
KOLI KATHA

I DREAM. SOMETIMES
I THINK THAT'S THE
ONLY RIGHT THING
TO DO.
Haruki Murakami, Sputnik Sweetheart

IT
'S

 N
O

T
 A

B
O

U
T

 U
S

, 
IT

'S
 A

B
O

U
T

 A
L

L
 O

F
 U

S

V O L . 3  M A Y  2 0 2 2V O L . 3  M A Y  2 0 2 2"িকছ�  গ�- িকছ�  কথা"

LOVE
LIFE
LAUGH

kolikatha.in

কিল  কথা

kolikatha2021

কিল  কথা/koli Katha



�জ�� হল বাংলা সেনর ি�তীয় মাস এবং �ীে�র �শষ মাস।�জ��া ন�ে�র নামানুসাের এই
মােসর নামকরণ করা হেয়েছ। না, এবাের একট�  িভ� �হাক!

 
"I cannot tell you how it was,

But this I know: it came to pass
Upon a bright and sunny day

When May was young; ah, pleasant May!
As yet the poppies were not born

Between the blades of tender corn;
The last egg had not hatched as yet,

Nor any bird foregone its mate.
 

I cannot tell you what it was,
But this I know: it did but pass.

It passed away with sunny May,
Like all sweet things it passed away,
And left me old, and cold, and gray."

 
By Christina Rossetti

 
��গিরয়ান ক�ােল�ােরর প�ম মাস "May" বছেরর প�ম মাস, 31 িদেন সমি�ত। 

বুেঝিছ, িক� এই নাম �কাথা �থেক এল?
�ম (ল�া�েন, Maius) �ীক �দবী মাইয়া-এর জন� নামকরণ করা হেয়িছল, যােক �রামান যুেগর
উব�রতার �দবী �বানা �দ বেল িচি�ত করা হেয়িছল, যার উৎসব �ম মােস অনুি�ত হেয়িছল।
িবপরীতভােব, �রামান কিব ওিভড এক� ি�তীয় ব�ুৎপি� �দান কেরেছন, �যখােন িতিন

বেলেছন �য �ম মােসর নামকরণ করা হেয়েছ মােয়ারেদর জন�, ল�া�ন ভাষায় "বয়�েদর" জন�
এবং পেরর মােসর (জনু) নামকরণ করা হেয়েছ iuniores বা "যুবকেদর জন�" (ফাি� VI.88)।

 
আমরা আবার এেসিছ "Mayday- Mayday" করেত করেত আপনােদর কােছ, আমােদর E-
magazine এর ৩য় issue িনেয়। �িত বােরর ন�ায় এবােরও আমরা এেনিছ আপনােদরই সৃ�

কেয়ক� অসাধারণ ফেটা�াফ, কিবতা, গ� এবং আেরা অেনক িকছ� ! 
তাই আপনােদর �বিশ ব�ািতব�� কের আর সময় ন� করেবা না! সরাসির চেল যাওয়া যাক না

"কিল-কথা" র মেধ�। 
তেব সব িকছ�  �� করার আেগ আপনােদর এক� িবেশষ িবষেয় অবগত করােত চাই! 

আিম, আমােদর সকল কিল কথার সদেস�র হেয় খুবই আনে�র সােথ আপনােদর জানােত চাই
�য- খুব শী�ই আমরা আমােদর E-magazine �ক  Paperback �েপ �কািশত করেত চেলিছ!
আেরা িবশেদ জানেত �চাখ রাখেবন আমােদর অিফিসয়াল youtube channel, Instagram

account আর Facebook �পজ ও �েপ।
তাহেল �� করা যাক......... 010101
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অণুগে�র নাম: ইেভন আই ক�ান ডাই ফর ইউ
�লিখকা- �সৗরিদপা �ঘাষ

 অিমত পড়ােশানায় খুব �মধাবী একজন ছা�। পিরবােরর একমা� স�ান হওয়ায় বাবা মােয়র
কােছও �স খুব আদেরর। �ছাট �থেক যা �চেয়েছ তাই �স �পেয়েছ িনেজর জীবেন। এমনিক
কখেনা কখেনা িকছ�  চাওয়ার আেগই �স সবিকছ�  হােতর নাগােল �পেয় �গেছ। �ছাট �থেকই
একথা �েন বেড়া হেয়েছ �য- �স রাজার �বটা। ক� বা অভাব �ক �কমন হয় তা জানা �নই

অিমেতর। অিমেতর মা, বাবাও কখেনা চানিন �ছেলেক �কােনারকম অভােবর সে� লড়াই কের
বেড়া কের ত�লেত। কেলেজ যাওয়ার পের অিমেতর জীবেন ঘেট �সানালীর আগমন। এেক

অপেরর ��েম পেড় তারা। অিমেতর চমৎকার ব�ি�� ও চাকিচক�ময় জীবেনর সা�ী হবার পর
তার ��েম পড়েত �বিশ সময় �নয়িন �সানালী। খুব কম িদেনর মেধ�ই কেলেজর �সরা জ�ু

িহেসেব সব�� আেলািচত হেত থােক ওরা দজুন। বািক সব ��িমক যুগলেদর কােছ আদশ�  িহসােব
চিচ� ত হেতা �সানালী-অিমত জ�ু।

 
�সাশ�াল িমিডয়ায় �পা� করা সু�র ছিব�েলার আড়ােল ওেদর মেধ� ধীের ধীের বাড়েত থােক
অশাি�। �সানালীর �ছেল ব�ুেদর একদম সহ� করেত পাের না অিমত। �সানালী ভীষণরকম

�াণব� �মেয়। �ছেল �মেয় িমিশেয় ওর ব�ু সংখ�া �চ�র িক� �সানালী ল�� কের অিমেতর মেধ�
ওেক িনেয় একটা �চ�রকম মাদকতা। ওেক কােরার সে� কথা বলেত বা িমশেত িদেত চায় না
অিমত। �সানালীও �থমিদেক িকছ�টা মািনেয় চলার �চ�া কের অিমেতর সােথ। িক� ও বুঝেত
পাের অিমত আসেল ওেক িনেজর স�ি� ভাবেত �� কেরেছ। �সানালী িক খােব, কতট�কু

খােব, িক �পাশাক পড়েব, কার সােথ কতটা িমশেব তার পুেরাটাই অিমত �ক কের িদেত থােক।
না পােরিন আর �সানালী এভােব চলেত �বিশিদন। ও সব স�ক�  �শষ কের �দয় অিমেতর সে�।

�সানালী বুঝেত পাের অিমত গভীর মানিসক �রােগ আ�া�।
 

আদালত কে�র �ভতর বেস থাকা অিমেতর মা মেন করেত থােকন �সই িদনটার কথা �যিদন
�সানালী ওনােক জািনেয়িছল অিমেতর ��তর মানিসক সমস�ার কথা। �স জীবেন সবিকছ�ই
�পেত চায় িনেজর মতন কের। একটা �গাটা মানুষেক িনেজর স�ি� বেল মেন কের অিমত। তার
ঝঁা চকচেক �চহারা বা ধঁারােলা �মধার তলায় �য মনটা রেয়েছ তা আসেল ��তরভােব অসু�।
অিমেতর পিরবার মানেত চায়িন �সানালীর কথা কারণ তারা সবসময় মেন কেরেছ তার স�ান
সবসমেয়র জন� স�ক। �সানালীেক স�ক�  �ছেড় �বিরেয় যাওয়ার কারেণ �মাগত দষুেত
থােকন ওনারা। িনেজর ভােলাবাসােক হারােনার ফেল অিমেতর মেন �নেম আেস িডে�শেনর
কােলা ছায়া। �সানালীর �ছেড় চেল যাওয়া �মেন িনেত পােরিন অিমত। �স িনেজ হােত �শষ কের
িদেয়েছ িনেজর ভােলাবাসােক। আজ অিমেতর যাব�ীবন কারাদে�র রায় �ঘাষণা কেরন
মহামান� আদালত। অিমত-�সানালী মামলার িন�ি� ঘটল অবেশেষ। হতবাক হেয় থােক
সকেল অিমেতর �সাশ�াল িমিডয়ায় �সানালীর সে� হািসমুেখ �পা� করা ছিব�েলা �দেখ যার

ক�াপশেন �লখা রেয়েছ, "ইেভন আই ক�ান ডাই ফর ইউ।"
 

সমা�
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�দহা�র �নই
িতলক মুখািজ�

 
 

আমার হািরেয় যাওয়া সুখ
আমার কুিড়েয় পাওয়া হািস
আমার মধ�িব� জীবন
আর দঃুখ রািশ রািশ ,
সবই িছিনেয় �নেব সময়
সবই �কেড় �নেব কাল
পেড় থাকেব অবেশেষ
িনখাদ মুি�র সকাল।।

 
�তামার মন �ভালােনা ছল
আমার বঁাধ না মানা রািত
সব িম�েয় যােবা �দনা
চ�ি�েত �লেব সঁাঝবািত।
আমার মন �কমেনর িদন
ভীষণ রকম স�ীহীন

আিম ড�বেত �চেয়িছলাম
ত� িম করেল পরাধীন।

 
আজ �কাথা ও �নইেকা আিম
�ধু ছিড়েয় আেছ কথা
আমার জম ধরা আলমাির
আর নাম না জানা ব�থা।
আিম আিছ �দওয়াল ��েম
গলায় �কেনা গাদার মালা
আিম আিছ বৃহৎ ��েম
�দিখ িব�জনীন �খলা। 

 
 
 

 ওঁ পূণ�মদঃ পূণ�িমদং পূণ�াৎ পূণ�মুদচ�েত।
 

পূণ�স� পূণ�মাদায় পূণ�েমবাবিশষ�েত ।।
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         "�শষ পিরণিত"
 

         রাজ ুচ�বত�
        (অি�ম পব�)

 
       

        "িক ব�াপার �লাকটা আমার নাম িক কের জানেলা"? এইবাের অিন�া সে�ও �লাক�র িদেক মেনােযাগ
�দয় জয়�। অ�কারটা এখন তার �চাখ সওয়া হেয় �গেছ। �স ভােলা কের �লাক�েক পয�েব�ণ করেত
থােক। পঁয়ি�শ �থেক চি�শ বছর বয়স হেব �লাকটার। একটা লুি� আর স�াে�া �গি� পেড় বেস আেছ।

মুখটা অ�কাের ভােলা কের �বাঝা যাে� না।
"আপনার �ক বঁািদেক ঐ জায়গাটােত আজ �থেক �ায় ছয় সাত বছর আেগ সুজেনর �দহটা পেড়িছল"।

িনেজর মেনই বলেত থােক �লাকটা।
" সুজন হালদার। এক সময় এই এলাকার ধনী ব�ি�েদর মেধ� একজন মািনক হালদােরর একমা� �ছেল।
মািনক হালদার িছল �সই সমেয়র খুব নামকরা ঘিড়র �মকািনক। এই অ�েল তােদর এক� বড় ঘিড়র
�দাকান িছল। �সই সুবােদই মািনক হালদােরর িছল এলাকায় খুব নামডাক এবং �িতপি�। �ছাটেবলায়

সুজেনর জীবন িছল আর পঁাচটা তার সমবয়সী �ছেলেদর �থেক আলাদা। নামকরা িমশনাির �� েল পড়ােশানা
করা, সঁাতার �শখা, বছের দবুার বাবা মােয়র সােথ িবিভ� জায়গায় ঘুরেত যাওয়া �স এক অনন� জীবন। 

িক� সুজেনর বয়স যখন দশ এগােরা বছর তখন আচমকাই একিদন তার সঁাতার �শখা ব� কের �দওয়া হয়।
খুব ভােলা সঁাতার কাটেতা �ছেলটা, িডি�� �লেভল এ �খলার জন� ��িত িনি�ল। তার �চাখ ভরা �� িছল

�য �স একিদন বড় সঁাতা� হেব। িক� এই ঘটনায় তার হঠাৎ কেরই �� ভ� হেয় যায়।
এরপর খুব �ত জীবেন পিরবত� ন আসেত থােক তঁার। তােক িমশনাির �� ল �থেক ছািড়েয় সরকাির �� েল ভিত�
করা হয়। বছের দবুার ঘুরেত যাওয়া �তা দেূরর কথা স�ােহ একিদন িদন মাছও আর কপােল জটুেতা না।

এইভােব �বশ িকছ� িদন কাটেত থােক। পের মােয়র কােছ �েনিছল মােক� েট জাপািন ইেলক�িনক ঘিড় আশায়
তােদর ব�বসায় ভাটা পেড় যায়। তার বাবার িকছ�  ধারেদনা �থেমই িছল, তারপের ড�বেত থাকা ব�বসােক দঁাড়
করােনার জন� আেরা �চ�র �দনায় িতিন জিড়েয় পেড়ন। একটা সময় এমন আেস �য পাওনাদারেদর চােপ

তঁােক তঁার �দাকান� িবি� কের িদেত হয়।
এই ধা�া� সহ� করেত পােরিন মািনক হালদার। একিদন তার হঠাৎই ��ন ��াক হেয় যায়। এক স�াহ
হসিপটােল ভিত�  থাকার পর িতিন মারা যান। সুজেনর তখন পেনেরা �ষােলা বছর বয়স। তার মাথায় �যন

আকাশ �ভেঙ পেড়। সামেনর বছর মাধ�িমক পরী�া �দেব �স। এতিদন তােক সংসােরর �কােনা দািয়�ই িনেত
হয় িন। িক� এখন িক করেব বুেঝ উঠেত পােরনা জয়�। যা সামান� িকছ�  টাকা ব�াে� িছল �সটা িদেয়

মািনকবাবুর িচিকৎসা এবং �া� শাি�র কাজ কের �স।  এবার পড়ােশানা �ছেড় বড়বাজাের এক� কাপেড়র
�দাকােন কােজ �লেগ যায়। িক করেব সংসার �তা তােক চালােত হেব। ধীের ধীের তার মাও অসু� হেয় পড়েত
থােক। সুজেনর যখন �তইশ চি�শ বছর বয়স তখন এক�কার মােয়র চােপ পেড়ই অ�লীেক �স িবেয় কের।
�দখােশানা কেরই তােদর িবেয় হয়। খুব গিরব পিরবােরর �মেয় অ�িল। এর িকছ� িদন পের সুজেনর মাও মারা
যায়। এরও িকছ� িদন পের সুজন আর অ�লীর জীবেন আেস তােদর একমা� কন�া স�ান �মৗিমতা। সুজন

আদর কের ডাকেতা �মৗ বেল।
�মৗ িছল সুজেনর �াণ। আর �মৗেয়রও বাবাই িছল ধ�ান-�ান। সুজন আর অ�লীর ভােলাবাসায় ধীের ধীের

�বেড় উঠেত থােক �মৗিমতা।
ইিতমেধ�ই অ�িল একিদন সুজনেক বেল �টিলেফান বুথ কাম �জরে�র �দাকােন এক� কাজ �জাগাড়

কেরেছ �স। মােস �দড় হাজার টাকা �দেব। �দাকানটা তােদর পাড়ার মদন খঁাড়ার। �দাকােন বসার সােথ সােথ
�মৗিমতােক �দখভােলরও �কােনা অসুিবধা হেব না তঁার।

"ত� িম যিদ পােরােতা কাজ কেরা, আমার �কান অসুিবধা �নই" �ী �ক এই কথাই বেলিছল সুজন।
িক� এর পেরই �কমন �যন বদেল যায় অ�িল। তার মুেখ খািল িদনরাি� মদন খঁাড়ার �শি� চলেত থােক।
"জােনা �তা মদনদা খুব ভােলা �লাক,মদন দা আজেক এই কেরেছ মদনদা,আজেক �সই কেরেছ" অ�লীর

মুেখ সারা�ণ খািল মদন খঁাড়ারই কথা।
�থম �থম অতটা আেমাল িদত না সুজন, িক� পেরর িদেক তার মাথা গরম হেয় �যত। মদন খঁাড়ার কথা

�নেলই �স খুব িবর� হেয় উঠেতা।
ধীের ধীের এই ব�াপার� িনেয় তােদর দজুেনর মেধ� অশাি� �� হয়। সুজন অ�লীেক বেল �স �যন কাজ�

�ছেড় �দয়। িক� অ�িল রািজ হয় না।
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একিদন সুজন কাজ �থেক বািড় িফেরেছ। �মৗ লাফােত লাফােত তঁার কােছ এেস বেল-
" বাবা বাবা, জােনা আজেক আিম মাংস িদেয় ভাত �খেয়িছ"
" হ�া তাই বাহ খুব ভােলা হেয়েছ"
" মাংস �কাথা �থেক"? অ�িল �ক িজ�াসা কের সুজন।
" জােনােতা মদন দা আজেক অ� খািসর মাংস িকেন িদেয়েছ �মৗ এর জন�" উ�র �দয় অ�িল।
কথাটা �েন মাথার মেধ� আ�ন �েল ওেঠ সুজেনর। দজুেনর মেধ� ত�মুল অশাি� �� হেয় যায়।
রােগর মাথায় সুজন রা�াঘের ঢ�েক মাংেসর বা�টােক ছ�ঁ েড় উেঠােন �ফেল �দয় আর বেল "�তার ��িমেকর টাকায় �কনা মাংস আমার
�মেয় খােবনা"।
" িক বলেল ত� িম মদনদা আমার ��িমক? িনেজর �তা মুেরাদ �নই �মেয়টার মুখ একট�  ভােলা-ম� ত� েল �দওয়ার আবার বড় বড় কথা
বলেছ।�তামার মেতা �ামী পাওয়া �যেকােনা �মেয়র জন� অিভশাপ"।
" িক এত বড় কথা, তেব থাক ত�ই �তার মদনদােক িনেয়"। বেল ঘর �থেক �বিরেয় যায় সুজন।
তারপর �ক এইখানটায় এেস ��েনর সামেন ঝঁািপেয় পেড় �স। পরিদন সকােল তার দআুধখানা �দহ পেড় থাকেত �দখা যায়।
�শাকটা সহ� করেত পােরিন অ�িল, খবরটা পাওয়ার সে� সে� হাট� অ�াটােক মারা যায় �স। একটা জলজ�া� হািসখুিশ পিরবার
একিদেনর মেধ� �ংস হেয় যায়। পেড় থােক �ধু তােদর স�ান �মৗ... �মৗিমতা"।
কথা ব� কের মাথাটা নীচ�  কের একটা দীঘ�িনঃ�াস ছােড় �লাক�।
অিন�াসে�ও �কমন �যন আ�ে�র মত কথা�িল �নিছল জয়�। এবার �স �� কের "�মৗিমতার িক হেলা?"
�াস �টেন িনেয় �লাক� আবার বলা �� করেলা-
" একটা মা বাবা হারা স�ােনর যা পিরণিত হয় �ক তাই হেয়িছল �মৗেয়র সে�। �মেয়টার তখন বয়স কত হেব ছয় িক সাত! পাড়ার
�লাক এবং প�ােয়েতর হ�ে�েপ তার মামার হােত তােক ত� েল �দওয়া হয়। মামা তােক �মিদনীপুর িনেয় চেল যায়। কথায় আেছ বাবা-
মােয়র অন�ােয়র শাি� তার স�ানেক �ভাগ করেত হয়। �ক এটাই ঘেটিছল �ছা� �মৗেয়র সে�। মামার বািড়েত তার ওপর চলেত থােক
অকথ� িনয�াতন। তােক �তা �কমত �খেত �দওয়া হেতাই না, তার উপর তােক িদেয় ঘর ঝঁাট �দওয়া,থালা বাসন মাজা,জামা কাপড়
কাচা,সম� সংসােরর কাজ করােনা হেতা, করেত না পারেল চলত মারধর। এইভােব িকছ�  বছর �কেট যায়।
�কারাম পাকড়াশী িছল ওই �ােমর একজন ধনী ব�ি�। ব�বসার কােজ তােক �ায়ই কলকাতায় আসেত হেতা।  �ােম একটা কথা
�চিলত িছল কােজর দরকার হেল �কারাম �ক ধেরা কলকাতার �কােনা-না-�কােনা বাবুর বািড়েত �ক একটা কাজ জেুট যােব।
�কারামেক �মৗ দাদ ুবেল ডাকত। �কারামও �মৗেক নাতিন বেল ��হ করেতা �স, �মৗেক বেল �রেখিছল "একট�  বড় হ, �তােক কলকাতার
বাবুর বািড়েত কােজ লািগেয় �দেবা । �দখিব তখন �তার আর �কােনা দঃুখ থাকেব না"।
�মৗএর বয়স যখন �তেরা �চাে�া বছর তখন �স একিদন �কারাম �ক বেল " দাদ ুআমােক এবার কলকাতায় িনেয় চেলা"।
" ত�ই িক পারিব মা"?
"খুব পারেবা"
"আ�া �ক আেছ সামেনর �সামবার জামা কাপড় �িছেয় �তির থাকিব �তােক কলকাতায় িনেয় যাব"।
খুব �ভার �বলায় কাউেক না জািনেয় �কারাম এর সে� কলকাতার উে�েশ� পািড় �দয় �মৗ।
�সিদন �স �ভেবিছল "আজ �থেক আমার দঃুেখর অবসান ঘটল"।
িক� অদেৃ�র �খলা �বাঝা বড় দায়!
এই �কারাম পাকড়াশী িছল একজন নারী পাচার চে�র দালাল। �স �ােমর িবিভ� �মেয়েদর িনেয় এেস িনিষ� প�ীেত িবি� কের
িদেতা।
�স �মৗেকও কুিড় হাজার টাকায় কলকাতার এক িনিষ� প�ীেত িবি� কের িদল। এমিনেতই �মৗএর বয়স িছল অ�, তার ওপর �স
িদেনর পর িদন অভ�� থাকেতা। তাই তার শারীিরক বৃি� �সইভােব হয়িন। আর এত বা�া বয়েসর �মেয়েদর খির�ারও �সইভােব পাওয়া
যায় না। তাই �মৗেক যারা িকেনিছল তঁারা তােক শারীিরক বৃি�র জন� িনিষ� ��রেয়ড ইনেজকশন িদেত থােক। এই ইনেজকশন এর
পা���িতি�য়ায় �মৗ একিদন হঠাৎ কের �কামায় চেল যায়। িনিষ� প�ীর ওই নরিপশাচরা ওই অব�ায় �মৗেক কলকাতার এক� গ�ার
ঘােট �রেখ িদেয় আেস। আর �সখােনই পেড় �থেক �মৗ মারা যায়। একটা ফুটফুেট �াণ বাবা-মােয়র গািফলিতর জন� নারকীয় য�না
�পেয় �শষ হেয় যায়"।   এই অ�কােরর মেধ�ও জয়� ল�� কের �লাকটার দেুচাখ �বেয় টপটপ কের জল পড়েছ।
জয়� িকছ�টা দঃুখ এবং িবরি� �মশােনা গলায় বলল " তা মশাই আপিন যখন সবিকছ�ই জানেতন, তখন আপিন �কন �মেয়টার জন�
িকছ�  করেলন না"?
" মৃত� �র পর অশরীরী আ�ার �ধু �দখা ছাড়া আর িকছ�ই করার থােকনা জয়� বাবু"
"মােন"? �চঁিচেয় উেঠ জয়�।
" আিমই সুজন হালদার, আর �মৗিমতা হল আমারই �মেয়.......................... "
বলেত বলেত হাওয়ায় িমিলেয় �যেত থােক �লাকটা!
িকংকত� ব�িবমূঢ় হেয় �সই িদেকই তািকেয় বেস থােক জয়�। এইভােব কত�ন �য বেস িছল �স জােননা হঠাৎ দরূ �থেক ��েনর আেলা
তার �চােখ পেড়। ��ন� বারবার �ইেসল মারেত মারেত এিগেয় আসেছ। 
লািফেয় উেঠ পেড় জয়�, "নাহ �স আর আ�হত�া করেব না, তােক বঁাচেত হেব িনেজর নয় িতি�র জন� তােক বঁাচেতই হেব"!
�রললাইন �থেক �নেম; বািড়র পেথ এিগেয় চেল �স।
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এই সমাজ িজিনসটা না, বড় অ��ত একটা জায়গা। �ছাটেবলায় বইেত পেড়িছ �য,
পাশাপািশ বসবাসকারী মানুষেদর সােথ িনেয় গেড় ওেঠ সমাজ। একট�  বড় হেয়
জানলাম, একটা সমাজ একটা �দেশর দপ�ণ। মােন না বুঝেলও, আ�� করলাম।
আধুিনকতার পাখায় ভর কের কেলজ লাইেফ একটা সময় িনেজেক সমাজ সং�ারক
িহসােব �দখেত �চেয়িছলাম। ‘গেজ�  ওেঠা’, ‘�হাক কলরব’ ��াগান িদেয় িনেজেক রাজা
রামেমাহন রােয়র �যাগ� উ�রসূির না �হাক, পাড়ার �িতবাদী িদিদর জায়গায় ত� েল
আনিছলাম। খুব ভাল লাগত! খুব এনজয় করতাম! বা�েবর মেধ� �থেকও আিম িক�
আসেল বা�ব �থেক দেুরই িছলাম। কা�ন�টা বুঝেত সময় �লেগিছল �বশ িকছ� িদন।
�ঘারটা �ভে�িছল ধীের ধীের। কালেকর �সই সমাজ সং�ারক িদিদ, আজেক একজন
সফল হাউসওয়াইফ। �ামী স�ান িনেয় আজ আমার জমজমাট ভরা সংসার। �ামী
অিফেস আর �মেয় �� েল চেল �গেল, পােশর বািড়র সুতপািদর সােথ মন ভের পরিন�া
পরচচ� া করার পেরও আমার হােত অফুর� সময় থােক। িবেয়র পর ��র শা�ড়ী
আমােদর সােথই থাকেতন। চার বছর আেগ ��রমশাই মারা যান, আর দ’ু বছর আেগ
শা�ড়ী মা। আিম বরাবরই বািড়র ‘ভাল �মেয়’ িছলাম। আমােক িনেয় কারও �তমন
�কানও অিভেযাগ কখনওই িছল না। আর থাকেলই বা কী! কােন না ত�লেলই হল! আজ
সুতপািদ �শানাি�ল ওর �কানও এক ননেদর কথা। মােন আজ সকােল আমােদর
আেলাচনার িবষয়টাই িছল �সটা। সুতপািদ বলল,
“আের রােখা �দিখ! সব �লাক �দখােনা, বুঝেল সৃিজতা! পুেরা �ডঁেপা �মেয় একটা!
িজে�র ওপের কুিত�  পের হাত উ�িচেয় ��াগান িদেলই কী আর �ন�ী হওয়া যায়! সব
�ফসবুেক ছিব �দওয়ার তাল। ও সব বুিঝ আিম!”
ঘটনাটা হল, সুতপািদর ননদ জবা, ওেদর কেলেজ ��েড� ইউিনয়ন কের। গত পর�
একটা ঘটনার �জের �স খবেরর িশেরানােম আেস। �বশ িকছ� িদন আেগ নািক �কানও
একটা অ�বয়সী অসহায় �মেয় জবােদর ইউিনটেক জািনেয়িছল �য, �স স�ানস�বা
এবং তার ��িমক �সই স�ােনর দািয়� িনেত অ�ীকার করেছ। �মেয়� �জার করেল
তােক নািক �মাগত খুেনর �মিক িদে� �সই ‘বীরপু�ষ’। এর পর জবা এবং তার দল
�মেয়�েক িনেয় থানায় িগেয় অিভেযাগ জানায়, যার �জের �ছেল� এখন �ীঘের।
িবষয়� সামেন আসেতই জবার কেলেজ হইচই পেড় যায় এবং �কানও একটা িনউজ
চ�ােনল জবার একটা �ছাট ই�ারিভউ কের। সুতপািদর কথা �নেত �নেত আমার মেন
উ�িক �মের �গল এক� ছিব, একটা মুখ, যা আিম �জার কের ভ�লেত �চেয়িছলাম। িক�,
আজ আবার �সটা সামেন চেল এল। কাউেক বলেত পািরিন এই কথা�েলা �কানওিদন।
স�য়েকও বলেত পারব না কখনও। তাই ইে� হল িলখেত। পরখ কের �দখেত চাই
এতিদেনর পুরেনা �ািন িকছ�টা হা�া হয় িকনা!

‘অিলিভয়া’
ইি�রা দাশ

131313



কেলেজ পড়াকালীন দরূদ�ৃ এেসিছল ��ােকন ইংিলশ �কাস� করার। মেন হেয়িছল িনেজেক
এইভােব অেনকটা পাে� �ফলা যােব। উ�ত হ’ব আিম। �গিতর পেথ আরও এক পা এিগেয় যাব।
�যমন ভাবা, �তমন কাজ। ভিত�  হ’লাম আমােদরই এলাকার একটা �ছাট ই���উশেন। ‘িনউ
হরাইজন ��ােকন ইংিলশ �স�ার’। অিভ� িশ�ক ম�লীর �ারা পিরচািলত, এক মােস ঝরঝের
ইংেরিজ বলার একমা� �কানা। �থম িদন িগেয় �দখলাম, আমার মেতা আরও জনা কুিড় �ছেলেমেয়
নত�ন িদগে�র �খঁােজ এেসেছ। িক� তােদর মেধ� আমার নজর কাড়ল একটা �মেয়। অিলিভয়া। িন�
মধ�িব� ঘর �থেক আসা �মেয়� �রাজ সময়মত �ােস এেস চ�প কের ডানিদেকর একটা �ডে� বেস
থাকত। কথা বলত না কারও সােথ। �ােসর মােঝ একটা �িফন ��ক হেতা। কেয়কিদন ল�� কের
�দখলাম িব�� ট আর জল �খেয় িখেদ িম�েয় িনত �স। অিলিভয়ার সামেন আিম কখনও িনেজর
�িতবাদী �চহারাটা জািহর করেত পািরিন। আর �কন �য পািরিন, �সটা �ক �বাঝােতও পারব না।
িতন-চার িদন এভােব চলার পর, আিম িনেজ �থেকই একিদন কথা বললাম তার সােথ। মােন ওই, কী
কেরা, �কাথায় থােকা, এই সব। �নলাম কেলেজ �স ভিত�  হেয়িছল, িক� পড়ােশানাটা আর �টেন িনেয়
�যেত পােরিন �বিশ দরূ। তােক বেলিছলাম,
“ত� িম পড়ােশানা �শষ করেল না, অথচ ��ােকন ইংিলেশর �াস করছ! মােন, আিম �ক বুঝেত
পারিছ না। �কন?”
“কারণ আেছ। পের বলব।”
এই বেল হা�া �হেসিছল অিলিভয়া। �সিদন আর িকছ�  িজে�স কিরিন ওেক। ওই �য বললাম না,
অিলিভয়ার সামেন িনেজেক জািহর করেত পারতাম না! এরপর ল�� করলাম, �মেয়� �ােসর মেধ�
�ধু আমার সােথই কথা বেল। িক�, তখনও মাথায় আসত না �য, পড়ােশানা না কের, �ধু একটা �কাস�
কের �স কতদরূই বা যােব! যাই �হাক, জীবন যার ভাবনা তার। আিমই বা �ক এসব বলার! �দখেত
�দখেত �কােস�র �শষ পয�ােয় এলাম। একটা ফাইনাল �ট� হেব। আর, তার এক স�াহ পের
সা��িফেকট পাব। �ট� িদেয় �বিরেয় অিলিভয়ােক িনেয় একটা �র��েরে� �গলাম। এমিনই �গলাম।
আসেল িকছ�  ব�ু� �ণ�ায়ী হয়। ওই ‘ত�ই আমার সােথ �যাগােযাগ রািখস’ বেল �ফান না�ারটা
�নওয়া পয��। তারপর তািগদটা আে� আে� কমেত থােক দইু তরেফই। এটাও হয়ত �তমনই একটা
িকছ�  হেব। িক� �সসব পেরর িচ�া। �াস করেত এেস আমার একটা ভাল ব�ু হেয়িছল, যার নাম
অিলিভয়া। যাবার আেগ আপাতত �সটােকই একট�  �সিলে�ট করা। ��েটর পুেরা খরচ আমার। এই
ক’টা িদেনই ব�ু�টা সহজ হেয় �গিছল। অিলিভয়া �যেহত�  আমার �থেক বয়েস �ছাট, তাই আিম ওেক
‘ত�ই’ কেরই ডাকতাম। �খেত �খেত অিলিভয়া হঠাৎ বলল,
“�যিদন আমার টাকা হ’�ব না সৃিজতািদ, �সিদন আিমও �তামােক এভােবই খাওয়াব। আসেব �তা আিম
ডাকেল?”
আিম �খেত �খেত বললাম,
“একদম! লাফােত লাফােত চেল আসব। িক� একটা কথা বিল। এবাের পড়ােশানাটা িক� �শষ
কিরস। তা হ’�ল ভাল একটা চাকির পািব।”
“পড়ােশানা আিম চাই না িদিদ। আর, চাকিরও আমার লাগেব না।”
“�সিক �র! তা হ’�ল �কাস�টা করিল �কন!”
মুচিক �হেস অিলিভয়া বলল,
“আসেল.....মােন.....কী বিল �তামায় বেলা �তা.....মােন.....ইংেরিজটা ভাল না জানেল না, ভাল কা�মার
আেস না �গা িদিদ!”
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ব�পারটা তখনও আিম পুেরাপুির বুিঝিন। ক�াজয়ুািলই বললাম,
“মােন?”
“মােন.....ত� িম আমােক কতটাই বা �চেনা বেলা �তা সৃিজতািদ! বািড় আর
�কায়ািলিফেকশেনর বাইেরও একটা জগৎ আেছ আমার। যার কথা জানেল হয়েতা
আজেকর �দখাটাই আমােদর �শষ �দখা হেব!”
“অিলিভয়া, �দখ! আিম এমিনেতই একট�  �দিরেত বুিঝ সব িকছ� । তার ওপর �তার এসব
ক�ন ক�ন কথা িক� আমার মাথায় একদমই ঢ�কেছ না!”
একট�  �হেস অিলিভয়া বলল,
“আসেল, আমােক কখনও এেতা কথা বলেত �শােনািন �তা, তাই �তামার এমন মেন হে�
আরিক! িদিদ জােনা �তা, আিম না, আজ �তামার সােথ এখােন আসতাম না। ইে�ও
করিছল না। িক�, �পেটর দায় বড় িবষম িজিনস, বুঝেল িদিদ! আজ দ’ু িদন হল িকছ�
খাওয়া হয়িন। সকােল িব�� ট �কনার পয়সাটাও িছল না কােছ। তাই ত� িম আজ যখন বলেল
এখােন আসেত, তখন আর না করলাম না। চেলই এলাম। ও হঁ�া, একটা কথা বলার িছল।
আিম িক� পুেরা খাবারটা খাব না। অেধ�কটা প�াক কের িনেয় যাব। আজেক �মেয়টার �পেট
তা হ’�ল ভাল িকছ�  পড়েব।”
এসব কী বলেছ অিলিভয়া! আিম ওর কথা �েন চমেক উঠলাম! বললাম,
“�মেয়!! �তার �মেয়!! মােন ত�ই িবেয় কেরিছস? �তার বয়সটাই বা কেতা �র? আর �মেয়টাই
বা কত বড়?”
আজ এতিদন পেরও মেন পেড়, কথাটা �েন খুব �জাের �হেস উেঠিছল অিলিভয়া। িক�
�সই হািসর মেধ� আনে�র �থেক �যন ক�টাই �বিশ িছল। হািস থািমেয় বলল,
“িবেয়? আমােদর �তা িবেয় হয় না িদিদ! আমার মত �মেয়েদর িনেয় ঘুের �বড়ােনা যায়।
�গাপেন সময় কাটােনা যায়। �পৗ�ষও জািহর করা যায়। িক�, িবেয় কের �বৗ বানােনা? ত� িম
��েপছ নািক �গা!”
আমােক হঁা কের তািকেয় থাকেত �দেখ অিলিভয়া বেল চলল,
“কী, বুঝেত পারছ না �তা �য কী বলেত চাইিছ? আ�া, তাহেল খুেলই বিল, �শােনা। আমার
মা �ছাটেবলায়ই মারা যায়। মােন.....আিম জ�ােনার সােথ সােথই। আমার বাবা
�কানওরকেম আমােক মানুষ কের। খাইেয় পিড়েয় বড় কের �তােল। কে�র জীবন িছল,
িক� ভাল িছলাম। তারপর আমার যখন সােড় ছয় কী সাত বছর বয়স, তখন হঠাৎ বাবার
কারখানাটা ব� হেয় �গল। ব�স!! তারপর ধীের ধীের আমার ভাল বাবাটা �কমন �যন
পালেট �গল, জােনা! অভােব �ভাব ন� হ’ল বাবার। বয়স কম হ’�লও �ক বুঝেত পারতাম।
আমার এক কাকাও আেছ। তখন আমরা একসােথই থাকতাম। বাবা কাকার কােছ �চ�র
টাকা ধার কের �ফলল। �শাধ �দওয়ার �মতাও তার িছল না। আবার, মদ, জয়ুার �নশাটাও
ছাড়েত পারত না। �ায় �িতিদনই বািড়েত বাবার সােথ কাকার ঝগড়া �লেগই থাকত।
অকথ� িখি�-�খউর চলত। �তামােদর মেতা আমােদর পিরবাের �তা আর ভ�ভােব ঝগড়া
হয় না। আিম বাবােক ভয় �পেত �� করলাম। অবশ�, আে� আে� সব গা সওয়া হেয় �গল।
তেব এতিকছ�র মেধ�ও বাবা আমার পড়ােশানার টাকাটা িক� জিুগেয় �যত �কানওরকেম।
তা ছাড়া আিমও কেয়কটা বািড়েত কাজ কের িকছ�  আয় করতাম, �যটা িদেয় কে�-সৃে�
িনেজর পড়ােশানা চািলেয় �যতাম। আিম আসেল পড়েত চাইতাম। �মাটামু� মাথা িছল
আমার। তাই িদেয় মাধ�িমকটা �কানওরকেম উতের �গলাম। 151515



 এরই মেধ� হঠাৎ একিদন জানেত পারলাম, পুিলশ আমার বাবােক ধের িনেয় �গেছ।
থানায় িগেয় �নলাম খুেনর �কস। �থেম টাকা-পয়সার �জের ঝগড়া, �সখান �থেক
মারামাির আর তারপর খুন। গরােদর ওপার �থেক বাবার িনজ�ব �চাখটা �দেখিছলাম
�সিদন �ধু। না আিম িকছ�  বেলিছলাম, না বাবা িকছ�  বেলিছল। কাকােক এেস বললাম
সব। কাকা �সাজা বেল িদল �য, �স িকছ�  করেত পারেব না। বুঝেত পারলাম না কী করব।
এর মেধ� একিদন বুেলটদা বািড়েত এেস হািজর। পাড়ার দাদা, �নতােদর ডান হাত। বলল
আমােক উিকেলর খরচাটা �দেব আর তার সােথ খাওয়াটাও, যিদ আিম তার কথামেতা
চিল। বেলিছলাম না িদিদ, অভােব �ভাব ন� হয়। আমারও তাই হল। বুেলেটর কথামেতা
চলেত �� করলাম। িক� বাবােক ছাড়ােত পারলাম না। যাব�ীবন হেয় �গল বাবার।
এিদেক আমার দমু�িত ভােবা িদিদ, বুেলটেক আিম ধীের ধীের ভালেবেস �ফললাম।
�েয়াজেনর তািগেদই হয়েতা ভালবাসা। িক� রাতারািত �সই গ�টা পাে� �গল।

বুেলটেক �যিদন আমার স�ােনর কথা বললাম, �সাজা বেলিছল, �ছনািল মাড়াস না।
�পট �যমন বঁািধেয়িছস, �পটটা �তমন খিসেয় আসিব। ��েত রাগ হেয়িছল খুব। দ’ুিদন
কারও সােথ কথা বলেত পািরিন। পুিলেশ যাওয়ার মুেরাদ আমার িছল না। ক’িদন পর
আবার �গলাম বুেলেটর সােথ �দখা করেত। এর পর �থেক �� হল আমার ওপর

অত�াচার। এমনিক খুেনর �মিক পয�� �পলাম। কাউেক িকছ�  না বেল পালালাম বািড়
�থেক। কােছ সামান� যা িকছ�  িছল, তাই িনেয় চেল এলাম এখনকার �কানায়। একটা
ঝুপিড় মেতা জায়গা। কম দােম ঘর ভাড়া িনলাম। িক� কতিদন আর থাকা যায় এভােব?
এিদেক শরীেরর মেধ� একটা �াণ িদেন িদেন �বেড় চেলেছ। সাহস বাড়েত �� করল।
��াবটা এল িকছ�টা অ�াভািবকভােবই, আমার বািড়ওয়ালার কাছ �থেক। অফারটা
�ায় একই। যিদ আিম তার কথা �িন, তাহেল আমার বািড়ভাড়া মকুব হেব। �থমবাের
িছল �পেটর �ালা, এবাের তার সােথ একটা �াণ। �িত রােতর দাম ধরা হল প�াশ
টাকা। তাই বা কম িকেসর। ��েত ভয় করত। তারপর �মেন িনলাম জীবনটা। অ�ত
িনেজর পােয় �তা দঁাড়ালাম! িতন কুেল আর আমার �কউ �নই। �পেটর বা�াটােক �তা
আর �ফেল িদেত পারব না। �মেয়টা হওয়ার আেগর আর পেরর কেয়কমাস �কানওরকম
ইনকাম করেত পািরিন। তারপর শরীের বল �পেয় বািড় �থেক �বেরােত �� করলাম।
তার পেরর গ�টা �ায় একই। আজকাল িবিভ� �ফান না�াের কল করেল আমার কােছ
খবর আেস। �যেত হয় এখােন �সখােন। �সখান �থেকই জানেত পারলাম, ভােলা ইংেরিজ
বলেত পারেল নািক ভাল কা�মার পাওয়া যায়। তাই �তা সকালটা এখােন আিস আর

বািড় িফির �সই রােত।
একটানা কথা বলেত বলেত একট�  থামল অিলিভয়া। আিম বললাম,

“আর �তার �মেয়?”
“আমার বািড়র পােশই এক মািস থােক। আমার িকছ�  সুখ দঃুেখর কথা �স �শােন। তার
কােছই আমার �মেয়টােক �রেখ আিস। আজেক এই খাবারটা িনেয় যাব। �দিখ, যিদ
�জেগ থােক, তা হ’�ল ভাল িকছ�  খাওয়াব আজেক। আমার �মেয়টােক আিম আমার

মেতা হ’�ত �দব না িদিদ। ওেক আিম পড়াব। ওেক আিম ভাল �মেয় বানাব। অবশ�, জািন
না কতটা পারব।” 161616



না পারিছলাম কথা বলেত, না পারিছলাম িকছ�  ভাবেত। মাথাটা �যন কাজ করা ব� কের
িদেয়িছল। রাগও হি�ল ওর ওপের। আর কী িকছ�  করার িছল না! এই রা�ােতই নামেত
হল! তার পেরই মেন হল, অিলিভয়ার জায়গায় আিম থাকেল কী করতাম? এতটা লড়াই িক

লড়েত পারতাম? জািন না! িন��তা কা�েয় হঠাৎ অিলিভয়া বলল,
“আর হঁ�া। �তামােক আর একটা সিত� জািনেয় রািখ িদিদ। আমার নাম অিলিভয়া না।

ক�না। আসেল এইসব লাইেন নামেত �গেল ক�না নামটা একদমই যায় না। আরও একটা
কথা, আিম কেলেজ �কানওিদন যাইিন। ওইট�কু িমেথ� �তা বলেতই হয়। আসেল জীবনটা

�তা িমেথ� িদেয়ই ভের যাে�। ওইট�কুেত আর কীই বা �িত হেব বেলা!”
আিম তখনও িকছ�  বলেত পারলাম না। িকছ��ণ বােদ অিলিভয়া, থুিড়, ক�না বলল,
“িদিদ, ত� িম �তা আমার সােথ আর �কানওিদন কথা বলেব না বেলা? না বলেলই ভাল।

�তামার একটা ভাল ভিবষ�ৎ আেছ। আজেকর পের আবার যিদ কখনও আমার সােথ �দখা
হয়, আমােক না �চনার ভান কের চেল �যও। আিম িক��  মেন করব না! তেব আজ এতিদন

বােদ কাউেক এত িকছ�  বলেত �পের একট�  হা�া লাগেছ।”
�ছাটেবলা �থেক খুব একটা কঁাদেত পারতাম না আিম। িক� আজ �যন গলাটা হঠাৎ বুেজ
এল। ক�নার জেন� একটা খাবােরর প�ােকট িকেন িদলাম। িক� �সভােব িকছ�  বলেত
পারলাম না। আসার সময় �ধু বেল এেসিছলাম, ভাল থািকস ক�না। ক�না হা�া

�হেসিছল �ধু। এক স�াহ পের আিম ই���উশেন সা��িফেকটটা িনেত যাই। �সিদন
ক�নার সােথ �দখা হয়িন। ভালই হেয়িছল হয়েতা। িনঃশে� িনেজেক সিরেয় এেনিছলাম।
�সিদন আিম �জেনিছলাম, আমার যুি�বাদী মনটা সব িকছ�  �হণ করেত পাের না। আিমও

সামািজক জীব।
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  হাসপাতােল �মল িবভােগর সামেন ওয়াড�  বেয়র �পাষাক পরা রাত�লেক �দেখ চমেক ওেঠ তিণমা।
�ায় দশ বছর পর �দখল রাত�লেক। এিক অব�া রাত� েলর! �শষেমষ ওয়াড�  বেয়র কাজ করেছ! 
তিণমার বত� মান �ামী �সির�াল আ�টােক অসু� হেয় জলপাই�িড় সদর হাসপাতােল ভিত�  হেয়েছ।
তার �ামী, ব�ুর বািড় জলপাই�িড়েত �বড়ােত এেস অসু� হেয় পেড়। তিড়ঘিড় কের এই হাসপাতােল
ভিত�  করা হেয়েছ তােক। ডা�ার বেলেছ তার �ামীর বা-পাশটা পুেরাপুির িবকল হেয় �গেছ আর
িচরিদেনর জন� কথা বলার মেতা �মতা হািরেয় �ফেলেছন িতিন। বা-পােশর পুেরা অ�টা িবকল
হবার জন� হয়েতা যতিদন �বঁেচ থাকেবন িতিন িবছানােতই বািক জীবন কাটােবন। তিণমােক
ডা�ারবাবুরা এটাও বেলেছ "আপনারা আর ও �বটার �কাথাও �চ�া কের �দখেত পােরন।" 
 হাসপাতােল তিণমার �ামীর �দখােশানার জন� ওয়াড� বয় রাত�লেক �দেখ তিণমার িভতেরর �ািনটা
আর ও �বেড় উেঠেছ। �কান মুেখ এই মুখ রাত�লেক �দখােব িক� রাত� েলর কােছ তার �মা �য চাইেতই
হেব। অেনক ভ�ল কেরেছ �স! রাত�লেক �ছেড় এেস �ভেক িবেয় কের ভাল �নই তিণমা! �ায়শ ই পঁাড়
মাতাল হেয় এেস গােয় হাত ত�লত �ভ। সব��ণ অপমান করত তিণমােক; তার রাত� েলর সােথ িবেয়র
কথা ত� েল। 
তিণমার সােথ রাত� েলর ভােলােবেস িবেয়টা হেয়িছল। রাত� েলর মা দীঘ� িদন ধের অসু� িছল িবেয়র
আেগ �থেকই। িবেয়র িকছ� িদন পর রাত� েলর বাবাও অসু� হেয় পেড়। তিনমা �� জািনেয় �দয় �য -
�স তার বাবা মা �দখভাল কের পারেব না, �স এ বািড় আয়ার কাজ করেত আেসিন। িনত�িদন তিণমা
এই িনেয় অশাি� করত। রাত�ল তিণমােক অেনক �বাঝােনার �চ�া করেতা, বলেতা-"বাবা মা আর
কিদন বঁাচেব, তাই তারা ভােলা কের বঁাচ�ক না! কটা িদন মািনেয় নাও না একট�।"
রাত� েলর আিথ�ক অব�া খুব �বশী ভােলা িছল না �য বাবা মােয়র �দখভাল করার জন� �লাক রাখেব।
িবেয়র একবছর ঘুরেত না ঘুরেত তিণমা �ছেড় চেল আেস রাত�লেক। িমউচ�য়ািল িডেভাস�টা িদেয় �দয়
রাত�ল।  
�য �কা�ািনেত কাজ করত রাত�ল �স কাজটাও �ছেড় �দয়। বাবা মােয়র একমা� স�ান রাত�ল।
ননীর পুত� েলর মতন কের মানুষ হেয়েছ �স। �সই �ছেল রা�া বাজারঘাট করা �থেক বাবা মােয়র
মলমূ� পির�ার; সব কাজ �স একাই করেতা। �থেম বাবা চেল �গল তারপর বছর দেুয়র মাথায়;
রাত� েলর িচ�ায় িচ�ায় চরম ভ� েগ তার মাও রাত�লেক �ছেড় চেল যায়। তারপর �স কলকাতার পাট
িচরিদেনর জন� চ� িকেয় জলপাই�িড়েত চেল আেস। আ�ীয় �জেনর সে� �স ভােব �কান
�যাগােযাগ রােখনা।তিণমা তার জীবেন বড় ধা�া িদেয় �গেছ ,জীবন টােক �স অন�রকম ভােব
ভােলাবাসেত িশেখেছ। 
হাসপাতােলর কিরেডাের রাত�লেক একা �পেয় তিণমা বেল-"�তামার সে� একটা কথা িছল। রাত�ল
বেল আপনার সােথ �রাগীর িবষয় ছাড়া ব�ি�গত �কান কথা থাকেত পােরনা।" পাশ কা�েয় চেল
�যেত �গেল তিণমা হাতেজাড় কের বেল "আমােক �মা কের িদও, আিম �তামার সে� অেনক অন�ায়
কেরিছ। �তামার অসু� বাবা মােক অেনক ক� িদেয়িছ।"
রাত�ল ি�ত হািস মুেখ বেল "হয়েতা �সই জন� ভগবান আপনােক এই িদন� �দিখেয়েছন। এবার
বািক জীবনটা অসু� �ামীর �সবায� কের কাটান। আিম চাইেল অন� ভাল �পশায় িনযু� হেত
পারতাম, �কন যাইিন জােনন?? মা বাবার �সবায� করেত করেত আিম বুঝেত �পেরিছ , �সবা করার
মেধ� শাি� আেছ। আিম আমার জীবেনর মুি�র পথ খুঁেজ িনেয়িছ মানুেষর �রাগ য�নার পােশ
�থেক। আিম ভােলা আিছ। আপিনও ভােলা থাকেবন"- বেল হনহন কের চেল যায় রাত�ল। 
তিণমার সবিকছ�  �কমন �যন �ঘালােট হেয় ওেঠ।

রাত�ল কথা 
তনু�ী দ� 
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ডাকপু�েষ বেলেছ 'শতং বদ মা িলখ', যা খুিশ বেল �বড়াওনা �কন �লখােলিখর
��িুতেত �যও না। তা �ক �শােন �স কথা। আর �নেলই স�ক মােন করার মাথার িদিব�
�ক িদেয়েছ ? অলক�  তার দ'ু�কলাস পড়া সং�� েত �ােন �যট�কু বুঝল তা এই, - শতং বদ
অথ�াৎ শ'খােনক বদমাইশ লা� হােত এেস দঁাড়ােলও মােয়র নাম কের িলেখ যাও ।
সকলই �তামারই ই�া, আিম �ধু িনিম� মা�। আিমে�র �কানও �কাশ �নই। সুতরাং
মাৈভঃ অলক� , িলেখ যাও। �তামােক কথাসািহিত�ক হেতই হেব। 
-"এ িক িলেখেছন আপিন ?" পড়েত পড়েত কপােল �চাখ উেঠ যায় '�ান-গ�' সা�ািহক
পি�কার স�াদক গজানন �গালদােরর । �গালদােরর �চাখ�েলা �গালেগাল হেয় ওেঠ।
�গালমাল �ঠেক অলক� র। �লখা হেত �চাখ সিরেয় কপােলর দ'ুপাশটা �চেপ ধের বেলন,
"এসব ছাপেল �তা �দেশ রায়ট �লেগ যােব। পাগলাগারেদ জায়গার অস�ুলান পেড়
যােব। জে�র পেরই �নৗকাড� িবেত িত�ায় তিলেয় যায় নািয়কা, উঠল �তা উঠল একদম
অ�ামাজেনর জ�েলর হীেরর খিনর �ভতর �থেক !" খনখেন গলায় বলেলন �গালদার।
"নায়ক আবার সাংহাইেত মানুষ। সাহারার বুেক আরেশালার অভােব মারা �গল !?"
�শােক পাথর হেয় যাওয়ার �জাগাড় হয়। 
অলক�  তার গেব�  �সািরত বুকটােক যথাস�ব আরও �সািরত কের বলল,"এখান �থেকই
�তা গে�র �� স�ার।"
-"গে�র �� না গে�র গ� ? নায়ক মের �গেল গে�র আর িক থাকল ? �ে�ই �তা �শষ
হেয় �গল।"
-"প�ারানম��াল । �েত�ক প�ারায় নম�াল অনুপােত িমিশেয়িছ।  অশরীরী নায়েকর সােথ
নািয়কার নাটকীয় মুলাকাত। একদম কাত হেয় যােব নািয়কা। ভ�ত �দখেল �কউ কাত না
হেয় পাের না �য। আর নায়েকর বাবা তখন ত�শীলা ইউিনভািস��র কি�উটার
ইি�িনয়ািরংেয়র ছা�। �কমন �ট বলুন �তা ?" 
-"আমােক একট�  সময় িদন। আমার শরীর �কমন �যন করেছ। " �চয়ার �থেক �নেম
�মেঝেতই �েয় পড়েলন �গালদার। �গালাকার শরীর গিড়েয় পড়ল। ��াক ! হাট�েফল ? 
 অি�েজন লাগেত পাের �বাধহয় । �বাধবুি� জা�ত কের অলক� । ঝঁুেক পড়ল
�গালদােরর মুেখর উপর। �ান হারাে� �গালদার। চটজলিদ িকছ�  একটা করেতই হেব।
জেলর িছেট �মেরও �ান িফরল না। অলক�  িচ�ায় পড়ল । ভােলাম� িকছ�  একটা হেয়
�গেলই পুিলশ �কস। �কশ ধের টানাটািন। পুিলেশ ছ�ঁ েল আবার ছি�শ ঘা। ঘােয়ল হেয়
যােব শরীর। একবার ভেবশ �মেসােক ধেরিছল পুিলেশ। �বশ  মেন আেছ অলক� র। �মেসা
যাি�েলন অিফস। মাঝপেথ বাস দঁািড়েয় �যেতই ক�াকটর বলল, "�নেম যান, �নেম
যান। পাড়ার �ছেলরা পথ অবেরাধ কেরেছ। এ অবেরাধ কখন উঠেব বলা মুশিকল।
ওপােশ অন� িকছ�  ধের িনন।"

�লখািলিখর িবপদ 
সু�ত  মজমুদার 
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�মেসা বাস �থেক নামেলন। ধের �নওয়ার মেতা িকছ�ই �দখেত �পেলন না। এমনিক
অে� এে�র মেতা এ�াইেটড িকছ�ও না। তেব �ছেলেদর �দেখ �বশ উৎসািহত হেয়
উঠেলন। িকছ�  একটা পাওয়া অি� এেদর সে�ই বসা যাক। �বশ �কৗত�হলও হল। 
 অবেরােধ বেস থাকা একটা �ছেলেক �ধােলন,"ও ভাই.... "
-"িক হল কাকা ?"
-"রা�া আগেল বেস আছ �কেনা ? চাকির হয়িন ? ��ন সাফাই হে� না ? না িক
�লাডেশিডং ?"
�ছেলটা �মেসার িদেক িকছ��ণ তািকেয় �থেক বলল, "না না, ওসব িকস�ু না। ��ন
সাফাই িনেয় আমরা িক করব ? আমােদর দািব আলাদা। �মাবাইল িরচােজ�র টাকা
িদেত হেব। পেকটমািন বাড়ােত হেব। বাপ-মা যত�ণ আমােদর দািব �মেন না �নয়
তত�ণ এই অবেরাধ চলেব।"
ধক কের �েল উঠল মগজ। িনেজ উপাজ�ন কেরও পেকটমািনর জন� িগি�র কােছ
হাত পাতেত হয় �মেসােক । এ অিবচার �মেন �নওয়া যায় না। চ�েলায় যাক অিফস।
দিুনয়ার �শািষত এক হও। �ছেলটার পােশই বেস পড়েলন �মেসা। ��াগান িদেত ��
করেলন।
িক� ইিতমেধ�ই �ক �যন পুিলেশ খবর িদেয়েছ। িমিনট কুিড়র �ভতর পুিলেশর গািড়
এেস হািজর। �বেতর লা� পড়েত লাগল অবেরাধকারীেদর প�াৎেদেশ। একদম
�দশছাড়াই িপট� িন।  কাপড়কাচা হেয় বািড় িফরেলন �মেসা । �সিদন হেত পুিলেশর ছিব
�দখেলই আঁতেক ওেঠন। আঁত �ক �িকেয় �দয় আত�। আর পুরবাই বইেল ব�াথা
জায়গা�েলা িচনিচন কের ওেঠ। 
�মেসার কথা �ভেবই আঁতেক উঠল অলক� । �স িনেজর ছ'মােসর আকাচা �মাজা খুেল
�গালদােরর নােকর কােছ ধরল। �ান িফরল না �গালদােরর। িক� �ান �লাপ করেত
আর লু� �ান �ফরত আনেত �তা �মাজাদেুটা মেহৗষিধ। তাহেল ? 
আেরকটা উপায় আেছ। এবার �সটাই �বর করল অলক� । এক বাি�ল �গালািপ �নাট।
�নােটবল িজিনস। বাি�লটা মুেখর কােছ ধের নাড়াচাড়া করেতই �গালদােরর �ান
এেলা। বাি�লটা �চেপ ধের �গালদার বলেলন, "�বর করব। �তামার উপন�াস আিম
ধারাবািহক িহেসেব �বর করব।" 
পেরর স�াহ হেতই �� হেয় �গল ধারাবািহক 'চঁােদর �দওয়ােল ঘুঁেট' । হইচই পেড়
�গল। �থম মাস হেতই ব�াপক সাড়া। অিফেসর িপওনবুেক ছড়া িলখেত লাগল �লাক,
ছিড়েয় িদল এেকবাের। পােক� র �বে� অ� কষেত লাগল �রািমওরা, বাংলার মা�ার
�ােস ওহেমর সূ� �বাঝােত �� করেলন। ম�ী এেস �দখেলন তার চামচারা সভা�েল
বেস ইিচংিবিচং �খলেছ। সৃ�ছাড়া কা�। 
পুিলেশর বড়কত� া �গােয়�া মারফত জানেলন ধারাবািহেকর কথা। "ঘুঁেট �দওয়াি�
�তামায়। িপেঠর ছাল ত� েল তার উপর ঘুঁেট না িদই �তা আমার নােম কুকুর পুিষস
হতভাগা !" বেলই �বিরেয় �গেলন অলেক� র �খঁােজ। 
আর অলক�  ? �স �বপা�া। তেব এখনও �বনােম িলখেছ। �য কেরই �হাক
কথাসািহিত�ক তােক হেতই হেব। 
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আ�া জীবন�েলা এরকম �কন ! িকছ�  ..না চাইেতও সহেজই এেস ধরা �দয়, আবার িকছ� ... হাজার �চ�া
কেরও অধরাই �থেক যায় । চাওয়া আর পাওয়ার মেধ� পাথ�ক� �ধু এইট�কুই…..'চা আর পা'। অথ�াৎ ' চাপা '
…. দঃুখ ক� �েলা চাপা িদেত িদেত �ছাট �ছাট সুখ�েলাও অদশৃ� পদ� ায় ঢাকা পেড় যায় । 
 �যমন …."�কেনা ঝরা পাতার �েরর নীেচ চাপা পেড় যায় সদ� গিজেয় ওঠা ঘােসর চারা�েলা।" 
 �গালােপর পঁাপিড়েত আজ পচন ধেরেছ হকােরর িনিষ� �নানা ঘােমর সমুে� …….

��েনর অ�ানাউ�েম� টা �নেতই রকমাির �খলনায় সাজােনা �শটা িনেয় �রিড হেয় �গল পলাশ। আজ
িবি�বা�া �ায় �নই বলেলই চেল। �সই �কান সকােল সূেয�র সােথ সােথ ঘুম �থেক উেঠ �কানরকেম দেুটা
জলমুিড় িচিবেয় �বিরেয় পড়া। কেয়কটা �লাকাল ��েন ঘুের �বিরেয়েছ িক� লােভর লাভ িকছ�  হয়িন। ওই
একটা পুত�ল আর �গাটা চােরক িচ�িন এবং দেুটা �নলকাটার.. , অগত�া বামুেনর গ� হেয় �নেম পড়া। িবি�
বলেত এই! এেত পিরবােরর সদস�রা �তা দরূ; িনেজর অেধ�ক পাক�লীও ভরেব না। তার উপর মােয়র
ওষুেধর খরচ। দরূপা�ার এ�ে�স ��েন সাধারণত অিভজাত ��ণীর মানুষ জন �মণ কের। তাই ���
একটা আশা করাই �যেত পাের। �বলা আড়াইেট বাজেলা িতন �বাতল জল ছাড়া �পেট আর িকছ�ই �ঢােকিন।
 এটাই �শষ ��ন। এরপের আর �কান ��েন পলাশ হকাির কের না। এেতই বািড় িফরেত িফরেত স��া হেয়
যায়। পানাগেড়র কােছ �নেম �সখান �থেক আবার সাইেকেল �ায় ঘ�া �দেড়ক, তেব িগেয় ওর �াম।

 িডিজটাল �বােড�  এস-৯ �লখাটা ফঁুেট উঠেতই ওর তলায় িগেয় দঁাড়ােলা পলাশ। মাঝাির �ততায় �াটফেম�
ঢ�কেলা নীল সাদা রেঙর ��নটা। �রাজকার অভ�াস মত চল� ��েনর পাদািনেত খুব সতক�  �কৗশেল পা িদেয়
�ভতের ঢ�েক �গল পলাশ। 

"�পেটর �রাগ বাড়ােত চান না; সু� থাকেত চান। যিদ সু� থাকেত চান তাহেল দঁাত িদেয় একদম নয়, খুব
�টনশন-এ পড়েলও নয় .. সব�দা সে� রাখুন এই অিত উ�মােনর �নলকাটার। জানলা িদেয় হাওয়া এেস
বাহাির চ�ল ন� কের িদেয়েছ, বব কাট- বাজ কাট- িপি� কাট -�াইক কাট -সামার কাট -��া� কাট �য �কান
কাটেক স�ক ভােব ধের রাখেত ব�বহার ক�ন আমার এই িচ�িন। িদিদভাই দাদাভাই লাগেল বলেবন।
�দখেলই িকনেত হেব তার �কােনা মােন �নই, তেব একবার �াই কের �দখেত পােরন।"
বলেত বলেতই হঠাৎ কের �চাখ পড়ল জানলার ধাের বসা একটা বা�ার িদেক। হােত ধরা �খলনা�েলার
মেধ� �য পুত�লটা সবেচেয় উপের �সটার িদেক একদেৃ� �চেয় আেছ। �ঝাপ বুেঝ �কাপ মারার �চ�ায় বেল
উঠেলা --- 'বাহাির পুত�ল আেছ , �মাবাইল �ফান আেছ , �খলনা গািড় আেছ িক লাগেব বলুন।' আেরা িকছ�
বলেত যাি�ল বা�াটা যার �কােল বেস আেছ তার মুেখর িদেক তািকেয়ই �খালােমলা কথা�েলা �কমন �যন
�খালেসর মেধ� ঢ�েক �গল।
 তনু ! আেরকবার ভােলা কের চাইল…. হঁ�া তনািমকা-ইইই �তা। অ�ত�ািশত ল�ায় �চাখ নািমেয় িনল।
ওখান �থেক পালােত যােব, তনুর ডােক �ভতরটা �কমন �যন �কঁেপ উঠল।
 তনু িক তাহেল পলাশ �ক িচনেত �পেরেছ। িচনেত �পেরই ওেক ডাকেছ। হাত পা �েলা িশর িশর কের কঁাপেত
লাগেলা। ল�া ঘৃণা অিভমান িমি�ত এক িবরল অনুভ� িত মেনর মেধ� �ঢউ ত�লেলা। 

  িক করেবা এখন ? তনুর ডােক সাড়া �দেবা না আড়ােল লুিকেয় পািলেয় যােবা। পাশ �থেক একজন বেল
উঠল 'ও দাদা আপনােক ডাকেছ।' যতটা স�ব িনেজেক �াভািবক কের তনুর িদেক িফরল পলাশ। মাথা িনচ�
কের পলক পােয়র িদেক �চাখ �রেখ বলল.. "বলুন?"

সাদা পলাশ 
সুদীপ দাস 
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 "ওই উপেরর �খলনা গা……"  বলেত বলেত �কমন িমইেয় �গল তনু। পলাশ না ! হাজার
�চ�া কেরও মুখ �থেক আর �কান শ� উ�ারণ করেত পারল না, �কবল িতর িতর কের �ঠঁাট
দেুটা কঁাপেত লাগেলা। পলাশেক এই অব�ায় �দেখ বা পুেরােনা �ৃিতর  ঘা হঠাৎ কের
দগদেগ হেয় যাওয়ায় … �য কারেণই �হাক, �কানরকেম �চােখর সীমানায় হঠাৎ কের �ধেয়
আসা �নানাজল লুকাবার জন� জানলার িদেক মুখ িফিরেয় দেূরর দশৃ� �দখেত লাগেলা। 

  আজ �ায় সাত বছর পের দজুেনর �দখা। �সই রাজ কেলেজ পড়াকালীন পলাশ আর তনুর
নদীর পাড় ছাপােনা ��ম আজও কেলেজর আনােচ-কানােচ দ�ু�াপ� �ৃিতর িচ� বহন কের
চেলেছ। কেলেজর অ�ানুয়াল ফাংশন এর �সই িদনটার কথা আজও পলােশর �চােখ ভােস।
পলােশর গান �েন তনু ম�মু� হেয় �সাজা ��েজ উেঠ অপিরিচত পলাশেক জিড়েয় ধের
গভীর চ�মু �খেয়িছল। �ঠঁােট আজও �যন পলাশ তার সুিম� গ� পায়। পলােশর গােয়র গ�,
চ�েলর গ� আজও �যন তনুর সারা শরীের মাখামািখ �ছাটাছ�� কের �বড়ায়। 

 �লখাপড়া ও গান-বাজনায় পট�  পলাশ বাবার আকি�ক মৃত� �েত পিরবােরর দািয়�
সামলােত িগেয় বুেক পাথর �চেপ িবসজ�ন �দয় পঁাচ বছেরর গভীর �ণয়। িনেজর হােত
িছেড় �ফেল তার সবেচেয় ি�য় বঁাধুিন - তনুেক।

  পানাগর ��শন �স করার সময় ��নটা সামান� ��া হয়। �সই সুেযােগ পলাশ গািড় �থেক
�নেম িকছ�টা ছ� েট তারপর থােম।
  ওভার ি�েজর কােছ এেস িপছন িফের তাকােতই আর িনেজেক ধের রাখেত পারেলানা
পলাশ। ঝাপসা হেয় যাওয়া �চােখ �দখল ��েনর কামরার দরজায় দঁািড়েয় তনু নরম �চােখ
একদেৃ� ওর িদেক তািকেয় আেছ আর  জেলর ধারা �নেম �ঠঁাট িভিজেয় িদে�। মেন পেড়
�গল �সিদনটার কথা। দজুেনর ��ানমািফক পািলেয় িবেয় করার সম� আেয়াজন ��তই
িছল। িক� আেগরিদন গােনর �াস কের �ফরার সময় এরকমই  চল� ��ন �থেক নামেত
িগেয়  ��েনর চাকার তলায় �ায় ঢ�েকই �গিছল পলাশ,, উপি�ত িকছ�  �লােকর তৎপরতায়
�াণ িফের পায় �সিদন িক� একটা পা িচিকৎসায় বাদ যায়। �ধু পা বলেল ভ�ল হেব তার 
 সােথ সােথ জীবন �থেক আেরকটা অমূল� স�দও  বাদ চেল যায়। ……. �িকেয় যাওয়া
ঘােমর �নানতা দানা�েলােক বুেক চািপেয় �চােখর জল �মঘভাঙা বৃ�র মত ঝের পড়েত
লাগেলা।

   ফা�ন মােসর দপুুের গােছ গােছ ফুেট থাকা রাঙা পলাশ �দেখ পলােশর �কেনা ফঁাটা
�ঠঁােট অিভমােনর �রখা দাগ �কেট �গল।  মেন মেন ��েমর �দবী �ভনােসর উে�েশ�
বলল..….. "�খঁাড়া পলােশর জীবেন আর রাঙা পলাশ �ফঁাটােল না।"
 ভােলাবাসা কাউেকই খািল হােত �ফরায় না….
"হয় সুেখর রাঙা পলাশ ছিড়েয় যায় ----
 নয় িবরেহর সাদা পলাশ ফু�েয় যায়…….!!!!!!""
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ভবানীপুর �াম। �ােমর �ক মাঝখােন অ�ভ�জা  মা ভবানীর এক� জা�ত মি�র। �ােমর �লাকেদর
মেত মা নািক এখােন �য়ং িবরাজ কেরন এবং �ােমর মানুেষর িবপেদ আপেদ মা তােদর র�া কেরন। 

�ােমর �তাপশালী জিমদার ��ম�ল মুেখাপাধ�ায়। মা ভবানীর একিন� ভ�। �ােমর সকেলই তােক
��া কেরন এবং ভােলাবােসন। আর ভােলাবাসেব নাইবা �কন িতিনও �তা �ােমর সাধারণ মানুেষর
িবপেদ  সবসময় পােশ দাড়ান। 
এভােব �ােমর সকেলর �বশ ভােলাই িদন কাটিছল ।িক� এই সুখ �বিশিদন �ায়ী হেলানা। �ােম
আগমন ঘটেলা এক অেঘার  তাি�েকর। ভয়াল তার �চহারা। �স আ�ানা গাড়েলা �ােমর অদেূর থাকা
জ�েল। আে� আে� �ােম �� হেলা এক ভয়াবহ ঘটনা। �ােমর  কুমারী �মেয়রা এেকর পর এক
হািরেয় �যেত �� করেলা। এরপর একিদন �ােমর সকেল জিমদার মশােয়র কােছ িগেয় সব ঘটনা
খুেল বলল এবং সাহায� �াথ�না করেলা। 
জিমদার �জােদর এই িবপেদর কথা �েন খুব িচি�ত হেয় পড়েলন এবং তার �লেঠলেদর আেদশ
িদেলন �ােম পাহারা বসােনার জন� । এই পাহারা বিসেয় জিমদার জানেত পারেলন �ােমর �মেয়েদর
এই হািরেয় যাওয়ার �পছেন �সই অেঘার তাি�েকর হাত রেয়েছ।জিমদার এইসব �েন আর সহ�
করেত পারেলন না। �সই রােতই তার �লেঠল বািহনী িনেয় হামলা করেলা তাি�েকর �ডড়ায়। 
�সইিদন িছল অমাবস�া। জিমদার �দখেলন �সই তাি�ক যে� বেস আেছ আর তার সামেন এক�
গােছর সােথ �বেধ রাখা এক� কুমারী �মেয়। আর যে�র আ�েনর সামেনই রাখা এক ভয়াল দশ�ন
দানেবর মূিত� । এইসব �দেখ জিমদােরর আর বুঝেত বািক রইেলা না �য �সই তাি�ক �কােনা
অপেদবতার উপাসক। এরপর জিমদােরর িনেদ� েশ তার এক �লেঠল সেজাের আঘাত কের �সই
তাি�েকর মাথায়। তাি�ক একদমই ��ত িছলনা এই অতিক� ত হামলার জন�। এরপর তাি�েকর উপর  
ঝািপেয় পেড় জিমদােরর �লেঠল বািহনী।িনি�ত মৃত� � হেব বুঝেত �পের  মৃত�ায় �সই তাি�ক 
 জিমদারেক বেল ," ওের মূখ�  জিমদার আিম  র�িপশােচর উপাসক। আজেকর এই বিলটা িদেত
পারেল আিম িসি� লাভ করেত পারতাম আর ত�ই আমার িসি�র পেথ বাধা িদিল। আিম �তােক
অিভশাপ িদি� ,একিদন �তার বংেশরই �কউ আমার �ভ� েক জাগােব ,আর �ভ�  �তার বংশ �ংস
করেব।" এইট�কু বেল তাি�েকর মৃত� � হয়।
জিমদার �বশ ভয় পায় আর মেন মেন মা ভবানীেক �রণ কের বেলন , "মা ত� িম র�া কেরা আমার
বংশেক।" 

এরপর �কেট যায় �বশ িকছ�  বছর । জিমদার মশায়ও এখন বৃ� হেয়েছন। এখন তার �ছেল �তাপই
তার জিমদাির �দখা�না কেরন। �তাপও তার িপতার মেতা �জাবৎসম জিমদার এবং মা ভবানীর
ভ�। জিমদার �তােপর এক� �মেয় । তার নাম রাই। 
একিদন �তাপ এবং তার �ী িবেনািদনী মা ভবানীর মি�ের আেসন মােক দশ�ন করেত। মি�র �থেক
�ফরার পেথ তারা মি�েরর বাইের একটা �ছাট বা�ার কা�ার শ� �নেত পায়। এরপর শে�র উৎস
খুঁজেত খুঁজেত তারা মি�েরর পােশর �ঝােপর মেধ� এক� িশ�েক খুঁেজ পায়। আর িশ�� িছল
একটা কন�া িশ�।  িশ��র সারা শরীর �থেক অ��ত এক �জ�ািত �বর হি�ল আর মুেখ িছল অ��ত
এক মায়া।
তার কা�ায় জিমদার �ী িবেনািদনীর খুব মায়া হয় এবং িতিন িশ��েক িনেজর �কােল িনেয় পরম
��েহ আদর করেত থােক। এরপর জিমদার িগি�  এবং  জিমদার মশায় িশ��েক মােয়র আশীব�াদ
মেন কের িনেজেদর বািড়েত িনেয় আেসন এবং সবাইেক সব ঘটনা খুেল বেলন। সবিকছ�  �েন
জিমদার ��ম�ল সবাইেক বেলন এ িন�ই মােয়র  ই�া। মা-ই হয়েতা চান এইিশ�� আমােদর
বািড়েতই থাকুক, তাই হয়েতা সারা �ােম এেতা মানুষ থাকেত �তামরাই এেক খুঁেজ �পেল।
 অতঃপর িতিন বেলন এইিশ�  আজ �থেক এই বািড়েতই থাকেব আর এই বংেশর কন�ার পিরচেয়ই
বড় হেব এবং িতিন িশ��র নাম রােখন িশবানী।
িশবািনেক �পেয় সকেল খুিশ হেলও,  খুিশ হেত পারেলানা �ধু পঁাচ বছেরর রাই।..

র� িপশাচ িনধন 
পূজা চ�ব�� 
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�স �যন �কােনাভােবই �মেন িনেত পারিছলনা িশবানীেক।
জিমদার বািড়র সকেল িনেজেদর বংেশর �মেয়র মতই িশবানীেক ভােলাবাসেলও রাই িশবানীেক পছ�ই
করেতানা। সকেল ভাবেলা হয়েতা �ছােটা বেল রাই এমন ব�বহার করেছ বড় হেল আে� আে� সব �ক হেয়
যােব। িক� বড় হওয়ার পর �থেক এই অপছ�টা আেরা �বেড় �গল।  তফাৎ �ধু এট�কুই, আেগ িশবানীর �িত
এই িবরি�টা রাই সবার সামেন �কাশ কের �ফলেতা িক� এখন আর �স সবার সামেন �কাশ কের না। সবার
সামেন রাই িশবানীেক ভােলাবােস �দখেলও সবার আড়ােল �স িশবানীেক একদমই পছ� করত না। আর এ
িবষয়টা িশবানী খুব ভােলা কেরই �বােঝ।
িক� িশবানী এর স�ূণ�  িবপরীত। ধীর ি�র শা� �ভােবর �মেয় িশবানী। িদিদর হাজার বকাবিক, হাজার
রাগারািগ �শানার পেরও িক করেল িদিদ একট�  খুিশ হেব একট�  ভােলাবাসেব তােক সবসময় এই িচ�াই করেত
থােক �স। 
এভােবই িদন কাটেত থােক। রাই আর িশবািন বড় হেত থােক । একসময় তােদর পড়ােশানার জন� �াম �থেক
শহের পাঠােনা হয়। একই সে�  একই বািড়েত থাকেত হয় রাই আর িশবানীেক। খুব �বিশ �েয়াজন না হেল  রাই
িশবানীর সােথ �তমন কথাই বেল না। দজুেনই পড়ােশানায় খুব ভােলা এবং দজুেনই িনেজেদর পড়ােশানা িনেয়
ব�� থােক।
�ছােটা �বলা �থেকই রাই বই পড়েত খুব ভােলাবােস।  যখিন সময় পায় �স বই পেড়। িবিভ� ধরেনর বই। িক�
তার সবেথেক �বিশ ভােলালােগ ভ�ত, ��ত , দানব, দানবী আর ত� ম� িবষয়ক বই। এসব িবষয় স�েক�  তার
অেনক জানার আ�হ। কেলেজ রাইেয়র সবেথেক ভােলা ব�ু হেলা �পম। ব�ু বলেল ভ�ল হেব মূলত রাই মেন
মেন  ভােলাবােস তােক। ন� ভ� একটা �ছেল �পম। �পমও বইেপাকা। বই পড়েত �সও খুব ভােলাবােস। মূলত
রাই আর �পেমর ব�ু�টা এেতাটা গভীর হয় এই বই পড়ার জন�ই। িক� তােদর বই পড়ার িবষেয় িছল িব�র
ফারাক। �যখােন রাই ত� ম� িবষয়ক বই পড়েত  ভােলাবােস �সখােন �পম ভােলাবােস  িবিভ� �দব �দবী
স�েক�  পড়েত। িবিভ� �দব �দবী স�েক�  অগাধ �ান তার।
এরমেধ� কেলেজ পুেজার ছ�� �� হওয়ার সময় হেয় �গল। রাইেদর �ােমর বািড় মােন ভবানীপুের খুব ধুমধাম
কের দগু�া পুেজা হয়। মা নািক �য়ং আেসন �সখােন পূজা �হণ করেত। এই পুেজার সময় নািক মােয়র কােছ �য
যা চায় মা তােক তাই �দন। তাই ব� দরূদরূা� �থেক নািক অেনক মানুষ আেস এই পুেজার সময়। �পম রাইেয়র
মুেখ অেনক �েনেছ এই পুেজার কথা।তাই আর না থাকেত �পের �শেষ একিদন �পম রাইেক বেলই বসেলা �য
এবার পুেজায় �তার সােথ �তােদর �ােমর বািড় যাব। রাই  খুব খুিশ হেলা �পেমর এই কথা �েন। 
কেলেজ পুেজার ছ�� পেড় �গেলা। রাই �পম ও িশবানী রওনা িদল তােদর গ�ব� ভবানীপুেরর উে�েশ�। রাই ও
িশবানী ��শেন দািড়েয় িছল। �পমও ��শেন চেল এেলা। �পম ��শেন এেস �দখেলা রাই ও তার পােশ আর
এক� �মেয় দািড়েয় আেছ। �পম িশবানীেক �চেন না। রাই তার পিরবােরর সবার কথা �পমেক বলেলও তার
�য �কােনা �ছােটা �বান আেছ তা �স কখেনাই বেলিন �পমেক। 
��শেন এেস �পম একদেৃ� তািকেয় আেছ িশবানীর িদেক। িক অপূব� �দখেত তােক �যন �কােনা �দবী। িক ি��
তার মুখ ,িক মায়াবী তার �চাখ�েলা। একবার তার িদেক তাকােল �যন অন� আর �কানিদেক তাকােতই ইে�
কেরনা। এভােব কত�ন তািকেয় িছল �পম িশবানীর িদেক তা �স জােননা। হঠাৎ রাইেয়র ডােক তার সি�ত
িফরেলা। রাই তােক বলল ," িক �র �পম আিম �তা এখােন �কানিদেক তািকেয় আিছস ত�ই..? �সই কখন �থেক
�তােক ডাকিছ।" �পম রাইেয়র �ে�র �কােনা উ�র না িদেয়ই উে� রাইেক �� কের ," এই রাই �তার সােথর
ওই �মেয়টা �ক �র..? আেগ �তা কখেনা �দিখিন।"
এবার রাই িকছ��ণ চ�প কের �থেক বেল ,"ও িশবানী আমার �ছােটা �বান।" 
�পম এবার �বশ অবাক হেয় িজে�স কের , �তার �বান..? �তার �য �কােনা �বান আেছ কই ত�ইেতা আেগ কখেনা
বিলসিন আমায়।  ত�ই �তার পিরবােরর সবার কথা বলেলও �তার �য �কােনা �ছােটা �বান ও আেছ তার কথা
আেগ বিলসিন �কন আমায়...?"
এবার রাই িক বলেব ভাবেত থােক। হঠাৎই তােদর ��ন চেল আেস। আর রাই কথা এড়ােনার জন� তাড়া�েড়া
কের ��েন উঠেত থােক। 
��েনর মেধ� রাই �পেমর সােথ অেনক কথা বেল। িক� 
 �পম তার �কােনা কথারই �তমন একটা উ�র না িদেয় একদেৃ� তািকেয় থােক একট�  দেূর বেস থাকা িশবানীর
িদেক। িক� িশবানীর এসব �কানিদেক মন �নই । �স ��েনর জানলা িদেয় বাইের তািকেয় আেছ। �কােনা �ছােটা
বা�া �যমন মু�তা িনেয় বাইের তািকেয় থাক, িশবানীও �তমিন �ছােটা �কােনা বা�ার মত একরাশ মু�তা িনেয়
জানলার বাইের তািকেয় আেছ। 
এভােবই একসময় ��ন এেস থােম ভবানীপুর ��শেন... 242424



খুব বড় ��শন নয় ভবানীপুর। ��ন �থেক নামার পর তারা এক� ভ�ােন উেঠ রাইেদর
বািড়র উ�েশ� রওয়ানা হয়। 
ছিবর মেতা এক� �াম ভবানীপুর। সুজলা সফলা শস� শ�ামলা এক� �াম। �ােমর দপুােশ
ফসলী জিম মাঝখান �থেক রা�া। রাইেয়র মুেখ অেনক �েনেছ  তােদর �ােমর কথা। আর
আজ িনেজর �চােখ �পম �দেখও িনেলা। সিত�ই �য়ংস�ূণ�  এক� �াম ভবানীপুর। মা 
 ভবানী �যন দহুাত ত� েল আশীব�াদ কের ভিরেয় ত� েলেছ  এই �ামেক। এভােবই চারপােশর
�কৃিত �দখেত �দখেত তােদর ভ�ানটা জিমদার বািড়র সামেন এেস দঁাড়ায়। �পম ভ�ান
�থেক �নেম �বশ িকছ��ণ তািকেয় থােক বািড়�র িদেক। �বশ বড় এবং পুরেনা জিমদার
বািড়।
�পম এভােব দািড়েয় থাকেত �দেখ রাই  �পমেক বেল," এই �পম এভােব বাইেরই দািড়েয়
থাকিব , নািক আমােদর সােথ �ভতেরও যািব..?" �পম বেল ," হ�া চল।" 
বািড়েত িগেয় রাই বািড়র সবার সােথ �পেমর পিরচয় কিরেয় �দয় আর বেল ও আমােদর
�ােমর পুেজা �দখেত এেসেছ । পুেজার কটািদন ও এখােন আমােদর সােথই থাকেব। 
রাইেদর বািড়র সকেল �পমেক সাদের �হণ কের। 
চত�থ�র িদন রাইেয়রা বািড়েত আেস। এভােব প�মীর িদনও �কেট যায় । এরপর আেস
ষ��। সারা �ােম সেজা সােজা রব। সারা �াম �মেত ওেঠ পুেজার আনে�। ষ��র সকােল
রাই �পেমর কােছ যায় �পমেক ডাকেত। রাই বেল," এই �পম  ত�ই �তির �তা? পুেজা
ম�েপ যািব না..?" 
"হঁ�া �র আিম �তির। চল যাওয়া যাক। িক� রাই িশবানী �কাথায় �র..? ওেক �তা �দখিছনা।"-
িজে�স কের �পম। 
রাইেয়র এবার একট�  রাগই হয়। �সই বািড় আসা �থেক রাই ল�� করেছ সবিকছ� েতই �পম
িশবানীর �খঁাজ করেছ। 
রাইেক এভােব চ�প কের থাকেত �দেখ �পম বেল," িক �র বল িশবানী �কাথায়..? ও যােবনা
আমােদর সােথ..?" রাই িনেজর রাগটা �চেপ মুেখ একট�  হািস �টেন উ�র �দয়," জািননা �র
ও �বাধ হয় ঘুম �থেক ওেঠিন এখনও।" 
কথাটা �েন �যন একট�  উদাস হেয় �পম বেল," ও আ�া তাহেল চল যাওয়া যাক।" 
রাই ও �পম ম�েপর উে�েশ� রওনা �দয়। পেথ রাই �পেমর সােথ অেনক কথা বলার
�চ�া কের িক� �পম রাইেয়র �কােনা কথারই �তমন একটা উ�র �দয়না। এভােবই তারা
একসময় ম�েপ এেস �পৗ�ছায়। 
এবার �পেমর অবাক হওয়ার পালা িছল। ম�েপ িগেয় �পম �দেখ িশবানী অেনক�ণ
আেগই ম�েপ চেল এেসেছ এবং পুেজার কােজ সাহায� করেছ। �পম ল��কের মা
ভবানীর িব�েহর সােথ �যন িশবানীর মুেখর অ��ত এক িমল রেয়েছ।
এরই মেধ� রাই ও �পমেক �দখেত �পেয় িশবানী মি�র �থেক �নেম রাইেদর কােছ এেস
বেল আের িদিদভাই �তামরা চেল এেসেছা। সকােল ম�েপ আসার সময় আিম �তামােদর
ডাকেত িগেয় �দিখ �তামরা ঘুম তাই আিম একাই চেল আিস । এই বেল �পেমর হাত ধের
িশবানী রাইেয়র সামেন �থেক �পমেক ম�েপর মেধ� িনেয় চেল যায়। �পমও ম�মুে�র
মেতা িশবানীর সােথ চেল যায়। আর এইসব �দেখ রাই খুব �রেগ যায় এবং বািড় চেল
আেস।...
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"িব� এক �াস জল িনেয় আয় �তা। কিফটা �খেয়, একট�  জল না �খেল হয় না।"
মহাজেনর কথায়, চাকর িব� পােশর ঘর �থেক জল আনেত উেঠ �গল। জল িনেয় এেস ঘের ঢ�েক �দেখ, মহাজন'
নীলরতন বাবু �মেঝেত �েয় পেড় কাতরাে�, মুখ িদেয় �বিরেয় আসেছ �চ� র� বিম। তারপর হঠাৎ শরীরটা
 কঁাপেত কঁাপেত �থেম �গল। িব� �চ� ভয় �পেয় খবর িদল ডা�ার �ক। ডা�ার এেস  নীলরতন �ক মৃত �ঘাষণা
করল। সে� পুিলশেক খবর �দওয়ার জন� বলল, িব�েক।

"�ম, তাহেল ঘটনা�েল ত� িম উপি�ত িছেল।' �বশ �জােরর সােথই িজে�স করল অিচ�� বম�ন। 
�ব�ল পুিলেশর �গােয়�া িবভােগর �ধান,এই অিচ�� বম�ন। সে� আেছ সাব ই�েপ�র দীপক।

'আে� হঁ�া স�ার।' উ�র িদেলা িব�।

ওনার �ক �ক আেছন?

 ওনার এক �মেয়, �বািড� ং-এ থােকন। আর �ী রেয়েছন ওপেরর ঘের। 

উিন �তা মহাজন! িনিড মানুষেদর টাকা ধার �দন আর চড়া সুেদ �ফরত �নন।

 হঁ�া স�ার।

 ত� িম যখন ঘের িছেল িক �দখেল?

স�ার উিন িদিব�  কিফ খাি�েলন। ওনার একটা বদ অভ�াস চা বা কিফ �খেলই জল �খেতন। দাদাবাবুর কথামত আিম
জল আনেত িগেয়িছলাম িফের এেস �দিখ এই অব�া।

ওেক। তাহেল হয়েতা কিফেত িবষ �মশােনা থাকেত পাের। দীপক ফেরনিসেক কিফ সেমত কাপ আর মৃত �দহটােক
পাঠােনার ব�ব�া কেরা।

দীপক অিচ��র কথা অনুযায়ী কাজ করেলা। অিচ�� আবার িব� �ক �ডেক বলল  'নীলরতন বাবুর �ীর সােথ �দখা
করেত চাই।

হঁ�া চলুন, ওপেরই আেছন উিন।

দরজায় একটা হা�া �টাকা �মের অিচ�� বলল- 'আসেত পাির �রবা �দবী?'

কা�া িমি�ত গলায় �রবা �দবী বলেলন- 'হঁ�া আসুন।'

আপিন ঘটনা �সে� িকছ�  বলেত চান?

�রাজকার মেতা; ও, ওর ঘের কােজ ব�� িছল। আিম একট�  ব�াংেক িগেয়িছলাম। িফের �দিখ এই অব�া।

আ�া, অেনক ধন�বাদ।

পুিলশ �হডেকায়াট�াের �পৗ�েছ, �বশ িচ�ায় ম� হেয় পেড়িছল অিচ��। একটাই ভরসার জায়গা িছল, ফেরনিসক আর
�পা�মেট�ম িরেপাট�।

িবষ রহস� 
�দী� ভ�াচায�
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দীপক ঘের ঢ�েক বলল- 'ফেরনিসেক, কিফেত �কান িবষ পাওয়া যায়িন িক� �পা�মেট�েম মৃেতর
শরীর �থেক িবষ পাওয়া �গেছ। শরীের আলাদা �কােনা �ত িচ�ও �নই, ইে�� কের িবষ �দওয়া
হেয়েছ �স রকম �কােনা �মাণও �মেলিন।'

 এটা িকভােব স�ব!!!খাবাের িবষ �নই!! তাহেল শরীের িবষ ঢ�কেলা িকভােব!!
আবার একবার মহাজেনর বািড়েত �যেত হেব।

পরিদন সকােল, িস� �েম ঢ�েক, তথ� ত�ািশ চালােনার পের। মহাজেনর �ড�  �থেক, একেগাছা
টাকা পাওয়া �গল। টাকা �দেখই মৃদ ুহাসল অিচ��। দীপেকর িদেক তািকেয় বলল এ�েলােক
ফেরনিসেক পাঠাও।

 দীপক িকছ�  বুঝেত পারল না। 
িরেপাট� আসেত একট�  �দির হল। �সই সুেযােগ তথ�ত�ািশ কের আরও িবেশষ িকছ�  তথ� �জাগাড়
করল অিচ��। িরেপাট� হােত �পেয় দীপক �দখেত �পল টাকার মেধ� িমেশ িছল পটািশয়াম
সায়ানাইড।

িক� টাকা �থেক িকভােব!! পটািশয়াম সায়ানাইড এত সহজলভ�ও নয় ,িকভােব �পল তাহেল??

অিচ�� বলল- 'মহাজেনর কাজটা িক �যন ভাই? অেনকটা ব�াংেকর মেতা, মানুষজনেক ধার-�দনা
�দওয়া। �বিশরভাগ ��ে�ই �সটা নগেদ হয়। তাই টাকা �নেতই হয়। অেনক �ক ল�� করেব টাকা
�গানার সময়, জল না �পেয়, িজেভ আ�লু �ঠিকেয় টাকা �গােন। মহাজনও তাই কেরিছেলন। আর
তােতই পটািশয়াম সায়ানাইড �েবশ কের শরীের।'

 বুঝলাম।

একটা খুেনর �পছেন �িতটা হত�াকারীর একটা �মা�ভ থােক। �সটাই খুঁেজ বার করেত িগেয় তথ�
ত�ািশ কের �জেনিছ, �বশ �মাটা অংেকর টাকা ইনস�ুেরনস কেরিছেলন মহাজন - নীলরতন বাবু।

নিমিন �ক িছল জােনা??

�ক?

ওনার �ী।

তার মােন বলেত চাইেছা, ওনার �ী-ই খুনটা কেরেছ? িক� িকভােব �মাণ করেব?

 মেন আেছ ওনার �ীেক যখন িজ�াসা করলাম, উিন বেলিছেলন খুেনর িদন ব�াংেক িগেয়িছেলন।
বলেত পােরা �সেক� স�াটারেড মােন �যিদন খুন হেয়িছল, �সিদন �কান্ ব�াংক �খালা িছল?
সাধারণত মােসর ি�তীয় ও চত�থ�  শিনবার ব�াংক ব� থােক।

তারমােন  �� �বাঝাই যাে�, �য খুনটা নীলরতন বাবুর �ী �রবা �দবী-ই কেরিছেলন।
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পরিদন সকােল, মহাজেনর বাড়ী �থেক ওনার �ী �ক ��ফতার কের থানায় আনা হল। অিচ��
�রবা �দবীেক িজ�াসা করল- 'একট�র জন� ভ�ল কের �ফলেলন। মােসর ি�তীয় শিনবার �য
ব�াংক ব� ভ� েল �গিছেলন।'

 আপনােক এই কথাটা বেল �ফেল খুব বড় ভ�ল কেরিছ। িক� ওউও ভ� েল �গিছল, তাই টাকা�েলা
আমােক ব�াংেক �ফলার জন� পা�েয়িছল। �সই সুেযােগ টাকায় পটািশয়াম সায়ানাইড
লািগেয়,িব�েক িদেয়ই ওর অজাে� ওর �ডে� রািখেয় িদই। ও তখন বাথ�েম ঢ�েক িছল।

তারমােন িব�ও এর সােথ যু� আেছ?

পটািশয়াম সায়ানাইড �তা অত সহজলভ� নয়।িব�ই  �জাগার কের িদেয়িছল।

িব� �কও ���ার কের আনা হল। িব�েক দাদাবাবু �ক খুেনর কথা  িজ�াসাবাদ করায় ও বলল-
'দাদাবাবু না ছাই। আমার িনর�রতার সুেযাগ িনেয় আমার যাবতীয় জিমজমা ঐ �াস কেরেছ।
আিম িদেত পারেবা না বলায়, আমার �মেয়র শরীেরর িবিনময় �সই ধার �শাধ হেব বেলিছল
শয়তানটা। তাই সহ� করেত না �পের, দরূস�েক� র কাকার �ছেলর কাছ �থেক �জাগাড় কির এই
িবষ। 

কাকার �ছেল �কাথায় কাজ কের?

এবার দীপক উ�র �দয়- 'স�ার ওর কাকার �ছেল শহেরর বড় িব�িবদ�ালেয়র �কিমি�
ল�ােব,ল�াব এিস��া�।'

ওহ্! আই িস।

িব� বেল- '�থেম িদেত চাইিছল না। পের অেনক কাকুিত-িমনিত কের আদায় কির। আমােক
জল আনেত বেল দাদাবাবু বাথ�েম ঢ�েক �গল। �সই সুেযােগই �ডে� টাকাটা �রেখ িদেয়, জল
আনেত �গলাম। বাথ�ম �থেক �বিরেয় দাদাবাবু �ডে�র মেধ�কার টাকাটােক �নেত �� কের।
তারপরই মা�েত �েয় কাতরােত কাতরােত �াণ হারায়। জল হােত দরজার বাইের দঁািড়েয়
সবটাই ল�� করিছলাম। আিম টাকাটা �ক, �বৗিদমিণর কথামেতা আবার �ডে� ঢ� িকেয় রািখ।'

এবার �জাের �জাের হাসেত থােক �রবা �দবী,বেল- 'আিম একট�ও অনুত� নই! ও আমােদর জন�
িকছ�ই কেরিন। �মেয়র পড়ােশানাটাও, একট�  একট�  কের পয়সা জিমেয় চািলেয়িছ। অেনক গরীব
মানুষেক ও ঠিকেয়েছ। আমার �মেয়টােক অসৎ পেথ পাঠােনার �চ�া কেরিছল। িক� আিম ওেক
�বািড� ংেয় পা�েয় িদই। �মেয়টার উ�িশ�ার জন� অেনক পয়সার দরকার িছল। তাই একটা
বােজ মানুষেক হত�া করেত িব�মুা� ি�ধা �বাধ কিরিন।

িক� এইভােব আইনেক হােত ত� েল �নওয়া আপনার উিচত হয়িন। আইেনর �চােখ আপিন
অপরাধী। শাি� �তা �পেত হেবই।
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