকবোয়ফ, ভযোয়রোসযয য়কয়ট জকোন কযোয়ভযো সেরনো। ভযোয়রোসযয   
জদয়য অফস্থো, তোয আ োত আয তোয জকোভয়যয সেুঁয়ড় মোেো দসড়ই উমুক্ত 
উিংোয সের জম ই দু' ন আয়যোী ীয়লব জৌঁেোয়ত োয়যনসন। ুঁয়দয ভৃতুয 

য়েসের অন্ধকোয়য সনয় য কযোয়ম্ জপযোয য়থ, তয়নয  নয। এটুকুই জতো  োনোফোয প্রয়েো ন সের।    
  োনোফোয প্রয়েো ন সের নো জম, ুঁয়দয কোয়ে জকোন েসফ সের সকনো, সকম্বো সতব্বয়তয 'জিোযোক' ফো 

কনযোড অযোঙ্কোয 



দোুঁড়কোয়কযো তোুঁয যীয়যয কী দো কয়যসের। অনুন্ধোনকোযীযো মখ্ন তোুঁয জোোক জ ুঁয়ট জদয়খ্সেয়রন আয 
তোুঁয যীয ফযপ আয োথয়যয িূয় কফযস্থ কয়য োয় দোুঁসড়য়ে প্রোথবনো কয়যসেয়রন, তখ্ন সকেুক্ষণ জথয়ভ 
একফোয সক জবয়ফসেয়রন জম তোুঁযো কী কযয়েন! 
 আভোয়দয ভতই কনযোড আযঙ্কোয সনয়  তোুঁয অয়নক ফনু্ধয়ক োোয়ড় োসযয়েয়েন। ুঁয়দয কয়েক ন 
সন -প্র য়েয ুদক্ষ আয়যোী সয়য়ফ সযিসণত। ুঁয়দয আধুসনক ভয়েয ভযোয়রোসয আখ্যো সদয়র অতুযসক্ত 
য়ফ নো। আভোয কল্পনোে কনযোড আযঙ্কোয একইবোয়ফ সউয়য উেয়তন, মসদ আিোভী জকোন ভয়ে  য়ভ থোকো 
জই ফ ফনু্ধয়দয ভৃতয়দ খু্ুঁয়  োেো মোে, তোুঁয়দয জদোফয়য়লয েসফ জতোরো ে আয তোুঁয়দয য়েয 
স সনত্র সযয়ে জনেো ে। 
  ১৯৯৭ োয়র র নোন্ কোযোয়কোযোয়ভয জরোতোক-সবতীে ফবয়তয সিভিোত্র ধয়য ফৃসট ফবতোসবমোয়ন 
অিং সনয়েসেয়রন। ডন ভসযন নোয়ভয এক দয সিবোয় য়ড় মোন। তোুঁয়ক ুযসক্ষত কযফোয  নয দসড় 
সের নো। দ ফেয য র নোন্ জরোতোয়ক অনয এক অসবমোয়ন মোন। ঐ অসবমোয়নয দযযো সভফোয়য 
প্রোয়ন্ত তোয়দয জই ফনু্ধয ভৃতয়দ জদখ্য়ত োন। ডন ভসযয়নয জদ সভফোয়য প্রফোয়য য়ে ফোইয়য জফসযয়ে 
এয়সের। ফোই সনসিন্ত সেয়রন জম জটো ভসযয়নযই জদ, জকননো ুঁযো িংরগ্ন োয়নবটো সনঃিংয়ে নোক্ত 
কযয়ত জয়যসেয়রন। জমটুকু ম্ভফ জই জদোফয়ল এফিং স সনত্র িংগ্র কয়য ুঁযো ভসযনয়ক সভফোয়য 
আতো জথয়ক সনযোদ দূযয়ে সযয়ে তোুঁয়ক কফযস্থ কয়যন। জটো সের এক সফলোদোেন্ন সযয়ফ, সকন্তু এটুকু 
োন্ত্বনো সের জম ুঁযো ফনু্ধয  নয ময়থোস ত ভমবোদোে ৎকোয়যয ফযফস্থো কয়যসেয়রন। ভসযয়নয জদোফয়য়লয 
জকোয়নো েসফ ুঁযো জতোয়রনসন।   
 আভোয ইকুয়েডয়যয এক ফনু্ধ অযসটোনো ফবয়ত তোয বোইয়ক সভোনী ম্প্রোয়ত োসযয়েসের।  
 োনয়তো জম সভফোসট দ্রুত সযফতবনীর। অসবমোয়নয ভেকোর জল য়ে মোেোে ফোধয য়েই য়ক সপয়য 
আয়ত ে বোইয়ক জপয়র। সকন্তু ফোযফোয জফ কয়েক ফেয জ ঐ একই দু বটনোয  োেিোয়ত সপয়য আয়। 
অফয়য়ল সনয় য বোইয়ক  খু্ুঁয়  োে। অসবমোয়নয দযযো জই তবোিয আয়যোীয জদোিং এফিং যঞ্জোভ 
একত্র কয়য তোয়ক অতযন্ত শ্রদ্ধোয য়ে ভোসধস্থ কয়যন। সভফোয়য প্রোয়ন্ত ময়ে ো োয়নো জই কফয আসভ 
জদয়খ্সে। কফয়যয  োযোয় তোযোয আকৃসতয়ত োথয ো োয়নো, োোসড় পুয়রয যিং-জফযয়েয উজ্জরতো জেয়ক 
জযয়খ্য়ে কফয়যয য যোখ্ো ভোসধপ্রিযসটয়ক। অদূয়যই আকো জবদ কয়য উয়েয়ে ফযপোফৃত উদোীন 
অযসটোনো। আভোয কোয়ে জ দৃয সনঃব্দ শ্রদ্ধো আয স্মযয়ণয  োরস ত্র। এটো জই ভুূতব, মখ্ন আসভ জবয়ফসে 
জম এই সযণসত আভোয জতো য়ত োযত। 
 আসভ আভোয োয়তয ফইটোয সদয়ক তোসকয়েসে। 
সেয়নয প্রচ্ছয়দ জপৌস  জোোক যো ভযোয়রোসযয একটো 
েসফ যয়েয়ে। সনঃয়েয় সিভ ফ্রয়টয মুদ্ধয়ক্ষত্র জথয়ক 
েুসটয়ত ফোসড় আফোয েসফ। সকয়োযুরব ভৃণ ভুয়খ্ 
োরকো জিোুঁয়পয জযখ্ো। সযষ্কোয, উজ্জ্বর, স জ্ঞোু জ োয়খ্ 
ফইয়েয ভরোট জথয়ক যোসয আভোয সদয়ক তোকোয়নো। সপ্রে 
স্বোভীয োয় একই উজ্জ্বর দৃসষ্টয়ত তোকোয়নো রুথ ভযোয়রোসয। 
 ভরোয়টয েসফয সদয়ক ন য যোখ্য়র ভনিয়ক্ষ 

রুথ    ব ভযোয়রোসয 



আসভ জমন ফোযফোয তোুঁয ফয়দয়য জই সফকৃত জপোয়টোগ্রোপ জদখ্য়ত জয়েসে। তোয ভভবশুভ্র নগ্ন সে, বোেো ো 
আয 'ফয়নইর' ফুট ুয়তো। জদখ্য়ত জয়েসে োসখ্যো তোুঁয ফয়দয়য কী অফস্থো কয়যয়ে আয জবয়ফসে জম এই 
অসবপ্ত েসফ কখ্নই প্রকো কযো উস ত েসন। এটো শুধু সতক্ত, সফযসক্তকয েসফই নে। এটো এক অোধোযণ 
সৃ্মসতয অভৃতুয। 
 কনযোড অযোঙ্কোয়যয অসবমোয়নয য থভ জোরোডব আয অযোসন্ড জোসরৎ  এয়সেয়রন ভযোয়রোসযয জদ 
সবতীেফোয যীক্ষো কযয়ত। যো য়ে জভটোর সডয়টক্টয সনয়ে এয়সেয়রন। যো জদখ্য়ত এয়সেয়রন জম 
ভযোয়রোসযয ফযফোয কযো আয জকোন স সন ফোসক যয়ে জিয়ে সকনো।  
 ভযোয়রোসযয যীয়যয য োথয োস য়ে জম জদয়ক কনযোড অযোঙ্কোযযো জেয়ক সদয়েসেয়রন, থভ 
জোরোডব এফিং অযোসন্ড জোসরৎ  জই কফয খু্ুঁয়ড় ভযোয়রসযয জদ ফোয কয়যয়েন। মোয়ক শ্রদ্ধো  ম্মোয়নয য়ে 
সফদোেী প্রোথবনো কয়য কফযস্থ কযো য়েয়ে জটো মূ্ণব অফজ্ঞো কয়য এ কো  কয়যয়েন তোুঁযো। 
 জভটোর সডয়টক্টয েযোন কয়য ভযোয়রোসযয ট্রোউ োয়যয য়কয়ট একটো বোেো োত সড় োেো জিয়ে। 
এযয উক্ত অনুন্ধোনকোযী দর ভযোয়রোসযয জকোভয়য ফোুঁধো  ীণব য়ে মোেো দসড়য একটো টুকয়যো য় ই সেুঁয়ড় 
সনয়েয়েন এফিং তৎযতোয য়ে তোয বোেো ডোন ো জথয়ক 'ফয়নইর ফুট' খু্য়র সনয়েয়েন। য়ে জনই জম 
ুঁয়দয িংগ্রয় আয সতনয়ট সনদবন জমোি য়েয়ে, জমফ সনয়ে ুঁযো দোসফ কযয়ফন জম িয়ফলণোয কোয়  
এগুয়রো কত ভূরযফোন! ভযোয়রোসয সতযই এবোয়যস্ট ীয়লব উয়েসেয়রন সকনো জই যয ভোধোয়ন এই িংগ্র 
কতটো কোয়  রোিয়ফ, জক  োয়ন! 
  এখ্োয়নই জল নে। এফোয জোরোডব এফিং জসরৎ  ভযোয়রোসযয ভুখ্ জদখ্য়ত জ য়েয়েন। প্রথভ 
অনুন্ধোনকোযী দর মতটোই িংময়ভয সয ে সদক নো জকন, এযো জটোয়ক জফয়যোেোবোয়ফ রিং ন কয়যয়েন। 
ভযোয়রোসযয ভোথো জমখ্োয়ন োথয়যয জবতয ফযয়পয য়ে আটয়ক সের, এযো তুলোয-িোুঁইসত সদয়ে জই ফযপ 
জকয়ট আয োথয সযয়ে একভে তোুঁয ভুখ্ ফোয কয়যয়েন। য়দয কথোে, '...... ভুখ্টো সনখু্ুঁত বোয়ফ িংযসক্ষত 
সের..... দু'জ োখ্ ফন্ধ সের..... স ফুয়ক োরৃো দোসড় জদখ্ো জিয়ে....।’ ুঁযো ভযোয়রোসযয ভোথোে একটো ক্ষত জদখ্য়ত 
জয়েসেয়রন। ম্ভফত য তয়নয ভে ই আ োত জরয়িসের। ভোথোয ক্ষত ভযোয়রোসযয ভৃতুযয কোযণ য়ত 
োয়য, নো- য়ত োয়য। সকন্তু মোযো হৃদেীয়নয ভয়তো তোয জদ কফয জথয়ক ফোয কয়যসেয়রন, অন্তত ই 
ক্ষত সনঃয়েয় তোয়দয প্রেোয়য য়ক্ষ বোয়রো অ ুোত।  
 এযয ুঁযো সবতীেফোয ভযোয়রোসযয়ক জিোয সদয়েসেয়রন। ুঁয়দয এক ন ফোইয়ফয়রয এক-সতন নম্বয 
োভ (psalm) আফৃসত্ত কয়যসেয়রন। আসভ  োসননো ঐ ভয়রোচ্চোযণ ভযোয়রোসযয আত্মোয োসন্তয  নয, নো-সক 
সনয় য়দয স্বোয়থবয কোযয়ণ।  োসননো ইফ িংিৃীত নভুনোগুয়রোয আকোয়েোুঁেো দোয়ভয কথো ুঁয়দয ভোথোে সের 
সকনো। য়ত োয়য ফসকেুই য়েয়ে ঐসতোসক ভূয়রযয  নয। একই প্রয়েো য়ন ভযোয়রোসযয়ক নগ্ন কয়য 
জদখ্োটোই জকফর ফোসক সের! অসবমোয়নয প্রধোন উয়দ্দয সের ভযোয়রোসয আয আযসবনয়ক খু্ুঁয়  োেো আয 
তোয়দয ীলবোয়যোয়ণয সফতয়কবয অফোন  টোয়নো। সকন্তু আভোয ফযসক্তিত ভয়ত নোযো একটো ফয়দয়ক রুণ্ঠন 
কয়যসেয়রন।  
 ১৯৯৯ োয়র মখ্ন আসভ 'জ সরটোযোসয' উৎয়ফ ো োয জফোদ্ধো জশ্রোতোয োভয়ন যোয এডভন্ড সরোসযয 
োক্ষোৎকোয সনয়েসেরোভ তখ্ন স্বোবোসফকবোয়ফই ভযোয়রোসযয প্রে উয়েসের। যোয সরোসয ইসতূয়ফব ফহুফোয ই 
একই প্রয়েয ভুয়খ্োভুসখ্ য়েয়েন। প্রতযোসতবোয়ফই সকেুটো সফয িরোে সরোসয ভন্তফয কয়যসেয়রন, 'এটুকু 



ফরয়ত োসয জম ম্প্রসত প্র োযভোধযয়ভ োথয়যয েোয়র ভযোয়রোসযয েসফ জদয়খ্ আসভ অতযন্ত ফযসথত জফোধ কয়যসে। 
আভোয কোয়ে ভযোয়রোসয য়চ্ছন জই  সযত্র সমসন আভোয এবোয়যস্ট আয়যোয়ণয জপ্রযণো-স্বরূ। আয, জই 
নোেয়কোস ত জপ্রযণোয এই ভি েসফ জদখ্ো,... নগ্ন ৃষ্ঠয়দ.... োয়েয বোেো োড় সনয়ে োথয়যয অসন্তভ মযোে 
েন.... আভোয ভয়ত এ হৃদেসফদোযক প্রদবন।' জসদন জশ্রোতোয়দয কযতোসর ফহুক্ষণ ধয়য জপয়ট ড়সের 
জপ্রক্ষোিৃয়। জই কযতোসরয আয়ফি হৃদে সদয়ে জফোঝো সিয়েসের। 
 োয়ত আুঁকো েসফয ভয়তোই দবয়কয জ োয়খ্ অতীয়তয জকোন পয়টোগ্রোয়পয- একটো ূক্ষ্ম আয়ফদন 
আয়ে। আসভ আফোয ফইয়েয সেয়নয ভরোট জথয়ক আভোয সদয়ক তোসকয়ে থোকো ভযোয়রোসযয জোয়ট্রবট-এ জ োখ্ 
জযয়খ্সে। জমৌফয়নয দৃপ্ততো সনয়ে এক ুদবন ুরুল। আভোয সদয়ক সস্থযদৃসষ্টয়ত তোকোয়নো তোুঁয দু'জ োখ্ জমন তোয 
 ীফয়নয সদয়ক আভোয়ক আকলবণ কযফোয িফোক্ষ। 
   ব ভযোয়রোসযয  ীফনীকোয জডসবড যফোটবন তোয ম্বয়ন্ধ সরয়খ্য়েন, 'এক স যনফীন অসতসপ্রে ভোনুল।' 
আ  সতসন 'এবোয়যয়স্টয ভযোয়রোসয', সকন্তু এটো বুরয়র  রয়ফ নো জম সতসন এক ন সতো, এক ন স্বোভী, এক 
সফেি ফনু্ধ, এক ন ম্মোননীে এফিং আকলবণীে ফযসক্তে। 
 ১৯৫৩ োয়রয পর এবোয়যস্ট অসবমোয়ন উইরসফ্রড নয়েয়য ফরো কথোটো আসভ আত্মো সদয়ে অনুবফ 
কসয। ১৯২১ োয়রয  ুরোই ভোয় ভযোয়রোসযই সেয়রন প্রথভ  সযত্র সমসন য়েস্টোন্ব কুভ-এয রুট আসফষ্কোয 
কয়যসেয়রন। নয়ে সরয়খ্য়েন, '……য়েস্টোনব কুভ জমন আভোয়দয কল্পনোে ভযোরসযয অযীযী উসস্থসতয এক 
যয ন অনুবূসত। জমন সরিংয়ট্রন আয ুয়ভোসয ফবয়তয ভোয়ঝ কয়রয য অতীত জথয়ক আভোয়দয আন্ন 
োপয়রযয উয়দ্দয়য তোয প্রিংো আয উৎোয়য ইন্ধন।' 
 ভযোয়রোসযয জদ খু্ুঁয়  োেোয  টনো স্বোবোসফকবোয়ফই উয়ত্ত নোয ঝড় তুয়রসের। শুধু ফবতোয়যোয়ণয 
ইসতোয়ই নে, ভযোয়রোসয আয আযসবয়নয অন্তধবোন-যয োযো ৃসথফীয আভ-ভোনুয়লয ভনয়ক আচ্ছন্ন 
কয়যসের। এই আসফষ্কোয জথয়ক জমটুকু  োনো জিয়ে তো জথয়ক জই যয়যয োভোনযই ভোধোন য়েয়ে। তফু, 
অনুন্ধোনকোযীযো জই জদ সনয়ে জম ফফবয়যোস ত আ যণ কয়যয়েন, তোয জমৌসক্তকতো সনয়ে একইয়ে সফতয়কবয 
ঝড় েসড়য়েসের। 
 েয়তো সরোসয আয জতনস িং-এয এবোয়যস্ট ীলব আয়যোয়ণয ২৯ ফেয আয়ি ভযোয়রোসয আয আযসবন 
জই ীয়লব জৌঁেয়ত ক্ষভ য়েসেয়রন, সকন্তু য়দয কযোয়ভযো নো োেো জিয়র এফিং তোয েসফ নো জদখ্য়র জটো 
আভোয়দয  োনফোয উোে জনই। জটোয সক জকোয়নো প্রয়েো ন সের? যো ভৃত। যো ফযথব। অসধকোিং ফবত 
আয়যোীই ভোনয়ফন জম, এক ন আয়যোী অফতযয়ণয য়থ ভোযো জিয়র তোয়ক পর ফরো মোে নো। স্বেিং যোয 
এডভন্ড সরোসয, ভযোরসযয ুত্র এফিং প্রয়ৌয়ত্রয একই অসবভত। ভযোরসযয কনযো জেেোয সভসরকযোন ফয়রয়েন, 
ফোফোয জদ আসফষৃ্কত েোয য তোুঁয দৃঢ় সফেো য়েয়ে জম সতসন এবোয়যস্ট-ীলব আয়যোণ কয়যসেয়রন। 
জেেোয অফয জই য়ে স্বীকোয কয়যয়েন, 'এয়ত মসদ সকেু মোে আয় নো। মসদ আয়যোণ কযয়ত সিয়ে 
জকউ  ীফন্ত সপয়য নো আয়ন, তখ্ন তোয়ক পর আয়যোী ফরো মোে নো।' 
 ১৯৫৩ োয়র জতনস িং আয সরোসযয প্রথভ োপয়রযয ফযোোয়য তোই জকোন সবধো জনই। ভযোয়রোসয-
আযসবন স য়য আসফষৃ্কত এই িংসক্ষপ্ত ইসতো জতনস িং-সরোসযয োপরযয়ক কখ্য়নোই ম্লোন কযয়ত োযয়ফ নো। 
 এখ্ন আভযো সকেুটো  োসন, কীবোয়ফ আযসবন আয ভযোরসযয ভৃতুয য়েসের। যো সফসচ্ছন্ন সেয়রন নো। 
ভযোরসয আয অসবজ্ঞ ফবতোয়যোী সেয়রন ফয়র সতসন জম একোই ীয়লবয য়থ 'জোয়রো োসভট সফড' অথবোৎ 



একোই ীলবমোত্রোে এসিয়েসেয়রন, জই অনুভোন খ্োসয  য়ে জিয়ে। ম্ভফত নোভফোয য়থ ুঁয়দয তন ে 
এফিং ুঁয়দয দসড় সেুঁয়ড় মোে। আযসবন েয়তো আয়যো সনয়  য়ড় সিয়েসেয়রন। জদয়খ্ ভয়ন ে,  অয়নকটো 
উচ্চতো জথয়ক য়ড় ভযোরসয সকেুক্ষণ জফুঁয়  সেয়রন। মসদ তোয োয়েয োড় দু' োেিোে জবয়ে সিয়েসের, 
ভযোরসযয ভৃতয়দয়য ধযণ জদয়খ্ অনুভোন কযো ে জম সতসন েয়তো জকোন সনযোদ আশ্রে খু্ুঁয়  োফোয 
উয়দ্দয়য োভোগুসড় সদয়ে েফোয জ ষ্টো কযসেয়রন এফিং জই জ ষ্টোয ভেই তোুঁয ভৃতুয ে। তোুঁয কী য়েসের 
জ ফযোোয়য এটুকু ধোযণোই ময়থষ্ট। সকন্তু এক ন ফবতোয়যোীয কোয়ে েসফয়ত জতোরো ই দৃযগুয়রো স্পষ্টতই 
অস্বসিকয। 
 আভযো এটুকুই জ য়নসে। আযসবয়নয জদ খু্ুঁয়  জয়র ীলবোয়যোয়ণয এই সফতয়কবয ভোধোন য়ত 
োয়য, নো- য়ত োয়য। সকন্তু আয নে! 
  জকন অসবমোয়নয দয়যযো জবয়ফসেয়রন জম ভযোয়রোসযয ফয়দয়য েসফ প্রকো কযো দযকোয? তোুঁয়ক 
খু্ুঁয়  োেোয েসফ প্রকো কযফোয প্রয়েো ন আভোয়দয জনই। অনুন্ধোনকোযী দয়রয কথোই জতো ময়থষ্ট সের। 
যোুঁ, মসদ জকোন সফতসকবত প্রয়েয  ফোফ বসফলযৎ-এ সদয়ত ে, তোয়র জই প্রভোণ 'আকবোইব'-এ িংযসক্ষত 
যোখ্ফোয দযকোয সের। 
 কনযোড অযোঙ্কোয়যয ফই 'দয রস্ট এক্সয়লোযোয'-এ সতসন অতযোন্ত অপ্রীসতকয বোয়ফ ভযোরসযয ভৃতয়দয়য 
ফণবনো সদয়েয়েন, '.... অন্তঃোযূনয এক জদ.... প্রোে পোুঁো কুভয়ড়োয ভত...। ’আসভ  োসন নো এফ ফণবনো 
আযসবন আয ভযোয়রসযয ীয়লব েোয প্রয় ষ্টোয কতটো দুত্তয সদয়ত োয়য! অযোঙ্কোয আয ফয়রয়েন, সতসন কী 
কয়য ভযোরসযয ডোন োত জথয়ক এক ইসি ফোই আধ ইসিয  োভড়ো জকয়ট সনয়েসেয়রন। কো টো   সের নো। 
কযোয়তয ভয়তো একটো 'ইউসটসরসট' েুসয সদয়ে অযোঙ্কোয ভযোয়রোসযয  োভড়ো-ভোিং জকয়ট সনয়েসেয়রন, মো তোয 
বোলোে, 'জমন জ োড়োয স য়নয ক্ত  োভড়ো কোটসে.....।' এয়ফয সক সতযই প্রয়েো ন সের? জকোন মুসক্তয়ত 
নোযো এখ্ন সফেো কয়যন জম একটো  োভড়োয নভুনো সডএনএ যীক্ষোয  নয সনয়ে আো  রুসয সের? 
  এবোয়যস্ট ফবয়তয ২৭০০০ পুট উচ্চতোে ফয়নইর ফুট আয টুইড  যো একটো ফয়দ, মোুঁয 
 োভোয করোয়য জরোই কযো ‘স  ভযোরসয’ সয ে সের, মোুঁয ফুকয়কয়ট তোয স্ত্রী রুথ ভযোয়রোসযয স সে সের; 
তোয়র কোয ভৃতয়দ োেো সিয়েসের তোয়ত সফেুভোত্র য়ে সের সক? 

১৯২৪-এয এবোয়যস্ট অসবমোত্রীদর। সেয়ন ফোুঁসদয়ক োোোস দোুঁসড়য়ে আযসবন  ভযোয়রোসয  



 যোুঁ, একথো সতয জম জদোফয়ল নোক্তকযয়ণ মসদ জকোন অুসফধো ে, জই আঙ্কোে ভযোরসযয সকেু 
আত্মীে সয ন তোয সডএনএ-য  নয নভুনো সনয়ে আোে আগ্রী সেয়রন। 
  ভযোয়রোসযয জেয়র এফিং নোসত ফয়রয়েন জম, েসফগুয়রো জদয়খ্ তোযো আতসঙ্কত য়ে য়ড়সেয়রন। অযোন্ড্রু 
আযসবয়নয বোইসঝ  ুসরেো আযসবন ফয়রসেয়রন জম তোয কোকো 'যোসন্ড'-জক জমন কখ্নই খু্ুঁয়  নো োেো 
মোে। য বে সের জম ভযোয়রোসযয ভত একই বোিয আযসবয়নয কোয়র আয়ে। 'োনয়ড টোইভ'-এয এক 
োক্ষোৎকোয়য  ুসরেো ফয়রয়েন, ' দু' ন অভোী অসবমোত্রীয়ক এত স্বল্প োোময সনয়ে এতখ্োসন অসফেোয 
োপরয অ বন কযফোয  নযই জতো ফোয ভয়ন যোখ্ো উস ত। জকোন আ ফ প্রদবনীয  নয নে।' 
 কোয জদোফয়ল সকিংফো ভৃতয়দ সক তোয খ্যোসতয সনণবোেক য়ত োয়য? মসদ তোই ে, তোয়র সক 
আ  কযোয়েন েট, উইরন সকিংফো ফোেোব-এয  য়ভ থোকো ফয়দ খু্ুঁ য়ত মোেো উস ত? জকৌতুর উয়রক 
কযফোয  নয ুঁয়দয জদয়য েসফ জতোরো, তোুঁয়দয ফযফোয কযো স সনত্র প্রদবয়নয  নয  নভয়ক্ষ সনয়ে 
আো, তোুঁয়দয ভৃতয়দ সনয়ে নতুন আসফষ্কোয়যয সফদ  রসচ্চত্র ফোনোয়নো সকিংফো উয়ত্ত ক খ্ফয সফসিয  নয সক 
মো ইয়চ্ছ তোই কযো জময়ত োয়য? 
 সনিেই নো। সকন্তু মসদ তোই কযো ে তয়ফ সফতৃষ্ণো সকিংফো সফয়বল সনয়ে প্রয়তযয়কই জ-ফ েসফ আয 
খ্ফয উৎুক জ োয়খ্ সিরয়ফ, োুঁ কয়য  রসচ্চত্র জদখ্য়ফ। ভোনুল স্ববোফতই রোিোভীনবোয়ফ জকৌতুরী। এই 
জকৌতুর য়দয োয়ত সযয়ফন কযফোয  য়নয প্রথভত পয়টোগ্রোপোয; সবতীেত জপ্র  িংফোদভোধযভ দোেী।  
   এবোয়যস্ট ফবয়তয য়েস্টোন্ব কুভ-এ এতোফৎ ফহু ভৃতুযয জযকডব যয়েয়ে মোয়দয ভৃতয়দগুয়রো কফযস্থ 
কযো েসন। ১৯৯৬ োয়রই আয়যোীযো  য়ভ থোকো, ুয়যোয়নো এফিং কখ্য়নো সেন্নসবন্ন ভৃতয়দয়য ো কোসটয়েই 
আয়যোণ কয়যয়েন। দুববোিয নকবোয়ফ, আনোয়তোসর জফোযসিব-এয ফই 'দয েোইম্ব'-এ েসফ যয়েয়ে, জমখ্োয়ন 
ভোত্র কুসড় ি  দূয়য ভৃতয়দয়য ো সদয়ে তোসধক আয়যোী য়েস্টোনব কুভ ধয়য জরোৎয় জপ-এয োদয়দয় 
সতন নম্বয কযোয়ম্য সদয়ক আয়যোণ কযয়েন। আভোয কোয়ে এটো ফযোখ্যোতীত। োধোযণ ভোনয়ফোস ত জফোয়ধ 
জকউ সক বোয়ফসন জম োভোনয এসিয়ে জকোন ভৃতয়দয়ক কোেোকোসে জকোন সিবোয় েুসকয়ে জদেো উস ত 
সের! 
 ফোিফ সতযটো র, জকউ য়যোেো কয়যসন। এযো এবোয়যস্ট ফবয়ত 'িোইয়ডড েোইসম্বিং’-এয  য়নয 
িোুঁয়টয কসড় জেয়রয়েন, জকোয়নো ভোনসফক কতবয়ফযয  য়নয নে।  
 ১৯৯৬ োয়র দু' ন  োোসন আয়যোী তোুঁয়দয এবোয়যস্ট ীলবমোত্রোে সতন ন ভৃতপ্রোে বোযতীে 
আয়যোীয ো সদয়ে উয়েসেয়রন। ঐ দু' ন আয়যোী ভুভূলুব বোযতীেয়দয জকোয়নো োোমযই কয়যনসন।  র, 
অসক্সয় ন, খ্োফোয জতো দূযস্থোন, জকউ োভোনয োন্ত্বনোয োত ফোড়োনসন। ুঁযো জই তবোিযয়দয উয়ক্ষো কয়যই 
ীলব য়েয রয়ক্ষয এসিয়েসেয়রন। জপযোয য়থ ঐ সতন ন বোযতীে তখ্ন  ীসফত;  োোসন আয়যোীযো ো 
কোসটয়ে জনয়ভ জিয়েন সনয় য কযোয়ম্য সনযোত্তোে! ......য়য, জফ কযোয়ম্ জৌঁেোফোয য এইুয়ক 
সয়ককোেো এ ফযোোয়য মুসক্ত জদসখ্য়েয়েন, '…… আট ো োয সভটোয়যয য়যয  োেিো ভোনুয়লয সফয়ফক 
জদখ্োয়নোয স্থোন নে।' 
 মসদ এটোই ফোিফ ে, তোয়র জখ্োয়ন কোয়যোযই মোেো উস ত নে। 
 মসদ এবোয়যয়স্ট আয়যোীযো সতযই ভনুয়লযোস ত সফয়ফক প্রদবয়ন অোযি ন এফিং ভোনফতো জদখ্োয়নো 
এতটোই খ্য  োয়ক্ষ ে, তোয়র সক এই জখ্রো সততোফৃসত্তয ভতুরয য়ে দোুঁসড়য়েয়ে!? আভযো সনঃয়েয় 
 োসন জম সটন, সটরভযন সকিংফো জোেোইম্োয তোুঁয়দয তীথবয়দয য়ে এয়ন ফযফোয কখ্নই কযয়তন নো। 



মোযো আয়যোণ কয়য নো তোযো এই ভি সনভবভ  টনো শুনয়র আভোয়দয ম্বয়ন্ধ কী বোফয়ফ? যো সফেো কযয়ফ 
জম ফবতোয়যোণ ফযোোযটো এযকভই ভনুলযেীন!  
 এটো অনস্বীকোমব জম আয়যোীযো সনয় য সকিংফো সনয় য়দয সপ্রে য়নয ভৃতয়দয়য য়ে এ ধযয়নয 
সফয়ফকীন ফযফোয জদখ্য়ত  োইয়ফন নো।   
 ুতযোিং   ব ভযোয়রোসযয য়ে এই আ যণ কযফোয জকোন অসধকোয তোয়দয জনই। আভোয কোয়ে 
এটো আধুসনক কোয়রয কফয রুে কযফোয  োইয়ত িসবত কো । আয়িই ফয়রসে, আভোয সনয় য অনুবূসতয়ত 
জসদন সফতৃষ্ণো আয সফলোয়দয োোোস আয়যোণ সনয়ে এক অসনিেতো বয কয়যসের।  
 আসভ আয একফোয ভযোয়রোসযয েসফয সদয়ক তোসকয়েসে। আভোয কল্পনোে ভযোয়রোসয ম্বয়ন্ধ ফরো 
স য়ফ্র উইনথ্রয়য জই েসফই ভূতব য়ে উয়েয়ে, 'অসগ্নসখ্োয ভত প্রোয়ণোচ্ছ্বর এক ন ুরুল সমসন ফণবনোতীত, 
অনফদয েয়ে োোয়ড়য েোর জফয়ে উেয়েন।' 
 অন্তত আসভ এবোয়ফই ভযোয়রোসযয়ক ভয়ন যোখ্য়ত  োই। 

 ননক স ত্রকয়যয কল্পনোে ভযোয়রোসয  আযসবন  ুসটয অসন্তভ আয়যোণ ফব  


