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জ্যৈষ্ঠ হল বাংলা সনের দ্বিতীয় মাস এবং গ্রীষ্মের শেষ মাস।জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নামানুসারে এই
মাসের নামকরণ করা হয়েছে। না, এবারে একটু ভিন্ন হোক!
"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
গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের পঞ্চম মাস "May" বছরের পঞ্চম মাস, 31 দিনে সমন্বিত।
বুঝেছি, কিন্তু এই নাম কোথা থেকে এল?
মে (ল্যাটিনে, Maius) গ্রীক দেবী মাইয়া-এর জন্য নামকরণ করা হয়েছিল, যাকে রোমান যুগের
উর্বরতার দেবী বোনা দে বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার উৎসব মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
বিপরীতভাবে, রোমান কবি ওভিড একটি দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি প্রদান করেছেন, যেখানে তিনি
বলেছেন যে মে মাসের নামকরণ করা হয়েছে মায়োরদের জন্য, ল্যাটিন ভাষায় "বয়স্কদের" জন্য
এবং পরের মাসের (জুন) নামকরণ করা হয়েছে iuniores বা "যুবকদের জন্য" (ফাস্তি VI.88)।
আমরা আবার এসেছি "Mayday- Mayday" করতে করতে আপনাদের কাছে, আমাদের Emagazine এর ৩য় issue নিয়ে। প্রতি বারের ন্যায় এবারেও আমরা এনেছি আপনাদেরই সৃষ্টি
কয়েকটি অসাধারণ ফটোগ্রাফ, কবিতা, গল্প এবং আরো অনেক কিছু !
তাই আপনাদের বেশি ব্যাতিব্যস্ত করে আর সময় নষ্ট করবো না! সরাসরি চলে যাওয়া যাক না
"কলি-কথা" র মধ্যে।
তবে সব কিছু শুরু করার আগে আপনাদের একটি বিশেষ বিষয়ে অবগত করাতে চাই!
আমি, আমাদের সকল কলি কথার সদস্যের হয়ে খুবই আনন্দের সাথে আপনাদের জানাতে চাই
যে- খুব শীঘ্রই আমরা আমাদের E-magazine কে Paperback রূপে প্রকাশিত করতে চলেছি!
আরো বিশদে জানতে চোখ রাখবেন আমাদের অফিসিয়াল youtube channel, Instagram
account আর Facebook পেজ ও গ্রুপে।
তাহলে শুরু করা যাক.........
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অণুগল্পের নাম: ইভেন আই ক্যান ডাই ফর ইউ
লেখিকা- সৌরদিপা ঘোষ
অমিত পড়াশোনায় খুব মেধাবী একজন ছাত্র। পরিবারের একমাত্র সন্তান হওয়ায় বাবা মায়ের
কাছেও সে খুব আদরের। ছোট থেকে যা চেয়েছে তাই সে পেয়েছে নিজের জীবনে। এমনকি
কখনো কখনো কিছু চাওয়ার আগেই সে সবকিছু হাতের নাগালে পেয়ে গেছে। ছোট থেকেই
একথা শুনে বড়ো হয়েছে যে- সে রাজার বেটা। কষ্ট বা অভাব ঠিক কেমন হয় তা জানা নেই
অমিতের। অমিতের মা, বাবাও কখনো চাননি ছেলেকে কোনোরকম অভাবের সঙ্গে লড়াই করে
বড়ো করে তু লতে। কলেজে যাওয়ার পরে অমিতের জীবনে ঘটে সোনালীর আগমন। একে
অপরের প্রেমে পড়ে তারা। অমিতের চমৎকার ব্যক্তিত্ত্ব ও চাকচিক্যময় জীবনের সাক্ষী হবার পর
তার প্রেমে পড়তে বেশি সময় নেয়নি সোনালী। খুব কম দিনের মধ্যেই কলেজের সেরা জুটি
হিসেবে সর্বত্র আলোচিত হতে থাকে ওরা দুজন। বাকি সব প্রেমিক যুগলদের কাছে আদর্শ হিসাবে
চর্চি ত হতো সোনালী-অমিত জুটি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোষ্ট করা সুন্দর ছবিগুলোর আড়ালে ওদের মধ্যে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে
অশান্তি। সোনালীর ছেলে বন্ধু দের একদম সহ্য করতে পারে না অমিত। সোনালী ভীষণরকম
প্রাণবন্ত মেয়ে। ছেলে মেয়ে মিশিয়ে ওর বন্ধু সংখ্যা প্রচুর কিন্তু সোনালী লক্ষ্য করে অমিতের মধ্যে
ওকে নিয়ে একটা প্রচণ্ডরকম মাদকতা। ওকে কারোর সঙ্গে কথা বলতে বা মিশতে দিতে চায় না
অমিত। সোনালীও প্রথমদিকে কিছু টা মানিয়ে চলার চেষ্টা করে অমিতের সাথে। কিন্তু ও বুঝতে
পারে অমিত আসলে ওকে নিজের সম্পত্তি ভাবতে শুরু করেছে। সোনালী কি খাবে, কতটুকু
খাবে, কি পোশাক পড়বে, কার সাথে কতটা মিশবে তার পুরোটাই অমিত ঠিক করে দিতে থাকে।
না পারেনি আর সোনালী এভাবে চলতে বেশিদিন। ও সব সম্পর্ক শেষ করে দেয় অমিতের সঙ্গে।
সোনালী বুঝতে পারে অমিত গভীর মানসিক রোগে আক্রান্ত।
আদালত কক্ষের ভেতর বসে থাকা অমিতের মা মনে করতে থাকেন সেই দিনটার কথা যেদিন
সোনালী ওনাকে জানিয়েছিল অমিতের গুরুতর মানসিক সমস্যার কথা। সে জীবনে সবকিছু ই
পেতে চায় নিজের মতন করে। একটা গোটা মানুষকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে অমিত। তার
ঝাঁ চকচকে চেহারা বা ধাঁরালো মেধার তলায় যে মনটা রয়েছে তা আসলে গুরুতরভাবে অসুস্থ।
অমিতের পরিবার মানতে চায়নি সোনালীর কথা কারণ তারা সবসময় মনে করেছে তার সন্তান
সবসময়ের জন্য সঠিক। সোনালীকে সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে ক্রমাগত দুষতে
থাকেন ওনারা। নিজের ভালোবাসাকে হারানোর ফলে অমিতের মনে নেমে আসে ডিপ্রেশনের
কালো ছায়া। সোনালীর ছেড়ে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেনি অমিত। সে নিজে হাতে শেষ করে
দিয়েছে নিজের ভালোবাসাকে। আজ অমিতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন
মহামান্য আদালত। অমিত-সোনালী মামলার নিস্পত্তি ঘটল অবশেষে। হতবাক হয়ে থাকে
সকলে অমিতের সোশ্যাল মিডিয়ায় সোনালীর সঙ্গে হাসিমুখে পোষ্ট করা ছবিগুলো দেখে যার
ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, "ইভেন আই ক্যান ডাই ফর ইউ।"
সমাপ্ত
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দেহান্তর নেই
তিলক মুখার্জি

আমার হারিয়ে যাওয়া সুখ
আমার কু ড়িয়ে পাওয়া হাসি
আমার মধ্যবিত্ত জীবন
আর দুঃখ রাশি রাশি ,
সবই ছিনিয়ে নেবে সময়
সবই কেড়ে নেবে কাল
পড়ে থাকবে অবশেষে
নিখাদ মুক্তির সকাল।।
তোমার মন ভোলানো ছল
আমার বাঁধ না মানা রাতি
সব মিটিয়ে যাবো দেনা
চুল্লিতে জ্বলবে সাঁঝবাতি।
আমার মন কেমনের দিন
ভীষণ রকম সঙ্গীহীন
আমি ডু বতে চেয়েছিলাম
তুমি করলে পরাধীন।
আজ কোথা ও নেইকো আমি
শুধু ছড়িয়ে আছে কথা
আমার জম ধরা আলমারি
আর নাম না জানা ব্যথা।
আমি আছি দেওয়াল ফ্রেমে
গলায় শুকনো গাদার মালা
আমি আছি বৃহৎ প্রেমে
দেখি বিশ্বজনীন খেলা।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ।।
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"শেষ পরিণতি"
রাজু চক্রবর্তী
(অন্তিম পর্ব)

"কি ব্যাপার লোকটা আমার নাম কি করে জানলো"? এইবারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকটির দিকে মনোযোগ
দেয় জয়ন্ত। অন্ধকারটা এখন তার চোখ সওয়া হয়ে গেছে। সে ভালো করে লোকটিকে পর্যবেক্ষণ করতে
থাকে। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স হবে লোকটার। একটা লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পড়ে বসে আছে।
মুখটা অন্ধকারে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।
"আপনার ঠিক বাঁদিকে ঐ জায়গাটাতে আজ থেকে প্রায় ছয় সাত বছর আগে সুজনের দেহটা পড়েছিল"।
নিজের মনেই বলতে থাকে লোকটা।
" সুজন হালদার। এক সময় এই এলাকার ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মানিক হালদারের একমাত্র ছেলে।
মানিক হালদার ছিল সেই সময়ের খুব নামকরা ঘড়ির মেকানিক। এই অঞ্চলে তাদের একটি বড় ঘড়ির
দোকান ছিল। সেই সুবাদেই মানিক হালদারের ছিল এলাকায় খুব নামডাক এবং প্রতিপত্তি। ছোটবেলায়
সুজনের জীবন ছিল আর পাঁচটা তার সমবয়সী ছেলেদের থেকে আলাদা। নামকরা মিশনারি স্কু লে পড়াশোনা
করা, সাঁতার শেখা, বছরে দুবার বাবা মায়ের সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া সে এক অনন্য জীবন।
কিন্তু সুজনের বয়স যখন দশ এগারো বছর তখন আচমকাই একদিন তার সাঁতার শেখা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
খুব ভালো সাঁতার কাটতো ছেলেটা, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এ খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার চোখ ভরা স্বপ্ন ছিল
যে সে একদিন বড় সাঁতারু হবে। কিন্তু এই ঘটনায় তার হঠাৎ করেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায়।
এরপর খুব দ্রুত জীবনে পরিবর্ত ন আসতে থাকে তাঁর। তাকে মিশনারি স্কু ল থেকে ছাড়িয়ে সরকারি স্কু লে ভর্তি
করা হয়। বছরে দুবার ঘুরতে যাওয়া তো দূরের কথা সপ্তাহে একদিন দিন মাছও আর কপালে জুটতো না।
এইভাবে বেশ কিছু দিন কাটতে থাকে। পরে মায়ের কাছে শুনেছিল মার্কে টে জাপানি ইলেকট্রনিক ঘড়ি আশায়
তাদের ব্যবসায় ভাটা পড়ে যায়। তার বাবার কিছু ধারদেনা প্রথমেই ছিল, তারপরে ডু বতে থাকা ব্যবসাকে দাঁড়
করানোর জন্য আরো প্রচুর দেনায় তিনি জড়িয়ে পড়েন। একটা সময় এমন আসে যে পাওনাদারদের চাপে
তাঁকে তাঁর দোকানটি বিক্রি করে দিতে হয়।
এই ধাক্কাটি সহ্য করতে পারেনি মানিক হালদার। একদিন তার হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক হয়ে যায়। এক সপ্তাহ
হসপিটালে ভর্তি থাকার পর তিনি মারা যান। সুজনের তখন পনেরো ষোলো বছর বয়স। তার মাথায় যেন
আকাশ ভেঙে পড়ে। সামনের বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে সে। এতদিন তাকে সংসারের কোনো দায়িত্বই নিতে
হয় নি। কিন্তু এখন কি করবে বুঝে উঠতে পারেনা জয়ন্ত। যা সামান্য কিছু টাকা ব্যাঙ্কে ছিল সেটা দিয়ে
মানিকবাবুর চিকিৎসা এবং শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ করে সে। এবার পড়াশোনা ছেড়ে বড়বাজারে একটি কাপড়ের
দোকানে কাজে লেগে যায়। কি করবে সংসার তো তাকে চালাতে হবে। ধীরে ধীরে তার মাও অসুস্থ হয়ে পড়তে
থাকে। সুজনের যখন তেইশ চব্বিশ বছর বয়স তখন একপ্রকার মায়ের চাপে পড়েই অঞ্জলীকে সে বিয়ে করে।
দেখাশোনা করেই তাদের বিয়ে হয়। খুব গরিব পরিবারের মেয়ে অঞ্জলি। এর কিছু দিন পরে সুজনের মাও মারা
যায়। এরও কিছু দিন পরে সুজন আর অঞ্জলীর জীবনে আসে তাদের একমাত্র কন্যা সন্তান মৌমিতা। সুজন
আদর করে ডাকতো মৌ বলে।
মৌ ছিল সুজনের প্রাণ। আর মৌয়েরও বাবাই ছিল ধ্যান-জ্ঞান। সুজন আর অঞ্জলীর ভালোবাসায় ধীরে ধীরে
বেড়ে উঠতে থাকে মৌমিতা।
ইতিমধ্যেই অঞ্জলি একদিন সুজনকে বলে টেলিফোন বুথ কাম জেরক্সের দোকানে একটি কাজ জোগাড়
করেছে সে। মাসে দেড় হাজার টাকা দেবে। দোকানটা তাদের পাড়ার মদন খাঁড়ার। দোকানে বসার সাথে সাথে
মৌমিতাকে দেখভালেরও কোনো অসুবিধা হবে না তাঁর।
"তু মি যদি পারোতো কাজ করো, আমার কোন অসুবিধা নেই" স্ত্রী কে এই কথাই বলেছিল সুজন।
কিন্তু এর পরেই কেমন যেন বদলে যায় অঞ্জলি। তার মুখে খালি দিনরাত্রি মদন খাঁড়ার প্রশস্তি চলতে থাকে।
"জানো তো মদনদা খুব ভালো লোক,মদন দা আজকে এই করেছে মদনদা,আজকে সেই করেছে" অঞ্জলীর
মুখে সারাক্ষণ খালি মদন খাঁড়ারই কথা।
প্রথম প্রথম অতটা আমোল দিত না সুজন, কিন্তু পরের দিকে তার মাথা গরম হয়ে যেত। মদন খাঁড়ার কথা
শুনলেই সে খুব বিরক্ত হয়ে উঠতো।
ধীরে ধীরে এই ব্যাপারটি নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। সুজন অঞ্জলীকে বলে সে যেন কাজটি
ছেড়ে দেয়। কিন্তু অঞ্জলি রাজি হয় না।
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একদিন সুজন কাজ থেকে বাড়ি ফিরেছে। মৌ লাফাতে লাফাতে তাঁর কাছে এসে বলে" বাবা বাবা, জানো আজকে আমি মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছি"
" হ্যা তাই বাহ খুব ভালো হয়েছে"
" মাংস কোথা থেকে"? অঞ্জলি কে জিজ্ঞাসা করে সুজন।
" জানোতো মদন দা আজকে অল্প খাসির মাংস কিনে দিয়েছে মৌ এর জন্য" উত্তর দেয় অঞ্জলি।
কথাটা শুনে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে সুজনের। দুজনের মধ্যে তু মুল অশান্তি শুরু হয়ে যায়।
রাগের মাথায় সুজন রান্নাঘরে ঢুকে মাংসের বাটিটাকে ছুঁ ড়ে উঠোনে ফেলে দেয় আর বলে "তোর প্রেমিকের টাকায় কেনা মাংস আমার
মেয়ে খাবেনা"।
" কি বললে তু মি মদনদা আমার প্রেমিক? নিজের তো মুরোদ নেই মেয়েটার মুখ একটু ভালো-মন্দ তু লে দেওয়ার আবার বড় বড় কথা
বলছে।তোমার মতো স্বামী পাওয়া যেকোনো মেয়ের জন্য অভিশাপ"।
" কি এত বড় কথা, তবে থাক তু ই তোর মদনদাকে নিয়ে"। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুজন।
তারপর ঠিক এইখানটায় এসে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। পরদিন সকালে তার দুআধখানা দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।
শোকটা সহ্য করতে পারেনি অঞ্জলি, খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় সে। একটা জলজ্যান্ত হাসিখুশি পরিবার
একদিনের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু তাদের সন্তান মৌ... মৌমিতা"।
কথা বন্ধ করে মাথাটা নীচু করে একটা দীর্ঘনিঃস্বাস ছাড়ে লোকটি।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন যেন আচ্ছন্নের মত কথাগুলি শুনছিল জয়ন্ত। এবার সে প্রশ্ন করে "মৌমিতার কি হলো?"
শ্বাস টেনে নিয়ে লোকটি আবার বলা শুরু করলো" একটা মা বাবা হারা সন্তানের যা পরিণতি হয় ঠিক তাই হয়েছিল মৌয়ের সঙ্গে। মেয়েটার তখন বয়স কত হবে ছয় কি সাত! পাড়ার
লোক এবং পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপে তার মামার হাতে তাকে তু লে দেওয়া হয়। মামা তাকে মেদিনীপুর নিয়ে চলে যায়। কথায় আছে বাবামায়ের অন্যায়ের শাস্তি তার সন্তানকে ভোগ করতে হয়। ঠিক এটাই ঘটেছিল ছোট্ট মৌয়ের সঙ্গে। মামার বাড়িতে তার ওপর চলতে থাকে
অকথ্য নির্যাতন। তাকে তো ঠিকমত খেতে দেওয়া হতোই না, তার উপর তাকে দিয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়া,থালা বাসন মাজা,জামা কাপড়
কাচা,সমস্ত সংসারের কাজ করানো হতো, করতে না পারলে চলত মারধর। এইভাবে কিছু বছর কেটে যায়।
টিকারাম পাকড়াশী ছিল ওই গ্রামের একজন ধনী ব্যক্তি। ব্যবসার কাজে তাকে প্রায়ই কলকাতায় আসতে হতো। গ্রামে একটা কথা
প্রচলিত ছিল কাজের দরকার হলে টিকারাম কে ধরো কলকাতার কোনো-না-কোনো বাবুর বাড়িতে ঠিক একটা কাজ জুটে যাবে।
টিকারামকে মৌ দাদু বলে ডাকত। টিকারামও মৌকে নাতনি বলে স্নেহ করতো সে, মৌকে বলে রেখেছিল "একটু বড় হ, তোকে কলকাতার
বাবুর বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দেবো । দেখবি তখন তোর আর কোনো দুঃখ থাকবে না"।
মৌএর বয়স যখন তেরো চোদ্দো বছর তখন সে একদিন টিকারাম কে বলে " দাদু আমাকে এবার কলকাতায় নিয়ে চলো"।
" তু ই কি পারবি মা"?
"খুব পারবো"
"আচ্ছা ঠিক আছে সামনের সোমবার জামা কাপড় গুছিয়ে তৈরি থাকবি তোকে কলকাতায় নিয়ে যাব"।
খুব ভোর বেলায় কাউকে না জানিয়ে টিকারাম এর সঙ্গে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় মৌ।
সেদিন সে ভেবেছিল "আজ থেকে আমার দুঃখের অবসান ঘটল"।
কিন্তু অদৃষ্টের খেলা বোঝা বড় দায়!
এই টিকারাম পাকড়াশী ছিল একজন নারী পাচার চক্রের দালাল। সে গ্রামের বিভিন্ন মেয়েদের নিয়ে এসে নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি করে
দিতো।
সে মৌকেও কু ড়ি হাজার টাকায় কলকাতার এক নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি করে দিল। এমনিতেই মৌএর বয়স ছিল অল্প, তার ওপর সে
দিনের পর দিন অভু ক্ত থাকতো। তাই তার শারীরিক বৃদ্ধি সেইভাবে হয়নি। আর এত বাচ্চা বয়সের মেয়েদের খরিদ্দারও সেইভাবে পাওয়া
যায় না। তাই মৌকে যারা কিনেছিল তাঁরা তাকে শারীরিক বৃদ্ধির জন্য নিষিদ্ধ স্টেরয়েড ইনজেকশন দিতে থাকে। এই ইনজেকশন এর
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মৌ একদিন হঠাৎ করে কোমায় চলে যায়। নিষিদ্ধ পল্লীর ওই নরপিশাচরা ওই অবস্থায় মৌকে কলকাতার একটি গঙ্গার
ঘাটে রেখে দিয়ে আসে। আর সেখানেই পড়ে থেকে মৌ মারা যায়। একটা ফু টফু টে প্রাণ বাবা-মায়ের গাফিলতির জন্য নারকীয় যন্ত্রনা
পেয়ে শেষ হয়ে যায়"। এই অন্ধকারের মধ্যেও জয়ন্ত লক্ষ্য করে লোকটার দুচোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।
জয়ন্ত কিছু টা দুঃখ এবং বিরক্তি মেশানো গলায় বলল " তা মশাই আপনি যখন সবকিছু ই জানতেন, তখন আপনি কেন মেয়েটার জন্য
কিছু করলেন না"?
" মৃত্যুর পর অশরীরী আত্মার শুধু দেখা ছাড়া আর কিছু ই করার থাকেনা জয়ন্ত বাবু"
"মানে"? চেঁ চিয়ে উঠে জয়ন্ত।
" আমিই সুজন হালদার, আর মৌমিতা হল আমারই মেয়ে.......................... "
বলতে বলতে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে লোকটা!
কিংকর্ত ব্যবিমূঢ় হয়ে সেই দিকেই তাকিয়ে বসে থাকে জয়ন্ত। এইভাবে কতক্ষন যে বসে ছিল সে জানেনা হঠাৎ দূর থেকে ট্রেনের আলো
তার চোখে পড়ে। ট্রেনটি বারবার হুইসেল মারতে মারতে এগিয়ে আসছে।
লাফিয়ে উঠে পড়ে জয়ন্ত, "নাহ সে আর আত্মহত্যা করবে না, তাকে বাঁচতে হবে নিজের নয় তিন্নির জন্য তাকে বাঁচতেই হবে"!
রেললাইন থেকে নেমে; বাড়ির পথে এগিয়ে চলে সে।
সমাপ্ত
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AN AMAZING DRAWING BY
বিপাশা চৌধূরী
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AN AMAZING DRAWING BY
সৌহিত দাস
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ইন্দিরা দাশ

‘অলিভিয়া’
এই সমাজ জিনিসটা না, বড় অদ্ভুত একটা জায়গা। ছোটবেলায় বইতে পড়েছি যে,
পাশাপাশি বসবাসকারী মানুষদের সাথে নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজ। একটু বড় হয়ে
জানলাম, একটা সমাজ একটা দেশের দর্পণ। মানে না বুঝলেও, আত্মস্থ করলাম।
আধুনিকতার পাখায় ভর করে কলেজ লাইফে একটা সময় নিজেকে সমাজ সংস্কারক
হিসাবে দেখতে চেয়েছিলাম। ‘গর্জে ওঠো’, ‘হোক কলরব’ স্লোগান দিয়ে নিজেকে রাজা
রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি না হোক, পাড়ার প্রতিবাদী দিদির জায়গায় তু লে
আনছিলাম। খুব ভাল লাগত! খুব এনজয় করতাম! বাস্তবের মধ্যে থেকেও আমি কিন্তু
আসলে বাস্তব থেকে দুরেই ছিলাম। কাঠিন্যটা বুঝতে সময় লেগেছিল বেশ কিছু দিন।
ঘোরটা ভেঙ্গেছিল ধীরে ধীরে। কালকের সেই সমাজ সংস্কারক দিদি, আজকে একজন
সফল হাউসওয়াইফ। স্বামী সন্তান নিয়ে আজ আমার জমজমাট ভরা সংসার। স্বামী
অফিসে আর মেয়ে স্কু লে চলে গেলে, পাশের বাড়ির সুতপাদির সাথে মন ভরে পরনিন্দা
পরচর্চা করার পরেও আমার হাতে অফু রন্ত সময় থাকে। বিয়ের পর শ্বশুর শাশুড়ী
আমাদের সাথেই থাকতেন। চার বছর আগে শ্বশুরমশাই মারা যান, আর দু’ বছর আগে
শাশুড়ী মা। আমি বরাবরই বাড়ির ‘ভাল মেয়ে’ ছিলাম। আমাকে নিয়ে কারও তেমন
কোনও অভিযোগ কখনওই ছিল না। আর থাকলেই বা কী! কানে না তু ললেই হল! আজ
সুতপাদি শোনাচ্ছিল ওর কোনও এক ননদের কথা। মানে আজ সকালে আমাদের
আলোচনার বিষয়টাই ছিল সেটা। সুতপাদি বলল,
“আরে রাখো দেখি! সব লোক দেখানো, বুঝলে সৃজিতা! পুরো ডেঁ পো মেয়ে একটা!
জিন্সের ওপরে কু র্তি পরে হাত উঁচিয়ে স্লোগান দিলেই কী আর নেত্রী হওয়া যায়! সব
ফেসবুকে ছবি দেওয়ার তাল। ও সব বুঝি আমি!”
ঘটনাটা হল, সুতপাদির ননদ জবা, ওদের কলেজে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন করে। গত পরশু
একটা ঘটনার জেরে সে খবরের শিরোনামে আসে। বেশ কিছু দিন আগে নাকি কোনও
একটা অল্পবয়সী অসহায় মেয়ে জবাদের ইউনিটকে জানিয়েছিল যে, সে সন্তানসম্ভবা
এবং তার প্রেমিক সেই সন্তানের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছে। মেয়েটি জোর করলে
তাকে নাকি ক্রমাগত খুনের হুমকি দিচ্ছে সেই ‘বীরপুরুষ’। এর পর জবা এবং তার দল
মেয়েটিকে নিয়ে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানায়, যার জেরে ছেলেটি এখন শ্রীঘরে।
বিষয়টি সামনে আসতেই জবার কলেজে হইচই পড়ে যায় এবং কোনও একটা নিউজ
চ্যানেল জবার একটা ছোট ইন্টারভিউ করে। সুতপাদির কথা শুনতে শুনতে আমার মনে
উঁকি মেরে গেল একটি ছবি, একটা মুখ, যা আমি জোর করে ভু লতে চেয়েছিলাম। কিন্তু,
আজ আবার সেটা সামনে চলে এল। কাউকে বলতে পারিনি এই কথাগুলো কোনওদিন।
সঞ্জয়কেও বলতে পারব না কখনও। তাই ইচ্ছে হল লিখতে। পরখ করে দেখতে চাই
এতদিনের পুরনো গ্লানি কিছু টা হাল্কা হয় কিনা!
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কলেজে পড়াকালীন দূরদৃষ্টি এসেছিল স্পোকেন ইংলিশ কোর্স করার। মনে হয়েছিল নিজেকে
এইভাবে অনেকটা পাল্টে ফেলা যাবে। উন্নত হ’ব আমি। প্রগতির পথে আরও এক পা এগিয়ে যাব।
যেমন ভাবা, তেমন কাজ। ভর্তি হ’লাম আমাদেরই এলাকার একটা ছোট ইন্সটিটিউশনে। ‘নিউ
হরাইজন স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার’। অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত, এক মাসে ঝরঝরে
ইংরেজি বলার একমাত্র ঠিকানা। প্রথম দিন গিয়ে দেখলাম, আমার মতো আরও জনা কু ড়ি ছেলেমেয়ে
নতু ন দিগন্তের খোঁজে এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার নজর কাড়ল একটা মেয়ে। অলিভিয়া। নিম্ন
মধ্যবিত্ত ঘর থেকে আসা মেয়েটি রোজ সময়মত ক্লাসে এসে চুপ করে ডানদিকের একটা ডেস্কে বসে
থাকত। কথা বলত না কারও সাথে। ক্লাসের মাঝে একটা টিফিন ব্রেক হতো। কয়েকদিন লক্ষ্য করে
দেখলাম বিস্কু ট আর জল খেয়ে খিদে মিটিয়ে নিত সে। অলিভিয়ার সামনে আমি কখনও নিজের
প্রতিবাদী চেহারাটা জাহির করতে পারিনি। আর কেন যে পারিনি, সেটা ঠিক বোঝাতেও পারব না।
তিন-চার দিন এভাবে চলার পর, আমি নিজে থেকেই একদিন কথা বললাম তার সাথে। মানে ওই, কী
করো, কোথায় থাকো, এই সব। শুনলাম কলেজে সে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু পড়াশোনাটা আর টেনে নিয়ে
যেতে পারেনি বেশি দূর। তাকে বলেছিলাম,
“তু মি পড়াশোনা শেষ করলে না, অথচ স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস করছ! মানে, আমি ঠিক বুঝতে
পারছি না। কেন?”
“কারণ আছে। পরে বলব।”
এই বলে হাল্কা হেসেছিল অলিভিয়া। সেদিন আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি ওকে। ওই যে বললাম না,
অলিভিয়ার সামনে নিজেকে জাহির করতে পারতাম না! এরপর লক্ষ্য করলাম, মেয়েটি ক্লাসের মধ্যে
শুধু আমার সাথেই কথা বলে। কিন্তু, তখনও মাথায় আসত না যে, পড়াশোনা না করে, শুধু একটা কোর্স
করে সে কতদূরই বা যাবে! যাই হোক, জীবন যার ভাবনা তার। আমিই বা কে এসব বলার! দেখতে
দেখতে কোর্সের শেষ পর্যায়ে এলাম। একটা ফাইনাল টেস্ট হবে। আর, তার এক সপ্তাহ পরে
সার্টিফিকেট পাব। টেস্ট দিয়ে বেরিয়ে অলিভিয়াকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম। এমনিই গেলাম।
আসলে কিছু বন্ধু ত্ব ক্ষণস্থায়ী হয়। ওই ‘তু ই আমার সাথে যোগাযোগ রাখিস’ বলে ফোন নাম্বারটা
নেওয়া পর্যন্ত। তারপর তাগিদটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে দুই তরফেই। এটাও হয়ত তেমনই একটা
কিছু হবে। কিন্তু সেসব পরের চিন্তা। ক্লাস করতে এসে আমার একটা ভাল বন্ধু হয়েছিল, যার নাম
অলিভিয়া। যাবার আগে আপাতত সেটাকেই একটু সেলিব্রেট করা। ট্রীটের পুরো খরচ আমার। এই
ক’টা দিনেই বন্ধু ত্বটা সহজ হয়ে গেছিল। অলিভিয়া যেহেতু আমার থেকে বয়সে ছোট, তাই আমি ওকে
‘তু ই’ করেই ডাকতাম। খেতে খেতে অলিভিয়া হঠাৎ বলল,
“যেদিন আমার টাকা হ’বে না সৃজিতাদি, সেদিন আমিও তোমাকে এভাবেই খাওয়াব। আসবে তো আমি
ডাকলে?”
আমি খেতে খেতে বললাম,
“একদম! লাফাতে লাফাতে চলে আসব। কিন্তু একটা কথা বলি। এবারে পড়াশোনাটা কিন্তু শেষ
করিস। তা হ’লে ভাল একটা চাকরি পাবি।”
“পড়াশোনা আমি চাই না দিদি। আর, চাকরিও আমার লাগবে না।”
“সেকি রে! তা হ’লে কোর্সটা করলি কেন!”
মুচকি হেসে অলিভিয়া বলল,
“আসলে.....মানে.....কী বলি তোমায় বলো তো.....মানে.....ইংরেজিটা ভাল না জানলে না, ভাল কাস্টমার
আসে না গো দিদি!”
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ব্যপারটা তখনও আমি পুরোপুরি বুঝিনি। ক্যাজুয়ালিই বললাম,
“মানে?”
“মানে.....তু মি আমাকে কতটাই বা চেনো বলো তো সৃজিতাদি! বাড়ি আর
কোয়ালিফিকেশনের বাইরেও একটা জগৎ আছে আমার। যার কথা জানলে হয়তো
আজকের দেখাটাই আমাদের শেষ দেখা হবে!”
“অলিভিয়া, দেখ! আমি এমনিতেই একটু দেরিতে বুঝি সব কিছু । তার ওপর তোর এসব
কঠিন কঠিন কথা কিন্তু আমার মাথায় একদমই ঢুকছে না!”
একটু হেসে অলিভিয়া বলল,
“আসলে, আমাকে কখনও এতো কথা বলতে শোনোনি তো, তাই তোমার এমন মনে হচ্ছে
আরকি! দিদি জানো তো, আমি না, আজ তোমার সাথে এখানে আসতাম না। ইচ্ছেও
করছিল না। কিন্তু, পেটের দায় বড় বিষম জিনিস, বুঝলে দিদি! আজ দু’ দিন হল কিছু
খাওয়া হয়নি। সকালে বিস্কু ট কেনার পয়সাটাও ছিল না কাছে। তাই তু মি আজ যখন বললে
এখানে আসতে, তখন আর না করলাম না। চলেই এলাম। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলার ছিল।
আমি কিন্তু পুরো খাবারটা খাব না। অর্ধেকটা প্যাক করে নিয়ে যাব। আজকে মেয়েটার পেটে
তা হ’লে ভাল কিছু পড়বে।”
এসব কী বলছে অলিভিয়া! আমি ওর কথা শুনে চমকে উঠলাম! বললাম,
“মেয়ে!! তোর মেয়ে!! মানে তু ই বিয়ে করেছিস? তোর বয়সটাই বা কতো রে? আর মেয়েটাই
বা কত বড়?”
আজ এতদিন পরেও মনে পড়ে, কথাটা শুনে খুব জোরে হেসে উঠেছিল অলিভিয়া। কিন্তু
সেই হাসির মধ্যে আনন্দের থেকে যেন কষ্টটাই বেশি ছিল। হাসি থামিয়ে বলল,
“বিয়ে? আমাদের তো বিয়ে হয় না দিদি! আমার মত মেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়।
গোপনে সময় কাটানো যায়। পৌরুষও জাহির করা যায়। কিন্তু, বিয়ে করে বৌ বানানো? তু মি
ক্ষেপেছ নাকি গো!”
আমাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে অলিভিয়া বলে চলল,
“কী, বুঝতে পারছ না তো যে কী বলতে চাইছি? আচ্ছা, তাহলে খুলেই বলি, শোনো। আমার
মা ছোটবেলায়ই মারা যায়। মানে.....আমি জন্মানোর সাথে সাথেই। আমার বাবা
কোনওরকমে আমাকে মানুষ করে। খাইয়ে পড়িয়ে বড় করে তোলে। কষ্টের জীবন ছিল,
কিন্তু ভাল ছিলাম। তারপর আমার যখন সাড়ে ছয় কী সাত বছর বয়স, তখন হঠাৎ বাবার
কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যস!! তারপর ধীরে ধীরে আমার ভাল বাবাটা কেমন যেন
পালটে গেল, জানো! অভাবে স্বভাব নষ্ট হ’ল বাবার। বয়স কম হ’লেও ঠিক বুঝতে পারতাম।
আমার এক কাকাও আছে। তখন আমরা একসাথেই থাকতাম। বাবা কাকার কাছে প্রচুর
টাকা ধার করে ফেলল। শোধ দেওয়ার ক্ষমতাও তার ছিল না। আবার, মদ, জুয়ার নেশাটাও
ছাড়তে পারত না। প্রায় প্রতিদিনই বাড়িতে বাবার সাথে কাকার ঝগড়া লেগেই থাকত।
অকথ্য খিস্তি-খেউর চলত। তোমাদের মতো আমাদের পরিবারে তো আর ভদ্রভাবে ঝগড়া
হয় না। আমি বাবাকে ভয় পেতে শুরু করলাম। অবশ্য, আস্তে আস্তে সব গা সওয়া হয়ে গেল।
তবে এতকিছু র মধ্যেও বাবা আমার পড়াশোনার টাকাটা কিন্তু জুগিয়ে যেত কোনওরকমে।
তা ছাড়া আমিও কয়েকটা বাড়িতে কাজ করে কিছু আয় করতাম, যেটা দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে
নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতাম। আমি আসলে পড়তে চাইতাম। মোটামুটি মাথা ছিল
আমার। তাই দিয়ে মাধ্যমিকটা কোনওরকমে উতরে গেলাম।
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এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম, পুলিশ আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে।
থানায় গিয়ে শুনলাম খুনের কেস। প্রথমে টাকা-পয়সার জেরে ঝগড়া, সেখান থেকে
মারামারি আর তারপর খুন। গরাদের ওপার থেকে বাবার নির্জীব চোখটা দেখেছিলাম
সেদিন শুধু। না আমি কিছু বলেছিলাম, না বাবা কিছু বলেছিল। কাকাকে এসে বললাম
সব। কাকা সোজা বলে দিল যে, সে কিছু করতে পারবে না। বুঝতে পারলাম না কী করব।
এর মধ্যে একদিন বুলেটদা বাড়িতে এসে হাজির। পাড়ার দাদা, নেতাদের ডান হাত। বলল
আমাকে উকিলের খরচাটা দেবে আর তার সাথে খাওয়াটাও, যদি আমি তার কথামতো
চলি। বলেছিলাম না দিদি, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। আমারও তাই হল। বুলেটের কথামতো
চলতে শুরু করলাম। কিন্তু বাবাকে ছাড়াতে পারলাম না। যাবজ্জীবন হয়ে গেল বাবার।
এদিকে আমার দুর্মতি ভাবো দিদি, বুলেটকে আমি ধীরে ধীরে ভালবেসে ফেললাম।
প্রয়োজনের তাগিদেই হয়তো ভালবাসা। কিন্তু রাতারাতি সেই গল্পটা পাল্টে গেল।
বুলেটকে যেদিন আমার সন্তানের কথা বললাম, সোজা বলেছিল, ছেনালি মাড়াস না।
পেট যেমন বাঁধিয়েছিস, পেটটা তেমন খসিয়ে আসবি। শুরুতে রাগ হয়েছিল খুব। দু’দিন
কারও সাথে কথা বলতে পারিনি। পুলিশে যাওয়ার মুরোদ আমার ছিল না। ক’দিন পর
আবার গেলাম বুলেটের সাথে দেখা করতে। এর পর থেকে শুরু হল আমার ওপর
অত্যাচার। এমনকি খুনের হুমকি পর্যন্ত পেলাম। কাউকে কিছু না বলে পালালাম বাড়ি
থেকে। কাছে সামান্য যা কিছু ছিল, তাই নিয়ে চলে এলাম এখনকার ঠিকানায়। একটা
ঝু পড়ি মতো জায়গা। কম দামে ঘর ভাড়া নিলাম। কিন্তু কতদিন আর থাকা যায় এভাবে?
এদিকে শরীরের মধ্যে একটা প্রাণ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। সাহস বাড়তে শুরু করল।
প্রস্তাবটা এল কিছু টা অস্বাভাবিকভাবেই, আমার বাড়িওয়ালার কাছ থেকে। অফারটা
প্রায় একই। যদি আমি তার কথা শুনি, তাহলে আমার বাড়িভাড়া মকু ব হবে। প্রথমবারে
ছিল পেটের জ্বালা, এবারে তার সাথে একটা প্রাণ। প্রতি রাতের দাম ধরা হল পঞ্চাশ
টাকা। তাই বা কম কিসের। শুরুতে ভয় করত। তারপর মেনে নিলাম জীবনটা। অন্তত
নিজের পায়ে তো দাঁড়ালাম! তিন কু লে আর আমার কেউ নেই। পেটের বাচ্চাটাকে তো
আর ফেলে দিতে পারব না। মেয়েটা হওয়ার আগের আর পরের কয়েকমাস কোনওরকম
ইনকাম করতে পারিনি। তারপর শরীরে বল পেয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে শুরু করলাম।
তার পরের গল্পটা প্রায় একই। আজকাল বিভিন্ন ফোন নাম্বারে কল করলে আমার কাছে
খবর আসে। যেতে হয় এখানে সেখানে। সেখান থেকেই জানতে পারলাম, ভালো ইংরেজি
বলতে পারলে নাকি ভাল কাস্টমার পাওয়া যায়। তাই তো সকালটা এখানে আসি আর
বাড়ি ফিরি সেই রাতে।
একটানা কথা বলতে বলতে একটু থামল অলিভিয়া। আমি বললাম,
“আর তোর মেয়ে?”
“আমার বাড়ির পাশেই এক মাসি থাকে। আমার কিছু সুখ দুঃখের কথা সে শোনে। তার
কাছেই আমার মেয়েটাকে রেখে আসি। আজকে এই খাবারটা নিয়ে যাব। দেখি, যদি
জেগে থাকে, তা হ’লে ভাল কিছু খাওয়াব আজকে। আমার মেয়েটাকে আমি আমার
মতো হ’তে দেব না দিদি। ওকে আমি পড়াব। ওকে আমি ভাল মেয়ে বানাব। অবশ্য, জানি
না কতটা পারব।”
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না পারছিলাম কথা বলতে, না পারছিলাম কিছু ভাবতে। মাথাটা যেন কাজ করা বন্ধ করে
দিয়েছিল। রাগও হচ্ছিল ওর ওপরে। আর কী কিছু করার ছিল না! এই রাস্তাতেই নামতে
হল! তার পরেই মনে হল, অলিভিয়ার জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম? এতটা লড়াই কি
লড়তে পারতাম? জানি না! নিস্তব্ধতা কাটিয়ে হঠাৎ অলিভিয়া বলল,
“আর হ্যাঁ। তোমাকে আর একটা সত্যি জানিয়ে রাখি দিদি। আমার নাম অলিভিয়া না।
কল্পনা। আসলে এইসব লাইনে নামতে গেলে কল্পনা নামটা একদমই যায় না। আরও একটা
কথা, আমি কলেজে কোনওদিন যাইনি। ওইটুকু মিথ্যে তো বলতেই হয়। আসলে জীবনটা
তো মিথ্যে দিয়েই ভরে যাচ্ছে। ওইটুকু তে আর কীই বা ক্ষতি হবে বলো!”
আমি তখনও কিছু বলতে পারলাম না। কিছু ক্ষণ বাদে অলিভিয়া, থুড়ি, কল্পনা বলল,
“দিদি, তু মি তো আমার সাথে আর কোনওদিন কথা বলবে না বলো? না বললেই ভাল।
তোমার একটা ভাল ভবিষ্যৎ আছে। আজকের পরে আবার যদি কখনও আমার সাথে দেখা
হয়, আমাকে না চেনার ভান করে চলে যেও। আমি কিচ্ছু মনে করব না! তবে আজ এতদিন
বাদে কাউকে এত কিছু বলতে পেরে একটু হাল্কা লাগছে।”
ছোটবেলা থেকে খুব একটা কাঁদতে পারতাম না আমি। কিন্তু আজ যেন গলাটা হঠাৎ বুজে
এল। কল্পনার জন্যে একটা খাবারের প্যাকেট কিনে দিলাম। কিন্তু সেভাবে কিছু বলতে
পারলাম না। আসার সময় শুধু বলে এসেছিলাম, ভাল থাকিস কল্পনা। কল্পনা হাল্কা
হেসেছিল শুধু। এক সপ্তাহ পরে আমি ইন্সটিটিউশনে সার্টিফিকেটটা নিতে যাই। সেদিন
কল্পনার সাথে দেখা হয়নি। ভালই হয়েছিল হয়তো। নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে এনেছিলাম।
সেদিন আমি জেনেছিলাম, আমার যুক্তিবাদী মনটা সব কিছু গ্রহণ করতে পারে না। আমিও
সামাজিক জীব।
সমাপ্ত
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তনুশ্রী দত্ত

রাতুল কথা
হাসপাতালে মেল বিভাগের সামনে ওয়ার্ড বয়ের পোষাক পরা রাতু লকে দেখে চমকে ওঠে তণিমা।
প্রায় দশ বছর পর দেখল রাতু লকে। একি অবস্থা রাতু লের! শেষমেষ ওয়ার্ড বয়ের কাজ করছে!
তণিমার বর্ত মান স্বামী সেরিব্রাল আ্যটাকে অসুস্থ হয়ে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
তার স্বামী, বন্ধু র বাড়ি জলপাইগুড়িতে বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি করে এই হাসপাতালে
ভর্তি করা হয়েছে তাকে। ডাক্তার বলেছে তার স্বামীর বা-পাশটা পুরোপুরি বিকল হয়ে গেছে আর
চিরদিনের জন্য কথা বলার মতো ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। বা-পাশের পুরো অঙ্গটা বিকল
হবার জন্য হয়তো যতদিন বেঁচে থাকবেন তিনি বিছানাতেই বাকি জীবন কাটাবেন। তণিমাকে
ডাক্তারবাবুরা এটাও বলেছে "আপনারা আরও বেটার কোথাও চেষ্টা করে দেখতে পারেন।"
হাসপাতালে তণিমার স্বামীর দেখাশোনার জন্য ওয়ার্ড বয় রাতু লকে দেখে তণিমার ভিতরের গ্লানিটা
আরও বেড়ে উঠেছে। কোন মুখে এই মুখ রাতু লকে দেখাবে কিন্তু রাতু লের কাছে তার ক্ষমা যে চাইতেই
হবে। অনেক ভু ল করেছে সে! রাতু লকে ছেড়ে এসে শুভকে বিয়ে করে ভাল নেই তণিমা! প্রায়শই পাঁড়
মাতাল হয়ে এসে গায়ে হাত তু লত শুভ। সর্বক্ষণ অপমান করত তণিমাকে; তার রাতু লের সাথে বিয়ের
কথা তু লে।
তণিমার সাথে রাতু লের ভালোবেসে বিয়েটা হয়েছিল। রাতু লের মা দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ ছিল বিয়ের
আগে থেকেই। বিয়ের কিছু দিন পর রাতু লের বাবাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তনিমা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে সে তার বাবা মা দেখভাল করে পারবে না, সে এ বাড়ি আয়ার কাজ করতে আসেনি। নিত্যদিন তণিমা
এই নিয়ে অশান্তি করত। রাতু ল তণিমাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করতো, বলতো-"বাবা মা আর
কদিন বাঁচবে, তাই তারা ভালো করে বাঁচুক না! কটা দিন মানিয়ে নাও না একটু।"
রাতু লের আর্থিক অবস্থা খুব বেশী ভালো ছিল না যে বাবা মায়ের দেখভাল করার জন্য লোক রাখবে।
বিয়ের একবছর ঘুরতে না ঘুরতে তণিমা ছেড়ে চলে আসে রাতু লকে। মিউচুয়ালি ডিভোর্সটা দিয়ে দেয়
রাতু ল।
যে কোম্পানিতে কাজ করত রাতু ল সে কাজটাও ছেড়ে দেয়। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান রাতু ল।
ননীর পুতু লের মতন করে মানুষ হয়েছে সে। সেই ছেলে রান্না বাজারঘাট করা থেকে বাবা মায়ের
মলমূত্র পরিস্কার; সব কাজ সে একাই করতো। প্রথমে বাবা চলে গেল তারপর বছর দুয়ের মাথায়;
রাতু লের চিন্তায় চিন্তায় চরম ভু গে তার মাও রাতু লকে ছেড়ে চলে যায়। তারপর সে কলকাতার পাট
চিরদিনের জন্য চুকিয়ে জলপাইগুড়িতে চলে আসে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সে ভাবে কোন
যোগাযোগ রাখেনা।তণিমা তার জীবনে বড় ধাক্কা দিয়ে গেছে ,জীবন টাকে সে অন্যরকম ভাবে
ভালোবাসতে শিখেছে।
হাসপাতালের করিডোরে রাতু লকে একা পেয়ে তণিমা বলে-"তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। রাতু ল
বলে আপনার সাথে রোগীর বিষয় ছাড়া ব্যক্তিগত কোন কথা থাকতে পারেনা।" পাশ কাটিয়ে চলে
যেতে গেলে তণিমা হাতজোড় করে বলে "আমাকে ক্ষমা করে দিও, আমি তোমার সঙ্গে অনেক অন্যায়
করেছি। তোমার অসুস্থ বাবা মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।"
রাতু ল স্মিত হাসি মুখে বলে "হয়তো সেই জন্য ভগবান আপনাকে এই দিনটি দেখিয়েছেন। এবার
বাকি জীবনটা অসুস্থ স্বামীর সেবাযত্ন করে কাটান। আমি চাইলে অন্য ভাল পেশায় নিযুক্ত হতে
পারতাম, কেন যাইনি জানেন?? মা বাবার সেবাযত্ন করতে করতে আমি বুঝতে পেরেছি , সেবা করার
মধ্যে শান্তি আছে। আমি আমার জীবনের মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছি মানুষের রোগ যন্ত্রনার পাশে
থেকে। আমি ভালো আছি। আপনিও ভালো থাকবেন"- বলে হনহন করে চলে যায় রাতু ল।
তণিমার সবকিছু কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে ওঠে।
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সুব্রত মজুমদার

লেখালিখির বিপদ
ডাকপুরুষে বলেছে 'শতং বদ মা লিখ', যা খুশি বলে বেড়াওনা কেন লেখালেখির
হুজ্জুতিতে যেও না। তা কে শোনে সে কথা। আর শুনলেই সঠিক মানে করার মাথার দিব্যি
কে দিয়েছে ? অলর্ক তার দু'কেলাস পড়া সংস্কৃ তে জ্ঞানে যেটুকু বুঝল তা এই, - শতং বদ
অর্থাৎ শ'খানেক বদমাইশ লাঠি হাতে এসে দাঁড়ালেও মায়ের নাম করে লিখে যাও ।
সকলই তোমারই ইচ্ছা, আমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। আমিত্বের কোনও প্রকাশ নেই। সুতরাং
মাভৈঃ অলর্ক , লিখে যাও। তোমাকে কথাসাহিত্যিক হতেই হবে।
-"এ কি লিখেছেন আপনি ?" পড়তে পড়তে কপালে চোখ উঠে যায় 'জ্ঞান-গরু' সাপ্তাহিক
পত্রিকার সম্পাদক গজানন গোলদারের । গোলদারের চোখগুলো গোলগোল হয়ে ওঠে।
গোলমাল ঠেকে অলর্ক র। লেখা হতে চোখ সরিয়ে কপালের দু'পাশটা চেপে ধরে বলেন,
"এসব ছাপলে তো দেশে রায়ট লেগে যাবে। পাগলাগারদে জায়গার অসঙ্কু লান পড়ে
যাবে। জন্মের পরেই নৌকাডু বিতে তিস্তায় তলিয়ে যায় নায়িকা, উঠল তো উঠল একদম
অ্যামাজনের জঙ্গলের হীরের খনির ভেতর থেকে !" খনখনে গলায় বললেন গোলদার।
"নায়ক আবার সাংহাইতে মানুষ। সাহারার বুকে আরশোলার অভাবে মারা গেল !?"
শোকে পাথর হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়।
অলর্ক তার গর্বে প্রসারিত বুকটাকে যথাসম্ভব আরও প্রসারিত করে বলল,"এখান থেকেই
তো গল্পের শুরু স্যার।"
-"গল্পের শুরু না গল্পের গরু ? নায়ক মরে গেলে গল্পের আর কি থাকল ? স্বল্পেই তো শেষ
হয়ে গেল।"
-"প্যারানর্ম্যাল । প্রত্যেক প্যারায় নর্মাল অনুপাতে মিশিয়েছি। অশরীরী নায়কের সাথে
নায়িকার নাটকীয় মুলাকাত। একদম কাত হয়ে যাবে নায়িকা। ভূ ত দেখলে কেউ কাত না
হয়ে পারে না যে। আর নায়কের বাবা তখন তক্ষশীলা ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। কেমন প্লট বলুন তো ?"
-"আমাকে একটু সময় দিন। আমার শরীর কেমন যেন করছে। " চেয়ার থেকে নেমে
মেঝেতেই শুয়ে পড়লেন গোলদার। গোলাকার শরীর গড়িয়ে পড়ল। স্ট্রোক ! হার্টফেল ?
অক্সিজেন লাগতে পারে বোধহয় । বোধবুদ্ধি জাগ্রত করে অলর্ক । ঝুঁকে পড়ল
গোলদারের মুখের উপর। জ্ঞান হারাচ্ছে গোলদার। চটজলদি কিছু একটা করতেই হবে।
জলের ছিটে মেরেও জ্ঞান ফিরল না। অলর্ক চিন্তায় পড়ল । ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে
গেলেই পুলিশ কেস। কেশ ধরে টানাটানি। পুলিশে ছুঁ লে আবার ছত্রিশ ঘা। ঘায়েল হয়ে
যাবে শরীর। একবার ভবেশ মেসোকে ধরেছিল পুলিশে। বেশ মনে আছে অলর্ক র। মেসো
যাচ্ছিলেন অফিস। মাঝপথে বাস দাঁড়িয়ে যেতেই কন্ডাকটর বলল, "নেমে যান, নেমে
যান। পাড়ার ছেলেরা পথ অবরোধ করেছে। এ অবরোধ কখন উঠবে বলা মুশকিল।
ওপাশে অন্য কিছু ধরে নিন।"
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মেসো বাস থেকে নামলেন। ধরে নেওয়ার মতো কিছু ই দেখতে পেলেন না। এমনকি
অঙ্কে এক্সের মতো এক্সাইটেড কিছু ও না। তবে ছেলেদের দেখে বেশ উৎসাহিত হয়ে
উঠলেন। কিছু একটা পাওয়া অব্দি এদের সঙ্গেই বসা যাক। বেশ কৌতু হলও হল।
অবরোধে বসে থাকা একটা ছেলেকে শুধালেন,"ও ভাই.... "
-"কি হল কাকা ?"
-"রাস্তা আগলে বসে আছ কেনো ? চাকরি হয়নি ? ড্রেন সাফাই হচ্ছে না ? না কি
লোডশেডিং ?"
ছেলেটা মেসোর দিকে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "না না, ওসব কিস্যু না। ড্রেন
সাফাই নিয়ে আমরা কি করব ? আমাদের দাবি আলাদা। মোবাইল রিচার্জের টাকা
দিতে হবে। পকেটমানি বাড়াতে হবে। বাপ-মা যতক্ষণ আমাদের দাবি মেনে না নেয়
ততক্ষণ এই অবরোধ চলবে।"
ধক করে জ্বলে উঠল মগজ। নিজে উপার্জন করেও পকেটমানির জন্য গিন্নির কাছে
হাত পাততে হয় মেসোকে । এ অবিচার মেনে নেওয়া যায় না। চুলোয় যাক অফিস।
দুনিয়ার শোষিত এক হও। ছেলেটার পাশেই বসে পড়লেন মেসো। শ্লোগান দিতে শুরু
করলেন।
কিন্তু ইতিমধ্যেই কে যেন পুলিশে খবর দিয়েছে। মিনিট কু ড়ির ভেতর পুলিশের গাড়ি
এসে হাজির। বেতের লাঠি পড়তে লাগল অবরোধকারীদের পশ্চাৎদেশে। একদম
দেশছাড়াই পিটুনি। কাপড়কাচা হয়ে বাড়ি ফিরলেন মেসো । সেদিন হতে পুলিশের ছবি
দেখলেই আঁতকে ওঠেন। আঁত কে শুকিয়ে দেয় আতঙ্ক। আর পুরবাই বইলে ব্যাথা
জায়গাগুলো চিনচিন করে ওঠে।
মেসোর কথা ভেবেই আঁতকে উঠল অলর্ক । সে নিজের ছ'মাসের আকাচা মোজা খুলে
গোলদারের নাকের কাছে ধরল। জ্ঞান ফিরল না গোলদারের। কিন্তু জ্ঞান লোপ করতে
আর লুপ্ত জ্ঞান ফেরত আনতে তো মোজাদুটো মহৌষধি। তাহলে ?
আরেকটা উপায় আছে। এবার সেটাই বের করল অলর্ক । এক বান্ডিল গোলাপি নোট।
নোটেবল জিনিস। বান্ডিলটা মুখের কাছে ধরে নাড়াচাড়া করতেই গোলদারের জ্ঞান
এলো। বান্ডিলটা চেপে ধরে গোলদার বললেন, "বের করব। তোমার উপন্যাস আমি
ধারাবাহিক হিসেবে বের করব।"
পরের সপ্তাহ হতেই শুরু হয়ে গেল ধারাবাহিক 'চাঁদের দেওয়ালে ঘুঁটে' । হইচই পড়ে
গেল। প্রথম মাস হতেই ব্যাপক সাড়া। অফিসের পিওনবুকে ছড়া লিখতে লাগল লোক,
ছড়িয়ে দিল একেবারে। পার্কে র বেঞ্চে অঙ্ক কষতে লাগল রোমিওরা, বাংলার মাষ্টার
ক্লাসে ওহমের সূত্র বোঝাতে শুরু করলেন। মন্ত্রী এসে দেখলেন তার চামচারা সভাস্থলে
বসে ইচিংবিচিং খেলছে। সৃষ্টিছাড়া কান্ড।
পুলিশের বড়কর্তা গোয়েন্দা মারফত জানলেন ধারাবাহিকের কথা। "ঘুঁটে দেওয়াচ্ছি
তোমায়। পিঠের ছাল তু লে তার উপর ঘুঁটে না দিই তো আমার নামে কু কু র পুষিস
হতভাগা !" বলেই বেরিয়ে গেলেন অলর্কে র খোঁজে।
আর অলর্ক ? সে বেপাত্তা। তবে এখনও বেনামে লিখছে। যে করেই হোক
কথাসাহিত্যিক তাকে হতেই হবে।
---
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সুদীপ দাস

সাদা পলাশ
আচ্ছা জীবনগুলো এরকম কেন ! কিছু ..না চাইতেও সহজেই এসে ধরা দেয়, আবার কিছু ... হাজার চেষ্টা
করেও অধরাই থেকে যায় । চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য শুধু এইটুকু ই…..'চা আর পা'। অর্থাৎ ' চাপা '
…. দুঃখ কষ্ট গুলো চাপা দিতে দিতে ছোট ছোট সুখগুলোও অদৃশ্য পর্দায় ঢাকা পড়ে যায় ।
যেমন …."শুকনো ঝরা পাতার স্তরের নীচে চাপা পড়ে যায় সদ্য গজিয়ে ওঠা ঘাসের চারাগুলো।"
গোলাপের পাঁপড়িতে আজ পচন ধরেছে হকারের নিষিক্ত নোনা ঘামের সমুদ্রে …….
ট্রেনের অ্যানাউন্সমেন্ট টা শুনতেই রকমারি খেলনায় সাজানো ক্রশটা নিয়ে রেডি হয়ে গেল পলাশ। আজ
বিক্রিবাট্টা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই কোন সকালে সূর্যের সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠে কোনরকমে দুটো
জলমুড়ি চিবিয়ে বেরিয়ে পড়া। কয়েকটা লোকাল ট্রেনে ঘুরে বেরিয়েছে কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি। ওই
একটা পুতু ল আর গোটা চারেক চিরুনি এবং দুটো নেলকাটার.. , অগত্যা বামুনের গরু হয়ে নেমে পড়া। বিক্রি
বলতে এই! এতে পরিবারের সদস্যরা তো দূর; নিজের অর্ধেক পাকস্থলীও ভরবে না। তার উপর মায়ের
ওষুধের খরচ। দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনে সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর মানুষ জন ভ্রমণ করে। তাই প্রচ্ছন্ন
একটা আশা করাই যেতে পারে। বেলা আড়াইটে বাজলো তিন বোতল জল ছাড়া পেটে আর কিছু ই ঢোকেনি।
এটাই শেষ ট্রেন। এরপরে আর কোন ট্রেনে পলাশ হকারি করে না। এতেই বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে
যায়। পানাগড়ের কাছে নেমে সেখান থেকে আবার সাইকেলে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক, তবে গিয়ে ওর গ্রাম।
ডিজিটাল বোর্ডে এস-৯ লেখাটা ফুঁ টে উঠতেই ওর তলায় গিয়ে দাঁড়ালো পলাশ। মাঝারি দ্রুততায় প্লাটফর্মে
ঢুকলো নীল সাদা রঙের ট্রেনটা। রোজকার অভ্যাস মত চলন্ত ট্রেনের পাদানিতে খুব সতর্ক কৌশলে পা দিয়ে
ভেতরে ঢুকে গেল পলাশ।
"পেটের রোগ বাড়াতে চান না; সুস্থ থাকতে চান। যদি সুস্থ থাকতে চান তাহলে দাঁত দিয়ে একদম নয়, খুব
টেনশন-এ পড়লেও নয় .. সর্বদা সঙ্গে রাখুন এই অতি উচ্চমানের নেলকাটার। জানলা দিয়ে হাওয়া এসে
বাহারি চুল নষ্ট করে দিয়েছে, বব কাট- বাজ কাট- পিক্সি কাট -স্পাইক কাট -সামার কাট -ব্ল্যাঙ্ক কাট যে কোন
কাটকে সঠিক ভাবে ধরে রাখতে ব্যবহার করুন আমার এই চিরুনি। দিদিভাই দাদাভাই লাগলে বলবেন।
দেখলেই কিনতে হবে তার কোনো মানে নেই, তবে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন।"
বলতে বলতেই হঠাৎ করে চোখ পড়ল জানলার ধারে বসা একটা বাচ্চার দিকে। হাতে ধরা খেলনাগুলোর
মধ্যে যে পুতু লটা সবচেয়ে উপরে সেটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ঝোপ বুঝে কোপ মারার চেষ্টায় বলে
উঠলো --- 'বাহারি পুতু ল আছে , মোবাইল ফোন আছে , খেলনা গাড়ি আছে কি লাগবে বলুন।' আরো কিছু
বলতে যাচ্ছিল বাচ্চাটা যার কোলে বসে আছে তার মুখের দিকে তাকিয়েই খোলামেলা কথাগুলো কেমন যেন
খোলসের মধ্যে ঢুকে গেল।
তনু ! আরেকবার ভালো করে চাইল…. হ্যাঁ তনামিকা-ইইই তো। অপ্রত্যাশিত লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল।
ওখান থেকে পালাতে যাবে, তনুর ডাকে ভেতরটা কেমন যেন কেঁ পে উঠল।
তনু কি তাহলে পলাশ কে চিনতে পেরেছে। চিনতে পেরেই ওকে ডাকছে। হাত পা গুলো শির শির করে কাঁপতে
লাগলো। লজ্জা ঘৃণা অভিমান মিশ্রিত এক বিরল অনুভূ তি মনের মধ্যে ঢেউ তু ললো।
কি করবো এখন ? তনুর ডাকে সাড়া দেবো না আড়ালে লুকিয়ে পালিয়ে যাবো। পাশ থেকে একজন বলে
উঠল 'ও দাদা আপনাকে ডাকছে।' যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করে তনুর দিকে ফিরল পলাশ। মাথা নিচু
করে পলক পায়ের দিকে চোখ রেখে বলল.. "বলুন?"
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"ওই উপরের খেলনা গা……" বলতে বলতে কেমন মিইয়ে গেল তনু। পলাশ না ! হাজার
চেষ্টা করেও মুখ থেকে আর কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না, কেবল তির তির করে ঠোঁট
দুটো কাঁপতে লাগলো। পলাশকে এই অবস্থায় দেখে বা পুরোনো স্মৃতির ঘা হঠাৎ করে
দগদগে হয়ে যাওয়ায় … যে কারণেই হোক, কোনরকমে চোখের সীমানায় হঠাৎ করে ধেয়ে
আসা নোনাজল লুকাবার জন্য জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দূরের দৃশ্য দেখতে লাগলো।

আজ প্রায় সাত বছর পরে দুজনের দেখা। সেই রাজ কলেজে পড়াকালীন পলাশ আর তনুর
নদীর পাড় ছাপানো প্রেম আজও কলেজের আনাচে-কানাচে দুষ্প্রাপ্য স্মৃতির চিহ্ন বহন করে
চলেছে। কলেজের অ্যানুয়াল ফাংশন এর সেই দিনটার কথা আজও পলাশের চোখে ভাসে।
পলাশের গান শুনে তনু মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সোজা স্টেজে উঠে অপরিচিত পলাশকে জড়িয়ে ধরে
গভীর চুমু খেয়েছিল। ঠোঁটে আজও যেন পলাশ তার সুমিষ্ট গন্ধ পায়। পলাশের গায়ের গন্ধ,
চুলের গন্ধ আজও যেন তনুর সারা শরীরে মাখামাখি ছোটাছু টি করে বেড়ায়।
লেখাপড়া ও গান-বাজনায় পটু পলাশ বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের দায়িত্ব
সামলাতে গিয়ে বুকে পাথর চেপে বিসর্জন দেয় পাঁচ বছরের গভীর প্রণয়। নিজের হাতে
ছিড়ে ফেলে তার সবচেয়ে প্রিয় বাঁধুনি - তনুকে।
পানাগর স্টেশন ক্রস করার সময় ট্রেনটা সামান্য স্লো হয়। সেই সুযোগে পলাশ গাড়ি থেকে
নেমে কিছু টা ছু টে তারপর থামে।
ওভার ব্রিজের কাছে এসে পিছন ফিরে তাকাতেই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলোনা
পলাশ। ঝাপসা হয়ে যাওয়া চোখে দেখল ট্রেনের কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে তনু নরম চোখে
একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে আর জলের ধারা নেমে ঠোঁট ভিজিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ে
গেল সেদিনটার কথা। দুজনের প্ল্যানমাফিক পালিয়ে বিয়ে করার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুতই
ছিল। কিন্তু আগেরদিন গানের ক্লাস করে ফেরার সময় এরকমই চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে
গিয়ে ট্রেনের চাকার তলায় প্রায় ঢুকেই গেছিল পলাশ,, উপস্থিত কিছু লোকের তৎপরতায়
প্রাণ ফিরে পায় সেদিন কিন্তু একটা পা চিকিৎসায় বাদ যায়। শুধু পা বললে ভু ল হবে তার
সাথে সাথে জীবন থেকে আরেকটা অমূল্য সম্পদও বাদ চলে যায়। ……. শুকিয়ে যাওয়া
ঘামের নোনতা দানাগুলোকে বুকে চাপিয়ে চোখের জল মেঘভাঙা বৃষ্টির মত ঝরে পড়তে
লাগলো।

ফাল্গুন মাসের দুপুরে গাছে গাছে ফু টে থাকা রাঙা পলাশ দেখে পলাশের শুকনো ফাঁটা
ঠোঁটে অভিমানের রেখা দাগ কেটে গেল। মনে মনে প্রেমের দেবী ভেনাসের উদ্দেশ্যে
বলল..….. "খোঁড়া পলাশের জীবনে আর রাঙা পলাশ ফোঁটালে না।"
ভালোবাসা কাউকেই খালি হাতে ফেরায় না….
"হয় সুখের রাঙা পলাশ ছড়িয়ে যায় ---নয় বিরহের সাদা পলাশ ফু টিয়ে যায়…….!!!!!!""
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পূজা চক্রবর্ত্তী

রক্ত পিশাচ নিধন
ভবানীপুর গ্রাম। গ্রামের ঠিক মাঝখানে অষ্টভূ জা মা ভবানীর একটি জাগ্রত মন্দির। গ্রামের লোকদের
মতে মা নাকি এখানে স্বয়ং বিরাজ করেন এবং গ্রামের মানুষের বিপদে আপদে মা তাদের রক্ষা করেন।
গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার রুদ্রমঙ্গল মুখোপাধ্যায়। মা ভবানীর একনিষ্ঠ ভক্ত। গ্রামের সকলেই তাকে
শ্রদ্ধা করেন এবং ভালোবাসেন। আর ভালোবাসবে নাইবা কেন তিনিও তো গ্রামের সাধারণ মানুষের
বিপদে সবসময় পাশে দাড়ান।
এভাবে গ্রামের সকলের বেশ ভালোই দিন কাটছিল ।কিন্তু এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হলোনা। গ্রামে
আগমন ঘটলো এক অঘোর তান্ত্রিকের। ভয়াল তার চেহারা। সে আস্তানা গাড়লো গ্রামের অদূরে থাকা
জঙ্গলে। আস্তে আস্তে গ্রামে শুরু হলো এক ভয়াবহ ঘটনা। গ্রামের কু মারী মেয়েরা একের পর এক
হারিয়ে যেতে শুরু করলো। এরপর একদিন গ্রামের সকলে জমিদার মশায়ের কাছে গিয়ে সব ঘটনা
খুলে বলল এবং সাহায্য প্রার্থনা করলো।
জমিদার প্রজাদের এই বিপদের কথা শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তার লেঠেলদের আদেশ
দিলেন গ্রামে পাহারা বসানোর জন্য । এই পাহারা বসিয়ে জমিদার জানতে পারলেন গ্রামের মেয়েদের
এই হারিয়ে যাওয়ার পেছনে সেই অঘোর তান্ত্রিকের হাত রয়েছে।জমিদার এইসব শুনে আর সহ্য
করতে পারলেন না। সেই রাতেই তার লেঠেল বাহিনী নিয়ে হামলা করলো তান্ত্রিকের ডেড়ায়।
সেইদিন ছিল অমাবস্যা। জমিদার দেখলেন সেই তান্ত্রিক যজ্ঞে বসে আছে আর তার সামনে একটি
গাছের সাথে বেধে রাখা একটি কু মারী মেয়ে। আর যজ্ঞের আগুনের সামনেই রাখা এক ভয়াল দর্শন
দানবের মূর্তি । এইসব দেখে জমিদারের আর বুঝতে বাকি রইলো না যে সেই তান্ত্রিক কোনো
অপদেবতার উপাসক। এরপর জমিদারের নির্দে শে তার এক লেঠেল সজোরে আঘাত করে সেই
তান্ত্রিকের মাথায়। তান্ত্রিক একদমই প্রস্তুত ছিলনা এই অতর্কি ত হামলার জন্য। এরপর তান্ত্রিকের উপর
ঝাপিয়ে পড়ে জমিদারের লেঠেল বাহিনী।নিশ্চিত মৃত্যু হবে বুঝতে পেরে মৃতপ্রায় সেই তান্ত্রিক
জমিদারকে বলে ," ওরে মূর্খ জমিদার আমি রক্তপিশাচের উপাসক। আজকের এই বলিটা দিতে
পারলে আমি সিদ্ধি লাভ করতে পারতাম আর তু ই আমার সিদ্ধির পথে বাধা দিলি। আমি তোকে
অভিশাপ দিচ্ছি ,একদিন তোর বংশেরই কেউ আমার প্রভু কে জাগাবে ,আর প্রভু তোর বংশ ধ্বংস
করবে।" এইটুকু বলে তান্ত্রিকের মৃত্যু হয়।
জমিদার বেশ ভয় পায় আর মনে মনে মা ভবানীকে স্বরণ করে বলেন , "মা তু মি রক্ষা করো আমার
বংশকে।"
এরপর কেটে যায় বেশ কিছু বছর । জমিদার মশায়ও এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন তার ছেলে প্রতাপই
তার জমিদারি দেখাশুনা করেন। প্রতাপও তার পিতার মতো প্রজাবৎসম জমিদার এবং মা ভবানীর
ভক্ত। জমিদার প্রতাপের একটি মেয়ে । তার নাম রাই।
একদিন প্রতাপ এবং তার স্ত্রী বিনোদিনী মা ভবানীর মন্দিরে আসেন মাকে দর্শন করতে। মন্দির থেকে
ফেরার পথে তারা মন্দিরের বাইরে একটা ছোট বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পায়। এরপর শব্দের উৎস
খুঁজতে খুঁজতে তারা মন্দিরের পাশের ঝোপের মধ্যে একটি শিশুকে খুঁজে পায়। আর শিশুটি ছিল
একটা কন্যা শিশু। শিশুটির সারা শরীর থেকে অদ্ভুত এক জ্যোতি বের হচ্ছিল আর মুখে ছিল অদ্ভুত
এক মায়া।
তার কান্নায় জমিদার স্ত্রী বিনোদিনীর খুব মায়া হয় এবং তিনি শিশুটিকে নিজের কোলে নিয়ে পরম
স্নেহে আদর করতে থাকে। এরপর জমিদার গিন্নি এবং জমিদার মশায় শিশুটিকে মায়ের আশীর্বাদ
মনে করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং সবাইকে সব ঘটনা খুলে বলেন। সবকিছু শুনে
জমিদার রুদ্রমঙ্গল সবাইকে বলেন এ নিশ্চই মায়ের ইচ্ছা। মা-ই হয়তো চান এইশিশুটি আমাদের
বাড়িতেই থাকু ক, তাই হয়তো সারা গ্রামে এতো মানুষ থাকতে তোমরাই একে খুঁজে পেলে।
অতঃপর তিনি বলেন এইশিশু আজ থেকে এই বাড়িতেই থাকবে আর এই বংশের কন্যার পরিচয়েই
বড় হবে এবং তিনি শিশুটির নাম রাখেন শিবানী।
শিবানিকে পেয়ে সকলে খুশি হলেও, খুশি হতে পারলোনা শুধু পাঁচ বছরের রাই।..

23
23

সে যেন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলনা শিবানীকে।
জমিদার বাড়ির সকলে নিজেদের বংশের মেয়ের মতই শিবানীকে ভালোবাসলেও রাই শিবানীকে পছন্দই
করতোনা। সকলে ভাবলো হয়তো ছোটো বলে রাই এমন ব্যবহার করছে বড় হলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে
যাবে। কিন্তু বড় হওয়ার পর থেকে এই অপছন্দটা আরো বেড়ে গেল। তফাৎ শুধু এটুকু ই, আগে শিবানীর প্রতি
এই বিরক্তিটা রাই সবার সামনে প্রকাশ করে ফেলতো কিন্তু এখন আর সে সবার সামনে প্রকাশ করে না। সবার
সামনে রাই শিবানীকে ভালোবাসে দেখলেও সবার আড়ালে সে শিবানীকে একদমই পছন্দ করত না। আর এ
বিষয়টা শিবানী খুব ভালো করেই বোঝে।
কিন্তু শিবানী এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের মেয়ে শিবানী। দিদির হাজার বকাবকি, হাজার
রাগারাগি শোনার পরেও কি করলে দিদি একটু খুশি হবে একটু ভালোবাসবে তাকে সবসময় এই চিন্তাই করতে
থাকে সে।
এভাবেই দিন কাটতে থাকে। রাই আর শিবানি বড় হতে থাকে । একসময় তাদের পড়াশোনার জন্য গ্রাম থেকে
শহরে পাঠানো হয়। একই সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে হয় রাই আর শিবানীকে। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে রাই
শিবানীর সাথে তেমন কথাই বলে না। দুজনেই পড়াশোনায় খুব ভালো এবং দুজনেই নিজেদের পড়াশোনা নিয়ে
ব্যস্ত থাকে।
ছোটো বেলা থেকেই রাই বই পড়তে খুব ভালোবাসে। যখনি সময় পায় সে বই পড়ে। বিভিন্ন ধরনের বই। কিন্তু
তার সবথেকে বেশি ভালোলাগে ভু ত, প্রেত , দানব, দানবী আর তন্ত্র মন্ত্র বিষয়ক বই। এসব বিষয় সম্পর্কে তার
অনেক জানার আগ্রহ। কলেজে রাইয়ের সবথেকে ভালো বন্ধু হলো রুপম। বন্ধু বললে ভু ল হবে মূলত রাই মনে
মনে ভালোবাসে তাকে। নম্র ভদ্র একটা ছেলে রুপম। রুপমও বইপোকা। বই পড়তে সেও খুব ভালোবাসে। মূলত
রাই আর রুপমের বন্ধু ত্বটা এতোটা গভীর হয় এই বই পড়ার জন্যই। কিন্তু তাদের বই পড়ার বিষয়ে ছিল বিস্তর
ফারাক। যেখানে রাই তন্ত্র মন্ত্র বিষয়ক বই পড়তে ভালোবাসে সেখানে রুপম ভালোবাসে বিভিন্ন দেব দেবী
সম্পর্কে পড়তে। বিভিন্ন দেব দেবী সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান তার।
এরমধ্যে কলেজে পুজোর ছু টি শুরু হওয়ার সময় হয়ে গেল। রাইদের গ্রামের বাড়ি মানে ভবানীপুরে খুব ধুমধাম
করে দুর্গা পুজো হয়। মা নাকি স্বয়ং আসেন সেখানে পূজা গ্রহণ করতে। এই পুজোর সময় নাকি মায়ের কাছে যে
যা চায় মা তাকে তাই দেন। তাই বহু দূরদূরান্ত থেকে নাকি অনেক মানুষ আসে এই পুজোর সময়। রুপম রাইয়ের
মুখে অনেক শুনেছে এই পুজোর কথা।তাই আর না থাকতে পেরে শেষে একদিন রুপম রাইকে বলেই বসলো যে
এবার পুজোয় তোর সাথে তোদের গ্রামের বাড়ি যাব। রাই খুব খুশি হলো রুপমের এই কথা শুনে।
কলেজে পুজোর ছু টি পড়ে গেলো। রাই রুপম ও শিবানী রওনা দিল তাদের গন্তব্য ভবানীপুরের উদ্দেশ্যে। রাই ও
শিবানী স্টেশনে দাড়িয়ে ছিল। রুপমও স্টেশনে চলে এলো। রুপম স্টেশনে এসে দেখলো রাই ও তার পাশে আর
একটি মেয়ে দাড়িয়ে আছে। রুপম শিবানীকে চেনে না। রাই তার পরিবারের সবার কথা রুপমকে বললেও তার
যে কোনো ছোটো বোন আছে তা সে কখনোই বলেনি রুপমকে।
স্টেশনে এসে রুপম একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শিবানীর দিকে। কি অপূর্ব দেখতে তাকে যেন কোনো দেবী। কি স্নিগ্ধ
তার মুখ ,কি মায়াবী তার চোখগুলো। একবার তার দিকে তাকালে যেন অন্য আর কোনদিকে তাকাতেই ইচ্ছে
করেনা। এভাবে কতক্ষন তাকিয়ে ছিল রুপম শিবানীর দিকে তা সে জানেনা। হঠাৎ রাইয়ের ডাকে তার সম্বিত
ফিরলো। রাই তাকে বলল ," কি রে রুপম আমি তো এখানে কোনদিকে তাকিয়ে আছিস তু ই..? সেই কখন থেকে
তোকে ডাকছি।" রুপম রাইয়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়েই উল্টে রাইকে প্রশ্ন করে ," এই রাই তোর সাথের
ওই মেয়েটা কে রে..? আগে তো কখনো দেখিনি।"
এবার রাই কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ,"ও শিবানী আমার ছোটো বোন।"
রুপম এবার বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে , তোর বোন..? তোর যে কোনো বোন আছে কই তু ইতো আগে কখনো
বলিসনি আমায়। তু ই তোর পরিবারের সবার কথা বললেও তোর যে কোনো ছোটো বোন ও আছে তার কথা
আগে বলিসনি কেন আমায়...?"
এবার রাই কি বলবে ভাবতে থাকে। হঠাৎই তাদের ট্রেন চলে আসে। আর রাই কথা এড়ানোর জন্য তাড়াহুড়ো
করে ট্রেনে উঠতে থাকে।
ট্রেনের মধ্যে রাই রুপমের সাথে অনেক কথা বলে। কিন্তু
রুপম তার কোনো কথারই তেমন একটা উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে একটু দূরে বসে থাকা শিবানীর
দিকে। কিন্তু শিবানীর এসব কোনদিকে মন নেই । সে ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কোনো ছোটো
বাচ্চা যেমন মুগ্ধতা নিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাক, শিবানীও তেমনি ছোটো কোনো বাচ্চার মত একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে
জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে।
এভাবেই একসময় ট্রেন এসে থামে ভবানীপুর স্টেশনে...
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খুব বড় স্টেশন নয় ভবানীপুর। ট্রেন থেকে নামার পর তারা একটি ভ্যানে উঠে রাইদের
বাড়ির উদ্দশ্যে রওয়ানা হয়।
ছবির মতো একটি গ্রাম ভবানীপুর। সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা একটি গ্রাম। গ্রামের দুপাশে
ফসলী জমি মাঝখান থেকে রাস্তা। রাইয়ের মুখে অনেক শুনেছে তাদের গ্রামের কথা। আর
আজ নিজের চোখে রুপম দেখেও নিলো। সত্যিই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রাম ভবানীপুর। মা
ভবানী যেন দুহাত তু লে আশীর্বাদ করে ভরিয়ে তু লেছে এই গ্রামকে। এভাবেই চারপাশের
প্রকৃ তি দেখতে দেখতে তাদের ভ্যানটা জমিদার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। রুপম ভ্যান
থেকে নেমে বেশ কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থাকে বাড়িটির দিকে। বেশ বড় এবং পুরনো জমিদার
বাড়ি।
রুপম এভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে রাই রুপমকে বলে," এই রুপম এভাবে বাইরেই দাড়িয়ে
থাকবি , নাকি আমাদের সাথে ভেতরেও যাবি..?" রুপম বলে ," হ্যা চল।"
বাড়িতে গিয়ে রাই বাড়ির সবার সাথে রুপমের পরিচয় করিয়ে দেয় আর বলে ও আমাদের
গ্রামের পুজো দেখতে এসেছে । পুজোর কটাদিন ও এখানে আমাদের সাথেই থাকবে।
রাইদের বাড়ির সকলে রুপমকে সাদরে গ্রহণ করে।
চতু র্থীর দিন রাইয়েরা বাড়িতে আসে। এভাবে পঞ্চমীর দিনও কেটে যায় । এরপর আসে
ষষ্ঠী। সারা গ্রামে সজো সাজো রব। সারা গ্রাম মেতে ওঠে পুজোর আনন্দে। ষষ্ঠীর সকালে
রাই রুপমের কাছে যায় রুপমকে ডাকতে। রাই বলে," এই রুপম তু ই তৈরি তো? পুজো
মন্ডপে যাবি না..?"
"হ্যাঁ রে আমি তৈরি। চল যাওয়া যাক। কিন্তু রাই শিবানী কোথায় রে..? ওকে তো দেখছিনা।"জিজ্ঞেস করে রুপম।
রাইয়ের এবার একটু রাগই হয়। সেই বাড়ি আসা থেকে রাই লক্ষ্য করছে সবকিছু তেই রুপম
শিবানীর খোঁজ করছে।
রাইকে এভাবে চুপ করে থাকতে দেখে রুপম বলে," কি রে বল শিবানী কোথায়..? ও যাবেনা
আমাদের সাথে..?" রাই নিজের রাগটা চেপে মুখে একটু হাসি টেনে উত্তর দেয়," জানিনা রে
ও বোধ হয় ঘুম থেকে ওঠেনি এখনও।"
কথাটা শুনে যেন একটু উদাস হয়ে রুপম বলে," ও আচ্ছা তাহলে চল যাওয়া যাক।"
রাই ও রুপম মন্ডপের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথে রাই রুপমের সাথে অনেক কথা বলার
চেষ্টা করে কিন্তু রুপম রাইয়ের কোনো কথারই তেমন একটা উত্তর দেয়না। এভাবেই তারা
একসময় মণ্ডপে এসে পৌঁছায়।
এবার রুপমের অবাক হওয়ার পালা ছিল। মণ্ডপে গিয়ে রুপম দেখে শিবানী অনেকক্ষণ
আগেই মণ্ডপে চলে এসেছে এবং পুজোর কাজে সাহায্য করছে। রুপম লক্ষ্যকরে মা
ভবানীর বিগ্রহের সাথে যেন শিবানীর মুখের অদ্ভুত এক মিল রয়েছে।
এরই মধ্যে রাই ও রুপমকে দেখতে পেয়ে শিবানী মন্দির থেকে নেমে রাইদের কাছে এসে
বলে আরে দিদিভাই তোমরা চলে এসেছো। সকালে মন্ডপে আসার সময় আমি তোমাদের
ডাকতে গিয়ে দেখি তোমরা ঘুম তাই আমি একাই চলে আসি । এই বলে রুপমের হাত ধরে
শিবানী রাইয়ের সামনে থেকে রুপমকে মন্ডপের মধ্যে নিয়ে চলে যায়। রুপমও মন্ত্রমুগ্ধের
মতো শিবানীর সাথে চলে যায়। আর এইসব দেখে রাই খুব রেগে যায় এবং বাড়ি চলে
আসে।...

চলবে-
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প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য

বিষ রহস্য
"বিশু এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো। কফিটা খেয়ে, একটু জল না খেলে হয় না।"
মহাজনের কথায়, চাকর বিশু পাশের ঘর থেকে জল আনতে উঠে গেল। জল নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে দেখে, মহাজন'
নীলরতন বাবু মেঝেতে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে প্রচন্ড রক্ত বমি। তারপর হঠাৎ শরীরটা
কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল। বিশু প্রচন্ড ভয় পেয়ে খবর দিল ডাক্তার কে। ডাক্তার এসে নীলরতন কে মৃত ঘোষণা
করল। সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়ার জন্য বলল, বিশুকে।
"হুম, তাহলে ঘটনাস্থলে তু মি উপস্থিত ছিলে।' বেশ জোরের সাথেই জিজ্ঞেস করল অচিন্ত্য বর্মন।
বেঙ্গল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান,এই অচিন্ত্য বর্মন। সঙ্গে আছে সাব ইন্সপেক্টর দীপক।
'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।' উত্তর দিলো বিশু।
ওনার কে কে আছেন?
ওনার এক মেয়ে, বোর্ডিং-এ থাকেন। আর স্ত্রী রয়েছেন ওপরের ঘরে।
উনি তো মহাজন! নিডি মানুষদের টাকা ধার দেন আর চড়া সুদে ফেরত নেন।
হ্যাঁ স্যার।
তু মি যখন ঘরে ছিলে কি দেখলে?
স্যার উনি দিব্যি কফি খাচ্ছিলেন। ওনার একটা বদ অভ্যাস চা বা কফি খেলেই জল খেতেন। দাদাবাবুর কথামত আমি
জল আনতে গিয়েছিলাম ফিরে এসে দেখি এই অবস্থা।
ওকে। তাহলে হয়তো কফিতে বিষ মেশানো থাকতে পারে। দীপক ফরেনসিকে কফি সমেত কাপ আর মৃত দেহটাকে
পাঠানোর ব্যবস্থা করো।
দীপক অচিন্ত্যর কথা অনুযায়ী কাজ করলো। অচিন্ত্য আবার বিশু কে ডেকে বলল 'নীলরতন বাবুর স্ত্রীর সাথে দেখা
করতে চাই।
হ্যাঁ চলুন, ওপরেই আছেন উনি।
দরজায় একটা হাল্কা টোকা মেরে অচিন্ত্য বলল- 'আসতে পারি রেবা দেবী?'
কান্না মিশ্রিত গলায় রেবা দেবী বললেন- 'হ্যাঁ আসুন।'
আপনি ঘটনা প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান?
রোজকার মতো; ও, ওর ঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল। আমি একটু ব্যাংকে গিয়েছিলাম। ফিরে দেখি এই অবস্থা।
আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ।
পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে, বেশ চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল অচিন্ত্য। একটাই ভরসার জায়গা ছিল, ফরেনসিক আর
পোস্টমর্টেম রিপোর্ট।
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দীপক ঘরে ঢুকে বলল- 'ফরেনসিকে, কফিতে কোন বিষ পাওয়া যায়নি কিন্তু পোস্টমর্টেমে মৃতের
শরীর থেকে বিষ পাওয়া গেছে। শরীরে আলাদা কোনো ক্ষত চিহ্নও নেই, ইঞ্জেক্ট করে বিষ দেওয়া
হয়েছে সে রকম কোনো প্রমাণও মেলেনি।'
এটা কিভাবে সম্ভব!!!খাবারে বিষ নেই!! তাহলে শরীরে বিষ ঢুকলো কিভাবে!!
আবার একবার মহাজনের বাড়িতে যেতে হবে।
পরদিন সকালে, সিল্ড রুমে ঢুকে, তথ্য তল্লাশি চালানোর পরে। মহাজনের ডেস্ক থেকে, একগোছা
টাকা পাওয়া গেল। টাকা দেখেই মৃদু হাসল অচিন্ত্য। দীপকের দিকে তাকিয়ে বলল এগুলোকে
ফরেনসিকে পাঠাও।
দীপক কিছু বুঝতে পারল না।
রিপোর্ট আসতে একটু দেরি হল। সেই সুযোগে তথ্যতল্লাশি করে আরও বিশেষ কিছু তথ্য জোগাড়
করল অচিন্ত্য। রিপোর্ট হাতে পেয়ে দীপক দেখতে পেল টাকার মধ্যে মিশে ছিল পটাশিয়াম
সায়ানাইড।
কিন্তু টাকা থেকে কিভাবে!! পটাশিয়াম সায়ানাইড এত সহজলভ্যও নয় ,কিভাবে পেল তাহলে??
অচিন্ত্য বলল- 'মহাজনের কাজটা কি যেন ভাই? অনেকটা ব্যাংকের মতো, মানুষজনকে ধার-দেনা
দেওয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা নগদে হয়। তাই টাকা গুনতেই হয়। অনেক কে লক্ষ্য করবে টাকা
গোনার সময়, জল না পেয়ে, জিভে আঙ্গুল ঠেকিয়ে টাকা গোনে। মহাজনও তাই করেছিলেন। আর
তাতেই পটাশিয়াম সায়ানাইড প্রবেশ করে শরীরে।'
বুঝলাম।
একটা খুনের পেছনে প্রতিটা হত্যাকারীর একটা মোটিভ থাকে। সেটাই খুঁজে বার করতে গিয়ে তথ্য
তল্লাশি করে জেনেছি, বেশ মোটা অংকের টাকা ইনস্যুরেনস করেছিলেন মহাজন - নীলরতন বাবু।
নমিনি কে ছিল জানো??
কে?
ওনার স্ত্রী।
তার মানে বলতে চাইছো, ওনার স্ত্রী-ই খুনটা করেছে? কিন্তু কিভাবে প্রমাণ করবে?
মনে আছে ওনার স্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বলেছিলেন খুনের দিন ব্যাংকে গিয়েছিলেন।
বলতে পারো সেকেন্ড স্যাটারডে মানে যেদিন খুন হয়েছিল, সেদিন কোন্ ব্যাংক খোলা ছিল?
সাধারণত মাসের দ্বিতীয় ও চতু র্থ শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকে।
তারমানে স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে, যে খুনটা নীলরতন বাবুর স্ত্রী রেবা দেবী-ই করেছিলেন।

27
27

পরদিন সকালে, মহাজনের বাড়ী থেকে ওনার স্ত্রী কে গ্রেফতার করে থানায় আনা হল। অচিন্ত্য
রেবা দেবীকে জিজ্ঞাসা করল- 'একটুর জন্য ভু ল করে ফেললেন। মাসের দ্বিতীয় শনিবার যে
ব্যাংক বন্ধ ভু লে গেছিলেন।'
আপনাকে এই কথাটা বলে ফেলে খুব বড় ভু ল করেছি। কিন্তু ওউও ভু লে গেছিল, তাই টাকাগুলো
আমাকে ব্যাংকে ফেলার জন্য পাঠিয়েছিল। সেই সুযোগে টাকায় পটাশিয়াম সায়ানাইড
লাগিয়ে,বিশুকে দিয়েই ওর অজান্তে ওর ডেস্কে রাখিয়ে দিই। ও তখন বাথরুমে ঢুকে ছিল।
তারমানে বিশুও এর সাথে যুক্ত আছে?
পটাশিয়াম সায়ানাইড তো অত সহজলভ্য নয়।বিশুই জোগার করে দিয়েছিল।
বিশু কেও গ্রেপ্তার করে আনা হল। বিশুকে দাদাবাবু কে খুনের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করায় ও বলল'দাদাবাবু না ছাই। আমার নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে আমার যাবতীয় জমিজমা ঐ গ্রাস করেছে।
আমি দিতে পারবো না বলায়, আমার মেয়ের শরীরের বিনিময় সেই ধার শোধ হবে বলেছিল
শয়তানটা। তাই সহ্য করতে না পেরে, দূরসম্পর্কে র কাকার ছেলের কাছ থেকে জোগাড় করি এই
বিষ।
কাকার ছেলে কোথায় কাজ করে?
এবার দীপক উত্তর দেয়- 'স্যার ওর কাকার ছেলে শহরের বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি
ল্যাবে,ল্যাব এসিস্ট্যান্ট।'
ওহ্! আই সি।
বিশু বলে- 'প্রথমে দিতে চাইছিল না। পরে অনেক কাকু তি-মিনতি করে আদায় করি। আমাকে
জল আনতে বলে দাদাবাবু বাথরুমে ঢুকে গেল। সেই সুযোগেই ডেস্কে টাকাটা রেখে দিয়ে, জল
আনতে গেলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দাদাবাবু ডেস্কের মধ্যেকার টাকাটাকে গুনতে শুরু করে।
তারপরই মাটিতে শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে প্রাণ হারায়। জল হাতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে
সবটাই লক্ষ্য করছিলাম। আমি টাকাটা কে, বৌদিমণির কথামতো আবার ডেস্কে ঢুকিয়ে রাখি।'
এবার জোরে জোরে হাসতে থাকে রেবা দেবী,বলে- 'আমি একটুও অনুতপ্ত নই! ও আমাদের জন্য
কিছু ই করেনি। মেয়ের পড়াশোনাটাও, একটু একটু করে পয়সা জমিয়ে চালিয়েছি। অনেক গরীব
মানুষকে ও ঠকিয়েছে। আমার মেয়েটাকে অসৎ পথে পাঠানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি ওকে
বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দিই। মেয়েটার উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক পয়সার দরকার ছিল। তাই একটা
বাজে মানুষকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিনি।
কিন্তু এইভাবে আইনকে হাতে তু লে নেওয়া আপনার উচিত হয়নি। আইনের চোখে আপনি
অপরাধী। শাস্তি তো পেতে হবেই।
সমাপ্ত
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