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Koli Katha
কলি কথা

“If you don’t take risks, you can’t create a future!” —
Monkey D. Luffy (One Piece)

It's not about us, it's about all
of us

"ওগো, আজ তোরা যাস নে গো, তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন পথপাশে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।।"
কবি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকু র
আষাঢ়ের ওই বাদল দিনগুলিতে কবি বাইরে যেতে নিষেধ করতেন। আজ হয়তো বাদলের ঘন বরষা নেই, হয়তো বা
নেই আউশে ভরা ক্ষেত। কালো মেঘও আকাশে নেই, তবু মনের গভীর কোনে জমে আছে জমাট বাঁধা অনুভূ তি। এই
মেঘে আঁধার ঘনিয়ে না আসলেও আঁধার ঘনিয়েছে আমাদের সমাজে। ভারী বর্ষণ না হলেও ভারী হচ্ছে সাধারণ
মানুষের ঋণের, দুঃখের, কষ্টের মিছিল।
এই আষাঢ়ে হয়তো ধেনুর ডাক শোনা যায় না, তবে শোনা যায় সমাজের খেটে খাওয়া নিম্নবিত্তদের আওয়াজ। করোনার
মহামারি আর সমাজের অরাজকতা আজ অসহায়ত্বের রূপ নিয়েছে ক্ষু ধার মহামারির কাছে। অফিস-আদালত, ব্যবসা
প্রতিষ্ঠান, গণপরিবহনসহ বিভিন্ন নির্মাণাধীন কাজ সীমিত হয়ে যাওয়ায় কাজ পাচ্ছেন না শ্রমিকেরা। বিভিন্ন সরকারী ও
বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে দূর্নীতির থাবায় প্রাণ ওষ্ঠাগত সাধারণ মানুষের। এতে স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানের খাবার সংগ্রহ
করতে হিমশিম খাচ্ছে নিম্নবিত্ত মানুষ, বিপাকে পড়েছেন মধ্যবিত্ত পরিবারেরা।
তবু মানুষ এগিয়ে চলেছে অদম্য সাহস বুকে নিয়ে। পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনৈতিকতা, অরাজকতা, দুর্নীতি,
মহামারী আর কতো কি! কিন্তু মানুষ তবু আশার পাণিযুগল ছাড়েনি। আজও এই বিপরীত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ
ছাড়েনি স্বপ্ন দেখার অভ্যাসকে। সে স্বপ্ন দেখে চলেছে পরিশ্রান্ত মনে, অলীক সুখের প্রশান্তি পেতে।
তাইতো যখন প্রকৃ তি তার উগ্র তেজে এই চরাকে ভাসিয়েছে, শুরু করেছে ধ্বংসের খেলা, তখন এই সময়ের চাকায়
পিষে যাওয়া সাধারণ মানুষ হাঁসি মুখে বলছে"আমার ধ্বংস ভালো লাগে, ধ্বংস হতে ভালো লাগে, তাইতো ছু টে আসি তোমার কাছে, বারবার-বারংবার, কেননা আমার
ধ্বংস ভালো লাগে!
ধ্বংস হতে ভালো লাগে!"
✒️সাহেব
লাইনগুলি আর অন্য কোথায় বলা যায় বলুনতো! আপনাদের মতামত জানাবেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ/পেজ বা
Instagram অ্যাকাউন্টে।
তাহলে অনেকতো হলো "কলিরকথা" আমার কলমে, এবার না হয় আপনাদের কলমের রূপকথা গুলো পড়া যাক। তবে
আমার কথা শেষ করার আগে আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য।
অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পাশে থেকে "কলি কথা" কে "কলি কথা
প্রকাশনী" -র রূপ দেওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ "কলি কথা প্রকাশনী"-র প্রথম পেপারব্যাক ম্যাগাজিনকে বাস্তবায়িত
করার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। এই ভাবেই সর্বদা আমাদের পাশে থাকু ন, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু ই
হতে পারে না আমাদের।
তাহলে শুরু করা যাক আমাদের এই মাসের- "কলি কথা"
কলমে- সাহেব সরদার
*** ব্লগ পোস্ট এবং অন্যান্য সকল Proofreading এ - দীপান্বিতা সানা।
প্রচ্ছদ, অলংকরণ Design এ- সঞ্জীব বেরা, উজ্জ্বল প্রামাণিক ও তিয়াসা ভদ্র।
Web site, প্রকাশনী ও "কলি কথা" সম্পর্কি ত সকল কিছু র সম্পাদনা,পরিচালনা ও প্রতিনিধিত্বে- সাহেব সরদার।
©Copyright Disclaimer:- All the Contents used in this E-magazine is either created by us(KOLI
KATHA/কলি কথা) or it's provided by its creator, We didn't grant those contents source authenticity.
Please check all the information about the creator to learn more about their content. Don't use
any of this content without our or the creator's authorization. If you want to use our content or
any other's Creator content, please contact us. We will be happy to help you.
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শিবানী এই দুদিনের মধ্যে রুপমের সাথে তেমন কথা বলেনি। কিন্তু আজ শিবানী রুপমের সাথে বেশ কথা বলতে থাকে।
রুপমকে মা ভবানীর মন্দিরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। এভাবে রুপম আর শিবানীর মধ্যে বেশ কিছু ক্ষণ কথা হয়। কথা
বলতে বলতে রুপম জানতে পারে শিবানীও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়তে ভালোবাসে। বেদ ,পূরণ ইত্যাদি সম্পর্কে রয়েছে তার
অগাধ জ্ঞান। আর শিবানীও বুঝতে পারলো যে আজ কালকের ছেলে হওয়া স্বত্তেও রুপম বিভিন্ন দেব দেবী সম্পর্কে
অনেক কিছু জানে এবং তার জানার আগ্রহ ও আছে। দুজনেরই কথা বলার বিষয় প্রায় একই হওয়ায় তাদের মধ্যে বেশ
ভালোই গল্প জমে ওঠে। এবার কথা বলতে বলতে শিবানীর হঠাৎ করেই মনে পড়ে যে তার দিদিভাই কোথায়..? দিদিভাই
তো তাদের সাথে নেই। তারপর রুপম ও শিবানী রাইকে পুরো মন্ডপে খোঁজে কিন্তু কোথাও পায়না। অতঃপর তারা
দুজনে বাড়ি চলে আসে। আর এসে দেখে রাই বাড়িতে নিজের রুমে বসে আছে। এবার রুপম এসে রাইকে জিজ্ঞেস
করে," এই রাই কি হয়েছে তোর ? তু ই মন্ডপ থেকে ওভাবে আমাদের কাউকে কিছু না বলে বাড়ি কোলে আসলি কেন.?
জানিস আমরা কতো চিন্তা করছিলাম।"
এদিকে রুপম আর শিবানীকে একসাথে আসতে দেখে রাগে রাইয়ের শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু এই রাগ সে রুপমকে
বুঝতে না দিয়ে নিজেকে কিছু টা স্বাভাবিক করে বলল," আরে ও কিছু না হঠাৎ করে আমার শরীরটা একটু খারাপ
লাগছিল । তাই আর তোদের জন্য অপেক্ষা না করে হুট করে এভাবে চলে এসেছিলাম। সরি রে।
এবার রাইয়ের শরীর খারাপের কথা শুনে শিবানী তার কাছে এসে চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করলো ," এই দিদিভাই কি
হয়েছে তোর ? শরীর কি খুব খরাপ লাগছে? মা বাবা কে ডাকবো?" এমনিতেই রাই রেগে ছিল তারপর শিবানীর
কথাগুলো আর সহ্য করতে না পেরে রাই বেশ একটু রাগী কণ্ঠেই উত্তর দিলো,' উফ শিবানী প্লিজ তু ই এখন এখান
থেকে যা।"
শিবানীর বেশ খারাপ লাগলো আর সে মুখ ভার করে দিদির রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। এদিকে শিবানীকে এভাবে চলে
যেতে দেখে রুপমের বেশ খারাপ লাগলো। সে রাইকে বলল ,"আচ্ছা রাই তু ই তাহলে একটু বিশ্রাম কর পরে কথা হবে।"
এই বলে সেও শিবানীর পিছু পিছু রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। এদিকে রাই এসব দেখে নিজেকে আর ঠিক রাখতে
পারছিল না। সে এমনিতেই শিবানীকে পছন্দ করতো না। আর এখন সে ভাবলো শিবানীর জন্যই তার রুপম তার থেকে
দূরে সরে যাচ্ছে। আর এবার রাই মনে মনে ভাবতে লাগলো এই শিবানীর কিছু তো একটা করতেই হবে। এভাবেই ষষ্ঠীর
দিন কেটে গেল। সপ্তমীর দিন এলো।
সপ্তমীর দিনেই মা মন্ডপে পূজিত হন। মায়ের বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
ভবানীপুরের লোকেদের মতে এইদিনে নাকি মায়ের কাছে যদি কেউ শুদ্ধ মনে কিছু চায় তাহলে মা তাকে খালি হতে
ফেরায় না।
ষষ্ঠীর দিন রাতের বেলায় শিবানীর সাথে কথা বলার সময় শিবানী রুপমকে বলে ," কাল তো সপ্তমী । কাল আমি
প্রতিবারের মতই অনেক সকালে যাব মন্ডপে।"
এবার রুপম বেশ কৌতূ হলী হয়ে শিবানী জিজ্ঞেস করে ," কেন কালকে কি এখানে বিশেষ কিছু হয়?"
এবার শিবানী উত্তর দেয়," হ্যা, কালকে মায়ের কাছে শুদ্ধ মনে যা চাওয়া হয় মা তাকে তাই দেন।"
এভাবেই রুপম আর শিবানীর মধ্যে আরো অনেক কথা হয়। এভাবেই কথা প্রসঙ্গে রুপম শিবানীকে বলে কাল সকালে
মন্ডপে যাওয়ার সময় শিবানী যেন রুপমকে ডেকে তার সাথে নিয়ে যায়।
যথারীতি পরের দিন সকালে রুপম শিবানীর সাথে খুব সকালে মন্ডপে চলে আসে। আর একটু বেলার দিকে রাই
রুপমের রুমে রুপমকে ডাকতে গিয়ে আর পায়না।
উপরন্তু রাই রুপমের খাটের ওপর ছোটো একটা চিরকু ট পায় যেখানে লেখা ছিল," আমি শিবানীর সাথে মন্ডপে চলে
গেলাম। তু ই কালকে অসুস্থ ছিলিস বলে তোকে আর এত সকালে ঘুম থেকে ডাকলাম না। তু ই তোর সময় মতো মন্ডপে
চলে আসিস।" এটা দেখে রাইয়ের রাগ যেন সপ্তমে উঠে যায়। রাই রাগে ফুঁ সতে ফুঁ সতে মন্ডপের দিকে রওনা দেয়। কিন্তু
রাই তো জানতো না যে আজ তার জন্য মন্ডপে আরো বড় চমক অপেক্ষা করছিলো।
মণ্ডপে পৌঁছে রাই দেখে তার পরিবারের সবাই সেখানে চলে গেছে। রুপম ও শিবানিও সেখানে পাশাপাশি দাড়িয়ে
আছে। মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময়ও হয়ে গেছে। তাই রাই মনে মনে অনেক রেগে থাকলেও সবার সামনে রাগ প্রকাশ না
করে মায়ের পুজোর দিকে মন দিল। সেদিন পুজোর সময় রাই মায়ের কাছে বলল, " মা গো এই শিবানীর কোনো একটা
ব্যাবস্থা করো। শিবানীকে, আমার আর রুপমের মাঝখান থেকে সরিয়ে দাও মা।" আর শিবানী চাইলো ," মা গো
সকলের মঙ্গল করো।" আর রুপম সেদিন মায়ের কাছ থেকে শিবানীকে চেয়ে নিলো।
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মা সেদিন আর কারো প্রার্থনা শুনেছিল কিনা জানিনা ।কিন্তু মা রুপমের শুদ্ধ মনের এই প্রার্থনা সেদিন কোনোভাবেই ফেরাতে
পারেনি। শিবানী সেদিন সবার প্রার্থনার পরে সন্ধ্যের পুজোর জন্য মায়ের বরণডালা গোছাচ্ছিল। কিন্তু মায়ের সিঁদুর কৌটোটা
কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না।
শিবানীর থেকে একটু দূরেই দাড়িয়ে ছিলো রুপম। সে মুগ্ধ চোখে শিবানীকে দেখছিল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো শিবানী কি যেন খুঁজছে।
তাই সে শিবানীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ," শিবানী কিছু লাগবে তোমার? আমি সাহায্য করবো কিছু ?"
শিবানী বলে," দেখোনা রুপম দা আমি মায়ের পুজোর বরণডালা সাজাচ্ছিলাম। কিন্তু মায়ের সিঁদুর কৌটোটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনা।
"
রুপম বলল ," আচ্ছা তু মি বসো আমি খুঁজে দিচ্ছি।"
এদিক ওদিক একটু খোঁজার পরেই রুপম দেখতে পেলো শিবানীর পেছনেই মায়ের সিঁদুর কৌটোটা রাখা আছে।
রুপম শিবানীকে বলে ,"আরে এই তো তোমার পেছনেই রাখা ছিল কৌটোটা।"এই বলে রুপম শিবানীকে সিঁদুর কৌটোটা দিতে যায়,
আর তখনি ঘটে যায় এমন এক ঘটনা যার কথা কেউই হয়তো ভাবতে পারেনি।....
রুপম শিবানীকে সিঁদুর কৌটোটা দেওয়ার সময় রুপমের হাত ফসকে সিঁদুর কৌটো থেকে কিছু টা সিঁদুর গিয়ে পড়ে শিবানীর মাথায়।
শিবানী ও রুপম কিছু ক্ষণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে যে কি ঘটে গেলো তাদের সাথে।
এই দৃশ্য দেখে শিবানীর বাড়ির সবাই দৌড়ে তাদের কাছে চলে আসে। সবাই নিরব হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে কিছু ক্ষণ দাড়িয়ে থাকে।
অতঃপর পরিবেশের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে শিবানীর দাদু অর্থাৎ জমিদার রুদ্র মঙ্গল মুখোপাধ্যায়-ই প্রথম কথা বলতে শুরু করেন । তিনি
বলেন," মায়ের মন্দিরে মায়ের ইচ্ছা ছাড়া কিছু ই হয়না। আর এ ঘটনার পেছনে নিশ্চই কোনো কারণ আছে, নাহলে এমন ঘটনা ঘটতো
না। মা ই হয়তো চান যে রুপম ও শিবানী একসাথে থাকু ক।তাই আজ এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে গেলো কিছু ক্ষনের মধ্যে।" কিন্তু
তিনি এ ও বলেন,"এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আমরা কেউনা। আমরা এই বিয়েটা মেনে নিলেও রুপম আর শিবানী যদি এই বিয়েটা
মন থেকে মেনে নিতে না পারে তাহলে ওরা সারা জীবনেও সুখী হতে পারবেনা। আর আমি চাইনা আমাদের কোনো সিদ্ধান্তের জন্য
আমার শিবানী দিদিভাইয়ের সারাটা জীবন কষ্টে কাটুক। আমি চাইনা এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ওদের উপর চাপিয়ে দিতে। এই
বিষয়টায় ওরা দুজনে যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই শেষ সিদ্ধান্ত হবে।"
শিবানীর পরিবারে তার দাদুর কথাই শেষ কথা। তার দাদুর কথার উপর কেউ কখনো কথা বলেনা। আর এবারেও এর ব্যতিক্রম
ঘটলোনা। শিবানীর পরিবারের সবাই শিবানী আর রুপমকে জিজ্ঞেস করলো যে তারা কি চায়। এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত কি..?
প্রথমেই শিবানীর দাদু রুপমকে জিজ্ঞেস করলেন," আচ্ছা রুপম দাদুভাই তোমার কি মতামত এ বিষয়ে? তু মি কি চাও?"
রুপম কিছু ক্ষণ চুপ থাকলো । তারপর বললো," দাদু আমি এই বিয়েতে রাজি। আমার কোনো আপত্তি নেই এ বিয়েতে।" যদিও ঘটনার
আকস্মিকতায় সে প্রথমে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল। কারণ মা যে তার ইচ্ছেটা এভাবে পূরণ করবে তা সে ও বুঝতে পারেনি। কিন্তু শেষ
পর্যন্ত শিবানীকে নিজের করে পাওয়াটাই তো তার ইচ্ছে ছিলো তাই সে আর অমত করলোনা এই বিয়েতে।সাদরে বিষয়টাকে গ্রহণ
করলো।
এবার শিবানীর দাদু রুপমকে বললো ," আচ্ছা দাদুভাই তু মি একটু আমার সাথে এসো তো তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।
আর আমি মনে করি তোমাদের বিয়ের আগেই তোমার এই কথাগুলো জানা প্রয়োজন।"
এরপর শিবানীর দাদু রুপমকে তার সাথে বাইরে নিয়ে গেল এবং কিভাবে তারা ছোটো বেলায় শিবানীকে পেয়েছিল তার সব ঘটনা
খুলে বলল। তারপর দাদু জানতে চাইলো ," দাদুভাই এই কথাগুলো জানার পরেও কি তু মি শিবানীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত..? তু মি যদি
এগুলো শোনার পরেও মন থেকে এ বিয়ে করতে রাজি থাকো তাহলেই এ বিয়ে হবে। আমরা শিবানীকে নিজেদের বংশের মেয়ের
মতোই বড় করেছি আর ভালোবাসি। তাই আমি চাইনা আমার শিবানী দিদিভাইকে কেউ দয়া করে বিয়ে করুক। এবার তু মি তোমার
সিদ্ধান্ত জানাও।"
শিবানী যে এবাড়ির মেয়ে নয় এটা শুনে রুপম প্রথমে বেশ একটু অবাক ই হয়। কারণ এ বাড়িতে আসার পর থেকে এক মুহুর্তে র জন্য
ও তার মনে হয়নি যে শিবানী এ বাড়ির মেয়ে না। এরপর নিজেকে স্বাভাবিক করে রুপম বলতে শুরু করে," দাদু আমি এখনও
শিবানীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি এ বিয়েটা করে শিবানীর উপর কোনো দয়া করছিনা। এখানে আসার পর থেকে আস্তে
আস্তে আমিও শিবানীকে একটি একটু করে ভালোবাসতে শুরু করি। হ্যাঁ এটা সত্যি যে আমি হয়তো এতো তাড়াতাড়ি শিবানীকে
ভালো লাগার কথাটা বা বিয়ের কথাটাও জানাতাম না আপনাদের। আরো কিছু দিন শিবানীকে আরো একটু চিনে জেনে নিয়ে তারপর
আপনাদের জানাতাম। কিন্তু এখন যখন মা ভবানী এভাবেই আমাদের বিয়েটা দিতে চাইছেন তখন আমি আর অমত করবোনা। আমি
ওর নাম , বংশ এগুলো না জেনেই ওকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। তাই ও এই বংশের মেয়ে না হলেও আমার কিছু যায় আসে না।
আমি শিবানীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত।"
রূপমের কথাগুলো শুনে শিবানীর দাদুর চোখে জল চলে আসে। তিনি চোখের জল মুছে খুশি মনে রুপমকে নিয়ে মন্ডপে ফিরে আসে।
ফিরে এসে দাদু সবাইকে জানান যে রুপম এ বিয়েতে রাজি। এবার শিবানীর দাদু শিবানীর কাছে জিজ্ঞেস করেন," দিদিভাই এ বিষয়ে
তোমার মত কি? তু মি কি রুপম দাদুভাই কে বিয়ে করতে রাজি আছো?"
পরিবারের সবার মতোই শিবনিও কখনো তার দাদুর কথার উপর কথা বলেনি। আর যেখানে মা ভবানী স্বয়ং তার সাথে রুপমের বিয়ে
দিতে চান সেখানে সে এই বিয়েতে অমত করার কে।
তাই শিবানী বলে," পরিবারের সবার সিদ্ধান্তই আমার কাছে শেষ কথা। তোমরা সবাই যদি এ বিয়েতে রাজি থাকো তাহলে আমিও এ
বিয়েতে রাজি।"
সবাই বুঝতে পারে এ বিয়েতে শিবানীর সম্মতি আছে। তাই সবাই আর সময় নষ্ট না করে খুশি মনে মা ভবানীর সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে
গ্রহণ করে এবং বিয়ের আয়োজনে লেগে যায়।
কিন্তু এতো খুশির আড়ালে একজন যে রাগে ,দুঃখে ফেটে পড়ে চরম কিছু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তা কেউ ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে
পারেনি।.........
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হ্যাঁ আর সে হলো রাই।
রাই রাগে ফুঁ সতে ফুঁ সতে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কারণ আর যাই হোক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ বিয়ে দেখা তার
পক্ষে সম্ভব নয়। রাই বাড়িতে এসে সোজা তার রুমে এসে দরজা লাগিয়ে দেয়। এরপর সে রাগে দুঃখে ক্ষোভে চিৎকার করতে থাকে
এবং তার হাতের সামনে যা পায় তাই ভাঙতে শুরু করে। রাই বলতে থাকে ," মা ভবানী আমার কি দোষ ছিল যে তোমার কাছে
এতবার করে রুপমকে চাইবার পরেও তু মি আমার রুপমকে আমার হতে দিলেনা।"
রাই বলতে থাকে," সেই ছোটবেলায় শিবানী আমাদের বাড়ি আসার পর থেকে আমার সবকিছু ভাগ হতে শুরু করলো। আমি
অনেক সহ্য করেছি আর মুখ বুজে সব মেনেও নিয়েছি। কিন্তু আজ শিবানী যা করলো তা আমি কখনোই মানতে পারবোনা। "
"উফফ আমি আর সহ্য করতে পারছিনা এসব" এটা বলেই রাই তার সমস্ত বই মেঝেতে ছু ড়ে ফেলে দেয়। হঠাৎ সে খেয়াল করে
তার পায়ের কাছে বেশ পুরনো একটা বই পড়ে আছে। কিন্তু এ বইটা সে কবে কিনেছিল তা ওর মনে পড়েনা। পরে সে ভাবে হয়তো
কখনো লাইব্রেরী থেকে বইটা এনেছিল কিন্তু পড়া হয়নি। এসব ভাবতে ভাবতেই রাই বইটা হাতে তু লে নেয়। সে দেখতে পায় বইটার
উপরে বেশ বড় বড় লাল হরফে লেখা আছে "পিশাচ সাধনা।"
সে বেশ অবাক হয়ে বইটা খুলে পড়তে শুরু করে। বইটার দু এক পৃষ্ঠা পড়ার পরেই রাই বুঝতে পারে বইতে লেখা কথাগুলো যদি
সত্যি হয় তবে এই মুহুর্তে ঠিক এমন একটা বই ই তার দরকার। কারণ বইটায় লেখা ছিল," এখানে বর্ণিত বিধিগুলো যথাযথভাবে
পালন করা হলে রক্ত পিশাচ নামে এক পিশাচ জেগে উঠবে।আর যে ওই পিশাচকে জাগাবে সেই পিশাচ ওই ব্যক্তির সকল
মনস্কামনা পূর্ণ করবে। পরিবর্তে পিশাচকে টাটকা বলি উৎসর্গ করতে হবে প্রতি রাতে।" কিন্তু বইয়ের শেষে এটাও লেখা ছিল যে
,"পিশাচ সাধক যদি কোনো কাজ করতে অসফল হয় বা এ বিধি গুলো যথাযথভাবে পালন না করে তাহলে পিশাচ উক্ত ব্যক্তির ই
হত্যা করবে।" এতোটা পড়ে রাই বলতে থাকে আমি শিবানীকে আমার রাস্তা থেকে চিরতরে সরিয়ে আমার রুপমকে নিজের করে
পাওয়ার জন্য এই পিশাচকে জাগাবে। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় হোক কিন্তু আমি আমার রুপমকে পাওয়ার একটা শেষ চেষ্টা
করবোই।এটা বলে রাই সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কারণ বই অনুসারে সন্ধ্যার সময়ই এই পিশাচকে জাগানোর উপযুক্ত
সময়।
অপরদিকে আজ সন্ধ্যের লগ্নেই রুপম ও শিবানীর বিয়ের সময় ঠিক হয়েছে।
একদিকে শিবানী নববধূর বেশে তৈরি হতে থাকে। অপরদিকে রক্তাম্বর পরিধান করে শিবানীকে চিরতরে নিজের রাস্তা থেকে
সরানোর জন্য তৈরি হয় রাই।
এভাবেই সবার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভবানীপুরের বুকে সন্ধ্যা নামে।
যথা সময়ে মা ভবানীর মন্দিরে মায়ের সামনে রুপম ও শিবানীর বিয়ে শুরু হয়। অপরদিকে জমিদার বাড়ির গুপ্ত কু ঠুরিতে সবার
অলক্ষ্যে রাই মেতে ওঠে সেই অতি ভয়ানক রক্ত পিশাচকে জাগিয়ে তোলার সাধনায়।
বইয়ে লেখা পদ্ধতি অনুসারে রাই মাটি দিয়ে রক্ত পিশাচের মুর্তি তৈরি করে।আর মুর্তি তৈরির সময় নিজের হাত কেটে এক ফোঁটা
রক্ত সে ওই মাটির তালে ফেলে মুর্তি তৈরি করে। এরপর বইয়ে লেখা পদ্ধতি অনুসারে রাই ওই মূর্তি র সামনে যজ্ঞে বসে। এবার
একটি নির্দি ষ্ট সময় পর রাই রক্ত পিশাচের উদ্দেশ্যে তার প্রথম বলি হিসেবে একটা ছাগলের বলি দেবে বলে ঠিক করে। যথারীতি সে
একটি ছাগলকে হারি কাঠের সাথে আটকে একটা বড়ো রামদা দিয়ে ছাগলটির ঘাড় বরাবর কোপ দেয়। আর সাথে সাথেই ধড়
থেকে ছাগলটির মাথা আলাদা হয়ে ফিনকি দিয়ে টাটকা রক্ত বের হতে শুরু করে। সারা ঘরময় সেই রক্ত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।
রাই এবার সেই রক্ত থেকে কিছু টা রক্ত একটি পাত্রে সংগ্রহ করে। আর ওই রক্ত দিয়ে, রক্ত পিশাচের মুর্তি কে স্নান করায়। এবার
বলি দেওয়া ছাগলটির মাথা রক্ত পিশাচের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে।
অন্যদিকে বাইরে হঠাৎই প্রবল বেগে ঝড় শুরু হয়। আর এই ঝড়ের মধ্যেই শিবানী ও রুপমের বিয়ে চলতে থাকে। এরপর আসে
সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অর্থাৎ সিঁদুর দানের সময়। পুরোহিত মশায়ের নির্দে শ মতো রুপম শিবানীর সিথীতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। অপরদিকে
ওই একই সময় রাইও রক্ত পিশাচকে আওভানের জন্য যজ্ঞের আগুনে শেষ আহুতি হিসেবে নিজের হাত কেটে রক্তের আহুতি
দেয়। বাইরে হঠাৎই ঝড়ের তান্ডব যেন আরো বেড়ে যায়। আর এক বিকট হুঙ্কারের শব্দে গোটা জমিদার বাড়ি কেপে
ওঠে।..........রাইয়ের আর বুঝতে বাকি থাকেনা যে তার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে জেগে উঠেছে সেই মহা রক্ত পিশাচ। হঠাৎই সারা
গ্রাম একসাথে অন্ধকার হয়ে যায়। রাই যে কু ঠুরিতে বসে সাধনা করছিল সেই কু ঠুরিও অন্ধকার হয়ে যায়। সেখানে তখন আলোর
উৎস বলতে অবশিষ্ট থাকে প্রায় নিভে আসা যজ্ঞের আগুন। আর সেই নিভু নিভু আলোতেই রাই দেখতে পায় এক ভয়াল দর্শন
দানবীয় এক মুর্তি তার সামনে দাড়িয়ে আছে। সেই মূর্তি র মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে এক জান্তব গো গো শব্দ।
এবার সেই মুর্তি এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে কি যেন একটা দেখে নিয়ে বিকট গর্জন করতে করতে রাইয়ের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো,"
আমার ভোগ কোথায়? তাড়াতাড়ি আমার ভোগ দে নাহলে আমি তোকেই আমার ভোগ হিসেবে ছিঁড়ে খাবো।" এটুকু বলেই মুর্তি টি
রাগে ফুঁ সতে ফুঁ সতে সেই বিকট জান্তব শব্দে চিৎকার করতে লাগলো।
এবার রাই আর দেরি না করে ভয়ে কাপতে কাপতে তার সাথে আনা দ্বিতীয় ছাগলটিকে সে পিশাচের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলতে
লাগলো," প্রভু আজ আপনার ভোগ হিসেবে এটুকু ই জোগাড় করতে পেরেছি। এটাকেই ভোগ হিসেবে গ্রহণ করুন। "
রক্ত পিশাচ আর এক মুহুর্ত ও দেরি না করে সেই ছাগলটাকে রাইয়ের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর এক টানে ছাগলটির
মাথা ধড় থেকে আলাদা করে তার রক্ত শুষে খেতে লাগলো।
এসব চোখের সামনে দেখে ভয়ে রাইয়ের প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু বহু কষ্টে রাই নিজেকে সামলে চোখ
খুলে রাখার চেষ্টা করলো।কারণ বইয়ে লেখা ছিল চোখের সামনে যা ই হয়ে যাক সাধকের অজ্ঞান হওয়া চলবেনা। সাধক যদি
অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে তার পরিণাম ভয়াবহ হবে।
ইতিমধ্যে রক্ত পিশাচের ভোগ গ্রহণ শেষ হয়েছে। এবার সে আবার সেই জান্তব স্বরে রাইকে জিজ্ঞেস করলো," কেন ডেকেছিস
আমাকে। আমাকে কি করতে হবে বল।"
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এবার রাই মনে একটু সাহস এনে কাপা কাপা স্বরে বলতে শুরু করে," শিবানী নামে আমার এক বোন আছে। ছোটো থেকেই সে
আমার সব জিনিসের ভাগ নিয়ে এসেছে। আমি সবকিছু ই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যাকে ভালোবাসি শিবানী এবার তাকেও
আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। এবার শিবানীকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার সময় হয়ে
এসেছে। প্রভু শিবানীকে আমার রাস্তা থেকে আমার জীবন থেকে আজীবনের জন্য সরিয়ে রুপমকে আবার নিজের করে পেতে
আমাকে সাহায্য করুন। আপনার এই উপাসোকের ইচ্ছে আপনি পূরণ করুন প্রভু ।"
এবার সেই ভয়াল দর্শন পিশাচ বিকট শব্দে হেসে ওঠে আর বলে, " এই তু চ্ছ কাজের জন্য তু ই আমার আওভান করেছিস....?
আচ্ছা ঠিক আছে তোর ইচ্ছে পূরণ হবে।আমি নিজে তোর পথের কাটাকে সরিয়ে তোর ভালবাসা তোর কাছে ফিরিয়ে দেব।কিন্তু
তার জন্য প্রতিদিন তোকে একটা করে মানুষকে আমার ভোগ হিসেবে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু তু ই যদি আমার ভোগ জোগাড়
করতে না পারিস তবে সেদিন আমি তোকেই আমার ভোগ হিসেবে ছিঁড়ে খাবো।"
পিশাচের কথা শুনে রাইয়ের মুখে একটু ভয় আর চিন্তার ছাপ দেখা দেয় ।
অন্যদিকে এই প্রবল দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে রুপম আর শিবানীর বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। বাড়ির সকলেই আজ অনেক খুশি। কিন্তু এতো
খুশির মধ্যেও শিবানী কেন যেন খুশি হতে পারছেনা। তার মনের মধ্যে যেন কেউ বার বার বলে যাচ্ছে, "শিবানী প্রস্তুত হও বড়
কোনো বিপদ আসতে চলেছে।"
রাই ঐদিনের মতো রক্ত পিশাচের ক্ষু ধা নিবারণ করে সকলে বাড়ি ফেরার আগেই গুপ্ত কু ঠুরি থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে
আসে। ঘরে এসে সে একা একা ভাবতে থাকে এতো নিষ্ঠুর তো সে ছিলনা। কিভাবে সে এতো নিষ্ঠুর হয়ে গেল...? রাই মনে মনে
বলতে থাকে ," আমি কি রক্ত পিশাচ কে জাগিয়ে কোনো বড় ভু ল করে ফেললাম...?" নাহ এখন আর ভু ল ঠিক ভেবে কোনো লাভ
নেই । কারণ এখন এ পিশাচকে আটকানোর ক্ষমতা রাইয়ের নেই। রক্ত পিশাচ এখন তার কাজ শেষ করে তবেই শান্ত হবে।
এবার রাইয়ের বাড়ির সকলে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরতে শুরু করে। আর সবার শেষে রাইয়ের চোখের সামনে একসাথে বাড়ি
ফেরে শিবানী ও রুপম। শিবানীকে নতু ন বউয়ের বেশে রুপমের পাশে দাড়িয়ে থাকতে দেখে রাইয়ের রাগটা যেন আবার ফিরে
আসে। তার চোখ দুটি যেন হঠাৎই লাল হয়ে যায়। আর রাই আবার মনে মনে বলতে থাকে," নাহ রক্ত পিশাচকে জাগিয়ে আমি
কোনো ভু ল করিনি। যতো খুশি হওয়ার হয়ে নে শিবানী ।তোর এই খুশি আর বেশিক্ষ্ নের নয়। খুব শীগ্রই তু ই এ জগৎ ছাড়তে
চলেছিস।" আর রাইয়ের মুখে ফু টে উঠতে দেখা যায় এক ক্ররু হাসির রেখা।.........
শিবানী ও রুপমকে যথারীতি বরণ করে ঘরে ঢোকানো হয় এবং তাদের দুজনকে জমিদার বাড়িতে থাকা মা ভবানীর মন্দিরে নিয়ে
যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছে রুপম ও শিবানী একসাথে মায়ের সামনে মাকে প্রণাম করতে থাকে।
রুপম মনে মনে বলে," মা গো আমি তোমার কাছে আমার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু তু মি যে আমার ইচ্ছেটা এভাবে এতো
শীগ্রই পূরণ করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। মা গো আশীর্বাদ করো আমি আর শিবানী যেন সারাজীবন একে অপরের
সাথে সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারি।
অপরদিকে শিবানী মনে মনে বলতে শুরু করে," মা তোমার ইচ্ছা আমি মাথা পেতে মেনে নিয়ে এ বিয়েটা করেছি। কিন্তু মা তোমার
ইচ্ছায় সব করার পরেও আমার মন কেন এতো অশান্ত লাগছে মা....? তাহলে মা সামনে কি কোনো বড় বিপদ আসতে চলেছে..?
যদি সত্যি ই তেমন কিছু হয় তাহলে প্রতিবারের মতো তু মিই এ বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করো।"
এবার শিবানী আর রুপমকে বিশ্রামের জন্য শিবানীর ঘরে পাঠানো হয়। বাড়ির সকলেই আজ তাদের একসাথে থাকতে দেখে
অনেক খুশি। শুধু খুশি হতে পারছিলনা রাই। তাদের একসাথে এভাবে হাসি খুশি থাকতে দেখে রাইয়ের শরীর যেন রাগে ,ক্ষোভে
জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আর সে প্রহর গুনছিল কখন রক্ত পিশাচ তার কাজ শুরু করবে।
এভাবেই সেদিন রাত কেটে সকাল হলো। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু কেন যেন আজ গ্রামটা যেন একটু নিরব।
মানুষের মাঝে ব্যস্ততা থাকলেও তা যেন অন্য যেকোনো সাধারণ দিনের তু লনায় অনেক কম। বছরের অন্য সময় হলেও নাহয় এই
বিষয়টাকে মেনে নেওয়া যেত । কিন্তু দুর্গা পুজোর সপ্তমীর দিনে এমন অবস্থা যেন মেনে নেওয়া যায়না। পুরো আর গ্রামের এই
পরিবর্ত নটা অন্য সবার মতো রাইয়ের ও চোখে পড়লো। তার আর বুঝতে বাকি রইলো না এসব কিছু ই রক্ত পিশাচের আগমনের
ফল। সকলের এই অদ্ভুত অবস্থা হলেও রাই কিন্তু আজ ভীষণ ব্যস্ত।কারণ তাকে তো তার প্রভু র জন্য ভোগের বন্দবস্ত করতে
হবে।আর তাও যেকোনো ভোগ নয় টাটকা তাজা একটা মানুষের ভোগ দিতে হবে তাকে।
রাই এবার তার খুব বিশ্বস্ত কিছু লেঠেলের সাহায্যে গ্রামের একটি কিশোর বয়সী ছেলেকে ধরে নিয়ে আসে।
রাই পরে তার লেঠেলদের মুখে শোনে ছেলেটি নাকি মাঠে খেলা করছিল। আর ঠিক তখনই রাইয়ের লেঠেলরা তাকে একা পেয়ে
পেছন থেকে মাথায় আঘাত করে। ছেলেটি নিমেষেই মাঠে লুটিয়ে পড়ে। তারপর লেঠেলরা ছেলেটিকে ধরে নিয়ে আসে রাইয়ের
কাছে। ছেলেটাকে দেখে রাইয়ের প্রথমে একটু মায়া লাগলেও পরবর্তীতে আগের রাতে তার প্রভু র বলা কথাগুলো মনে পড়তেই
তার মন থেকে সব মায়া মুছে যায়। রাই এবার সবার চোখের আড়ালে ছেলেটিকে নিয়ে সেই গুপ্ত কু ঠুরিতে বেধে রেখে আসে।
এভবেই আস্তে আস্তে ভবানীপুরের বুকে সন্ধ্যে নামে।গ্রাম যেন ঝিম ধরে আছে। মা ভবানীর মন্দিরে মায়ের সন্ধ্যা আরতির সময়
হয়।তাই গোটা গ্রামের মানুষ একসাথে জড়ো হয় মা ভবানীর মন্দির প্রাঙ্গণে। সেদিন সকলের সন্দেহের দৃষ্টি এড়াতে রাই ও আসে
মায়ের মন্দিরে। কিন্তু সে মন্দিরের সিড়িতে পা রাখার সাথে সাথেই তার মনে হয় মন্দিরের সিড়ি গনগনে আগুনের মতো গরম।
গরমে জ্বলে যেতে থাকে রাইয়ের পা যেন কেউ তার পায়ের নিচে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এবার সে হঠাৎই এক ঝটকায় মন্দিরের
নিচে গিয়ে পড়ে। সে অনুভব করে কোনো এক শক্তি যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে মন্দির থেকে ফেলে দিল।
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রাইয়ের আর বুঝতে বাকি থাকেনা যে গতরাতে পিশাচকে আহ্বানের পরেই সে অপবিত্র হয়েছে এবং মন্দিরে প্রবেশের সমস্ত
যোগ্যতা হারিয়েছে। যাইহোক রাই এবার সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসে। রাই এবার আগের রাতের মতো রক্তাম্বর পরিধান
করে সেই গুপ্ত কু ঠুরিতে প্রবেশ করে। এবার সে রক্তপিশাচের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে," প্রভু কোথায় আপনি..? আপনার ভক্ত
আপনাকে ডাকছে। দয়া করে দেখা দিন।"
এবার সেই আগের দিনের মতোই ঘরটা একটা জান্তব গো গো শব্দে ভরে ওঠে। আর রাইয়ের নাকে এসে ধাক্কা মারে এক বিকট
পচা গন্ধ।
রাই দেখতে পায় তার সামনে আস্তে আস্তে এক ভয়াল মুর্তি প্রকট হচ্ছে। রাই বুঝতে পারে রক্ত পিশাচ এসেছে। এবার আস্তে
আস্তে সেই ভয়াল মুর্তি তীব্র জন্তব গর্জন করে বলতে থাকে," আমার ভোগ কোথায়? আমার ভোগ দে নাহলে আমি কিন্তু
তোকেই আমার শিকার বানিয়ে নেবো।
রাই ভয় পেয়ে দ্রুত উঠে তার থেকে একটু দূরে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা ছেলেটিকে টানতে টানতে তার প্রভু র সামনে নিয়ে গিয়ে
বলে," এইযে প্রভু আপনার কথা মতোই আপনার ভোগের ব্যাবস্থা করেছি।"
পিশাচ এবার আর দেরি না করে ছেলেটিকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে এক টানে তার ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলে।
আর তার শরীর থেকে সব শক্ত শুষে নিতে থাকে । আর ছেলেটির মাথাটা ঘরের মেঝেতে ছু ড়ে ফেলে দেয়।
রাই দেখতে থাকে একটু আগের জীবন্ত ছেলেটা এখন মৃত। তার প্রাণহীন মাথাটা এখন রাইয়ের সামনে পড়ে আছে। আর
অদূরেই এক ভয়াল দর্শন পিশাচ তার দেহ থেকে ছিঁড়ে খুবলে কাঁচা মাংস খাচ্ছে এক অনাবিল আনন্দে। এসব দেখে রাইয়ের গা
টা মুহুর্তে ই গুলিয়ে ওঠে। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাতে থাকে। আর মনে মনে ভাবতে থাকে আর কিছু দিনের মধ্যেই
শিবানীরও ঠিক একই অবস্থা হবে। আর এসব ভাবতে ভাবতেই রাইয়ের মন ভরে ওঠে এক পৈশাচিক আনন্দে।......
ইতিমধ্যেই রক্ত পিশাচের ক্ষু ধা নিবারণ হয়। এবার পরম তৃ প্তিতে মাংসের শেষ অংশটুকু চিবোতে চিবোতে রক্ত পিশাচ সেই
জান্তব ঘড় ঘড় শব্দে বলতে থাকে," আহ অনেক দিন পর টাটকা মানুষের মাংস খেয়ে মনটা তৃ প্ত হলো।"
এবার রাই একটু ভয়ার্ত কণ্ঠেই বলে," প্রভু আমি তো আপনার কথা মতো যথাযথ ভোগের ব্যাবস্থা করেছি। কিন্তু আমার মনো
বাসনা কবে পূরণ হবে প্রভু ..?"
এবার পিশাচ এক অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে সেই বিকট ঘড় ঘড়ে গলায় বলতে শুরু করে," হবে হবে । তোর মনবাসনা পূরণ হবে।
আজ রাত থেকেই তু ই তার প্রমাণ পাবি।"
রাইয়ের মুখেও এবার হাসির রেখা দেখা দেয়। রাই সব কাজ শেষ করে সকলের বাড়ি ফেরার আগে গুপ্ত কু ঠুরি থেকে নিজের
রুমে ফিরে আসে।
যথারীতি বাড়ির সকলেও আস্তে আস্তে বাড়িতে ফিরে আসে। এভাবে রাতের খাবারের সময় চলে আসে। বাড়ির সকলে
একসাথে খেতে বসে। কিন্তু রুপম আসেনি এখনো। তাই শিবানীর মা বিনোদিনী দেবী শিবানীকে জিজ্ঞেস করেন," এই শিবানী
রুপম কোথায় রে...? ও এখনো খেতে এলোনা কেন? শরীর ঠিক আছে তো ওর?" শিবানী বলে," হ্যা মা শরীর তো দেখলাম ঠিকই
আছে। কিন্তু এখনো খেতে এলোনা কেন বুঝলাম না। " "আচ্ছা দাঁড়াও মা আমি দেখে আসছি ", এই বলে শিবানী যখনই খাওয়া
ছেড়ে উঠতে গেল তখনই রুপম এসে হাজির হলো।
শিবানী রুপমের বসার জন্য তার পাশের জায়গাটা ফাঁকাই রেখেছিল। কিন্তু রুপম সেখানে না বসে সকলকে এক প্রকার
অবাক-ই করে দিয়ে রাইয়ের পাশের জায়গাটাতে বসলো। বসতে বসতে রুপম বলতে লাগলো," একটু আকাশ দেখছিলাম। তাই
খেতে আসতে আজ একটু দেরিই হয়ে গেল।"
রূপমের এমন আচরণের কারণ কেউই বুঝতে পারলেনা। তার এমন আচরণে সকলে বেশ একটু অবাক হলেও মুখে কিছু ই
বললোনা।
কিন্তু রুপমের এমন আচরনের কারণ আর কেউ বুঝতে না পারলেও রাই ঠিকই বুঝতে পারলো। রাই বুঝতে পারলো রক্ত পিশাচ
তার কথা মতো কাজ শুরু করে দিয়েছে।
এভাবেই খাওয়া শেষ করে যে যার রুমে চলে গেল। রুপম ও শিবানীও তাদের রুমে গেল। কিন্তু আজ যেন রুপমকে একটু
অন্যরকম লাগছে শিবানীর। কারণ অন্যদিন রুপম খাওয়া দাওয়ার পর রুমে এসে শিবানীর সাথে বেশ কিছু ক্ষণ গল্প করে।
বিভিন্ন কিছু জিজ্ঞেস করে শিবানীকে। কিন্তু আজ তার কিছু ই হলোনা। উপরন্তু শিবানীকে অবাক করে দিয়ে রুপম খাটে উঠে
শিবানীর উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লো।
রূপমের এমন আচরণে এবার শিবানী বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো," কি গো তোমার শরীর ঠিক আছে তো? তু মি আজ
একটা কথাও বললে না যে আমার সাথে। আবার উল্টোদিকে মুখ করে শুয়েও পড়লে। বিষয় কি?"
কিন্তু শিবানীর বলা কথাগুলো যে আদৌ রূপমের কানে পৌছালো বলে মনে হলোনা।কারণ সে একটা কথার ও উত্তর দিলনা।
উপরন্তু রুপমকে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন কোনো ঘোরের মধ্যে বিভোর হয়ে আছে।
শিবানীর ধাক্কায় সম্বিত ফিরে রুপমের। " কি গো সেই কখন থেকে তোমার সাথে বক বক করে যাচ্ছি ।কিন্তু তু মি তো আমার
একটা কথার ও উত্তর দিলে না" বেশ মন খারাপ করেই বলে শিবানী।
শিবানীর কথায় হঠাৎই যেন বেশ রেগে যায় রুপম। বেশ একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠেই সে উত্তর দেয়," কেন রোজ তোমার সাথে কথা
বলতে হবে তার কি কোনো মানে আছে নাকি..! আমার ভালো লাগছেনা কথা বলতে তাই বলিনি। একটু কি শান্তিতে শুতেও
দেবেনা তু মি আমাকে..?
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শিবানীর বেশ খারাপ লাগে রুপমের কথায়। চোখের কোন বেয়ে হয়তো দুফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে তার। প্রায় কাঁদো
কাঁদো কণ্ঠেই সে বলে," আমি তো এমনই জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ,কথা বলছোনা কেন ।এতে তু মি এতোটা রেগে যাবে
জানলে আমি বলতাম না।"
এবার রুপমের যেন সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে এক প্রকার চেচিয়েই বলতে লাগলো," না তু মি হয়তো চাওই না যে আমি
আজ এ ঘরে থাকি। তাই জন্যই সেই তখন থেকে আমাকে জ্বালিয়ে যাচ্ছ। আচ্ছা তোমার ঘরে তু মি-ই থাকো। আমি
বাইরে যাচ্ছি।" এই বলে রুপম রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের দিকে চলে গেল।
রাই দরজার পাশে থেকেই এসব দেখছিল। রূপমের হঠাৎ এমন চেচামেচি শুনেই নিজের রুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল
রাই। তারপর শিবানীর ঘরে কি ঘটছে শোনার জন্য শিবানীর ঘরের দরজায় কান পাতে রাই। একটু পরেই সমস্ত ঘটনা
বুঝতে পেরে রাইয়ের মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। আবার রুপম শিবানীর রুম থেকে বের হওয়ার আগেই সেখান থেকে
সরে যায় রাই।
রুপম এবার, আবার ছাদে গিয়ে দাড়ায় খোলা আকাশের নিচে। শিবানীর সাথে করা একটু আগের ব্যবহারে তার
নিজেরই এবার যেন একটু খারাপ লাগতে থাকে। রুপম ভাবতে থাকে, সে কেনই বা হঠাৎ এত রেগে গেল আর কেনই বা
শিবানীর উপর অকারণে চিৎকার করলো। সত্যিই তো শিবানীর তো কোনো দোষ ছিলনা। সেতো স্বাভাবিক ভাবেই তার
সাথে কথা বলছিল। তাহলে হঠাৎই কেন এতো রেগে গেল রুপম।এসবই ভাবতে থাকে সে।
এবার রুপম তার পিঠে করো যেন হাতের স্পর্শ অনুভব করলো। পেছন ফিরে তাকাতেই সে দেখলো রাই কখন যেন তার
পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।
রাই এবার রুপমকে জিজ্ঞেস করে," কি রে কি হয়েছে তোর..? তোকে দেখলাম এতো রাতে ছাদের দিকে আসতে, তাই
কি হয়েছে জানার জন্য আমিও ছাদে চলে এলাম।
রুপম এবার একটু হতাশ কণ্ঠেই উত্তর দেয়," জানিনা রে কি হয়েছে আমার। হঠাৎই আমি শিবানীর উপর রেগে গেলাম
কেন বুঝতে পারলাম না "
রূপমের শিবানীর জন্য খারাপ লাগছে দেখে রাই আবার রেগে গেল। কিন্তু নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে রাই জবাব দিল,"
আরে নিশ্চয়ই শিবানীর কোনো ভু ল ছিল। নাহলে তু ইইবা শুধু শুধু রেগে যাবি কেন..। শিবানী ছোটো বেলা থেকেই
এমন। ও ছোটো বেলা থেকেই আমি যেগুলো অপছন্দ করতাম সেইগুলোই বেশি করে করতো।আজও হয়তো ও তেমন
কিছু ই করেছে আর তাই তু ইও আজ রেগে গিয়েছিস।
রুপম বললো ," কই শিবানীকে তো কখনো তোর অপছন্দের কিছু করতে দেখিনি আর আজও ওর কোনো দোষ
ছিলনা।আমি ই শুধু শুধু ওর উপর হঠাৎই রেগে গেলাম। কিন্তু কেন রাগলাম বুঝলামনা।" " না শিবানীর কাছে আমার
আজকের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।আচ্ছা তু ই থাক আমি শিবানীর কাছে গেলাম।" এটুকু বলেই এক প্রকার
হন্ত দন্ত হয়েই ছাদ থেকে নিচে চলে গেল রুপম। রাইকে কিছু বলার সুযোগ পর্যন্ত দিলনা। রাই আবার রাগে গজগজ
করতে করতে ভাবতে থাকে ," এমনটা তো হওয়ার কথা ছিলনা।"........
এদিকে রুপম নিজের ভু ল বুঝতে পেরে শিবানীর কাছে যায় ক্ষমা চাইতে। শিবানির ঘরের সামনে আসতেই রুপম
বুঝতে পারে যে শিবানী ঘরে একলা বসে কাঁদছে। রুপমের বেশ খারাপ লাগে।এবার সে শিবানীর ঘরে ঢুকে শিবানীর
মাথায় আলতো করে হাত রাখে। শিবানী এমন হঠাৎ করো স্পর্শ পেয়ে মুখ তু লে দেখে রুপম দাড়িয়ে আছে।
রুপম দেখে কাঁদতে কাঁদতে শিবানীর চোখ লাল হয়ে গিয়েছে এবং তখনো সে কেঁ দেই চলেছে। এবার রুপম আলতো
হাতে শিবানীর চোখের জল মোছাতে মোছাতে বলে , "শিবানী আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি নিজেও জানিনা তখন
কেনই বা আমি হঠাৎ ওভাবে রেগে গেলাম আর কেনইবা তোমার উপর চেচিয়ে উঠলাম। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে
দাও।"
এবার শিবানী কান্না থামিয়ে রুপমকে বলে," আরে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবেনা। আমি জানি তু মি হয়তো তখন কোনো
কিছু নিয়ে বিরক্ত ছিলে ।তাই হয়তো ওভাবে কথা বলে ফেলেছ।আমারই ঠিক হয়নি তু মি উত্তর দিচ্ছনা দেখেও
তোমাকে বিরক্ত করা।"
রুপম এবার শিবানীকে বলে " নাহ শিবানী তোমার আসলেই কোনো দোষ ছিলনা। আসলে আমি নিজেই যেন নিজের
মধ্যে ছিলাম না । আমি যা করেছি তা ইচ্ছাকৃ ত ভাবে করিনি। আমি জানি আমার কথাগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে,
কিন্তু বিশ্বাস করো এগুলো সব সত্যি।"
" হ্যাঁ আমি তোমার কথা পুরপুরি বিশ্বাস করছি। কারণ তোমাকে দেখে আমারও স্বাভাবিক লাগেনি।" বলে শিবানী।
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শিবানী ও রুপম এভাবেই নিজেদের মধ্যকার মান অভিমান মিটিয়ে আবার আগের মতো এক হয়ে যায়। কিন্তু তারা এটা
জানতোনা যে দরজার আড়াল থেকে কেউ তাদের উপর নজর রাখছে। আর হিংসায় রাগে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ সে
আর কেউ নয়, সে হলো রাই।
রাগে গজগজ করতে করতে রাই তার ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দেয়।
এভাবই এক প্রকার ঝিম ধরা ভাবেই পরের দিনটাও কেটে যায়। ভবানীপুরের বুকে আবার সন্ধ্যা নামে।
রাই আবারও তার বিশ্বস্ত লেঠেলদের সহায়তায় এক মাঝ বয়সী লোককে ধরে নিয়ে এসেছে। আজ একটু আগে আগেই গুপ্ত
কু ঠুরিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল রাই যেন সন্ধ্যা হলেই সে কু ঠুরিতে যেতে পারে। যথা সময় সন্ধ্যা হলো। আর রাইও
এক প্রকার হন্ত দ্বন্ত হয়েই ছু টে যায় কু ঠুরিতে।
এবার সে পূর্বের মতো তার প্রভু কে আহ্বান করে। আজ রাই জানে এরপর কি হতে চলেছে। ঠিক তাই ই হলো।কিছু ক্ষনের
মধ্যেই কু ঠুরির বাতাস ভারী হয়ে উঠলো এক বিকট আঁশটে গন্ধে। আর আগের দিনগুলোর মতোই শোনা গেল সেই জান্তব ঘড়
ঘড় শব্দ। আজ রক্ত পিশাচ কিছু বলার পূর্বেই রাই তার জন্য আনা ভোগ পিশাচকে উৎসর্গ করলো।
রক্ত পিশাচ এবার আর দেরি না করে প্রবল আক্রোশে একটানে তার শিকারের ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ছু ড়ে ফেলে
দিল আর পূর্বের মতোই পরম তৃ প্তিতে লোকটির শরীর থেকে তাজা মাংস খুবলে খুবলে খেতে লাগলো।
কিন্তু এসব নিজের চোখের সামনে দেখেও রাই যেন আজ নির্বিকার। এসবের কিছু ই যেন তার উপর আর কোনো প্রভাব
ফেলছে না।
রক্ত পিশাচের খাওয়া শেষ হলে রাই অতি শান্ত কণ্ঠে তার প্রভু র উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করে, " প্রভু গতকাল আমি আপনার কথা
মতো অপেক্ষা করতে থাকি রুপম আর শিবানীর আলাদা হওয়ার। প্রথম দিকে রুপম শিবানীর মধ্যে একটু মনোমালিন্য দেখা
দিলেও তা ছিল ক্ষণিকের জন্য। কিছু সময় পর আবার তারা এক হয়ে যায় আগের মতো।" " এমন তো হওয়ার কথা ছিলনা।
তবে এমন কেন হলো প্রভু ..?" প্রশ্ন করে রাই।
এবার পূর্বের মতই সেই জান্তব ঘড় ঘড় কণ্ঠে উত্তর আসে," এখন আমার কাছে আমার পূর্ণ শক্তি নেই। সামনের অমাবস্যা
তিথিতে তোকে নিজের হাতে আমার উদ্দেশ্যে একটি নরবলি দিতে হবে। তারপর সেই বলির রক্তে আমাকে অভিষেক করাতে
হবে। তবেই আমি আমার পূর্ণ শক্তি ফিরে পাব। ততোদিন অবধি রুপমকে পূর্ণরূপে আমি বশীভূ ত করতে পারবনা। আর তু ইও
ততোদিন পূর্ণ রূপে রুপমকে নিজের করে পাবিনা।" " সামনের অমাবস্যা পর্যন্ত তোকেই প্রতিদিন আমার ভোগের বন্দবস্ত
করতে হবে। অমাবশ্যার পর আমি আমার পূর্ণ শক্তি ফিরে পাবো। তখন আমি নিজেই আমার শিকার খুঁজে নিতে পারবো।" এ
পর্যন্ত বলে আস্তে আস্তে বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকে পিশাচ।
এভাবেই একের পর এক দিন কাটতে থাকে। গ্রাম থেকে একের পর এক লোক উধাও হতে থাকে। আর যারা উধাও হচ্ছে
তাদের আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছেনা। এবার গ্রামের মানুষেরা একত্রিত হয়ে জমিদার মশায়ের কাছে এসে সব
ঘটনা খুলে বলে।
গ্রামবাসীদের কথা শুনে গভীর ভাঁজ দেখা দেয় জমিদার প্রতাপের ললাটে। তিনি তার কিছু লেঠেলকে গ্রামে পাহারা বসানোর
আদেশ দেয়। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোনো লাভ হয়না। কারণ এতো পাহারার মধ্যেও রাই ঠিকই তার বিশ্বস্ত লেঠেলদের
সহায়তায় ঠিকই কাউকে না কাউকে শিকার বানিয়েই ফেলে।
এরই মধ্যে গ্রামে আগমন ঘটে এক সাধু বাবার।তিনি গ্রামে প্রবেশের সময়ই বুঝতে পারেন গ্রামে ভয়ংকর কিছু রয়েছে।
যাইহোক সাধুবাবা ধীরে ধীরে গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। কিন্তু গ্রামের ঠিক মাঝখানে মা ভবানীর মন্দির দেখে তিনি বেশ
অবাক হন। এ গ্রামে এমন কিছু র দেখা পাবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।কারণ যেখানে মা ভবানী স্বয়ং বিরাজিতা সেখানে
অশুভ শক্তি থাকবে এ কথা তো ভাবনারও অতীত। আবার এ গ্রামে যে ভয়ংকর কিছু র ছায়া পড়েছে একথাও অস্বীকার করার
কোনো উপায় নেই। এসব ভাবতে ভাবতেই ভবানীপুর গ্রামের বুকে আবার সন্ধ্যে নামে। সাধুবাবা রাতে মাথা গোঁজার একটু
আশ্রয়ের জন্য গ্রামে ঘুরতে থাকেন। এভাবে কিছু দূর হাঁটার পর একটি ঘর তার চোখে পড়ে। খড়ের ছাউনী দেওয়া মাটির
একটি দোচালা ঘর।
সাধুবাবা এবার ঘরের সামনে গিয়ে গৃহস্বামীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।গৃহস্বামী খুশি মনেই সাধুবাবাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে
আসেন।
এভাবে রাত বাড়তে থাকে। রাতে গৃহকর্ত্রী পরম যত্নে ভক্তিভরে সাধুবাবাকে খাবার পরিবেশন করেন। খাবার খেতে খেতে কথা
প্রসঙ্গে সাধুবাবা তাদের জিজ্ঞেস করেন," আচ্ছা তোমাদের গ্রামে কি হঠাৎ করে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে..?" সাধুবাবার
হঠাৎই এমন প্রশ্নে বেশ বিস্মিত হন তারা। এবার গৃহস্বামী বিস্মিত কণ্ঠেই জবাব দেয়," বাবা অস্বাভাবিক কিছু উপদ্রব তো শুরু
হয়েছে গ্রামে। কিন্তু এসবের কথা আপনি জানলেন কিভাবে..?"
সাধুবাবা এবার স্মিত হেসে উত্তর দেয়," সবই মা মহামায়ার কৃ পা। তিনিই আমাকে সব জানিয়ে দেন। আর তোমাদের গ্রামে পা
রাখার পর থেকেই আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এ গ্রামে খুব অশুভ কিছু র ছায়া পড়েছে।"
"আচ্ছা গ্রামে কি ঘটে চলেছে সব খুলে বল আমায়"শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করেন সাধুবাবা।.....
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গৃহস্বামী বলতে শুরু করলেন," ছায়া ঘেরা নিরিবিলি একটি গ্রাম হলো আমাদের গ্রাম ভবানীপুর। গ্রামের
মানুষেরাও অত্যন্ত শান্তি প্রিয়। মা ভবানী আমাদের গ্রামে বিরাজীতা। মায়ের আশীর্বাদে গ্রামের মানুষের
দিনগুলো বেশ ভালোই কাটছিল । কিন্তু হঠাৎই কিছু দিন যাবৎ আমদের গ্রামে এক উপদ্রব দেখা দেয়। গ্রাম থেকে
হঠাৎই এক এক করে গ্রামবাসীরা উধাও হতে শুরু করে। প্রথমে গ্রামের মানুষ বিষয়টাকে খুব একটা পাত্তা না
দিলেও দিন দিন এ উপদ্রব বেড়েই চলেছে। এবার কিছু গ্রামবাসী একত্রে আমাদের জমিদারের কাছে যান
সাহায্যের জন্য। আমাদের জমিদার খুবই ভালো। একদম প্রজাঅন্ত প্রাণ। জমিদার মশায় সবকিছু শুনে গ্রামে
পাহারার ব্যাবস্থা করেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। গ্রামের এই উপদ্রব এতে একদমই কমেনি।"
এটুকু বলে থামে গৃহস্বামী।
সাধুবাবা বলেন " কালকে একবার তোমাদের জমিদার মশায়ের সাথে আমার দেখা করতে হবে। দেখি আমি কিছু
করতে পারি কিনা তোমাদের জন্য।"

চলবে.....
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আমি এমনিতে মেসেঞ্জারে আননোন চ্যাট ওপেন করিনা। কারণ, এত ভু লভাল মেসেজের উৎপাত থাকে
সেখানে, সেটা সত্যিই আমি নিতে পারিনা। “nice dp”,”তোমাকে এই শাড়িতে সেক্সি লাগছে”, এই নিয়েই আমার
ইনবক্স ভর্তি । লাঞ্চ সারার পর আজ হাতে কোন কাজ ছিল না। তাই এই সব মেসেজ ডিলিট করতে বসেছিলাম।
এরই মধ্যে একটা মেসেজ দেখলাম শুধুমাত্র “নমস্কার”। কি মনে হল ওই চ্যাটটা ওপেন করে আর সাত পাঁচ না
ভেবে বলে ফেললাম,
“নমস্কার”
একটু পরেই রিপ্লাই এলো,
“আই অ্যাম রাকেশ রায়।”
আমি একটু বিরক্ত হয়েই রিপ্লাই করলাম,
“নাম না বললে কি হতো না? প্রোফাইলে তো বড় বড় করে আপনার নাম দেওয়া আছে।”
এরপর শুরু হল কথোপকথন। দেখবেন, মাঝে মাঝে এমন এক একটা পরিস্থিতি আসে যেখানে আপনার
কৌতু হল আপনার মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। এদিনও সেটাই হল। ওদিক থেকে রিপ্লাই এলো,
“হ্যাঁ জানি প্রোফাইলে নাম দেওয়া আছে। তবুও আমি মনে করি এটা একটা সৌজন্যবোধ।”
কথাটা শুনে খুব রাগ হল আমার। কোথাকার কে, সে আবার নাকি আমাকে সৌজন্যবোধ শেখাতে এসেছে, যত্ত
সব। যাক তার পর কি মনে হল আমিও একটু তাহলে আমিও একটু ভদ্রতা দেখাই। তাই আমিও মেসেজ
করলাম, “আমি ইন্দিরা।” অপর দিক থেকে রিপ্লাই এল, “বাহ খুব সুন্দর নাম।”
এবার তো সত্যি বিরক্ত হলাম। ভর দুপুর বেলায় ফাজলামো মারছে। এটা ভাবার মাঝেই আবার মেসেজ এল,
“আপনি তো নানা রকমের ভু তের গল্প লেখেন। লেখা পড়ে মনে হল আপনি সত্যি ঘটনার ওপরেও লেখালেখি
করেন। তো এক কথায় আপনাকে অনুসন্ধানী বলা যেতেই পারে। আমার কাছে একটা প্লট আছে। আপনি কি
সেটা নিয়ে লিখবেন?”
কোনোকিছু না ভেবেই উত্তর দিয়ে ফেললাম, “হ্যাঁ নিশ্চয়ই লিখব। বলুন কি প্লট।”
তারপর আর কোন রিপ্লাই নেই। বড় অদ্ভুত মানুষ তো! প্লট দেবে বলেই উধাও হয়ে গেল। নাকি জাস্ট কৌতূ হল
জাগানোর জন্যই এসব বলল? এসব স্টকারদের ভরসা নেই। প্রোফাইলিংটা খুব ভালই জানে এরা। এই ঘটনার
পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেল, কিন্তু রাকেশ রায়কে আমি কখনও অনলাইনও দেখিনি। যাক, কোথাকার কে!
আমিও বা কেন মনে রাখতে যাবো? তারপর আমার মাথা থেকেও লোকটার কথা পুরোপুরি বেরিয়ে গেল।
১৮ই অগাস্ট,২০২১
=================
“হ্যালো, চিনতে পারছেন? আমি আপনাকে একটা প্লটের কথা বলেছিলাম।”
মেসেঞ্জার জানাচ্ছে আজ ঠিক এক বছর পরে রাকেশের মেসেজ এল। দেখে একটু বিরক্ত হলেও মনের মধ্যে
একটা কৌতু হল জেগে ওঠে আমার।
“হ্যাঁ নিশ্চয়ই মনে আছে। আপনি তো আমাকে বলেছিলেন একটা খুব সুন্দর গল্পের প্লট দেবেন। আর তারপর
থেকে তো আপনি কর্পূরের মতো উবে গেলেন।”
“আমি তো আপনাকে বলিনি যে খুব সুন্দর গল্পের প্লট। আমি তো শুধু বলেছিলাম একটা গল্পের প্লট দেবো।”
এবার তো আমার রাগে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। কেননা এই রকম অ্যাটিচিউড আমি সহ্য করতে
পারিনা। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা মেসেজ,
“রাগ যখন হচ্ছেই তখন গালাগালি দিয়ে দিতেই পারেন। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই কিন্তু!”
খুব অবাক হলাম। ওই অচেনা একটা লোক কি করে বলে দিল আমি কি ভাবছি? পরক্ষণেই আবার নিজের
মনকে বোঝালাম। অত কিছু জেনে লাভ নেই আমার! যদি কোন প্লট দেয় তাহলে ওটা নিয়েই কাজ।
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“না আমি কাউকে গালাগালি দিই না। যাই হোক, আপনি কি আমাকে প্লট দেবেন?”
এবার শুধু একটা দাঁত বের করা ইমজি রিপ্লাই এল। দেখে আবার রাগ হল। কিন্তু জানিনা কেন আমি আর কিছু
বলতে পারলাম না। হয়তো ভদ্রতার খাতিরেই রাগটা প্রকাশ করতে পারলাম না।
------------------------------------------এর পর মাঝে মধ্যেই রাকেশ আমার সাথে কথা বলতে শুরু করলো। আমিও কথা বলতাম। কথা বলে বুঝলাম
মানুষটা বড় অদ্ভুত হলেও খুব একটা খারাপ না। কারণ আর পাঁচটা ছেলের মতো কখনই কথা বলে না।
----------------------------------------------১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২১
================
আজ মনটা বেশ খুশি আমার। প্রতিদিনের মতো খোলা চুলে শুয়ে ছিলাম । হঠাৎ শুভম পিছন দিক থেকে
আমাকে জড়িয়ে ধরে ভরদুপুরে আদরে ভরিয়ে দিল। তারপর মোবাইল নিয়ে ফেসবুক স্ক্রল করছিলাম হঠাৎ
রাকেশের মেসেজ। হাই-হ্যালো করার পর রাকেশ হঠাৎ আমাকে বলল, “আচ্ছা ইন্দু তু মি কি সবাইকে এই
রকম আপনি সম্বোধন করে ডাকো?” লোকটার কাছে ইন্দু নামটা শুনে আমার ভালো লাগলো না একেবারেই।
কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে আমিও রিপ্লাই করলাম,
“সবাইকে কেন “আপনি” ডাকতে যাবো। অচেনা কোনো মানুষকেই ডাকি। এটা আমার সৌজন্যবোধ।"
অপর দিক থেকে রিপ্লাই এলো, "বুঝলাম। কিন্তু আমি সৌজন্যবোধ দেখানোর জন্য তোমাকে "ইন্দু দেবী" বলে
ডাকতে পারবো না। হাহাহাহাহা"
এবার তো লোকটার কথা শুনে নিজের অজান্তেই হেসে ফেললাম।
"আচ্ছা ঠিক আছে এবার তো প্লট টা নিয়ে ডিসকাস করা যাক। মানে এটা জানতে চাইছিলাম যে কি রকম প্লট
আছে আপনার কাছে? তান্ত্রিক, ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কোন অতৃ প্ত অশরীরী না কি অন্য কিছু ?
উত্তর এলো, “আমার প্লট খুব সাধারণ। এই যে জীবন একভাবে বয়ে যাচ্ছে, তারপর মৃত্যু তো একদিন
আসবেই। কিন্তু এই সাধারণ জীবনের বাইরে আরও একটা জীবন আছে। এটা নিয়েই আমার প্লট।
আমি এক প্রকার ব্যঙ্গ করেই বললাম,
“কি সব বলছেন আপনি? কীসের নেশা করেন? না মানে জানতে চাইছিলাম যে মদ, গাঁজার বাইরে আরও কি
কোনকিছু র নেশা আছে? হাহাহাহাহাহাহাহাহহাহাহাহাহাহাহাহাহাহা...।”
“যাক! আর যাই হোক, তোমাকে হাসাতে তো পারলাম!”
মনে মনে ভাবছিলাম লোকটা পাগল নয় তো। সঙ্গে সঙ্গে আবার মেসেজ,
“আরে ম্যাডাম আমি কিন্তু পাগল নই। তোমার মতোই একটা সাধারণ মানুষ।তাই আমাকে প্লীজ পাগল মনে
করো না। হাহাহাহাহা...।।”
আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন ঘুরছিল, লোকটা কি করে আমার মনের কথাটা হুবুহু
বলে দিল? কয়েক মুহূর্ত পর আবার নিজের থেকেই মনে হল এটা নিছক একটা কাকতালীয় ব্যাপার। আর
কিছু ই না। প্লট নিয়ে আজকেও কোন কথা হল না।
১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২১
====================
দুপুরবেলা হঠাৎ রাকেশের মেসেজ ,
“হ্যালো।”
আমিও মুহূর্তে র মধ্যে রিপ্লাই করলাম,
“হ্যালো।”
তারপর শুরু হল কথোপকথন।
“কেমন আছো ইন্দু?”
আজব লোক তো আমাকে একটা প্লট দেবে বলে কথা ঘুরিয়েই যাচ্ছে। মাথা গরম হচ্ছিল কিন্তু আবার সেই
ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে চুপ থাকতে হল। আমি টাইপ করা শুরু করেছি আর সঙ্গে সঙ্গে…
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“আরে প্লট নিয়ে ডিসকাস করবো বলেই তো পিং করলাম। কিন্তু তার আগে আমার একটা শর্ত আছে।”
আমি আবার অবাক হলাম। লোকটা আবার আমার মনের কথা বলে দিল। যাকগে! আমি নিজেকে একটু সামলে
উত্তর দিলাম,
“হ্যাঁ বলুন কি শর্ত ?
“আরে এটাই তো শর্ত । জানি আমি তোমার থেকে বয়সে অনেকটাই বড়। কিন্তু আমাকে “আপনি” ছেড়ে “তু মি” বা
“তু ই” বলা যেতেই পারে। তোমার কাছ থেকে “আপনি” দেখলেই মনে হয় আমি আমার বয়সের থেকে বেশি বুড়ো হয়ে
গেছি। সো প্লীজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড।”
আমি আর কথা না বাড়িয়ে রাজি হয়ে গেলাম।
“আচ্ছা । এবার তো প্লটটা বলুন। সরি! বলো।”
“ইয়েস, এটাই তো চাইছিলাম। আসলে আমি তোমাকে যে প্লটটা দেবো সেটা শুধু মাত্র প্লট নয়। ওটা আমার জীবনের
একটা অভিজ্ঞতা। ২০১৭ সালের ঘটনা। আমি তখন ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো তে থাকতাম।”
এই বলে আবার কিছু ক্ষণ সব চুপচাপ। আমি অধৈর্য হয়ে মেসেজ করলাম,
“থামলে কেন? বল ওখানে কি হয়েছিল?”
“এটা সত্যি ফোনে বলা সম্ভব নয় ইন্দু। তু মি আমার সাথে একবার মিট করো প্লীজ। আমি জানি তু মি একজন
বিবাহিতা নারী। আর একজন অচেনা মানুষের সাথে দেখা করাটা সত্যি খুব অস্বাভাবিক। কিন্তু আমারও নিজস্ব কিছু
নিয়ম আছে। সেটা থেকে আমিও বেরোতে পারবো না।”
আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম,
“ইম্পসিবল। আমি কিছু তেই দেখা করবো না। ইনফ্যাক্ট তোমার প্লট চাই না।”
আবার মেসেজ,
“আরে না না ইন্দু, ভয় পেয়ো না। তু মি তোমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে আসতে পারো। তাছাড়া তু মি তোমার পরিচিত কোন
জায়গা ঠিক করতে পারো যেখানে তু মি কোনো ভাবেই আনসেফ ফীল করবে না।”
আমি কিছু রিপ্লাই করার আগেই শুভমের ডাক পড়লো। তাই শুধু এইটুকু টাইপ করলাম,
“আমি এখন যাই। আমার ওনার ডাক পড়েছে আমাকে যেতেই হবে। তোমার সাথে আবার পরে কথা বলবো।”
এই বলে আমি মোবাইলটা হাতে নিয়েই চলে গেলাম। কিন্তু মাথার মধ্যে রাকেশের কথা গুলোই ঘুরপাক খাচ্ছিল।
মোবাইলটা টেবিলের ওপর রেখে শুভমের কাছে গেলাম। আর মোবাইল স্ক্রীনের ওপর চ্যাট বাবলটা ফু টে উঠলো,
“যে হাতে ডাকা সে হাতেই লেখা।”
আমি সেই সময় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি তবে সত্যি আমি ওই লাইনটার মানে সত্যিই বুঝতে পারিনি।
--------------------------------------------২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২১
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আমি কিছু ই বুঝতে পারছিনা। ওই লোকটার কথা কিছু তেই মাথা থেকে যাচ্ছে না। আমি কিছু তেই ওই লোকটার সাথে
দেখা করবো না। কিন্তু আবার মনে হচ্ছে, একবার দেখা করি। অনেক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি
রাকেশের সাথে দেখা করবো। আজ শুভমকেও বললাম। আমি জানতাম ও কখনও আমাকে বাধা দেবে না। তারপর
রাকেশকে মেসেজ করলাম,
“হ্যালো।”
জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রিপ্লাই এলো যেন মনে হল লোকটা আগে থেকেই জানতো যে আমি মেসেজ করবো।
“হ্যালো ইন্দু। এত দিনে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে?”
আমি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম,
“এবার বলো কবে মিট করতে চাও?”
অপরপ্রান্ত থেকে মেসেজ,
“২৭শে সেপ্টেম্বর? আসলে ওটা আমার বার্থডে।”
আমি এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলাম।
২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২১
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প্রথমবার সামনে থেকে রাকেশকে দেখালাম সামনে থেকে। আমি পৌঁছানোর আগে থেকেই ও ওয়েট করছিল। আমি
যেতেই,
“হাই, আই অ্যাম রাকেশ। আর আমি জানি তু মি ইন্দু।”
ক লি ক থা - ১ ১

আমি হালকা হেসে মাথা নাড়লাম। প্রথমেই আমাকে যেটা বলল সেটা শুনে সত্যি ভীষণ অবাক হলাম।
“ইন্দু তু মি আগে এই জায়গার লোকেশন এবং আমার একটা ফটো নিয়ে তোমার স্বামীকে পাঠিয়ে দাও। তাহলে
আর যাই হোক আমার সাথে জড়তা কাটিয়ে কথা বলতে পারবে।”
আমি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার একটা অভিনয় করে জানালাম,
“না না আমি একদম ঠিক আছি। তাছাড়া আমি শুভমকে জানিয়েই এসেছি। এনিওয়ে, “মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস
অফ দা ডে।”
রাকেশ একগাল হেসে আমাকে বলল, “থ্যাঙ্ক ইউ ইন্দু। এটা আমার জীবনের একটা অন্যতম সেরা জন্মদিন।”
সত্যি বলতে কি, বলার মতো কোন কথা এমনিতেই ছিল না। তাই মনে হয়েছিল আমার চুপ থাকাটাই শ্রেয়।
কফিশপে বসে কফি কাপে একটা চুমুক দিয়ে “আর তোমাকে কোন অস্বস্তিতে ফেলবো না..” এই বলে নিজের
অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করলো রাকেশ।
“সেটা ছিল ডিসেম্বর ৩০, ২০১৭.. স্থান- ক্যালিফোর্নিয়া, সান ডিয়েগো। অফিস থেকে বেরিয়েছি তখন রাত দুটো।
সান ডিয়েগোতে আসা ইস্তক ভিতরে ভিতরে জ্বর আসছে। সারাদিন থাকে আর সন্ধ্যা হলেই ধীরে ধীরে কমে যায়।
সারাদিন জ্বর জ্বর ভাবের জন্য গায়ে হুড সমেত সোয়েট শার্ট চাপিয়ে বসি। সন্ধ্যা হলেই একরাশ ঘাম দিয়ে জ্বর
ছেড়ে যায়। উফফ কি শান্তি! কি শান্তি! তখন যেন মনে হতো কোথায় শরীর খারাপ? দিব্যি কয়েক মাইল দৌড়ে যেতে
পারি। আমার সব কলিগরা হিহি করা কাঁপতে কাঁপতে সিগারেট খাচ্ছে আর আমি জাস্ট একটা টি শার্ট পরে
ফুঁ কছি। অনেকেই এটা অদ্ভুত চোখে দেখতো। সে যাক কিন্তু জানো ইন্দু, সকাল হলেই সেই ঘুষঘুষে জ্বর আর সেই
সঙ্গে তেষ্টা। দিন দিন একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে সূর্যের আলো গায়ে লাগলেই গা চুলকাচ্ছে, আগে কিন্তু এটা
হতো না।
যাই হোক, তোমার কোনদিন সূর্যের আলো গায়ে লাগলে কোনো সমস্যা হয় নাকি?”
আমি একমনে ওর কথা শুনছিলাম। হঠাৎ ওর প্রশ্ন শুনে যেন আমার ধ্যান ভঙ্গ হল। উত্তর দিলাম,
“না না সে ভাবে কোন সমস্যা হয় না আমার।”
রাকেশ জিজ্ঞাসা করলো, “এবার বলো কি খাবে? অনেকটা সময় তো হল।”
ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে দেখলাম সত্যি তো অনেক দেরী হয়ে গেছে। এবার তো আমাকে ফিরতে হবে।
কিন্তু ওর গল্পটা তো সবটা শোনাই হল না। তাই আমি ওকে বললাম,
“তাহলে বাকিটা কি ফোনে বলবে?”
রাকেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, “না গো ইন্দু। আবার কখনও তোমার সময় হলে তোমার মুখোমুখি বসেই
বলবো।”
আমি আর কোন কথা না বলে ওর অনুমতি নিয়ে কফি শপ থেকে বেরিয়ে এলাম।
-----------------------------------------------তারপর বেশ কয়েকবার রাকেশের সাথে কথা হয়েছে আমার। কিন্তু ওর থেকে পুরো গল্পটা শোনার জন্য আমার মন
ছটফট করছিল। এবার আমি নিজে মিট করার ডেট ঠিক করলাম।
২৮শে অক্টোবর,২০২১
==================
আজ আবার রাকেশের সাথে দেখা করে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু শরীরটা একদম ভালো নেই আমার। ফেরার সময়
বৃষ্টিতে ভিজে গেছি আর সেখান থেকেই জ্বর। কিন্তু বড় আশ্চর্য ব্যাপার হল যে আজও আমার পুরো গল্পটা শোনা
হয়নি।
আমি কফি হাউসে ঢুকতেই দেখলাম আগের দিনের মতোই রাকেশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নিজেদের মধ্যে
হাই হ্যালো শেষ হবার পর ও ফিরে গেল নিজের গল্পে।
“তারপর ডাক্তারের কাছে যেতেই বলল ইউ ভি রে নাকি আমার শরীর নিতে পারছে না। সানস্ক্রিন দিল। ওটা
মাখতেই দেখলাম জ্বালা কমেছে। আমি ধীরে ধীরে রাতে অফিস আসতে শুরু করলাম। দিনটা কাটতো ঘরে,
জানালায় পুরু পর্দা টেনে অন্ধকার ঘরে থাকতাম। যেমন এখনও থাকি। এক সপ্তাহ কাটলো এমনি করে। এক
সোমবার সকালে বাড়ি ফিরে ভীষণ তেষ্টা লাগায় এক বোতল জল শেষ করে গা এলিয়ে দিলাম। কি আশ্চর্য জানো
ইন্দু, আধ ঘণ্টার মধ্যে গলা শুকিয়ে কাঠ। জ্বরও আছে, তাই আর একটু জল খেয়ে শুলাম। সন্ধ্যেবেলা উঠে
দেখলাম সে রকম আর কোন অসুবিধা নেই। রাতে কাজ করি বলে এসপ্লেনেড এভিনিউয়ের সাবওয়ে যে সারারাত
খোলা থাকে সেটা জানতাম। মাঝে মাঝেই ওখানে হানা দিয়ে চিকেন স্যান্ডু ইচ খেতাম। আর ফেরার পথে প্রায়ই
চোখে পড়তো সান ডিয়েগো সেমেটারি।
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কি সব ভেবে সাহস করে একদিন ঢুকেই পড়লাম সেখানে। প্রথমদিন এমনি ঘুরে ঘুরে দেখলাম সারিসারি কবর।
জানো মজা? দারুন লাগছিলো ঘুরতে। একটা অদ্ভুত নৈঃশব্দ আমাকে বাকি দুনিয়া থেকে আলাদা করে তার জঠরে
নিয়ে যাচ্ছে যেন। এমন শান্তি বহুকাল পাইনি, মনে হচ্ছিলো এ যেন আমারই জায়গা, এখানেই থেকে গেলে মন্দ হয়
না। হেহে, এসব ভাবছি আর স্যান্ডউইচে কামড় দিতে দিতে চাঁদের আলোয় ঘাস দেখছি। যাই হোক, একটু পর
স্যান্ডু ইচ শেষ করে একটা সিগারেট খেতে খেতে প্রত্যেক কবরের সামনে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, মোবাইলের ফ্লাশের
আলোয় কবরে শুয়ে থাকা লোকজনের নাম, এবং তাদের প্রিয়জনের রেখে যাওয়া ফু ল, গ্লাস, শিশুর কবরে তার প্রিয়
খেলনা ইত্যাদি। জানো ইন্দু, মনে হচ্ছিলো যে এরা আমার কত পরিচিত, নিজেরই অবাক লাগলো যে আমেরিকার
এই অখ্যাত কবরখানায় শুয়ে থাকা অচেনা মানুষগুলোর নাম এমন চেনা ঠেকছে কেন?এমনই চলতে থাকলো
কয়েক সপ্তাহ।"
আমি কৌতূ হলবশত প্রশ্ন করে ফেললাম,
“তারপর কি হল?”
আমার দিকে তাকিয়ে রাকেশ আবার বলতে শুরু করলো,
““জানুয়ারি গিয়ে ফেব্রুয়ারী এল। আমার ওই অসহ্য পিপাসাবোধ এবারে রাতেও শুরু হয়েছে। ফলে ব্যাগে দুটো
জলের বোতল থাকতো। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। অফিসের পাশে কার্ল স্ট্রস বলে একটা পানশালা আছে স্ক্র্যানটন
রোডে। ওখানে সন্ধ্যেবেলা একদিন মদ খেতে ঢুকেছি, একটা ডার্ক এল বিয়ার অর্ডার করে আয়েশ করে একটা
সিগারেট ধরিয়ে দেখি পাশে ওয়েটার একটা লাল ওয়াইনের বোতল নিয়ে যাচ্ছে। লাল ওয়াইন - ঠিক যেন বোতলে
ভরা রক্ত ! ব্যাস ! এই চিন্তা মাথায় যেন একটা লু বইয়ে দিলো! হাতের সামনে বিয়ারের মগ্ অসহ্য লাগছে শেষ চুমুক
দিয়ে বাকিটা আর খেতে পারলাম না , আমাকে ওয়াইন খেতেই হবে, নইলে হবে না , সাদা না, আমার চাই রেড
ওয়াইন, হ্যাঁ রঙ হবে ঠিক রক্তের মতো! আমি একটা বোতল অর্ডার দিলাম! আমেরিকার অরেঞ্জ কাউন্টির লোকাল
ওয়াইন, আঃ ইন্দু কি বলবো তোমাকে! এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে মনে হল যেন অমৃত পান করলাম, মনে হলো
আরও চাই! আমি এবার আর গ্লাসে ঢাললাম না, সরাসরি বোতল থেকে ঢকঢক করে খেয়ে দিলাম সবটা। আমার
ঠোঁটের দু কোষ গিয়ে রেড ওয়াইন আমার জামা ভিজিয়েছে নিচে দেখলাম, সাদা জামায় লাল ছোপ! আমার
টেবিলের কোনাকু নি বসা একটি স্বর্ণকেশী আমেরিকান মহিলা আমার দিকে অবাক ভাবে চেয়ে আছে! আমি
একদৃষ্টে তারদিকে কিছু ক্ষণ চেয়ে উঠে বেরিয়ে গেলাম!
এবার আসি আসল ঘটনায় -- দিনটা ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ - মঙ্গলবারের রাত - যদ্দুর মনে হয় আড়াইটা বা পৌনে
তিনটে বাজবে - আমি সেদিন সাবওয়ে থেকে টুনা স্যান্ডু ইচ আর জেনেসি এভিনিউয়ের মল থেকে একটা ওয়াইনের
বোতল কিনে রেখেছিলাম। জল খেয়ে যে তেষ্টা মিটতো না, সেটা সামাল দিতো ওয়াইন, আর নেশার কথা বলছো ? না
গো সেটা হতো না, যেমন স্বাভাবিক ভাবে জল খেলে এক শান্তি পাওয়া যায় তেমনি ওয়াইন খেয়ে সেই শান্তি পেতাম।
যাই হোক, গাড়ি সেমেটারির বাইরে রেখে চুপচাপ হাঁটছি আর স্যান্ডু ইচ খাচ্ছি। কাঁধের ব্যাগে ওয়াইনের বোতল আর
খোলার জন্য কর্ক স্ক্রু , পকেটে আমার ফেভারিট ক্যামেল সিগারেট, ভালোই কাটবে রাতটা। গন্ডগোলটা হলো যখন
ওয়াইনটা ঢকঢক করে প্রায় হাফ বোতলের বেশি খেয়ে ফেললাম। একটু পরেই বুঝলাম যে মাথা ঝিমঝিম করছে
শরীরে ব্যালান্স ঠিক নেই। সামনে একটা কবরের বেদিতে বসলাম, মোবাইলের লাইটে দেখলাম নাম লেখা - "মার্থা
করিয়েট" জন্ম ১৮৮৪ - মৃত্যু ১৯৪৪
মার্থার কবরে বসে যেন আরও ঢুলতে লাগলাম, এটা তো স্বাভাবিক না, কারণ সেই কার্ল স্ট্রসের প্রথম ওয়াইন
খাওয়ার পর আমি অন্য মদ ছুঁ ই না, কেবল ওয়াইন খাই এবং সেটাও জলপান করার মতো করেই তবে আজ কি
হলো?
মার্থার কবরের বেদির ওপর শুয়েই পড়লাম, আধবোজা চোখে দেখছি চাঁদ মেঘে ঢাকলো, ঠান্ডা হাওয়া যেন আমার
চারিদিকে ইচ্ছে করে খেলা করছে, অন্ধকার বেড়ে চলছে ক্রমাগত, সেই অর্ধেক ঘুম অর্ধেক জেগে থাকার মধ্যেই
দেখছি, অন্ধকার যেন তরল ভাবে আমার চারিদিকে এসে ছাড়িয়েছে, অন্ধকার আমাকেই দেখছে অবাক হয়ে যেন যেন আমি অপরাধ করে ফেলেছি জীবদ্দশায় এ কবরখানায় ঢুকে, তাও রাতের বেলায়! যে কবরখানা, সান
ডিয়েগোর সেমেটারি আমাকে এতদিন আনন্দ, শান্তি দিয়ে এসেছে, সেই কবরখানা আজ আমাকে মেরে ফেলে
তাদের দলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ঠান্ডা ক্রমাগত বাড়ছে , চাঁদ নেই, - আলো হেরে গেছে, এখন সময় আঁধারের
এবং আঁধারের বাসিন্দাদের!
"হ্যালো" ! এক ফিসফিসে ডাক শুনে সম্বিৎ ফিরলো - স্পষ্ট দেখলাম সামনে অন্ধকারে যেন কয়েকজন মানুষের
আকার ধরে এসে দাঁড়িয়েছে ! তাদের আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না
কেবল মানুষের মতো আকার ছাড়া - যাকে আমরা বলি "সিলহোয়েট" - আবারও ডাক এলো - "হ্যালো কেভিন"!!
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"কেভিন" ???? আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম - অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে কিছু টা, কি দেখলাম জানো ইন্দু? কতগুলো
বহুকালের মৃত, পচা শুকনো মৃতদেহ আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে - কারুর চোখের জায়গায় গর্ত , কারুর এক চোখ
গলা অন্যটা সাদাটে, কারুর চোয়ালের মাংস ঝু লে যাচ্ছে, কারুর হাত নেই - এমন
সামনে একজন বৃদ্ধ শুকিয়ে যাওয়া মৃতদেহ - সেই আবার ডাকলো, এই নিয়ে তৃ তীয়বার - "হাউডি! কেভিন মাই ম্যান! ইটস
বিন লং - হাউ আর ইয়উ" ?
আমি পাথরের মত বসে আছি ! আমি অবাক হয়ে শুনলাম আমারই ঠোঁট নড়ে উত্তর দিলো আমেরিকান ইংলিশে - "হাউডি
টু ইয়ু টু! আই অ্যাম প্ল্যানিং টু ট্রাভেল দ্য ওয়ার্ল্ড - প্লিজ টেক কেয়ার অফ দ্য সিটি হোয়াইল আই এম গণ - ওয়ারী নট, ফর
আই উইল বি ব্যাক আফটার টেন ইয়ার্স - সে হ্যালো টু শ্যানন।"
এরপর তারা কোনো উত্তর দিলো না, বুঝতে পারলাম আঁধার কমে আসছে, মৃতদেহগুলো যেমন অন্ধকার ফুঁ ড়ে এসেছিলো,
তেমনি অন্ধকারেই মিশে গেলো, চাঁদের আলো ফিরে এলো, কবরখানায় আরও রাত বাড়ে,আমি মার্থার কবর থেকে উঠে
সম্মোহিতের মতো বেরিয়ে বাড়ি ফিরে শুয়ে গেলাম।”
--------------------------------------------------আমি অবাক হয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, “মানে?”
এমন সময় শুভমের কল আসে। ওর সাথে কথা বলার পরেই আমার বাড়ি ফেরার টানটা অনুভব করলাম। রাতের
অন্ধকার নেমে গেছে শহরে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমার ব্যাগের মধ্যে ছাতা ছিল, কিন্তু এমন মুষলধারে বৃষ্টি
এলো যে ছাতার বাঁধ মানলো না। আমি এশিয়াটিক সোসাইটির পাশে এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা ক্যাব বুক
করলাম। হঠাৎ দেখলাম রাকেশ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হেঁ টে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল যে, মানুষটা যখন আমাকে
এতটাই হেল্প করছে তখন আমি না হয় ওর মাথায় একটু ছাতাটা ধরি, যদি একটু উপকার হয়। আমি ছাতাটা নিয়ে ওর
কাছে যেতেই আমার ক্যাব এসে গেল। আমরা দুজনেই ক্যাবে উঠলাম। ও বলেছিল সামনেই নেমে যাবে। এর মধ্যে গাড়িতে
উঠে কখন যে আমার চোখ লেগে গেছিলো আমি বুঝতেই পারিনি আর তার মধ্যে রাকেশও কখন নেমে গেছে আমার মনে
নেই। কি মরণের ঘুম এসেছিল কি জানি বাবা! আমি বাড়ি ফিরে সবার আগে রাকেশকে একটা সরি বলি, কেননা সত্যি
আমার ভীষণ খারাপ লাগছিলো। ও একটা দাঁত বের করা ইমজি দিয়ে রিপ্লাই করলো।
------------------------------------------------------------------১৩ ডিসেম্বর, ২০২১
=================
আমি রাকেশের প্লট নিয়ে একটা গল্প লেখা শুরু করেছি। সত্যি শিহরণ জাগানোর মতো ঘটনা। কিন্তু ওর থেকে পুরো ঘটনা
এখনও শোনা হয়নি। লোকটা ফোনে আমার সাথে কথা বলে কিন্তু প্লট নিয়ে ডিসকাস করতে চাইলেই বলে সামনে বসে
বলবে। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় আমার। আবার একদিন দেখা করতে হবে। আগে মনে হতো আমি হাল ধরে আছি আর
রাকেশ দাঁড় টানছে। কিন্তু এখন দেখছি সবটাই ওর হাতে। আমি চাইলেও ওর কথা না মেনে থাকতে পারছি না। মনে হচ্ছে
আমার নিজের মনের ওপর আমার সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি। ওর কথার মধ্যে যেন অসীম সমুদ্র আর কথা বললেই
আমি হারিয়ে যাই। কিন্তু ওর অভিব্যক্তির মধ্যে যৌনতার রেশমাত্র নেই। প্রথমদিন আমাকে একবারই ভালো করে
দেখেছিল, আর আমার মনে হয়েছিল আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেউ যেন একটা পালক বুলিয়ে দিল। সেই সময় সত্যিই
আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্য।
-------------------------------------১৫ই ডিসেম্বর ২০২১
===================
আজ আমি আবার রাকেশের সাথে দেখা করি। প্রতিবারের মতোই আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক কথাবার্তা হল। কিন্তু আমি
ওর কাহিনী শোনার জন্য বেশী অস্থির ছিলাম। কারণ আমার বারবার জানতে ইচ্ছা করছিল “কেভিন” কে? ধৈর্যের বাঁধ
ভেঙে ওকে বলেই ফেললাম,
“এই কেভিন কে ছিল?”
রাকেশ হেসে উত্তর দিল, “এত অস্থির হলে হবে ইন্দু? বলার জন্যই তো এসেছি।”
এটা শোনার পর আমার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। আমি আবার অনুরোধ করলাম। তারপর কফি কাপে চুমুক দিয়ে
বলতে শুরু করলো।
“কেভিন ম্যাকগিনটি। হি ওয়াজ আ শেরিফ ইন এ হিক টাউন অফ টেক্সাস। হি ওয়াজ শট অ্যান্ড কিল্ড বাই হিজ ওন
ডেপুটি। হাউ হি টার্নড ইনটু আ ডেমন ইউ ডোন্ট নো। কেভিন ইজ দা স্পিরিট হুইচ পাসড ইনটু মি।
তারপর এই কেভিন আমাকে দ্বৈতস্বত্তায় পরিণত করে। ওই জন্যই আমার জ্বর আসতো, রেড ওয়াইনের প্রতি এত টান
মানে যেন রক্ত। সে এক সীমাহীন পিপাসা। হোয়েন..হোয়েন হি কামস, আই ফীল এক্সট্রিমলি থারস্টি।”
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আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “ কেভিনের আত্মা তোমার থেকে কি চায়?” রাকেশ একনিঃশ্বাসে উত্তর দিল, “ফ্রেশ ব্লাড
আর ফ্রেশ মাংস। তার বিনিময়ে সে আমার ক্যান্সার বাড়তে দেয় না। সে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আর আমি ওকে বাঁচিয়ে
রেখেছি। উই আর টুগেদার। অতিরিক্ত স্মোক করার জন্য আমার ফু স্ফু সে কয়েকটা স্পট ধরা পরেছিল ২০১৪ সালে। তারপর
সেটা ২০১৭ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। বাট নাউ দে আর রিডিউসিং। আমি এখনও সমপরিমাণে স্মোক করি।”
আমার সত্যি তখন ভয় লাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু কিছু বুঝতে না দেওয়ার ভান করে আমি বলে ফেললাম,
“আর ইয়উ সিরিয়াস?”
“হ্যাঁ ইন্দু। তু মি হয়তো খেয়াল করেছো যে আমি তোমার সাথে সন্ধ্যেবেলা দেখা করি। কারণ আজও আমি দিনের আলো সহ্য
করতে পারিনা।”
আমি তখন কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম,
“ফ্রেশ ব্লাড আর মাংস তু মি কোথায় পাও?”
“এই যে আমার চারদিকেই আছে।”
এই বলে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো রাকেশ। আমার কেমন একটা অস্বস্তি হলো। মনে মনে ভাবলাম, শুভমকে ফোন করে ডাকি,
এবার আমাকে উঠতে হবে।
“লেট হয়নি ইন্দু, বারবার ঘড়ি দেখো না”
ধীর গলায় বলে উঠলো রাকেশ। পার্ক স্ট্রিটের অলিপাবে ভীড় কমতে শুরু করেছে তখন। রাকেশ আমাকে বলল, “চলো তোমাকে
এগিয়ে দিয়ে আসি মেট্রো অব্দি।” নিজেকে আড়ষ্ট করে লোকটার সাথে হাঁটতে থাকি আমি। আড়চোখে মোবাইল দেখছিলাম।
নাহ শুভমের কোন মেসেজ আসেনি।
“ইন্দু, বাঁ দিকে এসো, এ গলিটা শর্টকাট।”

চলবে....
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এই ভাঙাচোরা দূর্ভে দ্য পথে যাতায়াত করিতে গিয়ে গায়ে পিঠে ব্যাথা বেদনার আবির্ভাব হইয়াছে দিন
কতক । আসলে বহুবছর ঢেউ খেলানো কারুকার্যময় পথে বাসযাত্রার অভিজ্ঞতা বিলুপ্ত ছিল। মাস কয়েক
হইলো চাকরি সূত্রে গন্তব্যস্থলে পোস্টিং এর বিরূপ প্রভাব এটি । প্রায় গঞ্জ এলাকাই বলা চলে একে ।
পথঘাটের উন্নয়ন সেভাবে আসিয়া পৌঁছয়নি এখনও, পূর্বতন রেল কোম্পানির মালবাহী রেলগাড়ির মতন
মেরেকেটে সারাদিনে পাঁচখানা কি ছ'খানা বাসের যাত্রাপথ এটি । বাসের অবস্থাও তথৈবচ , অনেকটা
কলকাতায় ট্রাম গাড়ির তু ল্য বলা চলে । 10 কিলোমিটার যেতে ঘন্টা খানেক শ্বাস-প্রশ্বাস ঠেলিয়া অতি কষ্টে
হাঁপানি রোগীর মতো করিয়া অবশেষে ঠিকানায় পৌঁছয় । 'একবার না পারিলে দেখো শতবার'(if at first
try you don't succeed, try try again ), এরূপে ড্রাইভার হরিপদ এস্কেলেটরে চাপ দিয়ে ' জয় বাবা
ফেলুনাথ' বলিয়া যাত্রা করে।
এরই নাম চাকু রী। 'যেমন খুশি তেমন সাজো'-র মতো নয় বরং ' যেমন পাবি তেমনি নিবি, না হলে কেটে
পড়বি ' গোছের জিনিস । পকেট এ মোবাইলের টুংটাং শোনাও দুষ্কর, তাই অতি বিচিত্র যন্ত্রটিকে এই
যাত্রাকালে কোমায় আচ্ছন্ন করিয়া নার্সিংহোমের (ব্যাগের ) কোন এক কু ঠুরিতে আবদ্ধ করিয়া রাখি । প্রথম
দিন তো অবুঝের মতো পূর্বাভ্যাস মত জামার বুক পকেটে সামান্য মুখ বাড়াইয়া রাখিয়া ছিলাম । হঠাৎ
বাসের অত্যাধিক ফাজলামোতে বাঁনরের ন্যায় লম্ফদিয়া জানলার ফাঁক গলিয়া উড়িয়া যাইতে উদ্যত।
কোনোক্রমে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিটিকে লাথাইয়া কনুই দ্বারা গুতাইয়া অ্যথলিট্ হইয়া সামাল দিয়াছিলাম । নিজের
এবং মোবাইলের কান মুলিয়া সেই যে কারাগারে বন্দি করিয়াছি বর্ত মানেও উক্তস্থলেই নিক্ষেপিত এবং
উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ।
ক লি ক থা - ১ ৬

কর্মসূত্রে আমি শিক্ষকতা করি। যদিও বলা বাহুল্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকরূপে কম
ক্লার্ক রূপে অধিক দাপাদাপি করিতে হয় । বিদ্যালয়ে যাইয়াই বুক- ওয়ার্ক ছাড়িয়া পেপার ওয়ার্ক
লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ি । পূর্বের শিক্ষায়তন আপন বাসা হইত প্রায় 200 কিলোমিটার দূরবর্তী
একখানি অহিন্দু পাড়াগাঁয়ে ছিল । তাহা হইতে নিস্তার পাইয়া বাসার নিকটবর্তী বদলি লইয়া এক
প্রাচীন বিদ্যালয়ে আসিয়া জুটিয়াছি । ছাত্রসংখ্যা প্রতু ল হইলেও শিক্ষক সংখ্যা অপ্রতু ল,
মেরেকেটে তিনজন , তাও আবার মোস্ট সিনিয়র অবসরের চৌকাঠে পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া
রহিয়াছে । সরকারী ডাক আসিলেই পেছনের পা সটাং বাহির করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিবেন।
ঢেউ খেলানো প্রায় পাহাড়ি পথে যাতায়াতের হেতু শনি ও রবি আমার বিশ্রাম । ব্যথা-বেদনা
উপশমে ভলিনি লাগাইবার তরে বিশ্রাম । এখন খালি মনে হয় "স্বর্গের দাসত্ব অপেক্ষা নরকের
রাজত্ব শ্রেয় " ।এরূপ চলিতে থাকিলে ত্রিশের কোঠায় যে অবস্থা তাহা পঞ্চাশের কোঠায়
পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই মেদমাংস বর্জিত এক কঙ্কালসার অবয়ব বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে
হাজির হইবেন। যাহার প্যান্ট বারে বারে নিচের দিকে নামিতে মুখিয়া থাকিবে আর গায়ের জামা
ফতু য়া হইয়া পতাকার ন্যায় উড্ডীয়মান রহিবে ।
এই তো সেদিন হঠাৎ বেখেয়ালে পকেট হইতে একখানি সিগারেট বার করিয়া ধরাইতে গিয়া
আরেক বিপত্তি । দেশলাইয়ের খোপ খুলিয়া দেখি তিনখানি কাঠি মাথায় গোল করিয়া কালো
গোবর লেপিয়া চ্যাপ্টা খোলের মধ্যে পড়িয়া মারামারি লাঠালাঠি করিতে শশব্যস্ত । সযত্নে একটি
একটি করিয়া দুখানি অবাধ্য হইলে তৃ তীয়পক্ষের পালা আসিলে অতি সাবধানে প্রজ্বলিত
করিবার চেষ্টা করিতেছি, ঠিক সেই সময় বাসের আগাপাছতলায় এমন ঝাঁকু নি পড়িল, যেরূপ
ঘোড়ার লেজ ধরিয়া টানাটানির ফলে সে যেমন পশ্চাৎপদযুগলের প্রতিবর্ত ক্রিয়া করে সেরূপ
আমি ঘোটকের ন্যায় লাফাইয়া উঠিতেই ওষ্ঠজোড়া হইতে সিগারেটটি স্বাধীনতা সংগ্রামীর ন্যায়
বিদ্রোহ করিয়া জানালা হইতে লম্ফ দিয়ে উড়িয়া পথপার্শ্ববর্তী ডোবায় পড়িয়া খাবি খাইতে
লাগিল । চোখের সামনে দেখিলাম শ্বেতপরী খাবি খাইতে খাইতে একসময় নিথর হইয়া ভাসিতে
লাগিল । অতঃপর ড্রাইভার হরিপদ বাবাজীকে হাতে পায়ে ধরিয়া বাস থামাইয়া দ্বিতীয়টি ঠোঁটে
ঝু লাইয়া নির্বিঘ্ন চিত্তে মুখাগ্নি করিলাম।
ভিড়ে ঠাসা ঠাসি রহিলে বাসের অনুলোম-বিলোমের মাত্রা কিঞ্চিৎ কম হয়, পরন্তু এই বিরল
প্রজাতির এলাকায় জনমানবের অপর্যাপ্ততার দরুন ভীড়বর্জিত বাসে রামদেব বাবার অত্যধিক
মাত্রায় কৃ পার আধিক্য বেসুরো ভাবে হৃদয়াঙ্গম । হিসেব-নিকেশ করিয়া সাকু ল্যে ছ'খানি গ্ৰাম
আপন ঔতিহ্যে ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে । সর্বমোট তিনখানি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা
হয়েছিল স্বাধীনোত্তর যুগে । এরূপ গমনাগমনের পথে একদিন অবিশ্বাস্য ভাবে সুন্দরী এক
ললনার সহিত চোখাচোখি ( অদৃষ্টে শুভদৃষ্টি ) হইল । পূর্বে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইলো না।
উক্ত সময়টি ছিল আগমনের প্রাক্কালে । আমার বিপরীতে দু-তিনটি পিছনের সিটে বসিয়া দূর
আকাশের পানে চাহিয়াছিল । বেশ স্নিগ্ধ , আজানুলম্বিত সোনালী কেশ , গোলগাল,
শ্বেতপাথরের মতো গায়ের রং , রোদচশমা পরিহীতা রমনী লাল হলুদ এর মিশ্রণের তাঁতের
শাড়ি শ্বেতপাথরের উপর আত্মাহংকারে বিরাজ করিতেছিল। দক্ষিণ হস্তে বাহারী ঘড়ি আর বামে
ফিনফিনে একটি লাল সুতো । অনামিকায় সোনার আংটি । বাহারী নখে পিঙ্কিশ্ নেইলপলিশ ।
ক লি ক থা - ১ ৭

ভিনগ্রহী পরী দেখিয়া প্রাথমিক বিহ্বলতা সঙ্গে করিয়া দিন কয়েক কাটিল । অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও
পূর্বোক্ত মহাযান্ত্রিক বস্তুতে করিয়া কচ্ছপের গতিতে চলিতেছি ,, পুনরায় ঘাতক রমণীর সাক্ষাৎ দর্শন হইলো
। আমার স্টপেজের পরবর্তী স্টপেজ হইতে মহারানী চাপিলেন। সৌভাগ্যবশত বা দূর্ভাগ্যবশতই হউক
আমার পাশের সিটখানি অপূর্ণ থাকায় তাহার চক্ষু এবং অবয়ব তাহতেই সায় দিল। অধরোষ্ঠ গোলাপি রং
আবৃত তাহা হইতে সুমধুর সুবাস নির্গত হইয়া আমার নাসিকা পল্লবিত করিয়া অন্তরে অজানা প্রলোভনের
উদ্রেক করিলো । কোমল নমনীয় শরীরের স্পর্শমাত্রই আমার শিরা-উপ শিরাগুলি কেমনতর কম্পিত হইয়া
বিপ্লব করিয়া উঠিলো। না দেখিবার ভান করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলাম যেন কু ছ পরোয়া
নেহি । ভেতরে যে অদ্ভুত কম্পন লাগিয়াছিল তাহাকে অগুরুত্ব করিয়া অধৃত হইয়া রহিলাম ।
কৌতু হল আর আবেগে শরীরের ভেতরের দানব লাফালাফি করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলো। ব্যস্ততার ভান
করিয়া বিনা কারণে ব্যাগটির সমস্ত ঘর খুলিয়া অকারণে হাত ঢুকাইয়া পুনরায় স্থির , ভু ল বললাম অস্থির
হইলাম । এই কদিনে আজই প্রথম যাত্রার সুগন্ধি পান করিলাম , সম্ভবত উরুতে স্পর্শ বা ডি-ওর মাদকতায়
মাতাল হইয়াছিলাম । চাহিতে ইচ্ছা করিতেছিল তথাপি ভ্যাবলা ভাবিবে মনে করে বিপরীতে চাহিয়া
থাকিবার নিস্ফল চেষ্টা শুরু করিলাম ।
----- অকস্মাৎ প্রশ্ন আসিল-- " আপনি কোথায় যাবেন "?
….. ভ্যাবাচাকা ও থতমত খাইয়া ত...ত ... করিয়া সভয়ে অগোছালো ভাবে উত্তর দিলাম,' দিঘিরপুল ' ।
----- মুচকি হাসি উপহার দিয়া কহিল ," আমি রানী" ।
মনে মনে ভাবিলাম আমি সঠিক কল্পনা করিয়াছি শুধু পূর্বে ' মহা ' সংযুক্ত করিয়া ' মহারানী ' আখ্যায় ভূ ষিত
করিয়াছিলাম ।
….. ' ওহ্ ' .. বলিয়া সামান্য দাঁত কেলাইয়া ইষৎ হাস্যে যুক্ত করিলাম , 'আমি সুহৃদ' ।
---- " বেশ সুন্দর নাম তো আপনার, সুহৃদ অর্থাৎ যার হৃদয় সুন্দর "। কন্ঠে মিহি সুরের প্রলেপ ।
পুরুষালী লজ্জা ভাব দেখাইয়া শুধু একটি হাসিলাম । অতঃপর কহিলাম ' আপনাকে তো এর আগে কখনো
দেখিনি এপথে '?
হেসে উঠলো মোহময়ী , " আমি দিনকয়েক হলো বেতালপুরের বিদ্যালয়ে গান শেখাতে যাই । মানে গানের
শিক্ষিকা আমি " ।
বেতালপুর হইল দিঘিরপুলের পূর্বের গ্রাম।এ অঞ্চলে বেশিরভাগ গ্রামই বর্ধিষ্ণু ।
…. " আর আপনি " ?
সহাস্যে কহিলাম,' অধম একজন প্রাথমিক শিক্ষক । দিঘিরপুলের মা সরস্বতী বিদ্যায়তনের শিক্ষক ' ।
মনে মনে ভাবিলাম সরস্বতীর আশীর্বাদ তো দূরস্ত , হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দটুকু ও বিদ্যাঙ্গনে আসিতে
অবাধ্যতা করে ।
… " আপনি অধম! কি করে জানলেন " ?
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কী বলিব কিছু বুঝিয়া না পাইয়া কেবল ছন্দহীন হাসি হাসিলাম । পেশাদারিত্বের কারণে তাৎক্ষণিক
আলাপচারিতাও ছন্দছিন্ন হইয়া মহারানী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সঙ্গ ত্যাগ করিলেন ।
প্রাথমিক প্রলুব্ধতা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া প্রত্যহ ব্যকু লচিত্তে বাস স্টপেজের প্রতি চাহিয়া উদগ্ৰীব
রহিতাম । ভাবিলেই মনের মধ্যে কেমন যেন বর্ণনাতীত শিহরণ জাগিয়া উঠিত ,হৈমন্তিক পবন অলসভাবে
বিচরণ করিত। ঐচ্ছিক বিষয়ে বিফল মনোরথ হইয়া ব্যগ্রতা, উগ্রতায় পরিণত হইতো । পাশে অপর কেহ
বসিলে অপ্রসন্ন ও বিরক্তিভাবে আহত হইয়া যাচিয়া তাহার সহিত অহেতু ক দু-চারটি বিবাদ লাগাইতাম, শেষের
শুরু মনে হয় আরকি ।
দিন কতক বিফল মনোরথের মধ্য দিয়ে কাটাইয়া হঠাৎ একদিন সফলতা আসিয়া দাঁড়াইল অর্থাৎ বসিল ।
মনের মধ্যে হেমন্তের প্রাতের মৃদুমন্দ শীতল বাতাস বইতে লাগিলো , ঘোলাটে মেঘ কাটিয়া প্রভাতের তপনোদয়
হইল যেন। বসন্তের ঝরাপাতা বৃক্ষ অসময়ের বর্ষণ পাইয়া তৃ প্ত হইয়া ডালে ডালে নবপত্র ফুঁ টাইলো ।
রজনীশেষে বসন্তের কোকিল বৃক্ষশাখে আসিয়া যেন দাঁড়কাকের পাশে বসিলো। সীটে একা বসিয়া যতটা
স্বাচ্ছন্দ্যতা থাকে তাহা সরাইয়া মহাশয়াকে বেশ খানিকটা নিভৃ ত স্থান দান করিলাম। ' জামাই কইন্যার দেখা
নাই শুক্কু র বার বিয়া ' ভাবিয়া মনে মনে লজ্জা পাইলাম । লজ্জাকে গোগ্রাসে গিলিয়া বলিলাম,' শরীর ভালো
আছে আপনার '?
মোহিনী বলিলেন ," হ্যাঁ সে তো বেশ চলছে। কেন বলুন তো? আমাকে দেখে কি সে রকম কিছু মনে হচ্ছে "?
' না না আসলে এ কয়দিন তো দেখিনি, তাই ভাবলাম শরীর টরীর খারাপ হলো নাকি' ? বলিতে বলিতে বিষম
খাইয়া ফেলিলাম ।
মায়াবী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন আমি কোনো হাসির জোকস্ বলিয়াছি ।
....' কি হলো হাসলেন যে ' ?
-- " তারমানে আপনি রোজ আমার প্রতীক্ষা করেন ? আমায় আশা করেন " ? ঠোঁটের ফাঁকে কৌতূ হলী হাসি ।
বেশ লজ্জা পাইলাম আমি। এর থেকে এক ফোঁটা শিশিরবিন্দুতে ডু বিয়া মরিলে হয়তো ভাল হইত।
হাসি থামাইয়া তরুণী কহিল ," ব্যাপারটা হল আমি রোজ গান শেখাতে যাই না বা বলা যেতে পারে যেতে হয়
না। গান তো শিশুরা রোজ রোজ শেখে না বা ধরুন ক্লাস করে না "।
.. ' তবে ' ? মাত্রাতিরিক্ত কৌতূ হলের প্রকাশে জবাব চাহিয়া বসিলাম ।
--- " তবে আর কি যে দিন যাই সেদিনই গানের ক্লাস থাকে, যেমন আজ " ।
কিছু ক্ষণ ভাবিয়া বলিলাম,' মানে আজ শুক্রবার তাহলে' …….
আমাকে অতিরিক্ত আর কিছু বলিতে না দিয়া " ঠিকই ধরেছেন" গোছের দুটি শব্দ মাখনের মতো ঠোঁট
জোড়ার ফাঁক দিয়া গলিয়া আসিলো ।
কি হে মাস্টার , আমার গোপাল নেকাপড়া করছে তো টিকটাক ? সবে চায়ের ভাঁড়ে ঠোঁট ডু বাইয়াছি কথাগুলো
কানের আগায় আসিয়া ঘা মারিলো । আসলে কথাগুলোর তু লনায় ক্ষণা খিনখিনে গলাটাই বেশি তীরের মতো
বিঁধল ।
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কোনরকমে ছলকিয়া ওঠা চা'টা সামাল দিয়ে মুখ ফিরাইলাম । দিঘীরপুলের রবীনবাবু । মানে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ । গোপালের
বাপ্ । গোপাল আমার বিদ্যালয়ের চতু র্থ শ্রেণীর ছাত্র । লেখাপড়ায় তীব্র না হইলেও চলনসই । আমার বিশ্বাস কলিযুগের
পরীক্ষার সিস্টেমের যাঁতাকলে পিষিয়া জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষায় তেল হইয়া ঠিক বাহির (পাশ) হইয়া যাইবে । চায়ের
ভাঁড়টা হাতে ঠিকঠাক সেট্ করিয়া জবাবে বলিলাম , ' তা….মন্দ নয় । গণেশ উল্টাবার সম্ভবনা কম' ।
আমার দ্বিতীয় ভাগে বলা কথাগুলোর সারমর্ম মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে কিছু ক্ষণ নিস্তেজ হইয়া আমার পানে
চাহিয়া থাকিয়া গুড়াখু মাখা কালচে দাঁত বের করে হেসে উঠলো। খুশীর না অবুঝের হাসি বোঝা দায় । পেছন ফিরিয়া
দেখি হরিপদ আর ওর সহকারী নান্টু চা- পর্ব সমাপ্ত করিয়া বাসাভিমুখে পা বাড়াইতেছে । তড়িঘড়ি আমিও জলের মতো
করে অবশিষ্ট পানীয় গলায় ঢালিয়া পায়ে পায়ে ওদের পিছু লইলাম । আসলে যাতায়াতের পথে এই নিমাইকাকার চায়ের
দোকানে মিনিট দশেকের টি-ব্রেক হয় নিত্য । সেখানেই আজ রবীনবাবুর সঙ্গে দুষ্টু মিষ্টি সাক্ষাৎ । উনি চলেছেন শহরের
একটি ঔষধের দোকানে গোপালের মাতার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পথ্যাদি সংগ্ৰহের হেতু । অবশ্য আমি অনেকবার বলেছি
যে আমাকে প্রেসকিপসন্ দিলে আমিই শহর থেকে এনে দিতে পারবো কিন্তু ভদ্রলোক আর যাই হোক নিজের কাজ নিজে
করতেই বেশি পছন্দ করেন । উপায় বাতলাতেই বলে উঠতেন , না না মাস্টার ,তা হয় নাকি । তু মি গিয়ে হলে আমাদের
গেরামের সকলের মাস্টার । তোমাকে দিয়ে এসব কাজ করানো যায় নাকি । কত নেকাপড়া শিখে মাস্টারের চাকরিটা
পেয়েছো । ছিঃ ছিঃ , সে হয় না । গেরামের সক্কলেও ছিঃ ছিঃ করবে খন।
নাটকীয় সাক্ষাতের তৃ তীয় পার্বিক মূল্যায়নের দিন লক্ষ্য করিলাম রাজরানীর কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়াও হাতে মোটা
মতো কী একটা শোভা পাইতেছে । ধরিবার কৌশলে সন্দেহ হইলো মূল্যবান সম্পদ-টম্পদ অবশ্যই হইবে । কৌতূ হলী দৃষ্টির
শর নিক্ষেপ করিয়া অপলকে আবিষ্ট হইয়া কতো কি মনোমুগ্ধকর বিষয়ে বৃথা আবেগে ঊর্মিমালার স্রোতে সাঁতার
কাটিতেছি , সহসা চেনা মধুর কন্ঠে সম্বিত ফিরিতেই চোখের সামনে ফুঁ টিয়া উঠিলো মধুময় একদলা হাসি । নিকটবর্তী
হইতেই বুঝিতে পারিলাম হাতের বস্তুটি একখানি পুস্তক । এবং সেটি যে যথেষ্ট সম্পন্নশালী তাহা উহার আহ্লাদের বহর
দেখিয়াই অনুমিত হয় ।
সম্ভবত অবসর যাপনের একান্ত সঙ্গী ওটি । অন্তরে খুশীর বীজ বপন করিয়া মনে মনে গুনগুনাইয়া উঠিলাম , ' যদি হই
বইখাতা ওই শাড়ীর ফাঁকে ' ।
আহ্ শরমে মরিয়া যাই ……..' কালনেমির লঙ্কা ভাগ ' ।
---- " কেমন আছেন" ? বসিতে বসিতেই প্রশ্নটা করিলেন সুন্দরী ।
উহার কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করিয়া জানিতে চাহিলাম ,' বই পড়ার নেশা আছে বুঝি '?
সম্ভবত প্রশ্নটা শুনিয়া খুশী হইয়াই বিগলিত কন্ঠৈ বলিল ," হুউউউউমম...খুউউউউব "। "শেক্সপিয়ার , বিভূ তিভূ ষণ ,
তারাশঙ্কর , আশাপূর্ণা দেবী , এমনকি কিটস্ সবার বই আমার খুব প্রিয় "।
... ' বাব্বা .. আপনি তো দেখছি বাইবিব্লিওফাইল' !
---- " আপনি বইটই পড়েন না " ?
হেসে বলিলাম , ' খুব একটা না । ওই আর কি প্রয়োজন পড়লে বা সময়টময় পেলে একটু আধটু পাতা ওলটাই' ।
---- " হুমমম, তার মানে আপনার বই পড়ার নেশা একদমই নেই " ।
পেশার সহিত তাল-লয় মিলাইয়া কহিতে গেলাম তাই নিয়েই তো থাকি । কিন্তু এখন বলিতে পারিলাম না । উল্টে বলিলাম ,
' হাতের ওই বইটা কিসের '?
---- " কিসের মানে "? বৈপ্লবিক চাহনি প্রয়োগ করিয়া জিজ্ঞাসিল ।
... ' কিসের মানে , কী বই সেটাই জানতে চাইছি ' ? শান্ত স্বরে বলিলাম ।
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---- " ওহ্ তাই বলুন । আসলে এটা কোনো নামি লেখকের বই নয় । নতু ন একজন লেখক সম্প্রতি ভালোই লেখালেখি করছে জেনে
পড়তে আগ্ৰহ হলো । হুমমম আগ্ৰহ হলো বলাটা ঠিক নয় , বলা যায় আগ্ৰহটা বাড়লো "।
….. ' কী নাম ' ?
------ " লেখকের" ?
…. ' আরে না না বইয়ের '?
----- " রহস্যভেদী জাহাজ" ।
প্রত্যুত্তরে কিছু শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া তরুণী একনিষ্ঠভাবে বলিয়া চলিলেন -----" খুব সুন্দর লেখেন । বেশ আঁটোসাঁটো আর
জমাটি । লেখার ছন্দটিও অপূর্ব । ভাষাজ্ঞান অবিচার্য । আমার বেশ ভালো লাগে ইনার বই পড়তে । ধরলে আর শেষ না করে স্বস্তি পাই
না । তাই তো সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়ানো । খুব ইন্টারেস্টিং বই । ভরপুর রহস্যে মোড়া এক দ্বীপের গল্প । পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা
দিয়ে ওঠে । এক রহস্যময়ী" ….., বলিয়া আমার করুণ মুখের দিকে চাহিয়া পুনরুক্তি করিল ," সরি সরি আপনাকে বোর করছি আমি ।
আসলে বইপোকা মানুষ তো তাই সুযোগ পেলেই দোকান খুলে বসে পড়ি "।
... ' লেখকটি কে ' ? আমি হাসি চাপিয়া জিজ্ঞেস করিলাম ।
উৎসাহের মাত্রা চতু র্গু ণ বৃদ্ধি করিয়া বলিল , " সুখবৃষ্টি সেন "।
ঠোঁটে ব্যাঙ্গাত্মক সরসতা বজায় রাখিয়া কহিলাম,' এ আবার কী রকম নাম । সু-খ-বৃ-ষ্টি'।
গর্বিনী এবার একটু রাগিনী হইয়া উঠিলেন । নিরুত্তর রহিয়া মুখাভিনয়ের মাধ্যমে বুঝাইয়া দিলেন উনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ করিয়াছেন
।
…. ' নামটা হয়তো ছদ্ম বা ভেক । সবে টুকটাক লেখালেখি শুরু করেছেন তাই আর নিজের নামে লেখার সাহস জুগিয়ে উঠতে
পারেননি । আজকাল এই হয়েছে এক ফ্যাশন্ , লিখতে জানুক, না জানুক হিজিবিজি লিখেই লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখে এরা' ।
রানীমহাশয়ার ভ্রু ক্রমশ ধনুকের মতো বাঁকা হইতেছিল । ঠোঁট পালিশের উপর ক্রোধের রেখা আকু লিবিকু লি করিয়া তিরতির
করিতেছিল । রাগের শোভা দেখিয়া আমি মনে মনে প্রসন্ন হইয়া অন্তরে হাসিতেছিলাম । 'দু'দিন পরে আর এদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে
না। এরা সব'……
মুখের গ্ৰাস কাড়িয়া এতক্ষণের সংযম ত্যাগ করিয়া সিঞ্চিত ক্ষোভ আমার উপর উগরাইয়া দিলেন । বলিলেন , "ভেক হতে যাবে কেন ।
এটাই আসল নাম । আর আপনি । আপনি এসবের কী বোঝেন । সাহিত্য সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা আপনার? সাহিত্য হলো গিয়ে সমুদ্রের
মতো গভীর যার তল পাওয়া যায় না । মানুষের ব্যপ্ত মনের সুপ্ত অনুভূ তি গুলো সাহিত্যের মাধ্যমে ফুঁ টে ওঠে "।
….. ' কী করে জানলেন ' ?
----- " আমার মনে হয় তাই বললাম । উনার প্রকাশিত সব বই আমি পড়ে দেখেছি । অনেক সময় প্রকাশকরাই সম্পাদকীয় কলমে কিছু
গূঢ় তথ্য পরিবেশন করেন । তেমন হলে এতদিনে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম । আর , আপনারই বা কিসে মনে হলো এটা ভেক । এই নিয়ে
উনার দশ-দশটি বই প্রকাশ পেলো । সব কটাই আমি পড়েছি , কোথাও ভেক বা ছদ্ম , এটার বিন্দুমাত্র আভাষ পাইনি । আমি হলফ করে
বলতে পারি এটাই লেখকের আসল নাম " ।
…. ' তা, হবে হয়তো । ওসব জগতে আবার আমার বিচরণ নেহাতই সামান্য । আপনি যখন এতো জোর দিয়ে দাবি করছেন , ' আমার
দাবি মানতে হবে ... মানতে --- " শেষ মূর্ছা ভাঙিবার সময় সে এক মহামুক্তির আস্বাদ পাইল । দেহে যেন উত্তাপ নাই , স্পন্দন নাই ,
জীবন নাই , সবগুলি ইন্দ্রিয় অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে হাল্কা বায়ূর মত , পুঞ্জীভূ ত কুঁ কড়ানো কূ য়াশার মতো সে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া
আছে । তাহার সমগ্ৰ অদ্ভুত অস্তিত্ব ব্যাপিয়া এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা ---- মৃদু অথচ অসহ্য , দূরজ্ঞেয় অথচ চেতনাময় । চোখ
খুলিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না । জগতে আলো নাই , শব্দ নাই , চারিদিকে শুধু মূহুর্মূহু পরিবর্ত নশীল রঙ্গিন যবনিকা ……. কার লেখা
বলতে পারেন " ? নীরবে আমার মুখপানে কিছু ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্বপ্রশ্নের স্বোত্তর করিয়া গর্ব ধারিনী সগর্বে বলিলেন , " তারাশঙ্কর
বন্দ্যোপাধ্যায় " । " গল্পের নাম জননী" । হবে '.. অগত্যা হার মানিলাম' ।
--- " শেষ মূর্ছা ভাঙিবার সময় সে এক মহামুক্তির আস্বাদ পাইল । দেহে যেন উত্তাপ নাই , স্পন্দন নাই , জীবন নাই , সবগুলি ইন্দ্রিয়
অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে হাল্কা বায়ূর মত , পুঞ্জীভূ ত কুঁ কড়ানো কূ য়াশার মতো সে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া আছে । তাহার সমগ্ৰ অদ্ভুত
অস্তিত্ব ব্যাপিয়া এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা ---- মৃদু অথচ অসহ্য , দূরজ্ঞেয় অথচ চেতনাময় । চোখ খুলিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না ।
জগতে আলো নাই , শব্দ নাই , চারিদিকে শুধু মূহুর্মূহু পরিবর্ত নশীল রঙ্গিন যবনিকা ……. কার লেখা বলতে পারেন " ? নীরবে আমার
মুখপানে কিছু ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্বপ্রশ্নের স্বোত্তর করিয়া গর্ব ধারিনী সগর্বে বলিলেন , " তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় " । " গল্পের নাম
জননী" ।
ক লি ক থা - ২ ১

... ' তারাশঙ্কর তো খুব বড়ো লেখক । এখনকার এরা সব উনাদের নখেরও সমতু ল্য নয় । তা আপনার দেখছি স্মৃতিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ
। লাইনগুলো এমনভাবে বলে গেলেন যেন মনে হলো এই মাত্র পড়লেন গল্পটা । একেবারে ঠোঁটস্থ , তবে না বলেও পারছি না , সুন্দর
খুব সুন্দর পাঠ করলেন ' ।
একটু বেশি আবেগপ্রবণ হইয়া যাওয়ায় কিঞ্চিৎ লজ্জিত নেত্রে বলিলেন ," ধূর কী যে বলেন । সেই কবে পড়েছি । এখন হঠাৎ
করে মনে পড়ে যাওয়াতে বলে ফেললাম" । কী যে করি না আমি মাঝেমধ্যে । শেষোক্তিটি আপনমনে বিড়বিড় করিয়া নিজেকেই
দূষিলেন।
…... 'না.. না .. অসাধারণ ভাবে বললেন । মনে হচ্ছিল আপনি গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন' ।
----- "নাটুয়া বালক ধাতু রিয়ার কথা পড়েছেন ? লবটুলিয়া অঞ্চলের বন্য গ্ৰামগুলো , চীনা ঘাসের দানা ভাজা আর আখের গুড় ।
কোঁকড়া চুল ,ডাগর চোখ । ভাবলেই গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে । আরণ্যক "…… ভাবুক হইলেন ভদ্রযুবতী।
পাঠক মহাশয়া হঠাৎ করিয়া বুদ্ধু নিস্প্রভ ছাত্র পাইয়া সাহিত্যের দিদিমণি হইয়া অত্যুতসাহে আরো কিছু বলিতে যাইতেছিলেন ,
আমার প্রশ্নে তাহার সাধনার সুরছিন্ন হইলো । 'দেখি একবার' ?
আমার প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বোকার মতো চাহিয়া রহিলেন । ' বলছি,এই বইটা কী একবার দেখতে পারি' ?
এবারে বোধগোচর হইয়া সহাস্যে সযত্নে কোলের উপর রাখা শিশুটিকে আমার উদ্দেশ্যে বাড়াইয়া দিলেন । শিশুটির কয়েকটি পৃষ্ঠা
অগোছালো ভাবে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কিছু ক্ষণ চোখ বুলাইয়া তাহা বন্ধ করিয়া মূল্যবান রত্নটিকে ফেরত দিলাম।
লক্ষ্য করিতেছিলাম যতক্ষণ আমি বইটি চাক্ষু ষ করিতেছি ভদ্রমহোদয়া অত্যাগ্ৰহে অপলকে আমার পানে চাহিয়া ছিলেন । বইটি
দেখিতেছিলাম বলিয়া খুশী হইয়া না আদৌ আমি বইটি সম্বন্ধে কোনো আগ্ৰহ প্রকাশ করিতেছি কিনা তাহা যাচনার উদ্দেশ্যে , অধম
তাহা সঠিক বুঝিতে পারে নাই ।
….. " আপনি পড়বেন বইটা " ? প্রশ্নটি শুনিয়াই চাপা উৎকণ্ঠা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া আমার অন্তর হাল্কা করিয়া উবিয়া যাইল ।
ছদ্ম উৎসাহ কিছু টা এক্সিলারেট্ করিয়া বলিলাম, 'আমার তো মনে হয় আপনি পড়ে না হয় আমাকে গল্পটা বিস্তারিত বর্ণনা
করিলেই উত্তম হবে । কারণ একটু আগেই যে প্রতিভার সাক্ষী হলাম তাতে ওটাই উপযুক্ত মনে হয় । আপনি কী বলেন' ? জানিতে
চাহিলাম ।
কিছু টা আড়ষ্ঠ ভাব সম্বল করিয়া সলজ্জে বলিল, " সেটা সম্ভব নয় । আ..আ.. আমি কেন আপনাকে পড়ে শোনাতে যাবো ।
আপনার ইচ্ছে হলে নিজেকেই পড়ে নিতে হবে । আমি পারবো না" ।
… ' আসলে আপনার মধ্যে যে গুনটা আছে সেটাতো আমার মধ্যে ছিটেফোটাও নেই । তাই জাস্ট্ একটা প্রোপোজাল্ মাত্র । তা
আপনার অসুবিধা থাকলে বাদ দিন । বরং এক কাজ করুন , আপনার পড়া শেষ হয়ে গেলে আমায় দেবেন। তখন না হয় আমি
পড়ে নেব । ডান্ ' !
প্রফু ল্ল হাসি উপহার দিয়ে বলিলেন ," ডান্ । তাছাড়া এনার তো আরো বেশ কয়েকটি বই আমার কাছে আছে । ওগুলোর একটা না
হয় আপনাকে দিয়ে দেব । আপনি ততদিন ওটাই পড়ুন যতদিন না আমি এটা শেষ করি । পড়ে দেখবেন কী অদ্ভুত সুন্দর লেখা ।
একবার ধরলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করবে না " ।
গলায় ঘন সরসতা মাখাইয়া নির্মল কন্ঠে বলিলাম , ' ঠিক আছে , তাহলে ওই মৌ-ই সাক্ষরিত রইলো '।
বিশ্বস্ত হাসির লেপন মাখানো ওষ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন মহামানীনি । নামার স্টপেজ আসিয়া পড়ায় ইশারায় " আসি" বলিয়া নামিতে
নামিতে মধুর হাসিটা ঠোঁটের ফাঁকে ঝু লিতে থাকিল । আমিও প্রতিভদ্রতা করিয়া ইঙ্গিতে ঠিক আছে বলিয়া হাত নাড়াইলাম ।
' তোর ঘরটা আজ সকালেই আমি রমলাকে দিয়ে পরিস্কার করিয়েছি । তোর জামাকাপড়ের তাক থেকে নোংরা কাপড়গুলো
নামিয়ে সব সার্ফ জলে ভিজিয়ে রেখেছি । রমলাকে বলেছি কাল তোর জামাকাপড় গুলো ভালো করে কেচে দিতে । চা খাবি
এখনই না জলখাবার খেয়ে খাবি '? মহামায়াদেবী তাঁর ছেলের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেন ।

চলিবে......
ক লি ক থা - ২ ২

"ছবি"

অন্বেষা দত্ত মজুমদার

04

ছবিটা বাড়ীতে নিয়ে আসার পর থেকেই কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন গোবিন্দ সিং। দিন সাতেক হল ছবিটা কিনে
এনেছেন তিনি। তখন থেকেই কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থাকছেন সব সময় । দিনরাত ওই ছবিটার দিকেই তাকিয়ে আছেন।
খাওয়া, ঘুম সব এখন তার মাথায় উঠেছে।এত বড় ব্যবসা – সেসবও দিন সাতেকের মধ্যে কেমন যেন ভু লতে বসেছেন।
গোবিন্দ বাবুর ছেলে পরমবীর সিং। বছর ২৭ বয়স হবে। তাকেই সব কিছু একা হাতে সামলাতে হচ্ছে। গোবিন্দ বাবুর স্ত্রী
মৃন্ময়ী সিং ও ভীষণ চিন্তিত। কী হল মানুষটার ? কী আছে ঐ ছবিতে? ঐ ছবি কী রহস্যে ভরা? ইত্যাদি। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা
করতে গেলেই অসন্তুষ্ট বোধ করছেন গোবিন্দ বাবু। কখনো বা চেঁ চিয়ে উঠছেন তিনি,” আমাকে বিরক্ত করো না , সৌন্দর্য
উপভোগ করতে দাও।“ ছেলে পরমবীরও খুব চিন্তায় আছে- কী হল বাবার? ঐ ছবির প্রতি কীসের এত আকৃ ষ্টটা ? ইদানিং
গোবিন্দ বাবুর চোখ দুটো দেখলে মনে হয় কেউ যেন জাদু করেছে।
দিন সাতেক আগে গোবিন্দ সিং ও তার স্ত্রী মৃন্ময়ী দেবী এই ছবিটা অর্থাৎ পেইন্টিং টা কিনে এনেছেন। ছবিটা অবশ্য
দুজনেরই পছন্দ ছিল। ওয়াল পেইন্টিং দোকানের মালিক অয়ন কান্তি দত্ত গোবিন্দ সিং এর ছোটবেলার বন্ধু । দুজনেই
কলকাতায় বড় হয়েছেন , একই স্কু ল কলেজে পড়াশোনা করেছেন । গোবিন্দ বাবু তার সখের ওয়াল পেইন্টিং গুলো অয়ন
কান্তি বাবুর দোকান থেকে কিনে থাকেন। এই পেইন্টিং অর্থাৎ ছবিটি সেখান থেকেই কিনলেন। কিন্তু কে জানত এই ছবিতে
এত রহস্য লুকিয়ে আছে। দোকানে ছবিটি এক আড়াল করে রাখা ছিল। এত রঙ বেরঙের ছবি থাকা সত্ত্বেও আড়ালে থাকা
সেই ছবিটির দিকেই চোখ পড়ল গোবিন্দ সিং এর। ছবিটি এক অসামান্য রূপসী নারীর । মেয়েটি সত্যিই রূপসী সে বিষয়ে
কোনো সন্দেহ নেই, তবে শিল্পীর হাতের গুনে সে যেন উর্বশী হয়ে উঠেছে । দুধে আলতা গায়ের রঙ, নজর কাড়া গঠন , টানা
টানা কাজল কালো হরিণ চোখ , টিকলো নাক , মুক্তোর মতো দাঁত , ঘন কালো চুল, সুন্দর কালো ভ্রু , পাতলা ঠোঁটের হাসিতে
যেকোনো পুরুষই সম্মোহিত হয়ে যাবে।
গোবিন্দ সিং তো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ঐ ছবির দিকে । তা দেখে মৃন্ময়ী দেবীর একটু হিংসা হল বটে। তা হিংসা হবারই
কথা। “ অয়ন, তু মি এমন সুন্দর একখানা ছবি আড়াল করে রেখেছ যে? আমি কিনব আজ এই ছবিটা।“ স্ত্রীর দিকে একবার
তাকিয়ে বললেন ,” কী , মৃন্ময়ী! তোমার পছন্দ তো ছবিটা?” একটু হিংসা হলেও মৃন্ময়ী দেবীর ও ছবিটি বেশ পছন্দই ছিল।
দোকানের মালিক অয়ন বাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন ......” গোবিন্দ,বলছি ,ওই ছবিটা আড়ালে রেখেছি .....।“ গোবিন্দ বাবু
ছবির দাম হাতে ধরিয়ে দিয়ে অয়ন বাবুকে মৃদু হেসে বললেন “কিনলাম আমি ছবিটা।“ অয়নবাবু একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে
অগত্যা বললেন,” ঠিক আছে!! তু মি বাড়ী চলে যাও।আমার কর্মচারীরা ছবিটা সময় মতো তোমার বাড়ী পৌঁছে দেবে।“
গোবিন্দ বাবু ছবিটাকে শোয়ার ঘরে টাঙালেন।সে এক বিশাল ছবি । সেদিন শুতে শুতে বেশ রাত হয়েছিল তাদের । মৃন্ময়ী
দেবী ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন ।পরমবীর ও নিজের ঘরে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন প্রায় রাত ২:৩০ হবে। গোবিন্দ বাবুর
কিছু তেই ঘুম আসছে না। ঘরের নাইট ল্যাম্পের আবছা আলোয় ছবিটা দেখেই চলেছেন ।দু চোখের পাতা যেন এক করতেই
পারছেন না। ছবিটা থেকে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে পড়ছে। গোবিন্দ বাবু ভাবতে লাগলেন ,” এই সৌন্দর্যের কাছে যেন পৃথিবীর
সব সৌন্দর্যই মাটি ।
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"আজ যেন গোবিন্দ বাবুর নিজের স্ত্রীকেও তু চ্ছ বলে মনে হল ,যাকে কিনা বছর ৩০ আগে ভালোবেসে বিয়ে করে
ছিলেন। কিন্তু কেন এমন ? কী আছে ওই নারীর ছবিতে ? এমন সৎ চরিত্রবান লোকের একী অবস্থা ?এভাবেই দিন
সাতেক কাটল। সেদিন দুপুরবেলা মৃন্ময়ী দেবী যা উপলব্ধি করেছেন তারপর তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ঐ
ছবি থেকে বিভৎস কিছু যেন বেড়িয়ে আসছে , ছবি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত ,দাঁত গুলো বেড়িয়ে আসছে, চুলগুলো
এলোমেলো, আর ঠিক ভূ তের মতনই হাসি । কিন্তু এই রূপ গোবিন্দ বাবু বা তার ছেলে কেউই দেখলো না। পরমবীর
ডাক্তার ডেকে আনতে ডাক্তার মৃন্ময়ী দেবীকে একদম টেনশন নিতে না করলেন এবং কিছু ওষুধ দিলেন। ডাক্তার
চলে যেতে পরমবীর মৃন্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করল,” মা, কী হয়েছিল বলতো তোমার ?”ছেলেকে সব বললেন
মৃন্ময়ী দেবী ।পরমবীর ভূ তে বিশ্বাস না করলেও আজ অবিশ্বাস করতে পারলো না । তার বাবার সব সময় মোহিত
হয়ে থাকা , তার মায়ের ভয় পেয়ে অসুস্থ হওয়া সব কিছু ই কেমন অদ্ভুত মনে হল পরমবীরের । গোবিন্দ বাবুর তো
কোনো হুশ ই নেই, তার স্ত্রী যে অসুস্থ। যিনি কিনা স্ত্রী, ছেলের সামান্য অসুবিধা হলে অস্থির হয়ে পড়েন। কী যেন
ভাবছিল পরমবীর । হঠাৎই গোবিন্দ বাবু আনন্দে চিৎকার করলেন “ ঐ তো এসেছে ! এসেছে! রূপসী এসেছে!”
বলতে বলতে এক দুই পা করে ছাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেই দেখে পরমবীর ছু টলো বাবার পিছন পিছন ,” কী
হল বাবা!” গোবিন্দ বাবু ছাদের কার্নিশে র কাছে প্রায় ঝুঁকে পড়েছেন, সামনে হাত দুটো এগিয়ে রেখেছেন – যেন
কিছু একটা ছুঁ তে চাইছেন । পরম সময় মতো এসে না পড়লে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত।সেদিন রাতে পরম ভাবতে
লাগল ,” এই ছবিটা কিনে আনার পর থেকেই যত বিপত্তি ঘটছে। কী যে করা যায়? বাবার কী যে হল? মা হঠাৎ অসুস্থ
!
সেই রাতেই আবার এক ঘটনা ঘটলো। মৃন্ময়ী দেবী খুব ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেকে ডাকলেন। হাউমাউ
করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,” শিগগির চল।“ পরম দেখল গোবিন্দ বাবু চিৎকার করতে চাইছেন ....এরূপ আচরণে
মনে হবে কেউ যেন গলা টিপতে চাইছে। অনেক কষ্টে সুস্থ করা গেল তাকে । গোবিন্দ বাবু বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন
। মৃন্ময়ী দেবী ও বেশ ভালই বুঝলেন এসব ভৌতিক কান্ড। রাগের চোটে পরম একটি ভারী বস্তু দিয়ে ছবিটাতে
সজোরে আঘাত করল , কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ছবিটা ভাঙল না , কোনো ক্ষতিও হল না। আরো জেদ চাপলো পরমের
মাথায় ।এই অলুক্ষণে ছবিটা তাদের সুখের সংসার নষ্ট করে দিচ্ছে । এ ছবি যেকোনো প্রকারে নষ্ট করতে হবে।
পরদিন সকালে পরম গেল সেই পেইন্টিং এর দোকানে--- “ অয়ন আংকেল ,এই ছবিতে কী আছে? আপনার কাছ
থেকে ছবিটা কেনার পর অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে আমাদের বাড়ীতে । বাবা নিজের মধ্যে নেই, মা অসুস্থ।“ এক
নিশ্বাসে কথা গুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরম। অয়ন বাবু বলতে শুরু করলেন,” আমি তোমার বাবাকে বলতে
চেয়েছিলাম...... কিন্তু উনি কিছু শুনতেই চাইলেন না। এই ছবি গোলাপ পুরের ( স্থানের নাম কাল্পনিক) জনৈক ধনী
ব্যাবসায়ীর কন্যা কাঞ্চনমালা র। কাঞ্চনমালা ছিল অসামান্য রূপসী। কিন্তু মন ছিল বিষে ভরা । ভীষণই হিংসুটে
ছিল সে। কোনো মেয়ের বিয়ের সময় ও ঠিক গিয়ে হাজির হত সেখানে।আর বিয়ের পাত্র তো কাঞ্চনমালা র রূপ
দেখে আর সেই মেয়েটিকে (বিয়ের পাত্রী) বিয়ে করতে চাইতো না । এরকম ভাবে কত মেয়ের যে বিয়ে ভেঙেছে !সব
পুরুষকেই কাঞ্চন বশ করতে চাইত, কিন্তু কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিলে কাঞ্চন বলত,” আমি তো তোমায় বিয়ে করব
না।“ ও চাইত না কোনো মেয়ে সুখী হোক। ওর কারণে কত মেয়ে যে আত্মহত্যা করেছে, কত স্ত্রী তার স্বামীকে
হারিয়েছে, কত স্বামী তার স্ত্রীকে হারিয়েছে তার ঠিক নেই।আর কাঞ্চনমালা র এই ছবি যে শিল্পী অঙ্কন করেছিল
তার সংসার টাও অবশ্যি ভেঙেছিল। কাঞ্চনমালা যদিও ২৫ বছর পেরোনোর আগেই কী এক কঠিন অসুখে মারা
যায়। কিন্তু মরে গিয়েও যে শান্তি দেয়নি । বছর তিনেক আগে , বর্ত মানে ওই ব্যাবসায়ীর যারা বংশধর , তাদের মধ্যে
কেউ একজন এসেছিল আমার কাছে ছবিটা বিক্রি করতে। সুন্দর ছবি! আমিও কিনে নিলাম। তারপর এক
ভদ্রলোক ছবিটা কিনে নিয়ে গেল, কিন্তু কিছু দিন পর আবার ফেরত দিয়ে গেল সব বৃত্তান্ত বলে। পরপর আরো
দুজন কিনেছিল , কিন্তু তারাও ফেরত দিয়ে যায়।এই ঘটনা দেখে খোঁজখবর করে আমি এসব জানতে পারি। তাই
ছবিটা আড়ালে রেখেছিলাম।“ থামলেন অয়ন বাবু। সব শুনে আর একটুও অপেক্ষা না করে পরমবীর বাড়ী গেল,
সাথে দুজন বন্ধু কেও ওর বাড়ী নিয়ে এল। বাড়ী এসেই তিনবন্ধু মিলে ধরাধরি করে ছবিটা নামিয়ে আর এক মুহুর্ত না
ভেবে ছবিটা বাড়ীর পিছনে ফাঁকা জমিতে নিয়ে গিয়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। ব্যাস! ছবি পুরে
ছারখার। ঠিক যেন রূপের দেমাক এক নিমেষে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। পরম তার দুই বন্ধু কে বলল,” রূপ
বেশিদিনের নয় রে! মানসিকতাই মানুষের পরিচয় । সেই রূপ দিয়ে কী হবে যে শুধু মানুষের সর্বনাশ করে, ক্ষতি
করে, প্রকৃ ত ভালোবাসতে পারে না।“ ছবিটা পুড়িয়ে ফেলার পর থেকে যথারীতি আর কোনো সমস্যা ঘটেনি।
গোবিন্দ সিং ও তার স্ত্রী মৃন্ময়ী দেবী দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।
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অলীক সুখ
রিংকি হালদার

একটা একটা করে দিন গুনেছে শৈল। পঁচিশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছে সে এই দিনটার। এক একটা মুহূর্ত যেন অসীম
অনন্ত সময়। অবশেষে এই দিনটা এসেছে। যে করেই হোক তাকে আজ পৌঁছাতে হবে মৌরি নদীর ধারে। বিশাল
বটগাছটার নিচে সবার নজর এড়িয়ে সে দেখা করতে যেত নিখিলের সাথে। এতগুলো দিন পেরিয়ে কেমন আছে
তাদের চেনা সেই নদী তীর? নিশ্চয়ই বদলে গেছে অনেককিছু ।
নিখিলের সাথে শৈলর পরিচয় এখানেই। নদীর তীরে একলা বসে গান গাইছিল সে তন্ময় হয়ে। গান সে শেখেনি কারোর
কাছে। গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে গান শেখানোর মতো অর্থ বা ইচ্ছে কোনোটাই ছিল না তার পরিবারের। কায়ক্লেশে দিন
কেটে যেত গরীব পরিবারটির। কিন্তু গান ভারী ভালোবাসতো শৈল। নদীর ধারে বসে চোখ বুজে ডু বে যেত সুর সাধনায়।
কোন ফাঁকে নিখিল এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে, টের পায়নি সে। চোখ খুলে অপরিচিত এক যুবককে দেখে অবাক হয়ে
গেছিল রীতিমত। দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল শৈল। পিছু ডাকে নিখিল,
"শোনো, দাড়াও, পালিয়ে যাচ্ছ কেনো?"
শৈল তখন দু বিনুনি কিশোরী। পিঁয়াজের খোসার মতো একটু একটু করে খুলতে শুরু করেছে চেনা পৃথিবীর অজানা
রূপ। পরিবর্ত ন শুরু হয়েছে শরীরে মনে। চোখের পাতায় ঘর বেঁধেছে লজ্জা।
নিখিলের কথা শুনে দাঁড়িয়ে পরে শৈল। নিখিল তার থেকে বছর কয়েকের বড়ো। নাকের নিচে পাতলা নতু ন গোঁফের
রেখা। সে বলে,
"খুব সুন্দর গান করো তো তু মি! তোমার নাম কি?"
বলতে বলতে নিখিল এসে দাড়িয়েছে শৈলোর সামনে। তার দিকে না তাকিয়েই দু বিনুনি মেয়েটি উত্তর দেয়,
"শৈল"।
নিখিল আবার বলে,
"তু মি কোথায় থাকো?"
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দূরের একটা দিকে আঙু ল দেখিয়ে শৈল বলে,
"ওই দিকে।"
আরো টুকটাক কথা হয় দুজনের মধ্যে। কৈশোর বড়ো অদ্ভুত সময়। লজ্জার বাঁধা কাটতে বিশেষ
সময় লাগে না ওদের। হাসি গল্প মিলে অদ্ভুত এক আকর্ষণ জন্ম দেয় হৃদয়ে। প্রথম প্রেম।
মৌরি নদীর নাম মিলিয়ে গ্রামের নাম মৌড়িমিঠে। সেই গ্রামের মিঠে হাওয়ার স্পর্শে শৈল আর
নিখিলের মনে সদ্য জন্মানো ভালোবাসা গাঢ় হল অল্প সময়েই। কিন্তু প্রেম সহজে পরিণতি পায়না
কখনোই। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না। নিখিল মৌরিমিঠে গ্রামে এসেছিল তার বন্ধু র বাড়িতে। আর
শৈল ওই গ্রামেরই মেয়ে। অল্প বয়সের প্রেম গ্রহণযোগ্য হয়না কোনো পরিবারেই। ওদের দুজনের
সম্পর্কে র কথা জানাজানি হতেই অসন্তোষ, একে অপরকে দোষারোপ শুরু হল দুই পরিবারের
মধ্যে। গ্রাম ভর্তি লোকের মাঝে যা নয় তাই বলে অপমান করা হল শৈল এবং তার মা বাবাকে। বাদ
গেল না নিখিলের বন্ধু র পরিবারও। নিখিলকে টানতে টানতে বাড়িতে ফেরত নিয়ে গেল তার বাবা।
মৌরিমিঠে আসাতে আজীবনের নিষেধাজ্ঞা জারি হল নিখিলের উপর। নিস্পলক চেয়ে ছিল শৈল
দু চোখ ভর্তি জল নিয়ে। যেতে যেতে চিৎকার করে বলেছিল নিখিল,
"শৈল, ঠিক পঁচিশ বছর সেখানেই দেখা হবে যেখানে প্রথমদিন তোমায় দেখেছিলাম।"
নির্লজ্জ ছেলের মুখে এই কথা শুনে আঠারো বছরের নিখিলের গালে ঠাস ঠাস করে দুটো চড়
বসিয়ে দিয়েছিলেন নিখিলের বাবা। জেদটা আরো চেপে বসেছিল নিখিলের মনে।

দুপুর পেরিয়ে সময় চলেছে বিকেলের পথে। রোদের তাপ কমে এসেছে। মৃদু হাওয়া মিশেছে গাছের
পাতায়, নদীর জলে। মৌরি নদীর তীরে বটগাছটার কাছে এসে দাঁড়ায় নিখিল। বয়সের ছাপ
চোখেমুখে। দু একটা চুলে বুঝি সাদা রঙের ছোপ। অবিচল দাড়িয়ে আছে বটগাছটা। চিরহরিৎ সে
আজও সেজে আছে সবুজে। একটু উসখুস করতে থাকে নিখিল। কখন আসবে শৈল? এতদিনে
ভু লে যায়নি তো সে পুরনো সব কথা? নিজের মনে একটু হাসে, বিশ্বাস না থাকলে ভালোবাসা
যায়না। এতো বছর পর এ গ্রামে কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু শৈল? সে তো এই গ্রামেরই মেয়ে।
তাহলে? গাছের গায়ে হেলান দিয়ে সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে নদীর ঠান্ডা হওয়ায় চোখ বুজে আসে
নিখিলের।
ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে যায়। সামলে একজন মহিলা বসে আছে। বছর চল্লিশেক বয়স। সুন্দর মুখশ্রী,
চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। গাছের শাখায়, নদীর জলে তখন আঁধারের হালকা চাদর।
মহিলাকে দেখে চিনতে পারার কথা নয় নিখিলের। কিন্তু তাও সে ডাকে,
"শৈল? তু মি শৈল তো?"
বসে বসে কি যেন ভাবছিল শৈল। নিখিলের ডাকে তার ঘোর টা কেটে যায়। একটু হাসে শৈল। বলে,
"হ্যাঁ নিখিলদা, আমিই শৈল। চিনতে পারেনি তো?"
নিখিল বলে,
ক লি ক থা - ২ ৯

" কি করে চিনব বল? সেই কবে তোকে দেখেছি। সেই চেহারার সাথে কি এখন আর কোনো মিল আছে? তু ইও তো চিনতে পারিসনি
আমায়। ডাকিস নি কেনো? তু ই এসে বসে আছিস, আর আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছি। ছি ছি ছি।"
আলতো হাসে শৈল।
"শান্তিতে ঘুমোচ্ছিলে তু মি নিখীলদা। তাই ডাকিনি। শান্তিতে কতদিন ঘুমাইনি, জানো!"
নিখিল দেখে, শৈল যেন বড়ো ক্লান্ত। চোখ দুটো কি করুন দেখাচ্ছে। এক ঝলক দেখে যে মুখটা সুন্দর লাগে, তার পিছনে কত গল্প
লুকিয়ে থাকে।
প্রসঙ্গ পাল্টায় নিখিল,
"এতো দেরি করে এলি, দেখ সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ী যাবি কি করে? কোনো কথাই বলা হল না। তু ই থাকিস কোথায়? বিয়ে
করেছিস? ছেলে মেয়ে কটা?"
খিলখিল করে হেসে ওঠে শৈল। বলে,
"আরে থামাও তোমার প্রশ্নের রেলগাড়ি। হোক না সন্ধ্যে, আজ অনেক কথা বলব। অবশ্য যদি তু মি রাজি থাকো।"
আবার কিছু টা ভারী হয়ে আসে শৈল র কণ্ঠ।
গ্রামের এদিকটায় সন্ধ্যে নামলে আর কেউ আসে না। মাথায় উপর তারা ভরা আকাশ। নদীর কোল ঘেঁষে চাঁদ উঠবে বেশ রাতে।
দূরে ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। পরিস্থিতির বিড়ম্বনায় আলাদা হয়ে যাওয়া দুজন মানুষ আজ গল্পের ফেরিওয়ালা।
কথা শুরু করে নিখিল,
"জানিস শৈল, পরে একবার এসেছিলাম আমি তোর খোঁজে। বাড়িতে লুকিয়ে। ভেবেছিলাম, তোর সাথে যোগাযোগ টা আবার হয়ে
যাবে। কিন্তু হল না। শুনলাম তোর বিয়ে হয়ে গেছে দূরে কোথাও। সঠিক কেউ বলতে পারলো না। মেসোমশাই, মানে তোর বাবাও
তখন আর বেঁচে নেই। মাসিমার খবরও পেলাম না। আচ্ছা শৈল, কি হয়েছিল ওদের?"
জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিখিল। অন্ধকারটা সয়ে এসেছে দুজনের চোখে। শৈল র দু চোখের কোনে চিকচিক করছে জল।
নজর এড়ায় না নিখিলের। ধরা গলায় যে উত্তরটা দিল শৈল, তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না নিখিল। তার অভিব্যক্তিতে রাগ
দুঃখ মিলেমিশে একাকার। শৈল বলল,
" বিয়ে? হ্যাঁ নিখিল দা। বিয়ে আমার হয়েছিল। বিয়ের পর আমার স্বামী আমাকে একটা এক কামরার ছোট ঘরে নিয়ে গেল। সেখান
থেকে পরের দিনই আমায় জায়গা হল নরকের এক অন্ধ গলিতে। জানতে পারলাম, বাবা বিয়ের নামে আমায় বিক্রি করে
দিয়েছিল ওই লোকটার কাছে। মোটা টাকার লোভ নিখিল দা। বাবা সেই লোভ সামলাতে পারল না। গরীবের ঘরে সুন্দরী মেয়ে
আমি, আরো কম টাকায় বিক্রি হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার নয়। কিন্তু বাবা দাম পেয়েছিল অনেক বেশি। মা জানতো সবটা।
তারপর আমি আর কিছু জানি না। তোমার কাছে শুনলাম মা বাবার কথা।"
মুহুর্তে র প্রয়োজনে নেমে আসে কিছু সময়ের নীরবতা। আরো কিছু তারা জ্বলে ওঠে আকাশের গায়ে। সুখ দুঃখের আরো কিছু
কথার মালায় সেজে আবারও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে বট তলার নিভৃ তি।
কোনো এক দুর্ঘটনায় অনাথ হয়ে গেছিল নিখিল ওই ঘটনার কিছু বছর পরেই। আত্মীয়রা বোর্ডিং স্কু লে ভর্তি করে দিয়ে কমিয়ে
নিয়েছিল দায়িত্বের বোঝা। শৈল কে কখনোই ভোলে নি নিখিল। বয়স বেড়েছে। স্কু ল, কলেজ, পড়াশোনা তারপর চাকরি জীবন।
নিখিল নিজের সাথে আর কারো নাম জড়ায়নি। মৌরিমিঠের সেই মেয়েটি দু চোখের তারায় রয়ে গেছে তার।
খিদে তেষ্টা ভু লে কথা বলতে বলতে একসময় বটের নিচের বেদীতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিখিল। শৈল তখনও বলে চলেছে।
" আমার জীবন আর আমার নেই। ওই বাড়ি থেকে বেরোনোর পথ নেই। অনেকবার ভেবেছি, পালিয়ে যাবো। কিন্তু কোথায় যাবো?
অচেনা অজানা পৃথিবী। বিশ্বাস করবো কাকে? পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল আরো একজন মেয়ে। তার পরিণতি হয়েছিল
ভয়ানক। প্রচণ্ড কষ্ট, ভীষন অত্যাচারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল ওর শরীর। কিন্তু আমায় তো বাঁচতেই হত। আজকের দিনের জন্য।
সে প্রয়োজন আজ শেষ হয়েছে। তাই নতু ন ব্লেড টা টেনে দিয়েছি হাতের শিরার উপর দিয়ে। খুব মসৃণ ভাবে। বিশ্বাস করো নিখিল
দা, আর অন্য উপায় আমার ছিল না।"
এতক্ষনে বলে থামে শৈল। নিখিল নীরব। ঘুমন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শৈল অপলক। অন্ধকারে মিশে থাকে তার ছায়া
ছায়া দেহ। রাত গভীর হয়।
পরের দিন নদীর ধারে গিয়ে গ্রামের কিছু মানুষ আবিষ্কার করে বট গাছের নিচে একটা অপরিচিত পুরুষ মানুষের মৃতদেহ। অলীক
সুখের, নিশ্চিন্ত আরামের অনুভূ তি লেগে আছে তার শান্ত মুখে।
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রঙবেরঙের দুতিনটে প্রজাপতি এ ফু ল , ও ফু ল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্নেহাল এক কোণে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে
মুগ্ধ হয়ে দেখছে আর ভাবছে এত সুন্দর দৃশ্য এতদিন দেখেনি কেন সে!
স্নেহালের পিসি অনুরাধাদেবীর শখ ছিল বাগানের। তাই উনি খুব কষ্টে এই ছাদবাগান তৈরি করেছিলেন।
যত্নের কোনো ত্রুটি ছিল না, দিনের বেশীরভাগ সময় এই বাগানেই কাটাতেন। তিনি গত হয়ে দুদিন হয়েছে।
তারপর থেকে স্নেহাল এই বাগানের যত্ন নিয়েছে।
অনুরাধাদেবী অবিবাহিত ছিলেন। আর তাই স্নেহালকেই নিজের ছেলে মনে করতেন। ঠিক যেমন বাগানের
যত্ন নিতেন তেমনি স্নেহালকে সবসময় চোখে হারাতেন যেন। আর স্নেহাল ও হয়েছে তেমনি অনুরাধাদেবীর
ন্যাওটা।
স্নেহাল পিসিকে এতটা ভালোবাসতো যে ওনার মৃত্যুর পর থেকে তার বাবা মা জোর করেও কিছু খাওয়াতে
পারেনি। কখন যেন পাশে স্নেহালের মা এসে দাড়িয়েছেন। তিনি স্নেহালের কাধে হাত রাখলেন আস্তে করে।
স্নেহালের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে, বাগানের দিকেই আনমনে তাকিয়ে সে। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে
সান্ত্বনা দেওয়ার আর একবার চেষ্টা করলেন তাদের 25বছরের স্নেহালকে। ধীরে ধীরে বললেন- বাবু, চল
একটু খেয়ে নিবি। তু ই না খেলে তোর পিসি যে কষ্ট পাবেন। উনি তো সব দেখছেন। চল বাবু একটু খেয়ে
নিবি। চল... বলে কাধে হাত দিয়ে ওঠানোর চেষ্টা করলেন। না খেয়ে দুর্বল শরীর, তাই মাকে আটকানোর
চেষ্টা করল না স্নেহাল।
স্নেহাল আজ কিছু মুখে দেওয়ায় স্নেহালের মা রীতাদেবী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ছেলেটা না
খাওয়ায় তারা ও প্রায় না খেয়েই ছিলেন। আজ স্নেহাল খাওয়ায় তারা স্বামী, স্ত্রী খেলেন পেটভরে।
পিসির ঘরটায় এল স্নেহাল, কখনো এই ঘরে এরকম ভাবে পিসিহীন অবস্থায় আসা হয়নি বলে আজ যেন
ঘরে ঢুকেই মনে হল ঘরের চার দেওয়াল জুড়ে কান্না। পিসির জন্য যেন পুরো ঘরটা কাঁদছে। একটা
পুরোনো আলমারি আছে এই ঘরে, স্নেহাল সেই আলমারিটার কাছে গেল।
ক লি ক থা - ৩ ১

খুলতেই সব পুরোনো জিনিস হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল। নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কোনরকমে আঘাতের হাত
থেকে বাঁচল স্নেহাল। অনেক পুরোনো সব জিনিস, পিসিও কখনো এই আলমারি বোধকরি খুলতেন না,
নাহলে সব ধুলো জমে আর এরকম অগোছালো অবস্থায় থাকত না। স্নেহাল পরম যত্নে সব জিনিসপত্র
এক এক করে আলমারিতে উঠিয়ে রাখতে শুরু করল। হঠাৎ একটা ডায়েরি পেল। ডায়েরির উপর
অনুরাধা দেবীর নাম লেখা। খুলবে কী খুলবে না ভাবতে ভাবতে একসময় খুলে ফেলল ডায়েরিটা। এক
পাতা দুপাতা করে একসময় পুরো ডায়েরিটা পড়ে ফেলল।অনুরাধাদেবী রোজ ডায়েরি লিখতেন না,
বিশেষ বিশেষ দিন গুলোর কথাই লেখা। স্নেহাল কোনদিন জানতে পারেনি পিসির বিয়ে না করার কারণ,
বললেই এড়িয়ে গিয়ে বলতেন - আমার বিয়ে হবে কী করে ? আমি দেখতে কু ৎসিত কি না। যদিও স্নেহালের
কোনদিন ও পিসিকে অসুন্দর মনে হয়নি, অন্তত কু ৎসিত কথাটা কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। আজ
স্নেহালের প্রকৃ ত সত্যটা পড়ে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল, সঙ্গে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তার
পিসির উপর।
অনুরাধাদেবী মাধ্যমিক পাশ, তারপর আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি কারণ টিউশন পড়িয়ে
টাকা রোজকার করে ছোট ভাই, আর বাবা মায়ের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ছোট ভাই তখন ক্লাস ফাইভ,
পড়াশোনায় মাথা ভালো। বাবার প্যারালাইসিস হয়ে রোজগার বন্ধ, মা দু'তিন বাড়ি কাজ করে তাদের
চারজনের পেটের ভাতটা জোটাতেন কোনরকমে। ভাইয়ের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার জোগাড়, তখন
অনুরাধাদেবী নিজের পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ভাইকে মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন, বাড়ির কাজ, বাবার সেবা,
ভাইকে পড়ানো, তারপর টিউশন করানো, সবকিছু সামলে মেধাবী অনুরাধাদেবীর আর হল না নিজের
কথা ভাবার সময় । ভাই বড় হল, হতাশ করেনি সে। ভালো চাকরি পেল, সংসারের দুঃখ ঘুচল, বাবা গত
হলেন, মাকে আর বাড়ি বাড়ি কাজ করতে হল না। ভাই অনুপ ভাবলেন এবার দিদির বিয়ে দেবেন। কিন্তু মা
তখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনুপের চাকরির পোস্টিং বাইরে হওয়ায় অনুরাধাদেবী মাকে সেবা করার
জন্য আর বিয়ে করলেন না। পাশের পাড়ার একটা ছেলে অবশ্য অনেকবার বলেছিল সে অনুরাধাদেবীকে
ভালোবাসে। অনুরাধাদেবী লজ্জা পেয়ে চুপিসারে পালিয়ে আসতেন। কখনো রাস্তায় দেখা যাওয়া আসার
পথে, একটু চোখাচোখি। কখন যে অনুরাধাদেবী ও প্রেমে পড়লেন বুঝতেই পারেননি। একসময় ভাবলেন
জানাতে হবে, কিন্তু সেই চিঠি আর দিতে পারেননি সেই ছেলেটিকে অর্থাৎ আজকের মৃন্ময়বাবুকে। চিঠি
লিখে যেদিন ভেবেছিলেন দিতে যাবেন সেদিন মা অসুস্থ হয়, হসপিটাল, বাড়ি এসব করে ছোটাছু টি
করতেই একমাস পেরিয়ে গেল। তারপর একমাস পর যখন মায়ের পরিস্থিতি কিছু টা স্বাভাবিক, জানতে
পারলেন মৃন্ময়বাবু চাকরি পেয়ে উত্তরে চলে গিয়েছেন সপরিবারে। কিছু দিন পর অবশ্য এসেছিলেন ছু টি
নিয়ে শুধুই অনুরাধাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অসুস্থ মাকে ছেড়ে বিয়ে করে মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে যেতে
পারবেন না বলে আর সেই চিঠি দিয়ে মনের কথা জানাতে পারেননি। মৃন্ময়বাবু প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই যে
চলে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। মা কয়েকবছর পর মারা গেলেও অনুরাধাদেবী আর কাউকে বিয়ে
করেননি।
স্নেহাল অনেক চেষ্টার পর মৃন্ময়বাবুর খোঁজ পেয়েছেন। অনুরাধাদেবীর সেই চিঠিটা নিয়ে স্নেহাল এল
মৃন্ময়বাবুর বাড়িতে। চিঠি টা পড়ে বৃদ্ধ মৃন্ময়বাবুর চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল। বললেন- সময় বড্ড
মূল্যবান। আজ আমি একা নিঃসঙ্গভাবে দিন কাটাচ্ছি, বিয়ে না করে কাটিয়ে দিলাম জীবনের ৬০ টা বছর
আর কাউকে ভালোবাসতে পারলাম না বলে। যদি সেদিন এই চিঠিটা পেতাম। আমাদের দুজনের সময়
থমকে যেত না এভাবে...। তবুও আজ আমি খুউউউববব খুশি এটা জেনে যে আমার অনু আমাকে
ভালোবাসতো! আমার অনু,শুধু আমারই, ছিল,আমারই আছে... বলতে বলতে মৃন্ময়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে
চোখ বন্ধ করলেন। স্নেহাল দেখল মৃন্ময়বাবুর চোখমুখ জুড়ে এক প্রশান্তি ছড়িয়ে গিয়েছে!

-:সমাপ্ত:-

ক লি ক থা - ৩ ২

কন্যা ভ্রুণ
সৌরদীপা ঘোষ
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ঝাঁ চকচকে নার্সিং হোমটার সামনে একটা বড়ো গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে
নামলেন মিসেস শ্রীরূপা মুখার্জি। নার্সিংহোমের ভিতরে ঢুকে গটগট করে হেঁ টে
চললেন। সরাসরি এসে পৌছালেন গাইনি ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার অনুসূয়া
ব্যানার্জির ঘরের সামনে। আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। ডাক্তারকে তিনি
বললেন, "ডক্টর আমি অ্যাবরশন করাতে চাই।" অনুসূয়াদেবী বলেন, "অসম্ভব
ম্যাডাম। এর আগেও আপনি অ্যাবরশন করিয়েছেন। আপনার দুবার ডেলিভারিও
হয়েছে। রিস্ক হয়ে যাবে। তাছাড়া এবারে অনেকটাই অ্যাডভান্স স্টেজে রয়েছে
বিষয়টা। আমার লাইসেন্স ক্যানসেল হয়ে যাবে ধরা পড়লে।" এবার শ্রীরূপার
সামনে মুখ বাড়িয়ে ডক্টর বললেন, "আপনাকে তো প্রতিবারের মতন এবারেও
জানিয়ে দিয়েছি যে আপনার গর্ভে পুত্রসন্তান রয়েছে। লোকে ছেলের জন্য পাগল
হয় আর আপনি তাকে খুন করতে চাইছেন? গর্ভ স্থ ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করা
বেআইনি। আমি আপনার কথায় আগেও এই কাজ করেছি কিন্তু আর নয়।"
শ্রীরূপা জবাব দিলেন, "ডক্টর আমি প্রথমবার গর্ভ স্থ কন্যাভ্রুণ হত্যা করেছিলাম
পুত্রের আশায়। পর পর দুবার পুত্রসন্তানের মা হয়েছি কিন্তু এবার আমি
কন্যাসন্তানের মা হতে চাই। ঈশ্বরকে অনেক ডেকেও আমার গর্ভে কন্যাসন্তান এল
না। প্রতিবারে আমি একটা বাচ্চা মেয়েকে স্বপ্নে দেখি যে আমাকে দেখে হাসে আর
বলে, গর্ভে র লক্ষীকে আমি হত্যা করেছি তাই গৃহলক্ষী আমার গৃহ বরাবরের মতন
ত্যাগ করেছেন।"
অনুসূয়া আনমনে বলে উঠলেন, "আমি গর্ভ স্থ কন্যাভ্রুণ হত্যা করতে পারি কিন্তু
তাকে নিজের ইচ্ছামতো পৃথিবীতে আনার ক্ষমতা আমার নেই।"

সমাপ্ত

ক লি ক থা - ৩ ৩

কবিতা - ক্যানভাসের শহর
লেখনি - মাসুম

ফাঁকা ক্যানভাসে বৃষ্টি নামুক
জানলা খুলে পড়ুক শহরের
ঘরের দরজা বন্ধই হল
রিংটোন হক আদরের।
চলার পথেতে নামতা নামুক
মেঘঢাকা রোদ বন্দরে
সময় কাঁটাটা স্তব্ধ হয়েছে
আকাশ বন্দী অন্তরে।
দেওয়া পাওয়া হয় লোক বিশেষেই
মুখোশ পড়ার শিক্ষা,
একজীবনেই অনেক দেরী
তু লে আনে সব ভিক্ষা।
ত্বক-রন্ধ্রে নয়, ব্যক্তিত্ব বিশেষে
অভিনয়ের পাঠশালা
কোমল ঠোট আর ক্লিষ্ট জিহ্বা
শরীর ছোঁয়ার কল্পনা।
ক্ষমা ঘেন্নায় কৌটো ভরেছে
পাপ পূণ্যরা বহরে;
সবপেয়েছির পাশেতেই থাকে
সবহারানোরা শহরে৷।

সমাপ্ত
ক লি ক থা - ৩ ৪
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অবাক উন্নয়ন
খেয়া ঘোষ

দেশের মধ্যে চলছে এখন
রাজনীতি ও ধর্মীয় তরজা,
প্রসাশনই দূর্নীতি করে
ভাঙছে আইনের দরজা!

11

বেকারত্ব বাড়ছে দিনে-দিনে
রাজা মন্ত্রী নিচ্ছে ঘুষ;
শিক্ষিত মরছে লজ্জা ঘৃণায়;
অযোগ্যরা চাকরি পেয়ে মনে-মনে হচ্ছে খুশ!
টাকায় বিক্রি চাকরি-শিক্ষা
বেসরকারিকরণের বাড়ছে হার,
সরকারের শুধু প্রতিশ্রুতি
চারিদিকে ছড়িয়ে উন্নয়নের জোয়ার!
রোজ জিনিসের মুল্যবৃদ্ধি
সাধারনের ভাঁড়ারে পড়ছে টান;
সরকারের খাতায় জমছে ট্যাক্স
উচ্চশ্রেনীর বাড়ছে মুনাফা লাভের পরিমাণ!
আসল কথা বলতে গেলে
যেতে পারবে না বেশিদূর,
জায়গা হবে জেলখানাতে
আ্যরেস্ট হবে অনেক সাধারণ রোদ্দুর!
প্রতিবাদী হলেই সরকার তোমার রোধ করবে কন্ঠস্বর!
ধর্ম নামের নোংরা খেলায় দাঙ্গা হচ্ছে পরস্পর…
এভাবেই এগোচ্ছে রাজ্য সমাজ
খেলা হচ্ছে রাজনীতির;
সরকার চলছে তার খেয়ালে
দাম নেই সাধারণ জনপ্রতিনিধির!

সমাপ্ত
ক লি ক থা - ৩ ৫
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চন্দ্রবর্মনের গুপ্তধন
শতরূপা শাসমল
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"স্নেহের রণজয়,
আশা করি ভগবানের কৃ পায় কু শলে আছ।
তু মি হয়তো আশ্চর্য হচ্ছ এই ভেবে যে,যেখানে একবার ফোন করলেই পৃথিবী হাতের মুঠোয় আনা যায়,সেখানে ছোটকাকা
হঠাৎ তোমায় চিঠি লিখছে কেন? । সত্যি কথা বলতে কি জানতো , আমি সে কালের মানুষ, এইসব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির
সাথে এখনও ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারি নি। তাই না আছে আমার মুঠোফোন, না আছে, ইন্টারনেট। আমার চিঠিই ভরসা।
যাক, তোমায় চিঠি লেখার কারণটা বলি। তু মি তো জানো, ছোটবেলা থেকে আমার ডানপিটে স্বভাব, আর দুর্দ ম
কৌতূ হলের জন্যে, আমি বাবা অর্থাৎ তোমার দাদুর কাছে কম সাজা পাইনি।
খুব ছোটবেলায় আমি যাতে না এদিক ওদিক চলে যেতে পারি, মা দড়ি দিয়ে আমায় বেঁধে রাখতেন। তারপর একটু বড়
হওয়ার পর মা চোখের জল ফেলে বাড়িতে আটকে রাখার চেষ্টা করতেন। তাতে আমি সাময়িক দুর্বল হয়ে পড়লেও
বেশিদিন আমায় বেঁধে রাখা যেত না। কিছু দিন পর বাড়িতে আমার মন ছটফট করত। সুযোগ বুঝে বাড়ি থেকে পালিয়ে
যেতাম।
একবার মাকে কথা দিয়েছিলাম যে আমি আর কোনদিন কাউকে না বলে নিরুদ্দেশ হব না। কিন্তু, অজানাকে জানা,
অচেনা কে চেনা মানুষের চিরদিনের স্বভাব। আর আমার মধ্যে তা একটু বেশি পরিমানেই ছিল।
আর তা মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠার একটা কারণ ছিল, তোমার বাবা, মানে আমার পূজনীয় বড়দা। আমার এই সব কাজের
পেছনে উৎসাহ,এবং উদ্দীপনা দুটোই সমানতালে জুগিয়ে চলতেন তিনি।আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, ফিরব কবে সব
কিছু ই বড় দাকে বলে যেতাম। আর যেখানেই থাকি না কেন, নিখিলেশ দা, মানে, বড়দার বন্ধু র ঠিকানায় নিয়মিত চিঠি
পাঠাতাম।
তাতে বড়দা,অনেকসময় বাড়ির লোককে কিছু টা নিয়ন্ত্রন করতে পারতেন। কোন সময় আমার টাকাপয়সার দরকার
হলেও পাঠিয়ে দিতেন।
যাইহোক, এবার আসল কথা বলি।
1990 সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি আমার জীবনের শেষ উদ্দেশ্যপূর্ন এবং সফল নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলাম। সেবারে
তিব্বত থেকে ফিরে এসে ভেবেছিলাম, এবারে বেশ কিছু দিন বাড়িতে থাকব।
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কিন্তু আমার মা মানে তোমার ঠাকু মা,চুপি চুপি সইয়ের মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন,
ঘটনাচক্রে,কথাটা আমি যেদিন জানতে পারি,সেদিন ই আবার খুব গভীর রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। মনে মনে কোথাও
একটা সংকোচ ছিল। মা ভেবেছিলেন, ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিলে ছেলে হয়তো থিতু হবে। লাগামছাড়া,
বোহেমিয়ান জীবন যাপন বন্ধ হবে।কিন্তু পথ যাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে আটকে রাখবে কার সাধ্যি?
তাই এই জীবনের সাথে অন্য কাউকে না জড়ানোই মঙ্গল। তাতে না সুখী হব আমি, না সুখী হবে সে।
তার চেয়ে এই ভালো।
সেদিন নিশুতি রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বাস ধরে যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালাম তখন সকাল ছটা বাজে।
প্লাটফর্মের কলের জলে মুখ হাত ধুয়ে মাটির ভাঁড়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছি,এমন সময় পাশ থেকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক কাঁপা
কাঁপা গলায় পেছন থেকে বলে উঠলেন, 'বাবা আমায় একটু জল খাওয়াতে পার?'
আমি পেছন ফিরে দেখলাম একজন শীর্ন লোলচর্ম বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শরীরটা যেন অস্বাভাবিক ভাবে কাঁপছে।
তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে জলের বোতল টা বের করে প্লাটফর্মের কল থেকে জল এনে দিতেই বৃদ্ধ বেশ কিছু টা জল খেয়ে
বাকিটা চোখে মুখে ছিটিয়ে মুখে একটা আরামের শব্দ করলেন। আমি ওনাকে ধরে প্লাটফর্মের একটা বেঞ্চে বসতে সাহায্য
করলাম।
তিনি আমায় বললেন, আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক। আমার নাম প্রমোদরঞ্জন দে। বাড়ি কলকাতার
যাদবপুরের 8বি তে। বিভিন্ন শিলালিপি পাঠোদ্ধার করা আমার নেশা।
কোন জায়গায় শিলালিপি আবিষ্কৃ ত হয়েছে শুনলেই ছু টে যাই । তু মি বোধহয় শুনে থাকবে, বাঁকু ড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে, বেশ
কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে,তা বেশ প্রাচীন । বিভিন্ন ঐতিহাসিক এক বাক্যে এ বিষয়ে সায় দিয়েছেন। কিন্তু তা পাঠোদ্ধার
করা সম্ভব হয়নি।
আমার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মনে হল, এই ঘটনাটা নিয়ে খবর কাগজে কয়েকদিন ধরেই লেখালিখি চলছে। একদল
কলেজ পড়ুয়া ছেলে কলেজ থেকে কিছু দিন আগে শুশুনিয়া পাহাড়ে এক্সকারসানে গিয়ে এই শিলালিপিটি দেখতে পায়।
প্রথমে স্থানীয় কোন বাচ্চা ছেলের আঁকিবুকি ভেবে উড়িয়ে দিলেও, ওদের অধ্যাপক বুঝতে পারেন, এটা কোন বাচ্চার
আঁকিবুকি নয়, বরং প্রাচীন কোন শিলালিপি। কালের নিয়মে বেশ কিছু জায়গা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও বেশিরভাগ টাই
অবিকৃ ত। তিনি ব্যাপার টা ভারত সরকার কে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। কিছু দিন পর আর্কি ওলজি টিম এসে শিলালিপিটি
উদ্ধার করেন, এবং বলেন এটি প্রাচীনতম শিলালিপির মধ্যে একটি লিপি। অবশ্য তারা কেউ এর পাঠোদ্ধার করতে পারেন
নি।
ভদ্রলোক বলতে থাকলেন, 'কিছু দিন আগে এ বিষয়টা জানতে পেরে আমি ছু টে যাই শুশুনিয়া পাহাড়ে, ওখানে গিয়ে
শিলালিপি টির পাঠোদ্ধার করি । কিন্তু তারপর... ভদ্রলোক কথাটা শেষ করতে পারলেন না। প্রচন্ড কাশির দমকে গলা প্রায়
বুঁজে এল।
আবার বোতল থেকে কয়েক ঢোঁক জল খেলেন ভদ্রলোক।
কিছু টা সুস্থির হয়ে বললেন, আসলে,বয়েস হয়েছে, একটানে অনেক কথা বলতে কষ্ট হয়। তা যা বলছিলাম। ওই শিলালিপি
কোন সাধারণ শিলালিপি নয়, ও হল শঙ্খলিপি। বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের গোপন কিছু তন্ত্র, মন্ত্র , পূজা
পদ্ধতি লিখে রাখার জন্যে এই লিপি ব্যবহার করতেন। আমি ওই লিপি দেখা মাত্রই চিনতে পারি। অদ্ভুত এই লিপিতে এক
অসম্ভব কথা লেখা ছিল, তা যদি সত্যি হয় তবে ইতিহাসে প্রায় ভু লতে বসা এক রাজার লুকোনো ধনভান্ডারের হদিশ পাওয়া
যাবে।
তু মি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও এসব কথা তোমায় বলছি কারন, আমার হাতে আর বেশি সময় নেই। হয়তো বাড়ি
যাওয়ার পথে আমার মৃত্যু হতে পারে।
আর তোমায় দেখে কেন জানিনা আমার ভরসাযোগ্য মনে হল। তু মিই পারবে, এই ধনভান্ডারের রহস্য উদঘাটন করতে।
আমার হাতে একটা ব্যাগ দিয়ে অধ্যাপক বললেন,ওই শিলালিপির ব্যাপারে যা কিছু জানতে পেরেছি, সব এই ব্যাগটার মধ্যে
একটা ডায়েরিতে লেখা রয়েছে। তোমার কাজে লাগবে।
আমি বাধা দিয়ে কিছু বলতে গেলে, ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,আজ প্রায় দু মাস পর বাঁকু ড়া থেকে বাড়ি
ফিরছি। ট্রেনে আমার সঙ্গে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আলাপ হয়। তিনি কেমন করে যেন জানতে পেরেছিলেন, যে আমি ওই
শিলালিপিটি পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি। এবং কিছু দিনের মধ্যেই তা সারা বিশ্ব জানতে পারবে। সন্ন্যাসী কয়েকটা স্টেশন
পরে নেমে যান। নামার আগে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে আমার মাথায় হাত রাখেন। কিন্তু কি আশ্চর্য ! তখন থেকেই আমার শরীর
অদ্ভুত রকমের খারাপ লাগছে। বয়েস যেন দ্বিগুন বেড়ে গেছে। প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। স্পর্শের মাধ্যমে মৃত্যু; এই থিওরি
আগে আমি বইতে পড়েছি। মানুষের শরীরের সংবেদনশীল কয়েকটি জায়গা রয়েছে, সেখানে আঘাত না করে, শুধুমাত্র
স্পর্শের মাধ্যমে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগের পর মানুষ খুব বেশিদিন বাঁচে না। কিছু দিনের মধ্যে
তার মৃত্যু ঘটে। এবং তা অতি স্বাভাবিক মৃত্যু। এই মৃত্যু মানুষের সন্দেহের উর্ধ্বে। কেউ বুঝতেই পারে না, আসলে মানুষটি
পরিকল্পিত ভাবে খুন হল। খুব কম সংখ্যক বুদ্ধ লামা ও তান্ত্রিক, কিছু সন্ন্যাসী এই বিষয়টি জানতেন। আমার কেন জানি না
মনে হচ্ছে, এই সন্ন্যাসী সেই ব্যাপারটা সমন্ধ্যে অবগত। তিনি এভাবেই আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন। তবে আমি যা ভেবেছি
তা কি সত্যি?! সত্যি টা যাতে উদঘাটন না হয় তাই কি তিনি এই পদ্ধতি আমার ওপর প্রয়োগ করলেন!
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নাহলে আমার বয়েস হয়েছে ঠিক ই কিন্তু হঠাৎ যে রোগ আমার ছিল না, ইনফ্যাক্ট আমি বেশ সুস্থ ছিলাম সেই আমার হঠাৎ
এত কষ্ট হচ্ছে কেন?
বলতে বলতে ওনার মুখ টা বেঁকে যেতে লাগল,, আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ' আপনার কি হয়েছে? শরীর খারাপ
লাগছে??
অধ্যাপক আমার কথার জবাব দিতে পারলেন না। আচমকা বাম দিকের বুক চেপে ধরে প্লাটফর্মের মেঝেতে দুমড়ে পড়ে
গেলেন। তাড়াতাড়ি নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক আর বেঁচে নেই। সম্ভবতঃ হার্ট attack এ মৃত্যু হয়েছে
তাঁর।চারপাশ থেকে লোক ছু টে এল।
আমি কিংকর্ত ব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। চারদিক থেকে আমার দিকে প্রশ্নের বান ধেয়ে এল। ওনাকে আমি চিনি কিনা? হঠাৎ কেন
তিনি এত সকালে আমার সাথে কথা বলছিলেন ইত্যাদি। যাইহোক, রেলপুলিশের সহযোগিতায় ওনার দেহ ওনার বাড়িতে দিয়ে
আসা হল। ওনার বড়ছেলেকে সব বলে ওনার ব্যাগ ফিরিয়ে দিতে গেলে উনি সানুনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ' বাবা,
আপনার ওপর ভরসা করে তাঁর জিনিসপত্র দিয়ে গেছেন। হয়তো তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর এই অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্যে
আপনিই উপযুক্ত। দয়া করে আপনি এগুলো রাখুন। আমি এগুলো ফেরত নিতে পারব না। বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষ করুন।
এ বিষয়ে আপনি আমার তরফ থেকে যে কোন সহযোগীতা পাবেন।
আমি খুব দ্রুত মনস্থির করে ফেললাম। আমার এবারের গন্তব্য হল বাঁকু ড়ার শুশুনিয়া পাহাড়। পকেটে যা ছিল গুনে গেঁথে
দেখলাম, সাত দিনের মত রাহা খরচ রয়েছে। দুবার না ভেবে বাঁকু ড়া গামী ট্রেনে চেপে বসলাম।
বাঁকু ড়া পৌঁছে তো গেলাম, স্টেশনে নেমে দেখি সর্বনাশ! কিভাবে যেন পকেট মারি হয়ে গেছে।
কোনক্রমে সব পকেট হাতড়ে খুচরো পয়সা দিয়ে একটা পোস্টকার্ড কিনে দাদার বন্ধু র ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠালাম। তখন
চিঠি পৌঁছাতে কমপক্ষে পাঁচদিন লাগত। হিসেব করে দেখলাম, কমপক্ষে আমায় দশদিন কাটাতে হবে। তা হোক। যেভাবেই
হোক আমায় আমায় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতেই হবে। প্লাটফর্মের কলের জল খেয়ে আর বেঞ্চে শুয়ে দুদিন কাটল। তৃ তীয় দিন
একজন ভদ্রলোক নিজে থেকে এসে বললেন, আপনাকে বেশ কয়েকদিন ধরে দেখছি এই প্লাটফর্মে রয়েছেন। আমি
এখানকার স্টেশন মাস্টার।আমার কোন সাহায্য লাগলে বলবেন। সত্যি কথা বলতে, ক্ষিধেয় তেষ্টায় আমি তখন অর্ধমৃত প্রায়।
কোনরকমে সংক্ষেপে আমার অবস্থার কথা জানালাম। তবে আসল কথা বললাম না। শুধু এইটুকু বললাম, বেড়াতে এসে
আমার পকেটমারি হয়ে যাওয়ার ফলে আমি কদর্পকশূন্য। আপাততঃ কয়েকটা দিন যদি তিনি আমায় একটু খাদ্য আর
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমি চিরকৃ তজ্ঞ থাকব। বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছি, টাকা এলেই, আমি আমার গন্তব্যে চলে
যাব। স্টেশন মাষ্টার সজ্জন মানুষ। তার ওপর বাঙালী। রীতিমত আপ্যায়ন করে আমায় তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন তিনি।
সপ্তাহ খানেক কাটার পর, চিঠির উত্তর এল। মা অসুস্থ। দাদা আমায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে লিখেছেন।
শুনে মন কেমন করে উঠল। মানসপটে ভেসে উঠল, স্নেহময়ী জননীর ছবি। সারাজীবন যিনি আমার জন্যে কেবল দুঃখই
পেয়েছেন।
আজ তিনি প্রায় শয্যাশায়ী। পত্রপাঠ স্টেশন মাস্টার কে বিদায় জানিয়ে সে দিন ই রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরে এলাম।
বাড়ি ফিরে দেখলাম, বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, মা মৃত্যুশয্যায়। আমি মায়ের ঘরে ঢুকতেই কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, কি
রে বিনু এলি?
আমার কাছে আয়। বোস। তোর সাথে কথা আছে। আমার একটি কথা তোকে রাখতে হবে। আমার গায়ে হাত দিয়ে বল,এবারে
তু ই সংসারী হবি?,কথা দে, তু ই আমার সইয়ের মেয়েকে বিয়ে করবি, !
তু ই যেদিন বাড়ি থেকে চলে গেলি, তার মেয়ে লজ্জায় দুঃখে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। সইকে আমি কথা দিয়েছি তোর
সাথেই আমি তার মেয়ের বিয়ে দেব। আমার এই শেষ কথাটা তোকে রাখতেই হবে।
তবেই আমার আত্মা শান্তি পাবে।
মায়ের মাথায় হাত রেখে সেই যে কথা দিয়েছিলাম, তার খেলাপ করিনি । কিছু দিন পর মায়ের সইয়ের মেয়ে, অর্থাৎ তোমার
ছোট কাকিমাকে বিয়ে করলাম। তারপর থেকে, ধীরে ধীরে সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে পড়লাম। শিলালিপি রহস্য উন্মোচন
করতে পারলাম না।
কিছু দিন আগে খবর কাগজে পড়লাম, বহুদিন চাপা থাকার পর আবার নাকি কয়েকজন ঐতিহাসিক এবং আর্কি ওলজিস্ট
শিলালিপির পাঠোদ্ধারের কাজে নেমেছেন।
আমি প্রমোদরঞ্জন বাবুর ব্যাগটা খুলে দেখলাম, সাংকেতিক ভাষায় লেখা সেই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা আছে। যা আমার
বোঝার বাইরে। শুশুনিয়া পাহাড় যেতে পারলে হয়তো কিছু টা বুঝতে পারতাম। কিন্তু, বয়সজনিত কারণে আজ আমি বাতে
পঙ্গু প্রায়। তিরিশ বছর আগে যা সহজেই সম্ভব ছিল, তা আজ প্রায় অসম্ভব। তু মি হয়তো জান না, প্রীতির সঙ্গে প্রায় আমার
চিঠিতে কথা হয়। এর আগের বারে, ও আমায় তোমাদের বিষ্ণু মন্দিরের গুপ্তকক্ষের কথা লিখেছিল। কিভাবে তু মি সেখানে
পৌঁছে, রহস্য উন্মোচন করলে সব পড়লাম। পড়ে মনে হয়েছে, আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য তু মিই উপযুক্ত।
প্রমোদরঞ্জন বাবুর গবেষণা লব্ধ সব জিনিসপত্র আমি তোমার হাতে তু লে দিতে চাই। চিঠি পাওয়ার পর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,
এখানে এসে এগুলো নিয়ে যেও। শিলালিপির রহস্য উন্মোচন করে সবার সামনে তু লে ধর। ভালো থেকো। আশীর্বাদ নিও।
ইতি,
তোমার ছোট কাকা
নলিনীকিশোর সেন
ক লি ক থা - ৩ ৮

(দ্বিতীয় পর্ব)
ছোট কাকার চিঠিটা পড়ে স্টাডি টেবিলের ড্রয়ারে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে রাখল রণজয়। মোবাইলে সময় দেখল। সোয়া দশটা বাজে।
কাল অফিস আছে। স্টাডি রুমের দরজাটা আলতো হাতে ভেজিয়ে দিয়ে রণজয় বেডরুমে এল। প্রীতি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ,হাতে
পায়ে, গোড়ালিতে নাইট ক্রিম মাখছে। খুব সুন্দর গন্ধ ক্রিমটার। ওকে দেখে বলল, 'চিঠিটা পড়লে?' কি লিখেছেন ছোটকাকা?
রণজয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিল, ' হ্যাঁ... বুঝলে প্রীতি ,কদিনের মধ্যে হয়তো একবার দেশের বাড়ি যেতে হতে পারে।
প্রীতি হাতের তালুতে ক্রিম মাখতে মাখতে বলল, 'তা বেশ তো চল না! ' কাকু তোমায় ওখানে যেতে লিখেছেন নাকি?
কোন জরুরি দরকার ?
রণজয় চিঠির ব্যাপার টা প্রথম থেকে প্রীতিকে খুলে বলল।
প্রীতি হাতের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে একমনে সব শুনল।
শেষে বলল, ' হুঁ সব বুঝলাম।। কিন্তু প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা রণ।। এর মধ্যে....
রণজয় প্রীতিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সেটা আমিও বুঝেছি। তবে আগে দেশের বাড়ি যাই। তারপর নাহয় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।
প্রীতি ঘরের লাইট নিভিয়ে নাইটবাল্ব জ্বেলে বিছানার দিকে যেতে যেতে বলল, সেই ভালো। অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়। কাল আবার
অফিস।
রণজয় প্রীতির হাত ধরে নিজের দিকে আস্তে করে টেনে নিতেই প্রীতি টাল সামলাতে না পেরে রণজয়ের বুকের ওপর পড়ে গেল। পড়ে
গিয়ে ছদ্ম বিরক্তিতে বলল, আঃ ছাড়ো! ওর রেশমের মত সুগন্ধি চুলে রণজয় নাক ডু বিয়ে ফিসফিস করে বলল, না.......।
পরদিন অফিসে যেতেই, অফিসের ক্লার্ক তাপস দা এসে বলল, রণজয় তোমাকে বস নিজের কেবিনে ডাকছেন।
মনে মনে প্রমাদ গুনল রণজয়। বস নিজের কেবিনে ডাকেন দুটো কারণে। এক, প্রজেক্টের বোঝা চাপিয়ে দিতে, নয়ত, ফরেন ডেলিগেটস
দের কাছে নিজেদের নতু ন প্রজেক্টের প্রেজেন্টেশন দেওয়া কথা বলার জন্যে। দুটোই বেশ চাপের।
কিন্তু উপায় নেই। বসের ডাক বলে কথা।
বসের কেবিনে ঢুকতেই বস বলে উঠলেন, রণজয়, কাল আমাদের অফিসে কিছু ফরেন ডেলিগেটস আসছেন, তাদের সামনে আমাদের
নতু ন প্রজেক্টের প্রেজেন্টেশন এর দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। আর হ্যাঁ , এ ব্যাপারে তোমায় সবরকম ভাবে সাহায্য করবে মিস দত্ত।
একটু পরে তাপস তোমার টেবিলে সব কাগজ পত্র দিয়ে আসবে। ঠিক আছে?
রণজয় ঘাড় নেড়ে বসের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। ফরেন ডেলিগেটস দের কাছে প্রেজেন্টেশন দেওয়া মানে নিজেকে ভালোরকম করে
রেডি করতে হয়। সারাদিন ধরে ব্যস্ত রইল রণজয়।
পরদিন প্রেজেন্টসন দিয়ে যখন রণজয় নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে বাড়ি আসবে রেডি হচ্ছে, বস ওকে ডেকে বললেন, প্রাউড অফ ইউ
রণজয়। Diagio আমাদের সাথে ডিল ফাইনাল করেছে। অল ক্রেডিট গোজ তো টু ইউ।
এই ডিল টা সাকসেস হয়েছে, তাই ভেবেছি তোমার অনারে একটা পার্টি দেব কাল।
রণজয় থ্যাংকস জানিয়ে বলল, স্যার আমার দশ দিন মত ছু টি খুব দরকার ছিল। দেশের বাড়ি যেতে হবে।
অন্য সময় হলে রণজয়ের বস হাজারটা প্রশ্ন করতেন। কিন্তু আজ বললেন, ঠিক আছে, কাল পার্টির পর আমাকে একটা ইমেইল করে
দিও। ব্যাপারটা দেখছি।
দিন দুয়েক পর:এখন ওরা চুঁ চুড়া গামী ট্রেনে বসে আছে। ঘড়িতে এখন সকাল এগারোটা বেজে দশ। বাড়ি পৌঁছাতে আরো ঘন্টা দুই লাগবে। রণজয়
দেখল প্রীতি জানলার দিকে মুখ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। রণজয় ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ টা বের করল । কিছু পড়াশোনা করা
দরকার।
পরের দু ঘন্টা মগ্ন হয়ে ল্যাপটপে মুখ গুঁ জে রইল রণজয়।
প্রায় দুটোর সময় ওরা দেশের বাড়িতে পৌঁছাল। মাটির পুরোনো দোতলা বড় বাড়ী। রণজয়ের বাবার দুই ভাই। রণজয়ের বাবা বড়।
তারপর মেজোকাকা, তারপর ছোটকাকা।
রণজয়রা আসতেই বাড়ীর ভেতর থেকে কাকিমা বেরিয়ে এলেন। ছোটখাট মানুষটি। মাথায় বেশিরভাগ চুল কাঁচা। দু একটা রুপোলি রেখা
দেখা যাচ্ছে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে।
রণজয় রা নিচু হয়ে প্রণাম করতেই, চিবুক ছুঁ য়ে চুমু খেলেন কাকিমা। ছোটকাকার ছেলে আর্য ওকে দেখেই বলল, ' কি রে রণদা আমাদের
তো ভু লেই গেছিস! বৌদি তাও ফোনে কথা বলে, তু ই তো ডু মুরের ফু ল হয়ে গেছিস!
রণজয় কিছু না বলে, মৃদু হাসল।
রণজয়ের বাবা চলে গেছেন আজ বছর পাঁচেক হল। মা তারও অনেক আগে চলে গেছেন। মা যখন চলে গেলেন, রণজয় অনেক চেষ্টা
করেছিল, বাবাকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। বাবা কিছু তেই রাজি হননি। একটাই কথা। এখানে তোর মা আছে, শারীরিক ভাবে
উপস্থিতি না থাকলেও সারা বাড়িতে ওর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। বাকি জীবনটা আমি সেই নিয়েই কাটাতে চাই।
এর ওপর আর কোন কথা বলা চলে না। মৃত্যু পর্যন্ত ছোটকাকা আর কাকিমার কাছেই থাকতেন বাবা।
মেজোকাকু র একমাত্র মেয়ে কু হু। ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতাতে বিয়ে করে সেটেল্ড।
গত বছর মেজ কাকিমা মারা যাওয়ার পর কাকু কলকাতাতে কু হুর কাছে চলে গেছেন। এখন ওর সাথেই থাকেন। বিরাট বড় বাড়ি প্রায়
ফাঁকা।
ক লি ক থা - ৩ ৯

রণজয়রা ওপরে থাকত। ওরা কালেভদ্রে দেশে আসে। তাও সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক কনাও ধুলো নেই কোথাও। প্রতিদিন সকাল
বিকাল ছোট কাকিমা ঘরে ঢুকে সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। স্নান খাওয়া সেরে রণজয় ঘরে ঢুকল। ঘরের ভেতরে মায়ের আর বাবার
দুটো বিশাল ছবি। রজনীগন্ধার টাটকা মালা ঝু লছে তা থেকে। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই ঘরে।
তার জন্ম, ভাইয়ের জন্ম, বড় হয়ে ওঠা, স্কু ল,কলেজ,।
ভাইয়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া।
কোথায় যে চলে গেল টুবাই.... এত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট ছিল ওর! হঠাৎ একদিন কোথায় চলে গেল, হাজার খোঁজাখুঁজির পরেও পাওয়া গেল
না!
মা ওর শোকে কেঁ দে কেঁ দে জীবনীশক্তি শেষ করে এনেছিলেন। বাবাও.......
রণ.... তু মি এখানে? আমরা তোমায় সারা বাড়ি খুঁজছি। চল তোমায় ছোটকাকা ডাকছেন।
প্রীতির ডাকে চমক ভাঙ্গল রণজয়ের।
এটা ওটা ভাবতে ভাবতে নস্টালজিক হয়ে গেছিল রনজয়। তাই খাওয়া দাওয়ার পর যে ছোটকাকার সাথে কথা বলবে বলেছিল সেটাই ভু লে
গেছে ও।
ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল চল চল..।
ছোটকাকার ঘরে গিয়ে দেখল উনি একটা চেয়ার এ বসে আছেন। পাশের খাটে বিভিন্ন কাগজপত্র, বইয়ের স্তুপ। রণজয় আসতেই বলল,
পাশেই একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, কি রে কোথায় ছিলি এতক্ষন? আমি সেই কখন থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করছি।
রণজয় একটু অপ্রস্তুত হেসে বলল, আসলে আমি....
রণজয়ের কথা শেষ করতে না দিয়ে ছোটকাকা বললেন, বুঝতে পেরেছি, এতদিন বাদে দেশে এসেছিস, তাই পুরোনো কথা মনে পড়ছে।
এমনটা তো স্বাভাবিক।
শোন তোকে যে জিনিস টা দেব বলে ডেকেছি, সেটা এইটা, বলে রণজয়ের দিকে একটা ডায়েরী এগিয়ে দিলেন ছোটকাকা।
ডায়েরিটা বেশ মোটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো। ভারী। ভেতরে পাতাগুলোতে বেশ অনেক কিছু ই লেখা রয়েছে। তবে এতদিনের পুরোনো ডায়েরী
হলে কি হবে ডায়েরিটা বেশ ভালোই রয়েছে।
রণজয় খুব সাবধানে ওটা একপাশে সরিয়ে রাখল। ও ছোটকাকু কে জিজ্ঞেস করল,' আচ্ছা কাকু , রাজা চন্দ্রবর্মনের সঙ্গে শুশুনিয়া
পাহাড়ের ওই শিলালিপির কি সম্পর্ক ?
আসার সময় গুগলে দেখলাম উনি তো পুস্করানার রাজা ছিলেন। তার বেশি কিছু তথ্য পেলাম না।
ছোটকাকু বলতে শুরু করলেন। 1339 সালে রামপ্রাণ গুপ্তের লেখা প্রাচীন রাজমালা বইতে চন্দ্রবর্মা বা চন্দ্রবর্মনের কথা প্রথম পাওয়া যায়।
পরে শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর ঢালে, খোদিত শিলালিপি থেকে এই চন্দ্রবর্মার খোঁজ পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেন রচিত
এলাহাবাদ প্রশস্তিতে লেখা রয়েছে সমুদ্রগুপ্ত তাঁর রাজত্বকালে যে নয় জন রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন, তাদের মধ্যে চন্দ্রবর্মা একজন।
মধ্যপ্রদেশের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা আবিষ্কৃ ত মন্দসৌর শিলালিপি তে তাঁর রাজত্বকালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই শিলালিপি অনুযায়ী
জয়বর্মার পুত্র ছিলেন সিংহবর্মন। সিংহবর্মনের দুই পুত্র বড় চন্দ্রবর্মা, এবং ছোট নরবর্মা। কিন্তু চন্দ্রবর্মার কোন বংশধরের কথা কোথাও
উল্লেখ নেই।
দিল্লীর মেহেরৌলি লিপিতেও রাজা চন্দ্রবর্মার কথা উল্লেখিত রয়েছে। তিনি পূর্বে বঙ্গদেশ ছাড়াও পশ্চিমে হিন্দুকু শ পর্বতের কাছে বহলিক
প্রদেশ জয় করেছিলেন।
চন্দ্রবর্মন তার বঙ্গদেশ জয়ের স্মারক হিসেবে পোখন্না নামে এক জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন।
দামোদরের দক্ষিণ দিনে অবস্থিত পোখন্না সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। এই পোখন্না বা পুস্করিণী জনপদ ছিল বাঁকু ড়ার বড়জোড়া থানায়
অবস্থিত।
শুশুনিয়া লিপির দুটি ভাগ রয়েছে। উপরের অংশে থাকা বৃত্ত বা চক্র থেকে কতগুলি রেখা বেরিয়ে এসেছে। এই রেখাগুলি একটি বড় বৃত্ত
দিয়ে ঘেরা । এই বৃত্তের সমান্তরালে থাকা আর একটি বৃত্ত থেকে চোদ্দটি অগ্নিশিখা বেরিয়েছে। প্রতিটি অগ্নিশিখার পরে দুটি অর্ধবৃত্ত
খোদিত। শুশুনিয়া লিপিটি ভাবলিপি অর্থাৎ এই ধরনের লিপিতে কোন বস্তু বা ভাব বোঝাতে পুরো ছবি না এঁ কে কিছু রেখা বা মোটিফ
ব্যবহার করা হত। একে বিষ্ণু চক্র বলা হয়। বলা হয়, এটি সবচেয়ে পুরোনো ব্রাহ্মী লিপি।জানা যায় রাজা চন্দ্রবর্মা ছিলেন পরম বিষ্ণু ভক্ত।
সেই জন্য তিনি বিষ্ণু সেবার উদ্দেশ্যে ভূ দান করেছিলেন।
এই চক্রের একটু নীচে বামদিকে শঙ্খ আকৃ তির লিপি দেখা যায়। যা পাঠোদ্ধার করেছিলেন অধ্যাপক প্রমোদরঞ্জন দে। লিপিটি তান্ত্রিক
শিলালিপি। এবং অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে প্রথম দুটির চেয়ে এটি নবীন। প্রথম দুটি লিপি খোদিত হওয়ার বেশ কিছু বছর পরে এটি খোদিত
হয়। কার্বন ডেটিং টেস্টে তা ধরা পড়েছে।
ব্রাহ্মী লিপিতে খোদিত শিলালিপিটির শেষ ভাগে এমন কিছু গোপনীয় তথ্য ছিল, যা লেখার জন্য শঙ্খ লিপির সাহায্য নিতে হয়েছিল
চন্দ্রবর্মন কে।
অধ্যাপক সে সব কথাই এই ডায়েরিতে লিখে গেছেন।
পড়ে দেখ।
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(তৃ তীয় পর্ব)
রণজয় ডায়েরীটা নিয়ে বেরিয়ে এল। প্রীতি ছোটকাকিমার ঘরে কাকিমার সাথে গল্প করছে ।
রণজয় নিজের ঘরে গিয়ে ডায়েরিটা নিয়ে বসল।
ডায়েরিতে অধ্যাপক প্রমোদরঞ্জন দের লেখা দিনলিপি। শুধু দিনলিপি নয়, শিলালিপি প্রাপ্তির সংবাদ থেকে, ডিকোড করা
পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনের কথা লেখা রয়েছে।
রণজয় দেখল, 1990 সালের জুলাই মাসের মাঝখান থেকে লেখা শুরু হয়েছে। শেষ হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে।
মুক্তোর মত ছোট ছোট সুন্দর লেখা। সহজেই পড়া যায়।
রণজয় পড়া শুরু করল।
15 ই জুলাই।
আমি অধ্যাপক প্রমোদরঞ্জন দে। থাকি কলকাতার যাদবপুরের 8 বি তে। দীর্ঘ 60 বছরের কর্মজীবন শেষ করে এখন
অবসর জীবন কাটাচ্ছি।
আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলাম। ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সাথে শিলালিপির
পাঠোদ্ধার করা ছিল আমার উৎসাহের বিষয়।
কোথাও শিলিলিপি আবিষ্কৃ ত হয়েছে শুনলেই ছু টে যেতাম, চেষ্টা করতাম তার মর্মার্থ উদ্ধার করার জন্যে।
আজ অবসর গ্রহণ করার পরও একই ভাবে আগ্রহ নিয়ে ছু টে যাই এইসব কাজে।
কাল খবরের কাগজে দেখলাম, বাঁকু ড়ার শুশুনিয়া পাহাড় থেকে এক শিলালিপি উদ্ধার হয়েছে। যার তিনটি ভাগ রয়েছে।
প্রথম দুটির পাঠোদ্ধার করা গেলেও শেষেরটির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
তবে এটি একটি শঙ্খলিপি বলে শনাক্তকরণ করা গেছে।
খবরটা দেখে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। শঙ্খলিপিটির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তার কারণ, এটি অলংকার সূচক
লিপি। এমনিতেই, শুশুনিয়ার প্রথম দুটো লিপি ভাবলিপি, এই দুই লিপির মাধ্যমে রাজা চন্দ্রবর্মনের বিষ্ণু ভক্তি এবং ঈশ্বরের
উদ্দ্যেশে ভূ দানের কথা লেখা রয়েছে।কিন্তু,বাকিটা অবোধ্য। সুতরাং, এটা বোঝা যাচ্ছে,যে এই লিপিটির মাধ্যমে রাজা
চন্দ্রবৰ্মন বিশেষ কোন কিছু লিখেছেন, যা সাধারণের থেকে লুকিয়ে রাখাই উদ্দেশ্য।
বাকি দুটির মত ব্রাহ্মীতেই তো লিখতে পারতেন! তবে কি আমি যা ভাবছি সেটাই ঠিক?
এর উত্তর পেতে গেলে আমাকে বাঁকু ড়ার শুশুনিয়া পাহাড়েই যেতে হবে, নিজে চাক্ষু ষ না করলে,এই রহস্যের সমাধান প্রায়
অসম্ভব।
20 শে জুলাই
আজ দুদিন হল বাঁকু ড়াতে এসেছি। এই ধরনের কাজ শুরু করার জন্যে কিছু পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। ওপর মহল থেকে
কিছু অনুমতি আদায় করতে হয়, তার জন্যে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়। সেগুলো শেষ হয়েছে। কাল ওখানে যাব।
বাঁকু ড়াতে অসহ্য গরম পড়ে।
সহ্য করা প্রায় মুশকিল।। অবশ্য এর আগেও অনেক প্রতিকূ ল পরিস্থিতির মধ্যেও অনেক কাজ করেছি। যেখানে আছি
সেখান থেকে শুশুনিয়া পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় দু কিলোমিটার হবে। কাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব। আজ এই পর্যন্তই থাক।
কাল আবার লিখব।
এই পর্যন্ত লিখে ভদ্রলোক আবার দিন দশেক পরে আবার লিখেছেন। মাঝের অংশ ফাঁকা।
30শে জুলাই।
মাঝে কয়েকদিন চরম ব্যস্ত ছিলাম। প্রতিদিন খুব সকালে উঠে ওখানে যাই আর ফিরি সেই সন্ধ্যাবেলায়। পিঠের ব্যাগে
জরুরী জিনিস পত্র নিয়ে যাই। যেহেতু ওই লিপির ছবি তোলা বারণ সেহেতু আমায় প্রতিদিন একটু একটু করে একটা সাদা
কাগজে নকল করতে হচ্ছে। ওখানে সেভাবে কোন বসার জায়গাও নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্ট করে জিনিসটার
একটা ছবি আমি এঁ কেছি। আজ শেষ হল।
কাল থেকে পাঠোদ্ধার করার কাজ শুরু করব।
একটা কথা লেখা খুব জরুরী।
আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে,আমার পেছনে ছায়ার মত কেউ বা কারা সারাক্ষন অনুসরণ করছে।
তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। এভাবে নীরবে ছায়ার মতো অনুসরণ করার মানে কি?
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8ই আগস্ট
প্রায় সাতদিন পর ডায়েরী লিখছি। এই কদিন তু মুল ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। শঙ্খ লিপি টা পাঠোদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।
ব্রাহ্মী লিপির মতো এই লিপির নির্দি ষ্ট কোন বর্ণমালা নেই। কয়েকটি চিহ্নের দ্বারা ভাবের মাধ্যমে এই লিপি লেখা হত। এই লিপি শুধুমাত্র
কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যাক, মূল কথায় আসি। লিপিটি যেভাবে গুপ্তভাবে রক্ষিত রয়েছে,তার নিশ্চই কোন না কোন কারণ
রয়েছে। তাই আমি এই লিপি পাঠোদ্ধার করতে পারলেও সেই নীতি অনুসরণ করব। সবটাই লিখে দিচ্ছি তবে সাংকেতিক ভাষায় ।।
আমার জীবন বিপন্ন হতে পারে যে কোন মুহুর্তে । সাধারণ হাতে ডায়েরীটা গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।
উঃ অ ন মূ
তা বা পা ত পা
পা প রা
সে আ চ গু
এটাই হল লিপিটি মানে। তবে একটা কথা, এখানে লিপিটির প্যাটার্ন অনুযায়ী সবটাই পর পর ডিকোড করা রইল।
রণজয় দেখল, পর পর বিভিন্ন সাংকেতিক ভাষায় লিপিটি ডিকোড করা রয়েছে।
সত্যি ভদ্রলোক কে স্যালুট জানাতে হয়।।
রণজয় পর পর বাদবাকি পাতা গুলো পড়তে লাগল।
বেশ কিছু ক্ষণ পর রণজয়ের কপালে ফু টে উঠল চিন্তার রেখা। সামনে সমূহ বিপদ।
আর যা মনে হচ্ছে, ওখানে না গেলে, ভদ্রলোকের এই জটিল হেঁ য়ালি বোঝা সম্ভব নয়।
( চতু র্থ পর্ব)
রণজয় হাত ঘড়িতে সময় দেখল। প্রায় চারটে বাজে। মোটামুটি এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। কাল সকালে বাঁকু ড়া চলে যেতে হবে।
এসব কাজ যতটা তাড়াতাড়ি করা যায় ততটাই মঙ্গল। তবে
অধ্যাপক বারবার নিজের মৃত্যুর আশঙ্কা করছিলেন কেন? সেটা এখনও পরিষ্কার নয়।
তবে তিনি ওই লিপি ডিকোড করতে গিয়ে বারবার বলেছেন, কোন এক গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগ না করলে কখনওই রহস্য সমাধান করা যাবে
না। তা অধরাই থাকবে।
তাছাড়া, অধ্যাপকের হেঁ য়ালিটাও বেশ ভাবাচ্ছে।
এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখটা লেগে গিয়েছিল রণজয়ের।
ঘুম ভাঙ্গল প্রীতির ডাকে।
' ওঠো আর কত ঘুমোবে? চোখে মুখে জল দিয়ে চল, রাধামাধবের আরতি হবে।
রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসল। প্রায় ছটা বাজে। এই সময় প্রতিদিন ওদের বাড়ির কু লদেবতা রাধামাধবের সন্ধ্যারতি হয়। তারপর
কীর্ত ন ।গ্রামবাসীরা অনেকেই আসে। সন্ধ্যারতির পর ফল, মিষ্টি এইসব প্রাসাদ হিসেবে উপস্থিত সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়।
কতদিন রাধামাধবের আরতি দেখেনা রণজয়। এ তো তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে।
ও বিছানা থেকে উঠে চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে বলল, হ্যাঁ আসছি। তু মি যাও।
কিছু ক্ষণ পর ও যখন রাধামাধবের মন্দিরে গেল, তখন আরতি শুরু হয়ে গেছে। পুরোহিত সদানন্দ ভট্টাচার্য আরতি করছেন। পাশেই
হাত জোড় করে বসে আছেন, ছোট কাকিমা, আর প্রীতি। প্রীতির পরনে একটা লাল পেড়ে গরদ। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে লাল টিপ।
খোলা চুল। ঠিক যেন দেবীর মত দেখাচ্ছে প্রীতি কে।
আধ ঘন্টা পরে আরতি শেষ হল।
এবার শুরু হল কীর্ত ন।
মধুমাখা হরিনাম বলো রে।
একবার বলো রে...
নামের গুনে শিলা ভাসে বোবা কথা কয় রে......
সত্যি মাধব কীর্ত নিয়ার গলা অপূর্ব। যেন মধু চুঁ ইয়ে চুঁ ইয়ে পড়ছে।
কীর্ত ন শেষ হওয়ার পর রণজয় কে দেখে মাধব কীর্ত নিয়া বলে উঠল, ' কি গো রণজয় দাদা কবে এলে ?কতদিন তোমায় দেখি না!
রণজয় হাঁটু গেড়ে প্রণাম করল, মাধব কীর্ত নিয়া কে। ওর দাদুর আমল থেকে মাধব এই বাড়িতে কীর্ত ন গায়। ভক্ত মানুষ। মাত্র চার বছর
বয়েস থেকে রণজয়ের বাড়িতে কীর্ত ন গায়।
প্রথমে বাবার সাথে আসত। মাধব কীর্ত নিয়ার বাবা কিছু দিন হল মারা গেছেন।
এখন একাই আসে।
রণজয়কে ছোট থেকে দেখছে। ছোটবাবু বলে ডাকে ওকে।
রণজয় প্রণাম করে উঠতেই আশীর্বাদের ভঙ্গিতে মাথায় হাত রেখে বলল,
সুখী হও।
সবই তার দয়া।
তিনি রক্ষক তিনিই সংহারক। তিনি বিষ্ণু ,তিনিই নরসিংহ।
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রণজয়ের যেন কি একটা হয়ে গেল, নরসিংহ..... কি যে একটা মিসিং লিংক....
কিছু একটা চোখের সামনে এসেও আসছে না। অন্যমনস্ক হয়ে গেল রণজয়।
আজ দুদিন হল রণজয় বাঁকু ড়া এসেছে। শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছাকাছি একটা হোটেল এ এসে উঠেছে ওরা।
দুদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি। এক মিনিটের জন্যেও ধরছে না বৃষ্টি। প্রবল বৃষ্টিতে বাইরের প্রকৃ তি পুরো সাদা হয়ে আছে। রণজয়
তার ল্যাপটপ খুলে পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে আছে। বারবার মনে হচ্ছে, কিছু একটা যেন খুব কাছে এসেও আসছে না।
ও পড়াশোনা শেষ করে পাহাড়ের আশেপাশের ল্যান্ডস্কেপ দেখতে লাগল ইন্টারনেটে।
পরদিন ও ঘুম থেকে উঠে দেখল, সুন্দর রোদ উঠেছে। প্রীতি তখনও ঘুমিয়ে । মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ব্যাগে কিছু
জিনিপত্র নিয়ে বেরোতে যাবে, এমন সময় প্রীতি উঠে বসল। ওকে দেখে ঘুম জড়ানো গলায় বলে উঠল, কি ব্যাপার তু মি
বেরিয়ে পড়েছ? আমায় ডাকলে না কেন?
রণজয় বুঝতে পারল, এখন প্রীতির কথার জবাব দিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।
ও বলল, ঠিক আছে, আছি তো বেশ কয়েকদিন। তু মি আজ হোটেলেই থাক। কাল নাহয় একসাথে যাব ওখানে।
আগে জায়গাটা ভালো করে দেখে আসি। কেমন?
মিনিট পনের লাগল, হোটেল থেকে শুশুনিয়া পাহাড় পৌঁছতে।
পৌঁছে দেখল, পাহাড়ের একেবারে নীচে নরসিংহের মূর্তি । অদ্ভুত ভাবে মূর্তি টি আলাদা। আলাদা এই অর্থে যেমন আমরা
নরসিংহের মূর্তি দেখে থাকি এই মূর্তি তেমন নয়।
ভীষণাকৃ তি মূর্তি । অনেক মানুষ পুজো দিচ্ছেন। স্থানীয়, কোল, ভীল, মুন্ডারাই বেশি। রণজয় হাত জোড় করে নমস্কার
করে, ওপর দিকে উঠে গেল, লিপি চাক্ষু ষ করতে। সত্যি ইতিহাস যেন কথা বলে। কতদিন আগের কথা লিপি যেন জীবন্ত
হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে।
রণজয় এইসব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।
'দাদা একটু আগুন হবে'?

চলবে....
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প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার বিজয়কৃ ষ্ণ, পাশে বসে আছেন জয়দীপ। আজ রাতে যে করেই হোক তাঁকে জামশেদপুর পৌঁছতেই
হবে। কাল সকাল সকাল ক্লায়েন্টের সাথে মিটিং আছে। কিন্তু বৃষ্টির বেগ এতটায় বেশি যে, গাড়ি চালানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। জয়দীপ বসু।
বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। আদি বাড়ি শান্তিনিকেতন। মা-বাবা আর ভাই ওখানেই থাকেন। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে চাকরীসূত্রে তাঁকে থাকতে হয়
রাঁচিতে। এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সেলস্অফিসার। গত পাঁচ বছর ধরে তিনি এই কোম্পানিতে কাজ করছেন। কাজের জন্য তাঁকে বহু
জায়গায় ঘুরতে হয়। এই পাঁচ বছরে তাঁকে চারবার শহর বদলাতে হয়েছে। প্রথমে পুনে, তারপর ব্যাঙ্গালোর, পাটনা আর এখন এই রাঁচি। তবে
তিনি খুব চেষ্টা করছেন যাতে তার পোষ্টিং কলকাতায় হয়ে যায়। বস কথা দিয়েছেন যে কালকের মিটিংটা সফল হলে তিনি কলকাতায়
ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে দেবেন। আর তাই যখন সন্ধেবেলা অফিসের বস শর্মাজী ফোন করে বললেন,
-“হ্যালো, মিঃ বাসু, এই মিটিংটা আপনার সাথে সাথে কম্প্নির জন্য খুবই ইম্পরট্যান্ট। আপনাকে যে করেই হোক এই মিটিং অ্যাটেন্ড করতেই
হবে।”
আমি বললাম,
-“কিন্তু স্যার সকাল ৯টার মধ্যে আমি যাব কীভাবে? তারপর তো এই মুষলধারে বৃষ্টি……।”
শর্মাজী আমার কথার মাঝেই বললেন,
-“এখন মাত্র সন্ধ্যা ৭টা বাজছে। আমি অফিসের গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি রেডি হয়ে থাকু ন। আজই চলে যান জামশেদপুর। আমি কথা
দিচ্ছি, আপনার কলকাতা ট্রান্সফারের ব্যপারটা আমি নিজের দ্বায়িত্বে করে দেব।”
ট্রান্সফারের কথা শুনে জয়দীপ আর কিছু বলতে পারেননি। অগত্যা, তাঁকে রাজি হতেই হল। গাড়ি এল পৌনে আটটায়। জয়দীপ রেডিই
ছিলেন, গাড়ি আসা মাত্র ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পরলেন। ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে বৃষ্টির বেগ বেড়েই চলেছে। ড্রাইভারের নাম বিজয়কৃ ষ্ণ। বয়স
আন্দাজ তেইশ কী চব্বিশ হবে। মাত্র ছ’মাস হল এই কোম্পানির গাড়ি চালাচ্ছে সে। শিক্ষিত ছেলে। তবে অন্যকোনও চাকরী না পেয়ে
একপ্রকার বাধ্য হয়েই এই কাজ করতে হচ্ছে তাকে। মাতৃ ভাষা হিন্দি, কিন্তু কাজের সুত্রে ইংরেজি ও বাংলাটাও খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে
নিয়েছে। বিজয়কৃ ষ্ণ বলল,
-“স্যার, বৃষ্টির বেগ প্রচন্ড বেড়ে গেছে। গাড়ি চালানো খুব মুশকিল হচ্ছে। কোথাও একটা দাঁড়ালে হয় না?”
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জয়দীপ একটু চিন্তা করে বললেন,
-“সেটা তো তু মি ঠিকই বলেছ, কিন্তু এই নির্জন জায়গায় দাঁড়ানোটা কী ঠিক হবে? তার চেয়ে বরং এক কাজ করো, কাছাকাছি
কোনও ধাবা দেখতে পেলেই দাঁড়িয়ে যেও।”
-“আচ্ছা স্যার।”
এই বলে বিজয়কৃ ষ্ণ গিয়ার চেঞ্জ করে গাড়ি ছোটাতে লাগল।
কিছু দূর যাওয়ার পর ধাবা না পেলেও রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে গাড়ি থামাল বিজয়কৃ ষ্ণ। বলল,
-“স্যার, ধাবা তো নেই, চায়ের দোকানেই কাজ চালাতে হবে।”
জয়দীপ বললেন,
-“হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, দাঁড়ানোর একটা জায়গা হলেই হবে। গাড়িটা সাইডে লাগিয়ে চলো।”
গাড়িটা সাইডে লাগিয়ে তারা চায়ের দোকানে ঢুকল। দোকানের তিনদিকে টিনের দেওয়াল আর মাথায় খরের ছাউনি। খুব ছোট
চায়ের দোকান। গাড়ি থেকে দোকানে ঢুকতে ঢুকতেই তারা বেশ খানিকটা বৃষ্টিতে ভিজে গেল। কিন্তু কিছু করার নেই। জয়দীপ
চা দোকানীর উদ্দেশে বললেন,
-“চাচা, দো চায়ে দিজিয়ে তো জারা।”
দোকানী বলল,
-“হাঁ বাবু, থোডা বেইঠিয়ে, আভি বানাকে দেতা হু।”
ওরা দোকানের ভিতরে এক সাইডে রাখা একটা বেঞ্চিতে বসল। দোকান একেবারে ফাঁকা, শুধু বয়স্ক দোকানী ও একটা কাজের
ছেলে রয়েছে। অবশ্য এই ঝড় বৃষ্টিতে এটাই স্বাভাবিক, তার ওপর এই শুনশান ফাঁকা জায়গা। কে ই বা আসবে! জয়দীপ
নিজের মনেই বিরবির করতে করতে বললেন,
-“ধ্যাৎ, আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম, কে জানে! ভালই ভালই জামশেদপুর পৌঁছালে রক্ষে।”
জয়দীপের মুখে বাংলা কথা শুনে চা দোকানী পরিস্কার বাংলায় বলল,
-“বাবু কি বাঙ্গালী?”
জয়দীপ অবাক হয়ে বললেন,
-“হ্যাঁ, আপনিও বাঙ্গালী নাকি? তা বাড়ি কোথায়?”
চা দোকানী উৎফু ল্লভাবে বলল,
-“হ্যাঁ বাবু, আমিও বাঙ্গালী, বাড়ি হুগলি। তবে যোয়ান বয়সে কাজের জন্য এখানে এসেছিলেম। একটা ফ্যাক্টারিতে কাজ
পেয়েছিলাম।”
-“তা’হলে চায়ের দোকান কেন?”
জয়দীপের প্রশ্নের উত্তরে চা দোকানী একটু দুঃখ করেই বলল,
-“কী আর বলি স্যার, কপাল খারাপ থাকলে যা হয়। আমার কাজে ঢোকার বছর খানেকের মধ্যেই ফ্যাক্টারি বন্ধ হয়ে যায়। আর
আমি আবার বেকার হয়ে যায়। বাড়িতে কেউ ছিল না, তাই আর বাড়ি ফিরে যায়নি। কাজ করে যা টাকা জমিয়েছিলাম, তাতেই
এখানে একটা চায়ের দোকান দিলাম। সেই থেকে এখানেই আছি বাবু।”
-“বেশ ইন্টারেস্টিং তো!”
-“হ্যাঁ, ওই আর কী! তা বাবুরা আপনারা এই সময় বৃষ্টির মধ্যে এখানে কেন? আর এই রাস্তায় তো রাত্রিবেলা তেমন কেউ
যাতায়াত করে না। নেহাৎ বৃষ্টির জন্য আমি আটকে গেলাম আজ। না হ’লে কখন দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যেতাম।”
দোকানীর উত্তরে জয়দীপ একটু আক্ষেপ করেই বললেন,
-“আর বলবেন না চাচা। বসের হুকু ম, তাই এই রাতেই জামশেদপুর যেতে হচ্ছে।”
দোকানী একটু ভীত স্বরে বলল,
-“তাও এত রাতে আপনাদের এই রাস্তায় আসা ঠিক হয়নি বাবুরা।”
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-“কী আর করি বলুন, কর্ত্তার ইচ্ছাই কর্ম। তা চাচা, শুনেছি এই রাস্তাটা নাকি অভিশপ্ত, প্রায়দিনই অ্যাক্সিডেন্ট হয়! আসল
ব্যপারটা কি জানেন কিছু ?”
চা দোকানী কথাটা শুনে বেশ ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলল,
-“আপনি ঠিকই শুনেছেন বাবু। এই রাস্তা অভিশপ্ত। প্রায়দিনই অ্যাক্সিডেন্ট হয়। দিনের বেলা কিচ্ছু বোঝা যায় না। কিন্তু
রাত্রিবেলা এই রাস্তা যেন মানুষখেকোতে পরিণত হয়। তাই তো বলছি, আপনারা এই রাতে আর যাবেন না। রাতটা বরং আমার
দোকানেই কাটিয়ে দিন, ভোরবেলা না হয় রওনা দেবেন বাবু।”
জয়দীপ তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন,
-“আরে ধুর, কী যে বলেন না চাচা, এই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে এরকম কথা বলার কোনও মানেই হয় না।”
দোকানী বুঝল, তার কথা সে বিশ্বাস করেনি, তাই আর কথা বাড়ালো না। জয়দীপদের চা খেতে খেতে বৃষ্টি কিছু টা ধরে এসেছে।
চা শেষ করে দাম মিটিয়ে তাঁরা উঠে পরলো। গাড়িতে গিয়ে বসতেই, কোথা থেকে একটা পাগল বুড়ো লোক তাঁদের গাড়ি
জানালার কাঁচে হাত দিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগল,
-“মরবে, সব্বাই মরবে, ও কাউকে বাঁচতে দেবে না, তোরাও মরবি। মরবি মরবি….”
কথা গুলো বলছে আর জোরে জোরে গাড়ির কাঁচে চাপড় মারছে। বিজয়কৃ ষ্ণ আর একমুহূর্ত দাঁড়ালো না ওখানে। সঙ্গে সঙ্গে
গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বেড়িয়ে পরলো জামশেদপুরের উদ্দেশে। এই ঘটনার পর দু’জনেই চুপ বেশ কিছু ক্ষণ, কেউ কোনও কথা বলছে
না। দু’জনেই একটু হলেও ভয় পেয়েছে। বৃষ্টির বেগ আবার ধীরে ধীরে বাড়ছে। জমাট কালো অন্ধকার ও বৃষ্টির ধারা চিরে, কালো
রঙের স্করপিওটা ছু টে চলেছে হুস হুস করে নিজের গন্তব্যের উদ্দেশে। কিছু ক্ষণ পর নীরবতা ভেঙ্গে বিজয়কৃ ষ্ণ বলল,
-“আচ্ছা স্যার, এই নির্জন জায়গায় এই পাগলটা এলো কীভাবে?”
জয়দীপ বিরবির করে বললেন,
-“সেটাই তো আমি ভাবছি।”
জয়দীপ গাড়ির জানালার কাঁচটা একটু নামিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে একটা টান মারল। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে আবার
বললেন,
-“তু মি তো রাঁচির লোকাল লোক। তু মি এই রাস্তা সম্বন্ধে কিছু জানোনা?”
বিজয়কৃ ষ্ণ বলল, “জানিনা বললে ভু ল হবে, ওই একটু আধটু জানি!”
তারপর সামনে একটা টার্নিং ক্রস করে বলা শুরু করল বিজয়কৃ ষ্ণ,
-“স্যার, এই রোড সম্পর্কে গাল-গল্প তো অনেক আছে। কিন্তু সে সব আমার বিশ্বাস হয় না। যেমন একটা গল্প শুনেছি, একটা
লোক, নাম হেমন্ত কু মার, গাড়ি নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাত্রি বেলা। রাস্তায় হঠাৎ একটা মেয়েকে দেখতে পান দাঁড়িয়ে
থাকতে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে সে। গাড়ি কাছে যেতেই সে গাড়ি থামানোর জন্য হাত দেখায়। হেমন্ত একটু অবাকই
হয়েছিলেন। কারণ এই শুনশান এলাকায় এতো রাতে একা একটা মেয়ের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব নয়। হেমন্ত জিজ্ঞেস করেন
মেয়েটিকে যে, এত রাতে সে এখানে কী করছে! মেয়েটি বলেছিল যে, সে তার দাদু-ঠাকু মার সাথে দেখা করতে গেছিল। কাছেই
তাঁরা থাকেন। কোনও অটো না পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এসেছে। মেয়েটির কথা হেমন্তের বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিন্তু এতো
রাতে একা একটা অসহায় মেয়েকে ফেলে রেখে যেতেও পারলেন না তিনি। মেয়েটির বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করাতে সে বলেছিল
যে, এখান থেকে ১৫ কিমি দূরে একটা গ্রাম আছে, ওখানেই তার বাড়ি। উনি যদি তাকে তার বাড়ি পৌঁছে দেন, তাহলে খুব উপকার
হয়। হেমন্ত আর সাত-পাঁচ না ভেবে মেয়েটিকে গাড়িতে তু লে নিলেন। সারা রাস্তা মেয়েটি একটাও কথা বলল না। কিছু দূর যাবার
পর মেয়েটি ঈশারা করে তার গ্রামের দিকে দেখাল। হেমন্ত সেদিকেই গাড়ি ঘোরালেন। গ্রামের এব্রো-খেব্রো কাঁচা রাস্তায় কিছু দূর
যাওয়ার পর মেয়েটি আবারও ঈশারায় একটা বাড়ি দেখালো। হেমন্ত সেই বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন। মেয়েটি কিছু না
বলে চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে গেল। হেমন্ত ভাবলেন আজব তো, এই রাতে এরকম একটা উপকার করল তিনি, অন্তত একটা
ধন্যবাদ টুকু ও বলল না। যাইহোক, তিনি আর বেশি না ভেবে গাড়ি ঘুরিয়ে যেতে যাবেন, এমন সময় দেখলেন দরজা খুলে একটা
বুড়ো লোক বেড়িয়ে আসছেন, হয়তো ইনি মেয়েটির বাবা। ওনাকে দেখে হেমন্ত দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে অবাক করে দিয়ে বুড়ো
লোকটি জিজ্ঞেস করলেন যে, উনি এত রাতে এখানে কী করছেন! উনি সব ঘটনা বলাতে বুড়ো লোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পরলেন।
হেমন্ত গাড়ি থেকে নেমে ওনার কাছে গিয়ে জানতে চান কী ব্যপার। উনি কিছু না বলে হেমন্তকে ওনার বাড়ি নিয়ে যান। তারপর
দেওয়ালে একটা রজনীগন্ধার মালা পড়ানো ছবির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন, তাঁর মেয়ে বছরখানেক আগে এন.এইচ.৩৩ তে
একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। এই কথা শোনার পর হেমন্তের হাঁটু কাঁপতে থাকে। উনি আর এক মুহুর্ত ওখানে দাঁড়াননি।
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পরি কী মরি করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছিলেন। তারপর মোহাচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।”
এতক্ষণ বলার পর বিজয়কৃ ষ্ণ চুপ করল। জয়দীপ অবাক হয়ে বললেন,
-“কী ভয়ঙ্কর! এও কি সম্ভব!!”
বিজয়কৃ ষ্ণ একটু হেসে বলল,
-“আরে ধুর! ওসব কিচ্ছু না, সব এখানকার লোকের গুজব। আমার ওসব বিশ্বাস হয় না। তবে একটা জিনিসই আমাকে ভাবায়, জানেন
তো স্যার!”
-“কী সেটা?”
-“গোটা ভারতে শুধুমাত্র এই একটা হাইওয়েতেই প্রচুর পরিমাণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। গত কয়েক বছরে প্রায় সাড়ে চারশো জন মতো লোক
এই এন.এইচ. ৩৩তে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। স্থানীয় লোকেরা কয়েকবছর আগে, একদিকে রাঁচি ঢোকার মুখে ও অন্যদিকে
জামশেদপুর ঢোকার মুখে দু’টো মন্দির বানিয়েছে। সবাই এই রাস্তায় আসার আগে ওই মান্দিরে প্রণাম করে পেরোয়….!”
বিজয়কৃ ষ্ণের কথা শেষ হতে না হতে তারা দেখতে পেল, দূরে একজন মহিলা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর গাড়ি দাঁড় করানোর
জন্য হাত দেখাচ্ছে। জয়দীপের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা হিমেল স্রোত নেমে গেল। আমতা আমতা করে বললেন,
-“দরকার নেই দরকার নেই, গাড়ি দাঁড় করানোর কোনও দরকার নেই। তু মি এগিয়ে চলো।“
জয়দীপের গলায় ভয় স্পষ্ট। কিন্তু বিজয়কৃ ষ্ণ সাহসী ছেলে, সে বলল,
-“কী বলছেন স্যার, আপনি কী ভয় পেয়েছেন? একজন অসহায় মহিলা এভাবে একা দাঁড়িয়ে আছে, আমরা তাকে সাহায্য করব না?
আমি বলছি, কিচ্ছু হবে না স্যার, ওসব বুজরুকিতে কান দেবেন না।”
এই বলতে বলতে গাড়ি মহিলার কাছে এসে দাঁড় করালো বিজয়কৃ ষ্ণ। ওরা দেখলো একজন বয়স্কা মহিলা, কাঁচা-পাকা খোলা চুল
হাওয়ায় উড়ছে, পরণে একটা কালো শাড়ি। কাঁচ নামিয়ে হিন্দিতেই জিজ্ঞেস করল বিজয়কৃ ষ্ণ,
-“ক্যা বাত হ্যা মাঈজী! ইতনি রাত কো, আপ আকেলি ইস শুনশান সড়ক পঢ় ক্যা কর রহি হ্যা?”
বয়ষ্কা মহিলা খ্যান-খ্যেনে গলায় বলল,
-“আব ক্যা কারুঁ বেটা, বহুত মুশিবত মে হুঁ !”
-“কিঁউ মাঈজী, ক্যা হুয়া?”
-“ইধার বাগল্মে মেরা ঘর্হ্যা, ঘরপে পতি বিমার হ্যা। হামারা ফোন ভি কাম নহি কর রাহা। সামনে এক দাওয়াই খানা হ্যা। উধার হি যা
রহি থি মদত মাঙ্গনে। তব হি আচানক তু ম লোগো কী গাড়ি দিখি! বেটা, তু মলোগ ভলে আদমি লাগ রহে হো। কৃ পয়া, মুঝে সামনে কী
দাওয়া খানা তক ছোঢ় দোগে তো বহুত মেহেরবানি হোগি!”
জয়দীপের দিকে তাকাল বিজয়কৃ ষ্ণ, যতই হোক, গাড়ি থামালেও ওনাকে গাড়িতে চাপাতে হলে জয়দীপের অনুমতি লাগবেই। জয়দীপ
কিছু একটা ভাবলেন, তারপর ঈশারায় তু লে নিতে বললেন। বিজয়কৃ ষ্ণ মহিলাকে বলল,
-“আইয়ে মাজী, বেইঠিয়ে গাড়ি মে, হাম আপকো আগে তক ছোঢ় দেতে হ্যা!”
এই বলে তার পেছনের দরজাটা খুলে দিল বিজয়কৃ ষ্ণ। মহিলাটি উঠে বসতে বসতে বলল,
-“বহত বহত শুক্রিয়া বেটা। আপলোগ বহুত আচ্ছে হ্যা!”
বিজয়কৃ ষ্ণ গাড়ি স্টার্ট করল, কেউ কোনও কথা বলছে না। কিচ্ছু ক্ষণ এইভাবেই যাওয়ার পর হঠাৎ বিজয়কৃ ষ্ণের মনে হল বাইরে এতো
বৃষ্টি, কিন্তু মহিলার গায়ে এক ফোঁটা জল স্পর্শ করেনি। এটা কীভাবে সম্ভব! এবার তারও মনে ভয়ের উদ্রেক হল। চোখ রাখল গাড়ির
ইনার মিররে। আর যা দেখল তাতে বিজয়কৃ ষ্ণের রক্ত হিম হয়ে গেল। আর তার চোখের সামনে নেমে এল জমাট কালো অন্ধকার।

পরদিন সকাল ৯টা নাগাদ জামশেদপুরের একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে ইন্সপেক্টর রজত পান্ডে। চায়ের দোকানে চলতে থাকা
টিভিতে একটা হিন্দি নিউজ চ্যানেল চলছে। খবর পড়ছে এক মহিলা রিপর্টার,
-“কাল রাত ফিরসে এন.এইচ. ৩৩ পে হুয়ে হাদসে মে দো লোগ কী মৌত হুই হ্যা। সুত্র কে মুতাবিক, রাঁচি সে জামশেদপুর আনেওয়ালি
এক কালে রঙ কী স্করপিও বিচ রাস্তে মে হি অ্যাক্সিডেন্ট কা শিকার হুই হ্যা। পুলিশ আভি ভি হাদসে কা কারণ বাতা নহি সাকা হ্যা।
আউর কোই সমাচার মিলে তো সবসে পেহলে হাম লে আয়েঙ্গে আপকে সামনে এক্সক্লু সিভলি! মিলতে হ্যা এক ছোট্টে সে ব্রেক কে বাদ!”
সমাপ্ত
ক লি ক থা - ৪ ৭
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হাঁটাহাঁটি অত সহজ নয়। হাতাহাতির চেয়েও যথেষ্ট কঠিন। যারা সকালে উঠে হাঁটতে বের হন তাদের অনেকেই এ
ধকল সহ্য করতে না পেরে বসে পড়েন মাঝে মাঝে। কেউ বা হাত-পা ছু ড়ে কসরত করেন তো কেউ ঘাসের উপর
বসে পরনিন্দা-পরচর্চা। তৃ ণাসনে আর অনশনে দুটেতেই ব্রেনের বয়ামের ঢাকনা খুলে যায় আরকি। তাই দেখবেন
অনশনের পরই কমলার রস ভরা হয় থুরি খেতে দেওয়া হয়। সেটা উদরপথে ব্রেণে কিকরে যায় সেরহস্য আজও
আমার অজানা।
সে যাইহোক এই দিন তিনেক হলো প্রাতঃভ্রমণ শুরু করেছেন মৃগাঙ্কবাবু। স্বেচ্ছায় নয়, কিছু টা ডাক্তারের গুঁ তোয়
আর কিছু টা গিন্নির বাক্যবাণে। তবে গিন্নিটি এক্ষেত্রে পাক্কা পলিটেশিয়ান। অপরকে উপদেশ দিলেও নিজে বের হন
না মোটেই। কর্তা বললে বলেন, "তু মি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও ? এতবড় সংসার সামলে আমার রক্ত জল
হয়ে গেল। সক্কালে উঠেই ছাপ্পান্ন ভোগ রাঁধতে বসা, তারউপর ছেলেমেয়েদের অত্যাচার !"
সাত সকালে উঠেই চিনি আর চর্বির পিণ্ডদানে বের হন মৃগাঙ্কবাবু। গিন্নি তখন চিৎ হয়ে হাঁ করে 'ভু ড়ুক-ভু সস্' নাক
ডাকছেন। 'দুগ্গা দুগ্গা' বলে বেরোলেন। পথেই সতীশ সামন্তর বাড়ি, ভদ্রলোক সেই কাকভোরে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে
থাকেন। দরজা তো নয় যমের দক্ষিণ দুয়ার। পারতপক্ষে ওই দরজার পাশ দিয়ে পেরোতে চায় না কেউই। কারন
সামন্ত ভীষণ অনামুখো। মুখ দেখলেই বিপদ নিশ্চিত। হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতেই থেকে যাবে।
এ পাড়ার মদন সরকার বিয়ে করতে যাওয়ার পথে মুখ দেখেছিল সামন্তর। তারপর যা কেলেঙ্কারি তা ইতিহাসে
ঘটেছে বলে মনে হয় না। রাস্তায় একটা গ্রামে কিছু লোক গাড়ি আটকে বেশ ভালো করে ধোলাই দেয় মদনকে। ওরা
বিয়ের গাড়ি দেখে ভেবেছিল ওদের গ্রামে বিয়ে করতে আসা সেই প্রতারক ছেলেটা আসছে যে কিনা এর আগে
গোটা দশেক বিয়ে করে রেকর্ড করে বসে আছে।
পাত্রের আসতে দেরি দেখে পাত্রীর বাবা গাঁয়েরই একটা ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিয়েতে রাজি করায়। পাত্র যখন
বিয়ের আসরে পৌঁছল তখন বিয়ে তো বিয়ে খাওয়া দাওয়াও চুকে গেছে। সেদিন থেকেই সামন্তর নাম শুনলে
আঁতকে ওঠে মদন। এ গাঁয়ে এরকম আরও অনেক মদন আছে। মৃগাঙ্কবাবু আর নতু ন করে মদন হতে চান না। তাই
তিনি বেশ কায়দা করে চোখ-মুখ-নাক-কান বন্ধ করে পার হয়ে যান। কয়েকবার তো চোখ বন্ধ করে হাঁটতে গিয়ে
হোঁচট খেয়ে পড়েছেন। তু লেছে ওই সামন্ত। ব্যাস, সেদিন ঘনিয়ে এসেছে দুর্যোগের কালো মেঘ। পেছনে কু কু র
লেগেছে, গিন্নি ঝগড়া করে রান্না করেনি, অফিসে বড়বাবু বিনা কারনে বকাঝকা করেছেন, এবং শেষে অফিস
থেকে ফেরার সময় এক পেঁচো মাতাল ড্রেন থেকে উঠে গায়ের উপর উল্টে পড়ে হড়হড় করে বমি করেছে।
ক লি ক থা - ৪ ৮

এ গেল বিপদের কথা, আপদও কিন্তু আছে। আপদের মধ্যে রিটায়ার্ড হেডমাষ্টার জনার্দ ন বিশ্বাস। গোটা রাস্তা
বকে বকে কানের পোঁকা মেরে দেয়। সরকারগিন্নি সঙ্গ নিলে হাঁটতে হয় ভোজ খাওয়া চালে। কারন সরকার
গিন্নির আবার বাতের ব্যাথা আছে।
এতসব আপদের মাঝে সুখকর যেটুকু , যেটুকু প্রাণের আরাম আর আত্মার শান্তি তা হলো মানময়ী গার্লসস্কু লের
দিদিমণি সুইটির সুন্দর সান্নিধ্য। কি সুন্দর গলা, যেন মাধবীকু ঞ্জে কোকিল ডাকছে। মৃগাঙ্কবাবু রোমাঞ্চিত হন।
থরথর করে কেঁ পে ওঠে শরীর। কোথায় এই ললনা আর কোথায় ঘরে নাসিকাগর্জনরত আড়াইকু ইন্টাল ওজনের
ঝগড়াটে ভদ্রমহিলা। বিয়ের পর থেকেই যেন ওজনের সাথে সাথে ঝগড়ার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এই তো
সেদিন মৃগাঙ্কবাবু মাছ আনলেন। পাক্কা আড়াইকেজি রুই। মাছ কুঁ টতে কুঁ টতে গিন্নি পোঁ ধরলেন, "সাত সকালে
এতবড় মাছ এনে বসে আছে। কে কাটবে, কে বাছবে ! বিনি পয়সায় চাকর পেয়েছে তো। থাকবে এই পোড়া
সংসার, আমি কালই চলে যাব বাপের বাড়ি।"
অথচ এই ভদ্রমহিলাই দিনতিনেক আগে বাটামাছ কাটতে কাটতে বলেছিলেন, "বিয়ে হওয়া অব্দি একটা ভালো
জিনিস খেতে পেলাম না বাপু। সেই ছোটো ছোটো বাটামাছ আর পোনামাছ। বড়মাছের আঁশটাও এঘরের
হেঁ সেলে ঢোকে না। "
এভাবেই হর-পার্বতীর দাম্পত্য কলহ চলতে থাকে। দুজনের একজন সংসার ফেলে পালিয়ে যাব মনে করলেও
একটা অদৃশ্য টানে পেরে ওঠে না। একসময় যে দাম্পত্য শুরু হয়েছিল যৌবনের মোহে আর শরীরী আবেগে সেটা
কখন যে হৃদয়ের দুকু ল ছাপিয়ে গিয়েছে দুজনের কেউই জানে না ।
-"আসুন চা খাই " বলল সুইটি।
মৃগাঙ্কবাবুর ক্ষমতা নেই না বলার। ঘরে তিনি চা ছেড়েছেন চিনির জন্য, কিন্তু এখানে না বলা মানায় না। ঢুকলেন
রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে। এক্সট্রা চিনি যুক্ত চা আর স্পেশাল লম্বু। কখনও চায়ের সাথে ডিমের পোচ। সঙ্গে
সুখ দুঃখের কথা। মিষ্টি মিষ্টি জলতরঙ্গের মতো স্বর ছড়িয়ে পড়তে লাগল কানের প্রত্যেকটা কোষে। আহঃ কি
স্বর্গীয় অনুভূ তি।
মৃগাঙ্কবাবুর স্ত্রী সুনয়নী আজকাল যেন স্বামীকে চিনিতেই পারেন না। যে মানুষ সস্তা চটি পড়ত তার পায়ে দামি
জুতো, প্যান্টের সাথে ম্যাচিং করা জামা, আবার পকেটে গোলাপ ফু ল। প্রশ্ন করলে বলেন, "বুড়িয়ে গেছি নাকি ?"
-"উঁহহ্ ! কচি খোকা ! ঠিক করে বলো আমাকে। আমার কেমন কেমন লাগছে।"
মৃগাঙ্কবাবু স্ত্রীর ঝুঁটিটা একবার আলতো করে নাড়িয়ে দিয়ে গালে চুমু খেয়ে বললেন, "ফু টেছে যখন বিকচ কদম্ব
তোমার নবীন ডালে, চারুশীলে মোর তারই কেশর লাগানু তোমার গালে।"
সুনয়নী প্রমাদ গুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমবাহিনী সেজে উঠল। মনের 'কু ' ( not কু হু ) গেয়ে উঠল ষষ্ঠে। ষষ্ঠ
যন্ত্রে।
সেদিন আষাঢ়ের সকাল, মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। নীপবনে জেগে উঠেছে পুবালির পুলক। একপশলা
বৃষ্টির সঙ্গে ডেকে উঠল দেয়া। রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লেন মৃগাঙ্কবাবু আর সুইটি । ওকটা
টেবিলের দু'পাশে দু'জন। একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ নয়নে।
-"আপনাদের চা আর ওমলেট" একটা মেয়েলি আওয়াজে বাস্তবে ফিরে এলো দুজনে। মৃগাঙ্কবাবু চামচ দিয়ে
কেটে নিজের ওমলেটের একটা টুকরো তু লে ধরলেন সুইটির মুখের সামনে। স্বপ্নাতু র চোখে মৃগাঙ্কবাবুর দিকে
তাকিয়ে সুইটি। ওমলেটের টুকরোটা মুখে পুরে একটু চেবাতেই চিৎকার করে উঠল। বিকট সে চিৎকার। 'জল...
জল.... "
এদিকে জল নিয়ে হাজির হয়েছে সেই মহিলা ওয়েটার। ওয়েটারের মুখের দিকে তাকিয়েই অজ্ঞান হয়ে গেলেন
মৃগাঙ্কবাবু। ওয়েটার মেয়েটি শ্লেষের সঙ্গে বলল,"সুনয়নীর সঙ্গে চালাকি ! "
ডাক্তার মৃগাঙ্কবাবুকে দেখছেন। টেস্টের রিপোর্ট এসেছে। কোলেস্টেরল ও সুগার লেভেল হাই। এতোদিনের চিনি,
টোষ্ট আর ডিম এতদিনে কামাল দেখিয়েছে। একটু চোখ খুলেই মৃগাঙ্কবাবু বললেন, "সুইটি দিদিমণি..."
সুনয়না শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "মরেনি। লাল কেন্নোর ওমলেট খেয়ে কেউ মরে না। বাচ্চারা ভু ল করে খেয়ে
ফেললে মুখ ফু লে যায় দেখেছি। খুব ঝাল। তবে যা ওষুধ দিয়েছি মুখপুড়ি আর এদিকে ঘেঁষবে না। বলি আমার
স্বামীকে মারার চেষ্টা কেন রে হতচ্ছাড়ি !"
ঘুমোনোর ভান করলেন মৃগাঙ্কবাবু। গ্রহ নক্ষত্র ঠিকঠাক নেই, চুপ করে থাকাটাই মঙ্গল।
ক লি ক থা - ৪ ৯

ললাট লিখন
অঙ্কন গুহ

উড়ব বলে ঝাপ দিয়েছি, মরব না কে জানে,
আর্শিটা কয়, আমায় দেখে চমকে ওঠার মানে!!
রাতবিরেতে বড় দৈন্যদশা, ভাবের ঘরে খিল,
স্বপ্নে আমার নবাব সাজা, বিশাল বড় দিল।।
দিনভোরের খিদমতটা খেটে, এলিয়ে দিই গা,
যুদ্ধজয়ের বাসনাদের বলি- 'এবার তোরা যা'।।
কালকে আবার নতু ন লিখন, হারজিতের মাপ,
দুঃখ চেপে মেকি হাসিমুখে খুলতে হবে খাপ।।
সবাই ভাবে বড্ড সুখী, বেজায় চালাক চতু র,
ভাগ্যিস, তল পায়নি অন্তরে, বুঝত পুরো ফতু র।।
সবাই ই এমন সামনে খুশি, কষ্টে ঢাকা কলিজা,
এই তো হলো টিঁকে থাকার এখানে রোজনামচা।।
ছেড়ে দিলেই হেরে যাবে, মন্ত্র দেওয়া মাথায়,
সবার জীবন ইঁদুর দৌড়ে একই সুতো গাঁথায়।।
এন্ডিং যার হ্যাপি, তাদের কপালে জোটে তালি,
আর ভিড়ে মেশা মানুষদের সেই গুড়েতে বালি।।

ক লি ক থা - ৫ ০
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