
তিমর-লেস্টের হারিয়ে যাওয়া জগৎ তিমর-লেস্টের হারিয়ে যাওয়া জগৎ 

একটি বালক ও কুমিরের

সময়ের সাথে পরিভ্রমণ

একটি বালক ও কুমিরের

সময়ের সাথে পরিভ্রমণ

অলঙ্করণ:

পিটার ট্রুসলার

অলঙ্করণ:

পিটার ট্রুসলার
লেখক: হোসে র্যামোস হোর্ত্তা

এবং প্যাট্রিসিয়া ভিকার্স-রিচ
লেখক: হোসে র্যামোস হোর্ত্তা

এবং প্যাট্রিসিয়া ভিকার্স-রিচ



“ভূ-বিজ্ঞানীরা তিমর-লেস্টের পাথরের বিষয়ে এক শতাধিক বৎসর ধরে গবেষণা করেছেন এবং কীভাবে এই দ্বীপের সৃষ্টি হল সেই 

সম্পর্কে অনেক তথ্য খুঁজে পেয়েছেন। এখানে একটি ছেলে এবং কুমির হতে পারে আমাদের কাল্পনিক সাথী, যারা ভূ-বিজ্ঞানীদের 

তিমর-লেস্টের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বলতে সাহায্য করবে। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, মোহময়ী দ্বীপের সৃষ্টি রহস্য 

অনুসন্ধানের জন্য তাদের সেই চমৎকার অতীত ভ্রমণ ক্রমাগত চলতে থাকবে”। 

হোসে র্যামোস-হোর্ত্তা

তিমর-লেস্টের হারিয়ে যাওয়া জগৎ  একটি বালক ও কুমিরের সময়ের সাথে পরিভ্রমণ

লেখকঃ হোসে র্যামোস-হোর্ত্তা এবং প্যাট্রিসিয়া ভিকার্স-রিচ

শিল্পিঃ পিটার ট্রুসলার

পরিকল্পকঃ ড্রাগা গেল্ট

কোনোকোফিলিপ্স, ভূ-বিজ্ঞান বিভাগ, (মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়), অস্ট্রেলিয়ান প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং দি আলোলা 

ফাইন্ডেশন এই কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেছে।

ISBN: ৯৭৮-০-৯৮০৩৩৬৪-৮-১

অতীতকােল দীঘ� িদন 

আেগ, অেনক ভূখ� 

কখেনা কখেনা এেক 

অপেরর কাছাকািছ, 

কখনও অনিতদেূর 

অব�ান করত।



“ভূ-বিজ্ঞানীরা তিমর-লেস্টের পাথরের বিষয়ে এক শতাধিক বৎসর ধরে গবেষণা করেছেন এবং কীভাবে এই দ্বীপের সৃষ্টি হল সেই 

সম্পর্কে অনেক তথ্য খুঁজে পেয়েছেন। এখানে একটি ছেলে এবং কুমির হতে পারে আমাদের কাল্পনিক সাথী, যারা ভূ-বিজ্ঞানীদের 

তিমর-লেস্টের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বলতে সাহায্য করবে। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, মোহময়ী দ্বীপের সৃষ্টি রহস্য 

অনুসন্ধানের জন্য তাদের সেই চমৎকার অতীত ভ্রমণ ক্রমাগত চলতে থাকবে”। 

হোসে র্যামোস-হোর্ত্তা

তিমর-লেস্টের হারিয়ে যাওয়া জগৎ  একটি বালক ও কুমিরের সময়ের সাথে পরিভ্রমণ

লেখকঃ হোসে র্যামোস-হোর্ত্তা এবং প্যাট্রিসিয়া ভিকার্স-রিচ

শিল্পিঃ পিটার ট্রুসলার

পরিকল্পকঃ ড্রাগা গেল্ট

কোনোকোফিলিপ্স, ভূ-বিজ্ঞান বিভাগ, (মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়), অস্ট্রেলিয়ান প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং দি আলোলা 

ফাইন্ডেশন এই কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেছে।

ISBN: ৯৭৮-০-৯৮০৩৩৬৪-৮-১

অতীতকােল দীঘ� িদন 

আেগ, অেনক ভূখ� 

কখেনা কখেনা এেক 

অপেরর কাছাকািছ, 

কখনও অনিতদেূর 

অব�ান করত।



৪ ৫

ম�ন কেরা, তুিম িতমরু �থেক জাভা �হঁেটই �যেত পারেত। হয়ত �তামােক একটু আধটু সাঁতার 
কাটেত হত – িক� খুব �বশী দেূর নয়। তখন �সখােন জাহাজ িছল না।

�সই সময় আমােদর �াচীনতম পূব�পু�ষরা সেবমা� আ�েণর ব�বহার এবং িনেজেদের খাবার 

িনেজরা রা�া করেত িশখিছেলন। 



৪ ৫

ম�ন কেরা, তুিম িতমরু �থেক জাভা �হঁেটই �যেত পারেত। হয়ত �তামােক একটু আধটু সাঁতার 
কাটেত হত – িক� খুব �বশী দেূর নয়। তখন �সখােন জাহাজ িছল না।

�সই সময় আমােদর �াচীনতম পূব�পু�ষরা সেবমা� আ�েণর ব�বহার এবং িনেজেদের খাবার 

িনেজরা রা�া করেত িশখিছেলন। 



৬ ৭

আমােদর �াচীনতম পূব�পু�ষরা 

স�বত িবদ�ুৎ চমকােত �দখেল 

ভয় ��েতন। িক� যখন আ�ণ 

�লেগ �যত, তখন তারা �সই 

আ�ণ ব�বহার কের মাংস রা�া 

করেত িশখেলন – খাবারটা 

আেরা সু�াদ ুহেয় উঠল।

(আমােদর এবং) আমােদর পূব�পু�ষেদর কােছ আেরক� ভেয়র িবষয় হল ভূিমক�, 

িক� কখনও কখনও এই ভূিমক� আমােদর জগৎ কীভােব সৃি� হল তা বেল িদেত 

পাের।



৬ ৭

আমােদর �াচীনতম পূব�পু�ষরা 

স�বত িবদ�ুৎ চমকােত �দখেল 

ভয় ��েতন। িক� যখন আ�ণ 

�লেগ �যত, তখন তারা �সই 

আ�ণ ব�বহার কের মাংস রা�া 

করেত িশখেলন – খাবারটা 

আেরা সু�াদ ুহেয় উঠল।

(আমােদর এবং) আমােদর পূব�পু�ষেদর কােছ আেরক� ভেয়র িবষয় হল ভূিমক�, 

িক� কখনও কখনও এই ভূিমক� আমােদর জগৎ কীভােব সৃি� হল তা বেল িদেত 

পাের।



৮

আমােদর পূব�পু�ষরা রহস�ময় ভূিমক� স�েক�  ভাবেত �� করেলন (এবং 

ভূিমকে�র পের মােঝ মােঝ �দখা যাওয়া �জায়ােরর �ঢউ এর স�ে�) এবং িনেজেদর 

মেধ� আেলাচনা করেতন �কন এমন হয়। তারা গ� বলেতন এবং �সই স�ে� �পৗরািণক 

এবং কা�িনক উপাখ�ান গেড় তুলেতন।

৯



৮

আমােদর পূব�পু�ষরা রহস�ময় ভূিমক� স�েক�  ভাবেত �� করেলন (এবং 

ভূিমকে�র পের মােঝ মােঝ �দখা যাওয়া �জায়ােরর �ঢউ এর স�ে�) এবং িনেজেদর 

মেধ� আেলাচনা করেতন �কন এমন হয়। তারা গ� বলেতন এবং �সই স�ে� �পৗরািণক 

এবং কা�িনক উপাখ�ান গেড় তুলেতন।

৯



১০ ১১

�সইসব উপাখ�ান �থেক এক� গ� বলা �যেত পাের �যখান �থেক িতমর-েল� 

এেসিছল। এই গ� এমন এক� সমেয়র কথা বেল �যখােন এক� বালক এবং এক� 

�িমেরর অেনক দঃুসাহিসক অিভযােনর কথা আেছ। 

এই িতমরীয় উপাখ�ােন অ�দ এক জীেবর কথা আেছ - খুব কমবয়সী, খুব �কৗতূহলী, ু

এক� �িমর। এই �িমর� �বিশরভাগ সময় �ধাত�  থাকত আর খাবােরর স�ােন ঘুের ু

�বড়াত।



১০ ১১

�সইসব উপাখ�ান �থেক এক� গ� বলা �যেত পাের �যখান �থেক িতমর-েল� 

এেসিছল। এই গ� এমন এক� সমেয়র কথা বেল �যখােন এক� বালক এবং এক� 

�িমেরর অেনক দঃুসাহিসক অিভযােনর কথা আেছ। 

এই িতমরীয় উপাখ�ােন অ�দ এক জীেবর কথা আেছ - খুব কমবয়সী, খুব �কৗতূহলী, ু

এক� �িমর। এই �িমর� �বিশরভাগ সময় �ধাত�  থাকত আর খাবােরর স�ােন ঘুের ু

�বড়াত।



১২ ১৩

এই উপাখ�ান �থেক একজন ত�ণ বালক কীভােব এক� �িমর ছানােক উ�ার 
কেরিছল তার কথা আমরা জানেত পাির। �িমর� যখন িডম �ফাটার পর খুব ক� 

কের সমেু� যাি�ল �সই সময় �ছেল� তােক সাহায� কেরিছল। �ছেল� এবং �িমর� 

বড় হেয় একসে� িব� �মেণ �বিরেয়িছল।

িক� এর �পছেন কেয়ক শত বছেরর দীঘ� ইিতহাস আেছ। ক�না করা যাক! �সই সব 

পুেরােনা িদেনর িবষেয় বালক� খুব �কৗতূহলী িছল, এবং �য সম� মানেুষরা �সই 

অতীেতর রহস� উ�াটন করেত পােরন তাঁরা হেলন �সই ভূ-িব�ানী, বত� মােন তাঁরা 

�সই পাথেরর (িতমেুরর) উপের গেবষণা চািলেয় যাে�ন।

ধ�র �নওয়া যাক, বালক� �িমেরর কােছ জানেত চাইল �য ভূ-িব�ানীরা অতীতকাল 
স�ে� িতমের কী খুেঁ জ �পেয়িছেলন। আমরা এও ধের িনেত পাির �মেণর সমেয় ভূ-

িব�ানীেদর সে� �িমেরর �দখা হেয়িছল ও কথা হেয়িছল।

আজ �যন �িমেরর সে� সাঁতার �কেটা না!



১২ ১৩

এই উপাখ�ান �থেক একজন ত�ণ বালক কীভােব এক� �িমর ছানােক উ�ার 
কেরিছল তার কথা আমরা জানেত পাির। �িমর� যখন িডম �ফাটার পর খুব ক� 

কের সমেু� যাি�ল �সই সময় �ছেল� তােক সাহায� কেরিছল। �ছেল� এবং �িমর� 

বড় হেয় একসে� িব� �মেণ �বিরেয়িছল।

িক� এর �পছেন কেয়ক শত বছেরর দীঘ� ইিতহাস আেছ। ক�না করা যাক! �সই সব 

পুেরােনা িদেনর িবষেয় বালক� খুব �কৗতূহলী িছল, এবং �য সম� মানেুষরা �সই 

অতীেতর রহস� উ�াটন করেত পােরন তাঁরা হেলন �সই ভূ-িব�ানী, বত� মােন তাঁরা 

�সই পাথেরর (িতমেুরর) উপের গেবষণা চািলেয় যাে�ন।

ধ�র �নওয়া যাক, বালক� �িমেরর কােছ জানেত চাইল �য ভূ-িব�ানীরা অতীতকাল 
স�ে� িতমের কী খুেঁ জ �পেয়িছেলন। আমরা এও ধের িনেত পাির �মেণর সমেয় ভূ-

িব�ানীেদর সে� �িমেরর �দখা হেয়িছল ও কথা হেয়িছল।

আজ �যন �িমেরর সে� সাঁতার �কেটা না!



১৪

তখন �িমর� বালক�েক বলল, “গ� বলার বদেল, আিম �তামােক জাদ ুবেল অতীেত 

িনেয় যাব - দীঘ� ২৫০০ ল� বছর সময় িপছেন!!! �সটা শত শত এবং শহ� বছর 

আেগ – আসেল দশ ল� বছর আেগ”। 

এবং, তারা �সই দীঘ� যা�া �� করল, িক� বালক� সমেয়র সােথ অেনক দেূর 
িপিছেয় িগেয়, যতদরূ স�ব �চ�া কেরও অবাক হেয় �দখল, �সখােন িতমর �ীপ �নই – 

�ধুই িবশাল িবশাল নীল সম�ু । িতমর সমেু�র জেলর তলায় ডুেব িছল।

আজ �যন �িমেরর সে� সাঁতার �কেটা না!
১৫



১৪
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১৫



১৬ ১৭

সম�ু িলিল

�াইেলাবাইট

�িমর বালক�েক বলল, িকছু�েণর জন� �াসটা �চেপ �রেখ, “চল 

জেল ঝাঁিপেয় পিড়”।

�িমর বলল, “েদেখা, ল� ল� বছর আেগ িতমরু  �ীপ িছল না”।

সমেু�র তলেদেশ তখন িছল “সম�ু  িলিল ফুল”, অেনকটা মাকড়সার 

চামড়ার মত একধরেণর �াণী, যা বত� মােন ডুেবা পাহােড় �দখেত 

পাওয়া যায়।

“ওহ, আিম যখন বাবার সােথ লািলয়ার কােছর �টলকম টাওয়ােরর 

পােশ �য বািলর পাহাড় �সখােন �গিছলাম তখন তার ‘ক�াল’ 

�দেখিছলাম – �স�েলা িক� দীঘ�িদন আেগর জাদ ুসমেয় জীিবত িছল, 

�সই যখন আমরা জাদ�ুমেণ �বিরেয়িছলাম। এখন আিম সমেু � সাঁতার 

কাটার সমেয় িতমেরর চারপােশ তােদর জীিবত আ�ীয়েদর �দখেত 

পাই”। 

২৫০০ ল� বছর আেগর 

এক� পারিমিনয়ান ভূ-

িব�ানী ডুেবা পাহাড়।

�ািকওপড

�ােয়ােযায়ান
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�সই যখন আমরা জাদ�ুমেণ �বিরেয়িছলাম। এখন আিম সমেু � সাঁতার 
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১৮ ১৯

আ�য�, বালক�র �চাখ �যন �কের �বিরেয় আসিছল। �সখােন অেনক �াণী িছল 

যােদর অেনকটা িঝনেুকর মত �দখেত - িক� তারা �ত� – তােদর �খালা�েলা 

অন�েদর তুলনায় অেনক বড় িছল। তােদর বলা হত �ািকওপড।

�সখােন অেনক সু�র সু�র �ােয়ােযায়ানও িছল- �য� এই �� �াণী�িলর এক� ু

স�ূণ � উপিনেবেশর ক�াল যা তােদর চারপােশ সমেু �র জেলর মেধ� ভাসমান এমনিক 

�ছাট �ছাট িজিনস�িলও (��া�টন) �খেয় �ফলত।

বালক� উ��তার সােথ �িমেরর িদেক তািকেয় ঈশারায় িজ�াসা করল, “ওটা 
িক”!!!???

বালক�র �দখােনা �াণী�েলা সমেু�র তলায় বেুক-েহঁেট যাি�ল, তােদর শরীের অেনক অংশ 
এবং �কা� বড় দ�ু “েচাখ” – বলা �যেত পাের দেুটা বড় দােগর মেধ� অেনক�েলা �চাখ 

িছল।

“ওটা হল �াইেলাবাইট- যােদর ‘বংশ’ ২০০০ ল� বছর আেগ ল�ু হেয় �গেছ। তার কারণ 

হেত পাের, �কােনা এক� ��র খ� অন� �কােনা �হ �থেক এেস পেড়িছল (উ�া), অথবা 

অেনক আে�য়িগিরর �মাগত অ��ৎপােত জলবায়রু পিরবত�ন” �িমর বলল। “�াইেলাবাইট আজ ু

আর জীিবত �নই - ল�ু হেয় �গেছ”।

�াইেলাবাইট উ�া আে�য়িগির



১৮ ১৯
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�সখােন অেনক সু�র সু�র �ােয়ােযায়ানও িছল- �য� এই �� �াণী�িলর এক� ু
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�ছাট �ছাট িজিনস�িলও (��া�টন) �খেয় �ফলত।

বালক� উ��তার সােথ �িমেরর িদেক তািকেয় ঈশারায় িজ�াসা করল, “ওটা 
িক”!!!???

বালক�র �দখােনা �াণী�েলা সমেু�র তলায় বেুক-েহঁেট যাি�ল, তােদর শরীের অেনক অংশ 
এবং �কা� বড় দ�ু “েচাখ” – বলা �যেত পাের দেুটা বড় দােগর মেধ� অেনক�েলা �চাখ 

িছল।

“ওটা হল �াইেলাবাইট- যােদর ‘বংশ’ ২০০০ ল� বছর আেগ ল�ু হেয় �গেছ। তার কারণ 

হেত পাের, �কােনা এক� ��র খ� অন� �কােনা �হ �থেক এেস পেড়িছল (উ�া), অথবা 

অেনক আে�য়িগিরর �মাগত অ��ৎপােত জলবায়রু পিরবত�ন” �িমর বলল। “�াইেলাবাইট আজ ু

আর জীিবত �নই - ল�ু হেয় �গেছ”।

�াইেলাবাইট উ�া আে�য়িগির



২১২০
কাটলিফস এে�ানাইট

তখন এক� �াণী সাঁতার �কেট এল যার এক� �খালস আেছ তােক অেনকটা তার 

ঠা�মার বািড়র জানলার ধাের �দখা ন�লােসর মত �দখেত। বত� মােন ন�লাস িতমেরর 

কােছ সমেু� বসবাস কের। িক� �সই �াণী� ন�লােসর অেনক দরূবত� আ�ীয়, নাম 

এে�ানাইট। ন�লাস এবং এে�ানাইট িছল অে�াপাস, �ইড আর কাটলিফেসর ু

সমেগা�ীয়।



২১২০
কাটলিফস এে�ানাইট

তখন এক� �াণী সাঁতার �কেট এল যার এক� �খালস আেছ তােক অেনকটা তার 

ঠা�মার বািড়র জানলার ধাের �দখা ন�লােসর মত �দখেত। বত� মােন ন�লাস িতমেরর 

কােছ সমেু� বসবাস কের। িক� �সই �াণী� ন�লােসর অেনক দরূবত� আ�ীয়, নাম 

এে�ানাইট। ন�লাস এবং এে�ানাইট িছল অে�াপাস, �ইড আর কাটলিফেসর ু

সমেগা�ীয়।



২৩

�সই সময় একটু �াস �নবার �েয়াজন িছল, তাই বালক� এবং �িমর সম�ু পৃে� উেঠ 

এল। �সখােন বালক� �দখল এক� সু�র পাতা জেল ভাসেছ – ভূ-িব�ানীেদর ভাষায় 

�স� হল �েসাপেটিরস। এ� এক� ফাণ � জাতীয় গােছর অংশ িবেশষ যা �েল জ�ায়। 

িক� �লভূিম �কাথায়? 

�িমর বলল, “িতমর সাগেরর দি�ণ িদেক অে�িলয়ার এক� অংশ গে�ায়ানার 

�লভাগ �থেক এ�িল আেস। এবং একিদন তা �ভে� উ�েরর িদেক দেূর সের িগেয় 

এক� মহােদেশ পিরণত হেব, িতমর হেব তার এক� অংশ িবেশষ। িক� এখনও িতমর 

সমেু�র জেল ডুেব আেছ”।

২২

�েসাপেটিরস

“ত�ব, চল আমরা সমেু�র নীেচ িফের 

যাই। �াস ধের রােখা! �দখ �ছা� �ছা� 

িজিনস�েলা ��েকর মত �দখেত। 

এ�েলা অেনক সামিু �ক জীেবর 

খাদ�। তােদর �দহ এবং উি�দ 

�তল এবং গ�ােস পিরণত হয়, 

যা আমরা গািড়েত এবং 

�াি�ক �তির করেত ব�বহার 

কের থািক”।

�িমেরর �চােখর সামেন

�ফারািমিনেফরা – খুব �ছাট!
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২৪ ২৫

তারপর বালক� �িমরেক অন� সমেয়র িদেক �যেত বলল। �স �লভূিম �দখেত 
চাইিছল। তাই তারা দি�েণ অি�েলয়ার িদেক �যেত লাগল, �য� বড় মহােদশ 

গ�ওয়ানার �থেক দেূর সের �যেত �� কেরিছল। এই সময়� িছল �ায় ১৮০০ �থেক 

৬৫০ ল� বছর আেগ, আজেকর কাছাকািছ,  তবওু  সুদীঘ� সময় আেগ। 

২৫০০ ল� বছর আেগ ১০,০০০০ ল� বছর আেগ১০০০ ল� বছর আেগ
= িতমর-েল�x 

অতীেত মহােদশরা অব�ান বদলাত।

�মণ করেত করেত �িমর মােঝ মােঝই জেলর তলায় ডুব িদেয় �দখেত লাগল। �সখােন 
আর �াইেলাবাইট িছল না, িক� এে�ানাইট তখনও িছল। হঠাৎ একটা ডলিফেনর মত 

�দখেত িবরাট বড় সরীসৃপ (যার নাম ইকথাইওসর) পাশ িদেয় সাঁতার �কেট িগেয় 

একটা এে�ানাইটেক ধরল – যার �থেক তী� �বেগ কােলা কািলর �ফায়ারা �বেরােলা 

(�ক �যমন ভয় �পেল এখন �ইডরা কের)- সরীসৃপ� তােক �ফেল িদল!ু

��ািসওেসার, যারা

ইকথাইওসেরর সােথ

সমেু� বাস কের

ইকথাইওসর
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অবেশেষ তারা �ায় ১০০০ ল� বছর আেগর সমেয় অে�িলয়ায় �পৗঁছল এবং �� 

ভূিমর স�ান �পল। “ডাইনেসার”! বালক� �চঁিচেয় উঠল। �সখােন এক� �ছা� উি�দ 

�ভা�া ব� িছল নাম লিলনাসওরা এবং আেরকজন পতে�র �পছেন ছুটিছল তার নাম ু

িতিমমাস। দেুটা নামই ভূ-িব�ানী অিভভাবকরা তােদর িবদ�ালয় পড়ুয়া স�ানেদর নােম 

�রেখিছেলন। িক� এেদর �নপেথ� িছল এক িবরাট মাংসাসী �াণী, �থেরােপাড। “চেলা 

আমরা এই সময় �থেক �বিরেয় পিড়”, বালক� �জাের িচৎকার কের উঠল। “আমােক 

�খেয় �ফলকু আিম চাই না”। তাই তারা অিবলে� তােদর �মণ  বত� মােনর সমেয়র 

কাছাকািছ এেস জাির রাখল।

িতিমমাস এবং

লিলনাসওরা
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�বাল �ীপ

তখন বালক� এবং �িমর অন�িদেক ঘুের �গল এবং উ�র-পি�েম িতমর-েলে�র 

িদেক সাঁতার কাটেত লাগল। িতমর �ীপ তখনও জেলর তলায়, িক� তখন �স� এক� 

িবশাল �বাল �ীপ- জল অগভীর এবং উ�। এবং যখন তারা �ায় ৬০ ল� বছেরর 

কাছাকািছ সমেয় �পৗঁছল, তখন �থমবার �ঢউ এর মেধ� �থেক �লভাগ হঠাৎ উঁিক 

িদল।

িবশাল মহােদশ অে�িলয়া �মশ উ�র িদেক সের �যেত লাগল এবং এিশয়ার সােথ 
ধা�া লাগল - �সই সময় িতমর নামক �ীেপর জ� হল, এবং �থমবােরর জন� উ� 

পব�তমালার সৃি� হল।

�িমর এবং বালক� দজুেনই �া� হেয় পড়িছল - 

তােদর সমেয়র সােথ এই �মণ �বশ দীঘ� িছল। িক� 

�িমর বলল, “েতামােক �তামার �ীপ স�ে� আমার 

আেরা একটা কথা বলার আেছ”। “েসই �ছাট �ছাট 

�খালেসর মত �াণী �য�েলা ��েকর 

(েফারািনেফরা) মত �দখেত এবং 

উি�েদর অংশ যা আমরা অেনক অেনক আেগ �দেখিছলাম �স�েলার কথা �তামার মেন 

আেছ”? বালক�র মেন িছল।

“আ�া” �িমর বলল, “ওইসব �াণীরা �বেঁচ �নই, ��ািথত হেয় �গেছ এবং মা�র 

সােথ িমেশেছ এবং ��ের পিরণত হেয়েছ। �স�িল সমেয়র সােথ �ি�য়াকরেণর ফেল 

িমেলিমেশ �তল এবং গ�ােস পিরণত হেয়েছ, যা আজেক আমরা িতমর সমেু �র ��েরর 

নীচ এর �র �থেক পাই।”

�ফারািমিনেফরা

িতমেরর দি�েণ িতমর 

সাগেরর তলেদেশর খনন 

ভূিম �যখােন ভূ-িব�ানীরা 

সমেু�র তলেদেশর ��র 

�থেক �তেলর �খাঁজ 

করেছন।
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এই বেল �িমর� �চাখ ব� কের, 
িব�াম িনেত চেল �গল, িফের �গল 
িনেজর রাজে�, �সখােন সু�র িতমর 
�ীেপর সৃি� হল, সােথ সােথ 
উপাকথাও এিগেয় চলল।

বালক� এই ইিতহাস �জেন খুব 
খুিশ হল এবং �ক করল বড় হেয় 
�স একজন ভূ-িব�ানী হেব, তাহেল 
�য সব কািহনী ��র, জীবা� বা 
উি�েদরা তােক “বেলেছ” এইসব 
কািহনী �স “িলেখ” রাখেত পারেব। 

িদিল ব�েরর পূব� িদেকর পব�তমালার আকার 
�িমেরর মত - �সখান �থেকই িক এই �পৗরািণক 
উপাখ�ােনর সূচনা?

এক� “ভূ-িব�ানী সময় মাপক য�” যার 
মাধ�েম অতীেত িবিভ� সমেয় িবিভ� �াণী 
বসবাস করত তা �দখায়
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আমােদর ভিবষ�ত


