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কলি কথার সারমর্ম
এই কলির বুকে- আমার, আপনার
ও আমাদের সকলের আড্ডা

কলি কথা

PEOPLE ARE DRAWN
DEEPER INTO
TRAGEDY NOT BY
THEIR DEFECTS BUT
BY THEIR VIRTUES.”
Haruki Murakami

IT DOESN'T HAVE TO
END LIKE THIS IF THE
WORLD IS GOOD
ENOUGH
I...Ce Cream(story) from My
friend is a sociopath
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PROLOGUE
"হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে॥
তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে, আকাশ ঢাকা জটিল কেশে–
বুঝি এল তোমার সাধনধন চরম সর্বনাশে॥
বাতাসে তোর সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
এবার জাগ্রে হতাশ, আয় রে ছু টে অবসাদের বাঁধন টুটে–
বুঝি এল তোমার পথের সাথি বিপুল অট্টহাসে॥"
হয়তো এই গানেই পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের (উত্তর বঙ্গ) মেচ সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের আগমনী নৃত্য
করতে ব্যাস্ত। একে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় বৈশাগু নৃত্য। ১লা বৈশাখ থেকে তিন দিন ধরে মেচ যুবক-যুবতীরা
এই নৃত্যোৎসব করে থাকে। এই উৎসবে তরুণীরা সানছালি রঙিন নকশি কাপড়ের ওড়না, গলাবন্ধনী পরিধান
করে। এরা ঢোল, বাঁশি, করতাল নিয়ে ― নতুন নতুন গান এবং নাচের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করে।
"বৈশাখ" শব্দটি এসেছে বিশাখা নামক নক্ষত্রের নাম থেকে। এই মাসে বিশাখা নক্ষত্রটিকে সূর্যের কাছে দেখা
যায়। বাঙালী আর নববর্ষ নিয়ে নতুন করে কোনো কিছু বলার নেই। কারণ শুধু এটাই যে বাংলা নববর্ষ শুধু
কোনো উৎসব নয়; এটা রোদে তপ্ত মাটিতে প্রথম বৃষ্টির জলে ভেজা মেটেল গন্ধের মতো। এর অনুভূতি
যতবারই উপভোগ করুন না কেন, আপনার তৃষ্ণাতুর মন কখনই ক্ষান্ত হবেনা এই অনুভূতিকে পুনরায়
উপভোগ করার জন্য।
এই বৈশাখে কিছু প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর জন্মদিন:১ বৈশাখ - রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ
২ বৈশাখ - উল্লাসকর দত্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামী
৩ বৈশাখ - অমৃতলাল বসু, সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ
৮ বৈশাখ - নবকৃ ষ্ণ ভট্টাচার্য, কবি ও শিশুসাহিত্যিক
৯ বৈশাখ - ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী
১৩ বৈশাখ - শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকু র), রস-সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ
১৯ বৈশাখ - সত্যজিৎ রায়, চলচ্চিত্র পরিচালক ও শিশুসাহিত্যিক
২১ বৈশাখ - প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, স্বাধীনতা সংগ্রামী
২৫ বৈশাখ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকু র, কবি ও সাহিত্যিক
২৬ বৈশাখ - গুরুসদয় দত্ত, ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্ত ক
২৬ বৈশাখ - অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সাহিত্যিক
৩১ বৈশাখ - মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকু র, ব্রাহ্ম ধর্মনেতা
এই বৈশাখে কিছু প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর মৃত্যুদিন:২ বৈশাখ - অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সাহিত্যিক
৩ বৈশাখ - প্রবোধকু মার সান্যাল, সাহিত্যিক
৪ বৈশাখ - বারীন্দ্রকু মার ঘোষ, স্বাধীনতা সংগ্রামী
৯ বৈশাখ - সত্যজিৎ রায়, চলচ্চিত্র পরিচালক ও শিশুসাহিত্যিক
১৩ বৈশাখ - রাজশেখর বসু (পরশুরাম), সাহিত্যিক
১৭ বৈশাখ - প্রফু ল্ল চাকী, স্বাধীনতা সংগ্রামী
২৬ বৈশাখ - প্রমথনাথ বিশী, সাহিত্যিক
২৬ বৈশাখ - ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী
২৯ বৈশাখ - সুকান্ত ভট্টাচার্য, কবি
৩১ বৈশাখ - অসিতকু মার বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেষক ও অধ্যাপক
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ভালোবাসা,
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ছবি গুলির সাথে 'features' গুলির মিল পাবেন না।
'No লেবু were harmed during the making of this
E-magazine'

🙏| Please don't get offended 🥺
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'আমি সৌহিত দাস, হাওড়া তে বাড়ি। একজন কলেজ স্টুডেন্ট
হওয়ার পাশাপাশি অবসর সময়ে ,পড়াশোনার ফাঁকে Anime
দেখতে পছন্দ করি। আর যেহেতু আঁকা আমার "Hobby" তাই
ওদের চরিত্রগুলো আঁকার চেষ্টাও করি। সেরকমই একটা পছন্দের
চরিত্র "Kakashi Hatake" "Naruto" Anime থেকে আঁকার চেষ্টা
করলাম।'
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০১
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লেখিকার পরিচিতি
নাম- ঋতপা ব্যানার্জী; বাড়ি- মছলন্দপুর,
ইংলিশ অনার্স নিয়ে গ্ৰাজুয়েশন কমপ্লিট
মূলত ভৌতিক গল্প লিখে থাকেন
ভূতান্বেষী ও ভূত ভূতুম গ্ৰুপে

মাতৃস্নেহ
ঋতপা ব্যানার্জী
মা বাবা তাদের সন্তানকে ছেলেবেলা থেকে অনেক কষ্ট করে বড় করে
তোলে। সন্তানকে নিয়ে তাদের দু'চোখে থাকে অনেক স্বপ্ন। কিন্তু একটা
সময় হয়তো সেই মা বাবাই সন্তানদের কাছে বোঝা হয়ে ওঠে। একথাটা
আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন প্রতিমা দেবী। ছেলে অঙ্কনকে অনেক
কষ্ট করে মানুষ করেছেন প্রতিমা দেবী ও তার স্বামী অতুল বাবু। নিজের
সমস্ত গয়না বিক্রি করে ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন প্রতিমা দেবী।
ছেলে বিদেশ থেকে পড়ে এসে কলকাতায় মস্ত বড় চাকরি পেয়েছে, বিয়ে
করেছে, একটা মেয়েও হয়েছে তাদের। কিন্তু তাদের এই সংসারে প্রতিমা
দেবী আজ ব্রাত্য। অতুল বাবু অবশ্য দু'বছর আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে
গিয়ে সকল জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন।
পুরোনো অ্যালবাম দেখতে দেখতে চোখ ভিজে আসছে প্রতিমা দেবীর।
ছেলে তাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গেছে। অঙ্কনের কথায়, যেহেতু তারা স্বামী স্ত্রী
দু'জনেই চাকরি করে, সারাদিন বাড়ি থাকে না, তাই মায়ের খেয়াল তারা
সঠিক ভাবে রাখতে পারছে না, সেইজন্য মাকে এমন একটি বৃদ্ধাশ্রমে
রেখে আসছে যেখানে মায়ের ভালো করে খেয়াল রাখা হবে। যদিও
প্রতিমা দেবী জানেন এ সকলই কথার কথা। আসলে তিনি এখন বাড়ির
পুরোনো আসবাবপত্রের মতই হয়ে গেছেন, যাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে
দায়মুক্ত হতে চায় ছেলে বউ। তিনিও কোনো প্রতিবাদ করেননি, চুপচাপ
ছেলের সাথে চলে এসেছিলেন শান্তির নীড় বৃদ্ধাশ্রমে। আসার সময়ে পাঁচ
বছরের নাতনি তিন্নি ঠাম্মিকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করছিল। তার
মা তাকে জোর করে ঘরে নিয়ে গেছিল।
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প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল প্রতিমা দেবী শান্তির নীড়ে রয়েছেন। প্রথম প্রথম অঙ্কন দুতিন দিন অন্তর ফোন করত। এখন মাসে একবারও করে কিনা সন্দেহ। ইদানিং
প্রতিমা দেবীর শরীরটাও ভালো যাচ্ছেনা। কিন্তু এ খবর জানিয়ে তিনি আর
ছেলে বৌমাকে বিরক্ত করতে চাননি।
আষাঢ় মাস প্রায় শেষ। সকাল থেকেই আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, মাঝে মাঝেই
দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি আরও বাড়ল। অঙ্কনের গায়ে
ধূম জ্বর, মাথাটাও যন্ত্রণাও ছিঁড়ে যাচ্ছে। স্ত্রী রিক্তা তিন্নিকে নিয়ে দূর্গাপুরে
বাপের বাড়ি গেছে। এই বৃষ্টিতে তারা কোনো মতেই ফিরতে পারবে না, তাই অঙ্কন
তাদের কিছু ই জানায় নি। একটা প্যারাসিটামল খেয়ে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু জ্বর
কিছু তেই কমছে না। হঠাৎ মাথায় চেনা হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলল অঙ্কন।
আবছা আলোয় দেখতে পেল মা তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।
“ মা,তুমি জানলে কীকরে আমার শরীর খারাপ আর এত বৃষ্টিতে এলেই বা কী
করে?" - অঙ্কন।
“ ওরে, সন্তানের বিপদ হলে মা ই সবার আগে জানতে পারে। তুই আর কথা
বলিস না, চুপ করে শুয়ে থাক।"- প্রতিমা দেবী।
মায়ের হাতের মমতা ভরা স্পর্শে অঙ্কন ঘুমিয়ে পড়ল। প্রতিমা দেবী সারারাত
ছেলের মাথায় জলপট্টি দিলেন। সকালের দিকে অঙ্কনের জ্বর কমে গেল। কলিং
বেলের শব্দে তার ঘুম ভাঙ্গলো। ঘুম থেকে উঠে সে মাকে কোথাও দেখতে পেল
না। ছু টে গিয়ে দরজা খুলে দেখল রিক্তা আর তিন্নি দাঁড়িয়ে আছে। “ কী ব্যাপার?
তোমরা এত সকালে?"- অঙ্কন।
“ আমাদের এখুনি শান্তির নীড়ে যেতে হবে। কাল রাতে আমার কাছে ফোন
এসেছিল মা কাল দুপুরে মারা গেছে। ওরা তোমাকে ফোনে পায়নি বলে আমাকে
করেছিল।" - রিক্তা।
রিক্তার কথা শুনে অঙ্কন ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। ওর মাথা কাজ করছে
না। মা যদি দুপুরে মারা যায় তাহলে রাতে ওর কাছে কে এসেছিল? ওর চোখে
জল। মা মারা যাওয়ার পরও ছেলের বিপদে ছু টে এসেছে, মা হয়তো এমনই হয়।
অঙ্কনের কানে তখনও মায়ের শেষ কথাগুলো বাজছে।
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লেখিকা- সৌরদীপা ঘোষ; জন্ম- ৬ই মার্চ , উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার একটি ছোট্ট টাউনে। আপাতত
বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা। সৃজনশীলতা এনার জীবিকা এবং শখ। লেখিকার কথায় - "সাহিত্যচর্চা,
কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও উদ্বৃতি লিখণে আমি বিশেষভাবে উৎসাহী। কল্পনার জগতে বিরাজ করতে
ভীষণভাবে ভালোবাসি। বাস্তবের চেয়েও কল্পনার মাটি আমার বেশী পছন্দের। সবসময় চেষ্টা করি নতুন
নতুন গল্প, কবিতা ও উপন্যাস পাঠকদের উপহার দিতে। এছাড়াও ভালো লাগে গান শুনতে, গল্পের বই
পড়তে, ছবি আঁকতে, সিনেমা দেখতে, ঘুরতে যেতে এবং ছবি তুলতে। কিছু অ্যাপ বেসড প্ল্যাটফর্ম এবং
সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি সক্রিয়ভাবে লেখালেখি করি। ইতিমধ্যে কিছু কিছু বইতে বা ম্যাগাজিন/ ই
ম্যাগাজিনে এবং অডিও স্টোরির চ্যানেলে আমার লেখা গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।"

গল্পের নাম- কালো জামা
লেখিকা- সৌরদীপা ঘোষ
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ক্রিং ক্রিং... "এই হ্যাঁ বল আজকে কটা'য় মিট করছিস?" ফোনের ওপার থেকে একটা মিষ্টি
গলার স্বর শাসনের সুরে ভেসে আসে, "আজকে কিন্তু ঠিক সন্ধ্যে সাতটার সময় বেরোবি।
আর আমার সঙ্গে মিট করবি সাড়ে সাতটার মধ্যে।"
"ওকে ডান" বলে ফোন কাটে ঐশ্বর্য। একটু তাড়াতাড়িই রেডি হয়ে যায় ও, পাছে ওদিকে
সৌরজা ওর উপর রাগ করে। সৌরজা ভীষণ সময়নিষ্ঠ বরং সব জায়গায় নিদির্ষ্ট সময়ের
আগে পৌছে যাওয়া পছন্দ করে। আজ কালীপুজো। গতকাল গভীর রাতে অমাবস্যা লেগে
গেছে। আজকে দুই বন্ধু মিলে ঠাকু র দেখতে বেরোবে বলে ঠিক হয়েছে ওদের। ঠিক সন্ধ্যে
পৌনে সাতটা নাগাদ ফোন আসে ঐশ্বর্যের ফোনে, "এই হল তোর? রেডি হলে বেরিয়ে পড়।
সুভাস পল্লীর সামনে চলে আয়। আমি রেডি হয়ে ওয়েট করছি তোর জন্য।" বলে ফোন
কাটে সৌরজা। এই হয়েছে মেয়েটার প্রবলেম। সব সময় তাড়া দেওয়া স্বভাব। কে বলেছিল
ওকে সময়ের আগে ওখানে পৌছাতে? সাজগোজ অর্ধেক করা অবস্থাতেই রাগে গজগজ
করতে করতে বেরিয়ে পড়ে ঐশ্বর্য। অন্যদিন হলে হয়তো সৌরজার সাথে বচসা করত কিন্তু
আজকে আর সেটাও ভালো লাগছে না ওর।
একটা কি সুন্দর কালো গাউন পড়েছে সৌরজা। হাতে লম্বা লম্বা নখ, তাতে আবার কালো
রঙের নেলপলিশ, ঠোঁটে কালো লিপস্টিক আর মুখে হাল্কা মেকওভার, খোলা লম্বা
চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। সৌরজাকে আজ একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে। অদ্ভুত রকমের
সুন্দর। সেই চিরাচরিত মিষ্টতামাখা মুখ, বন্ধু কে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বের করিয়ে একটু
আধটু বকা খাওয়ার ভয় পাওয়ায় দুষ্টুমিতে ভরা হাসি, কোন কিছু ই নেই আজ ওর মুখে।
ঐশ্বর্য কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সৌরজা ওর হাত টেনে বলে," চল আজকে অনেক
ঠাকু র দেখাব তোকে।" আর কিছু বলতে পারে না ঐশ্বর্য। চলতে থাকে সৌরজার সাথে
সাথে। রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা। বেশ ফাঁকা অলিগলি দিয়েই ঘুরে বেরাতে থাকে ওরা।
গল্পে তখন মশগুল দুই বন্ধু । অমাবস্যার অন্ধকার রাত, অনেক দূরের কোন এক পুজোমন্ডপ
থেকে ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ। সৌরজা ঐশ্বর্যকে বলতে শুরু করে, "কালীপুজোর
রাতে অতৃপ্ত আত্মারা টাটকা রক্তের খোঁজে ঘুরে বেরায় জানিস? কত ডাইনী, যুবতী দেহের
লোভে লোভে ঘুরে বেরায়, আবার সমস্ত কালোজাদুর মন্ত্রতন্ত্র চলে এইসময়। পিশাচরা তো
নরম তুলতুলে নর মাংস খাওয়ার জন্য পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেরায়। জানিসতো
মানুষের হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলার পর তা টাটকা খাওয়ার মজাই আলাদা।" এইধরণের
অদ্ভুত, বিকৃ ত কথা শুনে ভয় পেয়ে ঐশ্বর্য চেপে ধরে সৌরজাকে- "চুপ কর, চুপ কর! এইসব
কথা বলিস না তো। শুনতে ভালো লাগছে না।"
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হঠাৎ ঐশ্বর্যের কানে বাজে ওর ফোনের রিংটোন খুব ক্ষীণ সুরে। ব্যাগ হাতরাতে
হাতরাতে ও ফোনটা খুঁজতে থাকে। তখন ওর সঙ্গে থাকা সৌরজা নিঃশব্দে
এগিয়ে যায় কিছু টা। ফোনটা হাতে নিয়ে চমকে ওঠে ঐশ্বর্য। স্ক্রিনে ভাসছে
সৌরজার নাম। এবার ফোনটা কানে তুলে ভয়ার্ত স্বরে বলে, "হ্যালো!"
"আর হ্যালো তুই আর কথা বলিস না। বিসি থাকলে বলে দিতে পারতিস ভাই।
কখন থেকে তোকে কল করছি। আজকে সন্ধ্যেটাই পুরো মাটি করে দিলি।"
ঐশ্বর্য বলে, "মানে?"
ওপারে থাকা নারীকন্ঠে তখনও বিরক্তির সুর, "আর কি মানে? আজকে মিট
করার কথা ছিল না আমাদের? সেই সাতটা থেকে তোকে কল করে যাচ্ছি। ফোন
সুইচ অফ বলছিল তোর। অবশেষে এখন তোকে ফোনে পেলাম অনেকবার রিং
হওয়ার পর।" এবারে অস্ফু টে ঐশ্বর্যের গলা থেকে বেরিয়ে আসে, "তাহলে
আমার সাথে কালো জামা পড়া ও কে?" সামনে তাকায় ঐশ্বর্য। সৌরজার চোখ
মুখের আকার বদলে সম্পূর্ণ কদর্য রূপ ধারণ করেছে। চোখের মণি খাবলানো,
ঠোঁটের কোণ থেকে বেয়ে আসছে কালো রক্ত। মুখে বিকৃ ত, ক্রু র হাসি। অমন
মিষ্টি, সুন্দর মুখটা বদলে পুরো একটা শয়তানের অবয়ব ধারণ করেছে। "হা হা
হা!" হেসে বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকে সেই শয়তানি নারী। কি কু ৎসিত,
বীভৎসতা!! এরপর একটা জোরে প্রাণ ফাটানো আর্ত নাদ।
কিছু ক্ষণ নীরবতার পর ফোনের ওপারে থাকা সৌরজা উদ্বিগ্নতা মাখা কন্ঠে
চেঁ চিয়ে ওঠে, "হ্যালো, হ্যালো ঐশ্বর্য কি হয়েছে তোর? কথা বল প্লিজ।"
ফোনের ওপারে ঐশ্বর্যের গলা পায় সৌরজা, "হ্যালো একটা খুব সমস্যায়
পড়েছি রে। আমাকে হেল্প কর প্লিজ। মিট কর কাটাখালির পাশের গলিটার
সামনে। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছি তোর জন্য।"
"আমি এক্ষু নি আসছি।"- বলে ফোন কাটে সৌরজা। ও যখন ঐশ্বর্যের সঙ্গে
দেখা করে তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। একটা মিশমিশে কালো রঙের
ফ্রক পড়ে গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য। মুখে হালকা মেকওভার, ঠোঁটে
কালো রঙের লিপস্টিক, আঙু লের লম্বা নখে কালো রঙের নেলপলিশ। সৌরজা
অবাক চোখে দেখতে থাকে ঐশ্বর্যকে।
"কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে! কিন্তু এত লেট কেন করলি তুই? ধুর কথাই
বলব না তোর সাথে।" রাগে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সৌরজা। ওর হাত টেনে ধরে
হালকা হাসে ঐশ্বর্য। "চল আজকে অমাবস্যার নিশুতি রাতে ফাঁকা রাস্তায় খুব
ঘুরব আমরা দুজন মিলে।" হাসতে হাসতে গলির মধ্যে রাস্তায় পা বাড়ায় ওরা
দুজন তারপর হারিয়ে যায় গভীর অন্ধকারের মধ্যে।
সমাপ্ত
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Trishik Bose এর লেখা কবিতা ও কিছু
অসাধারণ ফটোগ্রাফ এর আগেও আমরা
published করেছি, আর এবারেও তার লেখা
একটি কবিতা ও কয়েকটি অসাধারণ
ফটোগ্রাফ নিয়ে এসেছি আমরা আপনাদের
জন্য।

অধ্যায়:-

-:
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লেখক পরিচিতিনাম-তিলক মুখার্জী,জন্ম ও নিবাস- কলকাতা
,যাদবপুর,পশ্চিমবঙ্গ। পড়াশুনো - স্নাতক(২০১৩)। পেশাচাকু রিজীবি।

০৭

শিরোনাম - অন্বেষণ
কলমে - তিলক মুখার্জি
(বিখ্যাত ওয়েব সিরিজ চরিত্রহীন হতে অনুপ্রাণিত ও
ভালোবাসায় এই লেখাটি। ত্রুটি মার্জ না করবেন।)

ওই বাড়িতে একদিন কিরণময়ী থাকতো
এখন রাবিয়া শামীম থাকে
কিরণময়ীর চুলে ছিলো মেঘের ঘনঘটা
শরীরে তার পুরোনো স্কচের সুবাস
রাবিয়ার চোখে স্বজন হারানোর ব্যথা
আর বুকের মরুভূমিতে কয়েকটি কচি ঘাস।
সতীশ বলে সেই ছেলেটি মনে আছে তো ?
সে নাকি এখনও কিরণময়ীর গায়ের গন্ধ পায়
মাঝরাতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে উন্মাদের মত
শহরটাকে চষে বেড়ায়। তারপর দুমড়ে মুছড়ে
ভোরের বেলায় বাড়িটার চৌকাঠে আছড়ে পড়ে।
রাবিয়া ওকে করে না মানা
আশ্রয় দেয় শীতল নিবিড় ছায়ায়, কারণ
সে জানে প্রেম হারানোর কি মানে।
সতীশের মত প্রত্যেকে আমরা দৌড়ে বেড়াচ্ছি
কোনো এক নাছোড়বান্দা মায়াবী টানে
খুঁজে চলেছি কিছু একটা অজানা
শরীর খুঁজতে খুঁজতে মন
মন হাতড়ে হাতড়ে কখনো চেতনা
আদতে যেটা লক্ষ্যবস্তু, সে হলো মুক্তি ;
প্রেমের শহরে পৌঁছে যাবার চাবিকাঠি।
সতীশ একদিন মুক্তি পেয়েছিল
পা রেখেছিল তার স্বপ্নের শহরে ।
বর্ত মানে বাড়িটায় কেউ থাকে না
কেবল কাঁটা গাছে পশম জড়িয়ে যাবার মতন রয়ে গেছে পুরোনো স্কচের গন্ধ।
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Some of my digital art
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০৮

সন্তু ব্যানার্জীর লেখা কবিতা এর আগেই আপনারা পড়েছেন
আমাদের e-magazine এর 1st issue তে, আজ ওনার লেখা
আরো একটি কবিতা আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম আমরা।

তোলা রইল
সন্তু ব্যানার্জী

০৯

কে বলে বুকের আগুন
চোখের জলে নেভে?
কত সম্পদ আছে বল
তুমি ভালোবাসার দাম দেবে?
অনুভূতিগুলোর সমাধি দিয়ে
বানিয়েছি গোরোস্থান।
তোমার দেওয়া শুকনো গোলাপ
সেথায় করেছি দান।
যদি বল আরো কিছু চাই
শান্তি হয়নি এতেও!
প্রতিঞ্জা করছি ফিরে দেখব না
চলে যেতে যেতেও।
আর কিছু তো রইল না
আমার এ হাত খালি।
যেথায় সমুদ্র বানিয়েছিলাম
আজ সেথা মরুবালি।
সকল বাধা কেটে যখন
চেয়েছ স্বাধীনতা,
যাও কবিতাও দিলাম তোমায়
তোলা রইল খাতা।
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অঙ্কন গুহের লেখা কবিতা এর আগেই আপনারা পড়েছেন আমাদের emagazine এর 1st issue তে। আমরা আরো একবার তার লেখা একটি কবিতা
আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম।

১০

।। বৈশাখী স্মৃতিচারণ।।
সেদিনের সেই দুপুরগুলোয় গরম থাকলেও বেশি,
হাত পাখা বা ডিসি ফ্যানেই তৃপ্তি, বাহুল্য ছিল না এসি।।
স্কু লের মধ্যে কাটত জীবন, সাথে স্যারেদের পাহারা,
ছু টির পথে লাল, সবুজ, হলুদ পেপসি হাতে ফেরা।।
বিকেল গড়ালে চেনা মাঠটা ডাকত, ব্যাট বল নিয়ে নামা,
সন্ধ্যা ঘনাত বইয়ে মুখ গোঁজা, আর চেনা ইউনিফর্মের জামা।।
বোনাস মিলত লোডশেডিং হলেই, পড়ায় সেদিনের মতো ইতি,
হাঁক শোনা যেত এই মালাই বরফ, কু লফির সেই স্মৃতি।।
ছাপোষা জীবন, কোনো লাক্সারি নেই, নেই ইঁদুর দৌড়ে তাড়া,
এখন দশটা পাঁচটার আন্দামানে কাটে প্রহর, কি আছে এছাড়া।।
চাতক পাখির মতো দিন গোনা ছিল কবে পড়বে গরমের ছু টি,
হাতে দেদার সময়, টিভিতে প্রিয় শো, খেলাধূলা হুটোপুটি।।
সেদিনও বৈশাখ তপ্ত ছিল ভীষণ, কি জানি তবু আঁচ লাগত না গায়ে,
আজ পেটের দায়ে ছোটা, মন ক্লান্ত হাজারো চিন্তার ঘায়ে।।
জানি সেদিন ফিরবে না আর তবুও সুখস্মৃতিচারণই সই,
বৈশাখ তোমায় বড্ড বাসব ভালো যদি আবারো সেই ছোট্টটি হই।।
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লেখিকা রুমা চক্রবর্ত্তী পেশায় শিক্ষিকা। ১০০+ এর বেশী কবিতা ও কিছু ছোটো গল্প
লিখেছন, যেগুলি প্রকাশিত হয়েছে কিছু মাসিক পত্রিকায় এবং খবরের কাগজে। আজ তার
লেখা একটি কবিতা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

খবরের কাগজ
কলমে:- রুমা চক্রবর্ত্তী

১১

রানারের মতো ছু টে চলা আমাদের স্বভাবে,
সংগ্রহ করি খবর সুখে-দুঃখে অভাবে।
এক ঝাঁক, মুষলধারা কিংবা ঝোড়ো বৃষ্টি
কখনও পারেনি থামাতে আমাদের কলম-কৃ ত সৃষ্টি।
প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রতিমুহূর্ত শব্দকে নিয়ে খেলা
সহজ-সরল শব্দ নিয়ে বাক্য মাঝে বলা।
দেশের দশের জনগণের খবর ভরা পাতা,
সময় বুঝে না চললেই সমস্তটাই বৃথা।
ভালোর মাঝে খারাপটাও একটু না হয় বলি
প্রকাশ্যে আজ আসলে আসুক অ-প্রকাশিত কলি।
অনেক সময় ছাপছে লেখা রঙিন কাগজ পেয়ে,
মিথ্যাগুলো হচ্ছে সত্যি কালো হরফ বেয়ে।
মূল্য আজ বড়ই কম পাঠাভ্যাস ভুলে,
সংখ্যায় তাই নিম্ন গতি শতকেই কথা বলে।
যুগের সাথে তাল মিলিয়ে হচ্ছি ডিজিটাল,
পত্রিকা তাই মুঠোফোনে, ছড়িয়েছে তার জাল।
প্রভাতের সেই কাগজওয়ালার আওয়াজ আজকে ক্ষীণ,
ছাপার কালির গন্ধ মেশানো পুরনো স্মৃতির দিন।।
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"লেখক রাজু চক্রবর্ত্তী; বাড়ি বালি- হাওড়া। সময়ে অসময়ে
একান্তই ভালোবাসার কারণে; ইনি বিভিন্ন ফেসবুক
প্ল্যাটফর্মে লেখালেখি করে থাকেন।"

১২

শেষ পরিণতি
রাজু চক্রবর্তী
কি দাদা সুইসাইড করতে নাকি"? হকচকিয়ে যায় জয়ন্ত, তার বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। আজ
আত্মহত্যাই করতে এসেছিলো জয়ন্ত। জয়ন্ত পাল, শ্রীরামপুরের দক্ষিণ পাড়ায় থাকে। পরিবার
বলতে তাঁর স্ত্রী শিপ্রা,আর একটি পাঁচ বছরের মেয়ে তিন্নি। জয়ন্ত একটি ফ্ল্যাটে সিকিউরিটি গার্ডে র
চাকরি করে, মাইনে মাসে দশহাজার টাকা। এই মন্দার বাজারে এই টাকায় কোনোমতে খেয়েপড়ে
বেঁচে আছে তিনটে প্রাণী।
কিন্তু চিন্তা শুরু হলো মেয়েকে স্কু লে ভর্তি করা নিয়ে। তিন্নি অন্তঃ প্রাণ জয়ন্তর,আর মেয়েটাও খুব
বাবার ন্যাওটা,সবসময় বাবা, বাবা করে অজ্ঞান। জয়ন্ত চায় মেয়েটাকে ভালো ইংলিশ মিডিয়াম
স্কু লে ভর্তি করতে। কিন্তু এই টাকায় খাওয়াই ঠিক মতো জোটে না,আবার ইংলিশ মিডিয়াম স্কু ল।
এর মধ্যে শিপ্রা একদিন তাকে বলে যে তাঁদের পাড়ার অসীম মন্ডল বালিশের কভার তৈরীর
কারখানা খুলেছে। এলাকার প্রচুর মেয়ে সেখানে কাজ করছে। শিপ্রাও চায় সেখানে কাজ করে
সংসার চালানোতে জয়ন্তকে কিছু টা সাহায্য করতে। বাড়ীর বৌ বাইরে কাজে যাক এটা কখনোই
চাইতোনা জয়ন্ত কিন্তু। তাঁর যে স্বপ্ন তিন্নি ইংলিশডিয়াম স্কু লে পড়বে, তাই সে শিপ্রাকে অনুমতি
দেয়।
অশান্তির সূত্রপাত হয় এখান থেকেই। কয়েক দিন যেতে না যেতেই জয়ন্তর কানে খবর আসতে
থাকে যে শিপ্রা নাকি ওই কারখানার ম্যানেজার বেচারাম সাহার বাইকে করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে
বেড়াচ্ছে। প্রথম প্রথম বিষয়টাতে কান দেয়নি জয়ন্ত, কিন্তু একদিন সে নিজের চোখে দেখে শিপ্রা
বেচারাম সাহার বাইকে করে কোথায় যেন যাচ্ছে।
"বেচারামের সাথে কোথায় গিয়েছিলে"?সেদিন শিপ্রা বাড়ি ফেরার পরে প্রশ্ন করে জয়ন্ত।
" কই কোথাও না তো, আমিতো কারখানাতেই ছিলাম"- উত্তর দেয় শিপ্রা।
কি বলবে ভেবে পায়না জয়ন্ত, সে কি তবে ভুল দেখলো? হয়তো ভুলই হবে। আর কথা না বাড়িয়ে
চুপ করে যায় জয়ন্ত।
কিন্তু আরো তিন চার দিন জয়ন্তর চোখে পড়ে শিপ্রা বেচারামের বাইকের পিছনে বসে কোথায়
যেন যাচ্ছে।
প্রশ্ন করা হলে শিপ্রা সেই একই উত্তর দেয়, " কই কোথাও যায়নি তো, আমিতো কারখানাতেই
ছিলাম"।
এরপর একদিন দুজনকে বাজারের মধ্যে একটি দোকানের সামনে হাতেনাতে ধরে ফেলে জয়ন্ত।
সামনাসামনি হতেই কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় শিপ্রা। কোন কথা না বলে জয়ন্ত সেখান থেকে
চুপচাপ চলে যায়।
আজ বাড়ি ফিরে শিপ্রা নিজেই জয়ন্ত কে বলে "শোনো না, আমি ভেবেছিলাম তোমাকে
সারপ্রাইজ দেবো, তাই ব্যাপারটা তোমাকে বলি নি। আমাকে অসীম বাবু মার্কে টিং দেখার দায়িত্ব
দিয়েছেন , তাই বেচাদার সাথে আমাকে মার্কে টে বিভিন্ন দোকানে ঘুরতে হয়। ভেবেছিলাম মাইনে
পাওয়ার পর বিষয়টা তোমাকে জানাবো কিন্তু যখন সামনাসামনি ধরা খেয়েই গেলাম তাই
তোমাকে বিষয়টি জানিয়ে দিলাম। তুমি যেন আবার খারাপ কিছু ভেবোনা"
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এইসব কোন কথাই বিশ্বাস হয়না জয়ন্তর। তার মাথায় আজ আগুন জ্বলছে। সে শিপ্রার গালে কষে
একটা চড় মারে।
" তুমি আমার গায়ে হাত তুললে"?
" হ্যাঁ তুলেছি কারণ তুমি আমাকে দিনের পর দিন ঠকিয়ে চলেছে"।
" আমি তোমায় ঠকিয়েছি? একটা কথা জেনে রাখো জয়ন্ত;যে পুরুষ মানুষের সংসার চালানোর ক্ষমতা
নেই তার বিয়ে করারও কোন অধিকার নেই"।
হতভম্ব হয়ে যায় জয়ন্ত। তার চোখের সামনে সবকিছু যেন কেমন অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। সে মনে
মনে ভাবে" ঠিকই তো বলেছে শিপ্রা, শিপ্রাকে আর তিন্নিকে কিছু ই তো দিতে পারেনি। একটা স্বামী
হিসেবে, অথবা বাবা হিসেবে সে তার পরিবারের জন্য কি করতে পেরেছে? কিছু ই না"। ছোট্ট তিন্নি বাবামায়ের এই ঝগড়া দেখে চেঁ চিয়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু আজকে জয়ন্তর কানে এসব কিছু ই ঢুকছেনা,তার
মনে হয় তার এই নপুংসক জীবন রাখার থেকে না রাখাই ভালো। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে সে,
তারপর উদ্দেশ্যহীনের মত চলতে থাকে.......
এখন রাত্রি প্রায় আটটা বাজে, কতকগুলো ঝিঁঝিঁপোকা একনাগাড়ে ডেকেই চলেছে,রেল লাইনের
ধারে দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত। এই দিকটা মানুষজন সেরকম একটা আসে না, চারিদিকে যেমন জঙ্গল
আর তেমনি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে। ট্রেন
আসলেই ঝাঁপ দেবে আর তারপরই পেয়ে যাবে সমস্ত চিন্তাভাবনা অভাব-অনটন থেকে মুক্তি।
" কি দাদা সুইসাইড করতে নাকি"?
প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন ঘাবড়ে যায় জয়ন্ত। কিছু টা ভয় এবং বিরক্তিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে একজন লোক
রেললাইনের উপর বসে বিড়ি টানছে আর তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে।
"কি হল দাদা? সুইসাইড করবেন নাকি"?আবার প্রশ্ন করে লোকটা।
"হে ভগবান, মরতে এসেও শান্তি নেই"। মনে মনে ভাবে জয়ন্ত। তারপর কিছু টা বিরক্তি ভরা গলায় উত্তর
দেয় "আপনি কে মশাই? আপনাকে কি সব উত্তর দিতে হবে"?
" না মানে আমি ছাড়া এদিকে তো কেউ আসে না,আমি এখানে রোজ একটু নিরিবিলিতে বসে হাওয়া
খাই। আমাকে বাদ দিয়ে যারাই এখানে আসে তারা সুইসাইড করতেই আসে. গত ছয় সাত বছরে কত
এরকম কেস দেখলাম, তাই প্রশ্নটা করলাম আরকি"। বলে খেঁক খেঁক করে হাসতে থাকে লোকটা।
কোন উত্তর দেয়না জয়ন্ত সে চুপ করে থাকে।
তাকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটি আবার বলে ওঠে " দাদা এটা ডানকু নি লাইন, এখানে ট্রেন এক
ঘন্টা, দেড় ঘন্টা পর আসে,আপনি আসার কিছু ক্ষণ আগেই একটা গেছে । পরের ট্রেন আসতে প্রায়
ঘন্টা দেড়েক দেরি আছে, ততক্ষণ এইখানে বসুন কতক্ষন আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন"?
খানিকটা বিরক্ত হলেও কথাটা মনে ধরে জয়ন্তর ঠিকই তো প্রায় পনেরো কু ড়ি মিনিট হলো সে দাঁড়িয়ে
আছে, আর কতক্ষণই বা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? কিছু টা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে রেললাইনের উপর
লোকটির থেকে কিছু টা দূরত্ব রেখে বসেপড়ে।
" তা দাদার নাম কি? বাড়ি কোথায়"? প্রশ্ন করে লোকটি।
কিন্তু জয়ন্ত কোন উত্তর দেয় না।
লোকটি আবার বলে ওঠে" না মানে এই জায়গাটি বিশেষ ভালো নয়, আমি দেখেছি এখানে যারা আসে
তারা সুইসাইড করতেই আসে তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম আরকি"।
এবারও কোনো উত্তর দেয় না জয়ন্ত।
লোকটি আবার বলতে থাকে "দাদা আপনার নাম যাই হোক না কেন, আমি ধরে নিচ্ছি আপনার নাম
জয়ন্ত, আপনাকে আমি জয়ন্ত বাবু বলেই ডাকবো"।

শেষ পর্ব; 3rd issue তে।
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শান্ত হোক ধরা,,,,,
বার কয়েক কলিং বেলটা টিপলো জন্। জন্ স্যামূয়েল …. একজন আর্মি ক্যাডার। আমেরিকান সেনাবাহিনীর
একনিষ্ঠ সদস্য। কোনো রকম রেসপন্স্ না পেয়ে বাগানের দিকটায় একবার চক্কর মেরে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা
করল। কাঁচের বড়ো বড়ো সাড়সি দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরেও লাভের লাভ কিছু হলো না। একবার বাগানের দিকে
তাকিয়ে দেখল। গাছগুলো সব শুষ্কতার ছোঁয়া আঁকড়ে; কোনোরকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মরিয়া
চেষ্টায় ব্যাপ্ত। জন্ স্যামূয়েলের মনে হলো বহুদিন ওগুলোর সঠিক পরিচর্যা করা হয়নি। বাগানের সরু পথের
ধারের 'হোয়াইট ডগউড্ ' গাছের একটা শুকনো পাতা ছিঁড়তেই পুড়ে যাওয়া কালচে কাগজ যেমন গুড়িয়ে যায়
সেরকম গুঁ ড়ো হয়ে গেল পাতাটা। একটু অবাক হলো জন্। হাতটা ঝাড়তে ঝাড়তে এসে আবার দরজার
বেলটায় আঙ্গুল ছুঁ য়েছে … ক্যাঁচ করে দরজাটা খুলে গেল। দরজাটা যে বহুদিন খোলা হয়নি বোঝা গেল। ,,,
আগন্তুককে দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটি অতি আশ্চর্য হল। নিরবে কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবাক
চোখে বলল … "তুমি ! হঠাৎ করে?"
" হ্যাঁ ,,, চলে এলাম। অনেক দিন ধরেই আসব আসব ভাবছি, কিন্তু সাহস করে উঠতে পারছিলাম না।"
".. ভেতরে এসো।"
আগন্তুক জন্ ; ভেতরে ঢুকলো। সামনে রাখা গদি চেয়ারটা টেনে বসল। "কেমন আছো ?" প্রশ্ন করে সে।
"… কেমন দেখছো?"
"বেশ ভালোইতো।"
"...তাহলে ভালোই আছি, তুমি কেমন আছো?"
"এই চলে যাচ্ছে।"
"…. তারপর এত বছর পরে কী ভেবে?"
" ওই যে বললাম সাহসে কু লাতে পারছিলাম না!"
"….. আজ কী করে সাহস জোগালে?"
জন্ একটু হাসলো।
"…কী, বললে না,, আজকে কী করে সাহস পেলে?"
"না আসলে …..!"
" ,,,,আসলে তোমাকে একা রেখে এত বছর বেশ তো ছিলাম, তোমার কথা মনেই পড়েনি। প্রয়োজনও বোধ
করিনি… আজ হঠাৎ মনে পড়ল,,,,তাই কেমন আছো দেখতে এলাম। এটাই তো ? ,,,, নিজের কৃ তকর্মের জন্য
ক্ষমা চাইতে তো আসোনি …..? স্বার্থপর একটা!
…. মনে পড়ে , সেই যেদিন গেলে যুদ্ধ করতে। কপালে কিস্ করে কত কথা দিয়ে গেলে,, কত আবেগি ছিল
তোমার চোখ মুখ। চোখের কোনে জল চিকচিক করছিল, বলেছিলে ফিরে আসবো , এসে দুজনে সংসার
পাতবো। ছেলে হোক বা মেয়ে তার নাম পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলে। তাও কত বছর হল জন্ ?
জন্ একটু ভেবে বললো,,,,"পঞ্চাশ হবে।"
"…..পঞ্চাশ নয় বাহান্ন। এই বাহান্নটা বছর আমি কী করে কাটালাম একবারও খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ
করলে না ?"
জন্ কি বলবে কিছু উত্তর খুঁজে পেল না। শুধু মাথা নিচু করে বসে রইল।
"আমি তোমার আশায় বসে ছিলাম যখন .. তাহলে তুমি এটা করলে কেন? কেন ...বলো আমাকে ,, কেন ?
কি হলো জন্ কিছু বলছ না কেন ? তুমি এতটাই নির্লজ্জ হয়ে গেছো, যা করার তো করেছো, সেটা স্বীকার
করতেও তোমার লজ্জা বোধ হচ্ছে?"
এবারে ভদ্রমহিলা বেশ রেগে গেলেন। "জন্,,,টেল মি দ্যা ট্রুথ, আই অ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ... ফর দা লাস্ট ফিফটি
টু ইয়ার্স।"
সাময়িক উত্তেজনা কমিয়ে জনের মুখটা ভালো করে লক্ষ্য করে কোমল শুষ্ক ঠোঁটে বলল ,, "তোমার মুখটা
এরকম কালচে বাদামী হয়ে গেছে কিভাবে জন্ ?"
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জন্ মাথা তুলল,, "প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ ছিল প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় পরিচয় প্রতিপন্ন করার যুদ্ধ। সেখানে এক
একটা সৈনিক ছিল বীর সেনানী। এই যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে তাদের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল,
কিন্তু যারা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কারণে মৃত হয়েছিল তাদের তালিকা আজও অপ্রকাশিতই রয়েছে। তারা সব
অন্তরালে। আমার সহকর্মী, শত্রুপক্ষের সেনানী থেকে শুরু করে সেবক,সেবিকা,ডাক্তার সকলেই অজ্ঞাতেই রয়ে
গেছে। তাদের কথা অতীতে কেউ জানতো না, ভবিষ্যতেও কোনোদিন জানবেও না। আমি হলাম সেইসব অজানা
নিশ্চিহ্ন নায়কদের মধ্যে একজন। তোমার মনে হয়েছিল আমি পালিয়েছিলাম, হ্যাঁ সত্যিই পালিয়েছিলাম।
বাস্তবে ফেরার কোন উপায় ছিল না ।…... ইনফ্লু য়েঞ্জা।"
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"……. ইনফ্লু য়েঞ্জা !"
" হ্যাঁ,, যাকে সারা পৃথিবী 'স্প্যানিশ ফ্লু ' বলে জানে। এক সপ্তাহে প্রায় ছয় হাজার মানুষের মৃত্যু হল। মৃত্যুর সংখ্যা
উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। কেপটাউনে যেখানে আমাদের রাখা হয়েছিল, সেটা মৃতের নগরীতে পরিণত হয়েছিল।
ঘরে ঘরে, রাস্তাঘাটে ,জঙ্গলে, নদীতে সর্বত্র কেবল লাশের ছড়াছড়ি। রাস্তা থেকে মৃতদেহ তুলে নেওয়ার জন্য
কেবল কাভার্ড ভ্যান পথে নজরে পড়ছিল। যখনই যে মৃতদেহ পাচ্ছে কু কু র ছাগলের মতো তুলে ভ্যানের মধ্যে ছুঁ ড়ে
ফেলে দিচ্ছিল। ট্রেন, বাস, ট্রাম, থিয়েটার, গীর্জা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মৃতদেহ সৎকার করার জন্য কোন
যাজক বা গির্জার কোন ব্যক্তিকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনকি কেপটাউন থেকে ছয় মাইল দূরের বিশাল
কবরস্থানে মাটি খোঁড়ার জন্য মানুষের অভাব পড়ছিল। মারাত্মক ছোঁয়াচে এই রোগ। এই স্প্যানিশ ফ্লু এসেছিল
আমেরিকান সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প 'কেন্টাকি' থেকে। আক্রান্ত সৈন্যরা ছিল বয়সে তরুণ। একটি জাহাজে
তারা আটলান্টিক পেরিয়ে ফ্রান্সের বোর্দোতে আসে যুদ্ধ করতে। সেখান থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই ভয়াবহ
ছোঁয়াচে 'ফ্লু '। আক্রান্তদের প্রথমে চোখের নিচে বাদামী ছোপ পড়তে শুরু করেছিল, তারপর সেটা কান অবধি
পৌঁছায়। অবশেষে সারা মুখ বাদামী ছোপে ভরে যায়। কয়েক ঘন্টা পরে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ফলস্বরূপ ক্রমশ
তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কি অসহনীয় সেই দৃশ্য ,, চোখে দেখা যায় না। কী ভয়ঙ্কর,, কী ভয়াবহ….." বলেই
হাত দুটোকে মুখের মধ্যে চেপে ধরল জন্ স্যামুয়েল।
" …. তাহলে তুমি…. তুমি বেঁচে গেলে কী করে ?"
জন্ স্যামূয়েল জোরে জোরে হেসে উঠৈই কান্না ভেজা গলায় বলে উঠলো,,, "কে বলল আমি বেঁচে গেছি ? আমিও
তো তার শিকার হয়েছি । দূর্গন্ধ পচা দেহ গুলোর সঙ্গে পড়ে থেকে কেবল সাহস যুগিয়েছি। কেন গন্ধ পাচ্ছো না ,,
দেখো,, ভালো করে দেখো… কেমন পঁচা চামড়ার গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে,, এই...এই.. এই দেখো আমার হাতের মাংস
পঁচেগলে পড়ছে ?? জানোতো একটা কফিনও জোটেনি! তাইতো এত বছর তোমাকে অপেক্ষা করতে হলো
ডিয়ার.. আমার জন্য।"
নিস্তব্ধ গম্ভীর পরিবেশে তুষের আগুনে পোড়া প্রেমিকযুগল মৌন হয়ে বসে রইল কিছু ক্ষন ,, তারপর তৃষিত নেত্রে
মহিলা, স্যামূয়েলের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে কোলে মাথা দিয়ে অশ্রুসিক্ত কন্ঠে বললো.. 'ওহ স্যামূয়েল আই
এম সরি,,, আই ব্যডলি মিসিং ইউ। মিস ইওর স্মাইল, ইওর লাভ …. ডিয়ার।'
স্যামূয়েলের চোখ পড়লো সামনে টেবিলের উপরে ফু লের মালা দিয়ে সাজানো ফটোটার দিকে । নিচে নামটা
পড়লো স্যামুয়েল…'জেমস রবার্ট ' । "তোমার বাবা কী…....."
মহিলাটি চেয়ার ছেড়ে উঠে স্যামুয়েলের হাত ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। স্যামুয়েল দেখল বিছানায় পড়ে
রয়েছে শুষ্ক শীর্ণ দীর্ণ হয়ে যাওয়া দুটি দেহ.. বুঝল একটি রবার্টের আর অপরটি ….. অন্যটি দুমড়ে যাওয়া একটি
শিশুর।
… মহিলাটি ফিসফিসিয়ে বলল "জেমস রবার্ট আর আমাদের ছেলে ড্যানিয়েল,,,, ঘুমাচ্ছে। ঘুমাতে দাও।"
জন্ স্যামুয়েল মহিলাটির দিকে ফিরল , ওর কপালের বলিরেখাগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে ফু টে উঠলো ,, যেন ওর
মনে অনেক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু…. । ভেতরটা বাগানের সেই শুকনো পাতার মতো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে
যাচ্ছে। নিস্প্রাণ দেহেও কম্পন অনুভূত হচ্ছিল।
… মহিলা একটু হেসে বলল-"বাবার মৃত্যুর অনেক আগেই আমি তোমার খোঁজে ড্যানিয়েলকে নিয়ে বোর্দো পাড়ি
দিয়েছিলাম। নানা জায়গায়, নানা ক্যাম্পে তোমার খোঁজ করেছিলাম , কিন্তু তোমার দেখা পাইনি।ফিরে এসে জ্বর
গায়ে ডাক্তারের কাছে গেছিলাম।ডাক্তার মুখ দেখেই বের করে দিয়েছিল। শরীর ও মনে সে জোর ছিলো না যে
চিকিৎসার জন্য অন্য কোথাও ছু টব।"
,,,, স্যামুয়েল কেমন বোকার মত চেয়ে ছিল।
মহিলাটি স্যামুয়েলের বুকে আছড়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরে বললো "গেট রেডি..পরের বার ঠিক হবে স্যামূয়েল। লিভ
নাও , না হলে ড্যানিয়েল জেগে যাবে। যাও যাও ,, অনেক কষ্টে ওকে ঘুম পাড়িয়েছি।"
স্যামূয়েল ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার এপারে এসে 'গুড বাই ' বলার জন্য পিছন ফিরতেই অবাক,,কই দরজার
ওপারে তো কেউ নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে খোঁজার চেষ্টা করতেই হঠাৎ বিপরীত দিকের দেওয়ালে চোখ
পড়ল। কিঞ্চিৎ শিউরে উঠে মুচকি হাসলো, মনে মনে খুশি হয়ে ভাবলো,, 'আর আমাদের কেউ আলাদা করতে
পারবে না।'
.. দেওয়ালে টাঙানো সোফিয়ার আবক্ষ চিত্র… কোলে ছোট্ট……। সোফিয়া হাসি হাসি মুখে স্যামূয়েলের দিকে
চেয়ে গলায় পরানো ফু লের মালাটা ঠিক করতে ব্যস্ত আর বাদামী কালচে চোখের আড়ালে কোলের শিশুটিও
খুশীতে মিটিমিটি হাসছে।
…. বাদামী কালচে ছোপ ! ………নিস্তব্ধ নিরালায় একা দাঁড়িয়ে থাকা ঘরটায় একটা দীর্ঘশ্বাসের শীতল বাতাস
ছড়িয়ে পড়ল……!!!!!!
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