
Koli Katha
কিল কথাকিল কথাকিল 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
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"ওেগা, আজ �তারা যাস �ন �গা, �তারা যাসেন ঘেরর বািহের।
আকাশ আঁধার, �বলা �বিশ আর নািহ �র।
ঝরঝর ধাের িভিজেব িনেচাল,
ঘােট �যেত পথ হেয়েছ িপছল,
ওই �বণুবন দেুল ঘনঘন পথপােশ �দখ্ চািহ �র।
ওেগা, আজ �তারা যাস �ন ঘেরর বািহের।।"

কিব - রবী�নাথ ঠাকুর

আষােঢ়র ওই বাদল িদন�িলেত কিব বাইের �যেত িনেষধ করেতন। আজ হয়েতা বাদেলর ঘন বরষা �নই, হয়েতা বা
�নই আউেশ ভরা ��ত। কােলা �মঘও আকােশ �নই, তবু মেনর গভীর �কােন জেম আেছ জমাট বঁাধা অনুভ� িত। এই
�মেঘ আঁধার ঘিনেয় না আসেলও আঁধার ঘিনেয়েছ আমােদর সমােজ। ভারী বষ�ণ না হেলও ভারী হে� সাধারণ
মানুেষর ঋেণর, দঃুেখর, কে�র িমিছল।
এই আষােঢ় হয়েতা �ধনুর ডাক �শানা যায় না, তেব �শানা যায় সমােজর �খেট খাওয়া িন�িব�েদর আওয়াজ। কেরানার
মহামাির আর সমােজর অরাজকতা আজ অসহায়ে�র �প িনেয়েছ �ুধার মহামািরর কােছ। অিফস-আদালত, ব�বসা
�িত�ান, গণপিরবহনসহ িবিভ� িনম�াণাধীন কাজ সীিমত হেয় যাওয়ায় কাজ পাে�ন না �িমেকরা। িবিভ� সরকারী ও
�বসরকারী িশ� �িত�ােন দনূ�িতর থাবায় �াণ ও�াগত সাধারণ মানুেষর। এেত �ী/�ামী ও স�ােনর খাবার সং�হ
করেত িহমিশম খাে� িন�িব� মানুষ, িবপােক পেড়েছন মধ�িব� পিরবােররা।
তবু মানুষ এিগেয় চেলেছ অদম� সাহস বুেক িনেয়। পেথ বাধা হেয় দঁািড়েয় আেছ অৈনিতকতা, অরাজকতা, দনু�িত,
মহামারী আর কেতা িক! িক� মানুষ তবু আশার পািণযুগল ছােড়িন। আজও এই িবপরীত পিরি�িতেত সাধারণ মানুষ
ছােড়িন �� �দখার অভ�াসেক। �স �� �দেখ চেলেছ পির�া� মেন, অলীক সুেখর �শাি� �পেত।

তাইেতা যখন �কৃিত তার উ� �তেজ এই চরােক ভািসেয়েছ, �� কেরেছ �ংেসর �খলা, তখন এই সমেয়র চাকায়
িপেষ যাওয়া সাধারণ মানুষ হঁািস মুেখ বলেছ-
"আমার �ংস ভােলা লােগ, �ংস হেত ভােলা লােগ, তাইেতা ছ� েট আিস �তামার কােছ, বারবার-বারংবার, �কননা আমার
�ংস ভােলা লােগ!
�ংস হেত ভােলা লােগ!"
✒ সােহব

লাইন�িল আর অন� �কাথায় বলা যায় বলুনেতা! আপনােদর মতামত জানােবন আমােদর �ফসবুক �প/�পজ বা
Instagram অ�াকাউে�। 

তাহেল অেনকেতা হেলা "কিলরকথা" আমার কলেম, এবার না হয় আপনােদর কলেমর �পকথা �েলা পড়া যাক। তেব
আমার কথা �শষ করার আেগ আপনােদর জানাই অসংখ� ধন�বাদ। অসংখ� ধন�বাদ আমার পােশ থাকার জন�।
অসংখ� ধন�বাদ আমােদর পােশ থাকার জন�। অসংখ� ধন�বাদ আমােদর পােশ �থেক "কিল কথা" �ক "কিল কথা
�কাশনী" -র �প �দওয়ার জন�। অসংখ� ধন�বাদ "কিল কথা �কাশনী"-র �থম �পপারব�াক ম�াগািজনেক বা�বািয়ত
করার জন�। অসংখ� ধন�বাদ আপনােদর। এই ভােবই সব�দা আমােদর পােশ থাকুন, এর �থেক বড় �াি� আর িকছ�ই
হেত পাের না আমােদর।
তাহেল �� করা যাক আমােদর এই মােসর- "কিল কথা" 

কলেম- সােহব সরদার

*** �গ �পা� এবং অন�ান� সকল Proofreading এ - দীপাি�তা সানা।
��দ, অলংকরণ Design এ- স�ীব �বরা, উ�ল �ামািণক ও িতয়াসা ভ�।
 Web site, �কাশনী ও "কিল কথা" স�িক� ত সকল িকছ�র স�াদনা,পিরচালনা ও �িতিনিধে�- সােহব সরদার।

  ©Copyright Disclaimer:- All the Contents used in this E-magazine is either created by us(KOLI
KATHA/কিল 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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িশবানী এই দিুদেনর মেধ� �পেমর সােথ �তমন কথা বেলিন। িক� আজ িশবানী �পেমর সােথ �বশ কথা বলেত থােক।
�পমেক মা ভবানীর মি�রটা ঘুের ঘুের �দখেত থােক। এভােব �পম আর িশবানীর মেধ� �বশ িকছ��ণ কথা হয়। কথা
বলেত বলেত �পম জানেত পাের িশবানীও িবিভ� ধম���  পড়েত ভােলাবােস। �বদ ,পূরণ ইত�ািদ স�েক�  রেয়েছ তার
অগাধ �ান। আর িশবানীও বুঝেত পারেলা �য আজ কালেকর �ছেল হওয়া �ে�ও �পম িবিভ� �দব �দবী স�েক�
অেনক িকছ�  জােন এবং তার জানার আ�হ ও আেছ। দজুেনরই কথা বলার িবষয় �ায় একই হওয়ায় তােদর মেধ� �বশ
ভােলাই গ� জেম ওেঠ। এবার কথা বলেত বলেত িশবানীর হঠাৎ কেরই মেন পেড় �য তার িদিদভাই �কাথায়..? িদিদভাই
�তা তােদর সােথ �নই। তারপর �পম ও িশবানী রাইেক পুেরা ম�েপ �খঁােজ িক� �কাথাও পায়না। অতঃপর তারা
দজুেন বািড় চেল আেস। আর এেস �দেখ রাই বািড়েত িনেজর �েম বেস আেছ। এবার �পম এেস রাইেক িজে�স
কের," এই রাই িক হেয়েছ �তার ? ত�ই ম�প �থেক ওভােব আমােদর কাউেক িকছ�  না বেল বািড় �কােল আসিল �কন.?
জািনস আমরা কেতা িচ�া করিছলাম।" 
 এিদেক �পম আর িশবানীেক একসােথ আসেত �দেখ রােগ রাইেয়র  শরীর �েল যাি�ল। িক� এই রাগ �স �পমেক
বুঝেত না িদেয় িনেজেক িকছ�টা �াভািবক কের বলল," আের ও িকছ�না হঠাৎ কের আমার শরীরটা একট�  খারাপ
লাগিছল । তাই আর �তােদর জন� অেপ�া না কের �ট কের এভােব চেল এেসিছলাম। সির �র। 
এবার রাইেয়র শরীর খারােপর কথা �েন িশবানী তার কােছ এেস িচি�ত মুেখ িজে�স করেলা ," এই িদিদভাই িক
হেয়েছ �তার ? শরীর িক খুব খরাপ লাগেছ? মা বাবা �ক ডাকেবা?" এমিনেতই রাই �রেগ িছল তারপর িশবানীর
কথা�েলা আর সহ� করেত না �পের রাই �বশ একট�  রাগী কে�ই উ�র িদেলা,' উফ িশবানী ি�জ ত�ই এখন এখান
�থেক যা।" 
িশবানীর �বশ খারাপ লাগেলা আর �স মুখ ভার কের িদিদর �ম �থেক �বিরেয় �গেলা। এিদেক িশবানীেক এভােব চেল
�যেত �দেখ �পেমর �বশ খারাপ লাগেলা। �স রাইেক বলল ,"আ�া রাই ত�ই তাহেল একট�  িব�াম কর পের কথা হেব।"
এই বেল �সও িশবানীর িপছ�  িপছ�  �ম �থেক �বিরেয় �গেলা। এিদেক রাই এসব �দেখ িনেজেক আর �ক রাখেত
পারিছল না। �স এমিনেতই িশবানীেক পছ� করেতা না। আর এখন �স ভাবেলা িশবানীর জন�ই তার �পম তার �থেক
দেূর সের যাে�।  আর এবার রাই  মেন মেন ভাবেত লাগেলা এই িশবানীর িকছ� েতা একটা করেতই হেব। এভােবই ষ��র
িদন �কেট �গল। স�মীর িদন এেলা।
 স�মীর িদেনই মা ম�েপ পূিজত হন। মােয়র িব�েহ �াণ �িত�া করা হয়। 
ভবানীপুেরর �লােকেদর মেত এইিদেন নািক মােয়র কােছ যিদ �কউ �� মেন িকছ�  চায় তাহেল মা তােক  খািল হেত
�ফরায় না। 
ষ��র িদন রােতর �বলায় িশবানীর সােথ কথা বলার সময় িশবানী �পমেক বেল ," কাল �তা স�মী । কাল আিম
�িতবােরর মতই অেনক সকােল যাব ম�েপ।" 
এবার �পম �বশ �কৗত�হলী হেয় িশবানী িজে�স কের ," �কন কালেক িক এখােন িবেশষ িকছ�  হয়?"
এবার িশবানী উ�র �দয়," হ�া, কালেক মােয়র কােছ �� মেন যা চাওয়া হয় মা তােক তাই �দন।"
এভােবই �পম আর িশবানীর মেধ� আেরা অেনক কথা হয়। এভােবই কথা �সে� �পম িশবানীেক বেল কাল সকােল
ম�েপ যাওয়ার সময় িশবানী �যন �পমেক �ডেক তার সােথ িনেয় যায়। 
যথারীিত পেরর িদন সকােল �পম িশবানীর সােথ খুব সকােল ম�েপ চেল আেস। আর একট�  �বলার িদেক রাই
�পেমর �েম �পমেক ডাকেত িগেয় আর পায়না। 
উপর� রাই �পেমর খােটর ওপর �ছােটা একটা িচরকুট পায় �যখােন �লখা িছল," আিম িশবানীর সােথ ম�েপ চেল
�গলাম। ত�ই কালেক অসু� িছিলস বেল �তােক আর এত সকােল ঘুম �থেক ডাকলাম না। ত�ই �তার সময় মেতা ম�েপ
চেল আিসস।" এটা �দেখ রাইেয়র রাগ �যন স�েম উেঠ যায়। রাই রােগ ফঁুসেত ফঁুসেত ম�েপর িদেক রওনা �দয়। িক�
রাই �তা জানেতা না �য আজ তার জন� ম�েপ আেরা বড় চমক অেপ�া করিছেলা।
ম�েপ �পৗ�েছ রাই �দেখ তার পিরবােরর সবাই �সখােন চেল �গেছ। �পম ও িশবািনও �সখােন পাশাপািশ দািড়েয়
আেছ। মােয়র �াণ �িত�ার সময়ও হেয় �গেছ। তাই রাই মেন মেন অেনক �রেগ থাকেলও সবার সামেন রাগ �কাশ না
কের মােয়র পুেজার িদেক মন িদল। �সিদন পুেজার সময় রাই মােয়র কােছ বলল, " মা �গা এই িশবানীর �কােনা একটা
ব�াব�া কেরা। িশবানীেক, আমার আর �পেমর মাঝখান �থেক সিরেয় দাও মা।" আর িশবানী চাইেলা ," মা �গা
সকেলর ম�ল কেরা।"  আর �পম �সিদন মােয়র কাছ �থেক িশবানীেক �চেয় িনেলা। 

র�িপশাচ িনধনর�িপশাচ িনধন
  পূজা চ�ব�� (মুমু)পূজা চ�ব�� (মুমু)

কিল  কথা  -  ০১

01



মা �সিদন আর কােরা �াথ�না �েনিছল িকনা জািননা ।িক� মা �পেমর �� মেনর এই �াথ�না �সিদন �কােনাভােবই  �ফরােত
পােরিন। িশবানী �সিদন সবার �াথ�নার পের সে��র পুেজার জন� মােয়র বরণডালা �গাছাি�ল।  িক� মােয়র িসঁদরু �কৗেটাটা
�কাথাও খঁুেজ পাি�ল না। 
িশবানীর �থেক একট�  দেূরই দািড়েয় িছেলা �পম। �স মু� �চােখ িশবানীেক �দখিছল। হঠাৎ �স ল�� করেলা িশবানী িক �যন খুঁজেছ।
তাই �স িশবানীর কােছ িগেয় িজে�স করেলা ," িশবানী িকছ�  লাগেব �তামার? আিম সাহায� করেবা িকছ�?" 
িশবানী বেল," �দেখানা �পম দা আিম মােয়র পুেজার বরণডালা সাজাি�লাম। িক� মােয়র িসঁদরু �কৗেটাটা �কাথাও খুঁেজ পাি�না।
"
�পম বলল ," আ�া ত� িম বেসা আিম খুঁেজ িদি�।" 
এিদক ওিদক একট�  �খঁাজার পেরই �পম �দখেত �পেলা   িশবানীর �পছেনই মােয়র িসঁদরু �কৗেটাটা রাখা আেছ। 
�পম িশবানীেক বেল ,"আের এই �তা �তামার �পছেনই রাখা িছল �কৗেটাটা।"এই বেল �পম িশবানীেক িসঁদরু �কৗেটাটা িদেত যায়,
আর তখিন ঘেট যায় এমন এক ঘটনা যার কথা �কউই হয়েতা ভাবেত পােরিন।....
�পম িশবানীেক িসঁদরু �কৗেটাটা �দওয়ার সময় �পেমর হাত ফসেক িসঁদরু �কৗেটা �থেক িকছ�টা িসঁদরু িগেয় পেড় িশবানীর মাথায়।
িশবানী ও �পম িকছ��ণ এেক অপেরর িদেক তািকেয় �বাঝার �চ�া কের �য িক ঘেট �গেলা তােদর সােথ। 
এই দশৃ� �দেখ িশবানীর বািড়র সবাই �দৗেড় তােদর কােছ চেল আেস। সবাই িনরব হেয় তােদর িদেক তািকেয় িকছ��ণ দািড়েয় থােক।
অতঃপর পিরেবেশর িন��তা কা�েয় িশবানীর দাদ ুঅথ�াৎ জিমদার �� ম�ল মুেখাপাধ�ায়-ই �থম কথা বলেত �� কেরন । িতিন
বেলন," মােয়র মি�ের মােয়র ই�া ছাড়া িকছ�ই হয়না। আর এ ঘটনার �পছেন িন�ই �কােনা কারণ আেছ, নাহেল এমন ঘটনা ঘটেতা
না। মা ই হয়েতা চান �য �পম ও িশবানী একসােথ থাকুক।তাই আজ এেতা বড় একটা ঘটনা ঘেট �গেলা িকছ��েনর মেধ�।" িক�
িতিন এ ও বেলন,"এই িবষেয় িস�া� �নওয়ার আমরা �কউনা। আমরা এই িবেয়টা �মেন িনেলও �পম আর িশবানী যিদ এই িবেয়টা
মন �থেক �মেন িনেত না পাের তাহেল ওরা সারা জীবেনও সুখী হেত পারেবনা। আর আিম চাইনা আমােদর �কােনা িস�াে�র জন�
আমার িশবানী িদিদভাইেয়র সারাটা  জীবন কে� কাট�ক। আিম চাইনা এ ব�াপাের �কােনা িস�া� ওেদর উপর চািপেয় িদেত। এই
িবষয়টায় ওরা দজুেন যা িস�া� �নেব �সটাই �শষ িস�া� হেব।"
িশবানীর পিরবাের তার দাদরু কথাই �শষ কথা। তার দাদরু কথার উপর �কউ কখেনা কথা বেলনা। আর এবােরও এর  ব�িত�ম
ঘটেলানা। িশবানীর পিরবােরর সবাই িশবানী আর �পমেক িজে�স করেলা �য তারা িক চায়। এ িবষেয়  তােদর িস�া� িক..?
�থেমই িশবানীর দাদ ু�পমেক িজে�স করেলন," আ�া �পম দাদভুাই �তামার িক মতামত এ িবষেয়? ত� িম িক চাও?" 
�পম িকছ��ণ চ�প থাকেলা । তারপর বলেলা," দাদ ুআিম এই িবেয়েত রািজ। আমার �কােনা আপি� �নই এ িবেয়েত।" যিদও ঘটনার
আকি�কতায় �স �থেম একট�  ঘাবেড়ই িগেয়িছল। কারণ মা �য তার ইে�টা এভােব পূরণ করেব তা �স ও বুঝেত পােরিন। িক� �শষ
পয�� িশবানীেক িনেজর কের পাওয়াটাই �তা তার ইে� িছেলা তাই �স আর অমত করেলানা  এই িবেয়েত।সাদের িবষয়টােক �হণ
করেলা। 
এবার িশবানীর দাদ ু�পমেক বলেলা ," আ�া দাদভুাই ত� িম একট�  আমার সােথ এেসা �তা �তামার সােথ আমার িকছ�  কথা আেছ।
আর আিম মেন কির �তামােদর িবেয়র আেগই �তামার এই কথা�েলা জানা �েয়াজন।"
এরপর িশবানীর দাদ ু�পমেক তার সােথ বাইের িনেয় �গল এবং িকভােব তারা �ছােটা �বলায় িশবানীেক �পেয়িছল তার সব ঘটনা
খুেল বলল। তারপর দাদ ুজানেত চাইেলা ," দাদভুাই এই কথা�েলা জানার পেরও িক ত� িম িশবানীেক িবেয় করেত ��ত..? ত� িম যিদ
এ�েলা �শানার পেরও মন �থেক  এ িবেয় করেত রািজ থােকা তাহেলই এ িবেয় হেব। আমরা িশবানীেক িনেজেদর বংেশর �মেয়র
মেতাই বড় কেরিছ আর ভােলাবািস। তাই আিম চাইনা আমার িশবানী িদিদভাইেক �কউ দয়া কের িবেয় ক�ক। এবার ত� িম �তামার
িস�া� জানাও।" 
িশবানী �য এবািড়র �মেয় নয় এটা �েন �পম �থেম �বশ একট�  অবাক ই হয়। কারণ এ বািড়েত আসার পর �থেক এক মু�েত� র জন�
ও তার মেন হয়িন �য িশবানী এ বািড়র �মেয় না। এরপর িনেজেক �াভািবক কের �পম বলেত �� কের," দাদ ুআিম এখনও
িশবানীেক িবেয় করেত ��ত। িক� আিম এ িবেয়টা  কের িশবানীর উপর �কােনা দয়া করিছনা। এখােন আসার পর �থেক আে�
আে� আিমও িশবানীেক এক� একট�  কের ভােলাবাসেত �� কির। হঁ�া এটা সিত� �য আিম হয়েতা এেতা তাড়াতািড় িশবানীেক
ভােলা লাগার কথাটা বা িবেয়র কথাটাও জানাতাম না আপনােদর। আেরা িকছ� িদন িশবানীেক আেরা একট�  িচেন �জেন িনেয় তারপর
আপনােদর জানাতাম। িক� এখন যখন মা ভবানী এভােবই আমােদর িবেয়টা িদেত চাইেছন তখন আিম আর অমত করেবানা। আিম
ওর নাম , বংশ এ�েলা না �জেনই ওেক ভােলাবাসেত �� কেরিছ। তাই ও এই বংেশর �মেয় না হেলও আমার িকছ�  যায় আেস না।
আিম িশবানীেক িবেয় করেত ��ত।"
�পেমর কথা�েলা �েন িশবানীর দাদরু �চােখ জল চেল আেস। িতিন �চােখর জল মুেছ খুিশ মেন �পমেক িনেয় ম�েপ িফের আেস।  
িফের এেস দাদ ুসবাইেক জানান �য �পম এ িবেয়েত রািজ।  এবার িশবানীর দাদ ুিশবানীর কােছ িজে�স কেরন," িদিদভাই এ িবষেয়
�তামার মত িক? ত� িম িক �পম দাদভুাই �ক িবেয় করেত রািজ আেছা?"
পিরবােরর সবার মেতাই িশবিনও কখেনা তার দাদরু কথার উপর কথা বেলিন। আর �যখােন মা ভবানী �য়ং তার সােথ �পেমর িবেয়
িদেত চান �সখােন �স এই িবেয়েত অমত করার �ক।
তাই িশবানী বেল," পিরবােরর সবার িস�া�ই আমার কােছ �শষ কথা। �তামরা সবাই যিদ এ িবেয়েত রািজ থােকা তাহেল আিমও এ
িবেয়েত রািজ।" 
সবাই বুঝেত পাের এ িবেয়েত িশবানীর স�িত আেছ। তাই সবাই আর সময় ন� না কের খুিশ মেন মা ভবানীর িস�া�েক মাথা �পেত
�হণ কের এবং িবেয়র  আেয়াজেন �লেগ যায়। 
িক� এেতা খুিশর আড়ােল একজন �য রােগ ,দঃুেখ �ফেট পেড় চরম িকছ�  করার ��িত িনি�ল তা  �কউ ঘুণা�েরও আঁচ করেত
পােরিন।.........
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হঁ�া আর �স হেলা রাই।
রাই রােগ ফঁুসেত ফঁুসেত �সখান �থেক বািড় িফের আেস। কারণ আর যাই �হাক �চােখর সামেন দঁািড়েয় দঁািড়েয় এ িবেয় �দখা তার
পে� স�ব নয়। রাই বািড়েত এেস �সাজা তার �েম এেস দরজা লািগেয় �দয়। এরপর �স রােগ দঃুেখ ��ােভ িচৎকার করেত থােক
এবং তার হােতর সামেন যা পায় তাই ভাঙেত �� কের। রাই বলেত থােক ," মা ভবানী আমার িক �দাষ িছল �য �তামার কােছ
এতবার কের �পমেক চাইবার পেরও ত� িম আমার �পমেক আমার হেত িদেলনা।" 
রাই বলেত থােক," �সই �ছাটেবলায় িশবানী আমােদর বািড় আসার পর �থেক আমার সবিকছ�  ভাগ হেত �� করেলা। আিম
অেনক সহ� কেরিছ আর মুখ বুেজ সব �মেনও িনেয়িছ। িক� আজ িশবানী যা করেলা তা আিম কখেনাই  মানেত পারেবানা। " 
"উফফ আিম আর সহ� করেত পারিছনা এসব" এটা বেলই রাই তার সম� বই �মেঝেত ছ� েড় �ফেল �দয়। হঠাৎ �স �খয়াল কের
তার পােয়র কােছ �বশ পুরেনা একটা বই পেড় আেছ। িক� এ বইটা �স কেব িকেনিছল তা ওর মেন পেড়না। পের �স ভােব হয়েতা
কখেনা লাইে�রী �থেক বইটা এেনিছল িক� পড়া হয়িন। এসব ভাবেত ভাবেতই রাই বইটা হােত ত� েল �নয়। �স �দখেত পায় বইটার
উপের �বশ বড় বড় লাল হরেফ �লখা আেছ "িপশাচ সাধনা।"
�স �বশ অবাক হেয় বইটা খুেল পড়েত �� কের। বইটার দ ুএক পৃ�া পড়ার পেরই রাই বুঝেত পাের বইেত �লখা কথা�েলা যিদ
সিত� হয় তেব এই মু�েত�  �ক এমন একটা বই ই তার দরকার। কারণ বইটায় �লখা িছল," এখােন বিণ�ত িবিধ�েলা যথাযথভােব
পালন করা হেল র� িপশাচ নােম এক িপশাচ �জেগ উঠেব।আর �য ওই িপশাচেক জাগােব �সই িপশাচ  ওই ব�ি�র সকল
মন�ামনা পূণ�  করেব। পিরবেত�  িপশাচেক টাটকা বিল উৎসগ�  করেত হেব �িত রােত।"  িক� বইেয়র �শেষ এটাও �লখা িছল �য
,"িপশাচ সাধক যিদ �কােনা কাজ করেত অসফল হয় বা এ িবিধ �েলা যথাযথভােব পালন না কের তাহেল িপশাচ উ� ব�ি�র ই
হত�া করেব।" এেতাটা পেড় রাই বলেত থােক আিম িশবানীেক আমার রা�া �থেক িচরতের সিরেয় আমার �পমেক িনেজর কের
পাওয়ার জন� এই িপশাচেক জাগােব। তােত যিদ আমার মৃত� � হয় �হাক িক� আিম আমার �পমেক পাওয়ার একটা �শষ �চ�া
করেবাই।এটা বেল রাই স��ার জন� অেপ�া করেত থােক। কারণ বই অনুসাের স��ার সময়ই এই িপশাচেক জাগােনার উপযু�
সময়।
অপরিদেক আজ সে��র লে�ই �পম ও িশবানীর িবেয়র সময় �ক হেয়েছ। 
একিদেক িশবানী নববধূর �বেশ �তির হেত থােক। অপরিদেক র�া�র পিরধান কের িশবানীেক িচরতের িনেজর রা�া �থেক
সরােনার জন� �তির হয় রাই। 
এভােবই সবার অেপ�ার অবসান ঘ�েয় ভবানীপুেরর বুেক স��া নােম। 
যথা সমেয় মা ভবানীর মি�ের মােয়র সামেন �পম ও িশবানীর িবেয় �� হয়। অপরিদেক জিমদার বািড়র �� কুঠুিরেত সবার
অলে�� রাই �মেত ওেঠ �সই অিত ভয়ানক র� িপশাচেক জািগেয় �তালার সাধনায়। 
বইেয় �লখা প�িত অনুসাের রাই মা� িদেয় র� িপশােচর মুিত�  �তির কের।আর মুিত�  �তিরর সময় িনেজর হাত �কেট এক �ফঁাটা
র� �স ওই মা�র তােল �ফেল মুিত�  �তির কের। এরপর বইেয় �লখা প�িত অনুসাের রাই ওই  মূিত� র সামেন যে� বেস। এবার
এক� িনিদ� � সময় পর রাই র� িপশােচর উে�েশ� তার �থম বিল িহেসেব একটা ছাগেলর বিল �দেব বেল �ক কের। যথারীিত �স
এক� ছাগলেক হাির কােঠর সােথ আটেক একটা বেড়া রামদা িদেয় ছাগল�র ঘাড় বরাবর �কাপ �দয়। আর সােথ সােথই ধড়
�থেক ছাগল�র মাথা আলাদা হেয় িফনিক িদেয় টাটকা র� �বর হেত �� কের।  সারা ঘরময় �সই র� ছিড়েয় পড়েত �� কের।
রাই এবার �সই র� �থেক িকছ�টা র� এক� পাে� সং�হ কের। আর ওই র� িদেয়, র� িপশােচর মুিত� েক �ান করায়। এবার
বিল �দওয়া ছাগল�র মাথা র� িপশােচর উে�েশ� উৎসগ�  কের। 
অন�িদেক বাইের হঠাৎই �বল �বেগ ঝড় �� হয়। আর এই ঝেড়র মেধ�ই িশবানী ও �পেমর িবেয় চলেত থােক। এরপর আেস
�সই মােহ��ণ অথ�াৎ িসঁদরু দােনর সময়। পুেরািহত মশােয়র িনেদ�শ মেতা �পম িশবানীর িসথীেত িসঁদরু পিরেয় �দয়। অপরিদেক  
ওই একই সময় রাইও র� িপশাচেক আওভােনর জন� যে�র আ�েন �শষ আ�িত িহেসেব িনেজর হাত �কেট রে�র আ�িত
�দয়। বাইের হঠাৎই ঝেড়র তা�ব �যন আেরা �বেড় যায়। আর এক িবকট ��ােরর শে� �গাটা জিমদার বািড় �কেপ
ওেঠ।..........রাইেয়র আর বুঝেত বািক থােকনা �য তার অেপ�ার অবসান ঘ�েয় �জেগ উেঠেছ �সই মহা র� িপশাচ। হঠাৎই সারা
�াম একসােথ অ�কার হেয় যায়। রাই �য কুঠুিরেত বেস সাধনা করিছল �সই কুঠুিরও অ�কার হেয় যায়। �সখােন তখন আেলার
উৎস বলেত অবিশ� থােক �ায় িনেভ আসা যে�র আ�ন। আর �সই িনভ�  িনভ�  আেলােতই রাই �দখেত পায় এক ভয়াল দশ�ন
দানবীয় এক মুিত�  তার সামেন দািড়েয় আেছ। �সই মূিত� র মুখ �থেক �বিরেয় আসেছ এক জা�ব �গা �গা শ�। 
এবার �সই মুিত�  এিদক ওিদক ঘাড় ঘুিরেয় িক �যন একটা �দেখ িনেয় িবকট গজ�ন করেত করেত রাইেয়র উে�েশ� বলেত লাগেলা,"
আমার �ভাগ �কাথায়? তাড়াতািড় আমার �ভাগ �দ নাহেল আিম �তােকই আমার �ভাগ িহেসেব িছ�েড় খােবা।" এট�কু বেলই মুিত� �
রােগ ফঁুসেত ফঁুসেত �সই িবকট জা�ব শে� িচৎকার করেত লাগেলা।
এবার রাই আর �দির না কের ভেয় কাপেত কাপেত তার সােথ আনা ি�তীয় ছাগল�েক �স িপশােচর সামেন এিগেয় িদেয় বলেত
লাগেলা," �ভ�  আজ আপনার �ভাগ িহেসেব এট�কুই �জাগাড় করেত �পেরিছ। এটােকই �ভাগ িহেসেব �হণ ক�ন। " 
র� িপশাচ আর এক মু�ত� ও �দির না কের �সই ছাগলটােক রাইেয়র হাত �থেক �ায় িছিনেয় িনেয় �গল। আর এক টােন ছাগল�র
মাথা ধড় �থেক আলাদা কের তার র� �েষ �খেত লাগেলা।
এসব �চােখর সামেন �দেখ ভেয় রাইেয়র �ায় অ�ান হওয়ার মেতা অব�া হেয় �গল।  িক� ব� কে� রাই িনেজেক সামেল �চাখ
খুেল রাখার �চ�া করেলা।কারণ  বইেয় �লখা িছল �চােখর সামেন যা ই হেয় যাক সাধেকর অ�ান হওয়া চলেবনা। সাধক যিদ
অ�ান হেয় যায় তাহেল তার পিরণাম ভয়াবহ হেব। 
ইিতমেধ� র� িপশােচর �ভাগ �হণ �শষ হেয়েছ। এবার �স আবার �সই জা�ব �ের রাইেক িজে�স করেলা," �কন �ডেকিছস
আমােক। আমােক িক করেত হেব বল।" 

কিল  কথা  -  ০৩



এবার রাই মেন একট�  সাহস এেন কাপা কাপা �ের বলেত �� কের," িশবানী নােম আমার এক �বান আেছ। �ছােটা �থেকই �স
আমার সব িজিনেসর ভাগ িনেয় এেসেছ। আিম সবিকছ�ই �মেন িনেয়িছলাম। িক� আিম যােক ভােলাবািস িশবানী এবার তােকও
আমার কাছ �থেক �কেড় িনেয়েছ। আিম আর সহ� করেত পারিছলাম না। এবার িশবানীেক রা�া �থেক সিরেয় �ফলার সময় হেয়
এেসেছ। �ভ�  িশবানীেক আমার রা�া �থেক আমার জীবন �থেক আজীবেনর জন� সিরেয় �পমেক আবার িনেজর কের �পেত
আমােক সাহায� ক�ন। আপনার এই উপােসােকর ইে� আপিন পূরণ ক�ন �ভ� ।"
এবার �সই ভয়াল দশ�ন িপশাচ িবকট শে� �হেস ওেঠ আর বেল, " এই ত�� কােজর জন� ত�ই আমার আওভান কেরিছস....?
আ�া �ক আেছ �তার ইে� পূরণ হেব।আিম িনেজ �তার পেথর কাটােক সিরেয় �তার ভালবাসা �তার কােছ িফিরেয় �দব।িক�
তার জন�  �িতিদন �তােক একটা কের  মানুষেক আমার �ভাগ িহেসেব উৎসগ�  করেত হেব। িক� ত�ই যিদ আমার �ভাগ �জাগাড়
করেত না পািরস তেব �সিদন আিম �তােকই আমার �ভাগ িহেসেব িছ�েড় খােবা।"
িপশােচর কথা �েন রাইেয়র মুেখ একট�  ভয় আর িচ�ার ছাপ �দখা �দয় ।
অন�িদেক এই �বল দেুয�ােগর মেধ� িদেয় �পম আর িশবানীর িবেয় সুস�� হয়। বািড়র সকেলই আজ অেনক খুিশ। িক� এেতা
খুিশর মেধ�ও িশবানী �কন �যন খুিশ হেত পারেছনা। তার মেনর মেধ� �যন �কউ বার বার বেল যাে�, "িশবানী ��ত হও বড়
�কােনা িবপদ আসেত চেলেছ।"
রাই ঐিদেনর মেতা র� িপশােচর �ুধা িনবারণ কের সকেল বািড় �ফরার আেগই �� কুঠুির �থেক �বিরেয় িনেজর ঘের চেল
আেস। ঘের এেস �স একা একা ভাবেত থােক এেতা িন�ুর �তা �স িছলনা। িকভােব �স এেতা িন�ুর হেয় �গল...?  রাই মেন মেন
বলেত থােক ," আিম িক র� িপশাচ �ক জািগেয় �কােনা বড় ভ�ল কের �ফললাম...?" নাহ এখন আর ভ�ল �ক �ভেব �কােনা লাভ
�নই । কারণ এখন এ িপশাচেক আটকােনার �মতা রাইেয়র �নই। র� িপশাচ এখন তার কাজ �শষ কের তেবই শা� হেব। 
এবার রাইেয়র বািড়র সকেল আে� আে� বািড় িফরেত �� কের। আর সবার �শেষ রাইেয়র �চােখর সামেন একসােথ বািড়
�ফের িশবানী ও �পম। িশবানীেক নত�ন বউেয়র �বেশ �পেমর পােশ দািড়েয় থাকেত �দেখ রাইেয়র রাগটা �যন আবার িফের
আেস। তার �চাখ দ�ু �যন হঠাৎই লাল হেয় যায়। আর রাই আবার মেন মেন বলেত থােক," নাহ র� িপশাচেক জািগেয় আিম
�কােনা ভ�ল কিরিন। যেতা খুিশ হওয়ার হেয় �ন িশবানী ।�তার এই খুিশ আর �বিশ�্েনর নয়। খুব শী�ই ত�ই এ জগৎ ছাড়েত
চেলিছস।" আর রাইেয়র মুেখ ফুেট উঠেত �দখা যায় এক �� হািসর �রখা।.........
িশবানী ও �পমেক যথারীিত বরণ কের ঘের �ঢাকােনা হয় এবং তােদর দজুনেক জিমদার বািড়েত থাকা মা ভবানীর মি�ের িনেয়
যাওয়া হয়। �সখােন �পৗ�েছ �পম ও িশবানী একসােথ মােয়র সামেন  মােক �ণাম করেত থােক।
�পম মেন মেন বেল," মা �গা আিম �তামার কােছ আমার ইে�র কথা জািনেয়িছলাম। িক� ত� িম �য আমার ইে�টা এভােব এেতা
শী�ই পূরণ করেব তা আিম �ে�ও ভাবেত পািরিন। মা �গা আশীব�াদ কেরা আিম আর িশবানী �যন সারাজীবন এেক অপেরর
সােথ সুেখ শাি�েত কা�েয় িদেত পাির। 
অপরিদেক িশবানী মেন মেন বলেত �� কের," মা �তামার ই�া আিম মাথা �পেত �মেন িনেয় এ িবেয়টা কেরিছ। িক� মা �তামার
ই�ায় সব করার পেরও আমার মন �কন এেতা অশা� লাগেছ মা....? তাহেল মা সামেন িক �কােনা বড় িবপদ আসেত চেলেছ..?
যিদ সিত� ই �তমন িকছ�  হয় তাহেল �িতবােরর মেতা ত� িমই এ িবপদ �থেক আমােদর র�া কেরা।" 
এবার িশবানী আর �পমেক িব�ােমর জন� িশবানীর ঘের পাঠােনা হয়। বািড়র সকেলই আজ তােদর একসােথ থাকেত �দেখ
অেনক খুিশ। �ধু খুিশ হেত পারিছলনা রাই। তােদর একসােথ এভােব হািস খুিশ থাকেত �দেখ রাইেয়র শরীর �যন রােগ ,��ােভ
�েল পুেড় �শষ হেয় যাি�ল। আর �স �হর �নিছল কখন র� িপশাচ তার কাজ �� করেব। 
এভােবই �সিদন রাত �কেট সকাল হেলা। সবাই �য যার কােজ ব�� হেয় পড়েলা। িক� �কন �যন আজ �ামটা �যন একট�  িনরব।
মানুেষর মােঝ ব��তা থাকেলও তা �যন অন� �যেকােনা সাধারণ িদেনর ত�লনায় অেনক কম। বছেরর অন� সময় হেলও নাহয় এই
িবষয়টােক �মেন �নওয়া �যত । িক� দগু�া পুেজার স�মীর িদেন এমন অব�া �যন �মেন �নওয়া যায়না। পুেরা আর �ােমর এই
পিরবত� নটা অন� সবার মেতা রাইেয়র ও �চােখ পড়েলা। তার আর বুঝেত বািক রইেলা না এসব িকছ�ই র� িপশােচর আগমেনর
ফল। সকেলর এই অ��ত অব�া হেলও রাই িক� আজ ভীষণ ব��।কারণ তােক �তা তার �ভ�র জন� �ভােগর ব�ব� করেত
হেব।আর তাও �যেকােনা �ভাগ নয় টাটকা তাজা একটা মানুেষর �ভাগ িদেত হেব তােক। 
রাই এবার তার খুব িব�� িকছ�  �লেঠেলর সাহােয� �ােমর এক� িকেশার বয়সী �ছেলেক ধের িনেয় আেস। 

রাই পের তার �লেঠলেদর মুেখ �শােন �ছেল� নািক মােঠ �খলা করিছল। আর �ক তখনই রাইেয়র �লেঠলরা তােক একা �পেয়
�পছন �থেক মাথায় আঘাত কের। �ছেল� িনেমেষই মােঠ লু�েয় পেড়। তারপর �লেঠলরা �ছেল�েক ধের িনেয় আেস রাইেয়র
কােছ। �ছেলটােক �দেখ রাইেয়র �থেম একট�  মায়া লাগেলও পরবত�েত আেগর রােত তার �ভ�র বলা কথা�েলা মেন পড়েতই
তার মন �থেক সব মায়া মুেছ যায়। রাই এবার সবার �চােখর আড়ােল �ছেল�েক িনেয় �সই �� কুঠুিরেত �বেধ �রেখ আেস। 
এভেবই আে� আে� ভবানীপুেরর বুেক সে�� নােম।�াম �যন িঝম ধের আেছ।  মা ভবানীর মি�ের মােয়র স��া আরিতর সময়
হয়।তাই �গাটা �ােমর মানুষ একসােথ জেড়া হয় মা ভবানীর মি�র �া�েণ। �সিদন  সকেলর সে�েহর দ�ৃ এড়ােত রাই ও আেস
মােয়র মি�ের। িক� �স মি�েরর িসিড়েত পা রাখার সােথ সােথই তার মেন হয় মি�েরর িসিড় গনগেন আ�েনর মেতা গরম। 
 গরেম �েল �যেত থােক রাইেয়র পা �যন �কউ তার পােয়র িনেচ আ�ন ধিরেয় িদেয়েছ। এবার �স হঠাৎই এক ঝটকায় মি�েরর
িনেচ িগেয় পেড়। �স অনুভব কের �কােনা এক শি� �যন তােক ধা�া িদেয় মি�র �থেক �ফেল িদল। 

কিল  কথা  -  ০৪



রাইেয়র আর বুঝেত বািক থােকনা �য গতরােত িপশাচেক আ�ােনর পেরই �স অপিব� হেয়েছ এবং মি�ের �েবেশর সম�
�যাগ�তা হািরেয়েছ। যাইেহাক রাই এবার �সখান �থেক বািড় িফের আেস। রাই এবার আেগর রােতর মেতা র�া�র পিরধান
কের �সই �� কুঠুিরেত �েবশ কের। এবার �স র�িপশােচর উে�েশ� বলেত থােক," �ভ�  �কাথায় আপিন..? আপনার ভ�
আপনােক ডাকেছ। দয়া কের �দখা িদন।"
এবার �সই আেগর িদেনর মেতাই ঘরটা একটা জা�ব �গা �গা শে� ভের ওেঠ। আর রাইেয়র নােক এেস ধা�া মাের এক িবকট
পচা গ�। 
রাই �দখেত পায় তার সামেন আে� আে� এক ভয়াল মুিত�  �কট হে�। রাই বুঝেত পাের র� িপশাচ এেসেছ। এবার আে�
আে� �সই ভয়াল মুিত�  তী� জ�ব গজ�ন কের বলেত থােক," আমার �ভাগ �কাথায়? আমার �ভাগ �দ নাহেল আিম িক�
�তােকই আমার িশকার বািনেয় �নেবা। 
রাই ভয় �পেয় �ত উেঠ তার �থেক একট�  দেূর হাত পা �বঁেধ �ফেল রাখা �ছেল�েক টানেত টানেত তার �ভ�র সামেন িনেয় িগেয়
বেল," এইেয �ভ�  আপনার কথা মেতাই আপনার �ভােগর ব�াব�া কেরিছ।"
িপশাচ এবার আর �দির না কের  �ছেল�েক িনেজর কােছ িনেয় িগেয়  এক টােন তার ধড় �থেক মাথাটা আলাদা কের �ফেল।
আর তার শরীর �থেক সব শ� �েষ িনেত থােক । আর �ছেল�র মাথাটা ঘেরর �মেঝেত ছ� েড় �ফেল �দয়।
রাই �দখেত থােক একট�  আেগর জীব� �ছেলটা এখন মৃত। তার �াণহীন মাথাটা এখন রাইেয়র সামেন  পেড় আেছ। আর
অদেূরই এক ভয়াল দশ�ন িপশাচ তার �দহ �থেক িছ�েড় খুবেল কঁাচা মাংস খাে� এক অনািবল আনে�। এসব �দেখ রাইেয়র গা
টা মু�েত� ই �িলেয় ওেঠ। �স অেনক কে� িনেজেক সামলােত থােক। আর মেন মেন ভাবেত থােক আর িকছ� িদেনর মেধ�ই
িশবানীরও �ক একই অব�া হেব। আর এসব ভাবেত ভাবেতই রাইেয়র মন ভের  ওেঠ এক �পশািচক আনে�।......
ইিতমেধ�ই র� িপশােচর �ুধা িনবারণ হয়। এবার পরম তৃি�েত মাংেসর �শষ অংশট�কু িচেবােত িচেবােত র� িপশাচ �সই
জা�ব ঘড় ঘড় শে� বলেত থােক," আহ অেনক িদন পর টাটকা মানুেষর মাংস �খেয় মনটা তৃ� হেলা।"
এবার রাই একট�  ভয়াত�  কে�ই বেল," �ভ�  আিম �তা আপনার কথা মেতা যথাযথ �ভােগর ব�াব�া কেরিছ। িক� আমার মেনা
বাসনা কেব পূরণ হেব �ভ� ..?"
এবার িপশাচ এক অ� হািসেত �ফেট পেড়  �সই িবকট ঘড় ঘেড় গলায় বলেত �� কের," হেব হেব । �তার মনবাসনা পূরণ হেব।
আজ রাত �থেকই ত�ই তার �মাণ পািব।"
রাইেয়র মুেখও এবার হািসর �রখা �দখা �দয়। রাই সব কাজ �শষ কের সকেলর বািড় �ফরার আেগ �� কুঠুির �থেক িনেজর
�েম িফের আেস। 
যথারীিত বািড়র সকেলও আে� আে� বািড়েত িফের আেস।  এভােব রােতর খাবােরর সময় চেল আেস। বািড়র সকেল
একসােথ �খেত বেস। িক� �পম আেসিন এখেনা। তাই িশবানীর মা িবেনািদনী �দবী িশবানীেক িজে�স কেরন," এই িশবানী
�পম �কাথায় �র...? ও এখেনা �খেত এেলানা �কন? শরীর �ক আেছ �তা ওর?" িশবানী বেল," হ�া মা শরীর �তা �দখলাম �কই
আেছ। িক�  এখেনা �খেত এেলানা �কন বুঝলাম না। " "আ�া দঁাড়াও মা আিম �দেখ আসিছ ", এই বেল িশবানী যখনই খাওয়া
�ছেড় উঠেত �গল তখনই �পম এেস হািজর হেলা। 
িশবানী �পেমর বসার জন� তার পােশর জায়গাটা  ফঁাকাই �রেখিছল। িক� �পম �সখােন না বেস সকলেক এক �কার
অবাক-ই কের িদেয় রাইেয়র পােশর জায়গাটােত বসেলা। বসেত বসেত �পম বলেত লাগেলা," একট�  আকাশ �দখিছলাম। তাই
�খেত আসেত আজ একট�  �দিরই হেয় �গল।" 
�পেমর এমন আচরেণর কারণ �কউই বুঝেত পারেলনা। তার এমন আচরেণ  সকেল �বশ একট�  অবাক হেলও মুেখ িকছ�ই
বলেলানা। 
িক� �পেমর এমন আচরেনর কারণ আর �কউ বুঝেত না পারেলও রাই �কই বুঝেত পারেলা। রাই বুঝেত পারেলা র� িপশাচ
তার কথা মেতা কাজ �� কের িদেয়েছ।
এভােবই খাওয়া �শষ কের �য যার �েম চেল �গল। �পম ও িশবানীও তােদর �েম �গল। িক� আজ �যন �পমেক একট�
অন�রকম লাগেছ িশবানীর। কারণ অন�িদন �পম খাওয়া দাওয়ার পর �েম এেস িশবানীর সােথ �বশ িকছ��ণ গ� কের।
িবিভ� িকছ�  িজে�স কের িশবানীেক। িক� আজ তার িকছ�ই হেলানা। উপর� িশবানীেক অবাক কের িদেয় �পম খােট উেঠ
িশবানীর উে�া িদেক মুখ কের �েয় পড়েলা। 
�পেমর এমন আচরেণ এবার িশবানী �বশ অবাক হেয়ই িজে�স করেলা," িক �গা �তামার শরীর �ক আেছ �তা? ত� িম আজ
একটা কথাও বলেল না �য আমার সােথ। আবার উে�ািদেক মুখ কের �েয়ও পড়েল। িবষয় িক?" 
িক� িশবানীর বলা কথা�েলা �য আেদৗ �পেমর কােন �পৗছােলা বেল মেন হেলানা।কারণ �স একটা কথার ও উ�র িদলনা।
উপর� �পমেক �দেখ মেন হি�ল ও �যন �কােনা �ঘােরর মেধ� িবেভার হেয় আেছ।
িশবানীর ধা�ায় সি�ত িফের �পেমর।  " িক �গা �সই কখন �থেক �তামার সােথ বক বক কের যাি� ।িক� ত� িম �তা আমার
একটা কথার ও উ�র িদেল না" �বশ মন খারাপ কেরই বেল িশবানী।
িশবানীর কথায় হঠাৎই �যন �বশ �রেগ যায় �পম। �বশ একট�  ঝঁাঝােলা কে�ই �স উ�র �দয়," �কন �রাজ �তামার সােথ কথা
বলেত হেব তার িক �কােনা মােন আেছ নািক..! আমার ভােলা লাগেছনা কথা বলেত তাই বিলিন। একট�  িক শাি�েত �েতও
�দেবনা ত� িম আমােক..? 
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িশবানীর �বশ খারাপ লােগ �পেমর কথায়। �চােখর �কান �বেয় হয়েতা দেুফঁাটা জলও গিড়েয় পেড় তার। �ায় কঁােদা
কঁােদা কে�ই �স বেল," আিম �তা এমনই িজে�স কেরিছলাম �য ,কথা বলেছানা  �কন ।এেত ত� িম এেতাটা �রেগ যােব
জানেল আিম বলতাম না।" 
এবার �পেমর �যন সেহ�র বঁাধ �ভেঙ �গল। �স এক �কার �চিচেয়ই বলেত লাগেলা," না ত� িম হয়েতা চাওই না �য আিম
আজ এ ঘের থািক। তাই জন�ই �সই তখন �থেক আমােক �ািলেয় যা�। আ�া �তামার ঘের ত� িম-ই থােকা। আিম
বাইের যাি�।" এই বেল �পম রাগ কের ঘর �থেক �বিরেয় বাইেরর িদেক চেল �গল।

রাই দরজার পােশ �থেকই এসব �দখিছল। �পেমর হঠাৎ এমন �চচােমিচ �েনই িনেজর �ম �থেক �বিরেয় এেসিছল
রাই। তারপর িশবানীর ঘের িক ঘটেছ �শানার জন� িশবানীর ঘেরর দরজায় কান পােত রাই। একট�  পেরই সম� ঘটনা
বুঝেত �পের রাইেয়র মনটা আনে� ভের ওেঠ। আবার �পম িশবানীর �ম �থেক �বর হওয়ার আেগই �সখান �থেক
সের যায় রাই।

�পম এবার, আবার ছােদ িগেয় দাড়ায় �খালা আকােশর িনেচ। িশবানীর সােথ করা একট�  আেগর ব�বহাের তার
িনেজরই এবার �যন একট�  খারাপ লাগেত থােক। �পম ভাবেত থােক, �স �কনই বা হঠাৎ এত �রেগ �গল আর �কনই বা
িশবানীর উপর অকারেণ িচৎকার করেলা। সিত�ই �তা িশবানীর �তা �কােনা �দাষ িছলনা। �সেতা �াভািবক ভােবই তার
সােথ কথা বলিছল। তাহেল হঠাৎই �কন এেতা �রেগ �গল �পম।এসবই ভাবেত থােক �স। 
এবার �পম তার িপেঠ কেরা �যন হােতর �শ�  অনুভব করেলা। �পছন িফের তাকােতই �স �দখেলা রাই কখন �যন তার
�পছেন এেস দঁািড়েয়েছ। 
রাই এবার �পমেক িজে�স কের," িক �র িক হেয়েছ �তার..? �তােক �দখলাম এেতা রােত ছােদর িদেক আসেত, তাই
িক হেয়েছ জানার জন� আিমও ছােদ চেল এলাম। 
�পম এবার  একট�  হতাশ কে�ই উ�র �দয়," জািননা �র িক হেয়েছ আমার। হঠাৎই আিম িশবানীর উপর �রেগ �গলাম
�কন বুঝেত পারলাম না "
�পেমর িশবানীর জন� খারাপ লাগেছ �দেখ রাই আবার �রেগ �গল। িক� িনেজর রাগ িনয়�ণ কের রাই জবাব িদল,"
আের িন�য়ই িশবানীর �কােনা ভ�ল িছল। নাহেল ত�ইইবা �ধু �ধু �রেগ যািব �কন..। িশবানী �ছােটা �বলা �থেকই
এমন। ও �ছােটা �বলা �থেকই আিম �য�েলা অপছ� করতাম �সই�েলাই �বিশ কের করেতা।আজও হয়েতা ও �তমন
িকছ�ই কেরেছ আর তাই ত�ইও আজ �রেগ িগেয়িছস।
�পম বলেলা ," কই িশবানীেক �তা কখেনা �তার অপছে�র িকছ�  করেত �দিখিন আর আজও ওর �কােনা �দাষ
িছলনা।আিম ই �ধু �ধু ওর উপর হঠাৎই �রেগ �গলাম। িক� �কন রাগলাম বুঝলামনা।" " না িশবানীর কােছ আমার
আজেকর ব�বহােরর জন� �মা চাইেত হেব।আ�া ত�ই থাক আিম িশবানীর কােছ �গলাম।" এট�কু বেলই এক �কার
হ� দ� হেয়ই ছাদ �থেক িনেচ চেল �গল �পম। রাইেক িকছ�  বলার সুেযাগ পয�� িদলনা। রাই আবার রােগ গজগজ
করেত করেত ভাবেত থােক ," এমনটা �তা হওয়ার কথা িছলনা।"........

এিদেক �পম িনেজর ভ�ল বুঝেত �পের িশবানীর কােছ যায় �মা চাইেত। িশবািনর ঘেরর সামেন আসেতই �পম
বুঝেত পাের �য িশবানী ঘের একলা বেস কঁাদেছ। �পেমর �বশ খারাপ লােগ।এবার �স িশবানীর ঘের ঢ�েক িশবানীর
মাথায় আলেতা কের হাত রােখ। িশবানী এমন হঠাৎ কেরা �শ�  �পেয় মুখ ত� েল �দেখ �পম দািড়েয় আেছ।
�পম  �দেখ কঁাদেত কঁাদেত িশবানীর �চাখ লাল হেয় িগেয়েছ এবং তখেনা �স �কঁেদই চেলেছ। এবার �পম আলেতা
হােত িশবানীর �চােখর জল �মাছােত �মাছােত  বেল , "িশবানী আমােক �মা কের দাও। আিম িনেজও জািননা তখন
�কনই বা আিম হঠাৎ ওভােব �রেগ �গলাম আর �কনইবা �তামার উপর  �চিচেয় উঠলাম। ি�জ আমােক �মা কের
দাও।" 

এবার িশবানী কা�া থািমেয় �পমেক বেল," আের  �তামােক �মা চাইেত হেবনা। আিম জািন ত� িম হয়েতা তখন �কােনা
িকছ�  িনেয় িবর� িছেল ।তাই হয়েতা ওভােব কথা বেল �ফেলছ।আমারই �ক হয়িন  ত� িম উ�র িদ�না �দেখও
�তামােক িবর� করা।"

�পম এবার িশবানীেক বেল " নাহ িশবানী �তামার আসেলই �কােনা �দাষ িছলনা। আসেল আিম িনেজই �যন িনেজর
মেধ� িছলাম না । আিম যা কেরিছ তা ই�াকৃত ভােব কিরিন। আিম জািন আমার কথা�েলা  অসাম�স�পূণ�  মেন হে�,
িক� িব�াস কেরা এ�েলা সব সিত�।"
" হঁ�া আিম �তামার কথা পুরপুির িব�াস করিছ। কারণ  �তামােক �দেখ আমারও �াভািবক লােগিন।" বেল িশবানী।
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িশবানী ও �পম এভােবই িনেজেদর মধ�কার মান অিভমান িম�েয় আবার আেগর মেতা এক হেয় যায়। িক� তারা এটা
জানেতানা �য দরজার আড়াল �থেক �কউ তােদর উপর নজর রাখেছ। আর িহংসায় রােগ  �েল পুেড় �শষ হেয় যাে�। হঁ�া �স
আর �কউ নয়, �স হেলা রাই।
রােগ গজগজ করেত করেত  রাই তার ঘের িগেয় দরজা লািগেয় �দয়।

এভাবই এক �কার িঝম ধরা ভােবই পেরর িদনটাও �কেট যায়। ভবানীপুেরর বুেক আবার স��া নােম।
রাই আবারও তার  িব�� �লেঠলেদর সহায়তায় এক মাঝ বয়সী �লাকেক ধের িনেয় এেসেছ। আজ একট�  আেগ আেগই ��
কুঠুিরেত যাওয়ার জন� ��ত হেয় বেসিছল রাই �যন স��া হেলই �স কুঠুিরেত �যেত পাের। যথা সময় স��া হেলা। আর রাইও
এক �কার হ� �� হেয়ই ছ� েট যায় কুঠুিরেত।
এবার �স পূেব�র মেতা তার �ভ� েক আ�ান কের। আজ রাই জােন এরপর িক হেত চেলেছ। �ক তাই ই হেলা।িকছ��েনর
মেধ�ই  কুঠুিরর বাতাস ভারী হেয় উঠেলা এক িবকট আঁশেট গে�। আর আেগর িদন�েলার মেতাই �শানা �গল �সই জা�ব ঘড়
ঘড় শ�। আজ র� িপশাচ িকছ�  বলার পূেব�ই রাই তার জন� আনা �ভাগ িপশাচেক উৎসগ�  করেলা।
র� িপশাচ এবার আর �দির না কের �বল আে�ােশ একটােন তার িশকােরর ধড় �থেক মাথাটা আলাদা কের ছ� েড় �ফেল
িদল আর পূেব�র মেতাই পরম তৃি�েত �লাক�র শরীর �থেক তাজা মাংস খুবেল খুবেল �খেত লাগেলা।
িক� এসব িনেজর �চােখর সামেন �দেখও রাই �যন আজ িনিব�কার। এসেবর িকছ�ই �যন তার উপর আর �কােনা �ভাব
�ফলেছ না।
র� িপশােচর খাওয়া �শষ হেল রাই অিত শা� কে� তার �ভ�র উে�েশ� বলেত �� কের, " �ভ�  গতকাল আিম আপনার কথা
মেতা অেপ�া করেত থািক  �পম আর িশবানীর আলাদা হওয়ার। �থম িদেক �পম িশবানীর মেধ� একট�  মেনামািলন� �দখা
িদেলও তা িছল �িণেকর জন�। িকছ�  সময় পর আবার তারা এক হেয় যায় আেগর মেতা।" " এমন �তা হওয়ার কথা িছলনা।
তেব এমন �কন হেলা �ভ� ..?" �� কের রাই।

এবার পূেব�র মতই �সই জা�ব ঘড় ঘড় কে� উ�র আেস," এখন আমার কােছ আমার পূণ�  শি� �নই। সামেনর অমাবস�া
িতিথেত �তােক িনেজর হােত আমার উে�েশ� এক� নরবিল িদেত হেব। তারপর �সই বিলর রে� আমােক অিভেষক করােত
হেব। তেবই আিম আমার পূণ�  শি� িফের পাব। তেতািদন অবিধ �পমেক পূণ��েপ আিম বশীভ�ত করেত পারবনা। আর ত�ইও
তেতািদন পূণ�  �েপ �পমেক িনেজর কের পািবনা।" " সামেনর অমাবস�া পয�� �তােকই �িতিদন আমার �ভােগর ব�ব�
করেত হেব। অমাবশ�ার পর আিম আমার পূণ�  শি� িফের পােবা। তখন আিম িনেজই আমার িশকার খুঁেজ িনেত পারেবা।" এ
পয�� বেল আে� আে� বাতােস িমিলেয় �যেত থােক িপশাচ।

এভােবই এেকর পর এক িদন কাটেত থােক। �াম �থেক এেকর পর এক �লাক উধাও হেত থােক। আর যারা উধাও হে�
তােদর আর �কােনা �খঁাজ খবর পাওয়া যাে�না। এবার �ােমর মানুেষরা একি�ত হেয় জিমদার মশােয়র কােছ এেস সব
ঘটনা খুেল বেল। 
�ামবাসীেদর কথা �েন গভীর ভঁাজ �দখা �দয় জিমদার �তােপর ললােট। িতিন তার িকছ�  �লেঠলেক �ােম পাহারা বসােনার
আেদশ �দয়। িক� তােতও িবেশষ �কােনা লাভ হয়না। কারণ এেতা পাহারার মেধ�ও রাই �কই তার িব�� �লেঠলেদর
সহায়তায় �কই কাউেক না কাউেক িশকার বািনেয়ই �ফেল।

এরই মেধ� �ােম আগমন ঘেট এক সাধু বাবার।িতিন �ােম �েবেশর সময়ই বুঝেত পােরন �ােম ভয়ংকর িকছ�  রেয়েছ।
যাইেহাক সাধুবাবা ধীের ধীের �ামটা ঘুের ঘুের �দখেত থােকন। িক� �ােমর �ক মাঝখােন মা ভবানীর মি�র �দেখ িতিন �বশ
অবাক হন। এ �ােম এমন িকছ�র �দখা পােব তা িতিন �ে�ও ভােবনিন।কারণ �যখােন মা ভবানী �য়ং িবরািজতা �সখােন
অ�ভ শি� থাকেব এ কথা �তা ভাবনারও অতীত। আবার এ �ােম �য ভয়ংকর িকছ�র ছায়া পেড়েছ একথাও অ�ীকার করার
�কােনা উপায় �নই। এসব ভাবেত ভাবেতই ভবানীপুর �ােমর বুেক আবার সে�� নােম। সাধুবাবা রােত মাথা �গঁাজার একট�
আ�েয়র জন� �ােম ঘুরেত থােকন। এভােব িকছ�দরূ হঁাটার পর  এক� ঘর তার �চােখ পেড়। খেড়র ছাউনী �দওয়া মা�র
এক� �দাচালা ঘর।
সাধুবাবা এবার ঘেরর সামেন িগেয় গৃহ�ামীর কােছ আ�য় �াথ�না কেরন।গৃহ�ামী খুিশ মেনই সাধুবাবােক ঘেরর মেধ� িনেয়
আেসন। 
এভােব রাত বাড়েত থােক। রােত গৃহক�� পরম যে� ভি�ভের সাধুবাবােক খাবার পিরেবশন কেরন। খাবার �খেত �খেত কথা
�সে� সাধুবাবা তােদর িজে�স কেরন," আ�া �তামােদর �ােম িক হঠাৎ কের �কােনা সমস�া �দখা িদেয়েছ..?" সাধুবাবার
হঠাৎই এমন �ে� �বশ িবি�ত হন তারা। এবার গৃহ�ামী িবি�ত কে�ই জবাব �দয়," বাবা অ�াভািবক িকছ�  উপ�ব �তা ��
হেয়েছ �ােম। িক�  এসেবর কথা আপিন জানেলন িকভােব..?"
সাধুবাবা এবার ি�ত �হেস উ�র �দয়," সবই মা মহামায়ার কৃপা। িতিনই আমােক সব জািনেয় �দন। আর �তামােদর �ােম পা
রাখার পর �থেকই আমার �কন �যন মেন হে� এ �ােম খুব অ�ভ িকছ�র ছায়া পেড়েছ।"
"আ�া �ােম িক ঘেট চেলেছ সব খুেল বল আমায়"শা� �ের িজে�স কেরন সাধুবাবা।.....
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গৃহ�ামী বলেত �� করেলন," ছায়া �ঘরা িনিরিবিল এক� �াম হেলা আমােদর �াম ভবানীপুর। �ােমর
মানুেষরাও অত�� শাি� ি�য়। মা ভবানী আমােদর �ােম িবরাজীতা। মােয়র আশীব�ােদ �ােমর মানুেষর
িদন�েলা �বশ ভােলাই কাটিছল । িক� হঠাৎই িকছ� িদন যাবৎ আমেদর �ােম এক উপ�ব �দখা �দয়। �াম �থেক
হঠাৎই এক এক কের �ামবাসীরা উধাও হেত �� কের। �থেম �ােমর মানুষ িবষয়টােক খুব একটা পা�া না
িদেলও িদন িদন এ উপ�ব �বেড়ই চেলেছ। এবার িকছ�  �ামবাসী একে� আমােদর জিমদােরর কােছ যান
সাহােয�র জন�। আমােদর জিমদার খুবই ভােলা। একদম �জাঅ� �াণ। জিমদার মশায় সবিকছ�  �েন �ােম
পাহারার ব�াব�া কেরন। িক� তােতও িবেশষ �কােনা লাভ হয়িন। �ােমর এই উপ�ব এেত একদমই কেমিন।"
এট�কু বেল থােম গৃহ�ামী।
সাধুবাবা বেলন " কালেক একবার �তামােদর জিমদার মশােয়র সােথ আমার �দখা করেত হেব। �দিখ আিম িকছ�
করেত পাির িকনা �তামােদর জন�।"
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১৮ই অগা�, ২০২০
==================
আিম এমিনেত �মেস�াের আনেনান চ�াট ওেপন কিরনা। কারণ, এত ভ�লভাল �মেসেজর উৎপাত থােক
�সখােন, �সটা সিত�ই আিম িনেত পািরনা। “nice dp”,”�তামােক এই শািড়েত �সি� লাগেছ”, এই িনেয়ই আমার
ইনব� ভিত� । লা� সারার পর আজ হােত �কান কাজ িছল না। তাই এই সব �মেসজ িডিলট করেত বেসিছলাম।
এরই মেধ� একটা �মেসজ �দখলাম �ধুমা� “নম�ার”। িক মেন হল ওই চ�াটটা ওেপন কের আর সাত পঁাচ না
�ভেব বেল �ফললাম,
“নম�ার”
একট�  পেরই ির�াই এেলা,
“আই অ�াম রােকশ রায়।”
আিম একট�  িবর� হেয়ই ির�াই করলাম,
“নাম না বলেল িক হেতা না? ��াফাইেল �তা বড় বড় কের আপনার নাম �দওয়া আেছ।”
এরপর �� হল কেথাপকথন। �দখেবন, মােঝ মােঝ এমন এক একটা পিরি�িত আেস �যখােন আপনার
�কৗত�হল আপনার মনেক স�ূণ�  িনয়�ণ কের �ফেল। এিদনও �সটাই হল। ওিদক �থেক ির�াই এেলা,
“হঁ�া জািন ��াফাইেল নাম �দওয়া আেছ। তবুও আিম মেন কির এটা একটা �সৗজন�েবাধ।”
কথাটা �েন খুব রাগ হল আমার। �কাথাকার �ক, �স আবার নািক আমােক �সৗজন�েবাধ �শখােত এেসেছ, য�
সব। যাক তার পর িক মেন হল আিমও একট�  তাহেল আিমও একট�  ভ�তা �দখাই। তাই আিমও �মেসজ
করলাম, “আিম ইি�রা।” অপর িদক �থেক ির�াই এল, “বাহ খুব সু�র নাম।”
এবার �তা সিত� িবর� হলাম। ভর দপুুর �বলায় ফাজলােমা মারেছ। এটা ভাবার মােঝই আবার �মেসজ এল,
“আপিন �তা নানা রকেমর ভ� েতর গ� �লেখন। �লখা পেড় মেন হল আপিন সিত� ঘটনার ওপেরও �লখােলিখ
কেরন। �তা এক কথায় আপনােক অনুস�ানী বলা �যেতই পাের। আমার কােছ একটা �ট আেছ। আপিন িক
�সটা িনেয় িলখেবন?”
�কােনািকছ�  না �ভেবই উ�র িদেয় �ফললাম, “হঁ�া িন�য়ই িলখব। বলুন িক �ট।”
তারপর আর �কান ির�াই �নই। বড় অ��ত মানুষ �তা! �ট �দেব বেলই উধাও হেয় �গল। নািক জা� �কৗত�হল
জাগােনার জন�ই এসব বলল? এসব �কারেদর ভরসা �নই। ��াফাইিলংটা খুব ভালই জােন এরা। এই ঘটনার
পর �বশ কেয়ক মাস �কেট �গল, িক� রােকশ রায়েক আিম কখনও অনলাইনও �দিখিন। যাক, �কাথাকার �ক!
আিমও বা �কন মেন রাখেত যােবা? তারপর আমার মাথা �থেকও �লাকটার কথা পুেরাপুির �বিরেয় �গল।
১৮ই অগা�,২০২১
=================
“হ�ােলা, িচনেত পারেছন? আিম আপনােক একটা �েটর কথা বেলিছলাম।”
�মেস�ার জানাে� আজ �ক এক বছর পের রােকেশর �মেসজ এল। �দেখ একট�  িবর� হেলও মেনর মেধ�
একটা �কৗত�হল �জেগ ওেঠ আমার।
“হঁ�া িন�য়ই মেন আেছ। আপিন  �তা আমােক বেলিছেলন একটা খুব সু�র গে�র �ট �দেবন। আর তারপর
�থেক �তা আপিন কপূ�েরর মেতা উেব �গেলন।”
“আিম �তা আপনােক বিলিন �য খুব সু�র গে�র �ট। আিম �তা �ধু বেলিছলাম একটা গে�র �ট �দেবা।”
এবার �তা আমার রােগ মাথার মেধ� আ�ন �েল উঠেলা। �কননা এই রকম অ�া�িচউড আিম সহ� করেত
পািরনা। সে� সে� আবার একটা �মেসজ,
“রাগ যখন হে�ই তখন গালাগািল িদেয় িদেতই পােরন। আমার িদক �থেক �কান আপি� �নই িক�!”
খুব অবাক হলাম। ওই অেচনা একটা �লাক িক কের বেল িদল আিম িক ভাবিছ? পর�েণই আবার িনেজর
মনেক �বাঝালাম। অত িকছ�  �জেন লাভ �নই আমার! যিদ �কান �ট �দয় তাহেল ওটা িনেয়ই কাজ।

�শািণত তৃ�া�শািণত তৃ�া 
ইি�রা দাশ 

কিল  কথা  -  ০৯

02



“না আিম কাউেক গালাগািল িদই না। যাই �হাক, আপিন িক আমােক �ট �দেবন?”
এবার �ধু একটা দঁাত �বর করা ইমিজ ির�াই এল। �দেখ আবার রাগ হল। িক� জািননা �কন আিম আর িকছ�
বলেত পারলাম না। হয়েতা ভ�তার খািতেরই রাগটা �কাশ করেত পারলাম না।
-------------------------------------------
এর পর মােঝ মেধ�ই রােকশ আমার সােথ কথা বলেত �� করেলা। আিমও কথা বলতাম। কথা বেল বুঝলাম
মানুষটা বড় অ��ত হেলও খুব একটা খারাপ না। কারণ আর পঁাচটা �ছেলর মেতা কখনই কথা বেল না।
-----------------------------------------------
১০ই �সে��র, ২০২১
================
আজ মনটা �বশ খুিশ আমার। �িতিদেনর মেতা �খালা চ�েল �েয় িছলাম । হঠাৎ �ভম িপছন িদক �থেক
আমােক জিড়েয় ধের ভরদপুুের আদের ভিরেয় িদল। তারপর �মাবাইল িনেয় �ফসবুক �ল করিছলাম হঠাৎ
রােকেশর �মেসজ। হাই-হ�ােলা করার পর রােকশ হঠাৎ আমােক বলল, “আ�া ই� ুত� িম িক সবাইেক এই
রকম আপিন সে�াধন কের ডােকা?” �লাকটার কােছ ই� ুনামটা �েন আমার ভােলা লাগেলা না এেকবােরই।
িক� পর�েণই িনেজেক সংযত কের আিমও ির�াই করলাম,
“সবাইেক �কন “আপিন” ডাকেত যােবা। অেচনা �কােনা মানুষেকই ডািক। এটা আমার �সৗজন�েবাধ।"
অপর িদক �থেক ির�াই এেলা, "বুঝলাম। িক� আিম �সৗজন�েবাধ �দখােনার জন� �তামােক "ই� ু�দবী" বেল
ডাকেত পারেবা না। হাহাহাহাহা"
এবার �তা �লাকটার কথা �েন িনেজর অজাে�ই �হেস �ফললাম। 
"আ�া �ক আেছ এবার �তা �ট টা িনেয় িডসকাস করা যাক। মােন এটা জানেত চাইিছলাম �য িক রকম �ট
আেছ আপনার কােছ? তাি�ক, ��াক ম�ািজক বা �কান অতৃ� অশরীরী না িক অন� িকছ�?
উ�র এেলা, “আমার �ট খুব সাধারণ। এই �য জীবন একভােব বেয় যাে�, তারপর মৃত� � �তা একিদন
আসেবই। িক� এই সাধারণ জীবেনর বাইের আরও একটা জীবন আেছ। এটা িনেয়ই আমার �ট।
আিম এক �কার ব�� কেরই বললাম, 
“িক সব বলেছন আপিন? কীেসর �নশা কেরন? না মােন জানেত চাইিছলাম �য মদ, গঁাজার বাইের আরও িক
�কানিকছ�র �নশা আেছ? হাহাহাহাহাহাহাহাহহাহাহাহাহাহাহাহাহাহা...।”
“যাক! আর যাই �হাক, �তামােক হাসােত �তা পারলাম!”
মেন মেন ভাবিছলাম �লাকটা পাগল নয় �তা। সে� সে� আবার �মেসজ,
“আের ম�াডাম আিম িক� পাগল নই। �তামার মেতাই একটা সাধারণ মানুষ।তাই আমােক �ীজ পাগল মেন
কেরা না। হাহাহাহাহা...।।”
আিম হতচিকত হেয় �গলাম। মেনর মেধ� একটাই �� ঘুরিছল, �লাকটা িক কের আমার মেনর কথাটা �বু�
বেল িদল? কেয়ক মুহ�ত�  পর আবার িনেজর �থেকই মেন হল এটা িনছক একটা কাকতালীয় ব�াপার। আর
িকছ�ই না। �ট িনেয় আজেকও �কান কথা হল না। 

১৫ই �সে��র, ২০২১
====================
দপুুরেবলা  হঠাৎ রােকেশর �মেসজ ,
“হ�ােলা।”
আিমও মুহ� েত� র মেধ� ির�াই করলাম,
“হ�ােলা।”
তারপর �� হল কেথাপকথন।
“�কমন আেছা ই�?ু”
আজব �লাক �তা আমােক একটা �ট �দেব বেল কথা ঘুিরেয়ই যাে�। মাথা গরম হি�ল িক� আবার �সই
ভ�তা �দখােত িগেয় চ�প থাকেত হল। আিম টাইপ করা �� কেরিছ আর সে� সে�…
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“আের �ট িনেয় িডসকাস করেবা বেলই �তা িপং করলাম। িক� তার আেগ আমার একটা শত�  আেছ।”
আিম আবার অবাক হলাম। �লাকটা আবার আমার মেনর কথা বেল িদল।  যাকেগ! আিম িনেজেক একট�  সামেল
উ�র িদলাম,
“হঁ�া বলুন িক শত� ?
“আের এটাই �তা শত� । জািন আিম �তামার �থেক বয়েস অেনকটাই বড়। িক� আমােক “আপিন” �ছেড় “ত� িম” বা
“ত�ই” বলা �যেতই পাের। �তামার কাছ �থেক “আপিন” �দখেলই মেন হয় আিম  আমার বয়েসর �থেক �বিশ বুেড়া হেয়
�গিছ। �সা �ীজ �াই ট�  আ�ার��া�।”
আিম আর কথা না বািড়েয় রািজ হেয় �গলাম।
“আ�া । এবার �তা �টটা বলুন। সির! বেলা।”
“ইেয়স, এটাই �তা চাইিছলাম। আসেল আিম �তামােক �য �টটা �দেবা �সটা �ধু মা� �ট নয়।  ওটা আমার জীবেনর
একটা অিভ�তা। ২০১৭ সােলর ঘটনা। আিম তখন ক�ািলেফািন�য়ার সান িডেয়েগা �ত থাকতাম।”
এই বেল আবার িকছ��ণ সব চ�পচাপ। আিম অৈধয� হেয় �মেসজ করলাম,
“থামেল �কন? বল ওখােন িক হেয়িছল?”
“এটা সিত� �ফােন বলা স�ব নয় ই�।ু ত� িম আমার সােথ একবার িমট কেরা �ীজ। আিম জািন ত� িম একজন
িববািহতা নারী। আর একজন অেচনা মানুেষর সােথ �দখা করাটা সিত� খুব অ�াভািবক। িক� আমারও িনজ� িকছ�
িনয়ম আেছ। �সটা �থেক আিমও �বেরােত পারেবা না।”
আিম উি�� হেয় বললাম,
“ই�িসবল। আিম িকছ� েতই �দখা করেবা না। ইনফ�া� �তামার �ট চাই না।”
আবার �মেসজ,
“আের না না ই�,ু ভয় �পেয়া না। ত� িম �তামার হাজব�া�েক িনেয় আসেত পােরা। তাছাড়া ত� িম �তামার পিরিচত �কান
জায়গা �ক করেত পােরা �যখােন ত� িম �কােনা ভােবই আনেসফ ফীল করেব না।”
আিম িকছ�  ির�াই করার আেগই �ভেমর ডাক পড়েলা। তাই �ধু এইট�কু টাইপ করলাম,
“আিম এখন যাই। আমার ওনার ডাক পেড়েছ আমােক �যেতই হেব। �তামার সােথ আবার পের কথা বলেবা।”
এই বেল আিম �মাবাইলটা হােত িনেয়ই চেল �গলাম। িক� মাথার মেধ� রােকেশর কথা �েলাই ঘুরপাক খাি�ল।
�মাবাইলটা �টিবেলর ওপর �রেখ �ভেমর কােছ �গলাম। আর �মাবাইল �ীেনর ওপর চ�াট বাবলটা ফুেট উঠেলা,
“�য হােত ডাকা �স হােতই �লখা।”
আিম �সই সময় আর িকছ�  িজ�াসা কিরিন তেব সিত� আিম ওই লাইনটার মােন সিত�ই বুঝেত পািরিন।
---------------------------------------------
২৩�শ �সে��র, ২০২১
==================
আিম িকছ�ই বুঝেত পারিছনা। ওই �লাকটার কথা িকছ� েতই মাথা �থেক যাে� না। আিম িকছ� েতই ওই �লাকটার সােথ
�দখা করেবা না। িক� আবার মেন হে�, একবার �দখা কির। অেনক �� কা�েয় আিম িস�া� িনলাম আিম
রােকেশর সােথ �দখা করেবা। আজ �ভমেকও বললাম। আিম জানতাম ও কখনও আমােক বাধা �দেব না। তারপর
রােকশেক �মেসজ করলাম,
“হ�ােলা।”
জা� কেয়ক �সেকে�র মেধ� ির�াই এেলা �যন মেন হল �লাকটা আেগ �থেকই জানেতা �য আিম �মেসজ করেবা।
“হ�ােলা ই�।ু এত িদেন িস�া� িনেত পারেল?”
আিম �সাজাসুিজ িজ�াসা করলাম,
“এবার বেলা কেব িমট করেত চাও?”
অপর�া� �থেক �মেসজ,
“২৭�শ �সে��র? আসেল ওটা আমার বাথ�েড।”
আিম এক কথােতই রািজ হেয় �গলাম।

২৭�শ �সে��র, ২০২১
====================
�থমবার সামেন �থেক রােকশেক �দখালাম সামেন �থেক। আিম �পৗ�ছােনার আেগ �থেকই ও ওেয়ট করিছল। আিম
�যেতই,
“হাই, আই অ�াম রােকশ। আর আিম জািন ত� িম ই�।ু”
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আিম হালকা �হেস মাথা নাড়লাম। �থেমই আমােক �যটা বলল �সটা �েন সিত� ভীষণ অবাক হলাম।
“ই� ুত� িম আেগ এই জায়গার �লােকশন এবং আমার একটা ফেটা িনেয় �তামার �ামীেক পা�েয় দাও। তাহেল
আর যাই �হাক আমার সােথ জড়তা কা�েয় কথা বলেত পারেব।”
আিম িনেজেক �াভািবক রাখার একটা অিভনয় কের জানালাম,
“না না আিম একদম �ক আিছ। তাছাড়া আিম �ভমেক জািনেয়ই এেসিছ। এিনওেয়, “�মিন �মিন হ�ািপ িরটান�স
অফ দা �ড।”
রােকশ একগাল �হেস আমােক বলল, “থ�া� ইউ ই�।ু এটা আমার জীবেনর একটা অন�তম �সরা জ�িদন।”
সিত� বলেত িক, বলার মেতা �কান কথা এমিনেতই িছল না। তাই মেন হেয়িছল আমার চ�প থাকাটাই ��য়।
কিফশেপ বেস কিফ কােপ একটা চ�মুক িদেয় “আর �তামােক �কান অ�ি�েত �ফলেবা না..” এই বেল িনেজর
অিভ�তার কথা বলেত �� করেলা রােকশ।
“�সটা িছল িডেস�র ৩০, ২০১৭.. �ান- ক�ািলেফািন�য়া, সান িডেয়েগা। অিফস �থেক �বিরেয়িছ তখন রাত দেুটা।
সান িডেয়েগােত আসা ই�ক িভতের িভতের �র আসেছ। সারািদন থােক আর স��া হেলই ধীের ধীের কেম যায়।
সারািদন �র �র ভােবর জন� গােয় �ড সেমত �সােয়ট শাট� চািপেয় বিস। স��া হেলই একরাশ ঘাম িদেয় �র
�ছেড় যায়। উফফ িক শাি�! িক শাি�! তখন �যন মেন হেতা �কাথায় শরীর খারাপ? িদিব� কেয়ক মাইল �দৗেড় �যেত
পাির। আমার সব কিলগরা িহিহ করা কঁাপেত কঁাপেত িসগােরট খাে� আর আিম জা� একটা � শাট� পের
ফঁুকিছ। অেনেকই এটা অ��ত �চােখ �দখেতা। �স যাক িক� জােনা ই�,ু সকাল হেলই �সই ঘুষঘুেষ �র আর �সই
সে� �ত�া। িদন িদন একটা িজিনস ল�� করলাম �য সূেয�র আেলা গােয় লাগেলই গা  চ�লকাে�, আেগ িক� এটা
হেতা না। 
যাই �হাক, �তামার �কানিদন সূেয�র আেলা গােয় লাগেল �কােনা সমস�া হয় নািক?”
আিম একমেন ওর কথা �নিছলাম। হঠাৎ ওর �� �েন �যন আমার ধ�ান ভ� হল। উ�র িদলাম,
“না না �স ভােব �কান সমস�া হয় না আমার।”
রােকশ িজ�াসা করেলা, “এবার বেলা িক খােব? অেনকটা সময় �তা হল।”
ব�াগ �থেক �মাবাইলটা �বর কের �দখলাম সিত� �তা অেনক �দরী হেয় �গেছ। এবার �তা আমােক িফরেত হেব।
িক� ওর গ�টা �তা সবটা �শানাই হল না। তাই আিম ওেক বললাম,
“তাহেল বািকটা িক �ফােন বলেব?”
রােকশ একটা দীঘ��াস �ফেল উ�র িদল, “না �গা ই�।ু আবার কখনও �তামার সময় হেল �তামার মুেখামুিখ বেসই
বলেবা।”
আিম আর �কান কথা না বেল ওর অনুমিত িনেয় কিফ শপ �থেক �বিরেয় এলাম। 
------------------------------------------------
তারপর �বশ কেয়কবার রােকেশর সােথ কথা হেয়েছ আমার। িক� ওর �থেক পুেরা গ�টা �শানার জন� আমার মন
ছটফট করিছল। এবার আিম িনেজ িমট করার �ডট �ক করলাম।

২৮�শ অে�াবর,২০২১
==================
আজ আবার রােকেশর সােথ �দখা কের বািড় িফরলাম। িক� শরীরটা একদম ভােলা �নই আমার। �ফরার সময়
বৃ�েত িভেজ �গিছ আর �সখান �থেকই �র। িক� বড় আ�য� ব�াপার হল �য আজও আমার পুেরা গ�টা �শানা
হয়িন। 
আিম কিফ হাউেস ঢ�কেতই �দখলাম আেগর িদেনর মেতাই রােকশ আমার জন� অেপ�া করেছ। িনেজেদর মেধ�
হাই হ�ােলা �শষ হবার পর ও িফের �গল িনেজর গে�।
“তারপর ডা�ােরর কােছ �যেতই বলল ইউ িভ �র নািক আমার শরীর িনেত পারেছ না। সানি�ন িদল। ওটা
মাখেতই �দখলাম �ালা কেমেছ। আিম ধীের ধীের রােত অিফস আসেত �� করলাম। িদনটা কাটেতা ঘের, 
 জানালায় পু� পদ� া �টেন অ�কার ঘের থাকতাম। �যমন এখনও থািক। এক স�াহ কাটেলা এমিন কের। এক
�সামবার সকােল বািড় িফের ভীষণ �ত�া লাগায় এক �বাতল জল �শষ কের গা এিলেয় িদলাম। িক  আ�য� জােনা
ই�,ু আধ ঘ�ার মেধ� গলা �িকেয় কাঠ। �রও আেছ, তাই আর একট�  জল �খেয় �লাম। সে��েবলা উেঠ
�দখলাম �স রকম আর �কান অসুিবধা �নই। রােত কাজ কির বেল এসে�েনড এিভিনউেয়র সাবওেয় �য সারারাত
�খালা থােক �সটা জানতাম। মােঝ মােঝই ওখােন হানা িদেয় িচেকন স�া��ইচ �খতাম। আর �ফরার পেথ �ায়ই
�চােখ পড়েতা সান িডেয়েগা �সেমটাির।
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িক সব �ভেব সাহস কের একিদন ঢ�েকই পড়লাম �সখােন। �থমিদন এমিন ঘুের ঘুের �দখলাম সািরসাির কবর।
জােনা মজা? দা�ন লাগিছেলা ঘুরেত। একটা অ��ত �নঃশ� আমােক বািক দিুনয়া �থেক আলাদা কের তার জঠের
িনেয় যাে� �যন। এমন শাি� ব�কাল পাইিন, মেন হি�েলা এ �যন আমারই জায়গা, এখােনই �থেক �গেল ম� হয়
না। �হেহ, এসব ভাবিছ আর স�া�উইেচ কামড় িদেত িদেত চঁােদর আেলায় ঘাস �দখিছ। যাই �হাক, একট�  পর
স�া��ইচ �শষ কের একটা িসগােরট �খেত �খেত �েত�ক কবেরর সামেন িদেয় হঁাটেত লাগলাম, �মাবাইেলর �ােশর
আেলায় কবের �েয় থাকা �লাকজেনর নাম, এবং তােদর ি�য়জেনর �রেখ যাওয়া ফুল, �াস, িশ�র কবের তার ি�য়
�খলনা ইত�ািদ। জােনা ই�,ু মেন হি�েলা �য এরা আমার কত পিরিচত, িনেজরই অবাক লাগেলা �য আেমিরকার
এই অখ�াত কবরখানায় �েয় থাকা অেচনা মানুষ�েলার নাম এমন �চনা �ঠকেছ �কন?এমনই চলেত থাকেলা
কেয়ক স�াহ।"
আিম �কৗত�হলবশত �� কের �ফললাম,
“তারপর িক হল?”
আমার িদেক তািকেয় রােকশ আবার বলেত �� করেলা,
““জানুয়াির িগেয় �ফ�য়ারী এল। আমার ওই অসহ� িপপাসােবাধ এবাের রােতও �� হেয়েছ। ফেল ব�ােগ দেুটা
জেলর �বাতল থাকেতা। �স এক অ��ত কা� হল। অিফেসর পােশ কাল� �স বেল একটা পানশালা আেছ ��ানটন
�রােড। ওখােন সে��েবলা একিদন মদ �খেত ঢ�েকিছ, একটা ডাক�  এল িবয়ার অড� ার কের আেয়শ কের একটা
িসগােরট ধিরেয় �দিখ পােশ ওেয়টার একটা লাল ওয়াইেনর �বাতল িনেয় যাে�। লাল ওয়াইন - �ক �যন �বাতেল
ভরা র� ! ব�াস ! এই িচ�া মাথায় �যন একটা লু বইেয় িদেলা! হােতর সামেন িবয়ােরর মগ্ অসহ� লাগেছ �শষ চ� মুক
িদেয় বািকটা আর �খেত পারলাম না , আমােক ওয়াইন �খেতই হেব, নইেল হেব না , সাদা না, আমার চাই �রড
ওয়াইন, হঁ�া রঙ হেব �ক রে�র মেতা! আিম একটা �বাতল অড� ার িদলাম! আেমিরকার অের� কাউি�র �লাকাল
ওয়াইন, আঃ ই� ুিক বলেবা �তামােক! এক চ�মুেক �াস �শষ কের মেন হল �যন অমৃত পান করলাম, মেন হেলা
আরও চাই! আিম এবার আর �ােস ঢাললাম না, সরাসির �বাতল �থেক ঢকঢক কের �খেয় িদলাম সবটা। আমার
�ঠঁােটর দ ু�কাষ িগেয় �রড ওয়াইন আমার জামা িভিজেয়েছ িনেচ �দখলাম, সাদা জামায় লাল �ছাপ! আমার
�টিবেলর �কানাকুিন বসা এক� �ণ�েকশী আেমিরকান মিহলা আমার িদেক অবাক ভােব �চেয় আেছ! আিম
একদেৃ� তারিদেক িকছ��ণ �চেয় উেঠ �বিরেয় �গলাম!
 এবার আিস আসল ঘটনায় -- িদনটা �ফ�য়ািরর ১৪ তািরখ - ম�লবােরর রাত - য�রু মেন হয় আড়াইটা বা �পৗেন
িতনেট বাজেব - আিম �সিদন সাবওেয় �থেক ট�না স�া��ইচ আর �জেনিস এিভিনউেয়র মল �থেক একটা ওয়াইেনর
�বাতল িকেন �রেখিছলাম। জল �খেয় �য �ত�া িমটেতা না, �সটা সামাল িদেতা ওয়াইন, আর �নশার কথা বলেছা ? না
�গা �সটা হেতা না, �যমন �াভািবক ভােব জল �খেল এক শাি� পাওয়া যায় �তমিন ওয়াইন �খেয় �সই শাি� �পতাম।
যাই �হাক, গািড় �সেমটািরর বাইের �রেখ চ�পচাপ হঁাটিছ আর স�া��ইচ খাি�। কঁােধর ব�ােগ ওয়াইেনর �বাতল আর
�খালার জন� কক� �� , পেকেট আমার �ফভািরট ক�ােমল িসগােরট, ভােলাই কাটেব রাতটা। গ�েগালটা হেলা যখন
ওয়াইনটা ঢকঢক কের �ায় হাফ �বাতেলর �বিশ �খেয় �ফললাম। একট�  পেরই বুঝলাম �য মাথা িঝমিঝম করেছ
শরীের ব�ালা� �ক �নই। সামেন একটা কবেরর �বিদেত বসলাম, �মাবাইেলর লাইেট �দখলাম নাম �লখা - "মাথ�া
কিরেয়ট" জ� ১৮৮৪ - মৃত� � ১৯৪৪
মাথ�ার কবের বেস �যন আরও ঢ�লেত লাগলাম, এটা �তা �াভািবক না, কারণ �সই কাল� �েসর �থম ওয়াইন
খাওয়ার পর আিম অন� মদ ছ�ঁ ই না, �কবল ওয়াইন খাই এবং �সটাও জলপান করার মেতা কেরই তেব আজ িক
হেলা?

মাথ�ার কবেরর �বিদর ওপর �েয়ই পড়লাম, আধেবাজা �চােখ �দখিছ চঁাদ �মেঘ ঢাকেলা, ঠা�া হাওয়া �যন আমার
চািরিদেক ইে� কের �খলা করেছ, অ�কার �বেড় চলেছ �মাগত, �সই অেধ�ক ঘুম অেধ�ক �জেগ থাকার মেধ�ই
�দখিছ, অ�কার �যন তরল ভােব আমার চািরিদেক এেস ছািড়েয়েছ, অ�কার আমােকই �দখেছ অবাক হেয় �যন -
�যন আিম অপরাধ কের �ফেলিছ জীব�শায় এ কবরখানায় ঢ�েক, তাও রােতর �বলায়! �য কবরখানা, সান
িডেয়েগার �সেমটাির আমােক এতিদন আন�, শাি� িদেয় এেসেছ, �সই কবরখানা আজ আমােক �মের �ফেল
তােদর দেল �নওয়ার জন� ��ত হে�, ঠা�া �মাগত বাড়েছ , চঁাদ �নই, - আেলা �হের �গেছ, এখন সময় আঁধােরর
এবং আঁধােরর বািস�ােদর!
"হ�ােলা" ! এক িফসিফেস ডাক �েন সি�ৎ িফরেলা - �� �দখলাম সামেন অ�কাের �যন কেয়কজন মানুেষর
আকার ধের এেস দঁািড়েয়েছ ! তােদর আর িকছ�  �বাঝা যাে� না
�কবল মানুেষর মেতা আকার ছাড়া - যােক আমরা বিল "িসলেহােয়ট" - আবারও ডাক এেলা - "হ�ােলা �কিভন"!!
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"�কিভন" ???? আিম ধড়মিড়েয় উেঠ বসলাম - অ�কাের �চাখ সেয় এেসেছ িকছ�টা, িক �দখলাম জােনা ই�?ু কত�েলা
ব�কােলর মৃত, পচা �কেনা মৃতেদহ আমার িদেক �চেয় দঁািড়েয় আেছ - কা�র �চােখর জায়গায় গত� , কা�র এক �চাখ
গলা অন�টা সাদােট, কা�র �চায়ােলর মাংস ঝুেল যাে�, কা�র হাত �নই - এমন

সামেন একজন বৃ� �িকেয় যাওয়া মৃতেদহ - �সই আবার ডাকেলা, এই িনেয় তৃতীয়বার - "হাউিড! �কিভন মাই ম�ান! ইটস
িবন লং - হাউ আর ইয়উ" ?
আিম পাথেরর মত বেস আিছ ! আিম অবাক হেয় �নলাম আমারই  �ঠঁাট নেড় উ�র িদেলা আেমিরকান ইংিলেশ - "হাউিড  
ট�  ইয়ু ট�! আই অ�াম ��ািনং ট�  �ােভল দ� ওয়া��  - ি�জ �টক �কয়ার অফ দ� িস� �হায়াইল আই এম গণ - ওয়ারী নট, ফর
আই উইল িব ব�াক আফটার �টন ইয়াস� - �স হ�ােলা ট�  শ�ানন।"
এরপর তারা �কােনা উ�র িদেলা না, বুঝেত পারলাম আঁধার কেম আসেছ, মৃতেদহ�েলা �যমন অ�কার ফঁুেড় এেসিছেলা,
�তমিন অ�কােরই িমেশ �গেলা, চঁােদর আেলা িফের এেলা, কবরখানায় আরও রাত বােড়,আিম মাথ�ার কবর �থেক উেঠ
সে�ািহেতর মেতা �বিরেয় বািড় িফের �েয় �গলাম।”
---------------------------------------------------
আিম অবাক হেয় আবার �� করলাম, “মােন?”
এমন সময় �ভেমর কল আেস। ওর সােথ কথা বলার পেরই আমার বািড় �ফরার টানটা অনুভব করলাম। রােতর
অ�কার �নেম �গেছ শহের। বাইের �চ� বৃ� �� হেয়েছ। আমার ব�ােগর মেধ� ছাতা িছল, িক� এমন মুষলধাের বৃ�
এেলা �য ছাতার বঁাধ মানেলা না। আিম এিশয়া�ক �সাসাই�র পােশ এক জায়গায় িগেয় দঁািড়েয় একটা ক�াব বুক
করলাম। হঠাৎ �দখলাম রােকশ বৃ�েত িভেজ িভেজ �হঁেট যাে�। হঠাৎ আমার মেন হল �য, মানুষটা যখন আমােক
এতটাই �হ� করেছ তখন আিম না হয় ওর মাথায় একট�  ছাতাটা ধির, যিদ একট�  উপকার হয়। আিম ছাতাটা িনেয় ওর
কােছ �যেতই আমার ক�াব এেস �গল। আমরা দজুেনই ক�ােব উঠলাম। ও বেলিছল সামেনই �নেম যােব। এর মেধ� গািড়েত
উেঠ  কখন �য আমার �চাখ �লেগ �গিছেলা আিম বুঝেতই পািরিন আর তার মেধ� রােকশও কখন �নেম �গেছ আমার মেন
�নই। িক মরেণর ঘুম এেসিছল িক জািন বাবা! আিম বািড় িফের সবার আেগ রােকশেক একটা সির বিল, �কননা সিত�
আমার ভীষণ খারাপ লাগিছেলা। ও একটা দঁাত �বর করা ইমিজ িদেয় ির�াই করেলা।
-------------------------------------------------------------------
১৩ িডেস�র, ২০২১
=================
আিম রােকেশর �ট িনেয় একটা গ� �লখা �� কেরিছ। সিত� িশহরণ জাগােনার মেতা ঘটনা।  িক� ওর �থেক পুেরা ঘটনা
এখনও �শানা হয়িন। �লাকটা �ফােন আমার সােথ কথা বেল িক� �ট িনেয় িডসকাস করেত চাইেলই বেল সামেন বেস
বলেব। মােঝ মােঝ খুব রাগ হয় আমার। আবার একিদন �দখা করেত হেব। আেগ মেন হেতা আিম হাল ধের আিছ আর
রােকশ দঁাড় টানেছ। িক� এখন �দখিছ সবটাই ওর হােত। আিম চাইেলও ওর কথা না �মেন থাকেত পারিছ না। মেন হে�
আমার িনেজর মেনর ওপর আমার সব িনয়�ণ হািরেয় �ফেলিছ। ওর কথার মেধ� �যন অসীম সমু� আর কথা বলেলই
আিম হািরেয় যাই। িক� ওর  অিভব�ি�র মেধ� �যৗনতার �রশমা� �নই। �থমিদন আমােক একবারই ভােলা কের
�দেখিছল, আর আমার মেন হেয়িছল আমার মাথা �থেক পা পয�� �কউ �যন একটা পালক বুিলেয় িদল। �সই সময় সিত�ই
আমার গােয় কঁাটা িদেয় উেঠিছল। িক� �সটা �িণেকর জন�।

--------------------------------------
১৫ই িডেস�র ২০২১
===================
 আজ আিম আবার রােকেশর সােথ �দখা কির। �িতবােরর মেতাই আমােদর মেধ� �াভািবক কথাবাত� া হল। িক� আিম
ওর কািহনী �শানার জন� �বশী অি�র িছলাম। কারণ আমার বারবার জানেত ই�া করিছল “�কিভন” �ক? �ধেয�র বঁাধ
�ভেঙ ওেক বেলই �ফললাম,
“এই �কিভন �ক িছল?”
রােকশ �হেস উ�র িদল, “এত অি�র হেল হেব ই�?ু বলার জন�ই �তা এেসিছ।”
এটা �শানার পর আমার অি�রতা আরও �বেড় �গল। আিম আবার অনুেরাধ করলাম। তারপর কিফ কােপ চ�মুক িদেয়
বলেত �� করেলা।
“�কিভন ম�াকিগন�। িহ ওয়াজ আ �শিরফ ইন এ িহক টাউন অফ �ট�াস। িহ ওয়াজ শট অ�া� িক� বাই িহজ ওন
�ডপু�। হাউ িহ টান�ড ইনট�  আ �ডমন ইউ �ডা� �না। �কিভন ইজ দা ি�িরট �ইচ পাসড ইনট�  িম। 
তারপর এই �কিভন আমােক ��ত��ায় পিরণত কের। ওই জন�ই আমার �র আসেতা, �রড ওয়াইেনর �িত এত টান
মােন �যন র�। �স এক সীমাহীন িপপাসা। �হােয়ন..�হােয়ন িহ কামস, আই ফীল এ��মিল থারি�।”
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আিম আ�য� হেয় িজ�াসা করলাম, “ �কিভেনর আ�া �তামার �থেক িক চায়?” রােকশ একিনঃ�ােস উ�র িদল, “��শ �াড
আর ��শ মাংস। তার িবিনমেয় �স আমার ক�া�ার বাড়েত �দয় না। �স আমােক বঁািচেয় �রেখেছ আর আিম ওেক বঁািচেয়
�রেখিছ। উই আর ট�েগদার। অিতির� ��াক করার জন� আমার ফু�� েস কেয়কটা �ট ধরা পেরিছল ২০১৪ সােল। তারপর
�সটা  ২০১৭ সাল পয�� ব�াপকভােব বাড়েত থােক। বাট নাউ �দ আর িরিডউিসং। আিম এখনও  সমপিরমােণ ��াক কির।”
আমার সিত� তখন ভয় লাগেত �� কেরিছল। িক� িকছ�  বুঝেত না �দওয়ার ভান কের আিম বেল �ফললাম,
“আর ইয়উ িসিরয়াস?”
“হঁ�া ই�।ু ত� িম হয়েতা �খয়াল কেরেছা �য আিম �তামার সােথ সে��েবলা �দখা কির। কারণ আজও আিম িদেনর আেলা সহ�
করেত পািরনা।”
আিম তখন কঁাপা কঁাপা গলায় িজ�াসা করলাম,
“��শ �াড আর মাংস ত� িম �কাথায় পাও?”
“এই �য আমার চারিদেকই আেছ।”
এই বেল ইি�তপূণ�  দ�ৃেত তাকােলা রােকশ। আমার �কমন একটা অ�ি� হেলা। মেন মেন ভাবলাম, �ভমেক �ফান কের ডািক,
এবার আমােক উঠেত হেব।
“�লট হয়িন ই�,ু বারবার ঘিড় �দেখা না”
ধীর গলায় বেল উঠেলা রােকশ। পাক� ি�েটর অিলপােব ভীড় কমেত �� কেরেছ তখন। রােকশ আমােক বলল, “চেলা �তামােক
এিগেয় িদেয় আিস �মে�া অি�।” িনেজেক আড়� কের �লাকটার সােথ হঁাটেত থািক আিম। আড়েচােখ �মাবাইল �দখিছলাম।
নাহ �ভেমর �কান �মেসজ আেসিন। 
“ই�,ু বঁা িদেক এেসা, এ গিলটা শট�কাট।”
 

চলেব....
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�ল��ল�

    এই ভাঙােচারা দেূভ� দ� পেথ যাতায়াত কিরেত িগেয় গােয় িপেঠ ব�াথা �বদনার আিবভ� াব হইয়ােছ িদন
কতক । আসেল ব�বছর �ঢউ �খলােনা কা�কায�ময় পেথ বাসযা�ার অিভ�তা িবলু� িছল। মাস কেয়ক
হইেলা চাকির সূে� গ�ব��েল �পাি�ং এর িব�প �ভাব এ� । �ায় গ� এলাকাই বলা চেল এেক । 
 পথঘােটর উ�য়ন �সভােব আিসয়া �পৗ�ছয়িন এখনও, পূব�তন �রল �কা�ািনর মালবাহী �রলগািড়র মতন 
 �মেরেকেট সারািদেন পঁাচখানা িক ছ'খানা বােসর যা�াপথ এ� । বােসর  অব�াও তৈথবচ , অেনকটা
কলকাতায় �াম গািড়র ত�ল� বলা চেল । 10 িকেলািমটার �যেত ঘ�া খােনক �াস-��াস �ঠিলয়া অিত কে�
হঁাপািন �রাগীর মেতা কিরয়া অবেশেষ �কানায় �পৗ�ছয় ।  'একবার না পািরেল �দেখা শতবার'(if at first
try you don't succeed, try try again ), এ�েপ �াইভার হিরপদ এে�েলটের চাপ িদেয় ' জয় বাবা
�ফলুনাথ' বিলয়া যা�া কের। 
 এরই নাম চাকুরী। '�যমন খুিশ �তমন সােজা'-র মেতা নয় বরং ' �যমন পািব �তমিন িনিব, না হেল �কেট
পড়িব ' �গােছর িজিনস । পেকট এ �মাবাইেলর ট�ংটাং �শানাও দ�ুর, তাই অিত িবিচ� য��েক এই
যা�াকােল �কামায় আ�� কিরয়া নািস�ংেহােমর (ব�ােগর ) �কান এক কুঠুিরেত আব� কিরয়া রািখ ।  �থম
িদন �তা অবুেঝর মেতা পূব�াভ�াস মত জামার বুক পেকেট সামান� মুখ বাড়াইয়া রািখয়া িছলাম । হঠাৎ
বােসর অত�ািধক ফাজলােমােত বঁানেরর ন�ায় ল�িদয়া জানলার ফঁাক গিলয়া উিড়য়া যাইেত উদ�ত।
�কােনা�েম পা��বত� ব�ি��েক লাথাইয়া কনুই �ারা �তাইয়া অ�থিলট্ হইয়া সামাল িদয়ািছলাম । িনেজর
এবং �মাবাইেলর কান মুিলয়া �সই �য কারাগাের বি� কিরয়ািছ বত� মােনও উ��েলই িনে�িপত এবং
উেপি�ত হইয়া পিড়য়া রিহয়ােছ ।

Sudip Das 
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কম�সূে� আিম িশ�কতা কির। যিদও বলা বা�ল� আধুিনক িশ�া ব�ব�ায় িশ�ক�েপ কম
�াক�  �েপ অিধক দাপাদািপ কিরেত হয় । িবদ�ালেয় যাইয়াই বুক- ওয়াক�  ছািড়য়া �পপার ওয়াক�
লইয়া ব�� হইয়া পিড় । পূেব�র িশ�ায়তন আপন বাসা হইত �ায় 200 িকেলািমটার দরূবত�
একখািন অিহ� ুপাড়াগঁােয় িছল । তাহা হইেত িন�ার পাইয়া বাসার িনকটবত� বদিল লইয়া এক
�াচীন িবদ�ালেয় আিসয়া জ�ুয়ািছ ।  ছা�সংখ�া �ত�ল হইেলও িশ�ক সংখ�া অ�ত�ল,
�মেরেকেট িতনজন ,  তাও আবার �মা� িসিনয়র অবসেরর �চৗকােঠ পা বাড়াইয়া দঁাড়াইয়া
রিহয়ােছ । সরকারী ডাক আিসেলই �পছেনর পা সটাং বািহর কিরয়া �তপেদ ��ান কিরেবন।

�ঢউ �খলােনা �ায় পাহািড় পেথ যাতায়ােতর �হত�  শিন ও রিব আমার িব�াম ।  ব�থা-�বদনা
উপশেম ভিলিন লাগাইবার তের িব�াম । এখন খািল মেন হয় "�েগ�র দাস� অেপ�া নরেকর
রাজ� ��য় " ।এ�প চিলেত থািকেল ি�েশর �কাঠায় �য অব�া তাহা প�ােশর �কাঠায়
�পৗ�ছােত না �পৗ�ছােতই �মদমাংস বিজ�ত এক ক�ালসার অবয়ব িবদ�ালেয় িশ�কতা করেত
হািজর হইেবন। যাহার প�া� বাের বাের িনেচর িদেক নািমেত মুিখয়া থািকেব আর গােয়র জামা
ফত�য়া হইয়া পতাকার ন�ায় উ�ীয়মান রিহেব । 

এই �তা  �সিদন  হঠাৎ �বেখয়ােল পেকট হইেত একখািন িসগােরট বার কিরয়া ধরাইেত িগয়া
আেরক িবপি� । �দশলাইেয়র �খাপ খুিলয়া �দিখ িতনখািন কা� মাথায় �গাল কিরয়া কােলা
�গাবর �লিপয়া চ�া�া �খােলর মেধ� পিড়য়া মারামাির লাঠালা� কিরেত শশব�� । সযে� এক�
এক� কিরয়া দখুািন অবাধ� হইেল তৃতীয়পে�র পালা আিসেল অিত সাবধােন ��িলত
কিরবার �চ�া কিরেতিছ, �ক �সই সময় বােসর আগাপাছতলায় এমন ঝঁাকুিন পিড়ল, �য�প
�ঘাড়ার �লজ ধিরয়া টানাটািনর ফেল �স �যমন প�াৎপদযুগেলর �িতবত�  ি�য়া কের �স�প
আিম �ঘাটেকর ন�ায় লাফাইয়া উ�েতই ও�েজাড়া হইেত িসগােরট� �াধীনতা সং�ামীর ন�ায়
িবে�াহ কিরয়া জানালা হইেত ল� িদেয় উিড়য়া পথপা��বত� �ডাবায় পিড়য়া খািব খাইেত
লািগল । �চােখর সামেন �দিখলাম ��তপরী খািব খাইেত খাইেত একসময় িনথর হইয়া ভািসেত
লািগল ।  অতঃপর �াইভার হিরপদ  বাবাজীেক হােত পােয় ধিরয়া বাস থামাইয়া ি�তীয়� �ঠঁােট
ঝুলাইয়া িনিব�� িচে� মুখাি� কিরলাম। 

িভেড় ঠাসা ঠািস রিহেল বােসর অনুেলাম-িবেলােমর মা�া িকি�ৎ কম হয়, পর� এই িবরল
�জািতর এলাকায় জনমানেবর অপয�া�তার দ�ন ভীড়বিজ�ত বােস রামেদব বাবার অত�িধক
মা�ায় কৃপার আিধক� �বসুেরা ভােব �দয়া�ম । িহেসব-িনেকশ কিরয়া সাকুেল� ছ'খািন �াম
আপন ঔিতেহ� ছড়াইয়া িছটাইয়া রিহয়ােছ । সব�েমাট িতনখািন �াথিমক িবদ�ালয় �াপন করা
হেয়িছল �াধীেনা�র যুেগ । এ�প গমনাগমেনর  পেথ একিদন অিব�াস� ভােব সু�রী এক
ললনার সিহত �চাখােচািখ ( অদেৃ� �ভদ�ৃ ) হইল । পূেব� �দিখয়ািছ বিলয়া �রণ হইেলা না।
উ� সময়� িছল আগমেনর �া�ােল । আমার িবপরীেত দ-ুিতন� িপছেনর িসেট বিসয়া দরূ
আকােশর পােন চািহয়ািছল । �বশ ি�� , আজানুলি�ত �সানালী �কশ , �গালগাল, 
 ��তপাথেরর মেতা গােয়র রং , �রাদচশমা  পিরহীতা রমনী  লাল হলুদ এর িম�েণর তঁােতর
শািড় ��তপাথেরর উপর আ�াহংকাের িবরাজ কিরেতিছল। দি�ণ হে� বাহারী ঘিড় আর বােম
িফনিফেন এক� লাল সুেতা । অনািমকায় �সানার আং� । বাহারী নেখ িপি�শ্ �নইলপিলশ । 
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িভন�হী পরী �দিখয়া �াথিমক িব�লতা সে� কিরয়া িদন কেয়ক কা�ল । অন�ান� িদেনর ন�ায় আজও
পূেব�া� মহাযাি�ক ব�েত কিরয়া ক�েপর গিতেত চিলেতিছ ,, পুনরায় ঘাতক রমণীর সা�াৎ দশ�ন হইেলা
। আমার �েপেজর পরবত� �েপজ হইেত মহারানী চািপেলন। �সৗভাগ�বশত বা দভূ� াগ�বশতই হউক
আমার পােশর িসটখািন অপূণ�  থাকায় তাহার চ�ু এবং অবয়ব তাহেতই সায় িদল। অধেরা� �গালািপ রং
আবৃত তাহা হইেত সুমধুর সুবাস িনগ�ত হইয়া আমার নািসকা প�িবত কিরয়া অ�ের অজানা �েলাভেনর
উে�ক কিরেলা । �কামল নমনীয় শরীেরর �শ�মা�ই আমার িশরা-উপ িশরা�িল �কমনতর কি�ত হইয়া
িব�ব কিরয়া উ�েলা। না �দিখবার ভান কিরয়া জানালা িদয়া বািহের চািহয়া রিহলাম �যন কুছ পেরায়া
�নিহ ।  �ভতের �য অ��ত ক�ন লািগয়ািছল তাহােক  অ��� কিরয়া অধৃত হইয়া রিহলাম । 

  �কৗত�হল আর আেবেগ শরীেরর �ভতেরর দানব লাফালািফ কিরয়া ব�� হইয়া পিড়েলা। ব��তার ভান
কিরয়া িবনা কারেণ ব�াগ�র সম� ঘর খুিলয়া অকারেণ হাত ঢ�কাইয়া পুনরায় ি�র , ভ�ল বললাম অি�র
হইলাম । এই কিদেন আজই �থম যা�ার সুগি� পান কিরলাম , স�বত উ�েত �শ�  বা িড-ওর  মাদকতায়
মাতাল হইয়ািছলাম । চািহেত ই�া কিরেতিছল তথািপ ভ�াবলা ভািবেব মেন কের িবপরীেত চািহয়া
থািকবার িন�ল �চ�া �� কিরলাম ।

-----   অক�াৎ �� আিসল-- " আপিন �কাথায় যােবন "?

….. ভ�াবাচাকা ও থতমত খাইয়া ত...ত ... কিরয়া সভেয় অেগাছােলা ভােব উ�র িদলাম,' িদিঘরপুল ' ।

----- মুচিক হািস উপহার িদয়া কিহল ," আিম রানী" ।

 মেন মেন ভািবলাম আিম স�ক ক�না কিরয়ািছ �ধু পূেব� ' মহা ' সংযু� কিরয়া ' মহারানী ' আখ�ায় ভ� িষত
কিরয়ািছলাম । 

….. ' ওহ্ ' .. বিলয়া সামান� দঁাত �কলাইয়া ইষৎ হােস� যু� কিরলাম , 'আিম সু�দ' । 
  
---- " �বশ সু�র নাম �তা আপনার, সু�দ অথ�াৎ যার �দয় সু�র "। কে� িমিহ সুেরর �েলপ ।

 পু�ষালী ল�া ভাব �দখাইয়া �ধু এক� হািসলাম । অতঃপর কিহলাম ' আপনােক �তা এর আেগ কখেনা
�দিখিন এপেথ  '?

  �হেস উঠেলা �মাহময়ী , " আিম িদনকেয়ক হেলা �বতালপুেরর িবদ�ালেয় গান �শখােত যাই । মােন গােনর
িশি�কা আিম " ।

  �বতালপুর হইল িদিঘরপুেলর পূেব�র �াম।এ অ�েল �বিশরভাগ �ামই বিধ��ু । 

 …. " আর আপিন " ? 

     সহােস� কিহলাম,' অধম একজন �াথিমক িশ�ক । িদিঘরপুেলর মা সর�তী িবদ�ায়তেনর িশ�ক ' ।
মেন মেন ভািবলাম সর�তীর আশীব�াদ �তা দরূ� , হঁােসর পঁ�াক পঁ�াক শ�ট�কুও িবদ�া�েন আিসেত
অবাধ�তা কের । 

 … " আপিন অধম! িক কের জানেলন " ? 
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কী বিলব িকছ�  বুিঝয়া না পাইয়া �কবল ছ�হীন হািস হািসলাম । �পশাদািরে�র কারেণ তাৎ�িণক
আলাপচািরতাও ছ�িছ� হইয়া মহারানী গ�েব�র উে�েশ� স� ত�াগ কিরেলন । 

   �াথিমক �লু�তা কাটাইয়া উ�েত পাির নাই বিলয়া �ত�হ ব�কুলিচে� বাস �েপেজর �িত চািহয়া উদ�ীব
রিহতাম । ভািবেলই মেনর মেধ� �কমন �যন বণ�নাতীত িশহরণ জািগয়া উ�ত ,�হমি�ক পবন অলসভােব
িবচরণ কিরত। ঐি�ক িবষেয় িবফল মেনারথ হইয়া ব��তা, উ�তায় পিরণত হইেতা । পােশ অপর �কহ
বিসেল অ�স� ও িবরি�ভােব আহত হইয়া যািচয়া তাহার সিহত অেহত�ক দ-ুচার� িববাদ লাগাইতাম, �শেষর
�� মেন হয় আরিক । 
  
   িদন কতক িবফল মেনারেথর মধ� িদেয় কাটাইয়া হঠাৎ একিদন সফলতা আিসয়া দঁাড়াইল অথ�াৎ বিসল ।
মেনর মেধ� �হমে�র �ােতর মৃদমু� শীতল বাতাস বইেত লািগেলা , �ঘালােট �মঘ কা�য়া �ভােতর তপেনাদয়
হইল �যন। বসে�র ঝরাপাতা বৃ� অসমেয়র বষ�ণ পাইয়া তৃ� হইয়া ডােল ডােল নবপ� ফঁুটাইেলা ।
রজনীেশেষ বসে�র �কািকল বৃ�শােখ আিসয়া �যন দঁাড়কােকর পােশ বিসেলা।  সীেট একা বিসয়া যতটা
�া���তা থােক তাহা সরাইয়া মহাশয়ােক �বশ খািনকটা িনভৃত �ান দান কিরলাম। ' জামাই কইন�ার �দখা
নাই ��� র বার িবয়া ' ভািবয়া মেন মেন ল�া পাইলাম ।    ল�ােক �গা�ােস িগিলয়া বিললাম,' শরীর ভােলা
আেছ আপনার '?

�মািহনী বিলেলন ," হঁ�া �স �তা �বশ চলেছ। �কন বলুন �তা? আমােক �দেখ িক �স রকম িকছ�  মেন হে� "?

   ' না না আসেল এ কয়িদন �তা �দিখিন, তাই ভাবলাম শরীর টরীর খারাপ হেলা নািক' ? বিলেত বিলেত িবষম
খাইয়া �ফিললাম ।

  মায়াবী �হা �হা কিরয়া হািসয়া উ�ল, �যন আিম �কােনা হািসর  �জাকস্ বিলয়ািছ  ।

....'  িক হেলা হাসেলন �য ' ?

 -- " তারমােন আপিন �রাজ আমার �তী�া কেরন ? আমায় আশা কেরন " ? �ঠঁােটর ফঁােক �কৗত�হলী হািস । 

   �বশ ল�া পাইলাম আিম। এর �থেক এক �ফঁাটা িশিশরিব�েুত ড� িবয়া মিরেল হয়েতা ভাল হইত। 
হািস থামাইয়া ত�ণী কিহল ," ব�াপারটা হল আিম �রাজ গান �শখােত যাই না বা বলা �যেত পাের �যেত হয়
না। গান �তা িশ�রা �রাজ �রাজ �শেখ না বা ধ�ন �াস কের না "। 

 .. ' তেব ' ? মা�ািতির� �কৗত�হেলর �কােশ জবাব চািহয়া বিসলাম । 

--- " তেব আর িক �য িদন যাই �সিদনই গােনর �াস থােক, �যমন আজ " । 

 িকছ��ণ ভািবয়া বিললাম,'  মােন আজ ��বার তাহেল'  …….

   আমােক অিতির� আর িকছ�  বিলেত না িদয়া " �কই ধেরেছন" �গােছর দ�ু শ� মাখেনর মেতা �ঠঁাট
�জাড়ার ফঁাক িদয়া গিলয়া আিসেলা । 

 িক �হ মা�ার , আমার �গাপাল �নকাপড়া করেছ �তা �কটাক ? সেব চােয়র ভঁােড় �ঠঁাট ড�বাইয়ািছ কথা�েলা
কােনর আগায় আিসয়া ঘা মািরেলা । আসেল কথা�েলার ত�লনায় �ণা িখনিখেন গলাটাই �বিশ তীেরর মেতা
িব�ধল । 
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�কানরকেম ছলিকয়া ওঠা চা'টা সামাল িদেয় মুখ িফরাইলাম । িদঘীরপুেলর রবীনবাবু । মােন রবী�নাথ �ঘাষ । �গাপােলর
বাপ্ । �গাপাল আমার িবদ�ালেয়র চত�থ�  ��ণীর ছা� । �লখাপড়ায় তী� না হইেলও চলনসই । আমার িব�াস কিলযুেগর
পরী�ার িসে�েমর যঁাতাকেল িপিষয়া জীবেনর �থম বেড়া পরী�ায় �তল হইয়া �ক বািহর (পাশ) হইয়া যাইেব । চােয়র
ভঁাড়টা হােত �কঠাক �সট্ কিরয়া জবােব বিললাম , ' তা….ম� নয় । গেণশ উ�াবার স�বনা কম' । 

আমার ি�তীয় ভােগ বলা কথা�েলার সারমম� মাথার উপর িদয়া চিলয়া যাওয়ােত িকছ��ণ িনে�জ হইয়া আমার পােন
চািহয়া থািকয়া �ড়াখু মাখা কালেচ দঁাত �বর কের �হেস উঠেলা। খুশীর না অবুেঝর হািস �বাঝা দায় । �পছন িফিরয়া
�দিখ হিরপদ আর ওর সহকারী না��  চা- পব� সমা� কিরয়া বাসািভমুেখ পা বাড়াইেতেছ  । তিড়ঘিড় আিমও জেলর মেতা
কের অবিশ� পানীয় গলায় ঢািলয়া পােয় পােয় ওেদর িপছ�  লইলাম । আসেল যাতায়ােতর পেথ এই িনমাইকাকার চােয়র
�দাকােন িমিনট দেশেকর �-��ক হয় িনত� । �সখােনই আজ রবীনবাবুর সে� দ�ুু িম� সা�াৎ । উিন চেলেছন শহেরর
এক� ঔষেধর �দাকােন �গাপােলর মাতার জন� �েয়াজনীয় িকছ�  পথ�ািদ সং�েহর �হত�  । অবশ� আিম অেনকবার বেলিছ
�য আমােক ��সিকপসন্ িদেল আিমই শহর �থেক এেন িদেত পারেবা িক� ভ�েলাক আর যাই �হাক িনেজর কাজ িনেজ
করেতই �বিশ পছ� কেরন । উপায় বাতলােতই বেল উঠেতন , না না মা�ার ,তা হয় নািক । ত� িম িগেয় হেল আমােদর
�গরােমর সকেলর মা�ার । �তামােক িদেয় এসব কাজ করােনা যায় নািক । কত �নকাপড়া িশেখ মা�ােরর চাকিরটা
�পেয়েছা । িছঃ িছঃ , �স হয় না । �গরােমর স�েলও িছঃ িছঃ করেব খন। 

  নাটকীয় সা�ােতর তৃতীয় পািব�ক মূল�ায়েনর িদন ল�� কিরলাম রাজরানীর কঁােধ ভ�ািন� ব�াগ ছাড়াও হােত �মাটা
মেতা কী একটা �শাভা পাইেতেছ । ধিরবার �কৗশেল সে�হ হইেলা মূল�বান স�দ-ট�দ অবশ�ই হইেব ।  �কৗত�হলী দ�ৃর
শর িনে�প কিরয়া অপলেক আিব� হইয়া কেতা িক মেনামু�কর িবষেয় বৃথা আেবেগ ঊিম�মালার ��ােত সঁাতার
কা�েতিছ , সহসা �চনা মধুর কে� সি�ত িফিরেতই �চােখর সামেন ফঁু�য়া উ�েলা মধুময় একদলা হািস । িনকটবত�
হইেতই বুিঝেত পািরলাম হােতর ব��  একখািন পু�ক । এবং �স� �য যেথ� স��শালী তাহা উহার আ�ােদর বহর
�দিখয়াই অনুিমত হয় । 

 স�বত অবসর যাপেনর একা� স�ী ও� । অ�ের খুশীর বীজ বপন কিরয়া মেন মেন �ন�নাইয়া উ�লাম , ' যিদ হই
বইখাতা ওই শাড়ীর ফঁােক ' ।
 আহ্ শরেম মিরয়া যাই ……..' কালেনিমর ল�া ভাগ ' । 

---- " �কমন আেছন" ? বিসেত বিসেতই ��টা কিরেলন সু�রী । 

 উহার �কােনা�প �িতি�য়া ব�� না কিরয়া জািনেত চািহলাম ,' বই পড়ার �নশা আেছ বুিঝ '?

 স�বত ��টা �িনয়া খুশী হইয়াই িবগিলত কৈ� বিলল ," �উউউউমম...খুউউউউব "। "�শ�িপয়ার , িবভ� িতভ�ষণ ,
তারাশ�র , আশাপূণ�া �দবী , এমনিক িকটস্ সবার বই আমার খুব ি�য় "। 

... ' বা�া .. আপিন �তা �দখিছ বাইিবি�ওফাইল' !

---- " আপিন বইটই পেড়ন না " ? 

  �হেস বিললাম , ' খুব একটা না । ওই আর িক �েয়াজন পড়েল বা সময়টময় �পেল একট�  আধট�  পাতা ওলটাই' । 

----   " �মমম, তার মােন আপনার বই পড়ার �নশা একদমই �নই " ।

  �পশার সিহত তাল-লয় িমলাইয়া কিহেত �গলাম তাই িনেয়ই �তা থািক । িক� এখন বিলেত পািরলাম না । উে� বিললাম ,
' হােতর ওই বইটা িকেসর '? 

----  " িকেসর মােন "? �ব�িবক চাহিন �েয়াগ কিরয়া িজ�ািসল । 

... '  িকেসর মােন , কী বই  �সটাই জানেত চাইিছ ' ? শা� �ের বিললাম । 
কিল  কথা  -  ২০



---- "  ওহ্ তাই বলুন । আসেল এটা �কােনা নািম �লখেকর বই নয় । নত�ন একজন �লখক স�িত ভােলাই �লখােলিখ করেছ �জেন
পড়েত আ�হ হেলা । �মমম আ�হ হেলা বলাটা �ক নয় , বলা যায় আ�হটা বাড়েলা "। 

…..  '  কী নাম ' ? 

------ " �লখেকর" ? 

 ….  ' আের না না বইেয়র '? 

-----  " রহস�েভদী জাহাজ" । 

   �ত� ��ের িকছ�  �িনবার অেপ�া না কিরয়া ত�ণী একিন�ভােব বিলয়া চিলেলন -----" খুব সু�র �লেখন । �বশ আঁেটাসঁােটা আর
জমা� । �লখার ছ��ও অপূব� । ভাষা�ান অিবচায� । আমার �বশ ভােলা লােগ ইনার বই পড়েত । ধরেল আর �শষ না কের �ি� পাই
না । তাই �তা সে� কের বেয় িনেয় �বড়ােনা । খুব ই�ােরি�ং বই । ভরপুর রহেস� �মাড়া এক �ীেপর গ� । পড়েত পড়েত গােয় কঁাটা
িদেয় ওেঠ । এক রহস�ময়ী" ….., বিলয়া আমার ক�ণ মুেখর িদেক চািহয়া পুন�ি� কিরল ," সির সির আপনােক �বার করিছ আিম ।
আসেল বইেপাকা মানুষ �তা তাই সুেযাগ �পেলই �দাকান খুেল বেস পিড় "। 

... '  �লখক� �ক ' ? আিম হািস চািপয়া িজে�স কিরলাম ।

  উৎসােহর মা�া চত��� ণ বৃি� কিরয়া বিলল , " সুখবৃ� �সন "। 

  �ঠঁােট ব�া�া�ক সরসতা বজায় রািখয়া কিহলাম,' এ আবার কী রকম নাম । সু-খ-বৃ-�'।

  গিব�নী এবার একট�  রািগনী হইয়া উ�েলন । িন��র রিহয়া মুখািভনেয়র মাধ�েম বুঝাইয়া িদেলন উিন িকি�ৎ িবর� �বাধ কিরয়ােছন
। 

 ….  ' নামটা হয়েতা ছ� বা �ভক । সেব ট�কটাক �লখােলিখ �� কেরেছন তাই আর িনেজর নােম �লখার সাহস জিুগেয় উঠেত
পােরনিন । আজকাল এই হেয়েছ এক ফ�াশন্ , িলখেত জানুক, না জানুক িহিজিবিজ িলেখই �লখক হওয়ার �� �দেখ এরা' ।
রানীমহাশয়ার � �মশ ধনুেকর মেতা বঁাকা হইেতিছল । �ঠঁাট পািলেশর উপর ��ােধর �রখা আকুিলিবকুিল কিরয়া িতরিতর
কিরেতিছল । রােগর �শাভা �দিখয়া আিম মেন মেন �স� হইয়া অ�ের হািসেতিছলাম । 'দ'ুিদন পের আর এেদরেক খুঁেজ পাওয়া যােব
না। এরা সব'……

    মুেখর �াস কািড়য়া এত�েণর সংযম ত�াগ কিরয়া িসি�ত ��াভ আমার উপর উগরাইয়া িদেলন । বিলেলন , "�ভক হেত যােব �কন ।
এটাই আসল নাম । আর আপিন । আপিন এসেবর কী �বােঝন । সািহত� স�ে� কতট�কু ধারণা আপনার? সািহত� হেলা িগেয় সমুে�র
মেতা গভীর যার তল পাওয়া যায় না । মানুেষর ব�� মেনর সু� অনুভ� িত �েলা সািহেত�র মাধ�েম ফঁুেট ওেঠ "। 

 ….. ' কী কের জানেলন ' ? 

-----  " আমার মেন হয় তাই বললাম । উনার �কািশত সব বই আিম পেড় �দেখিছ । অেনক সময় �কাশকরাই স�াদকীয় কলেম িকছ�
গূঢ় তথ� পিরেবশন কেরন । �তমন হেল এতিদেন িন�য়ই জানেত পারতাম । আর , আপনারই বা িকেস মেন হেলা এটা �ভক । এই িনেয়
উনার দশ-দশ� বই �কাশ �পেলা । সব কটাই আিম পেড়িছ , �কাথাও �ভক বা ছ� , এটার িব�মুা� আভাষ পাইিন । আিম হলফ কের
বলেত পাির এটাই �লখেকর আসল নাম " । 

…. ' তা,  হেব হয়েতা । ওসব জগেত আবার আমার িবচরণ �নহাতই সামান� । আপিন যখন এেতা �জার িদেয় দািব করেছন , ' আমার
দািব মানেত হেব ... মানেত  ---  " �শষ মূছ� া ভািঙবার সময় �স এক মহামুি�র আ�াদ পাইল । �দেহ �যন উ�াপ নাই , ��ন নাই ,
জীবন নাই , সব�িল ইি�য় অবশ িবকল হইয়া িগয়ােছ হা�া বায়ূর মত , পু�ীভ�ত কঁুকড়ােনা কূয়াশার মেতা �স পৃিথবীেত সংল� হইয়া
আেছ । তাহার সম� অ��ত অি�� ব�ািপয়া এক তর�ািয়ত ি�িমত �বদনা ---- মৃদ ুঅথচ অসহ� , দরূে�য় অথচ �চতনাময় । �চাখ
খুিলবার �চ�া কিরয়া পািরল না । জগেত আেলা নাই , শ� নাই , চািরিদেক �ধু মূ�মূ�� পিরবত� নশীল রি�ন যবিনকা ……. কার �লখা
বলেত পােরন " ? নীরেব আমার মুখপােন িকছ��ণ চািহয়া থািকয়া ��ে�র ��া�র কিরয়া গব� ধািরনী সগেব� বিলেলন , " তারাশ�র
বে��াপাধ�ায় " । " গে�র নাম জননী" ।  হেব '.. অগত�া হার মািনলাম' ।  
 --- " �শষ মূছ� া ভািঙবার সময় �স এক মহামুি�র আ�াদ পাইল । �দেহ �যন উ�াপ নাই , ��ন নাই , জীবন নাই , সব�িল ইি�য়
অবশ িবকল হইয়া িগয়ােছ হা�া বায়ূর মত , পু�ীভ�ত কঁুকড়ােনা কূয়াশার মেতা �স পৃিথবীেত সংল� হইয়া আেছ । তাহার সম� অ��ত
অি�� ব�ািপয়া এক তর�ািয়ত ি�িমত �বদনা ---- মৃদ ুঅথচ অসহ� , দরূে�য় অথচ �চতনাময় । �চাখ খুিলবার �চ�া কিরয়া পািরল না ।
জগেত আেলা নাই , শ� নাই , চািরিদেক �ধু মূ�মূ�� পিরবত� নশীল রি�ন যবিনকা ……. কার �লখা বলেত পােরন " ? নীরেব আমার
মুখপােন িকছ��ণ চািহয়া থািকয়া ��ে�র ��া�র কিরয়া গব� ধািরনী সগেব� বিলেলন , " তারাশ�র বে��াপাধ�ায় " । " গে�র নাম
জননী" ।  
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 ...  ' তারাশ�র �তা খুব বেড়া �লখক । এখনকার এরা সব উনােদর নেখরও সমত�ল� নয় । তা আপনার �দখিছ �ৃিতশি� খুব তী�
। লাইন�েলা এমনভােব বেল �গেলন �যন মেন হেলা এই মা� পড়েলন গ�টা । এেকবাের �ঠঁাট� , তেব না বেলও পারিছ না , সু�র
খুব সু�র পাঠ করেলন ' । 

    একট�  �বিশ আেবগ�বণ হইয়া যাওয়ায় িকি�ৎ লি�ত �নে� বিলেলন ," ধূর কী �য বেলন । �সই কেব পেড়িছ । এখন হঠাৎ
কের মেন পেড় যাওয়ােত বেল �ফললাম" । কী �য কির না আিম মােঝমেধ� । �শেষাি�� আপনমেন িবড়িবড় কিরয়া িনেজেকই
দিূষেলন।

…... 'না.. না .. অসাধারণ ভােব বলেলন । মেন হি�ল আপিন গে�র মেধ� ঢ�েক পেড়েছন' । 

-----   "নাট�য়া বালক ধাত� িরয়ার কথা পেড়েছন ? লবট� িলয়া অ�েলর বন� �াম�েলা , চীনা ঘােসর দানা ভাজা আর আেখর �ড় ।
�কঁাকড়া চ�ল ,ডাগর �চাখ । ভাবেলই গােয় �কমন কঁাটা িদেয় ওেঠ । আরণ�ক "…… ভাবুক হইেলন ভ�যুবতী।

  পাঠক মহাশয়া হঠাৎ কিরয়া বু��  িন�ভ ছা� পাইয়া সািহেত�র িদিদমিণ হইয়া অত� �তসােহ আেরা িকছ�  বিলেত যাইেতিছেলন ,
আমার �ে� তাহার সাধনার সুরিছ� হইেলা । '�দিখ একবার' ? 

  আমার ���র অ�িন�িহত অথ�  বুিঝেত না পািরয়া �বাকার মেতা চািহয়া রিহেলন । ' বলিছ,এই বইটা কী একবার �দখেত পাির' ? 

 এবাের �বাধেগাচর হইয়া সহােস� সযে� �কােলর উপর রাখা িশ��েক আমার উে�েশ� বাড়াইয়া িদেলন । িশ��র কেয়ক� পৃ�া
অেগাছােলা ভােব উ�াইয়া পা�াইয়া িকছ��ণ �চাখ বুলাইয়া তাহা ব� কিরয়া মূল�বান র��েক �ফরত িদলাম।

ল�� কিরেতিছলাম যত�ণ আিম বই� চা�ুষ কিরেতিছ ভ�মেহাদয়া অত�া�েহ অপলেক আমার পােন চািহয়া িছেলন । বই�
�দিখেতিছলাম বিলয়া খুশী হইয়া না আেদৗ আিম বই� স�ে� �কােনা আ�হ �কাশ কিরেতিছ িকনা তাহা যাচনার উে�েশ� , অধম
তাহা স�ক বুিঝেত পাের নাই । 

….. " আপিন পড়েবন বইটা " ? ��� �িনয়াই চাপা উৎক�া দীঘ�িনঃ�াস ছািড়য়া আমার অ�র হা�া কিরয়া উিবয়া যাইল । 

  ছ� উৎসাহ িকছ�টা এি�লােরট্ কিরয়া বিললাম, 'আমার �তা মেন হয় আপিন পেড় না হয় আমােক গ�টা িব�ািরত বণ�না
কিরেলই উ�ম হেব । কারণ একট�  আেগই �য �িতভার সা�ী হলাম তােত ওটাই উপযু� মেন হয় । আপিন কী বেলন' ? জািনেত
চািহলাম । 

 িকছ�টা আড়� ভাব স�ল কিরয়া সলে� বিলল, " �সটা স�ব নয় । আ..আ.. আিম �কন আপনােক পেড় �শানােত যােবা ।
আপনার ইে� হেল িনেজেকই পেড় িনেত হেব । আিম পারেবা না" ।

 …  ' আসেল আপনার মেধ� �য �নটা আেছ �সটােতা আমার মেধ� িছেটেফাটাও �নই । তাই জা�্ একটা ��ােপাজাল্ মা� । তা
আপনার অসুিবধা থাকেল বাদ িদন । বরং এক কাজ ক�ন , আপনার পড়া �শষ হেয় �গেল আমায় �দেবন। তখন না হয় আিম
পেড় �নব । ডান্ ' ! 

 �ফু� হািস উপহার িদেয় বিলেলন ," ডান্ । তাছাড়া এনার �তা আেরা �বশ কেয়ক� বই আমার কােছ আেছ । ও�েলার একটা না
হয় আপনােক িদেয় �দব । আপিন ততিদন ওটাই প�ন যতিদন না আিম এটা �শষ কির । পেড় �দখেবন কী অ��ত সু�র �লখা ।
একবার ধরেল আর ছাড়েত ইে� করেব না " । 

  গলায় ঘন সরসতা মাখাইয়া িনম�ল কে� বিললাম , ' �ক আেছ , তাহেল ওই �মৗ-ই সা�িরত রইেলা '। 

 িব�� হািসর �লপন মাখােনা ওে� হািসয়া উ�েলন মহামানীিন । নামার �েপজ আিসয়া পড়ায় ইশারায় " আিস" বিলয়া নািমেত
নািমেত মধুর হািসটা �ঠঁােটর ফঁােক ঝুিলেত থািকল । আিমও �িতভ�তা কিরয়া ইি�েত �ক আেছ বিলয়া হাত নাড়াইলাম । 

   ' �তার ঘরটা আজ সকােলই আিম রমলােক িদেয় পির�ার কিরেয়িছ । �তার জামাকাপেড়র তাক �থেক �নাংরা কাপড়�েলা
নািমেয় সব সাফ�  জেল িভিজেয় �রেখিছ ।  রমলােক বেলিছ কাল �তার জামাকাপড় �েলা ভােলা কের �কেচ িদেত । চা খািব
এখনই না জলখাবার �খেয় খািব '? মহামায়ােদবী তঁার �ছেলর উে�েশ� কথা�েলা বলেলন । 
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ছিবটা বাড়ীেত িনেয় আসার পর �থেকই �কমন �যন আ�� হেয় পেড়েছন �গািব� িসং। িদন সােতক হল ছিবটা িকেন
এেনেছন িতিন। তখন �থেকই �কমন একটা �ঘােরর মেধ� থাকেছন সব সময় । িদনরাত ওই ছিবটার িদেকই তািকেয় আেছন।
খাওয়া, ঘুম সব এখন তার মাথায় উেঠেছ।এত বড় ব�বসা – �সসবও িদন সােতেকর মেধ� �কমন �যন ভ�লেত বেসেছন।
�গািব� বাবুর �ছেল পরমবীর িসং। বছর ২৭ বয়স হেব। তােকই সব িকছ�  একা হােত সামলােত হে�। �গািব� বাবুর �ী
মৃ�য়ী িসং ও ভীষণ িচি�ত। কী হল মানুষটার ? কী আেছ ঐ ছিবেত? ঐ ছিব কী রহেস� ভরা? ইত�ািদ। �কােনা িকছ�  িজ�াসা
করেত �গেলই অস�� �বাধ করেছন �গািব� বাবু। কখেনা বা �চঁিচেয় উঠেছন িতিন,” আমােক িবর� কেরা না , �সৗ�য�
উপেভাগ করেত দাও।“ �ছেল পরমবীরও খুব িচ�ায় আেছ- কী হল বাবার? ঐ ছিবর �িত কীেসর এত আকৃ�টা ? ইদািনং
�গািব� বাবুর �চাখ দেুটা �দখেল মেন হয় �কউ �যন জাদ ুকেরেছ।

 িদন সােতক আেগ �গািব� িসং ও তার �ী মৃ�য়ী �দবী এই ছিবটা অথ�াৎ �পইি�ং টা িকেন এেনেছন। ছিবটা অবশ�
দজুেনরই পছ� িছল। ওয়াল �পইি�ং �দাকােনর মািলক অয়ন কাি� দ�  �গািব� িসং এর �ছাটেবলার  ব�ু। দজুেনই
কলকাতায় বড় হেয়েছন , একই �� ল কেলেজ পড়ােশানা কেরেছন । �গািব� বাবু তার সেখর ওয়াল �পইি�ং �েলা অয়ন
কাি� বাবুর �দাকান �থেক িকেন থােকন। এই �পইি�ং অথ�াৎ ছিব� �সখান �থেকই িকনেলন। িক� �ক জানত এই ছিবেত
এত রহস� লুিকেয় আেছ। �দাকােন ছিব� এক আড়াল কের রাখা িছল। এত রঙ �বরেঙর ছিব থাকা সে�ও আড়ােল থাকা
�সই ছিব�র িদেকই �চাখ পড়ল �গািব� িসং এর। ছিব� এক অসামান� �পসী নারীর । �মেয়� সিত�ই �পসী �স িবষেয়
�কােনা সে�হ �নই, তেব িশ�ীর হােতর �েন �স �যন উব�শী হেয় উেঠেছ । দেুধ আলতা গােয়র রঙ, নজর কাড়া গঠন , টানা
টানা কাজল কােলা হিরণ �চাখ , �কেলা  নাক , মুে�ার মেতা দঁাত , ঘন কােলা চ�ল, সু�র কােলা � , পাতলা �ঠঁােটর হািসেত
�যেকােনা পু�ষই সে�ািহত হেয় যােব।

 �গািব� িসং �তা একদেৃ� তািকেয় আেছন ঐ ছিবর িদেক । তা �দেখ মৃ�য়ী �দবীর একট�  িহংসা হল বেট। তা িহংসা হবারই
কথা। “ অয়ন, ত� িম এমন সু�র একখানা ছিব আড়াল কের �রেখছ �য? আিম িকনব আজ এই ছিবটা।“ �ীর িদেক একবার
তািকেয় বলেলন ,” কী , মৃ�য়ী! �তামার পছ� �তা ছিবটা?” একট�  িহংসা হেলও মৃ�য়ী �দবীর ও ছিব� �বশ পছ�ই িছল।
�দাকােনর মািলক অয়ন বাবু কী �যন বলেত যাি�েলন ......” �গািব�,বলিছ ,ওই ছিবটা আড়ােল �রেখিছ .....।“ �গািব� বাবু
ছিবর দাম হােত ধিরেয় িদেয় অয়ন বাবুেক মৃদ ু�হেস বলেলন “িকনলাম আিম ছিবটা।“ অয়নবাবু একটা ল�া দীঘ��াস �ফেল
অগত�া বলেলন,” �ক আেছ!! ত� িম বাড়ী চেল যাও।আমার কম�চারীরা ছিবটা সময় মেতা �তামার বাড়ী �পৗ�েছ �দেব।“ 
             
�গািব� বাবু ছিবটােক �শায়ার ঘের টাঙােলন।�স এক িবশাল ছিব । �সিদন �েত �েত �বশ রাত হেয়িছল তােদর । মৃ�য়ী
�দবী ইিতমেধ� ঘুিমেয় পেড়েছন ।পরমবীর ও িনেজর ঘের হয়েতা ঘুিমেয় পেড়েছ। তখন �ায় রাত ২:৩০ হেব। �গািব� বাবুর
িকছ� েতই ঘুম আসেছ না। ঘেরর নাইট ল�াে�র আবছা আেলায় ছিবটা �দেখই চেলেছন ।দ ু�চােখর পাতা �যন এক করেতই
পারেছন না। ছিবটা �থেক �যন িবদ�ুৎ ঝলেক পড়েছ। �গািব� বাবু ভাবেত লাগেলন ,” এই �সৗ�েয�র কােছ �যন পৃিথবীর
সব �সৗ�য�ই মা� ।

অে�ষা দ� মজমুদার
"ছিব""ছিব"
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"আজ �যন �গািব� বাবুর িনেজর �ীেকও ত�� বেল মেন হল ,যােক িকনা বছর ৩০ আেগ ভােলােবেস িবেয় কের
িছেলন। িক� �কন এমন ? কী আেছ ওই নারীর ছিবেত ? এমন সৎ চির�বান �লােকর একী অব�া ?এভােবই িদন
সােতক কাটল। �সিদন দপুুরেবলা মৃ�য়ী �দবী যা উপলি� কেরেছন তারপর িতিন �বশ অসু� হেয় পেড়েছন। ঐ
ছিব �থেক িবভৎস িকছ�  �যন �বিড়েয় আসেছ , ছিব িদেয় গিড়েয় পড়েছ র� ,দঁাত �েলা �বিড়েয় আসেছ, চ�ল�েলা
এেলােমেলা, আর �ক ভ� েতর মতনই হািস । িক� এই �প �গািব� বাবু বা তার �ছেল �কউই �দখেলা না। পরমবীর
ডা�ার �ডেক আনেত ডা�ার মৃ�য়ী �দবীেক একদম �টনশন িনেত না করেলন এবং িকছ�  ওষুধ িদেলন। ডা�ার
চেল �যেত পরমবীর মৃ�য়ী �দবীেক িজ�াসা করল,” মা, কী হেয়িছল বলেতা �তামার ?”�ছেলেক সব বলেলন
মৃ�য়ী �দবী ।পরমবীর ভ� েত িব�াস না করেলও আজ অিব�াস করেত পারেলা না । তার বাবার সব সময় �মািহত
হেয় থাকা , তার মােয়র ভয় �পেয় অসু� হওয়া সব িকছ�ই �কমন অ��ত মেন হল পরমবীেরর । �গািব� বাবুর �তা
�কােনা �শ ই �নই, তার �ী �য অসু�। িযিন িকনা �ী, �ছেলর সামান� অসুিবধা হেল অি�র হেয় পেড়ন। কী �যন
ভাবিছল পরমবীর । হঠাৎই �গািব� বাবু আনে� িচৎকার করেলন “ ঐ �তা এেসেছ ! এেসেছ! �পসী এেসেছ!”
বলেত বলেত এক দইু পা কের ছােদর িদেক এিগেয় �গেলন। �সই �দেখ পরমবীর ছ�টেলা বাবার িপছন িপছন ,” কী
হল বাবা!” �গািব� বাবু ছােদর কািন�েশ র কােছ �ায় ঝঁুেক পেড়েছন, সামেন হাত দেুটা এিগেয় �রেখেছন – �যন
িকছ�  একটা ছ�ঁ েত চাইেছন । পরম সময় মেতা এেস না পড়েল একটা দঘু�টনা ঘেট �যত।�সিদন রােত পরম ভাবেত
লাগল ,” এই ছিবটা িকেন আনার পর �থেকই যত িবপি� ঘটেছ। কী �য করা যায়? বাবার কী �য হল? মা হঠাৎ অসু�
! 
                      
�সই রােতই আবার এক ঘটনা ঘটেলা। মৃ�য়ী �দবী খুব ভয় �পেয় ঘর �থেক �বিরেয় �ছেলেক ডাকেলন। হাউমাউ
কের কঁাদেত কঁাদেত বলেলন,” িশগিগর চল।“ পরম �দখল �গািব� বাবু িচৎকার করেত চাইেছন ....এ�প আচরেণ
মেন হেব �কউ �যন গলা �পেত চাইেছ।  অেনক কে� সু� করা �গল তােক । �গািব� বাবু �বশ কািহল হেয় পেড়েছন
। মৃ�য়ী �দবী ও �বশ ভালই বুঝেলন এসব �ভৗিতক কা�। রােগর �চােট পরম এক� ভারী ব� িদেয় ছিবটােত
সেজাের আঘাত করল , িক� অ��ত ব�াপার ছিবটা ভাঙল না , �কােনা �িতও হল না। আেরা �জদ চাপেলা পরেমর
মাথায় ।এই অলু�েণ ছিবটা তােদর সুেখর সংসার ন� কের িদে� । এ ছিব �যেকােনা �কাের ন� করেত হেব।
পরিদন সকােল পরম �গল �সই �পইি�ং এর �দাকােন--- “ অয়ন আংেকল ,এই ছিবেত কী আেছ? আপনার কাছ
�থেক ছিবটা �কনার পর অ��ত সব ঘটনা ঘটেছ আমােদর বাড়ীেত । বাবা িনেজর মেধ� �নই, মা অসু�।“ এক
িন�ােস কথা �েলা বেল দীঘ��াস �ফলল পরম। অয়ন বাবু বলেত �� করেলন,” আিম �তামার বাবােক বলেত
�চেয়িছলাম...... িক� উিন িকছ�  �নেতই চাইেলন না। এই ছিব �গালাপ পুেরর ( �ােনর নাম কা�িনক) জৈনক ধনী
ব�াবসায়ীর কন�া কা�নমালা র। কা�নমালা িছল অসামান� �পসী। িক� মন িছল িবেষ ভরা । ভীষণই িহংসুেট
িছল �স। �কােনা �মেয়র িবেয়র সময় ও �ক িগেয় হািজর হত �সখােন।আর িবেয়র পা� �তা কা�নমালা র �প
�দেখ আর �সই �মেয়�েক (িবেয়র পা�ী)  িবেয় করেত চাইেতা না । এরকম ভােব কত �মেয়র �য িবেয় �ভেঙেছ !সব
পু�ষেকই কা�ন বশ করেত চাইত, িক� �কউ িবেয়র ��াব িদেল কা�ন বলত,” আিম �তা �তামায় িবেয় করব
না।“ ও চাইত না �কােনা �মেয় সুখী �হাক। ওর কারেণ কত �মেয় �য আ�হত�া কেরেছ, কত �ী তার �ামীেক
হািরেয়েছ, কত �ামী তার �ীেক হািরেয়েছ তার �ক �নই।আর কা�নমালা র এই ছিব �য িশ�ী অ�ন কেরিছল
তার সংসার টাও অবিশ� �ভেঙিছল। কা�নমালা যিদও ২৫ বছর �পেরােনার আেগই কী এক ক�ন অসুেখ মারা
যায়। িক� মের িগেয়ও �য শাি� �দয়িন  । বছর িতেনক আেগ , বত� মােন ওই ব�াবসায়ীর যারা বংশধর , তােদর মেধ�
�কউ একজন এেসিছল আমার কােছ ছিবটা িবি� করেত। সু�র ছিব! আিমও িকেন িনলাম। তারপর এক
ভ�েলাক ছিবটা িকেন িনেয় �গল, িক� িকছ� িদন পর আবার �ফরত িদেয় �গল সব বৃ�া� বেল। পরপর আেরা
দজুন িকেনিছল , িক� তারাও �ফরত িদেয় যায়।এই ঘটনা �দেখ �খঁাজখবর কের আিম এসব জানেত পাির। তাই
ছিবটা আড়ােল �রেখিছলাম।“ থামেলন অয়ন বাবু। সব �েন আর একট�ও অেপ�া না কের পরমবীর বাড়ী �গল,
সােথ দজুন ব�ুেকও ওর বাড়ী িনেয় এল। বাড়ী এেসই িতনব�ু িমেল ধরাধির কের ছিবটা নািমেয় আর এক মু�ত�  না
�ভেব ছিবটা বাড়ীর িপছেন ফঁাকা জিমেত িনেয় িগেয় �কেরািসন �তল �ঢেল আ�ন ধিরেয় িদল। ব�াস! ছিব পুের
ছারখার। �ক �যন  �েপর �দমাক এক িনেমেষ পুেড় ছারখার হেয় �গল। পরম তার দইু ব�ুেক বলল,” �প
�বিশিদেনর নয় �র! মানিসকতাই মানুেষর পিরচয় । �সই �প িদেয় কী হেব �য �ধু মানুেষর সব�নাশ কের, �িত
কের, �কৃত ভােলাবাসেত পাের না।“ ছিবটা পুিড়েয় �ফলার পর �থেক যথারীিত আর �কােনা সমস�া ঘেটিন।
�গািব� িসং ও তার �ী মৃ�য়ী �দবী দজুেনই সু� হেয় উেঠেছন।
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একটা একটা কের িদন �েনেছ �শল। পঁিচশ বছর ধের অেপ�া কেরেছ �স এই িদনটার। এক একটা মুহ�ত�  �যন অসীম
অন� সময়। অবেশেষ এই িদনটা এেসেছ। �য কেরই �হাক তােক আজ �পৗ�ছােত হেব �মৗির নদীর ধাের। িবশাল
বটগাছটার িনেচ সবার নজর এিড়েয় �স �দখা করেত �যত িনিখেলর সােথ। এত�েলা িদন �পিরেয় �কমন আেছ
তােদর �চনা �সই নদী তীর? িন�য়ই বদেল �গেছ অেনকিকছ�। 

িনিখেলর সােথ �শলর পিরচয় এখােনই। নদীর তীের একলা বেস গান গাইিছল �স ত�য় হেয়। গান �স �শেখিন কােরার
কােছ। ��র কােছ নাড়া �বঁেধ গান �শখােনার মেতা অথ�  বা ইে� �কােনাটাই িছল না তার পিরবােরর। কায়ে�েশ িদন
�কেট �যত গরীব পিরবার�র। িক� গান ভারী ভােলাবাসেতা �শল। নদীর ধাের বেস �চাখ বুেজ ড� েব �যত সুর সাধনায়।
�কান ফঁােক িনিখল এেস দঁািড়েয়িছল সামেন, �টর পায়িন �স। �চাখ খুেল অপিরিচত এক যুবকেক �দেখ অবাক হেয়
�গিছল রীিতমত। �দৗেড় পািলেয় যাি�ল �শল। িপছ�  ডােক িনিখল,
"�শােনা, দাড়াও, পািলেয় যা� �কেনা?"
�শল তখন দ ুিবনুিন িকেশারী। িপঁয়ােজর �খাসার মেতা একট�  একট�  কের খুলেত �� কেরেছ �চনা পৃিথবীর অজানা
�প। পিরবত� ন �� হেয়েছ শরীের মেন। �চােখর পাতায় ঘর �বঁেধেছ ল�া। 
িনিখেলর কথা �েন দঁািড়েয় পের �শল। িনিখল তার �থেক বছর কেয়েকর বেড়া। নােকর িনেচ পাতলা নত�ন �গঁােফর
�রখা।  �স বেল,
"খুব সু�র গান কেরা �তা ত� িম! �তামার নাম িক?"
বলেত বলেত িনিখল এেস দািড়েয়েছ �শেলার সামেন। তার িদেক না তািকেয়ই দ ুিবনুিন �মেয়� উ�র �দয়,
"�শল"।
িনিখল আবার বেল,
"ত� িম �কাথায় থােকা?"

অলীক সুখঅলীক সুখ  
িরংিক হালদার 
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দেূরর একটা িদেক আঙ�ল �দিখেয় �শল বেল,
"ওই িদেক।"
আেরা ট�কটাক কথা হয় দজুেনর মেধ�। �কেশার বেড়া অ��ত সময়। ল�ার বঁাধা কাটেত িবেশষ
সময় লােগ না ওেদর। হািস গ� িমেল অ��ত এক আকষ�ণ জ� �দয় �দেয়। �থম ��ম।

�মৗির নদীর নাম িমিলেয় �ােমর নাম �মৗিড়িমেঠ। �সই �ােমর িমেঠ হাওয়ার �েশ�  �শল আর
িনিখেলর মেন সদ� জ�ােনা ভােলাবাসা গাঢ় হল অ� সমেয়ই। িক� ��ম সহেজ পিরণিত পায়না
কখেনাই। এে�ে�ও ব�িত�ম হল না। িনিখল �মৗিরিমেঠ �ােম এেসিছল তার ব�ুর বািড়েত। আর
�শল ওই �ােমরই �মেয়। অ� বয়েসর ��ম �হণেযাগ� হয়না �কােনা পিরবােরই। ওেদর দজুেনর
স�েক� র কথা জানাজািন হেতই অসে�াষ, এেক অপরেক �দাষােরাপ �� হল দইু পিরবােরর
মেধ�। �াম ভিত�  �লােকর মােঝ যা নয় তাই বেল অপমান করা হল �শল এবং তার মা বাবােক। বাদ
�গল না িনিখেলর ব�ুর পিরবারও। িনিখলেক টানেত টানেত বািড়েত �ফরত িনেয় �গল তার বাবা।
�মৗিরিমেঠ আসােত আজীবেনর িনেষধা�া জাির হল িনিখেলর উপর। িন�লক �চেয় িছল �শল
দ ু�চাখ ভিত�  জল িনেয়। �যেত �যেত িচৎকার কের বেলিছল িনিখল,
"�শল, �ক পঁিচশ বছর �সখােনই �দখা হেব �যখােন �থমিদন �তামায় �দেখিছলাম।"
িনল�� �ছেলর মুেখ এই কথা �েন  আঠােরা বছেরর িনিখেলর গােল ঠাস ঠাস কের দেুটা চড়
বিসেয় িদেয়িছেলন িনিখেলর বাবা। �জদটা আেরা �চেপ বেসিছল িনিখেলর মেন।

দপুুর �পিরেয় সময় চেলেছ িবেকেলর পেথ। �রােদর তাপ কেম এেসেছ। মৃদ ুহাওয়া িমেশেছ গােছর
পাতায়, নদীর জেল। �মৗির নদীর তীের বটগাছটার কােছ এেস দঁাড়ায় িনিখল। বয়েসর ছাপ
�চােখমুেখ। দ ুএকটা চ�েল বুিঝ সাদা রেঙর �ছাপ। অিবচল দািড়েয় আেছ বটগাছটা। িচরহিরৎ �স
আজও �সেজ আেছ সবুেজ। একট�  উসখুস করেত থােক িনিখল। কখন আসেব �শল? এতিদেন
ভ� েল যায়িন �তা �স পুরেনা সব কথা? িনেজর মেন একট�  হােস, িব�াস না থাকেল ভােলাবাসা
যায়না। এেতা বছর পর এ �ােম �কউ তােক িচনেব না। িক� �শল? �স �তা এই �ােমরই �মেয়।
তাহেল? গােছর গােয় �হলান িদেয় সাত পঁাচ ভাবেত ভাবেত নদীর ঠা�া হওয়ায় �চাখ বুেজ আেস
িনিখেলর।

ঘুমটা হঠাৎই �ভেঙ যায়। সামেল একজন মিহলা বেস আেছ। বছর চি�েশক বয়স। সু�র মুখ�ী,
�চােখ �সানালী ��েমর চশমা। গােছর শাখায়, নদীর জেল তখন আঁধােরর হালকা চাদর।
মিহলােক �দেখ িচনেত পারার কথা নয় িনিখেলর। িক� তাও �স ডােক,
"�শল? ত� িম �শল �তা?" 
বেস বেস িক �যন ভাবিছল �শল। িনিখেলর ডােক তার �ঘার টা �কেট যায়। একট�  হােস �শল। বেল,
"হঁ�া িনিখলদা, আিমই �শল। িচনেত পােরিন �তা?"

িনিখল বেল,
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" িক কের িচনব বল? �সই কেব �তােক �দেখিছ। �সই �চহারার সােথ িক এখন আর �কােনা িমল আেছ? ত�ইও �তা িচনেত পািরসিন
আমায়। ডািকস িন �কেনা? ত�ই এেস বেস আিছস, আর আিম নাক ডািকেয় ঘুমাি�। িছ িছ িছ।"

আলেতা হােস �শল। 
"শাি�েত ঘুেমাি�েল ত� িম িনখীলদা। তাই ডািকিন। শাি�েত কতিদন ঘুমাইিন, জােনা!"
িনিখল �দেখ, �শল �যন বেড়া �া�। �চাখ দেুটা িক ক�ন �দখাে�। এক ঝলক �দেখ �য মুখটা সু�র লােগ, তার িপছেন কত গ�
লুিকেয় থােক।

�স� পা�ায় িনিখল,
"এেতা �দির কের এিল, �দখ সে�� হেয় �গল। বাড়ী যািব িক কের? �কােনা কথাই বলা হল না। ত�ই থািকস �কাথায়? িবেয়
কেরিছস? �ছেল �মেয় কটা?"

িখলিখল কের �হেস ওেঠ �শল। বেল,
"আের থামাও �তামার �ে�র �রলগািড়।  �হাক না সে��, আজ অেনক কথা বলব। অবশ� যিদ ত� িম রািজ থােকা।"
আবার িকছ�টা ভারী হেয় আেস �শল র ক�।

�ােমর এিদকটায় সে�� নামেল আর �কউ আেস না। মাথায় উপর তারা ভরা আকাশ। নদীর �কাল �ঘঁেষ চঁাদ উঠেব �বশ রােত।
দেূর ঘের ঘের আেলা �লেছ। পিরি�িতর িবড়�নায় আলাদা হেয় যাওয়া দজুন মানুষ আজ গে�র �ফিরওয়ালা। 

কথা �� কের িনিখল,
"জািনস �শল, পের একবার এেসিছলাম আিম �তার �খঁােজ। বািড়েত লুিকেয়। �ভেবিছলাম, �তার সােথ �যাগােযাগ টা আবার হেয়
যােব। িক� হল না। �নলাম �তার িবেয় হেয় �গেছ দেূর �কাথাও। স�ক �কউ বলেত পারেলা না। �মেসামশাই, মােন �তার বাবাও
তখন আর �বঁেচ �নই। মািসমার খবরও �পলাম না। আ�া �শল, িক হেয়িছল ওেদর?"

িজ�াসু দ�ৃেত তািকেয় থােক িনিখল। অ�কারটা সেয় এেসেছ দজুেনর �চােখ। �শল র দ ু�চােখর �কােন িচকিচক করেছ জল।
নজর এড়ায় না িনিখেলর। ধরা গলায় �য উ�রটা িদল �শল, তার জন� এেকবােরই ��ত িছল না িনিখল। তার অিভব�ি�েত রাগ
দঃুখ িমেলিমেশ একাকার।  �শল বলল,
" িবেয়? হঁ�া িনিখল দা। িবেয় আমার হেয়িছল। িবেয়র পর আমার �ামী আমােক একটা এক কামরার �ছাট ঘের িনেয় �গল। �সখান
�থেক পেরর িদনই আমায় জায়গা হল নরেকর এক অ� গিলেত। জানেত পারলাম, বাবা িবেয়র নােম আমায় িবি� কের
িদেয়িছল ওই �লাকটার কােছ। �মাটা টাকার �লাভ িনিখল দা। বাবা �সই �লাভ সামলােত পারল না। গরীেবর ঘের সু�রী �মেয়
আিম, আেরা কম টাকায় িবি� হেয় �গেলও অবাক হওয়ার নয়। িক� বাবা দাম �পেয়িছল অেনক �বিশ। মা জানেতা সবটা।
তারপর আিম আর িকছ�  জািন না। �তামার কােছ �নলাম মা বাবার কথা।"

মু�েত� র �েয়াজেন �নেম আেস িকছ�  সমেয়র নীরবতা। আেরা িকছ�  তারা �েল ওেঠ আকােশর গােয়। সুখ দঃুেখর আেরা িকছ�
কথার মালায় �সেজ আবারও বা�য় হেয় ওেঠ বট তলার িনভৃিত। 
�কােনা এক দঘু�টনায় অনাথ হেয় �গিছল িনিখল ওই ঘটনার িকছ�  বছর পেরই। আ�ীয়রা �বািড� ং �� েল ভিত�  কের িদেয় কিমেয়
িনেয়িছল দািয়ে�র �বাঝা। �শল �ক কখেনাই �ভােল িন িনিখল। বয়স �বেড়েছ। �� ল, কেলজ, পড়ােশানা তারপর চাকির জীবন।
িনিখল িনেজর সােথ আর কােরা নাম জড়ায়িন। �মৗিরিমেঠর �সই �মেয়� দ ু�চােখর তারায় রেয় �গেছ তার।

িখেদ �ত�া ভ� েল কথা বলেত বলেত একসময় বেটর িনেচর �বদীেত �েয় ঘুিমেয় পেড় িনিখল। �শল তখনও বেল চেলেছ।
" আমার জীবন আর আমার �নই। ওই বািড় �থেক �বেরােনার পথ �নই। অেনকবার �ভেবিছ, পািলেয় যােবা। িক� �কাথায় যােবা?
অেচনা অজানা পৃিথবী। িব�াস করেবা কােক? পািলেয় �যেত �চ�া কেরিছল আেরা একজন �মেয়। তার পিরণিত হেয়িছল
ভয়ানক। �চ� ক�, ভীষন অত�াচাের দমুেড় মুচেড় িগেয়িছল ওর শরীর। িক� আমায় �তা বঁাচেতই হত। আজেকর িদেনর জন�।
�স �েয়াজন আজ �শষ হেয়েছ।  তাই নত�ন ��ড টা �টেন িদেয়িছ হােতর িশরার উপর িদেয়। খুব মসৃণ ভােব। িব�াস কেরা িনিখল
দা, আর অন� উপায় আমার িছল না।"

এত�েন বেল থােম �শল। িনিখল নীরব। ঘুম� তার মুেখর িদেক তািকেয় থােক �শল অপলক। অ�কাের িমেশ থােক তার ছায়া
ছায়া �দহ। রাত গভীর হয়। 

পেরর িদন নদীর ধাের িগেয় �ােমর িকছ�  মানুষ আিব�ার কের বট গােছর িনেচ একটা অপিরিচত পু�ষ মানুেষর মৃতেদহ। অলীক
সুেখর, িনি��  আরােমর অনুভ� িত �লেগ আেছ তার শা� মুেখ। 

-:সমা�:-
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িলিপ বম�ন

রঙেবরেঙর দিুতনেট  �জাপিত এ ফুল , ও ফুল কের ঘুের �বড়াে�। ��হাল এক �কােণ দঁািড়েয় একদেৃ�
মু� হেয় �দখেছ আর ভাবেছ এত সু�র দশৃ� এতিদন �দেখিন �কন �স!

��হােলর িপিস অনুরাধােদবীর শখ িছল বাগােনর। তাই উিন খুব কে� এই ছাদবাগান �তির কেরিছেলন।
যে�র �কােনা �� িছল না, িদেনর �বশীরভাগ সময় এই বাগােনই কাটােতন। িতিন গত হেয় দিুদন হেয়েছ।
তারপর �থেক ��হাল এই বাগােনর য� িনেয়েছ। 

অনুরাধােদবী অিববািহত িছেলন। আর তাই ��হালেকই িনেজর �ছেল মেন করেতন। �ক �যমন বাগােনর
য� িনেতন �তমিন ��হালেক সবসময় �চােখ হারােতন  �যন। আর ��হাল ও হেয়েছ �তমিন অনুরাধােদবীর
ন�াওটা। 

��হাল িপিসেক এতটা ভােলাবাসেতা �য ওনার মৃত� �র পর �থেক  তার বাবা মা �জার কেরও িকছ�  খাওয়ােত
পােরিন। কখন �যন পােশ  ��হােলর মা এেস দািড়েয়েছন। িতিন ��হােলর কােধ হাত রাখেলন আে� কের।
��হােলর �কােনা �ে�প �নই �সিদেক, বাগােনর িদেকই আনমেন তািকেয় �স। মাথায় িপেঠ হাত বুিলেয়
সা�না �দওয়ার আর একবার �চ�া করেলন তােদর 25বছেরর ��হালেক। ধীের ধীের বলেলন- বাবু, চল
একট�  �খেয় িনিব। ত�ই না �খেল �তার িপিস �য ক� পােবন। উিন �তা সব �দখেছন। চল বাবু একট�  �খেয়
িনিব। চল... বেল কােধ হাত িদেয় ওঠােনার �চ�া করেলন। না �খেয় দবু�ল শরীর, তাই মােক আটকােনার
�চ�া করল না ��হাল। 
��হাল আজ িকছ�  মুেখ �দওয়ায় ��হােলর মা রীতােদবী একট�  �ি�র িনঃ�াস �ফলেলন। �ছেলটা না
খাওয়ায় তারা ও �ায় না �খেয়ই িছেলন। আজ ��হাল খাওয়ায়  তারা �ামী, �ী  �খেলন �পটভের।
িপিসর ঘরটায় এল ��হাল, কখেনা এই ঘের এরকম ভােব িপিসহীন অব�ায় আসা হয়িন বেল আজ �যন
ঘের ঢ�েকই মেন হল ঘেরর চার �দওয়াল জেুড় কা�া। িপিসর জন� �যন পুেরা ঘরটা কঁাদেছ। একটা
পুেরােনা আলমাির আেছ এই ঘের, ��হাল �সই আলমািরটার কােছ �গল। 

অসমা� ��মঅসমা� ��ম
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খুলেতই সব পুেরােনা িজিনস �ড়মুিড়েয় পেড় �গল। িনেজেক সিরেয় িনেয় �কানরকেম আঘােতর হাত
�থেক বঁাচল  ��হাল। অেনক পুেরােনা সব িজিনস, িপিসও কখেনা এই আলমাির �বাধকির খুলেতন  না,
নাহেল সব ধুেলা জেম আর এরকম অেগাছােলা অব�ায় থাকত না। ��হাল পরম যে� সব িজিনসপ�
এক এক কের আলমািরেত উ�েয় রাখেত �� করল। হঠাৎ একটা ডােয়ির �পল। ডােয়িরর উপর
অনুরাধা �দবীর নাম �লখা। খুলেব কী খুলেব না ভাবেত ভাবেত  একসময় খুেল �ফলল ডােয়িরটা। এক
পাতা দপুাতা  কের একসময় পুেরা ডােয়িরটা পেড় �ফলল।অনুরাধােদবী �রাজ ডােয়ির িলখেতন না,
িবেশষ িবেশষ িদন �েলার কথাই �লখা। ��হাল �কানিদন জানেত পােরিন িপিসর িবেয় না করার কারণ,
বলেলই এিড়েয় িগেয় বলেতন - আমার িবেয় হেব কী কের ? আিম �দখেত কুৎিসত িক না। যিদও ��হােলর
�কানিদন ও িপিসেক অসু�র মেন হয়িন, অ�ত কুৎিসত কথাটা �কােনাভােবই �েযাজ� নয়। আজ
��হােলর �কৃত সত�টা পেড় �চাখ �বেয় জল গিড়েয় এল, সে� ভােলাবাসা আর ��া �বেড় �গল তার
িপিসর উপর। 

অনুরাধােদবী মাধ�িমক পাশ, তারপর আর পড়ােশানা চািলেয় �যেত পােরনিন িতিন কারণ �উশন পিড়েয়
টাকা �রাজকার কের �ছাট ভাই, আর বাবা মােয়র দািয়� িনেত হেয়িছল। �ছাট ভাই তখন �াস ফাইভ,
পড়ােশানায় মাথা ভােলা। বাবার প�ারালাইিসস হেয় �রাজগার ব�, মা দ'ুিতন বািড় কাজ কের তােদর
চারজেনর �পেটর ভাতটা �জাটােতন �কানরকেম। ভাইেয়র পড়ােশানা ব� হওয়ার �জাগাড়, তখন
অনুরাধােদবী িনেজর পড়ােশানা �ছেড় িদেয় ভাইেক মানুষ করার দািয়� িনেলন, বািড়র কাজ, বাবার �সবা,
ভাইেক পড়ােনা, তারপর �উশন করােনা, সবিকছ�  সামেল �মধাবী অনুরাধােদবীর আর হল না িনেজর
কথা ভাবার সময় । ভাই বড় হল, হতাশ কেরিন �স। ভােলা চাকির �পল, সংসােরর দঃুখ ঘুচল, বাবা গত
হেলন, মােক আর বািড় বািড় কাজ করেত হল না। ভাই অনুপ ভাবেলন এবার িদিদর িবেয় �দেবন। িক� মা
তখন অসু� হেয় পড়েলন। অনুেপর  চাকিরর �পাি�ং বাইের হওয়ায় অনুরাধােদবী  মােক �সবা করার
জন� আর িবেয় করেলন না। পােশর পাড়ার একটা �ছেল অবশ� অেনকবার বেলিছল �স অনুরাধােদবীেক
ভােলাবােস। অনুরাধােদবী ল�া �পেয় চ� িপসাের পািলেয় আসেতন। কখেনা রা�ায় �দখা যাওয়া আসার
পেথ, একট�  �চাখােচািখ। কখন �য অনুরাধােদবী ও ��েম পড়েলন বুঝেতই পােরনিন। একসময় ভাবেলন
জানােত হেব, িক� �সই িচ� আর িদেত পােরনিন �সই �ছেল�েক অথ�াৎ আজেকর মৃ�য়বাবুেক। িচ�
িলেখ �যিদন �ভেবিছেলন িদেত যােবন �সিদন মা অসু� হয়, হসিপটাল, বািড় এসব কের �ছাটাছ��
করেতই একমাস �পিরেয় �গল। তারপর একমাস পর যখন মােয়র পিরি�িত িকছ�টা �াভািবক, জানেত
পারেলন মৃ�য়বাবু চাকির �পেয় উ�ের চেল িগেয়েছন সপিরবাের। িকছ� িদন পর অবশ� এেসিছেলন ছ��
িনেয় �ধুই অনুরাধােদবীর সে� �দখা করেত। িক� অসু� মােক �ছেড় িবেয় কের মৃ�য়বাবুর সে� �যেত
পারেবন না বেল আর �সই িচ� িদেয় মেনর কথা জানােত পােরনিন। মৃ�য়বাবু �ত�াখ�াত হেয় �সই �য
চেল িগেয়িছেলন আর �ফেরনিন। মা কেয়কবছর পর মারা �গেলও অনুরাধােদবী আর কাউেক িবেয়
কেরনিন। 

��হাল অেনক �চ�ার পর  মৃ�য়বাবুর �খঁাজ  �পেয়েছন। অনুরাধােদবীর �সই িচ�টা িনেয় ��হাল এল
মৃ�য়বাবুর বািড়েত। িচ� টা পেড় বৃ� মৃ�য়বাবুর �চােখর �কাণ িচকিচক কের উঠল। বলেলন- সময় ব�
মূল�বান। আজ আিম একা িনঃস�ভােব িদন কাটাি�, িবেয় না কের কা�েয় িদলাম জীবেনর ৬০ টা বছর 
 আর কাউেক ভােলাবাসেত পারলাম না বেল। যিদ �সিদন এই িচ�টা �পতাম। আমােদর দজুেনর সময়
থমেক �যত না এভােব...। তবুও আজ আিম খুউউউববব খুিশ এটা �জেন �য আমার অনু আমােক
ভােলাবাসেতা! আমার অনু,�ধু আমারই, িছল,আমারই আেছ... বলেত বলেত মৃ�য়বাবু দীঘ��াস �ফেল
�চাখ ব� করেলন। ��হাল �দখল মৃ�য়বাবুর �চাখমুখ জেুড় এক �শাি� ছিড়েয় িগেয়েছ! 

-:সমা�:-
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ঝঁা চকচেক নািস�ং �হামটার সামেন একটা বেড়া গািড় এেস থামল। গািড় �থেক
নামেলন িমেসস �ী�পা মুখািজ�। নািস�ংেহােমর িভতের ঢ�েক গটগট কের �হঁেট
চলেলন। সরাসির এেস �পৗছােলন গাইিন িডপাট�েমে�র ডা�ার অনুসূয়া
ব�ানািজ�র ঘেরর সামেন। আেগ �থেকই অ�াপেয়�েম� করা িছল। ডা�ারেক িতিন
বলেলন, "ড�র আিম অ�াবরশন করােত চাই।" অনুসূয়ােদবী বেলন, "অস�ব
ম�াডাম। এর আেগও আপিন অ�াবরশন কিরেয়েছন। আপনার দবুার �ডিলভািরও
হেয়েছ। ির� হেয় যােব। তাছাড়া এবাের অেনকটাই অ�াডভা� ��েজ রেয়েছ
িবষয়টা। আমার লাইেস� ক�ানেসল হেয় যােব ধরা পড়েল।" এবার �ী�পার
সামেন মুখ বািড়েয় ড�র বলেলন, "আপনােক �তা �িতবােরর মতন এবােরও
জািনেয় িদেয়িছ �য আপনার গেভ�  পু�স�ান রেয়েছ। �লােক �ছেলর জন� পাগল
হয় আর আপিন তােক খুন করেত চাইেছন? গভ� � �েণর িল� পরী�া করা
�বআইিন। আিম আপনার কথায় আেগও এই কাজ কেরিছ িক� আর নয়।"
�ী�পা জবাব িদেলন, "ড�র আিম �থমবার গভ� � কন�া�ণ হত�া কেরিছলাম
পুে�র আশায়। পর পর দবুার পু�স�ােনর মা হেয়িছ িক� এবার আিম
কন�াস�ােনর মা হেত চাই। ঈ�রেক অেনক �ডেকও আমার গেভ�  কন�াস�ান এল
না। �িতবাের আিম একটা বা�া �মেয়েক �ে� �দিখ �য আমােক �দেখ হােস আর
বেল, গেভ� র ল�ীেক আিম হত�া কেরিছ তাই গৃহল�ী আমার গৃহ বরাবেরর মতন
ত�াগ কেরেছন।"

অনুসূয়া আনমেন বেল উঠেলন, "আিম গভ� � কন�া�ণ হত�া করেত পাির িক�
তােক িনেজর ই�ামেতা পৃিথবীেত আনার �মতা আমার �নই।"

 �সৗরদীপা �ঘাষ
কন�া �ণকন�া �ণ

 সমা�
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ফঁাকা ক�ানভােস বৃ� নামুক
জানলা খুেল প�ক শহেরর
ঘেরর দরজা ব�ই হল
িরংেটান হক আদেরর। 

 
চলার পেথেত নামতা নামুক
�মঘঢাকা �রাদ ব�ের
সময় কঁাটাটা �� হেয়েছ
আকাশ ব�ী অ�ের।

 
�দওয়া পাওয়া হয় �লাক িবেশেষই

মুেখাশ পড়ার িশ�া,
একজীবেনই অেনক �দরী
ত� েল আেন সব িভ�া।

 
�ক-রে� নয়, ব�ি�� িবেশেষ

অিভনেয়র পাঠশালা
�কামল �ঠাট আর ি�� িজ�া

শরীর �ছঁায়ার ক�না।
 

�মা �ঘ�ায় �কৗেটা ভেরেছ
পাপ পূণ�রা বহের;

সবেপেয়িছর পােশেতই থােক
সবহারােনারা শহের৷।

�লখিন - মাসুম�লখিন - মাসুম
কিবতা - ক�ানভােসর শহরকিবতা - ক�ানভােসর শহর

সমা�
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�খয়া �ঘাষ
 �দেশর মেধ� চলেছ এখন

রাজনীিত ও ধম�য় তরজা,
�সাশনই দনূ�িত কের
ভাঙেছ আইেনর দরজা!

�বকার� বাড়েছ িদেন-িদেন
রাজা ম�ী িনে� ঘুষ;
িশি�ত মরেছ ল�া ঘৃণায়;
অেযাগ�রা চাকির �পেয় মেন-মেন হে� খুশ!

টাকায় িবি� চাকির-িশ�া
�বসরকািরকরেণর বাড়েছ হার,
সরকােরর �ধু �িত�িত
চািরিদেক ছিড়েয় উ�য়েনর �জায়ার!

�রাজ িজিনেসর মুল�বৃি�
সাধারেনর ভঁাড়াের পড়েছ টান;
সরকােরর খাতায় জমেছ ট�া�
উ�ে�নীর বাড়েছ মুনাফা লােভর পিরমাণ!

আসল কথা বলেত �গেল
�যেত পারেব না �বিশদরূ,
জায়গা হেব �জলখানােত
আ�ের� হেব অেনক সাধারণ �রা�রু!

�িতবাদী হেলই সরকার �তামার �রাধ করেব ক��র!
ধম� নােমর �নাংরা �খলায় দা�া হে� পর�র…
এভােবই এেগাে� রাজ� সমাজ
�খলা হে� রাজনীিতর;
সরকার চলেছ তার �খয়ােল
দাম �নই সাধারণ জন�িতিনিধর!

অবাক উ�য়নঅবাক উ�য়ন
  

সমা�
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চ�বম�েনর ��ধনচ�বম�েনর ��ধনচ�বম�েনর ��ধন

"��েহর রণজয়,
                              আশা কির ভগবােনর কৃপায় কুশেল আছ।
ত� িম হয়েতা আ�য� হ� এই �ভেব �য,�যখােন একবার �ফান করেলই পৃিথবী হােতর মুেঠায় আনা যায়,�সখােন �ছাটকাকা
হঠাৎ �তামায় িচ� িলখেছ �কন? । সিত� কথা বলেত িক জানেতা , আিম �স কােলর  মানুষ, এইসব অত�াধুিনক �যুি�র
সােথ এখনও ধাত� হেয় উঠেত পাির িন। তাই না আেছ আমার মুেঠােফান, না আেছ, ই�ারেনট। আমার িচ�ই ভরসা।
যাক, �তামায় িচ� �লখার কারণটা  বিল। ত� িম �তা জােনা, �ছাটেবলা �থেক আমার ডানিপেট �ভাব, আর দদু� ম
�কৗত�হেলর জেন�, আিম বাবা অথ�াৎ  �তামার দাদরু কােছ কম সাজা পাইিন। 
খুব �ছাটেবলায় আিম যােত না এিদক ওিদক চেল �যেত পাির, মা দিড় িদেয় আমায় �বঁেধ রাখেতন। তারপর একট�  বড়
হওয়ার পর মা �চােখর জল �ফেল বািড়েত আটেক রাখার �চ�া করেতন। তােত আিম সামিয়ক দবু�ল হেয় পড়েলও
�বিশিদন আমায় �বঁেধ রাখা �যত না। িকছ� িদন পর বািড়েত আমার মন ছটফট করত। সুেযাগ বুেঝ বািড় �থেক পািলেয়
�যতাম। 
একবার মােক কথা িদেয়িছলাম �য আিম আর �কানিদন কাউেক না বেল িন�ে�শ হব না। িক�, অজানােক জানা,
অেচনা �ক �চনা মানুেষর িচরিদেনর �ভাব। আর আমার মেধ� তা একট�  �বিশ পিরমােনই িছল।
আর তা মা�াছাড়া হেয় ওঠার একটা কারণ িছল, �তামার বাবা, মােন আমার পূজনীয় বড়দা। আমার এই সব কােজর
�পছেন উৎসাহ,এবং উ�ীপনা দেুটাই সমানতােল জিুগেয় চলেতন িতিন।আিম �কাথায় যাি�, �কন যাি�, িফরব কেব সব
িকছ�ই বড় দােক বেল �যতাম। আর �যখােনই থািক না �কন, িনিখেলশ দা, মােন, বড়দার ব�ুর �কানায় িনয়িমত িচ�
পাঠাতাম। 
তােত বড়দা,অেনকসময় বািড়র �লাকেক িকছ�টা িনয়�ন করেত পারেতন। �কান সময় আমার টাকাপয়সার দরকার
হেলও পা�েয় িদেতন।
যাইেহাক, এবার আসল কথা বিল।
1990 সােলর �সে��র মােস আিম আমার জীবেনর �শষ উে�শ�পূন� এবং সফল িন�ে�শ যা�া কেরিছলাম। �সবাের
িত�ত �থেক িফের এেস �ভেবিছলাম, এবাের �বশ িকছ� িদন বািড়েত থাকব। 
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িক� আমার মা মােন �তামার ঠাকুমা,চ� িপ চ� িপ  সইেয়র �মেয়র সােথ আমার িবেয় �দওয়ার পিরক�না করিছেলন,
ঘটনাচে�,কথাটা আিম �যিদন জানেত পাির,�সিদন ই আবার খুব গভীর রােত বািড় �থেক �বিরেয় পিড়। মেন মেন �কাথাও
একটা সংেকাচ িছল। মা �ভেবিছেলন, �ছেলর িবেয় িদেয় সংসারী কের িদেল  �ছেল হয়েতা িথত�  হেব। লাগামছাড়া,
�বােহিময়ান  জীবন যাপন ব� হেব।িক� পথ যােক হাতছািন িদেয় ডােক তােক আটেক রাখেব কার সািধ�?
তাই এই জীবেনর সােথ অন� কাউেক না জড়ােনাই ম�ল। তােত না সুখী হব আিম, না সুখী হেব �স।
তার �চেয় এই ভােলা।
�সিদন িন�িত রােত বািড় �থেক �বিরেয় �সাজা বাস ধের যখন হাওড়া ��শেন �পৗ�ছালাম তখন সকাল ছটা বােজ।
�াটফেম�র কেলর জেল মুখ হাত ধুেয় মা�র ভঁােড় চােয় চ�মুক িদি�,এমন সময় পাশ �থেক একজন বয়� ভ�েলাক কঁাপা
কঁাপা গলায় �পছন �থেক বেল উঠেলন, 'বাবা আমায় একট�  জল খাওয়ােত পার?'
আিম  �পছন িফের �দখলাম একজন শীন� �লালচম� বৃ� দঁািড়েয় রেয়েছন। শরীরটা �যন অ�াভািবক ভােব কঁাপেছ।
তাড়াতািড় ব�াগ �থেক জেলর �বাতল টা �বর কের  �াটফেম�র কল �থেক জল এেন িদেতই বৃ� �বশ িকছ�টা জল �খেয়
বািকটা �চােখ মুেখ িছ�েয় মুেখ একটা আরােমর শ� করেলন। আিম ওনােক ধের  �াটফেম�র একটা �বে� বসেত সাহায�
করলাম। 
িতিন আমায় বলেলন,  আিম একজন অবসর�া�  ইিতহােসর অধ�াপক। আমার নাম �েমাদর�ন �দ। বািড় কলকাতার
যাদবপুেরর 8িব �ত। িবিভ� িশলািলিপ পােঠা�ার করা আমার �নশা। 
�কান জায়গায় িশলািলিপ আিব�� ত হেয়েছ �নেলই ছ� েট যাই । ত� িম �বাধহয় �েন থাকেব, বঁাকুড়ার ��িনয়া পাহােড়,  �বশ
িকছ�  িশলািলিপ পাওয়া �গেছ,তা �বশ �াচীন । িবিভ� ঐিতহািসক এক বােক�  এ িবষেয় সায় িদেয়েছন। িক� তা পােঠা�ার
করা স�ব হয়িন।
আমার সে� সে� িবদ�ুৎ চমেকর  মেন হল, এই ঘটনাটা িনেয় খবর কাগেজ কেয়কিদন ধেরই �লখািলিখ চলেছ। একদল
কেলজ প�য়া �ছেল  কেলজ �থেক িকছ� িদন আেগ  ��িনয়া পাহােড় এ�কারসােন  িগেয়  এই িশলািলিপ� �দখেত পায়।
�থেম �ানীয় �কান বা�া �ছেলর আঁিকবুিক �ভেব উিড়েয় িদেলও, ওেদর অধ�াপক বুঝেত পােরন, এটা �কান বা�ার
আঁিকবুিক নয়, বরং �াচীন �কান িশলািলিপ। কােলর িনয়েম �বশ িকছ�  জায়গা অ�� হেয় �গেলও �বিশরভাগ টাই
অিবকৃত। িতিন ব�াপার টা ভারত সরকার �ক িচ� িলেখ জািনেয়িছেলন। িকছ� িদন পর আিক� ওলিজ �ম এেস িশলািলিপ�
উ�ার কেরন, এবং বেলন এ� �াচীনতম িশলািলিপর মেধ� এক� িলিপ। অবশ� তারা �কউ  এর পােঠা�ার করেত পােরন
িন।  
ভ�েলাক বলেত থাকেলন, 'িকছ� িদন আেগ এ িবষয়টা জানেত �পের আিম ছ� েট যাই ��িনয়া পাহােড়, ওখােন িগেয়
িশলািলিপ �র পােঠা�ার কির । িক� তারপর... ভ�েলাক কথাটা �শষ করেত পারেলন না। �চ� কািশর দমেক গলা �ায়
বুঁেজ এল।
আবার �বাতল �থেক কেয়ক �ঢঁাক জল �খেলন ভ�েলাক।
িকছ�টা সুি�র হেয় বলেলন,  আসেল,বেয়স হেয়েছ, একটােন অেনক কথা বলেত ক� হয়। তা যা বলিছলাম। ওই িশলািলিপ
�কান সাধারণ িশলািলিপ নয়, ও হল শ�িলিপ। �বৗ� তাি�করা অেনক ��ে�  িনেজেদর �গাপন িকছ�  ত�, ম� , পূজা
প�িত  িলেখ রাখার জেন� এই িলিপ ব�বহার করেতন। আিম ওই িলিপ �দখা মা�ই  িচনেত পাির। অ��ত এই িলিপেত এক
অস�ব কথা �লখা িছল, তা যিদ সিত� হয় তেব ইিতহােস �ায় ভ�লেত বসা এক রাজার লুেকােনা ধনভা�ােরর হিদশ পাওয়া
যােব।
ত� িম আমার স�ূণ�  অপিরিচত হেলও এসব কথা �তামায় বলিছ কারন, আমার হােত আর �বিশ সময় �নই। হয়েতা বািড়
যাওয়ার পেথ আমার মৃত� � হেত পাের।
আর �তামায় �দেখ �কন জািননা আমার ভরসােযাগ� মেন হল। ত� িমই পারেব, এই ধনভা�ােরর রহস� উদঘাটন করেত।
আমার হােত একটা ব�াগ িদেয় অধ�াপক বলেলন,ওই িশলািলিপর ব�াপাের যা িকছ�  জানেত �পেরিছ, সব এই ব�াগটার  মেধ�
একটা ডােয়িরেত �লখা রেয়েছ।  �তামার কােজ লাগেব। 
আিম বাধা িদেয় িকছ�  বলেত �গেল, ভ�েলাক আমােক থািমেয় িদেয় বলেলন,আজ �ায় দ ুমাস পর বঁাকুড়া �থেক বািড়
িফরিছ। ��েন আমার সে� এক �বৗ� স��াসীর  আলাপ হয়। িতিন �কমন কের �যন জানেত �পেরিছেলন, �য আিম ওই
িশলািলিপ�  পােঠা�ার করেত �পেরিছ। এবং িকছ� িদেনর মেধ�ই তা সারা িব� জানেত পারেব। স��াসী কেয়কটা ��শন
পের �নেম যান। নামার আেগ আশীব�ােদর ভি�েত আমার মাথায় হাত রােখন। িক� িক আ�য� ! তখন �থেকই আমার শরীর
অ��ত রকেমর খারাপ লাগেছ। বেয়স �যন ি��ন �বেড় �গেছ। �বল �াসক� �� হেয়েছ। �েশ�র মাধ�েম মৃত� �; এই িথওির
আেগ আিম বইেত পেড়িছ।  মানুেষর শরীেরর সংেবদনশীল কেয়ক� জায়গা রেয়েছ, �সখােন আঘাত না কের, �ধুমা� 
 �েশ�র মাধ�েম মানুেষর মৃত� � হেত পাের।  এই ধরেনর প�িত �েয়ােগর পর মানুষ খুব �বিশিদন বঁােচ না।  িকছ� িদেনর মেধ�
তার মৃত� � ঘেট। এবং তা অিত �াভািবক মৃত� �।  এই মৃত� � মানুেষর সে�েহর উে��। �কউ বুঝেতই পাের না, আসেল মানুষ�
পিরকি�ত ভােব খুন হল।  খুব কম সংখ�ক বু� লামা ও তাি�ক, িকছ�  স��াসী  এই িবষয়� জানেতন। আমার �কন জািন না
মেন হে�, এই স��াসী �সই ব�াপারটা সমে�� অবগত। িতিন এভােবই আমার মুখ ব� কের িদেলন। তেব  আিম যা �ভেবিছ
তা িক সিত�?! সিত� টা যােত উদঘাটন না হয় তাই িক িতিন এই প�িত আমার ওপর �েয়াগ করেলন!
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নাহেল আমার বেয়স হেয়েছ �ক ই িক� হঠাৎ �য �রাগ আমার িছল না, ইনফ�া� আিম  �বশ সু� িছলাম �সই আমার  হঠাৎ
এত ক� হে� �কন?
 বলেত বলেত ওনার মুখ টা �বঁেক �যেত লাগল,, আিম ব�� হেয় িজে�স করলাম ' আপনার িক হেয়েছ? শরীর খারাপ
লাগেছ?? 
অধ�াপক আমার কথার জবাব িদেত পারেলন না। আচমকা বাম িদেকর বুক �চেপ ধের �াটফেম�র �মেঝেত দমুেড় পেড়
�গেলন।  তাড়াতািড় নােকর কােছ হাত িনেয় িগেয় �দখলাম, ভ�েলাক আর �বঁেচ �নই। স�বতঃ হাট� attack এ মৃত� � হেয়েছ
তঁার।চারপাশ �থেক �লাক ছ� েট এল। 
আিম িকংকত� ব�িবমূঢ় হেয় �গলাম। চারিদক �থেক আমার িদেক �ে�র বান �ধেয় এল। ওনােক আিম িচিন িকনা? হঠাৎ �কন
িতিন এত সকােল আমার সােথ কথা বলিছেলন ইত�ািদ। যাইেহাক, �রলপুিলেশর সহেযািগতায় ওনার �দহ ওনার বািড়েত িদেয়
আসা হল। ওনার বড়েছেলেক সব বেল  ওনার ব�াগ িফিরেয়  িদেত �গেল উিন সানুনেয় �ত�াখ�ান কের বলেলন, ' বাবা,
আপনার ওপর ভরসা কের তঁার িজিনসপ� িদেয় �গেছন। হয়েতা িতিন বুেঝিছেলন, তঁার এই অসমা� কাজ �শষ করার জেন�
আপিনই উপযু�। দয়া কের আপিন এ�েলা রাখুন। আিম এ�েলা �ফরত িনেত পারব না। বাবার অসমা� কাজ �শষ ক�ন।
এ িবষেয় আপিন আমার তরফ �থেক �য �কান সহেযাগীতা পােবন।

আিম খুব �ত মনি�র কের �ফললাম। আমার এবােরর গ�ব� হল বঁাকুড়ার ��িনয়া পাহাড়। পেকেট যা িছল �েন �গঁেথ
�দখলাম, সাত িদেনর মত রাহা খরচ রেয়েছ। দবুার না �ভেব  বঁাকুড়া গামী ��েন �চেপ বসলাম।
বঁাকুড়া �পৗ�েছ �তা �গলাম, ��শেন �নেম �দিখ সব�নাশ! িকভােব �যন পেকট মাির হেয় �গেছ।
�কান�েম সব পেকট হাতেড় খুচেরা পয়সা িদেয় একটা �পা�কাড�  িকেন দাদার ব�ুর �কানায় একটা িচ� পাঠালাম। তখন
িচ� �পৗ�ছােত কমপে� পঁাচিদন লাগত। িহেসব কের �দখলাম, কমপে� আমায়  দশিদন কাটােত হেব। তা �হাক। �যভােবই
�হাক আমায় আমায় অভী� লে�� �পৗ�ছােতই হেব। �াটফেম�র কেলর জল �খেয় আর �বে� �েয় দিুদন কাটল। তৃতীয় িদন 
 একজন ভ�েলাক িনেজ �থেক এেস বলেলন, আপনােক �বশ কেয়কিদন ধের �দখিছ এই �াটফেম� রেয়েছন। আিম
এখানকার ��শন মা�ার।আমার �কান সাহায� লাগেল বলেবন। সিত� কথা বলেত, ি�েধয় �ত�ায় আিম তখন অধ�মৃত �ায়।
�কানরকেম সংে�েপ আমার অব�ার কথা জানালাম। তেব আসল কথা বললাম না। �ধু এইট�কু বললাম, �বড়ােত এেস
আমার পেকটমাির হেয় যাওয়ার ফেল আিম কদপ�কশূন�। আপাততঃ কেয়কটা িদন যিদ িতিন আমায় একট�  খাদ� আর
আ�েয়র ব�ব�া কের �দন, তাহেল আিম িচরকৃত� থাকব। বািড়েত িচ� পা�েয়িছ, টাকা এেলই, আিম আমার গ�েব� চেল
যাব। ��শন মা�ার স�ন মানুষ। তার ওপর বাঙালী। রীিতমত আপ�ায়ন কের  আমায় তঁার �কায়াট�াের িনেয় �গেলন িতিন।
স�াহ খােনক কাটার পর, িচ�র উ�র এল। মা অসু�। দাদা আমায় তাড়াতািড় বািড় িফরেত িলেখেছন।
�েন মন �কমন কের উঠল। মানসপেট �ভেস উঠল, ��হময়ী জননীর ছিব। সারাজীবন িযিন আমার জেন�  �কবল দঃুখই
�পেয়েছন।
আজ িতিন �ায় শয�াশায়ী। প�পাঠ ��শন মা�ার �ক িবদায় জািনেয় �স িদন ই রােতর ��েন বািড় িফের এলাম।
বািড় িফের �দখলাম, বািড়েত কা�াকা� পেড় �গেছ, মা মৃত� �শয�ায়। আিম মােয়র ঘের ঢ�কেতই কঁাপা কঁাপা গলায় বলেলন, িক
�র িবনু এিল?
আমার কােছ আয়। �বাস। �তার সােথ কথা আেছ। আমার এক� কথা �তােক রাখেত হেব। আমার গােয় হাত িদেয় বল,এবাের
ত�ই সংসারী হিব?,কথা �দ, ত�ই আমার সইেয়র �মেয়েক িবেয় করিব, ! 
ত�ই �যিদন বািড় �থেক চেল �গিল, তার �মেয় ল�ায় দঃুেখ আ�হত�া করেত িগেয়িছল। সইেক আিম কথা িদেয়িছ �তার
সােথই আিম তার �মেয়র িবেয়  �দব। আমার এই �শষ কথাটা �তােক রাখেতই হেব।
তেবই আমার আ�া শাি� পােব। 
মােয়র মাথায় হাত �রেখ �সই �য কথা িদেয়িছলাম, তার �খলাপ কিরিন । িকছ� িদন পর মােয়র সইেয়র �মেয়, অথ�াৎ �তামার
�ছাট কািকমােক িবেয় করলাম।  তারপর �থেক, ধীের ধীের সংসােরর ব�েন জিড়েয় পড়লাম। িশলািলিপ রহস� উে�াচন
করেত পারলাম না। 
িকছ� িদন আেগ খবর কাগেজ পড়লাম, ব�িদন চাপা থাকার পর আবার নািক কেয়কজন ঐিতহািসক এবং আিক� ওলিজ�
িশলািলিপর  পােঠা�ােরর কােজ �নেমেছন।
আিম �েমাদর�ন বাবুর ব�াগটা খুেল �দখলাম, সাংেকিতক ভাষায় �লখা �সই িশলািলিপর পােঠা�ার করা আেছ। যা আমার
�বাঝার বাইের। ��িনয়া পাহাড় �যেত পারেল হয়েতা িকছ�টা বুঝেত পারতাম। িক�, বয়সজিনত কারেণ আজ আিম বােত
প� ু�ায়। িতিরশ বছর আেগ যা সহেজই স�ব িছল, তা আজ �ায় অস�ব। ত� িম হয়েতা জান না, �ীিতর সে�  �ায় আমার
িচ�েত কথা হয়। এর আেগর বাের, ও আমায় �তামােদর িব�ুমি�েরর ��কে�র কথা িলেখিছল। িকভােব ত� িম �সখােন
�পৗ�েছ, রহস� উে�াচন করেল সব পড়লাম। পেড় মেন হেয়েছ, আমার অসমা� কাজ �শষ করার জন� ত� িমই উপযু�।
�েমাদর�ন বাবুর গেবষণা ল� সব িজিনসপ� আিম �তামার হােত ত� েল িদেত চাই। িচ� পাওয়ার পর, যত তাড়াতািড় স�ব,
এখােন এেস এ�েলা িনেয় �যও। িশলািলিপর রহস� উে�াচন কের সবার সামেন ত� েল ধর। ভােলা �থেকা। আশীব�াদ িনও।
                                                                                                                                                                                     ইিত,
                                                                                                                                                                                             �তামার �ছাট কাকা
                                                                                                                                                                                              নিলনীিকেশার �সন 

কিল  কথা  -  ৩৮



                                                                                                         (ি�তীয় পব�)

�ছাট কাকার িচ�টা পেড় �ািড �টিবেলর �য়াের ভঁাজ কের ঢ� িকেয় রাখল রণজয়। �মাবাইেল  সময় �দখল। �সায়া দশটা বােজ।
কাল অিফস আেছ। �ািড �েমর দরজাটা  আলেতা হােত �ভিজেয় িদেয় রণজয় �বড�েম এল। �ীিত ��িসং �টিবেলর সামেন বেস ,হােত
পােয়, �গাড়ািলেত নাইট ি�ম মাখেছ। খুব সু�র গ�  ি�মটার। ওেক �দেখ বলল, 'িচ�টা পড়েল?' িক িলেখেছন �ছাটকাকা?
রণজয়  একট�  অন�মন� হেয় উ�র িদল, ' হঁ�া... বুঝেল �ীিত ,কিদেনর মেধ� হয়েতা একবার �দেশর বািড় �যেত হেত পাের।
�ীিত হােতর তালুেত ি�ম মাখেত মাখেত বলল, 'তা �বশ �তা চল না! ' কাকু �তামায় ওখােন �যেত িলেখেছন নািক?
�কান জ�ির দরকার ?
রণজয় িচ�র ব�াপার টা �থম �থেক �ীিতেক খুেল বলল।
�ীিত হােতর ওপর িচবুক �ঠিকেয় একমেন সব �নল।
�শেষ বলল, ' �ঁ সব বুঝলাম।। িক� �ায় িতিরশ বছর আেগর ঘটনা রণ।। এর মেধ�....
রণজয় �ীিতেক থািমেয় িদেয় বলল, �সটা আিমও বুেঝিছ। তেব আেগ �দেশর বািড় যাই। তারপর নাহয় এ ব�াপাের িস�া� �নওয়া যােব।
�ীিত ঘেরর লাইট িনিভেয় নাইটবা� ��েল  িবছানার িদেক �যেত �যেত বলল, �সই ভােলা। অেনক রাত হেয়েছ, �েয় পড়। কাল আবার
অিফস।
রণজয় �ীিতর হাত ধের িনেজর িদেক আে� কের �টেন িনেতই �ীিত টাল সামলােত না �পের রণজেয়র বুেকর ওপর  পেড় �গল।  পেড়
িগেয় ছ� িবরি�েত বলল, আঃ ছােড়া! ওর �রশেমর মত সুগি� চ�েল রণজয় নাক ড� িবেয় িফসিফস কের  বলল, না.......।

পরিদন অিফেস �যেতই, অিফেসর �াক�  তাপস দা এেস বলল, রণজয় �তামােক বস িনেজর �কিবেন ডাকেছন।
মেন মেন �মাদ �নল রণজয়। বস িনেজর �কিবেন ডােকন দেুটা কারেণ। এক, �েজে�র �বাঝা চািপেয় িদেত,  নয়ত, ফেরন �ডিলেগটস
�দর কােছ িনেজেদর নত�ন �েজে�র ��েজে�শন �দওয়া কথা বলার জেন�। দেুটাই �বশ চােপর।
িক� উপায় �নই। বেসর ডাক বেল কথা।
বেসর �কিবেন ঢ�কেতই বস বেল উঠেলন, রণজয়, কাল আমােদর অিফেস িকছ�  ফেরন �ডিলেগটস আসেছন, তােদর সামেন আমােদর
নত�ন �েজে�র ��েজে�শন  এর দািয়� �তামােকই িনেত হেব। আর হঁ�া , এ ব�াপাের �তামায় সবরকম ভােব সাহায� করেব িমস দ�।
একট�  পের তাপস �তামার �টিবেল সব কাগজ প� িদেয় আসেব। �ক আেছ? 
রণজয় ঘাড় �নেড় বেসর �কিবন �থেক �বিরেয় এল। ফেরন �ডিলেগটস �দর কােছ ��েজে�শন �দওয়া মােন িনেজেক ভােলারকম কের
�রিড করেত হয়। সারািদন ধের ব�� রইল রণজয়।
পরিদন ��েজ�সন িদেয় যখন রণজয় িনেজর কাগজপ� �িছেয় বািড় আসেব �রিড হে�, বস ওেক �ডেক বলেলন, �াউড অফ  ইউ
রণজয়।   Diagio আমােদর সােথ িডল ফাইনাল কেরেছ। অল ��িডট �গাজ �তা ট�  ইউ।
এই িডল টা সাকেসস হেয়েছ,  তাই �ভেবিছ �তামার অনাের একটা পা�� �দব কাল।
রণজয় থ�াংকস জািনেয় বলল, স�ার আমার দশ িদন মত ছ�� খুব দরকার িছল। �দেশর বািড় �যেত হেব। 
অন� সময় হেল রণজেয়র বস হাজারটা �� করেতন। িক� আজ বলেলন, �ক আেছ, কাল পা��র পর আমােক একটা ইেমইল কের
িদও। ব�াপারটা �দখিছ।

িদন দেুয়ক পর:-

 এখন ওরা চ�ঁ চ�ড়া গামী ��েন বেস আেছ। ঘিড়েত এখন  সকাল এগােরাটা �বেজ দশ। বািড় �পৗ�ছােত আেরা ঘ�া দইু লাগেব। রণজয়
�দখল �ীিত জানলার িদেক মুখ কের বাইেরর িদেক তািকেয় আেছ। রণজয় ব�াগ �থেক ল�াপটপ টা �বর করল । িকছ�  পড়ােশানা করা
দরকার।
পেরর দ ুঘ�া ম� হেয় ল�াপটেপ মুখ �ঁেজ রইল রণজয়।

�ায় দেুটার সময় ওরা �দেশর বািড়েত  �পৗ�ছাল। মা�র পুেরােনা  �দাতলা বড়  বাড়ী। রণজেয়র বাবার দইু ভাই।  রণজেয়র বাবা বড়।
তারপর �মেজাকাকা, তারপর �ছাটকাকা। 
রণজয়রা আসেতই বাড়ীর �ভতর �থেক কািকমা �বিরেয় এেলন। �ছাটখাট মানুষ�। মাথায় �বিশরভাগ চ�ল কঁাচা। দ ুএকটা �েপািল �রখা
�দখা যাে� �ঘামটার ফঁাক িদেয়।
রণজয় রা িনচ�  হেয় �ণাম করেতই, িচবুক ছ�ঁ েয় চ�মু �খেলন কািকমা। �ছাটকাকার �ছেল আয� ওেক �দেখই বলল, ' িক �র রণদা আমােদর
�তা ভ� েলই �গিছস! �বৗিদ তাও �ফােন কথা বেল, ত�ই �তা ড�মুেরর ফুল হেয় �গিছস!
রণজয় িকছ�  না বেল, মৃদ ুহাসল।
রণজেয়র বাবা চেল �গেছন আজ বছর পঁােচক হল। মা তারও অেনক আেগ চেল �গেছন। মা যখন চেল �গেলন, রণজয় অেনক �চ�া
কেরিছল, বাবােক িনেজর কােছ িনেয় যাওয়ার জেন�। বাবা িকছ� েতই রািজ হনিন। একটাই কথা। এখােন �তার মা আেছ,  শারীিরক ভােব
উপি�িত না থাকেলও  সারা বািড়েত ওর �ৃিত ছিড়েয় আেছ। বািক জীবনটা আিম �সই  িনেয়ই কাটােত চাই। 
এর ওপর আর �কান কথা বলা চেল না। মৃত� � পয�� �ছাটকাকা আর কািকমার কােছই থাকেতন বাবা। 
�মেজাকাকুর একমা� �মেয় কু�। ইি�িনয়ার। কলকাতােত িবেয় কের �সেট�।
গত বছর �মজ কািকমা মারা যাওয়ার পর কাকু কলকাতােত কু�র কােছ চেল �গেছন। এখন ওর সােথই থােকন। িবরাট বড় বািড় �ায়
ফঁাকা। 
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রণজয়রা ওপের থাকত। ওরা কােলভে� �দেশ আেস। তাও সবিকছ�  পির�ার পির��। এক কনাও ধুেলা �নই �কাথাও। �িতিদন সকাল
িবকাল  �ছাট কািকমা ঘের ঢ�েক সবিকছ�  পির�ার পির�� কেরন। �ান খাওয়া �সের রণজয় ঘের ঢ�কল।  ঘেরর �ভতের মােয়র আর বাবার
দেুটা িবশাল ছিব। রজনীগ�ার টাটকা মালা ঝুলেছ তা �থেক। কত �ৃিত জিড়েয় আেছ এই ঘের। 
তার জ�, ভাইেয়র জ�, বড় হেয় ওঠা, �� ল,কেলজ,।
ভাইেয়র িনেখঁাজ হেয় যাওয়া। 
�কাথায় �য চেল �গল ট�বাই.... এত ি�িলয়া� �রজা� িছল ওর! হঠাৎ একিদন �কাথায় চেল �গল, হাজার �খঁাজাখুঁ িজর পেরও পাওয়া �গল
না!
মা ওর �শােক �কঁেদ �কঁেদ জীবনীশি� �শষ কের এেনিছেলন। বাবাও.......

রণ.... ত� িম এখােন? আমরা �তামায় সারা বািড় খুঁজিছ। চল �তামায় �ছাটকাকা ডাকেছন।
�ীিতর ডােক চমক ভা�ল রণজেয়র।
এটা ওটা ভাবেত ভাবেত ন�ালিজক হেয় �গিছল রনজয়।  তাই খাওয়া দাওয়ার পর �য �ছাটকাকার সােথ কথা বলেব বেলিছল �সটাই ভ� েল
�গেছ ও।
ও তাড়াতািড় বেল উঠল  চল চল..। 

�ছাটকাকার ঘের িগেয় �দখল উিন একটা �চয়ার এ বেস আেছন। পােশর খােট িবিভ� কাগজপ�, বইেয়র �প। রণজয়  আসেতই বলল,
পােশই একটা �চয়ার �দিখেয় বলেলন, িক �র  �কাথায় িছিল এত�ন? আিম �সই কখন �থেক �তার জন� অেপ�া করিছ।
রণজয় একট�  অ��ত �হেস বলল, আসেল আিম....
রণজেয়র কথা �শষ করেত না িদেয় �ছাটকাকা বলেলন, বুঝেত �পেরিছ, এতিদন বােদ �দেশ এেসিছস, তাই পুেরােনা কথা মেন পড়েছ।
এমনটা �তা �াভািবক। 
�শান �তােক �য িজিনস টা �দব বেল �ডেকিছ, �সটা এইটা, বেল রণজেয়র িদেক একটা ডােয়রী এিগেয় িদেলন �ছাটকাকা।
ডােয়িরটা �বশ �মাটা চামড়া িদেয় বঁাধােনা। ভারী। �ভতের পাতা�েলােত �বশ অেনক িকছ�ই �লখা রেয়েছ। তেব এতিদেনর পুেরােনা ডােয়রী
হেল িক হেব ডােয়িরটা �বশ ভােলাই রেয়েছ।
রণজয় খুব সাবধােন ওটা একপােশ সিরেয় রাখল। ও �ছাটকাকুেক িজে�স করল,' আ�া কাকু,  রাজা চ�বম�েনর সে� ��িনয়া
পাহােড়র ওই িশলািলিপর িক স�ক� ?

আসার সময় �গেল �দখলাম  উিন �তা পু�রানার রাজা িছেলন। তার �বিশ িকছ�  তথ� �পলাম না। 
�ছাটকাকু বলেত �� করেলন। 1339 সােল রাম�াণ �ে�র �লখা �াচীন রাজমালা বইেত চ�বম�া বা চ�বম�েনর  কথা �থম পাওয়া যায়।

 পের ��িনয়া পাহােড়র উ�র ঢােল, �খািদত িশলািলিপ �থেক এই চ�বম�ার �খঁাজ পাওয়া যায়। সমু��ে�র  সভাকিব হিরেসন রিচত
এলাহাবাদ �শি�েত �লখা রেয়েছ সমু��� তঁার রাজ�কােল �য নয় জন রাজােক পরা� কেরিছেলন, তােদর মেধ� চ�বম�া একজন।

মধ��েদেশর হর�সাদ শা�ী �ারা আিব�� ত ম�েসৗর িশলািলিপ �ত তঁার রাজ�কােলর ইি�ত পাওয়া যায়। এই িশলািলিপ অনুযায়ী
জয়বম�ার পু� িছেলন িসংহবম�ন। িসংহবম�েনর দইু পু�  বড় চ�বম�া, এবং �ছাট নরবম�া। িক� চ�বম�ার �কান বংশধেরর কথা �কাথাও
উে�খ �নই।

িদ�ীর �মেহেরৗিল িলিপেতও রাজা চ�বম�ার কথা উে�িখত রেয়েছ। িতিন পূেব� ব�েদশ  ছাড়াও পি�েম িহ�কুুশ পব�েতর কােছ  বহিলক
�েদশ জয় কেরিছেলন।
চ�বম�ন তার ব�েদশ জেয়র �ারক িহেসেব �পাখ�া  নােম এক জনপদ �িত�া কেরন।
দােমাদেরর দি�ণ িদেন অবি�ত �পাখ�া  সমৃি�শালী জনপদ িছল। এই �পাখ�া বা পু�িরণী জনপদ িছল বঁাকুড়ার বড়েজাড়া  থানায়
অবি�ত।

 ��িনয়া িলিপর দ�ু ভাগ রেয়েছ। উপেরর অংেশ থাকা বৃ� বা চ� �থেক কত�িল �রখা �বিরেয় এেসেছ। এই �রখা�িল এক� বড় বৃ�
িদেয় �ঘরা । এই বৃে�র সমা�রােল থাকা আর এক� বৃ� �থেক �চা�� অি�িশখা �বিরেয়েছ। �িত� অি�িশখার পের দ�ু অধ�বৃ�
�খািদত। ��িনয়া িলিপ� ভাবিলিপ অথ�াৎ এই ধরেনর  িলিপেত �কান ব� বা ভাব �বাঝােত পুেরা ছিব না এঁেক  িকছ�  �রখা বা  �মা�ফ
ব�বহার করা হত। এেক িব�ুচ� বলা হয়। বলা হয়,  এ� সবেচেয় পুেরােনা �া�ী িলিপ।জানা যায় রাজা চ�বম�া িছেলন পরম িব�ুভ�।
�সই জন� িতিন িব�ুেসবার উে�েশ� ভ�দান কেরিছেলন।

এই চে�র একট�  নীেচ বামিদেক শ� আকৃিতর িলিপ �দখা যায়। যা পােঠা�ার কেরিছেলন অধ�াপক �েমাদর�ন �দ। িলিপ� তাি�ক
িশলািলিপ। এবং অত�� রহস�জনক ভােব  �থম দ�ুর �চেয় এ� নবীন। �থম দ�ু  িলিপ �খািদত হওয়ার �বশ িকছ�  বছর পের এ� �খািদত
হয়। কাব�ন �ড�ং �টে� তা ধরা পেড়েছ।
�া�ী িলিপেত �খািদত িশলািলিপ�র �শষ ভােগ এমন িকছ�  �গাপনীয় তথ� িছল, যা �লখার জন� শ� িলিপর সাহায� িনেত হেয়িছল
চ�বম�ন �ক।
 
অধ�াপক �স সব কথাই এই ডােয়িরেত িলেখ �গেছন।
পেড় �দখ।
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                                                                                                (তৃতীয় পব�)

রণজয় ডােয়রীটা িনেয় �বিরেয় এল।  �ীিত �ছাটকািকমার ঘের কািকমার সােথ গ� করেছ ।
রণজয় িনেজর ঘের িগেয় ডােয়িরটা িনেয় বসল।
ডােয়িরেত অধ�াপক �েমাদর�ন �দর �লখা িদনিলিপ। �ধু িদনিলিপ নয়, িশলািলিপ �াি�র সংবাদ �থেক, িডেকাড করা
পয��  �ায় �িতিদেনর কথা �লখা রেয়েছ।
রণজয় �দখল, 1990 সােলর জলুাই মােসর মাঝখান �থেক �লখা �� হেয়েছ। �শষ হেয়েছ �সে��র মােসর �থেম।
মুে�ার মত �ছাট �ছাট সু�র �লখা। সহেজই পড়া যায়।
রণজয় পড়া �� করল।

15 ই জলুাই।

আিম অধ�াপক �েমাদর�ন �দ। থািক কলকাতার যাদবপুেরর 8 িব �ত। দীঘ� 60 বছেরর কম�জীবন �শষ কের এখন
অবসর জীবন কাটাি�। 
আিম কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র ইিতহােসর অধ�াপক িছলাম। ইিতহােসর িবিভ� িবষেয়র সােথ সােথ িশলািলিপর
পােঠা�ার করা িছল আমার উৎসােহর িবষয়।
�কাথাও িশিলিলিপ আিব�� ত হেয়েছ �নেলই ছ� েট �যতাম, �চ�া করতাম তার মম�াথ�  উ�ার করার জেন�।
আজ অবসর �হণ করার পরও একই ভােব আ�হ িনেয় ছ� েট যাই এইসব কােজ।
কাল খবেরর কাগেজ �দখলাম, বঁাকুড়ার ��িনয়া পাহাড় �থেক এক িশলািলিপ উ�ার হেয়েছ।  যার িতন� ভাগ রেয়েছ।
�থম দ�ুর পােঠা�ার করা �গেলও �শেষর�র পােঠা�ার করা স�ব হয়িন।
তেব এ� এক� শ�িলিপ বেল শনা�করণ করা �গেছ।
খবরটা �দেখ আমার উৎসাহ �বেড় �গল। শ�িলিপ�র পােঠা�ার করা স�ব হয়িন তার কারণ, এ� অলংকার সূচক
িলিপ। এমিনেতই, ��িনয়ার �থম দেুটা িলিপ ভাবিলিপ, এই দইু িলিপর মাধ�েম রাজা চ�বম�েনর িব�ুভি� এবং ঈ�েরর
উে��েশ ভ�দােনর কথা �লখা রেয়েছ।িক�,বািকটা অেবাধ�। সুতরাং, এটা �বাঝা যাে�,�য এই িলিপ�র মাধ�েম রাজা
চ�বম�ন িবেশষ �কান িকছ�  িলেখেছন, যা সাধারেণর �থেক লুিকেয় রাখাই উে�শ�।
বািক দ�ুর মত  �া�ীেতই �তা িলখেত পারেতন! তেব িক আিম যা ভাবিছ �সটাই �ক?
এর উ�র �পেত �গেল আমােক  বঁাকুড়ার ��িনয়া পাহােড়ই �যেত হেব, িনেজ চা�ুষ না করেল,এই রহেস�র সমাধান �ায়
অস�ব।

20 �শ জলুাই

আজ দিুদন হল বঁাকুড়ােত এেসিছ। এই ধরেনর কাজ �� করার জেন� িকছ�  প�িত �মেন চলেত হয়। ওপর মহল �থেক
িকছ�  অনুমিত আদায় করেত হয়, তার জেন� �বশ কাঠখড় �পাড়ােত হয়। �স�েলা �শষ হেয়েছ। কাল ওখােন যাব।
বঁাকুড়ােত অসহ� গরম পেড়।
সহ� করা �ায় মুশিকল।। অবশ� এর আেগও অেনক �িতকূল পিরি�িতর মেধ�ও অেনক কাজ কেরিছ। �যখােন আিছ
�সখান �থেক ��িনয়া পাহােড়র দরূ� �ায় দ ুিকেলািমটার হেব। কাল সকাল সকাল �বিরেয় পড়ব। আজ এই পয��ই থাক।
কাল আবার িলখব।

এই পয�� িলেখ ভ�েলাক আবার িদন দেশক পের আবার িলেখেছন। মােঝর অংশ ফঁাকা।

30�শ জলুাই।
 মােঝ কেয়কিদন চরম ব�� িছলাম। �িতিদন খুব সকােল উেঠ ওখােন যাই আর িফির �সই স��ােবলায়। িপেঠর ব�ােগ
জ�রী িজিনস প� িনেয় যাই। �যেহত�  ওই িলিপর ছিব �তালা বারণ �সেহত�  আমায় �িতিদন একট�  একট�  কের একটা সাদা
কাগেজ নকল করেত হে�। ওখােন �সভােব �কান বসার জায়গাও �নই। দঁািড়েয় দঁািড়েয় অেনক ক� কের িজিনসটার
একটা ছিব আিম এঁেকিছ। আজ �শষ হল। 
কাল �থেক পােঠা�ার করার কাজ �� করব। 
একটা কথা �লখা খুব জ�রী।
আমার �কন জািন না মেন হে�,আমার �পছেন ছায়ার মত �কউ বা কারা সারা�ন অনুসরণ করেছ। 
তােদর উে�শ� বুঝেত পারিছ না। এভােব নীরেব ছায়ার মেতা অনুসরণ করার মােন িক? 

কিল  কথা  -  ৪১



8ই আগ�

�ায় সাতিদন পর ডােয়রী িলখিছ। এই কিদন ত�মুল ব��তার মেধ� কাটল। শ� িলিপ টা পােঠা�ার করেত �বশ �বগ �পেত হেয়েছ।
�া�ী িলিপর মেতা এই িলিপর িনিদ� � �কান বণ�মালা �নই। কেয়ক� িচে�র �ারা ভােবর মাধ�েম এই িলিপ �লখা হত। এই িলিপ �ধুমা�
িকছ�  মানুেষর মেধ� সীমাব� িছল। যাক, মূল কথায় আিস। িলিপ� �যভােব ��ভােব রি�ত রেয়েছ,তার িন�ই �কান না �কান কারণ
রেয়েছ। তাই আিম এই িলিপ পােঠা�ার করেত পারেলও �সই নীিত অনুসরণ করব। সবটাই িলেখ িদি� তেব সাংেকিতক ভাষায় ।। 
আমার জীবন িবপ� হেত পাের �য �কান মু�েত� ।  সাধারণ হােত ডােয়রীটা �গেল সমূহ িবপেদর স�াবনা।
উঃ অ ন মূ
তা বা পা ত পা
পা প রা
�স আ চ �

এটাই হল িলিপ� মােন। তেব একটা কথা, এখােন িলিপ�র প�াটান� অনুযায়ী সবটাই পর পর িডেকাড করা রইল। 

রণজয় �দখল, পর পর িবিভ� সাংেকিতক ভাষায় িলিপ� িডেকাড করা রেয়েছ।
সিত� ভ�েলাক �ক স�ালুট জানােত হয়।। 
রণজয় পর পর বাদবািক পাতা �েলা পড়েত লাগল। 
 �বশ িকছ��ণ পর রণজেয়র কপােল ফুেট উঠল িচ�ার �রখা। সামেন সমূহ িবপদ।
আর যা মেন হে�, ওখােন না �গেল, ভ�েলােকর এই জ�ল �হঁয়ািল �বাঝা স�ব নয়।

                                                                                                         ( চত�থ�   পব�)

রণজয় হাত ঘিড়েত সময় �দখল। �ায় চারেট বােজ। �মাটামু� এখানকার কাজ �শষ হেয় �গেছ। কাল সকােল বঁাকুড়া চেল �যেত হেব।
এসব কাজ যতটা তাড়াতািড় করা যায় ততটাই ম�ল।  তেব
অধ�াপক বারবার িনেজর মৃত� �র আশ�া করিছেলন �কন? �সটা এখনও পির�ার নয়।
তেব িতিন ওই িলিপ িডেকাড করেত িগেয় বারবার বেলেছন, �কান এক ��িবদ�া �েয়াগ না করেল কখনওই রহস� সমাধান করা যােব
না। তা  অধরাই থাকেব।
তাছাড়া, অধ�াপেকর �হঁয়ািলটাও �বশ ভাবাে�।
এসব সাত পঁাচ ভাবেত ভাবেত কখন �যন �চাখটা �লেগ িগেয়িছল রণজেয়র। 
ঘুম ভা�ল �ীিতর ডােক। 
' ওেঠা আর কত ঘুেমােব? �চােখ মুেখ জল িদেয় চল, রাধামাধেবর আরিত হেব।
রণজয় ধড়মড় কের উেঠ বসল। �ায় ছটা বােজ। এই সময় �িতিদন ওেদর বািড়র কুলেদবতা রাধামাধেবর স��ারিত হয়। তারপর
কীত� ন ।�ামবাসীরা অেনেকই আেস। স��ারিতর পর ফল, িম� এইসব �াসাদ িহেসেব উপি�ত সবার মেধ� িবতরণ করা হয়।
কতিদন রাধামাধেবর আরিত �দেখনা রণজয়। এ �তা তােদর পািরবািরক ঐিতেহ�র মেধ� পেড়।
ও িবছানা �থেক উেঠ চ�টা পােয় গলােত গলােত বলল, হঁ�া আসিছ। ত� িম যাও। 
িকছ��ণ পর ও যখন রাধামাধেবর মি�ের �গল, তখন আরিত �� হেয় �গেছ। পুেরািহত সদান� ভ�াচায� আরিত করেছন। পােশই
হাত �জাড় কের বেস আেছন, �ছাট কািকমা, আর �ীিত। �ীিতর পরেন একটা লাল �পেড় গরদ। িসঁিথেত িসঁদরু। কপােল লাল �প।
�খালা চ�ল। �ক �যন �দবীর মত �দখাে� �ীিত �ক।
আধ ঘ�া পের আরিত �শষ হল। 
এবার �� হল কীত� ন।
  মধুমাখা হিরনাম বেলা �র।
  একবার বেলা �র...
নােমর �েন িশলা ভােস �বাবা কথা কয় �র......

সিত� মাধব কীত� িনয়ার গলা অপূব�। �যন মধু চ�ঁ ইেয় চ�ঁ ইেয় পড়েছ।
কীত� ন �শষ হওয়ার পর রণজয় �ক �দেখ মাধব কীত� িনয়া বেল উঠল, ' িক �গা রণজয় দাদা কেব এেল ?কতিদন �তামায় �দিখ না!
রণজয় হঁাট�  �গেড় �ণাম করল, মাধব কীত� িনয়া �ক। ওর দাদরু আমল �থেক মাধব এই বািড়েত কীত� ন গায়। ভ� মানুষ। মা� চার বছর
বেয়স �থেক রণজেয়র বািড়েত কীত� ন গায়।
�থেম বাবার সােথ আসত। মাধব কীত� িনয়ার বাবা িকছ� িদন হল মারা �গেছন।
এখন একাই আেস।
রণজয়েক �ছাট �থেক �দখেছ। �ছাটবাবু বেল ডােক ওেক।
রণজয় �ণাম কের উঠেতই আশীব�ােদর ভি�েত মাথায় হাত �রেখ বলল, 
সুখী হও।
সবই তার দয়া।
িতিন র�ক িতিনই সংহারক। িতিন িব�ু,িতিনই নরিসংহ।
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রণজেয়র �যন িক একটা হেয় �গল,  নরিসংহ..... িক �য একটা িমিসং িলংক.... 
িকছ�  একটা �চােখর সামেন এেসও আসেছ না। অন�মন� হেয় �গল রণজয়।

আজ দিুদন হল রণজয় বঁাকুড়া এেসেছ। ��িনয়া পাহােড়র কাছাকািছ একটা �হােটল এ এেস উেঠেছ ওরা।
দিুদন ধের �বল বৃ�। এক িমিনেটর জেন�ও ধরেছ না বৃ�। �বল বৃ�েত বাইেরর �কৃিত পুেরা সাদা হেয় আেছ। রণজয়
তার ল�াপটপ খুেল পড়ােশানায় ম� হেয় আেছ। বারবার মেন হে�, িকছ�  একটা �যন খুব কােছ এেসও আসেছ না।
ও পড়ােশানা �শষ কের পাহােড়র আেশপােশর ল�া�ে�প �দখেত লাগল ই�ারেনেট। 

পরিদন ও ঘুম �থেক উেঠ �দখল, সু�র �রাদ উেঠেছ। �ীিত তখনও ঘুিমেয় । মুখ হাত ধুেয় ��শ হেয়  ব�ােগ িকছ�
িজিনপ� িনেয় �বেরােত যােব, এমন সময় �ীিত উেঠ বসল। ওেক �দেখ ঘুম জড়ােনা গলায় বেল উঠল, িক ব�াপার ত� িম
�বিরেয় পেড়ছ? আমায় ডাকেল না �কন?
রণজয় বুঝেত পারল, এখন �ীিতর কথার জবাব িদেত �গেল �দির হেয় যােব।
ও বলল, �ক আেছ, আিছ �তা �বশ কেয়কিদন। ত� িম আজ �হােটেলই থাক। কাল নাহয় একসােথ যাব ওখােন।
আেগ জায়গাটা ভােলা কের �দেখ আিস। �কমন?

িমিনট পেনর লাগল, �হােটল �থেক ��িনয়া পাহাড় �পৗ�ছেত।
�পৗ�েছ �দখল, পাহােড়র এেকবাের নীেচ নরিসংেহর মূিত� । অ��ত ভােব মূিত� � আলাদা। আলাদা এই অেথ�  �যমন আমরা
নরিসংেহর মূিত�  �দেখ থািক এই মূিত�  �তমন নয়।
ভীষণাকৃিত মূিত� । অেনক মানুষ পুেজা িদে�ন। �ানীয়, �কাল, ভীল, মু�ারাই �বিশ। রণজয় হাত �জাড় কের নম�ার
কের, ওপর িদেক উেঠ �গল, িলিপ চা�ুষ করেত। সিত� ইিতহাস �যন কথা বেল। কতিদন আেগর কথা িলিপ �যন জীব�
হেয় সা�� িদে�।
রণজয় এইসব ভাবেত ভাবেত একট�  অন�মন� হেয় পেড়িছল।

'দাদা একট�  আ�ন হেব'?

চলেব....
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অিনেমষ �ঘাষ

�চ� বৃ�র মেধ� গািড় চালাে� �াইভার িবজয়কৃ�, পােশ বেস আেছন জয়দীপ। আজ রােত �য কেরই �হাক তঁােক জামেশদপুর �পৗ�ছেতই
হেব। কাল সকাল সকাল �ােয়ে�র সােথ িম�ং আেছ। িক� বৃ�র �বগ এতটায় �বিশ �য, গািড় চালােনা মুশিকল হেয় যাে�। জয়দীপ বসু।
বয়স পঁয়ি�েশর মেধ�। আিদ বািড় শাি�িনেকতন। মা-বাবা আর ভাই ওখােনই থােকন। িক� গত �দড় বছর ধের চাকরীসূে� তঁােক থাকেত হয়
রঁািচেত। এক মাি�ন�াশনাল �কা�ািনর �সলস্  অিফসার। গত পঁাচ বছর ধের িতিন এই �কা�ািনেত কাজ করেছন। কােজর জন� তঁােক ব�
জায়গায় ঘুরেত হয়। এই পঁাচ বছের তঁােক চারবার শহর বদলােত হেয়েছ। �থেম পুেন, তারপর ব�া�ােলার, পাটনা আর এখন এই রঁািচ। তেব
িতিন খুব �চ�া করেছন যােত তার �পা�ং কলকাতায় হেয় যায়। বস কথা িদেয়েছন �য কালেকর িম�ংটা সফল হেল িতিন কলকাতায়
�া�ফােরর ব�ব�া কের �দেবন। আর তাই যখন সে�েবলা অিফেসর বস শম�াজী  �ফান কের বলেলন,

-“হ�ােলা, িমঃ বাসু, এই িম�ংটা আপনার সােথ সােথ ক�্ িনর জন� খুবই ই�রট�া�। আপনােক �য কেরই �হাক এই িম�ং অ�ােট� করেতই
হেব।”

আিম বললাম,

-“িক� স�ার সকাল ৯টার মেধ� আিম যাব কীভােব? তারপর �তা এই মুষলধাের বৃ�……।”

শম�াজী আমার কথার মােঝই বলেলন,

-“এখন মা� স��া ৭টা বাজেছ। আিম অিফেসর গািড় পা�েয় িদি�। আপিন �রিড হেয় থাকুন। আজই চেল যান জামেশদপুর। আিম কথা
িদি�, আপনার কলকাতা �া�ফােরর ব�পারটা আিম িনেজর �ািয়ে� কের �দব।”

�া�ফােরর কথা �েন জয়দীপ আর িকছ�  বলেত পােরনিন। অগত�া, তঁােক রািজ হেতই হল। গািড় এল �পৗেন আটটায়। জয়দীপ �রিডই
িছেলন, গািড় আসা মা� ব�াগ িনেয় �বিরেয় পরেলন। ঘিড়র কঁাটার সােথ সােথ  বৃ�র �বগ �বেড়ই চেলেছ। �াইভােরর নাম িবজয়কৃ�। বয়স
আ�াজ �তইশ কী চি�শ হেব। মা� ছ’মাস হল এই �কা�ািনর গািড় চালাে� �স। িশি�ত �ছেল। তেব অন�েকানও চাকরী না �পেয়
এক�কার বাধ� হেয়ই এই কাজ করেত হে� তােক। মাতৃভাষা িহি�, িক� কােজর সুে� ইংেরিজ ও বাংলাটাও খুব তাড়াতািড় র� কের
িনেয়েছ। িবজয়কৃ� বলল,

-“স�ার, বৃ�র �বগ �চ� �বেড় �গেছ। গািড় চালােনা খুব মুশিকল হে�। �কাথাও একটা দঁাড়ােল হয় না?”

NH-33
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জয়দীপ একট�  িচ�া কের বলেলন,
-“�সটা �তা ত� িম �কই বেলছ, িক� এই িনজ�ন জায়গায় দঁাড়ােনাটা কী �ক হেব? তার �চেয় বরং এক কাজ কেরা, কাছাকািছ
�কানও ধাবা �দখেত �পেলই দঁািড়েয় �যও।”
-“আ�া স�ার।”

এই বেল িবজয়কৃ� িগয়ার �চ� কের গািড় �ছাটােত লাগল।
িকছ�দরূ যাওয়ার পর ধাবা না �পেলও রা�ার ধাের একটা চােয়র �দাকান �দখেত �পেয় গািড় থামাল িবজয়কৃ�। বলল,
-“স�ার, ধাবা �তা �নই, চােয়র �দাকােনই কাজ চালােত হেব।”

জয়দীপ বলেলন,
-“হঁ�া হঁ�া �ক আেছ, দঁাড়ােনার একটা জায়গা হেলই হেব। গািড়টা সাইেড লািগেয় চেলা।”

গািড়টা সাইেড লািগেয় তারা চােয়র �দাকােন ঢ�কল। �দাকােনর িতনিদেক �েনর �দওয়াল আর মাথায় খেরর ছাউিন। খুব �ছাট
চােয়র �দাকান। গািড় �থেক �দাকােন ঢ�কেত ঢ�কেতই তারা �বশ খািনকটা বৃ�েত িভেজ �গল। িক� িকছ�  করার �নই। জয়দীপ
চা �দাকানীর উে�েশ বলেলন,
-“চাচা, �দা চােয় িদিজেয় �তা জারা।”

�দাকানী বলল,
-“হঁা বাবু, �থাডা �বই�েয়, আিভ বানােক �দতা �।”

ওরা �দাকােনর িভতের এক সাইেড রাখা একটা �বি�েত বসল। �দাকান এেকবাের ফঁাকা, �ধু বয়� �দাকানী ও একটা কােজর
�ছেল রেয়েছ। অবশ� এই ঝড় বৃ�েত এটাই �াভািবক, তার ওপর এই �নশান ফঁাকা জায়গা। �ক ই বা আসেব! জয়দীপ
িনেজর মেনই িবরিবর করেত করেত বলেলন,
-“ধ�াৎ, আজ কার মুখ �দেখ �য উেঠিছলাম, �ক জােন! ভালই ভালই জামেশদপুর �পৗ�ছােল রে�।”

জয়দীেপর মুেখ বাংলা কথা �েন চা �দাকানী পির�ার বাংলায় বলল,
-“বাবু িক বা�ালী?”

জয়দীপ অবাক হেয় বলেলন,
-“হঁ�া, আপিনও বা�ালী নািক? তা বািড় �কাথায়?”

চা �দাকানী উৎফু�ভােব বলল,
-“হঁ�া বাবু, আিমও বা�ালী, বািড় �গিল। তেব �যায়ান বয়েস কােজর জন� এখােন এেসিছেলম। একটা ফ�া�ািরেত কাজ
�পেয়িছলাম।”
-“তা’হেল চােয়র �দাকান �কন?”

জয়দীেপর �ে�র উ�ের চা �দাকানী একট�  দঃুখ কেরই বলল,
-“কী আর বিল স�ার, কপাল খারাপ থাকেল যা হয়। আমার কােজ �ঢাকার বছর খােনেকর মেধ�ই ফ�া�াির ব� হেয় যায়। আর
আিম আবার �বকার হেয় যায়। বািড়েত �কউ িছল না, তাই আর বািড় িফের যায়িন। কাজ কের যা টাকা জিমেয়িছলাম, তােতই
এখােন একটা চােয়র �দাকান িদলাম। �সই �থেক এখােনই আিছ বাবু।”
-“�বশ ই�ােরি�ং �তা!”
-“হঁ�া, ওই আর কী! তা বাবুরা আপনারা এই সময় বৃ�র মেধ� এখােন �কন? আর এই রা�ায় �তা রাি�েবলা �তমন �কউ
যাতায়াত কের না। �নহাৎ বৃ�র জন� আিম আটেক �গলাম আজ। না হ’�ল কখন �দাকান ব� কের বািড় চেল �যতাম।”

�দাকানীর উ�ের জয়দীপ একট�  আে�প কেরই বলেলন,
-“আর বলেবন না চাচা। বেসর �কুম, তাই এই রােতই জামেশদপুর �যেত হে�।”

�দাকানী একট�  ভীত �ের বলল,
-“তাও এত রােত আপনােদর এই রা�ায় আসা �ক হয়িন বাবুরা।”
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-“কী আর কির বলুন, ক�� ার ই�াই কম�। তা চাচা, �েনিছ এই রা�াটা নািক অিভশ�, �ায়িদনই অ�াি�েড� হয়! আসল
ব�পারটা িক জােনন িকছ�?”

চা �দাকানী কথাটা �েন �বশ ভয় �পেয় �গল। ভেয় ভেয় বলল,
-“আপিন �কই �েনেছন বাবু। এই রা�া অিভশ�। �ায়িদনই অ�াি�েড� হয়। িদেনর �বলা িক��  �বাঝা যায় না। িক�
রাি�েবলা এই রা�া �যন মানুষেখেকােত পিরণত হয়। তাই �তা বলিছ, আপনারা এই রােত আর যােবন না। রাতটা বরং আমার
�দাকােনই কা�েয় িদন, �ভারেবলা না হয় রওনা �দেবন বাবু।”

জয়দীপ তাি�েল�র সুের বলেলন,
-“আের ধুর, কী �য বেলন না চাচা, এই আধুিনক যুেগ দঁািড়েয় এরকম কথা বলার �কানও মােনই হয় না।”

�দাকানী বুঝল, তার কথা �স িব�াস কেরিন, তাই আর কথা বাড়ােলা না। জয়দীপেদর চা �খেত �খেত বৃ� িকছ�টা ধের এেসেছ।
চা �শষ কের দাম িম�েয় তঁারা উেঠ পরেলা। গািড়েত িগেয় বসেতই, �কাথা �থেক একটা পাগল বুেড়া �লাক তঁােদর গািড়
জানালার কঁােচ হাত িদেয় �জাের �জাের বলেত লাগল,
-“মরেব, স�াই মরেব, ও কাউেক বঁাচেত �দেব না, �তারাও মরিব। মরিব মরিব….”

কথা �েলা বলেছ আর �জাের �জাের গািড়র কঁােচ চাপড় মারেছ। িবজয়কৃ� আর একমুহ�ত�  দঁাড়ােলা না ওখােন। সে� সে�
গািড় �াট� িদেয় �বিড়েয় পরেলা জামেশদপুেরর উে�েশ। এই ঘটনার পর দ’ুজেনই চ�প �বশ িকছ��ণ, �কউ �কানও কথা বলেছ
না। দ’ুজেনই একট�  হেলও ভয় �পেয়েছ। বৃ�র �বগ আবার ধীের ধীের বাড়েছ। জমাট কােলা অ�কার ও বৃ�র ধারা িচের, কােলা
রেঙর �রিপওটা ছ� েট চেলেছ �স �স কের িনেজর গ�েব�র উে�েশ। িকছ��ণ পর নীরবতা �ভে� িবজয়কৃ� বলল,
-“আ�া স�ার, এই িনজ�ন জায়গায় এই পাগলটা এেলা কীভােব?”

জয়দীপ িবরিবর কের বলেলন,
-“�সটাই �তা আিম ভাবিছ।”

জয়দীপ গািড়র জানালার কঁাচটা একট�  নািমেয়, একটা িসগােরট ধিরেয় �জাের একটা টান মারল। তারপর �ধঁায়া �ছেড় আবার
বলেলন,
-“ত� িম �তা রঁািচর �লাকাল �লাক। ত� িম এই রা�া স�ে� িকছ�  জােনানা?”

িবজয়কৃ� বলল, “জািননা বলেল ভ�ল হেব, ওই একট�  আধট�  জািন!”

তারপর সামেন একটা টািন�ং �স কের বলা �� করল িবজয়কৃ�,
-“স�ার, এই �রাড স�েক�  গাল-গ� �তা অেনক আেছ। িক� �স সব আমার িব�াস হয় না। �যমন একটা গ� �েনিছ, একটা
�লাক, নাম �হম� কুমার, গািড় িনেয় এই রা�া িদেয় যাি�েলন। রাি� �বলা। রা�ায় হঠাৎ একটা �মেয়েক �দখেত পান দঁািড়েয়
থাকেত। রা�ার ধাের দঁািড়েয় আেছ �স। গািড় কােছ �যেতই �স গািড় থামােনার জন� হাত �দখায়। �হম� একট�  অবাকই
হেয়িছেলন। কারণ এই �নশান এলাকায় এেতা রােত একা একটা �মেয়র পে� এখােন আসা স�ব নয়। �হম� িজে�স কেরন
�মেয়�েক �য, এত রােত �স এখােন কী করেছ! �মেয়� বেলিছল �য, �স তার দাদ-ুঠাকুমার সােথ �দখা করেত �গিছল। কােছই
তঁারা থােকন। �কানও অেটা না �পেয় হঁাটেত হঁাটেত অেনকটা চেল এেসেছ। �মেয়�র কথা �হমে�র িব�াস হি�ল না, িক� এেতা
রােত একা একটা অসহায় �মেয়েক �ফেল �রেখ �যেতও পারেলন না িতিন। �মেয়�র বািড় �কাথায় িজে�স করােত �স বেলিছল
�য, এখান �থেক ১৫ িকিম দেূর একটা �াম আেছ, ওখােনই তার বািড়। উিন যিদ তােক তার বািড় �পৗ�েছ �দন, তাহেল খুব উপকার
হয়। �হম� আর সাত-পঁাচ না �ভেব �মেয়�েক গািড়েত ত� েল িনেলন। সারা রা�া �মেয়� একটাও কথা বলল না। িকছ�দরূ যাবার
পর �মেয়� ঈশারা কের তার �ােমর িদেক �দখাল। �হম� �সিদেকই গািড় �ঘারােলন। �ােমর এে�া-�খে�া কঁাচা রা�ায় িকছ�দরূ
যাওয়ার পর �মেয়� আবারও ঈশারায় একটা বািড় �দখােলা। �হম� �সই বািড়র সামেন গািড় দঁাড় করােলন। �মেয়� িকছ�  না
বেল চ�পচাপ গািড় �থেক �নেম �গল। �হম� ভাবেলন আজব �তা, এই রােত এরকম একটা উপকার করল িতিন, অ�ত একটা
ধন�বাদ ট�কুও বলল না। যাইেহাক, িতিন আর �বিশ না �ভেব গািড় ঘুিরেয় �যেত যােবন, এমন সময় �দখেলন দরজা খুেল একটা
বুেড়া �লাক �বিড়েয় আসেছন, হয়েতা ইিন �মেয়�র বাবা। ওনােক �দেখ �হম� দঁািড়েয় �গেলন। তঁােক অবাক কের িদেয় বুেড়া
�লাক� িজে�স করেলন �য, উিন এত রােত এখােন কী করেছন! উিন সব ঘটনা বলােত বুেড়া �লাক� কা�ায় �ভে� পরেলন।
�হম� গািড় �থেক �নেম ওনার কােছ িগেয় জানেত চান কী ব�পার। উিন িকছ�  না বেল �হম�েক ওনার বািড় িনেয় যান। তারপর
�দওয়ােল একটা রজনীগ�ার মালা পড়ােনা ছিবর িদেক আ�লু �দিখেয় বেলন, তঁার �মেয় বছরখােনক আেগ এন.এইচ.৩৩ �ত
একটা অ�াি�েডে� মারা �গেছ। এই কথা �শানার পর �হমে�র হঁাট�  কঁাপেত থােক। উিন আর এক মু�ত�  ওখােন দঁাড়ানিন। 
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পির কী মির কের বািড়র বাইের �বিরেয় এেস গািড়েত �চেপ গািড় �াট� িদেয়িছেলন। তারপর �মাহা�� হেয় বািড় িফের এেসিছেলন।”

এত�ণ বলার পর িবজয়কৃ� চ�প করল। জয়দীপ অবাক হেয় বলেলন,
-“কী ভয়�র! এও িক স�ব!!”

িবজয়কৃ� একট�  �হেস বলল,
-“আের ধুর! ওসব িক��  না, সব এখানকার �লােকর �জব। আমার ওসব িব�াস হয় না। তেব একটা িজিনসই আমােক ভাবায়, জােনন
�তা স�ার!”
-“কী �সটা?”
-“�গাটা ভারেত �ধুমা� এই একটা হাইওেয়েতই �চ�র পিরমােণ অ�াি�েড� হয়। গত কেয়ক বছের �ায় সােড় চারেশা জন মেতা �লাক
এই এন.এইচ. ৩৩�ত অ�াি�েডে� মারা �গেছ। �ানীয় �লােকরা কেয়কবছর আেগ, একিদেক রঁািচ �ঢাকার মুেখ ও অন�িদেক
জামেশদপুর �ঢাকার মুেখ দ’ু�টা মি�র বািনেয়েছ। সবাই এই রা�ায় আসার আেগ ওই মাি�ের �ণাম কের �পেরায়….!”

িবজয়কৃে�র কথা �শষ হেত না হেত তারা �দখেত �পল, দেূর একজন মিহলা রা�ার পােশ দঁািড়েয় আেছ। আর গািড় দঁাড় করােনার
জন� হাত �দখাে�। জয়দীেপর িশরদঁাড়া িদেয় একটা ঠা�া িহেমল ��াত �নেম �গল। আমতা আমতা কের বলেলন,
-“দরকার �নই দরকার �নই, গািড় দঁাড় করােনার �কানও দরকার �নই। ত� িম এিগেয় চেলা।“

জয়দীেপর গলায় ভয় ��। িক� িবজয়কৃ� সাহসী �ছেল, �স বলল,
-“কী বলেছন স�ার, আপিন কী ভয় �পেয়েছন? একজন অসহায় মিহলা এভােব একা দঁািড়েয় আেছ, আমরা তােক সাহায� করব না?
আিম বলিছ, িক��  হেব না স�ার, ওসব বুজ�িকেত কান �দেবন না।”

এই বলেত বলেত গািড় মিহলার কােছ এেস দঁাড় করােলা িবজয়কৃ�। ওরা �দখেলা একজন বয়�া মিহলা, কঁাচা-পাকা �খালা চ�ল
হাওয়ায় উড়েছ, পরেণ একটা কােলা শািড়। কঁাচ নািমেয় িহি�েতই িজে�স করল িবজয়কৃ�,

-“ক�া বাত হ�া মাঈজী! ইতিন রাত �কা, আপ আেকিল ইস �নশান সড়ক পঢ় ক�া কর রিহ হ�া?”

বয়�া মিহলা খ�ান-�খ�েন গলায় বলল,
-“আব ক�া কা�ঁ �বটা, ব�ত মুিশবত �ম �ঁ!”
-“িক�উ মাঈজী, ক�া �য়া?”
-“ইধার বাগল্  �ম �মরা ঘর্  হ�া, ঘরেপ পিত িবমার হ�া। হামারা �ফান িভ কাম নিহ কর রাহা। সামেন এক দাওয়াই খানা হ�া। উধার িহ যা
রিহ িথ মদত মা�েন। তব িহ আচানক ত�ম �লােগা কী গািড় িদিখ! �বটা, ত�মেলাগ ভেল আদিম লাগ রেহ �হা। কৃপয়া, মুেঝ সামেন কী
দাওয়া খানা তক �ছাঢ় �দােগ �তা ব�ত �মেহরবািন �হািগ!”

জয়দীেপর িদেক তাকাল িবজয়কৃ�, যতই �হাক, গািড় থামােলও ওনােক গািড়েত চাপােত হেল জয়দীেপর অনুমিত লাগেবই। জয়দীপ
িকছ�  একটা ভাবেলন, তারপর ঈশারায় ত� েল িনেত বলেলন। িবজয়কৃ� মিহলােক বলল,
-“আইেয় মাজী, �বই�েয় গািড় �ম, হাম আপেকা আেগ তক �ছাঢ় �দেত হ�া!”

এই বেল তার �পছেনর দরজাটা খুেল িদল িবজয়কৃ�। মিহলা� উেঠ বসেত বসেত বলল,
-“বহত বহত �ি�য়া �বটা। আপেলাগ ব�ত আে� হ�া!”

িবজয়কৃ� গািড় �াট� করল, �কউ �কানও কথা বলেছ না। িক���ণ এইভােবই যাওয়ার পর হঠাৎ িবজয়কৃে�র মেন হল বাইের এেতা
বৃ�, িক� মিহলার গােয় এক �ফঁাটা জল �শ�  কেরিন। এটা কীভােব স�ব! এবার তারও মেন ভেয়র উে�ক হল। �চাখ রাখল গািড়র
ইনার িমরের। আর যা �দখল তােত িবজয়কৃে�র র� িহম হেয় �গল। আর তার �চােখর সামেন �নেম এল জমাট কােলা অ�কার।

পরিদন সকাল ৯টা নাগাদ জামেশদপুেরর একটা চােয়র �দাকােন বেস চা খাে� ই�েপ�র রজত পাে�। চােয়র �দাকােন চলেত থাকা
�িভেত একটা িহি� িনউজ চ�ােনল চলেছ। খবর পড়েছ এক মিহলা িরপট�ার,

-“কাল রাত িফরেস এন.এইচ. ৩৩ �প �েয় হাদেস �ম �দা �লাগ কী �মৗত �ই হ�া। সু� �ক মুতািবক, রঁািচ �স জামেশদপুর আেনওয়ািল
এক কােল রঙ কী �রিপও িবচ রাে� �ম িহ অ�াি�েড� কা িশকার �ই হ�া। পুিলশ আিভ িভ হাদেস কা কারণ বাতা নিহ সাকা হ�া।
আউর �কাই সমাচার িমেল �তা সবেস �পহেল হাম �ল আেয়ে� আপেক সামেন এ��� িসভিল! িমলেত হ�া এক �ছাে� �স ��ক �ক বাদ!”

সমা�
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সু�ত মজমুদার

 হঁাটাহঁা� অত সহজ নয়। হাতাহািতর �চেয়ও যেথ� ক�ন। যারা সকােল উেঠ হঁাটেত �বর হন তােদর অেনেকই এ
ধকল সহ� করেত না �পের বেস পেড়ন মােঝ মােঝ। �কউ বা হাত-পা ছ� েড় কসরত কেরন �তা �কউ ঘােসর উপর
বেস পরিন�া-পরচচ� া। তৃণাসেন আর অনশেন দেুটেতই ��েনর বয়ােমর ঢাকনা খুেল যায় আরিক। তাই �দখেবন
অনশেনর পরই কমলার রস ভরা হয় থুির �খেত �দওয়া হয়। �সটা উদরপেথ ��েণ িককের যায় �সরহস� আজও
আমার অজানা। 
�স যাইেহাক এই িদন িতেনক হেলা �াতঃ�মণ �� কেরেছন মৃগা�বাবু। ���ায় নয়, িকছ�টা ডা�ােরর �ঁেতায়
আর িকছ�টা িগি�র বাক�বােণ। তেব িগি�� এে�ে� পা�া পিলেটিশয়ান। অপরেক উপেদশ িদেলও িনেজ �বর হন
না �মােটই। কত� া বলেল বেলন, "ত� িম িক আমােক �মের �ফলেত চাও ? এতবড় সংসার সামেল আমার র� জল
হেয় �গল। স�ােল উেঠই ছা�া� �ভাগ রঁাধেত বসা, তারউপর �ছেলেমেয়েদর অত�াচার !"
সাত সকােল উেঠই িচিন আর চিব�র িপ�দােন �বর হন মৃগা�বাবু। িগি� তখন িচৎ হেয় হঁা কের 'ভ��ক-ভ�সস্' নাক
ডাকেছন। 'দ�ুা দ�ুা' বেল �বেরােলন। পেথই সতীশ সাম�র বািড়, ভ�েলাক �সই কাকেভাের উেঠ দরজায় দঁািড়েয়
থােকন। দরজা �তা নয় যেমর দি�ণ দয়ুার। পারতপে� ওই দরজার পাশ িদেয় �পেরােত চায় না �কউই। কারন
সাম� ভীষণ অনামুেখা। মুখ �দখেলই িবপদ িনি�ত। হঁািড়র ভাত হঁািড়েতই �থেক যােব।
এ পাড়ার মদন সরকার িবেয় করেত যাওয়ার পেথ মুখ �দেখিছল সাম�র। তারপর যা �কেল�াির তা ইিতহােস
ঘেটেছ বেল মেন হয় না। রা�ায় একটা �ােম িকছ�  �লাক গািড় আটেক �বশ ভােলা কের �ধালাই �দয় মদনেক। ওরা
িবেয়র গািড় �দেখ �ভেবিছল ওেদর �ােম িবেয় করেত আসা �সই �তারক �ছেলটা আসেছ �য িকনা এর আেগ
�গাটা দেশক িবেয় কের �রকড�  কের বেস আেছ। 
পাে�র আসেত �দির �দেখ পা�ীর বাবা গঁােয়রই একটা �ছেলেক বুিঝেয় সুিঝেয় িবেয়েত রািজ করায়। পা� যখন
িবেয়র আসের �পৗ�ছল তখন িবেয় �তা িবেয় খাওয়া দাওয়াও চ�েক �গেছ। �সিদন �থেকই সাম�র নাম �নেল
আঁতেক ওেঠ মদন। এ গঁােয় এরকম আরও অেনক মদন আেছ। মৃগা�বাবু আর নত�ন কের মদন হেত চান না। তাই
িতিন �বশ কায়দা কের �চাখ-মুখ-নাক-কান ব� কের পার হেয় যান। কেয়কবার �তা �চাখ ব� কের হঁাটেত িগেয়
�হঁাচট �খেয় পেড়েছন। ত� েলেছ ওই সাম�। ব�াস, �সিদন ঘিনেয় এেসেছ দেুয�ােগর কােলা �মঘ। �পছেন কুকুর
�লেগেছ, িগি� ঝগড়া কের রা�া কেরিন, অিফেস বড়বাবু িবনা কারেন বকাঝকা কেরেছন, এবং �শেষ অিফস
�থেক �ফরার সময় এক �পঁেচা মাতাল ��ন �থেক উেঠ গােয়র উপর উে� পেড় হড়হড় কের বিম কেরেছ।

সকােল হঁাটার ব�াপার স�াপারসকােল হঁাটার ব�াপার স�াপার
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এ �গল িবপেদর কথা, আপদও িক� আেছ। আপেদর মেধ� িরটায়াড�  �হডমা�ার জনাদ� ন িব�াস। �গাটা রা�া
বেক বেক কােনর �পঁাকা �মের �দয়। সরকারিগি� স� িনেল হঁাটেত হয় �ভাজ খাওয়া চােল। কারন সরকার
িগি�র আবার বােতর ব�াথা আেছ।
এতসব আপেদর মােঝ সুখকর �যট�কু, �যট�কু �ােণর আরাম আর আ�ার শাি� তা হেলা  মানময়ী গাল�স�� েলর
িদিদমিণ সুই�র সু�র সাি�ধ�। িক সু�র গলা, �যন মাধবীকুে� �কািকল ডাকেছ। মৃগা�বাবু �রামাি�ত হন।
থরথর কের �কঁেপ ওেঠ শরীর। �কাথায় এই ললনা আর �কাথায় ঘের নািসকাগজ�নরত আড়াইকুই�াল ওজেনর
ঝগড়ােট ভ�মিহলা। িবেয়র পর �থেকই �যন ওজেনর সােথ সােথ ঝগড়ার �বণতা �বেড়ই চেলেছ। এই �তা
�সিদন মৃগা�বাবু মাছ আনেলন। পা�া আড়াইেকিজ �ই। মাছ কঁুটেত কঁুটেত িগি� �পঁা ধরেলন, "সাত সকােল
এতবড় মাছ এেন বেস আেছ। �ক কাটেব, �ক বাছেব ! িবিন পয়সায় চাকর �পেয়েছ �তা। থাকেব এই �পাড়া
সংসার, আিম কালই চেল যাব বােপর বািড়।"
অথচ এই ভ�মিহলাই িদনিতেনক আেগ বাটামাছ কাটেত কাটেত বেলিছেলন, "িবেয় হওয়া অি� একটা ভােলা
িজিনস �খেত �পলাম না বাপু। �সই �ছােটা �ছােটা বাটামাছ আর �পানামাছ। বড়মােছর আঁশটাও এঘেরর
�হঁেসেল �ঢােক না। "
এভােবই হর-পাব�তীর দা�ত� কলহ চলেত থােক। দজুেনর একজন সংসার �ফেল পািলেয় যাব মেন করেলও
একটা অদশৃ� টােন �পের ওেঠ না। একসময় �য দা�ত� �� হেয়িছল �যৗবেনর �মােহ আর শরীরী আেবেগ �সটা
কখন �য �দেয়র দকুুল ছািপেয় িগেয়েছ দজুেনর �কউই জােন না ।
-"আসুন চা খাই " বলল সুই�।
মৃগা�বাবুর �মতা �নই না বলার। ঘের িতিন চা �ছেড়েছন িচিনর জন�, িক� এখােন না বলা মানায় না। ঢ�কেলন
রা�ার পােশর চােয়র �দাকােন। এ��া িচিন যু� চা আর ��শাল ল��। কখনও চােয়র সােথ িডেমর �পাচ। সে�
সুখ দঃুেখর কথা। িম� িম� জলতরে�র  মেতা �র ছিড়েয় পড়েত লাগল কােনর �েত�কটা �কােষ। আহঃ িক
�গ�য় অনুভ� িত।
মৃগা�বাবুর �ী সুনয়নী আজকাল �যন �ামীেক িচিনেতই পােরন না। �য মানুষ স�া চ� পড়ত তার পােয় দািম
জেুতা, প�াে�র সােথ ম�ািচং করা জামা, আবার পেকেট �গালাপ ফুল। �� করেল বেলন, "বুিড়েয় �গিছ নািক ?"
-"উ�হহ্ ! কিচ �খাকা ! �ক কের বেলা আমােক। আমার �কমন �কমন লাগেছ।"
মৃগা�বাবু �ীর ঝঁু�টা একবার আলেতা কের নািড়েয় িদেয় গােল চ�মু �খেয় বলেলন, "ফুেটেছ যখন িবকচ কদ�
�তামার নবীন ডােল, চা�শীেল �মার তারই �কশর লাগানু �তামার গােল।"
সুনয়নী �মাদ �নেলন। সে� সে� প�মবািহনী �সেজ উঠল। মেনর 'কু' ( not  কু� ) �গেয় উঠল ষে�। ষ�
যে�।
�সিদন আষােঢ়র সকাল, �মেঘ �মেঘ �ছেয় �গেছ আকাশ। নীপবেন �জেগ উেঠেছ পুবািলর পুলক। একপশলা
বৃ�র সে� �ডেক উঠল �দয়া। রা�ার ধােরর চােয়র �দাকােন ঢ�েক পড়েলন মৃগা�বাবু আর সুই� । ওকটা
�টিবেলর দ'ুপােশ দ'ুজন। এেক অপেরর িদেক তািকেয় আেছ িনিন�েমষ নয়েন।
-"আপনােদর চা আর ওমেলট" একটা �মেয়িল আওয়ােজ বা�েব িফের এেলা দজুেন। মৃগা�বাবু চামচ িদেয়
�কেট িনেজর ওমেলেটর একটা ট�কেরা ত� েল ধরেলন সুই�র মুেখর সামেন।  ��াত�র �চােখ মৃগা�বাবুর িদেক
তািকেয় সুই�। ওমেলেটর ট�কেরাটা মুেখ পুের  একট�  �চবােতই িচৎকার কের উঠল। িবকট �স িচৎকার। 'জল...
জল.... "
এিদেক জল িনেয় হািজর হেয়েছ �সই মিহলা ওেয়টার। ওেয়টােরর মুেখর িদেক তািকেয়ই অ�ান হেয় �গেলন
মৃগা�বাবু। ওেয়টার �মেয়� ��েষর সে� বলল,"সুনয়নীর সে� চালািক ! "
ডা�ার মৃগা�বাবুেক �দখেছন। �টে�র িরেপাট� এেসেছ। �কােলে�রল ও সুগার �লেভল হাই। এেতািদেনর িচিন,
�টা� আর িডম এতিদেন কামাল �দিখেয়েছ। একট�  �চাখ খুেলই মৃগা�বাবু বলেলন, "সুই� িদিদমিণ..."
সুনয়না ��েষর সে� বলেলন, "মেরিন। লাল �কে�ার ওমেলট �খেয় �কউ মের না। বা�ারা ভ�ল কের �খেয়
�ফলেল মুখ ফুেল যায় �দেখিছ। খুব ঝাল। তেব যা ওষুধ িদেয়িছ মুখপুিড় আর এিদেক �ঘঁষেব না। বিল আমার
�ামীেক মারার �চ�া �কন �র হত�ািড় !"
ঘুেমােনার ভান করেলন মৃগা�বাবু। �হ ন�� �কঠাক �নই, চ�প কের থাকাটাই ম�ল। 
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উড়ব বেল ঝাপ িদেয়িছ, মরব না �ক জােন, 
আিশ�টা কয়, আমায় �দেখ চমেক ওঠার মােন!!
রাতিবেরেত বড় �দন�দশা, ভােবর ঘের িখল,
�ে� আমার নবাব সাজা, িবশাল বড় িদল।।
িদনেভােরর িখদমতটা �খেট, এিলেয় িদই গা, 
যু�জেয়র বাসনােদর বিল- 'এবার �তারা যা'।। 
কালেক আবার নত�ন িলখন, হারিজেতর মাপ,
দঃুখ �চেপ �মিক হািসমুেখ খুলেত হেব খাপ।। 
সবাই ভােব ব� সুখী, �বজায় চালাক চত�র, 
ভািগ�স, তল পায়িন অ�ের, বুঝত পুেরা ফত�র।।
সবাই ই এমন সামেন খুিশ, কে� ঢাকা কিলজা,
এই �তা হেলা ��েক থাকার এখােন �রাজনামচা।।
�ছেড় িদেলই �হের যােব, ম� �দওয়া মাথায়, 
সবার জীবন ই�দরু �দৗেড় একই সুেতা গঁাথায়।। 
এি�ং যার হ�ািপ, তােদর কপােল �জােট তািল,
আর িভেড় �মশা মানুষেদর �সই �েড়েত বািল।।

ললাট িলখনললাট িলখন  
অ�ন �হঅ�ন �হ  
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