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অদু্ভত অর্কিড  

( The Flowering of the Strange Orchid) 
  
অর্কিড এমনই একটা ফুল, যা ককনার জন্নে পাগল হন্ে হয়, ককনার পন্রও পাগল হন্য় 
থাকন্ে হয়। একটু একটু কন্র পাপর়্ি কমন্ল ধন্র ফুল যেই ফুটন্ে থান্ক, রং আর 
কশাভা েেই মনন্ক মাোল কন্র কেয়। নব নব আর্বষ্কান্রর কনশায় বুুঁে হন্য় থাকন্ে 
হয়। 
  
এ কনশা কপন্য় বন্ের্িল ওন্য়োরবানিন্কও। অর্কি়ি জমান্নার বার্েক োন্ক র্নেেনেুন 
উন্েজনার ক ারাক জুর্গন্য় কগন্ি। োরাজীবনটাই োর উন্েজনার্বহীন। ক ৌকে মানুষ 
কমান্টই নয়। লাজুক। র্নিঃেঙ্গ। পয়োকর়্ি যা আন্ি, োন্ে প্রন্য়াজন র্মন্ট যায়, র্কন্তু 
এমন উেেম কনই কয,  াকর্রবাকর্র জুর্টন্য় কনয়। ডাকর্টর্কট জমান্না, কহান্রে অনুবাে, 
বাুঁধান্না বই ককনা, ডায়াটন্মর নেুন প্রজার্ে আর্বষ্কার–এইেব কন্রই েময় কাটান্ল 
পারে। র্কন্তু কপন্য় বেল অর্কি়ি জমান্নার বার্েন্ক। কিাট্ট একটা হট-হাউে বার্নন্য় 
র্নন্য়ন্ি র্নন্জই। কান্ র িােওয়ালা উষ্ণ গৃহ। গািপালা পর্রবধিন আর ফল পাকান্নার 
কমাক্ষম বেবস্থা। 
  
েকালন্বলা কর্ফ ক ন্ে ক ন্ে গল্প হন্ে গৃহকত্রীর েন্ঙ্গ। কমন্য়র্ট োর  ু়িেুন্ো কবানও 
বন্ট। স্বভান্ব ভাইন্য়র র্িক র্বপরীে। ঘরেংোর র্নন্য় র্ের্বে আন্ি।  ামকা উন্েজনার 
কপিন্ন কেৌ়িান্ে  ায় না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 অদু্ভত অর্কিড । এইচ র্ি ওয়েলস । সায়েন্স র্িকশন 

2 

www.bengaliebook.com 
 

 

র্কন্তু গজগজ কন্র  ন্লন্ি ওন্য়োরবানি। োরাজীবনটাই োর ককমন র্ভন্জ-র্ভন্জ। অনে 
কলাকন্ের জীবন্ন কে রকন্মর ববর্ ত্র, কে অোডন্ভঞ্চার, কে র্বপে ঘন্ট। র্কন্তু োর 
জীবনটা কিন্লন্বলা কথন্কই ব়ি একন্ঘন্য়, বশশন্ব প়িন্ে হয়র্ন কপ্রন্ম–ফন্ল, র্বন্য় থা-
ই হল না। অথ  ওই কয হান্ভি–কোমবান্র কুর়্িন্য় কপল িন্পর্ন মুদ্রা, বুধবান্র টলন্ে 
লাগল েমস্ত মুরর্গিানা, শুক্রবান্র অন্ের্লয়া কথন্ক এল  ু়িেুন্ো ভাই, শর্নবান্র ভাঙল 
কগা়িার্ল! অন্হা! অন্হা! উন্েজনার এন্হন ঘূর্ণিঝন়্ি ওন্য়োরবানিন্ক ক নও প়িন্ে 
হয়র্ন। এর  াইন্ে পর্রোন্পর র্বষয় আর হয় র্ক? েন্ব হোুঁ, কর্ফর র্িেীয় কান্প 
ধীন্রেুন্স্থ  ুমুক র্েন্ে র্েন্ে বন্লর্িল ওন্য়োরবানি–আজ একটা নেুন র্কিু ঘটন্ব মন্ন 
হন্ে। ককন না, আজ কে যান্ে আন্দামান আর ইর্িজ কথন্ক আনা র্কিু উর্িে র্কনন্ে। 
  
যার কথা কের্েন েুর্ম বলর্িন্ল? প্রশান্ত কন্ে বন্লর্িল কবান। 
  
হোুঁ। োই অর্কিড কবন্  র্েন্ে র্পটার কোকানোর। 
  
অর্কিড জমান্নার র্বষম বার্েক র্িল বুর্ঝ? 
  
 োংঘার্েক। অথ  বয়ন্ে আমার  াইন্ে কেইশ বিন্রর কিাট। কমান্ট ির্ত্রশ, এই 
বয়ন্ের কেরকম উন্েজনা কয কপন্য়ন্ি, োর র্হন্েব কনই। মারা কগল উন্েজনা কু়িান্ে 
কু়িান্েই। র্বন্য় কন্রর্িল েুবার, র্ববাহর্বন্েে ঘন্টর্িল একবার। মোন্লর্রয়ায় 
ভুর্গন্য়র্িল  ারবার। ঊরুর হা়ি কভন্ঙর্িল একবার। একবার একটা মালয়বােীন্ক  ুন 
কন্রর্িল র্নন্জর হান্ে, র্নন্জই একবার জ ম হন্য়র্িল র্বষাক্ত র্েন্র। কশষকান্ল মারা 
কগল জঙ্গন্লর কজাুঁন্কর পাল্লায় পন়্ি–শুধু এই কজাুঁন্কর বোপারটা িা়িা বােবার্ক েবই 
োরুণ ইন্টান্রর্টং, ো-ই না? 
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আমার কান্ি নয়, বন্লর্িল কবান। 
  
ো অবশে নয়। আটটা কেইশ বাজল। কপৌন্ন বান্রাটায় কেন।  ললাম। 
  
বার়্ি র্ফরল ওন্য়োরবানি র্বষম উন্েজনা র্নন্য়। না বুন্ঝই র্কন্ন কফন্লন্ি র্কিু অর্কিড, 
উন্েজনা কেই কারন্ণই। অজ্ঞাে অর্কিন্ডর রহেে কবশ মার্েন্য় েুন্লন্ি োন্ক। 
  
র্ডনার ক ন্ে ক ন্ে কবানন্ক বলর্িল কেই কথাই। র্নশ্চয় আশ্চযি র্কিু এর পর কথন্ক 
ঘটন্বই। আজ কথন্কই কয োর শুরু, েকান্লই ো কটর কপন্য়র্িল। কন্য়কটা অর্কিন্ডর 
নাম কে জান্ন। র্কন্তু এই কয এই অর্কিডটা, পোর্লন্নার্ফে হন্ে পান্র, না-ও পান্র, 
এন্েবান্র নেুন প্রজার্ে অথবা একটা মহাজার্ে হন্লও আশ্চযি হওয়ার র্কিু কেই। 
বোন্টন। কব ারা নার্ক এই অর্কিডটাই েংগ্রহ করার পর মারা র্গন্য়র্িল। 
  
কবান বলন্ল গম্ভীর মুন্ , জঘনে কে ন্ে–গা র্শরর্শর করন্ি। মা কগা। কী কোকার 
ক হারা! 
  
ভাই বলন্ল েন্ঙ্গ েন্ঙ্গ, েূর! আমার ক ান্  ওর ককানও ক হারাই ধরা প়িন্ি না। 
  
গা কথন্ক ওই কয কী েব কবর্রন্য় রন্য়ন্ি–কী র্বশ্রী! কী র্বশ্রী! 
  
 কালন্কই কো টন্ব পুুঁন্ে কেব। 
  
ম়িার মন্ো মটকা কমন্র রন্য়ন্ি–র্িক কযন একটা মাক়িো। 
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 মু র্ক কহন্ে ঘা়ি কাে কন্র কশক়ি পযিন্বক্ষণ করন্ে থান্ক ওন্য়োরবানি। 
  
 বন্ল, আহামর্র কে ন্ে নয় মানর্ি। র্কন্তু শুকন্না ক হারা কেন্  র্কিুই আুঁ  করা যায় 
না। েুর্েন পন্র ওই কথন্কই এমন অর্কিড গর্জন্য় উিন্ব–োক কলন্গ যান্ব। ে ন েুর্মই 
বলন্ব–আহা কর, কী েুন্দর! কী েুন্দর! বোন্টন কব ারা মন্র পন়্ির্িল কঝান্পর মন্ধে এই 
অর্কিন্ডর ওপন্রই–আন্দামান জায়গাটা অর্ে যান্েোই। কঝাপঝান়্ির মন্ধে কেরকম 
মৃেুে কয লুর্কন্য় থান্ক, ককউ জান্ন না। রক্তন্ াষা কজাুঁক শরীর কথন্ক নার্ক েমস্ত রক্ত 
শুন্ষ র্নন্য়র্িল। এই অর্কিড  ুুঁজন্ে র্গন্য়ই কঝান্প হুমর়্ি ক ন্য় পন়্ির্িল র্নশ্চয়–োরপর 
পন়্িন্ি কজাুঁকন্ের পাল্লায়। র্েনকন্য়ক নার্ক জ্বন্র কবহুশ হন্য় র্িল। 
  
শুন্ন আরও কুৎর্েে লাগন্ি কোমার অর্কিডন্ক। 
  
র্বন্জ্ঞর মন্ো গম্ভীর হন্য় ওন্য়োরবানি বলন্ল, কমন্য়রা ককুঁন্ে ভার্েন্য় র্েন্লও পুরুষরা 
র্নন্জন্ের কাজ কন্র যান্বই–ককউ আটকান্ে পারন্ব না। 
  
কঝান্পর মন্ধে মোন্লর্রয়া জ্বন্র কবহুুঁশ হন্য় পন়্ি থাকার মন্ধে ককানও বীরত্ব কনই। 
র্বন্শষ কন্র আন্দামান্ন–কয ানকার ভয়ানক জংর্লরা কেবা করন্েও জান্ন না। 
েময়মন্ো কুইনাইন আর কলান্রাডাইনও কজান্ট না! 
  
মানর্ি। র্কন্তু ওইরকম কষ্টন্ভাগই র্কিু মানুন্ষর  ুব ভান্লা লান্গ, বন্ল র্িল ওন্য়োরবানি 
নান্িা়িবান্দার মন্ো। আন্দামান্ন বোন্টন র্কন্তু কয জংর্লন্ের েন্ঙ্গ র্নন্য় অর্ভযান্ন 
কবর্রন্য়র্িল, োরা র্কিুটা েভেভবে র্িল। োই বোন্টন্নর অর্েকন্ষ্ট েংগ্রহ-করা ককানও 
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অর্কিডই কফন্ল কেয়র্ন–যত্ন কন্র করন্  র্েন্য়র্িল। োরপর এন্ে কপৌঁিাল ওর এক 
পক্ষীর্বজ্ঞানী বনু্ধ, আন্দামান্নর গভীর জঙ্গল কথন্ক। েের্েন্ন েব কটা অর্কিডই শুর্কন্য় 
 ট ন্ট হন্য় কগন্ি। শুকন্না বন্লই র্কন্তু আমার আরও ইন্টান্রর্টং লাগন্ি। 
  
আমার লাগন্ি র্ডজগার্টং, গা-পাক র্েন্ে কে ন্লই। গান্য় কযন মোন্লর্রয়া কলন্গ রন্য়ন্ি 
এ নও। পান্শই কযন একটা লাশ পন়্ি রন্য়ন্ি–র্েবেন্ ান্  কে ন্ে পার্ে।  াওয়ার 
েফারফা হন্য় কগল আমার–এ র্জর্নেন্ক োমন্ন করন্   াওয়া যায়? 
  
শুকন্না অর্কিডগুন্লা কটর্বন্লর ফরো কাপন়্ির ওপর করন্  এেক্ষণ েন্ময় হন্য় ক ন্য় 
র্িল ওন্য়োরবান। কবান্নর র্বেৃষ্ণা কেন্  েুন্ল র্নন্য় র্গন্য় রা ল জানলার কগাবরান্ট। 
র্ফন্র এন্ে বেল কটর্বন্ল। মন্ত্রমুন্ের মন্ো ক ন্য় রইল েূন্রর র্বশুদ্ধ কোকার 
আকারহীন র্পন্ের মন্ো অর্কিডগুন্ের পান্ন। 
  
পন্রর র্েন র্বষম বেস্ত হল অর্কি়ি পর্র যিায়। কািকয়লা, কশওলা এবং আরও অন্নক 
উপাোন র্নন্য় বাষ্পেন্ন হট-হাউন্ে েন্ময় হন্য় রইল অর্কিন্ডর কেবায়। অর্কিডন্প্রর্মকরা 
জান্ন, কেরকম রহেেজনক পন্থায় েরোজা কন্র েুলন্ে হয় র্বর্ ত্র কেৌন্দন্যির আকর 
অর্কিড  ারান্ের। ওন্য়োরবানও র্শন্ ন্ি অন্নক র্কিু। েন্ন্ধন্বলা বনু্ধন্ের কডন্ক এন্ন 
কোৎোন্হ কে াল মৃেপ্রায় শুষ্ক অর্কিড েংগ্রহ। বারবার বন্ল কগল একই কথা–অর্ ন্রই 
এই ম়িান্ের কে জাগান্ব–ে ন র্ ে াঞ্চলেকর অন্নক ঘটনা র্নশ্চয় ঘটন্ব–প্রেোশা োর 
র্বফন্ল যান্ব না। 
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র্কন্তু এে কেবাশুশ্রূষা েন্েও মন্রই রইল কবশ কন্য়কটা ভান্দাে আর কেনন্দ্রার্বয়াম। 
োরপন্রই অবশে প্রান্ণর েঞ্চার কে া কগল অিুে অর্কিন্ডর মন্ধে। জোম বের্র র্নন্য় 
বেস্ত কবানন্ক র্হ়ির্হ়ি কন্র কটন্ন র্নন্য় এল আশ্চযি আর্বষ্কারটা কে ান্নার জনে। 
  
বলন্ল, ওই কে  কুুঁর়্ি। েুর্েন পন্রই কে ন্ব কুুঁর়্ির জায়গায় কগািা কগািা পাো। আর 
ওই কয  ুন্ে  ুন্ে কী েব কবর্রন্য় রন্য়ন্ি, ওগুন্লা কশক়ি, বাোন্ের মন্ধে কমন্ল-ধরা 
কশক়ি। 
  
কবান বলন্ল, জঘনে। র্িক কযন োো োো আঙুল। আমার র্কন্তু কমান্টই ভান্লা লাগন্ি 
না। 
  
 ককন লাগন্ি না? 
  
ো কো বলন্ে পারব না। শুধু মন্ন হন্ে, আঙুলগুন্লা কবর্রন্য় আেন্ি কোমান্ক কোুঁক 
কন্র ধরবার জন্নে। 
  
বর্লহার্র যাই কোমার মন্ন-হওয়ান্ক। 
  
আমার পিন্দ-অপিন্ন্দর ওপর  বরোর্র করার ককানও ক্ষমো আমার কনই, যা মন্ন হল 
ো-ই বললাম। 
  
েন্ব হোুঁ, এরকম বাোন্ে কমন্ল-ধরা কশক়িওয়ালা অর্কিড জীবন্ন ক নও কেন্ র্ি বন্ল 
মন্ন প়িন্ি না, স্বীকার কন্র ওন্য়োরবানি। ডগাগুন্লা কীরকম  োপটা কেন্ ি? 
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র্শউন্র উন্ি েন্র যায় কবান, কমান্টই ভান্লা লাগন্ি না আমার। ককন জার্ন না বারবার 
একটা ম়িা মানুন্ষর ির্ব ক ান্ র োমন্ন কভন্ে উিন্ি। 
  
কী আশ্চযি! র্িক এই অর্কি়িটার ওপন্রই বোটন্নর লাশ পন়্ির্িল, ো জানি কী কন্র? 
অনে অর্কিডও কো হন্ে পান্র? 
  
েুর্মই বন্লর্িন্ল। 
  
 আর্ম আন্দান্জ বন্লর্িলাম। 
  
 যা-ই বল, ওই কোকার ক হারা কে ন্লই আমার গা র্শরর্শর করন্ি। 
  
আহে হল ওন্য়োরবানি। প্রাণর্প্রয় অর্কিডন্ক এে কঘন্না করার ককানও মান্ন হয়? ো 
েন্েও র্কন্তু ফুরেে কপন্লই অর্কিড েমা ার শুর্নন্য় কগল কবানন্ক, র্বন্শষ কন্র অর্ে 
কোকার র্ববর্মষা-জাগান্না অিুে অর্কিডটার ককানও  বরই বাে র্েন্ল না। 
  
একর্েন বলন্ল, অন্নক র্বস্ময়, অন্নক  মক, অন্নক অিুে কাে জিন্র র্নন্য় ঘাপর্ট 
কমন্র থান্ক এই অর্কিডরা। ডারউইন অর্কি়ি র্নন্য় গন্বষণা কন্র বন্লর্িন্লন, মামুর্ল 
অর্কিড ফল এমনভান্ব গ়িা, যান্ে এক  ারা কথন্ক আন্রক  ারায় পরাগন্রণু বন্য় 
র্নন্য়। কযন্ে পান্র মথ। র্কিু অর্কিন্ডর কক্ষন্ত্র অবশে োর বের্েক্রম কে া যায়। গভিাধান 
এভান্ব েম্ভব হয় না। কযমন ধর, োইর্প্রন্োর্ডয়াম। গভিাধান ঘটান্নার মন্ো ককানও 
কপাকার েন্ধান আজও পাওয়া যায়র্ন। কন্য়কটার মন্ধে কো বীন্জর র্ হ্নও কে া যায়র্ন। 
ো েন্েও োরা বংশবৃর্দ্ধ ঘর্টন্য় কগন্ি বহাল ের্বয়ন্ে। 
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কীভান্ব? 
  
 েরু নল আর শু়ি র্েন্য়। র্কন্তু ধাুঁধাটা অনে জায়গায়। ফুলগুন্লা োহন্ল কফান্ট ককন? 
  
কোমার জানা কনই? 
  
উুঁহু। কক জান্ন, আমার এই অর্কি়িটাও হয়ন্ো অোধারণ র্িক কেইভান্বই। ডারউইন্নর 
মন্ো আমারও োধ যায় গন্বষণা করার। এর্িন েময় পাইর্ন–একটা-না একটা বাগ়িা 
পন়্িন্ি। পাো কমন্ল ধরা র্কন্তু আরম্ভ হন্য় কগন্ি–এন্ো-না, কেন্  যাও। 
  
বন্য় কগন্ি কবান্নর। ঘা়ি কবুঁর্কন্য় েরাের্র জার্নন্য় র্েন্ল, অিুে অর্কিডন্ক র্নন্য়  ামকা 
েময় নষ্ট করন্ে কে রার্জ নয়। র্কলর্বন্ল শু়িগুন্লা কেন্  ইস্তক েুিঃস্বপ্ন কে া শুরু হন্য় 
কগন্ি োর। এর মন্ধেই প্রর্েটা শু়ি ফুট ান্নক লম্বা হন্য় কগন্ি কেন্  এন্েন্ি। কেন্ ই 
কলামন্টাম  া়িা হন্য় র্গন্য়র্িল। বীভৎে প্রাণীর্বন্শন্ষর ভয়াবহ শুন়্ির কথাই মন্ন 
হন্য়ন্ি বারবার। স্বন্প্ন কেন্ ন্ি, অর্বশ্বােে দ্রুেন্বন্গ প্রর্েটা শু়ি কবন়্ি উন্ি লকলক 
কন্র এর্গন্য় আেন্ি োর র্েন্ক। অেএব, ওই র্বেঘুন্ট গািন্ক ইহজীবন্ন আর কে ন্ে 
কে রার্জ নয়। 
  
কী আর করা যায়। কব ার্র ওন্য়োরবানি একা একাই োর্রফ কন্র কগল অিুে অর্কিন্ডর 
আশ্চযি কশাভার।  ক ন্ক গাঢ় েবুন্জর ওপর ঘন লান্লর র্িন্ট আর কডারা এমনভান্ব 
কনন্ম এন্েন্ি েলার র্েন্ক কয, অবাক না হন্য় নার্ক থাকা যায় না। এরকম বাহান্র 
পাো জীবন্ন কে কেন্ র্ন। গািটান্ক করন্ র্িল একটা র্ন ু কবর্ঞ্চর ওপর। কান্িই। 
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রন্য়ন্ি একটা থান্মিার্মটার। টন্বর গা কঘুঁন্ষ একটা জন্লর কল। টপটপ কন্র েমান্ন 
জল প়িন্ি গরম জন্লর পাইন্প–বাষ্প ভর্রন্য় করন্ ন্ি বদ্ধ বাোেন্ক। প্রর্েটা অপরাহু 
এন্হন পর্রন্বন্শ কাটায় ওন্য়োরবানি–অিুে অর্কিন্ডর আশ্চযি ফুল কফাুঁটা র্নন্য় কে 
র্বর্ ত্র েম্ভাবনার কথাই না ভান্ব আপন মন্ন। 
  
অবন্শন্ষ একর্েন স্বপ্ন েফল হল োর–ফুল ধরল গান্ি। কান্ র ঘন্র ঢুন্কই কটর 
কপন্য়র্িল, প্রেোশা পূণি হন্য়ন্ি এের্েন্ন। পোন্লর্নর্ফে কলার্য় অর্কিড ককাণ জুন়্ি থাকায় 
প্রাণর্প্রয় অর্কিডন্ক অবশে কে া যান্ে না। র্কন্তু আশ্চযি একটা েুগন্ধ ভােন্ি বাোন্ে। 
অেেন্ত ক়িা অথ  র্মর্ষ্ট একটা েুবাে। কিাট্ট, বহু অর্কিড কবাঝাই েবুজ ঘন্রর েব 
গন্ধন্ক িার্পন্য় উন্িন্ি কেই েুগন্ধ। 
  
েৎক্ষণাৎ হনহন কন্র প্রায় িুন্ট র্গন্য়র্িল অিুে অর্কিন্ডর র্েন্ক। ক া  কপান্ল উন্ি 
র্গন্য়র্িল র্েন-র্েনন্ট র্বরাট ফুল কেন্ । এে গন্ধ কবরন্ে এই র্েনন্ট ফুল কথন্কই। 
েনু মন কযন অবশ কন্র আনন্ি মাোল-করা কেই েুবাে। থ হন্য় োুঁর়্িন্য় র্গন্য়র্িল 
টন্বর োমন্ন েুই ক ান্  র্বপুল প্রশংো র্নন্য়। 
  
ের্েেই অপূবি। োো ফুল। পাপর়্িগুন্লায় কোনার্ল-কমলা কডারা। েলার র্েন্ক কিাট পাো 
কুেলী পার্কন্য় েুক্ষ্ম জর্টল ক াুঁ ার মন্ো কিন্ল রন্য়ন্ি বাইন্রর র্েন্ক। অেোশ্চযি 
নীলন্ -কবগুর্ন রন্ঙ এন্ে র্মন্শন্ি কোনা-কোনা রং। কেন্ ই কবান্ঝ ওন্য়োরবানি 
বাস্তর্বকই এ অর্কিড এন্কবান্রই নেুন ধরন্নর একটা মহাজার্ে। আর কে কী েুবাে! 
অেহে! গুমট বাোন্ে আেীব্র কেই েুগন্ধ মাথা ঘুর্রন্য় কেয় ওন্য়োরবান্নির। র্েন-র্েনন্ট 
ফুল কযন েুন্ল েুন্ল ওন্ি ক ান্ র োমন্ন। 
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থান্মিার্মটারটা আন্ি র্ক না কে বার জন্নে এক পা এগন্েই আ মকা কযন মার্ট েুন্ল 
উন্ির্িল পান্য়র েলায়। পুন্রা েবুজ ঘরটাই কযন  রর্কপাক র্েন্ে শুরু কন্রর্িল 
ক ান্ র োমন্ন। ইট-বাুঁধান্না কমন্ঝর প্রর্েটা ইট কযন োথই োথই না  আরম্ভ কন্র 
র্েন্য়র্িল। আর্বল েৃর্ষ্টন্ক আর্বলের কন্র র্েন্য়। পরক্ষন্ণই োো ফুল, েবুজ পাো, 
কগাটা েবুজ ঘরটা কবাুঁ কন্র র্ডগবার্জ ক ন্য় লার্ফন্য় উন্ির্িল শূন্নে–জ্ঞান হার্রন্য় লুর্টন্য় 
পন়্ির্িল অর্কিডন্প্রর্মক ওন্য়োরবানি। 
  
র্বন্কল োন়্ি  ারন্ট নাগাে  া বের্র কন্র র্মর্নট েন্শক হার্পন্েেশ কন্র বন্ে থাকার 
পন্রও ভাইন্ক না আেন্ে কেন্  গজগজ করন্ে করন্ে েবুজ ঘন্র এন্ের্িল কবান। 
  
েরজা  ুন্ল কডন্কর্িল ভাইন্ক, জবাব পায়র্ন। বাোে ভারী হন্য়ন্ি, লক্ষ কন্রর্িল। 
নান্ক কভন্ে এন্ের্িল ক়িা েুগন্ধ। োরপন্রই ক ান্  পন়্ির্িল, গরম জন্লর পাইন্পর 
ফাুঁন্ক কী কযন একটা পন়্ি রন্য়ন্ি ইন্টর ওপর। র্মর্নট ান্নক ন়িন্ে পান্রর্ন কবান। 
অিুে অর্কিন্ডর েলায় র্ ৎ হন্য় শুন্য় আন্ি ওন্য়োরবানি। শুন়্ির মন্ো বাোন্ে কমন্ল 
ধরা কশক়িগুন্লা এ ন আর হাওয়ায় েুলন্ি না–েল কবুঁন্ধ একন্গািা ের়্ির মন্ো কেুঁন্ট 
রন্য়ন্ি ভাইন্য়র থুের্ন, ঘা়ি আর হান্ের ওপর। প্রর্েটা শুন়্ির ডগা ক ন্প বন্ে রন্য়ন্ি 
 াম়িায়। 
  
প্রথন্ম বোপারটা বুঝন্ে পান্রর্ন কবান। োরপন্রই কেন্ র্িল, পুষ্ট একটা গুুঁন়্ির েলা 
কথন্ক  ুুঁইন্য়  ুুঁইন্য় রন্ক্তর েরু ধারা নামন্ি গাল কবন্য়। 
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অসু্ফট র্ ৎকার কন্র কেৌন়্ি র্গন্য়র্িল কবান। কজাুঁন্কর মন্ো রক্তন্ াষা কশক়িগুন্লার 
 প্পর কথন্ক কটন্নর্হুঁ ন়্ি মুক্ত করন্ে ক ন্য়র্িল ভাইন্ক। র্িুঁন়্ি কফন্লর্িল েুন্টা শু়ি। 
টপটপ কন্র রক্ত ঝন্র পন়্ির্িল শুন়্ির কভেরকার থর্ল কথন্ক। 
  
োরপন্রই উৎকট হন্য় উন্ির্িল ক়িা েুগন্ধ। কে কী গন্ধ! েুবাে কয এে র্মর্ষ্ট অথ  
এমন েংজ্ঞান্লাপকারী হয়–ো জানা র্িল না কবান্নর। কবশ বুন্ঝর্িল, োর ব েনে ককন়্ি 
র্নন্ে ওই আশ্চযি র্মর্ষ্ট ভয়ানক গন্ধ। মাথা ঘুন্র উন্ির্িল বনবন কন্র। আবিাভান্ব 
কেন্ র্িল, রার্শ রার্শ শু়ি পরম কলাভীর মন্ো ভাইন্য়র ওপর কেুঁন্ট বন্ে রন্য়ন্ি কো 
রন্য়ন্িই–র্শর্থল হওয়ার ককানও লক্ষণ কে া যান্ে না। োজা উষ্ণ রুর্ধর র্নশ্চয় 
কেন্কন্ি কেন্কন্ি  ালান হন্য় যান্ে জীর্বে কেহ কথন্ক কোকার র্বকট ওই উর্িন্ের 
মন্ধে। এ অবস্থায় জ্ঞান হারান্ল কো  লন্ব না–র্কিুন্েই না। ভাইন্ক কফন্ল করন্ ই 
েরজা। র্েন্য় র্িটন্ক কবর্রন্য় এন্ে ক ালা হাওয়ায় হাুঁপান্ে হাুঁপান্ে কভন্ব র্নন্য়র্িল, 
এরপর কী করন্ে হন্ব। বাইন্র কথন্ক একটা ফুন্লর টব েুন্ল র্নন্য় আিা়ি কমন্রর্িল 
কান্ র জানলায়। কফর ঢুন্কর্িল েবুজ ঘন্র। পাগন্লর মন্ো র্নস্পন্দ ওন্য়োরবান্নির 
কেহ ধন্র টান মারন্েই হু়িমু়ি কন্র কবর্ঞ্চ কথন্ক উন্ি পন়্ির্িল অিুে অর্কিন্ডর টব। 
 ুরমার হন্য় কগন্লও টন্বর ভয়াবহ উর্িেটার একটা শু়িও আলগা হয়র্ন ভাইন্য়র 
থুের্ন, ঘা়ি, গাল কথন্ক। মরণ-কাম়ি এন্কই বন্ল। র্িন্নন্জাুঁক কযন। র্ক্ষন্ের মন্ো 
কশক়ি আর টব েন্মে ভাইন্ক কটন্ন এন্নর্িল বাইন্র। 
  
োরপর একটা একটা কন্র রক্তন্ াষা কশক়ি র্িুঁন়্ির্িল গা কথন্ক। র্মর্নট ান্নন্কর 
মন্ধেই কশক়িমুক্ত কেহটান্ক ের্রন্য় র্নন্য় র্গন্য়র্িল মূর্েিমান র্বভীর্ষকার নাগান্লর 
বাইন্র। 
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কেন্ র্িল, ডজন ান্নক  াকা  াকা েগেন্গ ক্ষে কথন্ক রক্ত ঝরন্ি ভাইন্য়র থুের্ন, ঘা়ি 
আর গলা কবন্য়। েমস্ত কেহটা কযন রক্তশূনে–োো! র্িক এই েমন্য় র্িন্ক কান্জর 
কলাকটা বাগান্ন ঢুন্ক হেভম্ব হন্য় োুঁর়্িন্য় র্গন্য়র্িল ভাঙা কা  আর ওন্য়োরবান্নর রক্ত 
মা া অো়ি কেহ কেন্ । োন্ক র্েন্য়ই জল আর্নন্য়র্িল কবান। কফাুঁপান্ে কফাুঁপান্ে রক্ত 
মুন্ি র্েন্য়র্িল ভাইন্য়র মু  কথন্ক। বোপার কী? ক া   ুন্লই কফর বন্ধ কন্র কফন্ল 
ক্ষীণকন্ে বন্লর্িল ওন্য়োরবানি। 
  
কলাকটান্ক ডাক্তার ডাকন্ে পার্িন্য়র্িল কবান। ইর্েমন্ধে আবার জ্ঞান হার্রন্য় কফন্লর্িল 
ভাই–একটু পন্রই কফর জ্ঞান র্ফন্র কপন্য় র্ -র্  কন্র জানন্ে ক ন্য়র্িল, বোপারটা কী? 
এভান্ব বাগান্নর মন্ধে োন্ক শুইন্য় রা া হন্য়ন্ি ককন? কবানই বা কাুঁেন্ি ককন? 
  
হট-হাউন্ে অজ্ঞান হন্য় র্গন্য়র্িন্ল েুর্ম। 
  
অর্কিডটা? 
  
 োর বেবস্থা আর্ম করর্ি। 
  
ডাক্তার এন্ে ওন্য়োরবানিন্ক র্নন্য় কগল ওপরেলায়। ব্রোর্ি আর মাংন্ের েুেপ  াইন্য় 
োন্ক  াঙ্গা করার পর কবান এল হট-হাউন্ে–েন্ঙ্গ র্নন্য় এল ডাক্তারন্ক। 
  
ভাঙা জানলা র্েন্য় িািা বাোে এন্ে ক়িা এবং ভয়ানক র্মর্ষ্ট কেই গন্ধন্ক প্রায় োর়্িন্য় 
র্েন্য়ন্ি বলন্লই  ন্ল। কিুঁ়িা কশক়িগুন্লা কয ান্ন কয ান্ন পন়্ি, কেইেব জায়গায় ইন্টর 
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ওপর জমাট কান্লা রক্ত। কবর্ঞ্চ কথন্ক টব উলন্ট প়িায় ডাুঁর্ট কভন্ঙ কগন্ি অর্কিড 
 ারার। কনর্েন্য় পন়্িন্ি ফুল র্েনন্ট। বাোমী হন্য় আেন্ি পাপর়্ির র্কনারা। কেইর্েন্ক 
এক পা এর্গন্য়র্িল ডাক্তার। র্কন্তু থমন্ক োুঁর়্িন্য় র্গন্য়র্িল একটা বাোন্ে কমন্ল-ধরা 
কশক়িন্ক ে নও র্থরর্থর কন্র কাুঁপন্ে কেন্ । 
  
পন্রর র্েন কভারন্বলা কে া কগল, কমন্ঝর ওপন্রই পন়্ি আন্ি অিুে অর্কিড। র্ববণি 
কালন্ । প ন ধন্রন্ি। হাওয়ায় েমােম কন্র আিন়্ি প়িন্ি েরজা। র্শউন্র র্শউন্র 
উিন্ি ওন্য়োরবান্নির র্বপুল অর্কিড-েংগ্রহ। 
  
আর ওন্য়োরবান? অেগুন্লা ক্ষেমু  র্েন্য় রক্ত কবর্রন্য় যাওয়ায় কার্হল হন্য় পন়্ির্িল 
 ুবই-োর কবর্শ র্কিু নয়। বহাল ের্বয়ন্ে শুন্য় র্িল ওপরেলায়। মন্ন  ুব ফুর্েি–অিুে 
অোডন্ভঞ্চান্রর প্রোন্ে বুক েশ হাে! 
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