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ভ োম্বলদোসের  োগসে 

  

[ সত্য ঘটনা ] 

  

। ।  এক । ।  

  

শিকারেে গরে আমো বাঘ-ভালুক ও শসিংহ-গন্ডারেে অরনক কথাই পশি,ককননও শহিং্ 

পশু এবিং কননও-বা মনুষ্য বরেে কথা। সসসব হরে দুঃসাহশসকত্াে ও ভীষ্ণত্াে 

কাশহশন। শকন্তু মানুরষ্ে সরে যনন শহিং্ পশুে মুরনামুশন সেনা হ,,ক ত্নন সমরয -সমরয  

কীেকম হাসযেরসে অবত্ােণা হরত্ পারে,ক এনারন ত্াে শকছু শকছু পশেচ, সেও,াে সচষ্টা 

কেব। সকরল মরন োনরবন,ক এগুশল গালগে ন,,ক শবনযাত্ সত্য ঘটনা! প্ররত্যক ঘটনাে 

বহু সাক্ষী আরছ। 

  

মাশটিন জনসরনে Lion নামক পুস্তরক প্রথম গেশট আরছ। ঘটনারক্ষত্র হরে আশিকা 

পশুোজ শসিংরহে স্বরেি। প্রথম ঘটনাশটে না,ক হরেন ভােত্বাসী,ক শত্শন শিশটি 

ইস্টআশিকান সেলওরয ে একশট সছারটা সস্টিরনে মাস্টাে শছরলন। ওই সেল লাইরন 

ভােরত্ে আেও অরনক সলাক চাকশে কেত্। সকবল ওনারন ন,,ক আশিকাে নানা প্ররেরি 

হাজাে হাজাে ভােত্ী, সলাক আরছ। 

  

সস্টিরনে নাম শকমা। শনজিন স্থান,ক চােশেরক গভীে জেল। 

  

হঠাৎ সকান সন,ারল সসনারন সবিারত্ এরস একটা মস্ত শসিংহ সটে সপরল সয,ক এনারন নুব 

সহরজই মানুষ্-নােয পাও,া যা,। সস সোজ সসনারন এরস হানা শেরত্ লাগল এবিং 

করয কজন কশুলরক সপরট পুরে ত্াে োকু্ষরস শনরে আেও সবরি উঠল। সয-শসিংহ বা সযবাঘ 

একবাে মানুরষ্ে মািংরসে স্বাে পা,,ক সস আে সকানও পশুে শেরক শিরেও ত্াকা, না। 
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এসব হাশসঠাট্টাে কথা ন,,ক—চােশেরক ভরয ে সািা পরি সগল। মানুষ্ো আে ঘে সথরক 

সবরো, না,ক শসিংরহে বরিাই অসুশবো। 

  

ত্নন সস সস্টিরন ত্েন্ত কেরত্ এল। সস্টিনমাস্টাে শনরজে ঘরে বরস কাজকমি কেরছন,ক 

হঠাৎ মুন ত্ুরল সেরনন,ক প্লাটিমি শেরয  পশুোজ আসরছন ত্াাঁে সরে আলাপ কেরত্। 

  

বলাবাহুলয,ক এেকম আলারপ শত্শন োশজ হরলন না। একলারি উরঠ েমােম েেজাজানলা 

বন্ধ করে শেরলন। 

  

মানুরষ্ে অভদ্র-বযবহাে ও অসভয অভযথিনা সেরন পশুোরজে োগ হল। হালুম বরল গজিন 

করে সস একলারি সস্টিরনে ছারেে ওপরে শগরয  উঠল। 

  

ছােটা শছল করোরগরটে! বরিা বরিা থাবা আে োাঁত্ শেরয  শসিংহ করোরগরটে পাত্ সটরন 

নুরল সিলবাে সচষ্টা কেরত্ লাগল। 

  

ঘরেে সভত্ে বরস শসিংরহে মত্লব বুরে সস্টিনমাস্টারেে নাশি সছরি যাও,াে উপ্রমম 

হল। পাাঁচ-ছ, মন ওজরনে মস্ত একটা শসিংরহে ভারে ও থাবাে সচারট স্থারন স্থারন 

করোরগরটে পাত্ িাক হরয  সগল! সস্টিনমাস্টাে পশেত্রাশহ শচৎকাে কেরত্ লাগরলন,ক শকন্তু 

কারুে সািা পাও,া সগল না। যারেে সাহাযয কেবাে কথা,ক পশুোরজে আশবভিারব ত্াো 

চটপট অন্তশহিত্ হরয রছ! 

  

শসিংহরক ত্ািাবাে আে সকানও উপা, সনই সেরন সস্টিনমাস্টাে ত্ননই ট্রাশিক 

মযারনজারেে কারছ এই চমৎকাে সটশলগ্রাম পাঠারলন—শসিংহ সস্টিরনে সরে যুদ্ধ কেরছ। 

িীঘ্র সসনয সপ্রেণ করুন—( Lion fighting with station, Send urgent succour) !  

  

ভােত্ী, সস্টিনমাস্টারেে এক অপবূি সটশলগ্রাম আশিকা, অমে হরয  আরছ। সসনানকাে 

সলারকো শবরেশি শিকাশেরেে কারছ আরগ এই গেশট বরল। 

  

উপসিংহারে জাশনরয  োশন,ক সস্টিরনে সরে যুদ্ধ করে শসিংহ সসবারে জয ী হরত্ পারেশন। 
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।। দই ।। 

  

শিত্ী, ঘটনাশট সপরয শছ প্রশসদ্ধ শিকাশে সমজে ডবল ুেবাটি সিাোন সারহরবে Kill or Be 

Killed নামক গ্ররে। 
  

সকশন,াে জেরল শসম্বা বরল সছারটা একশট সেল সস্টিন আরছ—সসনানকােও সস্টিনমাস্টাে 

হরেন একজন ভােত্ী, বাবু! 

  

ওরেশি ভাষ্া, শসম্বা বলরত্ শসিংহ সবাো,। সুত্োিং শসম্বা সস্টিরন শসিংরহে সয অবাে 

আশেপত্য,ক সসটা সবােহ, আে নুরল বলরত্ হরব না। 

  

ভােরত্ে শনেীহ বাবু অত্িত্ নবে োনরত্ন না,ক চাকুশেে সলারভ সসনারন শগরয  পিরলন 

শত্শন মহািযাসারে। কােণ শসিংরহো সসনারনও সোজ সস্টিরনে সরে যুদ্ধ কেরত্ আসরত্ 

লাগল! ভােরত্ে বাবু,ক বারঘে কথাই জারনন,ক শসিংরহে শব্রমম সেরন প্রমাে গুণরলন। 

  

সস্টিরন ভােত্ী, কশুলো কাজ কেত্। শনরে সপরলই শসিংরহো এরস ত্ারেে কারুরক-

কারুরক মুরন ত্ুরল শনরয  চরল সযত্। শসম্বা সস্টিন হরয  োাঁিাল শসিংহরেে নাবারেে 

সোকারনে মরত্া। হযাাঁ,ক সোকারনে মরত্া বরট,ক শকন্তু নাবারেে জরনয প,সা লারগ না। 

  

সস্টিনশট নত্ুন। ত্ননও সসনারন পাকা ঘে সত্শে হ,শন। কারজই সস্টিনমাস্টােরক থাকরত্ 

হত্ ত্াবুে সভত্রেই। 

  

ত্াাঁবুে সভত্রে বাবু োরত্র ঘুরমারত্ পারেন না। শনস্তব্ধ োরত্রে নীেবত্া টুরট চােশেরক বরন 

বরন গন্ডাে সঘাাঁত্রঘাাঁত্ করে,ক হারয না হা হা হারস,ক শহরপাপরটমাস ভ,ানক চাাঁচা,,ক 

শচরত্বাঘ নযাক-রনশকরয  ওরঠ এবিং সবরচরয  যাো ভয িংকে সসই শসিংরহে েল সমরঘে 

মরত্া গজিন করে সযন বরল—মানুরষ্ে গন্ধ পাই,ক আজ কারক নাই! 
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ত্াাঁবুে আনারচ-কানারচ শসিংহরেে পারয ে িব্দ সিানা যা,,ক বাবু আাঁত্রক উরঠ মরন মরন 

ইষ্টমন্ত্র জপ কেরত্ থারকন। 

  

প্রশত্শেনই এই কাণ্ড। প্রশত্শেনই বাবুে মরন হ,,ক আজই ত্াাঁে জীবরনে সিষ্ শেন। 

  

কশুলো গারছ চরি োত্ কাটা,। শকন্তু বাবুে সস ভেসাও হ, না,ক গারছ চরি ঘুরমাবাে 

অভযাস ত্াাঁে সনই। 

  

ভােরত্ে বাবু,ক বুশদ্ধ সত্া কম ন,। চট করে একটা উপা, আশবষ্কাে করে সিলরলন। 

  

সস্টিরনে প্লাটিরমিে ওপরে পরি শছল প্রকাণ্ড একটা জরলে টযািংক,ক ত্াে সভত্রে জল 

শছল না। 

  

বাবু টযািংরকে সিাকরে মাথা গশলরয  সেনরলন,ক সকানওেকরম সভত্রে ত্াে ঠাাঁই হরত্ 

পারে। নুশি হরয  শত্শন মরন মরন বলরলন,ক শসম্বা সস্টিরনে েুরম্বা শসিংহ! আজ সথরক এে 

মরেয ঢুরক সত্ারক আশম সুবৃহৎ কেলী সেনাব! সলাহাে টযািংক ত্ুই ভাঙতরত্ও পােশব না,ক 

আে এই সছাট্ট সিাকে শেরয  সত্াে অত্নাশন গত্েও গলরব না! ওরহা,ক কী মজা! 

  

মজাে কথাই বরট! বাবু ত্ননই কশুলরেে হুকুম শেরলন,ক এই! টযািংকটারক সত্াো আমাে 

ত্াাঁবুে সভত্ে সটরন শনরয  যা 

  

সস োরত্র টযািংরকে মরেয বাশলি ও শবছানা সিরল শেরয  বাবুও ঢুরক পিরলন। টযািংরকে 

সিাকেটা েইল ওপে শেরক। সস োরত্রও শসিংহো মানুরষ্ে গন্ধ পাই বরল চাচারত্ ও 

চত্ুশেিরক টহল শেরত্ লাগল। বাবু মরন মরন সহরস বলরলন,ক ত্ত্ারেে আশম থার িাই 

সক,াে কশে! আে সত্াো আমারক নুাঁরজ পাশব না। অরনক োত্ পরে বাবু আজ শনশিন্ত 

হরয  শনদ্রারেবীে সসবা কেরলন। 
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এক োত্,ক দই োত্,ক শত্ন োত্ যা,। বাবু সোজ প্রাণ ভরে ঘুরমান। সস্টিরনে অনযানয সলাক 

বাবুে সসৌভারগয শহিংসা, সিরট মরে। এমন মজাে ি,ন-গৃহ শসম্বা সস্টিরন আে শছল না। 

সকল্লাে মরত্া দরভিেয ি,ন-গৃহ,ক পশুোরজে জাশেজুশে সসনারন নাটরব না। 

  

চত্ুথি োরত্র এক শসিংরহে ভােী শনরে সপরল। নাবারেে সোকান শসম্বা সস্টিরন,ক শকন্তু সসনারন 

নাবারেে গন্ধটুকুও সনই। জযান্ত নাবােগুরলা েুলরছ উাঁচু উাঁচু গারছে মগডারল,ক লাি 

সমরেও নাগাল পাও,া যা, না। 

  

নাবাে নুাঁজরত্ নুাঁজরত্ শসিংহ সগল সস্টিনমাস্টারেে ত্াবুে কারছ এবিং শগরয ই মানুরষ্ে গন্ধ 

সপরল। থাবা সমরে ত্াবুে কাপি শছরি সস সভত্রে ঢুকল। সসনারনও নাবাে সনই! 

  

শকন্তু গন্ধ আরছ। আে সিানা সগল সুরন শনশদ্রত্ বাবুে নাক-ডাকাে আও,াজ! শসিংহ এক 

লারি টযািংরকে ওপরে আরোহণ কেরল। সিাকরে নাক সেরন সভাঁস করে এক শনশ্বাস 

সটরন মরন মরন বলরল,ক কী সত্ািা মানুরষ্ে গন্ধ! প্রাণ জুশিরয  সগল!  

  

ত্ত্ক্ষরণ বাবুে ঘুম সভরঙত শগরয রছ এবিং সিাকরেে শেরক কটমট করে ত্াশকরয  শত্শন 

শনদ্রাভে হও,াে মূশত্িমান কােণশটরক সেনরত্ও সপরয রছন। এবিং বুেরত্ সপরেরছন,ক এই 

মজাে ি,নগৃরহে আসল মজাই হরে,ক এনান সথরক পালাবাে সকানও উপা,ই সনই। 

বাইরে থাকরল ছুরট পালাবাে পথ পাও,া সযত্,ক শকন্তু আজ শত্শন মজাে ি,নগৃরহ সথরকই 

মজরলন। 

  

শসিংহ সিাকরেে মরেয আাঁকিা চুরল ভো সহাঁরি মাথাটা গশলরয  সেও,াে সচষ্টা কেরল,ক 

শকন্তু গলল না। ত্নন লম্বা লম্বা ননগুরলা বাে করে একনানা থাবা সভত্রে ঢুশকরয  শেরয  

সস ঘন ঘন নািরত্ লাগল-পেমারেে কিা, হাত্ শেরয  সলারক সযমন করে নারি! 

  

বাবু আিষ্ট ও শচত্ হরয  টযািংরকে ত্লাে সরে শমশিরয  পরি েইরলন—নট নিনচিন। নট 

শকছু! এবিং ত্াাঁেই সেরহে করয ক ইশি ওপরে ্রমমাগত্ সবাাঁ সবাাঁ করে ঘুেরছ আে ঘুেরছ। 

আে ঘুেরছ পশুোরজে শবপুল থাবা! থাবা যশে আে এত্টকু ু নীরচ নারম,ক ত্াহরলই 
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বাঁিশিরত্ গাাঁথা মারছে মরত্া বাবুে সেহ টপ করে উরঠ পিরব টযািংরকে ওপরে! এমন 

েৃিয সকউ কেনা কেরত্ পারেন? 

  

প্রশত্ শমশনরটই সসই ভ,াবহ থাবা টযািংরকে সভত্রে নত্ুন নত্ুন শেরক ঘুেরত্ থারক,ক আে 

বাবুে সচানদরটা ছানাবিাে মরত্া হরয  শঠকরে সবশেরয  পিরত্ চা, ও োাঁরত্ োাঁত্ সলরগ 

ঠকাঠক করে আও,াজ হ,! এই বযাপাে চলল ঘণ্টাে পে ঘণ্টা েরে! 

  

ত্ােপে পশুোজ থাবা ত্ুরল শনরয  টযািংরকে ওপরে বরস আ্রমমরণে নত্ুন িশি শঠক 

কেরত্ লাগল। বাবু অে একটু হাাঁপ সছরি স্বগত্ সবােহ, বলরলন,ক সহ মা শসিংহবাশহনী,ক 

সত্ামাে শসিংহরক সুবুশদ্ধ োও মা,ক ত্ারক অনয সকাথাও সযরত্ বরলা! 

  

শকন্তু শসিংরহে সুবুশদ্ধ হল না,ক নাশনক শজশেরয  শনরয  অনয সকানও উপা, না সেরন আবাে 

সস টযািংরকে সভত্রে শবষ্ম থাবা নািা শুরু কেরল। বাবু মারে মারে অ্ান হরয  যান। 

্ান হরল পে আবাে সচরয  সেরনন,ক শসিংরহে থাবা ত্ননও সবাাঁ সবাাঁ করে ঘুেরত্ ঘুেরত্ 

ত্ারক নুাঁজরছ। আবাে অ্ান হরয  যান। থাবাে এত্ কারছ এমন টাটকা নাবাে সেরন 

সভাম্বলোরসে ভাগরনে উৎসাহ শকছুরত্ই কমরত্ চা, না। শসিংহ বা মানুষ্,ক সকউ কননও 

এমন মুিশকরল সঠরকশন। 

  

ত্াাঁবুে বাইরে গন্ডাে,ক শহরপাপরটমাস,ক হারয না ও অনযানয শসিংহরেে সকাোস ্রমরম ্রমরম 

ক্ষীণ হরয  এরকবারে সথরম সগল। অেরণযে অন্ধকাে সশেরয  অরে অরে ঊষ্াে আরলা 

িুটরত্ লাগল। সভারেে পাশনরেে গলা, জাগল নত্ুন প্রভারত্ে আিাে গান।  

  

ত্নন শসিংরহে মরন পিল,ক আে বাসা, না শিেরল চলরব না। শবেক্ত মরন মুরনে নাবাে 

সিরল সস টযািংক সথরক সনরম পরি সুি সুি করে আবাে বরনে সভত্রে শগরয  ঢুকল। 

  

কশুলো ত্নন বৃক্ষিযযা ত্যাগ করে পৃশথবীরত্ অবত্ীণি হরয  মহা হইচই লাশগরয  শেরয রছ। 

বাবু কই? বাবু কই? এননও বাবুে সেনা সনই,ক শত্শনও শসিংরহে িলাে হরলন নাশক? 
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একজন সভরবশচরন্ত বলরল,ক মজাে ি,নগৃরহ শুরয  বাবু এননও মজা, শনদ্রা শেরেন। চল,ক 

ত্ারক জাশগরয  শেই সগ! 

  

মজাে ি,নগৃরহ উাঁশক সমরে সেনা সগল,ক বাবু এরকবারে অরচত্ন! এবিং ত্াাঁবুে সভত্রে 

পশুোরজে পেশচহ্ন! ত্নন আসল বযাপােটা আিাজ কেরত্ শবলম্ব হল না। ত্ােপে বহু 

করষ্ট বাবুে মৃত্বৎ সেহরক সটরন বাে করে আনা হল। সসই এক োরত্রই অস্ভবব আত্রক 

বাবুে মাথাে কারলা চুল সপরক সাো হরয  শগরয রছ। 

  

অরনকক্ষণ পরে বাবুে ্ান হল। ত্াে দেিিাে ইশত্হাস শুরন সকরল স্তশ্ভবত্ হরয  সগল। 

  

বাবু ক্ষীণস্বরে বলরলন,ক পরেে সট্ররন আশম এনান সথরক পালাব। পরেে শস্টমারে আশম 

ভােত্বরষ্ি শিরে যাব। আমাে চাকশে চাই না,ক আপশন বাাঁচরল বারপে নাম! 

  

ভােত্ী, কুশলো বলরল,ক শসম্বা সস্টিরন আমারেেও আে থাকা সপাযারব না। গারছে ডারল 

বরস আে আমো ঘুরমারত্ পােব না। 

  

পেশেন সথরক শসম্বা, এল নত্ুন সস্টিনমাস্টাে,ক নত্ুন কশুলে েল। ত্ারেে পশেণারমে কথা 

সিাোনসারহব বরলনশন। 

  

শসশেে মামা সভাম্বলোসরক সকউ সেরনশন। শকন্তু ত্াে ভাগরনরক হারত্ে কারছ সপরয  

একবাে একশট মানুষ্ কীেকম ঠশকরয  শেরয শছল,ক পৃশথবী শবনযাত্ শিকাশে সলিরটনান্ট 

করনিল পযাটাসিন সারহরবে সকত্ারব ত্া সলনা আরছ। 

  

এ ঘটনাশটও ঘরটশছল আশিকাে পূরবিাক্ত সেলপথ শনমিারণে সমরয । গভীে জেরলে মরেয 

হাজাে হাজাে কশুল কাজ কেরত্ সযত্ বরল শসিংহরেে সভাজসভা, মরহাৎসব পরি 

শগরয শছল। এমন সুরযাগ শসিংহো আে কননও পা,শন। 

  

শসিংহ-বযাঘ্ররেে কারছ মানুরষ্ে সচরয  শনেীহ ও সহজ শিকাে আে সনই। বনবাসী অশেকািংি 

জীরবেই কামিাবাে জরনয মস্ত োোরলা োাঁত্,ক বা গুাঁরত্াবাে জরনয লম্বা-লম্বা শিিং,ক বা 
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লাশথ সছািবাে ও পালাবাে জরনয নুেও,ালা দ্রুত্গামী পা,ক বা আাঁচিাবাে জরনয ভীষ্ণ 

ননও,ালা চােনানা ঠযািং আরছ,ক শকন্তু মানুষ্ সবচাোরেে সসসব শকছুই সনই। ত্ুে 

সভিারেেও মরত্া ত্াো সজােরস টু পযিন্ত মােরত্ পারে না এবিং সারপে মরত্া শবষ্ ও 

পাশনে মরত্া ডানা সথরকও ত্াো বশিত্। মানুষ্রক েরো,ক মারো আে গপ করে সনরয  

িযারলা,কত্াো 

  

অত্ীব শনোপে সুনােয। 

  

সাোশেরনে কাজকমি সসরে কশুল এবিং অনযানয কমিচােীো ত্াাঁবু নাশটরয  অসারি শনদ্রা 

সযত্। সকারল উরঠ প্রা,ই সেনত্,ক েরলে দই-এক জন সলাক করমরছ। বযাপােটা ত্ারেে 

একেকম গা-সও,া হরয  শগরয শছল। 

  

এক োরত্র ত্াাঁবুে মরেয আোরম ঘুরমাশেল এক শগ্রক। িীরত্ে ঠান্ডা োত্,ক শগ্রক সলাকশটে 

সবিাে সলরপ ঢাকা। 

  

শনেুম োত্,ক শকন্তু শনস্তব্ধ ন,। আশিকাে অেণয োরত্রই সবশি করে িব্দম, হরয  ওরঠ,ক ত্াে 

প্ররত্যক িব্দই ভ,াবহ! 

  

একটা শসিংহ শনুঃিরব্দ শগ্ররকে ত্াাঁবুে সভত্রে শগরয  ঢুকল। শসিংহো যনন শিকাে কেরত্ 

চা, ত্নন টু িব্দশট করে না,ক ত্নন সস হ, মৃত্ুযে মত্ন নীেব! 

  

ত্াাঁবুে সভত্রে ঢুরক শসিংহ শগ্রক সলাকশটরক সেনরত্ সপরল না,ক কােণ সস ত্নন সলরপে 

মরেয অেৃিয। শকন্তু নেনােক শসিংহো জারন,ক িীত্কারল মানুষ্ো থারক সলরপে ত্লারত্ই। 

এ শসিংহটােও সস বুশদ্ধ শছল,ক কারজই অনয সকানও সগালমাল না করে সস প্রকাণ্ড এক হাাঁ 

করে সলপ ও শবছানা একসরে কামরি েরে বাইরে সটরন শনরয  সগল। 

  

বলা বাহুলয শগ্রক-বাবাশজে ঘুম ত্নন সভরঙত শগরয রছ এবিং বুেরত্ সপরেরছ সস পরিরছ। 

শসিংরহে কবরল! শকন্তু উরয  সভবরি শগরয  সস সবাকাে মত্ন সচাঁশচরয  উঠল না,ক এরকবারে 
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চুপশট সমরে েইল। সস সয সজরগরছ শসিংহ ত্া সরিহ কেরত্ও পােরল না,ক সস্তা সনাোরকে 

বস্তা শনরয  মস্ত বরনে সভত্রে ঢুরক পিল। 

  

বরনে মরেয শেশবয একশট শনশেশবশল জা,গা সপরয  শসিংহ ত্াে সমাট নাশমরয  শনশিন্ত হরয  

বসল। মানুরষ্ে টাটকা েক্ত-মািংরস আজরকে সনিরভাজটা সুসম্পে হরব,ক ত্াে মরন িুশত্ি। 

আে েরে না! 

  

থাবা সমরে একটারন সলপনানা সশেরয  শেরয ই শকন্তু দই চকু্ষ ত্াে স্তশ্ভবত্! সলরপে ত্লা, 

নাবাে সনই। সিাক্কা! 

  

সস যনন শহিশহি করে সলপ ও শবছানা সটরন আনশছল,ক দষ্টু মানুষ্টা সসই সমরয  সকান 

িাাঁরক মােনান সথরক চুশপচুশপ হিরক সবশেরয  সরে পরিরছ,ক শকছুই সটে পাও,া যা,শন! 
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