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

লি

ক

থা

P U B L I S H E D B Y ©️K O L I K A T H A P U B L I C A T I O N - 2 0 2 2

ক

Vol

"We are all like fireworks: we climb, we shine and
always go our separate ways and become further apart.
But even when that time comes, let’s not disappear like
a firework and continue to shine forever."
HITSUGAYA TOSHIRO (BLEACH)
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"পহিল্ ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন্ দেশ অভিনব?
তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পান্ডু র কেয়া-রেণু,
তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেনু।
কু মারীর ভীরু বেদনা-বিধুর প্রণয়-অশ্রু সম
ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।
ওগো ও কাজল-মেয়ে,
উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে।
কাশফু ল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে
তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।"
'বর্ষা-বিদায়'- কাজী নজরুল ইসলাম---চক্রবাক
বিদ্রোহী কবির এই লেখাটুকু আমাদের ভাদ্র মাসের ৫ম E-magazine এ উল্লেখ না করলে,
একটা বড় শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই আর কি.......
ভাদ্র মাসের সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়;
"আরে একি!
হুট করে নামল যে বৃষ্টি!
এক পশলা বৃষ্টি শেষে আবার রোদের খেলা।"
হ্যাঁ, ঠিক এই রকমই প্রকৃ তির খেলা দেখা যায় ভাদ্রের সকালে, যেটা হয় মেঘ-বৃষ্টি মাখা।
আবার দুপুরে কড়া রোদের ঝলক। আবার কখনও সন্ধ্যায় মেঘের আনাগোনা। তাইতো
কারো কারো ভাবনাটা এমন হতেই পারে যে বর্ষাকাল এখনো শেষ হয়নি।
কিন্তু ভাদ্র মাসে 'তাল পাকা গরম' পড়লেও প্রকৃ তি এ সময় থাকে স্নিগ্ধতার বৈচিত্র্যে ভরা,
নরম ও কোমল। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি ঝরলেও; আকাশ সেজে উঠতে থাকে নীল নির্মল রূপে,
যেখানে পেঁজা তু লার মতো ভেসে বেড়ায় মেঘেদের দল। ভাদ্র শেষে আশ্বিন আসতে আসতে
প্রকৃ তি ছেয়ে যায় এক স্বর্গীয় শুভ্রতায়। ভাদ্রে সূচনা, আশ্বিনে পরিপূর্ণতা!
দুই মাসের আয়ু নিয়ে এসে প্রকৃ তিতে শরৎ প্রকাশ করে তার বহুমাত্রিক অবয়ব।
যাই হোক, অনেকটা সময় নিয়েই আপনাদের সময় নষ্ট করলাম। তাই বেশী দেরী না করে
আপনাদের সৃজনশীল সৃষ্টি নিয়ে শুরু করা যাক আমাদের এই মাসের "কলি কথা"।
কলমে- সাহেব সরদার
*** ব্লগ পোস্ট এবং অন্যান্য সকল Proofreading এ - দীপান্বিতা সানা।
প্রচ্ছদ, অলংকরণ Design এ- সঞ্জীব বেরা ও তিয়াসা ভদ্র ও সাহেব সরদার।
Web site, প্রকাশনী ও "কলি কথা" সম্পর্কি ত সকল কিছু র সম্পাদনা,পরিচালনা ও
প্রতিনিধিত্বে- সাহেব সরদার।
©Copyright Disclaimer:- All the Contents used in this E-magazine is either created by us(KOLI
KATHA/কলি কথা) or it's provided by its creator, We didn't grant those contents source
authenticity. Please check all the information about the creator to learn more about their
content. Don't use any of this content without our or the creator's authorization. If you want
to use our content or any other's Creator content, please contact us. We will be happy to
help you.

পরদিন সকালে সাধুবাবা তার কথা মতো জমিদার মশায়ের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে জমিদার বাড়িতে আসেন। জমিদার বাড়ির প্রত্যেকেই
অত্যন্ত ভক্তির সাথে সাধুবাবাকে স্বাগতম জানান। কিন্তু সাধুবাবা এসবের মধ্যেও কেমন যেনো শান্তি পাননা। কারণ জমিদার বাড়িতে ঢোকার
পর থেকেই তিনি এক অত্যন্ত বাজে গন্ধ পেতে শুরু করেন। তিনি লক্ষ্য করেন এক বিকট পচা আঁশটে গন্ধে জমিদার বাড়ির বাতাস ভারী হয়ে
আছে। কিন্তু এ বাড়ির কাউকে দেখেই মনে হচ্ছেনা যে তারা আদৌ কোনো বাজে গন্ধ পাচ্ছে।
জমিদার বাড়িতে খুব যত্ন করে সাধুবাবাকে খাবার পরিবেশন করা হয়। কিন্তু এই বিকট গন্ধের মধ্যে সাধুবাবা তেমন কিছু ই খেতে পারেন না।
দুপুরের খাওয়া শেষে সাধুবাবা জমিদার বাবুর সাথে কিছু কথা বলতে চাই একান্তে।
জমিদার মশায় এবার একান্তে কথা বলার জন্য সাধুবাবাকে নিয়ে তাদের বৈঠক ঘরে চলে যান।জমিদার মশায়ের সাথে সাধুবাবা এবার একান্তে
কিছু কথা বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন ," শুনুন জমিদার মশায় আপনাদের গ্রামে প্রবেশের সময় থেকেই আমি বুঝতে পারি যে আপনাদের
গ্রামের উপর ভয়ংকর কোনো কিছু র ছায়া পড়েছে। কিন্তু গ্রামের মাঝে মা ভবানীর মন্দির দেখে আমি নিজেই মনে মনে ভাবতে থাকি যে হয়তো
আমারই কোথাও কোনো ভু ল হচ্ছে। কিন্তু গতকাল রাতে আপনার এক প্রজার মুখে গ্রামে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো শুনে আমি নিশ্চিত হই যে না
আমার গণনায় কোনো ভু ল হয়নি।কিন্তু আপনাদের বাড়িতে আসার পর আমি খুব বিকট একটা আঁশটে গন্ধ পেতে শুরু করি। আমার মনে হয়
আপনার বাড়িতেই ভয়ংকর কিছু র বাস রয়েছে।"
এতক্ষণ সাধুবাবা যা যা বলেছিলেন তা চুপচাপ শুনছিলেন জমিদার মশায়। প্রথমে সাধুবাবার কথাগুলো জমিদার মশায় শান্তভাবে শুনলেও
শেষের কথাগুলো শুনে তার বেশ রাগ হয়। জমিদার মশায় এবার বেশ বিরক্তের সাথেই বলেন," আপনি আগে যে কথাগুলো বলছিলেন তা
বিশ্বাসযোগ্য হলেও আপনার শেষের কথাগুলো আমি মানতে পারলামনা। আর আপনি কোন পচা আঁশটে গন্ধের কথা বলছিলেন। কোথাও পচা
গন্ধ তো দুর কোনো বাজেও গন্ধ ও নেই।"
সাধুবাবা এবার বলেন," জমিদার মশায় আপনারা কেউই এ গন্ধ পাবেন না।এটা কোনো সাধারণ গন্ধ নয় এ এক অতিপ্রাকৃ ত গন্ধ। বিশেষ ক্ষমতা
সম্পন্ন কোনো ব্যাক্তি ছাড়া এ গন্ধ যে কারো পাওয়ার কথাও নয়। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আপনাদের বাড়িতে খুব খারপ কিছু আছে। আর খুব
শীগ্রই সে গোটা গ্রামকে গ্রাস করবে।"
জমিদার মশায়ের এবার বেশ রাগ হয়। তিনি বলে," আচ্ছা সাধুবাবা আমাদের বাড়িতে বা গ্রামে যদি অশুভ কিছু থেকেও থাকে তবে আমরা বুঝে
নেব।আপনাকে আমাদের গ্রামের ব্যাপারে এত চিন্তিত হতে হবেনা।আপনি এখন আসতে পারেন।" এটুকু বলে জমিদার মশায় বৈঠক ঘর থেকে
বেরিয়ে যান।
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সাধুবাবা আর কি করবেন। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে জানা সত্বেও জমিদারের সাহায্য ছাড়া তার কিছু করারও ছিল না। এবার বিষণ্ণ মুখে
সাধুবাবা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রুপমের দিকে তার নজর যায়। তিনি লক্ষ্য করেন রুপমের পেছনে কেমন যেন একটা ঘর কালো
ছায়া রুপমের সাথে সাথেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।
তিনি এবার রুপমকে তার কাছে ডাকলেন। রুপম এসে সাধুবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।সাধুবাবা তাকে আশীর্বাদ করে
বললেন," বাবা তোমার নাম কি?"
রুপম উত্তর দিলো," আমার নাম রুপম । আমি এবাড়ির ছোটো মেয়ে শিবানীর স্বামী।"
সাধুবাবা এবার রুপমকে বলেন," বাবা রুপম তোমরা সাথে আমার কিছু কথা আছে।"
"হ্যাঁ বাবা কি বলতে চান বলুন" উত্তর দেয় রুপম।
সাধুবাবা বলেন," না এখানে এ বাড়িতে দাড়িয়ে কথা গুলো বলা যাবেন। তু মি বরং আজ বিকেলে গ্রামের মা ভবানীর মন্দিরে এসো। আমি
ওখানেই তোমার অপেক্ষায় থাকবো।" এটুকু বলে সাধুবাবা জমিদার বাড়ি থেকে চলে যান।
এভাবে আবার সন্ধ্যে নামে ভবানীপুরের বুকে। রুপম সাধুবাবার কথা মতো যথাসময়ে মা ভবানীর মন্দিরে যায়।
সাধুবাবা রুপমের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।এবার রুপমকে দেখতে পেয়ে তিনি তাকে নিজের কাছে ডাকলেন। রুপম সাধুবাবার কাছে
গিয়ে সাধুবাবাকে প্রণাম করল। তারপর রুপম জিজ্ঞেস করলো " এবার বলুন বাবা আপনি কি বলার জন্য আমাকে মন্দিরে ডেকেছেন।"
এবার সাধুবাবা রুপমকে বলেন," হ্যা বলবো ।কিন্তু তার আগে তু মি বলতো যে তু মি কি কিছু দিন থেকে নিজের মধ্যে অস্বাভাবিক কোনো
কিছু লক্ষ্য করছো? অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্ত ন বা অস্বাভাবিক কোনো আচরণ .
" হ্যা বাবা কিছু আচরণ গত দিক থেকে আমি আমার মধ্যে বেশ পরিবর্ত ন লক্ষ্য করছি। আমার কেমন যেন মনে হয় মাঝে মধ্যে আমি যেন
আমার নিজের মধ্যেই থাকিনা। তখন আমার কথা বার্তা বা ব্যবহারের উপরেও আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। আমি আমার অনিচ্ছা
স্বত্তেও অনেক কথা বলে ফেলি ,অনেক কাজ করে ফেলি। আর সেদিন তো আমি আমার উপর থেকে এতটাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে
ফেলেছিলাম যে আমি আমার স্ত্রী শিবানীর মনেও অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেছি।" এক নিশ্বাসে বেশ বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠে কথাগুলো শেষ
করে রুপম।
সাধুবাবা এবার বেশ চিন্তিত স্বরে উত্তর দেন ," তাহলে আমার সন্ধেহই ঠিক।"........
রুপম সাধুবাবার কথা শুনে এবার একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই তাকে জিজ্ঞেস করে," কি হয়েছে বাবা..? আমাকে একটু খুলে বলুন।"
সাধুবাবা এবার বলতে শুরু করেন,"তোমার ওপর কোনো ভয়ংকর অপশক্তির ছায়া পড়েছে। সেই অপশক্তির যতক্ষণ তু মি ও বাড়িতে
থাকছো ততক্ষণই তোমার সাথে সাথে থাকছে। তোমার প্রতিটি গতি বিধির উপর নজর রেখে চলেছে । আর বলতে পারো অনেক সময়
সে তোমাকে নিয়ন্ত্রণও করছে। তখন তু মি নিজের মধ্যে থাকছো না । তোমার কাজের বা কথার উপর তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকছেনা।"
রুপম সাধুবাবার কথাগুলো শুনে চরমভাবে বিস্মিত হয়।আর বলে," আমার ওপর অপশক্তির ছায়া আছে তা আপনি বুঝলেন কিভাবে
সাধুবাবা..? আর আপনি এটাই বা বুঝলেন কিভাবে যে সেই শক্তি শুধু জমিদার বাড়িতে থাকা অবস্থাতেই আমার সাথে থাকছে..? এমনও
তো হতে পারে যে সে এখনো আমার সাথে আছে।"
"আমি যখন জমিদার বাড়িতে যাই আর তোমার সাথে আমার দেখা হয় তখন আমি লক্ষ্য করি তোমার পেছনে এক ঘোর কালো ছায়ার
অস্তিত্ব বিদ্যমান। সে ও বাড়িতে তোমার সাথে সাথেই থাকছিল সবসময়। কিন্তু তার প্রভাব যে শুধু জমিদার বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা
আমি জমিদার বাড়িতে প্রবেশের সময়েই বুঝেছিলাম।কারণ সারা গ্রামের বাতাস তু লনামূলক ভারী হলেও গ্রামের বাতাসে কোনো পচা
আঁশটে গন্ধ নেই। পচা আঁশটে গন্ধটা শুধু জমিদার বাড়ির মধ্যেই আপাততো সীমিত।অর্থাৎ সেই অপশক্তির প্রভাবও এখনো শুধু
জমিদার বাড়িতেই সীমাবদ্ধ।আর জমিদার বাড়িতে সে প্রভাব বিস্তার করছে শুধু তোমার উপর । তাই মাঝে মাঝে তু মি নিজের মধ্যে
থাকছেনা বলে তোমার মনে হচ্ছে । আর এসব কথাগুলো জমিদার বাড়ির মধ্যে থাকা অবস্থায় বললে সেই অপশক্তি এগুলো সম্পর্কে
জেনে গিয়ে আরো সতর্ক হয়ে উঠত।আর তাই তোমাকে কথাগুলো বলার জন্য এ মন্দিরে ডাকা।"এ পর্যন্ত বলে কথা শেষ করেন
সাধুবাবা।
কিছু ক্ষণ এভাবেই চুপ থেকে সাধুবাবা আবার বলতে শুরু করেন," তোমাকে আর আমাকে মিলেই এই গ্রামকে বাঁচাতে হবে।নাহলে এ গ্রাম
কিছু দিনের মধ্যেই শ্মশানপুরীতে পরিণত হবে। কিছু দিনের মধ্যেই কিছু না করতে পারলে আরো ভয়ংকর হয়ে সব শেষ করে দেবে ওই
পিশাচ।"
সাধুবাবার কথাগুলো শুনে এবার রুপম বেশ চিন্তিত হয়ে যায়। চিন্তিত মুখেই সে সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করে," তাহলে বাবা এখন আমার
করণীয় কি? আপনিই এ সমস্যা থেকে মুক্তির পথ বলুন।"
এবার সাধুবাবা বলেন ," আমি নিজেও জানিনা কিভাবে এ ঘোরতর বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আপাতত তু মি জমিদার
বাড়িতে ফিরে গিয়ে জমিদার মশাইকে বলবে শুধু লেঠেলদের দিয়ে পাহারা বসালে চলবেনা। এ পাহারা আরো জোরদার করতে
লেঠেলদের গ্রামের কিছু মানুষকেও পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিতে হবে। কারণ আমরা এখনো জানিনা কে এই পিশাচ সাধনা করছে আর
কিভাবে সবাই উধাও হচ্ছে।"
" কিন্তু তার আগে তোমার ডান হাতটা এদিকে দাও" বলেই রুপমের ডান হাতটা নিজের কাছে টেনে নেয় সাধুবাবা। আর রুপমের বাহুতে
একটা কবচ বেধে দেয়।
রুপমকে কবচটা পরাতে পরাতে সাধুবাবা বলেন,"এটা মা মহামায়ার আশীর্বাদি কবচ। এ কবচটি তোমাকে পিশাচের মায়ার হাত থেকে
রক্ষা করবে। তার মায়া তোমার ওপর আর কাজ করবেনা। কিন্তু কখনো এ কবচটি নিজের শরীর থেকে আলাদা করবে না।"
রুপম তারপর সাধুবাবাকে প্রণাম করে জমিদার বাড়িতে ফিরে আসে।
এদিকে গ্রামে মানুষ উধাও হওয়ার ঘটনার কোনো পরিবর্ত ন হয়না।তাই রুপম সাধুবাবার কথা মতো জমিদার মশায়কে বলে," গ্রামের
পাহারা আরো জোরদার করতে হবে। আর এর জন্য শুধু আপনার লেঠেলদের দিয়ে হবেনা।কিছু গ্রামবাসীকেও এই পাহারা দেওয়ার
দায়িত্ব দিতে হবে।"
রূপমের কথাগুলো জমিদার মশায়ের বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আর এরপর তিনি কিছু গ্রামবাসীকেও লেঠেলদের সাথে গ্রাম পাহারার
কাজে নিযুক্ত করেন।
কলি কথা -০২

এদিকে গ্রামের মানুষের এই বিপদ দেখে শিবানীর মন খুব অস্থির হয়ে ওঠে। তার কেন যেন মনে হতে থাকে এ বিপদ সামনে আরো ভয়ংকর
হয়ে উঠতে চলেছে। তাই আজ সকালে শিবানী মা ভবানীর মন্দিরে আসে। সেখানে এসে সে মাকে পুজো দেয় এবং বলে," মাগো তু মি কেন এ
বিপদ দিচ্ছো গ্রামের এ নিরীহ মানুষগুলোর ওপর। মা তু মি এই বিপদের হাত থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করো। তু মি চাইলে করো ক্ষমতা নেই
যে গ্রামবাসীদের কোনো ক্ষতি করবে। মাগো তু মি এই বিপদের হাত থেকে এই নিরীহ মানুষগুলোকে বাঁচাও।"
শিবানীর সাথে তখনও সাধুবাবার পরিচয় হয়নি। তাই সাধুবাবা তখনও শিবানীকে চিনতেন না। সাধুবাবা শিবানীর পেছনে দাঁড়িয়ে শিবানীর
প্রার্থনাগুলো শুনছিলেন।
এবার শিবানীর প্রার্থনা শেষ হলে তিনি শিবানীর উদ্দেশ্যে বললেন," কে তু মি মা ? কি তোমার পরিচয়.?"
শিবানী সাধুবাবার কথাগুলো শুনে একটু চমকে পেছনে ঘোরে। সে পেছনে ঘুরে দেখতে পায় একজন সাধু দাড়িয়ে আছে।
শিবানী সাধুবাবাকে প্রণাম করে। তারপর বলে," বাবা আমার নাম শিবানী ।আমি এখানকার জমিদার মশায়ের ছোটো মেয়ে।"
সাধুবাবা শিবানীর কথা রুপমের মুখে অনেক শুনেছে।এবার নিজের চোখে দেখেও নিলেন। সত্যিই রুপম শিবানীর সম্পর্কে এক বর্ণও
বাড়িয়ে বলেনি। শিবানীকে দেখে সাধুবাবার মনে হলো স্বাক্ষাত মা ভবানী তার সামনে দাড়িয়ে আছেন।
শিবানী সাধুবাবার সাথে কথা বলে বাড়িতে ফিরে আসে।
এদিকে গ্রামে পাহারা আরো কড়া করার পর পিশাচের জন্য ভোগ জোগাড় করা রাইয়ের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।আর সারাদিন
বহু চেষ্টার পরেও রাই কোনো শিকারের ব্যাবস্থা করতে পারেনি। তাই যত বেলা গড়াতে থাকে ততোই রাইয়ের চিন্তাও বাড়তে থাকে। কারণ
সে যদি কোনো শিকার না নিয়ে খালি হাতে পিশাচের সামনে যায় তাহলে পিশাচ তাকেই নিজের শিকার বানিয়ে নেবে।
এখন কি করে শিকার জোগাড় করা যায় এসব নিয়েই রাই বেশ কিছু ক্ষণ চিন্তা করতে থাকে। এমন সময় শিবানী রাইয়ের ঘরে আসে কিছু
বলার জন্য। শিবানীকে দেখেই রাইয়ের সারা শরীর জ্বলে যায়। কিন্তু হঠাৎই রাইয়ের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। " আচ্ছা কেমন হয় যদি
আজ শিবানীকেই রক্ত পিশাচের ভোগ হিসেবে উৎসর্গ করা যায়। তাহলে তার প্রভু র ভোগের ব্যাবস্থাও হবে আবার তার পথের কাটা
শিবানীকেও সারাজীবনের জন্য নিজের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে।" এটাই ভাবতে থাকে রাই। কিন্তু শিবানীর আচমকা ডাকে রাইয়ের
ভাবনায় ছেদ পড়ে।
এবার রাই তার কার্য সিদ্ধির জন্য শিবানীকে আজ সে পরম মমতা ভরা কণ্ঠে নিজের কাছে ডাকে। শিবানী দিদির এমন আকস্মিক
পরিবর্ত নে বেশ অবাক হয়। কিন্তু শিবানী বেশ খুশি হয়ে সরল মনেই দিদির কাছে যায়। এবার রাই তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বলে," আয়
শিবানী আমার পাশে একটু বস। আমি তোকে অনেক কষ্ট দি তাইনা..? রাগের মাথায় অনেক আজে বাজে কথাও বলি তোকে। আমি নিজের
ভু ল বুঝতে পেরেছি রে বোন। আর কখনোই আমি তোর সাথে খারাপ ব্যাবহার করবোনা। নিজের দিভাইকে ক্ষমা করে দে তু ই।"
শিবানী এবার রাইকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে," না দিভাই আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি। তু মি তো আমার দিদি। তু মি এভাবে
বলোনা আমার অনেক খারাপ লাগে। আমি তোমার ওপর কোনো রাগ করিনি গো।"
" আচ্ছা তবে বস তু ই এখানে । আমি আজ তোকে নিজের হাতে পায়েস খাওয়াবো। দাড়া আমি রান্নাঘর থেকে তোর জন্য একটু পায়েস
নিয়ে আসি।" এই বলে রাই রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।
রাই এবার রান্নাঘর থেকে পায়েস নিয়ে আসে শিবানীর জন্য।আর সুযোগ মত তাতে মিশিয়ে দেয় অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ। রাই পরম যত্নে
শিবানীকে সেই পায়েস খাওয়াতে খাওয়াতে মনে মনে বলতে থাকে," খা শিবানী খা । নিজের জীবনের শেষ খাওয়া খেয়ে নে।কারণ এর পর
তু ই আর খাওয়া মতো অবস্থায় থাকবিনা। বরং আমার প্রভু ই তোকে নিজের শিকার বানাবে।" এসব ভাবতে ভাবতেই রাইয়ের মুখে ফু টে
ওঠে এক পৈশাচিক হাসির রেখা।
পায়েস খাওয়ার কিছু ক্ষনের মধ্যেই শিবানীর বেশ ঘুম পায়। আর নিমেষেই সে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। রাই এবার সন্তর্পণে শিবানীকে
নিয়ে সেই গুপ্ত কু ঠুরিতে হাত পা মুখ বেধে রেখে আসে।
এদিকে রুপম সারাদিন শিবানীকে কোথাও দেখতে না পেয়ে রাইকে এসে জিজ্ঞেস করে ," এই রাই শিবানী কোথায় রে জানিস..? সেই সকাল
থেকে শিবানীকে খুজছি কিন্তু পাচ্ছিনা। "
রূপমের শিবানীর প্রতি এতো ভালোবাসা দেখে রাই এর শরীরটা যেন রাগে জ্বলে যায়। সে মনে মনে বলে," রুপম তু ই শিবানীকে সারাজীবন
খুঁজলেও আর পাবিনা।শিবানী আর ফিরবেনা তোর জীবনে।" কিন্তু মুখে রাই বলে," নাহ রে রুপম আমি শিবানীকে কোথাও দেখিনি রে।"
'ও আচ্ছা" বলে রুপম বেশ উদ্বিগ্ন মুখেই আবার শিবানীকে খুঁজতে খুঁজতে অন্যদিকে চলে যায়।
যথারীতি আবার সন্ধ্যে নামে। রাই আজ ভীষণ খুশি মনে গুপ্ত কু ঠুরিতে গিয়ে তার প্রভু র আহ্বান করতে থেকে। কিছু ক্ষনের মধ্যেই আবার
সেই পূর্বের মতোই জান্তব শব্দ করতে করতে রাইয়ের সামনে রক্ত পিশাচ প্রকট হয়। রাই আজ খুশি মনে বলে ," প্রভু আজ আপনার জন্য
বিশেষ ভোগের ব্যাবস্থা করেছি। ভোগ হিসেবে যাকে আজ নিজে এসেছি সে হয়তো আপনার কাছে অন্য আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের
মতো হলেও ও আমার পথের কাটা। দয়া করে আপনি ভোগ গ্রহণ করে আমার পথের কাটাকে চিরতরে সরিয়ে দিন।" এটুকু বলেই রাই
শিবানীকে পিশাচের সামনে নিয়ে আসে।
রক্ত পিশাচ এবার ধীর পায়ে শিবানীর সামনে এসে এক বিকট শব্দে আর্ত নাদ করে পেছনে সরে যায়। তারপর ভীষণ রাগে চিৎকার করতে
করতে বলতে থাকে, তোর এতো বড় সাহস। তু ই আমার বিনাশের জন্য একে জেনে বুঝে আমার সামনে নিয়ে এসেছিস।"
রাই এবার প্রবল বিস্মিত হয়ে বলে," আপনার বিনাশ আমি কেন চাইবো প্রভু । আমি তো শুধু আমার পথের কাটা শিবানীকে আপনার ভোগ
হিসেবে উৎসর্গ করেছিলাম। যাতে আপনি ওকে বিনাশ করেন। কিন্তু আপনি এগুলো কি বলছেন প্রভু ? শিবানী একটা সাধারণ মানুষ হয়ে
আপনাকে বিনাশ করবে কি করে..?"
এবার পিশাচ আবারও সেইভাবে আগের মতো চিৎকার করে বলে ওঠে," ওরে মূর্খ মেয়ে। ও কোনো সাধারণ মেয়ে না। ও হলো দেবী
মহামায়ার অংশ। ও যদি এখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তবে তোর সাথে সাথে আমার বিনাশ ও নিশ্চিত।"
" প্রভু তবে কি ওর বিনাশ কখনোই সম্ভব না ..? কখনোই কি আমার পথের কাটা সরবে না?" কান্না জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে রাই।

কলি কথা -০৩

" অবশ্যই সম্ভব। শোন আর দুদিন পরেই অমাবস্যা। সেদিন তু ই আমার উদ্দেশ্যে নরবলি দিয়ে সেই রক্তে আমার অভিষেক করবি। তবেই আমি আমার
পূর্ণ শক্তি ফিরে পাব।আর তারপরেই মহামায়ার এই অংশকে বিনাশ করতে আমি সক্ষম হবো। কিন্তু এখন আমার পুর্ন শক্তি না থাকায় আমি ওর
কিছু ই করতে পারবনা। উপরন্তু ও যদি এখন জেগে ওঠে তবে ও আমার বিনাশ করবে। তাই এখনই ও জেগে ওঠার আগেই ওকে এ ঘর থেকে সরিয়ে
নিয়ে যা।" এটুকু বলেই বিকট গর্জন করতে করতে রক্ত পিশাচ কালো ধোঁয়ার কু ণ্ডলী হয়ে বাতাসে মিশে যায়।
অপরদিকে রুপম শিবানীকে খুঁজতে খুঁজতে গুপ্ত কু ঠুরির সামনে চলে এসেছিল। কিন্তু রুপম হয়তো সেখানে দাড়াতো না যদিনা কু ঠুরির বন্ধ দরজার
ফাঁক থেকে আলোর রেখা দেখা যেত। রুপম সেই আলোর রেখা দেখেই আলতো করে দরজাটা একটু ফাঁক করে সেই ফাঁকায় চোখ রাখে। আর তাতে
সে দেখতে পায় ঘরের মধ্যে রক্তাম্বর পরিহিতা রাই যজ্ঞ করছে। কিন্তু কিসের যজ্ঞ এটা তো বুঝে উঠতে রুপমের খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে
হয়না। কারণ কিছু সময়ের মধ্যেই সেখানে এক ভয়াল দর্শন পিশাচের আবির্ভাব ঘটে। পিশাচকে দেখে রুপম প্রচন্ড ভয় পায়। তীব্র আতঙ্কে তার মুখ
থেকে প্রায় চিৎকার বেরিয়ে আসছিল ।কিন্তু বহু কষ্টে সে নিজেকে সামলে নেয়।
রূপমের আর বুঝতে বাকি থাকেনা যে রাই-ই পিশাচ সাধনা করছে আর তার জন্যই আজ এই নিরীহ গ্রামবাসীরা অঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে।
এরপর রুপম দরজার আড়াল থেকে পিশাচ ও রাইয়ের সমস্ত কথোপকথন শোনে আর বুঝতে পারে যে শিবানীর হাতেই একমাত্র এ পিশাচের বিনাশ
সম্ভব।
কিছু ক্ষণ পর রুপম যখন বুঝতে পারে যে রাই এখন শিবানীকে নিয়ে কু ঠুরিতে থেকে বেরিয়ে যাবে তখন রুপম সেখান থেকে আড়ালে সরে যায়।
আর মনে মনে ভাবতে থাকে "কাল সকলেই একবার সাধুবাবার কাছে গিয়ে সবটা খুলে বলতে হবে।"
কিছু ক্ষণ পর রুপম শিবানীর ঘরে এসে দেখে শিবানী তখনও গভীর ঘুমে মগ্ন। আর শিবানীকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো দেবী যোগ নিদ্রায় মগ্ন।
এদিকে গ্রামের মানুষকে এ বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর কোনো উপায় এখনো বের করতে না পেয়ে সাধুবাবা মা মহামায়ার ধ্যানে বসার সিদ্ধান্ত
নেন।
ধ্যানে বসার কিছু ক্ষণের মধ্যে সাধুবাবা দেখেন তার সামনে এক জ্যোতির বলয় প্রকট হচ্ছে। এবার সেই বলয় থেকে এক দেবী কণ্ঠ ভেসে আসে। সেই
দেবী কণ্ঠ বলতে থাকে," সাধক তু মি কেন ডেকেছ আমায়? কি জানতে চাও তু মি?"
সাধুবাবা এবার সেই জ্যোতির বলয়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলতে শুরু করে," মা গো তু মি তো অন্তর্যামী।কোনোকিছু ই তো তোমার অজানা নয়। মা
গো তু মি বলে দাও আমি কিভাবে এই সাধারণ নিষ্পাপ গ্রামবাসীদের জীবন বাঁচাতে পারবো। তু মি বলে দাও মা তু মি বলে দাও "
এবার সেই বলয় থেকে আবারও সেই নারী কণ্ঠে উত্তর ভেসে আসে," এ গ্রামে রক্ত পিশাচের আগমন ঘটেছে। কিন্তু এখন তার বিনাশের সময় আগত।
সামনের অমাবস্যায় আমি মহাকালি রূপে তার বিনাশ করবো। আমার মহাকালী রূপের জাগরণ হয়ে গেছে আমার আশীর্বাদে জন্মানো শিবানীর
মধ্যে। সে এখন যোগ নিদ্রায় রয়েছে এবং আস্তে আস্তে নিজেকে প্রস্তুত করছে। তু মি আগামীকাল সকালে তার স্বামীর সাহায্যে ওই জঙ্গল একটি
কু টির তৈরি করবে। আর সেখানে শিবানীকে নিয়ে রেখে আসবে। নিশ্চিত করবে কেউ যেন ঐ কু টিরের দিকে না যায় আর শিবানী রুপি মহাকালীর
নিদ্রা যেন কোনো ভাবেই না ভাঙ্গে। নিদ্রা সময়ের আগে ভঙ্গ হলেই কিন্তু চরম প্রলয় আসবে। সময় হলে সে নিজেই তার নিদ্রা ভঙ্গ করে অশুভ শক্তির
বিনাশ করবে। তোমার মঙ্গল হোক।" এটুকু বলেই সেই জ্যোতির বলয় আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।
সাধুবাবা এবার আস্তে আস্তে চোখ খুলে মা ভবানীর সামনে গিয়ে মা কে প্রণাম করে বলে," মা গো অনেক দয়া তোমার। আমি তোমার দেওয়া আদেশ
অনুযায়ীই কাজ করবো।"
পরদিন সকাল হতে না হতেই রুপম সাধুবাবার কাছে আসে। আর গতকালকের সমস্ত ঘটনা বলতে থাকে। এরপর সাধুবাবাও মায়ের কাছ থেকে
পাওয়া আদেশের কথা রুপমকে জানায়। রুপম সব শুনে বিস্মিত কণ্ঠে সাধুবাবাকে বলে," এজন্যই গতকাল শিবানীকে ঘুমাতে দেখে কোনো সাধারণ
মানুষ মনে হচ্ছিলনা।"
এবার সাধুবাবা এবং রুপম মায়ের আদেশ অনুসারে গ্রামের পাশের জঙ্গলে একটি কু টির তৈরি করে। রুপম এরপর সকলের চোখের আড়ালে
শিবানীকে সেখানে নিয়ে এসে আগের মতোই শুয়িয়ে দেয় যাতে কোনোভাবেই তার ঘুম না ভাঙ্গে। কিন্তু শিবানী রুপি মা কালীকে এবার রুপম প্রণাম
করতে যায়।আর তখনই সে শুনতে পায় ,কেউ যেন এক গম্ভীর নারী কণ্ঠে তাকে বলছে," না রুপম আমি এখন তোমার স্ত্রীর শরীরে আছি। আর তু মি
শিবানীর স্বামী। তাই আমি এখন কোনোভাবেই তোমার প্রণাম নিতে পারবনা।"
রুপম এবার একথাগুলো শুনে দ্রুত সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
এভাবেই অমাবশ্যার আগের রাতটিও কেটে যায়। আজ অমাবস্যা। কিন্তু আজকের দিনটা যেন অন্য আর পাঁচটা দিনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
আজকে ভবানীপুর গ্রামটা যেন একদম নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো পাখি পর্যন্ত ডাকছে না। যেন প্রকৃ তিও বুঝতে পেরেছে যে আজ চরম ভয়ংকর কিছু
হতে চলেছে।
আজ সাধুবাবার কথামতো গ্রামের পাহারা আরো জোরদার করা হয়েছে। তাই আজ রাইয়ের পক্ষে এ গ্রামের কারো শিকার করা প্রায় অসম্ভব।
তাই আজ রাই খুব চিন্তিত।এতো পাহারার মধ্যে সে কিভাবে আজ শিকারের ব্যাবস্থা করবে।কিন্তু এটাও ঠিক যে আজ তার যে করেই হোক শিকারের
বন্দবস্ত করতেই হবে। কারণ আজই অমাবস্যা। আজ তাকে তার প্রভু র উদ্দেশ্যে নরবলি দিতে হবে। তারপর তার প্রভু র উদ্দেশ্যে একটা মানুষকে
ভোগ হিসেবেও উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু কিভাবে সে দুটো শিকার করবে..?
হঠাৎ রাইয়ের তার সেই বিশ্বস্ত লেঠেলের কথা মনে পড়ে। তাকে ডেকে রাই বলে," আমার আজ দুজন মানুষকে লাগবে। আমার জন্য দুটো মানুষের
ব্যাবস্থা করে দাও। কিন্তু আজ লেঠেলটি এ কাজের জন্য রাজি হতে পারলোনা। সে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন। আজ আমি এ কাজ করতে
পারবোনা। আজ গ্রামে এতটাই করা পাহারা যে মানুষ তো দুর আজ কেউ কোনো পশুকেও ধরে আনতে পারবে না। তাই আজ আমাকে আপনি ক্ষমা
করুন।কারণ এ কাজ করতে গিয়ে করো হতে ধরা পড়লে আমার চাকরি থাকবে না।"
লেঠেলটির কথাগুলো শুনে রাইয়ের প্রচন্ড রাগ হয়।আর তাই সে যখন ঘর থেকে বেরোতে যায় তখনই ঘরে থাকা পাথুরে ফু লদানিটা দিয়ে রাই প্রচন্ড
জোড়ে এক আঘাত করে লেঠেলটির মাথায়।মুহুর্তে ই সে মাটিতে পড়ে যায়। আর রাই তাকে তার আজকের প্রথম শিকার হিসেবে কু ঠুরিতে রেখে
আসে। কিন্তু আজ তার দ্বিতীয় শিকার কে হবে..? কিভাবে সে আজকে দ্বিতীয় শিকার করবে.! এসবই ভাবতে থাকে। এভাবেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে
থাকে ভবানীপুরের বুকে। আর আরো যেন নিস্তব্ধ হয়ে যেতে থাকে গ্রামটি।
কিন্তু রাই তার দ্বিতীয় শিকারের ব্যাবস্থা করতে পারেনি এখনো । এবার কি হবে ভাবতে থাকে রাই।
এদিকে আজ মহা কালীপূজা ।তাই রাইয়ের দাদু বাদে সবাই ই মা ভবানীর মন্দিরে চলে গেছেন মায়ের পুজোর জন্য।কিন্তু রাইয়ের দাদুর শরীরটা
আজ অনেক অসুস্থ। তাই ইচ্ছা থাকা সত্বেও আজ তার আর মায়ের পুজোয় যাওয়া হলোনা। গুপ্ত কু ঠুরিতে যেতে গেলে দাদুর ঘরের সামনে থেকেই
যেতে হয়।
এবার কু ঠুরিতে যাওয়ার সময় রাই দেখে দাদু তার ঘরে শুয়ে আছে পাশ ফিরে। রাই এমনি-ই শিকারের চিন্তায় পাগল ছিল। তারপর দাদুকে ঘরে একা
দেখে তার মাথায় এক পৈশাচিক বুদ্ধি খেলে যায়।

কলি কথা -০৪

"দাদু তাকে ছোটো থেকেই অনেক ভালোবাসে। কোনো কাজেই কখনো বাধা দেয়নি। আর রাইও বিপদ পড়লে সবসময় দাদুর কাছে ছু টে
আসত। আর দাদুই তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করতেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ আজও তার দাদু এই বিপদে দাড়িয়ে তাকে বাঁচাবে । দাদুই হবে আজ তার
দ্বিতীয় শিকার।" আর কিছু ভাবতে পারে না রাই। অতি সন্তর্পণে দাদুর ঘরে প্রবেশ করে রাই। তারপর দাদুর ঘরে থাকা ফু লদানির এক
বাড়ি আর দাদু জ্ঞান হারায়। রাই ভাবে দাদু বুঝি মারা গেছে। তাই সে এবার এক প্রকার টানতে টানতেই দাদুকে গুপ্ত কু ঠুরিতে নিয়ে আসে।
কু ঠুরিতে এসে সে যজ্ঞ শুরু করে । রক্ত পিশাচকে আহ্বানের যজ্ঞ। আজকের যজ্ঞটা একটু বিশেষ যজ্ঞ। কারণ আজ তাকে এই প্রথম
নিজের হাতে বলি দিতে হবে। আর তাও নরবলি। চিন্তা করা যায়! সেই শান্ত-শিষ্ট রাই কিভাবে এতো হিংস্র হতে পারে। সে তো খারাপ
ছিলনা। হ্যাঁ ওই শিবানী-ই তাকে খারাপ করেছে। সেদিন যদি শিবানী তার রুপমকে তার কাছ থেকে না কেড়ে নিত তাহলে তো এসব
কখনোই করতো না সে। এসব ভাবতে ভাবতেই রাইয়ের চোখ রাগে লাল হয়ে যায়। আর রাই এবার বলির জোগাড় করতে থাকে।
কিন্তু কাকে বলি দেবে সে? দাদুকে?? না না যতই হোক দাদুকে বলি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। আজকে সে অন্য শিকারের ব্যাবস্থা করতে
পারলে কখনোই সে তার দাদুকে মারত না। হ্যাঁ ওই লেঠেলটাকেই বলি দেবে রাই। আর দাদুকে ভোগ হিসেবে না হয় উৎসর্গ করবে ।
এবার হারিকাঠে লেঠেলের মাথাটা আস্তে করে রাখে রাই। তারপর সব বিধি মেনে এক কোপ মারে মাথাটা লক্ষ্য করে। আর সব শেষ।
ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে লেঠেলের মুন্ড বিহীন ধড় থেকে। সেখান থেকেই একটি পাত্রে কিছু টা রক্ত ধরে নেয় রাই তার প্রভু র
অভিষেকের জন্য। বলির পর আবার যজ্ঞে বসে রাই। বাইরে এবার হঠাৎ করেই প্রবল ঝড় শুরু হয়। এবার আস্তে আস্তে রাইয়ের পাশে
শুইয়ে রাখা দাদুর জ্ঞান ফিরতে থাকে। জ্ঞান ফিরে দাদু দেখে একটা কু ঠুরিতে দাদুকে শুয়িয়ে রাখা হয়েছে। তার হাত পা বাঁধা। তার পাশে
বসে ওটা কে যজ্ঞ করছে? ওটা কি তার রাই দিদিভাই..? হ্যাঁ, রাই যজ্ঞ করছে। কিন্তু কার যজ্ঞ করছে সে.?
এসব ভাবতে ভাবতেই দাদুর হঠাৎ চোখ যায় তার সামনে রাখা মাটি দিয়ে তৈরি এক পিশাচ মূর্তি র উপর। আরে এটা তো সেই পিশাচ মুর্তি
যেটা বহু বছর আগে তিনি সেই অঘোর তান্ত্রিকের কাছে দেখেছিলেন। তবে কি সেই তান্ত্রিকের দেওয়া অভিশাপ সত্যি করে রাই সেই ভয়াল
রক্ত পিশাচের সাধনা করছে..?! আর ভাবতে পারেনা দাদু। তিনি এবার প্রাণ পনে মা ভবানী কে স্মরণ করতে থাকেন।
এদিকে রাই এবার রক্ত পিশাচের মুর্তি কে তার সামনে রাখা পাত্রের রক্ত দিয়ে স্নান করায়।আর রক্ত পিশাচকে তার পুর্ন শক্তিতে পুর্ন রূপে
জেগে ওঠার আহ্বান জানায়। এবার আকাশ বাতাস কম্পিত করে এক তীব্র হাসির শব্দ শোনা যায়। নাহ এ কোনো মানুষের হাসি না। এ
এক হাড় হিম করা পৈশাচিক হাসির শব্দ। এবার হাসির শব্দের সাথে আস্তে আস্তে যজ্ঞের আগুনের শিখা থেকে উঠে আসে এক ভয়াল
দর্শন পিশাচ। তার তিনটি মাথা।হাতে একটি বিশাল খড়গ।
অমাবস্যা শুরু হয়। আজ সারা গ্রাম যেন ঢেকে গেছে নিশ্চিদ্র অন্ধকারের চাদরে।হঠাৎ গ্রামবাসীরা লক্ষ্য করে, গ্রামে চলতে থাকা ঝড়ের
প্রকোপ যেন অনেকটা বেড়ে গেছে। আর কেউ না বুঝলেও সাধুবাবা ও রুপম বুঝতে পারে মায়ের জাগার সময় হয়ে এসেছে। এবার সবাই
লক্ষ্য করে তাদের গ্রামের জঙ্গলের দিক থেকে ঝড়টি একটু ঘুর্নির রূপ নিয়ে প্রবল বেগে জমিদার বাড়ির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।
এদিকে রাই রক্ত পিশাচ কে বলে ," প্রভু এই নিন আপনার আজকের ভোগ। আমি আমার সবথেকে প্রিয় মানুষ আমার দাদুকেই আপনার
পায়ে উৎসর্গ করলাম। আপনি এবার এই ভোগ গ্রহণ করে আমার মনো বাসনা পূর্ণ করুন।"
রক্ত পিশাচ এবার আস্তে আস্তে রাইয়ের দাদুর দিকে অগ্রসর হয়। সে এবার যখনি রাইয়ের দাদুর ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করতে যাবে
তখনই আকাশ বাতাস কাপিয়ে এক তীব্র নারী কন্ঠের হাসির শব্দ শোনা যায়। সেই কণ্ঠ এবার বলে," আমি থাকতে তু ই আমার ভক্তকে
মারবি তোর এত বড় সাহস। আজ তোর বিনাশ নিশ্চিত। "
রক্ত পিশাচ এবার হাসতে হাসতে বলতে থাকে," আমার বিনাশ! কে করবে আমার বিনাশ? কে তু ই যার এতো সাহস আমার বিনাশ করবে!"
এবার আবারও সেই নারী কণ্ঠে উত্তর আসে," বেশ তবে চেয়ে দেখ কে আমি।"
এবার ওই কু ঠুরিতে এক তীব্র জ্যোতির সৃষ্টি হয়। সেই আলো সহ্য করতে না পেরে রাই সেখানেই জ্ঞান হারায়। কিন্তু রাইয়ের দাদু জ্ঞান
হারায় না। তিনি দেখেন তার সামনে স্বয়ং মা মহাকালি দাড়িয়ে আছেন। তার হাতে এক বিরাট খাড়া। তিনি এবার রক্ত পিশাচকে আর কিছু
বলার সুযোগ না দিয়ে তার হাতে ধরা খাড়ার এক কোপ পিশাচের ধড় থেকে তার তিন মাথা আলাদা করে দেয়।
এবার প্রবল আক্রোশে তিনি সারা ঘর লন্ড ভন্ড করে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান।
ওদিকে সাধুবাবা বুঝতে পারেন মায়ের এ রাগ কমানোর সাধ্য তাদের কারো নেই। আবার এ রাগ কমাতে না পারলে গোটা গ্রাম ধবংস হয়ে
যাবে।একমাত্র শিবানীর স্বামী রুপমই পারে এ রাগ কমাতে। তাই তিনি এবার রুপমকে বলেন ," বাবা তু মি ই পারো এখন মায়ের এ রাগ
কমাতে।"
রুপম বলে " আমি কিভাবে মায়ের রাগ কমাবো?"
সাধুবাবা বলেন " মা মহাকালী এখন শিবানীর শরীরে আছে। আর শিবানী তোমার স্ত্রী। রক্তবীজ বিনাশের পর মায়ের রাগ শান্ত করার
জন্য মহাদেব যেমন নিজের বুক পেতে দিয়েছিল মায়ের পায়ের নিচে। তেমনি তু মিও এখন নিজের বুক পেতে দাও মায়ের সামনে।"
রুপম সাধুবাবার কথামতো এবার মা ভবানীর মন্দিরের বাইরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।
এদিকে শিবানীর দেহে থাকা মহাকালীর তখন কোনো দিকে-ই খেয়াল নেই। তিনি হাতের সামনে যা পাচ্ছেন খাড়ার এক কোপ তাই
দুটুকরো করে ফেলছেন। এভাবেই মা এবার এসে পৌঁছায় মা ভবানীর মন্দিরের সামনে। আর তখনই অসাবধান বসত মায়ের পা পড়ে
রুপমের বুকের উপর। মা নিচে তাকিয়ে দেখেন শিবানীর স্বামী রুপম তার পায়ের নিচে পড়ে আছে। লজ্জায় এবার মায়ের জিভ বেরিয়ে
আসে। আর এভাবেই হঠাৎ মা শিবানীর শরীর ছেড়ে দিয়ে এক জ্যোতির বলয়ে পরিণত হয়। আর শিবানী ধপ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।
এবার সবাই দেখে আস্তে আস্তে সেই জ্যোতির বলয় মা ভবানীর বিগ্রহের মাঝে মিলিয়ে গেল।
এ ঘটনার কিছু দিন পর রুপম শিবানীকে নিয়ে শহরে নিজের বাড়িতে চলে যায়। আর এদিকে সেদিনের ওই জ্যোতির তেজের জন্য রাই
সারা জীবনের জন্য পঙ্গু এবং অন্ধ হয়ে যায়। আর এভাবেই মা ভবানীর কৃ পায় ইতি ঘটে রক্ত পিশাচ নামক এক ভয়ংকর বিভীষিকার।

সমাপ্ত

কলি কথা -০৫

কেমন একটা সুরে ডাকলো লোকটা। আমি কিছু ই বলতে পারলাম না। একটা নরম হাতের টানে
বাক্যহীন হয়ে হেঁ টে গেলাম গলিতে। তারপরেই শুভমের ফোন এলো। ও আমাকে বারবার কল করেই
যাচ্ছিল। কিন্তু ওর কল রিসিভ করতে পারিনি। রাকেশের ওই ঝিমধরা গলা যেন আমাকে নেশা ধরিয়ে
দিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পর অনেকবার মনে করার চেষ্টা করেছিলাম কি ভাবে বাড়ি ফিরেছি কিন্তু
কিছু তেই মনে করতে পারিনি। তবে হ্যাঁ এই টুকু অনুভব করেছিলাম যে আমি আমার জীবনীশক্তি
সবটুকু নিঃশেষ করে ফিরেছি। কয়েকদিন পর ডায়েরিটা হাতে নিতেই দেখলাম শেষ পাতায়
লালকালি দিয়ে লেখা,
“ইন্দু সত্যি খুব মিষ্টি। আজ আমার তৃ ষ্ণা মিটলো। আহহহ…...।
লেখাটা দেখে ভয়ে আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। মনের মধ্যে হাজার প্রশ্নের দানা
বেঁধে উঠেছিল।ডায়েরিটা সবসময় আমার সাথেই থাকে কেননা রাকেশকে নিয়ে সবকিছু লেখা আছে
আমার এই ডায়েরিতে। তাছাড়া ওর দেওয়া প্লটপয়েন্ট গুলো আমি এই ডায়েরিতেই নোট করেছি।
প্রথমদিন ও যখন আমাকে প্লট শেয়ার করছিল তখন আমি মোবাইলেই টাইপ করছিলাম। এটা দেখে
রাকেশ হঠাৎ করেই বলে ওঠে,
“তোমার কি সবকিছু মোবাইলেই হয়। মানে ওই ফেসবুক কবি টাইপ। খাতা পেন নেই তোমার।”
তারপর থেকেই আমি নিজের ডায়েরিটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। আর সেটার সুযোগেই রাকেশ এটা
করেছে।
কলি কথা -০৬

তারপর আমি রাকেশের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। ওকে টেক্সট করলাম,
“তু মি আমার ডায়েরিতে কি লিখেছো আর কেন এই সব লিখেছো?”
রাকেশের রিপ্লাই আসে,
“সব প্রশ্নের উত্তর হয়না ইন্দু। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।”
ওর রিপ্লাই দেখে আমি যেন পাগলপ্রায় হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অনেক কষ্ট করে নিজেকে সামলেছিলাম।
শুভমকে আমি এতকিছু জানাতে পারিনি। কিছু দিন এই ভাবে কাটার পর আমি আবার সবকিছু ভু লে
সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করতে থাকি।
---–--শুভম আর আমি একসাথে অনেক বেশি বেশি সময় কাটাতে শুরু করলাম। শুভম প্রতিদিন কিছু না
কিছু করে আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। রাকেশের সাথে ওই রহস্যময় ঘটনা থেকে
আমি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। ও আমার জন্য প্রায়ই দিন নিজের হাতে রান্না করতো। হঠাৎ একদিন
রান্না করার সময় ওর হাতের আঙু ল কেটে যায়। ওর আঙু ল থেকে টপটপ করে রক্ত রান্নাঘরের স্ল্যাবে
পড়ছিল। ওটা দেখেই আমার বুকের মধ্যে যেন হাহাকার ছু টে গেলো। কোনো রকমে নিজেকে সামলে
ওর হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিলাম। তারপর? তারপর আর কি? একটু আদর মাখা চুম্বন এঁ কে দিলাম
হাতের ওপর।সেই সময় আমি যেন একটা অপার্থিব সুখ অনুভব করলাম। এটা পেয়ে ওর খুশিটা
চোখের দুষ্টুমিতে প্রকাশ পেয়েছিল। ও হাতের ব্যথা ভু লে আমাকে নিজের বুকে টেনে নেয়।কিছু ক্ষন পর
হঠাৎ নাকে একটা বিকট গন্ধ আসতেই দেখি চিকেন পুড়ে ছাই। হাহাহাহাহা।
এই ভাবেই স্বপ্নের মতো দিনগুলো কাটতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুভম অসুস্থ হয়ে অফিস থেকে
ফিরলো। আমি কাছে বসে ওর মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে নিজের অজান্তেই ওর ঘাড়ের ওপর হাত
যেতেই অনুভব করলাম ঘাড়ের শিরাটা দপদপ করছে, যেন বাইরে থেকেই ওর রক্ত চলাচল বোঝা
যাচ্ছে। সেদিনের পর থেকে ওর শরীরটা আরও বেশি খারাপ হতে লাগে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেই
বাহ্যিক ভাবে অনুমান করা হয় যে শুভম অ্যানিমিয়া অর্থাৎ রক্তাল্পতার শিকার। কয়েকদিনের মধ্যেই
চিকিৎসা শুরু হল। চিকিৎসার সুফলও পেলাম। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আবার আগের জায়গায় ফিরে
গেলো ও। ধীরে ধীরে ওর শরীর অদ্ভুতরকম ভাবে কঙ্কালসার হতে লাগলো।
তারপর হঠাৎ একদিন আমার জীবনে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের আবির্ভাব ঘটে। প্রায় দুই মাসের
মাথায় শুভম আমাকে ছেড়ে চলে যায়। হাজার চেষ্টা করেও ওকে ধরে রাখতে পারলাম না।
-------------------আচমকা আমি ভীষন ভাবে একা হয়ে পড়লাম। আবার রাকেশের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা
করলাম। কিন্তু কোথাও কোনোভাবে ওর সাথে আমি আর যোগাযোগ করতে পারলাম না। ফেসবুকেও
আর কখনও অনলাইন হয় না। ও যেন কোথায় হারিয়ে গেল।
আরেঃ!!!! না না না না না!!!! ভু লটা তো আমারই হচ্ছে। রাকেশ তো কোথাও হারিয়ে যায় নি! ও তো
আমার মধ্যেই আছে।
হ্যাঁ, ঠিকই … শেষদিন ওর সাথে দেখা করার পর থেকেই ও আমার মধ্যে আছে। সেদিন শুভমের রক্ত
দেখে নিজের মধ্যে একটা অসম্ভব তৃ ষ্ণা অনুভব করেছিলাম। তারপর রান্না ঘরের স্ল্যাবে পড়ে থাকা রক্ত
চেটে নিতেই এক নিমেষে আমার সে তৃ ষ্ণা দূর হয়ে গেছিলো। এরপর থেকে নিজের অজান্তেই ও আমার
তৃ ষ্ণা মেটাতো। ওর রক্তেই আমি আমার জীবনশক্তি ফিরে পেয়েছি বারবার। কিন্তু শুভম খুব স্বার্থপর।
আমাকে তৃ ষ্ণার্ত রেখে চলে গেলো।
অগত্যা আমি এখন আমার চারদিক থেকেই নিজের তৃ ষ্ণা মেটাই। আহহহহ…! রক্তের স্বাদ বড় অদ্ভুত।
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হালকা একটা ঝটকা লাগতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। কোনও স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। বড্ড গরম! এর মধ্যে আবার নিদ্রাদেবীর সদয়
হবার সম্ভাবনা কম, অগত্যা চোখ কচলে উঠে বসলাম। এইটা কোন্ জায়গা? বেশ ব্যস্ত কোনও স্টেশন বলেই মনে হচ্ছে। এত রাতেও ভীড়
মোটামুটি ভালই। টাইম দেখলাম মোবাইলে....রাত একটা বেজে পাঁচ। গলাটা শুকিয়ে এসেছে। একটু জল পেলে বেশ ভাল হত। কিন্তু ব্যাগ
থেকে বোতলটা বার করে দেখি, তাতে আর একবিন্দু জলও অবশিষ্ট নেই। জানালার ঠিক সামনেই পানীয় জলের একটা কল চোখে পড়ল।
বোতলটা নিয়ে চটপট নেমে পড়লাম প্ল্যাটফর্মে।
মনে হয় কিছু ক্ষণ আগেই এই অঞ্চলে বৃষ্টি পড়েছে। গোটা প্ল্যাটফর্ম এখনও জবজবে ভিজে। আরেকটু হলেই পা হড়কে যাচ্ছিল। সাবধানে টাল
সামলে ট্রেন থেকে নামতে হল। আকাশ এখনও গাঢ় কালো মেঘে ঢাকা। যে কোনও মুহূর্তে আবার আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামতে পারে। যাই,
তাড়াতাড়ি বোতলটা ভরে নিই।
ধ্যাৎ!! কল থেকে সুতোর মতো জল পড়ছে। সামান্য একটা দুই লিটারের বোতল ভরতে যেন পেরিয়ে গেল একযুগ সময়। কিন্ত বোতলটা ভরে
পিছনে ঘুরতেই মাথায় বজ্রপাত হল। ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে একটু-একটু করে এগোতে শুরু করেছে। এক হাতে কোনওমতে বোতলটা সামলে
দৌড় দিলাম ট্রেনের দিকে। তবে বাধ সাধল বৃষ্টিস্নাত প্ল্যাটফর্ম। তাড়াতাড়ি ছু টতে গিয়ে পা'টা গেল পিছলে। অতগুলো লোকের সামনে দুতিনটে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লাম। মাথা তু লে দেখি....ট্রেনের শেষ বগির লাল আলোটা আমাকে ভেংচি কেটে ক্রমশঃ রাতের
অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।
এ তো ভারি আতান্তরে পড়া গেল! ট্রেনে আমার সমস্ত লাগেজ পড়ে আছে। কী করি এখন? একবার স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথা বলব?
উফ্ ....যত্তসব উটকো আপদগুলো দেখছি আমারই কপালে এসে জোটে!
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কিন্ত আসল ধাক্কাটা মনে হয় এখনও খাওয়া বাকি ছিল। হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। এইটা আমি
কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? কিছু ক্ষণ আগেই তো যথেষ্ট লোকজন ছিল, কোথায় গেল তারা সবাই? প্ল্যাটফর্মের এপার থেকে
ওপার সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। আমি একাই এখানে ভূ তের মতো দাঁড়িয়ে আছি। এতগুলো লোক সব কর্পূরের মতো উবে গেল
নাকি? এ ছাড়াও আমার একটা জিনিস স্পষ্ট মনে আছে, স্টেশনে প্রায় পাঁচ-ছ'টা প্ল্যাটফর্ম ছিল। এখন শুধুমাত্র দুটো....একটা
আপ লাইন, আরেকটা ডাউন। স্টেশন চত্বরের ঝলমলে টিউবলাইট গুলো উধাও। এখন তার জায়গায় টিমটিম করে জ্বলছে
ল্যাম্প-পোস্টে টাঙানো কেরোসিনের বাতি। তাতে কাজের কাজ কিছু ই হচ্ছে না, উল্টে সৃষ্টি হচ্ছে এক অদ্ভুতু ড়ে হলুদ আলোআঁধারি। এক নিমেষে আকাশের মেঘও সরে গেছে। এই আকাশ একদম পরিষ্কার, সেখানে আবার সুন্দর একফালি নীল
চাঁদও উঠেছে। অমন উজ্জ্বল চাঁদ আমি জীবনে দেখিনি। ঠিক যেন কোনও অদৃশ্য পুরুষ এক বৃহৎ রূপালি ঘড়ার থেকে
পৃথিবীর বুকে জ্যোৎস্নার নির্মল ধারা ঢেলে চলেছে। সেই গলিত জোছনা আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে আমার গায়ে....শীতল
চাঁদিনী ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার সর্বাঙ্গ।
ধপ্ করে একটা পাথরের বেঞ্চি'তে শরীরটা এলিয়ে দিলাম। কী হল ব্যাপারটা? মাটিতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেলাম নাকি?
এমনধারা মতিভ্রম তো হওয়ার কথা নয়! সদ্য ভরা বোতলটা থেকে জল নিয়ে চোখেমুখে ছেটালাম। নাহ্! সব ঠিকই দেখছি।
আমার চোখের সামনেই অন্ধকারাচ্ছন দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মটা একাকী পড়ে আছে। মোবাইল বের করে সময় দেখলাম....একটা
বেজে পাঁচ। স্ট্রেঞ্জ! এতক্ষণ ধরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি, অথচ সময়টা এক মিনিটও এগোয়নি! ফোনটা বিগড়ালো নাকি?
নেটওয়ার্ক 'টাও তো একদম শূন্য। কোন্ কু ক্ষণে যে বোনের বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম!
পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট'টা বের করে একটা সিগারেট ধরালাম। কয়েকটা লম্বা টান দিতেই মাথাটা কিঞ্চিত হালকা
বোধ হল। অনেকক্ষণ সিগারেট টানলাম ওই বেঞ্চে বসে। একটা ট্রেনের হর্নে চমক ভাঙল। কেমন অদ্ভুত সেই হর্নের ধ্বনি;
ঠিক যেন শিস দেওয়ার মতো একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ। দূরে ইঞ্জিনের আলো দেখতে পাচ্ছি। কাছে এল ট্রেনটা....একটা
মালগাড়ি। কিন্ত ইঞ্জিনটা কিরকম? ডিজেল বা ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন নয়, এইটা তো সেই আদ্যিকালের স্টীম লোকোমোটিভ। এই
রুটে যে আজও স্টীম ইঞ্জিন চলে, তা তো জানতাম না। একরাশ কু চকু চে কালো ধোঁয়া এবং কয়লার মিহি গুঁ ড়ো ছড়িয়ে
আমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল ইঞ্জিনটা।
মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে, কয়লা বোঝাই করা মালগাড়িটা আবার ঘটাং-ঘটাং শব্দ তু লে স্টেশন থেকে বিদায় নিল। না....এভাবে
নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। একবার স্টেশন মাস্টারের সাথে কথা বলতেই হবে। মনে হচ্ছে সবই অচেনা, যেন
কালচক্রের কোনও গুপ্ত চোরাপথ ধরে আমি এসে পড়েছি সত্তর-আশি বছর আগেকার সময়ে। বেঞ্চি ছেড়ে উঠতে যাব,
তখনই প্ল্যাটফর্মের অপর প্রান্ত থেকে একটা ক্ষীণ সবুজ আলো চোখে পড়ল। রেলের পোশাক পরা দুজন লোক একটা
সিগন্যাল-বাতি হাতে দুলিয়ে আমার দিকেই হেঁ টে আসছে। একজন বেশ লম্বা, ফর্সা। আরেকজন কিছু টা বেঁটে, রোগা। আমার
কাছে এসে লম্বা লোকটি দরাজ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন- "এত রাতে আপনি এখানে একা-একা কী করছেন? কোথায় যাবেন?"
- "আমি ট্রেন মিস করেছি। স্টেশন মাস্টারের ঘরটা একটু দেখিয়ে দেবেন?"
- "আমিই এখানকার স্টেশন মাস্টার, সমরেশ দত্ত।" ভদ্রলোক নমস্কার করলেন, "আর এ হল এখানকার পয়েন্টসম্যান
মনোহর। আজ রাতের শেষ মালগাড়িটা পাস করিয়ে আমরা কোয়ার্টারে ফিরছি।"
আমিও দুজন কে প্রতিনমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলাম- "আচ্ছা এখানে কি বৈদ্যুতিক আলো নেই? স্টেশনের ল্যাম্প পোস্টে কেরোসিনের বাতি, আপনাদের হাতেও লন্ঠন...."
দুজনে হতভম্বের মতো একবার একে-অপরের মুখের দিকে তাকাল।
- "কি বললেন আজ্ঞে, বৈদ্যুতিক আলো? বলেন কি বাবু!" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পয়েন্টসম্যান মনোহর নীচু গলায় বলল,
"বৃষ্টি পড়লে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় বলে জানতাম। কিন্তু মেঘের বিদ্যুৎ দিয়ে লন্ঠন জ্বালানো যায়....এমন পাগলের প্রলাপ
তো কস্মিনকালেও শুনিনি!"
নিজেকে পাগল বললে কার মাথার ঠিক থাকে? আমারও গা-পিত্তি জ্বলে উঠল। কিন্ত এইমুহূর্তে আমি পড়েছি মহাফাঁপরে।
এমন দুর্যোগে এই দুজনই আমার একমাত্র আশা। এদের চটালে চলবে না। তার চেয়ে আলোর প্রসঙ্গ বাদ দেওয়াই শ্রেয়।
- "সমরেশ বাবু, জায়গাটার কী নাম?"
স্টেশন মাস্টার দূরে আঙু ল দেখালেন। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে লোহার একটা ক্ষয়িষ্ণু হলুদ বোর্ড । তাতে ঘষা-ঘষা কালো
হরফে স্টেশনের নাম লেখা। কেরোসিন বাতি আর জ্যোৎস্নার মিশ্রিত আলোয় অতি কষ্টে পাঠ করলাম নামটা:- বকু লডাঙা
হল্ট।
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- "তা মশাইয়ের কোথায় যাওয়া হচ্ছিল শুনি?" সমরেশ বাবু আবার প্রশ্ন ছুঁ ড়লেন, "আরও কি একটা বলছিলেন....ট্রেন মিস করেছেন না
কি যেন?"
- "হ্যাঁ। আমি যাচ্ছিলাম হাওড়া, আমার বোনের বিয়ে অ্যাটেন্ড করার জন্য। বোতলে জল ভরতে নেমেছিলাম এখানে। কিন্ত
দুর্ভাগ্যবশতঃ গাড়িটা ছেড়ে দেয়। আমার অনেক লাগেজ ওই ট্রেনেই রয়ে গেছে। দেখুন না....যদি সেগুলো কোনওভাবে উদ্ধার করা
যায়।"
প্রৌঢ় স্টেশন মাস্টার খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে কী একটা ভাবলেন।
- "দেখুন, এত রাতে তো আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কাল সকালে এসে আমি নাহয় টরেটক্কার মাধ্যমে হাওড়ার স্টেশন মাস্টার
কে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব'খন। দেখি, আপনার সব মালপত্রগুলো রিকভার করা যায় কি না।"
- "টেলিগ্রাম কেন? আপনাদের কাছে মোবাইল নেই নাকি? একবার ওনাকে মোবাইলে সবকিছু জানিয়ে দিলেই তো হয়।"
- "মোবাইল? সেইটা আবার কী?"
- "মোবাইল মানে মোবাইল....আরে মোবাইল ফোন!"
দুজনে আবার বেশ কিঙ্কর্ত ব্যবিমূঢ় চোখে আমার দিকে তাকাল।
- "মশাই কি নেশা-টেশা করেন নাকি? না মানে...."
- "ধুত্তোর!! আমাকে দেখে আপনাদের নেশাখোর মনে হয় নাকি? একটা সমস্যায় পড়েছি। কোথায় আপনি সেটার নিরসন করবেন, তা
না...."
- "বুঝেছি বুঝেছি। চিন্তা নেই। আজ রাতটা আপনি আমার ঘরেই কাটিয়ে দিন। ওখানে গ্যাংম্যান হরিয়া আছে। ভারি মজার মানুষ!
ভোরের আলো ফু টতে আর বড়জোর তিন-চার ঘণ্টা বাকি। এইটুকু সময় দিব্যি হরিয়ার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিন। তারপর সকালে
আমি এসে কিছু একটা ব্যবস্থা করছি।"
প্ল্যাটফর্মে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার পর চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্য এক লহমায় পাল্টে গেছে....এই কথাটা আর স্টেশন মাস্টারের কাছে
ভাঙলাম না। বৈদ্যুতিক আলো আর মোবাইল ফোনের কথা শুনে এরা আমার মানসিক ভারসাম্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে পড়েছে।
এরপর এইসব গালগল্প শুনলে এরা দুজনে মিলে নির্ঘাত আমাকে কোনও রাঁচি-গামী ট্রেনে তু লে দেবে!
- "আরে কী হল মশাই! কী এত আকাশকু সুম ভাবছেন? আসুন আমার সঙ্গে, রাতটা আমার ঘরেই কাটাবেন।"
****************
টালি দেওয়া ছিমছাম ছোট ঘর। কোণায় একটা লোক আপাদমস্তক চাদরমুড়ি দিয়ে বসে আছে। কু লুঙ্গির উপর মিটমিট করে জ্বলতে
থাকা কু পির আলোয় মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।
- "হরিয়া!" সমরেশ বাবু লোকটা কে উদ্দেশ্য করে হাঁক পাড়লেন, "বাবু সাহেব আজ রাত ইয়াহিঁ রুকেঙ্গে। ইনকা ধ্যান রাখনা।"
চাদরমুড়ি দেওয়া লোকটা ইতিবাচক মাথা নাড়ল। সমরেশ বাবু আর মনোহর বিদায় নিলেন। আমিও কাঠের একটা প্যাঁটরার উপর বেশ
গুছিয়ে বসলাম।
- "বাবু কি কোনও ঝামেলায় পড়েছেন?"
লোকটার গলা শুনে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এমন কর্ক শ স্বর আগে কখনও শুনিনি। যেন একটা আস্ত স্টীম ইঞ্জিন গলায় পুরে
রেখেছে।
- "বললেন না তো বাবু, কোনও ঝামেলা হয়েছে কি?"
খানিকটা ধাতস্থ হয়ে লোকটা কে সমস্ত ঘটনা প্রথম থেকে খুলে বললাম। কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে হরিয়া বলল- "আপনি চিন্তা করবেন না। টেশন্ বাবু বহুত কাম কা আদমী আছেন। কিছু একটা উপায় জরুর বের করবেন।"
কথায়-কথায় জানলাম, হরিয়ার ভিটে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। পেটের দায়ে কু ড়ি বছর পূর্বে এসেছিল এই বঙ্গদেশে। স্ত্রী এবং তিন
ছেলেমেয়ে আজও পূর্ণিয়া'তেই থাকে। বছরে একবার করে হরিয়া নিজের গ্রামে যায়।
এছাড়া ওর সারাটা বছর কাটে এই ছোট্ট হল্টেই। ছোট স্টেশনে স্টাফ খুবই কম, গ্যাংম্যানের কাজও যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ। তাই বেশি
কামাই করা চলে না।
সমরেশ বাবু ঠিকই বলেছিলেন। কণ্ঠস্বর ভয়াবহ হলেও লোকটা কিন্তু ভারি মজার। এতদিনে হিন্দী মেশানো ভাঙাচোরা বাংলা বলতেও
শিখে গেছে হরিয়া। লোকটা কে মোটামুটি বিশ্বাসী বলেই মনে হল। আসল কথাগুলো কি একে একবার বলে দেখব? তারপর যা থাকে
কপালে!
- "আচ্ছা হরিয়া, একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। কথা দাও স্টেশন বাবু বা মনোহর কে সেই কথা বলবে না?"
- "কৌন-সা বাত বাবু?"
সবকিছু খুলে বললাম। পা পিছলে পড়ে যাওয়ার পর থেকে যা-যা ঘটেছে....সব। হরিয়া নীরবে পুরোটা শুনল। অন্ধকারে মুখটা পরিষ্কার
ঠাহর না হলেও, কু পিবাতির ম্লান আলোয় বুঝলাম লোকটা ঠোঁট বেঁকিয়ে অল্প হাসল।
কলি কথা -১০

- "ইয়ে বকু লডাঙা হল্ট হ্যায় বাবু। ইহাঁ এমন আরও বহুত জিনিস দেখতে পাবেন। দেখছেন না, রাতে এই হরিয়া
মাহাতো ছাড়া টেশনে একটাও আদমী নেই? একটা ভিখারী পর্যন্ত নেই! সাধেই কি টেশন্ বাবু আর মনোহর রাতের
আখরি মালগাড়ি পার করিয়ে এখান থেকে চম্পট দেয়? এই সময় ইহাঁ কু ত্তা-বিল্লিও ঘোরে না, ইন্সান তো দূর কী বাত!"
- "কেন?" আমি ঢোঁক গিললাম, "কোনও ভয়-টয় আছে নাকি?"
- "ভয়? হাঁ, ভয়ই বলতে পারেন। পহিলে এইটা একটা আম টেশনের মতোই ছিল। কিন্ত একটা দুর্ঘটনার পর থেকে এই
টেশনে সব কু ছ বদলে যায় বাবু....সব কু ছ।"
- "কী দুর্ঘটনা?"
- "পাঁচ সাল পহিলে কা ঘটনা। ইহাঁ সে থোড়া দূর পে রেলের একটা ক্রসিং আছে। উহাঁ রেললাইনে কিছু একটা গড়বড়
হয়েছিল। তখনকার টেশন্ বাবু একজন গ্যাংম্যান অউর একজন পয়েন্টসম্যান কে নিয়ে সেইটা ঠিক করাতে গেছিল।
সব কাজ ঠিকঠাক করে উ তিনো লোগ লাইনের ধার দিয়ে প্যায়দাল টেশনে ফিরছিল। কিন্ত এক জায়গায় এসে উ
তিনো আচানক রেলে কাটা পড়ে যায়। ওদের কাটা পড়াটাও বহুত আজিব ছিল বাবু। যারা সামনে-সে দুর্ঘটনাটা
দেখেছিল, তারাই বলেছে যে উ তিনো লাইনের অনেক দূর দিয়েই হাঁটছিল। লেকিন কোনও শয়তানী শক্তি যেন তিনো
কে ধাক্কা মেরে লাইনের উপর ফেলে দিয়েছিল। উল্টোদিক দিয়ে আসছিল ডাউন মেইল। ব্যাস! এক হি ঝটকে মে
তিনো কা খেল খতম। উস্ ঘটনা কে বাদ সে ইহাঁ রাত কে সময় বহুত কু ছ দেখতে পাওয়া যায় বাবু....বহুত কু ছ।"
এতক্ষণে আমি রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছি। কী বলছে হরিয়া? আগেই ঝামেলার অন্ত ছিল না, এখন আবার ভূ তের
দৌরাত্ম্য?
- "আপনিও ওদের দেখেছেন বাবু, শুধু চিনতে পারেন নাই। উ লোগ কিসিকা নুকসান করে না বাবু। শুধু নিজের অস্তিত্ব
বুঝিয়ে দেয়।"
- "দেখা পেয়েছি কিন্ত চিনতে পারিনি....মানে? কি বলছ হে হরিয়া! কাদের কথা বলছ তু মি? ওরা কারা?"
- "ওরা কারা?" নিঃশব্দে হাসল গ্যাংম্যান হরিয়া, "ওরা হল সমরেশ বাবু, মনোহর আর হরিয়া মাহাতো।"
একঝলক ঠাণ্ডা বাতাসে হরিয়ার গা থেকে চাদরটা খুলে পড়ল। কু পিবাতির নির্বাণোন্মুখ শিখার স্বল্প আলোয় পরিষ্কার
দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর প্রেতমূর্তি । ডান হাতটা কনুইয়ের নীচ থেকে কাটা পড়েছে। সেখান
থেকে এখনও চুঁ ইয়ে পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা তাজা রক্ত। মাথাটা একদিকে বিশ্রীভাবে থেঁতলে গেছে। ভাঙাচোরা
দাঁতগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝু লে পড়েছে জিভটা। এছাড়াও শরীরে অজস্র জায়গায় কাটাছেঁ ড়া। হরিয়া হাসছে....খলখল
করে হাসছে। ঠিক তখনই কু পিবাতির শিখা'টাও দুইবার দপদপ করে নিভে গেল। পুরো ঘরটা তলিয়ে গেল অন্ধকারের
অকূ ল সমুদ্রে।
এতক্ষণে যেন আমার সম্বিত ফিরল। গা ঝাড়া দিয়ে এক লাফে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। তারপর কোনও দিকে না
তাকিয়ে ছু ট লাগালাম অন্ধের মতো। পিছন থেকে তখনও ভেসে আসছে হরিয়ার কণ্ঠস্বর, এখন যেন ওর গলাটা
আরও কয়েকগুণ বেশি কর্ক শ শোনাচ্ছে....
"ভাগনে সে কু ছ নেহি হোগা। টেশন্ বাবু জিন্দা নেহি বাচ্ পায়া, না মনোহর অউর নাহি ম্যায়। ইহাঁ সে কোই জিন্দা বাচ্
কে ওয়াপাস্ নেহি জাতা বাবু....তু ভি নেহি জায়েগা।"
কতক্ষণ ধরে ওই অচেনা মফঃস্বলের পথেঘাটে উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়ে বেড়িয়েছি, তার খেয়াল নেই। ছু টতে-ছু টতে এক
জায়গায় এসে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লাম। পা দুটো আর সঙ্গ দিচ্ছে না। মনে হয় এর চেয়ে বেশি ছু টলে মুখে রক্ত
উঠে মরব। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। কথা বলার শক্তিটুকু ও আর নেই। অনতিদূরেই চোখে পড়ল একটা
আলো। কোনওমতে ক্লান্ত শরীরটা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চললাম সেইদিকে।
আরে! এইটা তো একটা লেভেল ক্রসিং। এখানেও কোনও জনমনিষ্যি নেই। এই ক্রসিংয়ের কথাই কি বলছিল হরিয়া?
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, হঠাৎ ঘাড়ে কারোর তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই
পিঠে এসে পড়ল হাতু ড়ির মতো একটা প্রবল ধাক্কা। টাল সামলাতে পারলাম না....হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়লাম সোজা
রেললাইনের উপরে। উঠে বসতেও পারছি না, অদৃশ্য কেউ যেন বুকের উপর চেপে বসে জোর করে শুইয়ে রেখেছে
আমাকে। শত চেষ্টা করেও সেই বায়বীয় সত্তা কে বুকের উপর থেকে ঠেলে ফেলতে পারছি না। ঠিক তখনই দূর থেকে
কানে এল ট্রেনের হর্ন। মুখে আছড়ে পড়ল ইঞ্জিনের চোখ ধাঁধানো আলো। দুর্নিবার গতিতে আমার দিকেই ধেয়ে
আসছে একটা মেইল ট্রেন............
কলি কথা -১১

***************
চোখেমুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগতেই হুঁ শ ফিরল। ভোরের আলো ফু টেছে। আমি বকু লডাঙা স্টেশনের
প্ল্যাটফর্মেই পড়ে আছি। পরম যত্নে আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছেন একজন পুরুষ। ভাল করে তাঁর মুখের
দিকে তাকাতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। একি! বাবা, তু মি?
- "কি রে খোকা? ভেবেছিলি শ্মশানে দাহ করে এসেছিস বলে তোর এই বাপটা চিরকালের মতো উবে গেছে?"
- "কিন্ত আমি....ক্রসিং....রেললাইন....ট্রেন!!"
- "তু ই ভয়ের চোটে জ্ঞান হারিয়েছিলি, ভীতু র ডিম কোথাকার! এখনও বুঝতে পারলি না? আরে এখন তো তু ই
আমাদের জগতে চলে এসেছিস রে! এখানে কেউ ট্রেনে কাটা পড়ে না। আগুন আমাদের পোড়াতে পারে না।
তলোয়ার আমাদের কাটতে পারে না। আমরা অবিনশ্বর।"
এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, বাবার পাশে আরও তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশন মাস্টার সমরেশ দত্ত, পয়েন্টসম্যান
মনোহর আর গ্যাংম্যান হরিয়া। সমরেশ বাবু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন- "আপনি জানেন, প্ল্যাটফর্মে পিছলে পড়ার পরেই সমস্ত দৃশ্য কেমন ভাবে ভোজবাজির মতো বদলে গেছিল? কী
ভাবে এক নিমেষে অন্য দুনিয়ায় পৌঁছে গেছিলেন আপনি? আমি দিচ্ছি উত্তরটা....এদিকে আসুন।"
সমরেশ বাবু আমার হাতটা ধরে নিয়ে এলেন প্ল্যাটফর্মের ধারে। লাইনের উপরে এক জায়গায় আঙু ল দেখালেন
তিনি।
- "ওই দেখুন। কিছু বুঝতে পারছেন?"
দুটো লাইনের মাঝখানে পড়ে রয়েছে একটা দলা পাকানো, রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড। ট্রেনের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে
এমনই অবস্থা হয়েছে....লাশটা এখন শনাক্ত করাই মুশকিল। কিন্ত লাশের রক্তমাখা ডান হাতের মধ্যমায় জ্বলজ্বল
করা হীরের আংটি'টা দেখে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না, এ মৃতদেহ আসলে কার।
এবার একটু-একটু করে সবটা স্বপ্নের ঘোরের মতো মনে পড়ছে। প্ল্যাটফর্মে নেমে কল থেকে বোতল ভরছিলাম।
ততক্ষণে ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছিল। দৌড়ে বগি'তে উঠতে গেছিলাম। কিন্ত ভেজা প্ল্যাটফর্মে পা হড়কে সোজা গিয়ে
পড়েছিলাম ট্রেনের তলায়। মুহূর্তে র মধ্যে লোহার চাকাগুলো খণ্ড-খণ্ড করে দিয়েছিল আমার শরীরটা।
- "ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউনিভার্স, মাই সন্!" বাবা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, "মৃত্যুর পরের এই সমান্তরাল
জগতে তোকে আমরা স্বাগত জানাই।"
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Area 51

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।
বজ্রপাতের ভারি শব্দে কাঁপছে Area_51...
Area_51 হলো একটি বর্ডারের নাম। মূলত Area_50 এবং Area_52 কে আলাদা করার জন্য এই Area_51 এর
সৃষ্টি। এটা আমেরিকান সিক্রেট প্লেস Area_51 না, যে এখানে এলিয়েন থাকবে। এখানে বরাবরের মতোই মানুষের
বসবাস।কিন্তু এই Area_51 সৃষ্টি হয়েছিল মূলত একটি ঝগড়া কে কেন্দ্র করে, যা Area_50 এবং Area_52 এর
মধ্যে হয়েছিল। তাই এক এরিয়ার মানুষ অন্য এরিয়াতে যেতে পারে না। শুধু একটি নির্দি ষ্ট দিনে Area_51 এ দুই
এরিয়া এক হতে পারে। কি ঝগড়া হয়েছিল সেটা না হয় আজকে থাক।
মুহিত এবং রাহি এই গল্পের প্রধান চরিত্র। মুহিত থাকতো Area_50 তে আর রাহি থাকতো Area_52 তে। মুহিত
কলেজের ছাত্র ছিল, আর রাহি দশম শ্রেণির ছাত্রী। রাহির বাবা একজন সেনাবাহিনীর অফিসার আর রাহির মা
একজন গৃহিণী। অন্যদিকে, মুহিতের মা ছিল না আর তার বাবা ছিল একজন ফরেন্সিক ডাক্তার। দুইজন এর
জীবন বেশ ভালোই কাটছিল। আজ সেই দিন যে দিন Area_51 সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সেখানে
মুহিত আর রাহির প্রথম দেখা হয়। মুহিত অনেক ভালো ছাত্র ছিল। সে কখনও কোনো মেয়ের দিক এ তাকাত না
কিন্তু রাহিকে প্রথম দেখাতেই সে তার প্রেমে পড়ে যায়। সেদিন সে অনেক চেষ্টা করে রাহির সাথে কথা বলার কিন্তু
অন্য এরিয়ার মানুষ হওয়ায় সাহস করে উঠতে পারে না। এই কথা মুহিত প্রতিদিন-ই তার কলেজের বন্ধু তূ র্য কে
বলে। তারপর তূ র্য বলে যে ধুরু ফকিন্নি! একটা মেয়েকে পছন্দ করিস বলে দিলেই তো হয় ভয়ের কি আছে। তূ র্য
ছিল অনেক দুষ্ট, মেয়েদের সাথে অনেক ফ্লার্ট করতো। তখন মুহিত ভাবে যে
তূ র্য 'র কথা ই শুনতে হবে। মুহিত প্রতিদিন ই রাহির কথা ভাবে এবং তার অন্য এক বন্ধু আলভীর কাছে বলে এত
সুন্দর মেয়ে আমি কখনো দেখিনিরে ভাই। তখন আলভী বলে ওকে- "যা ম্যানেজ করে দিবো, নো প্রবলেম।" তখন
মুহিত অনেক খুশি হয়। কারণ ও জানতো আলভীর বড় ভাই রাফি Area_52 তে চাকরি করে। পারলে আলভী-ই
পারবে এটা ম্যানেজ করে দিতে। আর তূ র্য তো শুধু-ই গপ ছাড়ে।
কলি কথা -১৩

ওর দ্বারা এগুলো সম্ভব না। নিজে আজ পর্যন্ত পারলো না একটা গার্লফ্রেন্ড পটাতে আর ও পটাবে আর এক
এরিয়ার একটা মেয়েকে। আবারও আরেকজনের জন্য। এটা শুনে তূ র্য একটু রাগ হয়ে উঠে। তখন আলভী উঠে
মুহিতকে বলে,বেচারাকে রাগাইস না,পাগলা গারদ থেকে মাত্র ছাড়া পাইছে,এখন আবার বেশি উত্তেজিত করলে
পুরনো দিনের কথা মনে হলে অনেক বড় সমস্যা হবে।তখন,রবিন উঠে বলে ইফসাতের কথা মনে না করলেই
ভালো, ওই মেয়েকে তূ র্য ভু লে শান্তিতে আছে। রাইসান উঠে বলে,আচ্ছা এই ইফসাত'টা কে রে???তখন,রবিন &
মুহিত বলে তা আজ না হয় বাদ দে,আরেকদিন বলবো।
এই সময় শুরু হয় মুহিতদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা। পরীক্ষার জন্য গত দুইদিন Area_51 খোলা হয়েছিল। ঐ দুইদিন
মুহিত যেতে পারে না। কিন্তু মনটা পড়ে থাকে ঐ এরিয়াতেই। পরীক্ষা শেষ হয়। আবারও একদিন এর জন্য
Area_51 খুলে দেওয়া হয়। ওইদিন যেনো মুহিতের ঈদের দিন।তখন মুহিতের আরেক বন্ধু রবিন বলে ভাই আমার
কথা শোন ঐ এরিয়ার কোনো মেয়ের সাথে রিলেশনে যাইস না বিপদে পড়বি। তখন আর এক বন্ধু তাহমিদ উঠে
বলে হুম রবিন ঠিক ই বলেছে। এর মধ্যে তূ র্য কথার মাঝে বাম হাত ঢুকিয়ে বলে ধুর ফকিন্নি! তোরা এত ভয় পাছ
কেনো? আমি আছি না। আমি সব ম্যানেজ করে দিবো।তখন তাদের আর এক বন্ধু রাইসান উঠে বলে তূ র্য তু মি
আমার আন্ডা ও করতে পারবা না। এইটা শুনে সবাই হাসতে থাকে। তখন মুহিত উঠে বলে আমি'রে ভাই Area_52
এর প্রেমে পড়ে গেছি। ঐ এরিয়ার মেয়ে এত সুন্দরী আগে জানলে ঐ এরিয়ায় চলে যেতাম। একমাত্র আলভীর'ই
ওর বড় ভাই এর মাধ্যমে সব ম্যানেজ করে দিতে পারবে। আজ মুহিত আবার দেখা পায় রাহির। তখন মুহিত ওই
মেয়ের নাম জানত না। কাছে গিয়ে মুহিত বলে আপনার নাম কি আপু? তখন মেয়েটা বলে আমার নাম রাহি।
আপনি কে? ঐটা ছিল মুহিত এবং রাহির মধ্যে প্রথম কথা। তখন মুহিত না মানে, ইয়ে মানে কিছু বলতে পারছিলো
না। এবারের মত তাদের কথা এই ভাবেই শেষ হয়। মুহিত এর সব ফ্রেন্ডরা মিলে প্ল্যান করতেছিলো কিভাবে রাহিকে
মুহিতের জন্য পটানো যায়। ওরা ফ্রেন্ড হিসেবে অনেক সাপোর্টিভ ছিল। মুহিতের ভাইয়ের মতোই ছিল ওরা সবাই।
যদিও রবিন ছিল অন্য ধর্মের আর তূ র্য ছিল চাপাবাজ টাইপের। পরেও ওরা অনেক ফ্রেন্ডলি ছিল। আসলে
সত্যিকারের ফ্রেন্ড এমনই হওয়া উচিত।
১০ দিন পর........
মুহিত Area_51 এ গিয়ে রাহিকে খুঁজে পায় না। তার মন অনেক খারাপ হয়। কিছু ক্ষন পর মুহিত দেখে রাহি একটা
দোকানে কিছু কিনছিলো। মুহিত কিছু না ভেবেই রাহিকে প্রপোজ করে। রাহি অবাক হয়ে যায়। একটু লজ্জা পায়
রাহি। তারপর রাহি বলে উঠে,এত দ্রুত'ই প্রপোজ করাটা কি ঠিক? আর একটু ওয়েট করো। আমি তো আর যাচ্ছি
না...আছি আমি এইখানেই আছি। এখান থেকেই বোঝা যায় রাহি মুহিতকে পছন্দ করে। তখন মুহিত বলে কেনো
তু মি কি জানো না গুনিজনরা বলেছেন যে, কাউকে পছন্দ করলে বলে দেওয়া উচিত। তখন রাহি বলে ওঠে, ওরে
আমার হুমায়ূন আহমেদ রে। মুহিত রাহির নাম্বার নেয়। আর নিজের হোয়াটসঅ্যাপ এ নিজের জীবনের সবচেয়ে
সুন্দর ছবিটি প্রোফাইলে দেয়। তাদের প্রেম ভালোই চলছিলো। পরদিন থেকে তারা ফোনে কথা বলতো। কিন্তু
তাদের এই প্রেম বেশিদিন ছিল না। এই প্রেমের সম্পর্কে জেনে যায় Area_51 এর প্রধান। তিনি এই বিষয় নিয়ে
মাথা ঘামান না। কারণ তিনি ও চেয়ে ছিলেন কোনো ভাবে এই দুইটা এরিয়া মিলে যাক। কিন্তু Area_50 এবং
Area_52 এর মানুষ এইটা মেনে নেয় না মুহিত এবং রাহিকে। মুহিত রাহির জন্য পাগলের মত ঘুরতে থাকে।
বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আবারও। তবে এই বৃষ্টিটা একটু ভয়াবহ। অনেক জোরে বজ্রপাত হচ্ছে। মুহিত আর রাহি সিদ্ধান্ত
নেয় তারা Area_51 এ দেখা করবে। তারা তাদের প্ল্যান অনুযায়ী যায় ও এবং প্ল্যান অনুযায়ী একটা দোকানে দেখা
করে। এমন সময় একটা ভারী বজ্রপাতে কেপে উঠে পুরু Area_51। পুড়ে যায় Area_51 এর অনেক দোকান।
সাথে ওই দোকানটাও যেখানে মুহিত আর রাহি ছিল। পুড়ে যায় দুইজনই! সবাই লাশ বের করে। অদ্ভুত,বিষয় এটা
যে,সেখানে ২টি নয় বরং ৩টি লাশ পাওয়া যায়, তারা তো দুইজন ছিলো তাহলে তৃ তীয় জন কে?
কিন্তু তারা এমন ভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে তাদের লাশ চেনা যাচ্ছিলো না। সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ে। মুহিত এর সব
বন্ধু রা মর্মাহত হয়। এই ঘটনার পর Area_50 ও Area_52 এর মানুষ তাদের ভু ল বুঝতে পারে। মিলে যায় তারা।
কথায় আছে যে মানুষ ভু ল থেকে শিক্ষা লাভ করে। অর্থাৎ, তারা তাদের নিজেদের এরিয়ার মানুষ হারিয়ে ভু ল
বুঝতে পেরেছে। এভাবে মিলেমিশে কাটছিল তাদের দিন। আর Area _50 ও Area_52 মিলে একটি এরিয়ায়
পরিণত হয়। যার নাম হয় Area_51। যারা ভাবছো গল্প এখানেই শেষ,তারা ভু ল। গল্পের মেইন টুইস্ট তো এখনও
বাকি আছে।
ক
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৫ বছর পরের কথা.......
রাহির কোলে একটা সুন্দর নবজাতক শিশু আর পাশে বসা মুহিত। তার সাথে রয়েছে মুহিতের সবগুলা ফ্রেন্ড
শুধু তূ র্য ছাড়া। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব মুহিত আর রাহি তো মারা গিয়েছিলো। তাহলে ওরা কিভাবে ফিরে
এলো? আসলে সেইদিন বজ্রপাতে ওই দোকানে মুহিত বা রাহি কেউই ছিল না। এটা ছিল তাদের এই এরিয়া
থেকে বের হওয়ার একটি অন্যতম প্ল্যান। এই প্ল্যানে সরাসরি সাহায্য করেছিলো মুহিতের বাবা। ওইদিন এই
দোকানে রাখা দুটি লাশ ছিল মুহিতের বাবার সাহায্যে হাস্পাতালের থেকে নেয়া বেওয়ারিশ লাশ। কিন্তু ওই
তৃ তীয় ব্যক্তিটি কে? যার লাশ ছিল ওই দুউ বেওয়ারিশ লাশের সাথে। আর যদিও এইটা প্ল্যান ই ছিল তাহলে
ওইখানে আগুন লাগলো কিভাবে? আসলে এইখানে গল্পের আরও একটি টুইস্ট সামনে আসে। যদিও তাদের
প্ল্যান ছিল যে Area_51 এ আগুন দিবে আর বজ্রপাতের দোহাই দিয়ে বলবে যে রাহি এবং মুহিত ওইখানে মারা
গেছে। সবকিছু প্ল্যান মতোই চলছিলো। মুহিত এবং রাহি প্ল্যান মত কাজ করে আর বিয়ে করে নেয়। এখন
তাদের একটি সন্তানও আছে। এখন তারা একটি কবরের কাছে যায় যেইটার ওপরে লেখা ছিল তূ র্য। আর
এইখানে গল্পে আরও একটি টুইস্ট আসে। এই টুইস্ট এর জন্য কেউই প্রস্তুৎ নন। ওইদিন ঐ দোকানে তূ র্যই
গিয়েছিলো তৃ তীয় বেওয়ারিশ লাশটি রাখার জন্য। কিন্তু, কাকতালীয় ভাবে তারা আগুন দেয়ার আগেই ওই
দোকানে বজ্রপাত পড়ে। পুড়ে যায় ওই দোকান এবং পুড়ে যায় ওই দোকানে থাকা বেওয়ারিস লাশ এবং তূ র্য।
ওইখানে মারা যায় তূ র্য। ঐ তৃ তীয় লাশটি মূলত তূ র্যই ছিল। তূ র্য'র কবরের পাশে বসে মুহিত কাদতেঁ থাকে এবং
বলে আমার জন্য আজ আমার বন্ধু মারা গেলো। তখন রাইসান বলে উঠে হুমম সত্যি। তারপর রবিন বলে উঠে
তু র্য তার জীবনটাই শেষ করলো তার বন্ধু র জন্য। এই বলে সবাই এই জায়গা ত্যাগ করল এবং সবাই এখন
Area_51 এর জন্য রওনা দিলো। এখন তারা একটি স্বাধীন জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দিলো যেখানে কোনো
মানুষ এর জবাবদীহি নেই হিংসা নেই। যেই জায়গার নাম AREA_51.....

কোথায় যাওয়া হচ্ছে, গল্পটা শেষ না। আসল রহস্যতো এখনো বাকি আছে। কি এমন ঘটনা থেকে Area_51
এর জন্ম হয়েছিলো, আর, তূ র্য'ই বা কেনো পাগলা গারদে ছিলো, কি এমন কারণ ছিলো? আর,ইফসাত নামে
ওই মেয়েটির সাথেই বা তূ র্য'র কি সম্পর্ক ছিলো। এই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে দ্বিতীয় পর্বে।
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বিনায়ক ঘোষ

শহরের ওই লোকারণ্যের ভিড়ে
আমি চাইবো না আর
পিছনদিকে ফিরে।
বৃষ্টির দিনে মেঘলা আকাশে
তু মি হয়তো খুঁজবে আমায়
আমি তখন সমুদ্রে দিয়েছি পারি
আমি বদলে ফেলেছি আমার বাড়ি।
কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের ভিড়ে
একদিন খুঁজে পাবে না আমায়
লুকিয়ে থাকবো আমি ,কোনো ক্ষমায়।
তোমার থেকে থাকবো সেদিন
আমি অনেক দূরে
হয়তো মনে পড়বে আমায়
অচেনা কোনো ভোরে।
আমার পথচলা এখনও বাকি
তাই নিয়েই স্বপ্ন আঁকি
আকাশ ক্রমশ হচ্ছে ফাঁকা
ওই তারাতেই বন্ধু ত্বের বেঁচে থাকা।
ভালোবাসাকে সত্যিই কঠিন বোঝা
নীরব আর বিরহের কাছে সে অনেক সোজা।
হয়তো ভালোবাসা বন্দী ছিলো ট্রামের দরজায়
রাস্তার হাতনারা সেই কথা মনে করায়।
বিরহের এই দুনিয়ায় আমি নীরব থাকতে চাই
বৃষ্টির ওই ফোঁটায় ফোঁটায় ক্রমশ হারিয়ে যাই।।
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অর্পিতা ত্রিপাঠী
নিজের হাতটা যে কোথায় রাখল, ঠাহর হয় না আলবার্ট এর। ঘুমোনর সময় হাত পা গুলো খুলে ঘুমিয়েছিল সে। পা দুটো আছে।
কিন্তু হাত দুটো...তা একটু বেশীই ঘুম ঘুমিয়েছে মনে হচ্ছে। চারদিকের ব্যাপার স্যাপার বুঝতে পারছে না। কফিনের ভেতরেই
তো একপাশে খুলে রেখেছিল হাতপা গুলো, যাবে কোথায়!
তবে শুনেছে নাকি কফিনের ভেতর থেকেও মৃত দেহ চুরি হয়ে যায়!
উঠেই আড়মোড়া ভাংগতে গেল সে, কিন্তু হাতছাড়া আড়মোড়া ভাঙ্গা বেজায় মুশকিল তাই সেটা ঠিকঠাক মনঃপূত হল না তার।
ওদিকে নিজের কফিনে বসে সব দেখছিল জেমস। বলে উঠলো,
---কিরে ঘুম ভাঙলো তবে? এত ঘুম হলে হবে কি করে বল দেখি?
লজ্জা পেয়ে আলবার্ট বলল ,
---- ঘুমটা একটু বেশি হয়ে গেছে।
-----তা মরার পর প্রথম কফিনে এলে ঘুমটা একটু বেশি হয় বৈকি। সারা জীবন যাপনের একটা ধকল আছে না?
---তা ঠিক !
------ তা তু ই এখন কোথায় যাবি ভেবেছিস?
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----আগে তো দাদা হাত দুটো খুঁজি না হলে নিজেকে কেমন বেহাত হাতছাড়া হাতহীন এইসব মনে হচ্ছে, তারপর
যাব একবার নিজের বাড়ি, একা মেরি মেয়েটাকে নিয়ে কিভাবে বেঁচে আছে তার একবার তদারকি করতে হবে।
আচ্ছা, আমার হাত দুটো কে চুরি করতে পারে ?
-----ভালো করে খুঁজে দেখ যাবে আর কোথায়,? সেদিন অবশ্য জুলিয়াকে দেখলাম তোর কফিনের ডালাটা
খুলতে। ওই কি নিয়ে গেল? জীবিত অবস্থাতেও হাত ছিল না ওর, মরেও ছিল হাতছাড়া অবস্থায়। সারা জীবন
ধরে নিজের হাতে মেকআপ করার খুব ইচ্ছে ছিল বেচারীর তাই মনমতো হাত খুঁজে বেড়ায়।
তু ই নতু ন মানুষ কফিনে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিস তাই তোর হাত দুটো বোধহয় নিয়ে সটকেছে। দাঁড়া ডাকি,
অ্যাই জুলিয়া... জুলিয়া, আলবার্ট এর হাত তু ই নিয়েছিস?
---- কি যে বল, দাদা ওইতো হাত-পায়ের ছিরি, সাদা ফ্যাট ফাটে কঙ্কাল হাত ছাড়া আমি নিই না। কালো ধোঁয়াটে
ওই হাত আমার কোন কাজে লাগবে শুনি?
শুনে আলবার্ট এর একটু খারাপই লাগলো।
--- তা আমার হাত যেমনই হোক না কেন গেলটা কোথায়!
--- তার আমি কি জানি!
মুখ ঝামটা দিয়ে চলে গেল জুলিয়া।
----বুঝলে ব্রাদার হাত বড় সামলে রাখতে হয়। বিশেষ করে নিজের হাত। কখন যে কি করে বসে ঠিক থাকে না।
এই দেখ, আমি সামলাতে পারিনি বলে ওই হাতের জন্যেই আমার মরন হল। নইলে পয়সা কড়ি তো নেহাত মন্দ
ছিল না দিব্যি সংসার চলেও যাচ্ছিল। কি যে ভীমরতি হল হাত দুটো যেখানেই যায় এটা ওটা চুরি করতে শুরু
করল। প্রথম প্রথম লোকে বুঝতে পারেনি কিন্তু তারপর বুঝতে পারল দু-চারটে চড় চাপটা দিয়ে ছেড়ে দিত কিন্তু
সেবার খুব ইচ্ছে হল পার্টির মধ্যে একটি হীরের হার চুরি করার। পড়লুম ধরা। সে যাকগে, তোমারও কি তেমনই
কিছু ...
আলবার্ট কোন কথা না বলে সোজা হাঁটতে শুরু করল।
----আরে চললে কোথায়? উত্তর দিলে না যে বড়? আলবার্ট এবার উড়ে চলল। মেরী কি করছে কে জানে ছোট্ট
মেয়েটাকে নিয়ে!
বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না তাকে খুব দ্রুতই সে পৌঁছে গেল নিজের বাড়ির ছাদে। ছাদেই মেরি জামা
কাপড় শুকাচ্ছে আর ছোট্ট মেয়েটি খেলা করছে ওখানে বসে। জামা কাপড় শুকোতে শুকোতে মেরী আনমনা
হয়ে গেছে। ওর কথা ভাবছে বুঝি? তাই হবে। বড্ড ভালোবাসতো তো!
কিন্তু ও কি ও কি হামাগুড়ি দিয়ে ছোট্ট মেয়েটি এগিয়ে চলছে ছাদের কিনারার দিকে। ছাদটা তো ঘেরা নেই ও
তো পড়ে যাবে! কোনভাবে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে।
---মেরি তাকাও...এদিকে তাকাও! এদিকে তাকাও! মেরী তাকালো না।
----আলবার্ট!আলবার্ট! তোমার সময় শেষ! ফিরে এস! কফিনে প্রবেশ কর।
এই ডাক উপেক্ষা করা অসম্ভব। হয়তো নতু ন জন্ম নিতে হবে এখনই! তার হাতহীন কঙ্কাল শরীর হাওয়ার বেগে
কফিনের উদ্দেশ্যে ছু টে চলল।
যাঃ, ছোট্ট মেয়েটা তার আর বাঁচবে না। কিন্তু কোন চিৎকার- আর্ত নাদ পড়ে যাওয়ার শব্দ কিছু ই কানে আসছে
না কেন? খুব কষ্ট করে ভেসে যেতে যেতে একবার পিছু ফিরল আলবার্ট। দেখল, ছাদ থেকে পড়ে গেছে ওর মেয়ে
কিন্তু পড়ে গিয়েও মাটিতে পড়েনি, শূন্যে দুলছে। ধোঁয়া ধোঁয়া কালো ধূসর দুটো কঙ্কাল হাত মেয়েটিকে শূন্যে
দোলাচ্ছে আর খিলখিলিয়ে হাসছে মেয়ে।
এবার মাথা ঘুরিয়ে ভেসে যাচ্ছে আলবার্ট সাগ্রহে। সে বুঝতে পেরেছে তার হাত দুটোর দায়িত্ব এখনও শেষ
হয়নি। তাই মৃত্যুর পর তার সর্বাঙ্গ ঘুমোলেও হাত দুটো তার দায়িত্ব পালন করেই চলেছে সবার অগোচরে। কি
আর হবে ? পরের জন্মে হাতহীন ভাবেই জন্ম নেবে সে, তাতে কোন দুঃখ নেই তার।
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অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
জালনার পাশে রাখা বিশাল বড়ো ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে একটা কথাই ভাবছিলাম ---চলে যেতে হলো। যেতে হয় সবাইকেই। কেউ আগে, কেউ পরে। কিন্তু এই কী যাওয়ার সময়? চারিপাশের এমন উৎসবের
আয়োজন। এর মাঝে কথা নেই বার্তা নেই হুট করে এভাবে চলে যাওয়ার কোন মানে হয়?
এই চেয়ারটা আমার দাদুর আমলের। পেল্লায় হাতল। বার্মাটিক সেগুন। এক কালে আমার দাদু বসতেন, তারপর বাবা
বসেছেন। এখন আমি বসি। এরপর আমার ছেলে বসবে কী? কে জানে? মনে তো হয় না! আজকাল তো আবার ছিমছাম
আসবাবরের যুগ। বড় মন, আর বড় ঘর, আজকের দিনে বাতিলের তালিকায় জায়গা পেয়েছে। অত বড় ঘরও আজ আর
নেই, অত বড় মনও আজ আর নেই। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাবও হয়ে গেছে ছোট।
ভাবনা গুলো খালি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আজ। এখনই সব ছেড়ে যেতে হবে, একথা মানতেই চাইছে না মন। কতই বা
বয়েস আমার? এই তো গেল বৈশাখে ছাপ্পান্নতে পড়েছি সবে। বছর খানেক হলো রক্তে চিনির পরিমান বেয়াক্কেলে ভাবে
বেড়ে যাওয়াতে, চেহারাটা একটু ভেঙে পড়েছে এই যা। আর তাছাড়া সবকিছু ই তো যাকে বলে 'বিন্দাস' ভাবেই চলছিল।
কলি কথা -১৯

এখনো জালনার বাইরে খোলা মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বয়েসের কথা বেমালুম ভু লে যাই। মনে হয় বাচ্চা ছেলেগুলোর
সাথে গিয়ে ফু টবলে লাথি কসাই।
জালনার সামনেই রাস্তা, আর রাস্তা পেরোলেই খেলার মাঠ। যুগের পর যুগ পেরিয়ে যায় কিন্তু খেলার মাঠের সেই কোরাস-উল্লাস
ধ্বনীর কোনো বদল হয়না। এ যেন চিরকালীন শব্দ, চিরন্তন উৎফু ল্লতা। ব্যাটে বল লাগার আওয়াজ, হাততালি, সোল্লাসে চিৎকার,
এসব শুনে আজও সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকি। বুকের ভিতরটা কেমন যেন চিন চিন করে, হাত পায়ের পেশী গুলো কেমন যেন
নিংড়ে ওঠে।
এখন অবশ্য সামনের মাঠটাতে খেলাধুলা কিছু ই হচ্ছে না। এখন তো পুজোর সময়। আজ মহাঅষ্টমী। মাঠের মাঝখানে বিশাল
অংশ জুড়ে পুজোর প্যান্ডেল। আজকাল এই এলাকার সবচেয়ে বড় পুজো এটাই। হই হট্টগোল চিৎকার-চেঁ চামেচি, ঢাকের বাদ্যি,
মাইকে অষ্টমীর অঞ্জলি মন্ত্র উচ্চারণ, সব মিলিয়ে মনমুগ্ধকর চঞ্চলতা।
এখন তো দুর্গা পুজো মানে এসব পাড়ায় বিশাল ব্যাপার। কোটি কোটি টাকার স্পন্সরশিপ। পুরস্কার জেতার হিড়িক। আড়ম্বরের
কোনো শেষ নেই। তবে হ্যাঁ চুল পেকেছে বলেই নতু ন সব কিছু কে দেখে নাক শিটকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে, এমন ভাবার মানুষ
আমি নই। কাজেই এই সব কিছু ই আমার ভালো লাগে। পুজো এলেই এখনো মনটা নেচে ওঠে সেই ছেলেবেলার মত। যতই সব
কিছু র বদল হোক না কেন, এই শিউলির গন্ধ আর সেই বীরেন ভদ্রের অকৃ ত্রিম চণ্ডী পাঠ, এসবের তো কোন বদল নেই। এসব কিছু
ভালো লাগার পরশ টুকু বুকে নিয়ে দিব্যি ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।
গোলমাল এই বাড়িটা নিয়ে। আমাদের এই পেল্লায় বসত বাড়িটা দাদুর তৈরী। আমি রেনাভেট করেছি। আর খুব যত্ন করে
মেইন্টেইন করেছি। এ বাড়ি আমার বড় প্রিয়। শহরের এমন জায়গায় এত বড় আর সুন্দর পুরনো বাড়ি খুব কমই আছে বলে
আমার ধারনা। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব খোলা। সেই আগের আমলের বিশাল বিশাল জালনা দিয়ে আলো হাওয়া ঢুকে, গোটা
বাড়িটাকে ভরিয়ে রাখে। আর আমার ঘরের দক্ষিণের জালনা দিয়ে প্রবাহমান জন্যজীবনের চলচ্ছবি ফু টে ওঠে অবিরাম। আমি
দুচোখ ভরে জীবন দেখি। প্রবাহ মান জীবন। নদীর স্রোতের মত যে জীবন বয়ে চলে অবিরাম। যে জীবন থামতে জানে না, জানে
না মোহনা আর ঠিক কত দূরে?
ছেলেবেলা থেকেই এই বাড়িটা আমার ভীষণ প্রিয়। এত আলো হাওয়ার মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে বড় হয়েছি বলেই হয়তো, সঙ্কীর্ণতায়
আমার দম আটকে আসে। এই বাড়ির দেওয়াল, মেঝে, উঁচু সিলিং, জালনার খড়খড়ি, বারান্দার রেলিং, সবকিছু ই আমার
জীবনের সাথে জড়িয়ে। গত বছর ভি আর এস নিয়ে সেই টাকা প্রায় সবটাই ঢেলে দিয়েছি বাড়ীর মেরামতির পিছনে। আমার
আর কীসের পিছু টান? ছেলে সরকারী দপ্তরে উচু পদে চাকরি করে। ধানবাদে পোস্টেট। বৌমা সেখানকারই এক নামী স্কু লের
শিক্ষিকা।
একমাত্র ছু টি আর অবসর ছাড়া আর কিছু রই অভাব নেই ওদের জীবনে।
আমার একমাত্র নাতি অধিরাজ ওরফে গুগল যখন বাবা মায়ের সাথে এবাড়িতে এসে দাদান বলে জাপ্টে ধরে, তখন এক ঝটকায়
জীবনের সকল সার্থকতা চোখের সামনে ফু টে ওঠে। ফেলে আসা বিগত জীবনের সবকিছু ই কেমন যেন ফিকে হয়ে যায়। মনে হয়
এই তো জীবনে সবে সুখের শুরু। কত কিছু ই না এখনো বাকী। শেষ পাতে চাটনি-পাঁপড় আর মিষ্টান্ন ভোজনের সুখ কী কম? সেই
সুখের মায়ার আবেশ নেমে আসে দুচোখে। আর তখনই খালি মনে হয়---- যাবো কেন? এখনই বুঝি যাওয়ার সময়?
কিন্তু মুশকিল হল, জীবনের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে সুখের সাথে অপরদিকে দুঃখ অশান্তি আর যন্ত্রণা সমান ভাবে লেগে থাকে।
বেশ কিছু দিন হল, সব দুঃখ-অশান্তি এক হয়ে একটা মারাত্মক আকার নিয়ে আমার জীবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর
সেটা এই বাড়ী ঘিরেই। এমন জায়গায় আমার এই বিশাল বাড়ী, তা চোখ টেনেছে এলাকার উঠতি প্রোমোটার-মাস্তানদের। বাড়ী
বাগান সব নিয়ে এতোটা জায়গা, রাস্তার উপর। খোলা মেলা, সামনে এতো সুন্দর মাঠ। আর কী চাই?
একটা গোটা রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স হয়ে যাবে, জমিটা পেলে।
প্রথমে দেখানো হলো লোভ, তারপর হুমকি।
আজকাল ওরা বুঝে গেছে লোভে চিড়ে ভিজেবেনা। তাই এখন হুমকি পর্ব চলছে পুরোদমে। কী মুশকিল বলুন তো, শেষ পাতের
চাটনি পাঁপড় আর মিষ্টান্ন ভোজনের সুখ ত্যাগ করে এখনই চলে যাওয়ার কোনো মানে হয়? আমি ওসব হুমকি তে ভয় পাই নি।
আমিও দেখতে চাইছিলাম ওরা কতদূর যেতে পারে? এত প্রিয় আমার যে বাড়ি, কত কষ্টে একটু একটু করে মেরামত করে আগলে
রেখেছি, কোথাও একটুও ফাটল ধরতে দিই নি, কতগুলো বেয়াড়া বুদ্ধিহীন অর্থলোভী পশুকে ভয় পেয়ে সেই বাড়ি বেচে দেবো?
আর রাতারাতি ওরা লোক লস্কর নিয়ে ছু টে আসবে হাতু ড়ির বাড়ি মারতে! আমি কখনোই তা চাইনি। কারণ ওই হাতু ড়ির ঘা
আমার শরিরে এসে পড়বে। আমার লোভ নেই। আমার অত টাকারও দরকার নেই। এই বেশ ভালো আছি।
স্থানীয় পার্টি অফিসে আমার অসহায়তার কথা জানিয়ে দেখেছি, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশি। ব্যাটারা সব এক দলের।
ওরাও মনে হয় জোট বেঁধে আমার বিরুদ্ধে নেমেছে। অগত্যা আমার একমাত্র ছেলেকেও টেলিফোনে পুরো ব্যাপারটা
জানিয়েছিলাম। ও আশ্বাস দিয়েছিলো ---- পুজোর সময় এসে ব্যাপারটা দেখছে। চিন্তার কিছু নেই।
ছেলের কথায় ভরসা পেয়ে মন টা খুশি হয়েছিল।
কলি কথা -২০

--- ‘খাবার দিয়েছি এসো। আগে এই প্রসাদটুকু খেয়ে নাও। পুজো মণ্ডপ থেকে পাঠিয়েছে’।
চিন্তা তরঙ্গে ছেদ পড়লো চৈতালীর গলার স্বরে। চৈতালী আমার স্ত্রী। নামটা আমারই দেওয়া। চৈতি সন্ধ্যায় দমকা হওয়ার ঘূর্ণির
মতোই ওকে প্রথম দেখেছিলাম। মাঝে চলে গেছে প্রায় ত্রিশটা বছর, কিন্তু মনে হয় যেন কালকের কথা। আমার স্ত্রী এখনো বেশ
কর্মঠ, বাড়িতে রান্নার লোক থাকলেও খুন্তি নাড়ার কাজটা ওই করে থাকে। আর এখন ছেলে, বৌমা নাতি এবাড়িতে এসেছে,
কাজেই পঞ্চ ব্যঞ্জনের গন্ধে এখন গোটা বাড়ী ভোরে আছে। চৈতি আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোটো। চুলে সবে পাক ধরেছে,
চামড়ার সেই মসৃনতাও আর আগের মতো নেই। নিটোল গাল দুটোয় আজকাল ভাঁজ দেখা যায়। কিন্তু চোখ! চোখ দুটো যেন সেই
আগের মতোই ভাষাময়, আগের মতোই অতল গভীর। চোখের মনে হয় বয়েস বাড়ে না। আর ওর বুকের ভিতরেও আগের মতোই
সেই মিষ্টি গন্ধটা লুকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, এখনো থাকে। কালও পেয়েছি ওই উষ্ণ গন্ধ। আমার চৈতি হাওয়া কখনো প্রৌঢ়া হতে পারেনা।
আমি বিশ্বাসই করি না।
এই চৈতি হওয়ার বাঁধন ছেড়ে হুট করে চলে যাওয়া কী সহজ কথা?
--- ‘সব ঠান্ডা হচ্ছে যে! খেতে এসো তাড়াতাড়ি। বসে বসে কী এত ভাবছ শুনি’?
বাইরের ঘর থেকে আবার ওর গলা শোনা গেল। কিন্তু আমার ক্ষিদে নেই। সত্যিই একদম ক্ষিদে নেই। কী করে খাবো? এখন কী
আমার খাবার সময়? বুকের ভিতর টা কেমন খাঁ খাঁ করছে যেন। খালি মনে হচ্ছে, চৈতি ঘূর্ণির হাতের রান্নার ওই স্বর্গীয় স্বাদ আর
কী কখনো চাখতে পাবো? ওকে ঘিরে এ জীবন আমার স্বর্গ সুখের চেয়ে তো কম কিছু ছিল না।
কিন্তু এসব কথা ওকে এখন বলা চলবেনা। বেচারী দুঃখ পাবে খুব। সকাল থেকে খেটে খুটে সব বানিয়েছে।
ভোর বেলা যখন হাঁটতে বেরোলাম, তখনই দেখেছিলাম ও ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, সেই আগের মত কোমরে আঁচল বেঁধে রান্না
ঘরে সব জোগাড় করতে শুরু করে দিয়েছে।
তখনও তো সব ঠিক ছিল।
ও আবার আমায় খেতে আসতে বলল।
আমি জানিয়ে দিলাম---- ‘খোকারা আসুক, একসাথে খাবো। ওরা অঞ্জলি দিতে গেছে, এই এলো বলে’।
চৈতি বলল, ‘তু মি সুগারের রোগী, এতক্ষণ না খেয়ে থেকো না। খোকারা এই এলো বলে’।
আমি হাসলাম। কী আর উত্তর দিই?
খোকা অত বড় চাকরী করে, এতো লোক ওকে মান্যিগন্যি করে, কিন্তু তাও এখনো সে আমার চোখে শিশুর মত। তাকে আমরা
সঠিক শিক্ষায় বড় করতে পেরেছি, এটাই যা স্বার্থকতা। সারাবছর তো পাশে পাইনা। এই শরতের শুভ দিনে, গোটা আকাশ যখন
শিউলির গন্ধে ভরে আছে, ঢাকের শব্দে সব মাতোয়ারা, তখন আমার এই ছোট্ট সার্থক পরিবার একসাথে, এক জায়গায় ----এটুকু ই তো বেঁচে থাকার মানে।
এমন সময় চলে যেতে কি মন চায়?
কিন্তু গোমুখ্যু, পয়সা পিশাচ দাঙ্গাবাজগুলো এসব কথা বুঝবে কী করে? ওরা ওদের কাজই করেছে। এমন জানলে কী আর ভোর
বেলা ঢাকু রিয়া লেক ছাড়িয়ে ওই ফাঁকা জায়গায় একা একা হাঁটতে যেতাম?
আমি তো রাস্তার পাশ দিয়েই হাঁটছিলাম। ডানপাশে অত বড় ফাঁকা রাস্তা পড়ে, তাও ব্যাটাদের অত বড় গাড়ি খানা নিয়ে আমার
গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হলো? আমার সব স্বপ্ন, আমার সুখ, আমার জীজিবীষা, সব তালগোল পাকিয়ে রক্ত মাংসে
একাকার হয়ে মিশে গেলো রাস্তার পাশের ফু টপাতের উপর। কয়েকটা কাক আর কু কু র ছাড়া আর কেউ জানলো না, কেউ কিছু
দেখল না। শুধু কয়েক টা মাছির ভনভনানির শব্দের মত কানে বাজল। ব্যাস তারপরেই সব অন্ধকার।
আমি ভাবছি খোকার কথা। বেচারা ছেলে বৌ নিয়ে এসেছে কদিন ছু টি কাটাতে, এর মধ্যে এসব হ্যাঙ্গাম সইতে কী ওর ভালো
লাগবে? সব জেনে বুঝে ওই প্রোমোটার আর ওর চ্যালা গুলোকে ও চরম শিক্ষা দিয়েই ছাড়বে। আবার নতু ন হ্যাঙ্গাম!
এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই, যতো দূরেই থাকু ক, আর যত টাকাই রোজগার করুক, বুড়ো বাপটার প্রতি এখনো ওর
প্রাণ কাঁদে। নিশ্চই কাঁদে।
ওদের কাঁদিয়ে এভাবে চলে যেতে কারুর ইচ্ছা হয়?
দরজায় কলিং বেল বাজলো। দরজা খুলতেই আমার দাদু ভাই ছু টে এসে আমায় জড়িয়ে ধরেছে। কত কথাই না বলে চলেছে এক
নাগাড়ে। দুর্গার কী কী অস্ত্র? কোনটায় কত ধার? কলা বৌ এত লাজুক কেন, মহিষাসুরের মুখ কেমন হয়েছে, এসব আরও কত
কী! ওর হাতে ক্যাপ বন্দুক, তা থেকে বারুদের গন্ধ। বাইরের ঘরে সবার গলার আওয়াজ পাচ্ছি। খোকারাও এসে গেছে। যাই
একবার দেখে আসি। একবার দেখেই চলে যাবো। আর আসবো না। চৈতি ঘূর্ণির চোখে আমি তাকাতে পারবোনা, বড্ড কষ্ট হবে।
এমন কষ্ট জীবনে কোনো দিনও হয়নি।
সব ছেড়ে, সব রেখে চলে যাওয়ার কষ্ট বড়ই করুন, বড়ই মর্মান্তিক। গোছানো দুনিয়ার সব কিছু ই স্বাভাবিক থাকবে, সেই সব
কিছু ই আগের মতোই চলবে, এতো হাওয়া বাতাসের মাঝে, শুধু আমার নিঃশ্বাসের জন্য বরাদ্দ হাওয়াটুকু ই আর কোনো কাজে
লাগবেনা, এটা ভাবলেই বড় কষ্ট হয়। এ কষ্টের কোনো তু লনা চলেনা।
কলি কথা -২১

ভাবতে ভাবতে খোকা কখন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একী? আমায় দেখেই ও ভূ ত দেখার মত অমন চমকে উঠলো কেন? একী?
ওর কী শরীর খারাপ? মাথা ঘুরছে? ও মনে হচ্ছে পড়ে যাবে। ও কী জ্ঞান হারাচ্ছে আমায় দেখে? কিন্তু কেন? কারুর তো জানার কথা নয়
এখনো? খোকার তো জানার কথাই নয়!
তবে কী?.......
টেলিফোনটা অনেকক্ষন বাজছিলো। হাত বাড়িয়ে রিসিভরটা কানে লাগলাম।
ওপাশের গম্ভীর গলা ------ হ্যালো? হ্যালো! এটা নাইন বাই এ, হিন্দুস্তান পার্ক রোড? আমি ঢাকু রিয়া থানা থেকে সাব ইন্সপেক্টর জালাল কথা
বলছি। আপনাদের কাউকে একবার থানায় আসতে হবে। একটা রান ওভার্ড বডি আইডেন্টিফিকেশানের ব্যাপার আছে। ভিকটিমের মুখটা
ঠিক চেনা যাচ্ছেনা। দেরী করবেন না। বডি মর্গে চলে যাবে। হ্যালো? হ্যালো? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো........’
ফোনটা রেখে দিলাম। নাহ! এবার চলেই যাই। আর নাহ! নিঃশব্দেই যাই। বেশী জানাজানি হলে চৈতালীও ভিরমি খাবে। খোকা এখনো মেঝেতে
পড়ে, সংজ্ঞা হীন! বেচারা ভয় পেয়েছে খুব! সবাই জল দিচ্ছে ওর চোখে মুখে।
এমন সুখের শান্তির জীবনের চেয়ে কটা টাকাই তোর কাছে বড় হলো খোকা?
ছেলেবেলার কথা সব ভু লে গেলি? কীভাবে একটু একটু করে তোকে আগলে আগলে বড় করেছি, সব নিমেষে ভু লে গেলি? সত্যিই জীবন বড়
আশ্চর্য!
বাড়ির বাইরে খোলা মাঠের মাঝে এসে দাঁড়ালাম। দু চোখ ভোরে বাড়িটাকে শেষ ভালো করে দেখে নিলাম। মাস খানেক আগেই রঙ করিয়েছি।
লাল রঙে বাড়িটা বেশ খুলেছিলো।
বাগানের গাছ গুলো হওয়ার তালে তাল মিলিয়ে যেন আমায় শেষ বিদায় জানাচ্ছে। আজ ওরা আমার হাতের জল পায়নি।
জানি ওরা সব ভেঙে দেবে, থাকবেনা পুরোনো কিছু ই, থাকবোনা আমিও। থাকবে শুধু এই পৃথিবীতে ফেলে যাওয়া সব হাসি, সব সুখ, সব
আল্লাদ, সব ভালোবাসা।
পুজোর রেশ কাটতে এখনো দু দিন বাকী। ঢাকের আওয়াজটা এবারে যেন বেশীই ভালো লাগছে শুনতে। শিউলির গন্ধটাও। আকাশের বুকে
ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘ গুলোও। আহঃ আর পারছিনা এই দুঃখ সইতে। সুন্দরের মধ্যে এত দুঃখ লুকিয়ে থাকে, আগে কখনো বুঝিনি। আজ
যাওয়ার সময় বুঝলাম।
আর পারছিনা ভাবতে --- সব চলবে এক ভাবে, শুধু আমিই থাকবোনা।
ফু টবলে লাথি পড়বে রোজ বিকালে, ব্যাটে বল এসে লাগবে সজোরে, উল্লাস ধ্বনীতে ফেঁ টে পড়বে চারিপাশ। বছর বছর এমন সময়ে ঢাকের
উপর কাঠি পড়বে, হুল্লোড়ে মাতবে সবাই। আর জালনার পাশে আমার ইজি চেয়ারটা ফাঁকাই পড়ে থাকবে। তবে তাও আর কতদিন, এই বাড়ী
ভাঙা হলো বলে। চৈতি ঘূর্ণি ভালো থেকো! তোমার চোখের ভাষা যেন এমনই প্রকট থাকে চিরকাল। খোকাকে ক্ষমা কোরো। মনে রেখো স্নেহ যে
সততই নিম্নগামী।
বাড়িটা চোখের সামনে থেকে দূরে চলে যাচ্ছে যেন!
নাকী আমিই সরে যাচ্ছি দূরে। কেউ কি আমায় তাহলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি পারছিনা সেই টান অগ্রাহ্য করতে। আমার যে আর শক্তি নেই।
সত্যিই যেতে হচ্ছে তাহলে। কিন্তু এই কী যাওয়ার সময়?
না চাইলেও যেতে হয়।
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দ্যাখ তোরা যা না! আমার ইচ্ছে করছে না, বিশ্বাস কর।
- কেন তোর হয়েছেটা কি?
বেশ বিরক্তির সাথেই জিজ্ঞেস করে জয়ন্ত অত্রী কে।
অত্রী বলে ওঠে- না রে, কিছু ই না, তোরা শপিং এ যা না, আমায় বাদ দে
ভাই।

দ্যাখ, শেষবারের মতো ভালো মুখে বলছি, আজই ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরির অফারের শেষ দিন, নইলে এবারে তু লকালাম
করব, তু ই না গেলে- জয়ন্ত প্রায় এক প্রকার অধৈর্য হয়েই বলে ওঠে।
পুজো প্রায় দোরগোড়ায়, অথচ এবারেই যেন তাদের গ্রুপের কারুর কেনাকাটা শপিং এ হেলদোল নেই, বিশেষ করে
অত্রীর.. ছেলেটার হোলটা কি? যে কিনা গ্রুপের প্রাণকেন্দ্র, সবেতেই যার প্রবল উৎসাহ,তারই কেমন একটা গা ছাড়া
ভাব।
এবার প্রায় অভিভাবকচিত সুরে মেয়েলি কন্ঠে ভেসে আসে, আর একটা প্রশ্ন অত্রীর দিকে- "তু ই তাহলে, ঠিক করেই
নিয়েছিস, শপিং এ যাবি না?? আমার কথাও শুনবি না বল!"
এ স্বর উপেক্ষা করার সাধ্যি অত্রীর নেই, যে মেয়েটা তার বোনের চেয়েও বেশী, তার কথা ফেলে কি করে, অগত্যা
তাকে রাজি করাতে শেষ মোক্ষম অস্ত্রের প্রয়োগ করেছে জয়ন্ত, শরণাপন্ন মনির।
একটা কথা আছে, অত্রীর মনে পড়ে যায়"যে শির হয় না নত, ভয়ের খাঁড়া ঘায়,
সে শিরও হয় বিগলিত, ভালোবাসার মায়ায়।"
মনির সাথে অত্রীর সম্পর্ক টা যেন তাই বড় আপন, কখন নিজের অজান্তে মনি তার জীবনে তার বোনের স্হানটা
দখল করে তাকে মায়ায় বেঁধে ফেলেছে অত্রী নিজেও জানে না। তাই যত রাজ্যের আবদার, জোর খাটানো, খুনসুটি,
লেগপুলিং কখনো সখনো চুলোচুলির খেলা চলতে থাকে দুজনের মধ্যে। মাঝে মধ্যে তাতে দোসর হয় জয়ন্ত।
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আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল মনি, তার বলে ওঠার আগেই অত্রী বলে ওঠে- "বেশ যেতে পারি, তবে এক্সাইডের ব্রাঞ্চটায় নয়।"
- "কেন বে? " জয়ন্ত রিয়াক্ট করার আগেই মনি তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বলে বেশ,আমরা অন্য কোথাও যাব সবাই মিলে।
তবে তু ই একটা কথা বল, "এভাবে আর কতদিন? ফেলে আসা স্মৃতিকে উপেক্ষা করতে চাইলেই কি আর সে স্মৃতি পিছু ছেড়ে
চলে যায়!"
তু ই কি ভাবছিস, কেউ না বুঝলেও আমি কিছু ই বুঝিনি,
"শ্বেতাকে তু ই রাজদীপের সাথে পুজোর আগে শপিং এ দেখেছিলিস এখানেই, আর সে খবরটা আমিই তোকে দিয়েছিলাম"...
চাপা অথচ দৃপ্ত স্বরে বলে ওঠে মনি।
"সেদিন সুতানুটিতে বললাম চল ডিনার সেরে আসি, গেলি না... কি না, সেখানে কাটানো এক বিশেষ সন্ধ্যার স্মৃতি তোকে
আজও তাড়িয়ে বেড়ায়... এভাবে আর কতদিন পালিয়ে বেড়াবি বলতে পারিস?"
ছলছল চোখে তার দিকে তাকায় অত্রী, ভাঙা স্বরে খালি শুধোয়- "বলতে পারিস মনি, তোর ভাইটাকেই কেন এত ঠকতে হয়
জীবনের কাছে বারেবারে?"
ভু ল বললি তু ই; "ঠকিস নি তু ই, ঠকেছে সেই মানুষগুলো যারা তোকে হারিয়েছে !"- বলে ওঠে মনি।
-"আচ্ছা ওয়াড়া; আমরা কি আদেও কোথাও যাবো?"
প্রায় এক প্রকার লাফাতে লাফাতেই জয়ন্ত চেঁ চিয়ে ওঠে।
মনি বলে ওঠে " দাড়া; আমার এটিএম মেশিনটা এখনো এসে পৌছায়নি, এলেই যাব। তু ইতো আর কিছু কিনে দিবি না"বলে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে মুখ বেঁকায়।
বাবি কে নিয়ে আসছে সে?
প্রশ্নটা এবার মনির দিকে তাকিয়ে অত্রীর।
জবাব আসে সংক্ষেপে -"হুমম!"
কিছু ক্ষণ পরেই ছোট্ট বাবিকে নিয়ে হাজির হয় মনির এটিএম মেশিন ওরফে তার কত্তাটি লোকনাথ, সাথে অনির্বাণ, তাদের
গ্রুপের আর একজন।
আগে হলে হয়তো সমস্বরে একটা চিৎকার উঠত "জয়গুরু ভাই" - এবারে তা আর হল না, বরং এক চাপান উতোর দ্বন্দ্বের
হিমশীতল হাওয়া নিঃশব্দে বয়ে গেল।
ছোট্ট বাবি, বাবার হাত ছেড়ে এক দৌড়ে চলে এল তার প্রিয় কাকাই এর দিকে, তাকে বেশ করে আদর করে অত্রী বলল- "বাবি
সোনা, তোমার জ্বর কমেছে তো?? আজ কতটা দুষ্টুমি করলে বাড়িতে শুনি।"
ছোট্ট বাবি, ঘাড় কাত করে বলে ওঠে- "একটুও না কাকাই।"
ওমা তাই নাকি, তাই বলি বাবি সোনা এত লক্ষী হয়ে গেল, মা খালি খালি তোমায় বকে বলো, অত্রী জিজ্ঞেস করে বাবিকে...
বাবি যেন এবার আগের চেয়েও দ্বিগুণ উৎসাহে ঘাড় কাত করে জানান দেয় হ্যাঁ...
মনি বলে ওঠে - "হ্যাঁ রে, আমি তো বানিয়েই বলি, একদিন বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখবি সারাদিন, তারপর বুঝবি", বলে গটমট করে
এগিয়ে যায় মনি।
"অত্রীদা, তু মি গ্রুপ লেফট করলে কেন?"- এবারের প্রশ্নকর্তা অনির্বাণ।
জবাবে অত্রী, কিছু বলার আগেই লোকনাথ এগিয়ে এসে বলে ওঠে- "দ্যাখ ভাই, মানছি ভু লটা আমারই, তোকে জানানো উচিত
ছিল কিন্তু।" -কথা আর শেষ হয়না, তার আগেই অত্রীর কন্ঠে একরাশ অভিমান ঝড়ে পড়ে, "কিন্ত তু ই জানাসনি, মনে হয়েছিল
কি দরকার যাকে তাকে জানিয়ে, তাই তো?"
"তু ই ভু ল বুঝছিস ভাই"-বলে ওঠে লোকনাথ।
না রে বিষয়টা ঠিক ভু লের নয়, আসলে কি বল তো, আমি আমার জীবনের সার্কে লটা বড় ছোট করে নিয়েছি, তাতে আমার
পরিবার, প্রিয়জন, কিছু বন্ধু বান্ধব ছাড়াও আছিস তোরা।
তোরা নিজেও জানিস না, কখন অফিস পরিসরের আলাপের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে তোরা ফ্যামিলি হয়ে গেছিস আমার... আর তাই
হয়তো, আমার জীবনের কোনো কিছু ই তোদের কাছে লুকনো নয়... আমি মনে করতাম আমাদের গ্রুপ মানে একদল মানুষের
সমাবেশ নয়, বরং কিছু প্রিয় মানুষের সহাবস্থান যারা কোনো অবস্থাতেই একে অপরের হাত ছেড়ে যাবেনা, যেখানে একে
অপরের কাছে নিসংকোচে, নির্ধিদ্বায় সব কিছু শেয়ার করতে পারে... সেরকম একটা গ্রুপ বড় সাধ করে নিজের হাতে বানিয়ে
ছিলাম রে.. বড় অহংকার ছিল এ গ্রুপের বন্ডিংটা নিয়ে। কোথায় তু ইই হয়তো সে অহংকারে চির ধরালি! তাই বলতে পারিস
অভিমানে একটু নিজেই সরে দাড়ালাম, এই আর কি.. তবে আমি চাইব, আমার হাতে বানানো বড় সাধের এ গ্রুপটাকে তোরা
বাঁচিয়ে রাখিস... জানি রাখবি...
এক নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে অত্রী কথা গুলো বলে থামল
"যেখানে গ্রুপে আমার গুরুভাই থাকবে না সেখানে তাহলে যে আমারও এ গ্রুপে থাকা চলে না"- বলে ওঠে লোকনাথ...
বাদ দে না এসব এখন, দেখছিস জয়ন্তর আমাদের শপিং নিয়ে এত দুশ্চিন্তা, বলে হেসে প্রসঙ্গ বদলে অত্রী সামনের দিকে পা
বাড়ায়...
নির্দি ষ্ট স্হানে তাদের বুক করা বাহন দুটো এসে দাড়ায়, ভাগাভাগি করে ওঠে সবাই তাতে...
একটা ওলায় মনি লোকনাথ আর অনির্বাণ আর একটায় অত্রী আর জয়ন্ত... এদিকে বাবি আবার কিছু তেই তার কাকাই কে
ছাড়বে না, অগত্যা তাকে কোলে বসিয়ে রওনা দেয়.
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পথ অল্প সময়ের, বাবি জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে, অত্রীর মন ডু বে যায় পুরনো স্মৃতিতে...
মান অভিমানের সূ্ত্রপাতটা এখানে বলে রাখা ভালো, যেটা ছোট্ট বাবিকে নিয়েই... আজ কত চনমনে লাগছে পুচকু টা কে, অথচ কেউ
বলবে বেশ কদিন আগেই জ্বর আর সাথে ডায়রিয়ার শিকার সে... অথচ এরকম একটা খবর তাকে কেউ জানায়নি পর্যন্ত...
অত্রী হয়তো মেনেও নিত, কিন্ত যেদিন খুব বাড়াবাড়ি হল তার পর দিনও তো, লোকনাথের সাথে একসাথে গোটা দিন কাটল তার
অফিসে, কত কথা হল কিন্ত একবারও কি তার মনে হল না, খবরটা অত্রীকে জানানো দরকার তার..
বেশ ভালোই হয়েছে, হয়তো সে আজ বড় অপাঙতেয় এ গ্রুপে, তাই হয়তো... এসব চিন্তায় বিভোর অত্রীর চোখের কোন হঠাৎ জলে
চিকচিক করে ওঠে... শহরের রাজপথে তখন সন্ধ্যে নামছে সবে, নিয়নের আলোয় ভরে গেছে চারদিকে...
"ও কাকাই, ও কাকাই শোনো না;"- ছোট্ট বাবির ডাকে সম্বিত ফিরে পায় অত্রী..
কি হয়েছে বাবি সোনা?? জিজ্ঞেস করে অত্রী...
"আমরা তো এসে গেছি, তু মি নামবে না??" মিষ্টি করে বলে ওঠে বাবি...
সত্যিই তো, দেখতে দেখতে তারা পৌছে গেছে, সামনের গাড়ি থেকে মনিরা নেমে দাড়িয়েছে সবে...
অত্রী জিজ্ঞেস করে- "দাদা কত যেন বেশ হল??"
জয়ন্ত তাকে থামিয়ে বলে, তু ই বাবিকে নিয়ে নাম, আমি দিচ্ছি...
ছোট্ট বাবিকে কোলে নিয়ে মলের দিকে এগোয় অত্রী, একসাথে ভেতরে যায় সবাই...
অত্রী জানে এবার তাদের শপিং অন্বেষণ শুরু হবে, প্যান্টালুন্স থেকে শুরু হয়ে ট্রেন্ডস বিগ বাজার অবধি তার সরণি, শেষটা সম্পূর্ণ
নির্ভ রশীল কার কোথায় পছন্দ আর কেনাকেটার বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে তার ওপর...
কিন্ত অত্রীর যেন আজ কোনো কিছু তেই মন নেই...
এমন সময় বাবির বায়না সে গাড়ি চড়বে, মনি সেই শুনে তাকে কিছু বলতে যাওয়ার আগে অত্রী ত্রাতার ভূ মিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলে"তোরা ভেতরে গিয়ে শপিং স্টার্ট কর, আমি বাবিকে নিয়ে আসছি গাড়ি চড়িয়ে"...
ব্যাস আর কি, তোরা কাকা মামা মিলে সব আবদার ওর মেটা, বলে গজগজ করে এগিয়ে যায় মনি... অত্রী হেসে ওঠে, সত্যি বোনটা
পুরো তার ক্ষেপি... যাক এই দৌলতে, কিছু টা সময় অন্তত সে নিজে বাবির সাথে ভু লে থাকতে পারবে...
বেশ কিছু টা সময় মজা করে তারা ভেতরে প্রবেশ করে, ইতিমধ্যেই দেখে জোরকদমে বাকিদের কেনাকাটা চলছে..
জয়ন্তর দুটো শার্ট, অনির্বাণের জিন্স, লোকনাথের টি-শার্ট সর্ট লিস্টেড হয়ে বিলিং এর জন্য রেডি...
পায়ে পায় লেডিস সেকশন এর দিকে এগোয় অত্রী, মনি দু হাতে দুটো কু র্তি নিয়ে দাড়িয়ে কনফিউশনে ভু গছে...
অত্রী হেসে ফেলে বলে, কিরে তোর পছন্দ হল??
- ডান হাতের ধরা কু র্তি টা দেখিয়ে মনি জিজ্ঞেস করে, "কি রে এটা কেমন??"...
অত্রী মৃদু স্বরে জবাব দেয় হুমম ভালোই তো...
মনির হয়তো উত্তরটা মনঃপুত হয়না, তাই আবারও শুধায় "কিরে বলবি তো??"...
যা, এটা ট্রায়াল দিয়ে দ্যাখ, অত্রী তার হাতে ধরা অন্য একটা কু র্তি দেখিয়ে বলে...
তাহলে ওটা ভালো বললি কেন?? শুধোয় মনি...
ওটা ভালো ছিল, কিন্তু এটা বেস্ট আমার মতে তাই...
"হ্যাঁ রে, এটা আমিও দেখেছিলাম, কিন্ত...",
কিন্ত তু ই আমার শিলমোহর এর অপেক্ষায় ছিলিস এই তো... যা, আর দেরী না করে ট্রায়াল দিতে যা, নইলে ট্রায়াল রুমের লাইনটা
রেশনের লাইনে পরিণত হবে বলে অত্রী...
- "লক্ষী ভাই আমার!!" বলে অত্রীর গাল টিপে প্রায় আনন্দে লাফাতে লাফাতে ট্রায়াল রুমের দিকে এগিয়ে যায় মনি...
বেশ কয়েক মিনিট বাদে ফিরে এসে হাসিমুখে জানান দেয় এবারের শপিং লিস্টে কু র্তি টার নাম উঠেছে, অগত্যা বিলিং কাউন্টারের
দিকে এগনো যেতেই পারে..
কাউন্টারের দিকে এগোবার সময় অত্রী মনিকে জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ রে নিজেরা তো শপিং করলি জমিয়ে আমার ছোট্ট বাবি সোনার জন্য
কিছু কিনেছিস??
"তোর কি মনে হয়, ওর জন্য কিছু না কিনে, আমারা কিনব, হুহু... এই দ্যাখ না, ওর দু সেট কিনেছি গেঞ্জি আর জামা প্যান্টের সেট।"
অত্রী এক ঝলক দেখে নিয়ে বলে বাঃ সবকটা কালারই খুব মিষ্টি হয়েছে রে, দারুন মানাবে বাবি সোনাকে...
এবার হঠাৎ মনির নজর যায়, অত্রীর দিকে, বলে ওঠে- "এই দাড়া দাড়া, তোর হাত খালি কেন?? তু ই কিছু কিনবি না?? "...
- না রে, আমার ভালো লাগছে না এবারে, তোরা করলি তো, চল বিলিং কাউন্টারের দিকে এগনো যাক...
" তু ই কি কিছু কিনবি??" বেশ দৃপ্ত ও রাগ মিশ্রিত গলায় প্রশ্ন করে মনি...
জয়ন্ত পাশ থেকে বলে ওঠে - "দ্যাখ ভাই বেশী নাটক করিস না, আমায় আবার অনেকটা দূর ফিরতে হবে"...
অত্রীর সেই একই কথা, না রে চল...
মনি এক ঝলক কি ভেবে নেয় তারপর লোকনাথের দিকে তাকিয়ে বলে - "এই, এদিকে একটু এসো তো" বলে অত্রীর দিকে তাকিয়ে
তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই এক ঝটকায় জয়ন্তকেও এক হ্যাঁচকা টানে টেনে নিয়ে লোকনাথকে সাথে করে ফিরে চলে আবার
জেন্টস সেকশন এর দিকে...
অত্রী হতভম্বের মতো দাড়িয়ে থাকে কিছু ক্ষণ, তারপর দেখে বাবিকে নিয়ে অনির্বাণ একটু দূরে দাড়িয়ে... পা চালিয়ে সেদিকে এগোয়
বলে চল আমরা বিলিং কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাড়াই, ওরা আসুক...
অনির্বাণ প্রশ্ন করে অত্রীকে- "কোথায় গেল আবার?"
কলি কথা -২৫

অত্রী হেসে বলে দ্যাখ আরো কিছু মনে পড়েছে, তাই দেখতে গেছে...
এই সময় একটা কান্ড ঘটে... তাদের বিলিং সেকশনের ঠিক সামনেই ছিল একটা বাচ্চাদের খেলনার সেকশন, আর তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ
বাবির একটা খেলনা গাড়িকে দেখে বায়না, ওটা তাকে কিনে দিতে হবে... অনির্বাণ তাকে বোঝাতে থাকে, কিন্ত বাবির ও বায়না চলতে থাকে...
ব্যাপারটা এত অবধি ঠিকঠাকই ছিল, গোল বাঁধে যখন অত্রী দেখে সেই একই খেলনার আরো এক ছোট্ট দাবিদার হাজির হয়...
একটা বাবিরই বয়সী ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে, তারও দাবি তার ওই একই খেলনাটা চাই...
এদিকে বাবিও নাছোড়বান্দা সেও কিছু তেই তার দাবি ছাড়তে নারাজ...
দুই নিস্পাপ সরল শিশু মনের লড়াই যখন তু ঙ্গে প্রায়, ঠিক তখনই অত্রী বিচারকের ত্রাতার ভূ মিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাবির পাশে গিয়ে বসে হাটু গেড়ে...
পাশে তার প্রিয় কাকাই কে দেখেই বাবি অভিযোগ করে বসে- "দ্যাখো না কাকাই, এই খেলনাটা আমার পছন্দ, ও কেন নেবে??" ওদিকে টাগ অফ
ওয়ারের মতো দড়ি ধরে থাকার মতো খেলনার অন্য প্রান্ত ধরে থাকা বাচ্চা মেয়েটারও অত্রীর কাছে নালিশ করে- "না আঙ্কল, এই খেলনাটা আমার
পছন্দ, ও কেন নেবে??"...
অত্রী পরে মহা ফাপড়ে, কোনো শিশু মনেই সে আঘাত দিতে রাজি নয়, তাই সে প্রথমেই বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করে তোমার নাম কি?? উত্তরে সে জানায়
মিঠি...
তখন অত্রী দুজনকেই বলে, বাবি আর মিঠি তোমরা জানো, তোমরা একে অপরের কে হও?? দুজনেই ঘাড় নেড়ে জানান দেয় না!!
অত্রী বলে তোমরা হলে বন্ধু বা ফ্রেন্ডস... আর বন্ধু ত্বে ঝগড়া করতে নেই... তারপর বাবির দিকে তাকিয়ে বলে- "বাবি সোনা আমার গুড বয় না, মিঠির
সাথে হাত মেলাও"... ছোট্ট বাবি হাত বাড়িয়ে দেয় মিঠির দিকে, তারপর দুটো ছোট্ট হাতের বন্ধনে শৈশবের সারল্য মাখা ঝগড়াটা এক লহমায়
বন্ধু ত্বের বাঁধনে চাপা পড়ে যায়...
অত্রী তারপর বাবি কে বলে- "বাবি সোনা খেলনাটা তোমার বন্ধু কে দিয়ে দাও"...বাবি তার কাকাই এর দিকে তাকিয়ে অবাক নয়নে জিজ্ঞেস করে"কেন কাকাই??"...
অত্রী বাবির মাথার চুলে বিলি কেটে বলে- "মিঠি তো তোমার বন্ধু হয়, আর বন্ধু ত্বে সবসময় উচিত দেখা, যাতে তোমার জন্য তোমার বন্ধু কষ্ট না পায়...
তার জন্য মাঝে মধ্যে অল্প কিছু ছেড়ে দিতে হয়, আর প্রয়োজনে আবদার করে আবার অল্প কিছু কেড়েও নিতে হয়"...
ছোট্ট বাবি কি বুঝল কে জানে, অন্য সময় হলে হয়তো বাবি মানত না, কিন্ত অত্রী দেখে ম্যাজিকের মতো তার কথাটা কাজ করে, আর বাবিও
খেলনাটা মিঠির দিকে বাড়িয়ে দেয়, আর মিঠি সেটা হাসিমুখে নিয়ে নেয়... ততক্ষণে মিঠির পাশে এক ভদ্রমহিলা এসে দাড়িয়েছেন, সম্ভবত মিঠির
মা... তিনি কিছু তেই অত্রীর এই সিদ্ধান্তে রাজি নন... অত্রী তখন তাকে বুঝিয়ে বলে যে সে বাবিকে অন্য একটা খেলনা কিনে দেবে... একথায় আশ্বস্ত
হয়ে ভদ্রমহিলাও মিঠির হাত ধরে এগোবার জন্য পা বাড়ান...
ছোট্ট মিঠি যাওয়ার আগে বাবি আর অত্রীকে থ্যাংক ইউ বলে... বেশ কয়েক পা এগিয়ে মায়ের হাত ধরা মিঠি, ঘাড় ঘুরিয়ে বাবির দিকে তাকিয়ে হাত
নাড়ে, বাবিও হাত নেড়ে তার মিষ্টি বন্ধু কে বিদায় জানায়...
এসবের মাঝে কখন মনিরা ফিরেছে অত্রীর খেয়াল নেই...
মনি ফিরেই অত্রীর হাতে একটা জামা ধরিয়ে বলে যা কাউন্টারে লাইনে গিয়ে দাড়া সবাই ভাগাভাগি করে, যেটায় আগে ফাঁকা হবে সেটা থেকে আমরা
বিল করিয়ে নেবো...
অগত্যা, সে জয়ন্ত আর লোকনাথ তিনটে আলাদা লাইনে দাড়ায়... জয়ন্তর লাইনটা সবার আগে ফাঁকা হওয়ার দরুন সবার বিল সেখান থেকেই
করানো হয়...
বিলিং পর্ব মিটলে মনি হঠাৎ তার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে বলে- "বাড়িতে গিয়ে একবার দেখে নিস ফিটিংসটা, নেহাত আমাদের হাতে আর সময়
নেই, আর ট্রায়াল রুমের লাইনটাও বেশ লম্বা, নইলে তোকে বলতাম এখানেই দেখে নিতে"...
অত্রী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, "কিন্ত, এটা কার, আমি তো কিছু ই কিনিনি!!"...
জয়ন্ত মুখ বেঁকিয়ে বলে ওঠে- "এটা তোর পাশের বাড়ির বল্টুর, তু ই মাপ দিয়ে দিয়ে জানাস ওকে... আমরা তোকে গিফ্ট করলাম সবাই মিলে,
হয়েছে!!"...
মনি বলে ওঠে- "তু ই ভাবলি কি করে, তোর বোনটা তোকে ছাড়া পুজোর শপিং করে কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরবে, আর তার ভাইটার কিছু হবে না"...
- "না রে, এটা আমি নিতে পারব না রে" ... বলে মনির দিকে এগিয়ে দিতে যায়, লোকনাথ এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলে- "এটা, আমার গুরুভাই এর
জন্য, অভিমান ভু লে প্লিজ নে ভাই"...
অত্রী তখন ও না বলে ফিরিয়ে দেয় সেটা লোকনাথের হাতে, এমন সময় ছোট্ট বাবি তার বাবার হাত থেকে প্যাকেট টা কেড়ে নিয়ে তার কাকাই এর
হাতে দেয়, দিয়ে বলে ওঠে- "কাকাই, তু মি নেবে না?? এই না তু মি বললে আমায়, বন্ধু রা কিছু দিলে নিতে হয়, বন্ধু দের কষ্ট দিতে নেই... আমার বাবা কি
তোমার বন্ধু নয়??"...
নিস্পাপ সারল্যের কাছে, অত্রীর বুকে জমা অভিমানের পাহাড় গুড়িয়ে যায়, এ প্রশ্নের কোনো জবাব সে দিতে পারে না... চোখের জল হঠাৎই আর
বাঁধ মানে না যেন, বাবিকে কোলে তু লে নিয়ে বলে ধরা গলায়- "হ্যাঁ, বাবি সোনা নেব"... বাবি বলে চলে- "কাকাই, এটা তোমার পুজোর নতু ন জামা
আমার মতন, আমরা দুজনে একসাথে নতু ন জামা পড়ে ঠাকু র দেখতে বেরোব"... অত্রী জাপটে ধরে বাবিকে, কপালে স্নেহের চুম্বন দেয়, তারপর শুধু
ঘাড় নাড়ে...
এবার তাদের বাড়ি ফেরার পালা, বাবি মাঝখানে থেকে একদিকে তার বাবা ও অন্যদিকে তার কাকাই এর হাত ধরে এগোতে থাকে...
যেন দুটো অভিমানী প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মন কে সেতু বন্ধনে এক শিশু মন জুড়ে দেয়...
অত্রীর পাশে এসে দাড়ায় মনি, তাকে চাপাস্বরে কিছু বলতে যেতে চায় অত্রী, কিন্ত তার আগেই মনি বলে ওঠে জানি তু ই কি বলবি- "তোকে ছেড়ে যেন
আমরা না যাই কখনো, এই তো"...
"তু ই জানলি কি করে??"- অত্রী জিজ্ঞেস করে মনিকে...
"ওরে, আমি না তোর বোন হই, তো আমি জানব না তো কে জানবে?... বাল!!" শেষের সম্বোধনটার পরে আজ হঠাৎ অত্রীর মন আনন্দে বড্ড ভরে
যায়, ডানহাতে ধরা তখন ও বাবির হাত আর বাঁ হাতটা বড্ড ভারী ঠেকছে, যদিও জামা তো তাতে একটাই... উঁহু, সাথে একরাশ খুশিও যে, অত্রী শপিং
করে আজ বাড়ি ফিরছে...
মলের বাইরে পা রাখতে এবার অত্রী নিজেই চেঁ চিয়ে বলে ওঠে- " ভাই জয় গুরু"... সবাই গলা মেলায় তাতে, জয়ন্ত যোগ করে "এনজয় গুরু"...বাকি
আশপাশের লোকেরা তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করেই সকলে একসাথে হেসে ওঠে...
মলের ভেতর থেকে অত্রীর প্রিয় গানের লাইনটা তখন ও ভেসে আসছে- "মেরে জিন্দেগি সাওয়ারি, মুঝকো গলে লাগাকে, বেইঠা দিয়া ফলক পে
মুঝে খাক সে উঠাকে... তেরে যেইসা ইয়ার কাহা, কাহা অ্যায়সা ইয়ারানা... "
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নন্দিনী সিংহ
বছর কু ড়ি পর অফিসের কাজে ঘটনাচক্রে নিজের জন্মভূ মির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মৃত্তিকা।খুব ইচ্ছে করলো একবার তার বাড়িটি দেখে
আসতে,তার নিজের বাড়ি, তার ছোটবেলার স্মৃতি জড়ানো জন্মভূ মি। যেখানে হামাগুড়ি দিতে দিতে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে সে হাঁটা শিখেছে
, বাবার হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে দৌড়তে শিখেছে। কিজানি সেই জন্মভূ মি আজও ওরকমই আছে নাকি পাল্টে গেছে সবকিছু । তার
জন্মদাতা বাবা-মা কেমন আছে কে জানে?? অনেক বুড়ো হয়ে গেছে হয়তো। কতকাল দেখেনি তাদের, মাঝে মা এর সাথে কিছু কথা
হয়েছিল তাও তো প্রায় অনেক বছর আগে। একবার গিয়ে দেখে আসলে হয়।ভাবতে ভাবতেই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললো " পরিতোষ দা একবার গাড়িটা থামাবেন? একটু নামতাম।"
" এখানে নামবেন ম্যাডাম?এখানে ..........!!"
"একটু দাড়ান না......আমার একটু দরকার আছে। আপনি সামনে ওই দোকানটার ওখানে গিয়ে দাড়ান। আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে
আসছি। "
" ঠিক আছে ম্যাডাম।" গাড়ির ড্রাইভার পরিতোষ আর বেশি কিছু না বলে মৃত্তিকাকে নামিয়ে দিয়ে সামনের দোকানটার পাশে গিয়ে
গাড়ি দাড় করালো।
মুকু ল কাকু র দোকান সামনে , দোকানটার আগের থেকে খুব সামান্য একটু উন্নতি হলেও মুকু লকাকু সেই আগের মতই রয়েছে।সাদা
স্যান্ডো গেঞ্জি আর নীল রঙের চেক লুঙ্গি পরে আজও দোকানে বসে আছেন কাকু ।আগে মৌরি ভরা একটা চকলেট পাওয়া যেত
কাকু র দোকানে , মৃত্তিকারা ছোটবেলায় বলতো টিকটিকির ডিম , সেগুলো আবার লাল ,হলুদ , নীল নানারঙের ছিল। সেই টিকটিকির
ডিম কেনার জন্য রোজ বিকেলবেলা অধীর আগ্রহে বসে থাকতো ওরা কয়েকজন ।ওরা মানে মৃত্তিকা , পলাশ, সুবীর, রিমলি, আর
গণেশ।
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কখন কাকু দোকান খুলবে আর কখন তারা চকলেট কিনবে। রোজ এসে এক টাকার ওই চকলেট কিনতো আর
নিজেদের মধ্যে নানা আজগুবি গল্প বানাতো। মুকু লকাকু র বাড়ির পাশেই গণেশ এর বাড়ি ছিল তাই গণেশ সবথেকে
বেশী এইসব আজগুবি গল্পগুলো বানাতো। বলতো মুকু লকাকু র বাড়িতে নাকি অনেকগুলো রঙিন টিকটিকি আছে ,
ওগুলো কাকু র পোষা ,লাল ডিমগুলো লাল টিকটিকির আর নীল ডিমগুলো নীল টিকটিকির। যদিও তখন সেসব
প্রতিটা কথাই সত্যি মনে হতো তাদের । ছোটবেলার এইসব আজগুবি গল্পের মধ্যেও একটা আনন্দ ছিল। না জেনেই
মনের মধ্যে এসব পুরোনো স্মৃতিগুলো ভেসে উঠতেই অজান্তে হেসে ফেললো মৃত্তিকা , আজ তার সেসব ছোটোবেলার
বন্ধু রা কে যে কোথায় আছে জানেনা সে। গাড়ির জানলার কাঁচ দিয়ে একবার উঁকি মেরে মুকু লকাকু কে আড়চোখে
দেখে খানিকটা আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লো মৃত্তিকা। সে চায়না এই এলাকার কেও তাকে আবার নতু ন করে
দেখুক। নতু ন করে হাজারটা কথা বলুক ,আর তার জন্য তার বাবা মা কে আবার নতু ন ভাবে অপদস্ত করুক । না সে
চায়না , আগেও চায়নি কোনোদিন। কিন্তু ........।
গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির গলি ধরে সোজা হাঁটতে শুরু করেছে মৃত্তিকা। কতো পাল্টে গেছে সবকিছু ।গলির রাস্তা শুরু
হওয়ার ঠিক কিছু দূর পরেই বাঁদিকে একটা বড় বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের কোলে একটা শিবমন্দির ছিল । মন্দিরটা
আছে ওখানেই , মন্দিরের দালানটা নতু ন করে বানিয়ে আবার রঙ করেছে , তাই আগের থেকে আরো অনেক সুন্দর
লাগছে মন্দিরটিকে, কিন্তু গাছটা আর সেখানে নেই। ছোটবেলায় সেই গাছটিতে উঠে কতরকমের খেলা হতো। গাছের
ঝু ড়ি ধরে কে কতদূর দুলে দুলে পৌঁছতে পারে , কে আগে পৌঁছতে পারে , সে নানারকমের খেলা তখন। একবার তো
একজন ওই ঝু ড়ি ধরে ঝু লতে গিয়ে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছিল তারপর থেকে তাদের খেলা বন্ধ হয়ে গেছিলো। ওতো
বড়ো গাছটা কি করে কেটে দিলো কে জানে।ওর বাড়ি মন্দির থেকে আরো বেশ কিছু টা হাঁটাপথ। হাঁটতে হাঁটতে আরো
স্মৃতি জড়ানো পথগুলো এক এক করে পার করছিল মৃত্তিকা আর পুরোনো ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছিল
ওর। আরো কিছু টা এগিয়ে একটা খুব চেনা বাড়ির সামনে গিয়ে দাড়িয়ে পড়লো খানিকক্ষণের জন্য। পল্লবদার
বাড়ি.......
ফেসবুকে দেখেছে পল্লবদার বিয়ের ছবি । চুপিসারে নিজের প্রোফাইল থেকে পল্লবদাকে দেখতো মাঝে মাঝে, এত
বছর পরেও আগের মতোই সুন্দর লাগতো ওকে। বিয়ের ছবিগুলোতেও ভালো লাগছিলো তবে আগের থেকে অনেক
বেশি পরিণত ।বিকেলের দিকে কখনো স্কু ল থেকে ফেরার পথে বা কখনো সকালবেলায় রোজ একবার পল্লবদার বাড়ি
আসতো মৃত্তিকা। পল্লবদার ভিডিও গেম খেলার খুব সখ ছিল , প্রথম প্রথম মৃত্তিকা ওসব খেলা বুঝতেই পারতো না ,
ধুস কি যে খেলে ? কিন্তু তাও খেলতে যেতো মৃত্তিকা , খেলা তো বাহানা, শুধু পল্লবদাকে দেখার জন্যই ওদের বাড়িতে
যেতো সে। দুজনে পাশাপাশি যখন ভিডিও গেম খেলতো , মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই মৃত্তিকা পল্লবদার গায়ের দিকে ঝুঁকে
পড়তো । আড়চোখে দেখতো পল্লবদাকে, চার-পাঁচ দিনের না কাটা হালকা দাড়ি , মাথার উস্কো খুস্কো চুল আর চোখে
মোটা কালো ফ্রেমের চশমা,সদ্য উঠতি যৌবনের আকর্ষণে নিজেকে আটকে রাখতে পারতো না মৃত্তিকা, ইচ্ছে করেই
নিজের শরীরটাকে পল্লবদার দিকে বেশি করে ছুঁ ইয়ে দিতো। একটা সাড়া জাগানো গন্ধ ছিল পল্লবদার গায়ে, সবসময়
কাছে টানতো মৃত্তিকার শরীরকে। শরীরের সাথে শরীরের ওই স্পর্শ মৃত্তিকার সাড়া শরীরে শিহরন জাগিয়ে তু লতো,
ইচ্ছে করতো পল্লবদা যদি একবার ওকে জড়িয়ে ধরে তাহলে পল্লবদার বুকের কাছে নিজের মাথাটা নিয়ে গিয়ে সমস্ত
ক্লান্তি ঢেলে দেবে মৃত্তিকা। কিন্তু পল্লবদা কোনোদিনও সেভাবে মৃত্তিকাকে দেখেনি। ইচ্ছে করে গায়ে ঝুঁকে পড়লেও
মৃত্তিকাকে খুব সাবলীল ভাবে সরিয়ে দিয়ে বলত " উফফ বড্ড গায়ে পড়িস তু ই। নিজের মতো খেলা কর, আর
আমাকেও খেলতে দে ।" বলেই আবার ভিডিও গেমের দিকে নিজে মনোনিবেশ করতো।
পল্লবদা কে দোষ দেয়নি মৃত্তিকা, তার মধ্যে কি ছিল যে কোনো ছেলে তাকে পছন্দ করবে? না ছিল মেয়েসুলভ রূপ না
গুন । শুধু তার অন্তরের দহনের জন্য কেনো কোনো ছেলে তার প্রতি আকর্ষিত হবে? কেনো তাকে ভালোবাসবে?
সময়গুলো চলে গেলেও পল্লবকে ভু লতে পারেনি মৃত্তিকা। একদিন স্কু ল থেকে ফেরার পথে পল্লবদার ঘরে ঢুকতে
গিয়েই দেখে দরজা হালকা করে বন্ধ । যেটুকু ফাঁক ছিল সেখান দিয়ে মৃত্তিকা দেখেছিল কোনো একটা মেয়ের সাথে
কথা বলছে পল্লবদা, মেয়েটির পেটের নিচ দিয়ে কোমরের কাছে পল্লবদার হাত আর মেয়েটিও দুইহাতে পল্লবদাকে
জড়িয়ে ধরে আছে। মুহূর্তে র মধ্যে মাথা গরম হয়ে গেছিলো মৃত্তিকার । ' দুজনের সাথে একসাথে থাকবে তু মি?আমার
ভালোবাসা তো কোনোদিন বুঝলে না, ওই মেয়েটি তোমাকে কি আমার থেকে বেশি ভালোবাসবে।' যৌবনের
চাহিদাগুলোর মধ্যে ভারসাম্য করতে না পেরে ওই বয়সে মৃত্তিকা বোঝেনি শুধু মন থাকলেই ভালোবাসা পাওয়া যায়না।
এক ধাক্কায় দরজা খুলে দিয়েছিল। পল্লব আর মেয়েটি ছিটকে গেছিলো একে অপরের থেকে, ব্যাস পল্লবদার বাড়ি
যাওয়া চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছিলো মৃত্তিকার।
কলি কথা -২৮

হঠাৎ এক মহিলা কণ্ঠে চমকে উঠলো মৃত্তিকা । এতক্ষন ধরে পল্লব দের বাড়ির সামনেই , এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে।
ভাগ্যিস কেও বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে আসেনি।
" তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি মা? কাওকে খুজছো? এই বাড়ির কাওকে খুঁজছো?" - পল্লবদার বাড়ির দিকে হাতের
আঙ্গুল উচু করে দেখিয়ে বললেন মহিলা।
" না না , কাওকে খুঁজিনি। এদিকে আমার পরিচিত একজন ছিল কিন্তু সে আর এখানে থাকে না, তাই ......। "
কথাটা শেষ না করেই আর এদিক ওদিক না তাকিয়ে সামনের দিকে হাঁটা লাগালো মৃত্তিকা। পাছে আরো কিছু প্রশ্নবাণ তার
দিকে ছু টে আসে। পুকু রঘাট, বড়ো খেলার মাঠ সবকিছু পার করে গলির একদম শেষে তাদের বাড়ি। আগে পুকু রঘাটটা
বাঁধানো ছিলো না , তবে জলটা এখন অনেক বেশি নোংড়া, চারদিকে প্লাস্টিক আর কচুরিপানায় ভরে আছে। বাঁধানো পাড়
দিয়ে এক পা এক পা করে জলের দিকে এগিয়ে গেলো মৃত্তিকা। মেঝে বাঁধানো ঘাটের ওপর থেকে জলের দিকে তাকিয়ে
দেখলো নিজের প্রতিচ্ছবি। নীল রঙের শাড়ির আঁচলটা হালকা করে একটু ঠিক করে নিলো।এখন তাকে দেখলে কি পল্লবদা
আগের মতো তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারতো? নাকি ভালোবেসে জড়িয়ে ধরতো, যেমনটি করে মৃত্তিকা তাকে পেতে
চেয়েছিল। পল্লবদার ওপর রাগ করে কতো উল্টোপাল্টা কাজ করেছিলো মৃত্তিকা। আজ ভাবলেও নিজের ওপর ঘৃণা হয়
তার। জীবনের ওই একটা ভু ল তাকে সবার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। বাবা মা থেকেও , মা সব জেনেও কিভাবে তাকে
আগলে রেখেছিল সবার থেকে ।বলা যায় লুকিয়ে রেখেছিল, ভয় পেতো কেও জানতে পারলে যদি মা এর থেকে তার সন্তান
কে কেড়ে নেয়।
পল্লবদার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নিজেকে সুন্দরী করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল মৃত্তিকা। মা এর শাড়ী ব্লাউজ পরে
,লিপস্টিক পরে, মা এর পরচুলা পরে সেজেগুজে আয়নার সামনে দাড়িয়ে দাড়িয়ে নিজেকে দেখতো, অনেকক্ষন। মা দেখতে
পেয়েছিল বেশ কয়েকবার, ভয় পেলেও কিছু বলেনি , বাবাকেও বলেনি পাছে বাবা রাগ করে। চুপ করে ডাক্তার এর কাছে
নিয়ে গেছিলো একদিন, ভাবতো কোনো অসুখ বোধহয় এটা। ডাক্তার বলেছিল "ওসব হরমোনের সমস্যা। আমি কিছু ওষুধ দিচ্ছি সেরে যাবে।"
না সেরে ওঠেনি মৃত্তিকা। বরং তার বাইরের শরীরের ভেতরে থাকা তার আর একটি শরীর দিনের পর দিন যেনো আরো প্রকট
হয়ে উঠছিল। যেটা বাইরে থেকে কেও বুঝতে বা দেখতে না পেলেও তার ভেতরে থাকা সেই শরীরের চাহিদাগুলো যেনো
সমুদ্রের ঢেউ এর মতন বারংবার তার হৃদয় ছাপিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইতো।স্কু লের সাদা শার্ট এর ভেতরে মা এর অন্তর্বাস
পরে স্কু লে যেত মৃত্তিকা। সেদিন শেষ পিরিয়ডে অনিমেষ স্যার এর ব্যায়ামের ক্লাস ছিল। কাবাডি খেলায় ধস্তাধস্তি হতেই
শার্টের বোতাম খুলে গেছিলো, সবার সামনে তার লাল অন্তর্বাস বেরিয়ে আসতেই গোটা ক্লাসের তার সহপাঠীরা কিছু ক্ষন
হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল তারপর হা হা হা করে শুরু হলো তার প্রতি সকলের বিদ্রুপের হাসি। কান্নায় গলা জড়িয়ে
এসেছিলো তার , এক দৌড়ে সোজা বাথরুমে ঢুকে সেদিন খুব কেঁ দেছিল সে। কেনো ভগবান তাকে এরকম বানালো? যার মন
এক রকম শরীর অন্যরকম। সবাই চলে যাওয়ার অনেকক্ষন পর অনিমেষ স্যার এসে বাইরে থেকে ওকে ডেকে বের
করেছিলো। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অনেকক্ষন ধরে স্যার বেশ যত্ন নিয়ে ওকে বুঝিয়েছিল "দেখ সব জিনিস সবার সামনে দেখাতে নেই।কিছু কিছু জিনিস নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হয়। বুঝেছিস?"
কি যে লুকিয়ে রাখতে বলেছিলেন স্যার, সেটা খানিকটা বুঝে আর খানিকটা না বুঝেই হুঁ বলে মাথা নাড়িয়ে ছিল মৃত্তিকা।
প্রথম কোনো পুরুষ তাকে নিজের কাছে নিয়ে এত ভালো করে বুঝিয়েছিল। পল্লবদার অভাব আর অনিমেষ স্যার এর স্পর্শ
তার অন্তরের চাহিদাগুলো কে আবার নতু ন করে বাড়িয়ে তু লছিলো। অনিমেষ স্যার ও সেই সুযোগের যথারীতি সদ্ব্যবহার
করে যাচ্ছিলেন। সমাজে কিছু কিছু এরকম জিনিস থাকে যেগুলো লুকিয়ে রাখলে সে খুব ভালো মানুষ আর প্রকাশ করলেই
সে অসভ্য নোংরা বর্বর। মৃত্তিকার সাথেও তাই হলো। স্কু লের বাথরুমে একবার অনিমেষ স্যার আর মৃত্তিকাকে স্কু ল শেষ
হওয়ার পর একসাথে দেখেছিল স্কু লের সুইপার খগেন। পড়াশুনা না জানা খগেনকে অনিমেষ স্যার এমনভাবে বোঝালেন যে
মৃত্তিকার চরিত্রের কাটাছেঁ ড়া করে, তার ভেতরে যে নোংড়া বর্বর চরিত্র রয়েছে সেটা সকলের সামনে বের করে নিয়ে এলেন
উনি। সহপাঠী ছেলেরাও স্যার এর হয়েই বললো, কিভাবে সকলেই দেখেছে ওর জামার ভেতরে অন্তর্বাস পরে আসা। মেয়ে
সহপাঠীরা বললো , ও নাকি বড্ড বেশি মেয়ে ঘেষা । সমস্ত ছেলে মেয়েদের বাবা মা এসে দাবি জানালো তাকে স্কু ল থেকে
তাড়াতে হবে। নাহলে বাকিদের ওপর বাজে প্রভাব পড়বে। আর মানুষের সমাজে নাকি হিজড়েরা থাকে না। স্কু ল থেকে
বহিস্কার করা হয়েছিল মৃত্তিকাকে। সোজাভাবে না বললেও তার বাবা মা কে যেভাবে অপমান করা হয়েছিল তাতে তারা
চাইলেও সেই স্কু লে আর মৃত্তিকা কে রাখা যেত না। ক্লাস টেনের বোর্ড এর পরীক্ষা দিয়েই সেই স্কু ল ছেড়ে চলে গেছিলো
মৃত্তিকা।
কলি কথা -২৯

পুকু রঘাটের ওখান থেকে উঠে আবার হাঁটতে শুরু করলো মৃত্তিকা। হাঁটতে হাঁটতে একদম নিজের বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির
হলো।কতো স্মৃতি এই বাড়িতে, তার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা,পুজোর সময় নতু ন জামা পরে বাবার হাত ধরে ঠাকু র দেখা। কতো
কিছু .....। বাড়ির চারদিকের পাঁচিলটা নতু ন করে দেওয়া হয়েছে। সে যখন ছিল তখন এই পাঁচিলটা ছিল না।সামনে বেশকিছু গাছ
ছিল ফু লের। রোজ সকাল বেলায় মা এর সাথে সেও উঠে ফু ল তু লতো পুজোর জন্য।কিছু ফু লের গাছ আজও রয়েছে সেখানে।
তবে রঙগুলো পাল্টে গেছে সবার। শেষ দিন এই বাড়িতে সে কাটিয়েছে যেদিন তাকে স্কু ল থেকে বের করে দিয়েছিল তার পরের
কয়েকটা মাস মাত্র। সাহস করে বেলটা বাজাতেই বাড়ির ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এলো।বাবা..............বয়সের ভারে অনেকটা
পাল্টে গেছে , আধা কাঁচা দাড়ি, আর মাথার চুলেও অনেকটা পাক ধরেছে। একটা সাদা পাজামা পরে বাইরে বেরিয়ে এলো বাবা।
বরাবর বাবা পাজামা পরতো তবে অনেকদিন পর বাবার মায়া জড়ানো চোখ দুটো দেখে ভারী তৃ প্তি হলো মৃত্তিকার। শেষবার যখন
বাবাকে দেখেছিল বাবার চোখে এতটা ঘৃণা আর রাগ দেখেছে মৃত্তিকা যে ভালোবাসার মায়া জড়ানো চোখ দুটোকে ভু লেই
গেছিলো।চোখের সামনে বাবাকে এতদিন পর দেখে একবার জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করলো মৃত্তিকারবাবা..... আমি গো আমি।আমি এসেছি , চিনতে পারছো ??আমি তোমার ..........কি বলবে??তাকে দেখে চিনতে পারার তো কথা নয়।
তার বাবার মৃন্ময় এখন মৃত্তিকা, এক পরিপূর্ণ নারীশরীর। যার শরীর আর মন এখন দুটোই নারীর। যে শরীর আর মনের দ্বন্দ্ব নিয়েই
মৃত্তিকার সারাজীবনটা কেটে গেলো এক অদ্ভুত দোলাচলে । সেই দোলাচল আজ আর নেই। বোর্ডিং স্কু লে ভর্তি করার পর প্রথম
দিকে কিছু দিন বেশ ভালোই ছিলো, কিন্তু বোর্ডিং স্কু ল মানেই ছেলেদের হোস্টেল, প্রথম প্রথম নতু ন পরিবেশে মৃত্তিকার মনের আগুন
ছাই চাপা থাকলেও সেটা বেরিয়ে আস্তে বেশি সময় লাগলো না। ছোট ক্লাসের একটি ছেলে সুইসাইড করলো একবার হোস্টেলে।
মৃত্তিকা তখন দ্বাদশ শ্রেণীতে।
উল্টোদিকের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন "আপনি কি কাওকে খুঁজছেন?"
"না মানে।এটা কি মৃন্ময় এর বাড়ি?আমি ওর ছোটবেলার বান্ধবী।" মুখের মাস্ক আর চোখের সানগ্লাসটা না খুলেই কতগুলো বললো
মৃত্তিকা। যদি বাবা তাকে চিনতে পারে তাহলে এখুনি তাকে বের করে দেবে। শরীর পরিবর্ত ন হলেও বাবা মা এর পক্ষে তাকে চেনাটা
অন্যদের থেকে সহজ।
"কি গো??কার সাথে কথা বলছো?? এই ভর দুপুরে কে এসেছে??"বলতে বলতে বাড়ির ভেতর থেকে একজন ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। ।আর কেউ নয়,তার জন্মদাত্রী মা। মায়ের মাথার সবগুলো
চুল বয়সের ভারে সাদা হয়ে গেছে। সাদা মাথায় লাল রঙের সিঁদুরে মা কে যেনো আরো পরিপূর্ণ লাগছে।খুব ইচ্ছে করলো মা এর
কাছে যেতে, একটিবার জড়িয়ে ধরতে, মা এর গায়ের সেই গন্ধটা প্রাণ ভরে টেনে নিতে। ছোটবেলায় মা এর আঁচল ধরে জড়িয়ে
ঘুমনোর সময় মৃত্তিকা মা কে বলতো
" মা তোমার শরীরে সবসময় কিসের একটা গন্ধ থাকে। কি সুন্দর গন্ধ।"
মা হেসে বলতো " ধুর পাগল ছেলে , আমার আবার কিসের গন্ধ থাকবে? "
মৃত্তিকা বলতো ওটা মা মা গন্ধ।আজও কি ওরকম আছে মা এর গায়ের গন্ধ?কিজানি আবার কবে দেখতে পাবে এদেরকে।
নিজেকে সামলে নিলো মৃত্তিকা। না কাওকে বুঝতে দেওয়া যাবে না মৃত্তিকা রুপী মৃন্ময় এর আসল পরিচয়।
তার বাবা জিজ্ঞেস করলো "আপনি এতদিন পর মৃন্ময়কে খুঁজতে এসেছেন।আপনি কি জানেন না,সে আজ প্রায় বিশবছর আগেই
মারা গেছে।"
বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠলো মৃত্তিকার। হোস্টেলে সেদিন সেই ছেলেটির মারা যাওয়ার পর থেকেই বাবা আর কোনোদিন
যোগাযোগ রাখেনি তার সাথে।সেদিন বলেছিল
" তু মি আমার জন্য আজ থেকে মৃত। আমাদের কারো সাথে যোগাযোগ রাখবে না আর। তোমার যা টাকাপয়সা লাগবে পড়াশুনোর
জন্য পাঠিয়ে দেবো।কিন্তু তোমার যে একজন বাবা মা আছে তাদের ভু লে যাও। তু মিও আমাদের জন্য মৃত আমরাও তোমার জন্য
মৃত।"
তার কি দোষ?? শুধু তার পুরুষ শরীরের নারী মন নিয়ে জন্ম নেওয়াটা। সেদিন যদি সুইসাইডের ঘর থেকে মহিলা অন্তর্বাস না
পাওয়া যেত তাহলে কি বাবা মা তাকে দোষ দিতো?? সমাজের আর কেও না জানলেও তারা তিনজন জানলো মৃত্তিকার এর জন্য
একটা ছেলের প্রাণ এভাবে চলে গেলো । তার জন্যই যে সে মারা গেছে সেরকম ও তো নয়। কেও জানেনা কি কারণে সে মারা
গেলো , শুধু ওই একটা জিনিসের জন্য তার বাবা মা এর কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেলো মৃত্তিকা । মাঝে মাঝে অনিমেষ স্যার
আর পল্লবদার ওপর খুব রাগ হতো, সেও ছোট ছিল তখন,তার সাথে হওয়া ঘটনাগুলো দেখে কই কেও তো বলেনি তার সাথেও
অন্যায় হয়েছে। সেই সময়ের ওই ঘটনাগুলো না ঘটলে হয়তো আজ প্রতিশোধের আগুনে একটা ছোট নিষ্পাপ ছেলেকে আজ
অকালে প্রাণ দিতে হতো না।নিজেকে সেই ঘটনার জন্য আজও ক্ষমা করতে পারে না মৃত্তিকা।
কলি কথা -৩০

মৃত্তিকার মা আঁতকে উঠলো-"ও কি বলছো তু মি??না গো মা।ও আমাদের সাথে থাকে না।কোথায় যে চলে গেলো ছেলেটা।ওর
বাবার সাথে ঝামেলা করে রাগ করে চলে গেলো।আর ফিরলো না।"
বাবা বললো " তোমার মৃন্ময় আজ বেঁচে নেই। কেনো মিথ্যে আশা করছো ? জানো না কেনো ও মৃত আমাদের কাছে?"
বাবা কোনোদিন টাকার অভাব রাখেনি। পড়াশুনোর শেষ দিন অব্দি তাকে সাহায্য করেছে পেছন থেকে ,শুধু যোগাযোগটা
রাখেনি। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মাসে মাসে টাকাটা আসলেই পাশে বাবার নামটা দেখে বাবা যে তার সাথেই আছে সেই অনুভূ তিটা মনে
হতো মৃত্তিকার। মা মাঝে মাঝে ফোন করতো। কলেজ শেষ করে চাকরি পাওয়ার পর সেই শেষ যোগাযোগ টুকু বন্ধ করে দিয়েছিল
বাবা। মাকেও আর কথা বলতে দিত না।একটাই শর্ত ছিল
" আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে চাইলে মৃন্ময় হয়ে আর পাঁচটা সাধারণ ছেলেদের মতো বেঁচে থাকতে হবে।"
রাজি হতে পারেনি মৃত্তিকা। বাইরের শরীরটা যে তার আসল নয় , সেটা বাবা মা কে বোঝাতে পারেনি। এটা কোনো অসুখ নয় যে
ওষুধ খাবে আর সে সেরে উঠবে। তার হাতে কিছু ই নেই। সমাজের সকলের থেকে দূরে গিয়ে বাবা মা এর থেকে দূরে গিয়ে এতগুলো
বছর নিজেকে মৃন্ময় থেকে মৃত্তিকাতে পরিণত করেছে সে। অফিসের খাতায় কলমে সে আজও মৃন্ময় চৌধুরী হলেও , সে নিজে
জানে সে মৃত্তিকা, সকলের কাছে সে মৃত্তিকা। অফিসের সবাই তাকে ম্যাডাম বলে, মৃত্তিকা ম্যাডাম। শুধু বাবার কথা রাখার জন্যই
বাবার দেওয়া নাম ' মৃন্ময় চৌধুরী ' নামটা আজও পাল্টায়নি মৃত্তিকা। কিন্তু আজও সেই বাবার কাছে সে মৃত, এত বছর পরেও।
নিজের চোখের জলটা সামলে নিলো , ভাগ্যিস সানগ্লাসটা খোলেনি ,কালো চশমার ওপর দিয়ে তার চোখের জল কেও দেখতে
পেলো না।নিজেকে সামলে নিয়ে বললো
" আসলে আমি অনেকদিন পর এসেছি তো, আমি জানতাম না।দুঃখিত আপনাদের এই সময় ব্যস্ত করলাম।"-বলেই পেছন ফিরে
চলে গেলো মৃত্তিকা।আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবে না।ভু লে যাবে তার বাবা মা বেঁচে আছে।
"বাবু..........।"- হঠাৎ পেছন থেকে মা এর গলার আওয়াজ এলো।ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনে তাকালো মৃত্তিকা।নাম-রূপ পাল্টে
সবার থেকে লুকোনো যায় কিন্তু মা এর কাছে সন্তান একই থাকে।
সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে নিজের ঝাপসা হয়ে যাওয়া চোখের মধ্যে দিয়েও দেখতে পেলো মা এর চোখে জল।

কলি কথা -৩১

AN AMAZING ART BY
OINDRILA PAL

কলি কথা -৩২

SOME AWESOME PHOTOGRAPHS BY

PUJA চক্রবর্ত্তী (MUMU)

কলি কথা -৩৩

©️koli katha publication

জয়াদেবীকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয়নি কোনোদিনই। ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়ে মানুষ হয়েছিলেন
মামা মামীর অভাবের সংসারে। মামা মামী তাকে সেভাবে কখনই আপন করে নিতে পারেননি। তাকে
আর একটা বোঝা ছাড়া কিছু ই ভেবে উঠতে পারেননি তারা। পড়াশোনাও শেখেননি তাই বেশী। সরকারি
স্কু লে ক্লাস ৫ অবধি পড়েছিলেন...তারপর থেকেই জয়াদেবীর সময় কেটেছে মামীর কাছে সংসারের
কাজ শিখে ও তারপর একটু বয়স হলে পর সংসারের সব কাজ করে...তাও কারুর থেকে কোনোদিন
দুটো ভালো কথা শোনেননি...বরং তাকে সহ্য করতে হয়েছে কত কথার যন্ত্রনা...আর আধপেটা
খাওয়া...অপুষ্টিতে ভু গেও জয়াদেবী কিন্তু দেখতে মোটেও খারাপ ছিলেননা...যৌবনকালে তার শরীরে
লালিত্য আসে স্বাভাবিক নিয়মেই...আর তাইতো মন্দিরে তাকে একবার দেখেই পছন্দ হয়ে গেছিল তার
শাশুড়ি মায়ের...তারা বেশ বড়লোক...কত বড় বাড়ি,গাড়ি আছে কত গুলো...তাদের বনেদি সোনার
দোকান বড় বাজারে....তার একমাত্র ছেলের জন্য নিজে যেচে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন...ও বলতে
পারেন প্রায় এক কাপড়েই তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসেন বউ করে...জয়াদেবীর মামা মামীও
হাফ ছেড়ে বাঁচেন...বিয়ের কোনো খরচা তাদের করতে হয়নি...উল্টে বড়লোক কু টুমবাড়ি হওয়াতে
তাদের বরাতও খুলে যায়...বড় রকমের টাকা পয়সা হাতিয়ে ছিলেন নাকি তারা...এই সবই শোনা কথা
জয়াদেবীর..
বাকি সব মেয়েদের মতই তারও বিয়ে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল...বিশেষ করে তার স্বামীকে নিয়ে...উনি
ভেবেছিলেন যে অন্তত তার স্বামী তাকে তার প্রাপ্য সম্মানটা দেবে...ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখবে কিন্তু
ফু লসজ্জার রাতেই তার এই আশাটুকু ও চলে যায়...
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তার স্বামী তাকে বলেই দেন যে তাকে একেবারেই পছন্দ না তার...রুপটাইযা নাকি একটু আছে জয়াদেবীর তাও সেটা
আহামরি কিছু ই না...এত সাবেকি রুপ নাকি আজকালকার দিনে অচল...তার ওপর পড়াশোনা ও শেখেননি তিনি...তার
স্বামী কত শিক্ষিত...কত আধুনিক...বড়বড়লোকেদের সাথে তার ওঠা বসা...পার্টিতে যেতে হয়...ইংরেজি বলতে
হয়,একটু মদ ও খেতে হয়...অন্যদের সাথে নাচতে হয়...সেখানে জয়াদেবীকে মানাবেইনা...জয়াদেবীকে বিয়ে করে নাকি
তার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে...তার মৃত্যুপথ যাত্রী মাকে মানা করতে পারেননি তাই এই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছেন.…তা
নাহলে ওনার মত মেয়ে কোনো ভাবেই তার যোগ্য নয়...কথা গুলো অল্প বয়সী জয়াদেবীর মনে গেঁথে গেছিল...জীবনে
কোনো ভাবেই আর সেটাতিনি নিজের মন থেকে দূর করতে পারেননি...তিনি যোগ্য নন...এই সব কিছু ই তার ফাঁকিতে
পাওয়া...তার নিজের কিছু ই না.....একবার প্রশ্ন করেছিলেন নিজের অসুস্থ শাশুড়িমাকে যে এমন বেমানান বউ উনি
নিজের ছেলের জন্য,নিজের বংসের জন্য কেন এনেছেন?...শাশুড়ি তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন : "আমার বাপঠাকু রদা,স্বামী সবার সোনার দোকান...আমার ও তাই রত্ন চিনতে ভু ল হয়না."..তার শাশুড়িমা তাকে বড়
ভালোবাসতেন...ঠিক নিজের মায়ের মত...কিন্তু সেই সুখ বেশীদিন সইলো না জয়াদেবীর কপালে...মাস ছয়েক যেতে না
যেতেই তার শাশুড়ি গত হন...আর জয়াদেবীর ভাগ্যে নেমে আসে আরো কষ্ট...জয়াদেবী চেষ্টা করেছিলেন অনেক নিজের
শাশুড়িকে বাঁচানোর...প্রাণ ঢেলে সেবা ও করেছিলেন...কিন্তু পারেননি...নিয়ম ভঙ্গের পরেরদিন থেকেই তার ও তার
স্বামীর ঘর আলাদা হয়ে যায়...শুরু হয় তাদের একই ছাদের তলায় আলাদা আলাদা জীবন...
বাড়িতে চলতে থাকে ব্যাভিচার...রোজই প্রায় বসতে থাকে মদের ও জুয়ার আসর...পার্টি,নাচ,গান,মদ,মেয়ে মানুষ সবই
আসতে থাকে বাড়ির ভেতরে...জয়াদেবীর কিছু ই করার থাকেনা চোখের জল ফেলা ছাড়া ও ঠাকু রকে ডাকা ছাড়া...তার
স্বামীর শুরু হয় রেসের মাঠে যাওয়া...একটা মেয়েমানুষকেও বাড়িতে নিয়ে এসে তোলেন তিনি......এইদিকে তার স্বামীর
এইসব কু স্বভাবের জন্য তাদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হতে থাকে...পরতে থাকে তাদের বনেদী ব্যবসা...সঙ্গে বাড়তে থাকে
জয়াদেবীর ওপর অত্যাচারের পরিমান...তার স্বামীর পোষা মেয়েমানুষটাও জয়াদেবীকে পাত্তা দিতনা...কথা
শোনাতো...সব কাজের লোক ছাড়িয়ে দেওয়া হয়,শুধু একটি দিন রাতের ঝি ছাড়া...জয়াদেবী ও সেই ঝিটাই হাতে হাতে
সব কাজ করতো...তাতে অবশ্য জয়াদেবীর আক্ষেপ ছিলনা...বরং তার ভালোই লাগতো...কিছু নিয়ে তো তার দিন
কাটতো...স্বামী,সংসার,বাচ্চা তার কিছু ই ছিল না এক ওই বাড়ির কাজ ছাড়া...ঝিটা মাঝে মাঝে জয়াদেবীর জন্য দুঃখ
প্রকাশ করতো...জয়াদেবী চুপ করে থাকতেন...একদিন খাওয়ার সময় তার স্বামীর ওই মেয়েমানুষটা এসে জয়াদেবীর
সাথে নিজে থেকেই ঝগড়া শুরু করে...জয়াদেবীকে তার সহ্য হয়না...জয়াদেবী না থাকলে তাকে তার বাবু বিয়ে করতো
এটা সে বিশ্বাস করে...আর তাই তার এত রাগ জয়াদেবীর ওপর.…এত চিৎকার শুনে মদের নেশায় টলতে টলতে তার বর
এসে দাঁড়ায় তাদের সামনে...তখন সেই মেয়েটা বানিয়ে বানিয়ে জয়াদেবীর নামে অনেক কথা বলে...জয়াদেবীকে কিছু
জিজ্ঞাসা না করেই,সত্য মিথ্যা না জেনেই তার স্বামী বসিয়ে দেন এক চর জয়াদেবীর গালে,তার খাওয়ার থালাতে লাথি
মারেন,চুলের মুটি ধরে তাকে একের পর এক লাথি,থাপ্পর,কিল মারতে থাকেন,মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে জয়াদেবীর,কেটে
যায়,ফু লে যায় জায়গায় জায়গায়....মরেই যেতেন জয়াদেবী যদি না ওই ঝিটা এসে সেদিন বাঁচাতো তাকে...এইদিনের পর
থেকে অত্যাচার আরো বাড়ে...খাওয়াও জোটে না ঠিক করে তার এখন...আর মাঝে মাঝে মারধোর তো লেগেই
আছে...ওই মেয়েমানুষটাও মারে তাকে...সবই মেনে নিয়েছেন জয়াদেবী...আর না মেনেই বা কি করতেন?তার অন্য
কোথাও যাওয়ার জায়গা তো নেই....একদিন তাদের বাড়ির ঝিটা নিজের সাথে একটা ছোট্ট ফু টফু টে বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে
আসে...বাচ্চাটার নাম করবী...তাদের পাশের বাড়িতেই থাকে...তার বাপ মা মরে যাওয়ার পর মামা মামীর কাছে
থাকতো...তারা খুব অত্যাচার করতো ওর ওপর...সব কাজ করাতো...দুদিন নাকি খেতে দেয়নি...এইসব দেখে ওই ঝিটা
করবীকে নিয়ে এসেছে নিজের সাথে যদি বাবু বাড়িতে কাজে রাখে তাকে...দুবেলা খেতে পড়তে তো পারবে...এটাই
অনেক করবীর কাছে...খুব মায়া হয় জয়াদেবীর করবীকে দেখে...নিজের সঙ্গে মিল পান...রেখে দেন নিজের
কাছে...নিজের মেয়ের মত করে...একটা সরকারি স্কু লেও ভর্তি করে দেন..কেটে যেতে থাকে সময়...
করবী এখন ক্লাস ৯ এ পড়ে...খুব ভালো মেয়ে...মা বা জয়াদেবীর ওপর তার খুব মায়া...খুব ভালোবাসে সে
জয়াদেবীকে...জয়াদেবী ও তার সমস্ত জমে থাকা ভালোবাসা উজার করে দেন ওই করবীর ওপর...তার নিজের তো
কিছু ই নেই ওই এক করবী ছাড়া...স্বপ্ন দেখেন করবীকে খুব পড়াবেন,মানুষের মত মানুষ করবেন...একটি ভালো ঘরে
বিয়ে দেবেন...করবী কিন্তু নিজের মাকে ছেড়ে যেতে চায়না.…বলে সে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করবে ও নিজের মাকে
নিয়ে আলাদা থাকবে...তার মাকে আর কোনো দুঃখ পেতে দেবে না সে...মা ও মেয়ের দিন এইভাবেই কাটে...এইদিকে
জয়াদেবীর স্বামী এখন আরো ব্যাভিচারিতা করেন...সকাল থেকেই মদ খেয়ে পরে থাকেন...ওই মেয়েমানুষটাকে তাড়িয়ে
দিয়েছেন বয়স হয়েছে বলে...
কলি কথা -৩৫

.আর রোজ রোজ অন্য অন্য অল্প বয়সি মেয়েদের বাড়িতে নিয়ে এসে তাদের সাথে জয়াদেবীর সামনেই যা ইচ্ছে তাই
করেন...আর তার সাথে চলতে থাকে মদ ও জুয়া...করবী ভয়ে ভয়ে থাকে...জয়াদেবীকে ধরে কান্না করে,জয়াদেবী তাকে সান্তনা
দেন,আগলে রাখেন...একদিন রাতের বেলা জয়াদেবীর আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়...নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে কান পাতেন...ঘুমের
ঘোরে শুনতে পান করবীর গলা...কাউকে যেন কেঁ দে কেঁ দে কিছু বলছে করবী...ঘুম কেটে যায় জয়াদেবীর...দরজা খুলে বেড়িয়ে
আসেন তিনি...এসে যে দৃশ্য দেখেন তাতে কেঁ পে ওঠেন...তিনি দেখেন যে করবী প্রাণপনে দুহাত দিয়ে একজনকে ঠেলে সরাচ্ছে
তার ওপর থেকে...সেই একজন আর কেউ না জয়াদেবীর স্বামী...তার স্বামী করবীর সাথে কি করতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে বাকি
থাকেনা...তার দিকে নজর পড়লে পর তাকে গালাগালি দিয়ে সরে যেতে বলেন তার স্বামী...করবী তার দিকে হাত বাড়ায় বাঁচার
জন্য...তিনি সরে যাচ্ছেন না বলে তার স্বামী আবার তার দিকে তাকিয়ে অকথ্য ভাষায় তাকে গালি দেন...সরে যান
জয়াদেবী...সেটা দেখে করবীর যেটুকু আশা ছিল সেটাও চলে যায়...জয়াদেবী আবার এসে দাঁড়ান সেই ঘরে...তবে এইবার হাতে
ওনার একটা আঁশবঁটি...এগিয়ে গিয়ে সোজা বসিয়ে দেন সেটা নিজের বরের পিঠে...হকচকিয়ে যান ওনার বর...চকিতে করবীকে
ছেড়ে উঠে দাঁড়ান...জয়াদেবীকে বলেন : এত সাহস তোমার?আমাকে মারতে এসেছো?
জয়াদেবী কোনো কথার উত্তর না দিয়ে আবার বঁটিটা চালিয়ে দেন...এইবার ওনার হাত লক্ষ্য করে...একের পর এক ক্ষত করতে
থাকেন তার স্বামীর শরীরে...তার স্বামী এইবার ভয় পেয়ে পালাতে থাকেন...জয়াদেবী ও যান ওনার পিছনে...তার স্বামী ভয়ে
নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছাদের দিকে দৌঁড়ে যান...জয়াদেবী ও যান তার পিছনে...হাতে তার ধরা বঁটিটা...রক্তে ভেসে যাচ্ছেন
তার স্বামী,ক্ষমা চাইছেন বারবার কিন্তু একটুও করুনা আজ জয়াদেবীর থেকে পাচ্ছেন না তিনি...নিজের ওপর হওয়া সমস্ত
অত্যাচার জয়াদেবী মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু নিজের কন্যাসম করবীর কোন ক্ষতি তিনি হতে দেবেন না...যে সেটা করার চেষ্টা
করবে তাকেও ছাড়বেন না তিনি...এটা তার প্রতিজ্ঞা নিজের কাছেই...এগিয়ে যান তিনি তার বরের দিকে...তার স্বামী প্রাণের ভয়ে
ভীত হয়ে,মদের নেশায় টাল সামলাতে না পেরে পরে যান ছাদ থেকে..
এরপর কেটেছে আরো কিছু বছর...করবী এখন কলেজ পাস করে জয়াদেবীদের ব্যবসাতে যোগ দিয়েছে...ব্যবসা আবার
আসতে আসতে আগের মত বড় হচ্ছে...করবীর জন্য একটা পাত্র ঠিক করে রেখেছেন জয়াদেবী...পাত্র ডাক্তার...সামনের বছর
বিয়ে তাদের...ছেলেটা খুবই ভালো...অনাথ...কিন্তু তাতে তার শিক্ষা-দিক্ষাতে খামতি হয়নি...সে সৎ চরিত্র,সুপাত্র সব দিক
থেকেই...আর ভালোওবাসে করবীকে খুব....জয়াদেবীকে নিজের মাই ভাবে সেও....জয়াদেবীর কোনো কথা ফেলে
না...জয়াদেবীও নিজের সব ভালোবাসা উজার করে দিয়েছেন করবী ও তার হবু বরের ওপর...করবী সারাদিন ব্যবসার কাজে
ব্যস্ত থাকে কিন্তু তাও এত ব্যস্ততার ভেতরেও কিন্তু সে ভু লে যায়না জয়াদেবীর খোঁজ নিতে...জয়াদেবী সময় মত খাচ্ছেন কিনা?
ঔষুধ নিচ্ছেন কিনা?তার শরীর ভালো আছে কিনা?সব দিকে তার কড়া নজর...জয়াদেবী তার জন্য যা করেছেন তা হয়তো তার
নিজের মা ও করতে পারতেন না...যখন সবাই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তখন তিনি শুধু তাকে আশ্রয়ই
দেননি....তার সব কিছু র দেখভাল করেছেন,তাকে খাইয়েছেন,পড়িয়েছেন,ভালোবেসেছেন,সব সময় নিজের সন্তানের মত
আগলে রেখেছেন,এত বড় ব্যবসার সব ভাড় তাকেই দিয়েছেন,রক্ষা করেছেন,একা হয়ে যেতে দেননি কোনোদিনও...নিজের
স্বামীকেও রেয়াত করেননি...তার জন্য নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে গেছেন তিনি...কোনোদিন ও তাই করবী ওনাকে ছেড়ে
যাবেনা...তাকে একলা হতে আর দেবে না,বিয়ের পর ও সে ও তার বর এই বাড়িতেই থাকবে...তাদের "মা" এর কাছে...জয়াদেবী
এখন খুব খুশি...করবী ও তার হবু বর তাকে মায়ের মত ভালোবাসে,শ্রদ্ধা করে...কোনো কিছু নিয়েই তার আর কোনো দুঃখ,কষ্ট
নেই...খুব ভালো আছেনতিনি সবার সাথে...তার সারাদিনকাটে এদের সাথেই,এদের ভালোবাসা ও আদরের ভেতরে...আর
নিজের পঙ্গু স্বামীর সেবা করে...সেদিন ছাদ থেকে পরে গিয়ে উনি গুরুতর চোট পান,প্রাণটা বেঁচে যায় কিন্তু সারা জন্মের মত
তিনি বিছানা নেন,কথা ও বলতে পারেন না...পরে থাকেন বিছানায়...নিজের বিপদে যেই স্ত্রীকে তিনি কোনোদিন মেনে
নেননি,ভালোবাসেননি,সম্মান করেননি,অত্যাচার করেছেন অকথ্য সেই স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে পাশে পাননি...তার এত
বন্ধু ,মোসাহেব,মেয়েমানুষগুলো কেউ তাকে আপন করে নেয়নি...একমাত্র তার স্ত্রী ছাড়া...নিজের ভু ল এখন তিনি বুঝতে
পারেন,চোখের জল ফেলেন,কষ্ট পান,মনে মনে ক্ষমা চান নিজের স্ত্রীর কাছে প্রতি নিয়ত...জয়াদেবী নিজ গুনে তাকে ক্ষমা করে
আপন করে নিয়েছেন সেটা তিনি জানেন...মা দুর্গা যেমন সবাইকে তাদের দোষগুন বাধ দিয়ে আপন করে নেন মায়ের মত,মমতা
ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন...জয়াদেবী ও তাই করেছেন...তাদের সবাইকে নিজের ভালোবাসা,মমতা দিয়ে আগলে
রেখেছেন,আপন করে নিয়েছেন...হয়ে উঠেছেন প্রকৃ ত মা দুর্গার স্বরুপ...এখানেই তিনি জয়ী...জয়াদেবীর স্বামীর মনে পড়ে
নিজের মায়ের মুখে শোনা জয়াদেবী সম্পর্কে একটা কথা :"আমার রত্ন চিনতে ভু ল হয়না"...সত্যিই তাই...জয়াদেবী রুপী রত্নই
তার মা তার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।
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প্রায় বিকেল বিকেল বৈকু ণ্ঠপুর স্টেশনে এসে
পৌঁছলো অরিন্দম। স্টেশনে নেমে ইতিউতি চেয়ে
একটা রিক্সা ডাকলো। রিক্সাওয়ালাটি এগিয়ে এসে
ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলো, "কোথা যাবেন বাবু?"
"ইয়ে..হাসপাতাল মোড় যাবো.. যাবে??"
"অ.. গলা কাটা মোড়ে যাবেন বাবু.. বসুন।" রিক্সাওয়ালা কথাটা বলে কেমন যেন একটা বাঁকা হাসি হাসলো।
"গলা কাটা.. সেকি? কার গলা? " আঁতকে উঠলো অরিন্দম।
ওর কথা শুনে খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠলো রিক্সাওয়ালা বুড়োটা, "এজ্ঞে বাবু, হাসপাতালমোড় কে এখানের
মানুষজন ঐ নামেই ডাকে। আসলে এখানের হাসপাতালের মর্গে যেসব মরা আসে সেসবের বেশিরভাগই
ট্রেনে কাটা নয়তো খুনোখুনিতে পটল তোলা। আশে পাশে সবই বস্তি এলাকা তো, মারপিট, খুনজখম লেগেই
থাকে। তাই আরকি। আরও একটা কারণ অবশ্য আছে.." বলে চুপ করে গেল লোকটা।
"কী কারণ?" জিজ্ঞেস করলো অরিন্দম।
একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে খানিক চুপ থেকে লোকটা বলল.."এজ্ঞে বাবু.. ও কিছু না" তারপর সারারাস্তায়
আর একটাও কথা বলল না লোকটা।
অরিন্দম দক্ষিণ কলকাতার ছেলে। সদ্য ডাক্তারি পাশ করে এই ধ্যাদধেরে গোবিন্দপুরে এসে উঠেছে (মানে
এই বৈকু ণ্ঠপুরে )প্র্যাক্টিস এর জন্য। অনেকের থাকে রক্তে ফোবিয়া কিংবা কাঁটাছেড়া দেখতে পারেনা বা
আরো এসব ম্যানিয়া। অরিন্দম কিন্তু আবার এসবের একদম উল্টো।ছেলেবেলা থেকেই রক্ত দেখতে ভারী
ভালোলাগে তার।
কলি কথা -৩৭

এমন কত দিন যে গেছে আনমনে একা বসে থাকতে থাকতে কম্পাস বা ঐ জাতীয় ধারালো কিছু দিয়ে নিজেরই দুহাত রক্তাক্ত করে রক্ত
ঝরিয়েছে ও। শেষকালে মা দেখতে পেলে ভিরমি খেতেন আর বাবা কানের গোড়ায় দুটো সপাটে চড়। তাতে অবশ্য খুব একটা যায়
আসতো না তার। দুদিন পর আবার যে কে সেই। ছেলের এসব মতিগতি দেখে অরিন্দমের বাবা রাজেশ বাবু ছেলেকে ডাক্তারিতে ভর্তি
করেছিলেন।
প্রায় মিনিট পনেরোর মধ্যে হাসাপাতাল মোড় পৌঁছে গেল রিক্সাটা। পাওনাগন্ডা মিটিয়ে এডমিন অফিসে ঢুকলো ও। প্রয়োজনীয়
কাগজপত্রের ফর্মালিটিস সেরে কোয়ার্টারে গিয়ে যখন পৌঁছালো তখন প্রায় রাত পৌনে আটটা। সারাদিনের ধকল তায় অচেনাজায়গা
বাইরে আর খেতে বেরোলো না। ব্যাগে রাখা বিস্কু টের প্যাকেট দিয়েই ডিনার সারলো অরিন্দম।
ফ্রেশ হয়ে জিনিস পত্তর গুছিয়ে খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে রাত হয়ে গেল.আলো নিভিয়ে শুয়ে পরলো। কিন্তু শুলে হবে কি, অচেনা
জায়গা ঘুম আসেনা সহজে। তারউপর কোয়ার্টারটা বেশ নির্জন জায়গায়। হাসপাতালটার পরেই আছে মর্গটা। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে
মনে হবে ঠিক যেন একটা অন্ধকারে ঢাকা প্রেতপুরী। এক্ষু নি সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে নরকের আদিম অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ঘৃণ্য
দর্শন কোনো জীব। মর্গটার পর বেশ কিছু টা জায়গা ফাঁকা। জংলা ঘেরা একটা মাঠ। আর মাঠটা পেরোলেই অরিন্দমের কোয়ার্টার।
আশেপাশে যে কারো সাথে দুটো মনের কথা বলবে সে অবকাশ নেই। লোকালয় এখান থেকে বেশ কিছু টা দূরে। এটাকে হাসপাতাল না
বলে গ্রামীণ স্বাস্থকেন্দ্র বলাই ভালো. ডাক্তার বলতে সিনিয়র একজন আছেন আর এখন অরিন্দমকে ধরলে দুজন। সিনিয়র ডাক্তারবাবু
গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করেন তাই থাকার প্রশ্ন নেই। অতএব অরিন্দম একাই এখন এই নির্জন প্রেতপুরীর অতিথি।
তবুও কিছু ক্ষন এপাশ ওপাশ করার পর আস্তে আস্তে দুচোখের পাতা ভারী করে ঘুম নেমে আসে অরিন্দমের। তখন রাত্রি ঠিক কটা হবে
মনে নেই ওর। হঠাৎ প্রচন্ড গরম আর অজানা এক অস্বস্তিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। নাকে এসে ঝাপটা মারলো বিশ্রী পচা এক ভ্যাপসা গন্ধ।
মনে হল এক্ষু নি বমি হয়ে যাবে। ঘরের ভেতরটা যেন আগের চেয়েও বেশী নিকষ কালো অন্ধকার লাগছে। বাতাস কেমন গুমোট আর বদ্ধ।
জানলাটা খুলে দেবার জন্য মেঝেতে পা দিতেই মনে হল মেঝেটা বড্ড স্যাৎস্যাতে। খাট থেকে নেমে জানলার দিকে গিয়ে বেশ কিছু ক্ষন
হাতরানোর পরও জানলা তো দূর দেওয়ালের নাগাল অবধি পাওয়া গেলোনা। কী করবে কিছু বুঝতে না পেরে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল
অরিন্দম। হঠাৎ কাঁধের কাছে কার যেন উষ্ণ নিশ্বাস এসে ঠেকলো। দরজা তো ভেতর থেকে দেওয়া ছিল। আর ঘরে তো ও ছাড়া আর কেউ
ছিলনা। তবে... তবে.. ও কে।
ও কে, যে চুপিচুপি নিঃসারে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁপাকাঁপা গলায় প্রশ্ন করল অরিন্দম"কে... কে..." কোনো উত্তর নেই। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরালো অরিন্দম। আর ঘোরাতেই ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল এক ঠান্ডা হিমস্রোত।
ওর ঠিক পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে এক বৃদ্ধ। মুখটা ভালো বোঝা যাচ্ছেনা। এখানে এ বৃদ্ধ এলো কোথা থেকে। কিচ্ছু মাথায় ঢোকেনা ওর।
ভয়ে আতঙ্কে গলা শুকিয়ে আসে। মনে হয় পা দুটো যেন কেউ শক্ত লোহার পেরেক দিয়ে মেঝেতে গেঁথে দিয়েছে।
প্রচন্ড আতঙ্কে বিছানায় লাফ দিয়ে ওঠে বসে অরিন্দম। স্বপ্ন.. স্বপ্ন দেখছিলো ও? কিন্তু স্বপ্ন কী এতো জীবন্ত হয়? খুব জোরে একটা চিমটি
কাটে নিজের গায়ে। ব্যাথায় আর্ত নাদ করে ওঠে, "আঃ"। নিশ্চিত হয় যে এবার.. এবার সত্যিই ঘুম ভেঙেছে। আস্তে আস্তে নার্ভ গুলো
স্বাভাবিক হয়ে আসে। ভাবে সারাদিনের ক্লান্তি তায় শহর থেকে এই নির্জন প্রেতপুরিতে নির্বাসন,এসব কারণেই দুঃস্বপ্ন দেখেছে হয়তো।
তবুও মনে একটা খচখচানি থেকেই যায়। কিছু তেই সেটা কাটতে চায়না। কেউ যেন কানে কানে ফিসফিস করে ওকে বলে,"স্বপ্ন নয়.. স্বপ্ন
নয়.. সব বাস্তব.. সব..."
পরের দুটো দিন তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটল না। তৃ তীয় দিন সিনিওর ডাক্তার মিস্টার সান্যাল ডেকে পাঠালেন অরিন্দমকে।
বললেন,"শোনো আজ একটা লাশ এসেছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট করার সময় জুনিয়ার ডাক্তার হিসেবে তোমাকেও আমার সাথে থাকতে
হবে।"
সেইমতো অরিন্দমও ডাক্তার সান্যালের সাথে গেল। এই প্রথম মর্গটায় ঢুকলো অরিন্দম। মর্গ ও মেডিকেল পড়ার সময় অনেক দেখেছে।
রাতের বেলাতেও প্র্যাক্টিসে থাকতে যেতে হয়েছে। কোনোদিনই ভয় ঘৃণা কিছু ই লাগেনি। ভয়ডর ওর কোনোকালেই নেই। কিন্তু এই মর্গটায়
এসে থেকে কেমন যেন একটা অন্যরকম কিছু মনে হচ্ছে।
সেটা যে কী.. কিছু তেই বুঝতে পারছিলো না অরিন্দম। দিনের বেলাতেই মর্গটা কেমন যেন ছমছমে। ডাক্তার সান্যাল তার মতো বুঝিয়ে
যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটা কথাও কানে ঢুকছিল না অরিন্দমের। স্ল্যাবের উপর রাখা একটা বছর চল্লিশের পুরুষ মৃতদেহ। এক্সিডেন্ট কেস।
স্ল্যাবটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মঙলু ডোম। যাকে প্রথম দেখায় যমদূত বলে ভু ল করাটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার না। নিকষ কালো
কয়লার মত গায়ের রং। দশাসই চেহারা। ডোম হিসেবে সত্যিই মানানসই বটে। এছাড়া সারাটা মর্গ জুড়ে শোয়ানো অসংখ্য বেওয়ারিশ
লাশ। কোনটা কার এক্সিডেন্ট। কোনটা ট্রেনে কাটা। আছে অনেক পুরোনো কোনো বাসি কিংবা গলিত শব। হয়তো মৃত্যুর পর দিনের পর
দিন বেওয়ারিশ হয়ে পরে আছে। কেউ কোনো খোঁজ করেনি আর। লাশ গুলোর উপর সাদা চাদর চাপা দেওয়া। কোথাও কোথাও বেরিয়ে
আছে ফ্যাকাশে হলদেটে হয়ে আসা কোনো হাত বা প্রায় পচে যাওয়া একটা পা। সাদা চাদর গুলোর কোথাও কোথাও শুকিয়ে আছে
কালচে রক্তের ছোপ.বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধে টেকা দায়। গন্ধটা চেনা লাগে অরিন্দমের. এটা তো সেই গন্ধ। হঠাৎ ডাক্তার সান্যালের কথায় চমক
ভাঙে অরিন্দমের।
"চলো.. কাজ তো শেষ ".. ও কোনোমতে মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।
এরপর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। মর্গ রুমেও অনেক বার যেতে হয়েছে ডাক্তার সান্যালের সাথে। এই নির্জন বাসে দিন গুলো একপ্রকার
কেটে যাচ্ছিল অরিন্দমের।
এরমধ্যে ডাক্তার সান্যাল হঠাৎ তিনদিনের ছু টি নিলেন। ওনার স্ত্রী অসুস্থ। অতএব আপাতত এই তিনদিন অরিন্দমকে একা হাতেই
সামলাতে হবে সব। তাতে অবশ্য ঘাবরানোর কিছু নেই। একদিনে এখানকার আনাচকানাচ সব বুঝে গেছে ও। প্রথম দুটো দিন নির্বিঘ্নে
কাটলেও সমস্যা বাঁধলো তৃ তীয় দিনে। একটা লাশ এসেছে.আজকেই Aytopsy Report করে পাঠাতে হবে। সেটা অরিন্দমের জন্য কোনো
বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু ঐ মর্গটা তে একা যেতে ভারী অস্বস্তি লাগছে। যাই হোক ডিউটি তো করতেই হবে। দুপুর তিনটের মধ্যে আউটডোরে
রোগী দেখা মোটামুটি সাঙ্গ হয়ে এল। ইমার্জেন্সি পেশেন্ট তেমন ছিলনা। হাতের টুকটাক কাজ গুলো সেরে নিয়ে Aytopsy এর জন্য
বেরিয়ে গেল অরিন্দম। মঙলু আগে থেকেই লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ও যাওয়াতে ফ্যাশফ্যাশে গলায় বলল-"সাহাব আপনি একঠো
দাঁড়ান। হামি আসছে.." বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মঙলু।
এখন এই ঠান্ডা ঘরে সম্পূর্ণ একা দাঁড়িয়ে অরিন্দম। স্ল্যাবের উপর রাখা মৃতদেহটার মুখ থেকে পা অবধি সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া।
শুধু একটা ফ্যাকাশে হাত বেরিয়ে আছে।
কলি কথা -৩৮

হাতটার দিকে কিছু ক্ষন চেয়ে থাকতেই হঠাৎ অরিন্দমের মনে হল লাশটার আঙ্গুল গুলো যেন একটু একটু করে নড়ছে। এ
অসম্ভব। লাশের আঙ্গুল কীভাবে... নড়তে পারে? আবারো চোখ ভালো করে মুছে তাকায় অরিন্দম। নাহ.. কোনো ভু ল নেই। সেই
আগের মতই আঙ্গুলগুলো নড়ে চলেছে একটু একটু করে। তবে কী শরীর খারাপ লাগছে অরিন্দমের। ঘুম পাচ্ছে কী? তাই কী
সে এসব উল্টোপাল্টা দেখছে? কিন্তু.. কিন্তু আঙ্গুল গুলো তো এখনও.. এখনও হাল্কা হাল্কা নড়ছে। তবে কী বেঁচে আছে
লোকটা? কিন্তু তাই বা হয় কী করে?চিৎকার করে মঙলুকে ডাকে অরিন্দম। "মঙলু... মঙলুউউউ.."
কিন্তু কোত্থাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। অখণ্ড নিস্তব্ধতা। শুধু কোথাও যেন কর্ক শ গলায় একটা বিড়াল ডেকে উঠলো।
"ম্যাওওও.." যেন অরিন্দমের চিৎকারে এই অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত হওয়াতে ভারী বিরক্ত হয়েছে, সে দ্রুত পায়ে দরজা দিয়ে
বেরিয়ে আসতে যায় অরিন্দম। কিন্তু কিসের যেন একটা অমোঘ আকর্ষণে যেতে চেয়েও যেতে পারেনা সে. ধীর পায়ে আবার
ফিরে আসে স্ল্যাবটার কাছে . ধীরেধীরে কাঁপাকাঁপা হাতে চাদরটা সরায় অরিন্দম.একটা বৃদ্ধের লাশ.হলদেটে হয়ে আসা বিবর্ণ
ফ্যাকাসে মুখ. মুখের চামড়া যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে. নাকটা ইষৎ ব্যাঁকা.চোখ দুটো বন্ধ. এক ঝলক দেখলে মনে হয় যেন
ঘুমিয়ে আছে.হঠাৎ বৃদ্ধর চাদরের নীচে থাকা হাতটার দিকে নজর যায় অরিন্দমের. হাতের মুঠোতে কী একটা জিনিস শক্ত করে
ধরে রয়েছে. একটা ছু রি.ঝুঁকে পরে সেটাই দেখতে যাচ্ছিল অরিন্দম. হঠাৎ ওর মনে হল একজোড়া শীতল মরা মাছের মত চোখ
ঠান্ডা চাউনিতে নিঃশব্দে চেয়ে আছে ঠিক ওরই দিকে.ধীরে ধীরে বৃদ্ধর মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরায় অরিন্দম. আর ফেরাতেই ওর
হাড় হিম হয়ে যায়. চোখ দুটো মেলে তারই দিকে চেয়ে আছে বৃদ্ধ মানুষটি. মুহূর্তে ছিটকে চলে আসে অরিন্দম, ছু টে বেরিয়ে
আসতে চায় দরজা দিয়ে. কিন্তু কোথায় কী. কোনো দরজা নেই. চারিদিকে শুধু নিকষ কালো মৃত্যু শীতল গাঢ় অন্ধকার. যেন
ধীরেধীরে গ্রাস করছে ওকে. আর তারই মাঝে স্ল্যাবটার উপর জ্বলছে একটা টিমটিমে হলদেটে আলো. আর সেই আলোতেই
দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধের ছায়াময় অবয়ব. ধীরেধীরে উঠে বসেছে সেটি. পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তারই দিকে. এতো ভীষণ
আতঙ্কের মধ্যেও অদ্ভুত একটা কথা মনে হল অরিন্দমের. মনে হল এ অবয়ব যেন তার ভারী চেনা.. ভারী চেনা..কোথায় যেন
দেখেছে সে. চিৎকার করতে চাইলো অরিন্দম . কিন্তু গলা দিয়ে একফোঁটাও শব্দ বের হলোনা তার.ততক্ষনে সেই মূর্তি আরো
এগিয়ে এসেছে. সে আসছে.. আসছে.. আরো.. আরও কাছে এগিয়ে আসছে. নাকে এসে ঝাঁপটা মারছে সেই তীব্র বিশ্রী পচা
ভ্যাপসা গন্ধটা. আর কিছু ভাবতে পারেনা অরিন্দম. চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসে তার. শুধু মাথা ঘুরে পরে যাবার
আগে বৃদ্ধের ঠোঁটের কোনে দেখতে পায় এক কৌতূ কের হাসি আর তার চোখে যেন ঝিলিক দিয়ে যায় এক ঠান্ডা লোভাতু র দৃষ্টি.
ঠিক কতক্ষন পরে চোখ খোলে অরিন্দম সেটা সে বুঝতে পারেনা. চোখ মেলে সে দেখে তার বুকের উপর ঝুঁকে বসে আছে মঙলু.
আর ঘন ঘন ধাক্কা দিচ্ছে সে. "সাহাব.. ও সাহাব.." উঠে বসে অরিন্দম. দেখে হাসপাতালের আউটডোরে একটা বেঞ্চে শুয়ে
আছে ও.মঙলু বলে চলে,"আপনাকে কু থাও খুঁজে না পেয়ে শেষে উ লাশ কাটা ঘরে গিয়ে দেখি আপনি মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে
আছেন. তারপর হামি আপনাকে পাঁজাকোলা করে ইধার লিয়ে আসে.. "
একটু ধাতস্থ হয়ে অরিন্দম বলে, "তু মি.. তু মি আমাকে ও.. ও..ঘরে একা রেখে কোথায় গিয়েছিলে??" অরিন্দমের কথা শুনে যেন
আকাশ থেকে পরে মঙলু, "হামি.. হামি আপনাকে দাঁড় করে রেখেছে.. হামি তো সাব আভি এলাম.আর তাছাড়া উ ঘরে হামি সব
জেনেশুনে আপনাকে একা ছেড়ে যাবেকই বা কেন..?" "কী জেনে শুনে ", জিজ্ঞেস করে অরিন্দম."আপনি জানেন না সাহাব ..
লেকিন ই গ্রামের সব মানুষ জানে.. উ লাশকাটা ঘরে শাপ আছে .. উ ঘর ভালো লয়..ও বুড়া বাবার শাপ আছে..উ তো মরে গেছে
লেকিন লোকে বলে.. উ এখনও আসে.." "কে আসে?", ফের জিজ্ঞেস করে অরিন্দম."আপনি শহুরে বাবু আপনি মানবেন লাই
জানি. লেকিন ই গ্রামের সব মানুষ জানে.প্রায় বছর পঁচিশ আগের কথা. হামরা তখন খুব ছোট. গ্রামে এক পাগল বুড়া বাবা
এসেছিলো. বাচ্চা বুড়া কাউকে ছাড় দিতোনা. রাত নামলে ছিঁড়ে খেত সবাইকে. ধারালো ছু রি দিয়ে গলার নলি কেটে লিত..
লেকিন উ কে কেউ ধরতে পারতো না. তারপর এক দিন গ্রামের সব আদমি মিলে উ কে পাকড়ে মোড়লের কাছে লিয়ে যায়.উ
বলে উ কু ছু করে লাই. লেকিন উর কতা কেউ শুনে না. বিধান হয় উ যখন ইতো লোকের প্রাণ লিছে তখন উকে লাশের মাঝেই
আটকে রাখা হবে. তখন গ্রামে পুলিশ কাছারি ছিলনা. হাসপাতাল টাও ইরম ছিলনা. শুধু এক শহুরে বাবু দাওয়া দিত আর ছিল
ই লাশ কাটা ঘর. মোড়লের কতাই তখন শেষ কতা.সবাই মিলে তাই বুড়াকে লিয়ে ই লাশকাটা ঘরে লাশেদের মাঝে আটকে
রেখে দেয়. বুড়াবাবা অনেক বলে, লেকিন উর কতা কেউ শুনে না.উ শহুরে ডাক্তার সাহাবও অনেক বলে. লেকিন মোড়ল আর
গাঁয়ের লোক কু ছু শুনে না.
কলি কথা -৩৯

উ সাহাব অনেক বলেছিলো.. লেকিন কু ছু করতে পারেনি.. তারপর সাত দিন সাত রাত কু ছু না খেয়ে না পিয়ে..বাসি পচা লাশেদের
মাঝে থেকে বুড়া মরে যায়.উ মরে গেলে সবাই মিলে উকে ই মাঠেই পুঁতে দেয়.ইখন অনেকে বলে বটে বুড়া হয়তো কু ছু করে লি.. উ সব
লোক বাঘের হাতে গেছে.. ঝু ট সচ হামি জানে না.. শুধু জানে উ ঘর.. উ ঘর ঠিক না..উ ঘরে কু ছু আছে..আর ই কারণেই ইখনও ই লাশ
কাটা ঘরকে লোকে গলা কাটা লাশ ঘর বলে, আসলে ও বুড়া বাবা গলা কেটে খুন করতো বলে উকে লোকে গলা কাটা বুড়া বলতো
আর সে গলা কাটা বুড়াও ই ঘরে মরেছে তাই..", এই অবধি বলে চুপ করে মঙলু. অরিন্দম গুম হয়ে বসে থাকে.
অরিন্দম সে ঘটনার পর চাকরির মায়া ত্যাগ করে ফের শহরে ফিরে আসে. যদিও সেই ঘরে সেদিন ঠিক কী হয়েছিল তা সে কাউকে
কোনোদিন বলেনি পাছে লোকে ভাবে গ্রামে থেকে সেও গ্রামবাসীদের মত কু সংস্কারাছন্ন হয়ে গেছে তাই.বাড়িতে শুধু বলেছে, ঐ
গ্রামের জল হাওয়া তার সহ্য হয়নি, শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে তাই কাজটা সে করতে পারবেনা. বাবা অবশ্য খুব বকাবকি করেছেন.
এতো টাকা খরচ করে ছেলেকে ডাক্তারি পড়িয়ে তারপর ছেলে এভাবে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিলে যেকোনো বাবার রাগ হওয়ারই
কথা. কিন্তু মায়ের মন.মায়ের জোড়াজুড়িতেই শেষমেষ কলকাতাতেই রয়ে যায় অরিন্দম.এখন সে একটা প্রাইভেট চেম্বার খুলবে বলে
ভাবছে.
মাসখানেক পরের কথা.অরিন্দমের মা স্টোররুম পরিষ্কার করছিলেন. হঠাৎ অরিন্দমের চোখ গেল একটা অ্যালবামের উপর. সাধারণ
ফ্যামিলি অ্যালবাম.বোধহয় কোনোভাবে পরিষ্কার করতে গিয়ে হাত থেকে পরে খুলে গেছে .অরিন্দম তু লে রাখতে যায় সেটা.হঠাৎ ওর
চোখ আটকে যায় একটা বিশেষ ফোটোগ্রাফের উপর. কাঁপাকাঁপা গলায় মাকে জিজ্ঞেস করে অরিন্দম,"ই.. ইনি... ইনি কে??" মা হেসে
উত্তর দেন, "ইনি তোর ছোড়দাদু হন,তোর বাবার আপন জ্যাঠা.দেখতে অনেকটাই তোর দাদুর মতন ছিলেন.তোর বাবার মুখে শুনেছি
ওনার নাকি মাথায় কীসব সমস্যা ছিল. শেষ জীবনে নাকি বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলেন." মা আরও কিসব বলে চলেন.
অরিন্দমের কানে ঢোকেনা কথা গুলো. তখন তার মাথায় শুধু একটাই মুখ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে.মনে পরে যাচ্ছে কেন সেদিন সেই
আতঙ্কের চরম মুহূর্তে ও ঐ বৃদ্ধের মুখাবয়ব খুব চেনা চেনা ঠেকেছিল তার.ধীরেধীরে তার মনের মধ্যে সবটা স্পষ্ট হয়ে যায়.
বৈকু ণ্ঠপুরের ঐ ঘটনার পর থেকেই, একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করছে অরিন্দম.আজকাল বড্ড তেষ্টা পায় তার.যতই কোল্ড্রিংকস
খাক, ঠান্ডা জল খাক, কোনো কিছু তেই সে তেষ্টা মিটতে চায়না.এ এক অদ্ভূত জ্বালা হয়েছে.
আজ রিনিকে নিয়ে শহর থেকে দূরে ডিনার নাইটে এসেছে অরিন্দম. কেউ নেই. আছে শুধু সে, রিনি আর একরাশ নির্জনতা.রিনি হল
অরিন্দমের প্রেমিকা. সেই ছোটবেলা থেকে তারা একে অপরকে ভালোবাসে.রিনিকে ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে আজ.ফর্সা চেহারা রিনির.
তারউপর কালো শাড়িতে আরও মোহময়ী লাগছে তাকে.শাড়ির সাথে ম্যাচ করে গলায় কালো স্টোনের সেট পরেছে সে.অরিন্দমের
চোখ যায় সেদিকে. ফর্সা গলায় কালো স্টোনের হারটা অপূর্ব লাগছে. আর সব থেকে অপূর্ব লাগছে তার গলাটা. ফর্সা গলাটা.
অরিন্দম জানেনা কেন সেদিন বৃদ্ধের ঠোঁটের কোনে খেলা করে গেছিল কৌতূ কের হাসি. সেকি কেবলই নিজের উত্তরাধিকারি কে
খুঁজে পাওয়ার আনন্দে.নাকি অরিন্দমের চোখে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন রক্তের প্রতি ওর সুপ্ত অমোঘ আকর্ষণ. আর তাকে কাজে
লাগিয়েই নিতে চেয়েছিলেন প্রতিশোধ. তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ. পাপ না করেও যে নরক যন্ত্রনা তিনি ভোগ করেছিলেন
তার প্রতিশোধ. গড়ে তু লতে চেয়েছিলেন এক সত্যিকারের নরপিশাচ. যে তার হয়ে জন্ম দেবে এক নতু ন নরকের .অরিন্দম এসব কিচ্ছু
জানেনা.সে শুধু জানে তার খুব তেষ্টা পায় ভারী তেষ্টা.. বড় ভীষণ তেষ্টা.ঠান্ডা জল বা কোল্ড্রিংকসে সে তেষ্টা মেটে না, সে তেষ্টা মেটে
শুধু মানুষের নরম গলা চিরে বেরিয়ে আসা টাটকা তাজা ফোঁটা ফোঁটা উষ্ণ রক্তের ধারায়.

সমাপ্ত
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শহরে ঘটে চলা সিরিয়াল মার্ডারের দরুন পুলিশ কর্মীরা একটু চিন্তায় রয়েছেন। হুগলি
জেলার ডানকু নি শহরের নিশ্চিন্তে দিন কাটানো বাসিন্দাদের মধ্যে হঠাৎ করেই এক
সিরিয়াল কিলারের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পর পর পাঁচটি খুন করেছে সে।

সৌম্য পড়্যা

ওই খুনগুলোর রহস্য ভেদ করতে গিয়েই যখন সবাই দিশেহারা তখনই ষষ্ঠ খুন হওয়ার কথা কানে আসতে ক্রিমিনাল
ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের অফিসার সুরেন্দ্রনাথ দত্তের মাথায় বাজ পড়ল। তার আন্ডারে রয়েছে এই কেসটি। সে
তার টিমকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গেল। আবার একইভাবে মৃত্যু। রহস্যের কোনো কু ল-কিনারা করতে পারছে না তারা।
লাশটিকে ফরেনসিক দপ্তরে দিয়ে এসে অফিসে নিজের চেয়ারে এসে বসল সে। কি হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এইসব নিয়ে
ভাবছিল সে, ঠিক তখনই সেখানে ওদের ডিপার্টমেন্টের হেড মিস. সুপ্রিয়া চৌধুরী হাজির হলেন। ওনাকে দেখা মাত্রই
সুরেন্দ্র উঠে দাঁড়াল।
মিস. সুপ্রিয়া চৌধুরী রেগে প্রশ্ন করলেন,
“কি হচ্ছে এসব? ছ টা খুন! আর আপনারা এখনও তাকে ধরতে পারলেন না। সাত সাত জন অফিসারদের নিয়েও
আপনি এই কেসের কিনারা করতে পারলেন না। আমি আপনাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি সুরেন্দ্র বাবু, যদি আপনি তিন
দিনের মধ্যে এই কেস সমাধান না করতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে এই কেস থেকে সরাতে বাধ্য হব।”- বলেই
তিনি বেরিয়ে গেলেন।
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একমাস হলো সুরেন্দ্র কাজে যোগ দিয়েছে, এটাই তার প্রথম কেস, আর এটাই যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে তার পরবর্তী
ভবিষ্যত নিয়ে সুরেন্দ্র এর চিন্তার শেষ নেই। এক নাগাড়ে মাথা চুলকিয়েই যাচ্ছিল সে। তার এই অবস্থা দেখে তার টিমেরই
একজন বয়স্ক সদস্য, প্রদোষ সেন তাকে একটা পরামর্শ দিলেন।
“ মাথা চুলকে কোনো লাভ হবে না স্যার। আপনি বরং এক কাজ করুন। যেহেতু আপনাদের ইনভেস্টিগেশন টিম এই কেস সলভ
করতে গিয়ে হাবুডু বু খাচ্ছে আপনি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের সাহায্য নিতে পারেন, অনির্বাণ ভট্টাচার্যের।”
“ উনি কি এই কেসটির সমাধান করতে পারবেন?”
“ পারবেন বটে কিন্তু আপনাকে ওনাকে রাজি করাতে হবে। আসলে তিনি কেস নেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন পাঁচ বছর আগে। কারোও
সঙ্গে তেমন কথা বলতে পছন্দ করেন না, আর কেসের ব্যাপারে তো একেবারেই নয়। আপাতত এখন তিনি একটা কাফেটেরিয়া
চালান। উনিই ম্যানেজার…
… আপনি ওনার অ্যাড্রেসে যান। মাল্লা পাড়া, নইটি রোড, বাড়ি নং ২১৭। গিয়ে দেখুন উনি কি বলেন। যদি উনি রাজি হন তাহলে
ভালো কথা, তা নাহলে কিছু করার নেই।”
প্রদোষ বাবুর কথা অনুসারে সুরেন্দ্র মাল্লা পাড়ায় হাজির হল। একটু সময় লাগলো বাড়িটি খুঁজতে। অবশেষে দেখতে পেল
বাড়িটিকে। মস্ত বড়ো বাড়ি। কিন্তু তার অবস্থা ভালো নেই। রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, কোনো কোনো জায়গায় আবার রং উঠে
গেছে। ব্যালকনি তে রাখা গাছগুলোও পরিচর্যার অভাবে বিশাল রূপ নিয়েছে কিন্তু সেগুলোকে ছাঁটা হয়নি। বাড়িটির নাম লেখা
আছে ‘ভট্টাচার্য মহল’। বাড়িটিতে ঢোকার আগে সুরেন্দ্র প্রদোষ বাবুর দেওয়া ওই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের ছবিটি বের করে
দেখল।
“ এটা ওনার অনেক আগের ছবি মনে হচ্ছে। তবুও কেন জানি না আমার একে দেখে ভয় করছে। ইনি কি সত্যিই এই কেসটির
সমাধান দিতে পারবেন! কিন্তু প্রদোষ বাবু বললেন যখন, তখন ইনিই আমার শেষ ভরসা, দেখি ভেতরে গিয়ে।”
ভেতরে গিয়ে অনেকগুলো ঘর খোঁজার পর সে একটা ঘর পেল যার দরজায় প্লেট লাগানো ‘ম্যানেজারস অফিস’। কলিং বেল
দেখতে পেয়ে সে বাজাল। মুহুর্তে র মধ্যেই দরজার বিপরীত দিক থেকে কথা শোনা গেলো।
“ আমি আসতে পারবো না। তোমরা নিজেরাই সামলে নাও।”
সুরেন্দ্র একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে বলল,
“ আপনি আমাকে ভু ল লোক ভাবছেন আমি আসলে সাহায্য চাইতে এসেছি।”
“ ও আচ্ছা। তা আমার কাছে সাহায্য না চেয়ে আপনি কোনো মন্দিরে গেলেই তো পারতেন। আমার মনে হয় আপনি ভালোভাবেই
সাহায্য পাবেন সেখানে।”
“ আরে আপনি আবার ভু ল ভাবছেন। আমি ভিক্ষা চাইতে আসিনি। আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।
আপনিই কি অনির্বাণ ভট্টাচার্য?”
দরজার ভেতরের লোকটি অনেকটা বিরক্তির সুরেই বললেন,
“ হ্যাঁ, আমিই অনির্বাণ। আমার আপনার সাথে কোনো কথা নেই। আপনি এখন আসতে পারেন।”- বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিতে
যাচ্ছিলেন অনির্বাণ বাবু। সুরেন্দ্র চট করে বলল,
“ আমাকে প্রদোষ বাবু পাঠিয়েছেন আপনার কাছে সাহায্য চাইতে।”
এই কথা শুনে অনির্বাণ বাবু দরজা খুললেন। “ কি বললেন? প্রদোষ বাবু!”
সুরেন্দ্র ওনাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। ইনিই কি তিনি যাকে একটু আগে ফটোতে দেখল সুরেন্দ্র। ছবিটা পাঁচ বছর পুরোনো
হলেও ওর সঙ্গে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার কোনো মিল পাচ্ছে না সে। একদম ঢিলে ঢালা পোশাক পরে আছেন তিনি,
চুলগুলো এতটাই বড়ো যে চোখের এক চতু র্থাংশ নজরে আসছিল, বাকিটা পুরো পুরি ঢাকা পড়ে আছে। যতটুকু ই দেখা যাচ্ছে
তাতেও চোখের মধ্যে কোনো ঔজ্জলতা লক্ষ্য করা গেল না। যেখানে একটা মৃত মাছের চোখও চক চক করে সেখানে ওনার চোখ
গুলোকে একেবারেই নিষ্প্রাণ মনে হলো।
সুরেন্দ্র এর ভ্রম কাটিয়ে অনির্বাণ বাবু বললেন,
“ভেতরে আসুন।”- বলে তিনি ভেতরের দিকে অগ্রসর হলেন।
সুরেন্দ্র ওনাকে অনুসরণ করল। সে অনির্বাণ বাবুকে জিজ্ঞেস করল,
“ আপনি প্রদোষবাবুকে কেমনভাবে চেনেন?”
“ ও কথা জিজ্ঞেস করো না। তিনি অনেকবার আমায় সমস্যায় ফেলেছেন। যখন আমি অ্যাক্টিভ ছিলাম তখন তিনি অনেকবার
আমার কাজে কাঠি করেছেন। আবার কি ওনার ছেলে এবং আমি একই স্কু লে পড়তাম এবং কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছি।”
কথায় কথায় আর একটু হলে একটা বেড়ালকে মাড়িয়ে দিত সুরেন্দ্র। একটা বেড়াল মেঝের উপর উল্টোভাবে চিৎ হয়ে পড়ে
আছে। তাকে দেখে সুরেন্দ্র কিছু টা ভয় পেয়ে গেল এবং অনির্বাণ বাবুকে জিজ্ঞেস করল,
“ এ কি মারা গেছে?”
জবাবে অনির্বাণ বাবু বললেন,
“ না না। মেনি ঘুমিয়ে আছে।”
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সুরেন্দ্র তখন ভাবল কাদের বাড়ির বেড়াল এমনভাবে ঘুমোয়!
অনির্বাণ বাবু আরোও বললেন,
“ একে প্রদোষ বাবুই আমাকে দিয়েছিলেন, আমার পনেরোতম জন্মদিনে।”
অনির্বাণ বাবুর ওই ঘরের মধ্যে বেশি কিছু ছিল না। একটা কিচেন, একটা সোফা এবং একটা খাট, ব্যাস। কথা বলতে বলতে
হঠাৎ অনির্বাণ বাবু লতাস করে সোফায় শুয়ে পড়লেন। ওনার এই আচরণ দেখে সুরেন্দ্র চিন্তায় পড়ে গেল যে সে কি ঠিক
করল এইখানে এসে। পুরো ঘর পর্যবেক্ষণ করে দেখল সে। তার চোখে কটা ল্যাম্প, একটা ফ্রিজ এবং একটা জানালা ছাড়া
আর কিছু ই পড়ল না। সে অনির্বাণ বাবুকে কৌতূ হল বশে জিজ্ঞেস করল,
“ আপনি কি কোনো স্মার্টফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করেন না নাকি?!”
অনির্বাণ বাবু জবাবে বললেন,
“ আমি বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিনি। এতটাও বড়োকিছু নেই বাইরের ওই জগতে। সবাই যে যার মোহে
আচ্ছন্ন। আর আমার জীবনে আজ পর্যন্ত শুধু একটাই জিনিস ঘটেছে, জীবনের প্রতিটি পদে আমি ট্র্যাজেডির শিকার
হয়েছি। তাই আমি এখানে একাই থাকি আর যদি আপনি এটাও কেনো জিজ্ঞেস করেন তাহলে ক্ষমা করবেন আমি তা বলতে
পারবো না।”
অনির্বাণ বাবুর এই কথা সুরেন্দ্রকে অনেকটা ভাবালো। সে বুজলো যে হয়তো অনির্বাণ বাবুর জীবনে এমন কিছু একটা
ঘটেছে বিগত বছরগুলোতে। হয়তো সেই জন্যেই তিনি পাঁচ বছর আগে কাজ ছেড়ে দেন। তাই এব্যাপারে সে কিছু জিজ্ঞেস
করল না আর। ওটা ছেড়ে সে বলল,
“ আচ্ছা, আপনার অন্য কোনো হবি নেই। আপনি তো ওর ওপরেও কাজ করতে পারেন। এইভাবে সময় নষ্ট না করে…”
“ আপনি যদি কথার জালে আমায় জড়িয়ে আমার সাথে গল্প করতে চান তাহলে ওটা বেকার। আমি এখানে এইভাবেই পড়ে
থাকবো। আপনি এখন আসতে পারেন, আর প্রদোষ বাবুকে আমার তরফ থেকে প্রণাম জানাবেন।”
“ আরে না না। আমি তো এখানে এসেছি আপনার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে। দয়া করে আমার সাহায্য করুন।”
“ আমি প্রত্যাখ্যান করছি। আমি পারবো না।”
“ কিন্তু আমি আপনাকে না নিয়ে যাবো না।”
“ জেদ করে কোনো লাভ হবে না। আপনি প্রথম ব্যক্তি নন যিনি আমার সাহায্য চাইতে এসেছেন। এর আগেও অনেকে
এসেছিলেন আমার কাছে যাতে আমি তাদের সাহায্য করি এবং তারা বেশ নাম কামাক। আমি তাদের সবাইকে ফিরিয়ে
দিয়েছি। আমি জানি প্রদোষবাবু ভালোভাবেই জানেন যে আমি কেন কাজ ছেড়েছি। আর তিনি হয়তো চান যে আমি
কামব্যাক করি তাই আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকেও বলছি সরি আমি এতে নেই।”
“ কিন্তু আমি যে কেসটা নিয়ে এসেছি ওটা অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট। প্রদোষ বাবু বলেছেন আপনি শুনলে অবশ্যই হেল্প করবেন।”
অনির্বাণ বাবু উঠে বসে বললেন,
“ কোন কেস?!”
“ শহরে ঘটে চলা সিরিয়াল কিলারের কেস। আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই?”
“ কিছু টা।”
“ শহরে লোক খুন হচ্ছে। আপনাকে আমার সাহায্য করতেই হবে এই কেসে।”
“ কিন্তু আমি এখন কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তাই আমি কোনো উনসলভড কেস সম্পর্কে শুনতে চাইনা।”- বলে আবার শুয়ে
পড়লেন।
এতে সুরেন্দ্রের মাথা গরম হয়ে গেল। সে আর সহ্য করতে পারলো না। সে মনে মনে ভাবল – এর বদলে যদি আমি সত্যিই
মন্দিরে যেতাম প্রথমে তাহলে মা হয়তো কোনো রাস্তা দেখাতেন আমায়। প্রদোষ বাবু যাই বলুক ইনি কোনো কাজেরই নন।
স্বার্থপর লোক কোথাকার। সময় নষ্ট শুধু আর কিছু নয়। পকেটে ধুপ আছে। গিয়ে একটা পুজো দিয়েই আসি।
এবার সে প্রস্থান করতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ করে অনির্বাণ বাবু বলে উঠলেন,
“ মন্দিরে যাচ্ছেন তাহলে! দেখবেন আপনার বাড়ির পেছন থেকে একটা গলায় পড়ে। সেখানে দেখবেন একটা দুর্গা মন্দির
রয়েছে।”
ওনার কথা শুনে সুরেন্দ্র অবাক হয়ে গেল।
“ আপনি কিভাবে বুঝলেন?”
“ আন্দাজ। ওই যে ধূপের প্যাকেটটি আপনার বাম পকেটে উঁকি দিচ্ছে সেই বলল আমায়। তার উপরে আপনার ডান পকেটে
যে খুচরো গুলো লাফালাফি করছে তারা বলছে যে আপনি এখানে আসার আগে কোনো দোকানে দাড়িয়ে কিছু একটা
খাচ্ছিলেন। দাম দেওয়ার সময় হয়তো বড়ো নোট দেন আপনি এবং দোকানদার আপনাকে খুচরো ধরিয়ে দেয় এবং
আপনিও তাড়াহুড়োয় মানিব্যাগে না ঢুকিয়ে সেগুলোকে পকেটেই পুরে দেন।”
কলি কথা -৪৩

সুরেন্দ্র একেবারে হাঁ হয়ে গেল। কি করে একজন পুরো নিখুঁত ঘটনা বলে দিতে পারে। পুরো এইটাই ঘটেছিল তার সঙ্গে
কাছের চায়ের দোকানে; অনির্বাণ বাবুর বাড়ি না খুঁজে না পাওয়ার জন্যে সে ওখানে দাঁড়িয়ে চা বিস্কু ট খেয়েছিল। দাম
দেওয়ার সময় সে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়েছিল এবং দোকানদার তাকে খুচরো ধরিয়ে দেয়।
“ কিন্তু আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন?”
“ আমি আরোও একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি। মনে হয় এটা তোমার প্রথম কেস। তাই কি?”
“ আপনি… মানে… কিভাবে…?!”
“ তু মি এই কেসটা নিয়ে যেভাবে চিন্তায় রয়েছ তাতে বোঝা যায় যে এই কেসটি হারানোর ভয় আছে তোমার মনে। আর
সচরাচর যার প্রথম কেস হারানোর ভয় থাকে সেই একরম করে।”
অনির্বাণ বাবুর প্রতিটি পর্যবেক্ষণ এতটাই নিখুঁত যে সুরেন্দ্র এর এবার মনে হলো যে ইনি সত্যিই কেসটি সলভ করতে
পারবেন।
সে জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল,
“ আপনাকে সাহায্য করতে হবেই। শহরের লোকেরা ভয়ের মধ্যে আছেন। কে জানে কখন আবার আর একটা খুন হয়ে যায়।”
সে এসে অনির্বাণ বাবুকে ওঠানোর চেষ্টা করতে লাগল। তিনি কিন্তু একটুও নড়লেন না। ঠিক সেই সময় সুরেন্দ্রের মোবাইলে
একটা কল এল। ওর ডিপার্টমেন্ট থেকেই কল। কলটা ধরতেই ওর টিমের এক মেম্বার বলল,
“ সপ্তম খুন হয়েছে স্যার। লোকেশন শেয়ার করছি, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।”
এটা শুনে অনির্বাণ বাবু উঠে বসলেন। সুরেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,
“ যাই হোক, আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল। কিন্তু আরোও একজন খুন হয়েছেন আর আমায় সেখানে যেতে হবে।
নমস্কার। আসছি।”- বলেই সে উঠে চলে যাচ্ছিল। তখন পেছন থেকে অনির্বাণ বাবু তাকে ডেকে বলল,
“ দাঁড়ান। আমি আপনার সাহায্য করব কিন্তু এই একবার। আর আমি এর ফিজ নেব আপনার কাছ থেকে। এটা মনে করবেন
না যে আমি আপনাকে এর পরেও সাহায্য করব। আর হ্যাঁ, আমার উপরে সব সময় নজর রাখবেন কারণ আমার মাথায়
একটা ব্যমো আছে যেখানে সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারি। সেরকম হলে কাইন্ডলি আমায় আমার ঘরে ছেড়ে দিয়ে
যাবেন।”
শেষের কথাগুলোর মাথা মুন্ডু বুঝতে পারল না সুরেন্দ্র তবুও অনির্বাণ বাবু রাজি হওয়ায় সে অনেকটা খুশি হয় এটা ভেবে যে
এবার ফাইনালি কেসটি সলভ হবে।
“ তাড়াতাড়ি আপনি দেখে নিন কোথায় খুনটা হয়েছে। বাই দা ওয়ে আপনার নামটা কি যেন?”- অনির্বাণ বাবু জিজ্ঞেস
করলেন।
“ সুরেন্দ্রনাথ। আপনি আমায় সুরেন্দ্র ডাকতে পারেন আর তু মি করেও বলতে পারেন। আমি আপনার থেকে বয়সে ছোটো।”
“ আচ্ছা। যদি তেমন হয় তাহলে আমি তোমায় সুরেন বলে ডাকবো, ঠিক আছে। এখন তাড়াতাড়ি চলো।”
অনির্বাণ বাবুর কথায় সে কোনো অসুবিধা প্রকাশ করল না। সুরেন্দ্র তার ফোনটি খুলে ঘটনাস্থল দেখে নিল
(চামুণ্ডা মন্দির পার্ক , ডানকু নি)
গন্তব্যে পৌঁছনোর পর সুরেন্দ্র এবং অনির্বাণ বাবু দেখলেন আগে থেকেই সেখানে পুলিশ উপস্থিত রয়েছে। তাদের মধ্যে
একজন সুরেন্দ্রকে দেখতে পেয়ে বললেন,
“ আরে এদিকে আসুন সুরেন্দ্র বাবু।”-তিনি তাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে লাশের কাছে নিয়ে গেলেন।
“... আ-আসুন এদিকে। লাশ এদিকে আছে।”
লাশটির চোখ বড় করে খোলা আর মুখও। লাল রঙের ডোরা কাটা জামা এবং দামী প্যান্ট পরে আছেন।
পুলিশ অফিসারটি সুরেন্দ্রকে বললেন,
“ এই দেখুন। আমরা এই ব্যক্তির কাছ থেকে এই ওয়ালেট পেয়েছি এবং তা থেকে একটা বিজনেস কার্ড পেয়েছি যা থেকে
জানা যায় এনার নাম রতন এবং ইনি এস.এন.সি. ইমপোর্ট কোম্পানির মালিক ছিলেন।......
......এছাড়াও আমরা একটা পার্টির ইনভিটেশন কার্ড এনার পকেট থেকে পাই।”
এরপর অনির্বাণ বাবুর এক অদ্ভুত আচরণে সুরেন্দ্র এবং অফিসার দুজনেই হতবাক হলেন। অনির্বাণ বাবু লাশটির সঙ্গে কথা
বলতে শুরু করলেন।
“ হম্ রতন বাবু আপনি এত সহজে কিভাবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলো দিয়ে দিলেন ওকে। তার ওপরে এইরকম একটা
জায়গায় আপনি ডু বলেনই কেমন করে!...
ভাবার বিষয়। আপনি একটা মিস্টিরিয়াস মৃতদেহ। কিন্তু চিন্তা করবেন আমরা অবশ্যই আপনার খুনিকে ধরে ফেলবো।”
অফিসারটি সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন,
“ ইনিই কে স্যার?”
সুরেন্দ্র বলল,
“ ইনিই একজন ইনভেস্টিগেটর। এই কেসে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন।”
কলি কথা -৪৪

“ তা আপনি কি এনাকে কেসের ডিটেলস বলেছেন?”
“ না। আমিও সেটাই ভাবছি যে ইনি কি করে বলছেন এসব?!”
এই কথা অনির্বাণ বাবু শুনতে পেয়ে যান। তিনি বলেন,
“ কারণ ইনি বলতে চান।
.....এনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা সাদা ঝাঁগ বলছে যে মৃত্যু ডু বে হয়েছে। আবার এনার জামাকাপড়ের ওপরে কোনো দাগ নেই মানে কোনো
হাতাহাতি হয়নি কিলারের সাথে। এনার জামার ওপরে থাকা প্রাইজট্যাগটা দেখে বোঝাই যায় ইনি বড়োলোক। আ..র যদি আপনি এনার
হাতটি ভালো করে দেখেন তাহলে বাম হাতের কব্জিতে আপনি একটা ট্যান লক্ষ্য করবেন। এর মানে এনার ঘড়ি চুরি গেছে। পুলিশ আবার
এনার ওয়ালেট থেকে শুধু বিজনেস কার্ড পেয়েছে, তাই তো?...”
অফিসারটি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।
“…মানে ওয়ালেটের বাকি সবও চুরি গেছে। ঠিক বললাম তো?”
সুরেন্দ্র বলল,
“ঠিক বলেছেন। আর ঠিক এই লক্ষণ গুলোই আগের ছটা ভিক্টিমের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে।
তাদের কারোরই শরীরে কোনো ক্ষত ছিল না এবং আমরা তাদের শরীরের মধ্যে কোনো অ্যালকোহল বা ড্রাগস জাতীয় কিছু ও খুঁজে পাইনি।
তাদের মূল্যবান জিনিসপত্রও সব চুরি হয়ে গেছিল...
...এবং তারা জলবিহীন জায়গায় ডু বে মৃত অবস্থায় আবিষ্কৃ ত হয়েছিল...
ঠিক যেনজাদুর মতো!!”
অনির্বাণবাবু অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন,
“ এদের সাত জনের মধ্যে কোনো মিল আছে কি?”
অফিসারটি জবাব দিলেন,
“ সাতজনই পুরুষ। এছাড়া আর কিছু ই না।”
এবার সুরেন্দ্রের টিমের একজন অফিসার সেখানে পৌঁছলেন এবং ডানকু নির একটা ম্যাপ তাকে ধরিয়ে বললেন,
“ এতে মার্ক করা আছে ভিকটিমরা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল এবং কোথায় তাদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে।”
সুরেন্দ্র এর হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে অনির্বাণ বাবু দেখতে লাগলেন।
“ তাহলে সাত জনেরই বাড়ি থেকে বেরোনোর উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। একজন ডেটে, একজন অনুষ্ঠানে, একজন সভায়, একজন কলেজ
রিইউনিয়ানে, একজন বিয়ে বাড়িতে, একজন জন্মদিনে এবং এই ব্যক্তি পার্টিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কেউই তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে
পারেননি। আর তারা তাদের যাত্রা পথেই মৃত অবস্থায় আবিষ্কৃ ত হয়েছেন।…
… তাহলে যদি আমর ঘটনাস্থল গুলোকে কার্যকলাপের পরিসরে যোগ করে একটি সীমিত এলাকা তৈরি করি তাহলে হয়তো…”
সুরেন্দ্র ওনাকে আটকে বলল,
“ তাতেও লাভের লাভ কিছু ই হয়না কারণ এমন একটিও জায়গা নেই যেখানে কোনো বড় মানুষ ডু বিয়ে মারা যেতে পারে!!
আবার তাদের ডু বে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জলের খোঁজও ওই এলাকায় পাওয়া যায় নি!”
“ কিন্তু আমার মনে হয়…”
কিছু একটা লক্ষ্য করে অনির্বাণ বাবু উঠে বসলেন। তু ড়ি মেরে বললেন,
“ অবশ্যই আছে। সবার সামনেই আছে। মনে হয় কেসটি তাড়াতাড়ি সলভ হয়ে যাবে। পাঁচ বছর কাজ না করা সত্ত্বেও দেখছি আমার মাথা
ঠিকই কাজ করছে।”
তিনি উঠে চলতে আরম্ভ করতেই সুরেন্দ্র তাকে জিজ্ঞেস করল,
“ যাচ্ছেন কোথায় মশাই?”
“ খুনিকে ধরতে, অবিয়াসলি।”
“ আপনি এরই মধ্যে বুঝে গেলেন কে খুন করেছে?! কিন্তু কিভাবে?!”
“ এটাই আমার বিশেষত্ব। যদি আপনি কোনো কাজ শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সঙ্গে করেন তাহলে মৃত ব্যক্তিও তার হৃদয় আপনার কাছে খুলে
দেবে।”
“ কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে?! আমরা এক মাস ধরে এর ওপরে কাজ করছি কিন্তু কিছু করতে পারলাম না আর…”
“ আর হয়তো এই কারণেই আপনি আমার কাছে এসেছিলেন, তাই না?”
“ এটা সত্যি, কিন্তু...তিন মিনিট? মাত্র তিন মিনিট...”
তিনি সুরেন্দ্র এর এই কথার কোনো জবাব দিলেন না। বরং গান গাইতে আরম্ভ করলেন।
যদি কেউ কথা না কয়,
ওরে ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয়
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়,
তবে পরান খুলে
ও তু ই মুখ ফু টে তোর মনের কথা একলা বলো রে,
তারপর হঠাৎ গান থামিয়ে বললেন,
“ আচ্ছা আমি পথে কিছু জায়গায় দাঁড়াবো আর তখন আমায় কিছু টাকা দেবে।”
তারা দুজনেই হাঁটতে আরম্ভ করলেন। একটা জামাকাপড়ের দোকানে এসে দাঁড়ালেন অনির্বাণ বাবু।
“ আমি একটা টুপি কিনতে চাই।”
সুরেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়ে বলল,
“ সিরিয়াসলি!টুপি! আপনি খুনিকে ছেড়ে টুপি কিনতে চান। আপনি যে কি করতে চান আমি বুঝতে পারছি না।”
কলি কথা -৪৫

টুপিটি কিনে তারা আবার অগ্রসর হন। সুরেন্দ্র শুধুমাত্র অনির্বাণ বাবুকে ফলো করছিল। কারণ সে বুঝতে পারছিল না তিনি কি
করতে চলেছেন।
একটা নাপিতের দোকানের সামনে এসে থামলেন অনির্বাণ বাবু। দোকানটির নাম রুদ্র স্টাইলস। দুতলা বিল্ডিং। দ্বিতীয় তলায়
নাপিতের দোকান; সামনে কাঁচ বসানো, আবার এমনভাবে যে বাইরে থেকে ভেতরের কোনো কিছু ই দেখা যায় না। অনির্বাণ বাবু
বললেন,
“ চলো চুল কেটে আসি।”
“ কিন্তু কেন?!”
“ আরে চলোই না।”- বলে জোর করে সুরেন্দ্রকে সেলুনে ঢুকিয়ে দিলেন অনির্বাণ বাবু।
কিছু বুঝতে না পেরে শুধুমাত্র অনির্বাণ বাবুর কথায় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সুরেন্দ্র। অনির্বাণ বাবু বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে
পছন্দ করলেন।
সুরেন্দ্র ভেতরে প্রবেশ করার পর অনির্বাণ বাবু নিজেকে নিজে বললেন,
“ হুম্ এতদূর তো সব ঠিকই আছে। দেখা যাক আমার সন্দেহটা কতটা সত্য!”
দোকানে কোনো কাস্টোমার ছিল না তাই নাপিতটি সুরেন্দ্রকে চেয়ারে বসালো। চুল কাটার আগে নাপিতটি সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস
করলো,
“ আমি যদি আগে আপনার চুলটা শ্যাম্পু করে দিই তার পরে কাটি তাহলে কোনো সমস্যা হবে কি?”
সেলুনটা বেশ সুন্দর ছিল ভেতর থেকে। বেশ সাজানো গোছানো। সুরেন্দ্র চেয়ারে বসে লক্ষ্য করল তার সামনে একটা সিঙ্ক ছিল,
বেশ চকচকে। সামনে একটা বড়ো আয়নাও ছিল। রকমারি শাম্পু শেভিং ক্রিমও ছিল। সেগুলোর মধ্যে থেকে নাপিতটি একটি
শ্যাম্পু নিয়ে সুরেন্দ্র এর মাথায় দিল। তারপর জল ভর্তি সিঙ্কটির মধ্যে সুরেন্দ্র এর মাথা ঝুঁকিয়ে তার চুলটা ভিজিয়ে দিল। মাথায়
ঠান্ডা জল পড়ার সুরেন্দ্রর শরীরটা কেমন যেনো মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তার ওপরে ওই সিঙ্ক থেকে বেরোনো মধুর গন্ধ তাকে
আরোও বিভোর করে দিল। সে ওই সুগন্ধতার দিকে আরও আকৃ ষ্ট হয়ে পড়ল। তার ঘুম পেতে লাগল। হঠাৎ করে নাপিত্ টা সুরেন্দ্র
এর মাথাটাকে সিঙ্কের মধ্যে জেঁকে ধরল। সে নিশ্বাস নিতে পারছিল না। অক্সিজেনের অভাব ঘটছিল তার শরীরে। একেবারেই নড়া
চড়া করতে পারছিল না সে। সেই মুহূর্তে ধড়াম করে শব্দ করে দরজাটা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলেন অনির্বাণ বাবু। আর একটু
দেরি করলেই হয়তো সুরেন্দ্র এর চেতনাই থাকতো না।
“ তোমার খেলা শেষ! মি: সিরিয়াল কিলার নাপিত।”
সুরেন্দ্র উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে কিছু ক্ষণ শ্বাস নিল এবং তারপর জিজ্ঞেস করল,
“ এসব হচ্ছে টা কি?!”
অনির্বাণ বাবু বললেন,
“ তু মি আর একটু হলে মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়তে সুরেন।”
“ কিন্তু কেন?!”
“ কারণটা খুবই সোজা। তু মি হয়তো এনাকে সিরিয়াল কিলার হিসেবে চিনতে না পারো, কিন্তু ইনিতো তোমায় চেনেন, জানেন যে
তু মিই ওনার কেসে কাজ করছ। আর যদি তোমাকেই তিনি তার সেলুনে পান তাহলে কিভাবে ছেড়ে দেন বলো তো। তাই না রুদ্র
বাবু?...
… আসলে যখন আমি শুনি যে যতজন মারা কাছে তাদের কেউই ড্রাগস বা মাদক জাতীয় কোনো জিনিস নেননি তখনই আমার
একটা খটকা লাগে। আমার সন্দেহটা তখন সেলুনের ওপরেই যায়। তার পরে ম্যাপে যখন সমস্ত হত্যার সবচেয়ে কাছে এই সেলুনটি
লক্ষ্য করি তখন আমার সন্দেহটা আরোও বাড়ে।
কিন্তু কি করে?! এটাও একটা প্রশ্ন হয়। তো সেক্ষেত্রে বলি যে ইনি এনার শ্যাম্পু সিংকেই সব রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন।
আসলে ইনি এনার শ্যাম্পু সিঙ্কের মধ্যে অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্ট এয়ার ব্যবহার করেন।”
রুদ্র এককোনে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। তার মুখটা পুরো ঘেমে নেয়ে গেছে। অনির্বাণ বাবুর কথায় সুরেন্দ্র অবাক হয়ে বলল,
“ অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্ট এয়ার?!
তাতে কি হয়?!”
“ যদি কোনো ব্যক্তি ১০% এর কম অক্সিজেন ঘনত্বের বাতাসে একটি নিঃশ্বাস নেয় তবে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। এই অক্সিজেনের
ঘাটতিকেই অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্ট এয়ার বলে।”
“ শুধু একটা নিশ্বাস?!
মানে আর একটু দেরি হলেই আমি…”
“ হ্যাঁ, বললাম না সিঙ্কের মধ্যেই ডু বে যেতে। আর তারপর উঠতেই না।
তা তু মিও বাড়িতে এটা বানিয়ে নিতে পারো। লাগবে শুধু ড্রাই আইস আর গরম জল।”
“ কিন্তু আ…আপনি কি করে বুঝলেন যে এই পুরো কেসে একজন নাপিতই সাসপেক্ট, তার ওপরে আবার এই দোকানের। “
“ উত্তরটা অনেক সোজা…
…প্রথমত, প্রত্যেক মৃতদেহেরই চুলগুলো যথেষ্ট লম্বা ছিল এবং তাদের রং সামান্য লালচে ছিল যেমনটা শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার
না মাখলে হয়।
এছাড়াও যদি কোনো বড়ো এবং সমৃদ্ধ লোক কোনো বিজনেস পার্টিতে বা জন্মদিনে বা বিয়ে বাড়ীতে যাওয়ার আগে চাইবে তাকে
যেনো সব দিক থেকে সুন্দর দেখায়। তাই তার দামী জামাকাপড়ের সাথে চাই ছোট্ট একটা হেয়ারকাট।
সেজন্যে নাপিত খুনি হতে পারে এটা প্রথমে শুধু অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এখানে আসার পর জিনিসগুলো অনেকটা পরিষ্কার
হয়। ও.ডি.এ.এর ব্যাপারে কিছু আন্দাজ করেছিলাম, কিন্তু পাক্কা হলাম এই দোকানের পাশেই আড়ৎ দেখে।
কলি কথা -৪৬

আড়ৎ আছে মানে এখানে বেশিরভাগ সময়ই গাড়ি গাড়ি মাছ আসে বরফের মধ্যে সংরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে। আর
এটাই নাপিতের কাছে ড্রাই আইসের খনি। এছাড়াও শহরের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এই সেলুন যেখানে শ্যাম্পু সিঙ্ক রয়েছে।
তো এই সবই একটা দিকে ইঙ্গিত দেয় যে এই নাপিতটাই খুনি।”
অনির্বাণ বাবু ওনার সবকিছু জেনে গেছে দেখে রুদ্র হড়বড় করে ওনার দিকে একটা কাঁচি নিয়ে ছু টে গেলেন আঘাত করার
জন্যে। কিন্তু তার সে গুড়ে পড়ল বালি। কারণ অনির্বাণ বাবুকে আহত করতে গিয়ে তিনি নিজেই নিজেকে আহত করে
ফেললেন। এবং মেঝেতে বসে পড়লেন। ওনার বাহু থেকে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। অনির্বাণ বাবু তা দেখে ওনার রুমাল
দিয়ে আঘাত লাগা জায়গাটায় বেঁধে দিলেন।
এসব দেখে সুরেন্দ্র হতচকিত হয়ে গেল। সে অনির্বাণ বাবুকে জিজ্ঞেস করল,
“ আচ্ছা, যারা মারা গেছে তাদের বাড়ির লোকেরা কি এব্যাপারে জানতে পারলো না যে তারা কোথায় গেছিল?!”
“ এটা একটা বোকার মতো প্রশ্ন করলে তু মি সুরেন। তোমরা তো খোঁজ নিয়েছিলে। ওদের পরিবারের সম্পর্কে কোনো তথ্য
পেয়েছ কি?!”
সুরেন্দ্র কিছু ক্ষণ ভাবার পর বলল,
“ কই না তো! ওদের কারোর পরিবার সম্পর্কে কোনো ফাইল নেই আমার কাছে।
“ হ্যাঁ, আসলে হয়েছে কি একজন নাপিত তার কাস্টোমার সম্বন্ধে অনেক ভালোভাবেই খবর রাখে। সে জানে কোন ব্যক্তি
কতটা ধনী বা গরীব। কোন ব্যক্তির পরিবার আছে আর কার নেই। বাকিটা আপনি কি আপনার নিজের মুখেই বলতে কষ্ট
করবেন রুদ্র বাবু?”
রুদ্র তখন বললেন,
“ ওই সাত জনের কোনো পরিবার নেই সেটা আমি আগে জানতাম না। আমি তো শুধু ওদের কাছে গিয়েছিলাম কিছু অর্থ
সাহায্যের জন্যে। কিন্তু ওরা সাহায্য করতে সাফ মানা করে দিল।
দুমাস আগে একদিন হঠাৎ আমার ছেলের ক্যান্সার ধরা পড়ে, লাস্ট স্টেজ। এবার তখন আমার কাছে কিছু ই করার ছিল না।
ডাক্তাররা বলে দিয়ে ছিলেন যে আর বেশি দিন ওর হাতে নেই, অপারেশন করলে হয়তো সে বাঁচতে পারে। তাই অনেকের
কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম টাকার জন্যে। সবদিক থেকে সবাই ফিরিয়ে দেওয়ায় আমি অবশেষে এস.এন.সি. কোম্পানিতে
যাই। ওই সাতজন ওখানে ছিল। যদি সেদিন ওরা আমাকে এমনিই ফিরিয়ে দিতেন তাহলে মিটে যেত। কিন্তু ওরা ওদের টাকার
অহংকার দেখিয়ে রীতিমত অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। আমার ছেলেতো মারা যায়ই, তার শোকে তার মাও…”- বলে কান্নায়
ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর চোখ মুছে বললেন,
“ ওরা এ বিষয়ে জেনেও আমার দোকানে এসেও আমায় প্রত্যেক দিন অপমান করতেন। আমার এসব পছন্দ হতো না। তাই
আমি ওদের পুরোপুরি ডু বিয়ে দিয়েছি। আর যেখান দিয়ে তারা যে যার কাজে যাচ্ছিল ওদেরকে মেরে ওই পথেই ফেলে আসি
এবং ওদের মূল্যবান জিনিস নিয়ে নিই যাতে এটা নিছক চুরি মনে হয়। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু এটা নিয়ে রিসার্চ করতে আরম্ভ
করলেন তাই ওনাকে সরানোর সুযোগ খুঁজছিলাম। কিন্তু যখন আজ তিনি নিজেই এখানে উপস্থিত হন তখন আমি ওনাকে
মারতে চেষ্টা করি। সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী কিন্তু বাকি কোনো বিষয়েই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব না। আপনারা পুলিশকে
খবর দিয়ে আমায় অ্যারেস্ট করাতে পারেন।”
অনির্বাণ বাবু অর্ডার দিলেন,
“ সুরেন, পুলিশকে ফোন করো…”- এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনির্বাণ বাবু হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। এটা দেখে
সুরেন্দ্র ভয় পেয়ে গেল। তাহলে অনির্বাণ বাবুর কথা সত্যি হল।
(ফিনিক্স হসপিটাল, ডানকু নি)
হসপিটালে চোখ খুলতেই সুরেন্দ্রকে দেখতে পেলেন অনির্বাণ বাবু। তিনি উঠেই সবার প্রথমে সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন,
“ আচ্ছা, আমি কি অজ্ঞান হওয়ার পর কোনো অদ্ভুত আচরণ করেছিলাম?”
“ কই না তো!” – অবশ্য এই কথাটা কেন জিজ্ঞেস করলেন অনির্বাণ বাবু তা সে বুঝতে পারল না।
“ রুদ্র বাবুর কি হলো?!”
“ ওনাকে পুলিশ কাস্টডিতে রাখা হয়েছে। কালকে ওনাকে কোর্টে পেস করা হবে।”
এরপর অনির্বাণ বাবু বললেন,
“ আজকের ঘটনার পর আমি একটা কথা বুঝলাম যে তোমার এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি রয়েছে তাই আমি এরপর
থেকে তোমায় গাইড করব। যেকোনো কেস তোমার কাছে এলেই তু মি আমার কাছে আসতে পারো তোমার ব্রেনের দায়িত্ব
আমি নেব এবং সব দিক থেকে তোমার সাহায্য করব অথবা এমনিই আসতে পারো, গল্প করা যাবে কি বলো?”
ওনার এই কথা শুনে সুরেন্দ্র অনেকটা খুশি হলো।
“ অবশ্যই। আমারও আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার এবং শেখার আছে। আপনার সঙ্গে অন্য কোনো কেসে কাজ
করে খুব ভালো লাগবে।”
শেষে সুরেন্দ্রকে হতবাক করে দেওয়ার মতো একটা কথা বললেন অনির্বাণ বাবু।
“ আজকের পর থেকে তু মি এই শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হতে চলেছ।”
<ধারাবাহিক>
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গুলঞ্চ

সুহৃদ মায়ের কথার জবাবে, ' জলখাবার খেয়েই চা খাবো ' .. এটুকু উত্তর দিয়েই বাথরুমে
ঢুকে গেল ।
অনেকগুলো ছু টি জমা হইয়া গিয়াছে । বছরও প্রায় শেষ হইতে চলিল । ছু টিগুলো
বেমালুম নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া সপ্তাহখানেকের ছু টি লইয়া বাড়ি আসিয়াছে সুহৃদ ।
বাড়িতে দুটি প্রাণী , বাবা ও মা। আর ঠিকে কাজের মেয়ে রমলা । বাবা সুধাময় ব্যাঙ্ক কর্মী ।

বর্ত মানে বাড়ির নিকট ব্রাঞ্চে পোস্টিং । তাই আর ঘরে ঢুকিয়া জন্মদাতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই । ভদ্রলোক
এখন আয়-ব্যয়ের হিসাব কষিতে ব্যস্ত। জার্নাল-লেজার , বি-আর-এস , পাশবই ,চেকবই এসবের ঘেরাটোপে
ঢেঁ কির ন্যায় পিষিয়া মরিতেছেন।
আপনাদের মনে মে'বি একটা প্রশ্ন উঁকি মারিতেছে। বাসার নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে বদলী পাইয়াও বাসা ছাড়িয়া
অন্যত্র থাকি কেন ? আছে .. আছে ... গভীর কারণ আছে। সময় আসিলেই রহস্য উদঘাটিত হইবে , কথা
দিলাম।
পরোটা সহ আলুর দম গাল ফু লাইয়া চর্বন করিতেছি , মা আসিয়া কহিল , 'শুনেছিস সু কালকে তোর কাকাকাকিমা আসছে।তোর বাবাকে ফোন করে নাকি বলেছে। এই তু ই যখন বাথরুমে ছিলি তোর বাবা আমাকে
খবরটা ফোনে জানালো।'
কলি ক -৪৯
থা

…. 'কবিতা আসবে না' ? জানতে চাহিলাম মায়ের কাছে । কবিতা আমার খুড়তু তো বোন । আমার থেকে বছর চারেকের ছোট ।
আইনের LLM ছাত্রী । ফোর্থ ইয়ার চলছে । ওদের বাড়ি বারাসতে ।
' হ্যাঁ ওরা তিনজনই আসবে । আসলে কবিতার জন্য একটা ভালো পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, কয়েকদিন আগে রমিতা তোর বাবাকে
ফোন করে বলছিলো , এদিকে নাকি একটা ছেলের খোঁজ পাওয়া গেছে । ওই রমিতার মামাতো দিদির বড়ো জায়ের ছেলে । আর
পরোটা দেবো' ?
….' না । আলুর দমটা খুব ভালো হয়েছে মা '।
' তাহলে আরেকটু আলুর দম নে । একটু নিয়ে আসি '? 
..' না, না গো মা । এই তো এখনো অনেকটাই আছে । খুব ক্ষিদে পেয়েছিল জানোতো ' ।
' সে তো পাবেই । সেই কখন সামান্য ক'টা ডাল ভাত খেয়ে স্কু লে গেছিস । সু , বলছি তোর জন্য একটা মেয়ে দেখি আমিও । তোর
বাবাও সেদিন বলছিলো এবারে সু-টারও বিয়ে দিতে হবে । আর বেশি দেরি করা যাবে না । এরপর ছেলেপুলে মানুষ করবে কখন । কিরে
কিছু বলছিস না'…. আমার নিকট হইতে উৎসাহজনক কোনো প্রত্যুত্তর না পাইয়া নিরাশ হইয়া একফোঁটা অভিমান ঝরিয়া পড়িল ।
' কিরে কবিতা প্রোসিডিং-হিয়ারিং নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকিস আজকাল । বেশ ইন্টারেস্টিং বল্ , সত্যিটাকে কিভাবে মিথ্যা আর মিথ্যাকে
সত্যি প্রমাণ করতেই ছকের পর ছক কষতে হয় । এই প্রোফেশনের অনেক রকম অ্যাঙ্গেল আছে । সব কেমন উত্তেজক ' ।
' তা খুব একটা ভু ল বলিসনি সুহৃদদা তু ই । তবে যে সবসময় সত্যিটাকে ভু ল প্রমাণ করতে হয় সেটা নয় । সাধারণত ক্রিমিনাল কোর্টে
এসব আকছার ঘটে । আমি তো ব্যাঙ্কিং সেক্টরে আছি । মানে ব্যাঙ্কের ল সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার কেস গুলো দেখতে হয় । যদিও
এখনও আন্ডার এ রিনাউন্ড লইয়ার । আমরা বেসিক্যালি ওনার পেপারস্ করি আর আদালতে সহযোগিতা । তারপর তোর খবর বল্ '।
' এজ্ ইউজুয়াল …..। মিনিমাম ফিডব্যাক গিভিং ম্যাক্সিমাম এফোর্ট । নো চার্ম , নো এন্টারটেইনমেন্ট ,নো ভ্যারাইটি । শুনলাম তোর
বিয়ের কথাবার্তা চলছে । তা ম্যাটরিমনী সাইটে ডিটেইলস আপলোড করিস্ নি ' ।
.. ' ধূরর , ওসবের সময় কোথায় । বাবা-মা দেখাশোনা করছে । যা ভালো বুঝবে করবে । আমি আমার কেরিয়ার নিয়ে টু মাচ্ আ্যম্বিশাস্
'।
--- ' কিন্তু এটাও তো জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন্ । সারা জীবনের ব্যাপার । তোর মন মতো যদি না হয় '?
..' পোষাবে না ছেড়ে দেবো । আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই কথাগুলো বলল কবিতা' ।
--- ' মানে ডিভোর্স ' ?
.. ' হ্যাঁ, আবার কী । গিভ অ্যান্ড টেক্ পলিশিতে হুঁ কেয়ারস্ ' !
আমার কানে বিঁধিল কথাটা । কত সহজে কথাটা বলিলো ও ।
' নে তোর স্নানের জল রেডি করে বাথরুমে দিয়ে এসেছি । আর টাওয়েল নিতে ভু লো না যেন । রোজ রোজ আমি তোমায় দরজার
ফাঁক দিয়ে টাওয়েল সাপ্লাই করতে পারবো না । জলখাবারে চাওমিন করে দিই ? কিরে বই-এর থেকে একটু মুখটা তু লে আমি কি বলছি
সেটা শোন্ । সারাদিন বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁ জে পড়ে আছে । কিরে কী বললাম শুনলি ' ।
" আহ্ মা , তোমায় কিছু করতে হবে না । আজ ভাবছি স্কু লে যাব না "।
__ ' কেনরে তোর শরীর ঠিক আছে তো ' ?
-- " হ্যাঁ গো শরীর ঠিক আছে " ।
___ ' তাহলে যে মেয়ে ইদানিং স্কু লে যাওয়ার জন্য ছটপট্ করে সে আজ ,….. সত্যি বলতো শরীর….'

মাকে থামাইয়া দিয়া রানী বলিল , " বললাম তো শরীর ঠিক আছে । এই বইটা ভাবছি আজকেই শেষ করে ফেলবো । তাছাড়া
অনেকদিন তো ছু টি নিই নি । আর মা, বইটা শেষ করে তোমার সঙ্গে গল্প করবো একটু । কতদিন হয়ে গেল তোমার সাথে গল্প করাই হয়
না "।
কলি কথা -৫০

___ ' হু.. আজকালকার ছেলেমেয়েদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় আছে । সারাদিন ব্যস্ত । হয় রোজগারের তাগিদ ,নাহয় মোবাইল আর বই
। বাপ মায়ের জন্য দুদন্ড সময় নেই । কিছু বললে আবার শুনতে হবে জেনারেশন গ্যাপ । বলি আমরাও তো ছোট ছিলাম । তখনো তো এই গ্যাপটা
দিব্যি ঠাঁটবাটেই ছিল । কিন্তু মা-বাবার সঙ্গে মনের কথা শেয়ার করতে কার্পণ্য করিনি। এসব আজকালকার ঢং ' ।
--- " মা..মা..মাগো , ঠিক আছে এই নাও বই বন্ধ করলাম । আসো, তু মি আমার কাছে এসে বসো"।
বলেই উঠে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে খাটে বসালো রানী।
__ ' আরে কি করছিস টা কি । ছাড় ,আমার অনেক কাজ পড়ে আছে । এখন তোর কাছে বসলে আমার চলবে '?
-- " ঠিক আছে মা, একটু তো বসো । না হয় আজকে আমি তোমার সঙ্গে হাতে হাতে কিছু কাজ করে দেবো । বাবা যাওয়ার পর থেকে তো তু মি মন
খুলে আমার সাথে কথাই বলো না । একা একাই নিজের মতো করে দিনগুলো কাটাও । থাক তোমার কাজ । ও আমি সামলে নেব "।
___' আচ্ছা সত্যি করে একটা কথা বলবি ? আজ কী তোর মনটা খারাপ ? আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে কোন কারনে তু ই আপসেট্ আছিস ।
বল্ না মা , তোর কী হয়েছে ' ?
--- " বললাম তো শরীর ঠিক আছে। আমার কিছু হয়নি । আমি ঠিকই আছি । তু মি মিছি মিছি চিন্তা করছো "।
___' নারে মা বুঝিস না মা হওয়ার কত জ্বালা । আর মায়ের মন সব টের পায় । ছেলেমেয়েরা যতই লুকাবার চেষ্টা করুক মা ঠিক বুঝতে পারে।
মায়ের মনকে লুকানো যায়না । তু ই কতদিন আমার জন্য বিয়ে না করে বসে থাকবি বলতো'।
-- " এই তো মা , তোমার সাথে এসব কথা বলার জন্য আমি তোমাকে বসতে বললাম । তু মি তো জানো মা , তোমাকে এভাবে একা ফেলে"….
___ ' তা বললে কি হয় । আমার জন্য তু ই নিজের জীবনটা নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলবি । নারে মা কালকেই তু ই পল্টুর কাছে গিয়ে ওই কি আছে
না বিয়ের সম্বন্ধ টম্বন্ধ করে ওইখানে তোর নামটা লিখিয়ে দিয়ে আসবি । কিরে যাবি তো ? আর তু ই যদি না যাস , আমি নিজেই চলে যাব পল্টুর
কাছে । নে এবার ছাড়, আমি যাই কাজগুলো সারি '।
…. "অভিমানে চলে যেওনা
অভিমানে চলে যেওনা
না অভিমানে চলে যেওনা
এখনই শেষের গান গেও না , গেও না
অভিমানে চলে যেওনা" ।
__' জানিস তো আমি রাগ করলেই তোর বাবাও এই গানটাই গেয়ে উঠতো '। চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো ভদ্রমহিলার ।
' চিকেন মাঞ্চু রিয়ান টা বেশ বানিয়েছে না ', বলিলো কাকা ।
--- ' হুউউমমম' , মুখে শাহি পোলাওয়ের এক মুঠো নিয়ে উত্তর দিলো কবিতা । পাশ থেকে রমিতা কাকি অভিভাবক সুলভ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন,
'দেখে শুনে খেয়ো , বয়সটা দিন দিন বাড়ছে । সেটা খেয়াল রেখে '।
বাবা দেখিলাম মায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসিলেন খালি । রমিতা কাকি বরাবরই এরকম। একটু বেশি মাত্রায় স্বাস্থ্য সচেতন । তার উপর
আবার কাকার ব্যাপার হলে তো বলার কথাই নয় । সটান শত্রুপক্ষের শিবিরে যাইয়া টেন্ডাই মেন্ডাই শুরু করেন । বাবা যে বিষয়টি খুব ভালো চোখে
দেখেন না সেটা উনার চাহনিতেই স্পষ্ট । দেখিলাম কবিতা অভিমন্যু হইয়া চক্রব্যুহে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু লেডি কর্ণের নিকট বাকযুদ্ধে পরাজয়
স্বীকার করিয়া দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে আরো বেশি মাত্রায় মনোনিবেশ করিল । আমি ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় প্রো-বিবাহিক এই ডিনারক্ষেত্রে অন্ধের মতো
কেবল চাহিয়া রহিলাম । তফাৎ যে ছিল না তা নয় , কু রুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত বিচলিত ছিলেন আর এক্ষেত্রে আমি মনে মনে সহাস্যে উপভোগ
করিতেছিলাম । যদিও খুব বেশিক্ষণ সরসতা উপভোগ করিতে পারি নাই । আচমকা রমিতা কাকি কাকাকে ছাড়িয়া আমার পশ্চাতে আসিয়া দফা
নিকেশের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।
' দাদা কবিতার তো ধরুন বিয়েটা প্রায় পাকা হয়েই এলো ,এবার তাহলে সুহৃদের টা নিয়ে উঠেপড়ে লাগা যাক , কি বলো দিদি' । মায়ের দিকে
ফিরিলেন ।
দিদি মহাশয়া অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে খানিকটা বিব্রত হইয়া একবার আমার মুখের পানে চাহিয়া তোতলাতে তোতলাতে বলিলো , 'অ্যঁ হ্যাঁ রমিতা
তা তো লাগতেই হবে । বয়সটাও তো হচ্ছে । এইতো আগামী ফাল্গুনে বত্রিশে পড়বে '। এসব ব্যাপারে পুরুষ মানুষেরা একটু সটকেই থাকেন ,কারণ
তাঁহারা জানেন স্বাধীনতার কফিনের শেষ পেরেক এটি । ভদ্রমহোদয়গন কপটাচারী হইয়া নতমস্তকে ডান হাত চালাতেই ব্যস্ত রহিলেন ।

কলি কথা -৫১

তারা ভরা বৃদ্ধ আকাশের দিকে তাকাইয়া সিগারেটে সুখটান মারিতেছি ।' কি রে , তোরও তো বিয়ের কথা উঠছে , তা তোর প্ল্যান কী ?
জ্যেঠু জ্যেঠিমা না সিংকিং সিংকিং'…... হঠাৎ পেছন থেকে কথাগুলো শুনিয়া পেছন ফিরিয়া দেখি কবিতা ।
-- ' না রে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই । আর ক'টা দিন দেরি করলে ভালো হয় । এখনই এতো তাড়া কিসের '?
…' আরে দেখবি না মেয়ে খোঁজা , দেখা
শোনা , কথাবার্তা এসব করতে করতে বছর সাবাড় হয়ে যাবে । আর যদি সেরকম কেউ থেকে থাকে তো আমাকে বলতে পারিস আমি
জ্যেঠিমার সাথে কথা বলে দেখতে পারি । উকিল হয়ে এটুকু বলতে পারি যেভাবেই হোক রাজি ঠিক করিয়েই নেবো । কি রে বল্ না
কাউকে পটিয়েছিস্ '?
---' ও..ও...ওসব আমার দ্বারা হবে না । কেমন ন্যাকা ন্যাকা লাগে । তবে '……. বলিয়া সিগারেটে শেষ টানটি দিয়া দুআঙু লের কসরতে
হাওয়ায় ছুঁ ড়িয়া ফেলিলাম । উনি হাওয়ায় ঘুরপাক খাইতে খাইতে কাটা ঘুড়ির ন্যায় গোত্তা খাইয়া নীচে পড়িলেন ।
…' তবে কি..তবে কি ' ? আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বিরাট কিছু সম্ভাবনার আশা করিয়া ব্যগ্ৰ নাছোড়বান্দী হইয়া উঠিল কবিতা ।
অজান্তেই আমার মনটা বিগলিত হইয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় পূর্ব দিনের সমস্ত ঘটনাবলী বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়া গেলাম। মহারানী
...উহার সহিত আলাপের অ আ ক খ , তাহার সাজপোশাক, কথা বলিবার ধরন ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের মৌচাকে নিজেই ঢিল মারিয়াছি ,
সুস্বাদু কৌতূ হলময় ও উদ্দীপক মধু নিঃসরণ হইতেছে, তো 'উদয়ী মধুরাজ' পাখী তার লোভে মিষ্টহাস্যে উড়িয়া আসিয়া জুটিয়া বসিবে
ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ রহে না। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, উদয়ী মধুরাজ হইলো গিয়া একপ্রকার দূর্ধর্ষ পক্ষী যে মৌমাছির চাক
টার্গেট করিয়া উড়িয়া বেড়ায়। ইংরেজি নাম ওরিয়েন্টাল হানি বার্জাড্ আর বৈজ্ঞানিক নাম পারনিস্ পিটলহর্নকাস ।
তবে আমার অবচেতন মনে ভাঙিয়া ফেলা মৌচাকে কবিতা নামের উদয়ী মধুরাজ অতর্কি তে হামলা করিয়া বসিল । দাবি , আরো
আরো রোমাঞ্চিত মধুর খোঁজখবর দাও । সহস্রবার বুঝাইলাম আমি এখনো মধু চোখে দেখিয়াছি কেবল , চাখিবার অবসর পাই নাই ।
কে শোনে কাহার কথা !
এ যেন বন্ধ হইয়া যাওয়া জুটমিলের গেটে কর্মীদের সবাক আন্দোলন । অবশেষে , আগামীতে যাহা ঘটিবে বা ঘটিবার সম্ভাবনা রহিবে
তাহা সবিস্তারে সেলফোন মারফত এক্সক্লু সিভ নিউজের মতো করিয়া পরিবেশন করিতে হইবে , এই মর্মে জবানবন্দি দিয়া নিস্তার
পাইয়াছি ।
যাহাই হউক কবিতা ও কাকু -কাকিমাদের বারাসতগামী এস.বি.এস. টি.সি. বাসে চাপাইয়া আমি আমার ছ'চাকার এস-বি-এস-টি-সি (
সেই বেহাল সড়কের টিকিট চেয়ে ) চাপিয়া বসিলাম ।
হ্যাঁ একটা সুসংবাদ আপনাদের জানাইয়া রাখি । কবিতার বিয়েটা আপাতত এখানেই ঠিক হইয়া গিয়াছে । আপাতত বলিলাম এই
কারণে যে , কবিতার মনোভাব তো খুব একটা উৎসাহজনক ছিল না , তাই কখন 'ঠেকা মেয়ে' হইবার মনস্থির করিয়া ফেলে , নিঃসন্দেহ
হইতে ভয় হয় । তবে সুসংবাদ টা কেবল পাঠকগনের জন্য , আমার কাছে তো দুঃসংবাদ । এর পরে বলির পাঁঠা হইবার অখন্ড সুযোগ
আসিয়া ঘাড় ধাক্কা দিয়া বসিবে আমার উপর । ক'টা দিন বেশ কাটিলো বাড়ির লোকজনের সঙ্গে । উপরি পাওনা হিসেবে কবিতাদের
উপস্থিতি । ভালোমন্দ খাওয়া দাওয়া,গল্পগুজবে এই এক হপ্তা কিভাবে যে কাটিয়া যাইলো বোঝা যাইল না । তার উপর আবার কবিতার
বিয়েতে কীভাবে সব আয়োজন করা হইবে এসবের অর্ধেক রাত্রি জাগরণ করিয়া শলাপরামর্শ । রমিতা কাকিমার ইচ্ছে আমাদের বাড়ি
থেকেই বিয়েটা হউক । আমার বাবা-মার কোনো অমত নেই । পাত্রটি আবার বাবার ব্যাঙ্কের
কলিগের আত্মীয় । কথায় কথায় আসলে বিষয়টি প্রকাশ্য হইয়া গিয়াছে । আরে কাকু যেন কি একটা বলছিল বাড়ি থেকে বাসস্ট্যান্ডে
টোটো করে আসার পথে । দাঁড়ান দাঁড়ান রাস্তার এই কোমাচ্ছন্ন জায়গাটা নিশ্চিন্তে বেঁচেবর্তে ফিরি ,তারপর ভাবিয়া বলিতেছি ।
' উউউউফফফ ' দম বন্ধ করিয়া দুহাতে জানালার রেলিং ধরিয়া কোমরের নীচের স্থু ল অংশটি সামলাইয়া উঠিয়াছি । ব্রেনটা খুলিয়া
যাইলো । ' শোন্ সু যে ক'দিন পারিস্ বিয়ে টিয়ের দিকে যাস্ না । ব্যাচেলর জীবনের মতো সুখী জীবন আর কিছু নেই জগতে , তার
উপর আবার তু ই সকার । চুটিয়ে উপভোগ করে নে প্রত্যেকটা মূহুর্ত । যা মন চাইবে করবি , ইচ্ছে হলে নাচ করবি, নয়ত গান করবি কিম্বা
মাঝেমধ্যে মালটাল একটু আধটু পেটে ঢেলে বিন্দাস টোল হয়ে পড়ে থাকবি । পারলে দুচাট্টে প্রেমট্রেম করেও দিনগুলো উপভোগ করে
নিতে পারিস । কোনো কিছু তে কার্পণ্য করবি না । বিয়ের পর আর এর কোনোটাই করার বিন্দুমাত্র সুযোগ থাকবে না। আর হ্যাঁ এবার
যখন তোর কাকিমারা বাপের বাড়ি যাবে আমি তোকে খবর দেবো , ছু টি নিয়ে চলে আসবি আমার কাছে । কাকা-ভাইপোতে জমিয়ে
পার্টি করবো । আমার ওখানে এক সঙ্গী আছে ,মানে মর্নিং ওয়াকের সঙ্গী , উনি এক্স্ মিলিটারি ,খুব কম দামে ভালো ভালো মাল পায়।
উনাকে বলে দিলেই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে ' ।
কলি কথা -৫২

এতগুলো কথা কিন্তু কাকা আমার কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলিয়াছিল । আমি উৎসাহিত না হইয়াও কাকার কথা কাটিতে না পারিয়া
মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়াছি ।
---- " মা আমি আসছি ", বলিয়া হুড়োতাড়া করিয়া বেরিয়ে যাইল রানী । এমনিতেই আজ ঘুম থেকে উঠিতে দেরি হইয়া গিয়াছে , তার উপর
আবার মায়ের শরীরটা ভালো নেই ,তাই ওকেই আজ ঘরের সমস্ত কাজ সামলাইতে হইয়াছে । কোনোরকমে ব্যাগটি কাঁধে ঝু লাইয়া , গল্পের
বইটি বগলদাবা করিয়া রিষ্ট ওয়াচের বেল্ট বাঁধিতে বাঁধিতে ঘর হইতে রওনা দিলো ও । কেবল অস্পষ্টে শুনিল মা বিছানা হইতে ওর উদ্দেশ্য
কিছু একটা বলিল । কি সেটা ঠিক বুঝিতে পারিল না , তবে এটুকু ধারণা করিতে অসুবিধা হয় না যে , সকল মায়েরা যেমনটি বলে আর কি ,
'সাবধানে যাস্' এই বাক্যটিই বলিয়া থাকিবেন । বাড়ি হইতে বাস স্টপেজ মিনিট দশেকের পথ । আজ ও প্রায় সাত মিনিটের মধ্যেই বাস
স্টপেজে পৌঁছিয়া গিয়াছে । সপ্তাহে দু'টি গানের ক্লাস , তাহার মধ্যে গত সপ্তাহে একদিন কামাই হইয়া গিয়াছে । সুতরাং আজ সময়ে পৌছতেই
হইবে ,না হইলে স্কু লের প্রধান শিক্ষক তনোময় বাবু বিরক্ত হইয়া চাট্টি কটূ কথা শুনাইয়া দিবেন । যতই হউক কন্ট্র্যাকচুয়াল জব্। কম্পোজিট্
গ্ৰ্যান্টের টাকা খরচ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য গানের শিক্ষিকা নিযুক্ত করিয়াছেন । অজুহাত শুনিতে তিনি মোটেই পছন্দ করেন
না । নিজে যেমন পাংচুয়াল , বাকিদের নিকটও তাহাই আশা করেন । হঠাৎ খেয়াল হইলো মায়ের ওষুধগুলো ফেরার পথে কিনতে হবে ,
প্রেসক্রিপশন্ ! ওটা ব্যাগে ঢুকিয়েছি তো ? ব্যাগের চেইন খুলিয়া হাতড়াইতে লাগিলো ।
দিদি আসুন ,উঠুন ...ছাড়ার সময় হয়ে গেল। আসুন ...আসুন । মুখ তু লিয়া দেখিল নান্টু ।
ব্যাগ হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাসে উঠিলো রানী। মাথার মধ্যে চক্কর খাইতেছে মায়ের প্রেসক্রিপশনের কাগজটা । ওটা তো ব্যাগে ঢোকালাম
মনে হচ্ছে , তাহলে গেলো কোথায় ? ব্যাগের সবকটি চেন খুলিয়া তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোথাও পাওয়া যাইলো না ওটি । ফেরার সময়
ওষুধগুলো কিনিবে ভাবিয়াছিল , আজ সকাল থেকেই ওষুধের কোর্স চালু করার কথা ডাক্তার বলে দিয়েছেন । এমনিতেই একবেলার টা মিস্
যাবে , ওবেলার টাও যদি ...বিষন্ন মনে ততক্ষণে এদিক ওদিক না চাহিয়াই ব্যাগে মনোনিবেশ করিতে করিতেই একখানি ফাঁকা বসার জায়গা
দেখিয়া নিজেকে চালান করিল সেখানে ।
…' কিছু অসুবিধা মনে হচ্ছে ' ?
পূর্বোক্ত অবস্থাতেই মুখ না তু লিয়াই "হুঁ "বলিয়া একটা নিঃশ্বাস পড়িল কেবল ।
..' দরকারি কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না ? বইটা আমার কাছে দিয়ে ভালো করে খুঁজে দেখুন পেয়ে যাবেন হয়তো '।
এবারের কথাগুলো একটু বেশি মনোযোগ দিয়া শুনিতেই কেমন চেনা চেনা ঠেকিল । মুখ তু লিয়া চাহিয়াই একগাল রাঙা হাসি ঠোঁট জুড়িয়া
খেলিয়া উঠিলো । " আপনি ? গত সপ্তাহে" …….
রানীর মুখের কথা কাঁড়িয়া সুহৃদ বলিল,' গত সপ্তাহে ছু টি নিয়েছিলাম । অনেকগুলো ছু টি পাওনা হয়ে গেছিল তাই …..তা আপনি এত
ব্যতিব্যস্ত হয়ে কী খুঁজে চলেছেন ? দরকারি কিছু ' ?
.." হ্যাঁ , আসলে ক'দিন ধরেই মায়ের শরীরটা ভালো নেই । কাল ডক্টর দেখিয়েছি । ঠান্ডা লেগে বুকে কফ্ জমেছে । তারই প্রেসক্রিপশন টা
কোথায় যে রাখলাম খুঁজে পাচ্ছি না" ।
..' আসার সময় ওটা সঙ্গে নিয়েছিলেন তো ? ভু ল করে '….
--" না না আমার পরিস্কার মনে আছে আমি এই ব্যাগেই ঢুকিয়েছি । রাস্তায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই । গেল কোথায় ওটা" । আবার ব্যাকু ল
দৃষ্টি ব্যাগের প্রতি মহারানীর ।
..' ভালো করে মনে করে দেখুন । অনেক সময় নেবো নেবো করে শেষ মুহূর্তে হয়তো অজ্ঞাত কারণে নিতে ভু লে যাওয়া হয়, আর মানুষের
অবচেতন মন মনে করে আমি ঠিক নিয়েছি । আমায় বইটা দিন আর আপনি মনটা শান্ত করে একবার ভালো করে ঝালিয়ে নিন । বের হওয়ার
আগে আপনি কী কী করেছেন '। স্বস্তি দেওয়ার জন্য বলিলাম ।
রানী জলের বোতল থেকে এক ঢোক জল খেয়ে একটা শ্বাস ছেড়ে মনে মনে সকালে ও কী কী কাজ করেছে সব একবার ভালো করে ভেবে
নিয়ে দেখলো প্রেসক্রিপশনটা ও নিয়েছে । ওর স্পষ্ট মনে আছে বেরোবার আগে ওর মা-ই ওর হাতে ওটা দিয়ে বলেছিল , ' ওষুধগুলো আনতে
কিন্তু ভু লিস না ' । না , ওটা ব্যাগের কোথাও না কোথাও আছে ।
…..' ধরুন ' ? মৃদু হেসে বলিল সুহৃদ ।
রানী সুহৃদের দিকে না তাকিয়েই অলসভাবে জবাব দিলো , " হ্যাঁ ধরছি "। মনে করিয়াছিল পুস্তকটি ধরিবার কথাই বলিতেছিল সুহৃদ ।
….' নিন ধরুন '? সুহৃদের মুখে তৃ প্তির হাসি ।
মুখ ফিরাইয়াই মহারানী নির্বাক । প্রবল আশ্চর্য হইয়া সুহৃদের দিকে সন্দিগ্ধ চিত্তে চাহিয়া রহিয়াছে। সুহৃদের হাতে প্রেসক্রিপশনটি দেখিয়া কী
বলিবে বা কী করিবে মাথামুন্ডু কিছু ই বুঝিতে পারিতেছে না ।
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…' এই আপনার গল্পের বইয়ের মধ্যে চোরাপথে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে ছিল । আমি বইটা খুলতেই ভয়ে ভয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো' । বলেই হো
হো করিয়া হাসিয়া উঠিল সুহৃদ ।
বুকের কাছে হাত রাখিয়া "উফফফ "বলিয়া একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কাগজটি লইয়া ব্যাগে চালান করিতে করিতে ধন্যবাদ
জ্ঞাপন করিয়া বলিল , "আপনি বাঁচালেন আমায় । কী যে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম , আপনাকে কি বলবো "।
…' এতে ধন্যবাদের কী আছে আপনার জিনিস আপনার কাছেই ছিল, বাইচান্স আমার মাধ্যমে সেটা বেরিয়ে গেছে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র' ।
….' না আমি পাতাল খুঁড়ে বের করেছি আর না পবনপুত্র হনুমানের মত দ্রোন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী এনে দিয়েছি । আপনার দ্রোন পর্বত
আপনার কাছেই ছিল আর বিশল্যকরণীও তার মধ্যেই গোপন আস্তানায় লুকিয়ে ছিল' ।
--" বাহ আপনিও তো বেশ ভালোই বললেন । কে বলবে আপনি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেননি। এইতো রামায়ণ তো বেশ জানেন দেখছি" ।
চোখমুখে প্রশান্তির হাসি গানের শিক্ষিকা রানীর ।
..' এক্ষেত্রে আপনার বৈদ্য সুষেনের দেওয়া বিশল্যকরণী হাতে পেয়ে গেছেন এবার সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে তার সদ্ব্যবহার করবেন । আর টেনশন্
নেই ' ।
স্যার আমার মেয়ের বইটা ? নান্টুর আবির্ভাবে ঘোর কাটলো একান্ত আলাপচারিতায়।
..' ওহো দেখেছো একদম ভু লে গেছি । আজ মনে করে সবার আগে তোমার মেয়ের বইটা ব্যাগে পুরবো । তার পর অন্য কাজ । ঠিক আছে' ?
নান্টু সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইলে রানীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল সুহৃদ , 'আসলে নান্টু অনেকদিন আগেই বলেছিল ওর মেয়ের এস এস টি
বইটা ছিঁড়ে গেছে , একটা নতু ন বই এনে দিতে । ভু লেই যাই । আজ মনে করে ঠিক নিয়ে নেবো '।
সৌহার্দ্যপূর্ণ হাসি প্রত্যুত্তরে পাইল সুহৃদ ।
দোকানের বেঞ্চিতে বসিয়া চায়ের ভাঁড় নামাইয়া সবে সিগারেটটি ঠোঁটে ঝু লাইয়া সদ্য কেনা লাইটার জ্বালাইয়াছে , সহসা পাশে আসিয়া কেহ
উপবেশন করিল । ফলতঃ অশক্ত বেঞ্চির উপর ভাঁড়ে রাখা ইষদুষ্ণ তরলটি কিছু টা ছলকাইয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল । কিঞ্চিৎ বিরক্ত মুখে
তাকাইতেই রাগ জলে পরিণত হইয়া যাইল । মহারানী হাতে ধূমায়িত চায়ের ভাঁড় লইয়া চুমুক দিতে ব্যস্ত । চোখাচোখি হইতেই মুচকি হাসিয়া
কহিল," অনেকদিন ধরেই ভাবছি আমিও আপনাদের মতো এখানের চা একবার খেয়ে দেখবো । আজ সুযোগ হয়ে গেল , তাই আপনার পেছন
পেছন নেমে পড়লাম । সেই যখন কলেজে পড়তাম তখন রাস্তার উল্টোদিকে একটা চায়ের দোকান ছিল । মাঝেমধ্যে ওখানে ভাঁড়ের চা খেতাম
। কলেজও শেষে করলাম আর ভাঁড়ের চা-ও । তাই আজ আর ভাঁড়ের চায়ের লোভ সামলাতে পারলাম না । নেমে পড়লাম । বেশ ভালো "।
…' চায়ের সঙ্গে টা-টাও চলবে নাকি' ? কৌতু কের ছলে বলিল সুহৃদ ।
ঠোঁট বাঁকাইয়া মুখ ইষৎ বিকৃ ত করিল রানী । "যেটা যাদের মানায় সেটাই করা উচিত । আমার ঠোঁটে লিপস্টিক আর আপনার ওটি "।
অপুষ্ট বাসের রাশভারী গর্জন শুনিয়া দু'জনের সম্বিত ফিরিল ।
-- " কতদূর পড়া হলো আপনার" ? আচমকা এ প্রশ্নে কিছু টা অপ্রস্তুত হইয়া জবাবে একটি শব্দে এ যাত্রা পার পাইল ,' চলছে' ।
সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথের শুভ সময়টি অতিসত্বর সমাপ্তির দরুন গানের শিক্ষিকার বিদ্যালয় চটজলদি আসিয়া করাঘাত করায় রানীকে নামিয়া
যাইতে হইলো । যেপথটি এতদিন মনে বিষাক্ত কাঁটার মতো ফু টিতো । প্রত্যাশা করিত যত শীঘ্র এই কন্টকময় পথ অতিক্রম করিয়া বাস হইতে
নামিতে পারিলেই স্বস্তি । আজ সেই প্রতিকু লতা সহসাই যেন অনুকু লে বহিতে লাগিল । সুহৃদ মনে মনে দুঃখিত হইয়া ভাবিল পথটা বড্ডো ছোট ,
আরো দীর্ঘ হলে ভালো হতো । অপরদিকের মনস্তত্ত্ব এখনো প্রকাশিত হয় নাই ।
সুহৃদ সবে খাতাপেন লইয়া বসিয়াছে । বিছানায় রাখা ফোনটা বাজিয়া উঠিলো । কবিতা ফোন করিয়াছে ।' হ্যাঁ বল্ কবিতা । কাজকর্ম কতদূর
এগোলো '? সুহৃদ হাসিয়া জানিতে চাহিল ।
কবিতা প্রত্যুত্তরে কিছু টা বিরক্ত ও বিরস হইয়া বলিল ,' ধূর ...এ ছেলের সাথে আমার হবে না , এখন থেকেই হামবড়া ভাব , যেন উনি এখনই
কত্তা হয়ে বসে আছে । দেখিস্ শেষ পর্যন্ত আমি এ বিয়েতে বেঁকেই বসবো , যদি না ওই পেছনপাকা লোকটা নিজেকে শুধরায় । শালা বাচাল '।
সুহৃদ কেমন হতচকিত হইয়া গিয়াছিল কবিতার কথাগুলো শুনিয়া । বলিল ,' কী বলছিস্ কী তু ই ? বিয়ে ভেঙে দিবি ? আরে প্রথম প্রথম
ছেলেরা ওরকম একটু পাকামো করে , তারপর ধাতানি খেয়ে ধীরে ধীরে পথে চলে আসে । তু ই আর কিছু দিন দেখ্ । তারপর না হয় ভাববি কী
করবি '।
…. ' মনে তো হচ্ছে না এ মাল শুধরাবে । সারাদিনে পঞ্চাশ বার ফোন করে নিজের প্রশংসা করেই পারে না । না রে এ মনে হচ্ছে বিয়ের আগেই
ডিভোর্স । মধুচন্দ্রিমার আগেই অমাবস্যা '। হো হো করে হেসে উঠিলো কবিতা ।
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…' আরে বাবা ঠিক আছে । সে দেখা যাবে । তাছাড়া কাকু কাকিমাও তো আছে । ওদের দিকটাও একবার ভাবতে হবে বৈকি ' ।
--' বাদ দে তোর কাকু কাকিমা । আমার পোষালে করবো না হলে সোজা এক ঘুষিতেই নকআউট্ । কী বলিস্' ? এবারের হাসিটা আরো
চওড়া ।' আর মহাশয় আপনার ? আপনার উনির কী খবর ? মৌমাছি তো বেশ ভালোই হুল ফু টিয়েছে তোর্ মনে । তা মধু-টধু কিছু
খেয়েছিস্ না মৌচাকের পেছনে ঘুরে মরছিস্ ? ময়দানে তো নেমেই পড়েছিস্ এবার কায়দা করে গোলটাও করে দে , বুঝলি '।
সুহৃদ যেন মনে মনে এই ভর সন্ধ্যায় ময়দানে নেমেই পড়েছে । সরিয়ে রাখা কাগজপত্র থেকে একটা এ-৪ নিয়ে ভাববাচ্যে অনেক কিছু
লিখে ফেলার চেষ্টা করিতেছে , কবিতার চিৎকারে সম্বিত ফিরল । 'কী রে ফোনে আছিস্ না প্রেমের পায়েসে কিসমিসের মতো ডু ব
দিচ্ছিস '?
..' তু ই না……. খুব ফাজিল হয়েছিস । দাঁড়া এবারে আয় দেখবি কী করি ? তবে কী জানিস তো , মেয়েটা মন্দ নয় । দেখতে শুনতে ভালই
আর স্বভাবটাও তু লতু লে । রোগাটে হলেও আলগা একটা আকর্ষনীয় দিপ্তী আছে '।' তাহলে আর দেরি কেন,যত তাড়াতাড়ি পারো
দিপ্তীকে তৃ প্তি করে নিজের করে নাও '…. কবিতার ব্যঙ্গাত্মক বচনে সুহৃদ কিছু টা বিড়ম্বনায় পড়িয়া দাদাসুলভ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিয়া
বলিল,,' ঠিক আছে তোকে আর অতো পাকাপাকা কথা বলতে হবে না । নে এবার রাখ , পরে ফোন করবো' ।
সারারাত ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সুহৃদ কতবার যে পেনাল্টি বক্সের ভেতরে প্রবেশ করিয়াছিল অথচ গোল করিতে অপারগ হইয়া মুখ
কাচুমাচু করিয়া ফিরিয়া সাইডলাইনের ধারে চুপচাপ বসিয়া ছিল , সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তাহা ভাবিয়াই লজ্জায় যেন মূর্ছা
যাইতেছিল । অন্তরে খুশীর প্রদীপ টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছিল তথাপি মুখে গভীর চিন্তার ছাপ । ইহার সত্যকারের কারণ সে নিজেও
অজ্ঞাত ।
মন বুঝিয়াছে সে মহারানীকে ভালো বাসিয়া ফেলিয়াছে । এবার উপায় ? ইহা ভাবিয়াই কিঞ্চিৎ উৎকন্ঠিত । কিন্তু উৎকণ্ঠা লইয়া
অলসভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না । কিছু একটা উপায় বাহির করিতেই হইবে । অনেক ভাবিয়া কোনো উপায় আর দুঃসাহস
জোগাইতে না পারিয়া একপ্রকার ভগবান ভরসে ছাড়িয়া মনে মনে কহিল ,' আহতকে আরো আঘাত করিয়া লাভ নাই । অন্ধকারের
আড়ালেই লুকিয়ে আছে আলো, আর অন্ধকার সরে গেলেই চোখ মেলে ধরবে আলো' ।
এভাবেই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে প্রণয় হেমন্ত হইতে শুরু করিয়া এখন গ্ৰীষ্মের গগনে সূর্যালোকের সহিত পরম পরাক্রমে
দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে । আহত যুগল, প্রেমের আবরণে আবৃত ।
" WHAT IS LOTTED CANNOT BE BLOTTED" অর্থাৎ " তু মি যাবে বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে " ভাব লইয়াই সুহৃদ এগাইয়া
চলিয়াছিল । অর্থাৎ নিরুপায় হইয়া সুহৃদ যখন শুনিল মহারানী উহার কারিক্যুলাম ভিটে ম্যাটরিমনি সাইটে আপলোড করিয়া
বসিয়াছে, যদিও মাত্রাজ্ঞায় ,তখন আদা জল খাইয়া আয়নার সম্মুখে বার বিশেক ডায়লগ আয়ত্ত করিয়া নিঃসন্দেহ ও সৎসাহস
জুটাইলে পর নিমাইকাকার দোকানে চা-সহযোগে কথাটি পাড়িয়া ফেলিল ," আমাকে নিজের করে পেতে ইচ্ছে করে না "? বলিয়াই
চাতক পাখির ন্যায় সদর্থক উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল। যেন প্রশ্নকর্তা পূর্ব হইতেই অনুমিত এ প্রশ্নের জবাব হ্যাঁ-তেই আসিয়া
ঠেকিবে ।
মহারানী মহাসাড়ম্বরে মহামান্য মহাশয়ের মহৎ মনস্কামনার মহানতা মানিয়া মৃদু মুগ্ধতায় মাথা নত করিয়া গ্ৰহন করিলো।
যুদ্ধজয়ী সেনাপতি সুহৃদ মনে মনে বিগলিত হইয়া কহিল….. ' বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা ' । কেবল বীর পুরুষেরাই এ পৃথিবীতে মর্যাদা পেয়ে
থাকেন।
দু'জনার অজানা অনেক তথ্য ইতিমধ্যেই আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছে । যেরূপ ফোন নং , বাড়ির লোকজন , আর্থিক অবস্থা ,
টুকিটাকি আত্মীয়-স্বজন বা কিছু সখ-আহ্লাদ ইত্যাদি ইত্যাদি । এবড়োখেবড়ো পথের এবড়োখেবড়ো প্রেমটা যখন হাইওয়ের মসৃণ
পথে প্রবেশ করিল ,তখন হইল এক বিপদ । না না তৃ তীয় কোনো মহারথীর আবির্ভাব ঘটে নাই । এতটা দুশ্চিন্তা না করিলেও চলিবে ।
বিপন্ন হইলাম গল্পের পুস্তক লইয়া । অভিনব ! ভাবিলেও অবাক হইতে হয় একখানি গল্পের বই মানুষের জীবনে বিপদ আনিতে সক্ষম ।
আমার অবর্ত মানে এই ভাড়া বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া একটি পরিবার আসিয়া জুটিয়াছে । যেটুকু দেখা যায় সর্বসাকু ল্যে জনা
ছয়েক সদস্য । বাবা মা আর চার সন্তান ,এটা আমার ধারণাকৃ ত । এই ছয়টি প্রাণী নির্বিকারে, নির্ভ য়ে , নির্ভাবনায় আমার সারা ঘর
জুড়িয়া বিচরণ করে । এক একটি যেন উগ্ৰপন্থী । কারণ ওদের সমস্ত পন্থাতেই উগ্ৰতার ছোঁয়া । গঠনমূলক ক্রিয়া ছাড়িয়া ধ্বংসাত্মক
কর্মসূচি ঘোষণা করিয়াছে যেন । লাজলজ্জা বলিয়া শরীরে বিন্দুমাত্র গুন নেই । এটা ছিঁড়ছে ,ওটা কাঁটছে , সেটা নষ্ট করছে ।
সারাদিনের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী লাগাতার ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তৃ প্ত হওয়া। কিছু টা আন্দাজ করতে পারিয়াছেন মনে হয়
পাঠকবন্ধু রা। হ্যাঁ ঠিকই ….. মূষিক।
ছন্দহীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এই মূষিক নির্লজ্জ পরিবারের দৌলতে আমার অবিন্যস্ত সংসারে ভাঙনের করুণ সুর বাজিয়া উঠিয়াছে ।
ইহাদের অপ্রিয় আশীর্বাদে বিপদ আসিয়া মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো ঝরিয়া পড়িল আমার নিরাপদ আশ্রয়ে ।
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' বাঙালে পাইছে রাজধানী কাহাইলরে বানাইছে পিকদানি ' । মানে সঠিক কাজের মূল্যায়ন হয় না । আমি অপরাধী । সঠিক জিনিসের উপযুক্ত মূল্য
দিতে পারি নাই ।
উক্ত অতিপ্রিয় লেখকের একখানি পুস্তক আমি গতকাল গোধূলি বেলায় পড়িতেছিলাম । প্রেয়সীর প্রতি যতটা যত্নবান আমি , ঠিক ততটাই
যত্নসহকারে গল্পটি পড়িতে মনোযোগী ছিলাম । পড়িতে পড়িতে সহসা পাওয়ার কাট্ । মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালাইয়া সারা ঘর খুঁজিয়া একটিও
মোমবাতি সশরীরে উদ্ধার করিতে পারি নাই । যে কয়টি আবিষ্কার করিয়াছিলাম ,সবকটিই দূর্ঘটনাগ্ৰস্থ । কাহাদের গোপন ষড়যন্ত্রে তাহা বলিয়া
শ্রীবিনায়ককে অশ্রদ্ধা করিবার সাহস ও ইচ্ছা কোনটাই নেই । যাহা হউক মোমবাতির শরনাপন্ন হইতে ছু টিলাম দোকানে । ভীড় ঠেলিয়া যত দ্রুত
সম্ভব মোমবাতি ক্রয় করিয়া আসিয়া প্রজ্বলিত করিয়া উহার শরণার্থী হইতেই চক্ষু চড়কগাছ । নিকষ অন্ধকারের অনিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় আপনা
হাত জগন্নাথ ভাবিয়া , এস্থলে আপনা দাঁত জগন্নাথ বলিয়া মহানন্দে ছ'টি কষ্টিপাথরের ন্যায় কালো স্পন্দিত প্রাণী আপন থাবা বসাইয়াছে মহা মহা
মূল্যবান সম্পদে । প্রায় এক চতু র্থাংশ ভু রিভোজ মহা সমারোহে উদরাগত করিয়া ফেলিয়াছে । আমার উপস্থিতি টের পাইয়া এক সেকেন্ড বিলম্ব না
করিয়া পগারপার । মুখ দিয়া আপনা হইতে একটি কু শব্দ বাহির হইয়া যাইলো । কী করিব ভাবিতেছি ,আর ঠিক সেই মুহূর্তে ই বজ্রবিদ্যুতের মতন
দ্বিতীয় আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল সেলফোনে । এই অতিচঞ্চল আর সদাসক্রিয় যন্ত্রটি শত্রুপক্ষের গোলাবারুদের ন্যায় ট্রিং-ট্রিং-------ট্রিং------------ট্রিং করিয়া নাচিয়া উঠিলো । যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয় বলিয়া শুনিয়াছিলাম কিন্তু এখন দেখিতেছি বাক্যটি সম্পূর্ণ ভু ল । ওটি
হইবে , যেখানে সত্যের ভয় সেখানেই ট্রিং-ট্রিং- হয় ।
ঘনিষ্ঠ প্রণয়ের প্রাথমিক পর্বে স্বল্প পরিমাণ কথা বার্তায় কাজ হইয়া যাইতো । তাহাতেও বারকয়েক প্রশ্ন আসিয়াছিল দেয় পুস্তকগুলি আমি
পঠনপাঠনে ব্যবহার করি কিনা ? তাহার জবাবে পজিটিভ উত্তরেই সন্তুষ্টি জোগাইলেও ক্রমশঃ বাক্যালাপের সময় বৃদ্ধি পাইয়াও তাহা আরো
প্রমোশন পাইয়া ভিডিওকলে যাইয়া গাড়িয়া বসিয়াছে । সবই মায়ার খেলা , বুঝলেন না । তথাকথিত আর চিরাচরিত রুগ্ন ভীতু টে প্রেমিক বরাবরই
প্রেমপলাশীর প্রান্তরে পরাজয় স্বীকার করিয়া নতমস্তকে সমস্ত শর্ত মানিয়া আসিয়াছে। আমার গৃহপলাশীর রণে কামানের পরিবর্ত হিসেবে আমার
দিকে তাক করিয়া রহিয়াছে ভিডিওকলের নল ।
ক্রিমিনাল আরো জোর ফেঁ সে গেল যখন ভিডিওকলে মহারানী দ্বিতীয় একটি অতি মারাত্মক ত্রুটি ধরাইয়া দিলো । পুস্তকের কয়েকটি পৃষ্ঠা
জ্বলিয়া পুড়িয়া নিশ্বেঃস হইয়া গিয়াছে যাহা অপরাধীর চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল । নেশা কাটিলো মহারানীর প্রশ্নে যে…' বইয়ের পাতাগুলো পুড়লো
কীভাবে ' ?
বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল । আমি এযাবৎ সেটি লক্ষ্য করি নাই । মনে পড়িলো পাওয়ার কাট্ হইবার পূর্বেই একখানি সিগারেট ধরাইয়া
সুখটান দিতে দিতে পড়িতেছিলাম । কিন্তু অন্ধকারে জ্বলন্ত সিগারেট টি তাড়াহুড়োয় কিভাবে যেন রাখিয়া মোমবাতি কিনিতে বাহির হইয়াছিলাম
তাহা কিছু তেই স্মরণে আসিল না । নিরুত্তর নিরুপায় নিরুত্তাপ মৌন রহিয়া সকল অপরাধ কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া স্বীকার করিলাম ।
সাজা লইয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত । ক্রু দ্ধানী আদালতের রায়ের অপেক্ষায় নিশি যাপন ও তারপর ….
মনে মনে ভাবিলাম ভিডিওকল হইলো গিয়া সাক্ষাৎ যম । চাতু রী করিয়া তথাকথিত ওই হুটহাট ভিডিওকলের অপ্রত্যাশিত আগমনের হেতু
পুস্তকখানি খুলিয়া পড়িবার ভান করি , যদিও পড়িবার আবশ্যকতা বা উৎসাহ কোনটিরই প্রয়োজন বোধ করি না । তার মানে এই নয় যে আমি
মহারানীর সহিত ছল করিতেছি , আসলে গল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অবহিত যেহেতু আমি…….থাক এ ব্যাপারটি না হয় নাই বলিলাম ।
আসলে এইটিই হইয়া থাকিবে , আচমকা পাওয়ার কাট্ হইয়া যাওয়ায় তিমিরাচ্ছন্ন বিজন গৃহে আ্যসট্রে ভাবিয়া জ্বলন্ত অগ্নিস্ফু লিঙ্গ টি পুস্তকের
উপর রাখিয়া মোমবাতি কিনিতে দোকানে চলিয়া যাইবার মারাত্মক ত্রুটি করিয়াছি । মাশুল হিসেবে উপহার পাইয়াছি অর্ধেক ভস্মীভূ ত পুস্তক ।
এমতাবস্থায় ওই ফোনের কারসাজিতে তাহা মহারানীর চক্ষু গোচর হইতেই বিষাক্ত প্রশ্নটি ছু টিয়া আসিল । " পুস্তকটি পুড়িবার হেতু "? সদুত্তর না
পাইয়া বা বলা চলে অধম অপরাধীকে কোনো রকম সুযোগ না দিয়া ক্ষু ব্ধ যোগিনী ফোন কাটিয়া নির্বাক করিয়া রাখে । নিজের স্বপক্ষে কিছু
বলিবার উপায়টুকু ও রুদ্ধ করিয়া আমাকে দুশ্চিন্তার কাস্টডিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আই-পি-সি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান প্রেমের ক্যারিকেচার ধারা
৪২০ অনুযায়ী অপরাধী সুহৃদ সেনের অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে । যদিও পাওয়ার সার্ভি স লোকেদের অব্যবস্থাপনার শিকার হইয়া অনিচ্ছাকৃ ত খুন
করিবার প্রয়াস অপরাধী নিজেই স্বীকার করিয়াছে । জলজ্যান্ত পুস্তকটিকে আগুনে পুড়াইয়া উহাকে হত্যা করিবার যে প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহা
আইনের চোখে দন্ডনীয় । আগামীকাল সকাল নয় ঘটিকায় ইহার সাজা ঘোষণা করা হইবে । আশা করি পাঠকবন্ধু রা যেন লড়ঝড়ে বাসকক্ষে
উপস্থিত থাকিয়া উক্ত অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন ।
এক্ষেত্রে কিছু কথা বলা আবশ্যক মনে করি । ত্রুটিপূর্ণ যজ্ঞকান্ডটি ঘটিবার পর আমি স্বদোষ স্বীকার করিয়া মেসেজ করি , যাহা বাস্তবে খাঁড়ার ঘা ।
মনে মনে সুখবৃষ্টি সেন মহাশয়ের পরম ভক্তিনীর প্রতি মমতা বোধ করিলাম আবার আমোদে হাসিয়াও উঠিলাম ।
অভিলাষীর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়া অবস্থা অনুমান করিয়া অতিশয় দূঃখিত বোধে অঙ্গারীভূ ত পুস্তকটির নবতম সংযোজন স্বহস্তে লইয়া বাস
স্টপেজের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম । বাসে উঠিবার পূর্বে ওটিকে সযত্নে ব্যাগে পুরিয়া দিলাম । মনে মনে হাসিয়াই চলিতেছি , এই ভাবিয়া যে ক্রোধে ও
বিরক্তিতে চন্ডালিনীর মুখের অবস্থা নেহাতই বিকৃ ত কু ঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে । আজকের বাসের ঢেঁ কির ন্যায় লম্পঝম্পটি অন্যান্য দিনের বিপরীতে
যাইয়া বেশ উপভোগ করিতেছি।
নির্দি ষ্ট কক্ষপথের পূর্ব নির্ধারিত স্থান হইতে সুন্দরী প্রেয়সী বাসে চড়িলেন এবং বলাবাহুল্য আমার দিকে থমথমে কর্ষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া
প্রত্যাশিতভাবে আমাকে এড়াইয়া ব্যবধান বাড়াইয়া অভিমানীনী পেছনের দিকে চলিয়া যাইলো । আমার মুখের হাসিটা দুষ্টুমিতে আরো চওড়া হইয়া
যাইল । কিছু পথ অগ্ৰসর হইবার পর আমি আমার স্থান ত্যজিয়া আজীমার নিকট যাইয়া উপবেশন করিলাম। কিছু ক্ষণ পরিস্থিতি মাপিয়া জপিয়া
হ্রস্বস্বরে কহিলাম ,' আই অ্যাম সরি , রিয়েলি ভেরি সরি । আসলে হঠাৎ করে আলো চলে যাওয়াতে …... তু মি আজ্ঞা করলে আমি গুনাগারি দিতে
প্রস্তুত '।
দেখিলাম গুন্ঠিতা জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া অতিসক্রিয় হইয়া রাস্তার পাশের বিপরীতে চালিত ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ক্ষেতখামার,তালগাছ ,
বটগাছ এগুলির প্রতি অত্যধিক সখ্যতায় মগ্ন । চোখেমুখে ছদ্ম অভিমানের আধিক্য আনিয়া আমাকে অবহেলা করিতে মত্ত । রাঙা ঠোঁট জোড়া
তিরতির করিয়া কাঁপিতেছে , চোয়াল দৃঢ়।
কিঞ্চিৎ আড়ষ্ঠ হইয়া নড়িয়াচড়িয়া বসিলাম । মৃদু হেসে বলিলাম , ' "গুলঞ্চ" -টি তোমার জন্য এনেছিলাম । একদম লেটেস্ট সংস্করণ । এই কালই
প্রকাশ পেয়েছে '।" গুলঞ্চ" হইলো পুস্তকটির নাম । 'এটা আর তু মি , দুটোই তো প্রায় একই প্রকার, মানে দুটোর স্বরূপ একই '।

কলি কথা -৫৬

রণজয়ের যেন কি একটা হয়ে গেল, নরসিংহ..... কি যে একটা মিসিং
লিংক....
কিছু একটা চোখের সামনে এসেও আসছে না। অন্যমনস্ক হয়ে গেল রণজয়।
আজ দুদিন হল রণজয় বাঁকু ড়া এসেছে। শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছাকাছি
একটা হোটেল এ এসে উঠেছে ওরা।
দুদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি। এক মিনিটের জন্যেও ধরছে না বৃষ্টি।

প্রবল বৃষ্টিতে বাইরের প্রকৃ তি পুরো সাদা হয়ে আছে। রণজয় তার ল্যাপটপ খুলে পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে আছে। বারবার মনে
হচ্ছে, কিছু একটা যেন খুব কাছে এসেও আসছে না।
ও পড়াশোনা শেষ করে পাহাড়ের আশেপাশের ল্যান্ডস্কেপ দেখতে লাগল ইন্টারনেটে।
পরদিন ও ঘুম থেকে উঠে দেখল, সুন্দর রোদ উঠেছে। প্রীতি তখনও ঘুমিয়ে । মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ব্যাগে কিছু জিনিপত্র
নিয়ে বেরোতে যাবে, এমন সময় প্রীতি উঠে বসল। ওকে দেখে ঘুম জড়ানো গলায় বলে উঠল, কি ব্যাপার তু মি বেরিয়ে
পড়েছ? আমায় ডাকলে না কেন?
রণজয় বুঝতে পারল, এখন প্রীতির কথার জবাব দিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।
ও বলল, ঠিক আছে, আছি তো বেশ কয়েকদিন। তু মি আজ হোটেলেই থাক। কাল নাহয় একসাথে যাব ওখানে।
আগে জায়গাটা ভালো করে দেখে আসি। কেমন?
মিনিট পনের লাগল, হোটেল থেকে শুশুনিয়া পাহাড় পৌঁছতে।
পৌঁছে দেখল, পাহাড়ের একেবারে নীচে নরসিংহের মূর্তি । অদ্ভুত ভাবে মূর্তি টি আলাদা। আলাদা এই অর্থে যেমন আমরা
নরসিংহের মূর্তি দেখে থাকি এই মূর্তি তেমন নয়।
ভীষণাকৃ তি মূর্তি । অনেক মানুষ পুজো দিচ্ছেন। স্থানীয়, কোল, ভীল, মুন্ডারাই বেশি। রণজয় হাত জোড় করে নমস্কার করে,
ওপর দিকে উঠে গেল, লিপি চাক্ষু ষ করতে। সত্যি ইতিহাস যেন কথা বলে। কতদিন আগের কথা লিপি যেন জীবন্ত হয়ে
সাক্ষ্য দিচ্ছে।
রণজয় এইসব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।
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'দাদা একটু আগুন হবে'?
চমকে উঠে তাকাল রণজয়।
একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। বেঁটে, ছোট ছোট চোখ, মুখে সুস্পষ্ট মোঙ্গলীয় ছাপ।
হলুদাভ ত্বক। বয়েস আন্দাজ ষাটের ওপর হবে। পরনে, কালো রঙের প্যান্ট ওপরে ঢোলা গেঞ্জি।
ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝু লিয়ে আগুনের জন্যে রণজয়কে জিজ্ঞেস করছে।
রণজয় পকেট থেকে লাইটার বের করে দিতে, সিগারেট ধরিয়ে ধীরে সুস্থে লাইটার টা রণজয়কে ফেরৎ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, দাদা এখানে কি বেড়াতে এসেছেন?
প্রথমে রণজয় লক্ষ্য করেনি রণজয় এখন বুঝতে পারল, লোকটির কথায় একটা অবাঙালী ছাপ রয়েছে।
তবে এই যে গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাওয়া লোকজনকে রণজয়ের বরাবরের অপছন্দ।
ও সংক্ষেপে 'হ্যাঁ' বলে সরে এল।
কিন্তু সেই নাছোড় ভদ্রলোক তার পেছনে পেছনে আসতে লাগল।
বিড়বিড় করে বলতে থাকল, চন্দ্রবর্মনের গুপ্তধন খোঁজার কাজে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, পেলে আধা আধি বখরা।
রণজয়ে রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। এই ভদ্রলোক কি করে জানল, যে সে এখানে কি করতে এসেছে। তাছাড়া, গুপ্তধনের কোন কথাই তো ......
সঙ্গে সঙ্গে রণজয়ের মাথায় একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে গেল।
প্রমোদরঞ্জন বাবুর ধাঁধার শেষ লাইন মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল।
সে আ চ গু
এখানে সেখানে আছে চন্দ্রবর্মনের গুপ্তধন নয় তো??
প্রথম থেকে একবার মনে করার চেষ্টা করল রণজয়। কিন্তু এই ঘ্যানঘ্যানে লোকটা বারবার একই কথা কানের কাছে বলে চলেছে।
ও বেশ জোরের সাথেই বলে উঠল,
আপনি আমায় একই কথা বারবার বলে চলেছেন কেন?
আমি বললাম না, আমি এখানে শুধুমাত্র ঘুরতে এসেছি? এরপর বিরক্ত করলে কিন্তু ......
লোকটি কিছু ক্ষন দাঁড়িয়ে ওর কু তকু তে ছোট ছোট চোখ দিয়ে রণজয় কে মেপে নিল।
তারপর সাপের মতো হিসহিসে গলায় বলে উঠল, কথাটা না শুনে ভালো করলেন না। আপনাকে পস্তাতে হবে।
এই বলে পেছন ফিরে হনহন করে হেঁ টে নিমেষে চোখের আড়াল হয়ে গেল।
এই ব্যাপারে রণজয় বেশ বিরক্ত হল। কোথা থেকে এসব লোক খবর পাচ্ছে কে জানে।
ও কিছু টা হেঁ টে নীচে গিয়ে
কাছেই একটা খাবার দোকান দেখে ঢুকে, কচুরী তরকারির অর্ডার দিয়ে টেবিল থেকে জলের মগ টা নিয়ে দু ঢোঁক জল খেয়ে চোখে মুখে জলের ছিটে দিল।
ও বসে বসে চোখ বন্ধ করে প্রমোদরঞ্জন বাবুর ধাঁধার কথাটা ভাবতে লাগল।
উঃ অ ন মূ মানে ......
আচ্ছা এই কচুরির দোকান টা পাহাড়ের পেছন দিকে রয়েছে, অর্থাৎ উত্তর দিকে। এদিকেই নরসিংহের মূর্তি রয়েছে। ওহ আচ্ছা....
উত্তরে আছে নরসিংহের মূর্তি ....ঠিক এটাই।এটাই হবে। এটা ওর সাব কনসাস মাইন্ড ঠিক ই বুঝতে পেরেছিল .। সেই জন্যে যখন বাড়িতে মাধব কীর্ত নিয়া
নরসিংহ শব্দটা উচ্চারণ করেছিল তখন ওর শুধু জানা মনে হচ্ছিল।আর মাত্র দু লাইন,এই দুটোর মানে উদ্ধার করতে পারলে....
উত্তেজনায় ওর হাতের তালু ঘেমে উঠল।
বাবু আপনার খাবার....
এসে গেছে ধোঁয়া ওঠা গরম গরম কচুরী তরকারী।
রণজয় সব কিছু ভু লে খাবারে মনোনিবেশ করল।
ঘন্টা খানেক পর পাহাড়ের এদিক ওদিক দেখে রণজয় ফেরার বাস ধরতে যাবে, ও দেখল,সামনে একটা ছোট দোকান, সেখানে এখানকার লিপি সম্বন্ধে , মন্দির
ও চন্দ্রবর্মনের গুপ্তধন সম্বন্ধে কিছু কথা ছোট করে বইয়ের আকারে লেখা রয়েছে।
এই নরসিংহ মূর্তি র মহিমা প্রচার করা রয়েছে। কথিত আছে, এই মূর্তি র পায়ের তলায় রয়েছে এক সুড়ঙ্গ যেখান দিয়ে নাকি অন্য এক জগতে যাওয়া যায়।
রণজয় বইটা ব্যাগের মধ্যে রাখল। হোটেলে গিয়ে বাদবাকিটা পড়া যাবে।
হোটেলে যেতে না যেতেই প্রীতির এক ঝাঁক প্রশ্ন বানের মত ছু টে এল। ও সেখানে কি দেখল, কতটা এগোতে পারল ইত্যাদি। ও মোটামুটি সংক্ষেপে কিছু কথা
বলে সোজা বাথরুমে ঢুকল।স্নান করে বেরিয়ে এসে হোটেলের ডাইনিং এ খেতে গেল।
প্রীতি আগেই খেয়ে নিয়েছিল।
খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসছিল,এমন সময় ওর হঠাৎ মনে হল,একজোড়া ছোট ছোট চোখ যেন ডাইনিং হলের কোনা থেকে ওকে লক্ষ্য করছে।
ও একটু অস্বস্তিতে ঘুরে তাকাল।
কেউ দেখছিল ওকে কিন্তু মুহূর্তে র মধ্যে যেন সরে গেল।
ও নিজের ঘরে চলে গেল।
ও আসতেই প্রীতি বলল, শোনো কেউ একজন তোমার নামে একটা পার্শেল দিয়ে গেছে। রুম সার্ভি স ছেলেটা এসে দিয়ে গেল।
ও খুব অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ কে দিয়ে গেল পার্শেল!!
ও তাড়াতাড়ি পার্শেল খুলতেই বেশ অবাক হয়ে গেল। ভেতরে শুয়ে আছে একটা পাহাড়ী কাঁকড়াবিছে।
প্রীতি দেখে আতঙ্কে খাটের ওপর উঠে পড়ল, বার বার বলতে লাগল, ওটাকে ফেলে দিয়ে এস। ওরে বাবা কি বীভৎস!!
পার্শেল টা মোটামুটি ভাবে সরিয়ে রেখে রুম সার্ভি সে ফোন করে রণজয় বলল, প্যাকেট টা সাবধানে নিয়ে বাইরে ফেলে দিতে। আর কোনরকম কারো কাছ
থেকে কিছু নেওয়ার আগে ওকে একবার জিজ্ঞেস করে নিতে।
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ফোন টা নামিয়ে রাখতেই সঙ্গে সঙ্গে ওর সেলফোনে একটা ফোন এল।
ফোনটা রিসিভ করতেই একটা খিক খিকে হাসি ভেসে এল, তার সঙ্গে একটা গলা। হিন্দী বাংলা মেশানো ভাষায় বলল
' কি স্যার? বিছু য়া দেখে ভয় পেয়ে গেলেন!!!
এখনও বলছি আমার কথা শুনুন।
নাহলে কিন্তু এর চেয়ে বড় কিছু ধামাকা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।
রণজয় কিছু বলার আগেই অপর প্রান্তে লাইন টা কেটে গেল।
রণজয় সেই নম্বর এ call back করতেই ফোনটা এমনি কেটে গেল।
রণজয় বুঝতে পারল, ও ধীরে ধীরে ঠিক রাস্তাতেই এগোচ্ছে, নতু বা,এমন একটা হুমকি ফোন আসত না।
পার্শেল কান্ড শেষ হতে বেশ সময় লাগল।
তাও প্রায় ঘন্টাখানেক।
রণজয় ব্যাগ থেকে অধ্যাপকের ডায়েরী টা বের করল। বার বার হেঁ য়ালি টা পড়ে ভাবার চেষ্টা করল।
কাছেই পড়ে ছিল আজকের কেনা চটি বইটা।
ডায়েরিটা রেখে বইটার পাতা উল্টে দেখল,রণজয়। নরসিংহের মহিমা প্রচার করা রয়েছে।
চন্দ্রবৰ্মনের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা রয়েছে।
বইটা বন্ধ করে সরিয়ে রেখে আবার ধাঁধায় মনোনিবেশ করল ও।
মাঝের দু লাইন ছিল
তা বা পা ত পা
পা প রা
তা দিয়ে কি হতে পারে, তার, আচ্ছা ওই চটি বইটাতে লেখা আছে,নরসিংহের পায়ের তলায় রয়েছে অনেক নীচে যাওয়ার গোপন পথ , তবে কি???
তার বাম পায়ের তলায় পাবে..
অনেক নীচে যাওয়ার মানে পাতাল .. বলা যেতে পারে...
ওহ....
তবে
রনজয় লাফিয়ে উঠল।
তার বাম পায়ের তলায় পাবে
পাতাল পথের রাস্তা।
তাহলে পুরোটা একবার পড়লে হয়
উত্তরে আছে নিরসিংহের মূর্তি
তার বাম পায়ের তলায় পাবে
পাতাল পথের রাস্তা
সেখানে আছে চন্দ্রবর্মনের গুপ্তধন!!
উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল রণজয়।
আর্কি মিডিসের মতো ইউরেকা ইউরেকা বলে রাস্তা দিয়ে ছু টতে ইচ্ছে হল ওর।
আপাতত ইচ্ছেটা মনের মধ্যে দমন করে ও প্রীতিকে জড়িয়ে ধরে বলল, প্রীতি পেয়েছি।
বুঝতে পেরেছি সব।
এবার যবনিকা উত্তোলন!
সুজিত কে ফোনে সব ব্যাপার টা জানাল রণজয়।
সুজিত লালবাজারে পোস্টেড। IG পোস্ট এ রয়েছে।
এই সব কাজে নামতে গেলে আইনের পূর্ন সহযোগিতা প্রয়োজন।
তারপর এই সব ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবমূর্তি কে খন্ডন করার অপরাধে অনেক সমস্যাও হতে পারে।
কারণ, সূত্র অনুযায়ী , বিগ্রহের বাম পায়ের নীচ দিয়েই রাস্তা চলে গেছে। সুতরাং বিগ্রহের গায়ে হাত দিতে হবে। আর এইভাবে একজন বাইরের লোক
হয়ে হঠাৎ করে বিগ্রহের গায়ে হাত দেওয়া বেশ কঠিন। বিগ্রহের গায়ে হাত দেন শুধুমাত্র পুরোহিত।
সকাল সন্ধ্যে বিগ্রহকে স্নান করিয়ে পুজো করেন পুরোহিত।
এই সব ব্যাপার গুলো সুজিত কে জানাতে, সুজিত বলল, বিষ্ণু মন্দির রহস্য সমাধানের পর আবার এক নতু ন রহস্য উদ্ধারে রনজয়!
নাঃ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোর এইসব adventure এর কথা বইতে লিখব ভাবছি।
পাবলিক খাবে বেশ। আসল ঘটনার সাথে চাট মশলার মতো কিছু খুন, উড়ো ফোন, বিচিত্র দেখতে কিছু মানুষ, কয়েকটা কুংফু , ক্যারাটে, ঢুকিয়ে
দিতে হবে। হটকেকের মত বাজারে হু হু করে বিক্রী হয়ে যাবে। কি বলিস?
বলে একটু হাসল সুজিত।
তারপর বলল, শোন, তোর প্রচেষ্টা ভালো।
ওই শিলালিপির রহস্য অনেকেই উদ্ধারের কাজে বহু গুণীজন লেগেছেন। তবে ব্যর্থতার লিস্ট টা বেশ লম্বা।
দেখ, কি করতে পারিস! যদি সত্যি সত্যি চন্দ্রবর্মনের গুপ্তধন উদ্ধার হয়, তবে একটা বিরাট ব্যাপার হবে। হয়তো ইতিহাস নতু ন করে লিখতে হতে
পারে।
আমি বাঁকু ড়ার ওসি কে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি। ওরা সবসময় তোকে প্রটেকশন দেবে।
তবে এটা একটা মূর্তি র ব্যাপার তো। এখানকার অধিবাসীরা তাদের আরাধ্য দেবতার গায়ে হাত দেওয়ার ব্যাপারটা নাও মেনে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে
অন্য পথ নিতে হবে।
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মন্দির কর্তৃ পক্ষ কে বলে, অন্তঃত দু দিনের মন্দিরে পুজো দেওয়া ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। ওটা আমার ওপর ছাড়। তবে এটা মনে রাখবি
ওই দুদিনের মধ্যে যা করার করতে হবে। বেশি সময় পাবি না। ঠিক আছে? বেস্ট অফ লাক।
ফোনটা নামিয়ে রাখল সুজিত।
রণজয় ল্যাপটপ খুলে আবার মগ্ন হয়ে গেল।
পরদিন খুব সকালে রণজয় উঠে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নিল। দেখাদেখি প্রীতিও। রণজয়ের পিঠের রুক স্যাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।
প্রীতিকে নিয়ে যাওয়ার রণজয়ের খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কারণ ও যেখানে যাচ্ছে, জায়গাটা বেশ বিপদসংকু ল। তার চেয়েও বড় কথা
কি ঘটতে চলেছে, তা কেউ জানে না। সেদিনের সেই বিছে পার্শেল করে দেওয়া, ডাইনিং হলে ওকে সারাক্ষন নজর রাখা এইসব ওর মনে
খচখচ করে কাঁটার মত বিঁধছিল। ওর বারবার মনে হচ্ছিল,ওর এই আবিস্কারের নেশায় প্রীতির কোন ক্ষতি না হয়ে যায়। অনেকবার
বোঝানোর পরও নাছোড় প্রীতি রণজয়ের কোন কথাই না শুনে একপ্রকার জোর করেই রণজয়ের সঙ্গে যাবে বলে স্থির করেছে।
তবে রণজয় বলে দিয়েছে কোথাও কোন বিপদের আঁচ পেলে তখনই ওকে ফিরে আসতে হবে, কোন ওজর আপত্তি শোনা হবে না।
প্রীতি ওর এই শর্তে রাজি হয়েছে,এবং যথারীতি বেরিয়ে পড়েছে।
হোটেল থেকে বেরিয়ে ওরা হাঁটছে এমন সময় প্রীতি বলে উঠল' ইস ভু ল হয়ে গেছে, মোবাইল টা ছেড়ে এসেছি বোধহয়। তু মি একটু
দাঁড়াও আমি এখুনি আসছি। বলে, প্রায় একরকম ছু টতে ছু টতে চলে গেল প্রীতি।
প্রায় মিনিট পনের কেটে যাওয়ার পর ও প্রীতির কোন পাত্তা নেই, আশ্চর্য!
মনে মনে বিরক্ত হল রণজয়। ওর ফোনে ফোন করতেই রিং হয়ে হয়ে ফোনটা কেটে গেল।
আবার ফোন করতেই, ফোনটা রিসিভ করল কেউ।অপর প্রান্তে একটা ভারী গলার আওয়াজ।
সেই হিন্দী বাংলা মেশানো কন্ঠ বলে উঠল, নমস্কার রণজয় বাবু, আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম।, আপনার wife এখন আমাদের
কাছে, ওকে আস্ত এবং সুস্থ অবস্থায় যদি ফিরে পেতে চান, তবে চুপচাপ আমার কথা শুনুন।
আপনার পুলিশ বন্ধু কে বলুন মন্দির থেকে পাহারা সরিয়ে নিতে।,এবং নরসিংহ মন্দিরের সামনে আমার লোক দাঁড়িয়ে থাকবে,ওকে
নিয়েই সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকবেন। তারপর চন্দ্রবর্মনের গুপ্তধনের হদিশ দিয়ে দিলেই, আপনার ছু টি।
আপনার ওয়াইফ কে আমরা ছেড়ে দেব। আর নয়ত আপনার ফু লের মত সুন্দরী বউ এর এমন অবস্থা করব, যে স্বয়ং ভগবান ও চিনতে
পারবে না।
রণজয় কোনরকমে বলে উঠল, ঠিক আছে, আমি আপনার কথামত কাজ করব, কিন্তু প্রীতির যেন কোন ক্ষতি না হয়।
হ্যালো... হ্যালো
বলতে বলতে ফোনটা কেটে গেল।
রণজয় বুঝতে পারল, ওর মারাত্মক ভু ল হয়ে গেছে। শত্রুকে এতটা হালকা ভাবে নেওয়া উচিত হয়নি। প্রথম দিন ই ওই লোকটার বিরুদ্ধে
স্টেপ নেওয়া উচিত ছিল। সুজিত কে বলে অন্তত....
মাথার চুল মুঠো করে ধরল রণজয়।
যা করতে হবে দ্রুত। ওর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভ র করছে,প্রীতির জীবনমরণ।
ও তাড়াতাড়ি সুজিত কে ফোন করল।
বলল, হ্যালো সুজিত, একটা কথা , আসলে আমার মনে হয়, আমাদের একাজে পা না বাড়ানোই ভালো। হয়তো ওখানে তেমন কিছু নেই।
তু ই এক কাজ কর, পুলিশ পাহারা সরিয়ে নে। আর কাল থেকে মন্দির খোলার ব্যবস্থা কর। আমরাও কাল ফিরে যাচ্ছি কলকাতা।সুজিত
শুনে কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, আমি পুলিশ পাহারা সরিয়ে নিচ্ছি, তাহলে।
রণজয় কোনরকমে একটা বাসে উঠে বসল। বুকের ভেতর উথাল পাথাল শুরু হয়েছে। প্রীতির কিছু হলে যে সে নিজেকে কোনদিনও
ক্ষমা করতে পারবে না।
ওকে এখানে আনাই উচিত হয় নি। দেশের বাড়ী রেখে এলেই ভালো হত। তাতে হয়ত একটু রাগারাগি হত, কিন্তু এইভাবে, আজ ওকে
বিপদের সম্মুখীন হতে হতে হত না।
শুশুনিয়া যেতে মিনিট কু ড়ি লাগল। বাস থেকে নেমে মন্দিরের দিকে হাঁটা লাগাল রণজয়।
মন্দির চত্বরে খুব একটা কেউ নেই। মন্দিরের সামনেই বড় করে একটা ব্যানার লাগানো আছে, মন্দির কে নতু ন করে সাজ সাজ্জা
করানোর জন্য দুদিন মন্দির জনসাধারণের জন্যে বন্ধ থাকবে।
সম্ভবতঃ সুজিত এর ব্যবস্থা।
রণজয় মন্দিরের সামনে আসতেই, মাটি ফুঁ ড়ে একজন উদয় হল, ওকে চাপা খসখসে গলায় বলল চলুন।
রণজয় মন্দিরের ভেতর ঢুকল। মন্দির বলতে , পাথরে নরসিংহের মূর্তি খোদাই করা। কিছু টা দূরে দিয়ে একটা ঝর্ণা বয়ে গেছে। মূর্তি টি
সত্যি অদ্ভুত আকৃ তির। কাছ থেকে দেখে ভক্তির চেয়ে বেশ ভয় লাগে বেশি। পাশেই রয়েছে একটা বৃষমূর্তি , আর কিছু বৌদ্ধস্তূপ।
অন্যসময় হলে হয়তো আরও কিছু টা সময় ধরে দেখত ,কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য। মাথায় দু রকম চিন্তা ঘুরঘুর করছে। এক, প্রীতি
কেমন আছে, দুই, এত কষ্ট করে, সেই শত্রুপক্ষের কাছে মাথা নোয়াতে হল, এখন এদের কবল থেকে বেরিয়ে আসবে কি করে?
মূর্তি র কাছে গিয়ে রণজয় প্রথমে নরসিংহের পায়ের দিকে লক্ষ্য করল। পাথরের দেবতা। । কোন ছিদ্র বা ওই জাতীয় কিছু ই দেখা যাচ্ছে
না।
তবে, অধ্যাপক যখন হেঁ য়ালি টা লিখেছিলেন, তখন দ্বিতীয় লাইনের গায়ে একটা anti clock wise তির চিন্হ এঁ কে দিয়েছিলেন।
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সম্ভবত, নরসিংহের বাম পা টি anti clock wise ঘোরাতে হবে, রণজয় হাঁটু গেড়ে বসে প্রানপনে শক্তি দিয়ে নরসিংহের বাম পা টা ঘোরানোর চেষ্টা
করল। মূর্তি এক তিল ও নড়ল না। এমনিতে মুর্তি টি বেশ বড়। তাকে সোজা ভাবে ঠেলতেই দম বেরিয়ে যাবে, তার ওপর এরকম ঘুরিয়ে ঠেলা বেশ শক্ত।
রণজয়ের সাথে সেই লোকটি, যে এসেছিল, সে চুপচাপ হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
রণজয়ের মনে মনে রাগ বিরক্তি দুটোই একসাথে হতে লাগল।
মনের রাগ মনে চেপে রেখে রণজয় জোর করে আর একবার মূর্তি টা চেপে ঘোরাতে লাগল।
অনেক ঠেলা ঠেলির পর মূর্তি টা একটু সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে, দেখা গেল ভেতরে একটা সিঁড়ি আছে। বেশ অন্ধকার।
রণজয় ব্যাগ থেকে ছোট টর্চ টা বের করে নীচের দিকে আলোটা ফোকাস করল।ও দেখতে পেল ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে অনেক নীচে। এতদূর
আলো যাচ্ছে না।
তার ওপর বিষাক্ত পোকামাকড় থাকতে পারে, বিষাক্ত গ্যাস থাকতে পারে।। পদে পদে মৃত্যুভয়।
তার মধ্যেই রণজয় আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকল।পেছনে পেছনে সেই লোকটা।
প্রায় মিনিট পনের যাওয়ার পর, একটা সর্পিল পথ শুরু হল। ভীষণ সরু পথ, তার ওপর এত ছোট, যে মাথা নীচু করে যেতে হচ্ছে। মাথা সোজা করার
কোন জায়গা নেই। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বেশ। এমনভাবে প্রায় মিনিট দশেক চলার পর, রণজয়ের গায়ে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস লাগল।
কাছাকাছি কোন জলাশয় আছে বলে মনে হল ওর। ও টর্চ টা ফোকাশ করল দেখল ওর পাশেই একটা পুকু র। ও অবাক হয়ে গেল! আশ্চর্য! এত নীচে
একটা পুকু র!!
ভালো করে, ও দেখে বুঝল,এটা প্রাকৃ তিক ভাবে তৈরী নয়। কেউ কোন উদ্দেশ্যে এই জলাশয় তৈরী করেছেন। রাজা চন্দ্রবর্মনের তৈরী সম্ভবতঃ।
ও অবাক হয়ে গেল! এত কষ্ট করে এসে শেষমেষ কিছু ই নেই, !!
নিজেকে খুব হতাশ লাগল।
পেছনের লোকটা এতক্ষন চুপ ছিল। এবারে হিন্দীতে রণজয় কে গালাগাল দিতে লাগল। রণজয় নাকি ওকে ঠকাচ্ছে! ভু ল জায়গায় ইচ্ছে করে
এনেছে, এভাবে কিন্তু সে ভু ল করছে, ওর আর প্রীতির জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সে। ইত্যাদি।
অন্যসময় হলে রণজয় লোকটাকে একটা চড় মেরে থামিয়ে দিত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি মাথা ঠান্ডা করার ইঙ্গিত দেয়।
ও হাতের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে জলাশয় টির কাছে গেল। ভালো করে দেখতে হবে। প্রফেসর পরিষ্কার করে লিখে গেছেন, এখানেই রয়েছে
গুপ্তধন। তাহলে তো এত ভু ল হওয়ার কথা না।চারপাশ ভালো করে দেখল রণজয়।
ভালো করে দেখে ওর মনে হল, এই জল বেশ পরিষ্কার। কোন বদ্ধ জায়গার জল হলে তো জল এতদিনে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে তো তা
হয়নি।
তাছাড়া এই জলটার নির্দি ষ্ট কোন উৎস তো দেখা যাচ্ছে না।
কিছু ক্ষন পর ও বুঝতে পারল, সম্ভবতঃ এর নীচে আর্টেজীয় কূ প ধরনের কিছু রয়েছে, যার উৎস মুখে জল জমা হয়ে এমন একটা জলাশয় সৃষ্টি
হয়েছে।
হঠাৎ ওর মনে হল, নীচের দিকে যেন কিছু একটা দণ্ডের সাথে বাঁধা রয়েছে।
ও ভালো করে দেখে বুঝল, এই দন্ডটির সাথে একটা মোটা চেন বাঁধা রয়েছে।
রাজা চন্দ্রবৰ্মন হয়তো তাঁর ধনভান্ডার মাটির নীচে পুঁতে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাকৃ তিক ভাবেই, জল ওপরে উঠে একটা জলাশয়ের সৃষ্টি হয়।
রাজা তখন ওখানে একটা দন্ড পুঁতে দিয়ে সিন্দুকটা ওখানে কৌশলে ফেলে রাখেন। আর তার সংকেত লিখে যান ওই শঙ্খলিপিতে।
ও ঝুঁকে আস্তে আস্তে চেনটা টানতে লাগল। বেশ ভারী কিছু যেন একটা বাঁধা রয়েছে চেন টার সাথে। বেশ কষ্ট হচ্ছে টানতে।
অনেক্ষন টানাটানির পর বেশ বড় সিন্দুক পাড়ের দিকে এল। রণজয় হাঁফাচ্ছিল। বেশ কষ্ট হয়েছে কাজটা করতে । ও কাছের দিকে টেনে আনতেই,
ওর সঙ্গের লোকটি "মাশাল্লা!!
বলে ওর সাথে হাত লাগল। রণজয় কিছু বলল না। এই মুহূর্তে ওর সাহায্য জরুরী।বেশ ভারী সিন্দুক। একা টেনে তোলা অসম্ভব প্রায়।
এতক্ষনে কাঠের পুতু লের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে কাজে হাত লাগিয়েছে এটাই অনেক। বহু কষ্টে সিন্দুক টাকে টেনে তোলা হল।
পাড়ে আনতেই দেখা গেল, বেশ ভারী সিন্দুক। এতদিন জলে থাকার ফলে গায়ে কিছু শ্যাওলা পড়ে গেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় সিন্দুকটার গায়ে
শ্যাওলা পড়লেও এতটুকু মরচে পড়েনি।
তখন বিজ্ঞান কতটাই না উন্নত ছিল।
কতবড় গৌরাবজ্জ্বল অতীত ছিল আমাদের।
সিন্দুকটা টেনে আনতে বেশ পরিশ্রম হয়েছে।
ওরা দুজন হাঁফাতে লাগল।
রণজয় দেখল সিন্দুকের মুখে বেশ বড় একটা তালা লাগানো রয়েছে।
কিন্তু তালা ভাঙ্গার কিছু তো নেই রণজয়ের কাছে।
ওর সঙ্গের লোকটি পকেট থেকে কি যেন একটা বোতল বের করল। সম্ভবত acid।ছিপি খুলে ঢেলে দিল তালার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে তালা খুলে গেল।
লোকটি লাফিয়ে উঠে, বেশ গায়ের জোরে সিন্দুক টা খুলে ধরল।
রণজয় কাছে গিয়ে দেখল, সিন্দুক ভর্তি সোনার গয়না , মোহর, বাসনপত্র এবং বেশ কয়েকটা অষ্টধাতু র মূর্তি রয়েছে, কৃ ষ্ণ রাধার যুগল মূর্তি , বুদ্ধমূর্তি
ইত্যাদি। ও আরো ভালো করে দেখার জন্যে ঝুঁকতেই বুঝতে পারল, মাথার পেছনে ঠান্ডা রিভলবারের নল ঠেকিয়ে রয়েছে লোকটা।
হিন্দিতেই বলল, ওগুলো এখন সব ওর।ওর দিকে তাকালেই রণজয়ের মাথার খুলি ফু টো করে দেবে।
রণজয় ওকে বলল এগুলো কারো নয়, এসব এখন সরকারি সম্পত্তি।
লোকটা দাঁতে দাঁতে পিষে একটা গালাগাল দিয়ে বলল, ' তোর কাজ শেষ। এখন তু ই চুপচাপ যেমন এসেছিলি তেমন চলে যা।
রণজয় বলল, কিন্তু প্রীতি? সে কেমন আছে? কখন ছাড়বে তোমরা ওকে?
লোকটা বলল, নিজে বেঁচে ফিরছিস এটাই অনেক।
রণজয়ের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল। এতক্ষন অনেক সহ্য করেছে, আর নয়। লোকটি একটু অন্যমনস্ক হতেই, ক্যারাটের প্যাঁচে ওকে শুইয়ে দিয়ে একেবারে
ওর বুকের ওপর চেপে বসে গলা চেপে ধরল রণজয়।
রিভলবার লোকটার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সোজা ওর কপালে ধরে বলল, তোর সর্দার কে ফোন করে বল, প্রীতির কিছু হলে তু ই এখানেই খতম হয়ে
যাবি। প্রীতিকে যেন সুস্থ এবং অক্ষত অবস্থায় হোটেল এ দিয়ে আসে তোর দলের লোক।

কলি কথা -৬১

এর যদি নড়চড় হয় তোকে সোজা ওপরে পাঠিয়ে দেব।
লোকটার গায়ে বেশ জোর। কিন্তু, তা হলে কি হবে ,রণজয়ের লম্বা চওড়া ব্যায়াম পুষ্ট শরীরের জোরের কাছে সে নিতান্তই শিশু। ওর হাত
থেকে মোবাইল নিয়ে ফোন করতে যাবে, এইসময় সামনে থেকে খুব পরিচিত গলায় আওয়াজ ভেসে এল।
সুজিতের গলা।
সুজিত বলে উঠল,
আর কাউকে ফোন করতে হবে না।
ওর সর্দার এখন থানায় বসে, মামা বাড়ির আদর খাচ্ছে।
উঠে আয় রণজয়। ওর দিকে অনেকগুলো রিভলবার তাক করা আছে, ও এতটুকু বেগড়বাঁই করলে সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়ার অর্ডার
আছে।
কিছু ক্ষণের মধ্যেই লোকটিকে নিয়ে বেরোন হল, সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। লোকটিকে নিয়ে গিয়ে সোজা পুলিশ ভ্যানে তু লে সোজা থানায়
নিয়ে গেল, বাঁকু ড়া পুলিশ। জানা গেল লোকটির নাম আলি।
আর্কি ওলজিস্ট টিম ওখানে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। । তারা ওই সিন্দুক ওখান থেকে আনার আগে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা
নিরীক্ষা করে দেখবে।
তারপর ভারত সরকারের দপ্তরে তা জমা পড়বে।
সুজিতের সঙ্গে রণজয় হোটেলে ফিরতে ফিরতে জিজ্ঞেস করল, প্রীতি...
ওকে থামিয়ে দিয়ে সুজিত বলল, প্রীতি ভালো আছে, আলির সর্দার আসনি চি এর
কাছ থেকে ওকে উদ্ধার কিরে আনা হয়েছে।
এরা একটা বিরাট চক্র। এদেশের সব antique চড়া দামে বিদেশের বাজারে বিক্রি করে।
ফোনে রণজয়ের কথা শুনে সুজিতের সন্দেহ হয়েছিল, যে রণজয় গতকাল, এত জোরের সাথে বলেছিল, যে চন্দ্রবর্মনের গুপ্তধন রয়েছে,
এবং সে সেটা উদ্ধার করবে, হঠাৎ এমন কি হল, যে এখন পিছিয়ে যাচ্ছে?
ওর কথামত সুজিত পুলিশ কে সাময়িক ভাবে সরিয়ে দেয়। নিজে সব কাজ ছেড়ে এমারজেন্সি বাঁকু ড়াতে আসে। সামনে থেকে সরে
গেলে কি হবে, সাদা পোশাকের পুলিশ সব সময় রণজয়কে নজরে রেখেছিল। যেই ওরা সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে যায়, সব খবর পৌঁছে যায়
সুজিতের কাছে। বাঁকু ড়া পুলিশ কে বলাই ছিল, ওসি, তার দলবল নিয়ে হাজির হয় ওই ঘটনাস্থলে।
মিনিট পনেরর মধ্যে রণজয়রা হোটেলে পৌঁছে গেল।
দরজা খুলল, প্রীতি। ওকে দেখে জড়িয়ে ধরল রণজয়! বলল, তু মি ঠিক আছো তো?
প্রীতি বলল, একদম।
রণজয় কে হোটেলের রুম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সুজিত ফিরে যাচ্ছিল, রণজয় ওকে ডেকে বলল, সুজিত শোন, এখন দুটো বাজে। তোর তো
এসব চক্করে পরে লাঞ্চ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। এক কাজ কর,তু ই আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করে তারপর ফিরিস।
ঘন্টাখানেক পর। লাঞ্চ টা বেশ জবরদস্ত হয়ে গেছে। মাটন, চিংড়ি, কাতলা সব ছিল। খেয়ে দেয়ে ওদের রুমে বসে সুজিত একটা
সিগারেট ধরাল।
একটা লম্বা সুখটান দিয়ে ছাই টা ছাইদানিতে ফেলে, বলল, ' রণ, এবার একবার গোড়া থেকে গা তো! ঘটনার শেষ টা আমি জানতে
পারলেও, প্রথম থেকে কিছু ই জানি না প্রায়। তু ই ছাড়াছাড়া বলেছিলি।
আজ তোর মুখ থেকে পুরোটা শুনব।
রণজয় নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলা শুরু করল।
রাজা চন্দ্রবর্মন বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সর্ব ধর্ম সহিষ্ণু ।জীবনের শেষ দিকে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন।
তিনি ভগবান বিষ্ণু র নামে ভূ দান করেছিলেন,তার উল্লেখ আমরা এই শিলালিপির প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশে পেয়েছি। শেষের অংশটিতে
এই গুপ্তধনের কথা লেখা রয়েছে। আমার ধারনা, তিনি ছাড়াও তাঁর এই সম্পদের কথা জানতেন রণ পো চে নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ।
চন্দ্রবর্মন হয়তো রণ পো চে এর সাহায্য নিয়ে তাঁর শেষ জীবনে কোন বুদ্ধমঠ তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই গুপ্ত সম্রাট
সমুদ্রগুপ্ত তাঁর রাজ্য আক্রমন করেন। তিনি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর সঞ্চিত কিছু সম্পদ এখানে লুকিয়ে রাখেন। এবং সংকেত হিসেবে,
তান্ত্রিক শঙ্খলিপির সাহায্য নেন।
হয়তো ইচ্ছে ছিল, যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারলে এই ধন সম্পদ ব্যবহার করে বৌদ্ধ মঠ গড়ে তু লবেন।
কিন্তু তাঁর ইচ্ছে অপূর্ন ই থেকে যায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সমুদ্রগুপ্তের হাতে বন্দী হন তিনি।
এর পরে কি হয়েছিল অথবা চন্দ্রবর্মনের কোন উত্তরাধিকারী ছিল কিনা,থাকলেও তাদের নাম কি সে সম্বন্ধ্যে ইতিহাস নীরব।
তবে আর একটা ঘটনা আছে, এই ঘটনার মধ্যে।
রণ পো চে ছিলেন একজন সর্বত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু । আমার মনে হয় , তাঁর কাছ থেকে চন্দ্রবর্মনের এই গুপ্ত ধনভান্ডারের হদিশ
পেয়েছিল,আর একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু
লবসাঙ গ্যাৎসো।
বৌদ্ধ ভিক্ষু হলে কি হবে, এনার মন ছিল লোভ ও পাপে পরিপূর্ণ।
তিনি চন্দ্রবর্মনের গুপ্তধনের কথা বলে আরো কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু র সাথে একটা গুপ্ত সমিতি গঠন করলেন। সর্ব্যাত্যাগী নির্লোভ
ভিক্ষু দের মনে বুনে দিলেন লোভের জাল। তাঁরা চেষ্টা করলেন ওই লুকোনো গুপ্তধন খুঁজে বের করার জন্যে।
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কিন্তু, রণ পো চের মুখ থেকে গুপ্তধনের সংবাদ বের করলেও লবসাঙ গুপ্তধনের ঠিকানা বের করতে পারেন নি। রাগে লবসাঙ রণ
পো চে কে হত্যা করেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও প্রায় ব্যর্থ লবসাঙ, এক ফন্দি বের করলেন, তিনি তাঁর গুপ্তসমিতি কে আদেশ
দিলেন, এইরকম আরো একটি গুপ্তসমিতি গঠন করার জন্যে।
তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য হবে ওই গুপ্তধন উদ্ধার ।
এভাবেই চলে আসছিল।
সেই গুপ্তদলের সদস্য হল আজকের এই ষড়যন্ত্রের মাথা আসনি চি। এই গুপ্ত দলের সদস্য হওয়ায় অনেক বিদ্যা জানা ছিল ওর।
অধ্যাপকের প্রমোদরঞ্জন দে যে শঙ্খলিপি পাঠোদ্ধার করে জানতে পেরেছিলেন, যে গুপ্তধন কোথায় আছে, সেটা বুঝতে পেরেছিল
এই আসনি চি।
কৌশলে অধ্যাপকের ডায়েরি থেকে ধাঁধা টা চুরি করার পর, অধ্যাপক কে হত্যা করে আসনি।
সম্ভবত যেই হোটেল এ অধ্যাপক ছিলেন, তাদের সূত্রেই আসনি পুরোটা জানতে পারে। তারপর, ট্রেনে অধ্যাপক কে ধাওয়া করে এক
অমোঘ বিদ্যা প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করে।
ভেবেছিল , অধ্যাপকের ধাঁধা থেকেই ওরা গুপ্তধনের হদিশ পেয়ে যাবে।
কিন্তু বিধি বাম।
ধাঁধাটার মানে উদ্ধার করতে পারেনি আসনি।
এরপর তো আমায় খোলা খুলি প্রস্তাব দেয় , আধা অধি বখরার কথা বলে। তাতে আমি রাজি না হওয়ায় কৌশলে প্রীতিকে
কিডন্যাপ করে।
বাকিটা তো তু ই জানিস।
এই বলে রণজয় চুপ করল।
সুজিত এতক্ষন মন দিয়ে শুনছিল। একটা ফোন আসতে ও উঠে গিয়ে কথা বলে এল।
এসে বলল, রণজয় আসনি পুলিশের ডান্ডা খেয়ে সব সত্যি স্বীকার করেছে।
তবে তু ই সত্যি খেল দেখালি একখানা।
তু ই ফিরে যাচ্ছিস কবে?
রণজয় বলল, ওই কাল ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।
সুজিত ওকে বাধা দিয়ে বলল, শোন, কাল তোর ফিরে যাওয়া হবে না। এখানকার ডি এম আসছেন কাল তোর সাথে দেখা করতে।
তোকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।
আচ্ছা আজ আমি চলি। তোরা রেস্ট নে।
ফিরে গিয়ে একটা ফোন করিস।
সুজিত বেরিয়ে গেল।
রণজয় দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে বলল, এবার শুধু ঘুম আর ঘুম।
তু মিও একটু রেস্ট নিয়ে নাও প্রীতি। সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরোব।
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Arkative
Portfolio
I'm Arka. I'm a visual artist. I like painting since childhood and since then nature's versatile essences
amazed me. Beeing an artist I use to capture those essences into my arts. Like every other evolving
artist, I too make different visual arts in different mediums. Some of them are watercolors, acrylics,
permanent markers, pen on paper, canvas, clay, sun board, clothes etc. Recently started digital
printing and a huge opportunity to explore.
contact for more details- 7044099328

Location- Nabanagar, Duillya, Howrah, West Bengal, India 711302

Arkative

ACRYLIC ON CANVAS

GOUACHE COLOUR ON PAPER

PRICE-12000.00

PRICE-2500.00

ACRYLIC ON PANAL//CANVAS

PRICE START FROM 110.00
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