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আগস্ট ৭ 

  

আজ এক আশ্চৰ্য চিন। 

  

সকাপ্টে প্রহ্লাি ৰ্খন বাজার সেপ্টক চিরে, তখন সিচখ ওর হাপ্টত একটার জায়গায় 

দুপ্টটা েচে। চজপ্টেস করাপ্টত বেে, িাাঁড়ান বাবু, আপ্টগ বাজাপ্টরর েচেটা সরপ্টখ আচস। 

আপনার জনয একটা চজচনস আপ্টে, সিপ্টখ িমক োগপ্টব। 

  

সেপ্টব আমার হাচস সপে। কী এপ্টনপ্টে সস েচেপ্টত কপ্টর? 

  

চমচনটখাপ্টনপ্টকর মপ্টযয প্রপ্টের জবাব সপোম, আর িমক সৰ্টা োগে সসটা সৰ্মন 

সতমন নয়, এবং তার মাত্রা অনুমান করা প্রহ্লাপ্টির কময নয়। 

  

েচে সেপ্টক বার কপ্টর সৰ্ চজচনসটা প্রহ্লাি আমার হাপ্টত তুপ্টে চিে সসটা একটা 

জাপ্টনায়ার। সাইপ্টজ সবড়ােোনার মপ্টতা। সিহারার বর্যনা আমার মপ্টতা ববোচনপ্টকর পপ্টে 

এক কোয় সিওয়া সম্ভব নয়। প্রাচর্চবিযাচবশারিপ্টির মপ্টত পৃচেবীপ্টত আ্াজ দু েে 

চবচেন্ন সের্ীর জাপ্টনায়ার আপ্টে। আচম তার সবশ চকেু সিাপ্টখ সিপ্টখচে, চকেুর েচব সিপ্টখচে, 

আর বাচক অচযকাংপ্টশরই বর্যনা পপ্টড় সজপ্টনচে তাপ্টির জাত ও সিহারা কীরকম। প্রহ্লাি 

আমাপ্টক সৰ্ জন্তুটা চিে সসরকম জন্তুর বর্যনা আচম কখনও পচড়চন। মুখ সিপ্টখ বানর 

সের্ীর জাপ্টনায়ার বপ্টেই মপ্টন হয়। নাকটা সাযারর্ বাাঁিপ্টরর সিপ্টয় েম্বা, কপাে বাাঁিপ্টরর 

তুেনায় িওড়া, মাোটা বড় আর মুপ্টখর নীপ্টির চিকটা সরু। কান দুপ্টটা সবশ বড়, িাপা, 

এবং উপর চিকটা সশয়ােককুুপ্টরর কাপ্টনর মপ্টতা েুপ্টিাপ্টো। সিাখ দুপ্টটা মুপ্টখর অনুপাপ্টত 

বড়ই বেপ্টত হপ্টব–ৰ্চিও েচরস বাাঁিপ্টরর মপ্টতা চবশাে নয়। পাপ্টয়র প্রান্তোপ্টগ োবার 

বিপ্টে পাাঁিটা কপ্টর আঙুে সিপ্টখও বাাঁিপ্টরর কোই মপ্টন পপ্টড়। সেপ্টজর একটা আোসমাত্র 

আপ্টে। এ োড়া, সগাাঁি সনই, সারা গাপ্টয় সোট সোট সোম, গাপ্টয়র রং তামাপ্টট। সমাটামুচট 
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সিহারার বর্যনা হে এই। মাোটা সৰ্ বড় োগপ্টে, সসটা বশশব অবস্থা বপ্টে হপ্টত পাপ্টর–

ৰ্চিও বশশব কোটা বযবহার করোম আ্াপ্টজ। এমনও হপ্টত পাপ্টর সৰ্, এটা একটা 

পচরর্ত বয়স্ক জাপ্টনায়ার, এবং এর জাতই সোট। 

  

সমাটকো এ এক চবচিত্র জীব। প্রহ্লাি বেে, এটা তাপ্টক চিপ্টয়প্টে জগন্নাে! জগন্নাে 

োপ্টক উেীর ওপাপ্টর ঝেচস গ্রাপ্টম। সস নানারকম চশকড় বাকে সংগ্রহ কপ্টর চগচরচির 

বাজাপ্টর সবচিপ্টত আপ্টস। সপ্তাপ্টহ দু-চতনবার। আচমও জগন্নাপ্টের কাে সেপ্টক গােগােড়া 

চকপ্টন আমার ওষুয বতচরর কাপ্টজ োচগপ্টয়চে। জগন্নাে জন্তুটাপ্টক পায় জঙ্গপ্টে। সস জাপ্টন 

প্রহ্রাপ্টির মচনপ্টবর নানারকম উদ্ভট চজচনপ্টসর শখ, তাই সস জাপ্টনায়ারটা আমার নাম 

কপ্টরই তাপ্টক চিপ্টয়প্টে। 

  

কী খায় জাপ্টনায়ার, সস চবষপ্টয় বপ্টেপ্টে চকেু? 

  

বপ্টেপ্টে। 

  

কী বপ্টেপ্টে? 

  

বপ্টেপ্টে শাকসবচজ িেমূে িােোত সবই খায়। 

  

ৰ্াক, তা হপ্টে সতা সকানও চিন্তাই সনই। 

  

চিন্তা সনই বেোম, চকন্তু এত বড় একটা ঘটনা চনপ্টয় চিন্তা হপ্টব না। সস কী কপ্টর 

হয়? একটা সম্পূর্য নতুন জাপ্টতর প্রার্ী, ৰ্ার নামযাম স্বোবিচরত্র চকেুই জানা সনই, 

ৰ্ার সকানও উপ্টেখ সকানও জন্তু জাপ্টনায়াপ্টরর বইপ্টয়প্টত কখনও পাইচন, সসটা এইোপ্টব 

আমার হাপ্টত এপ্টস পড়ে, আর তাই চনপ্টয় চিন্তা হপ্টব না? সকমনতপ্টরা জাপ্টনায়ার এটা? 

শান্ত না চমিপ্টক? সকাোয় রাখব এপ্টক? খাাঁিায়? বাপ্টে? বচ্ অবস্থায় না োড়া অবস্থায়? 

এপ্টক সিপ্টখ আমার সবড়াে চনউটপ্টনর প্রচতচিয়া কী হপ্টব? অনয সোপ্টক এমন জাপ্টনায়ার 

সিখপ্টে কী বেপ্টব?… 
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এপ্টক চনপ্টয় কী করা হপ্টব সসটা োবার আপ্টগ আচম জন্তুটাপ্টক সবশ চকেুের্ যপ্টর 

পৰ্যপ্টবের্ করোম। আমার সকাে সেপ্টক তুপ্টে চনপ্টয় সটচবপ্টের উপর রাখোম। ওটাপ্টক। 

সস চিচবয িুপিাপ বপ্টস রইে, তার িৃচি সটান আমার চিপ্টক। োরী অদু্ভত এ িাহচন। এর 

আপ্টগ সকানও জাপ্টনায়াপ্টরর মপ্টযয সিপ্টখচে বপ্টে মপ্টন পপ্টড় না। এ িাহচনপ্টত েয় বা 

সংশপ্টয়র সকানও চিহ্ন সনই, চহংস্র বা বুপ্টনাোপ্টবর সেশমাত্র সনই। এ িাহচন সৰ্ন বুচঝপ্টয় 

চিপ্টে সৰ্, আমার উপর তার গেীর চবশ্বাস; আচম সৰ্ তার সকানও অচনি করব না, সসটা 

সস জাপ্টন। এ োড়াও িাহচনপ্টত সৰ্টা আপ্টে, সসটাপ্টক বুচি োড়া আর চকেু বো ৰ্ায় না। 

সচতয কপ্টরই জন্তুটা বুচিমান চক না, তার পচরিয় না সপপ্টেও, তার সিাপ্টখর মচর্র িীচপ্তপ্টত 

স্পি সবাঝা ৰ্ায় সৰ্, তার মচিষ্ক সজাগ। সসই কারপ্টর্ই সপ্ট্হ হপ্টে সৰ্, এ জন্তু হয়প্টতা 

শাবক নয়। অচবচশয এর বয়প্টসর হচিস হয়প্টতা সকানওচিনও পাওয়া ৰ্াপ্টব না। ৰ্চি সিচখ 

এর আয়তন চিপ্টন চিপ্টন বাড়প্টে, তা হপ্টে অচবচশয বুঝপ্টত হপ্টব এর বয়স সবচশ হপ্টত পাপ্টর 

না। 

  

আজ সকাে সাতটায় এপ্টসপ্টে জন্তুটা আমার কাপ্টে; এখন রাত সপৌপ্টন এগাপ্টরাটা। 

ইচতমপ্টযয পশুসংিান্ত ৰ্ত বই, এনসাইপ্টলাচপচিয়া ইতযাচি আপ্টে আমার কাপ্টে, সবগুপ্টো 

সঘাঁপ্টট সিপ্টখচে। সকানও জন্তুর বর্যনার সপ্টঙ্গ এর সম্পূর্য চমে সনই। 

  

সকাপ্টেই চনউটপ্টনর সপ্টঙ্গ জন্তুটার সমাোকাত হপ্টয় সগপ্টে। আমার কচি খাবার সময় 

চনউটন আমার কাপ্টে এপ্টস চবস্কুট খায়। আজও এে। জন্তুটা তখনও সটচবপ্টের উপপ্টরই 

রাখা চেে। চনউটন সসটাপ্টক সিপ্টখই িরজার মুপ্টখ েমপ্টক িাাঁড়াে। আচম সিখোম তার 

সোম খাড়া হপ্টে। জন্তুটার মপ্টযয চকন্তু সকানও িাঞ্চেয েে করোম না। সস সকবে আমার 

চিক সেপ্টক চবড়াপ্টের চিপ্টক িৃচি চিচরপ্টয়প্টে। অচবচশয এই িৃচির মপ্টযয একটা পােযকয 

আপ্টে। খুব অল্পেপ্টর্র জনয হপ্টেও, তার মপ্টযয একটা সতকযতার আোস িুপ্টট উপ্টছপ্টে। 

প্রায় সপ্টঙ্গ সপ্টঙ্গই চনউটপ্টনর চপপ্টছর সোমগুপ্টো আবার বপ্টস সগে। সস জাপ্টনায়াপ্টরর চিক 

সেপ্টক িৃচি চিচরপ্টয় চনপ্টয় একটা সোট্ট োপ্টি আমার সকাপ্টে উপ্টছ চবস্কুট সখপ্টত োগে। 
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জন্তুটাপ্টক সমপ্টপ সরপ্টখচে। নাপ্টকর িগা সেপ্টক সেপ্টজর িগা অবচয সাপ্টড় ন ইচঞ্চ। 

এটার েচবও তুপ্টে সরপ্টখচে চবচেন্ন িৃচিপ্টকার্ সেপ্টক। রচঙন েচব, কাপ্টজই পপ্টর রং পচরবতযন 

হপ্টে বুঝপ্টত পারব। খাওয়ার বযাপাপ্টর আজ আচম ৰ্া সখপ্টয়চে। তাই সখপ্টয়প্টে, এবং সসটা 

সবশ তৃচপ্ত সহকাপ্টর। আজ চবপ্টকপ্টে একবার আচম ওটাপ্টক সপ্টঙ্গ চনপ্টয় বাগাপ্টন সবড়াপ্টত 

সবচরপ্টয় চেোম। একবার মপ্টন হপ্টয়চেে গোয় একটা বকেস পচরপ্টয় চনই, চকন্তু সশষপৰ্যন্ত 

হাপ্টত কপ্টর তুপ্টে চনপ্টয় চগপ্টয় ঘাপ্টসর উপর সেপ্টড় চিোম। সস আমার পাপ্টশপাপ্টশই সহাটে। 

মপ্টন হয়। সস এর মপ্টযযই সবশ সপাষ সমপ্টন সগপ্টে। জন্তুজাপ্টনায়াপ্টরর সপ্টঙ্গ বুু স্ স্থাপন 

করপ্টত আমার সবচশ সময় োপ্টগ না এটা আচম সিপ্টখচে। এর সবোও সসটা চবপ্টশষোপ্টব 

েে করোম। 

  

এখন আচম সশাবার ঘপ্টর বপ্টস িায়চর চেখচে। জন্তুটার জনয একটা পযাচকংপ্টকপ্টসর 

মপ্টযয চবোনা কপ্টর চিপ্টয়চে। চমচনটপাাঁপ্টিক হে চনপ্টজ সেপ্টকই সস বাপ্টের মপ্টযয ঢুপ্টকপ্টে। 

  

অকস্মাৎ আমার জীবপ্টন এই নতুন সঙ্গীর আচবেযাপ্টব আমার মন আজ সচতযই প্রসন্ন। 

  

আগস্ট ২৩ 

  

আজ আমার কতকগুপ্টো জরুচর চিচছ এপ্টসপ্টে; সস চবষয় বোর আপ্টগ জাচনপ্টয় রাখচে 

সৰ্, এই সৰ্াপ্টো চিপ্টন আমার জন্তু আয়তপ্টন চনউটনপ্টক োচড়প্টয় সগপ্টে। সস এখন েম্বায় 

সষাপ্টো ইচঞ্চ। তার স্বোবিচরপ্টত্ররও কতকগুপ্টো আশ্চৰ্য চিক প্রকাশ সপপ্টয়প্টে, সস চবষয় 

পপ্টর বেচে। 

  

জন্তুচটপ্টক পাবার দুচিন পপ্টরই তার েচব সপ্টমত পৃচেবীর চতনজন 

প্রাচর্চবিযচবশারিপ্টক চিচছ চেপ্টখ পাচছপ্টয় চেোম। কীোপ্টব এটাপ্টক পাওয়া সগে, এবং এর 

স্বোপ্টবর সৰ্টুকু জাচন সসটা চেপ্টখ পাচছপ্টয় চেোম। এই চতনজন হপ্টেন কযাচেিচনযয়া 
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চবশ্বচবিযােপ্টয়র জন িযাপ্টেনপ্টপাটয, ইংেপ্টের সযার চরিািয মযােওপ্টয়ে, ও জামযাচনর ি  

চিিচরশ একহাটয। চতনজপ্টনরই উত্তর আজ একসপ্টঙ্গ সপপ্টয়চে। িযাপ্টেনপ্টপাটয চেখপ্টেন—

সবাঝাই ৰ্াপ্টে পুপ্টরা বযাপারটা একটা যাপ্লাবাচজ; এই চনপ্টয় তাাঁপ্টক সৰ্ন আচম আর 

পত্রাঘাত না কচর। মযােওপ্টয়ে বেপ্টেন, জন্তুটা সৰ্ একটা হাইচিি তাপ্টত সকানও সপ্ট্হ 

সনই। হাইচিি হে, দুচট চবচেন্ন জাপ্টনায়াপ্টরর সংচমেপ্টর্ উদ্ভূত একচট নতুন জাপ্টনায়ার। 

সৰ্মন সঘাড়া আর গাযা চমপ্টে খচ্চর। মযােওপ্টয়ে চিচছ সশষ কপ্টরপ্টেন এই বপ্টে—পৃচেবীপ্টত 

আনপ্টকারা নতুন জাপ্টনায়ার আচবষ্কাপ্টরর সম্ভাবনা সনই বেপ্টেই িপ্টে। সমুদ্রগগপ্টেয কী আপ্টে 

না আপ্টে তার সব খবর হয়প্টতা আমরা জাচন না, চকন্তু িাঙার প্রার্ী সবই আমাপ্টির জানা। 

সতামার এই জন্তুপ্টক অপ্টনকচিন স্টাচি করা িরকার। এর স্বোপ্টব সতমন সকানও িমকপ্রি 

ববচশিয যরা পড়প্টে আমাপ্টক জানাপ্টত পাপ্টর। 

  

ি  একহাটয হপ্টেন এই চতনজপ্টনর মপ্টযয সবপ্টিপ্টয় খযাচতসম্পন্ন। তাাঁর চিচছটা একটু 

চবপ্টশষ যরপ্টনর বপ্টে সসটা সম্পূর্য তুপ্টে চিচে। 

  

একহাটয চেখপ্টেন— 

  

চপ্রয় সপ্রাপ্টিসর শঙ্কু, 

সতামার চিচছটা কাে সকাপ্টে সপপ্টয় আচম সারারাত ঘুপ্টমাপ্টত পাচরচন। তুচম োড়া অনয 

সকউ চেখপ্টে আচম সমি বযাপারটা প্রতারর্া বপ্টে উচড়প্টয় চিতাম। চকন্তু সতামার সেপ্টত্র 

এ প্রেই ওপ্টছ না। কী আশ্চৰ্য এক জাপ্টনায়ার সৰ্ সতামার হাপ্টত এপ্টস পপ্টড়প্টে সসটা আচম 

পঞ্চান্ন বের পশু সম্বপ্টু িিযা কপ্টর বুঝপ্টত পারচে। সতামার সতাো েচবই এই জাপ্টনায়াপ্টরর 

অননযসাযারর্ত প্রমার্ কপ্টর। আচম বৃি হপ্টয়চে, তাই সতামার সিপ্টশ চগপ্টয় জাপ্টনায়ারটা 

সিপ্টখ আসা সম্ভব হপ্টে না। চকন্তু একচট চবকল্প বযবস্থায় সতামার আপচত্ত হপ্টব চক না 

পচত্রপাছ চেপ্টখ জানাও! তুচম ৰ্চি এখাপ্টন আচস তপ্টব তার খরি বহন করপ্টত আচম রাচজ 

আচে। আমার অচতচে হপ্টয়ই োকপ্টব তুচম। সতামার জাপ্টনায়াপ্টরর জনয ৰ্প্টোপৰ্ুক্ত বযবস্থা 

আচম করব। আচম আপাতত অসুস্থ, িাক্তার আমাপ্টক দুমাস চবোম চনপ্টত বপ্টেপ্টে। ৰ্চি 
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নপ্টেম্বর মাপ্টস আসপ্টত পার তা হপ্টে খুব োে হয়। আচম সতামার সপ্টঙ্গ ৰ্োসমপ্টয় 

সৰ্াগাপ্টৰ্াগ করব—অচবচশয ৰ্চি জাচন সৰ্, সতামার পপ্টে আসা সম্ভব হপ্টে। 

আমার আন্তচরক শুপ্টেো গ্রহর্ কপ্টরা। 

ইচত 

চিিচরশ এক হাটয 

  

আচম এাঁপ্টক জাচনপ্টয় সিব সৰ্, আমার ৰ্াবার ইপ্টে আপ্টে—অচবচশয ৰ্চি আমার জন্তু 

বহাে তচবয়প্টত োপ্টক। 

  

এবার জন্তুটার চবষয় বচে। 

  

কচিন সেপ্টকই েে করচে জন্তুটা আর আমার সামপ্টন িুপিাপ বপ্টস োপ্টক না। আমার 

সঙ্গ সস পচরতযাগ কপ্টর না চছকই, চকন্তু তার মপ্টযয সৰ্ন একটা স্বাযীন মপ্টনাোব এপ্টসপ্টে। 

আচম ৰ্খন পচড় বা চেচখ তখন সস সারা ঘরাময় চনিঃশপ্টে সঘারাপ্টিরা কপ্টর। মপ্টন হয়। 

ঘপ্টরর চজচনসপত্র সম্বপ্টু তার চবপ্টশষ সকৌতূহে। আেমাচরর বই, িুেিাচনর িুে, 

সটচবপ্টের উপর কাগজকেম সিায়াত সটচেপ্টিান—সব চকেু সম্পপ্টকয তার অনুসচুৎসা। 

এতচিন সস ঘুপ্টর ঘুপ্টর সবচড়প্টয় সিপ্টখই সন্তুি চেে, আজ হছাৎ সিচখ সিয়ার সেপ্টক সটচবপ্টে 

উপ্টছ সস আমার িাউনপ্টটনপ্টপনটা হাপ্টত চনপ্টয় সনপ্টড়প্টিপ্টড় সিখপ্টে। এই নাড়ািাড়ার মপ্টযয 

একটা চবপ্টশষ স্ েে করোম। তার বুপ্টড়াআঙুে কাজ কপ্টর মানুষ বা বাাঁিপ্টরর মপ্টতাই। 

িাে আকপ্টড় যপ্টর গাপ্টে িপ্টড় খািয সংগ্রহ করপ্টত হপ্টব বপ্টে বানরপ্টের্ীর জাপ্টনায়াপ্টরর 

এই সকপ্টজা বুপ্টড়া আঙুপ্টের উদ্ভব হপ্টয়চেে। এপ্টকও জঙ্গপ্টে সেপ্টক গাপ্টে িড়প্টত হপ্টয়প্টে 

সসটা বুঝপ্টত পারোম। 

  

এ োড়া আপ্টরকটা েে করার চজচনস হে—সস কেমটা সিখপ্টে দুপাপ্টয় িাাঁচড়প্টয়। 

বানরপ্টের্ীর মপ্টযয এক ওরাংওটাং, ও সময় সময় চশম্পাচিপ্টক, চকেুেপ্টর্র জনয িাাঁচড়প্টয় 

হাাঁটপ্টত সিখা ৰ্ায়। সগচরো দুপাপ্টয় িাাঁচড়প্টয় বুপ্টক িাপড় মাপ্টর বপ্টট, চকন্তু সসই পৰ্যন্তই। 

আমার জন্তু চকন্তু িাাঁচড়প্টয় রইে সবশ চকেুের্ যপ্টর। 
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তারপর িাাঁড়াপ্টনা অবস্থাপ্টতই হাত বাচড়প্টয় একটা কাগজ সটপ্টন চনপ্টয় কোমটা চিপ্টয় 

তার উপর চহচজচবচজ কাটপ্টত শুরু করে। আমার িচেশ বেপ্টরর পুরপ্টনা অচত চপ্রয় 

ওয়াটারমযান কেম; পাপ্টে তার চনবটা এই জন্তুর হাপ্টত পপ্টড় নি হপ্টয় ৰ্ায়। তাই বাযয 

হপ্টয় সসটাপ্টক উিার করার উপ্টেপ্টশয সসািা সেপ্টড় উপ্টছ এচগপ্টয় সগোম। জন্তু সৰ্ন আমার 

উপ্টেশয অনুমান কপ্টরই হাত বাচড়প্টয় কোমটা আমার হাপ্টত চিপ্টয় চিে।  

  

এই ঘটনা সেপ্টক চতনপ্টট নতুন কো জানপ্টত পারোম জন্তুটা সম্পপ্টকয। 

  

১) তার বুপ্টড়া আঙুে মানুষ বা বাাঁিপ্টরর মপ্টতা কাজ কপ্টর। 

  

২) সস দুপাপ্টয় িাাঁচড়প্টয় োকপ্টত পাপ্টর বাাঁিপ্টরর সিপ্টয় সবচশের্। 

  

৩) তার বুচি বানরপ্টের্ীর বুচিপ্টক অপ্টনকিূর অচতিম কপ্টর ৰ্ায়। 

  

আরও কত কী সৰ্ চশখব, এই চবচিত্র জাপ্টনায়ারচটপ্টক স্টাচি কপ্টর তা সক জাপ্টন? 

  

প্সফেম্বর ২ 

  

জন্তুটা এ কচিপ্টন আরও চতন ইচঞ্চ সবপ্টড়প্টে। এখন এর আয়তন সমাটামুচট একটা 

মাঝাচর সাইপ্টজর ককুপু্টরর মপ্টতা। অেবা বের িাপ্টরপ্টকর মানুপ্টষর বাচ্চার মপ্টতা। এটা 

বেচে, কারর্ জন্তুটা এখন প্রায়ই দুপাপ্টয় হাাঁপ্টট, হাপ্টত কপ্টর খাবার তুপ্টে মুপ্টখ সপাপ্টর, 

দুহাপ্টত সগোস যপ্টর দুয খায়। শুযু তাই নয়, ওপ্টক আর মাপ্টছ চনপ্টয় সৰ্প্টত হয় না। ও 

আমার বােরুম বযবহার কপ্টর। গত সপ্তাপ্টহ ওর জপ্টনয কপ্টয়কটা রচঙন সপন্টুুেুন কচরপ্টয়চে। 

সসগুপ্টো পরপ্টত ও সকানও আপচত্ত কপ্টরচন। আজ সতা সিখোম চনপ্টজই পা গচেপ্টয় পরার 

সিিা করপ্টে। 
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আরও একটা চবপ্টশষ স্ েে করচে। সসটা হে, ঘপ্টর কোবাতা হপ্টে ও অচত 

মপ্টনাপ্টৰ্াগ চিপ্টয় সশাপ্টন। সশানার সময় তার েুরু কুাঁিপ্টক ৰ্ায়—সসটা কনপ্টসনপ্টেশপ্টনর 

েের্। আচম জাচন এটা অনয সকানও জাপ্টনায়াপ্টরর মপ্টযয সিখা ৰ্ায় না। এটা চবপ্টশষ কপ্টর 

েে করচেোম। ৰ্খন কাে অচবনাশবাবুর সপ্টঙ্গ কো বেচেোম। 

  

অচবনাশবাবু আমার প্রচতপ্টবশী এবং বহুকাপ্টের আোপ্ট পী। এই একচট েদ্রগপ্টোকপ্টক 

সিখোম চৰ্চন আমাপ্টক সকানওরকম আমে সিন না। বা আমার কাজ সম্বপ্টু সকানও 

সকৌতূহে প্রকাশ কপ্টরন না। জন্তুটাপ্টক সিপ্টখ চতচন েুরু ঈষৎ কপাপ্টে তুপ্টে সকবে বেপ্টেন, 

এটা আবার কী বস্তু? 

  

আচম বেোম, এচট একচট আনপ্টকারা নতুন সের্ীর জাপ্টনায়ার। এর নাম ইপ্টয়। 

  

অচবনাশবাবু িুপ কপ্টর সিপ্টয় আপ্টেন আমার চিপ্টক। তারপর বেপ্টেন, কী হে—মপ্টন 

পড়প্টে না। নামটা? 

  

বেোম সতা-ইপ্টয়। 

  

ইপ্টয়? 

  

ইপ্টয়। সসটা বাংো ইপ্টয়ও হপ্টত পাপ্টর, আবার ইংচরচজ E.A  অেযাৎ একস্ট্রচিনাচর 

অযাচনমযােও হপ্টত পাপ্টর।  

  

ইপ্টয় নামটা আচম গতকােই চস্থর কপ্টরচে। ইপ্টয় বপ্টে দু-একবার সিপ্টকও সিপ্টখচে। 

সপ্টঙ্গ সপ্টঙ্গ মাো সঘারাপ্টনা সেপ্টক মপ্টন হয় সস িাপ্টক সাড়া চিপ্টে। 

  

বািঃ, সবশ নাম হপ্টয়প্টে, বেপ্টেন অচবনাশবাবু, চকন্তু এ চকেু করপ্টব। টরপ্টব না সতা? 
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জন্তুটা অচবনাশবাবুর চিপ্টক এচগপ্টয় চগপ্টয় েদ্রগপ্টোপ্টকর বাাঁ হাপ্টতর কবচজটা যপ্টর 

ঘুচরপ্টয় চিচরপ্টয় চরস্টওয়ািটা সিখচেে। আচম বেোম, আপচন চকেু না করপ্টে চনশ্চয়ই 

করপ্টব না। 

  

হুাঁ…তা এটাপ্টক চক এখাপ্টনই রাখপ্টবন, না জু গাপ্টিযপ্টন চিপ্টয় সিপ্টবন? 

  

আপাতত এখাপ্টনই রাখব। এবং আপনাপ্টক একটা অনুপ্টরায করব। 

  

কী? 

  

আমার এই নতুন সম্পচত্তচট সম্বপ্টু িয়া কপ্টর কাউপ্টক চকেু বেপ্টবন না। 

  

সকন?-অচবনাশবাবুর িৃচিপ্টত সকৌতুপ্টকর আোস—ৰ্চি বচে আপচন একচট ইপ্টয় সংগ্রহ 

কপ্টরপ্টেন তাপ্টত সিাষটা কী? ইপ্টয়টা সৰ্ কী সসটা না বেপ্টেই হে! 

  

এটা িেপ্টত পাপ্টর। 

  

প্রহ্লাি কচি এপ্টন চিপ্টয়প্টে, ইপ্টয় সসািায় সছস চিপ্টয় বপ্টস চছক আমাপ্টিরই মপ্টতা 

কাপ্টপর হাতপ্টে িান হাপ্টতর তজযনী গচেপ্টয় চিপ্টয় সসটা মুপ্টখর সামপ্টন যপ্টর িুমকু চিপ্টয় 

কচি খাপ্টে। 

  

এই অবাক িৃশয সিপ্টখও অচবনাশবাবুর একমাত্র মন্তবয হে, সবাপ্টঝা! 

  

একটা মানুপ্টষর চবস্ময়প্টবায বপ্টে সকানও বস্তু সনই, এটা োবপ্টত অবাক োপ্টগ। 

  

সসপ্টেম্বর ৪ 

  

আজ এক আশ্চৰ্য ঘটনা ইপ্টয় সম্পপ্টকয আমার এতচিপ্টনর যারর্া তেনে কপ্টর চিপ্টয়প্টে। 
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দুপুপ্টর আমার পড়ার ঘপ্টর বপ্টস। সিয িাপ্টক আসা সনিার পচত্রকার পাতা উেপ্টট 

সিখচেোম। ইপ্টয় আমার পাপ্টশর সসািাপ্টত বপ্টস একটা কাপ্টির সপপারওপ্টয়প্টট সিাখ 

োচগপ্টয় সসটা ঘুচরপ্টয় চিচরপ্টয় সিখচেে। এরই মপ্টযয সস সৰ্ কখন ঘর সেপ্টক সবচরপ্টয় সগপ্টে 

সটর পাইচন। হছাৎ আমার েযাবপ্টরটচর সেপ্টক একটা বাে উেপ্টট পড়ার শে সপপ্টয় 

বযিোপ্টব উপ্টছ চগপ্টয় এক েয়াবহ িৃশয সিপ্টখ চকেুেপ্টর্র জনয চিন্তাশচক্ত হাচরপ্টয় 

সিেোম। 

  

বষযার সময় আমার বাগাপ্টন মাপ্টঝ মাপ্টঝ সাপ সবপ্টরায়, সসটা আচম জাচন। তারই 

একটা সবায হয় বারা্া চিপ্টয় আমার েযাবপ্টরটচরপ্টত ঢুপ্টকচেে। সৰ্ সস সাপ নয়, 

এপ্টকবাপ্টর সগাখপ্টরা। সসই সাপ সিচখ এখন ইপ্টয়র কবপ্টে পপ্টড়প্টে। সাপ্টপর গোয় িাাঁত 

বচসপ্টয় আমার জন্তু তাপ্টক যপ্টরপ্টে মরর্কামপ্টড়। আর সসইসপ্টঙ্গ সাপ্টপর সেপ্টজর আেড়াচন 

সস সরায কপ্টরপ্টে সামপ্টনর দুপা চিপ্টয়। 

  

ঘটনাটা িেে এক চমচনপ্টটর সবচশ নয়। কারর্ এই আসুচরক আিমর্ সৰ্ সাপপ্টক 

সহসজই পরাি করপ্টব, তাপ্টত আশ্চপ্টৰ্যর চকেু সনই। 

  

সোঁতাোপ্টনা, মরা সাপটাপ্টক সেপ্টড় চিপ্টয় এবার ইপ্টয় চপচেপ্টয় এে। চবজয়গপ্টবয তার 

দ্রুত চনশ্বাস পড়প্টে, সসটা আচম ঘপ্টরর চবপরীত চিক সেপ্টক শুনপ্টত পাচে। 

  

চকন্তু আশ্চৰ্য এই সৰ্, ইপ্টয়র িাাঁত আচম আপ্টগ পরীো কপ্টরচে; সস িাাঁত চিপ্টয় এ-

কাজটা অসম্ভব। কারর্ মাংসাশী জাপ্টনায়াপ্টরর তী্ষ্ণ  শ্ব-িন্ত বা কুকপু্টর-িাাঁত ইপ্টয়র চেে 

না। 

  

আর সাপ্টপর সিহ সৰ্রকম েতচবেত হপ্টয়প্টে, সস কাজটা করার মপ্টতা তী্ষ্ণ  নখ—

ৰ্াপ্টক ইংপ্টরচজপ্টত বপ্টে ল-প্টসও এ জন্তুর চেে না। 

  

প্রহ্লািপ্টক সিপ্টক সাপটা সিপ্টে চিপ্টত বপ্টে আচম ইপ্টয়র চিপ্টক এচগপ্টয় সগোম। 
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ইপ্টয়, সতামার মুখটা হাাঁ কপ্টরা সতা সিচখ। 

  

বাযয সেপ্টের মপ্টতা এই আশ্চৰ্য জন্তু এককোয় আমার আপ্টিশ পােন করে।  

  

না। এমন িাাঁত সতা আপ্টগ চেে না, হছাৎ এর আচবেযাব হে কী কপ্টর?  

  

িার পাপ্টয়র চবশটা আঙুপ্টে সৰ্ তী্ষ্ণ  নখ এখন সিখোম, সস নখও আপ্টগ চেে না। 

  

চকন্তু চবস্মপ্টয়র সশষ এখাপ্টনই নয়। 

  

িশ চমচনপ্টটর মপ্টযয নখ ও িাাঁত আবার স্বাোচবক অবস্থায় চিপ্টর এে।  

  

পশুচবোন এই রহপ্টসযর সকানও চকনারা করপ্টত পাপ্টর চক? মপ্টন সতা হয় না। 

  

নফেম্বর ১ 

  

কাে জামযাচন রওনা হব। আমাপ্টক সৰ্প্টত হপ্টব িাঙ্কিুটয সেপ্টক আ্াজ সত্তর 

চকপ্টোচমটার উত্তর-পচশ্চপ্টম সকাবপ্টেনৎস শহপ্টর। একহাটযপ্টক গত কমাপ্টসর ঘটনাবচে 

জাচনপ্টয় চিচছ চেপ্টখচেোম। সস চিগুর্ উৎসাপ্টহ আমাপ্টক আমন্ত্রর্ জাচনপ্টয়প্টে। ৰ্াতায়াপ্টতর 

সব বপ্ট্াবি হপ্টয় সগপ্টে। সাতচিন আচম একহাপ্টটযর অচতচে হপ্টয়ই োকব।  

  

ইপ্টয়র আয়তন গত সিড়মাপ্টস আর বাপ্টড়চন, ৰ্চিও তার বুচি উত্তপ্টরাত্তর সবপ্টড়ই 

িপ্টেপ্টে। আজকাে মাপ্টঝ মাপ্টঝ সস বই হাপ্টত চনপ্টয় নাড়ািাড়া কপ্টর। তাপ্টক িতুস্পি 

বেপ্টতও চিযা হয়। কারর্ অচযকাংশ সময়ই সস দুপাপ্টয় হাাঁপ্টট। 

  

পৰ্যপ্টবেপ্টর্র িপ্টে আরও সৰ্ কপ্টয়কচট তেয ইপ্টয় সম্বপ্টু জানা সগপ্টে সসগুচে চেচপবি 

করচে।-  
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১) বিপ্টে ৰ্াওয়া পচরপ্টবপ্টশর সপ্টঙ্গ দ্রুত খাপ খাইপ্টয় সনবার আশ্চৰ্য স্বাোচবক েমতা 

আপ্টে এ জন্তুর। সস জঙ্গে সেপ্টক এপ্টেও, মানুপ্টষর মপ্টযয বাস কপ্টর তার স্বোব চিপ্টন চিপ্টন 

মানুপ্টষর মপ্টতা হপ্টয় ৰ্াপ্টে। 

  

২) সগাখপ্টরার ঘটনা সেপ্টক এটাই প্রমার্ হপ্টে সৰ্, শিপ্টক পরাি করার অদূ্ভত েমতা 

প্রকচৃত এই জাপ্টনায়ারপ্টক চিপ্টয়প্টে। সবচজর স্বাোচবক েমতা আপ্টে সাপপ্টক সবকায়িায় 

সিোর। এ বযাপাপ্টর সবচজর নখ ও িাাঁত তাপ্টক সাহাৰ্য কপ্টর। বযাপ্টঙর সস েমতা সনই, 

তাই বযাঙ সহপ্টজই সাপ্টপর চশকাপ্টর পচরর্ত হয়। একচিন হছাৎ ৰ্চি সাপ্টপর চবরুপ্টি 

েড়ার জনয বযাপ্টঙর নখ ও িাাঁত গজায় তা হপ্টে সসটা ৰ্ত আশ্চৰ্য ঘটনা হপ্টব, আমার 

জন্তুর সহসা নখ িন্ত উিগমও সসইরকমই আশ্চৰ্য ঘটনা। আচম জাচন, আবার ৰ্চি তাপ্টক 

সাপ্টপর সামপ্টন পড়প্টত হয়, তা হপ্টে আবার তার নখ ও িাাঁত গজাপ্টব। 

  

৩) এই জাপ্টনায়াপ্টরর জাতটাই হয়প্টতা সবাবা, কারর্ এই কমাপ্টস একচটবাপ্টরর জনয 

সস সকানওরকম শে কপ্টরচন। 

  

নফেম্বর ৪ 

  

ইপ্টয় আপ্টরকবার িমপ্টক চিপ্টয়প্টে আমাপ্টক। 

  

আচম ওর জনয একটা বাে বতচর কচরপ্টয় চনপ্টয়চেোম, সৰ্টা এয়ারওপ্টয়প্টজর 

কতৃযপেপ্টির সপ্টঙ্গ চবপ্টশষ বযবস্থা কপ্টর সপ্লপ্টনর সেপ্টজর চিপ্টক কযাচবপ্টনর মপ্টযযই রাখা 

হপ্টয়চেে। িাঙ্কিুটয সপৌাঁপ্টোপ্টনার িশ চমচনট আপ্টগ আচম ইপ্টয়র কাপ্টে চগপ্টয়চেোম তাপ্টক 

একটা গরম সকাট পচরপ্টয় সিব বপ্টে। চগপ্টয় সিচখ ইপ্টয়র সিহারা বিপ্টে সগপ্টে, তার সবযাপ্টঙ্গ 
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প্রায় চতন ইচঞ্চ েম্বা সোম গচজপ্টয় তাপ্টক বরপ্টির সিপ্টশ বাপ্টসর উপৰ্ুক্ত কপ্টর চিপ্টয়প্টে। 

অবস্থা বুপ্টঝ বযবস্থার আপ্টরকটা জেজযান্ত প্রমার্। 

  

িাঙ্কিুপ্টটয সনপ্টম সিচখ আচশ বেপ্টরর বৃি ি  একহাটয চনপ্টজই এপ্টসপ্টেন আমাপ্টক 

চরচসে করপ্টত। এয়ারপ্টপাপ্টটয আর ইপ্টয়প্টক বাে সেপ্টক বার করোম না, কারর্ ওরকম 

সৃচিোড়া জাপ্টনায়ারপ্টক সিখপ্টত ৰ্াত্রীপ্টির মপ্টযয হইিই পপ্টড় সৰ্ত। একহাটয অচবচশয 

পুচেপ্টশর বপ্ট্াবি কপ্টরচেপ্টেন। তা োড়া সকানও সাংবাচিক বা সিাপ্টটাগ্রািারপ্টক আমার 

আসার খবরটা সিনচন। 

  

একহাটযপ্টক সিপ্টখ বেপ্টত বাযয হোম সৰ্, তাাঁর বয়স সৰ্ আচশ সসটা সবাঝার সকানও 

উপায় সনই। সচতয বেপ্টত কী, পঞ্চাশ-বাহান্নর সবচশ মপ্টন হয় না। একহাটয সহপ্টস বেপ্টেন 

সৰ্, সসটা জামযাচনর আবহাওয়ার গুর্। 

  

পপ্টে গাচড়প্টত েদ্রগপ্টোকপ্টক ইপ্টয়র সোম গজাপ্টনার খবরটা চিোম। একহাটয বেপ্টেন, 

সতামার জাপ্টনায়াপ্টরর চবষয় ৰ্তই শুনচে, ততই আমার চবস্ময় বাড়প্টে। আচম ইো কপ্টরই 

অনয সকানও প্রাচর্চবি বা ববোচনকপ্টক সতামার আসার খবরটা চিইচন, কারর্ তাপ্টির 

সপ্টঙ্গ কো বপ্টে বুপ্টঝচে সৰ্, তারা োরপ্টত পাশ্চাতয চবোনিিযার বযাপারটা চবপ্টশষ েিার 

সিাপ্টখ সিপ্টখ না। তাপ্টির কাপ্টে ইচেয়া এখনও সরাপ-চেক আর সমক-িামাপ্টরর সিশ। 

  

এক ঘণ্টার মপ্টযযই আমরা সকাবপ্টেনৎস সপৌাঁপ্টে সগোম। শহপ্টরর বাইপ্টর অতযন্ত 

মপ্টনারম পচরপ্টবপ্টশ একহাপ্টটযর বাসস্থান। আচম জানতাম সৰ্, একহাপ্টটযর পচরবার জামযাচনর 

সবপ্টিপ্টয় সম্রান্ত পচরবাপ্টরর অনযতম। বাচড়র িটপ্টক েস একহাটয অেযাৎ একহাটয কাসে 

িেক তার সােয বহন করপ্টে। কাসপ্টের িাচরচিক চঘপ্টর নানান গাপ্টে েরা চবিীর্য বাগান, 

তাপ্টত সগাোপ্টপর েড়ােচড়। বাচড়প্টত প্রপ্টবশ করার আপ্টগই একহাটয জাচনপ্টয় চিপ্টেন সৰ্, 

তাাঁর স্ত্রী বেরিাপ্টরক হে মারা সগপ্টেন, এখন বাচড়প্টত োপ্টকন। িাকচরপ্টবাকর োড়া একহাটয 

চনপ্টজ এবং তাাঁর মচহো সসপ্টিটাচর। সির িরজা চিপ্টয় ঢুপ্টকই মচহোচটর সপ্টঙ্গ আোপ 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজর্ৎ রোয়  । আশ্চর্জ নু্ত ।    প্রোফেসর শঙু্ক 

 15 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হে। নাম এচরকা ওয়াইস সিহারায় বযচক্তপ্ট স্র প্রকাশ সপপ্টেও, তার সপ্টঙ্গ একটা উিাস 

োব েে করোম। 

  

বাচড়প্টত ঢুপ্টক প্রেপ্টমই বাে সেপ্টক ইপ্টয়প্টক বার করোম। সস তৎের্াৎ করমিযপ্টনর 

েচঙ্গপ্টত একহাপ্টটযর চিপ্টক হাত বাচড়প্টয় চিে। বযাপারটা সম্পূর্য অপ্রতযাচশত বপ্টেই হয়প্টতা 

একহাপ্টটযর হাতটা তৎের্াৎ প্রসাচরত হে না। সসই অবসপ্টর ইপ্টয় হাত বাচড়প্টয় এচগপ্টয় 

সগে সসপ্টিটাচরর চিপ্টক। েীমতী ওয়াইপ্টসর সিাপ্টখ চবস্ময় ও পুেপ্টকর িৃচি আচম েুেব 

না। জাপ্টনায়াপ্টরর প্রচত প্রকৃত মম স্প্টবায না োকপ্টে এ চজচনস হয় না। 

  

একহাটয বেপ্টেন, আমার ককুরুদুপ্টটাপ্টক আপাতত বচ্ কপ্টর সরপ্টখচে। কারর্ সতামার 

এ জাপ্টনায়ারপ্টক সিপ্টখ তাপ্টির কী প্রচতচিয়া হপ্টব বো মুশচকে। 

  

আচম বেোম, আমার চবশ্বাস সতামার ককুরু ৰ্চি সেযেবয হয় তা হপ্টে সকানও 

দুঘযটনা ঘটপ্টব না, কারর্ আমার সবড়াে আমার জন্তুপ্টক খুব সহজোপ্টব গ্রহর্ কপ্টরপ্টে।  

  

হাাঁটপ্টত হাাঁটপ্টত ববছকখানায় চগপ্টয় ঢুকপ্টতই একটা িৃশয সিপ্টখ সকমন সৰ্ন েমপ্টক 

সগোম। 

  

এ চক প্রাচর্তত্ত্বচবপ্টির বাচড়, না প্রাচর্হতযাকারীর? ঘপ্টরর িাচরচিপ্টক এত 

জন্তুজাপ্টনায়াপ্টরর স্টাি করা মাো আর সিহ সশাো পাপ্টে সকন? 

  

এক হাটয হয়প্টতা আমার মপ্টনর োবটা আ্াজ কপ্টরও বেপ্টেন, আমার বাবা চেপ্টেন 

নামকরা চশকাচর। এসব তাাঁরই কীচতয। এই চনপ্টয় বাপ্টপর সপ্টঙ্গ আমার চবির কো 

কাটাকাচট হপ্টয়প্টে। 

  

ইপ্টয় ঘুপ্টর ঘুপ্টর জন্তুগুপ্টো সিখচেে। িা আসার পর সস-ও আমাপ্টির সপ্টঙ্গ সসািায় 

বপ্টস সপয়াো হাপ্টত চনপ্টয় িুমকু চিপ্টত োগে। একহাপ্টটযর িৃচি বারবার তার চিপ্টক িপ্টে 

ৰ্াপ্টে সসটা আচম েে করচেোম। ইপ্টয় সৰ্ োরতীয় সেেচক বা যাপ্লাবাচজ নয়। সসটা 
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আশা কচর ও বুপ্টঝপ্টে। চকন্তু আচশ বের বয়প্টস সস এমন স্বাস্থয কী কপ্টর সরপ্টখপ্টে সসটা 

এখনও আমার কাপ্টে দুপ্টবযাযয। আোপ আপ্টরকটু জমপ্টে পর এর রহসযটা কী সসটা 

চজপ্টেস করপ্টত হপ্টব। 

  

িা-পান সশষ হপ্টে পর একহাটয সসািা সেপ্টক উপ্টছ পপ্টড় বেপ্টেন, আজপ্টকর চিনটা 

তুচম চবোম কপ্টরা। সতামাপ্টির ঘর সিচখপ্টয় সিপ্টব এচরকা। কাে সকাপ্টে সিকিাপ্টস্টর সময় 

আমার একচট পশুপ্টপ্রচমক বুুর সপ্টঙ্গ সতামার আোপ হপ্টব। আমার চবশ্বাস তাপ্টক সতামার 

পে্ হপ্টব। 

  

আমার দুপ্টটা সুটপ্টকস একহাটয-েৃতয আপ্টগই আমার ঘপ্টর চনপ্টয় চগপ্টয়চেে, এবার 

কাপ্টপযপ্টট সমাড়া বাহাপ্টরর চসাঁচড় চিপ্টয় এচরকার সপ্টঙ্গ আচম সগোম সিাতোয়। োকার 

বযবস্থা উত্তম। দুচট পাশাপাচশ ঘর, একচটপ্টত আচম, একচটপ্টত ইপ্টয়। জাপ্টনায়ার কী খাপ্টব 

চজপ্টেস করাপ্টত এচরকাপ্টক বেোম, আমরা ৰ্া খাই তাই খাপ্টব। ওপ্টক চনপ্টয় সকানও চিন্তা 

সনই। 

  

এচরকা শুপ্টন একটা চনচশ্চন্তোব করার পরমুহুপ্টতযই তাাঁর িাহচনর উপর সৰ্ন একটা 

সংশপ্টয়র পিযা সনপ্টম এে। চতচন সৰ্ন চকেু বেপ্টত িান, চকন্তু ইতিত করপ্টেন। 

  

আর চকেু বোর আপ্টে চক? আচম আশ্বাপ্টসর সুপ্টর প্রে করোম। 

  

মাপ্টন োবচেোম…সতামার কাপ্টে সকানও অস্ত্র আপ্টে চক? 

  

সকন, এখাপ্টন চক সিারািাকাপ্টতর উপদ্রগব হয় নাচক? 

  

না, তা নয়, চকন্তু…োবচেোম…সতামার জন্তুর সতা একটা সপ্রাপ্টটকশন িরকার। 

এমন আশ্চৰ্য প্রার্ী… 

  

েয় সনই, আমার চপিে আপ্টে। 
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চপিে? 

  

চপিে শুপ্টন এচরক েরসা সপপ্টেন না। সবায হয় ব্ুক চক সস্টনগান বেপ্টে আরও 

আশ্বি হপ্টতন। 

  

আচম আমার অযানাইচহচেন চপিপ্টের মচহমা আর এর কাপ্টে প্রকাশ করোম না। শুযু 

বেোম, েয় সনই। চপিেই ৰ্প্টেি। 

  

েদ্রগমচহো িাপাকপ্টে চবিায় জাচনপ্টয় িপ্টে সগপ্টেন। মপ্টন একটা সামানয খটকার 

অনুপ্রপ্টবশ সরায করপ্টত পারোম না। ৰ্চিও জাচন সৰ্ আমার চপিপ্টের মপ্টতা িহ্মাস্ত্র আর 

চিতীয় সনই।  

  

ইপ্টয় ইচতমপ্টযয চনপ্টজ সেপ্টকই তার ঘপ্টর িপ্টে সগপ্টে। চগপ্টয় সিচখ সস জানাো চিপ্টয় 

বাইপ্টরর িৃশয সিখপ্টে। আশা কচর তার মপ্টন সকানও উপ্টিগ সনই। এই অপ্টবাো জীপ্টবর মন 

সবাঝা সব সময় আমার পপ্টে সম্ভব হয় না। তার ৰ্চি সকানও অচনি হয় তা হপ্টে আমার 

অবস্থা হপ্টব সশািনীয়। এই কমাপ্টস তার উপর গেীর মায়া পপ্টড় সগপ্টে। 

  

নফেম্বর ৬ 

  

আজ কতকগুপ্টো গুরু স্পূর্য ঘটনা আমাপ্টক রীচতমপ্টতা োচবপ্টয় তুপ্টেপ্টে। তার সপ্টঙ্গ 

চকেু িমক োগাবার মপ্টতা ঘটনাও ঘপ্টটপ্টে, এবং সসটা, বো বাহুেয, ইপ্টয়প্টক সকন্দ্ৰ কপ্টর। 

  

কাসপার মাচেচমচেয়ান সহেপ্টিানার—এই গােেরা নাপ্টমর অচযকারী হপ্টেন 

একহাপ্টটযর বুু। তপ্টব এাঁপ্টক আচম কাসপার বপ্টেই উপ্টেখ করব। কারর্ একহাটযও তাাঁপ্টক 

ওই নাপ্টমই িাপ্টকন। একহারা, ঢাঙা সিহারা, মাংপ্টসর অোপ্টব সিায়াে ও চিবুপ্টকর হাড় 

সবচরপ্টয় মুপ্টখ একটা পােুপ্টর োব এপ্টনপ্টে, তার সপ্টঙ্গ রপ্টয়প্টে একপ্টজাড়া ঘন েুরু আর 
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একমাো কিমোট িুে। সিহারা সিখপ্টে সম্রাপ্টমর সিপ্টয় শঙ্কাই হয় সবচশ; ইচন সৰ্ কখন 

কী কপ্টর বসপ্টবন বো ৰ্ায় না। 

  

একহাটয েদ্রগপ্টোপ্টকর সপ্টঙ্গ আোপ কচরপ্টয় চিপ্টয় বেপ্টেন, কাসপার আমার 

অপ্টনককাপ্টের বুু। জন্তুজাপ্টনায়ার সম্পপ্টকয ইচন চবপ্টশষ উৎসাহী ও ওয়াচকবহাে। 

  

ইপ্টয় অবশয আমার সপ্টঙ্গই চেে। কাসপার তার চিপ্টক সবশ চকেুের্ সিপ্টয় সেপ্টক 

সকবে একচট মন্তবযই করপ্টেন-প্টহায়াট এেকুইচজট িার! 

  

ইপ্টয়র গাপ্টয়র সোম সৰ্ অচত মসৃর্ এবং সুিৃশয সসটা সকপ্টেই স্বীকার করপ্টব। চবপ্টশষ 

কপ্টর সগাোচপর মপ্টযয এমন হেপু্টির আো আর সকানও জাপ্টনায়াপ্টরর সোপ্টম আচম 

সিচখচন। 

  

চকন্তু সোপ্টমর প্রচত কাসপার সাপ্টহপ্টবর এই সোেপু িৃচি আমার সমাপ্টটই োে োগে 

না। এই সোপ্টমর জনয কত চনরীহ প্রার্ীপ্টক সৰ্ হতযা করা হপ্টয় োপ্টক-চবপ্টশষত পচশ্চপ্টম-

তার চহপ্টসব সনই। চিচঞ্চো নাপ্টম একচট ইাঁদুরজাতীয় জাপ্টনায়ার আপ্টে, তার সোম 

অচেজাত সমমসাপ্টহবপ্টির এত চপ্রয় সৰ্, একচট জাপ্টনায়াপ্টরর সোপ্টমর জনয তাাঁরা িশ-চবশ 

হাজার টাকা চিপ্টত প্রস্তুত। মপ্টন মপ্টন বেোম, সহ ঈশ্বর, সোমবযবসাৰ্ ীর িৃচি সৰ্ন আমার 

এই জন্তুচটর উপর না পপ্টড়। 

  

সিকিাস্ট সখপ্টত সখপ্টত বাচক কো হে। ইপ্টয়প্টক সটচবপ্টে বপ্টস সখপ্টত সিপ্টখ কাসপার 

বেপ্টেন, আশ্চৰ্য সেচনং চিপ্টয়ে সতা সতামার জাপ্টনায়ারপ্টক! এ সৰ্ সিখচে চশম্পাচিপ্টকও 

হার মানায়। 

  

আচম বেপ্টত বাযয হোম সৰ্, ইপ্টয় ৰ্া করপ্টে তার সকানওটাই আচম তাপ্টক সশখাইচন। 

আসপ্টে ওর পৰ্যপ্টবের্ ও অনুকরপ্টর্র েমতা অসাযারর্। 
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পচরবচতযত পচরপ্টবপ্টশর সপ্টঙ্গ তৎের্াৎ খাপ খাইপ্টয় সনবার সৰ্ কোটা তুচম বেচেপ্টে, 

তার সকানও নমুনা সিখাপ্টত পার চক? 

  

আচম মৃদু সহপ্টস বেোম, আচম সতা ওপ্টক চিমনপ্টেশন সিবার জনয আচনচন। সসটা 

ৰ্চি সতামার সামপ্টন আপনা সেপ্টকই ঘপ্টট তা হপ্টেই সিখপ্টত পাপ্টব। আসপ্টে সব প্রার্ীপ্টকই 

প্রকচৃত আত্মরোর কতকগুপ্টো উপায় সপ্টমত সৃচি কপ্টর। বাপ্টঘর গাপ্টয়র সিারা আর বুচট 

তাপ্টির জঙ্গপ্টের গােপাোর মপ্টযয প্রায় অিৃশয হপ্টয় চমপ্টশ োকপ্টত সাহাৰ্য কপ্টর। তা োড়া 

এক জাপ্টনায়ার ৰ্াপ্টত সহপ্টজ অনয জাপ্টনায়াপ্টরর চশকার না হপ্টয় পপ্টড় তারও বযবস্থা োপ্টক। 

শজারুর 

  

উগ্র গু তাপ্টির শিপ্টির হাত সেপ্টক বাাঁচিপ্টয় রাপ্টখ। ৰ্ারা অপ্টপোকতৃ চনরীহ 

জাপ্টনায়ার সৰ্মন হচরর্ বা খরপ্টগাশ-প্রকচৃত তাপ্টির চিপ্টয়প্টেন দ্রুতপ্টবপ্টগ পোয়প্টনর 

েমতা। অচবচশয এই চনয়প্টমরও বযচতিম আপ্টে। সব জাপ্টনায়ার শত্রুর হাত সেপ্টক সমান 

চনরাপি নয়। 

  

তুচম বেে সতামার এই জন্তু আত্মরোর উপায় জাপ্টন? 

  

প্রে করপ্টেন কাসপার। আচম বেোম, তার দুপ্টটা পচরিয় আচম সপপ্টয়চে। সগাখপ্টরা 

সাপ্টপর আিমর্ সেপ্টক সস সৰ্ শুযু চনপ্টজপ্টক বাাঁচিপ্টয়প্টে তা নয়, সাপপ্টক সস ৰ্ুপ্টি পরাচজত 

কপ্টরপ্টে। আর শীপ্টতর প্রপ্টকাপ সেপ্টক সস কীোপ্টব চনপ্টজপ্টক বাাঁচিপ্টয়প্টে সস সতা সিাপ্টখর 

সামপ্টনই সিখপ্টত পাচে। আত্মরোর তাচগপ্টিই িমচববতযপ্টনর িপ্টে সৰ্ পৃচেবীর প্রার্ীর 

রূপ পােপ্টটপ্টে সস সতা জাপ্টনাই। আচিম জেির প্রার্ীই জপ্টের ৰ্খন অোব হে তখন 

প্রেপ্টম হে উেির। তারপর স্থেির। সরীসৃপ্টপর িানা গচজপ্টয়ই হে প্রেম উড়ন্ত 

জাপ্টনায়ার-প্টসও সতা পচরপ্টবশ বিপ্টের জনযই। এসব পচরবতযন হপ্টত সকাচট সকাচট বের 

সেপ্টগচেে। পচরবচতযত অবস্থার সপ্টঙ্গ খাপ খাওয়াপ্টনাটা সতা সিাপ্টখর চনপ্টমপ্টষ হয় না। 

  

চকন্তু সতামার জাপ্টনায়াপ্টরর সেপ্টত্র সসটাই হপ্টয়প্টে? বেপ্টেন কাসপার। 
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তাই সতা সিখোম সিাপ্টখর সামপ্টন।  

  

কোটা কাসপার চবশ্বাস করপ্টেন বপ্টে মপ্টন হে না। আচম সেপ্টবচেোম। একহাটয 

আমাপ্টক সাপ্টপাটয করপ্টবন, চকন্তু তাাঁপ্টকও ভ্ৰকুচঞ্চত সিপ্টখ চকচঞ্চৎ চবচস্মত হোম। 

  

প্রাতরাপ্টশর পর একহাটয প্রিাব করপ্টেন তাাঁর চবিীর্য বাগানটা একটু ঘুপ্টর সিপ্টখ 

আসার জনয। রাপ্টত্র তুষারপাপ্টতর িপ্টে সসই বাগাপ্টন এখন বরপ্টির গাচেিা চবোপ্টনা 

রপ্টয়প্টে, সসটা সকাপ্টে উপ্টছ জানাো চিপ্টয় সিপ্টখচে। 

  

আচম প্রিাপ্টব আপচত্ত করোম না। 

  

বাগানটা সৰ্ কতখাচন জায়গা জুপ্টড় তা আমার যারর্া চেে না। অচবচশয সবটাপ্টকই 

বাগান বেপ্টে েুে হপ্টব। িুেগাপ্টের পাট চকেুিূর চগপ্টয়ই সশষ হপ্টয় সগপ্টে, তারপর সবই 

বড় বড় গাে, তার মপ্টযয অচযকাংশই পাইন জাতীয়। এটাপ্টক বন বেপ্টেই চছক বো হপ্টব। 

  

আচম একহাটযপ্টক প্রাচর্তত্ত্ব চবষপ্টয় একটা প্রে করপ্টত ৰ্াচেোম, এমন সময় 

জাপ্টনায়াপ্টরর কেস্বর শুপ্টন সসটা আর করা হে না। 

  

হাউপ্টের িাক। অযােপ্টসচশয়ান। 

  

হানপ্টসে আর সগ্রপ্টটেও সিখচে সবড়াপ্টত সবচরপ্টয়প্টে, বেপ্টেন একহার্ট।  

  

আচম প্রেপ্টম ইপ্টয়র হাত যপ্টর হাাঁটচেোম, তারপর চনপ্টজই হাতটা সেপ্টড় চিপ্টয়চেোম। 

এখন তার চিপ্টক আড়াপ্টিাপ্টখ সিপ্টয় সিচখ তার েরুু কুাঁিপ্টক সগপ্টে। 

  

এবার প্রায় একপ্টশা গজ িূপ্টর ককুরুদুপ্টটাপ্টক সিখপ্টত সপোম। দুপ্টটার গোপ্টতই 

বকেস, িামড়ার িচড় একহাপ্টটযর িাকপ্টরর হাপ্টত যরা। 
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ককুরু আর আমরা পরস্পপ্টরর চিপ্টক এচগপ্টয় িপ্টেচে। িূর স্ ৰ্খন আ্াজ চত্রশ গজ, 

তখন অযােপ্টসচশয়ান দুপ্টটা সেপ্টম সগে, তাপ্টির িৃচি সটান ইপ্টয়র চিপ্টক। আমরা িারজপ্টনও 

সেপ্টম সগচে। আচম ইপ্টয়র চিপ্টক এচগপ্টয় চগপ্টয় তার হাতটা যপ্টর চনোম। কাসপার ও 

একহাটয বুঝপ্টতই পারচে, ঘটনা সকান চিপ্টক ৰ্ায়। তাই সিখার জনয অপ্টপো করপ্টেন। 

  

দুপ্টটা ককুুপ্টরর িচড়প্টতই সৰ্ টান পড়প্টে সসটা আচম েে করচেোম, আর সসইসপ্টঙ্গ 

মৃদু। হুংকারও শুনপ্টত পাচেোম মাপ্টঝ মাপ্টঝ। 

  

হছাৎ প্রিণ্ড হযাাঁিকা টাপ্টন একহাটয-েৃতযপ্টক বরপ্টির উপর সিপ্টে চিপ্টয় হানপ্টসে আর 

সগ্রপ্টটে েুপ্টট এে আমাপ্টির চিপ্টক, আর চছক সসই মুহুপ্টতয আমার হাপ্টত একটা টান অনুেব 

করাপ্টত সিখোম ইপ্টয় চবদুযপ্টিপ্টগ বাাঁচিপ্টক েুপ্টট চগপ্টয় একটা তুষারাবৃত সঝাপ্টপর চপেপ্টন 

অিৃশয 

  

হপ্টয় সগে। 

  

সস েয় সপপ্টয়প্টে। এই সজাড়া প্রচতিন্দ্বীপ্টক পরাি করার েমতা প্রকচৃত তাপ্টক সিয়চন। 

  

প্রায় ৰ্প্টন্ত্রর মপ্টতাই আচমও েুপ্টট সগোম ইপ্টয়র চপেপ্টন, আর আমার চপেপ্টন একহাটয 

ও কাসপার। 

  

ককুরু দুপ্টটার চহংস্র িাহচন আপ্টগই েে কপ্টরচেোম; এবার সিখোম চশকাপ্টরর সোপ্টে 

তাপ্টির পাগপ্টের মপ্টতা সোটােুচট। তারা হপ্টনয হপ্টয় খুাঁজপ্টে আমার জন্তুপ্টক। 

  

আচম প্রমাি গুনোম। বাযয হপ্টয় সিাঁচিপ্টয় বেপ্টত হে, সিাহাই ড়, একহাটয, আপনার 

ককুরুদুপ্টটাপ্টক োমান। 

  

ইমচপচসবে, রুিস্বপ্টর বেপ্টেন একহাটয, এ অবস্থায় ওপ্টির োমাপ্টনা েগবাপ্টনর 

অসাযয। 
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চকন্তু আশ্চৰ্য বযাপার-প্টৰ্চিপ্টক ইপ্টয় চগপ্টয়চেে। সসইচিপ্টকই চগপ্টয়প্টে কুকরুদুপ্টটা, চকন্তু 

আমার সসই সপাষা অনুগত জাপ্টনায়াপ্টরর সকানও চিহ্ন সনই। 

  

প্রায় পাাঁি চমচনট উোম িাপািাচপর পর হানপ্টসে আর সগ্রপ্টটে হাে সেপ্টড় চিপ্টয় চজে 

বার কপ্টর হাাঁপাপ্টত োগে, আর তাপ্টির পচরিােক এচগপ্টয় চগপ্টয় কুকপু্টরর গোর িচড় হাপ্টত 

তুপ্টে চনে। 

  

ওপ্টির বাচড়প্টত চনপ্টয় ৰ্াও, হুকমু করপ্টেন একহাটয। 

  

চকন্তু সতামার জাপ্টনায়ার সকাোয় উযাও হে? প্রে করপ্টেন কাসপার।  

  

আচমও অচবচশয সসই কোই োবচেোম। অেি আপ্টশপাপ্টশ মাচটপ্টত গতয বা গাপ্টের 

গাপ্টয় সিাকরও সনই ৰ্াপ্টত তার চেতর েুপ্টকাপ্টনা ৰ্ায়। 

  

ককুরুদুপ্টটা প্রায় বাচড়র কাোকাচে সপৌাঁপ্টোপ্টনার পর আত্মপ্রকাশ করপ্টেন আমার 

আশ্চৰ্য জাপ্টনায়ার। 

  

চকন্তু এ কী হপ্টয়প্টে তার সিহারা? সস চক এতের্ বরপ্টি গড়াগচড় কপ্টরপ্টে?  

  

না, তা নয়। তার গাপ্টয়র রং, তার সিাপ্টখর মচর্, তার মাো সেপ্টক পা পৰ্যন্ত সবযাঙ্গ 

হপ্টয় সগপ্টে। যবযপ্টব সািা। সস এখন একটা তুষারচপপ্টণ্ডর সাচমে। এই অবস্থায় এই 

পচরপ্টবপ্টশ তাপ্টক খুাঁপ্টজ পাওয়া অসম্ভব। 

  

গট ইন চহপ্টমে! সিাঁচিপ্টয় উছপ্টেন। কাসপার। হযাাঁ, ঈশ্বপ্টরর নাম উচ্চারর্ এই অবস্থায় 

স্বাোচবক। এমন আশ্চৰ্য ঘটনা দুই জামযান চনশ্চয়ই সকানওচিন সিপ্টখনচন। 

  

আমরা িারজন আবার একহাটয কাসপ্টে চিপ্টর এোম। সবাই চমপ্টে সসািায় বসপ্টত 

কাসপারই প্রেম মুখ খুেপ্টেন। 
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সতামার এই মহামূেয সম্পচত্তর েচবষযৎ কী তা তুচম চস্থর কপ্টরে? 

  

সহজ উত্তর। বেোম, আচম ৰ্তচিন সবাঁপ্টি আচে ততচিন ওপ্টক আমার কাপ্টে রাখব। 

ও আমার সঙ্গী। এই কমাস আচমই ওপ্টক প্রচতপােন কপ্টরচে। 

  

চকন্তু ববোচনক চহপ্টসপ্টব চবপ্টশ্বর প্রাচর্চবিপ্টির প্রচত সতামার সকানও িাচৰ্  স্ সনই? 

তাপ্টির কাে সেপ্টক েচুকপ্টয় রাখপ্টত িাও সতামার এই জন্তুপ্টক? 

  

েচুকপ্টয় রাখপ্টত িাইপ্টে আচম তাপ্টক এখাপ্টন এপ্টনচে সকন? েচবষযপ্টত তাপ্টক সকউ 

সিখপ্টত িাইপ্টে আমার সিপ্টশ আমার বাচড়প্টত আসপ্টত পাপ্টরন। আমার িরজা সখাোই 

োকপ্টব। জন্তু আমার কাপ্টে চনরাপপ্টি োকপ্টব। এখাপ্টন এপ্টন কী হে তা সতা সিখপ্টেন। 

এরকম ঘটনা সৰ্ আরও ঘটপ্টব না। তার কী চবশ্বাস? 

  

সকানও পশুশাোয় রাখপ্টত আপচত্ত কী? 

  

সসটা রাখপ্টে আমার চনপ্টজর সিপ্টশর পশুশাোপ্টতই রাখব। কেকাতার চিচড়য়াখানা 

সনহাত চনপ্ট্র নয়। 

  

হুাঁ… 

  

কাসপার উপ্টছ পড়প্টেন। 

  

চছক আপ্টে। আচম তা হপ্টে আচস। আমার একটা প্রিাব চেে, সসটা সবায হয় তুচম 

গ্রহর্ করপ্টব না। আচম আর একহাটয চমপ্টে সতামাপ্টক চবশ হাজার মাকয চিপ্টত রাচজ আচে 

সতামার ওই জন্তুর জনয। আমাপ্টির চিপ্টে সারা পৃচেবী ওর অচি স্ জানপ্টত পারপ্টব। তার 

িপ্টে সতামার নামটাও অমর হপ্টয় োকত। কারর্ তুচমই সৰ্ ওটা চিপ্টয়ে। আমাপ্টির, 

সসকো আমরা সগাপন রাখতাম না। 

  

তুচম চছকই অনুমান কপ্টরে। এ প্রিাব আচম গ্রহর্ করপ্টত পারব না। 
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কাসাপাপ্টরর সপ্টঙ্গ একহাটযও সবচরপ্টয় সগপ্টেন, সবায হয় বুুপ্টক গাচড়প্টত তুপ্টে চিপ্টত। 

সপ্টঙ্গ সপ্টঙ্গ ঘপ্টর তৃতীয় বযচক্তর আচবেযাব হে। 

  

েীমতী এচরকা ওয়াইস! সিাপ্টখমুপ্টখ গেীর উপ্টিপ্টগর চিহ্ন। 

  

তুচম একা আপ্টে বেপ্টেন েীমতী ওয়াইস, তাই সতামাপ্টক একটা কো বপ্টে ৰ্াই। 

প্রাচর্চবি একহাপ্টটযর মৃতযু হপ্টয়প্টে এক মাস আপ্টগ। চতচনই সতামাপ্টক প্রেম চিচছটা 

চেপ্টখচেপ্টেন। ইচন তাাঁর সেপ্টে। এরও নাম চিিচরশ। ইচন চশকাচর। জন্তুজাপ্টনায়াপ্টরর প্রচত 

চব্ুমাত্র মমতা সনই। তুচম কােই িপ্টে ৰ্াও এখান সেপ্টক। আচম সতামার চটচকপ্টটর 

বপ্ট্াবি কপ্টর সিব। এখাপ্টন োকা চনরাপি নয়। 

  

চকন্তু তুচম তা হপ্টে কার সসপ্টিটাচর? 

  

এাঁর নয়, এর বাবার। আচম কতকগুপ্টো কাজ সশষ কপ্টর এক সপ্তাপ্টহর মপ্টযযই িপ্টে 

ৰ্াব। 

  

আর কাসপার েদ্রগপ্টোকচট সক? 

  

ওচিয়ন সাকযাপ্টসর মাচেক। সাকযাপ্টসর সপ্টঙ্গ একটা পশুশাো আপ্টে, তাপ্টত নানারকম 

উদ্ভট জাপ্টনায়ার–  

  

বাইপ্টর জুপ্টতার শে। এচরকা পাপ্টশর িরজা চিপ্টয় চনিঃশপ্টে প্রস্থান করপ্টেন। 

  

সতামাপ্টক আজ আর চবরক্ত করব না, ঘপ্টর এপ্টস বেপ্টেন একহাটয। আমাপ্টির 

প্রিাপ্টবর কোটা ছাণ্ডা মাোয় সেপ্টব সিপ্টখা। কাে সকাপ্টে আবার সতামার সপ্টঙ্গ বসব। 

  

একহাটয িপ্টে সগপ্টেন। এতের্ ইপ্টয়র চিপ্টক িৃচি চিইচন, এবার সিপ্টয় সিচখ সস আবার 

পূবয অবস্থায় চিপ্টর এপ্টসপ্টে। 
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এখন রাত এগাপ্টরাটা বাপ্টজ। ইপ্টয়র ঘপ্টর চগপ্টয় সিপ্টখ এপ্টসচে সস ঘুপ্টমাপ্টে। আজপ্টকর 

অচেেতাটা চক তার কাপ্টে একটা চবেীচষকা, নাচক সস এজাতীয় ঘটনা উপপ্টোগ কপ্টর? 

সৰ্ সকানও প্রার্ীই জন্মগ্রহর্ কপ্টর দুচট প্রযান উপ্টেশয চনপ্টয়—এক হে আত্মরো, আর 

দুই, খািয আহরর্ কপ্টর সিপ্টহর পুচিসাযন করা। চিতীয়টার বযাপাপ্টর ইপ্টয়র আপাতত 

সকানও সমসযা সনই-অন্তত আমার কাপ্টে সস ৰ্তচিন আপ্টে; আর প্রেমচট সৰ্ সস 

অনায়াপ্টসই করপ্টত সেম, তার প্রমার্ সতা পাওয়াই সগপ্টে। চকন্তু প্রে হে, আজ এচরকা 

সৰ্ চবপপ্টির কো বেপ্টেন, সসটা কী যরপ্টনর চবপি? জাপ্টনায়াপ্টরর সপ্টঙ্গ ইপ্টয় ৰ্ুঝপ্টত পাপ্টর, 

চকন্তু মানুপ্টষর িিাপ্টন্তর চবরুপ্টি তার শচক্ত কতটুকু তা সতা জানা সনই! 

  

এ চবষপ্টয় কাে োবা ৰ্াপ্টব। সিচখ সকাোকার জে সকাোয় চগপ্টয় িাাঁড়ায়। 

  

নফেম্বর ৭ 

  

কাে রাপ্টতর িরম চশহরন জাগাপ্টনা ঘটনা আর তার অদু্ভত পচরসমাচপ্তর কো 

সকানওচিন েুেব না। 

  

কাে এগাপ্টরাটায় শুপ্টয় পড়প্টেও ঘুম আসপ্টত সিচর হপ্টয়চেে। একহাপ্টটযর প্রতারর্ার 

বযাপারটা বারবার মপ্টনর মপ্টযয সমািড় চিচেে। সবাঝাই ৰ্াপ্টে তার বাপ্টপর মৃতুযর সুপ্টৰ্াগ 

চনপ্টয় সস আমার জন্তুচটপ্টক হাত করার সোপ্টে আমাপ্টক এখাপ্টন আচনপ্টয়প্টে। সস আমাপ্টক 

ৰ্াতায়াপ্টতর খরি সিপ্টব বপ্টেচেে, এখনও সিয়চন। হয়প্টতা সেপ্টবচেে জন্তুর জনয চবশ 

হাজার মাকয চিপ্টে সসটা পুচষপ্টয় ৰ্াপ্টব। সস টাকা সৰ্ আচম সনব না, সসটা চক একহাটয 

সেপ্টবচেে? 
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ঘুমটা এে এপ্টকবাপ্টর মযাচজপ্টকর মপ্টতা। বাইপ্টর চসাঁচড়র নীপ্টি গ্রযােিািার লপ্টক 

বাপ্টরাটা বাজাপ্টত আরম্ভ করে সসটা শুপ্টনচে, চকন্তু সশষ হওয়াটা আর শুচনচন। অেযাৎ 

তারমপ্টযযই ঘুচমপ্টয় পপ্টড়চে। 

  

ঘুমটা োঙে মাঝরাপ্টত। প্রেপ্টম মপ্টন হে েূচমকম্প হপ্টে, তারপর বুঝোম আমার 

শরীরটাপ্টক চনপ্টয় নাড়ািাড়া করা হপ্টে; আর তারপপ্টরই সিখোম আচম বচ্, অনড়। 

আমাপ্টক িচড় চিপ্টয় সবাঁপ্টয সিো হপ্টয়প্টে। আমার অযানাইচহচেন চপিে বাচেপ্টশর তোয়, 

সসটারও নাগাে পাবার সজা সনই। ঘপ্টরর সিয়ােঘচড়প্টত সিাখ পড়াপ্টত সিখোম সাপ্টড় 

চতনপ্টট। বাইপ্টর পূচর্যমার আপ্টো, তাই হছাৎ মপ্টন হপ্টয়চেে বুচঝ সোর হপ্টয় সগপ্টে। 

  

ঘপ্টর অন্তত িার-পাাঁিজন সোক সসটা সিখপ্টত পাচে। একজপ্টনর হাপ্টত টিয, সসটা 

আমার চিপ্টক সঘারাপ্টনা রপ্টয়প্টে। পাপ্টশর ঘপ্টরও পাপ্টয়র আওয়াজ পাচে। ইপ্টয় চক তা 

হপ্টো- ?  

  

সপ্রাপ্টিসর শঙ্কু, সতামার আশ্চৰ্য জন্তু না মুহূপ্টতযর মপ্টযয পচরপ্টবপ্টশর সপ্টঙ্গ খাপ খাইপ্টয় 

চনপ্টত পাপ্টর? আত্মরোর অদু্ভত সব উপায় নাচক সিাপ্টখর পেপ্টক উদ্ভব করপ্টত পাপ্টর? 

এবাপ্টর সবাঝা ৰ্াপ্টব তার েমতার সিৌড়। 

  

একহাপ্টটযর গো। িরজার মুখটাপ্টত িাাঁচড়প্টয় আপ্টে সস। 

  

শাইনার, শুেটস-ওপ্টক ওই পাপ্টশর ঘপ্টরর িরজার সামপ্টন িাাঁড় করাও। 

  

দুজন সোক আমাপ্টক এক হযাাঁিকায় চবোনা সেপ্টক তুপ্টে চনপ্টয় সটপ্টনচহাঁিপ্টড় ইপ্টয়র 

ঘপ্টরর িরজার সামপ্টন চনপ্টয় সগে। 

  

এই ঘপ্টরও চিপ্টক িাাঁপ্টির আপ্টো, অন্ততপপ্টে েসসাতজন সোক, এখাপ্টনও টপ্টিযর 

আপ্টো সঘারাপ্টিরা করপ্টে। চতনজন সোপ্টকর হাপ্টত িচড়, েচে, জাে-অেযাৎ জাপ্টনায়ার 
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যরার ৰ্াবতীয় সরিাম। অনয দুজন সোপ্টকর হাপ্টত যাতব বস্তুর ঝােকাচন সিপ্টখ বুঝোম 

আপ্টেয়াপ্টস্ত্ররও অোব সনই। 

  

চকন্তু চবোনা সৰ্ খাচে সস সতা সিখপ্টতই পাচে। 

  

দুপ্টটা সোক উপুড় হপ্টয় খাপ্টটর তোয় টিয সিেে, আর সসই মুহূপ্টতয ঘটে এক 

তুোকাোম কাণ্ড। 

  

একটা তীি ঝাাঁঝাপ্টো গু িমকা হাওয়ার মপ্টতা আমার নাপ্টক প্রপ্টবশ কপ্টর আমার 

সিাখ সেপ্টক জে বার কপ্টর চিে। েযাবপ্টরটচরপ্টত নানান সকচমকযাে চনপ্টয় এেপ্টপচরপ্টমন্টু 

করার িপ্টে সকানও গুই আমাপ্টক কাবু করপ্টত পাপ্টর না; চকন্তু এই বীেৎস গপ্টুর সৰ্ 

একটা চবপ্টশষ েমতা আপ্টে মানুষপ্টক ঘাপ্টয়ে করার, সসটা বুঝপ্টত পারচেোম। 

  

ৰ্ারা এপ্টসচেে তারা সকউ এ গু সহয করপ্টত না সপপ্টর নাপ্টক রুমাে চিপ্টয় প্রায় 

েটিট করপ্টত করপ্টত ঘর সেপ্টক সবচরপ্টয় সগে। একহাটযও অবশয এই িপ্টে পপ্টড়ন। 

  

এরপসরই শুনপ্টত সপোম একহাপ্টটযর চিৎকার। চতচন বাইপ্টরর সকানও একটা জানো 

চিপ্টয় মুখ বার কপ্টর বাগাপ্টন জমাপ্টয়ত িেপ্টক উপ্টেশ কপ্টর বেপ্টেন, সতামরা অস্ত্র চনপ্টয় 

প্রস্তুত সেপ্টক-জন্তুটা জানাো চিপ্টয় পাোপ্টত পাপ্টর। 

  

আমার িৃচি ইপ্টয়র ঘর সেপ্টক একিুে নপ্টড়চন। 

  

এবার খাপ্টটর তো সেপ্টক আমার চপ্রয় আশ্চৰ্য জন্তু বার হপ্টয় হে। তারপপ্টর এক 

োপ্টি বাগাপ্টনর জানাোর সামপ্টন সপৌাঁপ্টে আপ্টরক োপ্টি জানাোর বাইপ্টর ঝাাঁচপপ্টয় পড়ে। 

সস চক ওই অস্ত্রযারীপ্টির চশকার হপ্টত িপ্টেপ্টে? 

  

না, তা নয়। কারর্ এই সংকট মুহুপ্টতয পাোবার একমাত্র উপায় এই জন্তু উদ্ভব 

কপ্টরপ্টে তার স্বাোচবক েমতাবপ্টে। িমচববতযপ্টনর অপ্টমাঘ চনয়ম েঙ্ঘন কপ্টর সিাপ্টখর 

চনপ্টমপ্টষ এই স্থেির িতুস্পপ্টির িানা গচজপ্টয়প্টে। 
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জাপ্টনাো চিপ্টয় সবচরপ্টয় সস নীপ্টির চিপ্টক না চগপ্টয় চবিৃত িানার সাহাপ্টৰ্য চতরপ্টবপ্টগ 

উছে। উপর চিপ্টক। আচম সিৌপ্টড় চগপ্টয় জাপ্টনাো চিপ্টয় মুখ বাচড়প্টয় সিখোম সজযাৎস্নপ্টযৌত 

স্নান আকাপ্টশ তার দ্রুত সঞ্চােমান পেচবচশি সিহ িপ্টম চব্ুপ্টত পচরর্ত হপ্টে। বাগান 

সেপ্টক পর পর দুপ্টটা গুচের শে পাওয়া সগে, চকন্তু এই অবস্থায় ব্ুপ্টকর চনশানা চছক 

রাখা সকানও মানুপ্টষর পপ্টেই সম্ভব নয়। 

  

নফেম্বর ১৭ 

  

েীমতী এচরকার সিৌেপ্টত ৰ্ুগপৎ আমার মুচক্ত, ও বুুসপ্টমত একহাটযপ্টক পুচেপ্টশর 

হাপ্টত সমপযর্-এই দুপ্টটাই সম্ভব হপ্টয়চেে। 

  

চগচরচি সিরার সাতচিন পপ্টর খবপ্টরর কাগপ্টজ পড়োম। চনকারাগুয়ার গেীর অরপ্টর্য 

এক পশুসংগ্রহকারী িে একচট আশ্চৰ্য নতুন জাপ্টনায়াপ্টরর সাোৎ সপপ্টয়প্টে। এই 

জাপ্টনায়ার নাচক িূর সেপ্টক িাাঁচড়প্টয় িপ্টের সোকএপ্টির চিপ্টক বারবার সসেযুপ্টটর েচঙ্গপ্টত 

িান হাতটা তুপ্টে কপাপ্টে সছকাচেে। চকন্তু তাপ্টক ৰ্খন জাে চিপ্টয় যরপ্টত ৰ্াওয়া হয়, 

তখন সস সিাপ্টখর চনপ্টমপ্টষ একটা একপ্টশা িুট উাঁিু গাপ্টের মাোয় িপ্টড় িােপাোর মপ্টযয 

অিৃশয হপ্টয় ৰ্ায়। পশু সংগ্রহকারী িে নাচক এই জাপ্টনায়াপ্টরর সোপ্টে তাপ্টির অচেৰ্াপ্টনর 

সময়াি বাচড়প্টয় চিপ্টয়প্টে। 

  

জাপ্টনায়াপ্টরর বর্যনা সেপ্টক তাপ্টক আমারই ইপ্টয় বপ্টে চিনপ্টত সকানও অসুচবযা হয় না। 

এতচিন মানুপ্টষর মপ্টযয সেপ্টক সস মানুপ্টষর স্বোব আয়ত্ত কপ্টরচেে, এখন আবার জঙ্গপ্টের 

পচরপ্টবপ্টশর সপ্টঙ্গ চনপ্টজপ্টক খাপ খাইপ্টয় চনপ্টয়প্টে। চকেুচিন সখাাঁজার পরই সৰ্ এ অচেৰ্াত্রী 

িে হাে োড়প্টত বাযয হপ্টব, তাপ্টত সকানও সপ্ট্হ সনই। 
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চকন্তু ইপ্টয় চক তা হপ্টে আর চিপ্টর আসপ্টব না আমার কাপ্টে? 

  

না এপ্টেই োে। ৰ্তচিন তার আৰ্ ু, ততচিন তার আশ্চৰ্য েমতা চনপ্টয় সস সবাঁপ্টি 

োকুক। আমার ববোচনক মপ্টনর একটা অংশ আপ্টেপ করপ্টে সৰ্, তাপ্টক োে কপ্টর স্টাচি 

করা সগে। না, তার চবষপ্টয় অপ্টনক চকেুই জানা সগে না। সসইসপ্টঙ্গ আপ্টরকটা অংশ বেপ্টে 

সৰ্, মানুপ্টষর সব সজপ্টন সিোর সোপ্টের একটা সীমা োকা উচিত। এমন চকেু োকুক, 

ৰ্া মানুপ্টষর মপ্টন প্রপ্টের উপ্টদ্রগক করপ্টত পাপ্টর, চবস্ময় জাচগপ্টয় তুেপ্টত পাপ্টর। 
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