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শব্দ 
জয়দেব গুপ্ত 

( ধৃষ্টতা মাফ --- ঘনাোর গল্প লেখার লেষ্টা করোম)  

শদব্দর তাণ্ডদব কানও লগদে, মাথাদতও ঝিম ধদরদে । আমার ধারণা আমাদের সবারই হৃেযন্ত্র অল্পঝবস্তর জখম 

হদয়দে । সামদনর লমাদের মাথায় েুঝেন ধদর ঝবশ্বকমমা পুদজা হঝিে । মাইদরাদফাদনর একটা লোঙ আমাদের লমস 

বাঝের ঝেদক মুখ কদর োগাদনা ঝেে । এখনকার ঐ ঝি. লজ. না ঝক একটা বদে --- তারই কেযাদণ কান ও মাথা 

সহ গুমগুম শদব্দ হৃেস্পন্দনও লগাে পাঝকদয়দে । ঝবশ্বকমমা পুদজা উপেদে সূ্ফঝতম আর সদে লসামরস প্রভাঝবত 

পযান্ট পরা ঝশব ঠাকুরদের তাণ্ডব নাে । এই েুঝেন আমরা লকউ কাদরা সদে কথা বেদত পাঝরঝন --- কারণ 

বেদেও লশানা যাঝিে না । লমাবাইে লফান বাজদেও লশানা যায়ঝন । এমনঝক ঝনদজরাও কাউদক লফান করদত 

পাঝরঝন ।  

এখন অবশয লথদম লগদে । এই রঝববাদরর ঝবদকেটা শান্তঝশষ্ট েতার মত লনঝতদয় পদে আদে । ঘনাো একটা 

ঝবজ্ঞান পঝিকা ঝনদয় আরামদকোরায় অঝধঝিত হদয়দেন । ঝশবু েুবার ঘনাোর পাশ ঝেদয় েক্কর লমদর এদস বেে, 

“শব্দ ঝেদয় মানুষ খুন করা যায় লবাধহয় । পৃঝথবী ধংস করা যায় ঝকনা, জাঝননা” ।  

ঝশঝশর বেে, “কুকুদরর শ্রবণ শঝি নাঝক মানুদষর লেদয় অদনক লবশী । তাহদে পাোর কুকুরগুদোর ঝক অবস্থা 

হদয়ঝেে, লভদব লেখা উঝেৎ” । তারপর হঠাৎ ঝসগাদরদটর পযাদকট খুদে ঘনাোর ঝেদক বাঝেদয় ধরে, “ঘনাো, 

ঝসগাদরট”। 

ঘনাো ঝনিঃশদব্দ একটা ঝসগাদরট এমন ভাদব তুদে ঝনদেন লযন ‘ঝেি তাই ঝনঝি’ ।  

ততেদণ অবশয বনমাঝের ততঝর ঝিমর েপ ঘদর লপৌঁদে লগদে । ঘনাো না জ্বাোদনা ঝসগাদরটটা বাাঁ হাদত ধদর িান 

হাদত একটা েপ তুদে ঝনদেন । বেদেন, “বুদিই লগঝে, একটু আদগই ঝিদমর েপ ভাজার শব্দ লপদয়ঝে” ।  

লগৌর বেে, “গন্ধ লপদয়ঝেদেন”?  

ঘনাো একটা ঝতযমক ভঝেদত লগৌদরর ঝেদক তাঝকদয় বেদেন, “না গন্ধ নয়, আঝম শব্দই বদেঝে” ।  

আমরা একটু অবাক হদয় ঘনাোর ঝেদক তাঝকদয় রইোম । ঘনাো েপটা লশষ কদর ঝিতীয়টা হাদত তুদে ঝনদয় 

বেদেন, “এই লয মাইদকর শদব্দ লতামাদের কান মাথা হৃেঝপণ্ড কী কী সব খারাপ হদয় লগদে বেঝেদে না ? শব্দ 
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লয কী কী কাণ্ড করদত পাদর, লতামরা লসই কথা কল্পনাও করদত পারদব না । লসই শব্দ সম্বদন্ধ আঝম প্রথম 

জানদত পাঝর জাপাদনর আসুকা শহদর ।  

গদল্পর গন্ধ লপদয় ঝশঝশর োইটার বার কদর ঘনাোর ঝসগাদরটটা জ্বাঝেদয় ঝেে ।  

ঘনাো একটা েম্বা সুখটান ঝেদয় বেদেন, “লতামরা শুধু শুনদত পাওয়া শদব্দর কথাই বদো, শব্দহীন শদব্দর কথা 

জাদনা”?  

লগৌর বেে, “লযমন লয কথা মুদখ বো হয় লসটা সবাই শুনদত পায় । শব্দ । আবার লয কথা মদন মদন বো হয়, 

লকউ শুনদত পায় না । শব্দহীন শব্দ । তাইদতা ঘনাো”? 

লগৌরটা ঝবপে ততঝর করদে লেদখ আমরা সবাই ঝমদে প্রায় একদযাদগ বদে উঠোম, “যা জাঝনস না, তাই ঝনদয় কথা 

বেঝেস লকন”?  

ঘনাো একবার ঝতযমক েৃঝষ্টদত লগৌদরর ঝেদক এমন ভাদব তাকাদেন, লযন লবািাদেন, লগৌরটা ঝনতান্তই বােঝখেয । 
লবািা লগে, ঝবপে লকদট লগদে ।  

ঘনাো এঝগদয় েেদেন, “লসবাদর েুদটা ঝনমন্ত্রন একসদে লপদয়ঝেোম । একটা ওসাকা শহর লথদক ঝিশ 

ঝকদোঝমটার েূদর নারা শহদর ঝমস্টার আৎসুঝশ আমাদক ঝনমন্ত্রন করদেন একটা ঝবদশষ কারদণ । লসটা জানদত 

লপদর আসুকা লথদক িিঃ হাঝেদরাও আমাদক ঝনমন্ত্রন পাঠাদেন ওনার কাদে কদয়কটা ঝেন ঘুদর আসার অনুদরাধ 

কদর ।  

ওসাকা লস্টশন লথদক ঝমিঃ আৎসুঝশ আমাদক গাঝেদত তুদে ঝনদেন । ৩০ ঝকদোঝমটার লযদত ঝমঝনট কুঝে োদগ । 

তার ফাাঁদকই আৎসুঝশ জানাদেন ঝতঝন লকন আমাদক ঝনমন্ত্রন কদরদেন । তখনই জানোম, এই নারা শহর এবং 

আদশ পাদশর কদয়কটা অঞ্চদে নাঝক উাঁেু উাঁেু বাঝে লভদে লভদে ধুঝেস্মাৎ হদয় যাদি । আঝম ভুঝমকদের কথা 

তুেদতই আৎসুঝশ জানাদেন, “লয লয বাঝেগুদো যখন যখন লভদে পদেদে, তখন ভুঝমকদের ঝেহ্নমাি ঝেে না । 

যঝেও এটা ঝঠক লয জাপান ভুঝমকে প্রবন অঞ্চে, লয জদনয আদগ সব বাঝেই কাদঠর ততঝর হত । ঝকন্তু এখন 

স্থাপতযঝবেযার লেৌেদত পাকা বাঝে, এমনঝক হাইরাইজও হদয়দে প্রেুর । তুঝম লতা জাদনা, আঝম স্থাপতযঝবে । 
অদনক উাঁেু বাঝে বা হাইরাইজ আমারই তত্ত্বাবধাদন ততঝর । সাধারণ ভুঝমকদে লসই বাঝের ঝবনু্দমাি েঝত হদব না 

। লসগুদো টাই-ঝবম পদ্ধঝতদত এবং তার সদে ঝভদত ঝরং ও লবয়াঝরং পদ্ধঝত বযবহার করার ফদে ওগুদো 

অদনকটা কেন সহয করদত পাদর” ।  

“ঝকন্তু প্রশ্ন লসটা নয় । ভুঝমকদের ঝবনু্দমাি ঝেহ্নমাি না থাকা সদেও ঝক কদর বাঝেগুদো লভদে পেদো বা বো 

ভাদো রমাগত লভদে েদেদে --- লসই রহসয উদ্ঘাটন করদত আঝকমদটক্টরা লেষ্টা কদরও সফে হনঝন । লভদে পো 
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বাঝের মদধয অদনকগুদো সরকাঝর অঝফসও রদয়দে । ফেত, বহু মহামুেয কাগজপি ও েঝেে নষ্ট হদয় লগদে । 

সঝতয কথা বেদত ঝক, আঝমও ভীষণ রকম অবাক হদয়ঝে কারণ লয বাঝে ৬ বা ৭ ঝরখটার মািাদতও লভদে যাওয়ার 

কথা নয়, ঝবনা কেদন লসগুদো লভদে যাদি ঝক কদর”?  

আঝম আৎসুঝশদক ঝজদজ্ঞস করোম, অনয লকান কারণ থাকার সম্ভাবনা আদে ঝকনা ?  

আৎসুঝশ আমার প্রদশ্নর উত্তর না ঝেদয় বেদো, “শুধু লভদে পোই নয়, ঝকেু ঝকেু বাঝেদত হঠাৎ কদর আগুন লেদগ 

যাদি । আর লসই আগুনদক আগুন না বদে ভয়াবহ ঝবদস্ফারক অঝিকান্ড বো উঝেৎ । এমনঝক েুদটা েমকদের 

অঝফসও পুদে লশষ হদয় লগদে । লতামরা লযটাদক মহাদফজখানা বদো, জাপাদনর লতমঝন নানারকম সরকাঝর তথয, 

েঝেে েস্তাদবজ সম্বঝেত অঝফসঝটও কদয়ক ঘণ্টার মদধয পুদে োই হদয় লগদে ।  

ঝবদকদের মদধযই নারা শহদরর আৎসুঝশর বাঝেদত লপৌঁেোম । আৎসুঝশর স্ত্রী এঝমদকা জাপাঝন কায়োয় অভযথমনা 

জানাদেন । ওদের একমাি লেদে লটাঝকওর কাদে লকাথায় লযন থাদক, মাদস একবার বাঝেদত আদস ।  

সদন্ধযদবোয় ড্রইংরুদম বদস যখন আঝম আর আৎসুঝশ কথা বেঝেোম, তখনই আৎসুঝশ জানাদো লয এই উদ্ভট 

রহসয লভে করার লকান উপায় আঝম ভাবদত পারঝে ঝকনা ? আমাদক ঝনমন্ত্রন জানাদনার এটাও একটা কারণ । 

জানাোম, আমাদক ভাঙা আর লপাো বাঝেগুদো একটু লেখদত হদব । তারপর লেখা যাক লকান উপায় বার করা 

যায় ঝকনা ।  

আমরা অদনকগুে লভদে পো বাঝে লেখোম । পুদে যাওয়া েমকে লকন্দ্র আর সরকাঝর অঝফসও লেখোম । মদন 

হে লকউ লযন লখেনা বাঝের মত লসগুদোদক লভদে গুাঁঝেদয় ঝেদয়দে । 

তদব সঝতয কথাটা স্বীকার কদর লনওয়া ভাে – ঝতন োরঝেন ধদর অদনক লেদখ শুদন, আরও অদনক লভদবও আঝম 

লকান সমাধান খুাঁদজ পাঝিোম না । শুধু ঐ লভদে যাওয়া েমকদের অঝফদসর ধ্বংসাবদশদষ সাো সাো লফনা 

জাতীয় বস্তু েঝেদয় আদে, লসটা লোদখ পেদো ।  

ইঝতমদধয আসুকা লথদক পোথমঝবজ্ঞানী িিঃ হাঝেদরার লফান এদসদে, জানদত লেদয়দে আঝম কদব যাঝি ইতযাঝে । 

আৎসুঝশ জানাদেন, হাঝেদরা খুব ভাদো লবহাো বাজায় । ইোঝনং নাঝক ভারতীয় রাগ সেীত সম্বদন্ধ আগ্রহ লজদগদে 

। ঝশদখওদে অদনকটা । তুঝম ভারত লথদক এদসদো, তাই লতামাদক ওর বাজনা লশানাদব বদে উেগ্রীব হদয় আদে । 

আৎসুঝশদক বেোম লয তাদক যখন ঐ সমসযা ঝনদয় এই মুহুদতম লকান সাহাযয করদত পারোম না, তখন আমাদক 

ভাববার জদনয েুঝতনঝেন সময় োও । কঝেন না হয় হাঝেদরার কাদেই ঘুদর আঝস ।  

আৎসুঝশ বেে, “আঝম আঝকমদটক্ট হদয়ও লতা ঝকেু কারণ খুাঁদজ লপোম না, লতামাদক আর লোষ লেদবা কী কদর”?  
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পদরর ঝেন সকাদেই আৎসুঝশ আমাদক েঝিশ ঝকদোঝমটার েূদর হাঝেদরার কাদে লপৌঁদে ঝেে ।  

হাঝেদরা বাঝের সামদনর েদন একটা লেয়ার ঝনদয় ঝবষন্ন মুদখ বদস ঝেে । আমাদের লেদখ খুব খুশী হে । লভতদর 

ঝনদয় লগে । আৎসুঝশ ঝজদজ্ঞস করদো, “তুঝম অমন মনমরা হদয় বদসঝেদে লকন”?  

হাঝেদরা বেে, “লস অনয বযাপার । আঝম লোটদবোদবো লথদকই ঝরউমযাঝটক হাটম-এর রুগী । প্রঝতমাদস আমাদক 

একটা ইনদজকশন ঝনদত হয় । লয লেদেটা ইনদজকশন লেয়, প্রঝতমাদস ঝঠক সমদয় আদস । এ মাদস তার কী 

হে, লক জাদন ! আসদেও না, লমাবাইেও বন্ধ । অথে আমার এক মাস লপঝরদয় আরও েশ ঝেন এঝগদয় লগদে । 

তার পাত্তা লনই ।  

আঝম হাঝেদরার ঝপদঠ হাত লরদখ বেোম, “লকান ঝেন্তা লনই । আর েুএকঝেন লেদখা, না হদে আঝমই লতামায় 

ইনদজকশন ঝেদয় লেদবা”।  

হাঝেদরা আমার ঝেদক তাঝকদয় বেে, “এই ইনদজকশন লেওয়া লবশ শি, সবাই পাদর না”।  

বেোম, “জাঝন হাঝেদরা, আঝম জাঝন এটা সাধারণ ইনদজকশন নয় । লবঞ্জাঝথন লপঝনঝসঝেন
[1] 

লযদহতু ঝিদপা 

লপঝনঝসঝেন, তাই ২০ লগজ ঝনিে ঝেদয় ঝিপ গু্লঝটয়াে মাসদে ঝেদত হয় ।  

হাঝেদরা একটু অবাক হদয় আমার ঝেদক তাঝকদয় বেে, “ঝঠক বদেে । তুঝম জাদনা এটা ঝকভাদব ঝেদত হয়”?  

উত্তর ঝেোম না, একটু মুেঝক লহদস মাথা লনায়াোম ।  

আৎসুঝশ বেে, “আঝম তাহদে আঝস বনু্ধ”। হাঝেদরাদক ঝজদজ্ঞস করদো, “ওদক ঝনদত ঝক আঝম আসদবা, নাঝক ....”  

হাঝেদরা মািপদথ থাঝমদয় ঝেদয় বেে, “তুঝম লয ওদক আমার বাঝে অবঝধ লপৌঁদে ঝেদে, তার জদনয অদনক ধনযবাে 

। লফরার সময় আঝম ওদক লতামার বাঝে লপৌঁদে লেদবা”।  

হাঝেদরার ঘদর লেখোম নানা রকম লবহাো সাজাদনা রদয়দে । লকানটা বে, লকানটা মািাঝর আবার লকানটা লবশ 

লোদটা । ঝজদজ্ঞস করায় জানাদো, “মন্দ্রসপ্তদক বাজাদনার জনয বে লবহাো, আর মধয সপ্তদকর জনয মািাঝরটা । 

যঝে ইদি হয় তার সপ্তক লথদক শুরু করদবা, তখন লোটটা বাজাই ।  

বেোম, “তুঝম নাঝক ভারতীয় শাস্ত্রীয় সেীত ঝনদয়ও েেমা করদো”?  

হাঝেদরা জানাদো, “পাশ্চাতয সেীত আর আমাদের প্রােয সেীতই বাজাতাম । যখন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সেীত শুনোম, 

মদন হে, হাদত স্বগম লপদয়ঝে । এমন ঝবঝেি ভাদবর সুর, ঝবঝভন্ন রাগ শুদন মদন হে, আঝম এই সেীদতরই লখাাঁদজ 

ঝেোম । তারপর ভারতীয় স্বরঝেঝপ পেদত ঝশখোম । লতামাদের লেদশর ওস্তাে আর পঝণ্ডতদের বাজনা শুনোম । 
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লযন লনশার মত লপদয় বসদো । গত পাাঁে সাত বের ধদর তাই ঐ সেীত আয়ে করার লেষ্টা করঝে । ঝকেুটা 

ঝশদখঝে । তদব লতামাদের ঐ রাগ সেীদতর ভাণ্ডার লতা অফুরন্ত – লবাধহয় এক জীবদন লশষ করা যায়না ।  

একজন জাপানীর কাদে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সেীদতর প্রঝত এই শ্রদ্ধা লেদখ অঝভভুত হোম । সঝতযকাদরর সেীত 

রঝসক হদেই তদব এটা সম্ভব । এ লতা ঐ ঝবশ্বকমমা পুদজায় বাজাদনা ‘গেঝতদস ঝমদস্টক’ নয় ।  

ঝজদজ্ঞস করোম, “হাঝেদরা, তুঝম ভারতীয় স্বরঝেঝপ পেদত পাদরা”?  

হাঝেদরা বেে, “হযাাঁ, ঝশদখ ঝনদয়ঝে । তদব ঝক জাদনা িস, স্বরঝেঝপদত শুধু রাগ সেীদতর কাঠাদমাটা লবািা যায় । 

মীে বা গমদকর কাজ শুদন ঝশখদত হয় । তাই আঝম প্রেুর রাগ সেীত শুঝন । লতামাদের ভারতীয়দের কাদে এ লয 

কী অমুেয সেে আদে – ভাবা যায় না ।  

হাঝেদরা ঝবদয় থা কদরঝন । একাই থাদক । দটুটো শয়ন কক্ষ ছোড়ো এই বোইটেে ঘেটো ওে সঙ্গীত কক্ষ । 
এ ছোড়ো এে পোটশই ওে ল্যোবটেটোরেটত ববজ্ঞোরনক পেীক্ষো রনেীক্ষোে সেঞ্জোম ও বই পত্তে । একটো 

সসল্টে সতো পদোর্থরবদযোে বই ঠোসো । আবোে অনয একটো সসল্টে ভোেতীয় েোগ সঙ্গীটতে বই, 

স্বরঝেঝপর বাাঁধাদনা খাতা আর ঝকেু িাদয়রী ।  

হাঝেদরার কাে লথদক জানদত পারোম, ওর তবজ্ঞাঝনক পরীোর মুে ঝবষয় ‘শব্দ’, ‘ঝমউঝজক লথরাঝপ’ ইতযাঝে । 

একজন পোথমঝবজ্ঞানী ঝযঝন শব্দ ঝনদয় ঝরসােম কদরন, আবার শাস্ত্রীয় সেীত ঝনদয় েেমা কদরন --- ঝতঝন লয ঝমউঝজক 

লথরাঝপর ওপর কাজ করদবন, লসটাই লতা স্বাভাঝবক । 

খাবার সময় লযটা লেখোম, তাদত উৎফুল্লই হোম । অদক্টাপাস আমার অনযতম ঝপ্রয় খাবাদরর পে । আদগও 

লখদয়ঝে । আজ হাঝেদরা আবার খাওয়াদো । লখদত লখদত নানান গল্প েেদো । ঝবদশষ কদর মাে ঝনদয় । হাঝেদরার 

মদত পূবমভারদতর লভাজন অভযাস জাপানীদের খুব কাোকাঝে । কারণ মাদের প্রঝত আকষমন ।  

ঘনাো ঝশঝশদরর পযাদকট লথদক ঝনদজর অজাদন্তই আরও একটা ঝসগাদরট তুদে ঝনদেন, ধরাদেন, এক বুক লধাাঁয়াও 

োেদেন । এই ফাাঁদক লগৌর ঝজদজ্ঞস করদো, “ লসটা ঝঠক । বাঙাঝেরাও লতা মাে ঝপ্রয় । তা ঘনাো, আপঝন 

অদক্টাপাদসর ঠযাং ঝেবদেন ?  

ঝশঝশর লগৌরদক থামাবার লেষ্টা করদো, “ হযাাঁ, তুই লযমন মুরগীর ঠযাং-এ কামে ঝেস ।  

লগৌর মন্তবয করদো, “আহা মুরঝগরও যঝে আটটা পা হত -- !! কতগুদো লেগঝপস হত, লসটা ভাব”।  

এই সব লবাকা লবাকা আদোেনাদক ঘনাো এঝেদয় লগদেন, তাাঁর মুখঝনিঃসৃত বানীর লনৌদকা এঝগদয় েেদো ।  
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পরঝেন সদন্ধযদবোয় হাঝেদরা লবহাো ঝনদয় বসদো । একমাি লশ্রাতা আঝম । লসঝেন আমাদক তভরবী রাগ বাঝজদয় 

লশানাদো । বে ভাদো বাজনার হাত হাঝেদরার । সঝতযই মুগ্ধ হোম । এক জাপানীর হাদত তভরবীর ঝবষন্ন লভার 

লযন ধরা ঝেে । রঝসকতা কদর বেোম, “তুঝম তবজ্ঞাঝনক না হদয় সেীত ঝশল্পী হদেও লতামার রীঝতমত নামযশ 

হত”।  

প্রশংসায় খুব খুশী হে হাঝেদরা । ওর কুতকুদত লোখ আর েযাপ্টা নাদক এমন ভাদব ঝবনদয়র হাঝস হাসদো, মদন 

হে লযন এক ঝনষ্পাপ ঝশশুর আনন্দ লেখদত লপোম । 

পদরর ঝেন সকাদে বাথরুদম প্রায় এক ঘণ্টা কাটাদো হাঝেদরা । আর ঐ এক ঘণ্টা ধদরই ওর গুনগুন কদর গাওয়া 

গান আমার কাদন আসঝেে । লবঝরদয় জানাদো, “িস, েুিঃঝখত, বাথরুদম আমার একটু সময় োদগ । তারপর 

হাঝেদরা আমাদক ঝনদয় লবদরাে । কাোকাঝে পৃঝথবীর অনযতম প্রােীন বুদ্ধ মঝন্দর আসুকা লিরা লেখদত লগোম । 

তারপর তাঝেবানা লিরা, ইঝসবুতাই লকাফুনও লেখোম । োঞ্চ সারোম মািপদথ একটা লরসু্টদরদন্ট । আঝম 

েপসটীক ঝেদয় খাওয়ায় স্বিন্দ লেদখ হাঝেদরা খুব খুঝশ হে ।  

সদন্ধয লবোয় হাঝেদরা আজ আবার লবহাো ঝনদয় বসদো । আজ লশানাদো ‘রাগ বসন্ত’ । যথারীঝত আজও খুব 

ভাদো বাজাদো । বাজনা লশষ কদর লবহাোটা নাঝমদয় লরদখ আমার ঝেদক হাঝস মুদখ ঝজজ্ঞাসু েৃঝষ্টদত তাকদো ।  

বেোম, “অপূবম হদয়দে । তুঝম খুব ভাদো বাজাও – লয লকান ভারতীয় ওস্তােঝজর লথদক লকান অংদশ নয় । তদব 

এক জায়গায় একটু গণ্ডদগাে হদয়দে । তুঝম লবাধহয় ভুে কদর একবার পঞ্চম েুাঁদয় লফদেদো । ‘বসন্ত’ রাদগ ঝকন্তু 

আদরাহ পঞ্চম বঝজমত ।  

অবাক হদয় হাঝেদরা আমার ঝেদক তাঝকদয় বেে, “তুঝম বুিদত লপদরে ? হযাাঁ, ঝঠকই বদেে, তীব্র মধযম েুাঁদত ঝগদয় 

একবার পঞ্চদম আঙুে লঠদক লগদে । বাজাবার সময়ই আঝম বুিদত লপদরঝে । ঝকন্তু ঐ সামানয ভুেটাও লতামার 

কাদন লগদে ? সঝতয িস, লতামার মত লবাদ্ধা লশ্রাতাদক বাজনা শুঝনদয়ও আনন্দ । লবািাই যাদি, তুঝম ভারতীয় 

শাস্ত্রীয় সেীত গুদে লখদয়দো ।  

হাঝেদরাদক বেোম, “আসদে রঝব আর ঝভঝজর সদে এই ঝবষদয় আমার নানা আদোেনা হদয়দে । তাাঁরাও আমার 

সেীত লবাদধর প্রসংসা কদরদেন”।  

হাঝেদরা ঝজদজ্ঞস করদো, “রঝব আর ঝভঝজ লক”? 

--“রঝব মাদন ঐ লতামরা যাদক রাঝভ অথমাৎ রাঝভশঙ্কর বদো । লসতার বােক । আর ঝভঝজ মাদন ঝভঝজ লযাগ – 

লবহাোর ওস্তােঝজ”।  
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আর তখনই ঝশবুর লসই খুকখুদক কাঝশটা ঝফদর এদো । ঝশঝশর বদে উঠে, “এই কাশীরাম োস, তুই ঝক কাঝশর 

ওষুধটা ঝঠক মত খাঝিস না”? এবং এটা বোর ফদে ঝশবুর কাঝশটা আরও লবদে লগে এবং কাশদত কাশদত 

োোদন েদে লগে । লসখাদন ঝগদয় লবশ কদর গো লেদে লকদশ ঝনে । যঝে কাদরা মদন হয় লয ঐ কাঝশটা 

অদনকটা োপা হাঝসর মত, তাহদে আমারা লকান মন্তবয করদবা না ।  

ঘনাো কাশীরাম োসদক পাত্তা না ঝেদয় আবার শুরু করদেন, “তারপর ঐ সেীত ঝনদয় আদোেনা করদত করদত 

কখন লযন রাগ সেীদতর প্রভাব ঝনদয় আদোেনায় লমদত উদঠঝে ।  

বেোম, “জাদনা, কঝথত আদে, আমাদের লেদশ তানদসন নাদম একজন গায়ক নাঝক েীপক রাদগ গান লগদয়ঝেদেন, 

আর তাদতই নাঝক আগুন লেদগ ঝগদয়ঝেে । তারপর তাাঁর পুি ঝবোস খান নাঝক লটাঝে রাগ লগদয় বৃঝষ্ট নাঝমদয় 

লসই আগুন ঝনঝভদয়ঝেে । যঝেও এটা গল্পই মদন হয় । সঝতয লতা আর এমন হয় না ।  

তীব্র প্রঝতবাে কদর উঠে হাঝেদরা । বেে, “লক বেদো হয় না ? শব্দ ঝেদয় আগুন জ্বাোদনা লমাদটই অসম্ভব নয় । 

শদব্দর েমতা সম্বদন্ধ লতামার লকান ধারণা লনই । বদেই লোট লবহাোটা নাঝমদয় আনদো । সামদনর টুদের ওপর 

একটা কাাঁদের গ্লাস রাখদো । আর লবহাোটা ধদর আমাদক বেদো, “লেদখা কী হয়”? --- বদেই লসই লোট্ট 

লবহাোয় েে টানদো; একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ লবঝরদয় এদো । তারপর ধীদর ধীদর সুরটাদক আরও ওপর ঝেদক 

ঝনদয় লগে । যখন ঐ লবহাোর আওয়াজ তীক্ষ্ণতার েরদম লপৌঁদেদে, হঠাৎ কাাঁদের গ্লাসটা টুকদরা টুকদরা হদয় লভদে 

পেদো – কাাঁে েঝেদয় পেদো োরঝেদক ।  

হাঝেদরা বেদো, “বুিদে শদব্দর অঝভঘাত কাদক বদে”?  

আঝম সঝতয অবাক হদয় ঝগদয়ঝেোম । ঝটনঝটদনর গদল্প ঝসঝনওরা কযাস্টাঝফয়রা গান লগদয় একটা ফুেোঝন লভদে 

লফেঝেে – পদেঝে । তদব ওটাদক বানাদনা গল্পই লভদবঝেোম । আজ লতা োেুষ প্রমাণ লপোম ।  

হাঝেদরা বেে, “িস, তুঝম লতা নানান লেশ ঘুদরদো । ইংেযাদন্ডর ব্রাউটন িুেন্ত লসতুর কথা লশানঝন ? ১৮৩১ সাদে 

একেে তসঝনক ঐ ঝব্রদজর ওপর ঝেদয় মােমপাস্ট করার সময় ঝব্রজটা লভদে পদেঝেে । লসই লথদক ইংেযাদন্ড ঝনয়ম 

ঝেে, লকান ঝব্রদজর ওপর লকান তসনযেে মােমপাস্ট করদত পারদব না । সোধোেণ ভোটব হোাঁটটত হটব ।  

১৮৫০ সাদে ফ্রাদের লমইদন নেীর ওপর অযাঞ্জার ঝব্রজ ঝঠক ঐ একই কারদণ লভদে পদেঝেে । 

প্রদতযক স্থাপদতযর একটা ঝনজস্ব কোঙ্ক থাদক । যঝে লসই কপোদঙ্কর সদে অঝতঝরি বাইদরর লকান কোঙ্ক 

ঝমদে যায় তাহদে অনুরণনএবং লোেন সৃঝষ্ট হয় এবং ঐ অনুরনদনর এবং লোেদনর অঝভঘাদত লকান ঝব্রজ বা বাঝে 

বা লয লকান ইমারত লভদে লযদত পাদর । লসটা লয শব্দই হদত হদব তার লকান মাদন লনই । লয লকান কেন বা 

তরে বা লোেন
[2]

 – এমনঝক শব্দহীন শব্দও হদত পাদর ।  
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মদন মদন স্বীকার করদতই হে লয হাঝেদরার এ ঝবষদয় প্রেুর জ্ঞান । তবু আঝম ঘুঝরদয় প্রশ্ন করোম, “অনুরণন 

কোঙ্ক ঝমদে লগে, লবশ লসটা না হয় লমদন লনওয়া লগে । ঝকন্তু লসটা ঝেদয় লতা তানদসদনর গান লগদয় আগুন 

জ্বাোদনার লকান বযাখযা হয় না ।  

“হয়,হয়”, হাঝেদরা বদে উঠে, “আগুন লনভাদনার জনয অঝি ঝনবমাপক লফনা বা লফাম বযবহার করা হয়, জাদনাদতা 

?  

“জাঝন” আঝম বেোম, “তাই ঝেদয় আগুন লনভাদনা হয়, জ্বাোদনা হয় না”।  

হাঝেদরা এবার গো তুদে বেে, “হয়, লসটাও হয় । অঝি ঝনবমাপক লফনার ঝসঝেন্ডাদরর মদধয যঝে এমন লকান শব্দ 

বা শদব্দর লেদয় লবশী কোদঙ্কর শব্দ তরে ঝঠক মত লযাগ করা যায়, তাহদে ঐ অঝি ঝনবমাপক লফনার তাপমািা 

েশ হাজার ঝিঝগ্র ফারদনহাইট পযমন্ত উদঠ লযদত পাদর
[3] । অর্থোৎ সতোমোটদে রহটসটব প্রোয় সোটড় পোাঁচ হোজোে 

রিরি সসল্রসয়োস । সূটযথে কটেোনোে কোছোকোরছ তাপমািা । বুিদত পারদো, তাদত কী হদত পাদর ? তার 

সদে ঐ লফাম লভদে ঝগদয় কারবন িাই অক্সাইি আর বাস্প উৎপন্ন হয় – ফদে ঝভতদরর োপ প্রেণ্ড লবদে যায় । 

তখন ওটার ঝবদস্ফারণ হয় । এবার আন্দাজ কাদরা ঐ তাপমািায় লকান ঝবদস্ফারণ হদে কী হদত পাদর । আগুন 

লকন, আগুদনর বাব ঝকম্বা ঠাকুরোও লেদগ লযদত পাদর”।  

পোথমঝবজ্ঞানীর কথা শুদন লভতদর লভতদর অবাক হদেও, বাইদর লসটা প্রকাশ করোম না । উদে কথা লঘারাদনার 

জনয আবার ঐ রাগ সেীদতর আদোেনায় ঝফদর লগোম । হোরচটেো জোনোটল্ো, তাদরর বাজনাই ওর লবশী পেন্দ । 

তদব ভারতীয় লসতার বা সদরাে ও বাজাদত পাদর না, কারণ ওটা গুরুমুখী ঝশো । তাই লবহাোই ওর সেী ।  

রাদি ঝবোনায় শুদয় ঝেন্তা করদত োগোম—নানা রকম ভাবনা মাথায় এদো । ঝকেুটা বুিদত পারোম । ঝকন্তু 

পুদরাটা বুিোম না । এ লযন লসই লযটা খুাঁজঝে, অযাঝেত ভাদব লসটাই এদস ধরা লেবার লেষ্টা করদে । তাই পদরর 

ঝেন অনয পথ ঝনদত হে ।  

সকাদে যখন ও বাথরুদম ঢুকদো, তখন ওর েযাদব ঝগদয় ওর ঝরসােম লপপাদরর খাতাগুদো উদে পাদে লেখদত 

োগোম । সবই জাপানী ভাষায় লেখা । তদব অবাক োগদো, একটা ফাইদের সব পাতায় লকাঝরয়ান ভাষায় লেখা 

লেদখ । ফাইেটার কদয়কপাতা পদেই যা লবািার তা বুদি লগোম । হাঝেদরা বাথরুম লথদক লবদরাবার আদগই 

আবার সব যথাযথ ভাদব লরদখ বাইদরর ঘদর বদস ওর স্বরঝেঝপর খাতাগুদো এমন ভাদব লেখদত োগোম যাদত ও 

লবঝরদয়ই ভাদব লয আঝম ঐ স্বরঝেঝপ ঝনদয়ই এতেণ বযস্ত ঝেোম ।  

সকাদে যখন েুজদন জেখাবার খাঝি তখন হাঝেদরা ঝনদজই প্রসেটা তুেদো । বেে, “বুিদে িস, ঐ 

ইনদজকশদনর লেদেটার লয কী হে, লক জাদন ? তুঝম বদেঝেদে -- 
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কথা লকদে ঝনদয় বেোম, “ও হযাাঁ, ভুদেই ঝগদয়ঝেোম । আজদক ঝবদকদে লতামাদক ইনদজকশনটা পুস কদর লেদবা 

।  

সকাদে আবার একটু এঝেক ওঝেক লবোদনা হে । ঝবদকদে ঝফদর এদস কথা রাখোম ।  

ঈথাদরর ঝশঝশ, ঝসঝরঞ্জ, ঝিঝস্টেি ওয়াটার আর লবঞ্জাঝথন লপঝনঝসঝেদনর ভায়াে হাঝেদরার েযাদবই ঝেে । আঝম 

ঝিঝস্টেি ওয়াটাদরর আেুযে লভদে জেটা ঝসঝরদঞ্জ লটদন ঝনোম । তোেপে অটনকটো জল্ রসরেঞ্জ সর্টক 
সেটল্ রদটয় আমার পদকদট থাকা স্কদপাোমাইদনর অযােুযে লথদক লবশ ঝকেুটা ওষুধ লটদন ঝনদয় লবঞ্জাঝথন 

লপঝনঝসঝেদনর ভায়াদে ভদর ঝেোম । ঝকেুেণ ধদর িাাঁকাদতই ওষুধগুদো সব একসদে ঝমদশ লগে । তুদোয় ঈথার 

ঝনদয় বাইদরর ঘদর হাঝেদরার কাদে লগোম । ওদক উদো কদর শুইদয় ওর লকামদর ধীদর ধীদর পুদরা ঝমশ্রণটা পুশ 

কদর ঝেোম । একটু বযাথা োগদো । োদগই । লবঞ্জাঝথন লপঝনঝসঝেন ঝনদে শুধু বযাথা োদগ না – েুএকঝেন বযাথা 

থাদকও । ঝকেুেণ শুদয় লথদক হাঝেদরা ধীদর ধীদর উদঠ বসদো ।শুধু বেে, “ধনযবাে িস” । তার বযাথার কারদণ 

ঝকেুেণ লোখ বন্ধ কদর বদস রইে । আঝমও স্কদপাোমাইদনর কাজ শুরু হওয়া অবঝধ অদপোয় রইোম । 
[4]

  

হযাাঁ, ঝঠকই শুদনদো, আঝম স্কদপাোমাইনই বদেঝে । স্কদপাোমাইনদক বো হয় টু্রথ-ঝসরাম । এটা শরীদর প্রদবশ 

করদে লকউ আর ঝমদথয কথা বেদত পাদর না । সব সঝতয কথাগুদো মুখ ঝেদয় লবঝরদয় আদস । ঝিতীয় ঝবশ্বযুদদ্ধর 

সময় ধৃত গুপ্তেরদের লপট লথদক কথা আোয় করার জনয এটা বযবহৃত হত ।  

যাইদহাক ঝমঝনট পদনদরা কুঝে পদর প্রশ্ন শুরু করোম । লসই প্রশ্নগুদো লথদক যা জানদত পারোম তা লযমন 

ঝবস্ময়কর, লতমনই ভয়াবহ ।  

হাঝেদরা ওর আসে নাম নয় আর ও জাপানীও নয় । ওর আসে নাম ঝজ-হুন আর ও লকাঝরয়ার মানুষ । ঝজ-হুন 

জাপাদন এদস জাপানী নাম ঝনদয় বসবাস করদতা একটা ঝবদশষ উদেশ ঝনদয় – আর লসই উদেদশর নাম প্রঝতদশাধ 

।  

গত ঝিতীয় ঝবশ্বযুদদ্ধর সময় জাপানীরা লকাঝরয়া, তাইওয়ান প্রভৃঝত লেশ লথদক প্রেুর ঝকদশারী ও যুবতীদক ধদর 

এদনঝেে-- কাউদক োকঝরর লোভ লেঝখদয়, কাউদক টাকা ঝেদয় বা কাউদক লজার জবরেঝস্ত কদর । ঐ ধদর আনা 

লমদয়দের জাপানী তসঝনকদের লবসকযােগুদোর কাদে এক একটা বাঝেদত আটদক রাখা হত । ওদের কাজ ঝেে 

জাপানী তসঝনকদের আনন্দ োন করা । বা বো ভাদো, ওদের এই কাদজ বাধয করা হত । অবাধয হদে জুটদতা 

মারদধার, লখদত না লেওয়া, ঝকম্বা ঝসগাদরদটর লোঁকা ।  

এমন লমদয়দের মদধয একজন ঝেে ঝজ-হুদনর ঠাকুরোর লবান । মাদন ওর বাবার ঝপঝস । তাদকও ঐ জঘনয কাজ 

করানর জনয ধদর ঝনদয় ঝগদয়ঝেে । বাধা লেওয়ার উপায় ঝেে না লকননা লসটা করা হদয়ঝেে বনু্দদকর নদের 
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সামদন । ঐ ঠোকুেদোে সবোন সকোথায় ঝেে, লকমন ঝেে – জানার লকান উপায়ও ঝেে না । একটা বাঝেদত 

প্রহরা লবঝিত হদয় জাপানী তসঝনকদের োবী লমটাদত হত । োর বের পদর লসই লমদয় যখন ঝফদর আদস, তখন লস 

আর কুঝে বেদরর যুবতী নয় – ঝফদর এদসঝেে শীণমকায়, নুদয় পো, সারা শরীদর অতযাোদরর ঝেহ্ন, আর শরীদরর 

লভতদর আর বাইদর ঝবষাি জীবানুর েত সহ এক কুঝে বেদরর বৃদ্ধা । তারপর অবশয লবশীঝেন বাাঁদেও ঝন লস 

লমদয় ।  

ঝজ-হুন এসব গল্প শুদনদে বাবা মাদয়র কাদে । লসই লথদক জাপানীদের ওপর তার প্রেণ্ড ঘৃণা জন্মায় । ঝক এক 

অদু্ভত প্রঝতদশাধ সৃ্পহা ঝনদয় লস জাপাদনর সু্কে, কদেজ, ঝবশ্বঝবেযােদয় লেখাপো লশদখ ঐ হাঝেদরা নাম ঝনদয় । 

সবাই জানদতা হাঝেদরা একজন ঝবখযাত জাপানী পোথম ঝবেযা ঝবশারে । সবাই খুব সম্মান করদতা ওদক ।  

ঝকন্তু এদতা বেদরও ওর মন লথদক লসই পুরদনা প্রঝতদশাধ সৃ্পহা যায়ঝন । শব্দ ঝনদয় গদবষণা করদত করদত লস 

আঝবষ্কার কদর ঝেে শদব্দর (বা তরে এবং কেদনর) ধ্বংসাত্মক েমতা ।  

ঐ ঝবষয় ঝনদয় তার গদবষণা শুরু হে । তার গদবষনার ঝবষয় ঝেে শদব্দর অঝভঘাদত লকান ঝনমমাণ, অথমাৎ উাঁেু বাঝে 

বা িুেন্ত ঝব্রজ অথবা লয লকান স্থাপতয কী ভাদব ধ্বংস করা যায় । একটা যন্ত্র ততঝর করদো ঝজ-হুন – লযটা ঝেদয় 

লস লয লকান বাঝে বা অট্টাঝেকার সংকট কোঙ্ক(Critical Frequency) মাপা যায় । ফদে ঐ কোঙ্ক বা তার 

উত্তর সপ্তক(Higher Octave)-এ লকান তীব্র শব্দ বা শব্দ-উত্তর (ultrasonic) কেন ঝেদয় লসই বাঝে বা 

স্থাপতযদক সহদজই ধ্বংস করা সম্ভব ।  

ওর ঝিতীয় আঝবষ্কার হে পঝরবতমনশীে কোদঙ্কর শব্দ প্রদেপণ যন্ত্র ততঝর করা । 

প্রথম যন্ত্রটার আকার ঝেে একটা েম্বা স্মাটম লফাদনর সমান । আর শব্দ প্রদেপণ যন্ত্রটা আরও লোট এবং এটা 

সদে টাইমার যুি থাকদতা । স্কদপাোমাইদনর প্রভাদব ঐ েুদটা যন্ত্রই লস আমাদক লেখাদত বাধয হে, আর লসগুঝে 

ঝক কদর কাজ কদর, লসটাও বযাখযা করদত বাধয হে ।  

আর তৃতীয়টা ঝেে শব্দ-উত্তর তরে প্রদেপ যন্ত্র, লযটা ঝেদয় লস অঝি ঝনবমাপক লফাম ঝসঝেন্ডাদরর লভতদর শদব্দর 

আদোেদন ঝবদস্ফারণ ঘটাদত পাদর ।  

মদন মদন ভাবোম, আৎসুঝশ, তুঝম লয কাদজর জনয আমাদক আমন্ত্রণ জাঝনদয়ঝেদে, তার উত্তর আঝম লবাধহয় লপদয় 

লগঝে । এক লকারীয় নাগঝরদকর প্রঝতদশাধ সৃ্পহা এর মুে কারণ । 

স্কদপাোমাইদনর প্রভাব কদম আসদতই ঝজ-হুন ক্লান্ত হদয় ঘুঝমদয় পেদো । এই ফাাঁদক আঝমও ঐ যন্ত্রগুদোর 

কাযমকাঝরতা আর ওর গদবষণা পিগুদোর ওপর লোখ লবাোনর সময় লপোম । রাদতর খাওয়ার বাে লগে । তদব 

সারা রাঝি সময় পাওয়ার ফদে আমার একটু সুঝবদধ হে । রাতটা প্রায় ঝবঝনদ্রই কাটদো আমার ।  
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মজার বযাপারটা হদি লয স্কদপাোমাইদনর প্রভাদব মানুষ যা ঝকেু প্রকাশ কদর, লসটা আর পদর মদন থাদক না । 

সুতরাং পরঝেন সকাদে যখন ওর ঘুম ভাঙদো, আদগর মতই স্বাভাঝবক ভাদবই আমার সদে কথা বাতমা বেদো । 

আদগর ঝেদনর ওষুদধর প্রভাদব কী কী বদেদে লসটা আর ওর মদন ঝেে না ।  

প্রাতিঃরাশ খাওয়ার সময় আঝম ওর সেীত প্রঝতভার প্রশংসা করোম । ওর মুদখ একটা আত্মতৃঝপ্তর হাঝস েুাঁদয় লগে 

। আমার মত ঝবজ্ঞ লশ্রাতাদক বাজনা শুঝনদয় ও লয কতটা তৃপ্ত – লসটাও লবািাদো । তারপর বেে লয ওদক একটু 

নারা শহদর লযদত হদব, োইদব্ররীদত নাঝক ওর কাজ আদে । ওর প্রায় সারাঝেনই োইদব্ররীদত লেদগ যাদব ।  

আঝমও সদে সদে সুদযাগটা গ্রহণ করোম । বেোম লয তার কাদে ঝতন োরদট ঝেন খুব আনদন্দ কাটদো । এবার 

যঝে ও আমায় অনুমঝত লেয় তাহদে আজদকই আঝম আৎসুঝশর কাদে ঝফদর লযদত োই ।  

ঝনদজও সারাঝেন থাকদব না, আঝমও হয়ত একা একা লবার হব, এটা লভদব ঝজ-হুন রাঝজ হে । বেে নারা শহদর 

োইদব্ররীদত যাওয়ার পদথ ও আমাদক আৎসুঝশর বাঝেদত নাঝমদয় লেদব । লফান কদর লসটা আৎসুঝশদক জাঝনদয়ও 

ঝেে ।  

নারা শহদর আৎসুঝশর বাঝেদত লপৌঁদে এক বাঝট ো লখদয় ঝজ-হুন োইদব্ররীর উদেদশ লবঝরদয় লগে । আঝমও 

আৎসুঝশদক বেোম গাঝেটা গযারাজ লথদক বার করদত । 

আৎসুঝশ অবাক হদয় জানদত োইদো লকন আঝম গাঝে বার করদত বেঝে ।  

বেোম, “তুঝম আমাদক এেুঝন ওসাকা লস্টশদন লপৌঁদে লেদব । আঝম ওসাকা লথদক লট্রন ধদর লটাঝকও লপৌঁদে আজ 

রাদতই লেদশ লফরার ফ্লাইট ধরদবা । ফ্লাইদটর ঝটঝকট আঝম লনদট বুক কদর ঝনদয়ঝে ।  

আৎসুঝশ আরও অবাক হে । জানদত োইদো, আঝম লকন ওদের বাঝেদত আরও েুএকঝেন থাকদত পাঝর না ।  

বেোম, “আৎসুঝশ, গাঝেদত লযদত লযদত লতামায় সব বেদবা”।  

প্রেণ্ড অবাক হদেও আৎসুঝশ সম্মত হে । ওর স্ত্রী এঝমদকার লথদক ঝবোয় ঝনদয় গাঝেদত উঠোম । গাঝে েেদত 

শুরু করদো । তখন আৎসুঝশদক বাঝে, েমকে েপ্তর এবং ঝবঝভন্ন সরকারী অঝফস লভদে যাওয়ার কারণটা বযাখযা 

কদর বেোম । হাঝেদরা জাপানী নয় শুদন আরও ঝবঝস্মত হে । আর হাঝেদরা (বা ঝজ-হুদনর) কাণ্ডকারখানা শুদন 

লবাধহয় ঝবস্মদয়র লশষ সীমায় লপৌঁেদো ।  

বেে, “ িস, এ লতা আঝম কল্পনাও করদত পাঝরঝন । ঝকন্তু তুঝম পাঝেদয় লগদে ঝক সমসযার সমাধান হদব ?  

বেোম, “আঝম ঝকন্তু আমার ভদয়র কারদণ পাঝেদয় যাঝি না । ঝজ-হুনদক সামোদনার েমতা আমার আদে । 

আমার উপঝস্থঝত যাদত লতামাদের লকান েঝত না কদর, তাই জদনয আঝম েদে যাঝি । কারণ ঝজ-হুন ভীষণ ধুতম 
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এবং েঝতকারক । আর তুঝম সমাধাদনর কথা বেঝেদে । যাদত সমাধান হয়, তার বযবস্থা আঝম ঝকেুটা কদর 

এদসঝে । কাে রাদিই আঝম ওর যন্ত্র ঝেদয় ওর বাঝের সংকট কোঙ্ক ঝনণময় কদরঝে । একটা শব্দ প্রদেপ যন্ত্রদক 

লসই কোদঙ্ক লসট কদরঝে । আর ঝজ-হুন যখন গাঝে বার করঝেে, তখন ঐ যদন্ত্রর টাইমাদর কুঝে ঝমঝনট সময় 

লসট কদর আমরা লবঝরদয় এদসঝে লতামার বাঝের উদেদশ । এতেদণ লতামাদের হাঝেদরার, মাদন ঝজ-হুদনর বাঝে 

ধুঝেস্মাৎ হদয় লগদে । তার সদে ধ্বংস হদয়দে ওর গদবষণা পি আর সব যন্ত্রপাঝত । ঝকেুই আর অবঝশষ্ট লনই । 

ঝজ-হুন যখন সন্ধযদবোয় বাঝে ঝফরদব – আঝমও ততেদণ লটাঝকও ঝবমান বন্দর লথদক ভারদতর উদেদশ 

আকাশযাদন উদঠ লগঝে ।  

ওসাকা লস্টশদন লপৌঁদেও আৎসুঝশ ঝকেুেণ েুপ কদর বদস রইে । বেে, “ঝকন্তু যখন এগুদো একবার কদরদে, 

তখন আবার লতা অমন ধ্বংসাত্মক সৃঝষ্ট করদত পাদর । তখন কী হদব ?  

বযাগ লথদক ফাইেটা বার কদর ওর হাদত ঝেোম । বেোম, “এইটা লসই লকাঝরয়ান ভাষায় লেখা ওর ঐ শয়তানী 

গদবষণার ফাইে । এটা লতামাদের জাপান প্রশাসদনর হাদত লপৌঁেদেই ঝজ-হুদনর শ্রীঘর প্রদবশ লকউ আটকাদত 

পারদব না । সম্ভবত, এমন শত্রুদক জাপান প্রশাসন সারা জীবদনর মত বন্দী কদরই লরদখ লেদব ।  

বদেই আঝম ওসাকা প্লাটফদমমর ঝেদক হাাঁটা োগাোম – হতবাক আৎসুঝশ আমাদক ধনযবাে জানাবারও সময় লপে 

না ।  

References: 

[1] Benzathine benzylpenicillin, also known as benzathine penicillin G, is an antibiotic useful for the 

treatment of a number of bacterial infections.[1] Specifically it is to treat strep throat, diphtheria, syphilis, 

and yaws. It is also used to prevent rheumatic fever. It is given by injection into a muscle. more at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Benzathine_benzylpenicillin 

[2] Why Do Soldiers Break Stride On A Bridge? If the soldiers march at the same frequency as the 

natural frequency of a hanging bridge, resonance occurs and the bridge starts to oscillate vigorously 

resulting in the collapse of the bridge. More at: https://en.wikipedia.org/wiki/Angers_Bridge 

[3] The destructive power of sound waves: "Sonolysis relies on the process of Cavitation for its 
success," Keswani said. "Under certain conditions, sound waves cause the formation of small bubbles that 
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