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

"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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"পিহল্ ভাদের পিড়য়ােছ মেন �কান্ �দশ অিভনব?
�তামার কেপাল-পরশ না �পেয় পা��র �কয়া-�রণু,
�তামাের �িরয়া ভাদেরর ভরা নদীতেট কঁােদ �বনু।
কুমারীর ভী� �বদনা-িবধুর �ণয়-অ� সম
ঝিরেছ িশিশর-িস� �শফািল িনিশ-�ভাের অনুপম।
  ওেগা ও কাজল-�মেয়,   
উদাস আকাশ ছলছল �চােখ তব মুেখ আেছ �চেয়।
কাশফুল সম �� ধবল রাশ রাশ ��ত �মেঘ
�তামার তরীর উিড়েতেছ পাল উদাস বাতাস �লেগ।"

'বষ�া-িবদায়'- কাজী নজ�ল ইসলাম---চ�বাক

িবে�াহী কিবর এই �লখাট�কু  আমােদর ভা� মােসর ৫ম  E-magazine এ উে�খ না করেল,
একটা বড় শূন�তার সৃ� হি�ল। তাই আর িক.......
ভা� মােসর স�ে� বলেত �গেল বলেত হয়;
"আের এিক! 
�ট কের নামল �য বৃ�!
এক পশলা বৃ� �শেষ আবার �রােদর �খলা।"
হঁ�া, �ক এই রকমই �কৃিতর �খলা �দখা যায় ভাে�র সকােল, �যটা হয় �মঘ-বৃ� মাখা।
আবার দপুুের কড়া �রােদর ঝলক। আবার কখনও স��ায় �মেঘর আনােগানা। তাইেতা
কােরা কােরা ভাবনাটা এমন হেতই পাের �য বষ�াকাল এখেনা �শষ হয়িন।
িক� ভা� মােস 'তাল পাকা গরম' পড়েলও �কৃিত এ সময় থােক ি��তার �বিচে�� ভরা,
নরম ও �কামল। মােঝ মেধ� বৃ� ঝরেলও; আকাশ �সেজ উঠেত থােক নীল িনম�ল �েপ,
�যখােন �পঁজা ত�লার মেতা �ভেস �বড়ায় �মেঘেদর দল। ভা� �শেষ আি�ন আসেত আসেত
�কৃিত �ছেয় যায় এক �গ�য় ��তায়। ভাে� সূচনা, আি�েন পিরপূণ�তা!
দইু মােসর আয়ু িনেয় এেস �কৃিতেত শরৎ �কাশ কের তার ব�মাি�ক অবয়ব।

যাই �হাক, অেনকটা সময় িনেয়ই আপনােদর সময় ন� করলাম। তাই �বশী �দরী না কের
আপনােদর সৃজনশীল সৃ� িনেয় �� করা যাক আমােদর এই মােসর "কিল কথা"।

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

  ©Copyright Disclaimer:- All the Contents used in this E-magazine is either created by us(KOLI
KATHA/কিল কথা) or it's provided by its creator, We didn't grant those contents source
authenticity. Please check all the information about the creator to learn more about their
content.  Don't use any of this content without our or the creator's authorization. If you want
to use our content or any other's Creator content, please contact us. We will be happy to
help you.







কিল কথা -০১

পরিদন সকােল সাধুবাবা তার কথা মেতা জিমদার মশােয়র সােথ �দখা করার উে�েশ� জিমদার বািড়েত আেসন। জিমদার বািড়র �েত�েকই
অত�� ভি�র সােথ সাধুবাবােক �াগতম জানান। িক� সাধুবাবা এসেবর মেধ�ও �কমন �যেনা শাি� পাননা। কারণ জিমদার বািড়েত �ঢাকার
পর �থেকই িতিন এক অত�� বােজ গ� �পেত �� কেরন। িতিন ল�� কেরন এক িবকট পচা আঁশেট গে� জিমদার বািড়র বাতাস ভারী হেয়
আেছ। িক� এ বািড়র কাউেক �দেখই মেন হে�না �য তারা আেদৗ �কােনা  বােজ গ� পাে�।
জিমদার বািড়েত খুব য� কের সাধুবাবােক খাবার পিরেবশন করা হয়। িক� এই িবকট গে�র মেধ� সাধুবাবা �তমন িকছ�ই �খেত পােরন না।
দপুুেরর খাওয়া �শেষ সাধুবাবা জিমদার বাবুর সােথ িকছ�  কথা বলেত চাই একাে�।
জিমদার মশায় এবার একাে� কথা বলার জন� সাধুবাবােক িনেয় তােদর �বঠক ঘের চেল যান।জিমদার মশােয়র সােথ সাধুবাবা এবার একাে�
িকছ�  কথা বলেত �� কেরন। িতিন বেলন ," �নুন জিমদার মশায় আপনােদর �ােম �েবেশর সময় �থেকই আিম বুঝেত পাির �য আপনােদর
�ােমর উপর ভয়ংকর �কােনা িকছ�র ছায়া পেড়েছ। িক� �ােমর মােঝ মা ভবানীর মি�র �দেখ আিম িনেজই মেন মেন ভাবেত থািক �য হয়েতা
আমারই �কাথাও �কােনা ভ�ল হে�। িক� গতকাল রােত আপনার এক �জার মুেখ �ােম ঘেট যাওয়া ঘটনা�েলা �েন আিম িনি�ত হই �য না
আমার গণনায় �কােনা ভ�ল হয়িন।িক� আপনােদর বািড়েত আসার পর আিম খুব িবকট একটা আঁশেট গ� �পেত �� কির। আমার মেন হয়
আপনার বািড়েতই ভয়ংকর িকছ�র বাস রেয়েছ।"
এত�ণ সাধুবাবা যা যা বেলিছেলন তা চ�পচাপ �নিছেলন জিমদার মশায়। �থেম সাধুবাবার কথা�েলা জিমদার মশায় শা�ভােব  �নেলও
�শেষর কথা�েলা �েন তার �বশ রাগ হয়। জিমদার মশায় এবার �বশ িবরে�র সােথই বেলন," আপিন আেগ �য কথা�েলা বলিছেলন তা
িব�াসেযাগ� হেলও আপনার �শেষর কথা�েলা আিম মানেত পারলামনা। আর আপিন �কান পচা আঁশেট গে�র কথা বলিছেলন। �কাথাও পচা
গ� �তা দরু �কােনা বােজও গ� ও �নই।"

সাধুবাবা এবার বেলন," জিমদার মশায় আপনারা �কউই এ গ� পােবন না।এটা �কােনা সাধারণ গ� নয় এ এক অিত�াকৃত গ�। িবেশষ �মতা
স�� �কােনা ব�াি� ছাড়া এ গ� �য কােরা পাওয়ার কথাও নয়। িক� আিম িনি�ত �য আপনােদর বািড়েত খুব খারপ িকছ�  আেছ। আর খুব
শী�ই �স �গাটা �ামেক �াস করেব।"

জিমদার মশােয়র এবার �বশ রাগ হয়। িতিন বেল," আ�া সাধুবাবা আমােদর  বািড়েত বা �ােম যিদ অ�ভ িকছ�  �থেকও থােক তেব আমরা বুেঝ
�নব।আপনােক আমােদর �ােমর ব�াপাের এত িচি�ত হেত হেবনা।আপিন এখন আসেত পােরন।" এট�কু বেল জিমদার মশায় �বঠক ঘর �থেক
�বিরেয় যান।



কিল কথা -০২

সাধুবাবা আর িক করেবন।  আস� িবপদ স�েক�  জানা সে�ও জিমদােরর সাহায� ছাড়া তার িকছ�  করারও িছল না। এবার িবষ� মুেখ
সাধুবাবা যখন �বিরেয় যাি�েলন তখন �পেমর িদেক তার নজর যায়। িতিন ল�� কেরন �পেমর �পছেন �কমন �যন একটা ঘর কােলা
ছায়া �পেমর সােথ সােথই ঘুের �বড়াে�। 
িতিন এবার �পমেক তার কােছ ডাকেলন। �পম এেস সাধুবাবার পােয় হাত িদেয় �ণাম করেলন।সাধুবাবা তােক আশীব�াদ কের
বলেলন," বাবা �তামার নাম িক?"
�পম উ�র িদেলা," আমার নাম �পম । আিম এবািড়র �ছােটা �মেয় িশবানীর �ামী।"
সাধুবাবা এবার �পমেক বেলন," বাবা �পম �তামরা সােথ আমার িকছ�  কথা আেছ।"
"হঁ�া বাবা িক বলেত চান বলুন" উ�র �দয় �পম।
সাধুবাবা বেলন," না এখােন এ বািড়েত দািড়েয় কথা �েলা বলা যােবন। ত� িম বরং আজ িবেকেল  �ােমর মা ভবানীর মি�ের এেসা। আিম
ওখােনই �তামার অেপ�ায় থাকেবা।" এট�কু বেল সাধুবাবা জিমদার বািড় �থেক চেল যান।

এভােব আবার সে�� নােম ভবানীপুেরর বুেক। �পম সাধুবাবার কথা মেতা যথাসমেয় মা ভবানীর মি�ের যায়। 
সাধুবাবা �পেমর জন�ই অেপ�া করিছেলন।এবার �পমেক �দখেত �পেয় িতিন তােক িনেজর কােছ ডাকেলন। �পম সাধুবাবার কােছ
িগেয় সাধুবাবােক �ণাম করল। তারপর �পম িজে�স করেলা " এবার বলুন বাবা আপিন িক বলার জন� আমােক মি�ের �ডেকেছন।"
এবার সাধুবাবা �পমেক বেলন," হ�া বলেবা ।িক� তার আেগ ত� িম বলেতা �য ত� িম িক িকছ�  িদন �থেক িনেজর মেধ� অ�াভািবক �কােনা
িকছ�  ল�� করেছা? অ�াভািবক �কােনা পিরবত� ন বা অ�াভািবক �কােনা আচরণ .
" হ�া বাবা িকছ�  আচরণ গত িদক �থেক আিম আমার মেধ� �বশ পিরবত� ন ল�� করিছ। আমার �কমন �যন মেন হয় মােঝ মেধ� আিম �যন
আমার িনেজর মেধ�ই থািকনা। তখন আমার কথা বাত� া বা ব�বহােরর উপেরও আমার �কােনা িনয়�ণ থােকনা। আিম  আমার অিন�া
�ে�ও অেনক কথা বেল �ফিল ,অেনক কাজ কের �ফিল। আর �সিদন �তা আিম আমার উপর �থেক এতটাই িনয়�ণ হািরেয়
�ফেলিছলাম �য আিম আমার �ী িশবানীর মেনও অেনক ক� িদেয় �ফেলিছ।" এক িন�ােস �বশ িব�য় িমি�ত কে� কথা�েলা �শষ
কের �পম। 
সাধুবাবা এবার �বশ িচি�ত �ের উ�র �দন ," তাহেল আমার সে�হই �ক।"........

�পম সাধুবাবার কথা �েন এবার একট�  উি�� কে�ই তােক িজে�স কের," িক হেয়েছ বাবা..? আমােক একট�  খুেল বলুন।"
সাধুবাবা এবার বলেত �� কেরন,"�তামার ওপর �কােনা ভয়ংকর অপশি�র ছায়া পেড়েছ। �সই অপশি�র যত�ণ ত� িম ও বািড়েত
থাকেছা তত�ণই �তামার সােথ সােথ থাকেছ। �তামার �িত� গিত িবিধর উপর নজর �রেখ চেলেছ । আর বলেত পােরা অেনক সময়
�স �তামােক িনয়�ণও করেছ। তখন ত� িম িনেজর মেধ� থাকেছা না । �তামার কােজর বা কথার উপর �তামার �কােনা িনয়�ণ থাকেছনা।"
�পম সাধুবাবার কথা�েলা �েন চরমভােব িবি�ত হয়।আর বেল," আমার ওপর অপশি�র ছায়া আেছ তা আপিন বুঝেলন িকভােব
সাধুবাবা..? আর আপিন এটাই বা বুঝেলন িকভােব �য �সই শি� �ধু জিমদার বািড়েত থাকা অব�ােতই আমার সােথ থাকেছ..? এমনও
�তা হেত পাের �য �স এখেনা আমার সােথ আেছ।"
"আিম যখন জিমদার বািড়েত যাই আর �তামার সােথ আমার �দখা হয় তখন আিম ল�� কির �তামার �পছেন এক �ঘার কােলা ছায়ার
অি�� িবদ�মান। �স ও বািড়েত �তামার সােথ সােথই থাকিছল সবসময়। িক� তার �ভাব �য �ধু জিমদার বািড়র মেধ�ই সীমাব� তা
আিম জিমদার বািড়েত �েবেশর সমেয়ই বুেঝিছলাম।কারণ সারা �ােমর বাতাস ত�লনামূলক ভারী হেলও �ােমর বাতােস �কােনা পচা
আঁশেট গ� �নই। পচা আঁশেট গ�টা �ধু জিমদার বািড়র মেধ�ই আপাতেতা সীিমত।অথ�াৎ �সই অপশি�র �ভাবও এখেনা �ধু
জিমদার বািড়েতই সীমাব�।আর জিমদার বািড়েত �স �ভাব িব�ার করেছ �ধু �তামার উপর । তাই মােঝ মােঝ ত� িম িনেজর মেধ�
থাকেছনা বেল �তামার মেন হে� । আর এসব কথা�েলা জিমদার বািড়র মেধ� থাকা অব�ায় বলেল �সই অপশি� এ�েলা স�েক�
�জেন িগেয় আেরা সতক�  হেয় উঠত।আর তাই �তামােক কথা�েলা বলার জন� এ মি�ের ডাকা।"এ পয�� বেল কথা �শষ কেরন
সাধুবাবা। 
িকছ��ণ এভােবই চ�প �থেক সাধুবাবা আবার বলেত �� কেরন," �তামােক আর আমােক িমেলই এই �ামেক বঁাচােত হেব।নাহেল এ �াম
িকছ� িদেনর মেধ�ই �শানপুরীেত পিরণত হেব।  িকছ� িদেনর মেধ�ই িকছ�  না করেত পারেল আেরা ভয়ংকর হেয় সব �শষ কের �দেব ওই
িপশাচ।"
সাধুবাবার কথা�েলা �েন এবার �পম �বশ িচি�ত হেয় যায়। িচি�ত মুেখই �স সাধুবাবােক িজে�স কের," তাহেল বাবা এখন আমার
করণীয় িক? আপিনই এ সমস�া �থেক মুি�র পথ বলুন।" 
এবার সাধুবাবা বেলন ," আিম িনেজও জািননা িকভােব এ �ঘারতর িবপদ �থেক মুি� পাওয়া স�ব। িক� আপাতত ত� িম জিমদার
বািড়েত িফের িগেয় জিমদার মশাইেক বলেব �ধু �লেঠলেদর িদেয় পাহারা বসােল চলেবনা। এ পাহারা আেরা �জারদার করেত
�লেঠলেদর �ােমর িকছ�  মানুষেকও পাহারা �দওয়ার দািয়� িদেত হেব। কারণ আমরা এখেনা জািননা �ক এই িপশাচ সাধনা করেছ আর
িকভােব সবাই উধাও হে�।" 
" িক� তার আেগ �তামার ডান হাতটা এিদেক দাও" বেলই �পেমর ডান হাতটা িনেজর কােছ �টেন �নয় সাধুবাবা। আর �পেমর বা�েত
একটা কবচ �বেধ �দয়। 
�পমেক কবচটা পরােত পরােত সাধুবাবা বেলন,"এটা মা মহামায়ার আশীব�ািদ কবচ। এ কবচ� �তামােক িপশােচর মায়ার হাত �থেক
র�া করেব। তার মায়া �তামার ওপর আর কাজ করেবনা। িক� কখেনা এ কবচ� িনেজর শরীর �থেক আলাদা করেব না।" 
�পম তারপর সাধুবাবােক �ণাম কের জিমদার বািড়েত িফের আেস।
এিদেক �ােম মানুষ উধাও হওয়ার ঘটনার �কােনা পিরবত� ন হয়না।তাই  �পম সাধুবাবার কথা মেতা জিমদার মশায়েক বেল," �ােমর
পাহারা আেরা �জারদার করেত হেব। আর এর জন� �ধু আপনার �লেঠলেদর িদেয় হেবনা।িকছ�  �ামবাসীেকও এই পাহারা �দওয়ার
দািয়� িদেত হেব।"
�পেমর  কথা�েলা জিমদার মশােয়র �বশ যুি�যু� মেন হয়। আর এরপর িতিন িকছ�  �ামবাসীেকও �লেঠলেদর সােথ �াম পাহারার
কােজ িনযু� কেরন।



কিল কথা -০৩

এিদেক �ােমর মানুেষর এই িবপদ �দেখ িশবানীর মন খুব অি�র হেয় ওেঠ। তার �কন �যন মেন হেত থােক এ িবপদ সামেন আেরা ভয়ংকর
হেয় উঠেত চেলেছ। তাই আজ সকােল িশবানী মা ভবানীর মি�ের আেস। �সখােন এেস �স মােক পুেজা �দয় এবং বেল," মােগা ত� িম �কন এ
িবপদ িদে�া �ােমর এ িনরীহ মানুষ�েলার ওপর। মা ত� িম এই িবপেদর হাত �থেক �ামবাসীেক র�া কেরা। ত� িম চাইেল কেরা �মতা �নই
�য �ামবাসীেদর �কােনা �িত করেব। মােগা ত� িম এই িবপেদর হাত �থেক এই িনরীহ মানুষ�েলােক বঁাচাও।" 
িশবানীর সােথ তখনও সাধুবাবার পিরচয় হয়িন। তাই সাধুবাবা তখনও িশবানীেক িচনেতন না। সাধুবাবা িশবানীর �পছেন দঁািড়েয় িশবানীর
�াথ�না�েলা �নিছেলন।
এবার িশবানীর �াথ�না �শষ হেল িতিন িশবানীর উে�েশ� বলেলন," �ক ত� িম মা ? িক �তামার পিরচয়.?"

িশবানী সাধুবাবার কথা�েলা �েন একট�  চমেক �পছেন �ঘাের। �স �পছেন ঘুের �দখেত পায় একজন সাধু দািড়েয় আেছ।
িশবানী সাধুবাবােক �ণাম কের। তারপর বেল," বাবা আমার নাম িশবানী ।আিম এখানকার জিমদার মশােয়র �ছােটা �মেয়।"
সাধুবাবা িশবানীর কথা �পেমর মুেখ অেনক �েনেছ।এবার িনেজর �চােখ �দেখও িনেলন। সিত�ই �পম িশবানীর স�েক�  এক বণ�ও
বািড়েয় বেলিন। িশবানীেক �দেখ সাধুবাবার মেন হেলা �া�াত মা ভবানী তার সামেন দািড়েয় আেছন।  
িশবানী সাধুবাবার সােথ কথা বেল বািড়েত িফের আেস।

এিদেক �ােম পাহারা আেরা কড়া করার পর িপশােচর জন� �ভাগ �জাগাড় করা রাইেয়র জন� অেনক ক�কর হেয় দঁাড়ায়।আর সারািদন
ব� �চ�ার পেরও রাই �কােনা িশকােরর ব�াব�া করেত পােরিন। তাই যত �বলা গড়ােত থােক তেতাই রাইেয়র িচ�াও বাড়েত থােক। কারণ
�স যিদ �কােনা িশকার না িনেয় খািল হােত িপশােচর সামেন যায় তাহেল িপশাচ তােকই িনেজর িশকার বািনেয় �নেব।
এখন িক কের িশকার �জাগাড় করা যায় এসব িনেয়ই রাই �বশ িকছ��ণ িচ�া করেত থােক। এমন সময় িশবানী রাইেয়র ঘের আেস িকছ�
বলার জন�। িশবানীেক �দেখই রাইেয়র সারা শরীর �েল যায়। িক� হঠাৎই রাইেয়র মাথায় একটা বুি� �খেল যায়। " আ�া �কমন হয় যিদ
আজ িশবানীেকই র� িপশােচর �ভাগ িহেসেব উৎসগ�  করা যায়। তাহেল তার �ভ�র �ভােগর ব�াব�াও হেব আবার তার পেথর কাটা
িশবানীেকও সারাজীবেনর জন� িনেজর পথ �থেক সিরেয় �দওয়া যােব।" এটাই ভাবেত থােক রাই। িক� িশবানীর আচমকা ডােক রাইেয়র
ভাবনায় �ছদ পেড়। 
এবার রাই তার কায� িসি�র জন� িশবানীেক আজ �স পরম মমতা ভরা কে� িনেজর কােছ ডােক। িশবানী িদিদর এমন আকি�ক
পিরবত� েন �বশ অবাক হয়। িক� িশবানী �বশ খুিশ হেয় সরল মেনই িদিদর কােছ যায়। এবার রাই তােক িনেজর কােছ বিসেয় বেল," আয়
িশবানী আমার পােশ একট�  বস। আিম �তােক অেনক ক� িদ তাইনা..? রােগর মাথায় অেনক আেজ বােজ কথাও বিল �তােক। আিম িনেজর
ভ�ল বুঝেত �পেরিছ �র �বান। আর কখেনাই আিম �তার সােথ খারাপ ব�াবহার করেবানা। িনেজর িদভাইেক �মা কের �দ ত�ই।"
িশবানী এবার রাইেক জিড়েয় ধের বলেত থােক," না িদভাই আিম িক �তামার উপর রাগ করেত পাির। ত� িম �তা আমার িদিদ। ত� িম এভােব
বেলানা আমার অেনক খারাপ লােগ। আিম �তামার ওপর �কােনা রাগ কিরিন �গা।" 
" আ�া তেব বস ত�ই এখােন । আিম আজ �তােক িনেজর হােত পােয়স খাওয়ােবা। দাড়া আিম রা�াঘর �থেক �তার জন� একট�  পােয়স
িনেয় আিস।" এই বেল রাই রা�াঘেরর িদেক চেল যায়।
রাই এবার রা�াঘর �থেক পােয়স িনেয় আেস িশবানীর জন�।আর  সুেযাগ মত তােত িমিশেয় �দয় অেনক�েলা ঘুেমর ওষুধ। রাই পরম যে�
িশবানীেক �সই পােয়স খাওয়ােত খাওয়ােত মেন মেন বলেত থােক," খা িশবানী খা । িনেজর জীবেনর �শষ খাওয়া �খেয় �ন।কারণ এর পর
ত�ই আর খাওয়া মেতা অব�ায় থাকিবনা। বরং আমার �ভ�ই �তােক িনেজর িশকার বানােব।" এসব ভাবেত ভাবেতই রাইেয়র মুেখ ফুেট
ওেঠ এক �পশািচক হািসর �রখা।
  পােয়স খাওয়ার িকছ��েনর মেধ�ই িশবানীর �বশ ঘুম পায়। আর িনেমেষই �স গভীর ঘুেম তিলেয় যায়। রাই এবার স�প�েণ িশবানীেক
িনেয় �সই �� কুঠুিরেত হাত পা মুখ �বেধ �রেখ আেস।
এিদেক �পম সারািদন িশবানীেক �কাথাও �দখেত না �পেয় রাইেক এেস িজে�স কের ," এই রাই িশবানী �কাথায় �র জািনস..? �সই সকাল
�থেক িশবানীেক খুজিছ িক� পাি�না। "
�পেমর িশবানীর �িত এেতা ভােলাবাসা �দেখ রাই এর শরীরটা �যন রােগ �েল যায়। �স মেন মেন বেল," �পম ত�ই িশবানীেক সারাজীবন
খঁুজেলও আর পািবনা।িশবানী আর িফরেবনা �তার জীবেন।" িক� মুেখ রাই বেল," নাহ �র �পম আিম িশবানীেক �কাথাও �দিখিন �র।"
'ও আ�া" বেল �পম �বশ উি�� মুেখই আবার িশবানীেক খঁুজেত খুঁজেত অন�িদেক চেল যায়।

যথারীিত আবার সে�� নােম। রাই আজ ভীষণ খুিশ মেন �� কুঠুিরেত িগেয় তার �ভ�র আ�ান করেত �থেক। িকছ��েনর মেধ�ই আবার
�সই পূেব�র মেতাই জা�ব শ� করেত করেত রাইেয়র সামেন র� িপশাচ �কট হয়। রাই আজ খুিশ মেন বেল ," �ভ�  আজ আপনার জন�
িবেশষ �ভােগর ব�াব�া কেরিছ। �ভাগ িহেসেব যােক আজ িনেজ এেসিছ �স হয়েতা আপনার কােছ অন� আর পঁাচটা সাধারণ মানুেষর 
 মেতা হেলও ও আমার পেথর কাটা। দয়া কের আপিন �ভাগ �হণ কের আমার পেথর কাটােক িচরতের সিরেয় িদন।" এট�কু বেলই রাই
িশবানীেক িপশােচর সামেন িনেয় আেস। 
র� িপশাচ এবার ধীর পােয় িশবানীর সামেন এেস এক িবকট শে� আত� নাদ কের �পছেন সের যায়। তারপর ভীষণ রােগ িচৎকার করেত
করেত বলেত থােক, �তার এেতা বড় সাহস। ত�ই আমার িবনােশর জন� এেক �জেন বুেঝ আমার সামেন িনেয় এেসিছস।"
রাই এবার  �বল িবি�ত হেয় বেল," আপনার িবনাশ আিম �কন চাইেবা �ভ� । আিম �তা �ধু আমার পেথর কাটা িশবানীেক আপনার �ভাগ
িহেসেব  উৎসগ�  কেরিছলাম। যােত আপিন ওেক িবনাশ কেরন। িক� আপিন এ�েলা িক বলেছন �ভ�  ? িশবানী একটা সাধারণ মানুষ হেয়
আপনােক িবনাশ করেব িক কের..?"
এবার িপশাচ আবারও �সইভােব আেগর মেতা িচৎকার কের বেল ওেঠ," ওের মূখ�  �মেয়। ও �কােনা সাধারণ �মেয় না। ও হেলা �দবী
মহামায়ার অংশ। ও যিদ এখন ঘুম �থেক �জেগ ওেঠ তেব �তার সােথ সােথ আমার িবনাশ ও িনি�ত।" 
" �ভ�  তেব িক ওর িবনাশ কখেনাই স�ব না ..? কখেনাই িক আমার পেথর কাটা সরেব না?" কা�া জিড়ত কে� িজে�স কের রাই।



কিল কথা -০৪

" অবশ�ই স�ব। �শান আর দিুদন পেরই অমাবস�া। �সিদন ত�ই আমার উে�েশ� নরবিল িদেয় �সই রে� আমার অিভেষক করিব। তেবই আিম আমার
পূণ�  শি� িফের পাব।আর তারপেরই মহামায়ার এই অংশেক িবনাশ করেত আিম স�ম হেবা। িক� এখন আমার পুন� শি� না থাকায় আিম ওর
িকছ�ই করেত পারবনা। উপর� ও যিদ এখন �জেগ ওেঠ তেব ও আমার িবনাশ করেব। তাই এখনই ও �জেগ ওঠার আেগই ওেক এ ঘর �থেক সিরেয়
িনেয় যা।" এট�কু বেলই িবকট গজ�ন করেত করেত র� িপশাচ কােলা �ধঁায়ার কু�লী হেয় বাতােস িমেশ যায়।
অপরিদেক �পম িশবানীেক খঁুজেত খঁুজেত �� কুঠুিরর সামেন চেল এেসিছল। িক� �পম হয়েতা �সখােন দাড়ােতা না যিদনা কুঠুিরর ব� দরজার
ফঁাক �থেক আেলার �রখা �দখা �যত।  �পম �সই আেলার �রখা �দেখই আলেতা কের দরজাটা একট�  ফঁাক কের �সই ফঁাকায় �চাখ রােখ। আর তােত
�স �দখেত পায় ঘেরর মেধ� র�া�র পিরিহতা রাই য� করেছ। িক� িকেসর য� এটা �তা বুেঝ উঠেত �পেমর খুব �বিশ সময় অেপ�া করেত
হয়না। কারণ িকছ�  সমেয়র মেধ�ই �সখােন এক ভয়াল দশ�ন িপশােচর আিবভ� াব ঘেট। িপশাচেক �দেখ �পম �চ� ভয় পায়। তী� আতে� তার মুখ
�থেক �ায় িচৎকার �বিরেয় আসিছল ।িক� ব� কে� �স িনেজেক সামেল �নয়।
�পেমর আর বুঝেত বািক থােকনা �য রাই-ই িপশাচ সাধনা করেছ আর তার জন�ই আজ এই িনরীহ �ামবাসীরা অেঘাের �াণ হারাে�।
এরপর �পম দরজার আড়াল �থেক িপশাচ ও রাইেয়র সম� কেথাপকথন �শােন আর বুঝেত পাের �য িশবানীর হােতই একমা� এ িপশােচর িবনাশ
স�ব। 

িকছ��ণ পর �পম যখন বুঝেত পাের �য রাই এখন িশবানীেক িনেয় কুঠুিরেত �থেক �বিরেয় যােব তখন �পম �সখান �থেক  আড়ােল সের  যায়।
আর মেন মেন ভাবেত থােক "কাল সকেলই একবার সাধুবাবার কােছ িগেয় সবটা খুেল বলেত হেব।"

িকছ��ণ পর �পম িশবানীর ঘের এেস �দেখ িশবানী তখনও গভীর ঘুেম ম�। আর িশবানীেক �দেখ মেন হে� �যন �কােনা �দবী �যাগ িন�ায় ম�।
এিদেক  �ােমর মানুষেক এ িবপেদর হাত �থেক বঁাচােনার �কােনা উপায় এখেনা �বর করেত না �পেয় সাধুবাবা মা মহামায়ার ধ�ােন বসার িস�া�
�নন।
ধ�ােন বসার িকছ��েণর মেধ� সাধুবাবা �দেখন  তার সামেন এক �জ�ািতর বলয় �কট হে�। এবার �সই বলয় �থেক এক �দবী ক� �ভেস আেস। �সই
�দবী ক� বলেত থােক," সাধক ত� িম �কন �ডেকছ আমায়? িক জানেত চাও ত� িম?"
সাধুবাবা এবার �সই �জ�ািতর বলেয়র উে�েশ� �ণাম কের বলেত �� কের," মা �গা ত� িম �তা অ�য�ামী।�কােনািকছ�ই �তা �তামার অজানা নয়। মা
�গা ত� িম বেল দাও আিম িকভােব এই সাধারণ িন�াপ �ামবাসীেদর জীবন বঁাচােত পারেবা। ত� িম বেল দাও মা ত� িম বেল দাও "
এবার �সই বলয় �থেক আবারও �সই নারী কে� উ�র �ভেস আেস," এ �ােম  র� িপশােচর আগমন ঘেটেছ। িক� এখন তার িবনােশর সময় আগত।
সামেনর অমাবস�ায় আিম মহাকািল �েপ তার িবনাশ করেবা। আমার মহাকালী �েপর জাগরণ হেয় �গেছ আমার আশীব�ােদ জ�ােনা িশবানীর
মেধ�। �স এখন �যাগ িন�ায় রেয়েছ এবং আে� আে� িনেজেক ��ত করেছ। ত� িম আগামীকাল সকােল তার �ামীর সাহােয� ওই জ�ল এক�
কু�র �তির করেব। আর �সখােন িশবানীেক িনেয় �রেখ আসেব। িনি�ত করেব �কউ �যন ঐ কু�েরর িদেক না যায় আর  িশবানী �িপ মহাকালীর
িন�া �যন �কােনা ভােবই না ভাে�। িন�া সমেয়র আেগ ভ� হেলই িক� চরম �লয় আসেব। সময় হেল �স িনেজই তার িন�া ভ� কের অ�ভ শি�র
িবনাশ করেব। �তামার ম�ল �হাক।" এট�কু বেলই �সই �জ�ািতর বলয় আে� আে� িমিলেয় যায়।
সাধুবাবা এবার আে� আে� �চাখ খুেল মা ভবানীর সামেন িগেয় মা �ক �ণাম কের বেল," মা �গা অেনক দয়া �তামার। আিম �তামার �দওয়া আেদশ
অনুযায়ীই কাজ করেবা।"
পরিদন সকাল হেত না হেতই �পম সাধুবাবার কােছ আেস। আর গতকালেকর সম� ঘটনা বলেত থােক। এরপর সাধুবাবাও মােয়র কাছ �থেক
পাওয়া আেদেশর কথা �পমেক জানায়। �পম সব �েন িবি�ত কে� সাধুবাবােক বেল," এজন�ই গতকাল িশবানীেক ঘুমােত �দেখ �কােনা সাধারণ
মানুষ মেন হি�লনা।" 
এবার সাধুবাবা এবং �পম মােয়র আেদশ অনুসাের �ােমর পােশর জ�েল এক� কু�র �তির কের। �পম এরপর সকেলর �চােখর আড়ােল
িশবানীেক �সখােন িনেয় এেস আেগর মেতাই �িয়েয় �দয় যােত �কােনাভােবই তার ঘুম না ভাে�। িক� িশবানী �িপ মা কালীেক এবার �পম �ণাম
করেত যায়।আর তখনই �স �নেত পায় ,�কউ �যন এক গ�ীর নারী কে� তােক বলেছ," না �পম আিম এখন �তামার �ীর শরীের আিছ। আর ত� িম
িশবানীর �ামী। তাই আিম এখন �কােনাভােবই �তামার �ণাম িনেত পারবনা।" 
�পম এবার একথা�েলা �েন �ত �সই ঘর �থেক �বিরেয় যায়।

এভােবই অমাবশ�ার আেগর রাত�ও �কেট যায়। আজ অমাবস�া। িক� আজেকর িদনটা �যন অন� আর পঁাচটা িদেনর �থেক স�ূণ�  আলাদা।
আজেক ভবানীপুর �ামটা �যন একদম িন��। �কাথাও �কােনা পািখ পয�� ডাকেছ না। �যন �কৃিতও বুঝেত �পেরেছ �য আজ চরম ভয়ংকর িকছ�
হেত চেলেছ। 
আজ সাধুবাবার কথামেতা �ােমর পাহারা আেরা �জারদার করা হেয়েছ। তাই আজ রাইেয়র পে� এ �ােমর কােরা িশকার করা �ায় অস�ব। 
তাই আজ রাই খুব িচি�ত।এেতা পাহারার মেধ� �স িকভােব আজ িশকােরর ব�াব�া করেব।িক� এটাও �ক �য আজ তার �য কেরই �হাক িশকােরর
ব�ব� করেতই হেব। কারণ আজই অমাবস�া। আজ তােক তার �ভ�র উে�েশ� নরবিল িদেত হেব। তারপর তার �ভ�র উে�েশ� একটা মানুষেক
�ভাগ িহেসেবও উৎসগ�  করেত হেব। িক� িকভােব �স দেুটা িশকার করেব..?
হঠাৎ রাইেয়র তার �সই িব�� �লেঠেলর কথা মেন পেড়। তােক �ডেক রাই বেল," আমার আজ দজুন মানুষেক লাগেব। আমার জন� দেুটা মানুেষর
ব�াব�া কের দাও।  িক� আজ �লেঠল� এ কােজর জন� রািজ হেত পারেলানা। �স বলল, আমােক �মা করেবন। আজ আিম এ কাজ করেত
পারেবানা। আজ �ােম এতটাই করা পাহারা �য মানুষ �তা দরু আজ �কউ �কােনা প�েকও ধের আনেত পারেব না। তাই আজ আমােক আপিন �মা
ক�ন।কারণ এ কাজ করেত িগেয় কেরা হেত ধরা পড়েল আমার চাকির থাকেব না।"
�লেঠল�র কথা�েলা �েন রাইেয়র �চ� রাগ হয়।আর তাই �স যখন ঘর �থেক �বেরােত যায় তখনই ঘের থাকা পাথুের ফুলদািনটা িদেয় রাই �চ�
�জােড় এক আঘাত কের �লেঠল�র মাথায়।মু�েত� ই �স মা�েত পেড় যায়। আর রাই তােক তার আজেকর �থম িশকার িহেসেব কুঠুিরেত �রেখ
আেস। িক� আজ তার ি�তীয় িশকার �ক হেব..? িকভােব �স আজেক ি�তীয় িশকার করেব.! এসবই ভাবেত থােক। এভােবই স��া ঘিনেয় আসেত
থােক ভবানীপুেরর বুেক। আর আেরা �যন িন�� হেয় �যেত থােক �াম�।  
িক� রাই তার ি�তীয় িশকােরর ব�াব�া করেত পােরিন এখেনা । এবার িক হেব ভাবেত থােক রাই।
এিদেক আজ মহা কালীপূজা ।তাই রাইেয়র দাদ ুবােদ সবাই ই মা ভবানীর মি�ের চেল �গেছন মােয়র পুেজার জন�।িক� রাইেয়র দাদরু শরীরটা
আজ অেনক  অসু�। তাই ই�া থাকা সে�ও আজ তার আর মােয়র পুেজায় যাওয়া হেলানা। �� কুঠুিরেত �যেত �গেল দাদরু ঘেরর সামেন �থেকই
�যেত হয়। 

এবার কুঠুিরেত যাওয়ার সময় রাই �দেখ দাদ ুতার ঘের �েয় আেছ পাশ িফের। রাই এমিন-ই িশকােরর িচ�ায় পাগল িছল। তারপর দাদেুক ঘের একা
�দেখ তার মাথায় এক �পশািচক বুি� �খেল যায়। 



"দাদ ুতােক �ছােটা �থেকই অেনক ভােলাবােস। �কােনা  কােজই কখেনা বাধা �দয়িন। আর রাইও িবপদ পড়েল সবসময় দাদরু কােছ ছ� েট
আসত। আর দাদইু তােক �সখান �থেক উ�ার করেতন। হঁ�া, হঁ�া আজও তার দাদ ুএই িবপেদ দািড়েয় তােক বঁাচােব । দাদইু হেব আজ তার
ি�তীয় িশকার।" আর িকছ�  ভাবেত পাের না রাই। অিত স�প�েণ দাদরু ঘের �েবশ কের রাই। তারপর   দাদরু ঘের থাকা ফুলদািনর এক
বািড় আর দাদ ু�ান হারায়। রাই ভােব দাদ ুবুিঝ মারা �গেছ।  তাই �স এবার এক �কার টানেত টানেতই দাদেুক �� কুঠুিরেত িনেয় আেস।
কুঠুিরেত এেস �স য� �� কের । র� িপশাচেক আ�ােনর য�। আজেকর য�টা একট�  িবেশষ য�। কারণ আজ তােক এই �থম
িনেজর হােত বিল িদেত হেব। আর তাও নরবিল। িচ�া করা যায়! �সই শা�-িশ� রাই িকভােব এেতা িহং� হেত পাের। �স �তা খারাপ
িছলনা। হঁ�া ওই িশবানী-ই তােক খারাপ কেরেছ। �সিদন যিদ িশবানী তার �পমেক তার কাছ �থেক না �কেড় িনত তাহেল �তা এসব
কখেনাই করেতা না �স। এসব ভাবেত ভাবেতই রাইেয়র �চাখ রােগ লাল হেয় যায়। আর রাই এবার বিলর �জাগাড় করেত থােক। 

িক� কােক বিল �দেব �স? দাদেুক?? না না যতই �হাক দাদেুক বিল �দওয়া তার পে� স�ব না। আজেক �স অন� িশকােরর ব�াব�া করেত
পারেল কখেনাই �স তার দাদেুক মারত না। হঁ�া ওই �লেঠলটােকই বিল �দেব রাই। আর দাদেুক �ভাগ িহেসেব না হয় উৎসগ�  করেব ।

এবার হািরকােঠ �লেঠেলর মাথাটা আে� কের রােখ রাই। তারপর সব িবিধ �মেন এক �কাপ মাের মাথাটা ল�� কের। আর সব �শষ।
িফনিক িদেয় র� �বিরেয় আেস �লেঠেলর মু� িবহীন ধড় �থেক। �সখান �থেকই এক� পাে� িকছ�টা র� ধের �নয় রাই তার �ভ�র
অিভেষেকর জন�। বিলর পর আবার যে� বেস রাই।  বাইের এবার হঠাৎ কেরই �বল ঝড় �� হয়। এবার আে� আে� রাইেয়র পােশ
�ইেয় রাখা দাদরু �ান িফরেত থােক। �ান িফের দাদ ু�দেখ একটা কুঠুিরেত দাদেুক �িয়েয় রাখা হেয়েছ। তার হাত পা বঁাধা।  তার পােশ
বেস ওটা �ক য� করেছ?  ওটা িক তার রাই িদিদভাই..? হঁ�া, রাই য� করেছ। িক� কার য� করেছ �স.? 
এসব ভাবেত ভাবেতই দাদরু হঠাৎ �চাখ যায় তার সামেন রাখা মা� িদেয় �তির এক িপশাচ মূিত� র উপর। আের এটা �তা �সই িপশাচ মুিত�
�যটা ব� বছর আেগ িতিন �সই অেঘার তাি�েকর কােছ �দেখিছেলন। তেব িক �সই তাি�েকর �দওয়া অিভশাপ সিত� কের রাই �সই ভয়াল
র� িপশােচর সাধনা করেছ..?! আর ভাবেত পােরনা দাদ।ু িতিন এবার �াণ পেন মা ভবানী �ক �রণ করেত থােকন। 
এিদেক রাই এবার র� িপশােচর মুিত� েক তার সামেন রাখা পাে�র র� িদেয় �ান করায়।আর র� িপশাচেক তার পুন� শি�েত পুন� �েপ
�জেগ ওঠার আ�ান জানায়। এবার আকাশ বাতাস কি�ত কের এক তী� হািসর শ� �শানা যায়। নাহ এ �কােনা মানুেষর হািস না। এ
এক হাড় িহম করা �পশািচক হািসর শ�। এবার হািসর শে�র সােথ আে� আে� যে�র আ�েনর িশখা �থেক উেঠ আেস এক ভয়াল
দশ�ন িপশাচ। তার িতন� মাথা।হােত এক� িবশাল খড়গ। 

অমাবস�া �� হয়। আজ সারা �াম �যন �ঢেক �গেছ িনি�� অ�কােরর চাদের।হঠাৎ �ামবাসীরা ল�� কের, �ােম চলেত থাকা ঝেড়র
�েকাপ �যন অেনকটা �বেড় �গেছ। আর �কউ না বুঝেলও সাধুবাবা ও �পম বুঝেত পাের মােয়র জাগার সময় হেয় এেসেছ। এবার সবাই
ল�� কের তােদর �ােমর জ�েলর িদক �থেক ঝড়� একট�  ঘুিন�র �প িনেয় �বল �বেগ জিমদার বািড়র উে�েশ� এিগেয় যাে�।
এিদেক রাই র� িপশাচ �ক বেল ," �ভ�  এই িনন আপনার আজেকর �ভাগ। আিম আমার সবেথেক ি�য় মানুষ আমার দাদেুকই আপনার
পােয় উৎসগ�  করলাম। আপিন এবার এই �ভাগ �হণ কের আমার মেনা বাসনা পূণ�  ক�ন।" 
র� িপশাচ এবার আে� আে� রাইেয়র দাদরু িদেক অ�সর হয়। �স এবার যখিন রাইেয়র দাদরু ধড় �থেক মাথাটা আলাদা করেত যােব
তখনই আকাশ বাতাস কািপেয় এক তী� নারী কে�র হািসর শ� �শানা যায়। �সই ক� এবার বেল," আিম থাকেত ত�ই আমার ভ�েক
মারিব �তার এত বড় সাহস। আজ �তার িবনাশ িনি�ত। " 
র� িপশাচ এবার হাসেত হাসেত বলেত থােক," আমার িবনাশ! �ক করেব আমার িবনাশ? �ক ত�ই যার এেতা সাহস আমার িবনাশ করেব!" 
এবার আবারও �সই নারী কে� উ�র আেস," �বশ তেব �চেয় �দখ �ক আিম।" 
এবার ওই কুঠুিরেত এক তী� �জ�ািতর সৃ� হয়।  �সই আেলা সহ� করেত না �পের রাই �সখােনই �ান হারায়। িক� রাইেয়র দাদ ু�ান
হারায় না। িতিন �দেখন তার সামেন �য়ং মা মহাকািল দািড়েয় আেছন। তার হােত এক িবরাট খাড়া। িতিন এবার র� িপশাচেক আর িকছ�
বলার সুেযাগ না িদেয় তার হােত ধরা খাড়ার এক  �কাপ িপশােচর ধড় �থেক তার িতন মাথা আলাদা কের �দয়। 
এবার �বল আে�ােশ িতিন সারা ঘর ল� ভ� কের �সই ঘর �থেক �বিরেয় যান। 
ওিদেক সাধুবাবা বুঝেত পােরন মােয়র এ রাগ কমােনার সাধ� তােদর কােরা �নই।  আবার এ রাগ কমােত না পারেল �গাটা �াম ধবংস হেয়
যােব।একমা� িশবানীর �ামী �পমই পাের এ রাগ কমােত। তাই িতিন এবার �পমেক বেলন ," বাবা ত� িম ই পােরা এখন মােয়র এ রাগ
কমােত।" 
�পম বেল " আিম িকভােব মােয়র রাগ কমােবা?" 
সাধুবাবা বেলন " মা মহাকালী এখন িশবানীর শরীের আেছ।  আর িশবানী �তামার �ী।  র�বীজ িবনােশর পর মােয়র রাগ শা� করার
জন� মহােদব �যমন িনেজর বুক �পেত িদেয়িছল মােয়র পােয়র িনেচ। �তমিন ত� িমও এখন িনেজর বুক �পেত দাও মােয়র সামেন।"
�পম সাধুবাবার কথামেতা এবার মা ভবানীর মি�েরর বাইের িগেয় �েয় পেড়। 
এিদেক িশবানীর �দেহ থাকা মহাকালীর তখন �কােনা িদেক-ই �খয়াল �নই। িতিন হােতর সামেন যা পাে�ন খাড়ার এক �কাপ তাই
দটু�কেরা কের �ফলেছন। এভােবই মা এবার এেস �পৗ�ছায় মা ভবানীর মি�েরর সামেন। আর তখনই অসাবধান বসত মােয়র পা পেড়
�পেমর বুেকর উপর। মা িনেচ তািকেয় �দেখন িশবানীর �ামী �পম তার পােয়র িনেচ পেড় আেছ। ল�ায় এবার মােয়র িজভ �বিরেয়
আেস। আর এভােবই হঠাৎ মা িশবানীর শরীর �ছেড় িদেয় এক �জ�ািতর বলেয় পিরণত হয়। আর িশবানী ধপ কের মা�েত লু�েয় পেড়।
এবার সবাই �দেখ আে� আে� �সই �জ�ািতর বলয় মা ভবানীর িব�েহর মােঝ িমিলেয় �গল।
এ ঘটনার  িকছ� িদন পর �পম িশবানীেক িনেয় শহের িনেজর বািড়েত চেল যায়। আর এিদেক �সিদেনর ওই �জ�ািতর �তেজর জন� রাই
সারা জীবেনর জন� প� ুএবং অ� হেয় যায়। আর এভােবই মা ভবানীর কৃপায় ইিত ঘেট র� িপশাচ নামক এক ভয়ংকর িবভীিষকার। 

কিল কথা -০৫

সমা� 



কিল কথা -০৬

 �কমন একটা সুের ডাকেলা �লাকটা। আিম িকছ�ই বলেত পারলাম না। একটা নরম হােতর টােন
বাক�হীন হেয় �হঁেট �গলাম গিলেত। তারপেরই �ভেমর �ফান এেলা। ও আমােক বারবার কল কেরই
যাি�ল। িক� ওর কল িরিসভ করেত পািরিন। রােকেশর ওই িঝমধরা গলা �যন আমােক �নশা ধিরেয়
িদেয়িছল। বািড় �ফরার পর অেনকবার মেন করার �চ�া কেরিছলাম িক ভােব বািড় িফেরিছ িক�
িকছ� েতই মেন করেত পািরিন। তেব হঁ�া এই ট�কু অনুভব কেরিছলাম �য আিম আমার জীবনীশি�
সবট�কু িনঃেশষ কের িফেরিছ। কেয়কিদন পর ডােয়িরটা হােত িনেতই �দখলাম �শষ পাতায়
লালকািল িদেয় �লখা,
“ই� ুসিত� খুব িম�। আজ আমার তৃ�া িমটেলা। আহহহ…...।
�লখাটা �দেখ ভেয় আমার �দ��ন ব� হেয় যাবার উপ�ম হল।  মেনর মেধ� হাজার �ে�র দানা
�বঁেধ উেঠিছল।ডােয়িরটা সবসময় আমার সােথই থােক �কননা রােকশেক িনেয় সবিকছ�  �লখা আেছ
আমার এই ডােয়িরেত। তাছাড়া ওর �দওয়া �টপেয়� �েলা আিম এই ডােয়িরেতই �নাট কেরিছ।
�থমিদন ও যখন আমােক �ট �শয়ার করিছল তখন আিম �মাবাইেলই টাইপ করিছলাম। এটা �দেখ
রােকশ হঠাৎ কেরই বেল ওেঠ,
“�তামার িক সবিকছ�  �মাবাইেলই হয়। মােন ওই �ফসবুক কিব টাইপ। খাতা �পন �নই �তামার।”
তারপর �থেকই আিম িনেজর ডােয়িরটা সে� কের িনেয় �যতাম। আর �সটার সুেযােগই রােকশ এটা
কেরেছ। 
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 তারপর  আিম রােকেশর সােথ �যাগােযাগ করার �চ�া করলাম। ওেক �ট�ট করলাম,
“ত� িম আমার ডােয়িরেত িক িলেখেছা আর �কন এই সব িলেখেছা?” 
রােকেশর ির�াই আেস, 
“সব �ে�র উ�র হয়না ই�।ু সমেয়র জন� অেপ�া করেত হয়।”
ওর ির�াই �দেখ আিম �যন পাগল�ায় হেয় যাি�লাম। িক� অেনক ক� কের িনেজেক সামেলিছলাম।
�ভমেক আিম এতিকছ�  জানােত পািরিন।  িকছ� িদন এই ভােব কাটার পর আিম আবার সবিকছ�  ভ� েল
সু� �াভািবক জীবেন �ফরার �চ�া করেত থািক। 
---–---
�ভম আর আিম একসােথ অেনক �বিশ �বিশ সময় কাটােত �� করলাম। �ভম �িতিদন িকছ�  না
িকছ�  কের আমােক সার�াইজ �দওয়ার �চ�া করেত থােক। রােকেশর সােথ ওই রহস�ময় ঘটনা �থেক
আিম �বিরেয় আসার �চ�া কির। ও আমার জন� �ায়ই িদন িনেজর হােত রা�া করেতা। হঠাৎ একিদন
রা�া করার সময় ওর হােতর আঙ�ল �কেট যায়। ওর আঙ�ল �থেক টপটপ কের র� রা�াঘেরর ��ােব
পড়িছল। ওটা �দেখই আমার বুেকর মেধ� �যন হাহাকার ছ� েট �গেলা। �কােনা রকেম িনেজেক সামেল
ওর হােত ওষুধ লািগেয় িদলাম। তারপর? তারপর আর িক? একট�  আদর মাখা চ��ন এঁেক িদলাম
হােতর ওপর।�সই সময় আিম �যন একটা অপািথ�ব সুখ অনুভব করলাম। এটা �পেয় ওর খুিশটা
�চােখর দ�ুুিমেত �কাশ �পেয়িছল। ও হােতর ব�থা ভ� েল আমােক িনেজর বুেক �টেন �নয়।িকছ��ন পর
হঠাৎ নােক একটা িবকট গ� আসেতই �দিখ িচেকন পুেড় ছাই। হাহাহাহাহা।
এই ভােবই �ে�র মেতা িদন�েলা কাটেত থােক। িক� হঠাৎ একিদন �ভম অসু� হেয় অিফস �থেক
িফরেলা। আিম  কােছ বেস ওর মাথায় হাত �বালােত িগেয় িনেজর অজাে�ই ওর ঘােড়র ওপর হাত
�যেতই অনুভব করলাম ঘােড়র িশরাটা দপদপ করেছ, �যন বাইের �থেকই ওর র� চলাচল �বাঝা
যাে�। �সিদেনর পর �থেক ওর শরীরটা আরও �বিশ খারাপ হেত লােগ। ডা�ােরর কােছ িনেয় �যেতই
বািহ�ক ভােব অনুমান করা হয় �য �ভম অ�ািনিময়া অথ�াৎ র�া�তার িশকার। কেয়কিদেনর মেধ�ই
িচিকৎসা �� হল। িচিকৎসার সুফলও �পলাম। িক� িকছ� িদেনর মেধ�ই আবার আেগর জায়গায় িফের
�গেলা ও। ধীের ধীের ওর শরীর অ��তরকম ভােব ক�ালসার হেত লাগেলা। 
তারপর হঠাৎ একিদন আমার জীবেন �সই অ�কারা�� সমেয়র আিবভ� াব ঘেট। �ায় দইু মােসর
মাথায় �ভম আমােক �ছেড় চেল যায়। হাজার �চ�া কেরও ওেক ধের রাখেত পারলাম না।
--------------------
আচমকা আিম ভীষন ভােব একা হেয় পড়লাম। আবার রােকেশর সােথ �যাগােযাগ করার �চ�া
করলাম। িক� �কাথাও �কােনাভােব ওর সােথ আিম আর �যাগােযাগ করেত পারলাম না। �ফসবুেকও
আর কখনও অনলাইন হয় না। ও �যন �কাথায় হািরেয় �গল।

আেরঃ!!!! না না না না না!!!!  ভ�লটা �তা আমারই হে�। রােকশ �তা �কাথাও হািরেয় যায় িন! ও �তা
আমার মেধ�ই আেছ।

হঁ�া, �কই … �শষিদন ওর সােথ �দখা করার পর �থেকই ও আমার মেধ� আেছ। �সিদন �ভেমর র�
�দেখ িনেজর মেধ� একটা অস�ব তৃ�া অনুভব কেরিছলাম। তারপর রা�া ঘেরর ��ােব পেড় থাকা র�
�চেট িনেতই এক িনেমেষ আমার �স তৃ�া দরূ হেয় �গিছেলা। এরপর �থেক িনেজর অজাে�ই ও আমার
তৃ�া �মটােতা। ওর রে�ই আিম আমার জীবনশি� িফের �পেয়িছ বারবার। িক� �ভম খুব �াথ�পর।
আমােক তৃ�াত�  �রেখ চেল �গেলা। 
 অগত�া আিম এখন আমার চারিদক �থেকই িনেজর তৃ�া �মটাই। আহহহহ…! রে�র �াদ বড় অ��ত।
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হালকা একটা ঝটকা লাগেতই ঘুমটা �ভেঙ �গল। �কানও ��শেন ��নটা দঁািড়েয় পেড়েছ। ব� গরম! এর মেধ� আবার িন�ােদবীর সদয়
হবার স�াবনা কম, অগত�া �চাখ কচেল উেঠ বসলাম। এইটা �কান্ জায়গা? �বশ ব�� �কানও ��শন বেলই মেন হে�। এত রােতও ভীড়
�মাটামু� ভালই। টাইম �দখলাম �মাবাইেল....রাত একটা �বেজ পঁাচ। গলাটা �িকেয় এেসেছ। একট�  জল �পেল �বশ ভাল হত। িক� ব�াগ
�থেক �বাতলটা বার কের �দিখ, তােত আর একিব� ুজলও অবিশ� �নই। জানালার �ক সামেনই পানীয় জেলর একটা কল �চােখ পড়ল।
�বাতলটা িনেয় চটপট �নেম পড়লাম ��াটফেম�। 

মেন হয় িকছ��ণ আেগই এই অ�েল বৃ� পেড়েছ। �গাটা ��াটফম� এখনও জবজেব িভেজ। আেরকট�  হেলই পা হড়েক যাি�ল। সাবধােন টাল
সামেল ��ন �থেক নামেত হল। আকাশ এখনও গাঢ় কােলা �মেঘ ঢাকা। �য �কানও মুহ� েত�  আবার আকাশ �ভে� বৃ� নামেত পাের। যাই,
তাড়াতািড় �বাতলটা ভের িনই। 

ধ�াৎ!! কল �থেক সুেতার মেতা জল পড়েছ। সামান� একটা দইু িলটােরর �বাতল ভরেত �যন �পিরেয় �গল একযুগ সময়। িক� �বাতলটা ভের
িপছেন ঘুরেতই মাথায় ব�পাত হল। ��নটা ��শন �ছেড় একট�-একট�  কের এেগােত �� কেরেছ। এক হােত �কানওমেত �বাতলটা সামেল
�দৗড় িদলাম ��েনর িদেক। তেব বাধ সাধল বৃ��াত ��াটফম�। তাড়াতািড় ছ�টেত িগেয় পা'টা �গল িপছেল। অত�েলা �লােকর সামেন দ-ু
িতনেট িডগবািজ �খেয় মা�েত মুখ থুবেড় পড়লাম। মাথা ত� েল �দিখ....��েনর �শষ বিগর লাল আেলাটা আমােক �ভংিচ �কেট �মশঃ রােতর
অ�কাের িমিলেয় যাে�। 

এ �তা ভাির আতা�ের পড়া �গল! ��েন আমার সম� লােগজ পেড় আেছ। কী কির এখন? একবার ��শন মা�ােরর সে� কথা বলব?
উফ্....য�সব উটেকা আপদ�েলা �দখিছ আমারই কপােল এেস �জােট! 
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িক� আসল ধা�াটা মেন হয় এখনও খাওয়া বািক িছল। হাত-পা �ঝেড় উেঠ দঁাড়ােতই বাক�� হেয় �গলাম। এইটা আিম
�কাথায় দঁািড়েয় আিছ? িকছ��ণ আেগই �তা যেথ� �লাকজন িছল, �কাথায় �গল তারা সবাই? ��াটফেম�র এপার �থেক
ওপার স�ূণ�  জনমানবশূন�। আিম একাই এখােন ভ� েতর মেতা দঁািড়েয় আিছ। এত�েলা �লাক সব কপূ�েরর মেতা উেব �গল
নািক? এ ছাড়াও আমার একটা িজিনস �� মেন আেছ, ��শেন �ায় পঁাচ-ছ'টা ��াটফম� িছল। এখন �ধুমা� দেুটা....একটা
আপ লাইন, আেরকটা ডাউন। ��শন চ�েরর ঝলমেল �উবলাইট �েলা উধাও। এখন তার জায়গায় �ম�ম কের �লেছ
ল�া�-�পাে� টাঙােনা �কেরািসেনর বািত। তােত কােজর কাজ িকছ�ই হে� না, উে� সৃ� হে� এক অ��ত� েড় হলুদ আেলা-
আঁধাির। এক িনেমেষ আকােশর �মঘও সের �গেছ। এই আকাশ একদম পির�ার, �সখােন আবার সু�র একফািল নীল
চঁাদও উেঠেছ। অমন উ�ল চঁাদ আিম জীবেন �দিখিন। �ক �যন �কানও অদশৃ� পু�ষ এক বৃহৎ �পািল ঘড়ার �থেক
পৃিথবীর বুেক �জ�াৎ�ার িনম�ল ধারা �ঢেল চেলেছ। �সই গিলত �জাছনা আকাশ �থেক ঝের পড়েছ আমার গােয়....শীতল
চঁািদনী িভিজেয় িদে� আমার সব�া�। 

ধপ্ কের একটা পাথেরর �বি�'�ত শরীরটা এিলেয় িদলাম। কী হল ব�াপারটা? মা�েত পেড় িগেয় মাথায় �চাট �পলাম নািক?
এমনধারা মিত�ম �তা হওয়ার কথা নয়! সদ� ভরা �বাতলটা �থেক জল িনেয় �চােখমুেখ �ছটালাম। নাহ্! সব �কই �দখিছ।
আমার �চােখর সামেনই অ�কারা�ন দইু ন�র ��াটফম�টা একাকী পেড় আেছ। �মাবাইল �বর কের সময় �দখলাম....একটা
�বেজ পঁাচ। ���! এত�ণ ধের ��াটফেম� দঁািড়েয় আিছ, অথচ সময়টা এক িমিনটও এেগায়িন! �ফানটা িবগড়ােলা নািক?
�নটওয়াক� 'টাও �তা একদম শূন�। �কান্ কু�েণ �য �বােনর িবেয়েত �যাগ �দওয়ার জন� �বিরেয়িছলাম! 

পেকট �থেক িসগােরেটর প�ােকট'টা �বর কের একটা িসগােরট ধরালাম। কেয়কটা ল�া টান িদেতই মাথাটা িকি�ত হালকা
�বাধ হল। অেনক�ণ িসগােরট টানলাম ওই �বে� বেস। একটা ��েনর হেন� চমক ভাঙল। �কমন অ��ত �সই হেন�র �িন;
�ক �যন িশস �দওয়ার মেতা একটা তী� আওয়াজ। দেূর ইি�েনর আেলা �দখেত পাি�। কােছ এল ��নটা....একটা
মালগািড়। িক� ইি�নটা িকরকম? িডেজল বা ইেলি�ক ইি�ন নয়, এইটা �তা �সই আিদ�কােলর �ম �লােকােমা�ভ। এই
�েট �য আজও �ম ইি�ন চেল, তা �তা জানতাম না। একরাশ কুচকুেচ কােলা �ধঁায়া এবং কয়লার িমিহ �ঁেড়া ছিড়েয়
আমােক িপছেন �ফেল এিগেয় �গল ইি�নটা। 

িমিনট পঁােচক দঁািড়েয়, কয়লা �বাঝাই করা মালগািড়টা আবার ঘটাং-ঘটাং শ� ত� েল ��শন �থেক িবদায় িনল। না....এভােব
িনে�� হেয় বেস থাকেল চলেব না। একবার ��শন মা�ােরর সােথ কথা বলেতই হেব। মেন হে� সবই অেচনা, �যন
কালচে�র �কানও �� �চারাপথ ধের আিম এেস পেড়িছ স�র-আিশ বছর আেগকার সমেয়। �বি� �ছেড় উঠেত যাব,
তখনই ��াটফেম�র অপর �া� �থেক একটা �ীণ সবুজ আেলা �চােখ পড়ল। �রেলর �পাশাক পরা দজুন �লাক একটা
িসগন�াল-বািত হােত দিুলেয় আমার িদেকই �হঁেট আসেছ। একজন �বশ ল�া, ফস�া। আেরকজন িকছ�টা �বঁেট, �রাগা। আমার
কােছ এেস ল�া �লাক� দরাজ গলায় িজ�াসা করেলন-
- "এত রােত আপিন এখােন একা-একা কী করেছন? �কাথায় যােবন?"
- "আিম ��ন িমস কেরিছ। ��শন মা�ােরর ঘরটা একট�  �দিখেয় �দেবন?"
- "আিমই এখানকার ��শন মা�ার, সমেরশ দ�।" ভ�েলাক নম�ার করেলন, "আর এ হল এখানকার পেয়�সম�ান
মেনাহর। আজ রােতর �শষ মালগািড়টা পাস কিরেয় আমরা �কায়াট�াের িফরিছ।" 

আিমও দজুন �ক �িতনম�ার কের িজ�াসা করলাম-
- "আ�া এখােন িক �বদ�ুিতক আেলা �নই? ��শেনর ল�া� �পাে� �কেরািসেনর বািত, আপনােদর হােতও ল�ন...." 

দজুেন হতভে�র মেতা একবার এেক-অপেরর মুেখর িদেক তাকাল।
- "িক বলেলন আে�, �বদ�ুিতক আেলা? বেলন িক বাবু!" খািনক�ণ চ�প কের �থেক পেয়�সম�ান মেনাহর নীচ�  গলায় বলল,
"বৃ� পড়েল আকােশ িবদ�ুৎ চমকায় বেল জানতাম। িক� �মেঘর িবদ�ুৎ িদেয় ল�ন �ালােনা যায়....এমন পাগেলর �লাপ
�তা কি�নকােলও �িনিন!" 

িনেজেক পাগল বলেল কার মাথার �ক থােক? আমারও গা-িপি� �েল উঠল। িক� এইমুহ� েত�  আিম পেড়িছ মহাফঁাপের।
এমন দেুয�ােগ এই দজুনই আমার একমা� আশা। এেদর চটােল চলেব না। তার �চেয় আেলার �স� বাদ �দওয়াই ��য়। 

- "সমেরশ বাবু, জায়গাটার কী নাম?" 

��শন মা�ার দেূর আঙ�ল �দখােলন। ��াটফেম�র এক �াে� �লাহার একটা �িয়�ু হলুদ �বাড� । তােত ঘষা-ঘষা কােলা
হরেফ ��শেনর নাম �লখা। �কেরািসন বািত আর �জ�াৎ�ার িমি�ত আেলায় অিত কে� পাঠ করলাম নামটা:- বকুলডাঙা
হ�। 



কিল কথা -১০

- "তা মশাইেয়র �কাথায় যাওয়া হি�ল �িন?" সমেরশ বাবু আবার �� ছ�ঁ ড়েলন, "আরও িক একটা বলিছেলন....��ন িমস কেরেছন না
িক �যন?"
- "হঁ�া। আিম যাি�লাম হাওড়া, আমার �বােনর িবেয় অ�ােট� করার জন�। �বাতেল জল ভরেত �নেমিছলাম এখােন। িক�
দভু� াগ�বশতঃ গািড়টা �ছেড় �দয়। আমার অেনক লােগজ ওই ��েনই রেয় �গেছ। �দখুন না....যিদ �স�েলা �কানওভােব উ�ার করা
যায়।" 

��ৗঢ় ��শন মা�ার খািনক�ণ মাথা নীচ�  কের কী একটা ভাবেলন।
- "�দখুন, এত রােত �তা আমার পে� িকছ�  করা স�ব নয়। কাল সকােল এেস আিম নাহয় টেরট�ার মাধ�েম হাওড়ার ��শন মা�ার
�ক একটা �টিল�াম পা�েয় �দব'খন। �দিখ, আপনার সব মালপ��েলা িরকভার করা যায় িক না।"
- "�টিল�াম �কন? আপনােদর কােছ �মাবাইল �নই নািক? একবার ওনােক �মাবাইেল সবিকছ�  জািনেয় িদেলই �তা হয়।"
- "�মাবাইল? �সইটা আবার কী?"
- "�মাবাইল মােন �মাবাইল....আের �মাবাইল �ফান!" 

দজুেন আবার �বশ িক�ত� ব�িবমূঢ় �চােখ আমার িদেক তাকাল।
- "মশাই িক �নশা-�টশা কেরন নািক? না মােন...."
- "ধুে�ার!! আমােক �দেখ আপনােদর �নশােখার মেন হয় নািক? একটা সমস�ায় পেড়িছ। �কাথায় আপিন �সটার িনরসন করেবন, তা
না...."
- "বুেঝিছ বুেঝিছ। িচ�া �নই। আজ রাতটা আপিন আমার ঘেরই কা�েয় িদন। ওখােন গ�াংম�ান হিরয়া আেছ। ভাির মজার মানুষ!
�ভােরর আেলা ফুটেত আর বড়েজার িতন-চার ঘ�া বািক। এইট�কু সময় িদিব� হিরয়ার সে� গ� কের কা�েয় িদন। তারপর সকােল
আিম এেস িকছ�  একটা ব�ব�া করিছ।" 

��াটফেম� মুখ থুবেড় পেড় যাওয়ার পর �চােখর সামেন সম� দশৃ� এক লহমায় পাে� �গেছ....এই কথাটা আর ��শন মা�ােরর কােছ
ভাঙলাম না। �বদ�ুিতক আেলা আর �মাবাইল �ফােনর কথা �েন এরা আমার মানিসক ভারসাম� স�েক�  যেথ� সি�হান হেয় পেড়েছ।
এরপর এইসব গালগ� �নেল এরা দজুেন িমেল িনঘ�াত আমােক �কানও রঁািচ-গামী ��েন ত� েল �দেব!
- "আের কী হল মশাই! কী এত আকাশকুসুম ভাবেছন? আসুন আমার সে�, রাতটা আমার ঘেরই কাটােবন।" 

**************** 

টািল �দওয়া িছমছাম �ছাট ঘর। �কাণায় একটা �লাক আপাদম�ক চাদরমুিড় িদেয় বেস আেছ। কুলুি�র উপর িমটিমট কের �লেত
থাকা কুিপর আেলায় মুখটা �� �বাঝা যাে� না।
- "হিরয়া!" সমেরশ বাবু �লাকটা �ক উে�শ� কের হঁাক পাড়েলন, "বাবু সােহব আজ রাত ইয়ািহ� �েকে�। ইনকা ধ�ান রাখনা।"
চাদরমুিড় �দওয়া �লাকটা ইিতবাচক মাথা নাড়ল। সমেরশ বাবু আর মেনাহর িবদায় িনেলন। আিমও কােঠর একটা পঁ�াটরার উপর �বশ
�িছেয় বসলাম। 

- "বাবু িক �কানও ঝােমলায় পেড়েছন?"
�লাকটার গলা �েন বুকটা ছঁ�াৎ কের উঠল। এমন কক� শ �র আেগ কখনও �িনিন। �যন একটা আ� �ম ইি�ন গলায় পুের
�রেখেছ।
- "বলেলন না �তা বাবু, �কানও ঝােমলা হেয়েছ িক?"
খািনকটা ধাত� হেয় �লাকটা �ক সম� ঘটনা �থম �থেক খুেল বললাম। িকছ��ণ চ�প কের �থেক হিরয়া বলল-
- "আপিন িচ�া করেবন না। �টশন্ বাবু ব�ত কাম কা আদমী আেছন। িকছ�  একটা উপায় জ�র �বর করেবন।" 

কথায়-কথায় জানলাম, হিরয়ার িভেট িবহােরর পূিণ�য়া �জলায়। �পেটর দােয় কুিড় বছর পূেব� এেসিছল এই ব�েদেশ। �ী এবং িতন
�ছেলেমেয় আজও পূিণ�য়া'�তই থােক। বছের একবার কের হিরয়া িনেজর �ােম যায়। 
এছাড়া ওর সারাটা বছর কােট এই �ছা� হে�ই। �ছাট ��শেন �াফ খুবই কম, গ�াংম�ােনর কাজও যেথ� দািয়�পূণ�। তাই �বিশ
কামাই করা চেল না। 

সমেরশ বাবু �কই বেলিছেলন। ক��র ভয়াবহ হেলও �লাকটা িক� ভাির মজার। এতিদেন িহ�ী �মশােনা ভাঙােচারা বাংলা বলেতও
িশেখ �গেছ হিরয়া। �লাকটা �ক �মাটামু� িব�াসী বেলই মেন হল। আসল কথা�েলা িক এেক একবার বেল �দখব? তারপর যা থােক
কপােল! 
- "আ�া হিরয়া, একটা কথা �তামােক বলেত চাই। কথা দাও ��শন বাবু বা মেনাহর �ক �সই কথা বলেব না?"

- "�কৗন-সা বাত বাবু?" 

সবিকছ�  খুেল বললাম। পা িপছেল পেড় যাওয়ার পর �থেক যা-যা ঘেটেছ....সব। হিরয়া নীরেব পুেরাটা �নল। অ�কাের মুখটা পির�ার
ঠাহর না হেলও, কুিপবািতর �ান আেলায় বুঝলাম �লাকটা �ঠঁাট �বঁিকেয় অ� হাসল। 



কিল কথা -১১

- "ইেয় বকুলডাঙা হ� হ�ায় বাবু। ইহঁা এমন আরও ব�ত িজিনস �দখেত পােবন। �দখেছন না, রােত এই হিরয়া
মাহােতা ছাড়া �টশেন একটাও আদমী �নই? একটা িভখারী পয�� �নই! সােধই িক �টশন্ বাবু আর মেনাহর রােতর
আখির মালগািড় পার কিরেয় এখান �থেক চ�ট �দয়? এই সময় ইহঁা কু�া-িবি�ও �ঘাের না, ই�ান �তা দরূ কী বাত!"
- "�কন?" আিম �ঢঁাক িগললাম, "�কানও ভয়-টয় আেছ নািক?"
- "ভয়? হঁা, ভয়ই বলেত পােরন। পিহেল এইটা একটা আম �টশেনর মেতাই িছল। িক� একটা দঘু�টনার পর �থেক এই
�টশেন সব কুছ বদেল যায় বাবু....সব কুছ।"
- "কী দঘু�টনা?"
- "পঁাচ সাল পিহেল কা ঘটনা। ইহঁা �স �থাড়া দরূ �প �রেলর একটা �িসং আেছ। উহঁা �রললাইেন িকছ�  একটা গড়বড়
হেয়িছল। তখনকার �টশন্ বাবু একজন গ�াংম�ান অউর একজন পেয়�সম�ান �ক িনেয় �সইটা �ক করােত �গিছল।
সব কাজ �কঠাক কের উ িতেনা �লাগ লাইেনর ধার িদেয় প�ায়দাল �টশেন িফরিছল। িক� এক জায়গায় এেস উ
িতেনা আচানক �রেল কাটা পেড় যায়। ওেদর কাটা পড়াটাও ব�ত আিজব িছল বাবু। যারা সামেন-�স দঘু�টনাটা
�দেখিছল, তারাই বেলেছ �য উ িতেনা লাইেনর অেনক দরূ িদেয়ই হঁাটিছল। �লিকন �কানও শয়তানী শি� �যন িতেনা
�ক ধা�া �মের লাইেনর উপর �ফেল িদেয়িছল। উে�ািদক িদেয় আসিছল ডাউন �মইল। ব�াস! এক িহ ঝটেক �ম
িতেনা কা �খল খতম। উস্ ঘটনা �ক বাদ �স ইহঁা রাত �ক সময় ব�ত কুছ �দখেত পাওয়া যায় বাবু....ব�ত কুছ।" 

এত�েণ আিম রীিতমেতা ঘামেত �� কেরিছ। কী বলেছ হিরয়া? আেগই ঝােমলার অ� িছল না, এখন আবার ভ� েতর
�দৗরা��?
- "আপিনও ওেদর �দেখেছন বাবু, �ধু িচনেত পােরন নাই। উ �লাগ িকিসকা নুকসান কের না বাবু। �ধু িনেজর অি��
বুিঝেয় �দয়।"
- "�দখা �পেয়িছ িক� িচনেত পািরিন....মােন? িক বলছ �হ হিরয়া! কােদর কথা বলছ ত� িম? ওরা কারা?"
- "ওরা কারা?" িনঃশে� হাসল গ�াংম�ান হিরয়া, "ওরা হল সমেরশ বাবু, মেনাহর আর হিরয়া মাহােতা।" 

একঝলক ঠা�া বাতােস হিরয়ার গা �থেক চাদরটা খুেল পড়ল। কুিপবািতর িনব�ােণা��খ িশখার �� আেলায় পির�ার
�দখলাম, আমার সামেন দঁািড়েয় আেছ এক ভয়�র ��তমূিত� । ডান হাতটা কনুইেয়র নীচ �থেক কাটা পেড়েছ। �সখান
�থেক এখনও চ�ঁ ইেয় পড়েছ �ফঁাটা-�ফঁাটা তাজা র�। মাথাটা একিদেক িব�ীভােব �থঁতেল �গেছ। ভাঙােচারা
দঁাত�েলার ফঁাক িদেয় ঝুেল পেড়েছ িজভটা। এছাড়াও শরীের অজ� জায়গায় কাটােছঁড়া। হিরয়া হাসেছ....খলখল
কের হাসেছ। �ক তখনই কুিপবািতর িশখা'টাও দইুবার দপদপ কের িনেভ �গল। পুেরা ঘরটা তিলেয় �গল অ�কােরর
অকূল সমুে�। 

এত�েণ �যন আমার সি�ত িফরল। গা ঝাড়া িদেয় এক লােফ �বিরেয় এলাম ঘর �থেক। তারপর �কানও িদেক না
তািকেয় ছ�ট লাগালাম অে�র মেতা। িপছন �থেক তখনও �ভেস আসেছ হিরয়ার ক��র, এখন �যন ওর গলাটা
আরও কেয়ক�ণ �বিশ কক� শ �শানাে�.... 

"ভাগেন �স কুছ �নিহ �হাগা। �টশন্ বাবু িজ�া �নিহ বাচ্ পায়া, না মেনাহর অউর নািহ ম�ায়। ইহঁা �স �কাই িজ�া বাচ্
�ক ওয়াপাস্ �নিহ জাতা বাবু....ত�  িভ �নিহ জােয়গা।" 

কত�ণ ধের ওই অেচনা মফঃ�েলর পেথঘােট উ�াে�র মেতা �দৗেড় �বিড়েয়িছ, তার �খয়াল �নই। ছ�টেত-ছ�টেত এক
জায়গায় এেস ধপ্ কের মা�েত বেস পড়লাম। পা দেুটা আর স� িদে� না। মেন হয় এর �চেয় �বিশ ছ�টেল মুেখ র�
উেঠ মরব। বুকটা হাপেরর মেতা ওঠানামা করেছ। কথা বলার শি�ট�কুও আর �নই। অনিতদেূরই �চােখ পড়ল একটা
আেলা। �কানওমেত �া� শরীরটা �টেনিহ�চেড় িনেয় চললাম �সইিদেক। 

আের! এইটা �তা একটা �লেভল �িসং। এখােনও �কানও জনমিনিষ� �নই। এই �িসংেয়র কথাই িক বলিছল হিরয়া?
দঁািড়েয়-দঁািড়েয় এইসব সাত-পঁাচ ভাবিছ, হঠাৎ ঘােড় কােরার ত� িনঃ�াস অনুভব করলাম। িকছ�  বুেঝ ওঠার আেগই
িপেঠ এেস পড়ল হাত� িড়র মেতা একটা �বল ধা�া। টাল সামলােত পারলাম না....�ড়মুিড়েয় িগেয় পড়লাম �সাজা
�রললাইেনর উপের। উেঠ বসেতও পারিছ না, অদশৃ� �কউ �যন বুেকর উপর �চেপ বেস �জার কের �ইেয় �রেখেছ
আমােক। শত �চ�া কেরও �সই বায়বীয় স�া �ক বুেকর উপর �থেক �ঠেল �ফলেত পারিছ না। �ক তখনই দরূ �থেক
কােন এল ��েনর হন�। মুেখ আছেড় পড়ল ইি�েনর �চাখ ধঁাধােনা আেলা। দিুন�বার গিতেত আমার িদেকই �ধেয়
আসেছ একটা �মইল ��ন............ 



                                                                                      *************** 
�চােখমুেখ ঠা�া জেলর ঝাপটা লাগেতই �ঁশ িফরল। �ভােরর আেলা ফুেটেছ। আিম বকুলডাঙা ��শেনর
��াটফেম�ই পেড় আিছ। পরম যে� আমার মাথাটা �কােল িনেয় বেস আেছন একজন পু�ষ। ভাল কের তঁার মুেখর
িদেক তাকােতই ধড়মিড়েয় উেঠ বসলাম। এিক! বাবা, ত� িম?
- "িক �র �খাকা? �ভেবিছিল �শােন দাহ কের এেসিছস বেল �তার এই বাপটা িচরকােলর মেতা উেব �গেছ?"
- "িক� আিম....�িসং....�রললাইন....��ন!!"
- "ত�ই ভেয়র �চােট �ান হািরেয়িছিল, ভীত�র িডম �কাথাকার! এখনও বুঝেত পারিল না? আের এখন �তা ত�ই
আমােদর জগেত চেল এেসিছস �র! এখােন �কউ ��েন কাটা পেড় না। আ�ন আমােদর �পাড়ােত পাের না।
তেলায়ার আমােদর কাটেত পাের না। আমরা অিবন�র।" 

এত�েণ ল�� করলাম, বাবার পােশ আরও িতনজন দঁািড়েয় আেছ। ��শন মা�ার সমেরশ দ�, পেয়�সম�ান
মেনাহর আর গ�াংম�ান হিরয়া। সমেরশ বাবু আমার িদেক তািকেয় মৃদ ু�হেস বলেলন-
- "আপিন জােনন, ��াটফেম� িপছেল পড়ার পেরই সম� দশৃ� �কমন ভােব �ভাজবািজর মেতা বদেল �গিছল? কী
ভােব এক িনেমেষ অন� দিুনয়ায় �পৗ�েছ �গিছেলন আপিন? আিম িদি� উ�রটা....এিদেক আসুন।"
সমেরশ বাবু আমার হাতটা ধের িনেয় এেলন ��াটফেম�র ধাের। লাইেনর উপের এক জায়গায় আঙ�ল �দখােলন
িতিন।
- "ওই �দখুন। িকছ�  বুঝেত পারেছন?" 

দেুটা লাইেনর মাঝখােন পেড় রেয়েছ একটা দলা পাকােনা, র�া� মাংসিপ�। ��েনর চাকার তলায় িপ� হেয়
এমনই অব�া হেয়েছ....লাশটা এখন শনা� করাই মুশিকল। িক� লােশর র�মাখা ডান হােতর মধ�মায় �ল�ল
করা হীেরর আং�'টা �দেখ আমার আর বুঝেত বািক রইল না, এ মৃতেদহ আসেল কার।

এবার একট�-একট�  কের সবটা �ে�র �ঘােরর মেতা মেন পড়েছ। ��াটফেম� �নেম কল �থেক �বাতল ভরিছলাম।
তত�েণ ��নটা �ছেড় িদেয়িছল। �দৗেড় বিগ'�ত উঠেত �গিছলাম। িক� �ভজা ��াটফেম� পা হড়েক �সাজা িগেয়
পেড়িছলাম ��েনর তলায়। মুহ� েত� র মেধ� �লাহার চাকা�েলা খ�-খ� কের িদেয়িছল আমার শরীরটা।

- "ওেয়লকাম ট�  আওয়ার ইউিনভাস�, মাই সন্!" বাবা আমােক বুেক জিড়েয় ধরেলন, "মৃত� �র পেরর এই সমা�রাল
জগেত �তােক আমরা �াগত জানাই।"

কিল কথা -১২



কিল কথা -১৩

িবদ�ুৎ চমকাে�! মুষলধাের বৃ� হে�।
ব�পােতর ভাির শে� কঁাপেছ Area_51...
Area_51 হেলা এক� বড� ােরর নাম। মূলত Area_50 এবং Area_52 �ক আলাদা করার জন� এই Area_51 এর
সৃ�। এটা আেমিরকান িসে�ট ��স Area_51 না, �য এখােন এিলেয়ন থাকেব। এখােন বরাবেরর মেতাই মানুেষর
বসবাস।িক� এই Area_51 সৃ� হেয়িছল মূলত এক� ঝগড়া �ক �ক� কের, যা Area_50 এবং Area_52 এর
মেধ� হেয়িছল। তাই এক এিরয়ার মানুষ অন� এিরয়ােত �যেত পাের না। �ধু এক� িনিদ� � িদেন Area_51 এ দইু
এিরয়া এক হেত পাের। িক ঝগড়া হেয়িছল �সটা না হয় আজেক থাক।
মুিহত এবং রািহ এই গে�র �ধান চির�। মুিহত থাকেতা Area_50 �ত আর রািহ থাকেতা Area_52 �ত। মুিহত
কেলেজর ছা� িছল, আর রািহ দশম ��িণর  ছা�ী। রািহর বাবা একজন �সনাবািহনীর অিফসার আর রািহর মা
একজন গৃিহণী। অন�িদেক, মুিহেতর মা িছল না আর তার বাবা িছল একজন ফেরি�ক ডা�ার। দইুজন এর
জীবন �বশ ভােলাই কাটিছল। আজ �সই িদন �য িদন Area_51 সবার জন� উ��� কের �দওয়া হয়। �সখােন
মুিহত আর রািহর �থম �দখা হয়। মুিহত অেনক ভােলা ছা� িছল। �স কখনও �কােনা �মেয়র িদক এ তাকাত না
িক� রািহেক �থম �দখােতই �স তার ��েম পেড় যায়। �সিদন �স অেনক �চ�া কের রািহর সােথ কথা বলার িক�
অন� এিরয়ার মানুষ হওয়ায় সাহস কের উঠেত পাের না। এই কথা মুিহত �িতিদন-ই তার কেলেজর ব�ু ত�য� �ক
বেল। তারপর ত�য� বেল �য ধু� ফিকি�! একটা �মেয়েক পছ� কিরস বেল িদেলই �তা হয় ভেয়র িক আেছ। ত�য�
িছল অেনক দ�ু, �মেয়েদর সােথ অেনক �াট� করেতা। তখন মুিহত ভােব �য
 ত�য� 'র কথা ই �নেত হেব। মুিহত �িতিদন ই রািহর কথা ভােব এবং তার অন� এক ব�ু আলভীর কােছ বেল এত
সু�র �মেয় আিম কখেনা �দিখিনের ভাই। তখন আলভী বেল ওেক- "যা ম�ােনজ কের িদেবা, �না �বেলম।"  তখন
মুিহত অেনক খুিশ হয়। কারণ ও জানেতা আলভীর বড় ভাই রািফ Area_52 �ত চাকির কের। পারেল আলভী-ই
পারেব এটা ম�ােনজ কের িদেত। আর ত�য� �তা �ধু-ই গপ ছােড়।

Area 51 



কিল কথা -১৪

ওর �ারা এ�েলা স�ব না। িনেজ আজ পয�� পারেলা না একটা গাল�ে�� পটােত আর ও পটােব আর এক
এিরয়ার একটা �মেয়েক। আবারও আেরকজেনর জন�। এটা �েন ত�য� একট�  রাগ হেয় উেঠ। তখন আলভী উেঠ
মুিহতেক বেল,�বচারােক রাগাইস না,পাগলা গারদ �থেক মা� ছাড়া পাইেছ,এখন আবার �বিশ উে�িজত করেল
পুরেনা িদেনর কথা মেন হেল অেনক বড় সমস�া হেব।তখন,রিবন উেঠ বেল ইফসােতর কথা মেন না করেলই
ভােলা, ওই �মেয়েক ত�য� ভ� েল শাি�েত আেছ। রাইসান উেঠ বেল,আ�া এই ইফসাত'টা �ক �র???তখন,রিবন &
মুিহত বেল তা আজ না হয় বাদ �দ,আেরকিদন বলেবা।

এই সময় �� হয় মুিহতেদর �থম বেষ�র পরী�া। পরী�ার জন� গত দইুিদন Area_51 �খালা হেয়িছল। ঐ দইুিদন
মুিহত �যেত পাের না। িক� মনটা পেড় থােক ঐ এিরয়ােতই। পরী�া �শষ হয়। আবারও একিদন এর জন�
Area_51 খুেল �দওয়া হয়। ওইিদন �যেনা মুিহেতর ঈেদর িদন।তখন মুিহেতর আেরক ব�ু রিবন বেল ভাই আমার
কথা �শান ঐ এিরয়ার �কােনা �মেয়র সােথ িরেলশেন যাইস না িবপেদ পড়িব। তখন আর এক ব�ু তাহিমদ উেঠ
বেল �ম রিবন �ক ই বেলেছ। এর মেধ� ত�য� কথার মােঝ বাম হাত ঢ� িকেয় বেল ধুর ফিকি�! �তারা এত ভয় পাছ
�কেনা? আিম আিছ না। আিম সব ম�ােনজ কের িদেবা।তখন তােদর আর এক ব�ু রাইসান উেঠ বেল ত�য� ত� িম
আমার আ�া ও করেত পারবা না। এইটা �েন সবাই হাসেত থােক। তখন মুিহত উেঠ বেল আিম'�র ভাই Area_52
এর ��েম পেড় �গিছ। ঐ এিরয়ার �মেয় এত সু�রী আেগ জানেল ঐ এিরয়ায় চেল �যতাম। একমা� আলভীর'ই
ওর বড় ভাই এর মাধ�েম সব ম�ােনজ কের িদেত পারেব। আজ মুিহত আবার �দখা পায় রািহর। তখন মুিহত ওই
�মেয়র নাম জানত না। কােছ িগেয় মুিহত বেল আপনার নাম িক আপু? তখন �মেয়টা বেল আমার নাম রািহ।
আপিন �ক? ঐটা িছল মুিহত এবং রািহর মেধ� �থম কথা। তখন মুিহত না মােন, ইেয় মােন িকছ�  বলেত পারিছেলা
না। এবােরর মত তােদর কথা এই ভােবই �শষ হয়। মুিহত এর সব ���রা িমেল ��ান করেতিছেলা িকভােব রািহেক
মুিহেতর জন� পটােনা যায়। ওরা ��� িহেসেব অেনক সােপা��ভ িছল। মুিহেতর ভাইেয়র মেতাই িছল ওরা সবাই।
যিদও রিবন িছল অন� ধেম�র আর ত�য� িছল চাপাবাজ টাইেপর। পেরও ওরা অেনক ���িল িছল। আসেল
সিত�কােরর ��� এমনই হওয়া উিচত। 

১০ িদন পর........

 মুিহত Area_51 এ িগেয় রািহেক খুঁেজ পায় না। তার মন অেনক খারাপ হয়। িকছ��ন পর মুিহত �দেখ রািহ একটা
�দাকােন িকছ�  িকনিছেলা। মুিহত িকছ�  না �ভেবই রািহেক �েপাজ কের। রািহ অবাক হেয় যায়। একট�  ল�া পায়
রািহ। তারপর রািহ বেল উেঠ,এত �ত'ই �েপাজ করাটা িক �ক? আর একট�  ওেয়ট কেরা। আিম �তা আর যাি�
না...আিছ আিম এইখােনই আিছ। এখান �থেকই �বাঝা যায় রািহ মুিহতেক পছ� কের। তখন মুিহত বেল �কেনা
ত� িম িক জােনা না �িনজনরা বেলেছন �য, কাউেক পছ� করেল বেল �দওয়া উিচত। তখন রািহ বেল ওেঠ, ওের
আমার �মায়ূন আহেমদ �র। মুিহত রািহর না�ার �নয়। আর িনেজর �হায়াটসঅ�াপ এ িনেজর জীবেনর সবেচেয়
সু�র ছিব� ��াফাইেল �দয়। তােদর ��ম ভােলাই চলিছেলা। পরিদন �থেক তারা �ফােন কথা বলেতা। িক�
তােদর এই ��ম �বিশিদন িছল না। এই ��েমর স�েক�  �জেন যায় Area_51 এর �ধান। িতিন এই িবষয় িনেয়
মাথা ঘামান না। কারণ িতিন ও �চেয় িছেলন �কােনা ভােব এই দইুটা এিরয়া িমেল যাক। িক� Area_50 এবং
Area_52 এর মানুষ এইটা �মেন �নয় না মুিহত এবং রািহেক। মুিহত রািহর জন� পাগেলর মত ঘুরেত থােক।

িবদ�ুৎ চমকাে� আবারও। তেব এই বৃ�টা একট�  ভয়াবহ। অেনক �জাের ব�পাত হে�। মুিহত আর রািহ িস�া�
�নয় তারা Area_51 এ �দখা করেব। তারা তােদর ��ান অনুযায়ী যায় ও এবং ��ান অনুযায়ী একটা �দাকােন �দখা
কের। এমন সময় একটা ভারী ব�পােত �কেপ উেঠ পু� Area_51। পুেড় যায় Area_51 এর অেনক �দাকান।
সােথ ওই �দাকানটাও �যখােন মুিহত আর রািহ িছল। পুেড় যায় দইুজনই! সবাই লাশ �বর কের। অ��ত,িবষয় এটা
�য,�সখােন ২� নয় বরং ৩� লাশ পাওয়া যায়, তারা �তা দইুজন িছেলা তাহেল তৃতীয় জন �ক?
িক� তারা এমন ভােব পুেড় িগেয়িছল �য তােদর লাশ �চনা যাি�েলা না। সবাই কা�ায় �ভেঙ পেড়। মুিহত এর সব
ব�ুরা মম�াহত হয়। এই ঘটনার পর Area_50 ও Area_52 এর মানুষ তােদর ভ�ল বুঝেত পাের। িমেল যায় তারা।
কথায় আেছ �য মানুষ ভ�ল �থেক িশ�া লাভ কের। অথ�াৎ, তারা তােদর িনেজেদর এিরয়ার মানুষ হািরেয় ভ�ল
বুঝেত �পেরেছ। এভােব িমেলিমেশ কাটিছল তােদর িদন। আর Area _50 ও Area_52 িমেল এক� এিরয়ায়
পিরণত হয়। যার নাম হয় Area_51। যারা ভাবেছা গ� এখােনই �শষ,তারা ভ�ল। গে�র �মইন ট�ই� �তা এখনও
বািক আেছ।



৫ বছর পেরর কথা.......
রািহর �কােল একটা সু�র নবজাতক িশ� আর পােশ বসা মুিহত। তার সােথ রেয়েছ মুিহেতর সব�লা ���
�ধু ত�য� ছাড়া। িক� এটা িকভােব স�ব মুিহত আর রািহ �তা মারা িগেয়িছেলা। তাহেল ওরা িকভােব িফের
এেলা? আসেল �সইিদন ব�পােত ওই �দাকােন মুিহত বা রািহ �কউই িছল না। এটা িছল তােদর এই এিরয়া
�থেক �বর হওয়ার এক� অন�তম ��ান। এই ��ােন সরাসির সাহায� কেরিছেলা মুিহেতর বাবা। ওইিদন এই
�দাকােন রাখা দ�ু লাশ িছল মুিহেতর বাবার সাহােয� হা�াতােলর �থেক �নয়া �বওয়ািরশ লাশ। িক� ওই
তৃতীয় ব�ি�� �ক?  যার লাশ িছল ওই দউু �বওয়ািরশ লােশর সােথ। আর যিদও এইটা ��ান ই িছল তাহেল
ওইখােন আ�ন লাগেলা িকভােব? আসেল এইখােন গে�র আরও এক� ট�ই� সামেন আেস। যিদও তােদর
��ান িছল �য Area_51 এ আ�ন িদেব আর ব�পােতর �দাহাই িদেয় বলেব �য রািহ এবং মুিহত ওইখােন মারা
�গেছ। সবিকছ�  ��ান মেতাই চলিছেলা। মুিহত এবং রািহ ��ান মত কাজ কের আর িবেয় কের �নয়। এখন
তােদর এক� স�ানও আেছ। এখন তারা এক� কবেরর কােছ যায় �যইটার ওপের �লখা িছল ত�য�। আর
এইখােন গে� আরও এক� ট�ই� আেস। এই ট�ই� এর জন� �কউই ��ৎ নন। ওইিদন ঐ �দাকােন ত�য�ই
িগেয়িছেলা তৃতীয় �বওয়ািরশ লাশ� রাখার জন�। িক�, কাকতালীয় ভােব তারা আ�ন �দয়ার আেগই ওই
�দাকােন ব�পাত পেড়। পুেড় যায় ওই �দাকান এবং পুেড় যায় ওই �দাকােন থাকা �বওয়ািরস লাশ এবং ত�য�।
ওইখােন মারা যায় ত�য�। ঐ তৃতীয় লাশ� মূলত ত�য�ই িছল। ত�য�'র কবেরর পােশ বেস মুিহত কাদেতঁ থােক এবং
বেল আমার জন� আজ আমার ব�ু মারা �গেলা। তখন রাইসান বেল উেঠ �মম সিত�। তারপর রিবন বেল উেঠ
ত�য� তার জীবনটাই �শষ করেলা তার ব�ুর জন�। এই বেল সবাই এই জায়গা ত�াগ করল এবং সবাই এখন
Area_51 এর জন� রওনা িদেলা। এখন তারা এক� �াধীন জায়গার উে�েশ� রওনা িদেলা �যখােন �কােনা
মানুষ এর জবাবদীিহ �নই িহংসা �নই। �যই জায়গার নাম AREA_51.....

�কাথায় যাওয়া হে�, গ�টা �শষ না। আসল রহস�েতা এখেনা বািক আেছ। িক এমন ঘটনা �থেক Area_51
এর জ� হেয়িছেলা, আর, ত�য�'ই বা �কেনা পাগলা গারেদ িছেলা, িক এমন কারণ িছেলা? আর,ইফসাত নােম
ওই �মেয়�র সােথই বা ত�য�'র িক স�ক�  িছেলা। এই সব �ে�র উ�র িমলেব ি�তীয় পেব�।
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শহেরর ওই �লাকারেণ�র িভেড়
আিম চাইেবা না আর
িপছনিদেক িফের।

বৃ�র িদেন �মঘলা আকােশ
ত� িম হয়েতা খুঁজেব আমায়

আিম তখন সমুে� িদেয়িছ পাির
আিম বদেল �ফেলিছ আমার বািড়।
কেলজ ি�েটর বইেয়র িভেড়
একিদন খুঁেজ পােব না আমায়

লুিকেয় থাকেবা আিম ,�কােনা �মায়।
�তামার �থেক থাকেবা �সিদন

আিম অেনক দেূর
হয়েতা মেন পড়েব আমায়
অেচনা �কােনা �ভাের।

আমার পথচলা এখনও বািক
তাই িনেয়ই �� আঁিক

আকাশ �মশ হে� ফঁাকা
ওই তারােতই ব�ুে�র �বঁেচ থাকা।
ভােলাবাসােক সিত�ই ক�ন �বাঝা

নীরব আর িবরেহর কােছ �স অেনক �সাজা।
হয়েতা ভােলাবাসা ব�ী িছেলা �ােমর দরজায়

রা�ার হাতনারা �সই কথা মেন করায়।
িবরেহর এই দিুনয়ায় আিম নীরব থাকেত চাই
বৃ�র ওই �ফঁাটায় �ফঁাটায় �মশ হািরেয় যাই।।
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িনেজর হাতটা �য �কাথায় রাখল, ঠাহর হয় না আলবাট� এর। ঘুেমানর সময় হাত পা �েলা খুেল ঘুিমেয়িছল �স। পা দেুটা আেছ।
িক� হাত দেুটা...তা একট�  �বশীই ঘুম ঘুিমেয়েছ মেন হে�। চারিদেকর ব�াপার স�াপার বুঝেত পারেছ না। কিফেনর �ভতেরই
�তা একপােশ খুেল �রেখিছল হাতপা �েলা, যােব �কাথায়!
তেব �েনেছ নািক কিফেনর �ভতর �থেকও মৃত �দহ চ� ির হেয় যায়! 

উেঠই আড়েমাড়া ভাংগেত �গল �স, িক� হাতছাড়া আড়েমাড়া ভা�া �বজায় মুশিকল তাই �সটা �কঠাক মনঃপূত হল না তার।

ওিদেক িনেজর কিফেন বেস সব �দখিছল �জমস। বেল উঠেলা, 
---িকের ঘুম ভাঙেলা তেব? এত ঘুম হেল হেব িক কের বল �দিখ?
ল�া �পেয় আলবাট� বলল ,
---- ঘুমটা একট�  �বিশ হেয় �গেছ।
-----তা মরার পর �থম কিফেন এেল ঘুমটা একট�  �বিশ হয় �বিক। সারা জীবন যাপেনর একটা ধকল আেছ না?
---তা �ক !
------ তা ত�ই এখন �কাথায় যািব �ভেবিছস?
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----আেগ �তা দাদা হাত দেুটা খুঁ িজ না হেল িনেজেক �কমন �বহাত হাতছাড়া হাতহীন এইসব মেন হে�, তারপর
যাব একবার িনেজর বািড়, একা �মির �মেয়টােক িনেয় িকভােব �বঁেচ আেছ তার একবার তদারিক করেত হেব।
আ�া, আমার হাত দেুটা �ক চ� ির করেত পাের ?
-----ভােলা কের খুঁেজ �দখ যােব আর �কাথায়,? �সিদন অবশ� জিুলয়ােক �দখলাম �তার কিফেনর ডালাটা
খুলেত। ওই িক িনেয় �গল? জীিবত অব�ােতও হাত িছল না ওর, মেরও িছল হাতছাড়া অব�ায়। সারা জীবন
ধের িনেজর হােত �মকআপ করার খুব ইে� িছল �বচারীর তাই মনমেতা হাত খঁুেজ �বড়ায়। 
ত�ই নত�ন মানুষ কিফেন �েয়ই ঘুিমেয় পেড়িছস তাই �তার হাত দেুটা �বাধহয় িনেয় সটেকেছ। দঁাড়া ডািক, 
অ�াই জিুলয়া... জিুলয়া, আলবাট� এর হাত ত�ই িনেয়িছস?
---- িক �য বল, দাদা ওইেতা হাত-পােয়র িছির, সাদা ফ�াট ফােট ক�াল হাত ছাড়া আিম িনই না। কােলা �ধঁায়ােট
ওই হাত আমার �কান কােজ লাগেব �িন?
�েন আলবাট� এর একট�  খারাপই লাগেলা।
--- তা আমার হাত �যমনই �হাক না �কন �গলটা �কাথায়!
--- তার আিম িক জািন! 
মুখ ঝামটা িদেয় চেল �গল জিুলয়া।
----বুঝেল �াদার হাত বড় সামেল রাখেত হয়। িবেশষ কের িনেজর হাত। কখন �য িক কের বেস �ক থােক না।
এই �দখ, আিম সামলােত পািরিন বেল ওই হােতর জেন�ই আমার মরন হল। নইেল পয়সা কিড় �তা �নহাত ম�
িছল না িদিব� সংসার চেলও যাি�ল। িক �য ভীমরিত হল হাত দেুটা �যখােনই যায় এটা ওটা চ� ির করেত ��
করল। �থম �থম �লােক বুঝেত পােরিন িক� তারপর বুঝেত পারল দ-ুচারেট চড় চাপটা িদেয় �ছেড় িদত িক�
�সবার খুব ইে� হল পা��র মেধ� এক� হীেরর হার চ� ির করার। পড়লুম ধরা। �স যাকেগ, �তামারও িক �তমনই
িকছ� ...
আলবাট� �কান কথা না বেল �সাজা হঁাটেত �� করল।
----আের চলেল �কাথায়? উ�র িদেল না �য বড়? আলবাট� এবার উেড় চলল। �মরী িক করেছ �ক জােন �ছা�
�মেয়টােক িনেয়!
�বিশ সময় অেপ�া করেত হল না তােক খুব �তই �স �পৗ�েছ �গল িনেজর বািড়র ছােদ। ছােদই �মির জামা
কাপড় �কাে� আর �ছা� �মেয়� �খলা করেছ ওখােন বেস। জামা কাপড় �েকােত �েকােত �মরী আনমনা
হেয় �গেছ। ওর কথা ভাবেছ বুিঝ? তাই হেব। ব� ভােলাবাসেতা �তা! 

িক� ও িক ও িক হামা�িড় িদেয় �ছা� �মেয়� এিগেয় চলেছ ছােদর িকনারার িদেক। ছাদটা �তা �ঘরা �নই ও
�তা পেড় যােব! �কানভােব বা�াটােক বঁাচােত হেব। 
---�মির তাকাও...এিদেক তাকাও! এিদেক তাকাও! �মরী তাকােলা না।

----আলবাট�!আলবাট�! �তামার সময় �শষ! িফের এস! কিফেন �েবশ কর। 
এই ডাক উেপ�া করা অস�ব। হয়েতা নত�ন জ� িনেত হেব এখনই! তার হাতহীন ক�াল শরীর হাওয়ার �বেগ
কিফেনর উে�েশ� ছ� েট চলল। 

যাঃ, �ছা� �মেয়টা তার আর বঁাচেব না। িক� �কান িচৎকার- আত� নাদ পেড় যাওয়ার শ� িকছ�ই কােন আসেছ
না �কন? খুব ক� কের �ভেস �যেত �যেত একবার িপছ�  িফরল আলবাট�। �দখল, ছাদ �থেক পেড় �গেছ ওর �মেয়
িক� পেড় িগেয়ও মা�েত পেড়িন, শূেন� দলুেছ। �ধঁায়া �ধঁায়া কােলা ধূসর দেুটা ক�াল হাত �মেয়�েক শূেন�
�দালাে� আর িখলিখিলেয় হাসেছ �মেয়।

এবার মাথা ঘুিরেয় �ভেস যাে� আলবাট� সা�েহ। �স বুঝেত �পেরেছ তার হাত দেুটার দািয়� এখনও �শষ
হয়িন। তাই মৃত� �র পর তার সব�া� ঘুেমােলও হাত দেুটা তার দািয়� পালন কেরই চেলেছ সবার অেগাচের। িক
আর হেব ? পেরর জে� হাতহীন ভােবই জ� �নেব �স, তােত �কান দঃুখ �নই তার। 
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জালনার পােশ রাখা িবশাল বেড়া ইিজ �চয়াের গা এিলেয় একটা কথাই ভাবিছলাম ----

চেল �যেত হেলা। �যেত হয় সবাইেকই। �কউ আেগ, �কউ পের। িক� এই কী যাওয়ার সময়? চািরপােশর এমন উৎসেবর
আেয়াজন। এর মােঝ কথা �নই বাত� া �নই �ট কের এভােব চেল যাওয়ার �কান মােন হয়?
এই �চয়ারটা আমার দাদরু আমেলর। �প�ায় হাতল। বাম�া�ক �স�ন। এক কােল আমার দাদ ুবসেতন, তারপর বাবা
বেসেছন। এখন আিম বিস। এরপর আমার �ছেল বসেব কী? �ক জােন? মেন �তা হয় না! আজকাল �তা আবার িছমছাম
আসবাবেরর যুগ। বড় মন, আর বড় ঘর, আজেকর িদেন বািতেলর তািলকায় জায়গা �পেয়েছ। অত বড় ঘরও আজ আর
�নই, অত বড় মনও আজ আর �নই। তার সােথ সাম�স� �রেখ আসবাবও হেয় �গেছ �ছাট। 

ভাবনা �েলা খািল এেলােমেলা হেয় যাে� আজ। এখনই সব �ছেড় �যেত হেব, একথা মানেতই চাইেছ না মন।  কতই বা
বেয়স আমার? এই �তা �গল �বশােখ ছা�া�েত পেড়িছ সেব। বছর খােনক হেলা রে� িচিনর পিরমান �বয়াে�েল ভােব
�বেড় যাওয়ােত, �চহারাটা একট�  �ভেঙ পেড়েছ এই যা। আর তাছাড়া সবিকছ�ই �তা যােক বেল 'িব�াস' ভােবই চলিছল। 
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এখেনা জালনার বাইের �খালা মােঠর িদেক �চেয় থাকেত থাকেত বেয়েসর কথা �বমালুম ভ� েল যাই। মেন হয় বা�া �ছেল�েলার
সােথ িগেয় ফুটবেল লািথ কসাই।

জালনার সামেনই রা�া, আর রা�া �পেরােলই �খলার মাঠ। যুেগর পর যুগ �পিরেয় যায় িক� �খলার মােঠর �সই �কারাস-উ�াস
�নীর �কােনা বদল হয়না। এ �যন িচরকালীন শ�, িচর�ন উৎফু�তা। ব�ােট বল লাগার আওয়াজ, হাততািল, �সা�ােস িচৎকার,
এসব �েন আজও সে�ািহেতর মত �চেয় থািক। বুেকর িভতরটা �কমন �যন িচন িচন কের, হাত পােয়র �পশী �েলা �কমন �যন
িনংেড় ওেঠ। 
এখন অবশ� সামেনর মাঠটােত �খলাধুলা িকছ�ই হে� না। এখন �তা পুেজার সময়। আজ মহাঅ�মী। মােঠর মাঝখােন িবশাল
অংশ জেুড় পুেজার প�াে�ল। আজকাল এই এলাকার সবেচেয় বড় পুেজা এটাই। হই হ�েগাল িচৎকার-�চঁচােমিচ, ঢােকর বািদ�, 
 মাইেক অ�মীর অ�িল ম� উ�ারণ, সব িমিলেয় মনমু�কর চ�লতা।
এখন �তা দগু�া পুেজা মােন এসব পাড়ায় িবশাল ব�াপার। �কা� �কা� টাকার ��রিশপ। পুর�ার �জতার িহিড়ক। আড়�েরর
�কােনা �শষ �নই। তেব হঁ�া চ�ল �পেকেছ বেলই নত�ন সব িকছ� েক �দেখ নাক িশটেক মুখ িফিরেয় িনেত হেব, এমন ভাবার মানুষ
আিম নই। কােজই এই সব িকছ�ই আমার ভােলা লােগ। পুেজা এেলই এখেনা মনটা �নেচ ওেঠ �সই �ছেলেবলার মত। যতই সব
িকছ�র বদল �হাক না �কন, এই িশউিলর গ� আর �সই বীেরন ভে�র অকৃি�ম চ�ী পাঠ, এসেবর �তা �কান বদল �নই। এসব িকছ�
ভােলা লাগার পরশ ট�কু বুেক িনেয় িদিব� িছলাম। িক� হঠাৎ সব িকছ�  �গালমাল হেয় �গল। 

�গালমাল এই বািড়টা িনেয়। আমােদর এই �প�ায় বসত বািড়টা দাদরু �তরী। আিম �রনােভট কেরিছ। আর খুব য� কের
�মইে�ইন কেরিছ। এ বািড় আমার বড় ি�য়। শহেরর এমন জায়গায় এত বড় আর সু�র পুরেনা বািড় খুব কমই আেছ বেল
আমার ধারনা। উ�র দি�ণ পূব� পি�ম সব �খালা। �সই আেগর আমেলর িবশাল িবশাল জালনা িদেয় আেলা হাওয়া ঢ�েক, �গাটা
বািড়টােক ভিরেয় রােখ। আর আমার ঘেরর দি�েণর জালনা িদেয় �বাহমান জন�জীবেনর চল�িব ফুেট ওেঠ অিবরাম। আিম
দেুচাখ ভের জীবন �দিখ। �বাহ মান জীবন। নদীর ��ােতর মত �য জীবন বেয় চেল অিবরাম। �য জীবন থামেত জােন না, জােন
না �মাহনা আর �ক কত দেূর? 

 �ছেলেবলা �থেকই এই বািড়টা আমার ভীষণ ি�য়। এত আেলা হাওয়ার মেধ� হাত পা ছিড়েয় বড় হেয়িছ বেলই হয়েতা, স�ীণ�তায়
আমার দম আটেক আেস।  এই বািড়র �দওয়াল, �মেঝ, উ�চ�  িসিলং, জালনার খড়খিড়, বারা�ার �রিলং,  সবিকছ�ই আমার
জীবেনর সােথ জিড়েয়। গত বছর িভ আর এস িনেয় �সই টাকা �ায় সবটাই �ঢেল িদেয়িছ বাড়ীর �মরামিতর  িপছেন। আমার
আর কীেসর িপছ�টান? �ছেল সরকারী দ�ের উচ�  পেদ চাকির কের।  ধানবােদ �পাে�ট। �বৗমা �সখানকারই এক নামী �� েলর
িশি�কা। 
একমা� ছ�� আর অবসর ছাড়া আর িকছ�রই অভাব �নই ওেদর জীবেন। 
আমার একমা� নািত অিধরাজ ওরেফ �গল যখন বাবা মােয়র সােথ এবািড়েত এেস দাদান বেল জাে� ধের, তখন এক ঝটকায়
জীবেনর সকল সাথ�কতা �চােখর সামেন ফুেট ওেঠ। �ফেল আসা িবগত জীবেনর সবিকছ�ই �কমন �যন িফেক হেয় যায়। মেন হয়
এই �তা জীবেন সেব সুেখর ��। কত িকছ�ই না এখেনা বাকী। �শষ পােত চাটিন-পঁাপড় আর িম�া� �ভাজেনর সুখ কী কম? �সই
সুেখর মায়ার আেবশ �নেম আেস দেুচােখ। আর তখনই খািল মেন হয়---- যােবা �কন? এখনই বুিঝ যাওয়ার সময়?

িক� মুশিকল হল, জীবেনর দঁািড়পা�ায় একিদেক সুেখর সােথ অপরিদেক দঃুখ অশাি� আর য�ণা সমান ভােব �লেগ থােক। 
 �বশ িকছ�  িদন হল, সব দঃুখ-অশাি� এক হেয় একটা মারা�ক আকার িনেয় আমার জীবেনর সামেন এেস দঁািড়েয়িছল। আর
�সটা এই বাড়ী িঘেরই। এমন জায়গায় আমার এই িবশাল বাড়ী, তা �চাখ �টেনেছ এলাকার উঠিত ��ােমাটার-মা�ানেদর। বাড়ী
বাগান সব িনেয় এেতাটা জায়গা, রা�ার উপর। �খালা �মলা, সামেন এেতা সু�র মাঠ। আর কী চাই?
একটা �গাটা �রিসেডি�য়াল কমে�� হেয় যােব, জিমটা �পেল।
�থেম �দখােনা হেলা �লাভ, তারপর �মিক।
আজকাল ওরা বুেঝ �গেছ �লােভ িচেড় িভেজেবনা। তাই এখন �মিক পব� চলেছ পুেরাদেম। কী মুশিকল বলুন �তা, �শষ পােতর
চাটিন পঁাপড় আর িম�া� �ভাজেনর সুখ ত�াগ কের এখনই চেল যাওয়ার �কােনা মােন হয়? আিম ওসব �মিক �ত ভয় পাই িন। 
 আিমও �দখেত চাইিছলাম ওরা কতদরূ �যেত পাের? এত ি�য় আমার �য বািড়, কত কে� একট�  একট�  কের �মরামত কের আগেল
�রেখিছ, �কাথাও একট�ও ফাটল ধরেত িদই িন, কত�েলা �বয়াড়া বুি�হীন অথ�েলাভী প�েক ভয় �পেয় �সই বািড় �বেচ �দেবা?
আর রাতারািত ওরা �লাক ল�র িনেয় ছ� েট আসেব হাত� িড়র বািড় মারেত! আিম কখেনাই তা চাইিন। কারণ ওই হাত� িড়র ঘা
আমার শিরের এেস পড়েব।  আমার �লাভ �নই। আমার অত টাকারও দরকার �নই। এই �বশ ভােলা আিছ। 
  �ানীয় পা�� অিফেস আমার অসহায়তার কথা জািনেয় �দেখিছ, তােত লােভর �চেয় �িত হেয়েছ �বিশ। ব�াটারা সব এক দেলর।
ওরাও মেন হয় �জাট �বঁেধ আমার িব�ে� �নেমেছ। অগত�া আমার একমা� �ছেলেকও  �টিলেফােন পুেরা ব�াপারটা
জািনেয়িছলাম। ও আ�াস িদেয়িছেলা ---- পুেজার সময় এেস ব�াপারটা �দখেছ। িচ�ার িকছ�  �নই।
�ছেলর কথায় ভরসা �পেয় মন টা খুিশ হেয়িছল। 



কিল কথা -২১

--- ‘খাবার িদেয়িছ এেসা। আেগ এই �সাদট�কু �খেয় নাও। পুেজা ম�প �থেক পা�েয়েছ’।

িচ�া তরে� �ছদ পড়েলা �চতালীর গলার �ের। �চতালী আমার �ী। নামটা আমারই �দওয়া। �চিত স��ায় দমকা হওয়ার ঘূিণ�র
মেতাই ওেক �থম �দেখিছলাম। মােঝ চেল �গেছ �ায় ি�শটা বছর, িক� মেন হয় �যন কালেকর কথা। আমার �ী এখেনা �বশ
কম�ঠ, বািড়েত রা�ার �লাক থাকেলও খুি� নাড়ার কাজটা ওই কের থােক। আর এখন �ছেল, �বৗমা নািত এবািড়েত এেসেছ,
কােজই প� ব��েনর গে� এখন �গাটা বাড়ী �ভাের আেছ। �চিত আমার �চেয় বছর পঁােচেকর �ছােটা। চ�েল সেব পাক ধেরেছ,
চামড়ার �সই মসৃনতাও আর আেগর মেতা �নই। িনেটাল গাল দেুটায় আজকাল ভঁাজ �দখা যায়। িক� �চাখ! �চাখ দেুটা �যন �সই
আেগর মেতাই ভাষাময়, আেগর মেতাই অতল গভীর। �চােখর মেন হয় বেয়স বােড় না। আর ওর বুেকর িভতেরও আেগর মেতাই
�সই িম� গ�টা লুিকেয় থােক। হঁ�া, এখেনা থােক। কালও �পেয়িছ ওই উ� গ�। আমার �চিত হাওয়া কখেনা ��ৗঢ়া হেত পােরনা।
আিম িব�াসই কির না। 
এই �চিত হওয়ার বঁাধন �ছেড় �ট কের চেল যাওয়া কী সহজ কথা? 
--- ‘সব ঠা�া হে� �য! �খেত এেসা তাড়াতািড়। বেস বেস কী এত ভাবছ �িন’? 

বাইেরর ঘর �থেক আবার ওর গলা �শানা �গল। িক� আমার ি�েদ �নই। সিত�ই একদম ি�েদ �নই। কী কের খােবা? এখন কী
আমার খাবার সময়? বুেকর িভতর টা �কমন খঁা খঁা করেছ �যন। খািল মেন হে�, �চিত ঘূিণ�র হােতর রা�ার ওই �গ�য় �াদ আর
কী কখেনা চাখেত পােবা? ওেক িঘের এ জীবন আমার �গ�  সুেখর �চেয় �তা কম িকছ�  িছল না। 
 িক� এসব কথা ওেক এখন বলা চলেবনা। �বচারী দঃুখ পােব খুব। সকাল �থেক �খেট খুেট সব বািনেয়েছ।
�ভার �বলা যখন হঁাটেত �বেরালাম, তখনই �দেখিছলাম ও ঘুম �থেক উেঠ পেড়েছ, �সই আেগর মত �কামের আঁচল �বঁেধ রা�া
ঘের সব �জাগাড় করেত  �� কের িদেয়েছ।
তখনও �তা সব �ক িছল।
ও আবার আমায় �খেত আসেত বলল।  
আিম জািনেয় িদলাম---- ‘�খাকারা আসুক, একসােথ খােবা। ওরা অ�িল িদেত �গেছ, এই এেলা বেল’।
�চিত বলল, ‘ত� িম সুগােরর �রাগী, এত�ণ না �খেয় �থেকা না। �খাকারা এই এেলা বেল’।
আিম হাসলাম। কী আর উ�র িদই? 
�খাকা অত বড় চাকরী কের, এেতা �লাক ওেক মািন�গিন� কের, িক� তাও এখেনা �স আমার �চােখ িশ�র মত। তােক আমরা
স�ক িশ�ায় বড় করেত �পেরিছ, এটাই যা �াথ�কতা। সারাবছর �তা পােশ পাইনা। এই শরেতর �ভ িদেন, �গাটা আকাশ যখন
িশউিলর গে� ভের আেছ, ঢােকর শে� সব মােতায়ারা, তখন আমার এই �ছা� সাথ�ক পিরবার একসােথ, এক জায়গায় -----
এট�কুই �তা �বঁেচ থাকার মােন।
 এমন সময় চেল �যেত িক মন চায়?

িক� �গামুখ�ু, পয়সা িপশাচ দা�াবাজ�েলা এসব কথা বুঝেব কী কের? ওরা ওেদর কাজই কেরেছ। এমন জানেল কী আর �ভার
�বলা ঢাকুিরয়া �লক ছািড়েয় ওই ফঁাকা জায়গায় একা একা হঁাটেত �যতাম?
 আিম �তা রা�ার পাশ িদেয়ই হঁাটিছলাম। ডানপােশ অত বড় ফঁাকা রা�া পেড়, তাও ব�াটােদর অত বড় গািড় খানা িনেয় আমার
গােয়র উপর �মিড় �খেয় পড়েত হেলা? আমার সব ��, আমার সুখ, আমার জীিজবীষা,  সব তালেগাল পািকেয় র� মাংেস
একাকার হেয় িমেশ �গেলা রা�ার পােশর ফুটপােতর উপর। কেয়কটা কাক আর কুকুর ছাড়া আর �কউ জানেলা না, �কউ িকছ�
�দখল না। �ধু কেয়ক টা মািছর ভনভনািনর শে�র মত কােন বাজল। ব�াস তারপেরই সব অ�কার। 

আিম ভাবিছ �খাকার কথা। �বচারা �ছেল �বৗ িনেয় এেসেছ কিদন ছ�� কাটােত, এর মেধ� এসব হ�া�াম সইেত কী ওর ভােলা
লাগেব? সব �জেন বুেঝ ওই ��ােমাটার আর ওর চ�ালা �েলােক ও চরম িশ�া িদেয়ই ছাড়েব। আবার নত�ন হ�া�াম!
 এ িবষেয় আমার �কােনা সে�হই �নই, যেতা দেূরই থাকুক, আর যত টাকাই �রাজগার ক�ক, বুেড়া বাপটার �িত এখেনা ওর
�াণ কঁােদ। িন�ই কঁােদ।
ওেদর কঁািদেয় এভােব চেল �যেত কা�র ই�া হয়?

দরজায় কিলং �বল বাজেলা। দরজা খুলেতই আমার দাদ ুভাই ছ� েট এেস আমায় জিড়েয় ধেরেছ। কত কথাই না বেল চেলেছ এক
নাগােড়। দগু�ার কী কী অ�? �কানটায় কত ধার? কলা �বৗ এত লাজকু �কন, মিহষাসুেরর মুখ �কমন হেয়েছ, এসব আরও কত
কী! ওর হােত ক�াপ ব�কু, তা �থেক বা�েদর গ�। বাইেরর ঘের সবার গলার আওয়াজ পাি�। �খাকারাও এেস �গেছ। যাই
একবার �দেখ আিস। একবার �দেখই চেল যােবা। আর আসেবা না। �চিত ঘূিণ�র �চােখ আিম তাকােত পারেবানা, ব� ক� হেব।
এমন ক� জীবেন �কােনা িদনও হয়িন। 
সব �ছেড়, সব �রেখ চেল যাওয়ার ক� বড়ই ক�ন, বড়ই মম�াি�ক। �গাছােনা দিুনয়ার সব িকছ�ই �াভািবক থাকেব, �সই সব
িকছ�ই আেগর মেতাই চলেব, এেতা হাওয়া বাতােসর মােঝ, �ধু আমার িনঃ�ােসর জন� বরা� হাওয়াট�কুই আর �কােনা কােজ
লাগেবনা, এটা ভাবেলই বড় ক� হয়। এ কে�র �কােনা ত�লনা চেলনা।



ভাবেত ভাবেত �খাকা কখন দরজার সামেন এেস দঁািড়েয়েছ। িক� একী? আমায় �দেখই ও ভ�ত �দখার মত অমন চমেক উঠেলা �কন? একী?
ওর কী শরীর খারাপ? মাথা ঘুরেছ? ও মেন হে� পেড় যােব। ও কী �ান হারাে� আমায় �দেখ? িক� �কন? কা�র �তা জানার কথা নয়
এখেনা? �খাকার �তা জানার কথাই নয়!  
তেব কী?.......
�টিলেফানটা অেনক�ন বাজিছেলা। হাত বািড়েয় িরিসভরটা কােন লাগলাম।

ওপােশর গ�ীর গলা ------ হ�ােলা? হ�ােলা! এটা নাইন বাই এ, িহ��ুান পাক�  �রাড? আিম ঢাকুিরয়া থানা �থেক সাব ই�েপ�র জালাল কথা
বলিছ। আপনােদর কাউেক একবার থানায় আসেত হেব। একটা রান ওভাড�  বিড আইেডি�িফেকশােনর ব�াপার আেছ। িভক�েমর মুখটা
�ক �চনা যাে�না। �দরী করেবন না। বিড মেগ�  চেল যােব। হ�ােলা? হ�ােলা? �নেত পাে�ন? হ�ােলা........’

�ফানটা �রেখ িদলাম। নাহ! এবার চেলই যাই। আর নাহ! িনঃশে�ই যাই। �বশী জানাজািন হেল �চতালীও িভরিম খােব। �খাকা এখেনা �মেঝেত
পেড়, সং�া হীন! �বচারা ভয় �পেয়েছ খুব! সবাই জল িদে� ওর �চােখ মুেখ। 

এমন সুেখর শাি�র জীবেনর �চেয় কটা টাকাই �তার কােছ বড় হেলা �খাকা?
�ছেলেবলার কথা সব ভ� েল �গিল? কীভােব একট�  একট�  কের �তােক আগেল আগেল বড় কেরিছ, সব িনেমেষ ভ� েল �গিল? সিত�ই জীবন বড়
আ�য�! 
বািড়র বাইের �খালা মােঠর মােঝ এেস দঁাড়ালাম। দ ু�চাখ �ভাের বািড়টােক �শষ ভােলা কের �দেখ িনলাম। মাস খােনক আেগই রঙ কিরেয়িছ।
লাল রেঙ বািড়টা �বশ খুেলিছেলা।
বাগােনর গাছ �েলা হওয়ার তােল তাল িমিলেয় �যন আমায় �শষ িবদায় জানাে�। আজ ওরা আমার হােতর জল পায়িন। 
জািন ওরা  সব �ভেঙ �দেব, থাকেবনা পুেরােনা িকছ�ই, থাকেবানা আিমও। থাকেব �ধু এই পৃিথবীেত �ফেল যাওয়া সব হািস, সব সুখ, সব
আ�াদ, সব ভােলাবাসা।

 পুেজার �রশ কাটেত এখেনা দ ুিদন বাকী। ঢােকর আওয়াজটা এবাের �যন �বশীই ভােলা লাগেছ �নেত।  িশউিলর গ�টাও। আকােশর বুেক
�ভেস �বড়ােনা সাদা �মঘ �েলাও। আহঃ আর পারিছনা এই দঃুখ সইেত। সু�েরর মেধ� এত দঃুখ লুিকেয় থােক, আেগ কখেনা বুিঝিন। আজ
যাওয়ার সময় বুঝলাম।
 আর পারিছনা ভাবেত --- সব চলেব এক ভােব, �ধু আিমই থাকেবানা।

ফুটবেল লািথ পড়েব �রাজ িবকােল, ব�ােট বল এেস লাগেব সেজাের, উ�াস �নীেত �ফঁেট পড়েব চািরপাশ। বছর বছর এমন সমেয় ঢােকর
উপর কা� পড়েব, �ে�ােড় মাতেব সবাই। আর জালনার পােশ আমার ইিজ �চয়ারটা ফঁাকাই পেড় থাকেব। তেব তাও আর কতিদন, এই বাড়ী
ভাঙা হেলা বেল। �চিত ঘূিণ�  ভােলা �থেকা! �তামার �চােখর ভাষা �যন এমনই �কট থােক িচরকাল। �খাকােক �মা �কােরা। মেন �রেখা ��হ �য
সততই িন�গামী। 

বািড়টা �চােখর সামেন �থেক দেূর চেল যাে� �যন! 
নাকী আিমই সের যাি� দেূর। �কউ িক আমায় তাহেল �টেন িনেয় যাে�। আিম পারিছনা �সই টান অ�াহ� করেত। আমার �য আর শি� �নই। 

সিত�ই �যেত হে� তাহেল। িক� এই কী যাওয়ার সময়?
 না চাইেলও �যেত হয়। 

কিল কথা -২২



কিল কথা -২৩

দ�াখ �তারা যা না! আমার ইে� করেছ না, িব�াস কর।
- �কন �তার হেয়েছটা িক?
 �বশ িবরি�র সােথই িজে�স কের জয়� অ�ী �ক।
অ�ী বেল ওেঠ- না �র, িকছ�ই না, �তারা শিপং এ যা না, আমায় বাদ �দ
ভাই।

দ�াখ, �শষবােরর মেতা ভােলা মুেখ বলিছ, আজই ��া� ফ�া�িরর অফােরর �শষ িদন, নইেল এবাের ত�লকালাম
করব, ত�ই না �গেল- জয়� �ায় এক �কার অৈধয� হেয়ই বেল ওেঠ।
পুেজা �ায় �দারেগাড়ায়, অথচ এবােরই �যন তােদর �েপর কা�র �কনাকাটা শিপং এ �হলেদাল �নই, িবেশষ কের
অ�ীর.. �ছেলটার �হালটা িক? �য িকনা �েপর �াণেক�, সেবেতই যার �বল উৎসাহ,তারই �কমন একটা গা ছাড়া
ভাব।
এবার �ায় অিভভাবকিচত সুের �মেয়িল কে� �ভেস আেস, আর একটা �� অ�ীর িদেক- "ত�ই তাহেল, �ক কেরই
িনেয়িছস, শিপং এ যািব না?? আমার কথাও �নিব না বল!"
এ �র উেপ�া করার সািধ� অ�ীর �নই, �য �মেয়টা তার �বােনর �চেয়ও �বশী, তার কথা �ফেল িক কের, অগত�া
তােক রািজ করােত �শষ �মা�ম অে�র �েয়াগ কেরেছ জয়�, শরণাপ� মিনর।
একটা কথা আেছ, অ�ীর মেন পেড় যায়-
 "�য িশর হয় না নত, ভেয়র খঁাড়া ঘায়, 
�স িশরও হয় িবগিলত, ভােলাবাসার মায়ায়।"
মিনর সােথ অ�ীর স�ক� টা �যন তাই বড় আপন, কখন িনেজর অজাে� মিন তার জীবেন তার �বােনর �হানটা
দখল কের তােক মায়ায় �বঁেধ �ফেলেছ অ�ী িনেজও জােন না। তাই যত রােজ�র আবদার, �জার খাটােনা, খুনসু�,
�লগপুিলং কখেনা সখেনা চ�েলাচ� িলর �খলা চলেত থােক দজুেনর মেধ�। মােঝ মেধ� তােত �দাসর হয় জয়�।



কিল কথা -২৪

আবার িকছ�  বলেত যাি�ল মিন, তার বেল ওঠার আেগই অ�ী বেল ওেঠ- "�বশ �যেত পাির, তেব এ�াইেডর �া�টায় নয়।"
- "�কন �ব? " জয়� িরয়া� করার আেগই মিন তােক ধমক িদেয় থািমেয় বেল �বশ,আমরা অন� �কাথাও যাব সবাই িমেল।
তেব ত�ই একটা কথা বল, "এভােব আর কতিদন? �ফেল আসা �ৃিতেক উেপ�া করেত চাইেলই িক আর �স �ৃিত িপছ�  �ছেড়
চেল যায়!"
ত�ই িক ভাবিছস, �কউ না বুঝেলও আিম িকছ�ই বুিঝিন,
"��তােক ত�ই রাজদীেপর সােথ পুেজার আেগ শিপং এ �দেখিছিলস এখােনই, আর �স খবরটা আিমই �তােক িদেয়িছলাম"...
চাপা অথচ দ�ৃ �ের বেল ওেঠ মিন।
"�সিদন সুতানু�েত বললাম চল িডনার �সের আিস, �গিল না... িক না, �সখােন কাটােনা এক িবেশষ স��ার �ৃিত �তােক
আজও তািড়েয় �বড়ায়... এভােব আর কতিদন পািলেয় �বড়ািব বলেত পািরস?"
ছলছল �চােখ তার িদেক তাকায় অ�ী, ভাঙা �ের খািল �েধায়- "বলেত পািরস মিন, �তার ভাইটােকই �কন এত ঠকেত হয়
জীবেনর কােছ বােরবাের?"
ভ�ল বলিল ত�ই;  "ঠিকস িন ত�ই, ঠেকেছ �সই মানুষ�েলা যারা �তােক হািরেয়েছ !"- বেল ওেঠ মিন।
-"আ�া ওয়াড়া; আমরা িক আেদও �কাথাও যােবা?"
�ায় এক �কার লাফােত লাফােতই জয়� �চঁিচেয় ওেঠ।
মিন বেল ওেঠ " দাড়া; আমার এ�এম �মিশনটা এখেনা এেস �পৗছায়িন, এেলই যাব। ত�ইেতা আর িকছ�  িকেন িদিব না"-
বেল জয়�র িদেক তািকেয় মুখ �বঁকায়।
বািব �ক িনেয় আসেছ �স?
��টা এবার মিনর িদেক তািকেয় অ�ীর।
জবাব আেস সংে�েপ -"�মম!"
িকছ��ণ পেরই �ছা� বািবেক িনেয় হািজর হয় মিনর এ�এম �মিশন ওরেফ তার ক�া� �লাকনাথ, সােথ অিনব�াণ, তােদর
�েপর আর একজন।
আেগ হেল হয়েতা সম�ের একটা িচৎকার উঠত "জয়�� ভাই" - এবাের তা আর হল না, বরং এক চাপান উেতার �ে�র
িহমশীতল হাওয়া িনঃশে� বেয় �গল।
�ছা� বািব, বাবার হাত �ছেড় এক �দৗেড় চেল এল তার ি�য় কাকাই এর িদেক, তােক �বশ কের আদর কের অ�ী বলল- "বািব
�সানা, �তামার �র কেমেছ �তা?? আজ কতটা দ�ুুিম করেল বািড়েত �িন।"
�ছা� বািব, ঘাড় কাত কের বেল ওেঠ- "একট�ও না কাকাই।"
ওমা তাই নািক, তাই বিল বািব �সানা এত ল�ী হেয় �গল, মা খািল খািল �তামায় বেক বেলা, অ�ী িজে�স কের বািবেক... 
বািব �যন এবার আেগর �চেয়ও ি��ণ উৎসােহ ঘাড় কাত কের জানান �দয় হঁ�া... 
মিন বেল ওেঠ - "হঁ�া �র, আিম �তা বািনেয়ই বিল, একিদন বািড় িনেয় িগেয় রাখিব সারািদন, তারপর বুঝিব", বেল গটমট কের
এিগেয় যায় মিন।
"অ�ীদা, ত� িম �প �লফট করেল �কন?"- এবােরর ��কত� া অিনব�াণ।
জবােব অ�ী, িকছ�  বলার আেগই �লাকনাথ এিগেয় এেস বেল ওেঠ- "দ�াখ ভাই, মানিছ ভ�লটা আমারই, �তােক জানােনা উিচত
িছল িক�।" -কথা আর �শষ হয়না, তার আেগই অ�ীর কে� একরাশ অিভমান ঝেড় পেড়, "িক� ত�ই জানাসিন, মেন হেয়িছল
িক দরকার যােক তােক জািনেয়, তাই �তা?"
"ত�ই ভ�ল বুঝিছস ভাই"-বেল ওেঠ �লাকনাথ।
না �র িবষয়টা �ক ভ� েলর নয়, আসেল িক বল �তা, আিম আমার জীবেনর সােক� লটা বড় �ছাট কের িনেয়িছ, তােত আমার
পিরবার, ি�য়জন, িকছ�  ব�ু বা�ব ছাড়াও আিছস �তারা।
�তারা িনেজও জািনস না, কখন অিফস পিরসেরর আলােপর �চৗহি� ছািড়েয় �তারা ফ�ািমিল হেয় �গিছস আমার... আর তাই
হয়েতা, আমার জীবেনর �কােনা িকছ�ই �তােদর কােছ লুকেনা নয়... আিম মেন করতাম আমােদর �প মােন একদল মানুেষর
সমােবশ নয়, বরং িকছ�  ি�য় মানুেষর সহাব�ান যারা �কােনা অব�ােতই এেক অপেরর হাত �ছেড় যােবনা, �যখােন এেক
অপেরর কােছ িনসংেকােচ, িনিধ��ায় সব িকছ�  �শয়ার করেত পাের... �সরকম একটা �প বড় সাধ কের িনেজর হােত বািনেয়
িছলাম �র.. বড় অহংকার িছল এ �েপর বি�ংটা িনেয়। �কাথায় ত�ইই হয়েতা �স অহংকাের িচর ধরািল! তাই বলেত পািরস
অিভমােন একট�  িনেজই সের দাড়ালাম, এই আর িক.. তেব আিম চাইব, আমার হােত বানােনা বড় সােধর এ �পটােক �তারা
বঁািচেয় রািখস... জািন রাখিব...
এক িন�লক দ�ৃেত তািকেয় এক িনঃ�ােস অ�ী কথা �েলা বেল থামল
"�যখােন �েপ আমার ��ভাই থাকেব না �সখােন তাহেল �য আমারও এ �েপ থাকা চেল না"- বেল ওেঠ �লাকনাথ... 
বাদ �দ না এসব এখন, �দখিছস জয়�র আমােদর শিপং িনেয় এত দিু��া, বেল �হেস �স� বদেল অ�ী সামেনর িদেক পা
বাড়ায়... 
িনিদ� � �হােন তােদর বুক করা বাহন দেুটা এেস দাড়ায়, ভাগাভািগ কের ওেঠ সবাই তােত... 
একটা ওলায় মিন �লাকনাথ আর অিনব�াণ আর একটায় অ�ী আর জয়�... এিদেক বািব আবার িকছ� েতই তার কাকাই �ক
ছাড়েব না, অগত�া তােক �কােল বিসেয় রওনা �দয়.
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পথ অ� সমেয়র, বািব জানলা িদেয় বাইেরর দশৃ� �দখেছ, অ�ীর মন ড� েব যায় পুরেনা �ৃিতেত... 
মান অিভমােনর সূ্�পাতটা এখােন বেল রাখা ভােলা, �যটা �ছা� বািবেক িনেয়ই... আজ কত চনমেন লাগেছ পুচকুটা �ক, অথচ �কউ
বলেব �বশ কিদন আেগই �র আর সােথ ডায়িরয়ার িশকার �স... অথচ এরকম একটা খবর তােক �কউ জানায়িন পয��... 
অ�ী হয়েতা �মেনও িনত, িক� �যিদন খুব বাড়াবািড় হল তার পর িদনও �তা, �লাকনােথর সােথ একসােথ �গাটা িদন কাটল তার
অিফেস, কত কথা হল িক� একবারও িক তার মেন হল না, খবরটা অ�ীেক জানােনা দরকার তার.. 
�বশ ভােলাই হেয়েছ, হয়েতা �স আজ বড় অপাঙেতয় এ �েপ, তাই হয়েতা... এসব িচ�ায় িবেভার অ�ীর �চােখর �কান হঠাৎ জেল
িচকিচক কের ওেঠ... শহেরর রাজপেথ তখন সে�� নামেছ সেব, িনয়েনর আেলায় ভের �গেছ চারিদেক... 
"ও কাকাই, ও কাকাই �শােনা না;"- �ছা� বািবর ডােক সি�ত িফের পায় অ�ী.. 
িক হেয়েছ বািব �সানা?? িজে�স কের অ�ী... 
"আমরা �তা এেস �গিছ, ত� িম নামেব না??" িম� কের বেল ওেঠ বািব... 
সিত�ই �তা, �দখেত �দখেত তারা �পৗেছ �গেছ, সামেনর গািড় �থেক মিনরা �নেম দািড়েয়েছ সেব... 
অ�ী িজে�স কের- "দাদা কত �যন �বশ হল??" 
জয়� তােক থািমেয় বেল, ত�ই বািবেক িনেয় নাম, আিম িদি�... 
�ছা� বািবেক �কােল িনেয় মেলর িদেক এেগায় অ�ী, একসােথ �ভতের যায় সবাই...

অ�ী জােন এবার তােদর শিপং অে�ষণ �� হেব, প�া�ালু� �থেক �� হেয় ���স িবগ বাজার অবিধ তার সরিণ, �শষটা স�ূণ�
িনভ� রশীল কার �কাথায় পছ� আর �কনােকটার বৃ� স�ূণ�  হে� তার ওপর... 
িক� অ�ীর �যন আজ �কােনা িকছ� েতই মন �নই... 
এমন সময় বািবর বায়না �স গািড় চড়েব, মিন �সই �েন তােক িকছ�  বলেত যাওয়ার আেগ অ�ী �াতার ভ� িমকায় অবতীণ�  হেয় বেল-
"�তারা �ভতের িগেয় শিপং �াট� কর, আিম বািবেক িনেয় আসিছ গািড় চিড়েয়"...
ব�াস আর িক, �তারা কাকা মামা িমেল সব আবদার ওর �মটা, বেল গজগজ কের এিগেয় যায় মিন... অ�ী �হেস ওেঠ, সিত� �বানটা
পুেরা তার ��িপ... যাক এই �দৗলেত, িকছ�টা সময় অ�ত �স িনেজ বািবর সােথ ভ� েল থাকেত পারেব... 
�বশ িকছ�টা সময় মজা কের তারা �ভতের �েবশ কের, ইিতমেধ�ই �দেখ �জারকদেম বািকেদর �কনাকাটা চলেছ..
জয়�র দেুটা শাট�, অিনব�ােণর িজ�, �লাকনােথর �-শাট� সট� িলে�ড হেয় িবিলং এর জন� �রিড...
পােয় পায় �লিডস �সকশন এর িদেক এেগায় অ�ী, মিন দ ুহােত দেুটা কুিত�  িনেয় দািড়েয় কনিফউশেন ভ�গেছ... 
অ�ী �হেস �ফেল বেল, িকের �তার পছ� হল??
- ডান হােতর ধরা কুিত� টা �দিখেয় মিন িজে�স কের, "িক �র এটা �কমন??"...
অ�ী মৃদ ু�ের জবাব �দয় �মম ভােলাই �তা... 
মিনর হয়েতা উ�রটা মনঃপুত হয়না, তাই আবারও �ধায় "িকের বলিব �তা??"...
যা, এটা �ায়াল িদেয় দ�াখ, অ�ী তার হােত ধরা অন� একটা কুিত�  �দিখেয় বেল... 
তাহেল ওটা ভােলা বলিল �কন?? �েধায় মিন...
ওটা ভােলা িছল, িক� এটা �ব� আমার মেত তাই... 
"হঁ�া �র, এটা আিমও �দেখিছলাম, িক�...",
িক� ত�ই আমার িশলেমাহর এর অেপ�ায় িছিলস এই �তা... যা, আর �দরী না কের �ায়াল িদেত যা, নইেল �ায়াল �েমর লাইনটা
�রশেনর লাইেন পিরণত হেব বেল অ�ী... 
- "ল�ী ভাই আমার!!" বেল অ�ীর গাল �েপ �ায় আনে� লাফােত লাফােত �ায়াল �েমর িদেক এিগেয় যায় মিন... 
�বশ কেয়ক িমিনট বােদ িফের এেস হািসমুেখ জানান �দয় এবােরর শিপং িলে� কুিত� টার নাম উেঠেছ, অগত�া িবিলং কাউ�ােরর
িদেক এগেনা �যেতই পাের.. 
কাউ�ােরর িদেক এেগাবার সময় অ�ী মিনেক িজে�স কের হঁ�া �র িনেজরা �তা শিপং করিল জিমেয় আমার �ছা� বািব �সানার জন�
িকছ�  িকেনিছস?? 
"�তার িক মেন হয়, ওর জন� িকছ�  না িকেন, আমারা িকনব, ��... এই দ�াখ না, ওর দ ু�সট িকেনিছ �গি� আর জামা প�াে�র �সট।" 

অ�ী এক ঝলক �দেখ িনেয় বেল বাঃ সবকটা কালারই খুব িম� হেয়েছ �র, দা�ন মানােব বািব �সানােক... 
এবার হঠাৎ মিনর নজর যায়, অ�ীর িদেক, বেল ওেঠ- "এই দাড়া দাড়া, �তার হাত খািল �কন?? ত�ই িকছ�  িকনিব না?? "...
- না �র, আমার ভােলা লাগেছ  না এবাের, �তারা করিল �তা, চল িবিলং কাউ�ােরর িদেক এগেনা যাক... 
" ত�ই িক িকছ�  িকনিব??" �বশ দ�ৃ ও রাগ িমি�ত গলায় �� কের মিন... 
জয়� পাশ �থেক বেল ওেঠ - "দ�াখ ভাই �বশী নাটক কিরস না, আমায় আবার অেনকটা দরূ িফরেত হেব"...
অ�ীর �সই একই কথা, না �র চল... 
মিন এক ঝলক িক �ভেব �নয় তারপর �লাকনােথর িদেক তািকেয় বেল - "এই, এিদেক একট�  এেসা �তা" বেল অ�ীর িদেক তািকেয়
তােক িকছ�  বলার সুেযাগ না িদেয়ই এক ঝটকায় জয়�েকও এক হঁ�াচকা টােন �টেন িনেয় �লাকনাথেক সােথ কের িফের চেল আবার
�জ�স �সকশন এর িদেক... 
অ�ী হতভে�র মেতা দািড়েয় থােক িকছ��ণ, তারপর �দেখ বািবেক িনেয় অিনব�াণ একট�  দেূর দািড়েয়... পা চািলেয় �সিদেক এেগায়
বেল চল আমরা িবিলং কাউ�ােরর সামেন িগেয় দাড়াই, ওরা আসুক... 
অিনব�াণ �� কের অ�ীেক- "�কাথায় �গল আবার?"
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অ�ী �হেস বেল দ�াখ আেরা িকছ�  মেন পেড়েছ, তাই �দখেত �গেছ... 
এই সময় একটা কা� ঘেট... তােদর িবিলং �সকশেনর �ক সামেনই িছল একটা বা�ােদর �খলনার �সকশন, আর তার পাশ িদেয় �যেত িগেয়ই হঠাৎ
বািবর একটা �খলনা গািড়েক �দেখ বায়না, ওটা তােক িকেন িদেত হেব... অিনব�াণ তােক �বাঝােত থােক, িক� বািবর ও বায়না চলেত থােক... 
ব�াপারটা এত অবিধ �কঠাকই িছল, �গাল বঁােধ যখন অ�ী �দেখ �সই একই �খলনার আেরা এক �ছা� দািবদার হািজর হয়... 
একটা বািবরই বয়সী �ছা� িম� �মেয়, তারও দািব তার ওই একই �খলনাটা চাই... 
এিদেক বািবও নােছাড়বা�া �সও িকছ� েতই তার দািব ছাড়েত নারাজ... 
দইু িন�াপ সরল িশ� মেনর লড়াই যখন ত� ে� �ায়, �ক তখনই অ�ী িবচারেকর �াতার ভ� িমকায় অবতীণ�  হেয় বািবর পােশ িগেয় বেস হাট�  �গেড়... 
পােশ তার ি�য় কাকাই �ক �দেখই বািব অিভেযাগ কের বেস- "দ�ােখা না কাকাই, এই �খলনাটা আমার পছ�, ও �কন �নেব??" ওিদেক টাগ অফ
ওয়ােরর মেতা দিড় ধের থাকার মেতা �খলনার অন� �া� ধের থাকা বা�া �মেয়টারও অ�ীর কােছ নািলশ কের- "না আ�ল, এই �খলনাটা আমার
পছ�, ও �কন �নেব??"... 
অ�ী পের মহা ফাপেড়, �কােনা িশ� মেনই �স আঘাত িদেত রািজ নয়, তাই �স �থেমই বা�া�েক িজে�স কের �তামার নাম িক?? উ�ের �স জানায়
িম�... 
তখন অ�ী দজুনেকই বেল, বািব আর িম� �তামরা জােনা, �তামরা এেক অপেরর �ক হও?? দজুেনই ঘাড় �নেড় জানান �দয় না!! 
অ�ী বেল �তামরা হেল ব�ু বা ���স... আর ব�ুে� ঝগড়া করেত �নই... তারপর বািবর িদেক তািকেয় বেল- "বািব �সানা আমার �ড বয় না, িম�র
সােথ হাত �মলাও"... �ছা� বািব হাত বািড়েয় �দয় িম�র িদেক, তারপর দেুটা �ছা� হােতর ব�েন �শশেবর সারল� মাখা ঝগড়াটা এক লহমায়
ব�ুে�র বঁাধেন চাপা পেড় যায়... 
অ�ী তারপর বািব �ক বেল- "বািব �সানা �খলনাটা �তামার ব�ুেক িদেয় দাও"...বািব তার কাকাই এর িদেক তািকেয় অবাক নয়েন িজে�স কের-
"�কন কাকাই??"... 
অ�ী বািবর মাথার চ�েল িবিল �কেট বেল- "িম� �তা �তামার ব�ু হয়, আর ব�ুে� সবসময় উিচত �দখা, যােত �তামার জন� �তামার ব�ু ক� না পায়...
তার জন� মােঝ মেধ� অ� িকছ�  �ছেড় িদেত হয়, আর �েয়াজেন আবদার কের আবার অ� িকছ�  �কেড়ও িনেত হয়"... 
�ছা� বািব িক বুঝল �ক জােন, অন� সময় হেল হয়েতা বািব মানত না, িক� অ�ী �দেখ ম�ািজেকর মেতা তার কথাটা কাজ কের, আর বািবও
�খলনাটা িম�র িদেক বািড়েয় �দয়, আর িম� �সটা হািসমুেখ িনেয় �নয়... তত�েণ িম�র পােশ এক ভ�মিহলা এেস দািড়েয়েছন, স�বত িম�র
মা... িতিন িকছ� েতই অ�ীর এই িস�াে� রািজ নন... অ�ী তখন তােক বুিঝেয় বেল �য �স বািবেক অন� একটা �খলনা িকেন �দেব... একথায় আ��
হেয় ভ�মিহলাও িম�র হাত ধের এেগাবার জন� পা বাড়ান... 
�ছা� িম� যাওয়ার আেগ বািব আর অ�ীেক থ�াংক ইউ বেল... �বশ কেয়ক পা এিগেয় মােয়র হাত ধরা িম�, ঘাড় ঘুিরেয় বািবর িদেক তািকেয় হাত
নােড়, বািবও হাত �নেড় তার িম� ব�ুেক িবদায় জানায়... 
এসেবর মােঝ কখন মিনরা িফেরেছ অ�ীর �খয়াল �নই... 
মিন িফেরই অ�ীর হােত একটা জামা ধিরেয় বেল যা কাউ�াের লাইেন িগেয় দাড়া সবাই ভাগাভািগ কের, �যটায় আেগ ফঁাকা হেব �সটা �থেক আমরা
িবল কিরেয় �নেবা... 
অগত�া, �স জয়� আর �লাকনাথ িতনেট আলাদা লাইেন দাড়ায়... জয়�র লাইনটা সবার আেগ ফঁাকা হওয়ার দ�ন সবার িবল �সখান �থেকই
করােনা হয়... 
িবিলং পব� িমটেল মিন হঠাৎ তার হােত একটা প�ােকট ধিরেয় বেল- "বািড়েত িগেয় একবার �দেখ িনস িফ�ংসটা, �নহাত আমােদর হােত আর সময়
�নই, আর �ায়াল �েমর লাইনটাও �বশ ল�া, নইেল �তােক বলতাম এখােনই �দেখ িনেত"... 
অ�ী ভ�াবাচ�াকা �খেয় বেল, "িক�, এটা কার, আিম �তা িকছ�ই িকিনিন!!"... 
জয়� মুখ �বঁিকেয় বেল ওেঠ- "এটা �তার পােশর বািড়র ব��র, ত�ই মাপ িদেয় িদেয় জানাস ওেক... আমরা �তােক িগ� করলাম সবাই িমেল,
হেয়েছ!!"...
মিন বেল ওেঠ- "ত�ই ভাবিল িক কের, �তার �বানটা �তােক ছাড়া পুেজার শিপং কের �কনাকাটা কের বািড় িফরেব, আর তার ভাইটার িকছ�  হেব না"...
- "না �র, এটা আিম িনেত পারব না �র" ... বেল মিনর িদেক এিগেয় িদেত যায়, �লাকনাথ এিগেয় এেস তার হাত ধের বেল- "এটা, আমার ��ভাই এর
জন�, অিভমান ভ� েল ি�জ �ন ভাই"...
অ�ী তখন ও না বেল িফিরেয় �দয় �সটা �লাকনােথর হােত, এমন সময় �ছা� বািব তার বাবার হাত �থেক প�ােকট টা �কেড় িনেয় তার কাকাই এর
হােত �দয়, িদেয় বেল ওেঠ- "কাকাই, ত� িম �নেব না?? এই না ত� িম বলেল আমায়, ব�ুরা িকছ�  িদেল িনেত হয়, ব�ুেদর ক� িদেত �নই... আমার বাবা িক
�তামার ব�ু নয়??"...
িন�াপ সারেল�র কােছ, অ�ীর বুেক জমা অিভমােনর পাহাড় �িড়েয় যায়, এ �ে�র �কােনা জবাব �স িদেত পাের না... �চােখর জল হঠাৎই আর
বঁাধ মােন না �যন, বািবেক �কােল ত� েল িনেয় বেল ধরা গলায়- "হঁ�া, বািব �সানা �নব"... বািব বেল চেল- "কাকাই, এটা �তামার পুেজার নত�ন জামা
আমার মতন, আমরা দজুেন একসােথ নত�ন জামা পেড় ঠাকুর �দখেত �বেরাব"... অ�ী জাপেট ধের বািবেক, কপােল ��েহর চ��ন �দয়, তারপর �ধু
ঘাড় নােড়... 
এবার তােদর বািড় �ফরার পালা, বািব মাঝখােন �থেক একিদেক তার বাবা ও অন�িদেক তার কাকাই এর হাত ধের এেগােত থােক... 
�যন দেুটা অিভমানী �া�বয়� মানুেষর মন �ক �সত�ব�েন এক িশ� মন জেুড় �দয়... 
অ�ীর পােশ এেস দাড়ায় মিন, তােক চাপা�ের িকছ�  বলেত �যেত চায় অ�ী, িক� তার আেগই মিন বেল ওেঠ জািন ত�ই িক বলিব- "�তােক �ছেড় �যন
আমরা না যাই কখেনা, এই �তা"...
"ত�ই জানিল িক কের??"- অ�ী িজে�স কের মিনেক... 
"ওের, আিম না �তার �বান হই, �তা আিম জানব না �তা �ক জানেব?... বাল!!" �শেষর সে�াধনটার পের আজ হঠাৎ অ�ীর মন আনে� ব� ভের
যায়, ডানহােত ধরা তখন ও বািবর হাত আর বঁা হাতটা ব� ভারী �ঠকেছ, যিদও জামা �তা তােত একটাই... উ��, সােথ একরাশ খুিশও �য, অ�ী শিপং
কের আজ বািড় িফরেছ... 
মেলর বাইের পা রাখেত এবার অ�ী িনেজই �চঁিচেয় বেল ওেঠ- " ভাই জয় ��"... সবাই গলা �মলায় তােত, জয়� �যাগ কের "এনজয় ��"...বািক
আশপােশর �লােকরা তােদর িদেক অবাক হেয় তািকেয়, �সিদেক দ�ৃপাত না কেরই সকেল একসােথ �হেস ওেঠ... 
মেলর �ভতর �থেক অ�ীর ি�য় গােনর লাইনটা তখন ও �ভেস আসেছ- "�মের িজে�িগ সাওয়াির, মুঝেকা গেল লাগােক, �বইঠা িদয়া ফলক �প
মুেঝ খাক �স উঠােক... �তের �যইসা ইয়ার কাহা, কাহা অ�ায়সা ইয়ারানা... "
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বছর কুিড় পর অিফেসর কােজ ঘটনাচে� িনেজর জ�ভ� িমর পাশ িদেয় যাি�ল মৃি�কা।খুব ইে� করেলা একবার  তার বািড়� �দেখ
আসেত,তার িনেজর বািড়, তার �ছাটেবলার �ৃিত জড়ােনা জ�ভ� িম।  �যখােন হামা�িড় িদেত িদেত �ছা� �ছা� পােয় �স হঁাটা িশেখেছ
, বাবার হাত ধের �� �� পােয় �দৗড়েত িশেখেছ। িকজািন �সই জ�ভ� িম আজও ওরকমই আেছ নািক পাে� �গেছ সবিকছ�। তার
জ�দাতা বাবা-মা �কমন আেছ �ক জােন?? অেনক বুেড়া হেয় �গেছ হয়েতা। কতকাল �দেখিন তােদর, মােঝ মা এর সােথ িকছ�  কথা
হেয়িছল তাও �তা �ায় অেনক বছর আেগ। একবার িগেয় �দেখ আসেল হয়।ভাবেত ভাবেতই �াইভারেক গািড় থামােত  বলেলা -

" পিরেতাষ দা একবার গািড়টা থামােবন? একট�  নামতাম।"

" এখােন নামেবন ম�াডাম?এখােন ..........!!"

"একট�  দাড়ান না......আমার একট�  দরকার আেছ। আপিন সামেন ওই �দাকানটার ওখােন িগেয় দাড়ান। আিম িমিনট পেনেরার মেধ�
আসিছ। "

" �ক আেছ ম�াডাম।" গািড়র �াইভার পিরেতাষ আর �বিশ িকছ�  না বেল মৃি�কােক নািমেয় িদেয় সামেনর �দাকানটার পােশ িগেয়
গািড় দাড় করােলা। 

 মুকুল কাকুর �দাকান সামেন ,  �দাকানটার আেগর �থেক খুব সামান� একট�  উ�িত হেলও মুকুলকাকু �সই আেগর মতই রেয়েছ।সাদা
স�াে�া �গি� আর নীল রেঙর �চক লুি� পের আজও �দাকােন বেস আেছন কাকু।আেগ �মৗির ভরা একটা চকেলট পাওয়া �যত
কাকুর �দাকােন , মৃি�কারা �ছাটেবলায় বলেতা �ক�িকর িডম , �স�েলা আবার লাল ,হলুদ , নীল নানারেঙর িছল। �সই �ক�িকর
িডম �কনার জন� �রাজ  িবেকলেবলা অধীর আ�েহ বেস থাকেতা ওরা কেয়কজন ।ওরা মােন মৃি�কা , পলাশ, সুবীর, িরমিল, আর
গেণশ।

নি�নী িসংহনি�নী িসংহনি�নী িসংহ    
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কখন কাকু �দাকান খুলেব আর কখন তারা চকেলট িকনেব। �রাজ এেস এক টাকার ওই চকেলট িকনেতা আর 
 িনেজেদর মেধ� নানা আজ�িব গ� বানােতা। মুকুলকাকুর বািড়র পােশই গেণশ এর বািড় িছল তাই গেণশ সবেথেক
�বশী এইসব আজ�িব গ��েলা  বানােতা। বলেতা মুকুলকাকুর বািড়েত নািক অেনক�েলা রিঙন �ক�িক আেছ ,
ও�েলা কাকুর �পাষা ,লাল িডম�েলা লাল �ক�িকর আর  নীল িডম�েলা নীল �ক�িকর। যিদও তখন �সসব
�িতটা কথাই সিত� মেন হেতা তােদর । �ছাটেবলার এইসব আজ�িব গে�র মেধ�ও একটা আন� িছল। না �জেনই
মেনর মেধ� এসব পুেরােনা �ৃিত�েলা �ভেস উঠেতই অজাে� �হেস �ফলেলা মৃি�কা , আজ তার �সসব �ছােটােবলার
ব�ুরা �ক �য �কাথায় আেছ জােননা �স। গািড়র জানলার কঁাচ িদেয় একবার উ�িক �মের মুকুলকাকুেক আড়েচােখ 
 �দেখ খািনকটা আেগই গািড় �থেক �নেম পড়েলা মৃি�কা। �স  চায়না এই  এলাকার �কও তােক আবার নত�ন কের
�দখুক। নত�ন কের হাজারটা কথা বলুক ,আর তার জন� তার বাবা মা �ক আবার নত�ন ভােব অপদ� ক�ক । না �স
চায়না , আেগও চায়িন �কােনািদন। িক� ........।

গািড় �থেক �নেম বািড়র গিল ধের �সাজা হঁাটেত �� কেরেছ মৃি�কা। কেতা পাে� �গেছ সবিকছ�।গিলর রা�া ��
হওয়ার �ক িকছ�দরূ পেরই বঁািদেক একটা বড়  বটগাছ িছল। �সই বটগােছর �কােল একটা  িশবমি�র িছল । মি�রটা
আেছ ওখােনই ,  মি�েরর দালানটা নত�ন কের বািনেয় আবার রঙ কেরেছ , তাই আেগর �থেক আেরা অেনক সু�র
লাগেছ মি�র�েক,  িক� গাছটা আর �সখােন �নই। �ছাটেবলায় �সই গাছ�েত উেঠ কতরকেমর �খলা হেতা। গােছর
ঝুিড় ধের �ক কতদরূ দেুল দেুল �পৗ�ছেত পাের , �ক আেগ �পৗ�ছেত পাের , �স নানারকেমর �খলা তখন। একবার �তা
একজন ওই ঝুিড় ধের ঝুলেত িগেয় পেড় পা �ভেঙ �ফেলিছল তারপর �থেক তােদর �খলা ব� হেয় �গিছেলা। ওেতা
বেড়া গাছটা িক কের  �কেট িদেলা �ক জােন।ওর বািড় মি�র �থেক আেরা �বশ িকছ�টা হঁাটাপথ। হঁাটেত হঁাটেত আেরা
�ৃিত জড়ােনা পথ�েলা এক এক কের পার করিছল মৃি�কা আর পুেরােনা ঘটনা�েলা �চােখর সামেন �ভেস উঠিছল
ওর। আেরা িকছ�টা এিগেয় একটা খুব �চনা বািড়র সামেন িগেয় দািড়েয় পড়েলা খািনক�েণর জন�। প�বদার
বািড়.......

�ফসবুেক �দেখেছ  প�বদার িবেয়র ছিব । চ� িপসাের িনেজর ��াফাইল �থেক প�বদােক �দখেতা মােঝ মােঝ, এত
বছর পেরও আেগর মেতাই সু�র লাগেতা ওেক। িবেয়র ছিব�েলােতও ভােলা লাগিছেলা তেব আেগর �থেক অেনক
�বিশ পিরণত ।িবেকেলর িদেক কখেনা �� ল �থেক �ফরার পেথ বা কখেনা সকালেবলায় �রাজ একবার প�বদার বািড়
আসেতা মৃি�কা। প�বদার িভিডও �গম �খলার খুব সখ িছল ,  �থম �থম মৃি�কা ওসব �খলা বুঝেতই পারেতা না ,
ধুস িক �য �খেল ? িক� তাও �খলেত �যেতা মৃি�কা , �খলা �তা বাহানা, �ধু প�বদােক �দখার জন�ই ওেদর বািড়েত
�যেতা �স। দজুেন পাশাপািশ যখন িভিডও �গম �খলেতা , মােঝ মােঝ ইে� কেরই মৃি�কা প�বদার গােয়র িদেক ঝঁুেক
পড়েতা । আড়েচােখ �দখেতা প�বদােক, চার-পঁাচ  িদেনর না কাটা হালকা দািড় , মাথার উে�া খুে�া চ�ল আর �চােখ
�মাটা কােলা ��েমর চশমা,সদ� উঠিত �যৗবেনর আকষ�েণ িনেজেক আটেক রাখেত পারেতা না মৃি�কা,  ইে� কেরই
িনেজর শরীরটােক প�বদার িদেক �বিশ কের ছ�ঁ ইেয় িদেতা। একটা সাড়া জাগােনা গ� িছল প�বদার গােয়, সবসময়
কােছ টানেতা মৃি�কার শরীরেক। শরীেরর সােথ শরীেরর ওই �শ�  মৃি�কার সাড়া শরীের িশহরন জািগেয় ত�লেতা,
ইে� করেতা প�বদা যিদ একবার ওেক জিড়েয় ধের তাহেল প�বদার বুেকর কােছ িনেজর মাথাটা িনেয় িগেয় সম�
�াি� �ঢেল �দেব মৃি�কা। িক� প�বদা �কােনািদনও �সভােব মৃি�কােক �দেখিন। ইে� কের গােয় ঝঁুেক পড়েলও
মৃি�কােক খুব সাবলীল ভােব সিরেয় িদেয় বলত " উফফ ব� গােয় পিড়স ত�ই। িনেজর মেতা �খলা কর, আর
আমােকও �খলেত �দ ।" বেলই আবার িভিডও �গেমর িদেক িনেজ মেনািনেবশ করেতা।

প�বদা �ক �দাষ �দয়িন মৃি�কা, তার মেধ� িক িছল  �য �কােনা �ছেল তােক পছ� করেব? না িছল �মেয়সুলভ �প না
�ন । �ধু তার অ�েরর দহেনর জন� �কেনা �কােনা �ছেল তার �িত আকিষ�ত হেব? �কেনা তােক ভােলাবাসেব? 
 সময়�েলা চেল �গেলও প�বেক ভ�লেত পােরিন মৃি�কা। একিদন �� ল �থেক �ফরার পেথ প�বদার ঘের ঢ�কেত
িগেয়ই �দেখ দরজা হালকা কের ব� । �যট�কু ফঁাক িছল �সখান িদেয়  মৃি�কা �দেখিছল �কােনা একটা �মেয়র সােথ
কথা বলেছ প�বদা, �মেয়�র �পেটর িনচ িদেয় �কামেরর কােছ প�বদার হাত আর �মেয়�ও দইুহােত প�বদােক
জিড়েয় ধের আেছ। মুহ� েত� র মেধ� মাথা গরম হেয় �গিছেলা মৃি�কার ।  ' দজুেনর সােথ একসােথ থাকেব ত� িম?আমার
ভােলাবাসা �তা �কােনািদন বুঝেল না, ওই �মেয়� �তামােক িক আমার �থেক �বিশ ভােলাবাসেব।' �যৗবেনর
চািহদা�েলার মেধ� ভারসাম� করেত না �পের ওই বয়েস মৃি�কা �বােঝিন  �ধু মন থাকেলই ভােলাবাসা পাওয়া যায়না।
এক ধা�ায় দরজা  খুেল িদেয়িছল। প�ব আর �মেয়� িছটেক �গিছেলা এেক অপেরর �থেক, ব�াস  প�বদার বািড়
যাওয়া  িচরিদেনর মেতা ব� হেয় �গিছেলা মৃি�কার।
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 হঠাৎ এক মিহলা কে� চমেক উঠেলা মৃি�কা । এত�ন ধের প�ব �দর বািড়র সামেনই , এক জায়গায় দঁািড়েয় আেছ �স।
ভািগ�স �কও বািড়র �ভতর �থেক বাইের আেসিন।

" �তামােক �তা আেগ কখেনা �দিখিন মা? কাওেক খুজেছা? এই বািড়র কাওেক খুঁজেছা?" -  প�বদার বািড়র িদেক হােতর
আ�লু উচ�  কের �দিখেয় বলেলন মিহলা।

" না না , কাওেক খুঁ িজিন। এিদেক আমার পিরিচত একজন িছল িক� �স আর এখােন থােক না, তাই ......। " 

কথাটা �শষ না কেরই  আর এিদক ওিদক না তািকেয় সামেনর িদেক হঁাটা লাগােলা মৃি�কা। পােছ আেরা িকছ�  ��বাণ তার
িদেক ছ� েট আেস। পুকুরঘাট, বেড়া �খলার মাঠ সবিকছ�  পার কের গিলর একদম �শেষ তােদর বািড়। আেগ পুকুরঘাটটা
বঁাধােনা িছেলা না , তেব জলটা এখন অেনক �বিশ  �নাংড়া, চারিদেক �াি�ক আর কচ� িরপানায় ভের আেছ। বঁাধােনা পাড়
িদেয় এক পা এক পা কের জেলর িদেক এিগেয় �গেলা মৃি�কা। �মেঝ বঁাধােনা ঘােটর ওপর �থেক জেলর িদেক তািকেয়
�দখেলা িনেজর �িত�িব। নীল রেঙর শািড়র আঁচলটা হালকা কের একট�  �ক কের িনেলা।এখন তােক �দখেল িক প�বদা
আেগর মেতা তােক দেূর সিরেয় িদেত পারেতা? নািক ভােলােবেস জিড়েয় ধরেতা, �যমন� কের মৃি�কা তােক �পেত
�চেয়িছল। প�বদার ওপর রাগ কের কেতা উে�াপা�া কাজ কেরিছেলা মৃি�কা। আজ ভাবেলও িনেজর ওপর ঘৃণা হয়
তার। জীবেনর ওই একটা ভ�ল তােক সবার �থেক দেূর সিরেয় িদেয়িছেলা। বাবা মা �থেকও , মা সব �জেনও িকভােব তােক
আগেল �রেখিছল সবার �থেক ।বলা যায় লুিকেয় �রেখিছল, ভয় �পেতা �কও জানেত পারেল যিদ মা এর �থেক তার স�ান
�ক �কেড় �নয়।

 প�বদার ভােলাবাসা পাওয়ার জন� িনেজেক সু�রী করেত মিরয়া হেয় উেঠিছল মৃি�কা। মা এর শাড়ী �াউজ পের
,িলপি�ক পের, মা এর পরচ�লা পের �সেজ�েজ আয়নার সামেন দািড়েয় দািড়েয় িনেজেক �দখেতা, অেনক�ন। মা �দখেত
�পেয়িছল �বশ কেয়কবার, ভয় �পেলও িকছ�  বেলিন , বাবােকও বেলিন পােছ বাবা রাগ কের। চ�প কের ডা�ার এর কােছ
িনেয় �গিছেলা একিদন, ভাবেতা �কােনা অসুখ �বাধহয় এটা। ডা�ার বেলিছল -

"ওসব হরেমােনর সমস�া। আিম িকছ�  ওষুধ িদি� �সের যােব।"

না �সের ওেঠিন মৃি�কা। বরং তার বাইেরর শরীেরর �ভতের থাকা তার আর এক� শরীর িদেনর পর িদন �যেনা আেরা �কট
হেয় উঠিছল। �যটা বাইের �থেক �কও বুঝেত বা �দখেত না �পেলও তার �ভতের থাকা �সই শরীেরর চািহদা�েলা �যেনা
সমুে�র �ঢউ এর মতন বারংবার তার �দয় ছািপেয় �বিরেয় আসেত চাইেতা।�� েলর সাদা শাট� এর �ভতের মা এর অ�ব�াস
পের �� েল �যত মৃি�কা। �সিদন �শষ িপিরয়েড অিনেমষ স�ার এর ব�ায়ােমর �াস িছল। কাবািড �খলায় ধ�াধি� হেতই
শােট�র �বাতাম খুেল �গিছেলা, সবার সামেন তার লাল অ�ব�াস �বিরেয় আসেতই �গাটা �ােসর তার সহপাঠ�রা িকছ��ন
হতভ� হেয় তািকেয় িছল তারপর হা হা হা কের �� হেলা তার  �িত সকেলর িব�েপর হািস। কা�ায় গলা জিড়েয়
এেসিছেলা তার , এক �দৗেড় �সাজা বাথ�েম ঢ�েক �সিদন খুব �কঁেদিছল �স। �কেনা ভগবান তােক এরকম বানােলা? যার মন
এক রকম শরীর অন�রকম। সবাই চেল যাওয়ার অেনক�ন পর অিনেমষ স�ার এেস বাইের �থেক ওেক �ডেক �বর
কেরিছেলা। মাথায় হাত বুেলােত বুেলােত  অেনক�ন ধের স�ার �বশ য� িনেয় ওেক বুিঝেয়িছল -

"�দখ সব িজিনস সবার সামেন �দখােত �নই।িকছ�  িকছ�  িজিনস িনেজর মেধ� লুিকেয় রাখেত হয়। বুেঝিছস?"

িক �য লুিকেয় রাখেত বেলিছেলন স�ার, �সটা খািনকটা বুেঝ আর খািনকটা না বুেঝই �ঁ বেল মাথা নািড়েয় িছল মৃি�কা।
�থম �কােনা পু�ষ  তােক িনেজর কােছ িনেয় এত ভােলা কের বুিঝেয়িছল। প�বদার অভাব আর অিনেমষ স�ার এর �শ�
তার অ�েরর চািহদা�েলা �ক আবার নত�ন কের বািড়েয় ত�লিছেলা। অিনেমষ স�ার ও �সই সুেযােগর যথারীিত স��বহার
কের যাি�েলন। সমােজ িকছ�  িকছ�  এরকম িজিনস থােক �য�েলা লুিকেয় রাখেল �স খুব ভােলা মানুষ আর �কাশ করেলই
�স অসভ� �নাংরা বব�র। মৃি�কার সােথও তাই হেলা। �� েলর বাথ�েম একবার অিনেমষ স�ার আর মৃি�কােক �� ল �শষ
হওয়ার পর একসােথ  �দেখিছল �� েলর সুইপার খেগন। পড়া�না না জানা খেগনেক অিনেমষ স�ার এমনভােব �বাঝােলন �য
মৃি�কার চিরে�র কাটােছঁড়া কের, তার  �ভতের �য �নাংড়া বব�র চির� রেয়েছ �সটা সকেলর সামেন  �বর কের িনেয় এেলন
উিন। সহপাঠ� �ছেলরাও স�ার এর  হেয়ই বলেলা,  িকভােব সকেলই �দেখেছ ওর জামার �ভতের অ�ব�াস পের আসা। �মেয়
সহপাঠ�রা বলেলা , ও নািক ব� �বিশ �মেয় �ঘষা । সম� �ছেল �মেয়েদর বাবা মা এেস দািব জানােলা তােক �� ল �থেক
তাড়ােত হেব। নাহেল বািকেদর ওপর বােজ �ভাব পড়েব। আর মানুেষর সমােজ নািক িহজেড়রা থােক না। �� ল �থেক
বিহ�ার করা হেয়িছল মৃি�কােক। �সাজাভােব না বলেলও তার বাবা মা �ক �যভােব অপমান করা হেয়িছল তােত তারা
চাইেলও �সই �� েল আর মৃি�কা �ক রাখা �যত না। �াস �টেনর �বাড�  এর পরী�া িদেয়ই �সই �� ল �ছেড় চেল �গিছেলা
মৃি�কা।



কিল কথা -৩০

পুকুরঘােটর ওখান �থেক উেঠ আবার  হঁাটেত �� করেলা মৃি�কা। হঁাটেত হঁাটেত একদম িনেজর বািড়র সামেন িগেয় হািজর
হেলা।কেতা �ৃিত এই বািড়েত, তার �ছাট �থেক বড় হেয় ওঠা,পুেজার সময় নত�ন জামা পের বাবার হাত ধের ঠাকুর �দখা। কেতা
িকছ� .....।  বািড়র চারিদেকর পঁািচলটা নত�ন কের �দওয়া হেয়েছ। �স যখন িছল তখন এই পঁািচলটা িছল না।সামেন �বশিকছ�  গাছ
িছল ফুেলর। �রাজ সকাল �বলায় মা এর সােথ �সও উেঠ ফুল ত�লেতা পুেজার জন�।িকছ�  ফুেলর গাছ আজও রেয়েছ �সখােন।
তেব রঙ�েলা পাে� �গেছ সবার। �শষ িদন এই বািড়েত �স কা�েয়েছ �যিদন তােক �� ল �থেক �বর কের িদেয়িছল তার পেরর
কেয়কটা মাস মা�। সাহস কের �বলটা বাজােতই বািড়র �ভতর �থেক একজন �বিরেয় এেলা।বাবা..............বয়েসর ভাের অেনকটা
পাে� �গেছ , আধা কঁাচা দািড়, আর মাথার চ�েলও অেনকটা পাক ধেরেছ। একটা সাদা পাজামা পের বাইের �বিরেয় এেলা বাবা।
বরাবর বাবা পাজামা পরেতা  তেব অেনকিদন পর বাবার মায়া জড়ােনা �চাখ দেুটা �দেখ ভারী তৃি� হেলা মৃি�কার। �শষবার যখন
বাবােক �দেখিছল বাবার �চােখ এতটা ঘৃণা আর রাগ �দেখেছ মৃি�কা �য ভােলাবাসার মায়া জড়ােনা �চাখ দেুটােক ভ� েলই
�গিছেলা।�চােখর সামেন বাবােক এতিদন পর �দেখ একবার জিড়েয় ধের বলেত ইে� করেলা মৃি�কার-

বাবা..... আিম �গা আিম।আিম এেসিছ , িচনেত পারেছা ??আিম �তামার ..........িক বলেব??তােক �দেখ িচনেত পারার �তা কথা নয়।
তার বাবার মৃ�য় এখন মৃি�কা, এক পিরপূণ�  নারীশরীর। যার শরীর আর মন এখন দেুটাই নারীর। �য শরীর আর মেনর �� িনেয়ই  
মৃি�কার সারাজীবনটা �কেট �গেলা এক অ��ত �দালাচেল । �সই �দালাচল আজ আর �নই। �বািড� ং �� েল ভিত�  করার পর �থম
িদেক িকছ� িদন �বশ ভােলাই িছেলা, িক� �বািড� ং �� ল মােনই �ছেলেদর �হাে�ল, �থম �থম নত�ন পিরেবেশ মৃি�কার মেনর আ�ন
ছাই চাপা থাকেলও �সটা �বিরেয় আে� �বিশ সময় লাগেলা না। �ছাট �ােসর এক� �ছেল সুইসাইড করেলা একবার �হাে�েল।
মৃি�কা তখন �াদশ ��ণীেত।

উে�ািদেকর ভ�েলাক িজে�স করেলন "আপিন িক কাওেক খুঁজেছন?"

"না মােন।এটা িক মৃ�য় এর বািড়?আিম ওর �ছাটেবলার বা�বী।" মুেখর মা� আর �চােখর সান�াসটা না খুেলই কত�েলা বলেলা  
মৃি�কা। যিদ বাবা তােক িচনেত পাের তাহেল এখুিন তােক �বর কের �দেব। শরীর পিরবত� ন হেলও বাবা মা এর পে� তােক �চনাটা
অন�েদর �থেক সহজ।

"িক �গা??কার সােথ কথা বলেছা?? এই ভর দপুুের �ক এেসেছ??"-

বলেত বলেত বািড়র �ভতর �থেক একজন ভ�মিহলা �বিরেয় এেলন। ।আর �কউ নয়,তার জ�দা�ী মা।  মােয়র মাথার সব�েলা
চ�ল বয়েসর ভাের সাদা হেয় �গেছ। সাদা মাথায় লাল রেঙর িসঁদেুর মা �ক �যেনা আেরা পিরপূণ�  লাগেছ।খুব ইে� করেলা মা এর
কােছ �যেত, এক�বার জিড়েয় ধরেত, মা এর গােয়র �সই গ�টা �াণ ভের �টেন িনেত।  �ছাটেবলায় মা এর আঁচল ধের জিড়েয়
ঘুমেনার সময় মৃি�কা মা �ক বলেতা
" মা �তামার শরীের সবসময় িকেসর একটা গ� থােক। িক সু�র গ�।"
মা �হেস বলেতা " ধুর পাগল �ছেল , আমার আবার িকেসর গ� থাকেব? " 
মৃি�কা বলেতা ওটা মা মা গ�।আজও িক ওরকম আেছ মা এর গােয়র গ�?িকজািন আবার কেব �দখেত পােব এেদরেক।
িনেজেক সামেল িনেলা মৃি�কা। না কাওেক বুঝেত �দওয়া যােব না মৃি�কা �পী মৃ�য় এর আসল পিরচয়।

তার বাবা িজে�স করেলা "আপিন এতিদন পর মৃ�য়েক খুঁজেত এেসেছন।আপিন িক জােনন না,�স আজ �ায় িবশবছর আেগই
মারা �গেছ।"

বুেকর �ভতরটা ছ�াৎ কের উঠেলা মৃি�কার। �হাে�েল �সিদন �সই �ছেল�র মারা যাওয়ার পর �থেকই বাবা আর �কােনািদন
�যাগােযাগ রােখিন তার সােথ।�সিদন বেলিছল 
" ত� িম আমার জন� আজ �থেক মৃত। আমােদর কােরা সােথ �যাগােযাগ রাখেব না আর। �তামার যা টাকাপয়সা লাগেব পড়া�েনার
জন� পা�েয় �দেবা।িক� �তামার �য একজন বাবা মা আেছ তােদর ভ� েল যাও। ত� িমও আমােদর জন� মৃত আমরাও �তামার জন�
মৃত।"
 তার িক �দাষ?? �ধু তার পু�ষ শরীেরর নারী মন িনেয় জ� �নওয়াটা। �সিদন যিদ সুইসাইেডর ঘর �থেক মিহলা অ�ব�াস না
পাওয়া �যত তাহেল িক বাবা মা তােক �দাষ িদেতা?? সমােজর আর �কও না জানেলও তারা িতনজন জানেলা মৃি�কার এর জন�
একটা  �ছেলর �াণ এভােব চেল �গেলা । তার জন�ই �য �স মারা �গেছ �সরকম ও �তা নয়। �কও জােননা িক কারেণ �স মারা
�গেলা , �ধু ওই একটা িজিনেসর জন� তার বাবা মা এর কাছ �থেক িচরতের হািরেয় �গেলা মৃি�কা । মােঝ মােঝ অিনেমষ স�ার
আর প�বদার ওপর খুব রাগ হেতা, �সও �ছাট িছল তখন,তার সােথ হওয়া ঘটনা�েলা �দেখ কই �কও �তা বেলিন তার সােথও
অন�ায় হেয়েছ। �সই সমেয়র ওই ঘটনা�েলা না ঘটেল হয়েতা আজ �িতেশােধর আ�েন একটা �ছাট িন�াপ �ছেলেক আজ
অকােল �াণ িদেত হেতা না।িনেজেক �সই ঘটনার জন� আজও �মা করেত পাের না মৃি�কা।
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মৃি�কার মা আঁতেক উঠেলা-"ও িক বলেছা ত� িম??না �গা মা।ও আমােদর সােথ থােক না।�কাথায় �য চেল �গেলা �ছেলটা।ওর
বাবার সােথ ঝােমলা কের রাগ কের চেল �গেলা।আর িফরেলা না।"

বাবা বলেলা " �তামার মৃ�য় আজ �বঁেচ �নই। �কেনা িমেথ� আশা করেছা ? জােনা না �কেনা ও মৃত আমােদর কােছ?"

বাবা �কােনািদন টাকার অভাব রােখিন। পড়া�েনার �শষ িদন অি� তােক সাহায� কেরেছ  �পছন �থেক ,�ধু �যাগােযাগটা
রােখিন। ব�াংক অ�াকাউে� মােস মােস টাকাটা আসেলই পােশ বাবার নামটা �দেখ বাবা �য তার সােথই আেছ �সই অনুভ� িতটা মেন
হেতা মৃি�কার। মা মােঝ মােঝ �ফান করেতা। কেলজ �শষ কের চাকির পাওয়ার পর �সই �শষ �যাগােযাগ ট�কু ব� কের িদেয়িছল
বাবা। মােকও আর কথা বলেত িদত না।একটাই শত�  িছল 

" আমােদর সােথ �যাগােযাগ রাখেত চাইেল মৃ�য় হেয় আর পঁাচটা সাধারণ �ছেলেদর মেতা �বঁেচ থাকেত হেব।"

রািজ হেত পােরিন মৃি�কা। বাইেরর শরীরটা �য তার আসল নয় , �সটা বাবা মা �ক �বাঝােত পােরিন। এটা �কােনা অসুখ নয় �য
ওষুধ খােব আর �স �সের উঠেব। তার হােত িকছ�ই �নই। সমােজর সকেলর �থেক দেূর িগেয় বাবা মা এর �থেক দেূর িগেয় এত�েলা
বছর িনেজেক মৃ�য় �থেক মৃি�কােত পিরণত কেরেছ �স। অিফেসর খাতায় কলেম �স আজও মৃ�য়  �চৗধুরী হেলও , �স িনেজ
জােন �স মৃি�কা, সকেলর কােছ �স মৃি�কা। অিফেসর সবাই তােক ম�াডাম বেল, মৃি�কা ম�াডাম। �ধু বাবার কথা রাখার জন�ই
বাবার �দওয়া নাম ' মৃ�য় �চৗধুরী '  নামটা আজও পা�ায়িন মৃি�কা। িক� আজও �সই বাবার  কােছ  �স  মৃত,  এত বছর পেরও।
িনেজর �চােখর জলটা সামেল িনেলা , ভািগ�স সান�াসটা �খােলিন ,কােলা চশমার ওপর িদেয় তার �চােখর জল �কও �দখেত
�পেলা না।িনেজেক সামেল িনেয় বলেলা

" আসেল আিম অেনকিদন পর এেসিছ �তা, আিম জানতাম না।দঃুিখত আপনােদর এই সময় ব�� করলাম।"-বেলই �পছন িফের
চেল �গেলা মৃি�কা।আর �কােনািদন এই বািড়েত আসেব না।ভ� েল যােব তার বাবা মা �বঁেচ আেছ।

"বাবু..........।"- হঠাৎ �পছন �থেক মা এর গলার আওয়াজ এেলা।ঘাড় ঘুিরেয় একবার �পছেন তাকােলা মৃি�কা।নাম-�প পাে�
সবার �থেক লুেকােনা যায় িক� মা এর কােছ স�ান একই থােক।

সান�ােসর �ভতর িদেয় িনেজর ঝাপসা হেয় যাওয়া �চােখর মেধ� িদেয়ও �দখেত �পেলা মা এর �চােখ জল।
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জয়ােদবীেক �কউ িবেশষ পা�া �দয়িন �কােনািদনই। �ছাটেবলায় বাবা মােক হািরেয় মানুষ হেয়িছেলন
মামা মামীর অভােবর সংসাের। মামা মামী তােক �সভােব কখনই আপন কের িনেত পােরনিন। তােক
আর একটা �বাঝা ছাড়া িকছ�ই �ভেব উঠেত পােরনিন তারা। পড়ােশানাও �শেখনিন তাই �বশী। সরকাির
�� েল �াস ৫ অবিধ পেড়িছেলন...তারপর �থেকই জয়ােদবীর সময় �কেটেছ মামীর কােছ সংসােরর
কাজ িশেখ ও তারপর একট�  বয়স হেল পর সংসােরর সব কাজ কের...তাও কা�র �থেক �কােনািদন
দেুটা ভােলা কথা �শােননিন...বরং তােক সহ� করেত হেয়েছ কত কথার য�না...আর আধেপটা
খাওয়া...অপু�েত ভ� েগও জয়ােদবী িক� �দখেত �মােটও খারাপ িছেলননা...�যৗবনকােল তার শরীের
লািলত� আেস �াভািবক িনয়েমই...আর তাইেতা মি�ের তােক একবার �দেখই পছ� হেয় �গিছল তার
শা�িড় মােয়র...তারা �বশ বড়েলাক...কত বড় বািড়,গািড় আেছ কত �েলা...তােদর বেনিদ �সানার
�দাকান বড় বাজাের....তার একমা� �ছেলর জন� িনেজ �যেচ িবেয়র ��াব িনেয় আেসন...ও বলেত
পােরন �ায় এক কাপেড়ই তােক িনেজেদর বািড়েত িনেয় আেসন বউ কের...জয়ােদবীর মামা মামীও
হাফ �ছেড় বঁােচন...িবেয়র �কােনা খরচা তােদর করেত হয়িন...উে� বড়েলাক কুট�মবািড় হওয়ােত
তােদর বরাতও খুেল যায়...বড় রকেমর টাকা পয়সা হািতেয় িছেলন নািক তারা...এই সবই �শানা কথা
জয়ােদবীর..

বািক সব �মেয়েদর মতই তারও িবেয় িনেয় অেনক �� িছল...িবেশষ কের তার �ামীেক িনেয়...উিন
�ভেবিছেলন �য অ�ত তার �ামী তােক তার �াপ� স�ানটা �দেব...ভােলাবাসায় ভিরেয় রাখেব িক�
ফুলস�ার রােতই তার এই আশাট�কুও চেল যায়...

© koli katha publication
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তার �ামী তােক বেলই �দন �য তােক এেকবােরই পছ� না তার...�পটাই  যা নািক একট�  আেছ জয়ােদবীর তাও �সটা
আহামির িকছ�ই না...এত সােবিক �প নািক আজকালকার িদেন অচল...তার ওপর পড়ােশানা ও �শেখনিন িতিন...তার
�ামী কত িশি�ত...কত  আধুিনক...বড়  বড়  �লােকেদর সােথ তার ওঠা বসা...পা��েত �যেত হয়...ইংেরিজ বলেত
হয়,একট�  মদ ও �খেত হয়...অন�েদর সােথ নাচেত হয়...�সখােন জয়ােদবীেক মানােবই  না...জয়ােদবীেক িবেয় কের নািক
তার জীবন ন� হেয় �গেছ...তার মৃত� �পথ যা�ী মােক মানা করেত পােরনিন তাই এই িবেয় করেত বাধ� হেয়েছন.…তা
নাহেল ওনার মত �মেয় �কােনা ভােবই তার �যাগ� নয়...কথা �েলা অ� বয়সী জয়ােদবীর মেন �গঁেথ �গিছল...জীবেন
�কােনা ভােবই আর �সটা  িতিন িনেজর মন �থেক দরূ করেত পােরনিন...িতিন �যাগ� নন...এই সব িকছ�ই তার ফঁািকেত
পাওয়া...তার িনেজর িকছ�ই না.....একবার �� কেরিছেলন িনেজর অসু� শা�িড়মােক �য এমন �বমানান বউ উিন
িনেজর �ছেলর জন�,িনেজর বংেসর জন� �কন এেনেছন?...শা�িড় তার মাথায় হাত �রেখ বেলিছেলন : "আমার বাপ-
ঠাকুরদা,�ামী সবার �সানার �দাকান...আমার ও তাই র� িচনেত ভ�ল হয়না."..তার শা�িড়মা তােক বড়
ভােলাবাসেতন...�ক িনেজর মােয়র মত...িক� �সই সুখ �বশীিদন সইেলা না জয়ােদবীর কপােল...মাস ছেয়ক �যেত না
�যেতই তার শা�িড় গত হন...আর জয়ােদবীর ভােগ� �নেম আেস আেরা ক�...জয়ােদবী �চ�া কেরিছেলন অেনক িনেজর
শা�িড়েক বঁাচােনার...�াণ �ঢেল �সবা ও কেরিছেলন...িক� পােরনিন...িনয়ম ভে�র পেররিদন �থেকই তার ও তার
�ামীর ঘর আলাদা হেয় যায়...�� হয় তােদর একই ছােদর তলায় আলাদা আলাদা জীবন...

বািড়েত চলেত থােক ব�ািভচার...�রাজই �ায় বসেত থােক মেদর ও জয়ুার আসর...পা��,নাচ,গান,মদ,�মেয় মানুষ সবই
আসেত থােক বািড়র �ভতের...জয়ােদবীর িকছ�ই করার থােকনা �চােখর জল �ফলা ছাড়া ও ঠাকুরেক ডাকা ছাড়া...তার
�ামীর �� হয় �রেসর মােঠ যাওয়া...একটা �মেয়মানুষেকও বািড়েত িনেয় এেস �তােলন িতিন......এইিদেক তার �ামীর
এইসব কু�ভােবর জন� তােদর ব�বসােয় �িত হেত থােক...পরেত থােক তােদর বেনদী ব�বসা...সে� বাড়েত থােক
জয়ােদবীর ওপর অত�াচােরর পিরমান...তার �ামীর �পাষা �মেয়মানুষটাও জয়ােদবীেক পা�া িদতনা...কথা
�শানােতা...সব কােজর �লাক ছািড়েয় �দওয়া হয়,�ধু এক� িদন রােতর িঝ ছাড়া...জয়ােদবী ও �সই িঝটাই হােত হােত
সব কাজ করেতা...তােত অবশ� জয়ােদবীর আে�প িছলনা...বরং তার ভােলাই লাগেতা...িকছ�  িনেয় �তা তার িদন
কাটেতা...�ামী,সংসার,বা�া তার িকছ�ই িছল না এক ওই বািড়র কাজ ছাড়া...িঝটা মােঝ মােঝ জয়ােদবীর জন� দঃুখ
�কাশ করেতা...জয়ােদবী চ�প কের থাকেতন...একিদন খাওয়ার সময় তার �ামীর ওই �মেয়মানুষটা এেস জয়ােদবীর
সােথ িনেজ �থেকই ঝগড়া �� কের...জয়ােদবীেক তার সহ� হয়না...জয়ােদবী না থাকেল তােক তার বাবু িবেয় করেতা
এটা �স িব�াস কের...আর তাই তার এত রাগ জয়ােদবীর ওপর.…এত িচৎকার �েন মেদর �নশায় টলেত টলেত তার বর
এেস দঁাড়ায় তােদর সামেন...তখন �সই �মেয়টা বািনেয় বািনেয় জয়ােদবীর নােম অেনক কথা বেল...জয়ােদবীেক িকছ�
িজ�াসা না কেরই,সত� িমথ�া না �জেনই তার �ামী বিসেয় �দন এক চর জয়ােদবীর গােল,তার খাওয়ার থালােত লািথ
মােরন,চ�েলর মু� ধের তােক এেকর পর এক লািথ,থা�র,িকল মারেত থােকন,মুখ িদেয় র� ওেঠ জয়ােদবীর,�কেট
যায়,ফুেল যায় জায়গায় জায়গায়....মেরই �যেতন জয়ােদবী যিদ না ওই িঝটা এেস �সিদন বঁাচােতা তােক...এইিদেনর পর
�থেক অত�াচার আেরা বােড়...খাওয়াও �জােট না �ক কের তার এখন...আর মােঝ মােঝ মারেধার �তা �লেগই
আেছ...ওই �মেয়মানুষটাও মাের তােক...সবই �মেন িনেয়েছন জয়ােদবী...আর না �মেনই বা িক করেতন?তার অন�
�কাথাও যাওয়ার জায়গা �তা �নই....একিদন তােদর বািড়র িঝটা িনেজর সােথ একটা �ছা� ফুটফুেট বা�া �মেয়েক িনেয়
আেস...বা�াটার নাম করবী...তােদর পােশর বািড়েতই থােক...তার বাপ মা মের যাওয়ার পর মামা মামীর কােছ
থাকেতা...তারা খুব অত�াচার করেতা ওর ওপর...সব কাজ করােতা...দিুদন নািক �খেত �দয়িন...এইসব �দেখ ওই িঝটা
করবীেক িনেয় এেসেছ িনেজর সােথ যিদ বাবু বািড়েত কােজ রােখ তােক...দেুবলা �খেত পড়েত �তা পারেব...এটাই
অেনক করবীর কােছ...খুব মায়া হয় জয়ােদবীর  করবীেক �দেখ...িনেজর সে� িমল পান...�রেখ �দন িনেজর
কােছ...িনেজর �মেয়র মত কের...একটা সরকাির �� েলও ভিত�  কের �দন..�কেট �যেত থােক সময়...

করবী এখন �াস ৯ এ পেড়...খুব ভােলা �মেয়...মা বা জয়ােদবীর ওপর তার খুব মায়া...খুব ভােলাবােস �স
জয়ােদবীেক...জয়ােদবী ও তার সম� জেম থাকা ভােলাবাসা উজার কের �দন ওই করবীর ওপর...তার িনেজর �তা
িকছ�ই �নই ওই এক করবী ছাড়া...�� �দেখন করবীেক খুব পড়ােবন,মানুেষর মত মানুষ করেবন...এক� ভােলা ঘের
িবেয় �দেবন...করবী িক� িনেজর মােক �ছেড় �যেত চায়না.…বেল �স পড়ােশানা �শষ কের চাকির করেব ও িনেজর মােক
িনেয় আলাদা থাকেব...তার মােক আর �কােনা দঃুখ �পেত �দেব না �স...মা ও �মেয়র িদন এইভােবই কােট...এইিদেক
জয়ােদবীর �ামী এখন আেরা ব�ািভচািরতা কেরন...সকাল �থেকই মদ �খেয় পের থােকন...ওই �মেয়মানুষটােক তািড়েয়
িদেয়েছন বয়স হেয়েছ বেল...



.আর �রাজ �রাজ অন� অন� অ� বয়িস �মেয়েদর বািড়েত িনেয় এেস তােদর সােথ জয়ােদবীর সামেনই যা ইে� তাই
কেরন...আর তার সােথ চলেত থােক মদ ও জয়ুা...করবী ভেয় ভেয় থােক...জয়ােদবীেক ধের কা�া কের,জয়ােদবী তােক সা�না
�দন,আগেল রােখন...একিদন রােতর �বলা জয়ােদবীর আওয়ােজ ঘুম �ভেঙ যায়...িনেজর ঘের �েয় �েয় কান পােতন...ঘুেমর
�ঘাের �নেত পান করবীর গলা...কাউেক �যন �কঁেদ �কঁেদ িকছ�  বলেছ করবী...ঘুম �কেট যায় জয়ােদবীর...দরজা খুেল �বিড়েয়
আেসন িতিন...এেস �য দশৃ� �দেখন তােত �কঁেপ ওেঠন...িতিন �দেখন �য করবী �াণপেন দহুাত িদেয় একজনেক �ঠেল সরাে�
তার ওপর �থেক...�সই একজন আর �কউ না জয়ােদবীর �ামী...তার �ামী করবীর সােথ িক করেত যাে� �সটা বুঝেত বািক
থােকনা...তার িদেক নজর পড়েল পর তােক গালাগািল িদেয় সের �যেত বেলন তার �ামী...করবী তার িদেক হাত বাড়ায় বঁাচার
জন�...িতিন সের যাে�ন না বেল তার �ামী আবার তার িদেক তািকেয় অকথ� ভাষায় তােক গািল �দন...সের যান
জয়ােদবী...�সটা �দেখ করবীর �যট�কু আশা িছল �সটাও চেল যায়...জয়ােদবী আবার এেস দঁাড়ান �সই ঘের...তেব এইবার হােত
ওনার একটা আঁশবঁ�...এিগেয় িগেয় �সাজা বিসেয় �দন �সটা িনেজর বেরর িপেঠ...হকচিকেয় যান ওনার বর...চিকেত করবীেক
�ছেড় উেঠ দঁাড়ান...জয়ােদবীেক বেলন : এত সাহস �তামার?আমােক মারেত এেসেছা?
জয়ােদবী �কােনা কথার উ�র না িদেয় আবার   বঁ�টা চািলেয় �দন...এইবার ওনার হাত ল�� কের...এেকর পর এক �ত করেত
থােকন তার �ামীর শরীের...তার �ামী এইবার ভয় �পেয় পালােত থােকন...জয়ােদবী ও যান ওনার িপছেন...তার �ামী ভেয়
িনেজর �াণ বঁাচােনার জন� ছােদর িদেক �দৗ�েড় যান...জয়ােদবী ও যান তার িপছেন...হােত তার ধরা বঁ�টা...রে� �ভেস যাে�ন
তার �ামী,�মা চাইেছন বারবার িক� একট�ও ক�না আজ জয়ােদবীর �থেক পাে�ন না িতিন...িনেজর ওপর হওয়া সম�
অত�াচার জয়ােদবী �মেন িনেয়িছেলন িক� িনেজর কন�াসম করবীর �কান �িত িতিন হেত �দেবন না...�য �সটা করার �চ�া
করেব তােকও ছাড়েবন না িতিন...এটা তার �িত�া িনেজর কােছই...এিগেয় যান িতিন তার বেরর িদেক...তার �ামী �ােণর ভেয়
ভীত হেয়,মেদর �নশায় টাল সামলােত না �পের পের যান ছাদ �থেক..

এরপর �কেটেছ আেরা িকছ�  বছর...করবী এখন কেলজ পাস কের জয়ােদবীেদর ব�বসােত �যাগ িদেয়েছ...ব�বসা আবার
আসেত আসেত আেগর মত বড় হে�...করবীর জন� একটা পা� �ক কের �রেখেছন জয়ােদবী...পা� ডা�ার...সামেনর বছর
িবেয় তােদর...�ছেলটা খুবই ভােলা...অনাথ...িক� তােত তার িশ�া-িদ�ােত খামিত হয়িন...�স সৎ চির�,সুপা� সব িদক
�থেকই...আর ভােলাওবােস করবীেক খুব....জয়ােদবীেক িনেজর মাই ভােব �সও....জয়ােদবীর �কােনা কথা �ফেল
না...জয়ােদবীও িনেজর সব ভােলাবাসা উজার কের িদেয়েছন করবী ও তার হবু বেরর ওপর...করবী সারািদন ব�বসার কােজ
ব�� থােক িক� তাও এত ব��তার �ভতেরও িক� �স ভ� েল যায়না জয়ােদবীর �খঁাজ িনেত...জয়ােদবী সময় মত খাে�ন িকনা?
ঔষুধ িনে�ন িকনা?তার শরীর ভােলা আেছ িকনা?সব িদেক তার কড়া নজর...জয়ােদবী তার জন� যা কেরেছন তা হয়েতা তার
িনেজর মা ও করেত পারেতন না...যখন সবাই তার িদক �থেক মুখ িফিরেয় িনেয়িছল তখন িতিন �ধু তােক আ�য়ই
�দনিন....তার সব িকছ�র �দখভাল কেরেছন,তােক খাইেয়েছন,পিড়েয়েছন,ভােলােবেসেছন,সব সময় িনেজর স�ােনর মত
আগেল �রেখেছন,এত বড় ব�বসার সব ভাড় তােকই িদেয়েছন,র�া কেরেছন,একা হেয় �যেত �দনিন �কােনািদনও...িনেজর
�ামীেকও �রয়াত কেরনিন...তার জন� িনেজর �ামীর িব�ে� �গেছন িতিন...�কােনািদন ও তাই করবী ওনােক �ছেড়
যােবনা...তােক একলা হেত আর �দেব না,িবেয়র পর ও �স ও তার বর এই বািড়েতই থাকেব...তােদর "মা" এর কােছ...জয়ােদবী
এখন খুব খুিশ...করবী ও তার হবু বর তােক মােয়র মত ভােলাবােস,��া কের...�কােনা িকছ�  িনেয়ই তার আর �কােনা দঃুখ,ক�
�নই...খুব ভােলা আেছন  িতিন সবার সােথ...তার সারািদন  কােট এেদর সােথই,এেদর ভােলাবাসা ও আদেরর �ভতের...আর
িনেজর প� ু�ামীর �সবা কের...�সিদন ছাদ �থেক পের িগেয় উিন ��তর �চাট পান,�াণটা �বঁেচ যায় িক� সারা জে�র মত
িতিন িবছানা �নন,কথা ও বলেত পােরন না...পের থােকন িবছানায়...িনেজর িবপেদ �যই �ীেক িতিন �কােনািদন �মেন
�ননিন,ভােলাবােসনিন,স�ান কেরনিন,অত�াচার কেরেছন অকথ� �সই �ী ছাড়া আর কাউেক পােশ পানিন...তার এত
ব�ু,�মাসােহব,�মেয়মানুষ�েলা �কউ তােক আপন কের �নয়িন...একমা� তার �ী ছাড়া...িনেজর ভ�ল এখন িতিন বুঝেত
পােরন,�চােখর জল �ফেলন,ক� পান,মেন মেন �মা চান িনেজর �ীর কােছ �িত িনয়ত...জয়ােদবী িনজ �েন তােক �মা কের
আপন কের িনেয়েছন �সটা িতিন জােনন...মা দগু�া �যমন সবাইেক তােদর �দাষ�ন বাধ িদেয় আপন কের �নন মােয়র মত,মমতা
ও ভােলাবাসায় ভিরেয় �দন...জয়ােদবী ও তাই কেরেছন...তােদর সবাইেক িনেজর ভােলাবাসা,মমতা িদেয় আগেল
�রেখেছন,আপন কের িনেয়েছন...হেয় উেঠেছন �কৃত মা দগু�ার ��প...এখােনই িতিন জয়ী...জয়ােদবীর �ামীর মেন পেড়
িনেজর মােয়র মুেখ �শানা জয়ােদবী স�েক�  একটা কথা :"আমার র� িচনেত ভ�ল হয়না"...সিত�ই তাই...জয়ােদবী �পী র�ই
তার মা তার জন� িনেয় এেসিছেলন।

কিল কথা -৩৬



কিল কথা -৩৭

"অ.. গলা কাটা �মােড় যােবন বাবু.. বসুন।" ির�াওয়ালা কথাটা বেল �কমন �যন একটা বঁাকা হািস হাসেলা।
"গলা কাটা.. �সিক? কার গলা? " আঁতেক উঠেলা অির�ম। 
ওর কথা �েন খ�াকখ�াক কের �হেস উঠেলা ির�াওয়ালা বুেড়াটা, "এে� বাবু, হাসপাতালেমাড় �ক এখােনর
মানুষজন ঐ নােমই ডােক। আসেল এখােনর হাসপাতােলর মেগ�  �যসব মরা আেস �সসেবর �বিশরভাগই
��েন কাটা নয়েতা খুেনাখুিনেত পটল �তালা। আেশ পােশ সবই বি� এলাকা �তা, মারিপট, খুনজখম �লেগই
থােক। তাই আরিক। আরও একটা কারণ অবশ� আেছ.." বেল চ�প কের �গল �লাকটা।
 "কী কারণ?" িজে�স করেলা অির�ম।
একট�  �যন অন�মন� হেয় খািনক চ�প �থেক �লাকটা বলল.."এে� বাবু.. ও িকছ�  না" তারপর সারারা�ায়
আর একটাও কথা বলল না �লাকটা।
অির�ম দি�ণ কলকাতার �ছেল। সদ� ডা�াির পাশ কের এই ধ�াদেধের �গািব�পুের এেস উেঠেছ (মােন
এই �বকু�পুের )��াি�স এর জন�। অেনেকর থােক রে� �ফািবয়া িকংবা কঁাটােছড়া �দখেত পােরনা বা
আেরা এসব ম�ািনয়া। অির�ম িক� আবার এসেবর একদম উে�া।�ছেলেবলা �থেকই র� �দখেত ভারী
ভােলালােগ তার।

�ায় িবেকল িবেকল �বকু�পুর ��শেন এেস
�পৗ�ছেলা অির�ম। ��শেন �নেম ইিতউিত �চেয়
একটা ির�া ডাকেলা। ির�াওয়ালা� এিগেয় এেস
ভাঙা গলায় িজে�স করেলা, "�কাথা যােবন বাবু?"
"ইেয়..হাসপাতাল �মাড় যােবা.. যােব??"



কিল কথা -৩৮

এমন কত িদন �য �গেছ আনমেন একা বেস থাকেত থাকেত ক�াস বা ঐ জাতীয় ধারােলা িকছ�  িদেয় িনেজরই দহুাত র�া� কের র�
ঝিরেয়েছ ও। �শষকােল মা �দখেত �পেল িভরিম �খেতন আর বাবা কােনর �গাড়ায় দেুটা সপােট চড়।  তােত অবশ� খুব একটা যায়
আসেতা না তার। দিুদন পর আবার �য �ক �সই। �ছেলর এসব মিতগিত �দেখ অির�েমর বাবা রােজশ বাবু �ছেলেক ডা�ািরেত ভিত�
কেরিছেলন।
�ায় িমিনট পেনেরার মেধ� হাসাপাতাল �মাড় �পৗ�েছ �গল ির�াটা। পাওনাগ�া িম�েয় এডিমন অিফেস ঢ�কেলা ও। �েয়াজনীয়
কাগজপে�র ফম�ািল�স �সের �কায়াট�াের িগেয় যখন �পৗ�ছােলা তখন �ায় রাত �পৗেন আটটা। সারািদেনর ধকল তায় অেচনাজায়গা
বাইের আর �খেত �বেরােলা না। ব�ােগ রাখা িব�� েটর প�ােকট িদেয়ই িডনার সারেলা অির�ম।
��শ হেয় িজিনস প�র �িছেয় খাওয়া দাওয়া সারেত সারেত রাত হেয় �গল.আেলা িনিভেয় �েয় পরেলা। িক� �েল হেব িক, অেচনা
জায়গা ঘুম আেসনা সহেজ। তারউপর �কায়াট�ারটা �বশ িনজ�ন জায়গায়।  হাসপাতালটার পেরই আেছ মগ�টা। দরূ �থেক হঠাৎ �দখেল
মেন হেব �ক �যন একটা অ�কাের ঢাকা ��তপুরী। এ�ুিন  �সখান �থেক �বিরেয় আসেব নরেকর আিদম অ�কাের লুিকেয় থাকা ঘৃণ�
দশ�ন �কােনা জীব। মগ�টার পর �বশ িকছ�টা জায়গা ফঁাকা। জংলা �ঘরা  একটা মাঠ। আর মাঠটা �পেরােলই অির�েমর �কায়াট�ার।
আেশপােশ �য কােরা সােথ দেুটা মেনর কথা বলেব �স অবকাশ �নই। �লাকালয় এখান �থেক �বশ িকছ�টা দেূর। এটােক হাসপাতাল না
বেল �ামীণ �া�েক� বলাই ভােলা. ডা�ার বলেত িসিনয়র একজন আেছন আর এখন অির�মেক ধরেল দজুন। িসিনয়র ডা�ারবাবু
গািড় িনেয় যাতায়াত কেরন তাই থাকার �� �নই। অতএব অির�ম একাই এখন এই িনজ�ন ��তপুরীর অিতিথ।
তবুও িকছ��ন এপাশ ওপাশ করার পর আে� আে� দেুচােখর পাতা ভারী কের ঘুম �নেম আেস অির�েমর। তখন  রাি� �ক কটা হেব
মেন �নই ওর। হঠাৎ �চ� গরম আর অজানা এক অ�ি�েত ঘুমটা �ভেঙ �গল। নােক এেস ঝাপটা মারেলা িব�ী পচা এক ভ�াপসা গ�।
মেন হল এ�ুিন বিম হেয় যােব। ঘেরর �ভতরটা �যন আেগর �চেয়ও �বশী িনকষ কােলা অ�কার লাগেছ। বাতাস �কমন �েমাট আর ব�।
জানলাটা খুেল �দবার জন� �মেঝেত পা িদেতই মেন হল �মেঝটা ব� স�াৎস�ােত। খাট �থেক �নেম জানলার িদেক িগেয় �বশ িকছ��ন
হাতরােনার পরও জানলা �তা দরূ �দওয়ােলর নাগাল অবিধ পাওয়া �গেলানা। কী করেব িকছ�  বুঝেত না �পের �ানুর মত দঁািড়েয় রইল
অির�ম। হঠাৎ কঁােধর কােছ কার �যন উ� িন�াস এেস �ঠকেলা। দরজা �তা �ভতর �থেক �দওয়া িছল। আর ঘের �তা ও ছাড়া আর �কউ
িছলনা। তেব... তেব.. ও �ক।
ও �ক, �য চ� িপচ� িপ িনঃসাের িপছেন এেস দঁািড়েয়েছ। কঁাপাকঁাপা গলায় �� করল অির�ম-
"�ক... �ক..." �কােনা উ�র �নই। ধীের ধীের মাথা �ঘারােলা অির�ম। আর �ঘারােতই ওর িশরদঁাড়া �বেয় �নেম �গল এক ঠা�া িহমে�াত।
ওর �ক �পছেনই এেস দঁািড়েয়েছ এক বৃ�। মুখটা ভােলা �বাঝা যাে�না। এখােন এ বৃ� এেলা �কাথা �থেক। িক��  মাথায় �ঢােকনা ওর।
ভেয় আতে� গলা �িকেয় আেস। মেন হয় পা দেুটা �যন �কউ শ� �লাহার �পেরক িদেয় �মেঝেত �গঁেথ িদেয়েছ।
�চ� আতে� িবছানায় লাফ িদেয় ওেঠ বেস অির�ম। ��.. �� �দখিছেলা ও? িক� �� কী এেতা জীব� হয়? খুব �জাের একটা িচম�
কােট িনেজর গােয়। ব�াথায় আত� নাদ কের ওেঠ, "আঃ"।  িনি�ত হয় �য এবার.. এবার সিত�ই ঘুম �ভেঙেছ। আে� আে� নাভ�  �েলা
�াভািবক হেয় আেস।  ভােব সারািদেনর �াি� তায় শহর �থেক এই িনজ�ন ��তপুিরেত িনব�াসন,এসব কারেণই দঃু�� �দেখেছ হয়েতা।
তবুও মেন একটা খচখচািন �থেকই যায়। িকছ� েতই �সটা কাটেত চায়না। �কউ �যন কােন কােন িফসিফস কের ওেক বেল,"�� নয়.. ��
নয়.. সব বা�ব.. সব..." 
পেরর দেুটা িদন �তমন িকছ�  উে�খেযাগ� ঘটল না। তৃতীয় িদন িসিনওর ডা�ার িম�ার সান�াল �ডেক পাঠােলন অির�মেক।
বলেলন,"�শােনা আজ একটা লাশ এেসেছ। �পা�মেট�ম িরেপাট� করার সময় জিুনয়ার ডা�ার িহেসেব �তামােকও আমার সােথ থাকেত
হেব।" 
 �সইমেতা অির�মও ডা�ার সান�ােলর সােথ �গল। এই �থম মগ�টায় ঢ�কেলা অির�ম। মগ�  ও �মিডেকল পড়ার সময় অেনক �দেখেছ।
রােতর �বলােতও ��াি�েস থাকেত �যেত হেয়েছ। �কােনািদনই ভয় ঘৃণা িকছ�ই লােগিন। ভয়ডর ওর �কােনাকােলই �নই। িক� এই মগ�টায়
এেস �থেক �কমন �যন একটা অন�রকম িকছ�  মেন হে�।
�সটা �য কী.. িকছ� েতই বুঝেত পারিছেলা না অির�ম। িদেনর �বলােতই মগ�টা �কমন �যন ছমছেম। ডা�ার সান�াল তার মেতা বুিঝেয়
যাি�েলন। িক� একটা কথাও কােন ঢ�কিছল না অির�েমর। ��ােবর উপর রাখা একটা বছর চি�েশর পু�ষ মৃতেদহ। এি�েড� �কস।
��াবটার পােশ দঁািড়েয় আেছ মঙলু �ডাম। যােক �থম �দখায় যমদতূ বেল ভ�ল করাটা �কােনা অ�াভািবক ব�াপার না। িনকষ কােলা
কয়লার মত গােয়র রং। দশাসই �চহারা। �ডাম িহেসেব সিত�ই মানানসই বেট। এছাড়া সারাটা মগ�  জেুড় �শায়ােনা অসংখ� �বওয়ািরশ
লাশ। �কানটা কার এি�েড�। �কানটা ��েন কাটা। আেছ অেনক পুেরােনা �কােনা বািস িকংবা গিলত শব। হয়েতা মৃত� �র পর িদেনর পর
িদন �বওয়ািরশ হেয় পের আেছ। �কউ �কােনা �খঁাজ কেরিন আর। লাশ �েলার উপর সাদা চাদর চাপা �দওয়া। �কাথাও �কাথাও �বিরেয়
আেছ ফ�াকােশ হলেদেট হেয় আসা �কােনা হাত বা �ায় পেচ যাওয়া একটা পা। সাদা চাদর �েলার �কাথাও �কাথাও �িকেয় আেছ
কালেচ রে�র �ছাপ.িব�ী ভ�াপসা গে� �টকা দায়। গ�টা �চনা লােগ অির�েমর. এটা �তা �সই গ�। হঠাৎ ডা�ার সান�ােলর কথায় চমক
ভােঙ অির�েমর।
 "চেলা.. কাজ �তা �শষ ".. ও �কােনামেত মাথা �নেড় �বিরেয় আেস ঘর �থেক।
এরপর �ায় এক স�াহ �কেট �গেছ। মগ�  �েমও অেনক বার �যেত হেয়েছ ডা�ার সান�ােলর সােথ। এই িনজ�ন বােস িদন �েলা এক�কার
�কেট যাি�ল অির�েমর।
এরমেধ� ডা�ার সান�াল হঠাৎ  িতনিদেনর ছ�� িনেলন। ওনার �ী অসু�। অতএব আপাতত এই িতনিদন অির�মেক একা হােতই
সামলােত হেব সব।  তােত অবশ� ঘাবরােনার িকছ�  �নই। একিদেন এখানকার আনাচকানাচ সব বুেঝ �গেছ ও।  �থম দেুটা িদন িনিব�ে�
কাটেলও সমস�া বঁাধেলা তৃতীয় িদেন। একটা লাশ এেসেছ.আজেকই Aytopsy Report কের পাঠােত হেব। �সটা অির�েমর জন� �কােনা
বড় ব�াপার নয়।  িক� ঐ মগ�টা �ত একা �যেত ভারী অ�ি� লাগেছ। যাই �হাক িডউ� �তা করেতই হেব। দপুুর িতনেটর মেধ� আউটেডাের
�রাগী �দখা �মাটামু� সা� হেয় এল। ইমােজ�ি� �পেশ� �তমন িছলনা। হােতর ট�কটাক কাজ �েলা �সের িনেয় Aytopsy এর জন�
�বিরেয় �গল অির�ম। মঙলু আেগ �থেকই লােশর পােশ দঁািড়েয় িছল। ও যাওয়ােত ফ�াশফ�ােশ গলায় বলল-"সাহাব আপিন  একেঠা
দঁাড়ান। হািম আসেছ.." বেলই ঘর �থেক �বিরেয় �গল মঙলু। 
এখন এই ঠা�া ঘের স�ূণ�  একা দঁািড়েয় অির�ম। ��ােবর উপর রাখা মৃতেদহটার মুখ �থেক পা অবিধ সাদা কাপড় িদেয় ঢাকা �দওয়া।
�ধু একটা ফ�াকােশ হাত �বিরেয় আেছ।



হাতটার িদেক িকছ��ন �চেয় থাকেতই হঠাৎ অির�েমর মেন হল লাশটার আ�লু �েলা �যন একট�  একট�  কের নড়েছ। এ 
 অস�ব। লােশর আ�লু কীভােব... নড়েত পাের?  আবােরা �চাখ ভােলা কের মুেছ তাকায় অির�ম। নাহ.. �কােনা ভ�ল �নই। �সই
আেগর মতই আ�লু�েলা নেড় চেলেছ একট�  একট�  কের। তেব কী শরীর খারাপ লাগেছ অির�েমর। ঘুম পাে� কী?  তাই কী
�স এসব উে�াপা�া �দখেছ?  িক�.. িক� আ�লু �েলা �তা এখনও.. এখনও হা�া হা�া নড়েছ। তেব কী �বঁেচ আেছ
�লাকটা?  িক� তাই বা হয় কী কের?িচৎকার কের মঙলুেক ডােক অির�ম। "মঙলু... মঙলুউউউ.." 
িক� �কা�াও �কােনা সাড়াশ� �নই। অখ� িন��তা। �ধু �কাথাও �যন কক� শ গলায় একটা িবড়াল �ডেক উঠেলা। 
 "ম�াওওও.." �যন অির�েমর িচৎকাের এই অখ� িন��তা িবি�ত হওয়ােত ভারী িবর� হেয়েছ, �স �ত পােয় দরজা িদেয়
�বিরেয় আসেত যায় অির�ম। িক� িকেসর �যন একটা অেমাঘ আকষ�েণ �যেত �চেয়ও �যেত পােরনা �স. ধীর পােয় আবার
িফের আেস ��াবটার কােছ . ধীেরধীের কঁাপাকঁাপা হােত চাদরটা সরায় অির�ম.একটা বৃে�র লাশ.হলেদেট হেয় আসা িববণ�
ফ�াকােস মুখ. মুেখর চামড়া �যন �িকেয় কাঠ হেয় �গেছ. নাকটা ইষৎ বঁ�াকা.�চাখ দেুটা ব�. এক ঝলক �দখেল মেন হয় �যন
ঘুিমেয় আেছ.হঠাৎ বৃ�র চাদেরর নীেচ থাকা হাতটার িদেক নজর যায় অির�েমর. হােতর মুেঠােত কী একটা িজিনস শ� কের
ধের রেয়েছ. একটা ছ� ির.ঝঁুেক পের �সটাই �দখেত যাি�ল অির�ম. হঠাৎ ওর মেন হল একেজাড়া শীতল মরা মােছর মত �চাখ
ঠা�া চাউিনেত িনঃশে� �চেয় আেছ �ক ওরই িদেক.ধীের ধীের বৃ�র মুেখর িদেক দ�ৃ �ফরায় অির�ম. আর �ফরােতই ওর
হাড় িহম হেয় যায়. �চাখ দেুটা �মেল তারই িদেক �চেয় আেছ বৃ� মানুষ�. মুহ� েত�  িছটেক চেল আেস অির�ম, ছ� েট �বিরেয়
আসেত চায় দরজা িদেয়. িক� �কাথায় কী. �কােনা দরজা �নই. চািরিদেক �ধু িনকষ কােলা  মৃত� � শীতল গাঢ় অ�কার. �যন
ধীেরধীের �াস করেছ ওেক. আর তারই মােঝ ��াবটার উপর �লেছ একটা �ম�েম হলেদেট আেলা. আর �সই আেলােতই
�দখা যাে� বৃে�র ছায়াময় অবয়ব. ধীেরধীের উেঠ বেসেছ �স�. পােয় পােয় এিগেয় আসেছ তারই িদেক. এেতা ভীষণ
আতে�র মেধ�ও অ��ত একটা কথা মেন হল অির�েমর. মেন হল এ অবয়ব �যন তার ভারী �চনা.. ভারী �চনা..�কাথায় �যন
�দেখেছ �স. িচৎকার করেত চাইেলা অির�ম . িক� গলা িদেয় একেফঁাটাও শ� �বর হেলানা তার.তত�েন �সই মূিত�  আেরা
এিগেয় এেসেছ. �স আসেছ.. আসেছ.. আেরা.. আরও কােছ এিগেয় আসেছ. নােক এেস ঝঁাপটা মারেছ �সই তী� িব�ী পচা
ভ�াপসা গ�টা. আর িকছ�  ভাবেত পােরনা অির�ম. �চােখর সামেন সব িকছ�  ঝাপসা হেয় আেস তার. �ধু মাথা ঘুের পের যাবার
আেগ বৃে�র �ঠঁােটর �কােন �দখেত পায় এক �কৗত� েকর হািস আর তার �চােখ �যন িঝিলক িদেয় যায় এক ঠা�া �লাভাত�র দ�ৃ.
�ক কত�ন পের �চাখ �খােল অির�ম �সটা �স বুঝেত পােরনা. �চাখ �মেল �স �দেখ তার বুেকর উপর ঝঁুেক বেস আেছ মঙলু.
আর ঘন ঘন ধা�া িদে� �স. "সাহাব.. ও সাহাব.." উেঠ বেস অির�ম. �দেখ হাসপাতােলর আউটেডাের একটা �বে� �েয়
আেছ ও.মঙলু বেল চেল,"আপনােক কুথাও খঁুেজ না �পেয় �শেষ উ লাশ কাটা ঘের িগেয় �দিখ আপিন �মেঝেত িচৎ হেয় �েয়
আেছন. তারপর হািম আপনােক পঁাজােকালা কের ইধার িলেয় আেস.. "
একট�  ধাত� হেয় অির�ম বেল, "ত� িম.. ত� িম আমােক ও.. ও..ঘের একা �রেখ �কাথায় িগেয়িছেল??" অির�েমর কথা �েন �যন
আকাশ �থেক পের মঙলু, "হািম.. হািম আপনােক দঁাড় কের �রেখেছ.. হািম �তা সাব আিভ এলাম.আর তাছাড়া উ ঘের হািম সব
�জেন�েন আপনােক একা �ছেড় যােবকই বা �কন..?" "কী �জেন �েন ", িজে�স কের অির�ম."আপিন জােনন না সাহাব ..
�লিকন ই �ােমর সব মানুষ জােন.. উ লাশকাটা ঘের শাপ আেছ .. উ ঘর ভােলা লয়..ও বুড়া বাবার শাপ আেছ..উ �তা মের �গেছ
�লিকন �লােক বেল.. উ এখনও আেস.." "�ক আেস?", �ফর িজে�স কের অির�ম."আপিন শ�ের বাবু আপিন মানেবন লাই
জািন. �লিকন ই �ােমর সব মানুষ জােন.�ায় বছর পঁিচশ আেগর কথা. হামরা তখন খুব �ছাট. �ােম এক পাগল বুড়া বাবা
এেসিছেলা. বা�া বুড়া কাউেক ছাড় িদেতানা. রাত নামেল িছ�েড় �খত  সবাইেক. ধারােলা ছ� ির িদেয় গলার নিল �কেট িলত..
�লিকন উ �ক �কউ ধরেত পারেতা না. তারপর এক িদন �ােমর সব আদিম িমেল উ �ক পাকেড় �মাড়েলর কােছ িলেয় যায়.উ
বেল উ কুছ�  কের লাই. �লিকন উর কতা �কউ �েন না. িবধান হয় উ যখন ইেতা �লােকর �াণ িলেছ তখন উেক লােশর মােঝই
আটেক রাখা হেব. তখন �ােম পুিলশ কাছাির িছলনা. হাসপাতাল টাও ইরম িছলনা. �ধু এক শ�ের বাবু দাওয়া িদত আর িছল
ই লাশ কাটা ঘর. �মাড়েলর কতাই তখন �শষ কতা.সবাই িমেল তাই বুড়ােক িলেয় ই লাশকাটা ঘের লােশেদর মােঝ আটেক
�রেখ �দয়. বুড়াবাবা অেনক বেল, �লিকন উর কতা �কউ �েন না.উ শ�ের ডা�ার সাহাবও অেনক বেল. �লিকন �মাড়ল আর
গঁােয়র �লাক কুছ�  �েন না.

কিল কথা -৩৯



 উ সাহাব অেনক বেলিছেলা.. �লিকন কুছ�  করেত পােরিন.. তারপর সাত িদন সাত রাত কুছ�  না �খেয় না িপেয়..বািস পচা লােশেদর
মােঝ �থেক বুড়া মের যায়.উ মের �গেল সবাই িমেল উেক ই মােঠই পুঁেত �দয়.ইখন অেনেক বেল বেট বুড়া হয়েতা কুছ�  কের িল.. উ সব
�লাক বােঘর হােত �গেছ.. ঝুট সচ হািম জােন না.. �ধু জােন উ ঘর.. উ ঘর �ক না..উ ঘের কুছ�  আেছ..আর ই কারেণই ইখনও ই লাশ
কাটা ঘরেক �লােক গলা কাটা লাশ ঘর বেল, আসেল ও বুড়া বাবা গলা �কেট খুন করেতা বেল উেক �লােক গলা কাটা বুড়া বলেতা
আর �স গলা কাটা বুড়াও ই ঘের মেরেছ তাই..", এই অবিধ বেল চ�প কের মঙলু. অির�ম �ম হেয় বেস থােক.

অির�ম �স ঘটনার পর চাকিরর মায়া ত�াগ কের �ফর শহের িফের আেস. যিদও �সই ঘের �সিদন �ক কী হেয়িছল তা �স কাউেক
�কােনািদন বেলিন পােছ �লােক ভােব �ােম �থেক �সও �ামবাসীেদর মত কুসং�ারাছ� হেয় �গেছ তাই.বািড়েত �ধু বেলেছ, ঐ
�ােমর জল হাওয়া তার সহ� হয়িন, শরীর খুব খারাপ হেয় �গেছ তাই কাজটা �স করেত পারেবনা. বাবা অবশ� খুব বকাবিক কেরেছন.
এেতা টাকা খরচ কের �ছেলেক ডা�াির পিড়েয় তারপর �ছেল এভােব সরকাির চাকির  �ছেড় িদেল �যেকােনা বাবার রাগ হওয়ারই
কথা. িক� মােয়র মন.মােয়র �জাড়াজিুড়েতই �শষেমষ কলকাতােতই রেয় যায় অির�ম.এখন �স একটা �াইেভট �চ�ার খুলেব বেল
ভাবেছ.

মাসখােনক পেরর কথা.অির�েমর মা ��ার�ম পির�ার করিছেলন. হঠাৎ অির�েমর �চাখ �গল একটা অ�ালবােমর উপর. সাধারণ
ফ�ািমিল অ�ালবাম.�বাধহয় �কােনাভােব পির�ার করেত িগেয় হাত �থেক পের  খুেল �গেছ .অির�ম ত� েল রাখেত যায় �সটা.হঠাৎ ওর
�চাখ আটেক যায় একটা িবেশষ �ফােটা�ােফর উপর. কঁাপাকঁাপা গলায় মােক িজে�স কের অির�ম,"ই.. ইিন... ইিন �ক??" মা �হেস
উ�র �দন, "ইিন �তার �ছাড়দাদ ুহন,�তার বাবার আপন জ�াঠা.�দখেত অেনকটাই �তার দাদরু মতন িছেলন.�তার বাবার মুেখ �েনিছ
ওনার নািক মাথায় কীসব সমস�া িছল. �শষ জীবেন নািক বািড় �থেক িন�ে�শ হেয় �গিছেলন." মা আরও িকসব বেল চেলন.
অির�েমর কােন �ঢােকনা কথা �েলা. তখন তার মাথায় �ধু একটাই মুখ ঘুের িফের �বড়াে�.মেন পের যাে� �কন �সিদন �সই
আতে�র চরম মুহ� েত� ও ঐ বৃে�র মুখাবয়ব খুব �চনা �চনা �ঠেকিছল তার.ধীেরধীের তার মেনর মেধ� সবটা �� হেয় যায়.

�বকু�পুেরর ঐ ঘটনার পর �থেকই, একটা অ��ত িজিনস ল�� করেছ অির�ম.আজকাল ব� �ত�া পায় তার.যতই �কাি�ংকস
খাক, ঠা�া জল খাক, �কােনা িকছ� েতই �স �ত�া িমটেত চায়না.এ এক অ��ত �ালা হেয়েছ.

আজ িরিনেক িনেয় শহর �থেক দেূর িডনার নাইেট এেসেছ অির�ম. �কউ �নই. আেছ �ধু �স, িরিন আর একরাশ িনজ�নতা.িরিন হল
অির�েমর ��িমকা. �সই �ছাটেবলা �থেক তারা এেক অপরেক ভােলাবােস.িরিনেক ভারী িম� �দখাে� আজ.ফস�া �চহারা িরিনর.
তারউপর কােলা শািড়েত আরও �মাহময়ী লাগেছ তােক.শািড়র সােথ ম�াচ কের গলায় কােলা ��ােনর �সট পেরেছ �স.অির�েমর
�চাখ যায় �সিদেক. ফস�া গলায় কােলা ��ােনর হারটা অপূব� লাগেছ. আর সব �থেক অপূব� লাগেছ তার গলাটা. ফস�া গলাটা.

অির�ম জােননা �কন �সিদন বৃে�র �ঠঁােটর �কােন �খলা কের �গিছল �কৗত� েকর হািস. �সিক �কবলই িনেজর  উ�রািধকাির �ক
খুঁেজ পাওয়ার আনে�.নািক অির�েমর �চােখ িতিন �দখেত �পেয়িছেলন রে�র �িত ওর সু� অেমাঘ আকষ�ণ. আর তােক কােজ
লািগেয়ই িনেত �চেয়িছেলন �িতেশাধ. তার �িত হওয়া অন�ােয়র �িতেশাধ. পাপ না কেরও �য নরক য�না িতিন �ভাগ কেরিছেলন
তার �িতেশাধ. গেড় ত�লেত �চেয়িছেলন এক সিত�কােরর নরিপশাচ. �য তার হেয় জ� �দেব এক নত�ন নরেকর .অির�ম এসব িক��
জােননা.�স �ধু জােন তার খুব �ত�া পায় ভারী �ত�া.. বড় ভীষণ �ত�া.ঠা�া জল বা �কাি�ংকেস �স �ত�া �মেট না, �স �ত�া �মেট
�ধু মানুেষর নরম গলা িচের �বিরেয় আসা টাটকা তাজা �ফঁাটা �ফঁাটা উ� রে�র ধারায়.
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 ওই খুন�েলার রহস� �ভদ করেত িগেয়ই যখন সবাই িদেশহারা তখনই ষ� খুন হওয়ার কথা কােন আসেত ি�িমনাল
ইনেভি�েগশন িডপাট�েমে�র অিফসার সুের�নাথ দে�র মাথায় বাজ পড়ল। তার আ�াের রেয়েছ এই �কস�। �স
তার �মেক িনেয় ঘটনা�েল �গল। আবার একইভােব মৃত� �। রহেস�র �কােনা কুল-িকনারা করেত পারেছ না তারা।
লাশ�েক ফেরনিসক দ�ের িদেয় এেস অিফেস িনেজর �চয়াের এেস বসল �স। িক হে� িকভােব হে� এইসব িনেয়
ভাবিছল �স, �ক তখনই �সখােন ওেদর িডপাট�েমে�র �হড িমস. সুি�য়া �চৗধুরী হািজর হেলন। ওনােক �দখা মা�ই
সুের� উেঠ দঁাড়াল। 
িমস. সুি�য়া �চৗধুরী �রেগ �� করেলন,
 “িক হে� এসব? ছ টা খুন! আর আপনারা এখনও তােক ধরেত পারেলন না। সাত সাত জন অিফসারেদর িনেয়ও
আপিন এই �কেসর িকনারা করেত পারেলন না। আিম আপনােক লা� ওয়ািন�ং িদি� সুের� বাবু, যিদ আপিন িতন
িদেনর মেধ� এই �কস সমাধান না করেত পােরন তাহেল আিম আপনােক এই �কস �থেক সরােত বাধ� হব।”- বেলই
িতিন �বিরেয় �গেলন। 

শহের ঘেট চলা িসিরয়াল মাড� ােরর দ�ন পুিলশ কম�রা একট�  িচ�ায় রেয়েছন। �গিল
�জলার ডানকুিন শহেরর িনি�ে� িদন কাটােনা বািস�ােদর মেধ� হঠাৎ কেরই এক
িসিরয়াল িকলােরর আত� ছিড়েয় পেড়েছ। পর পর পঁাচ� খুন কেরেছ �স।  �সৗম� পড়�া�সৗম� পড়�া  
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একমাস হেলা সুের� কােজ �যাগ িদেয়েছ, এটাই তার �থম �কস, আর এটাই যিদ হাতছাড়া হেয় যায় তাহেল তার পরবত�
ভিবষ�ত িনেয় সুের� এর িচ�ার �শষ �নই। এক নাগােড় মাথা চ�লিকেয়ই যাি�ল �স। তার এই অব�া �দেখ তার �েমরই
একজন বয়� সদস�, �েদাষ �সন তােক একটা পরামশ�  িদেলন।
“ মাথা চ�লেক �কােনা লাভ হেব না স�ার। আপিন বরং এক কাজ ক�ন। �যেহত�  আপনােদর ইনেভি�েগশন �ম এই �কস সলভ
করেত িগেয় হাবুড�বু খাে� আপিন একজন �াইেভট ইনেভি�েগটেরর সাহায� িনেত পােরন, অিনব�াণ ভ�াচােয�র।”
“ উিন িক এই �কস�র সমাধান করেত পারেবন?”

“ পারেবন বেট িক� আপনােক ওনােক রািজ করােত হেব। আসেল িতিন �কস �নওয়া �ছেড় িদেয়েছন পঁাচ বছর আেগ। কােরাও
সে� �তমন কথা বলেত পছ� কেরন না, আর �কেসর ব�াপাের �তা এেকবােরই নয়। আপাতত এখন িতিন একটা কােফেটিরয়া
চালান। উিনই ম�ােনজার… 
… আপিন ওনার অ�াে�েস যান। মা�া পাড়া, নই� �রাড, বািড় নং ২১৭। িগেয় �দখুন উিন িক বেলন। যিদ উিন রািজ হন তাহেল
ভােলা কথা, তা নাহেল িকছ�  করার �নই।”

�েদাষ বাবুর কথা অনুসাের সুের� মা�া পাড়ায় হািজর হল। একট�  সময় লাগেলা বািড়� খুঁজেত। অবেশেষ �দখেত �পল
বািড়�েক। ম� বেড়া বািড়। িক� তার অব�া ভােলা �নই। রং ফ�াকােস হেয় �গেছ, �কােনা �কােনা জায়গায় আবার রং উেঠ
�গেছ। ব�ালকিন �ত রাখা গাছ�েলাও পিরচয�ার অভােব িবশাল �প িনেয়েছ িক� �স�েলােক ছঁাটা হয়িন। বািড়�র নাম �লখা
আেছ ‘ভ�াচায� মহল’। বািড়�েত �ঢাকার আেগ সুের�  �েদাষ বাবুর �দওয়া ওই �াইেভট ইনেভি�েগটেরর ছিব� �বর কের
�দখল।

“ এটা ওনার অেনক আেগর ছিব মেন হে�। তবুও �কন জািন না আমার এেক �দেখ ভয় করেছ। ইিন িক সিত�ই এই �কস�র
সমাধান িদেত পারেবন! িক� �েদাষ বাবু বলেলন যখন, তখন ইিনই আমার �শষ ভরসা, �দিখ �ভতের িগেয়।”
�ভতের িগেয় অেনক�েলা ঘর �খঁাজার পর �স একটা ঘর �পল যার দরজায় ��ট লাগােনা ‘ম�ােনজারস অিফস’। কিলং �বল
�দখেত �পেয় �স বাজাল। মু�েত� র মেধ�ই দরজার িবপরীত িদক �থেক কথা �শানা �গেলা।
“ আিম আসেত পারেবা না। �তামরা িনেজরাই সামেল নাও।”
সুের�  একট�  ভ�াবাচ�াকা �খেয় �গল। ঘাবেড় িগেয় বলল,
“ আপিন আমােক ভ�ল �লাক ভাবেছন আিম আসেল সাহায� চাইেত এেসিছ।”
“ ও আ�া। তা আমার কােছ সাহায� না �চেয় আপিন �কােনা মি�ের �গেলই �তা পারেতন। আমার মেন হয় আপিন ভােলাভােবই
সাহায� পােবন �সখােন।” 
“ আের আপিন আবার ভ�ল ভাবেছন। আিম িভ�া চাইেত আিসিন। আিম একটা ���পূণ�  ব�াপাের কথা বলেত এেসিছ।
আপিনই িক অিনব�াণ ভ�াচায�?”
দরজার �ভতেরর �লাক� অেনকটা িবরি�র সুেরই বলেলন,
“ হঁ�া, আিমই অিনব�াণ। আমার আপনার সােথ �কােনা কথা �নই। আপিন এখন আসেত পােরন।”- বেলই দরজাটা ব� কের িদেত
যাি�েলন অিনব�াণ বাবু। সুের� চট কের বলল,
“ আমােক �েদাষ বাবু পা�েয়েছন আপনার কােছ সাহায� চাইেত।”
এই কথা �েন অিনব�াণ বাবু দরজা খুলেলন। “ িক বলেলন? �েদাষ বাবু!”

সুের� ওনােক �দেখ আ�য� হেয় �গল। ইিনই িক িতিন যােক একট�  আেগ ফেটােত �দখল সুের�। ছিবটা পঁাচ বছর পুেরােনা
হেলও ওর সে� সামেন দঁািড়েয় থাকা �লাকটার �কােনা িমল পাে� না �স। একদম িঢেল ঢালা �পাশাক পের আেছন িতিন,
চ�ল�েলা এতটাই বেড়া �য �চােখর এক চত�থ�াংশ নজের আসিছল, বািকটা পুেরা পুির ঢাকা পেড় আেছ। যতট�কুই �দখা যাে�
তােতও �চােখর মেধ� �কােনা ঔ�লতা ল�� করা �গল না। �যখােন একটা মৃত মােছর �চাখও চক চক কের �সখােন ওনার �চাখ
�েলােক এেকবােরই িন��াণ মেন হেলা। 
সুের� এর �ম কা�েয় অিনব�াণ বাবু বলেলন,
“�ভতের আসুন।”- বেল িতিন �ভতেরর িদেক অ�সর হেলন।
সুের� ওনােক অনুসরণ করল। �স অিনব�াণ বাবুেক িজে�স করল,
“ আপিন �েদাষবাবুেক �কমনভােব �চেনন?”
“ ও কথা িজে�স কেরা না। িতিন অেনকবার আমায় সমস�ায় �ফেলেছন। যখন আিম অ�াি�ভ িছলাম তখন িতিন অেনকবার
আমার কােজ কা� কেরেছন। আবার িক ওনার �ছেল এবং আিম একই �� েল পড়তাম এবং কেলজ �থেক �াজেুয়ট হেয়িছ।”
কথায় কথায় আর একট�  হেল একটা �বড়ালেক মািড়েয় িদত সুের�। একটা �বড়াল �মেঝর উপর  উে�াভােব িচৎ হেয় পেড়
আেছ। তােক �দেখ সুের�  িকছ�টা ভয় �পেয় �গল এবং অিনব�াণ বাবুেক িজে�স করল,
“ এ িক মারা �গেছ?” 
জবােব অিনব�াণ বাবু বলেলন,
 “ না না। �মিন ঘুিমেয় আেছ।”
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সুের� তখন ভাবল কােদর বািড়র �বড়াল এমনভােব ঘুেমায়! 
অিনব�াণ বাবু আেরাও বলেলন,
“ এেক �েদাষ বাবুই আমােক িদেয়িছেলন, আমার  পেনেরাতম জ�িদেন।”

অিনব�াণ বাবুর ওই ঘেরর মেধ� �বিশ িকছ�  িছল না। একটা িকেচন, একটা �সাফা এবং একটা খাট, ব�াস। কথা বলেত বলেত
হঠাৎ অিনব�াণ বাবু লতাস কের �সাফায় �েয় পড়েলন। ওনার এই আচরণ �দেখ সুের�  িচ�ায় পেড় �গল �য �স িক �ক
করল এইখােন এেস। পুেরা ঘর পয�েব�ণ কের �দখল �স। তার �চােখ কটা ল�া�, একটা ি�জ এবং একটা জানালা ছাড়া
আর িকছ�ই পড়ল না। �স অিনব�াণ বাবুেক �কৗত�হল বেশ িজে�স করল,
“ আপিন িক �কােনা �াট�েফান বা কি�উটার ব�বহার কেরন না নািক?!” 
অিনব�াণ বাবু জবােব বলেলন,
“ আিম বাইেরর জগেতর সে� �কােনা স�ক�  রািখিন। এতটাও বেড়ািকছ�  �নই বাইেরর ওই জগেত। সবাই �য যার �মােহ
আ��। আর আমার জীবেন আজ পয�� �ধু একটাই িজিনস ঘেটেছ, জীবেনর �িত� পেদ আিম ��ােজিডর িশকার
হেয়িছ। তাই আিম এখােন একাই থািক আর যিদ আপিন এটাও �কেনা িজে�স কেরন তাহেল �মা করেবন আিম তা বলেত
পারেবা না।”

অিনব�াণ বাবুর এই কথা সুের�েক অেনকটা ভাবােলা। �স বুজেলা �য হয়েতা অিনব�াণ বাবুর জীবেন এমন িকছ�  একটা
ঘেটেছ িবগত বছর�েলােত। হয়েতা �সই জেন�ই িতিন পঁাচ বছর আেগ কাজ �ছেড় �দন। তাই এব�াপাের �স িকছ�  িজে�স
করল না আর। ওটা �ছেড় �স বলল,
“ আ�া, আপনার অন� �কােনা হিব �নই। আপিন �তা ওর ওপেরও কাজ করেত পােরন। এইভােব সময় ন� না কের…”
“ আপিন যিদ কথার জােল আমায় জিড়েয় আমার সােথ গ� করেত চান তাহেল ওটা �বকার। আিম এখােন এইভােবই পেড়
থাকেবা। আপিন এখন আসেত পােরন, আর �েদাষ বাবুেক আমার তরফ �থেক �ণাম জানােবন।”
“ আের না না। আিম �তা এখােন এেসিছ আপনার কাছ �থেক সাহায� চাইেত। দয়া কের আমার সাহায� ক�ন।”
“ আিম �ত�াখ�ান করিছ। আিম পারেবা না।”
“ িক� আিম আপনােক না িনেয় যােবা না।”
“ �জদ কের �কােনা লাভ হেব না। আপিন �থম ব�ি� নন িযিন আমার সাহায� চাইেত এেসেছন। এর আেগও অেনেক
এেসিছেলন আমার কােছ যােত আিম তােদর সাহায� কির এবং তারা �বশ নাম কামাক। আিম তােদর সবাইেক িফিরেয়
িদেয়িছ। আিম জািন �েদাষবাবু ভােলাভােবই জােনন �য আিম �কন কাজ �ছেড়িছ। আর িতিন হয়েতা চান �য আিম
কামব�াক কির তাই আপনােক আমার কােছ পা�েয়েছ। িক� আিম আপনােকও বলিছ সির আিম এেত �নই।”

“ িক� আিম �য �কসটা িনেয় এেসিছ ওটা অত�� ই�ট��া�। �েদাষ বাবু বেলেছন আপিন �নেল অবশ�ই �হ� করেবন।”
অিনব�াণ বাবু উেঠ বেস বলেলন,
“ �কান �কস?!”
“ শহের ঘেট চলা িসিরয়াল িকলােরর �কস। আপিন �েনেছন িন�য়ই?”
“ িকছ�টা।”
“ শহের �লাক খুন হে�। আপনােক আমার সাহায� করেতই হেব এই �কেস।” 
“ িক� আিম এখন কাজ �ছেড় িদেয়িছ। তাই আিম �কােনা উনসলভড �কস স�েক�  �নেত চাইনা।”- বেল আবার �েয়
পড়েলন।

এেত সুেরে�র মাথা গরম হেয় �গল। �স আর সহ� করেত পারেলা না। �স মেন মেন ভাবল – এর বদেল যিদ আিম সিত�ই
মি�ের �যতাম �থেম তাহেল মা হয়েতা �কােনা রা�া �দখােতন আমায়। �েদাষ বাবু যাই বলুক ইিন �কােনা কােজরই নন।
�াথ�পর �লাক �কাথাকার। সময় ন� �ধু আর িকছ�  নয়। পেকেট ধুপ আেছ। িগেয় একটা পুেজা িদেয়ই আিস।
এবার �স ��ান করেতই যাি�ল, হঠাৎ কের অিনব�াণ বাবু বেল উঠেলন,
“ মি�ের যাে�ন তাহেল! �দখেবন আপনার বািড়র �পছন �থেক একটা গলায় পেড়। �সখােন �দখেবন একটা দগু�া মি�র
রেয়েছ।”
ওনার কথা �েন সুের� অবাক হেয় �গল।
“ আপিন িকভােব বুঝেলন?”
“ আ�াজ। ওই �য ধূেপর প�ােকট� আপনার বাম পেকেট উ�িক িদে� �সই বলল আমায়। তার উপের আপনার ডান পেকেট
�য খুচেরা �েলা লাফালািফ করেছ তারা বলেছ �য আপিন এখােন আসার আেগ �কােনা �দাকােন দািড়েয় িকছ�  একটা
খাি�েলন। দাম �দওয়ার সময় হয়েতা বেড়া �নাট �দন আপিন এবং �দাকানদার আপনােক খুচেরা ধিরেয় �দয় এবং
আপিনও তাড়া�েড়ায় মািনব�ােগ না ঢ� িকেয় �স�েলােক পেকেটই পুের �দন।”
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সুের� এেকবাের হঁা হেয় �গল। িক কের একজন পুেরা িনখুঁত ঘটনা বেল িদেত পাের। পুেরা এইটাই ঘেটিছল তার সে�
কােছর চােয়র �দাকােন; অিনব�াণ বাবুর বািড় না খুঁেজ না পাওয়ার জেন� �স ওখােন দঁািড়েয় চা িব�� ট �খেয়িছল। দাম
�দওয়ার সময় �স প�াশ টাকার �নাট িদেয়িছল এবং �দাকানদার তােক খুচেরা ধিরেয় �দয়।
“ িক� আপিন িকভােব বুঝেত পারেলন?”
“ আিম আেরাও একটা িজিনস বুঝেত �পেরিছ। মেন হয় এটা �তামার �থম �কস। তাই িক?”
“ আপিন… মােন… িকভােব…?!”
“ ত� িম এই �কসটা িনেয় �যভােব িচ�ায় রেয়ছ তােত �বাঝা যায় �য এই �কস� হারােনার ভয় আেছ �তামার মেন। আর
সচরাচর যার �থম �কস হারােনার ভয় থােক �সই একরম কের।”
অিনব�াণ বাবুর �িত� পয�েব�ণ এতটাই িনখুঁত �য সুের� এর এবার মেন হেলা �য ইিন সিত�ই �কস� সলভ করেত
পারেবন।
�স �জাের িচৎকার কের বলেত লাগল,
“ আপনােক সাহায� করেত হেবই। শহেরর �লােকরা ভেয়র মেধ� আেছন। �ক জােন কখন আবার আর একটা খুন হেয় যায়।”
�স এেস অিনব�াণ বাবুেক ওঠােনার �চ�া করেত লাগল। িতিন িক� একট�ও নড়েলন না। �ক �সই সময় সুেরে�র �মাবাইেল
একটা কল এল। ওর িডপাট�েম� �থেকই কল। কলটা ধরেতই ওর �েমর এক �ম�ার বলল,
“ স�ম খুন হেয়েছ স�ার। �লােকশন �শয়ার করিছ, আপিন তাড়াতািড় আসুন।” 
এটা �েন অিনব�াণ বাবু উেঠ বসেলন। সুের� একটা দীঘ��াস �ফেল বলল,
“ যাই �হাক, আপনার সে� কথা বেল ভােলা লাগল। িক� আেরাও একজন খুন হেয়েছন আর আমায় �সখােন �যেত হেব।
নম�ার। আসিছ।”- বেলই �স উেঠ চেল যাি�ল। তখন �পছন �থেক অিনব�াণ বাবু তােক �ডেক বলল,
“ দঁাড়ান। আিম আপনার সাহায� করব িক� এই একবার। আর আিম এর িফজ �নব আপনার কাছ �থেক। এটা মেন করেবন
না �য আিম আপনােক এর পেরও সাহায� করব। আর হঁ�া, আমার উপের সব সময় নজর রাখেবন কারণ আমার মাথায়
একটা ব�েমা আেছ �যখােন �সখােন অ�ান হেয় পেড় �যেত পাির। �সরকম হেল কাই�িল আমায় আমার ঘের �ছেড় িদেয়
যােবন।”
�শেষর কথা�েলার মাথা মু��  বুঝেত পারল না সুের� তবুও অিনব�াণ বাবু রািজ হওয়ায় �স অেনকটা খুিশ হয় এটা �ভেব �য
এবার ফাইনািল �কস� সলভ হেব।
“ তাড়াতািড় আপিন �দেখ িনন �কাথায় খুনটা হেয়েছ। বাই দা ওেয় আপনার নামটা িক �যন?”- অিনব�াণ বাবু িজে�স
করেলন।
“ সুের�নাথ। আপিন আমায় সুের� ডাকেত পােরন আর ত� িম কেরও বলেত পােরন। আিম আপনার �থেক বয়েস �ছােটা।”
“ আ�া। যিদ �তমন হয় তাহেল আিম �তামায় সুেরন বেল ডাকেবা, �ক আেছ। এখন তাড়াতািড় চেলা।”
অিনব�াণ বাবুর কথায় �স �কােনা অসুিবধা �কাশ করল না। সুের� তার �ফান� খুেল ঘটনা�ল �দেখ িনল 
(চামু�া মি�র পাক� , ডানকুিন)

  গ�েব� �পৗ�ছেনার পর সুের� এবং অিনব�াণ বাবু �দখেলন আেগ �থেকই �সখােন পুিলশ উপি�ত রেয়েছ। তােদর মেধ�
একজন সুের�েক �দখেত �পেয় বলেলন,
“ আের এিদেক আসুন সুের� বাবু।”-িতিন তােদর কােছ এেলন এবং তােদরেক লােশর কােছ িনেয় �গেলন। 
   “... আ-আসুন এিদেক। লাশ এিদেক আেছ।” 
    লাশ�র �চাখ বড় কের �খালা আর মুখও। লাল রেঙর �ডারা কাটা জামা এবং দামী প�া� পের আেছন।
    পুিলশ অিফসার� সুের�েক বলেলন,
 “ এই �দখুন। আমরা এই ব�ি�র কাছ �থেক এই ওয়ােলট �পেয়িছ এবং তা �থেক একটা িবজেনস কাড�  �পেয়িছ যা �থেক
জানা যায় এনার নাম রতন এবং ইিন এস.এন.িস. ইমেপাট� �কা�ািনর মািলক িছেলন।......
  ......এছাড়াও আমরা একটা পা��র ইনিভেটশন কাড�  এনার পেকট �থেক পাই।” 
এরপর অিনব�াণ বাবুর এক অ��ত আচরেণ সুের� এবং অিফসার দজুেনই হতবাক হেলন। অিনব�াণ বাবু লাশ�র সে� কথা
বলেত �� করেলন।
“ হম্ রতন বাবু আপিন এত সহেজ িকভােব আপনার মূল�বান িজিনস�েলা িদেয় িদেলন ওেক। তার ওপের এইরকম একটা
জায়গায় আপিন ড�বেলনই �কমন কের!...
ভাবার িবষয়। আপিন একটা িমি�িরয়াস মৃতেদহ। িক� িচ�া করেবন আমরা অবশ�ই আপনার খুিনেক ধের �ফলেবা।”
অিফসার� সুের�েক িজে�স করেলন,
“ ইিনই �ক স�ার?”
সুের� বলল,
“ ইিনই একজন ইনেভি�েগটর। এই �কেস আমােদর সাহায� করেত এেসেছন।”
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“ তা আপিন িক এনােক �কেসর িডেটলস বেলেছন?”
“ না। আিমও �সটাই ভাবিছ �য ইিন িক কের বলেছন এসব?!”
এই কথা অিনব�াণ বাবু �নেত �পেয় যান। িতিন বেলন,
“ কারণ ইিন বলেত চান।
.....এনার মুখ �থেক �বিরেয় আসা সাদা ঝঁাগ বলেছ �য মৃত� � ড� েব হেয়েছ। আবার এনার জামাকাপেড়র ওপের �কােনা দাগ �নই মােন �কােনা
হাতাহািত হয়িন িকলােরর সােথ। এনার জামার ওপের থাকা �াইজট�াগটা �দেখ �বাঝাই যায় ইিন বেড়ােলাক। আ..র যিদ আপিন এনার
হাত� ভােলা কের �দেখন তাহেল বাম হােতর কি�েত আপিন একটা ট�ান ল�� করেবন। এর মােন এনার ঘিড় চ� ির �গেছ। পুিলশ আবার
এনার ওয়ােলট �থেক �ধু িবজেনস কাড�  �পেয়েছ, তাই �তা?...”
অিফসার� হঁ�া সূচক মাথা নাড়েলন।
“…মােন ওয়ােলেটর বািক সবও চ� ির �গেছ। �ক বললাম �তা?”
সুের� বলল,
“�ক বেলেছন। আর �ক এই ল�ণ �েলাই আেগর ছটা িভি�েমর মেধ� ল�� করা �গেছ।
তােদর কােরারই শরীের �কােনা �ত িছল না এবং আমরা তােদর শরীেরর মেধ� �কােনা অ�ালেকাহল বা �াগস জাতীয় িকছ�ও খুঁেজ পাইিন।
তােদর মূল�বান িজিনসপ�ও সব চ� ির হেয় �গিছল...
...এবং তারা জলিবহীন জায়গায় ড� েব মৃত অব�ায় আিব�� ত হেয়িছল...
�ক �যনজাদরু মেতা!!”
 অিনব�াণবাবু অিফসারেক িজে�স করেলন,
“ এেদর সাত জেনর মেধ� �কােনা িমল আেছ িক?”
অিফসার� জবাব িদেলন,
“ সাতজনই পু�ষ। এছাড়া আর  িকছ�ই না।”
এবার সুেরে�র �েমর একজন অিফসার �সখােন �পৗ�ছেলন এবং ডানকুিনর একটা ম�াপ তােক ধিরেয় বলেলন,
“ এেত মাক�  করা আেছ িভক�মরা �কাথা �থেক �কাথায় যাি�ল এবং �কাথায় তােদর মৃতেদহ পাওয়া �গেছ।”
সুের� এর হাত �থেক ম�াপটা িনেয় অিনব�াণ বাবু �দখেত লাগেলন। 
“ তাহেল সাত জেনরই বািড় �থেক �বেরােনার উে�শ� িভ� িছল। একজন �ডেট, একজন অনু�ােন, একজন সভায়, একজন কেলজ
িরইউিনয়ােন, একজন িবেয় বািড়েত, একজন জ�িদেন এবং এই ব�ি� পা��েত যাি�েলন িক� �কউই তােদর গ�ব��েল �পৗ�ছেত
পােরনিন। আর তারা তােদর যা�া পেথই মৃত অব�ায় আিব�� ত হেয়েছন।…
 … তাহেল যিদ আমর ঘটনা�ল �েলােক কায�কলােপর পিরসের �যাগ কের এক�  সীিমত এলাকা �তির কির তাহেল হয়েতা…”
সুের� ওনােক আটেক বলল,
“ তােতও লােভর লাভ িকছ�ই হয়না কারণ এমন এক�ও জায়গা �নই �যখােন �কােনা  বড় মানুষ ড� িবেয় মারা �যেত পাের!!
আবার তােদর ড� েব যাওয়ার জন� পয�া� জেলর �খঁাজও ওই এলাকায় পাওয়া যায় িন!”
“ িক� আমার মেন হয়…”
িকছ�  একটা ল�� কের অিনব�াণ বাবু উেঠ বসেলন। ত� িড় �মের বলেলন,
“ অবশ�ই আেছ। সবার সামেনই আেছ। মেন হয় �কস� তাড়াতািড় সলভ হেয় যােব। পঁাচ বছর কাজ না করা সে�ও �দখিছ আমার মাথা
�কই কাজ করেছ।”
িতিন উেঠ চলেত আর� করেতই সুের� তােক িজে�স করল,
“ যাে�ন �কাথায় মশাই?”
“ খুিনেক ধরেত, অিবয়াসিল।”
“ আপিন এরই মেধ� বুেঝ �গেলন �ক খুন কেরেছ?! িক� িকভােব?!”
“ এটাই আমার িবেশষ�। যিদ আপিন �কােনা কাজ ��া এবং স�ােনর সে� কেরন তাহেল মৃত ব�ি�ও তার �দয় আপনার কােছ খুেল
�দেব।”
“ িক� এেতা তাড়াতািড় িকভােব?! আমরা এক মাস ধের এর ওপের কাজ করিছ িক� িকছ�  করেত পারলাম না আর…”
“ আর হয়েতা এই কারেণই আপিন আমার কােছ এেসিছেলন, তাই না?”
“ এটা সিত�, িক�...িতন িমিনট? মা� িতন িমিনট...”
িতিন সুের� এর এই কথার �কােনা জবাব িদেলন না। বরং গান গাইেত আর� করেলন।
 যিদ �কউ কথা না কয়,
ওের ওের ও অভাগা �কউ কথা না কয়
যিদ সবাই থােক মুখ িফরােয় সবাই কের ভয়,
যিদ সবাই থােক মুখ িফরােয় সবাই কের ভয়,
তেব পরান খুেল
ও ত�ই মুখ ফুেট �তার মেনর কথা একলা বেলা �র, 
তারপর হঠাৎ গান থািমেয় বলেলন,
“ আ�া আিম পেথ িকছ�  জায়গায় দঁাড়ােবা আর তখন আমায় িকছ�  টাকা �দেব।”
তারা দজুেনই হঁাটেত আর� করেলন। একটা জামাকাপেড়র �দাকােন এেস দঁাড়ােলন অিনব�াণ বাবু।
“ আিম একটা ট� িপ িকনেত চাই।”
সুের� একট�  িবর� হেয় বলল,
“ িসিরয়াসিল!ট� িপ! আপিন খুিনেক �ছেড় ট� িপ িকনেত চান। আপিন �য িক করেত চান আিম বুঝেত পারিছ না।”
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ট� িপ� িকেন তারা আবার অ�সর হন। সুের� �ধুমা� অিনব�াণ বাবুেক ফেলা করিছল। কারণ �স বুঝেত পারিছল না িতিন িক
করেত চেলেছন। 
একটা নািপেতর �দাকােনর সামেন এেস থামেলন অিনব�াণ বাবু। �দাকান�র নাম �� �াইলস। দতুলা িবি�ং। ি�তীয় তলায়
নািপেতর �দাকান; সামেন কঁাচ বসােনা, আবার এমনভােব �য বাইের �থেক �ভতেরর �কােনা িকছ�ই �দখা যায় না। অিনব�াণ বাবু
বলেলন,
“ চেলা চ�ল �কেট আিস।”
“ িক� �কন?!”
“ আের চেলাই না।”- বেল �জার কের সুের�েক �সলুেন ঢ� িকেয় িদেলন অিনব�াণ বাবু। 
িকছ�  বুঝেত না �পের �ধুমা� অিনব�াণ বাবুর কথায় দরজা �ঠেল �ভতের ঢ�কল সুের�। অিনব�াণ বাবু বাইেরই দঁািড়েয় থাকেত
পছ� করেলন। 
সুের� �ভতের �েবশ করার পর অিনব�াণ বাবু িনেজেক িনেজ বলেলন,
“ �ম্ এতদরূ �তা সব �কই আেছ। �দখা যাক আমার সে�হটা কতটা সত�!”
�দাকােন �কােনা কাে�ামার িছল না তাই নািপত� সুের�েক �চয়াের বসােলা। চ�ল কাটার আেগ নািপত� সুের�েক িজে�স
করেলা,
“ আিম যিদ আেগ আপনার চ�লটা শ�া�ু কের িদই তার পের কা� তাহেল �কােনা সমস�া হেব িক?”
�সলুনটা �বশ সু�র িছল �ভতর �থেক। �বশ সাজােনা �গাছােনা। সুের� �চয়াের বেস ল�� করল তার সামেন একটা িস� িছল,
�বশ চকচেক। সামেন একটা বেড়া আয়নাও িছল। রকমাির শা�ু �শিভং ি�মও িছল। �স�েলার মেধ� �থেক নািপত� এক�
শ�া�ু িনেয় সুের� এর মাথায় িদল। তারপর জল ভিত�  িস��র মেধ� সুের� এর মাথা ঝঁুিকেয় তার চ�লটা িভিজেয় িদল। মাথায়
ঠা�া জল পড়ার সুের�র শরীরটা �কমন �যেনা �মােহ আ�� হেয় পড়ল তার ওপের ওই িস� �থেক �বেরােনা মধুর গ� তােক
আেরাও িবেভার কের িদল। �স ওই সুগ�তার িদেক আরও আকৃ� হেয় পড়ল। তার ঘুম �পেত লাগল। হঠাৎ কের নািপত্টা সুের�
এর মাথাটােক িসে�র মেধ� �জঁেক ধরল। �স িন�াস িনেত পারিছল না। অি�েজেনর অভাব ঘটিছল তার শরীের। এেকবােরই নড়া
চড়া করেত পারিছল না �স। �সই মুহ� েত�  ধড়াম কের শ� কের দরজাটা �ভে� �ভতের �েবশ করেলন অিনব�াণ বাবু। আর একট�
�দির করেলই হয়েতা সুের� এর �চতনাই থাকেতা না।
“ �তামার �খলা �শষ! িম: িসিরয়াল িকলার নািপত।”
সুের� উেঠ এেস হঁাপােত হঁাপােত িকছ��ণ �াস িনল এবং তারপর িজে�স করল,
“ এসব হে� টা িক?!” 
অিনব�াণ বাবু বলেলন,
“ ত� িম আর একট�  হেল মৃত� �র �কােল ঢ�েল পড়েত সুেরন।”
“ িক� �কন?!”
“ কারণটা খুবই �সাজা। ত� িম হয়েতা এনােক িসিরয়াল িকলার িহেসেব িচনেত না পােরা, িক� ইিনেতা �তামায় �চেনন, জােনন �য
ত� িমই ওনার �কেস কাজ করছ। আর যিদ �তামােকই িতিন তার �সলুেন পান তাহেল িকভােব �ছেড় �দন বেলা �তা। তাই না ��
বাবু?...
… আসেল যখন আিম �িন �য যতজন মারা কােছ তােদর �কউই �াগস বা মাদক জাতীয় �কােনা িজিনস �ননিন তখনই আমার
একটা খটকা লােগ। আমার সে�হটা তখন �সলুেনর ওপেরই যায়। তার পের ম�ােপ যখন সম� হত�ার সবেচেয় কােছ এই �সলুন�
ল�� কির তখন আমার সে�হটা আেরাও বােড়।
িক� িক কের?! এটাও একটা �� হয়। �তা �সে�ে� বিল �য ইিন এনার শ�া�ু িসংেকই সব রহস� লুিকেয় �রেখেছন।
আসেল ইিন এনার শ�া�ু িসে�র মেধ� অি�েজন �ডিফিসেয়� এয়ার ব�বহার কেরন।”
�� একেকােন দঁািড়েয় সব �নেছ। তার মুখটা পুেরা �ঘেম �নেয় �গেছ। অিনব�াণ বাবুর কথায় সুের� অবাক হেয় বলল,
“ অি�েজন �ডিফিসেয়� এয়ার?! 
তােত িক হয়?!”
“ যিদ �কােনা ব�ি� ১০% এর কম অি�েজন ঘনে�র বাতােস এক� িনঃ�াস �নয় তেব �স অ�ান হেয় যােব। এই অি�েজেনর
ঘাটিতেকই অি�েজন �ডিফিসেয়� এয়ার বেল।”
“ �ধু একটা িন�াস?!
মােন আর একট�  �দির হেলই আিম…”
“ হঁ�া, বললাম না িসে�র মেধ�ই ড� েব �যেত। আর তারপর উঠেতই না।
 তা ত� িমও বািড়েত এটা বািনেয় িনেত পােরা। লাগেব �ধু �াই আইস আর গরম জল।”
“ িক� আ…আপিন িক কের বুঝেলন �য এই পুেরা �কেস একজন নািপতই সাসেপ�, তার ওপের আবার এই �দাকােনর। “
“ উ�রটা অেনক �সাজা…
…�থমত, �েত�ক মৃতেদেহরই চ�ল�েলা যেথ� ল�া িছল এবং তােদর রং সামান� লালেচ িছল �যমনটা শ�া�ু করার পর কি�শনার
না মাখেল হয়।
 এছাড়াও যিদ �কােনা বেড়া এবং সমৃ� �লাক �কােনা িবজেনস পা��েত বা জ�িদেন বা িবেয় বাড়ীেত যাওয়ার আেগ চাইেব তােক
�যেনা সব িদক �থেক সু�র �দখায়। তাই তার দামী জামাকাপেড়র সােথ চাই �ছা� একটা �হয়ারকাট।
 �সজেন� নািপত খুিন হেত পাের এটা �থেম �ধু অনুমান কেরিছলাম। িক� এখােন আসার পর িজিনস�েলা অেনকটা পির�ার
হয়। ও.িড.এ.এর ব�াপাের িকছ�  আ�াজ কেরিছলাম, িক� পা�া হলাম এই �দাকােনর পােশই আড়ৎ �দেখ।



কিল কথা -৪৭

 আড়ৎ আেছ মােন এখােন �বিশরভাগ সময়ই গািড় গািড় মাছ আেস বরেফর মেধ� সংরি�ত অব�ায় পেড় থােক। আর
এটাই নািপেতর কােছ �াই আইেসর খিন। এছাড়াও শহেরর মেধ� সবেচেয় িবখ�াত এই �সলুন �যখােন শ�া�ু িস� রেয়েছ।
�তা এই সবই একটা িদেক ইি�ত �দয় �য এই নািপতটাই খুিন।”
অিনব�াণ বাবু ওনার সবিকছ�  �জেন �গেছ �দেখ �� হড়বড় কের ওনার িদেক একটা কঁািচ িনেয় ছ� েট �গেলন আঘাত করার
জেন�। িক� তার �স �েড় পড়ল বািল। কারণ অিনব�াণ বাবুেক আহত করেত িগেয় িতিন িনেজই িনেজেক আহত কের
�ফলেলন। এবং �মেঝেত বেস পড়েলন। ওনার বা� �থেক র� পড়েত আর� করল। অিনব�াণ বাবু তা �দেখ ওনার �মাল
িদেয় আঘাত লাগা জায়গাটায় �বঁেধ িদেলন।
এসব �দেখ সুের� হতচিকত হেয় �গল। �স অিনব�াণ বাবুেক িজে�স করল,
“ আ�া, যারা মারা �গেছ তােদর বািড়র �লােকরা িক এব�াপাের জানেত পারেলা না �য তারা �কাথায় �গিছল?!”
“ এটা একটা �বাকার মেতা �� করেল ত� িম সুেরন। �তামরা �তা �খঁাজ িনেয়িছেল। ওেদর পিরবােরর স�েক�  �কােনা তথ�
�পেয়ছ িক?!”
সুের� িকছ��ণ ভাবার পর বলল,
“ কই না �তা! ওেদর কােরার পিরবার স�েক�  �কােনা ফাইল �নই আমার কােছ।
“ হঁ�া, আসেল হেয়েছ িক একজন নািপত তার কাে�ামার স�ে� অেনক ভােলাভােবই  খবর রােখ। �স জােন �কান ব�ি�
কতটা ধনী বা গরীব। �কান ব�ি�র পিরবার আেছ আর কার �নই। বািকটা আপিন িক আপনার িনেজর মুেখই বলেত ক�
করেবন �� বাবু?”
�� তখন বলেলন,
“ ওই সাত জেনর �কােনা পিরবার �নই �সটা আিম আেগ জানতাম না। আিম �তা �ধু ওেদর কােছ িগেয়িছলাম িকছ�  অথ�
সাহােয�র জেন�। িক� ওরা সাহায� করেত সাফ মানা কের িদল।
দমুাস আেগ একিদন হঠাৎ আমার �ছেলর ক�া�ার ধরা পেড়, লা� ��জ। এবার তখন আমার কােছ িকছ�ই করার িছল না।
ডা�াররা বেল িদেয় িছেলন �য আর �বিশ িদন ওর হােত �নই, অপােরশন করেল হয়েতা �স বঁাচেত পাের। তাই অেনেকর
কােছ সাহায� �চেয়িছলাম টাকার জেন�। সবিদক �থেক সবাই িফিরেয় �দওয়ায় আিম অবেশেষ এস.এন.িস. �কা�ািনেত
যাই। ওই সাতজন ওখােন িছল। যিদ �সিদন ওরা আমােক এমিনই িফিরেয় িদেতন তাহেল িমেট �যত। িক� ওরা ওেদর টাকার
অহংকার �দিখেয় রীিতমত অপমান কের তািড়েয় �দয়। আমার �ছেলেতা মারা যায়ই, তার �শােক তার মাও…”- বেল কা�ায়
�ভে� পড়েলন। তারপর  �চাখ মুেছ বলেলন,
“  ওরা এ িবষেয় �জেনও আমার �দাকােন এেসও আমায় �েত�ক িদন অপমান করেতন। আমার এসব পছ� হেতা না। তাই
আিম ওেদর পুেরাপুির ড� িবেয় িদেয়িছ। আর �যখান িদেয় তারা �য যার কােজ যাি�ল ওেদরেক �মের ওই পেথই �ফেল আিস
এবং ওেদর মূল�বান িজিনস িনেয় িনই যােত এটা িনছক চ� ির মেন হয়। িক� সুের� বাবু এটা িনেয় িরসাচ�  করেত আর�
করেলন তাই ওনােক সরােনার সুেযাগ খুঁজিছলাম। িক� যখন আজ িতিন িনেজই এখােন উপি�ত হন তখন আিম ওনােক
মারেত �চ�া কির। �সজেন�  আিম  �মা�াথ� িক� বািক �কােনা িবষেয়ই আিম �মা �াথ�না করব না। আপনারা পুিলশেক
খবর িদেয় আমায় অ�াের� করােত পােরন।”
অিনব�াণ বাবু অড� ার িদেলন,
“ সুেরন, পুিলশেক �ফান কেরা…”- এটা বলার সে� সে� অিনব�াণ বাবু হঠাৎ কের অ�ান হেয় পেড় �গেলন। এটা �দেখ
সুের� ভয় �পেয় �গল। তাহেল অিনব�াণ বাবুর কথা সিত� হল। 

(িফিন� হসিপটাল, ডানকুিন)
হসিপটােল �চাখ খুলেতই সুের�েক �দখেত �পেলন অিনব�াণ বাবু। িতিন উেঠই সবার �থেম সুের�েক িজে�স করেলন,
“ আ�া, আিম িক অ�ান হওয়ার পর �কােনা অ��ত আচরণ কেরিছলাম?” 
“ কই না �তা!” – অবশ� এই কথাটা �কন িজে�স করেলন অিনব�াণ বাবু তা �স বুঝেত পারল না।
“ �� বাবুর িক হেলা?!”
“ ওনােক পুিলশ কা�িডেত রাখা হেয়েছ। কালেক ওনােক �কােট� �পস করা হেব।”
এরপর অিনব�াণ বাবু বলেলন,
“ আজেকর ঘটনার পর আিম একটা কথা বুঝলাম �য �তামার এখনও অেনক িকছ�  িশখেত বািক রেয়েছ তাই আিম এরপর
�থেক �তামায় গাইড করব। �যেকােনা �কস �তামার কােছ এেলই ত� িম আমার কােছ আসেত পােরা �তামার ��েনর দািয়�
আিম �নব এবং সব িদক �থেক �তামার সাহায� করব অথবা এমিনই আসেত পােরা, গ� করা যােব িক বেলা?”
ওনার এই কথা �েন সুের� অেনকটা খুিশ হেলা। 
“ অবশ�ই। আমারও আপনার কাছ �থেক অেনক িকছ�  জানার এবং �শখার আেছ। আপনার সে� অন� �কােনা �কেস কাজ
কের খুব ভােলা লাগেব।” 
�শেষ সুের�েক হতবাক কের �দওয়ার মেতা একটা কথা বলেলন অিনব�াণ বাবু।
“ আজেকর পর �থেক ত� িম এই শহেরর সবেচেয় িবখ�াত ইনেভি�েগ�ং অিফসার হেত চেলছ।”           

<ধারাবািহক>
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সু�দ মােয়র কথার জবােব, ' জলখাবার �খেয়ই চা খােবা ' .. এট�কু উ�র িদেয়ই বাথ�েম
ঢ�েক �গল । 
 অেনক�েলা ছ�� জমা হইয়া িগয়ােছ । বছরও �ায় �শষ হইেত চিলল । ছ���েলা
�বমালুম ন� হইয়া যাইেব বিলয়া স�াহখােনেকর ছ�� লইয়া বািড় আিসয়ােছ সু�দ ।
বািড়েত দ�ু �াণী , বাবা ও মা। আর �েক কােজর �মেয় রমলা । বাবা সুধাময় ব�া� কম� । 

�ল� 
বত� মােন বািড়র িনকট �াে� �পাি�ং । তাই আর ঘের ঢ� িকয়া জ�দাতার সিহত সা�াৎ হয় নাই । ভ�েলাক
এখন আয়-ব�েয়র িহসাব কিষেত ব��। জান�াল-�লজার , িব-আর-এস , পাশবই ,�চকবই এসেবর �ঘরােটােপ
�ঢঁিকর ন�ায় িপিষয়া মিরেতেছন। 

 আপনােদর মেন �ম'িব একটা �� উ�িক মািরেতেছ। বাসার িনকটবত� িবদ�ালেয় বদলী পাইয়াও বাসা ছািড়য়া
অন�� থািক �কন ? আেছ .. আেছ ... গভীর কারণ আেছ। সময় আিসেলই রহস� উদঘা�ত হইেব , কথা
িদলাম।

 পেরাটা সহ আলুর দম গাল ফুলাইয়া চব�ন কিরেতিছ , মা আিসয়া কিহল , '�েনিছস সু কালেক �তার কাকা-
কািকমা আসেছ।�তার বাবােক �ফান কের নািক বেলেছ। এই ত�ই যখন বাথ�েম িছিল �তার বাবা আমােক
খবরটা �ফােন জানােলা।'
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 ….  'কিবতা আসেব না' ? জানেত চািহলাম মােয়র কােছ । কিবতা আমার খুড়ত� েতা �বান । আমার �থেক বছর চােরেকর �ছাট ।
আইেনর LLM ছা�ী । �ফাথ�  ইয়ার চলেছ । ওেদর বািড় বারাসেত । 
 ' হঁ�া ওরা িতনজনই আসেব । আসেল কিবতার জন� একটা ভােলা পাে�র স�ান পাওয়া �গেছ, কেয়কিদন আেগ রিমতা �তার বাবােক
�ফান কের বলিছেলা , এিদেক নািক একটা �ছেলর �খঁাজ পাওয়া �গেছ । ওই রিমতার মামােতা িদিদর বেড়া জােয়র �ছেল । আর
পেরাটা �দেবা' ? 

 ….' না । আলুর দমটা খুব ভােলা হেয়েছ মা '। 

 ' তাহেল আেরকট�  আলুর দম �ন । একট�  িনেয় আিস '?   

..'  না, না �গা মা । এই �তা এখেনা অেনকটাই আেছ । খুব ি�েদ �পেয়িছল জােনােতা ' । 

  '  �স �তা পােবই । �সই কখন  সামান� ক'টা ডাল ভাত �খেয় �� েল �গিছস । সু , বলিছ �তার জন� একটা �মেয় �দিখ আিমও । �তার
বাবাও �সিদন বলিছেলা এবাের সু-টারও িবেয় িদেত হেব । আর �বিশ �দির করা যােব না । এরপর �ছেলপুেল মানুষ করেব কখন । িকের
িকছ�  বলিছস না'…. আমার িনকট হইেত উৎসাহজনক �কােনা �ত� ��র না পাইয়া িনরাশ হইয়া একেফঁাটা অিভমান ঝিরয়া পিড়ল । 

   ' িকের কিবতা ��ািসিডং-িহয়ািরং িনেয় খুব ব�� থািকস আজকাল । �বশ ই�ােরি�ং বল্ , সিত�টােক িকভােব িমথ�া আর িমথ�ােক
সিত� �মাণ করেতই ছেকর পর ছক কষেত হয় । এই ��ােফশেনর অেনক রকম অ�াে�ল আেছ । সব �কমন উে�জক ' । 

  '  তা খুব একটা ভ�ল বিলসিন সু�দদা ত�ই । তেব �য সবসময় সিত�টােক ভ�ল �মাণ করেত হয় �সটা নয় । সাধারণত ি�িমনাল �কােট�
এসব আকছার ঘেট । আিম �তা ব�াি�ং �স�ের আিছ । মােন ব�াে�র ল সং�া� মামলা �মাক�মার �কস �েলা �দখেত হয় । যিদও
এখনও আ�ার এ িরনাউ� লইয়ার । আমরা �বিসক�ািল ওনার �পপারস্ কির আর আদালেত সহেযািগতা । তারপর �তার খবর বল্ '।

 ' এজ ্ইউজয়ুাল …..। িমিনমাম িফডব�াক িগিভং ম�াি�মাম  এেফাট� । �না চাম� , �না এ�ারেটইনেম� ,�না ভ�ারাই� । �নলাম �তার
িবেয়র কথাবাত� া চলেছ । তা ম�াটিরমনী সাইেট িডেটইলস আপেলাড কিরস্ িন ' । 

 .. ' ধূরর , ওসেবর সময় �কাথায় । বাবা-মা �দখােশানা করেছ । যা ভােলা বুঝেব করেব । আিম আমার �কিরয়ার িনেয় ট�  মাচ্ আ�ি�শাস্
'।
--- '  িক� এটাও �তা জীবেনর একটা ���পূণ�  িডিসশন্ । সারা জীবেনর ব�াপার । �তার মন মেতা যিদ না হয় '? 

  ..' �পাষােব না �ছেড় �দেবা  । আ�িব�ােসর সে�ই কথা�েলা বলল কিবতা' । 

--- ' মােন িডেভাস� ' ? 

 .. ' হঁ�া, আবার কী । িগভ অ�া� �টক্ পিলিশেত �ঁ �কয়ারস্ ' ! 

 আমার কােন িব�িধল কথাটা । কত সহেজ কথাটা বিলেলা ও । 

    ' �ন �তার �ােনর জল �রিড কের বাথ�েম িদেয় এেসিছ । আর টাওেয়ল িনেত ভ� েলা না �যন । �রাজ �রাজ আিম �তামায় দরজার
ফঁাক িদেয় টাওেয়ল সা�াই করেত পারেবা না । জলখাবাের চাওিমন কের িদই ? িকের বই-এর �থেক একট�  মুখটা ত� েল আিম িক বলিছ
�সটা �শান্ । সারািদন বইেয়র মেধ� মুখ �ঁেজ পেড় আেছ । িকের কী বললাম �নিল ' । 

 " আহ্ মা , �তামায় িকছ�  করেত হেব না । আজ ভাবিছ �� েল যাব না "। 

 __ ' �কনের �তার শরীর �ক আেছ �তা ' ? 

 -- " হঁ�া �গা শরীর �ক আেছ " । 

 ___ '  তাহেল �য �মেয় ইদািনং �� েল যাওয়ার জন� ছটপট্ কের �স আজ ,….. সিত� বলেতা শরীর….'

 মােক থামাইয়া িদয়া রানী বিলল , " বললাম �তা শরীর �ক আেছ । এই বইটা ভাবিছ আজেকই �শষ কের �ফলেবা । তাছাড়া
অেনকিদন �তা ছ�� িনই িন । আর মা, বইটা �শষ কের �তামার সে� গ� করেবা একট�  । কতিদন হেয় �গল �তামার সােথ গ� করাই হয়
না "। 
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 ___ ' �.. আজকালকার �ছেলেমেয়েদর মা-বাবার সে� কথা বলার সময় আেছ । সারািদন ব�� । হয় �রাজগােরর তািগদ ,নাহয় �মাবাইল আর বই
। বাপ মােয়র জন� দদু� সময় �নই । িকছ�  বলেল আবার �নেত হেব �জনােরশন গ�াপ । বিল আমরাও �তা �ছাট িছলাম । তখেনা �তা এই গ�াপটা
িদিব� ঠঁাটবােটই িছল । িক� মা-বাবার সে� মেনর কথা �শয়ার করেত কাপ�ণ� কিরিন। এসব আজকালকার ঢং ' । 

--- "  মা..মা..মােগা , �ক আেছ এই নাও বই ব� করলাম । আেসা, ত� িম আমার কােছ এেস বেসা"।

বেলই উেঠ িগেয় মােক জিড়েয় ধের মােয়র হাত ধের টানেত টানেত িনেয় এেস খােট বসােলা রানী।

 __ ' আের িক করিছস টা িক । ছাড় ,আমার অেনক কাজ পেড় আেছ । এখন �তার কােছ বসেল আমার চলেব '? 

 -- " �ক আেছ মা, একট�  �তা বেসা ।  না হয় আজেক আিম �তামার সে� হােত হােত িকছ�  কাজ কের �দেবা । বাবা যাওয়ার পর �থেক �তা ত� িম মন
খুেল আমার সােথ কথাই বেলা না । একা একাই িনেজর মেতা কের িদন�েলা কাটাও । থাক �তামার কাজ । ও  আিম সামেল �নব "। 

___'  আ�া সিত� কের একটা কথা বলিব ?  আজ কী �তার মনটা খারাপ ? আমার �কন জািন না মেন হে� �কান কারেন ত�ই আপেসট্ আিছস ।
বল্ না মা , �তার কী  হেয়েছ ' ? 

--- "  বললাম �তা শরীর �ক আেছ। আমার িকছ�  হয়িন । আিম �কই আিছ । ত� িম িমিছ িমিছ িচ�া করেছা "। 

___'  নাের মা বুিঝস না মা হওয়ার কত �ালা । আর মােয়র মন সব �টর পায় । �ছেলেমেয়রা যতই লুকাবার �চ�া ক�ক মা �ক বুঝেত পাের।
মােয়র মনেক লুকােনা যায়না । ত�ই কতিদন আমার জন� িবেয় না কের বেস থাকিব বলেতা'।

  -- " এই �তা মা , �তামার সােথ এসব কথা বলার জন� আিম �তামােক বসেত বললাম । ত� িম �তা জােনা মা , �তামােক এভােব একা �ফেল"….

___ '  তা বলেল িক হয় । আমার জন� ত�ই িনেজর জীবনটা িনেয় এভােব িছিনিমিন �খলিব । নাের মা কালেকই ত�ই প��র কােছ িগেয় ওই িক আেছ
না িবেয়র স�� ট�� কের ওইখােন �তার নামটা িলিখেয় িদেয় আসিব । িকের যািব �তা ? আর ত�ই যিদ না যাস , আিম িনেজই চেল যাব প��র
কােছ । �ন এবার ছাড়, আিম যাই কাজ�েলা সাির '। 

 …. "অিভমােন চেল �যওনা 

             অিভমােন চেল �যওনা

না  অিভমােন চেল �যওনা

এখনই �শেষর গান �গও না , �গও না

 অিভমােন চেল �যওনা" । 

  __'  জািনস �তা আিম রাগ করেলই �তার বাবাও এই গানটাই �গেয় উঠেতা '। �চােখর পাতা ভারী হেয় এেলা ভ�মিহলার । 

   ' িচেকন মা�ুিরয়ান টা �বশ বািনেয়েছ না ', বিলেলা কাকা । 

--- ' �উউমমম' , মুেখ শািহ �পালাওেয়র এক মুেঠা িনেয় উ�র িদেলা কিবতা । পাশ �থেক রিমতা কািক অিভভাবক সুলভ ভি�েত বেল উঠেলন,
'�দেখ �েন �খেয়া , বয়সটা িদন িদন বাড়েছ । �সটা �খয়াল �রেখ '। 

      বাবা �দিখলাম মােয়র িদেক তািকেয় মুচিক হািসেলন খািল । রিমতা কািক বরাবরই এরকম। একট�  �বিশ মা�ায় �া�� সেচতন । তার উপর
আবার কাকার ব�াপার হেল �তা বলার কথাই নয় । সটান শ�পে�র িশিবের যাইয়া �ট�াই �ম�াই �� কেরন । বাবা �য িবষয়� খুব ভােলা �চােখ
�দেখন না �সটা উনার চাহিনেতই �� । �দিখলাম কিবতা অিভমন�ু হইয়া চ�ব�ুেহ �েবশ কিরল বেট িক� �লিড কেণ�র িনকট বাকযুে� পরাজয়
�ীকার কিরয়া দি�ণ হে�র ব�াপাের আেরা �বিশ মা�ায় মেনািনেবশ কিরল । আিম ধৃতরাে�র ন�ায় ��া-িববািহক এই িডনারে�ে� অে�র মেতা
�কবল চািহয়া রিহলাম । তফাৎ �য িছল না তা নয় , কু�ে�ে� ধৃতরা� িচি�ত িবচিলত িছেলন আর এে�ে� আিম মেন মেন সহােস� উপেভাগ
কিরেতিছলাম । যিদও খুব �বিশ�ণ সরসতা উপেভাগ কিরেত পাির নাই । আচমকা রিমতা কািক কাকােক ছািড়য়া আমার প�ােত আিসয়া দফা
িনেকেশর আেয়াজেন ব�� হইয়া পিড়েলন। 

 ' দাদা কিবতার �তা ধ�ন িবেয়টা �ায় পাকা হেয়ই এেলা ,এবার তাহেল সু�েদর টা িনেয় উেঠপেড় লাগা যাক , িক বেলা িদিদ' । মােয়র িদেক
িফিরেলন ।

   িদিদ মহাশয়া অ�ত�ািশত এই �ে� খািনকটা িব�ত হইয়া একবার আমার মুেখর পােন চািহয়া �তাতলােত �তাতলােত বিলেলা , 'অঁ� হঁ�া রিমতা
তা �তা লাগেতই হেব । বয়সটাও �তা হে� । এইেতা আগামী ফা�েন বি�েশ পড়েব '। এসব ব�াপাের পু�ষ মানুেষরা একট�  সটেকই থােকন ,কারণ
তঁাহারা জােনন �াধীনতার কিফেনর �শষ �পেরক এ� । ভ�মেহাদয়গন কপটাচারী হইয়া নতম�েক ডান হাত চালােতই ব�� রিহেলন । 
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তারা ভরা বৃ� আকােশর িদেক তাকাইয়া িসগােরেট সুখটান মািরেতিছ ।' িক �র , �তারও �তা িবেয়র কথা উঠেছ , তা �তার ��ান কী ?
�জ�ঠু �জ��মা না িসংিকং িসংিকং'…... হঠাৎ �পছন �থেক কথা�েলা �িনয়া �পছন িফিরয়া �দিখ কিবতা । 

 -- ' না �র �সরকম �কােনা ব�াপার �নই । আর ক'টা িদন �দির করেল ভােলা হয় । এখনই এেতা তাড়া িকেসর '? 

…'  আের �দখিব না �মেয় �খঁাজা , �দখা

�শানা , কথাবাত� া এসব করেত করেত বছর সাবাড় হেয় যােব । আর যিদ �সরকম �কউ �থেক থােক �তা আমােক বলেত পািরস আিম
�জ��মার সােথ কথা বেল �দখেত পাির । উিকল হেয় এট�কু বলেত পাির �যভােবই �হাক রািজ �ক কিরেয়ই �নেবা । িক �র বল্ না
কাউেক প�েয়িছস্ '? 

  ---'  ও..ও...ওসব আমার �ারা হেব না । �কমন ন�াকা ন�াকা লােগ । তেব '……. বিলয়া িসগােরেট �শষ টান� িদয়া দআুঙ� েলর কসরেত
হাওয়ায় ছ�ঁ িড়য়া �ফিললাম । উিন হাওয়ায় ঘুরপাক খাইেত খাইেত কাটা ঘুিড়র ন�ায় �গা�া খাইয়া নীেচ পিড়েলন ।

 …'  তেব িক..তেব িক ' ? আমার হাত ধিরয়া টািনয়া িবরাট িকছ�  স�াবনার আশা কিরয়া ব�� নােছাড়বা�ী হইয়া উ�ল কিবতা । 

  অজাে�ই আমার মনটা িবগিলত হইয়া ��াতি�নীর ন�ায় পূব� িদেনর সম� ঘটনাবলী িব�ািরত �েপ বণ�না কিরয়া �গলাম। মহারানী
...উহার সিহত আলােপর অ আ ক খ , তাহার সাজেপাশাক, কথা বিলবার ধরন ইত�ািদ ইত�ািদ। িনেজর �মৗচােক িনেজই িঢল মািরয়ািছ ,
সু�াদ ু�কৗত�হলময় ও উ�ীপক মধু িনঃসরণ হইেতেছ, �তা 'উদয়ী মধুরাজ' পাখী তার �লােভ িম�হােস� উিড়য়া আিসয়া জ�ুয়া বিসেব
ইহােত আর সে�েহর অবকাশ রেহ না। এ �সে� বলা আবশ�ক, উদয়ী মধুরাজ হইেলা িগয়া এক�কার দধূ�ষ� প�ী �য �মৗমািছর চাক
টােগ�ট কিরয়া উিড়য়া �বড়ায়। ইংেরিজ নাম ওিরেয়�াল হািন বাজ�াড্ আর �ব�ািনক নাম পারিনস্ িপটলহন�কাস । 

   তেব আমার অবেচতন মেন ভািঙয়া �ফলা �মৗচােক কিবতা নােমর উদয়ী মধুরাজ অতিক� েত হামলা কিরয়া বিসল । দািব , আেরা
আেরা �রামাি�ত মধুর �খঁাজখবর দাও । সহ�বার বুঝাইলাম আিম এখেনা মধু �চােখ �দিখয়ািছ �কবল , চািখবার অবসর পাই নাই ।
�ক �শােন কাহার কথা !

  এ �যন ব� হইয়া যাওয়া জটুিমেলর �গেট কম�েদর সবাক আে�ালন । অবেশেষ , আগামীেত যাহা ঘ�েব বা ঘ�বার স�াবনা রিহেব
তাহা সিব�াের �সলেফান মারফত এ��� িসভ িনউেজর মেতা কিরয়া পিরেবশন কিরেত হইেব , এই মেম� জবানবি� িদয়া িন�ার
পাইয়ািছ । 

     যাহাই হউক কিবতা ও কাকু-কািকমােদর বারাসতগামী এস.িব.এস. �.িস. বােস চাপাইয়া আিম আমার ছ'চাকার এস-িব-এস-�-িস (  
�সই �বহাল সড়েকর �িকট �চেয় ) চািপয়া বিসলাম । 

হঁ�া একটা সুসংবাদ আপনােদর জানাইয়া রািখ । কিবতার িবেয়টা আপাতত এখােনই �ক হইয়া িগয়ােছ । আপাতত বিললাম এই
কারেণ �য , কিবতার মেনাভাব �তা খুব একটা উৎসাহজনক িছল না , তাই কখন '�ঠকা �মেয়' হইবার মনি�র কিরয়া �ফেল , িনঃসে�হ
হইেত ভয় হয় । তেব সুসংবাদ টা �কবল পাঠকগেনর জন� , আমার কােছ �তা দঃুসংবাদ । এর পের বিলর পঁাঠা হইবার অখ� সুেযাগ
আিসয়া ঘাড় ধা�া িদয়া বিসেব আমার উপর । ক'টা িদন �বশ কা�েলা বািড়র �লাকজেনর সে� । উপির পাওনা িহেসেব কিবতােদর
উপি�িত । ভােলাম� খাওয়া দাওয়া,গ��জেব এই এক হ�া িকভােব �য কা�য়া যাইেলা �বাঝা যাইল না । তার উপর আবার কিবতার
িবেয়েত কীভােব সব আেয়াজন করা হইেব এসেবর অেধ�ক রাি� জাগরণ কিরয়া শলাপরামশ�  । রিমতা কািকমার ইে� আমােদর বািড়
�থেকই িবেয়টা হউক । আমার বাবা-মার �কােনা অমত �নই । পা�� আবার বাবার ব�াে�র 

কিলেগর আ�ীয় । কথায় কথায় আসেল িবষয়� �কাশ� হইয়া িগয়ােছ । আের কাকু �যন িক একটা বলিছল বািড় �থেক বাস��াে�
�টােটা কের আসার পেথ । দঁাড়ান দঁাড়ান রা�ার এই �কামা�� জায়গাটা িনি�ে� �বঁেচবেত�  িফির ,তারপর ভািবয়া বিলেতিছ । 

 ' উউউউফফফ ' দম ব� কিরয়া দহুােত জানালার �রিলং ধিরয়া �কামেরর নীেচর ��ল অংশ� সামলাইয়া উ�য়ািছ । ��নটা খুিলয়া
যাইেলা । ' �শান্ সু �য ক'িদন পািরস্ িবেয় �েয়র িদেক যাস্ না । ব�ােচলর জীবেনর মেতা সুখী জীবন আর িকছ�  �নই জগেত  , তার
উপর আবার ত�ই সকার । চ��েয় উপেভাগ কের �ন �েত�কটা মূ�ত�  । যা মন চাইেব করিব , ইে� হেল নাচ করিব, নয়ত গান করিব িক�া
মােঝমেধ� মালটাল একট�  আধট�  �পেট �ঢেল িব�াস �টাল হেয় পেড় থাকিব । পারেল দচুাে� ��মে�ম কেরও িদন�েলা উপেভাগ কের
িনেত পািরস । �কােনা িকছ� েত কাপ�ণ� করিব না । িবেয়র পর আর এর �কােনাটাই করার িব�মুা� সুেযাগ থাকেব না। আর হঁ�া এবার
যখন �তার কািকমারা বােপর বািড় যােব আিম �তােক খবর �দেবা , ছ�� িনেয় চেল আসিব আমার কােছ । কাকা-ভাইেপােত  জিমেয়
পা�� করেবা । আমার ওখােন এক স�ী আেছ ,মােন মিন�ং ওয়ােকর স�ী , উিন এ�্ িমিলটাির ,খুব কম দােম ভােলা ভােলা মাল পায়।
উনােক বেল িদেলই বে�াব� হেয় যােব '  । 



কিল কথা -৫৩

  এত�েলা কথা িক� কাকা আমার কােনর কােছ িফসিফস কিরয়া বিলয়ািছল । আিম উৎসািহত না হইয়াও কাকার কথা কা�েত না পািরয়া
মাথা নািড়য়া স�িত জানাইয়ািছ । 

 ----  " মা আিম আসিছ ", বিলয়া �েড়াতাড়া কিরয়া �বিরেয় যাইল রানী । এমিনেতই আজ ঘুম �থেক উ�েত �দির হইয়া িগয়ােছ , তার উপর
আবার মােয়র শরীরটা ভােলা �নই ,তাই ওেকই আজ ঘেরর সম� কাজ সামলাইেত হইয়ােছ । �কােনারকেম ব�াগ� কঁােধ ঝুলাইয়া , গে�র
বই� বগলদাবা কিরয়া ির� ওয়ােচর �ব� বঁািধেত বঁািধেত ঘর হইেত রওনা িদেলা ও । �কবল অ�ে� �িনল মা িবছানা হইেত ওর উে�শ�
িকছ�  একটা বিলল । িক �সটা �ক বুিঝেত পািরল না , তেব এট�কু ধারণা কিরেত অসুিবধা হয় না �য , সকল মােয়রা �যমন� বেল আর িক ,
'সাবধােন যাস্' এই বাক��ই বিলয়া থািকেবন । বািড় হইেত বাস �েপজ িমিনট দেশেকর পথ । আজ ও �ায় সাত িমিনেটর মেধ�ই বাস
�েপেজ �পৗ�িছয়া িগয়ােছ । স�ােহ দ'ু� গােনর �াস , তাহার মেধ� গত স�ােহ একিদন কামাই হইয়া িগয়ােছ । সুতরাং আজ সমেয় �পৗছেতই
হইেব ,না হইেল �� েলর �ধান িশ�ক তেনাময় বাবু িবর� হইয়া চাি� কট�  কথা �নাইয়া িদেবন । যতই হউক ক��াকচ�য়াল জব্। কে�ািজট্
��াে�র টাকা খরচ কিরয়া িবদ�ালেয়র ছা� ছা�ীেদর জন� গােনর িশি�কা িনযু� কিরয়ােছন । অজহুাত �িনেত িতিন �মােটই পছ� কেরন
না । িনেজ �যমন পাংচ�য়াল , বািকেদর িনকটও তাহাই আশা কেরন । হঠাৎ �খয়াল হইেলা মােয়র ওষুধ�েলা �ফরার পেথ িকনেত হেব ,
��সি�পশন্ ! ওটা ব�ােগ ঢ� িকেয়িছ �তা ? ব�ােগর �চইন খুিলয়া হাতড়াইেত লািগেলা । 

   িদিদ আসুন ,উঠুন ...ছাড়ার সময় হেয় �গল। আসুন ...আসুন । মুখ ত� িলয়া �দিখল না��  । 

  ব�াগ হাতড়াইেত হাতড়াইেত বােস উ�েলা রানী। মাথার মেধ� চ�র খাইেতেছ মােয়র ��সি�পশেনর কাগজটা । ওটা �তা ব�ােগ �ঢাকালাম
মেন হে� , তাহেল �গেলা �কাথায় ? ব�ােগর সবক� �চন খুিলয়া ত�ত� কিরয়া খুঁ িজয়া �কাথাও পাওয়া যাইেলা না ও� । �ফরার সময়
ওষুধ�েলা িকিনেব ভািবয়ািছল , আজ সকাল �থেকই ওষুেধর �কাস� চালু করার কথা ডা�ার বেল িদেয়েছন । এমিনেতই একেবলার টা িমস্
যােব , ওেবলার টাও যিদ ...িবষ� মেন তত�েণ এিদক ওিদক না চািহয়াই ব�ােগ মেনািনেবশ কিরেত কিরেতই একখািন ফঁাকা বসার জায়গা
�দিখয়া িনেজেক চালান কিরল �সখােন । 

 …'  িকছ�  অসুিবধা মেন হে� ' ? 

 পূেব�া� অব�ােতই মুখ না ত� িলয়াই "�ঁ "বিলয়া একটা িনঃ�াস পিড়ল �কবল । 

 ..' দরকাির িকছ�  খুঁেজ পাে�ন না ? বইটা আমার কােছ িদেয় ভােলা কের খুঁেজ �দখুন �পেয় যােবন হয়েতা '। 

 এবােরর কথা�েলা একট�  �বিশ মেনােযাগ িদয়া �িনেতই �কমন �চনা �চনা �ঠিকল । মুখ ত� িলয়া চািহয়াই একগাল রাঙা হািস �ঠঁাট জিুড়য়া
�খিলয়া উ�েলা । " আপিন ? গত স�ােহ" …….

  রানীর মুেখর কথা কঁািড়য়া সু�দ বিলল,' গত স�ােহ ছ�� িনেয়িছলাম । অেনক�েলা ছ�� পাওনা হেয় �গিছল তাই …..তা আপিন এত
ব�িতব�� হেয় কী খুঁেজ চেলেছন ? দরকাির িকছ�  ' ? 

.."  হঁ�া , আসেল ক'িদন ধেরই মােয়র শরীরটা ভােলা �নই । কাল ড�র �দিখেয়িছ । ঠা�া �লেগ বুেক কফ্ জেমেছ । তারই ��সি�পশন টা
�কাথায় �য রাখলাম খুঁেজ পাি� না" । 

 ..'  আসার সময় ওটা সে� িনেয়িছেলন �তা ? ভ�ল কের '….

 --"  না না আমার পির�ার মেন আেছ আিম এই ব�ােগই ঢ� িকেয়িছ । রা�ায় পেড় যাওয়ার স�াবনা �নই । �গল �কাথায় ওটা" । আবার ব�াকুল
দ�ৃ ব�ােগর �িত মহারানীর । 

  ..' ভােলা কের মেন কের �দখুন । অেনক সময় �নেবা �নেবা কের �শষ মুহ� েত�  হয়েতা অ�াত কারেণ  িনেত ভ� েল যাওয়া হয়, আর মানুেষর
অবেচতন মন মেন কের আিম �ক িনেয়িছ । আমায় বইটা িদন আর আপিন মনটা শা� কের একবার ভােলা কের ঝািলেয় িনন । �বর হওয়ার
আেগ আপিন কী কী কেরেছন '। �ি� �দওয়ার জন� বিললাম ।
  রানী জেলর �বাতল �থেক এক �ঢাক জল �খেয় একটা �াস �ছেড় মেন মেন সকােল ও কী কী কাজ কেরেছ সব একবার ভােলা কের �ভেব
িনেয় �দখেলা ��সি�পশনটা ও িনেয়েছ । ওর �� মেন আেছ �বেরাবার আেগ ওর মা-ই ওর হােত ওটা িদেয় বেলিছল , ' ওষুধ�েলা আনেত
িক� ভ� িলস না ' । না , ওটা ব�ােগর �কাথাও না �কাথাও আেছ । 

 …..'  ধ�ন ' ? মৃদ ু�হেস বিলল সু�দ ।

 রানী সু�েদর িদেক না তািকেয়ই অলসভােব জবাব িদেলা , " হঁ�া ধরিছ "। মেন কিরয়ািছল পু�ক� ধিরবার কথাই বিলেতিছল সু�দ । 
….'  িনন ধ�ন '? সু�েদর মুেখ তৃি�র হািস ।

 মুখ িফরাইয়াই মহারানী িনব�াক । �বল আ�য� হইয়া সু�েদর িদেক সি�� িচে� চািহয়া রিহয়ােছ। সু�েদর হােত ��সি�পশন� �দিখয়া কী
বিলেব বা কী কিরেব মাথামু��  িকছ�ই বুিঝেত পািরেতেছ না । 
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…'  এই আপনার গে�র বইেয়র মেধ� �চারাপেথ ঢ�েক  ঘাপ� �মের বেস িছল । আিম বইটা খুলেতই ভেয় ভেয় বাইের �বিরেয় এেলা' । বেলই �হা
�হা কিরয়া হািসয়া উ�ল সু�দ । 

  বুেকর কােছ হাত রািখয়া "উফফফ "বিলয়া একটা গভীর �ি�র িনঃ�াস ছািড়য়া কাগজ� লইয়া ব�ােগ চালান কিরেত কিরেত ধন�বাদ
�াপন কিরয়া বিলল , "আপিন বঁাচােলন আমায় । কী �য দিু��ায় পেড়িছলাম , আপনােক িক বলেবা "। 

…'  এেত ধন�বােদর কী আেছ আপনার িজিনস আপনার কােছই িছল, বাইচা� আমার মাধ�েম �সটা �বিরেয় �গেছ, আিম �তা িনিম� মা�' । 
 ….' না আিম পাতাল খুঁেড় �বর কেরিছ আর না পবনপু� হনুমােনর মত ��ান পব�ত �থেক িবশল�করণী এেন িদেয়িছ । আপনার ��ান পব�ত
আপনার কােছই িছল আর িবশল�করণীও তার মেধ�ই �গাপন আ�ানায় লুিকেয় িছল' । 

--"  বাহ আপিনও �তা �বশ ভােলাই বলেলন । �ক বলেব আপিন সািহত� িনেয় পড়ােশানা কেরনিন। এইেতা রামায়ণ �তা �বশ জােনন �দখিছ" ।
�চাখমুেখ �শাি�র হািস গােনর িশি�কা রানীর ।

 ..' এে�ে� আপনার �বদ� সুেষেনর �দওয়া িবশল�করণী হােত �পেয় �গেছন এবার সে��েবলায় িগেয় তার স��বহার করেবন । আর �টনশন্
�নই ' । 

   স�ার আমার �মেয়র বইটা  ? না��র আিবভ� ােব �ঘার কাটেলা একা� আলাপচািরতায়।

..'  ওেহা �দেখেছা একদম ভ� েল �গিছ । আজ মেন কের সবার আেগ �তামার �মেয়র বইটা ব�ােগ পুরেবা । তার পর অন� কাজ । �ক আেছ' ?
না��  স�� হইয়া চিলয়া যাইেল রানীর মুেখর িদেক তাকাইয়া বিলল সু�দ , 'আসেল না��  অেনকিদন আেগই বেলিছল ওর �মেয়র এস এস �
বইটা িছ�েড় �গেছ , একটা নত�ন বই এেন িদেত । ভ� েলই যাই । আজ মেন কের �ক িনেয় �নেবা '। 

 �সৗহাদ� �পূণ�  হািস �ত� ��ের পাইল সু�দ । 

     �দাকােনর �বি�েত বিসয়া চােয়র ভঁাড় নামাইয়া সেব িসগােরট� �ঠঁােট ঝুলাইয়া সদ� �কনা লাইটার �ালাইয়ােছ , সহসা পােশ আিসয়া �কহ
উপেবশন কিরল । ফলতঃ অশ� �বি�র উপর ভঁােড় রাখা ইষদ�ু তরল� িকছ�টা ছলকাইয়া �� হইয়া উ�ল । িকি�ৎ িবর� মুেখ
তাকাইেতই রাগ জেল পিরণত হইয়া যাইল । মহারানী হােত ধূমািয়ত চােয়র ভঁাড় লইয়া চ�মুক িদেত ব�� । �চাখােচািখ হইেতই মুচিক হািসয়া
কিহল," অেনকিদন ধেরই ভাবিছ আিমও আপনােদর মেতা এখােনর চা একবার �খেয় �দখেবা । আজ সুেযাগ হেয় �গল , তাই আপনার �পছন
�পছন �নেম পড়লাম । �সই যখন কেলেজ পড়তাম তখন রা�ার উে�ািদেক একটা চােয়র �দাকান িছল । মােঝমেধ� ওখােন ভঁােড়র চা �খতাম
। কেলজও �শেষ করলাম আর ভঁােড়র চা-ও । তাই আজ আর ভঁােড়র চােয়র �লাভ সামলােত পারলাম না । �নেম পড়লাম । �বশ ভােলা "। 

…' চােয়র সে� টা-টাও চলেব নািক' ? �কৗত� েকর ছেল বিলল সু�দ । 

  �ঠঁাট বঁাকাইয়া মুখ ইষৎ িবকৃত কিরল রানী । "�যটা যােদর মানায় �সটাই করা উিচত । আমার �ঠঁােট িলপি�ক আর আপনার ও� "। 

  অপু� বােসর রাশভারী গজ�ন �িনয়া দ'ুজেনর সি�ত িফিরল । 

 -- " কতদরূ পড়া হেলা আপনার" ? আচমকা এ �ে� িকছ�টা অ��ত হইয়া জবােব এক� শে� এ যা�া পার পাইল ,' চলেছ' ।

  সংি�� যা�াপেথর �ভ সময়� অিতস�র সমাি�র দ�ন গােনর িশি�কার িবদ�ালয় চটজলিদ আিসয়া করাঘাত করায় রানীেক নািময়া
যাইেত হইেলা । �য  পথ� এতিদন মেন িবষা� কঁাটার মেতা ফু�েতা । �ত�াশা কিরত যত শী� এই  ক�কময় পথ অিত�ম কিরয়া বাস হইেত
নািমেত পািরেলই �ি� । আজ �সই �িতকুলতা সহসাই �যন অনুকুেল বিহেত লািগল । সু�দ মেন মেন দঃুিখত হইয়া ভািবল পথটা বে�া �ছাট ,
আেরা দীঘ� হেল ভােলা হেতা । অপরিদেকর মন�� এখেনা �কািশত হয় নাই । 

 সু�দ সেব খাতােপন লইয়া বিসয়ােছ । িবছানায় রাখা �ফানটা বািজয়া উ�েলা । কিবতা �ফান কিরয়ােছ ।' হঁ�া বল্ কিবতা । কাজকম� কতদরূ
এেগােলা '? সু�দ হািসয়া জািনেত চািহল । 

কিবতা �ত� ��ের িকছ�টা িবর� ও িবরস হইয়া বিলল ,' ধূর ...এ �ছেলর সােথ আমার হেব না , এখন �থেকই হামবড়া ভাব , �যন উিন এখনই
ক�া হেয় বেস আেছ । �দিখস্ �শষ পয�� আিম এ িবেয়েত �বঁেকই বসেবা , যিদ না ওই �পছনপাকা �লাকটা িনেজেক �ধরায় । শালা বাচাল '। 

 সু�দ �কমন হতচিকত হইয়া িগয়ািছল কিবতার কথা�েলা �িনয়া । বিলল ,' কী বলিছস্ কী ত�ই ? িবেয় �ভেঙ িদিব ? আের �থম �থম
�ছেলরা ওরকম একট�  পাকােমা কের , তারপর ধাতািন �খেয় ধীের ধীের পেথ চেল আেস । ত�ই আর িকছ� িদন �দখ্ । তারপর না হয় ভাবিব কী
করিব '। 

  …. ' মেন �তা হে� না এ মাল �ধরােব । সারািদেন প�াশ বার �ফান কের িনেজর �শংসা কেরই পাের না । না �র এ মেন হে� িবেয়র আেগই
িডেভাস� । মধুচি�মার আেগই অমাবস�া '। �হা �হা কের �হেস উ�েলা কিবতা । 
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  …' আের বাবা �ক আেছ । �স �দখা যােব । তাছাড়া কাকু কািকমাও �তা আেছ । ওেদর িদকটাও একবার ভাবেত হেব �বিক ' । 

 --' বাদ �দ �তার কাকু কািকমা । আমার �পাষােল করেবা না হেল �সাজা এক ঘুিষেতই নকআউট্ । কী বিলস্' ? এবােরর হািসটা আেরা
চওড়া ।' আর মহাশয় আপনার ? আপনার উিনর কী খবর ? �মৗমািছ �তা �বশ ভােলাই �ল ফু�েয়েছ �তার্ মেন । তা মধু-টধু িকছ�
�খেয়িছস্ না �মৗচােকর �পছেন ঘুের মরিছস্ ?  ময়দােন �তা �নেমই পেড়িছস্ এবার কায়দা কের �গালটাও কের �দ , বুঝিল '। 

  সু�দ �যন মেন মেন এই ভর স��ায় ময়দােন �নেমই পেড়েছ । সিরেয় রাখা কাগজপ� �থেক একটা এ-৪ িনেয় ভাববােচ� অেনক িকছ�
িলেখ �ফলার �চ�া কিরেতেছ , কিবতার িচৎকাের সি�ত িফরল । 'কী �র �ফােন আিছস্ না ��েমর পােয়েস িকসিমেসর মেতা ড�ব
িদি�স '? 

  ..' ত�ই না……. খুব ফািজল হেয়িছস । দঁাড়া এবাের আয় �দখিব কী কির ? তেব কী জািনস �তা , �মেয়টা ম� নয় । �দখেত �নেত ভালই
আর �ভাবটাও  ত�লত� েল । �রাগােট হেলও আলগা একটা আকষ�নীয় িদ�ী আেছ '।' তাহেল আর �দির �কন,যত তাড়াতািড় পােরা
িদ�ীেক তৃি� কের িনেজর কের নাও '…. কিবতার ব��া�ক বচেন সু�দ িকছ�টা িবড়�নায় পিড়য়া দাদাসুলভ ভাবমূিত�  উ�ল কিরয়া
বিলল,,' �ক আেছ �তােক আর অেতা পাকাপাকা কথা বলেত হেব না । �ন এবার রাখ , পের �ফান করেবা' । 

  সারারাত ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সু�দ কতবার �য �পনাি� বে�র �ভতের �েবশ কিরয়ািছল অথচ �গাল কিরেত অপারগ হইয়া মুখ
কাচ�মাচ�  কিরয়া িফিরয়া সাইডলাইেনর ধাের চ�পচাপ বিসয়া িছল , সকােল ঘুম হইেত উ�য়া তাহা ভািবয়াই ল�ায় �যন মূছ� া
যাইেতিছল । অ�ের খুশীর �দীপ �ম�ম কিরয়া �িলেতিছল তথািপ মুেখ গভীর িচ�ার ছাপ । ইহার সত�কােরর কারণ �স িনেজও
অ�াত । 

  মন বুিঝয়ােছ �স মহারানীেক ভােলা বািসয়া �ফিলয়ােছ । এবার উপায় ? ইহা ভািবয়াই িকি�ৎ উৎকি�ত । িক� উৎক�া লইয়া
অলসভােব বিসয়া থািকেল চিলেব না । িকছ�  একটা উপায় বািহর কিরেতই হইেব । অেনক ভািবয়া �কােনা উপায় আর দঃুসাহস
�জাগাইেত না পািরয়া এক�কার ভগবান ভরেস ছািড়য়া মেন মেন কিহল ,' আহতেক আেরা আঘাত কিরয়া লাভ নাই । অ�কােরর
আড়ােলই লুিকেয় আেছ আেলা, আর অ�কার সের �গেলই �চাখ �মেল ধরেব আেলা' । 

  এভােবই ঘিন�তা বৃি� পাইেত পাইেত �ণয় �হম� হইেত �� কিরয়া এখন �ীে�র গগেন সূয�ােলােকর সিহত পরম পরা�েম
দাপাদািপ কিরয়া �বড়াইেতেছ । আহত যুগল, ��েমর আবরেণ আবৃত । 

  " WHAT IS LOTTED CANNOT BE BLOTTED" অথ�াৎ " ত� িম যােব বে� কপাল যােব সে� " ভাব লইয়াই সু�দ এগাইয়া
চিলয়ািছল । অথ�াৎ িন�পায় হইয়া সু�দ যখন �িনল মহারানী উহার কািরকু�লাম িভেট ম�াটিরমিন সাইেট আপেলাড কিরয়া
বিসয়ােছ, যিদও মা�া�ায় ,তখন আদা জল খাইয়া আয়নার স�ুেখ বার িবেশক ডায়লগ আয়� কিরয়া িনঃসে�হ ও সৎসাহস
জটুাইেল পর িনমাইকাকার �দাকােন চা-সহেযােগ কথা� পািড়য়া �ফিলল ," আমােক িনেজর কের �পেত ইে� কের না "? বিলয়াই
চাতক পািখর ন�ায় সদথ�ক উ�েরর �তী�ায় চািহয়া রিহল। �যন ��কত� া পূব� হইেতই অনুিমত এ �ে�র জবাব হঁ�া-�তই আিসয়া
�ঠিকেব । 

  মহারানী মহাসাড়�ের মহামান� মহাশেয়র মহৎ মন�ামনার মহানতা মািনয়া মৃদ ুমু�তায় মাথা নত কিরয়া �হন কিরেলা।

  যু�জয়ী �সনাপিত সু�দ মেন মেন িবগিলত হইয়া কিহল…..  ' বীর �ভাগ�া বসু�রা ' । �কবল বীর পু�েষরাই এ পৃিথবীেত ময�াদা �পেয়
থােকন। 

  দ'ুজনার অজানা অেনক তথ� ইিতমেধ�ই আদান-�দান হইয়া িগয়ােছ । �য�প �ফান নং , বািড়র �লাকজন , আিথ�ক অব�া ,
ট� িকটািক আ�ীয়-�জন বা িকছ�  সখ-আ�াদ ইত�ািদ ইত�ািদ । এবেড়ােখবেড়া পেথর এবেড়ােখবেড়া ��মটা যখন হাইওেয়র মসৃণ
পেথ �েবশ কিরল ,তখন হইল এক িবপদ । না না তৃতীয় �কােনা মহারথীর আিবভ� াব ঘেট নাই । এতটা দিু��া না কিরেলও চিলেব ।
িবপ� হইলাম গে�র পু�ক লইয়া । অিভনব ! ভািবেলও অবাক হইেত হয় একখািন গে�র বই মানুেষর জীবেন িবপদ আিনেত স�ম । 

  আমার অবত� মােন এই ভাড়া বািড়েত অনিধকার �েবশ কিরয়া এক� পিরবার আিসয়া জ�ুয়ােছ । �যট�কু �দখা যায় সব�সাকুেল� জনা
ছেয়ক সদস� । বাবা মা আর চার স�ান ,এটা আমার ধারণাকৃত । এই ছয়� �াণী িনিব�কাের, িনভ� েয় , িনভ� াবনায় আমার সারা ঘর
জিুড়য়া িবচরণ কের । এক এক� �যন উ�প�ী । কারণ ওেদর সম� প�ােতই উ�তার �ছঁায়া । গঠনমূলক ি�য়া ছািড়য়া �ংসা�ক
কম�সূিচ �ঘাষণা কিরয়ােছ �যন । লাজল�া বিলয়া শরীের িব�মুা� �ন �নই । এটা িছ�ড়েছ ,ওটা কঁাটেছ , �সটা ন� করেছ ।
সারািদেনর �ঘািষত কম�সূিচ অনুযায়ী লাগাতার �িত�� কিরয়া তৃ� হওয়া। িকছ�টা আ�াজ করেত পািরয়ােছন মেন হয়
পাঠকব�ুরা। হঁ�া �কই ….. মূিষক।

ছ�হীন জীবনযা�ায় অভ�� এই মূিষক িনল�� পিরবােরর �দৗলেত আমার অিবন�� সংসাের ভাঙেনর ক�ণ সুর বািজয়া উ�য়ােছ । 
  ইহােদর অি�য় আশীব�ােদ িবপদ আিসয়া �মঘভাঙা বৃ�র মেতা ঝিরয়া পিড়ল আমার িনরাপদ আ�েয় । 



কিল কথা -৫৬

 ' বাঙােল পাইেছ রাজধানী কাহাইলের বানাইেছ িপকদািন ' । মােন স�ক কােজর মূল�ায়ন হয় না । আিম অপরাধী । স�ক িজিনেসর উপযু� মূল�
িদেত পাির নাই । 
 উ� অিতি�য় �লখেকর একখািন পু�ক আিম গতকাল �গাধূিল �বলায় পিড়েতিছলাম । ��য়সীর �িত যতটা য�বান আিম , �ক ততটাই
য�সহকাের গ�� পিড়েত মেনােযাগী িছলাম । পিড়েত পিড়েত সহসা পাওয়ার কাট্ । �মাবাইেলর ��াশ �ালাইয়া সারা ঘর খুঁ িজয়া এক�ও
�মামবািত সশরীের উ�ার কিরেত পাির নাই । �য কয়� আিব�ার কিরয়ািছলাম ,সবক�ই দঘূ�টনা�� । কাহােদর �গাপন ষড়যে� তাহা বিলয়া
�ীিবনায়কেক অ��া কিরবার সাহস ও ই�া �কানটাই �নই । যাহা হউক �মামবািতর শরনাপ� হইেত ছ��লাম �দাকােন । ভীড় �ঠিলয়া যত �ত
স�ব �মামবািত �য় কিরয়া আিসয়া ��িলত কিরয়া উহার শরণাথ� হইেতই চ�ু চড়কগাছ । িনকষ অ�কােরর অিনি�� িনরাপ�ায় আপনা
হাত জগ�াথ ভািবয়া , এ�েল আপনা দঁাত জগ�াথ বিলয়া মহানে� ছ'� ক�পাথেরর ন�ায় কােলা �ি�ত �াণী আপন থাবা বসাইয়ােছ মহা মহা
মূল�বান স�েদ । �ায় এক চত�থ�াংশ ভ� িরেভাজ মহা সমােরােহ উদরাগত কিরয়া �ফিলয়ােছ । আমার উপি�িত �টর পাইয়া এক �সেক� িবল� না
কিরয়া পগারপার । মুখ িদয়া আপনা হইেত এক� কুশ� বািহর হইয়া যাইেলা । কী কিরব ভািবেতিছ ,আর �ক �সই মুহ� েত� ই ব�িবদ�ুেতর মতন
ি�তীয় আপদ আিসয়া উপি�ত হইল �সলেফােন । এই অিতচ�ল আর সদাসি�য় য�� শ�পে�র �গালাবা�েদর ন�ায় �ং-�ং-------�ং-------
------�ং কিরয়া নািচয়া উ�েলা । �যখােন বােঘর ভয় �সখােনই সে�� হয় বিলয়া �িনয়ািছলাম িক� এখন �দিখেতিছ বাক�� স�ূণ�  ভ�ল । ও�
হইেব , �যখােন সেত�র ভয় �সখােনই �ং-�ং- হয় । 

 ঘিন� �ণেয়র �াথিমক পেব� �� পিরমাণ কথা বাত� ায় কাজ হইয়া যাইেতা । তাহােতও বারকেয়ক �� আিসয়ািছল �দয় পু�ক�িল আিম
পঠনপাঠেন ব�বহার কির িকনা ? তাহার জবােব পিজ�ভ উ�েরই স�� �জাগাইেলও �মশঃ বাক�ালােপর সময় বৃি� পাইয়াও তাহা আেরা
�েমাশন পাইয়া িভিডওকেল যাইয়া গািড়য়া বিসয়ােছ । সবই মায়ার �খলা , বুঝেলন না । তথাকিথত আর িচরাচিরত �� ভীত� েট ��িমক বরাবরই
��মপলাশীর �া�ের পরাজয় �ীকার কিরয়া নতম�েক সম� শত�  মািনয়া আিসয়ােছ। আমার গৃহপলাশীর রেণ কামােনর পিরবত�  িহেসেব আমার
িদেক তাক কিরয়া রিহয়ােছ িভিডওকেলর নল ।

   ি�িমনাল আেরা �জার �ফঁেস �গল যখন িভিডওকেল মহারানী ি�তীয় এক� অিত মারা�ক �� ধরাইয়া িদেলা । পু�েকর কেয়ক� পৃ�া
�িলয়া পুিড়য়া িনে�ঃস হইয়া িগয়ােছ যাহা অপরাধীর �চাখ এড়াইয়া িগয়ািছল । �নশা কা�েলা মহারানীর �ে� �য…' বইেয়র পাতা�েলা পুড়েলা
কীভােব ' ? 
 বুেকর �ভতরটা ছঁ�াত কিরয়া উ�ল । আিম এযাবৎ �স� ল�� কির নাই । মেন পিড়েলা পাওয়ার কাট্  হইবার পূেব�ই একখািন িসগােরট ধরাইয়া
সুখটান িদেত িদেত পিড়েতিছলাম । িক� অ�কাের �ল� িসগােরট � তাড়া�েড়ায় িকভােব �যন রািখয়া �মামবািত িকিনেত বািহর হইয়ািছলাম
তাহা িকছ� েতই �রেণ আিসল না । িন��র িন�পায় িন��াপ �মৗন রিহয়া সকল অপরাধ কাঠগড়ায় দঁাড়াইয়া �ীকার কিরলাম । 
  সাজা লইয়া িকি�ৎ িচি�ত । �ু�ানী আদালেতর রােয়র অেপ�ায় িনিশ যাপন ও তারপর  ….

  মেন মেন ভািবলাম িভিডওকল হইেলা িগয়া সা�াৎ যম । চাত�রী কিরয়া তথাকিথত ওই �টহাট িভিডওকেলর অ�ত�ািশত আগমেনর �হত�
পু�কখািন খুিলয়া পিড়বার ভান কির , যিদও পিড়বার আবশ�কতা বা উৎসাহ �কান�রই �েয়াজন �বাধ কির না । তার মােন এই নয় �য আিম
মহারানীর সিহত ছল কিরেতিছ , আসেল গে�র িবষয়ব� স�ে� আিম স�ূণ�  অবিহত �যেহত�  আিম…….থাক এ ব�াপার� না হয় নাই বিললাম ।
আসেল এই�ই হইয়া থািকেব , আচমকা পাওয়ার কাট্ হইয়া যাওয়ায় িতিমরা�� িবজন গৃেহ আ�সে� ভািবয়া �ল� অি��� িল� � পু�েকর
উপর রািখয়া �মামবািত িকিনেত �দাকােন চিলয়া যাইবার মারা�ক �� কিরয়ািছ । মা�ল িহেসেব উপহার পাইয়ািছ অেধ�ক ভ�ীভ�ত পু�ক । 
 এমতাব�ায় ওই �ফােনর কারসািজেত তাহা মহারানীর চ�ুেগাচর হইেতই িবষা� ��� ছ��য়া আিসল । " পু�ক� পুিড়বার �হত�  "? সদ�ুর না
পাইয়া বা বলা চেল অধম অপরাধীেক �কােনা রকম সুেযাগ না িদয়া �ু� �যািগনী �ফান কা�য়া িনব�াক কিরয়া রােখ । িনেজর �পে� িকছ�
বিলবার উপায়ট�কুও �� কিরয়া আমােক দিু��ার কা�িডেত আব� কিরয়া রািখয়ােছ। আই-িপ-িস অথ�াৎ ইি�য়ান ��েমর ক�ািরেকচার ধারা
৪২০ অনুযায়ী অপরাধী সু�দ �সেনর অপরাধ �মাণ হইয়ােছ । যিদও পাওয়ার সািভ� স �লােকেদর অব�ব�াপনার িশকার হইয়া অিন�াকৃত খুন
কিরবার �য়াস অপরাধী িনেজই �ীকার কিরয়ােছ । জলজ�া� পু�ক�েক আ�েন পুড়াইয়া উহােক হত�া কিরবার �য �েচ�া করা হইয়ােছ তাহা
আইেনর �চােখ দ�নীয় । আগামীকাল সকাল নয় ঘ�কায় ইহার সাজা �ঘাষণা করা হইেব । আশা কির পাঠকব�ুরা �যন লড়ঝেড় বাসকে�
উপি�ত থািকয়া উ� অনু�ান�েক সাফল�মি�ত কিরেবন । 
 এে�ে� িকছ�  কথা বলা আবশ�ক মেন কির । ��পূণ�  য�কা�� ঘ�বার পর আিম �েদাষ �ীকার কিরয়া �মেসজ কির , যাহা বা�েব খঁাড়ার ঘা ।
মেন মেন  সুখবৃ� �সন মহাশেয়র পরম ভি�নীর �িত মমতা �বাধ কিরলাম আবার আেমােদ হািসয়াও উ�লাম । 
 অিভলাষীর মাথায় আকাশ ভািঙয়া পড়া অব�া অনুমান কিরয়া অিতশয় দঃূিখত �বােধ অ�ারীভ�ত পু�ক�র নবতম সংেযাজন �হে� লইয়া বাস
�েপেজর উে�েশ� রওনা হইলাম । বােস উ�বার পূেব� ও�েক সযে� ব�ােগ পুিরয়া িদলাম । মেন মেন হািসয়াই চিলেতিছ , এই ভািবয়া �য ��ােধ ও
িবরি�েত চ�ািলনীর মুেখর অব�া �নহাতই িবকৃত কুি�ত হইয়া রিহয়ােছ । আজেকর বােসর �ঢঁিকর ন�ায় ল�ঝ�� অন�ান� িদেনর িবপরীেত
যাইয়া �বশ উপেভাগ কিরেতিছ।
 িনিদ� � ক�পেথর পূব� িনধ�ািরত �ান হইেত সু�রী ��য়সী বােস চিড়েলন এবং বলাবা�ল� আমার িদেক থমথেম কিষ�ত দ�ৃ িনে�প কিরয়া
�ত�ািশতভােব আমােক এড়াইয়া ব�বধান বাড়াইয়া অিভমানীনী �পছেনর িদেক চিলয়া যাইেলা । আমার মুেখর হািসটা দ�ুুিমেত আেরা চওড়া হইয়া
যাইল । িকছ�  পথ অ�সর হইবার পর আিম আমার �ান ত�িজয়া আজীমার িনকট যাইয়া উপেবশন কিরলাম। িকছ��ণ পিরি�িত মািপয়া জিপয়া
���ের কিহলাম ,' আই অ�াম সির , িরেয়িল �ভির সির । আসেল হঠাৎ কের আেলা চেল যাওয়ােত …... ত� িম আ�া করেল আিম �নাগাির িদেত
��ত '। 
  �দিখলাম �ি�তা জানালার িদেক মুখ িফরাইয়া অিতসি�য় হইয়া রা�ার পােশর িবপরীেত চািলত ঘরবািড়, �দাকানপাট, ��তখামার,তালগাছ ,
বটগাছ এ�িলর �িত অত�িধক সখ�তায় ম� । �চােখমুেখ ছ� অিভমােনর আিধক� আিনয়া আমােক অবেহলা কিরেত ম� । রাঙা �ঠঁাট �জাড়া
িতরিতর কিরয়া কঁািপেতেছ , �চায়াল দঢ়ৃ। 
 িকি�ৎ আড়� হইয়া নিড়য়াচিড়য়া বিসলাম । মৃদ ু�হেস বিললাম , ' "�ল�" -� �তামার জন� এেনিছলাম । একদম �লেট� সং�রণ । এই কালই
�কাশ �পেয়েছ '।" �ল�" হইেলা পু�ক�র নাম । 'এটা আর ত� িম , দেুটাই �তা �ায় একই �কার, মােন দেুটার ��প একই '। 
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�বল বৃ�েত বাইেরর �কৃিত পুেরা সাদা হেয় আেছ। রণজয় তার ল�াপটপ খুেল পড়ােশানায় ম� হেয় আেছ। বারবার মেন
হে�, িকছ�  একটা �যন খুব কােছ এেসও আসেছ না।
ও পড়ােশানা �শষ কের পাহােড়র আেশপােশর ল�া�ে�প �দখেত লাগল ই�ারেনেট। 

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

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

রণজেয়র �যন িক একটা হেয় �গল,  নরিসংহ..... িক �য একটা িমিসং
িলংক.... 
িকছ�  একটা �চােখর সামেন এেসও আসেছ না। অন�মন� হেয় �গল রণজয়।
আজ দিুদন হল রণজয় বঁাকুড়া এেসেছ। ��িনয়া পাহােড়র কাছাকািছ
একটা �হােটল এ এেস উেঠেছ ওরা।
দিুদন ধের �বল বৃ�। এক িমিনেটর জেন�ও ধরেছ না বৃ�। 
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'দাদা একট�  আ�ন হেব'?
চমেক উেঠ তাকাল রণজয়।
একজন ভ�েলাক দঁািড়েয়। �বঁেট, �ছাট �ছাট �চাখ, মুেখ সু�� �মা�লীয় ছাপ।
হলুদাভ �ক। বেয়স আ�াজ ষােটর ওপর হেব। পরেন, কােলা রেঙর প�া� ওপের �ঢালা �গি�।
�ঠঁােট একটা িসগােরট ঝুিলেয় আ�েনর জেন� রণজয়েক িজে�স করেছ।
রণজয় পেকট �থেক লাইটার �বর কের িদেত, িসগােরট ধিরেয় ধীের সুে� লাইটার টা রণজয়েক �ফরৎ িদেয় িজে�স করল, দাদা এখােন িক �বড়ােত এেসেছন?
�থেম রণজয় ল�� কেরিন রণজয় এখন বুঝেত পারল, �লাক�র কথায় একটা অবাঙালী ছাপ রেয়েছ।

তেব এই �য গােয় পেড় আলাপ করেত চাওয়া �লাকজনেক রণজেয়র বরাবেরর অপছ�।
ও সংে�েপ 'হঁ�া' বেল সের এল।
িক� �সই নােছাড় ভ�েলাক তার �পছেন �পছেন আসেত লাগল।
িবড়িবড় কের বলেত থাকল, চ�বম�েনর ��ধন �খঁাজার কােজ আিম আপনােক সাহায� করেত পাির, �পেল আধা আিধ বখরা। 
রণজেয় রীিতমেতা অবাক হেয় �গল। এই ভ�েলাক িক কের জানল, �য �স এখােন িক করেত এেসেছ। তাছাড়া, ��ধেনর �কান কথাই �তা ......
সে� সে� রণজেয়র মাথায় একটা িচ�া িবদ�ুেতর মত িঝিলক িদেয় �গল।
�েমাদর�ন বাবুর ধঁাধার �শষ লাইন মাথায় িঝিলক িদেয় �গল।

 �স আ চ �
এখােন �সখােন আেছ চ�বম�েনর ��ধন নয় �তা??
�থম �থেক একবার মেন করার �চ�া করল রণজয়। িক� এই ঘ�ানঘ�ােন �লাকটা বারবার একই কথা কােনর কােছ বেল চেলেছ।
ও �বশ �জােরর সােথই বেল উঠল, 
আপিন আমায় একই কথা বারবার বেল চেলেছন �কন?
আিম বললাম না, আিম এখােন �ধুমা� ঘুরেত এেসিছ? এরপর িবর� করেল িক� ......
�লাক� িকছ��ন দঁািড়েয় ওর কুতকুেত �ছাট �ছাট �চাখ িদেয় রণজয় �ক �মেপ িনল।
তারপর সােপর মেতা িহসিহেস গলায় বেল উঠল, কথাটা না �েন ভােলা করেলন না। আপনােক প�ােত হেব।

এই বেল �পছন িফের হনহন কের �হঁেট িনেমেষ �চােখর আড়াল হেয় �গল।

এই ব�াপাের রণজয় �বশ িবর� হল। �কাথা �থেক এসব �লাক  খবর পাে� �ক জােন।
ও িকছ�টা �হঁেট নীেচ িগেয়
কােছই একটা খাবার �দাকান �দেখ ঢ�েক, কচ�রী তরকািরর অড� ার িদেয় �টিবল �থেক জেলর মগ টা িনেয় দ ু�ঢঁাক জল �খেয় �চােখ মুেখ জেলর িছেট িদল।

ও বেস বেস �চাখ ব� কের �েমাদর�ন বাবুর ধঁাধার কথাটা ভাবেত লাগল।

উঃ অ ন মূ মােন ......
আ�া এই কচ� িরর �দাকান টা পাহােড়র �পছন িদেক রেয়েছ, অথ�াৎ উ�র িদেক। এিদেকই নরিসংেহর মূিত�  রেয়েছ। ওহ আ�া....
উ�ের আেছ নরিসংেহর মূিত� ....�ক এটাই।এটাই হেব।  এটা ওর সাব কনসাস মাই� �ক ই  বুঝেত �পেরিছল .। �সই জেন� যখন বািড়েত মাধব কীত� িনয়া
নরিসংহ   শ�টা উ�ারণ কেরিছল তখন ওর  �ধু জানা মেন হি�ল।আর মা� দ ুলাইন,এই দেুটার মােন উ�ার করেত পারেল....
উে�জনায় ওর হােতর তালু �ঘেম উঠল।

বাবু আপনার খাবার....
এেস �গেছ �ধঁায়া ওঠা গরম গরম কচ�রী তরকারী।
রণজয় সব িকছ�  ভ� েল খাবাের মেনািনেবশ করল।
ঘ�া খােনক পর পাহােড়র এিদক ওিদক �দেখ রণজয় �ফরার বাস ধরেত যােব, ও �দখল,সামেন একটা �ছাট �দাকান, �সখােন এখানকার িলিপ স�ে� , মি�র
ও চ�বম�েনর ��ধন স�ে� িকছ�  কথা �ছাট কের বইেয়র আকাের �লখা রেয়েছ।
এই নরিসংহ মূিত� র মিহমা �চার করা রেয়েছ। কিথত আেছ, এই মূিত� র পােয়র তলায় রেয়েছ এক সুড়� �যখান িদেয় নািক অন� এক জগেত যাওয়া যায়। 
রণজয় বইটা ব�ােগর মেধ� রাখল। �হােটেল িগেয় বাদবািকটা পড়া যােব।

�হােটেল �যেত না �যেতই �ীিতর এক ঝঁাক �� বােনর মত ছ� েট এল। ও �সখােন িক �দখল, কতটা এেগােত পারল ইত�ািদ। ও �মাটামু� সংে�েপ িকছ�  কথা
বেল �সাজা বাথ�েম ঢ�কল।�ান কের �বিরেয় এেস �হােটেলর ডাইিনং এ �খেত �গল।
�ীিত আেগই �খেয় িনেয়িছল।
�খেয় �দেয় িনেজর ঘের িফের আসিছল,এমন সময় ওর হঠাৎ মেন হল,একেজাড়া �ছাট �ছাট �চাখ �যন ডাইিনং হেলর �কানা �থেক  ওেক  ল�� করেছ।
ও একট�  অ�ি�েত ঘুের তাকাল। 
�কউ �দখিছল ওেক িক� মুহ� েত� র মেধ� �যন সের �গল।

ও িনেজর ঘের চেল �গল।
ও আসেতই �ীিত বলল, �শােনা �কউ একজন �তামার নােম একটা পােশ�ল িদেয় �গেছ। �ম সািভ� স  �ছেলটা এেস িদেয় �গল। 
ও খুব অবাক হেয় �গল। হঠাৎ �ক িদেয় �গল  পােশ�ল!!

ও তাড়াতািড় পােশ�ল খুলেতই �বশ অবাক হেয় �গল। �ভতের �েয় আেছ একটা পাহাড়ী কঁাকড়ািবেছ।
�ীিত �দেখ আতে� খােটর ওপর উেঠ পড়ল, বার বার বলেত লাগল, ওটােক �ফেল িদেয় এস। ওের বাবা িক বীভৎস!!

পােশ�ল টা �মাটামু� ভােব সিরেয় �রেখ �ম সািভ� েস �ফান কের  রণজয় বলল, প�ােকট টা সাবধােন িনেয় বাইের �ফেল িদেত। আর �কানরকম  কােরা কাছ
�থেক  িকছ�  �নওয়ার আেগ ওেক একবার িজে�স কের িনেত।
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�ফান টা নািমেয় রাখেতই সে� সে� ওর �সলেফােন একটা �ফান এল। 
�ফানটা িরিসভ করেতই একটা িখক িখেক হািস �ভেস এল, তার সে� একটা গলা। িহ�ী বাংলা �মশােনা ভাষায় বলল
' িক স�ার? িবছ�য়া �দেখ ভয় �পেয় �গেলন!!! 
 এখনও বলিছ আমার কথা �নুন।
নাহেল িক� এর �চেয় বড় িকছ�  ধামাকা আপনার জেন� অেপ�া করেছ।
রণজয় িকছ�  বলার আেগই অপর �াে� লাইন টা �কেট �গল।
রণজয় �সই ন�র এ call back করেতই �ফানটা এমিন �কেট �গল।
রণজয় বুঝেত পারল, ও ধীের ধীের �ক রা�ােতই এেগাে�, নত�বা,এমন একটা �মিক �ফান আসত না।
পােশ�ল কা� �শষ হেত �বশ সময় লাগল।
তাও �ায় ঘ�াখােনক।
রণজয় ব�াগ �থেক অধ�াপেকর ডােয়রী টা �বর করল। বার বার �হঁয়ািল টা পেড় ভাবার �চ�া করল।
কােছই পেড় িছল আজেকর �কনা চ� বইটা।
ডােয়িরটা �রেখ বইটার পাতা উে� �দখল,রণজয়। নরিসংেহর মিহমা �চার করা রেয়েছ।
চ�বম�েনর স�ে� অেনক কথা �লখা রেয়েছ।
বইটা ব� কের সিরেয় �রেখ আবার ধঁাধায় মেনািনেবশ করল ও।
মােঝর দ ুলাইন িছল
তা বা পা ত পা
পা প রা
তা িদেয় িক হেত পাের, তার, আ�া ওই চ� বইটােত �লখা আেছ,নরিসংেহর পােয়র তলায়  রেয়েছ অেনক নীেচ যাওয়ার �গাপন পথ , তেব িক???
তার বাম পােয়র তলায় পােব..
অেনক নীেচ যাওয়ার মােন পাতাল .. বলা �যেত পাের...
ওহ....
তেব 
রনজয় লািফেয় উঠল।
তার বাম পােয়র তলায় পােব
পাতাল পেথর রা�া।
তাহেল পুেরাটা একবার পড়েল হয়

উ�ের আেছ িনরিসংেহর  মূিত�
তার বাম পােয়র তলায় পােব
পাতাল পেথর রা�া
�সখােন আেছ চ�বম�েনর ��ধন!!

উে�জনায় লািফেয় উঠল রণজয়।
আিক� িমিডেসর মেতা ইউেরকা ইউেরকা বেল রা�া িদেয় ছ�টেত ইে� হল ওর।
আপাতত ইে�টা মেনর মেধ� দমন কের ও �ীিতেক জিড়েয় ধের বলল, �ীিত �পেয়িছ। 
বুঝেত �পেরিছ সব।
এবার যবিনকা উে�ালন!

সুিজত �ক �ফােন সব ব�াপার টা জানাল রণজয়।
সুিজত লালবাজাের �পাে�ড। IG  �পা� এ রেয়েছ।
 এই সব কােজ নামেত �গেল আইেনর পূন� সহেযািগতা �েয়াজন।
তারপর এই সব ��ে� ধম�য় ভাবমূিত�  �ক খ�ন করার অপরােধ অেনক  সমস�াও হেত পাের।
কারণ, সূ� অনুযায়ী , িব�েহর বাম পােয়র নীচ িদেয়ই রা�া চেল �গেছ। সুতরাং িব�েহর গােয় হাত িদেত হেব। আর এইভােব একজন বাইেরর �লাক
হেয় হঠাৎ কের িব�েহর গােয় হাত �দওয়া �বশ ক�ন। িব�েহর গােয় হাত �দন �ধুমা� পুেরািহত।
সকাল সে�� িব�হেক �ান কিরেয় পুেজা কেরন পুেরািহত।
এই সব ব�াপার �েলা সুিজত �ক জানােত, সুিজত বলল, িব�ুমি�র রহস� সমাধােনর পর আবার এক নত�ন রহস� উ�াের রনজয়!
নাঃ চাকির �ছেড় িদেয় �তার এইসব adventure এর কথা বইেত িলখব ভাবিছ। 
পাবিলক খােব �বশ। আসল ঘটনার সােথ চাট মশলার মেতা িকছ�  খুন, উেড়া �ফান, িবিচ� �দখেত িকছ�  মানুষ, কেয়কটা কুংফু, ক�ারােট, ঢ� িকেয়
িদেত হেব। হটেকেকর মত বাজাের � � কের িব�ী হেয় যােব। িক বিলস?
বেল একট�  হাসল সুিজত।
তারপর বলল, �শান, �তার �েচ�া ভােলা।
ওই িশলািলিপর রহস� অেনেকই উ�ােরর কােজ ব� �ণীজন �লেগেছন। তেব ব�থ�তার িল� টা �বশ ল�া।
�দখ, িক করেত পািরস! যিদ সিত� সিত� চ�বম�েনর ��ধন উ�ার হয়, তেব একটা িবরাট ব�াপার হেব। হয়েতা ইিতহাস নত�ন কের িলখেত হেত
পাের।
আিম বঁাকুড়ার ওিস �ক �ফান কের জািনেয় িদি�। ওরা সবসময় �তােক �েটকশন �দেব।
তেব এটা একটা মূিত� র ব�াপার �তা। এখানকার অিধবাসীরা তােদর  আরাধ� �দবতার গােয় হাত �দওয়ার ব�াপারটা নাও �মেন িনেত পাের। �সে�ে�
অন� পথ িনেত হেব।
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মি�র কতৃ� প� �ক বেল, অ�ঃত দ ুিদেনর মি�ের  পুেজা �দওয়া ইত�ািদ ব� করেত হেব। ওটা আমার ওপর ছাড়। তেব এটা মেন রাখিব
ওই দিুদেনর মেধ� যা করার করেত হেব। �বিশ সময় পািব না। �ক আেছ? �ব� অফ লাক।
�ফানটা নািমেয় রাখল সুিজত।
রণজয়  ল�াপটপ খুেল আবার ম� হেয় �গল।

পরিদন খুব সকােল রণজয় উেঠ ��শ হেয় �রিড হেয় িনল। �দখােদিখ �ীিতও। রণজেয়র িপেঠর �ক স�ােক �েয়াজনীয় িজিনসপ�।
�ীিতেক িনেয় যাওয়ার রণজেয়র খুব একটা ইে� িছল না। কারণ ও �যখােন যাে�, জায়গাটা �বশ িবপদসংকুল। তার �চেয়ও বড় কথা
িক ঘটেত চেলেছ, তা �কউ জােন না। �সিদেনর �সই িবেছ পােশ�ল কের �দওয়া, ডাইিনং হেল ওেক সারা�ন নজর রাখা এইসব ওর মেন
খচখচ কের কঁাটার মত িব�ধিছল। ওর বারবার মেন হি�ল,ওর এই আিব�ােরর �নশায় �ীিতর �কান �িত না  হেয় যায়। অেনকবার
�বাঝােনার পরও নােছাড় �ীিত রণজেয়র �কান কথাই না �েন এক�কার �জার কেরই রণজেয়র সে� যােব বেল ি�র কেরেছ।
তেব রণজয় বেল িদেয়েছ �কাথাও �কান িবপেদর আঁচ �পেল তখনই ওেক িফের আসেত হেব, �কান ওজর আপি� �শানা হেব না।
�ীিত ওর এই শেত�  রািজ হেয়েছ,এবং যথারীিত �বিরেয় পেড়েছ।
�হােটল �থেক �বিরেয় ওরা হঁাটেছ এমন সময় �ীিত বেল উঠল' ইস ভ�ল হেয় �গেছ, �মাবাইল টা �ছেড় এেসিছ �বাধহয়। ত� িম একট�
দঁাড়াও আিম এখুিন আসিছ। বেল, �ায় একরকম ছ�টেত ছ�টেত চেল �গল �ীিত।
�ায় িমিনট পেনর �কেট যাওয়ার পর ও �ীিতর �কান পা�া �নই, আ�য�!
মেন মেন িবর� হল রণজয়। ওর �ফােন �ফান করেতই িরং হেয় হেয় �ফানটা  �কেট �গল।
আবার �ফান করেতই, �ফানটা িরিসভ করল �কউ।অপর �াে� একটা ভারী গলার আওয়াজ।
�সই িহ�ী বাংলা �মশােনা ক� বেল উঠল, নম�ার রণজয় বাবু, আপনােকই �ফান করেত যাি�লাম।, আপনার wife এখন আমােদর
কােছ, ওেক আ� এবং সু� অব�ায় যিদ িফের �পেত চান, তেব চ�পচাপ আমার কথা �নুন।
আপনার পুিলশ ব�ু �ক বলুন মি�র �থেক পাহারা সিরেয় িনেত।,এবং নরিসংহ মি�েরর সামেন আমার �লাক দঁািড়েয় থাকেব,ওেক
িনেয়ই সুড়ে�র �ভতের ঢ�কেবন। তারপর চ�বম�েনর ��ধেনর হিদশ িদেয় িদেলই, আপনার ছ��।
 আপনার ওয়াইফ �ক আমরা �ছেড় �দব। আর নয়ত আপনার  ফুেলর মত সু�রী বউ এর এমন অব�া করব, �য �য়ং ভগবান ও িচনেত
পারেব না।
রণজয় �কানরকেম বেল উঠল, �ক আেছ, আিম আপনার কথামত কাজ করব, িক� �ীিতর �যন �কান �িত না হয়।
হ�ােলা... হ�ােলা
বলেত বলেত �ফানটা �কেট �গল। 
রণজয় বুঝেত পারল, ওর মারা�ক ভ�ল হেয় �গেছ। শ�েক এতটা হালকা ভােব �নওয়া উিচত হয়িন। �থম িদন ই ওই �লাকটার িব�ে�
��প �নওয়া উিচত িছল। সুিজত �ক বেল অ�ত....
মাথার চ�ল মুেঠা কের ধরল রণজয়। 
যা করেত হেব �ত।  ওর িস�াে�র ওপর িনভ� র করেছ,�ীিতর জীবনমরণ।
ও তাড়াতািড় সুিজত �ক �ফান করল।
 বলল, হ�ােলা সুিজত, একটা কথা , আসেল আমার মেন হয়, আমােদর একােজ পা না বাড়ােনাই ভােলা। হয়েতা ওখােন �তমন িকছ�  �নই।
ত�ই এক কাজ কর, পুিলশ পাহারা সিরেয় �ন। আর কাল �থেক মি�র �খালার ব�ব�া কর। আমরাও কাল িফের যাি� কলকাতা।সুিজত
�েন  িকছ��ণ চ�প কের �থেক বলল, �ক আেছ, আিম পুিলশ পাহারা সিরেয় িনি�, তাহেল।

রণজয় �কানরকেম একটা বােস উেঠ বসল। বুেকর �ভতর উথাল পাথাল �� হেয়েছ। �ীিতর িকছ�  হেল �য �স িনেজেক �কানিদনও
�মা করেত পারেব না।
ওেক এখােন আনাই উিচত হয় িন। �দেশর বাড়ী �রেখ এেলই ভােলা হত। তােত হয়ত একট�  রাগারািগ হত, িক� এইভােব, আজ ওেক
িবপেদর স�ুখীন হেত হেত হত না।

��িনয়া �যেত িমিনট কুিড় লাগল। বাস �থেক �নেম মি�েরর িদেক হঁাটা লাগাল রণজয়।
মি�র চ�ের খুব একটা �কউ �নই। মি�েরর সামেনই বড় কের একটা ব�ানার লাগােনা আেছ, মি�র �ক নত�ন কের সাজ সা�া
করােনার জন� দিুদন মি�র জনসাধারেণর জেন� ব� থাকেব।
স�বতঃ সুিজত এর ব�ব�া।
রণজয় মি�েরর সামেন আসেতই, মা� ফঁুেড় একজন উদয় হল, ওেক চাপা খসখেস গলায় বলল চলুন।

রণজয় মি�েরর �ভতর ঢ�কল।  মি�র বলেত , পাথের নরিসংেহর মূিত�  �খাদাই করা। িকছ�টা দেূর িদেয় একটা ঝণ�া বেয় �গেছ। মূিত� �
সিত� অ��ত আকৃিতর। কাছ �থেক �দেখ ভি�র �চেয় �বশ ভয় লােগ �বিশ। পােশই  রেয়েছ একটা বৃষমূিত� , আর িকছ�  �বৗ���প।
অন�সময় হেল হয়েতা আরও িকছ�  টা সময় ধের �দখত ,িক� এখন পিরি�িত অন�। মাথায় দ ুরকম িচ�া ঘুরঘুর করেছ। এক, �ীিত
�কমন আেছ, দইু, এত ক� কের, �সই শ�পে�র কােছ মাথা �নায়ােত হল, এখন এেদর কবল �থেক �বিরেয় আসেব িক কের?

মূিত� র কােছ িগেয় রণজয় �থেম নরিসংেহর পােয়র িদেক ল�� করল। পাথেরর �দবতা। । �কান িছ� বা ওই জাতীয় িকছ�ই �দখা যাে�
না।
তেব, অধ�াপক যখন �হঁয়ািল টা িলেখিছেলন, তখন ি�তীয় লাইেনর গােয় একটা anti clock wise িতর িচ�হ এঁেক িদেয়িছেলন।
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স�বত, নরিসংেহর বাম পা � anti clock wise �ঘারােত হেব, রণজয় হঁাট�  �গেড় বেস �ানপেন শি� িদেয় নরিসংেহর বাম পা টা �ঘারােনার �চ�া
করল। মূিত�  এক িতল ও নড়ল না। এমিনেত মুিত� � �বশ বড়। তােক �সাজা ভােব �ঠলেতই দম �বিরেয় যােব, তার ওপর এরকম ঘুিরেয় �ঠলা �বশ শ�।
রণজেয়র সােথ �সই �লাক�, �য এেসিছল, �স চ�পচাপ হাত ��েয় দঁািড়েয় আেছ।
রণজেয়র মেন মেন রাগ িবরি� দেুটাই একসােথ হেত লাগল।
মেনর রাগ মেন �চেপ �রেখ রণজয় �জার কের আর একবার মূিত� টা �চেপ �ঘারােত লাগল। 
অেনক �ঠলা �ঠিলর পর মূিত� টা একট�  সের �গল। সে� সে�, �দখা �গল �ভতের একটা িসঁিড় আেছ। �বশ অ�কার।
রণজয় ব�াগ �থেক �ছাট টচ�  টা �বর কের নীেচর িদেক আেলাটা �ফাকাস করল।ও �দখেত �পল ধােপ ধােপ িসঁিড় �নেম �গেছ অেনক নীেচ। এতদরূ
আেলা যাে� না।
তার ওপর িবষা� �পাকামাকড় থাকেত পাের, িবষা� গ�াস থাকেত পাের।। পেদ পেদ মৃত� �ভয়।

তার মেধ�ই রণজয় আে� আে� �ভতের ঢ�কল।�পছেন �পছেন �সই �লাকটা।
�ায় িমিনট পেনর যাওয়ার পর, একটা সিপ�ল পথ �� হল। ভীষণ স� পথ, তার ওপর এত �ছাট, �য মাথা নীচ�  কের �যেত হে�। মাথা �সাজা করার
�কান জায়গা �নই। িনঃ�াস িনেত ক� হে� �বশ। এমনভােব �ায় িমিনট দেশক চলার পর, রণজেয়র গােয় এক ঝলক ঠা�া বাতাস লাগল।
কাছাকািছ �কান জলাশয় আেছ বেল মেন হল ওর। ও টচ�  টা �ফাকাশ করল �দখল ওর পােশই একটা পুকুর। ও অবাক হেয় �গল! আ�য�! এত নীেচ
একটা পুকুর!!
ভােলা কের, ও �দেখ বুঝল,এটা �াকৃিতক ভােব �তরী নয়। �কউ �কান উে�েশ� এই জলাশয় �তরী কেরেছন। রাজা চ�বম�েনর �তরী স�বতঃ।
ও অবাক হেয় �গল! এত ক� কের এেস �শষেমষ িকছ�ই �নই, !!
িনেজেক খুব হতাশ লাগল।
�পছেনর �লাকটা এত�ন চ�প িছল। এবাের িহ�ীেত রণজয় �ক গালাগাল িদেত লাগল। রণজয় নািক ওেক ঠকাে�! ভ�ল জায়গায় ইে� কের
এেনেছ, এভােব িক� �স ভ�ল করেছ, ওর আর �ীিতর জীবন িনেয় িছিনিমিন �খলেছ �স। ইত�ািদ।
অন�সময় হেল রণজয় �লাকটােক একটা চড় �মের থািমেয় িদত। িক� এখন পিরি�িত মাথা ঠা�া করার ইি�ত �দয়।
ও হােতর ব�াগটা মা�েত নািমেয় �রেখ জলাশয় �র কােছ �গল। ভােলা কের �দখেত হেব।  �েফসর পির�ার কের িলেখ �গেছন, এখােনই রেয়েছ
��ধন। তাহেল �তা এত ভ�ল হওয়ার কথা না।চারপাশ ভােলা কের �দখল রণজয়।
ভােলা কের �দেখ ওর মেন হল, এই জল �বশ পির�ার। �কান ব� জায়গার জল হেল �তা জল এতিদেন ন� হেয় যাওয়ার কথা। িক� এে�ে� �তা তা
হয়িন।
তাছাড়া এই জলটার িনিদ� � �কান উৎস �তা �দখা যাে� না।
িকছ��ন পর ও বুঝেত পারল, স�বতঃ এর নীেচ আেট�জীয় কূপ ধরেনর িকছ�  রেয়েছ, যার উৎস মুেখ জল জমা হেয় এমন একটা জলাশয় সৃ�
হেয়েছ।
হঠাৎ ওর মেন হল, নীেচর িদেক �যন িকছ�  একটা দে�র সােথ বঁাধা রেয়েছ।
ও ভােলা কের �দেখ বুঝল, এই দ��র সােথ একটা �মাটা �চন বঁাধা রেয়েছ।
রাজা চ�বম�ন হয়েতা তঁার ধনভা�ার মা�র নীেচ পুঁেত িদেত �চেয়িছেলন। িক� �াকৃিতক ভােবই, জল ওপের উেঠ একটা  জলাশেয়র সৃ� হয়। 
রাজা তখন ওখােন একটা দ� পুঁেত িদেয় িস�কুটা ওখােন �কৗশেল �ফেল রােখন। আর তার সংেকত িলেখ যান ওই শ�িলিপেত।

ও ঝঁুেক আে� আে� �চনটা টানেত লাগল। �বশ ভারী িকছ�  �যন একটা বঁাধা রেয়েছ �চন টার সােথ। �বশ ক� হে� টানেত।
অেন�ন টানাটািনর পর �বশ বড় িস�কু পােড়র িদেক এল। রণজয় হঁাফাি�ল। �বশ ক� হেয়েছ কাজটা করেত । ও কােছর িদেক �টেন আনেতই,
ওর সে�র �লাক� "মাশা�া!! 
বেল ওর সােথ হাত লাগল। রণজয়  িকছ�  বলল না। এই মুহ� েত�  ওর সাহায�  জ�রী।�বশ ভারী িস�কু। একা �টেন �তালা অস�ব �ায়।
এত�েন কােঠর  পুত� েলর মেতা দঁািড়েয় না �থেক কােজ হাত লািগেয়েছ এটাই অেনক।  ব� কে� িস�কু টােক �টেন �তালা হল।
পােড় আনেতই �দখা �গল, �বশ ভারী িস�কু। এতিদন জেল থাকার ফেল গােয় িকছ�  শ�াওলা পেড় �গেছ। তেব আ�েয�র িবষয় িস�কুটার গােয়
শ�াওলা পড়েলও এতট�কু মরেচ পেড়িন।
তখন িব�ান কতটাই না উ�ত িছল।
কতবড় �গৗরাব�ল অতীত িছল আমােদর।
িস�কুটা �টেন আনেত �বশ পির�ম হেয়েছ।
ওরা দজুন হঁাফােত লাগল।
রণজয় �দখল িস�েুকর মুেখ �বশ বড় একটা তালা লাগােনা রেয়েছ। 
িক� তালা ভা�ার িকছ�  �তা �নই রণজেয়র কােছ।
ওর সে�র �লাক� পেকট �থেক িক �যন একটা �বাতল �বর করল। স�বত  acid।িছিপ খুেল �ঢেল িদল তালার মুেখ। সে� সে� তালা খুেল �গল। 
�লাক� লািফেয় উেঠ, �বশ গােয়র �জাের  িস�কু টা খুেল ধরল।
রণজয় কােছ িগেয় �দখল, িস�কু ভিত�  �সানার গয়না , �মাহর, বাসনপ� এবং �বশ কেয়কটা অ�ধাত�র মূিত�  রেয়েছ, কৃ� রাধার যুগল মূিত� , বু�মূিত�
ইত�ািদ। ও আেরা ভােলা কের �দখার জেন� ঝঁুকেতই বুঝেত পারল, মাথার �পছেন ঠা�া িরভলবােরর নল �ঠিকেয় রেয়েছ �লাকটা।
িহি�েতই বলল, ও�েলা এখন সব ওর।ওর িদেক তাকােলই রণজেয়র  মাথার খুিল ফুেটা কের �দেব।
রণজয় ওেক বলল এ�েলা কােরা নয়, এসব এখন সরকাির স�ি�।
�লাকটা দঁােত দঁােত িপেষ একটা গালাগাল িদেয় বলল, ' �তার কাজ �শষ। এখন ত�ই চ�পচাপ �যমন এেসিছিল �তমন চেল যা। 
রণজয় বলল, িক� �ীিত? �স �কমন আেছ? কখন ছাড়েব �তামরা ওেক?
�লাকটা বলল, িনেজ �বঁেচ িফরিছস এটাই অেনক। 
রণজেয়র �ধেয��র বঁাধ ভাঙল। এত�ন অেনক সহ� কেরেছ, আর নয়। �লাক� একট�  অন�মন� হেতই, ক�ারােটর পঁ�ােচ ওেক �ইেয় িদেয় এেকবাের
ওর বুেকর ওপর �চেপ বেস  গলা �চেপ ধরল রণজয়।
িরভলবার �লাকটার হাত �থেক �কেড় িনেয়  �সাজা ওর কপােল ধের বলল, �তার সদ� ার �ক �ফান কের বল, �ীিতর িকছ�  হেল ত�ই এখােনই খতম হেয়
যািব। �ীিতেক �যন সু� এবং অ�ত অব�ায় �হােটল এ িদেয় আেস �তার দেলর �লাক। 



কিল কথা -৬২

এর যিদ নড়চড় হয় �তােক �সাজা ওপের পা�েয় �দব।
�লাকটার গােয় �বশ �জার। িক�, তা হেল িক হেব ,রণজেয়র ল�া চওড়া ব�ায়াম পু� শরীেরর �জােরর কােছ �স িনতা�ই িশ�। ওর হাত
�থেক �মাবাইল িনেয় �ফান করেত যােব, এইসময় সামেন �থেক খুব পিরিচত গলায় আওয়াজ �ভেস এল। 
সুিজেতর গলা।
সুিজত বেল উঠল,
আর কাউেক �ফান করেত হেব না।
ওর সদ� ার এখন থানায় বেস, মামা বািড়র আদর খাে�।

উেঠ আয় রণজয়। ওর িদেক অেনক�েলা িরভলবার তাক করা আেছ, ও এতট�কু �বগড়বঁাই করেল সে� সে� উিড়েয় �দওয়ার অড� ার
আেছ।

িকছ��েণর মেধ�ই �লাক�েক িনেয় �বেরান হল, সুড়ে�র মেধ� িদেয়। �লাক�েক িনেয় িগেয় �সাজা পুিলশ ভ�ােন ত� েল �সাজা থানায়
িনেয় �গল, বঁাকুড়া পুিলশ। জানা �গল �লাক�র নাম আিল।
আিক� ওলিজ� �ম ওখােন তােদর কাজ ��  কের িদেয়েছ। । তারা ওই িস�কু ওখান �থেক আনার আেগ িবিভ� রকম পরী�া
িনরী�া কের �দখেব।
তারপর ভারত সরকােরর দ�ের তা জমা পড়েব।

সুিজেতর সে� রণজয় �হােটেল িফরেত িফরেত িজে�স করল, �ীিত...
ওেক থািমেয় িদেয় সুিজত বলল, �ীিত ভােলা আেছ, আিলর সদ� ার    আসিন িচ এর          কাছ �থেক ওেক উ�ার িকের আনা হেয়েছ।
এরা একটা িবরাট চ�। এেদেশর সব antique চড়া দােম িবেদেশর বাজাের িবি� কের।

�ফােন রণজেয়র কথা �েন সুিজেতর সে�হ হেয়িছল, �য রণজয় গতকাল, এত �জােরর সােথ বেলিছল, �য চ�বম�েনর ��ধন রেয়েছ,
এবং �স �সটা উ�ার করেব, হঠাৎ এমন িক হল, �য এখন িপিছেয় যাে�?
ওর কথামত সুিজত পুিলশ �ক সামিয়ক ভােব সিরেয় �দয়।  িনেজ সব কাজ �ছেড় এমারেজি� বঁাকুড়ােত আেস।  সামেন �থেক সের
�গেল িক হেব, সাদা �পাশােকর পুিলশ সব সময় রণজয়েক নজের �রেখিছল। �যই ওরা সুড়ে�র �ভতের ঢ�েক যায়, সব খবর �পৗ�েছ যায়
সুিজেতর কােছ। বঁাকুড়া পুিলশ �ক বলাই িছল, ওিস, তার দলবল িনেয় হািজর হয় ওই ঘটনা�েল। 

িমিনট পেনরর মেধ� রণজয়রা �হােটেল �পৗ�েছ �গল।
দরজা খুলল, �ীিত। ওেক �দেখ জিড়েয় ধরল রণজয়! বলল, ত� িম �ক আেছা �তা?
�ীিত বলল, একদম। 
রণজয় �ক �হােটেলর �ম পয�� �পৗ�েছ িদেয় সুিজত িফের যাি�ল, রণজয় ওেক �ডেক বলল, সুিজত �শান, এখন দেুটা বােজ। �তার �তা
এসব চ�ের পের লা� হয়িন বেল মেন হে�। এক কাজ কর,ত�ই আমােদর সে� লা� কের তারপর িফিরস।

ঘ�াখােনক পর। লা� টা �বশ জবরদ� হেয় �গেছ। মাটন, িচংিড়, কাতলা সব িছল। �খেয় �দেয় ওেদর �েম বেস সুিজত একটা
িসগােরট ধরাল।
একটা ল�া  সুখটান িদেয় ছাই টা ছাইদািনেত �ফেল, বলল, ' রণ, এবার একবার �গাড়া �থেক গা �তা!  ঘটনার �শষ টা আিম জানেত
পারেলও, �থম �থেক িকছ�ই জািন না �ায়। ত�ই ছাড়াছাড়া বেলিছিল।
আজ �তার মুখ �থেক পুেরাটা �নব।
রণজয় িনেজেক একট�  �িছেয় িনেয় বলা �� করল।
রাজা চ�বম�ন িব�ুভ� িছেলন। তা সে�ও িতিন িছেলন সব� ধম� সিহ�ু।জীবেনর �শষ িদেক িতিন �বৗ� ধেম�র �িত আ�হী হেয় পেড়ন।
িতিন ভগবান িব�ুর নােম ভ�  দান কেরিছেলন,তার উে�খ আমরা এই িশলািলিপর �থম এবং ি�তীয় অংেশ �পেয়িছ। �শেষর অংশ�েত
এই ��ধেনর কথা �লখা রেয়েছ। আমার ধারনা, িতিন ছাড়াও তঁার এই স�েদর কথা জানেতন রণ �পা �চ নােম একজন �বৗ� িভ�ু।
চ�বম�ন হয়েতা রণ �পা �চ এর সাহায� িনেয় তঁার �শষ জীবেন �কান বু�মঠ �তরী করেত �চেয়িছেলন। িক� তার আেগই �� স�াট
সমু��� তঁার রাজ� আ�মন কেরন। িতিন খুব তাড়াতািড় তঁার সি�ত িকছ�  স�দ এখােন লুিকেয় রােখন। এবং সংেকত িহেসেব,
তাি�ক শ�িলিপর সাহায� �নন।
হয়েতা ইে� িছল, যুে� িবজয়ী হেত পারেল এই ধন স�দ ব�বহার কের �বৗ� মঠ গেড় ত�লেবন।
িক� তঁার ইে� অপূন� ই �থেক যায়। যুে� পরািজত হেয় সমু��ে�র হােত ব�ী হন িতিন।
এর পের িক হেয়িছল অথবা চ�বম�েনর �কান উ�রািধকারী িছল িকনা,থাকেলও তােদর নাম িক �স স�ে�� ইিতহাস নীরব।
তেব আর একটা ঘটনা আেছ, এই ঘটনার মেধ�।
রণ �পা �চ  িছেলন একজন সব�ত�াগী �বৗ� িভ�ু। আমার মেন হয় , তঁার কাছ �থেক চ�বম�েনর এই �� ধনভা�ােরর হিদশ
�পেয়িছল,আর একজন �বৗ� িভ�ু 
লবসাঙ গ�াৎেসা।
�বৗ� িভ�ু হেল িক হেব, এনার মন িছল �লাভ ও পােপ পিরপূণ�।
িতিন চ�বম�েনর ��ধেনর কথা বেল আেরা  কেয়কজন �বৗ� িভ�ুর সােথ একটা �� সিমিত গঠন করেলন। সব��াত�াগী িনেল�াভ
িভ�ুেদর মেন বুেন িদেলন �লােভর জাল। তঁারা �চ�া করেলন ওই লুেকােনা ��ধন খুঁেজ �বর করার জেন�। 
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িক�, রণ �পা �চর মুখ �থেক ��ধেনর সংবাদ �বর করেলও লবসাঙ ��ধেনর �কানা �বর করেত পােরন িন। রােগ লবসাঙ রণ
�পা �চ �ক হত�া কেরন। অেনক �খঁাজাখুঁ িজ কেরও �ায় ব�থ�  লবসাঙ, এক ফি� �বর করেলন, িতিন তঁার ��সিমিত �ক আেদশ
িদেলন, এইরকম আেরা এক� ��সিমিত গঠন করার জেন�। 
তােদর �েত�েকর ল�� হেব  ওই ��ধন উ�ার ।
এভােবই চেল আসিছল।
�সই ��দেলর সদস� হল আজেকর এই ষড়যে�র মাথা আসিন িচ। এই �� দেলর সদস� হওয়ায় অেনক িবদ�া জানা িছল ওর।
অধ�াপেকর  �েমাদর�ন �দ �য শ�িলিপ পােঠা�ার কের জানেত �পেরিছেলন, �য ��ধন �কাথায় আেছ, �সটা বুঝেত �পেরিছল
এই আসিন িচ।
�কৗশেল অধ�াপেকর ডােয়ির �থেক ধঁাধা টা চ� ির করার পর, অধ�াপক �ক হত�া কের আসিন।
স�বত �যই �হােটল এ অধ�াপক িছেলন, তােদর সূে�ই আসিন পুেরাটা জানেত পাের। তারপর, ��েন অধ�াপক �ক ধাওয়া কের এক
অেমাঘ িবদ�া �েয়াগ কের তঁােক হত�া কের।
�ভেবিছল , অধ�াপেকর ধঁাধা �থেকই ওরা ��ধেনর হিদশ �পেয় যােব।
িক� িবিধ বাম। 
ধঁাধাটার মােন উ�ার করেত পােরিন আসিন।
এরপর �তা আমায় �খালা খুিল ��াব �দয় , আধা অিধ বখরার কথা বেল। তােত আিম রািজ না হওয়ায় �কৗশেল �ীিতেক
িকডন�াপ কের।
বািকটা �তা ত�ই জািনস।
এই বেল রণজয় চ�প করল।
সুিজত এত�ন মন িদেয় �নিছল। একটা �ফান আসেত ও উেঠ িগেয় কথা বেল এল। 
এেস বলল, রণজয় আসিন পুিলেশর ডা�া �খেয় সব সিত� �ীকার কেরেছ।
তেব ত�ই সিত� �খল �দখািল একখানা। 
ত�ই িফের যাি�স কেব?
রণজয় বলল, ওই কাল িফের যাওয়ার ইে� আেছ।
সুিজত ওেক বাধা িদেয় বলল, �শান, কাল �তার িফের যাওয়া হেব না। এখানকার িড এম আসেছন কাল �তার সােথ �দখা করেত।
�তােক সংবধ�না �দওয়া হেব।
আ�া আজ আিম চিল। �তারা �র� �ন। 
িফের িগেয় একটা �ফান কিরস।
সুিজত �বিরেয় �গল।
রণজয় দরজা ব� কের িদেয় এেস খােট ল�া হেয় �েয় বলল, এবার �ধু ঘুম আর ঘুম।
ত� িমও একট�  �র� িনেয় নাও �ীিত। সে��েবলা �বড়ােত �বেরাব।
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Arkative Arkative 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.

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

Arkative Arkative 
A C R Y L I C  O N  C A N V A S  

P R I C E - 1 2 0 0 0 . 0 0

G O U A C H E  C O L O U R  O N  P A P E R  

P R I C E - 2 5 0 0 . 0 0

P R I C E  S T A R T  F R O M  1 1 0 . 0 0

A C R Y L I C  O N  P A N A L / / C A N V A S

 contact for more details- 7044099328
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