
ননরয় চক্রফততী  

[ননরয় মখন তখন যম যেোনও অনিরোয় নভোরয়য়য নদয়ে যফনযয়য় য়েন। 
েরেোতোয ফযস্ততো আয বযোো ফোতো তোাঁয যফননদন য় নো। ফতয়ত অনবমোন 
েয়যন েয়যয়িন, নেন্তু আর িয়েয জোয়গো ভধয নভোরয়, ওখোনেোয গোিোরো 
শুোনখ ভোনুলজন, তোয়দয য়ে থোেো ... িনফ যতোরোয োত খুফ বোয়রো, এফং 
যরখোয়রনখযও ...]  

 েয়যোনোেোয়র ফোনেয়ত ফয় যফোয য়য় মোনিরোভ, তোই ফনু্ধযো নভয়র নিে েযরোভ োোয়ে ে’নদন 
েোনিয়য় আন। যেোথোয় মোয়ফো এই ননয়য় আয়রোচনো শুরু ’র। আভোয়দয ি’জয়নয ভয়ধয যোজোদো (অননেয 
ভুখোজতী)-ই এেভোত্র এয়ফয ভোয়ে োোয়ে যগয়িন। আনভ ও েয়লোর-দো (ডক্টয েয়লোর দো) অননয়ভ যে 
ননয়ভ েয়য ননয়য়নিরোভ। যীয়য বোয়রোভয়তোই জং ধয়যয়ি এফং যীয খুফ জুয়ত যনই। দয়র আভোয়দয আযও 
দুই েী দুগতোুয়যয োথতদো ও অনভতদো োযীনযেবোয়ফ ক্ষভ য়রও অনবজ্ঞতোয বোন্ডোয েভ। জোয়গো যখোাঁজ 
শুরু ’র মোয তত ভোত্র এে - ুেয যেে রুি ধয়য দোরুণ এে অযোনিনথয়য়িোয যৌঁয়ি মোওয়ো যমখোয়ন 
েোমতত ফতত আয়যোণ েযো মোয়ফ। অয়নে আয়রোচনোয য ভোযখো-বযোনর যেে েোং-ইয়োৎয়’য যফেযোি 
মোওয়ো নিে ’র।  
 এই প্রফন্ধনি আভোয়দয যেনেং ফো ক্লোইনবংয়য়য ফণতনো নয়, এ এেনি অননয ুেয ক্লোইনবং এরোেোয 
নেিু ৃে ননয়য় আয়রোচনো...। আয়যোী ফনু্ধযো মোযো য়ফ ফততোয়যোণ শুরু েয়যয়িন, তোয়দয জনয এ-জোয়গোনি 
স্বগতযোজয। আফোয যোজোদো-যদয ভতন অনবজ্ঞ ফততোয়যোীয়দযও নেিু োওয়োয আয়ি এই প্রফন্ধ যথয়ে। 
 আনন ভোযখো বযোনর যেে েয়য, ফো যচোগি গ্রোভ যথয়ে োয়য় যাঁয়ি চয়র আুন েোং-
ইয়োৎয়’য  যফেযোয়ি। আোয আয়গ আনন যরহ ’য  আই-এভ-এপ অনপ যথয়ে আনোয িয়েয নয়েয 



োযনভি েনযয়য় ননন। ভয়ন যোখয়ফন যেোন এয়জনিয ভোযপত নো যগয়র আনন োযনভি োয়ফন নো। 
 যফ েযোয়িয নিে দনক্ষণ-নিভ নদয়ে ভোথো তুয়র দোাঁনেয়য় আয়ি েোং-ইয়োৎয়’য দুনি চূয়েো (এে ও 
দুই) মোযো য়ফ 
ফততোয়যোয়ণ যনয়ভয়িন 
তোয়দয ফয়চয়য় িয়েয 
চূয়েোগুনরয ভয়ধয েোং-
ইয়োৎয় িু (৬২৫০ নভ) 
য়ে। 
 অয়নয়ে যোত 
দিো নোগোদ শুরু েয়য 
েোর আিিো ফো ন’িোয 
ভয়ধয োনভি যয়য দুুয়যয 
ভয়ধয আফোয যফ েযোয়ি 
নপয়য আয়ন। প্রথয়ভ 
অয়নেখোনন োথয়যয ঢোর 
যফয়য় উয়য উয়ি মোওয়োয য ফযয়পয ঢোর শুরু য়। এইখোন যথয়ে ক্রোিন য়য ক্লোইনবং শুরু। জোয়গোিোয 
নোভ তোই ক্রোিন য়য়ন্ট। ফযপ-জুয়তো থোেয়র ক্লোইনবং-এয ুনফধো য়। এই থিো ফোই যোয়তই অনতক্রভ 
েয়য। যিেননেযোনর খুফ েনিন নয়, তয়ফ ক্লোইবোযয়দয এনন্ডওয যোি ও দয়ভয যীক্ষো যনয় ৃেনি। মোাঁযো য়ফ 
শুরু েয়যয়িন তোাঁয়দয জনয এই ৃে আদত। অয়নয়ে আফোয ক্রোিন য়য়য়ন্টয ননয়চ এেিো েযোি েয়য 
এনগয়য় থোয়ে। যিোি নিভ য়র যিোই ফুনিভোয়নয েোজ। অফযই জর ননচ যথয়ে ফয়য় ননয়য় যময়ত য়ফ। 
 েোং-ইয়োৎয়-২ এয োনভি যথয়ে এে বয়ঙ্কয ুেয েোবোত েযো মোয় েোং-ইয়োৎয়-১ (৬৪৯৪ নভ) 
এয োনভি মতন্ত। এই ফততনি আয়যেিু েনিন এফং যফ েযোয়িয দনক্ষণ ূফত নদয়েয নভফো ধয়য এনগয়য় 
নগয়য় ক্লোইব েযো মোয়। যফ েযোয়িয য আযও দুনি েযোি েযোয প্রয়য়োজন য়ে। ইদোননং েোয়র ওয়োন 
আয িু এয ভয়ধয েোবোত-নি ফততোয়যোীয়দয নজয যেয়েয়ি। তয়ফ এনি অফযই নফনগনোযয়দয জনয নয়। তয়ফ 
যিোি যিেননেযোনর োউন্ড নিয়ভয য়ক্ষ এেনি আদত অনবমোন য়ত োয়য। 
 যফ েযোি যথয়ে উত্তয-ূফত নদয়ে আনোয প্রথয়ভই যম োথুয়য ফততনি যচোয়খ েয়ফ যনি র 
নযননং ভোরোই নয (৬০৫০ নভ)। নদী িয়ে 
োোয়েয ঢোর যফয়য় নেিু উয়য উয়ি েুন এফং 
েযোি েয়য যপরুন আনোয ুনফধোভয়তো। যম 
যেোনও জোয়গোয়ত েযোি েযয়ত োয়যন। তয়ফ 
জর অফযই ননয়য় মোয়ফন। েযোি যথয়ে 
যবোযযোয়ত্র ক্লোইব শুরু েয়য নদন। নযয়জয ওয়য 
চয়র যময়ত য়ফ। তোযয ফযয়পয ঢোর ধয়য 
োনভি ভোচত। প্রথভ অনবমোয়নয জনয আদত এই 
চূয়েোনি ননভোনরং যথয়েও ক্লোইব েযো মোয়। 



ননভোনরং নিয়জয উত্তয-ূফত নদয়ে অফনিত। যখোন যথয়ে যজোমনজ্ঞ  (৬২৮০ নভ) েযো মোয়। 
 প্রেত উয়লখয়মোগয, ীতেোয়রও নেিুনদন এই ফততগুয়রো আয়যোন েযো য়। আভোয়দয এই ফোংরো 
যথয়েও যচষ্টো য়য়য়ি। আো যোনখ আগোভী নদয়ন যেউ োপয়রযয োয়থ ীতেোরীন অনবমোন েযয়ফন এই 
ফতগুয়রোয়ত। 
  
নফশ্বো েরুন, অোধোযণ অনবজ্ঞতো য়ফ।  


