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সু-শ�ামা� ব� এেব মহা�েত রত।
এেসেছন িফের উমা, বৎসেরর পের,
মিহষমি��নী�েপ ভকেতর ঘের;

বােম কমকায়া রমা, দি�েণ আয়ত-
�লাচনা বচেন�রী, �ণ�বীণা কের;
িশখীপৃে� িশখী�জ, যঁার শের হত
তারক—অসুরে��; গণ-দল যত,
তার পিত গণেদব, রাঙা কেলবের

কির-িশরঃ; —আিদ�� �বেদর বচেন ।
এক পে� শতদল৷ শত �পবতী—
ন��ম�লী �যন একে� গগেন!—

িক আন�! পূ�� কথা �কন কেয়, �ৃিত,
আিনছ �হ বাির-ধারা আিজ এ নয়েন?—
ফিলেব িক মেন পুনঃ �স পূ�� ভকিত?

 
কিবতা: আি�ন মাস

কিব: মাইেকল মধুসূদন দ�
 

-----------------------
 

আপামর ব�বাসী এখন �তী�ায় রেয়েছন 'মা'-�ক বরণ করবার জন�। মেনর
িভতর চাপা উ�াস িনেয় এখন �ধু িদন �গানার পালা। 'কিল কথা' �কাশনাও তার
ব�িত�ম নয়। শরেতর আকাশ মােনই উৎসেবর আেমজ, আর উৎসব মােনই
উপহার। সারা বছর ধের অগিণত পাঠককূেলর কাছ �থেক �য অভ�তপূব� সাড়া

�পেয়িছ তােত আমরা ধন�। এবাের আমােদর পালা আপনােদর জন� নত�ন উপহার
িনেয় আসার। তাই দগু�া পূজার �া�ােল 'কিল কথা' �কাশনী িনেয় আসেছ তােদর
শারদীয়া পি�কা কিল কথা ভিলউম-২(�পপারব�াক) "শারদীয় সংখ�া", �ধুমা�

আপনােদর জন�। 
আমােদর �ত�াশা আপনােদর মেন মােঝ আরও �বশী কের �পৗ�ছাবার। 

আপনােদর সকেলর পুেজা খুব ভাল কাট�ক, এই কামনা কির।

*** �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।
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কথা িনেয় কত কথাই আেস,
কথার িপছেন কথা,

কথার আবার আেগও �ছােট,
কথার িবনুিন লতা।

কথা বলেব না, �ধুই �নেব,
তাই িক কখনও হয়?

ওের বাবা, এেত �তা আবার,
�পেট গ�ােসর ভয়।

এখন সহজলভ� �ােনর কথা
�যখােন �সখােন ট�প,

মন মােন না, দােয়েত পড়েল 
এসব কথায় চ�প।

সাহায� �নেব, দ ুকথা �নেবনা
তাই িক কখনও হয়,

আের পাগলা, ব�াটা কােত পেড়েছ
কথা না �শানােল হয়?

এ কথাই �য কেব �ফরত আেস
�সটাই �মা�া কথা,

�তরী �থেকা �নেত �সসব
�মটােনা বুেকর ব�াথা।

কথার িপেঠ কথা �বেচ �বেচ
অেনেক �জাটায় ভাত,

বাছা বাছা কথা �কােট�েত উঠেল
তাবড় তাবড়ও মাত।

�ল �ফাটােনা কথার �ালায়
�েল িন এমন নাই,

এমন অেনক কাজও �য কির
কথার যুি� তাই।

অকথা কুকথা সারািদন বেল
অেনেকর �ফােল বুক,

�ভেবও �দেখ না, একথাই তার
আয়নায় �দখা মুখ।

কথার ছে�, কথার সুেরেত
এখন ভের না মন,

�বাঝাই যায় না এমন কথা
�বেজ চেল সারা�ণ।

কথােতই আেছ �গ�  নরক
কথােতই সুরাসুর,

কথােতই হয় জ� মৃত� �
কথােত িনকট দরূ।

এই অিছলায় কত শত কথা
�িনেয় �গলাম আজ,

িক কির বেলা, কথার কঁাথা,
�বানাটাই �মার কাজ।

কিল কথা-০২কিল কথা-০২কিল কথা-০২

রাজকুমার বািরকরাজকুমার বািরক
☆☆ কথাকিল ☆☆☆☆ কথাকিল ☆☆

আিমই �সই পু�ষ,
ইেভর আদম বা ��াপু� মনু।
আিমই �সই আয� পু�ষ,

সর�তী নদী তীের �দব িদবাকরেক সা�ী �রেখ 
রচনা কেরিছলাম পৃিথবীর �থম সািহত� �বদ।

আিমই �সই পু�ষ,
সীতার সতী� র�ায় সাগর পার কের িবন� কেরিছলাম রা�স কুলপিত

লে�শ রাবনেক।
আিমই �সই পু�ষ,

�ীর সতী� পির�ার জন� যােক বাধ� কেরিছলাম আ�েনর �লিলহান
িশখার মেধ� �েবেশ।
আিমই �সই পু�ষ,

অবলা নারীর �কশ আকষ�ণ কের �টেন এেনিছলাম ভরা রাজভায়,
�পৗ�ষে�র অহংকাের।
আিমই �সই পু�ষ,

স�ুেখ পেপৗি� সম বধুর ব� আহরন �দেখও নীরেব ধেম�র �দাহাই িদেয়
�থেকিছ িনঃশ�।
আিমই �সই পু�ষ,

স�রিথ িমেল অেবাধ িশ�েক হত�া কের উ�ােস �ফেট পেড়িছলাম
কু�ে�� �া�ের।
আিমই �সই পু�ষ,

যুে�র িনয়ম ভ� কের রথ িন�মেন রত িনর� বীরপু�ষেক কেরিছলাম
রেথর পােশই তীর শলাকায় িব�।

আিমই �সই পু�ষ,
শত �াতার মু�ে�দ কের, কিল� জেয়র উ�ােস লােখা লােখা মানুেষর

বুেকর র� �মেখ বেসিছলাম মগেধর িসংহাসেন।
আিমই �সই পু�ষ,

রণচ�ভী কািলকােক শা� কের পৃিথবী �ংেসর হাত �থেক বঁাচােত তঁার
পদতেল হেয়িছলাম শািয়ত।

আিম �সই পু�ষ,
�ি�য়গেনর অপকেম�র সাজা িদেত একুশবার ধির�ীেক কেরিছলাম

�ি�য় শূন�।
আিম �সই পু�ষ,

ভরা রাজসভায় নারীর ব� আহরেন নারীর ময�াদা ও স�ম র�ায় অ�রােল
�থেক জিুগেয়িছ ব�।
আিম �সই পু�ষ,

বীর আেলকজা�ােরর �চােখ �চাখ �রেখ বেলিছলাম আিম রাজা, রাজার
স�ান �ত�াশা কির।
আিম �সই পু�ষ,

দধু�ষ� ইংেরজ বািহনীর হাত �থেক মাতৃভ� িমর অংশ িছিনেয় িনেয় �ঘাষনা
কেরিছলাম �াধীনতা।
আিম �সই পু�ষ,

নারীর �বধব� য�ণা �থেক মুি� �দবার জন� একা লড়াই কেরিছলাম
সমােজর হাজােরা র� চ�ু উেপ�া কের।

আিম �সই পু�ষ,
িব�দরবাের সগেব� �ঘাষণা কেরিছলাম আিম �সই �দশ ও ধেম�র বাহক যার

�িত� কণায় িমেশ অিহংসার বাণী।
আবার আিমই �সই পু�ষ,

িনভ� য়ার ব� আহরন কের নরখাদক প�র মেতা খুবেল খুবেল �খেয়িছলাম
তার শরীেরর নরম মাংস িপ�।

আিম �সই পু�ষ,
�য িকনা কােরা িপতা, �ামী, �াতা, জামাতা, সংসােরর অিভভাবক ও

একাধাের সৃ� ও র�াকত� া।
আবার আিমই �সই পু�ষ,

�ংেসর দামামা ও �লাভাত�র �লিলহান িশখা �ািলেয় �েণ �েণ পৃিথবীেক
কেরিছ ভারা�া�।

ন�ায়-অন�ায়, সৃ�-�ংস, �মা-শাি� এসেবর �েন �ণাি�ত আিম �সই
আিদ অকৃি�ম পু�ষ।

~~ আিম �সই পু�ষ ~~~~ আিম �সই পু�ষ ~~
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(ভােলাবাসায় বাসার

�েয়াজন হয়না, �েয়াজন

�কবল দু� পিরপূরক হাত;

এমন দু� হাত �পেল ভােলা

বাসা িনেজরাই বাসা �তির

কের �নয়।)

টট লমল পােয় �ভজা রা�া
ধের এিগেয় আসেছ আি�কােলর
জরাজীণ�  একটা সাইেকল।
িনম�াল� �চ�া কেরও �চঁােখর জল
আয়ে� রাখেত পারেছনা, এই
একপশলা বৃ� �যেনা �নেমিছল
তার এই ক�ন অব�া �দেখই।
বাবা মারা যাওয়ার পর এই
িনম�াল� নাম টাও সমেয়র সােথ
সােথ �ায় ধুেয়মুেছ সাফ
হেয়েগেছ, এখন অবিশ� যা পের
আেছ তা হেলা িনমু, ফুলওয়ালা
িনমু।

সামান� একজন ফুল িবে�তার  এমন অথ�পূণ�  নাম থাকেত আেছ নািক! যাইেহাক এসব নামধাম িনেয় িনমুর িকছ�  আেস জায়না।

  িনেজর বলেত ওর আেছইবা �ক, ওই একটা জরাজীন� সাইেকল, ওই সাইেকেল কেরই �ভার �ভার �বিরেয় পেড় ফুল িবি�র জন� আর
ওর ভােলাবাসা সুজাতা।

 কলকাতার এই  য�ব শহেরর মানুেষর িক আর সময় আেছ সকাল হেল ফুল ত�লেত �বেরােব, �স সব �তা হয় �াম বাংলায়। �াম বাংলার
মা ঠাকুমা, কুেচকাচার দল �ভার হেত না হেতই ফুেলর সািজ িনেয় �বিরেয় পেড়, ওসব এক আলাদা আন�। শহেরর বািস�ারা এই �াদ
পায়িন আর যারা �পেয়েছ তারা বার বার ছ� েট �যেত �চেয়েছ �সই  অ�হীন মােঠ, �যখােন আকাশ বাতােস �খলা কের সবুেজর আভা।
িক� এই ছলনাময় যা�ব শহের যারা একবার �েবশ করেব সহেজ িন�ার �নই তােদর।

  স�ু ও পায়িন িন�ার। বাবা মারা যাওয়ার পর িনেজর �াম �ছেড় শহের এেসিছল একটা কােজর জন�,দইু পয়সা আয় কের বৃ�া মা
আর �বােনর মুেখ দেুটা ভাত ত� েল �দেব বেল। িক� ও জানত না শহেরর এমন িকছ�  রা�া আেছ যার �শষ �কােনা অ�কার গিলেত। �সই
তেব �থেক ও হেয় উেঠেছ স�ু ভাই। এক নাম করা পিততালেয়র দালাল ও। �েনজার �ময় �দর িনেজর িভক�ম বানায় ও, কারণ
পিততালেয় আসা বাবুরা সদ� �যৗবন�া� �মেয়েদরই �বিশ �রট �দয়।  কেতা �মেয়েক এই ভােব ও �ঠেল িদেয়েছ অ�কার গিলেত।  িমেথ�
ভােলাবাসার �িত�িত িদেয় �মেয়েদর  জীবন ন� করার মেধ� ও �যেনা এক আলাদা আন� খুঁেজ �পেতা।

গ�ার ঘােটর সামেন সাইেকল টা দার কিরেয় একদেৃ� তািকেয় আেছ িনমু, ও �দখেছ �কমন কের শহর ঘুের আসা কােলা জল িমেশ
যাে� গ�ায়, আবার ও �দখেছ সাদা ধুিত পড়া একজন �া�ণ গ�ার জেল ড�ব িদেয় ওই �ভজা গােয় সূয� �নাম করেছ, তার পােশই ঝুপ
ঝাপ কের লাফ িদেলা �গাটা চােরক বা�া, ওরা মেনহয় গ�ার জেল সঁাতার �শেখ। ওর মেন পড়েলা �সিদন রােত বলা সুজাতার কথা টা,
সুজাতা �ক িবেয়র ��াব িদেয়িছল িনমু িক� সুজাতা িনমুর মুেখ হাত �ঠিকেয় বেল উেঠিছল -" িক বলেছা িক, চ�প চ�প, ওরা �তা �নেত
পােব, আমােদর িবেয় কখেনা হবার নয় িনমু, ত� িম জােনানা কেতাটা ভয়ংকর এই সমাজ, এই সমােজর অ�কার গিলর জাল �য কত
সানামধন� ব�াি�েদর বাগান বািড়েত িমেশেছ তার ধারণা �নই �তামার। সব �থেক বড় কথা আিম �তা অপিব�। সমােজর কােছ আমার
একটাই পিরচয় পিততা, পিততােদর  িবছানা ভাগ করা যায়, তােদর দঃুখ �কউ ভাগ করার অিধকার এই সমাজ এখেনা কাউেক �দয় িন
জােনা িনমু "

 এই কথা �েলা বেল সুজাতা চেল �গিছেলা। 



আ�া এই গ�ায় �তা �রাজ কেতা কােলা জল �মেশ িক� কই গ�ার পিব�তা ও �কউ �কেড় িনেত পাের িন, পূজায় লােগ এই গ�ার জল,
িক� �কউ �তা বেল না এই জল অপিব�, তাহেল সুজাতা �কেনা অপিব� হেব?  হেত পাের সুজাতার শরীের অেনক পু�েষর �শ�  আেছ,
িক� সুজাতা �তা ই�া কের �বেছ �নয়িন এই জীবন, ওই �য়েরর বা�া স�ু ভােলাবাসার নাটক কের এই অ�কার পি�েত �বেচঁ িদেয়েছ
আমার সুজাতা �ক, ওর �তা �কােনা �দাষ �নই, ও অপিব� না, �নেছা সবাই ও অপিব� না, ও �ধু আমার সুজাতা,আমার"।

   �মামবািত �ালােনা ঘুপিচ ঘর টায় ঢ�েক আেস সুজাতা , বুেকর ওপর �থেক সিরেয় �ফেল শািড়র আবরণ।। আয়নার সামেন দাড়েয় ও,
�� িকছ�ই �দখেত পায়না,, যা �দেখ তা সবই অ�কার।। অ�কার ওর খুব ি�য় কারণ অ�কাের আলাদা কের আর কােলা রং �চােখ পেড়
না, অ�কার িনেজই বসবাস কের এক আকাশ কেলা-পরদ বুেক িনেয়। হটাৎ �কমন �যেনা ঘৃনা হয় ওর িনেজর শরীর িনেয়, িচকন গাল,
হা�া �মদ যু�  �কামড় , দশৃ�মান ি�েভজ এই সব িদেয়ই �তা ও এত িদন জায়গা কের িনেয়েছ অজ� িপশােচর িবছানায়, িক� কােরার
মেন জায়গা করেত পােরিন। অথচ নীমু! ও �তা কখেনা িফেরও তাকায়িন ওর উ�ু� �ন এর িদেক, কখেনা ছ�ঁ েত চায়িন ওর নরম �পট,
কতবার সুজাতা িনেজেক �মেল ধেরেছ ওর সামেন িক� �িতবার সুজাতার গােয় কাপড় জিড়েয় িদেয় জাপেট ধের চ�মু �খেয়েছ ওর
কপােল। 

    সুজাতা আর পাের না িনেজেক ধের রাখেত, ওর �কমন �যন মেন হয় ওর কােন কােন �কউ বলেছ "" ত�ই �বশ�া, এই  িনঃ�াথ�  ভােলাবাসা
�তার জন� নয়, �তার জায়গা িবছানায়, ঘােমর �েশ� , কােরার মেন নয়""    ।।

    লাল �পেড় সাদা শািড় পেড়েছ সুজাতা, �খঁাপায় একটা �কেনা রজনী র মালা জড়ােনা, �যিদন নীমুর সােথ ওর �শষ �দখা �সিদন িনমু
খুব য� কের পিরেয় িদেয় বেলিছল " ত� িম এই ফুেলর মেতা সু�র, �তামার �দেয়র ��েম পেড়িছ, িবেয় করেব আমায় সুজাতা?"

   আজ �সই মালা পেড়েছ ও, কপাল জেুড় লাল আভা, িনমূ র নাম কের পড়া লাল িসঁদরু, এই সমাজ �তা আর িনমূর হাত �থেক িসঁদরু
পড়ােত িদেলানা , তাই ও িনেজই পেড়েছ।। ও আজ সকােলই �েনেছ স�ু ভাই জানেত �পেরেছ িনমু আর ওর �গাপন ��েমর কথা, তাই
�গািজেয় ওঠা এই �ছা� চারা গাছ বৃে� পিরনত হওয়া র আেগই উপের �ফলেত চায়।। িক� সুজাতা �বেচঁ থাকেত তা কখেনা হেত �দেব
না। খুব স�প�েন সুজাতা �নেম আেস গ�ার ঘােটর িসিড় �বেয়, অ�কাের িমেশ থাকা �ব�ঁশ দেুটা কােলা �চােখ সেজােড় �গঁেথ �দয় দেুটা
ল�া সূচ । ব�াথায় কিকেয় ওেঠ অবয়ব�, সুজাতা বেল চেল-- 

 "�তার দ�ৃ আর ছ�ঁ েত পারেবন িনম�াল� �ক, �যই �চঁাখ িদেয় ত�ই এত িদন িবষ �ছািরেয়িছস পিব� �ময় �েলার জীবেন আজ �তার এই
�দখার �মতা আিম �তার �থেক �কেড় িনলাম । এত িদন এই সূচ িদেয় আিম রজনীর মালা �গেথিছ আজ এই সূচ িদেয় ব� করলাম �তার
�নাংরা নজর,, যেতা বার িনম�াল� র মেতা পিব� ভােলাবাসায় �তােদর মত জােনায়ােরর দ�ৃ পড়েব তেতাবার আমার মেতা সুজাতা আসেব
বার বার আসেব এই দ�ৃ উপেড় িনেত""

    হটাৎ একটা বা�ার িচৎকাের সি�ত �ফের নীমূর ,, o �দেখ অেনক �লােকর িভড় জেমেছ ঘােটর �শষ িসিড়েত,, িভড় �ঠেল ও এিগেয়
িগেয় �দেখ স�ু পেড় আেছ ,, রে� �ভেস যাে� ওর সাড়া শরীর, �চঁাখ দেুটা �যেনা �কউ �বল আে�ােশ উপের িনেয়েছ। স�ু র এমন
র�া� শরীর �থেক এবার �চাখ সরােতই ও �দখেলা লাল �পেড় সাদা শািড় পের �ক �যেনা �েয় আেছ, ওই �েয় থাকা �ময় টােক জিড়েয়
আেছ অজ� মানুেষর কট� ি�,, সামেন �গেলা না িনমু, ও বুঝেত �পেরেছ ওটা ওর সুজাতা, এই শাড়ীটাই �তা ও সুজাত �ক িকেন িদেয়িছেলা
আেগর বছর অ�মী �ত।।  ও মেন মেন  �হেস ওেঠ, হায় �র সুজাতা, ত� িম িক ভাবেল এই পিব� গ�ার জেল িমেশ �গেল ত�ই সকেলর কােছ
পিব� হেয় যািব,, তািকেয় �দখ একবার ,, ওরা �য এখনও �তােক অপিব� বলেছ �র, ওরা বলেছ ত�ই নািক �বশ�া, পড়েলা না �র এই গ�া
�তােক পিব� করেত পারেলা না,, হেলা না �তার মুি�।

কিল কথা-০৪কিল কথা-০৪কিল কথা-০৪

আ�া একট�  ভাবুন �তা; সিত� িক সুজাতার মুি� �নই? নািক আমরাই ব�ী আমেদর ঘৃণ� মি�ে�?



কিল কথা-০৫কিল কথা-০৫কিল কথা-০৫

খন  শরৎ  �ায়  ছায়  ছায় 
করেছ। অ� িব�র ঠা�াও পেড়েছ।
আেলা ঝলমেল নীল আকােশ �ভলার
মতন সাদা �মঘ �ভেস �বড়াে�।
কালীপুেজা �শষ হেয়েছ �বশ িকছ� িদন
হেলা। ছ�� �শষ হেয় �গেছ িক� ছ��র
আেমজটা রেয়েছ। আলেসিম ভরা
িবেকেল সকেল তরতাজা মন িনেয়
বািড় �ফের। সে�� নামেত সবিকছ�
�থেম যায় �যন। এমনই এক শা�
স��ায় পাড়ার চােয়র �দাকােন এেলা
রাজ।ু

রাজ ু: একটা চা দাও �তা চাচা। এই
একটা বাদাম িব�� ট িনলাম।

চা ওয়ালা : �ম নাও । টাকা িদও িক�
আজ।

রাজ:ু কত বািক?৩০ টাকা �তা?

চা ওয়ালা: হঁ�া।িক� আজ িক করেব?
ওই বািড়েত অেতা ঝােমলা করেল,
কাজটা থাকেব না। না!

ত

রাজ ু: ধুর, ওসব �ছাট কাজ কের িক হেব? বড় কাজ িনেয় �দিখেয় �দেবা ওেদর।

চা ওয়ালা: �ক �দেব? ত� িম �তা আবার কােরার �থেক সাহায� নাও না ।

রাজ:ু ত�ই থামিব?!!!!

 চা ওয়ালা আর িকছ�  বলল না। রাজ,ু ওরেফ র�ন িশকদার �পশায় ইেলক�ক িমি� এবং মােঝ মােঝ পাড়ার ঝােমলােত িনেজর ঘাম জমা
নাকটা গিলেয় একট�  ঝগড়া করার একটা 'Part time business' আেছ ওর। যিদও পাট�টাইম িবজেনস এর জন� ফুলটাইম কাজটা চেল �গল,
তেব �সটা িনেয় তার মেন এক �ফাটাও দঃুখ �নই। বািড়েত মা-বাবা �কউ �নই। িবেয় কেরিন। যত আয় তত ব�য়! অবশ� িবেয় করেব িকভােব?
সে�েত তাস িপ�েয়, �ােব আ�া �মের, �দাকান �থেক �� তরকাির িকেন �খেয় একটা �জাের �ঢকুর �তালার পর নাক ডাকায় �য �ছেল,
তােদর িবেয় �দওয়া িশেবরও অসাধ�। তেব রাত বােরাটায় পাশবািলশ জিড়েয় ঘুমােনার সময় �ছেলেদর মন�েলা �য কতটা একা হেয় যায়,
�সটা তারাই জােন ।মেন মেন ক�নার িডিঙ চেড় এিগেয় চেল এক শালুক ভরা নদী পেথ । পািখর িকচিমচ আওয়াজ, সুেরলা হাওয়ার সে�
খুঁেজ �বড়ায় �সই অেচনা হিরণীেক। তারপর আর িক? �চাখ খুেল �দেখ সকােলর আেলা �চােখর উপর �খলা করেছ। পদ� া�েলা নািমেয়
�দওয়ারও �কউ �নই। সকাল সকাল ' িক �গা ' বেল ডাকার �কউ �নই। এমন �কউ �নই �য আয়নার সামেন �ান কের এেস দঁািড়েয় চ�ল
আঁচড়ােব, তার িস� িপেঠর উ�তায় �স উে�িজত হেব। িপছন �থেক িগেয় জিড়েয় ধরেব, হালকা একট�  আদর করেব সদ� িস� গলায় কােছ।
�স বাধা �দেব না। �ধু িম� কের বলেব, ' আহা ছােড়া। �কউ �দেখ �নেব।' র�ন বলেব, ' আিম ছাড়া �ক আেছ আর। আিম �দখেবা, আিমই
আদর করব। '

    িক� ,এসব তার জীবেন ক�নার মতনই। �স এই িচ�ায় হািরেয় যায়, কত �� �দেখ। িক� তার মেনর রাজকুমারী �য �কাথায় �ক জােন।

- "এই জােনায়ার �ছেল আমার তাস�েলা �কাথায়?"

    সুেবাধদা, তাস �খলায় রাজরু আসল �িত��ী। পুেরা �যন ই�েব�ল - �মাহনবাগান। কখনও সুেবাধদা সব িজেত �নয়, কখেনা আবার
রাজ।ুিক�, এখন �দেখ �বশ িবর� লাগেছ।িক�,উেঠ �যেতও পারেব না। তাহেল বলেব ভয় �পেয় পালাে� । অগত�া বেস �থেকই উ�র করল,
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রাজ ু: �তামার বািড়েতই �তা কাল �রেখ এলাম।

সুেবাধ : না, �নই �তা! কাল িগেয় খুঁেজ িদেয় আসিব।

রাজ ু: �ম যাব।

সুেবাধ দার �ফান �বেজ উঠেলা। কােন দরূ� কমােনার য�টা লািগেয় �হেস �হেস কথা বলেত �� করল। এই সুেযাগ, চা টা �শষ কের রা�ায় নামল। ওখােন
বেস থাকেত ইে� করেছ না। আেলা ঝলমেল রা�া িদেয় �হঁেট চেলেছ। একটার পর একটা হ�ােলােজন আেলা তােক �যন একলা থাকেত িদেত চায় না। িক�
কমলা আেলার �রখায় জিড়েয় থাকা ব�ুে�র হাতছািন রাজ ু�বােঝনা। তাই মন �থেক আেরা একা হেয় পেড় এক পথ�� পিরযায়ী পািখর মতন। ভ� �মেঘর
�ভলায় শীেতর ��ন। নীল আকাশ উ�ল হলেদ চঁাদ এবং নীচ িদেয় হঁাটেত থাকা হতাশ এক মানুষ সব িমেল একাকার হেয় যায়। কুয়াশায় মাথা িভজেত
িদেয় �স �কৃিতর সে� িমেশ �যেত চাইেলও ; ঠা�ার ধাত আেছ। তাই হঁাটা ব� কের একটা ব� �দাকােন বসেলা। এখােন একটা �বি� পাতা থােক। �যখােন
�কউ খুব একটা বেস না তেব, রাজ ুএই জায়গাটা সবেচেয় �বিশ ভালবােস। রা�ার �ক ওপােরর বািড়টার �দাতলায় �য ঘর, �সখােনই �তা থােক র�েনর সুখ।
তেব সদা িসে�ল রাজরু মেনর �নৗেকা এই ঘােটর িদেক হঠাৎ কের ছ� েট চেল �গল �সটার একটা �ছা� গ� আেছ।

িদনটা িছল এই বছেরর সর�তী পুেজার। পাড়ায় �বশ �জারদার অনু�ান করা হেব বেল �ক কেরেছ �ােবর সদস�রা।তেব, র�ন �কােনা �ােবর সে� যু�
নয়। ওর কাজ িছল ঠাকুেরর প�াে�েল লাইট সাউে�র কাজ কের �দওয়া। �সই উপলে�� রােত িখচ� িড়র আেয়াজেনও ও িছল। �বশ �জাের গান চািলেয় মজা
করিছল সকেলই। এমন সময় ওই বািড়টা �থেক �বর হেয় আেস একটা �ছেল আর তার বাবা। 

' �তামােদর �কােনা কাজ �নই? এত �জাের �জাের �ক গান চালায়? ... িবদ�ার �দবী সামেন এরকম জঘন� গান �েলা চািলেয় িক �মাণ করেত চাইেছা।এবার
যিদ �জাের গান করেত �েনিছ, পুিলেশ �ফান করব িক�।'

এই একটা �মিক, �সই পাড়ায় চা�ল� সৃ� করল। �কউ পে�, �কউ িবপে� এেক অপেরর সে� ঝগড়া করেত �� করল। িবপদ বুেঝ র�ন �গল সব িকছ�
থামােত। বলল, 'এই �তামরা থােমা!... থােমা সবাই। এত ঝােমলা না কের আওয়াজটা কমােলই হয়। আর কাকু, একিদেনরই �তা ব�াপার। কাল �কােনা গান
চলেব না, এই চালািব না �তা?'

অবেশেষ �সটাই �ক হেলা। এেত অেনেকই খুিশ হেব না, র�ন জানেতা। িক�,�স ঝােমলা একদম পছ� কের না। িক� তারপর যা হল, তােত তার পৃিথবীটা
�যন �কঁেপ উঠেলা। না �কােনা খারাপ িকছ�  �তা হয়ই িন, বরং �যটা হেলা �সটা হওয়ার জন�ই হয়ত তার ভাগ� অেপ�া করিছল। একটা �মেয় �বর হেয় এেলা
�সই বািড় �থেক। রাজরু �চাখ আটেক �গেলা �সই �মেয়টার �চােখর িদেক। িক ব�াি��, িক রহস�ময়ী। �যন তার �দয় �ভদ কের তািকেয় �দখেছ তার মেনর
�চারা কুঠুির �েলা। আর একট�  একট�  কের �ান িনেয় িনে� রাজরু িন�াস ��ােস। তার �চােখ আজও �ভেস যায়, তার �ঠঁােটর পটিচ��েলা। িকেসর �যন
একটা মায়া িছল, �ক �যন অ�রার মতন। �সিদন র�েনর মন �থেক শরীর, সব িকছ�  উ�তার উ�ােস �মেত িছল। 

�স �নেম এেস িক বেলিছল তা �শােনিন। তেব, এখন �রাজ অেপ�া কের। িক জািন �কােনা এক িমরােকল যিদ ঘেট যায়।

 �সই আেলা আঁধাির জায়গায় বেস উপর িদেক তাকােলা। ঘরটা অ�কার তেব �স জােন �য হতাশ হওয়ার কারণ একদমই �নই। সেব সে�� সাতটা ।�ায় এক
ঘ�া অেপ�া করেলই �ভেস আেস �সই মাদকতা ঝরােনা দািম �সে�র গ�টা। তার আেগ অবিধ র�ন �যন এক িনি�য় �মৗল। সারািদেনর ব��তার পর
সে��র ধীরগিত জীবন তােক, তার আপন স�ােক িচনেত সাহায� কের। আজ আবার কাজ �গেছ, কাল একবার তপনদােক �ফান করেলই হয়। যিদ কাজ �দয়
�সিদন �তা বেলিছল.... �সই �ব�টায় বেস আকাশ পাতাল িচ�া করেত থােক রাজ।ু িচ�ার ভঁাজ িছ� হয় একটা �টােটার শে�। ওই �তা। খুব �াভািবকভােবই
নামল গািড় �থেক। িক� রাজরু মেন হল �স এক রাজকন�া। পরেন সবুজ শািড়, কপােল �প, হােত একটা ব�াগ। কম আেলায় শরীেরর খঁাজ�েলা আরও
�বিশ রহস�ময়।

 আজ তার �চাখ আটেক �গল ��ানীর সুগভীর নািভর িদেক। �ক �যন একটা কৃ� গহবর। তার িভতর �েবশ করা যায় না। নািক যায়? এবং পাওয়া যায়
নত�ন এক মহােদেশর �খঁাজ। �সটা �ক জােন? 

 আজ তার গাল দেুটাও �যন চকচক করেছ । �ঠঁােটর গাঢ় বেণ�র সে� তী� দইু �চাখ। বািড়র সামেন এেস �খাপা করা চ�েলর ি�পটা খুেল িদেতই দীঘ� উ���
িপঠটা ঢাকা পেড় �গল । �যখােন ও িনেজর �ঠঁাট ছ�ঁ ইেয় বুিঝেয় িদেত চায়, �স �ক কতটা ভােলাবােস।�স তার �সৗ�েয��র পূজারী হেয় �গাটা জীবন কা�েয়
িদেত পারেব। িক� �স সুেযাগ িক �দেব?পাওয়া স�ব?
 আবার তার মুখটা মেন করার �চ�া করল। িক অপূব� সু�রী। নামটা স�বত ��ানী। বািড়র �লাক �নু বেল ডােক। তােক �দেখই �তা মেনর গভীের এক �ু�
স�া বারবার তার অি�� জানান �দয়। রাজেুক �স হয়েতা �ক মতন �চেন না। অজানা অেচনা শে�র িভেড় রাজরু জীবন তার কােছ অপিরিচত �ংস��প
উেপি�ত �নঃশ��। 

     "এবার বািড় যাই", বেল িপছন িফরল রাজ।ু িক� িপছন িফরেতই সেজাের গােল চড় �খেলা। �দখেলা সামেন ��াণীর বাবা দঁািড়েয় আেছ।  তার সে�
আেরা কেয়কটা �লাক, মেন হয় ��াণীর পিরবােররই �কউ হেব। িকছ�  একটা বলেত যাি�ল রাজ।ু িক� তার আেগই ওই �লাক�েলার একজন সেজাের ঘুিষ
মারল �পেট। ব�থায় �গাঙােত থােক �স। এমন সময় ��াণীর বাবা বেল ওেঠ, "ব�াটা শয়তান, �তার ল�া কের না অন� �মেয়র িদেক তািকেয় আিছস, িনল��
�বহায়া �কাথাকার। শালা �মের না িপেঠর ছাল ত� েল �দব। �সিদন আবার পাড়ার গান থািমেয় িহেরা হেত এসিছল। ব�াটার তেল তেল এত মতলব জানেল,
�সিদনই পুিলেশ খবর িদতাম। এই, �তারা দঁািড়েয় আিছস িক? মার ব�াটােক।" কথা�েলা �শষ হেত না হেতই রাজরু গােয় কত�েলা এেলাপাথািড় ঘুিষ, চড়,
থা�ড় এেস পেড়। রাজ ুআ�াণ িনেজেক বঁাচােনার �চ�া কের িক� পাের না। এত�েলা �লােকর কােছ �স একা। আে� আে� তার �চাখ অ�কার হেত ��
কের। অ�ান হওয়ার আেগ �স �দখেত পায় �লাক�েলা িক সব বলাবিল করেত করেত চেল যাে�।

     �ান যখন িফরল, তখন �গাটা পাড়ায় ব�াপারটা জানাজািন হেয় �গেছ। পাড়ার কেয়কজন �লাক, তােক রা�ায় অ�ান অব�ায় পেড় থাকেত �দেখ
ধরাধির কের তার বািড়েত িনেয় যায়। আপাতত বািড়েত এখন তার �কউ �নই। সবাই চেল �গেছ। িক� তােক �দখবারও �কউ �নই। তার শরীর এখনও ব�থায়
জজ�িরত। ওঠার �মতা পয�� �নই। �াি�েত �চােখ ঘুম চেল আেস রাজরু। িক� ব�থার �চােট ঘুম �ভেঙ যায় আবার।

     হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ �শানা যায়। রাজ ুউঠেত িগেয়ও িবছানায় পেড় যায়। একটা চাপা �গাঙািন তার মুখ �থেক �বিরেয় আেস।
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রাজ ু: মা �গা .... আহ!

এবার আওয়াজ এেলা 'ও রাজদুা, বািড় আেছা?'

রাজ ু: উফ্ .... পাগিলটা এেসেছ আবার। �ক, িশমুল? দরজা �খালা আেছ, চেল আয়।

 িশমুল �দৗেড় ঘের �ঢােক। রাজরু এরকম অব�া �দেখ তার মুখটা কঁােদা কঁােদা হেয় যায়।

িশমুল।

এই �সই �মেয়। �ক �যন কােলা �মেঘর বুেক একমা� রামধনু, যােক কােছ আসেত িদেত �নই। দেূর রাখেত হয়। নাহেল �য র�ন দবু�ল হেয় যােব। �স �য অসাধারন হেত চায়,
িশমুেলর সরলতা �সই অসাধারন উ�াকা�ােক দেূর সিরেয় রাখেব। রাজরু মনেন �নুই �য সব, িশমুলেক �স কােছ আসেত �দয় না। ভয় হয় , যিদ �স িশমুলেক ভােলােবেস
�ফেল? মন আর শরীেরর �ে� যিদ মন িজেত যায়!  

িক� এই িশমুল �ক? রাজরু বািড় �থেক িকছ�টা দেূর থােক। িশমুেলর আসেল �কউ �নই। না একজন আেছ। রাজ!ু হঁ�া ওেকই িবশাল কােছর মেন কের। মা বাবা অকােল চেল
যাওয়ার পর �থেক,�স পুেরাপুির একা হেয় িগেয়িছল। বািড় বািড় রা�ার কাজ করত। পড়া�েনা পুেরাপুির ব� হেয় �গিছেলা। অেনক রাত কের িফরেতা। তার জীবেন
একাকী� একটা আঁধােরর মতন �াস কেরিছল । এই সুিবশাল রাত িশমুেলর কােছ িছেলা গলার ফঁােসর মতন।একা বািড় িফরেত �যমন ভয় করত,�তমনই বািড়েত একটা
আত� তােক �াস কের থাকেতা। এরকমই একিদন রােত যখন িফরিছেলা, তখন হঠাৎ �খয়াল করেলা দজুন িপছ�  িনেয়েছ। সামেনর রা�া অ�কার। আেলা কম। িক করেব
ভাবেত পারেলা না। ভেয় গলা �িকেয় যাে�। ওেদর গলা �েন যখন বুঝেলা মদ �খেয় আেছ �স পােয়র �জার বািড়েয় িদেলা। তারাও �জাের হঁাটেত �� করেলা। এরপর
ভেয় যখন �দৗড়ােত �� করল , তখন একটা িচৎকার কােন এেলা । িপছেনর �লাক দেুটা মদ�প গলায় িচৎকার করেত করেত এিগেয় আসেছ, ' এই মা* দঁাড়া । দঁাড়া বলিছ।'
িশমুল ���ােস �দৗড়ােত থােক। আর �ক �সই সময় ধা�া খায় রাজরু সে�। রাজ ুিশমুলেক িচনেতা। িশমুেলর মা বাবার অে��র দািয়� িছেলা রাজেুদর উপেরই। রাজু
�দখেত পায় দইু মাতাল �ছেলেক, যােদর জন�ই িশমুল �ােণর ভেয় �দৗড়াি�ল । রাজ ুতােদরেক ভািগেয় �দয় আর �মিক �দয় , ' �তােদরেক িচেন রাখলাম। কাল সকােল
�দখা করিব। নাহেল, �মের ছাল ত� েল �নেবা।' 

তারাও গালাগাল কের চেল যাওয়ার পর �দেখ, িশমুল তােক জিড়েয় ধের �কঁেদ চেলেছ। 

' এই, শা� হ। ওরা চেল �গেছ। বািড় যািব �তা। চল...'

িক� �স �মেয় �যন তােক ছাড়েত চায় না। ভেয় দঃুেখ জজ�িরত হেয় �ক যতটা একলা হেয় িগেয়িছল, র�নদােক জিড়েয় ধের �ক ততটাই পিরপূন� মেন হেয়িছল িনেজেক। 

�সিদন �থেকই ��। মােঝ মােঝ আেস রাজদুার সে� গ� করেত। রাজরু জন�ই �স পড়া�েনার িদেক িফের আসেত �পেরেছ। �সই টােনই িক িশমুল িফের আেস?

িশমুল: ওরা খুব �মেরেছ তাই না? �দবু জ�াঠার কাছ �থেক �নলাম সব। ত� িম এরকম �কন �গা? ওই �মেয় �তামায়ও মার খাইেয় ছাড়েলা �তা?

রাজ ু: তা, �তার এত ক� হে� �কন! মার �তা আিম �খেয়িছ।

িশমুল : �সটা �তা ত� িম ভােলা কেরই জােনা।

রাজ ু: ও �সই লাভ �লটারটা .... উফ্ মা �গা...

িশমুল : �বশ হেয়েছ। আরও অন� �মেয়র িদেক তািকেয় থােকা। �ক ভােলা, �ক খারাপ, তা �তা আর িচনেল না।

 কথা�েলা একট�  অিভমােনর সে�ই বলিছল িশমুল। িক� হঠাৎ রাজরু কাতরােনা �দেখ, তার অিভমান �ভে� যায়। 

রাজ ু: উির বাবাের .... আর পারিছ না। উফ্ িক ব�থা মা �গা। 

িশমুল : এমা িক হেলা? খুব ব�থা করেছ তাই না? দঁাড়াও আিম মলম এেনিছ, লািগেয় িদই।

রাজ ু: এেনিছস? আ�া, �গাটা িপেঠ মািখেয় �দ। আে� আে� িদিব। বুঝিল? ..... আঃ, আের লাগেছ �তা, �ক কের �দ।

িশমুল : দঁাড়াও, �ক কের লাগােত দাও।

রাজ ু: আ�া, ত�ই আমার জন� �কন করিছস এসব! আিম �ক হই �তার?

িশমুল : �সটা ত� িম আর িক কের বুঝেব! সিত�ই �তা, আিম �তামার �কউ নই। িক� ত� িম আমার সবিকছ�।

ত� িম না থাকেল �কানিদন আমােক কাজ িদত না ওরা। ত� িম না থাকেল আিম অ�কার রা�া িদেয় বািড়েতও িফরেত পারেবা না। ত� িম িছেল বেলই �তা আমার মেনর �জার
�বেড় �গেছ। আর ত� িম বলেছা আিম �তামার �ক!

রাজ ু: শা� হ। এিদেক আয়। এসব না �ভেব, যা কাজ করিছস, �সটা মন িদেয় কর। 

িশমুল : �স �তা আিম সব সময় মন িদেয়ই কাজ কির। �তামার �থেকই �তা �শখা �সসব।

রাজ ু: ওইট�কু মুেখ বড় বড় কথা বলিছস। নাহ্, সিত�ই বড় হেয় �গিছস। 

িশমুল : কথা ঘুরােব না। আিম �তা �তামায় এত ভালবািস বেলা। আজও �তামার জন� রা�া কের এেনিছ। আর ত� িম িকনা ওই বড়েলাক বািড়র �মেয়টার িপছেন ছ�টেছা! ওরা
হেলা চঁাদ। ত� িম ছ�ঁ েত পারেব না। আর ওরা �তামার �কানিদন �মেনও �নেব না।

রাজ ু: এসব �ভেব কঁািদস না �র। একট�  শা� হেয় বস।
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িশমুল : শা� কীভােব হব বেলা! আমার মন �য িকছ� েতই শা� হে� না। �য �তামার জন� সব িকছ�  কের, �য �তামার সব সময় পােশ থােক, ত� িম তােকই �খয়াল
কেরা না। তােক িনেজর �থেক দেূর সিরেয় দাও। আর �য �তামার �কানিদনই পােশ িছল না, ত� িম তােকই আপন কের িনেল।

রাজ ু: ত�ই আমার ভ�লটা �মা কের �দ। আিম সিত�ই বুঝেত পািরিন, ত�ই আমােক এতটা ভােলাবািসস। এতিদন ভাবতাম এই খারাপ মানুষটার পােশ হয়েতা �কউ
�নই। আমার কথা হয়েতা �কউ ভােবই না। িক� এখন সব ভ�ল বুঝেত �পেরিছ। আমার জন� ত�ই কঁািদস না। আমােক একট�  সময় �দ, আিম ধীের ধীের �ক
বুঝেত পারব �দিখস! তখন আর �তােক ক� �দব না। আসেল হঠাৎ কের এত িকছ�  হেয় �গল �তা, তাই মাথাটা কাজ করেছ না। আমায় �ক এই ভােবই
ভােলােবেস যাস, সব ব�থা ভ�লেত চাই।

বেল জিড়েয় ধরল িশমুলেক। িশমুল বুেকর কােছ একটা গরম ��াত অনুভব করল। হঁ�া, রাজদুা কঁাদেছ।

�স বেল উঠেলা , ' �কঁেদা না। আিম আিছ �তা। সব �ক হেয় যােব। আিম....'

আর বলেত পারেলা না িশমুল। কারণ, তার �ঠঁাট দেুটােত িমেশ �গেছ রাজরু �ঠঁাট দেুটা। �থেম ভয় ও পের ল�ায় িশমুল চ�প হেয় রইল। তােদর দজুেনরই �চাখ
কা�ায় �ভেস চেলেছ। িশমুল িনেজেক আর আটকােলা না। �স �ভেস �গেলা; �ভেস চলল চ��েনর গহীন অরেণ�। জিড়েয় ধরেলা এেক অপরেক। িক� থামেলা
না। �ঠঁােটর যু� এমন এক যু� যােত �কউ হাের না। মেনর িমলন হয়, িমলন হয় দইু পরােগর।সব �েশ�র কােছ িজেত যায় এই �শ�। রাজরু খসখেস হাত দেুটা
�মাগত ছ�ঁ েয় চেল তার িপঠ �থেক �কামর অবিধ। �সও থােম না। িনেজেক উজাড় কের �দয়, উ�তােক অনুভব কের িশরায় িশরায়। অবেশেষ, একেফঁাটা
�মালােয়ম জেলর ট�কেরা ঝের পের িশমুেলর মেধ�। �গাটা শরীর জেুড় িশহরন �খেল যায় তােদর। গভীের যায়, আেরা অেনক গভীের �সই মাছ �যন তল পায়।
তারপর আর িক! সকােল ঘুম �ভেঙ যায় িশমুেলর। সব িকছ�  �িছেয় �নয়, বািড় িফরেত হেব। তেব, িফের �স আসেব। আসেতই হেব। এবার একট�  নত�ন ভােব।
নত�ন পিরচেয়।

    ওরা জােন ওেদর পৃিথবীটা খুব আলাদা।�রাজ লড়েত হয়। কখেনা িনেজর সে�, কখেনা আবার িনেজরই �ে�র সে�। রাজ ুিশমুেলর গ�টা এমনই। রাজু
জােননা িক কাজ করেব। �যাগ�তা আেছ যখন িকছ�  একটা �জাগাড় হেয় যােব। িশমুল চেল যাওয়ার পর রাজ ুঅনুভব করেলা, �স �ধু িশমুেলর কথা ভাবেছ।
�ীে�র শহের আজ �যন বস�। �সই বসে�, রাজরু মন বািগচােত �ধুই িশমুল ফুল এবং তার �চাখ জেুড় এক পশলা তৃি�র কা�া।

সমা� 
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ঘুটঘুেট অ�কার। আর এই ঘন
অ�কােরর মেধ� গভীর জ�েলর মেধ�
এিদক �থেক ওিদেক িদক �াে�র মেতা
�াণ পেণ ছ�টেছ এক� �লাক।  �যন
�কােনা িকছ�র হাত �থেক পািলেয় বঁাচার
�শষ �চ�া করেছ। �যন এ�ই তার বঁাচার
�শষ সুেযাগ। িক� হঠাৎ ই িকছ�  একটার
সােথ পা আটেক সেজাের মা�েত পেড়
যায় �লাক�। �কােনা বড় গােছর
�শকেড় পা আটেক যাওয়ায় পেড় �গেছ
�স। হঁাট�র িদকটা �বশ �লেছ তার।
এবার �লাক� আে� আে� হঁাট�র
িদকটায় হাত �দয়। আর  বুঝেত পাের
এভােব পেড় যাওয়ায় হঁাট�র িনচটা �বশ
অেনক তাই �কেট িগেয়েছ। আর তার
হাত িভেজ উেঠেছ তাজা রে�। এবার
�কােনা এক অজানা আতে� আতেক
ওেঠ �লাকটা। আর মেন মেন বলেত
থােক ," এ িক হেলা? আর �বাধ হয় �শষ
র�া হেলা না।  এত�ণ না বুঝেত
পারেলও এবার রে�র গে� �স �তা
�িক আমােক খঁুেজ �ফলেব। না আর
বেস থাকা যােবনা। আমােক উঠেতই
হেব। িনেজেক বঁাচােনার �শষ �চ�া
আমােক করেতই হেব ।" িনেজর মেন
এসব বলেত বলেতই �কােনা মেত
িনেজেক সামেল উঠেত �চ�া কের
�লাক�। আর তার পেরর মু�েত� ই �স
�নেত পায় এক সুেরলা নারী ক�। আর
�লাক� �নেত পায় তার �পছন �থেক
�সই নারী ক� তােক বলেছ ," �কাথায়
যা� ত� িম? আসেব না আমার কােছ?
খুঁজেব না আমায়?"

মবশ�ার রাত। চািরিদেক িনি��

পজূা চ�বত� (মমু)ুপজূা চ�বত� (মমু)ু

"  �লাকটা �বল ভয় �কেপ ওেঠ। তার ষ� ইি�য় তােক জানান িদে� যার �থেক পালােনার বৃথা �চ�া  �স এত�ণ করিছল , �সই িজিনস
এখন তার সামেন দািড়েয় আেছ ।  িকছ�  বুেঝ ওঠার আেগই �স অনুভব কের একটা গরম স�াত স�ােত িকছ�  তার বুেকর চারপােশ �খলা
করেছ। আর পর মুহ� েত� ই �সই গরম স�ার স�ােত িজিনসটা ঢ�েক যায় তার বুেকর চামড়া মাংস �ভদ কের তার �ৎিপে�র কােছ। আর এক
ঝটকায় উপেড় িনেয় আেস তার �ৎিপ�। িন�� জ�েলর সকল িনরবতােক ফালা ফালা কের জ�েলর মেধ� এক মুহ� েত� র জন� �শানা যায়
এক �বল িচৎকার। আর পর মুহ� েত� ই সবিকছ�  আবার আেগর মত িন�ব।....

  এক� অেয়ল ফ�া�িরর সেয়ল িডপাট�েমে�র িচপ ইনচাজ�  িহেসেব নত�ন জেয়ন কেরেছ িরক। এ� এক� িবেদশী ফ�া�ির।

�বশ িকছ�  বছর আেগ পড়ােশানার জন� �স ল�েন আেস। �সখােন �স সেয়ল বা মা� িনেয় িব�র পড়ােশানা কের। আর পড়ােশানা �শষ
হেতই তার এই চাকির। এটাই তার �থম চাকির। �তা িরক এর জেয়িনং এর িকছ� িদন পেরই উপর মহল �থেক একটা বড় �েজে�র জন�
অড� ার আেস। িরক �যেহত�  সেয়ল িডপাট�েমে�র িচপ ইনচাজ�  তাই �কা�ািন �থেক আগামী কাল তােক এক� মা� খনন দেলর ইনচাজ�
িহেসেব �সখান �থেক �বশ দেূর থাকা এক� জ�েল যাওয়ার িনেদ�শ �দওয়া হয়। তাই �স �সিদন রােত একট�  তাড়াতািড় বািড়েত িফের
আগামী কােলর জন� সব �গাছগাছ কের রােতর খাবার �খেয় �ত ঘুিমেয় পেড়।  রােত �স হঠাৎ �� �দেখ " একটা গভীর জ�ল। �কউ
একজন হােত কের কাপেড় �মাড়া িকছ�  একটা িনেয় খুব �জােড় ছ�টেছ। �যন �কােনা িকছ�  �থেক পালাে�। আর িবড় িবড় কের িক �যন
বলেছ। এট�কু �দেখই  ঘুমটা �ভেঙ যায় তার। ঘুম �ভেঙ উেঠ তার এরকম অ��ত �ে�র কারণ �স বুঝেত পােরনা।  আর তখনই তার �েম
থাকা বড় �দওয়াল ঘিড়টার িদেক তািকেয় �স বুঝেত পাের �ভার ছয়টা বােজ।  কােজর জন� সময় মেতা তােক আজ ওখােন �পৗ�ছেত হেব।
তাই এসব িবষয় িনেয় আর �বিশ িচ�া না কের িবছানা �ছেড় উেঠ �রিড হেত কেল যায় িরক।
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িরক  এরপর তার কােজর জন� যথা সময় তার দল�র অন� সবার সােথ জ�েল চেল যায়। িরক এমিনেত খুব িম�ক আর িবচ�ণ �কৃিতর �ছেল।তাই
তার �েমর অন�ান� সদস�েদর সােথও আলাপ জমােত তার খুব �বিশ �বগ �পেত হেলানা।  িরক �যেহত�  নত�ন তাই এইবার �েম িরেকর সাহােয�র জন�
িরেকর সােথ িম�ার িরচাড� েক পাঠােনা হেয়েছ। মধ� বয়সী হাস��ল একজন �লাক িম�ার িরচাড� । িরেকর সােথ িমশেত িম�ার িরচােড� রও খুব �বিশ
সময় লােগনা।
জ�েল তােদর  কােজর জন� িনধ�ািরত  জায়গায় �পৗ�ছােত �পৗ�ছােত তােদর �েমর �ায় িবেকল হেয় যায়। যার ফেল িরক ও িম�ার িরচাড�  িমেল
িস�া� �নয় �য আজ সকেল িমেল িব�াম িনেয় আগামীকাল �থেক পুন� উ��েম কাজ �� করেব।�সই অনুযায়ী গািড় �থেক �নেম �য যার মেতা
িনেজেদর থাকার জায়গায় চেল যায়।
এই �েজে� �িমকেদর থাকার ব�ব�া করা হেয়েছ তােদর �েজ� �ট �থেক একট�  দেূর জ�েলর বাইের।আর জ�ল ছািড়েয় �বশ িকছ�টা দেূর একটা
একতলা বািড়েত িম�ার িরচাড�  আর িরেকর থাকার ব�ব�া করা হেয়েছ �কা�ািন �থেক। আর �সখােন তােদর রা�া বা�ার জন� একজন �ানীয় �লাক
�ক করা হেয়েছ।
�িমকেদর জ�েলর বাইের তােদর ক�াে� নািমেয় িদেয় গািড় িনেয় িম�ার িরচাড�  আর িরক তােদর বািড়েত �পৗ�ছােলা। �সখােন িগেয় তারা �দখেলন
একজন মাঝ বয়সী �লাক তােদর জন� বািড়র �ভতের অেপ�া করেছ। িম�ার িরচাড�  ও িরকেক বািড়র মেধ� ঢ�কেত �দেখ �লাক� মুেখ একটা ল�া
হািস �টেন তােদর িদেক এিগেয় আেস। এরপর �লাক� তােদর সােথ কুশল িবিনময় এবং ট�কটাক কথা �শষ করেত করেত িম�ার িরচাড�  আর িরকেক
তােদর ঘর �দিখেয় িদেয় বেলন,"আপনারা ��শ হেয় িনন।আিম সামেনর ঘের আপনােদর রােতর খাবােরর ব�ব� করিছ।"এট�কু বেলই �লাকটা তার
কােজ চেল যায়।
িকছ��ণ পর  িরক ��শ হেয় সামেনর ঘের চেল আেস। �স �দেখ িম�ার িরচাড�  তার আেগই �সখােন চেল �গেছন আর তার জন� অেপ�া করেছন। 
 এরপর তারা একসােথ খাওয়া �� কের। �খেত �খেত আগামীকােলর কােজর িবষেয় ট�কটাক কথা বেল  তারা।
এবার খাওয়া �শষ কের �য যার �েম চেল যায়। সারািদেনর জািন�েত �বশ �া� িরক। তাই িনেজর �েম এেসই দরজা ব� কের িবছানার উপর তার
�া� শরীরটা এিলেয় �দয় �স। এভােব থাকেত থাকেত কখন �য �স ঘুিমেয় পেড় িনেজও বুঝেত পােরনা।
"িরক । িরক । ঘুম �থেক ওেঠা িরক। আিম এেসিছ �তামার কােছ।" একটা অ��ত নারী কে� িনেজর নামটা �েন আে� আে� �চাখ �মেল তাকায় িরক।
িক� কাউেকই �স �দখেত পায়না। িনেজর মেনর ভ�ল �ভেব �স  �চাখ ব� কের ঘুেমর �চ�া কের।একট�  পর আবারও �স �নেত পায় �সই নারীক� তার
নাম ধের ডাকেছ।এবার িরক �বশ িবরি� িনেয়ই �চাখ �খােল।িক� আবার আেগর মেতাই কাউেক �দখেত পায়না। এবার �স িবরি� ভরা কে� বলেত
�� কের," এখােন িক �কউ আেছন? �কউ িক ডাকেছন আমােক? �কউ এখােন আমােক �ডেক থাকেল ি�জ সামেন আসুন।" িক� অপর �া� �থেক
�কােনা উ�র আেসনা। পিরবেত�  িরেকর ঘেরর মােঝ �দখা যায় এক �ধঁায়ার কু�লী। এ িক এেতা রােত এেতা �ধঁায়া �কাথােথেক আসেছ তার ঘের। িক�
িরক িকছ��ণ �ধঁায়ার িদেক তািকেয় থাকার পেরই বুঝেত পাের �য �সই �ধঁায়ার কু�লী আে� আে� এবার এক� অবয়েব পিরণত হে�।আর এ�
এক� নারী অবয়ব। অবয়ব� �মশ �� �থেক ��তর হেত থােক। আর এবার অবয়ব� একদম �� হেয় িরেকর সামেন ফুেট ওেঠ। িরক �দেখ
এক অতীব সু�রী রমণী তার সামেন দািড়েয় আেছ। �মেয়� আবারও �সই িম� কে� িরকেক  বেল," িরক িচনেত পারেছা আমায়?" িরক ভােলা কের
তািকেয় বেল," কই না �তা আিম �তা আপনােক িচনেত পারিছ না। �ক আপিন?" এবার �সই �মেয়� হঠাৎ কের িবকট শে� হাসেত থােক। আর হাসেত
হাসেতই �স বলেত �� কের," িক ত� িম আমােক িচনেত পারেছা না? িনেজ হােত আমােক সৃ� কের িনেজই ভ� েল �গেল আমােক?"
"িক বলেছন আপিন? আিম আপনােক সৃ� কেরিছ  মােন? িক বলেত চাইেছন আপিন? আিম আপনার কথার িকছ�ই বুঝেত পারিছ না।
এবার িরক ল�� কের �সই �মেয়�র �চহারা �মশ সু�র �থেক িবভৎেস পিরণত হে�। তার িম� ক�� �মশ কক� শ হেত �� কেরেছ।  এবার
�মেয়� তার �সই �মশ কক� শ হেয় আসা কে�ই হাসেত হাসেত বলেত থােক," ও ত� িম আমােক িচনেত পারেছা না তাই �তা? �বশ তেব �দখ �তা এবার
িচনেত পােরা িকনা!" এটা বলেত বলেতই �মেয়�   �চােখর পলেক এক ভয়ানক অবয়েবর �প ধারণ করেত �� কের। এবােবই �মেয়� সু�রী �থেক
�পা�িরত হয় ভয়ানক �কােনা িপশািচিনেত। উফফ িক িবভৎস �দখেত তােক। িক িবভৎস তার চা�িন। �চােখ �যন আ�ন �লেছ । মাথার চ�ল�েলা
�যন ফণা �তালা িবষধর সােপ পিরণত হেয়েছ। আর তার সােথই তার মুখ �থেক �বিরেয় আসেছ লাল লকলেক িজভ।
এবার িরক ল�� কের �সই ভয়ানক অবয়ব আে� আে� তার িদেক এিগেয় আসেছ। আর তার িজভ �যন �মশ ল�া হেয় িরেকর শরীর ছ�ঁ েত চাইেছ।
নাহ আর সহ� করেত পােরনা িরক। ধড়মড় কের িবছানায় উেঠ বেস  হাপােত থােক �স। ঘুম �ভেঙ উেঠ বসার পর িরক বুঝেত পাের এত�ণ যা যা তার
সােথ ঘেটেছ তা ওর �� িছল। 
যা �স এত�ণ �দখিছল তা �য �� িছল এটা �ভেব একট�  �যন সি�র িন�াস �ফেল িরক। িক� হঠাৎ এমন িবভৎস �� �স �কন �দখেলা �ভেব পায়না
িরক।
এরপর টাইম �দখার জন� হাতঘিড়েত তাকােতই িরক বুঝেত পাের এখন �ভার রাত।বাইের অ� অ� আেলার �রখা �দখা যাে�। 
নাহ আর �বিশ সময় �নই তার কােছ। আর দ ুএক ঘ�া পেরই তােক উঠেত হেব। তাই ওঠার আেগ আর এক পশলা ঘুেমর জন� আবার িবছানায় �েয়
পেড় িরক।

  দরজায় �জাের �জাের কড়া নাড়ার শে�   ঘুম ভাে� িরেকর। ঘুম �থেক উেঠ দরজা খুেল �স �দেখ িম�ার িরচাড�  �রিড হেয় তার জন� দািড়েয় আেছ।
িরকেক দরজা খুলেত �দেখ িম�ার িরচাড�  বেলন," িক িরক �েজে�র ওখােন যােবনা? �তামার �দির হে� �দেখ আিমই �তামােক ডাকেত এলাম।
ঘিড়েত �দেখেছা কটা বােজ?"
িম�ার িরচােড� র কথায় ঘিড়র িদেক �চাখ পড়েতই আতেক ওেঠ িরক।  �বলা ১১.০০ টা �বেজ িগেয়েছ।  তাই �স এবার ল�ায় মুখ িনচ�  কেরই উ�র
�দয়," আপিন একট�  দাড়ান আিম পঁাচ িমিনেট �রিড হেয় আসিছ।" এট�কু বেলই �ত বাথ�েম ঢ�েক যায় িরক। �ক তার কথামেতা পঁাচ িমিনেটর মেধ�ই
�রিড হেয় �বিরেয় আেস িরক।এরপর িম�ার িরচাড� েক িনেয় �েজে�র জায়গার উে�েশ� রওনা �দয় �স।
 
িক� �িমকেদর আেগর িদনই কাজ বুিঝেয় �দওয়া িছল বেল �সখােন িগেয় তারা �দেখ �িমেকরা খনেনর কাজ �� কের িদেয়েছ। এবার িরক
িকছ��ণ তােদর কােজর তদােরািগ কের �েজে�র জায়গাটা ভােলাভােব ঘুের ঘুের �দখেত থােক।  জায়গায় �থমবার এেলও িরেকর কােছ এই
জায়গাটা অেনক পিরিচত মেন হয়। িক� এমন মেন হওয়ার কারণটা বুঝেত পােরনা িরক।যাইেহাক িকছ��ণ এভােব �েজ� �টটা ঘুের �দখার পর 
 �িমকেদর ক�াে�র পােশ থাকা আর একটা �ছােটা ক�াে�র িদেক যায় �স।এ� আসেল িরক আর িম�ার িরচােড� র জন� তােদর �কা�ািন �থেক
বরা�কৃত �র��ম। �সখােন িগেয় িরক একটা ফাইল খুেল বেস এবং এিদক ওিদক উে� পাে� �দখেত থােক। এই �েজে�রই ফাইল �সটা।
ইেতামেধ� িম�ার িরচাড�  একট�  অসু� থাকায় িরকেক এখনকার সম� কাজ বুিঝেয় িদেয় িতিন বািড়েত িফের িগেয়েছ। তাই �র��েম িরক একা বেস
মেনােযাগ িদেয় ফাইলটা �দখেত থােক আর িকছ�  কাজ করেত থােক।

�বশ িকছ��ণ পর  িরক �খয়াল কের দরু �থেক একটা �মেয়িল কে� �কউ �যন তার নাম ধের ডাকেছ।�থেম িবষয়টােক মেনর ভ�ল �ভেব খুব একটা
পা�া না িদেয় িরক আবার িনেজর কােজ মন �দয়। িক� একট�  পের আবার �স ওই ডাকটা �নেত পায়।এবার �স �নেত পায় আেরা ��ভােব, আেরা
কাছ �থেক �কউ তার নাম ধের ডাকেছ। একট�  নেড় চেড় বেস মন িদেয় �শানার �চ�া কের �য �ক ডাকেছ তােক। িকছ��েনর মেধ�ই িরক বুঝেত পাের
এই ক�টা আর কেরা নয় বরং গতকাল রােত �ে� �দখা �সই নারী অবয়ব�র ক�। 



কিল কথা-১০কিল কথা-১০কিল কথা-১০

 আবারও তার মেন পেড় যায় আেগর রােতর �সই ভয়ানক �ে�র কথা। এরই মেধ� হঠাৎ আর একটা ডােক ঘুম �ভেঙ যায় তার। �চাখ �মেল িরক �দখেত পায়
একজন �িমক তার সামেন দািড়েয় আেছ।  "ও আ�া তাহেল এত�ণ আিম �� �দখিছলাম " মেন মেন বেল িরক। কােজর মাঝখােন �স �য কখন ঘুিমেয়
পেড়িছল তা �স �ভেব পায়না। হঠাৎ �িমক �লাক�র কথায় িরেকর ভাবনায় �ছদ পেড়।
িরকেক চ�পচাপ বেস থাকেত �দেখ �িমক �লাক� তার উে�েশ� বলেত �� কের," সির স�ার আপনার অনুমিত ছাড়াই আপনার �েম ঢ�েক পড়ার জন� আিম
দঃুিখত।িক� আিম অেনক�ণ ধের বাইের �থেক আপনােক �ডেকিছ। �শষেমষ আপনার �কােনা সাড়া না �পেয় আপনার অনুমিত ছাড়াই আপনার �েম ঢ�কেত
বাধ� হই।"
"ইটস ওেক। ত� িম আমােক ডাকছ �কন �সইটা বেলা। �কােনা সমস�া হেয়েছ?"�িমক �লাক�েক �� কের িরক।
"ইেয়স স�ার।আসেল খনেনর সময় আমােদর এক �িমেকর �কাদাল �কােনা একটা িজিনেস এেস �বেধ যায়। �থেম আমরা সবাই ভািব হয়েতা মা�র িনেচ বেড়া
�কােনা পাথর আেছ।িক� একট�  পর উপর �থেক অ� মা� সরােতই আমরা বুঝেত পাির মা�র িনেচ হয়েতা ধাতব িকছ�  রেয়েছ। আর এসব জায়গায় �তা অেনক
পুরেনা  িজিনসপ� �থেক থােক। িক� আপনার অনুমিত ছাড়া �তা আমরা এসব িজিনস মা�র িনচ �থেক ত�লেত পািরনা।তাই আপনােক ডাকেত আসা।আপিন
ি�জ আমার সােথ একট�  চলুন।" এট�কু বেলই হ� দ� হেয় �ম �থেক �বিরেয় যায় �িমক �লাক�। �লাক�র কথা �েন তার �পছন �পছন িরকও �বিরেয় আেস।
আর তারা দজুেন একসােথ �েজ� �েটর কােছ চেল যায়।

এরপর িরক সব �িমকেদর িপছেন সিরেয় িদেয় মা�র িনেচ িক আেছ �দখার জন� উবু হেয় খনন করা জায়গা�র পােশ বেস পেড়। আর  একট�  িনচ�  হেয় িরক 
 �দেখ সিত�ই �সখােন িকছ�  একটা আেছ বেল মেন হে�। এবার  �স িনেজই আলেতা হােত �সখান �থেক মা� সরােত থােক।আর িকছ��েনর মেধ�ই মা�র িনচ
�থেক একটা পুরেনা কাপেড় �মাড়া মুিত�  দশৃ�মান হয়। কাপড়� অেনক পুরেনা হেয় �ায় িছেড় �গেছ।আর তাই কাপড় না সিরেয়ও �বাঝা যাে� এর মেধ� মুেড়
রাখা মূিত� �। এবার মুিত� �েক আলেতা হােত মা� �থেক উ�েয় আেন িরক। আর িকেসর মুিত�  এটা তা �দখার জন� �ছড়া কাপড়� খুেল িনেচ �ফেল �দয় �স।
আর পূণ�া� ভােব দশৃ�মান হয় মূিত� �। এ� িছল এক� নারী মুিত� । হঠাৎই  মুিত� � এিদক ওিদক ঘুরেত িফিরেয় �দখার সময় মূিত� র মাথায় থাকা মুকুেটর আঘােত
িরেকর হােতর �বশ িকছ�টা জায়গা �কেট যায়। আর  তার পরমু�েত� ই হঠাৎই চারপােশ দমাক বাতাস বইেত �� কের।মাথার ওপেরর নীল  আকাশ মু�েত� ই
কােলা কের এেস  দেূর �কাথাও �জাের ব�পাত হয় ,আর �সই সােথ �� হয় �বল বৃ�।�যন �কৃিতও ভয়ানক িকছ�  ঘটার পূব�াভাস িদে�। এবার বৃ� �থেক
বঁাচেত  সব �িমেকরা �য যার মেতা িনেজেদর ক�াে� চেল যায়।  িরকও  �ত তার �র��েম  চেল আেস। আর আসার সময় মুিত� �ও তার সােথই িনেয় আেস।
এবার �েম এেস িরক ল�� কের তার হােতর �ত �থেক ঝের পড়া রে� �যন �ান করেছ মূিত� টা। এত�ণ মেনই িছলনা হােতর �েতর কথা ।িরক �ত মূিত� টা
তার �টিবেলর উপর �রেখ িনেজর হােতর �ত �ােন একটা ব�াে�জ কের। আর তারপর একটা পির�ার কাপড় িনেয় মূিত� টা পির�ার করার জন� �টিবল �থেক
উ�েয় মূিত� টা আবার  হােত �নয়। আর খুঁ�েয় খুঁ�েয় মুিত� � �দখেত �� কের। মুিত� � িছল এক� ১ফুট সাইেজর ধাতব নারী মুিত� । হয়েতা �কােনা �াচীন �দবী।
কারণ মূিত� �র একটা হাত অভয় মু�ার ভি�েত রাখা িক� মূিত� �র অপর হােতর িদেক তািকেয়ই আতেক ওেঠ িরক।কারণ মূিত� �র অপর হােত ধরা আেছ
এক� মানুেষর কাটা মাথা। আর  মূিত� র মুেখ �লেগ আেছ র� িহম করা এক শীতল হািস। �বিশ�ণ মূিত� �র িদেক তািকেয় থাকেত পােরনা িরক।�ত তার
�টিবেলর �য়ার খুেল মুিত� � �সখােন �রেখ �দয়। আর পির�ার করা হেয় ওেঠনা মূিত� টা।
�সিদন �সই দেুয�াগ থামেত থামেত �ায় দপুুর গিড়েয় িবেকল হেয় যায়।তাই �সিদন আর �িমেকরা �কােনা কাজ করেত পােরনা।
এবার বাইেরর বৃ�টা একট�  ধের আসেতই িরক �িমকেদর পেরর িদেনর কাজ বুিঝেয় িদেয় বািড়র উে�েশ� রওনা �দয়। বািড়েত এেস িম�ার িরচােড� র সােথ দু
একটা দরকাির কথা �সের �নয়। তখিন িম�ার িরচাড�  ল�� কের িরেকর হােতর ব�াে�জটা । " আের িরক �তামার হােত ব�াে�জ �কন? িক হেয়েছ হােত?" ��
কের িম�ার িরচাড� । " না না ও িকছ�না। কােজর সময় একট�  আঘাত �লেগিছল।" উ�র �দয় িরক। �কােনা এক অজানা কারেণ মূিত� র কথাটা এক�কার লুিকেয়ই
যায় �স। িক� �স এমন �কন করেলা তা �স িনেজও জােননা।
এরপর রােতর খাবার �খেয় িনেজর �েম িগেয় �েয় পেড়।আর শরীর �া� থাকায়  িকছ��েনর মেধ� ঘুিমেয়ও পেড় �স। িক� মাঝ রােত আজ আবার আেগর
িদেনর �সই িবভৎস ��টা �দেখ ঘুম �ভেঙ িবছানায় উেঠ বেস িরক। �স বুঝেত পােরনা  এই ��টা �কন �দখেছ �স। এবার কটা বাজেছ �দখার জন� ঘিড়র িদেক
তািকেয়ই আতেক ওেঠ িরক।আজ আবারও �সই একই সমেয় �� �দেখ তার ঘুম �ভেঙেছ। এটাও িক স�ব! িক� তােক �যেহত�  আবার সকাল সকাল উঠেত হেব
তাই এসব িনেয় আর �বিশ না �ভেব িনছকই একটা কাকতালীয় ঘটনা মেন কের আবার ঘুিমেয় পেড় িরক। পরিদন সকােল যথাসমেয় ঘুম �থেক উেঠ �রিড হেয়
বাইেরর ঘের এেস িরক �দেখ িম�ার িরচাড�  �রিড হেয় ওর জন� অেপ�া করেছ।এরপর িরক ও িম�ার িরচাড�  ��কফা� �সের �েজ� �েটর উে�েশ� �বিরেয়
যায়। �েজ� �েট িগেয় তারা �দেখ �িমেকরা আেগর িদেনর মেতা কাজ �� কের িদেয়েছ। এবার িকছ��ণ তােদর কােজর তদারিগ করার পর িরক বুঝেত
পাের তােদর মেধ� আজ একজন �িমক অনুপি�ত। এবার অনুপি�ত �িমক �লাক�র ব�াপাের অন�েদর িজ�াসা করেল তারা বেল," অনুপি�ত �িমক �লাক�
�বশ অসু� থাকায় আজ �স কােজ আেসিন।িব�াম িনে�।" এ িবষয়টােক খুব �াভািবক ভােবই �নয় িরক।এটা িনেয় আর মাথা না ঘািমেয় �র��েমর িদেক চেল
যায় �স।
�র��েম যাওয়ার পর িনেজর �টিবেলর িদেক তািকেয় �বশ অবাক হয় িরক।�স �দখেত পায় তার �টিবেলর ওপের আেগর িদেনর পাওয়া �সই মুিত� � রাখা
আেছ।িক� তার যতটা মেন পেড় কাল �তা এখান �থেক যাওয়ার আেগ �স মূিত� টােক �টিবেলর �য়াের �রেখ তালাব� কের িগেয়িছল।আর এখেনা �য়ারটা
তালাব�ই আেছ। তাহেল মূিত� টা বাইের এেলা িকভােব?! এসবই ভাবেত থােক িরক। িক� িকছ��ণ পেরই �স ভােব হয়েতা �স ই কালেক তাড়া�েড়ায় মূিত� টােক
এখােন �ফেল চেল িগেয়িছল।তাই িবষয়টা �ভািবকভােব িনেয় এটা িনেয় আর খুব �বিশ ভােবনা িরক।  আর আবার মূিত� টা �য়াের �রেখ িনেজর কােজ মন �দয়
�স । িক� তাড়া�েড়ায় �স �খয়াল কেরনা �য মূিত� �র গােয় আজ গতকাল �লেগ থাকা রে�র িচ� মা� �নই। �কােনা এক জাদ ুবেল �কউ �যন মূিত� র ওপর �লেগ
থাকা তাজা রে�র �শষ �ফঁাটা টাও �েষ িনেয়েছ।
এভােব কম�ব��তার মেধ� িদেয়ই �সইিদনটা �কেট যায়। িরক ও িম�ার িরচাড�  সময় মেতা বািড়েত িফের রােতর খাবার �সের �য যার মেতা �েম িগেয় ঘুিমেয়
পেড়। িক� আেগর রাত�েলার মেতা আজ রােতও �সই একই সময় �সই একই �� �দেখ ঘুম �ভেঙ যায় িরেকর। িক� আজ ��টা একট�  অন�রকম িছল।আজ
িরেকর �ে� আসা �সই নারী অবয়ব�েক �দখেত আেরা ভয়ানক লাগিছল।করণ আজ �সই অবয়ব�র �ঠঁােটর �কােণ �লেগিছল তাজা র�। এ �� �দেখ 
 �সিদন আর ঘুেমােত পােরনা িরক। পেরর িদন সকােল যথাসমেয় �রিড হেয় বাইের �বিরেয় আেস �স। এরপর িরক ও িম�ার িরচাড�  আেগর িদন�েলার মেতাই
একসােথ �েজ� �েটর উে�েশ� �বিরেয় যায়। িকছ��েনর মেধ�ই তারা �েট �পৗ�েছ যায়। িক� �েজ� �েটর দশৃ� আজ একট�  িভ� িছল। আজ �েট �পৗ�েছ
িরক ও িম�ার িরচাড�  �দেখ �িমেকরা আজ কাজ বাদ িদেয় সবাই একজায়গায় জেড়া হেয় িক �যন করেছ। এবার �িমকেদর িভড় �ঠেল  িভেড়র মেধ� �েবশ
কের িম�ার িরচাড�  ও িরক। িক� �সখােন িগেয় �দখা দেৃশ�র জন� �মােটও ��ত িছলনা তারা।
তারা �দেখ আেগর িদেনর অসু� থাকা �িমক �লাক�র মৃতেদহ তােদর সামেন পেড় আেছ। মৃতেদেহর িবিভ� জায়গা �থেক খুবেল খুবেল মাংস উ�েয় �নওয়া
হেয়েছ। মৃত ব�ি�র বুেকর মােঝর জায়গাটায় অেনক বড় একটা �ত । আর �সখান �থেক �ৎিপ� টা উে� �ফলা হেয়েছ। মৃতেদেহর মাথাটা এক পােশ �ফেল
রাখা।�দেখ মেন হে� �কউ �যন �বল আ�েশ িছ�েড় �ফেলেছ মাথাটা। এই দশৃ� �চােখর সামেন �দেখ আর সহ� করেত পােরনা িরক।মাথা ঘুের �সখােনই �ান
হারায় �স।এরপর িম�ার িরচােড� র িনেদ� েশ �িমেকরা তােক ধরাধির কের �র��েম িনেয় িগেয় �িয়েয় �দয়। িম�ার িরচাড�  িরেকর মুেখ জেলর িছেট িদেত
থােকন।আর িকছ��েনর মেধ�ই তার �ান িফের আেস।িরক আে� আে� �চাখ �মেল তাকায়। এই ঘটনার পর ওইিদন িম�ার িরচাড�  িরকেক আর �কােনা কাজ
করেত �দননা।িতিন িনেজই �িমকেদর সব কাজ বুিঝেয় িদেয় িরকেক িনেয় তাড়াতািড় বািড় িফের আেসন। বািড়েত িফের িরক আর িম�ার িরচাড�  রােতর খাবার
�খেয় �নয়। এরপর িরেকর শরীর দবূ�ল থাকায় িরকেক তার �ম অবিধ ছাড়েত যায় িম�ার িরচাড� । �সইসময় িরক তােক �� কের," স�ার �িমক �লাক�র
মৃতেদেহর িক �কােনা ব�ব�া করা হেয়িছল?"
"হঁ�া আিম অন� �িমকেদর বেলিছলাম জ�েলর এক �াে� িগেয় লাশ�েক �ািলেয় িদেত। কারণ এখােন লাশ� যিদ পূেত �ফলা হয় তেব আবার �কােনা বন�
প� লাশ�েক মা� খুঁেড় বার কের আনেত পাের।আর আমােদর উপর �কা�ািন �থেক আেগই অড� ার �দওয়া থােক �য �কােনা �েজে�র কােজ এেস  যিদ
�কােনা �িমেকর আকি�ক মৃত� � হয় তেব ��ােজ� �েটর পােশই মৃতেদহ� সৎকার কের িদেত হেব।"
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"ও আ�া। আ�া স�ার মৃতেদহ� �দেখ আপনার িক মেন হেয়েছ ?  �কােনা বন� জ� পে� �কােনা মানুষেক এভােব এেতা নৃশংসতার সােথ  হত�া করা  িক আেদৗ
স�ব?"�� কের িরক।
"�শােনা িরক আিম আেগকার িদেনর মানুষ।আমার ধ�ান ধারণা িচ�া ভাবনার সােথ �তামােদর বত� মান সমেয়র ধ�ান ধারণা িমলেবনা।উে� আমার িচ�া ভাবনার কথা
ত� িম �নেল হয় আমােক ত� িম পাগল ভাবেব,আর না হয় ভাবেব �য আিম কুসং�ার আ��  মানুষ।িক� আিমেতা জািন আমার �িতটা ধ�ান ধারণা কতটা যুি�যু� আর
কতটা সত�।কারণ আিম  িবিভ� ঘটনা চা�ুষ কের িবিভ� বইপ� �ঘঁেট তেবই �কােনা  িস�া� িনই।"িরেকর উে�েশ� কথা�েলা বেলন িম�ার িরচাড� ।
"স�ার মানুেষর িচ�া ভাবনাগত পাথ�ক� থাকেতই পাের।িক� তার জন� অেন�র িচ�া ভাবনােক স�ান করেবানা বা অেন�র িচ�া ভাবনায় পাথ�ক� হেল তােক কুসং�ার
আ�ান ভাবেবা এমন মানুষ আিম নই।তাই আপিন এই মৃত� �টা িনেয় িক ভাবেছন ি�জ আমােক বলুন স�ার।" িম�ার িরচাড�  এর কথার ��ি�েত উ�র �দয় িরক।
এবার িরেকর কথা�েলা �েন িকছ��ণ চ�প �থেক িম�ার িরচাড�  বলেত �� কেরন,"�দখ িরক �িমক �লাক�র মৃত� � �কােনা বন� প� �ারা হয়িন বেল আিম মেন কির।
�থেম সবার মত আিমও �ভেবিছলাম �য হয়েতা এ মৃত� �র জন� �কােনা বন� প�ই দায়ী।িক� িকছ��ণ পেরই আমার ভ�ল ভা�ল।িকছ��ণ ভােলা কের �দখার পর যখন
�দখলাম �লাক�র মাথা� তার শরীর �থেক িবি�� হেয় একট�  দেূর পেড় রেয়েছ তখন আমার ভ�ল ভাে�।কারণ এটা �কােনা বন� জ�র কাজ হেত পােরনা।�কােনা বন�
জ� হেল �িমক �লাক�েক হত�া করেলও মাথা িছ�েড় �ফলেতা না।ওর লাশটা �দেখ আমার মেন হে� �কউ �যন �বল আে�ােশ �লাক�র ধড় �থেক মাথাটা িছ�েড় িনেয়
�ফেল িদেয়েছ।িরক আমার মেন হয় �লাক�র মৃত� �র �পছেন অন� �কােনা শি�র হাত রেয়েছ।আর হেত পাের এটা �কােনা অিত�াকৃত শি�র কাজ।"িম�ার িরচােড� র
কথা�েলা �েন িকছ�টা িব�েয়র �চােখ িরক তািকেয় থােক তার িদেক।িম�ার িরচােড� র কথা�েলা আেদৗ িব�াস হয়না তার। �স মুেখ আর এ িবষয় িনেয় িকছ�  না বেল চ�প
কের বেস থােক।িম�ার িরচাড�  িবষয়টা বুঝেত �পের িতিনও আর এ িবষেয় �কােনা কথা বেলন না।
"আ�া িরক ত� িম িব�াম নাও। এমিনেতও ত� িম অসু�। পের কথা হেব।" এট�কু বেলই িম�ার িরচাড�  িরেকর ঘর �থেক �বিরেয় যায়।
িরকও আর কথা বাড়ােলা না। িরক িম�ার িরচাড�  যাওয়ার পর ঘুমেনার �চ�া করেত থােক।আর শরীর দবু�ল থাকায় �স খুব তাড়াতািড় ঘুিমেয়ও পেড়। িক� একট�  পর
আেগর রাত�েলার মেতা �সই িবভৎস �� �দেখ আবার ঘুম �ভেঙ যায় তার।আজ আবার �সই নারী অবয়ব তার �ে� এেসিছল।আবার �সই একই কথা�েলা বলিছল
অবয়ব� আেগর রােতর মেতা।এই কথা�েলা �নেত �নেত িরক এখন অভ�� �ায়।িক� িকছ��ণ পর িরক �খয়াল কের আজ নারী অবয়ব� তার হােত িক �যন একটা
ধের আেছ।আের হঁ�া ওটা �তা একটা িকছ�র কাটা মাথার মেতা লাগেছ।চমেক ওেঠ িরক।
িক� পর�েণই একট�  �কৗতহলবশত িকেসর মাথা ওটা �দখার জন� একট�  ভােলাভােব অবয়ব�র হােতর িদেক তাকােতই বড় একটা ধা�া খায় িরক। নারী অবয়ব� তার
হােত একটা মানুেষর কাটা মাথা ধের আেছ। কাটা না বেল িছ�েড় আনা মাথা বলাটাই ভােলা।আর মাথা� িছল সকােলর �সই মৃত �িমক �লাক�র। সকােল �যমন
�দেখিছল �ক �তমনই এখেনা �লাক�র �চাখ ভেয় িব�ািরত অথচ ি�র। আর �লাক�র দ�ৃ এখন তার িদেকই িনব�।আর সহ� করেত পােরনা িরক। ভীষণ �জাের এক
িচৎকার িদেয় ঘুম �থেক �সাজা িবছানায় উেঠ বেস �স। আজও �সই একই সমেয় ঘুম �ভে�েছ তার। িক� একট�  আেগ �দখা িবভৎস �ে�র পর �সিদন রােত আর ঘুেমােত
পােরনা �স।
পরিদন সকােল িরেকর শরীর অসু� থাকেলও �স িম�ার িরচােড� র সােথ �েজ� �েট যায়।যিদও িম�ার িরচাড�  অেনকবার তােক �যেত বারণ কেরিছল।িক� িরক তার
�কােনা কথাই �শােনিন।আজ �েজ� �েট িগেয় িরক কােরা সােথই খুব �বিশ কথা বেলিন।�স িকছ��ণ �িমকেদর কােজর তদেরাগী কের �র��েম চেল যায় িকছ�
ফাইল �দখেত।

গতিদন অসু� থাকায় �স �কােনা কাজই করেত পােরিন।িক� আজ কাজ�েলা �শষ করেতই হেব।�বশ িকছ�  িরেপাট� বানােত হেব।এসব ভাবেত ভাবেতই  �টিবেলর �য়াের
থাকা ফাইল� �বর করার জন� িরক �টিবেলর �য়ার� �খােল।িক� �য়ারটা খুেল �স �বশ অবাক হয়।�য়ার খুেল িরক �দখেত পায়, �সখােন �সিদেনর পাওয়া মূিত� � আর
�নই।িক� আজ িরেকর �� মেন আেছ �য �সিদন যাওয়ার আেগ �স িনেজর হােত মুিত� � �য়াের ঢ� িকেয় তালাব� কের �রেখিছল �য়ারটা।আর �য়ারটা �য অন�েকউ
ধেরেছ এটা ভাবার ও �কােনা উপায় �নই। কারণ তালার চািবও তার কােছই থােক। একট�  িচি�ত মুেখ এসবই ভাবিছল িরক।হঠাৎই বাইেরর একটা �শারেগােলর
আওয়ােজ িরেকর সি�ত �ফের। িক হেয়েছ �দখার জন� িরক কাজ �রেখ �েমর বাইের �বিরেয় আেস। বাইের িকছ�  �িমেকর একি�ত হেয় িকছ�  একটা িনেয় কথা বলেছ।
�সখােন িক হেয়েছ �দখার জন� িরক একট�  এিগেয় যায়। ইেতামেধ� তােদর �সারেগাল �েন িরেকর মেতা িম�ার িরচাড� ও �সখােন চেল এেসেছ। এবার িরক ও িম�ার
িরচাড�  িকছ��ণ িনেজেদর মেধ� মুখ চাওয়াচাওিয় কের িভড় �ঠেল সামেন এিগেয় যায়।এবার িরক �িমকেদর উে�েশ� িজে�স কের," িক হে� এখােন?�তামরা কাজ বাদ
িদেয় এখােন দািড়েয় �চচােমিচ করেছা �কন?"

এবার �সই িভড় �থেক একজন �িমক িরকেক ল�� কের িভড় �ঠেল বাইের �বিরেয় আেস। আর �সই �লাক� বলেত ��,"স�ার �সিদন আমােদর দেলর �য �িমক
�লাক� মারা িগেয়িছল আজ একট�  দরকাের আিম তার ক�াে� যাই। আর �সখান �থেক আিম একটা িজিনস পাই। স�ার এই �দখুন আিম �লাক�র ঘর �থেক এটা
�পেয়িছ।" এট�কু বেলই �সই �লাক� তার হাতটা একট�  ওপের ত� েল ধের। আর িরক এবার �বশ অবাক হয়।িরক �দেখ �লাক� তার হােত �সিদেনর পাওয়া �সই মুিত� � ধের
আেছ।িক� এটা এখােন আসেলা িকভােব? এটােতা  �স তার �য়াের তালাব� কের �রেখিছল।আর চািবও তার কােছই িছল।তাহেল িকভােব মুিত� � এখােন এেলা মেন মেন
ভাবেত থােক িরক।"িরক এই মূিত� টা �তামরা �কাথায় �পেয়ছ?"িম�ার িরচােড� র �ে� সি�ত �ফের িরেকর।
িম�ার িরচাড�  এত�ণ পুেরা ঘটনাটা �দখিছেলন।িক� �িমক �লাক�র হােতর মুিত� � �দেখ িতিন এবার সামেন এিগেয় এেস �লাক�র হাত �থেক মুিত� � িনেয় �বশ
অবাক �চােখ  মুিত� � �দখেত �দখেত িরকেক �� কের িম�ার িরচাড� ।"আসেল �সিদন মা� খনেনর সময় িকছ�  �িমক মা�র িনচ �থেক এ� খুঁেজ �পেয়িছল। পের তারা
মূিত� টা মা�র িনচ �থেক �তালার আেগ আমার অনুমিতর জন� আমােক �সখােন িনেয় যায়।আিমই এরপর মুিত� � সাবধােন মা� �থেক ত� েল আিন।"এট�কু বেলই কথা �শষ
কের িরক।
এবার িম�ার িরচাড�  িরেকর উে�েশ� �বশ কড়া গলােতই �� কেরন,"তা এেতা বেড়া একটা ঘটনা ঘেট �গল কই ত� িম �তা আমােক এক�বারও এ িবষেয় িকছ�  জানেল না।
�তামার িক উিচত িছলনা িরক এক�বার অ�ত আমােক এ িবষেয় জানােনা টা?" "আসেল এর পর এতিকছ�  ঘেট �গেলা যার জন� আপনােক আর বেল ওঠা হয়িন।
সির।"�বশ অনুসুচনা িমি�ত �ের উ�র �দয় িরক।
িম�ার িরচাড�  আর এ িবষেয় কথা না বািড়েয় একট�  �যন িচি�ত মুেখই মুিত�  হােত �র��েমর িদেক চেল �গেলন। এরপর সারািদন �বশ কম�ব��তার মেধ� িদেয়ই �সিদনটা
�কেট যায়।সারািদেনর কােজর চােপ আর িম�ার িরচােড� র সােথ মূিত� টা িনেয়  �কােনা কথা হয়না িরেকর।স��ায় কাজ �সের িরক এবং িম�ার িরচাড�  বািড়েত িফের
আেস। রােতও তােদর মেধ� আর খুব �বিশ কথা হয়না।সারািদেনর কােজর চােপ িরক �ায় ভ� েলই �গিছল সকােলর ঘটনা আর মূিত� �র কথা। তাই কােজর চােপ তার আর
ভাবাই  হয়না �য িকভােব মূিত� টা তার �য়ার �থেক �বিরেয় �িমক �লাক�র ঘের �যেত পাের। �সিদন রােত িরক আবার �� �দেখ। আজ �স �দেখ ,�সিদন মা�র িনচ �থেক
�স �য মুিত� � �পেয়িছল �সটা তার ঘেরর িদেক আসেছ।এরপর িরেকর ঘেরর মধ� �েবশ কের ধাতব মুিত� �।িরক অবাক �চােখ �দখেত থােক ধাতব মুিত� � অিবকল দম
�দওয়া পুত� েলর মেতা হঁাটেছ যা কখেনাই স�ব নয়। এবার �স আেরা অবাক হয়।�স �দেখ �সই মূিত� টা তার ঘের �ঢাকার পেরই আে� আে� িনেজর �প পা�ােত ��
কেরেছ আর �স একটা অবয়েব পিরণত হে�। মুিত� � �প পাে� পিরবত� ন হেত হেত একসময় �সই ভয়ংকর নারী অবয়েব পিরণত হয়।আর আজ �সই  নারী অবয়ব�র
হােত ধরা আেছ আর একজেনর ধড় �থেক উপেড় আনা মাথা। কার মাথা �দখার জন� ভােলাভােব তাকােতই িরক বেড়া রকেমর একটা ধা�া খায়। িরক �দেখ আজ নারী
মুিত� � তােদর দেলরই আর এক �িমেকর মাথা ধের দািড়েয় আেছ।�লাক�র দ�ৃ ি�র অথচ শীতল।�লাক� তার িদেকই তািকেয় আেছ।িরক ভীষণ রকেমর ভয় �পেয়
যায়।আর িরেকর এই ভয়াত�  মুখ �দেখই �সই অবয়ব� এবার ভয়ংকর শে� হাসেত থােক।আর সহ� করেত পােরনা িরক। িচৎকার কের ঘুম �থেক �সাজা উেঠ বেস
হাপােত থােক �স। আজ তার িচৎকারটা একট�  �বিশই �জারােলা িছল। তাই এেতা রােত তার িচৎকার �েন পােশর �ম �থেক িম�ার িরচাড�  ছ� েট আেসন িরেকর �েম।
িম�ার িরচাড�  িরকেক অেনকবার �েমর বাইের �থেক ডােকন।িক� িরক তখন এতটাই ভয় �পেয়িছল �য সাড়া �দওয়ার মেতা অব�ায় িছলনা।এবার িরেকর �কােনা সাড়া
শ� না �পেয় িম�ার িরচাড�  িরেকর �েম ঢ�েক যান।�সখােন িতিন �দেখন িরক অ�কাের তার খােটর ওপের বেস হাপাে�। তােক �দেখ মেন হে� �যন �কােনািকছ�  িনেয়
খুব ভয় �পেয়েছ �স।এবার িম�ার িরচাড�  িরেকর �েমর লাইট অন কের িরেকর পােশ এেস বেস তার হােত জেলর �াসটা এিগেয় �দন।িরক িম�ার িরচােড� র িদেক
একবার তািকেয় তার হাত �থেক �াসটা িনেয় এক িন�ােস সম� জলটা �খেয় �নয়।জলটা খাওয়ার পর িরক আেগর ত�লনায় একট�  শা� হেয়েছ �দেখ িম�ার িরচাড�
এবার ধীর কে� িরকেক �� কেরন,"িরক িক হেয়েছ �তামার?এখােন আসার পর �থেকই আিম �তামার মেধ� �বশ িকছ�  পিরবত� ন �দখেত পাি�।�থেম আিম িবষয়টা খুব
একটা গােয় না লাগেলও আজ �তামার িচৎকার �েন আিম �তামােক িনেয় �বশ িচি�ত হেয় পেড়িছ। িক হেয়েছ �তামার আমােক খুেল বেলা িরক।"
"আিম জািননা স�ার আমার িক হেয়েছ।তেব এটা �ক এখােন আসার পর �থেক আমার সােথ অেনক অ��ত ঘটনা ঘেট চেলেছ যা আেগ কখেনা ঘেটিন।"এক িন�ােস
কথা�েলা বেল যায় িরক।
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"হঁ�া িকছ�  �য একটা সমস�া হে� �তামার তা আিমও বুঝেত পারিছ িক� িক িক হে� �তামার সােথ �� �থেক আমােক খুেল বেলা ত� িম।"িরেকর উে�েশ�
কথা�েলা বেলন িম�ার িরচাড�
এবার িরক িকছ��ণ চ�প কের �থেক বলেত �� কের,"স�ার এখােন আসার পর �থেকই এক অ��ত �� �িত রােত আপনােক তাড়া কের �বড়াে�।�িতরােত
আমার �ে� এক নারী অবয়ব আেস।�থেম �স �বশ মধুর কে�ই আমােক িজে�স কের �য আিম তােক িচনেত পারিছ িক না। িক� আিম যখিন তােক বিল
�য না আিম তােক িচিন না তখিন �স িবকট শে� �হেস উেঠ এক ভয়াল দশ�ন নারী মুিত� েত পিরণত হয়।আর আমােক বলেত থােক "আমােক িনেজর হােত সৃ�
কের এখন আমােকই িচনেত পারিছনা ত� িম?" �থম দিুদন এট�কু বলার পেরই আমার ��টা �ভেঙ �যত।আেগর িদন ওই নারী অবয়ব যখন আমার �ে� আেস
তখন �স তার হােত একটা কাটা মাথা ধের িছল। আর �সই মাথা� িছল গতকালেক মারা যাওয়া �িমক �লাক�র। আিম �থেম �ভেবিছলাম আিম হয়েতা
সকােল �লাক�র মৃত� � িনেয় �বিশ িচ�া কেরিছলাম তাই এমন �দেখিছ।িক� আজ �সই অবয়ব আবার আমার �ে� আেস। িক� আজ �থেম �স আেস
মা�র িনচ �থেক পাওয়া �সই মুিত� র �বেশ। িকছ�পের �সই মুিত� � �সই ভয়াল দশ�ন নারী অবয়েবর �প �নয়।আজ তার �ঠঁােটর �কান িদেয় �বেয় পড়িছল
টাটকা র�  আর হােত ধরা িছল একটা  মাথা। আর স�ার আপিন �েন অবাক হেবন আজ মাথা� িছল আমােদর দেলরই আর একজন �িমেকর। আর �সই
কাটা মাথা �থেক �লাক� আমার িদেকই ি�র দ�ৃেত তািকেয় িছল।উফফ িক শীতল অথচ ভয়াত�  িছল তার দ�ৃ।"আর িকছ�  বলেত পােরনা িরক। �স মাথায়
হাত িদেয় বেস আবার আেগর মত ভেয় হাপােত থােক।

এবার িম�ার িরচাড�  তােক শা� করেত করেত বলেত �� কেরন,"িরক আিম যিদ খুব �বিশ ভ�ল না হেয় থািক তেব �তামার সব সমস�ার মূেল রেয়েছ ওই
মূিত� টা।" িরক িম�ার িরচােড� র কথা �েন �বশ িবি�ত কে� তার িদেক তািকেয় �� কেরন,"মূিত� টার জন� আমার সমস�া মােন? আপিন িক বলেত চাইেছন
স�ার।আিম িকছ�  বুঝেত পারিছনা।আপিন ি�জ আমােক একট�  বুিঝেয় বলুন সবটা।"
"�দখ িরক আিম এখনও স�ুন�ভােব িনি�ত নই �য মূিত� টা আসেল িকেসর।িক� আিম যিদ খুব �বিশ ভ�ল না কের থািক তেব এ মূিত� টা এক ভয়াল
িপশািচনীর। অেনক �ে� এক অ��ত িপশিচিনর উে�খ রেয়েছ যায় আকৃিত �কােনা �দবীর মত হেলও বা�েব �স একজন িপশাচ।�স তার সু�র �চহারা িনেয়
সবার সামেন আসেলও বা�েব �স খুবই ভয়ানক। বা�ব �েপ তার এক হােত থােক একটা কাটা মাথা আর এক হাত �স অন� �দবীেদর মত অভয় মু�ায়
জা�ত কের রােখ। 
আিম এখনও জািননা �য আিম যার কথা ভাবিছ এ� আসেল তারই মুিত�  িক না।িক� এট�কু বুেঝিছ �য এই মুিত� � �কােনা সাধারণ মুিত�  নয়।"িম�ার িরচােড� র
বলা কথা�েলা �েন এক�কার চমেক ওেঠ িরক। ভয়াত�  কে� বেল,"স�ার আমার খুব ভয় করেছ।মারা�ক িকছ�  ঘটেব না �তা?"
"আিম এখেনা জািননা িরক িক ঘটেত চেলেছ।�তামার আেরা আেগ আমােক এ িবষয়টা স�েক�  জানােনা উিচত িছল। তেব আিম িনি�ত সামেন আেরা
ভয়ানক িকছ�  আসেত চেলেছ।"িম�ার িরচাড�  �বশ ভীত কে� উ�র �দন।
"সির স�ার আমার আেরা আেগ আপনােক জানােনা উিচত িছল।"আনুসুচনা িমি�ত �ের বেল ওেঠ িরক।
"আ�া িরক ত� িম  �বিশ িচ�া কেরানা।আিম আর ত� িম িবষয়টা সামেল �নব।ত� িম এেতাটা ভয় �পওনা।আর আিম মূিত� টােক আমার সােথ কের বািড়েত িনেয়
এেসিছ।তাই এেতা িচ�ার িকছ�  �নই।"িরেকর কােধ হাত �রেখ সা�না িদেত িদেত বেলন িম�ার িরচাড� । এভােবই ভয় ও উৎক�ার মােঝ �সিদন রাতটা �কেট
যায়। পরিদন সকােল অিন�া সে�ও িম�ার িরচাড�  ও িরক �েজ� �েট চেল যান। িক� তারা তখনও জানেতা না �য আজ তােদর জন� �সখােন খুব
ভয়ংকর িকছ�  অেপ�া করেছ। �েজ� �েট �পৗ�ছােতই একটা দশৃ� তােদর �চােখ পড়েলা যার স�ুখীন তারা এর আেগও হেয়িছল। তারা �দখেলা আজও
�িমেকরা কাজ ব� কের �সই আেগর িদেনর মেতা এক জায়গায় িভড় কের িক �যন আেলাচনা করেছ।এবার তারা িভড় �ঠেল �ভতের �ঢােক।আর �ভতের
ঢ�েক তারা যা �দখেত পায় তােত িরেকর ভয়টা এবার অেনক�ন �বেড় যায়। �সখােন তারা �দেখ আেরা একজন �িমক মৃত অব�ায় �সখােন পেড় আেছ। আর
একট�  দেূর তার ধড় �থেক ওপড়ােনা মাথাটা পেড় আেছ �ক আেগর িদেনর মেতাই। িম�ার িরচাড�  এবার �বশ �কৗত�হলী হেয় �িমকেদর উে�েশ� ��
কেরন,"আ�া এত বড় একটা ঘটনা ঘেট �গল রােতর �বলা, তা �তামার এই �লাক�র �কােনা িচৎকার �নেত পাওিন?" "কই না �তা। কাল রােত আমরা �তা
�কােনা িচৎকার �িনিন স�ার " জবাব �দয় �িমেকরা।
এিদেক িরক আর সহ� করেত পােরনা এই দশৃ�।িচৎকার কের �সখােনই মাথায় হাত িদেয় বেস পেড়। িম�ার িরচাড�  িরেকর অব�া �দেখ এবার �বশ িচি�ত
হেয় যান।িতিন িরকেক একট�  শা� করার জন� িরকেক িনেয় �র��েমর িদেক চেল যান। আর যাওয়ার আেগ অন� �িমকেদর িনেদ�শ িদেয় যান লাশ�েক
�েজ� �েটর �শষ �াে� পুিড়েয় �ফলেত।
িরকেক িনেয় �র��েম আসার পর িরক এবার কা�ায় �ভে� পেড়।"স�ার এ�েলা আমার সােথ িক হে�? আিম গতকাল �য �িমক�র কাটা মাথা ওই নারী
অবয়েবর হেত �দখলাম আজ �স ই মারা �গল।স�ার এটা িকভােব স�ব? আর আিম �তা এটাই বুঝেত পারিছনা �য ওই নারী অবয়ব �কন বার বার আমার
�ে� আসেছ।"কাদেত কাদেত কথা�েলা বেল িরক।
এত�ণ চ�পচাপ দািড়েয় িরেকর কথা�েলা খুব মন িদেয় �নিছেলন িম�ার িরচাড� । এবার িতিন আে� আে� িরেকর কােধ হাত �রেখ বলেত �� করেলন,"
িরক ত� িম �কঁেদানা। এখন কা�াকা�র সময় নয়। িবপদ যখন এেসেছ তখন �সই িবপদ �থেক �বর হওয়ার পথও িন�ই থাকেব।আমােদর এখন �সই পথটাই
খুঁেজ �বর করেত হেব।আর এই কাজ আমােদর দজুনেক একসােথ করেত হেব।"
"িক� িকভােব আমরা এ িবপদ �থেক উ�ােরর রা�া খুঁেজ �বর করেবা স�ার?" কা�া থািমেয় িবি�ত কে� �� কের িরক। িক� িম�ার িরচাড�  িরেকর কথার
�কােনা উ�র না িদেয় চ�প কের থােকন। এভােব িকছ��ন চ�প �থেক িক �যন �ভেব িনেয় িম�ার িরচাড�  বেলন,"আমােদর এ িবষয়টা িনেয় িকছ�  করার আেগ এ
জায়গার �াচীন ইিতহাস স�েক�  একট�  জানেত হেব।আর তার জন� আমােদর �যেত হেব এখানকার  সবেথেক পুরেনা �কােনা লাইে�রীেত।�দখা যাক �সখােন
এ জায়গা স�েক�  �কােনা বই পাওয়া যায় িকনা। িরক আমার িব�াস এ জায়গা স�েক�  যিদ আমরা জানেত পাির তেব  এ সমস�া সমাধােনর জন�  আমরা
�কােনা না �কােনা একটা উপায় �ক �পেয় যাব।"িরক িম�ার িরচােড� র কথার �কােনা উ�র না িদেয় �ধু স�িতসূচক মাথা নাড়েলা।
এরপর তারা আর �দির না কের �েজ� �ট �থেক লাইে�িরর উে�েশ� �বিরেয় �গল। �ানীয় িকছ�  মানুষ জেনর সহায়তায় এবং �বশ িকছ��ন �খঁাজা খুঁ িজর
পর তারা �পৗ�ছায় �সই অ�েলর সব �থেক পুরেনা লাইে�রীেত। লাইে�রীেত ঢ�েক তারা �দেখ একজন �বশ বয়� মিহলা িরিসপশেন  লাইে�িরয়ােনর �চয়াের
বেস আেছন।  তােদর লাইে�রীেত ঢ�কেত �দেখ মিহলা মুেখ একটা হািস �টেন �চয়ার �ছেড় উেঠ দািড়েয় তােদর বেলন,"�াগতম আপনােদর।বলুন িকভােব
আপনােদর সাহায� করেত পাির?
িরক মিহলােক িকছ�  একটা বলেতই যাি�ল ।িক� তার আেগই িম�ার িরচাড�  িরকেক থািমেয় িদেয় িনেজই মিহলার সােথ কথা বলেত সামেন এিগেয় যায়।
িম�ার িরচাড�  এবার  মুেখ একটা হািস �টেন মিহলােক বেলন,"আসেল আমরা এই জয়গটার ব�াপাের একট�  িরসাস� করেত এেসিছলাম।িক� এখানকার
�কােনা িকছ�ই আমরা  জািননা। তাই এখানকার ইিতহাস স�েক�   জানেত আমেদর এই লাইে�রীেত আসা।সবাই বলেলা এটাই নািক এখানকার সব �থেক
পুরেনা লাইে�রী। আপিন িক আমােদর এমন �কােনা বই িদেত পারেবন যা পেড় আমরা এখানকার ইিতহাস স�েক�  একট�  ধারনা �পেত পাির?" িম�ার
িরচােড� র কথা �েন লাইে�িরয়ান মিহলা �বশ িকছ��ণ চ�প �থেক িক �যন একট�   �ভেব িনেয়  বেলন,"হ�া বই �তা িছল।িক� এখন �স�েলা আেদৗ পড়া যােব
িকনা আিম জািননা।বই�েলা আসেল অেনক আেগর। বই� উ�ােরর আেগ বইেয়র অেনক পাতা �পাকায় �খেয় ন� কের �ফেলেছ। আ�া আপনারা বসুন।
আিম বই�েলা িনেয় আসিছ।আপনারাই �দখুন িকছ�  পড়েত পােরন িকনা।" এট�কু বেল লাইে�িরয়ান মিহলা একটা �েমর মেধ� ঢ�েক যান।

িকছ��ণ পর িতিন �বশ িকছ�  পুেরােনা বই িনেয় বাইের �বিরেয় আেসন। এরপর  বই�েলা তােদর সামেন �রেখ বেলন,"এই�েলাই এখানকার সবেথেক পুরেনা
বই। বই�েলার অেনক পাতাই ন� হেয় িগেয়েছ।�দখুন আপনার এখান �থেক িকছ�  জানেত পােরন িকনা।"এট�কু বেল মিহলা �সখান �থেক চেল যান। িরক ও
িম�ার িরচাড�  এবার আর �দির না কের বই�েলা ঘাটেত �� কেরন।�থম দেুটা বই �ঘঁেট তারা �তমন িকছ�  জানেত পােরনা। এবার তারা তৃতীয় বই� পড়েত
�� কের।আেগর বই দ�ুর ত�লনায় এ বই�র অব�া আেরা খারাপ। বইটার অেনক জায়গায় �পাকায় �খেয় ন� কের �ফেলেছ। আসেল এটােক বই বলেল
ভ�ল হেব।



কিল কথা-১৩কিল কথা-১৩কিল কথা-১৩

এটা িছল �কােনা এক ব�ি�র �লখা একটা িরসাস�বুক। িম�ার িরচাড�  এবার বইটা পড়েত �� কেরন। �থম িদেকর পাতায় তারা �তমন িকছ�  পায়না।িক�
মাঝখােনর একটা পাতায় এেস িম�ার িরচােড� র �চাখ আটেক যায়। িম�ার িরচাড�  এবার  �লখা�েলা পড়েত �� কেরন।�সখােন �লখা িছল,"আমার নাম
�ডিভড।আিম �পশায় একজন িবজেনস ম�ান। িবিভ� এি�ক সাম�ীর ব�বসা কির।িক� আমার একট�  �লােভর জন� আজ আিম এ জ�েল এেস আমার �াণ
হারােত চেলিছ।আিম জািন এখােন আমার মৃত� � অবধািরত।কারণ এখান �থেক �বর হওয়ার সম� পথ ব� কের িদেয়েছ �স। িক� মৃত� �র আেগ আিম এ
জ�েলর িবষেয় িকছ�  কথা িলেখ �রেখ �যেত চাই। যােত আমার মেতা আর �কউ এখােন আসার ভ�ল না কের।জািননা আমার এ �লখা�েলা আেদৗ �কােনািদন
কেরা হােত �পৗ�ছেব িকনা।িক� তারপেরও আিম িলেখ �রেখ যাি� এই জ�লটার িবষেয় িকছ�  কথা। এ জ�লটা একটা অিভশ� জায়গা। অেনক বছর আেগ
একজন �লাক িকছ�  কােলাজাদ ুও ত� ম� করার উে�েশ� এখােন আেসন এবং িতিন নািক এখােন �কােনা এক িপশাচ �দবীর মুিত�  বািনেয় �াণ �িত�া কের।
�লাক� �থেম মুিত� েত বাসকারী িপশািচিনেক যােক হত�া করার  আেদশ িদেতা িপশািচিন তােদর িনেজর �েপর মায়ায় ভ� িলেয় তােদর হত�া করেতা। এভােব
�লাক�র সম� অভী� পূরণ হেত থােক । �লাক� িপশািচিনর কােজর জন� অেনক খুিশ হয়। এরপর �কেট যায় �বশ িকছ� িদন। �লাক� আর িপশািচিনর
কম�কাে�র িদেক খুব একটা মেনােযাগ �দয়না। আর িপশািচিন ও রে�র �াদ �পেয় যায় ততিদেন। যায় ফেল �স এবার িশকােরর �খঁােজ জ�েলর পােশর �ােম
�েবশ কের। আর এেক এেক  �িত রােত �ােমর িবিভ� ঘর �থেক উধাও হেত �� কের �সখান কার এেকর পর এক িনরীহ মানুষ জন।

এক পয�ােয় এই খবর এেস �পৗ�েছায় �সই �লাক�র কােছ।  �লাক� এতিদেন িপশািচিনর কথা �য় ভ�লেতই বেসিছল। িক� �ােমর �লােকেদর হঠাৎ কের এই
উধাও হওয়ার খবর� কােন আসেতই �লাক�র মেন পেড় যায় তার সৃ� িপশািচিনর কথা। আর �স বুঝেত পাের �য এসব তার সৃ� িপশািচিনরই কাজ। �স আেরা
বুঝেত পাের �য এভােব িপশািচিনেক কাজ �শেষর পর �ছেড় রাখা উিচত হয়িন। তাই �লাক� িপশািচিনেক আবার তার জায়গায় িফিরেয় �দওয়ার জন�  �সই
জ�েল িফের আেস। মধ� রােত �স এবার িপশািচিন �ক আ�ান কের এবং বেল "আমার �দওয়া কাজ ত� িম ভােলাভােব �শষ কেরছ। আিম �তামার কােজ খুিশ
হেয়িছ। �তামার কাজ এখন �শষ। এখন �তামার ��া িহেসেব আিম �তামােক আেদশ করিছ ত� িম এখন এই মুহ� েত�  �তামার দিুনয়ায় িফের যাও। "িক� ততিদেন
অেনক �দির হেয় িগেয়িছল।
িপশািচিন ততিদেন রে�র �াদ �পেয় িগেয়িছল।
তাই �স �লাক�র কথা �েন িবকট হািসেত �ফেট পেড়। আর বেল," �তামার কাজ �শষ করা পয��ই আিম  �তামার �তামার কথা �নেত বাধ� িছলাম। িক� �য
মুহ� েত�   �তামার কাজ �শষ কের আিম নত�নভােব আমার ইে�েত িশকার কির �সই মুহ�ত�  �থেক আিম �তামার দাস� �থেক মু� হই । এখন আিম �তামার কথা
�নেত বাধ� নই। এখন আিম মু�। আর আমার এখন র� চাই। নত�ন িশকার চাই। আজ ত� িম আমােক আমার িশকার করার সমেয় আ�ান কেরছ। তাই
�তামােক এখন আমার িশকার হেত হেব। কারণ আমার এখন র� চাই।"
�লাক�  �দখেত থােক তার �চােখর সামেন আসেত আসেত িপশািচিন ভয়ংকর �েপ পিরণত হে�। �স বুঝেত পাের �য এখন অেনক �দির হেয় িগেয়েছ। এখন
আর িকছ�ই করার �নই। এখন এই িপশািচিনর হােতই তােক মরেত হেব। িপশািচিনর হাত �থেক র�া পাওয়া অস�ব �জেনও �লাক� জীবন র�ার �শষ �চ�া
করার জন� িকছ�  না �ভেবই িপশািচনীর মূিত� � হােত িনেয় ছ�টেত �� কের। আর জ�েলর এক �াে� লুিকেয় পেড়। িক� িপশািচিন তােক �কই িকছ�  সমেয়র
মেধ� খুঁেজ �বর কের। আর িশকােরর জন� এত�ণ অেপ�া করার ফেল �স ভীষণ রােগ িনেজর ল�া লকলেক িজভ িদেয় �লাক�র বুক �থেক �ৎিপ� �বর
কের এেন �বাল আে�ােশ ধড় �থেক তার মু��টা িছ�েড় �ফেল।

িক� �লাক� তার মৃত� �র আেগ িপশািচিনর মুিত� টােক একটা কাপেড় মুেড় �কাথায় �যন  লুিকেয় �ফেল।যায় ফেল িপশািচিন �লাকটােক মারার পর আর িনেজর
মুিত� েত িফরেত পােরনা। আর িপশািচিনও এ জ�ল �ছেড় অন� �কাথাও যাওয়ার শি� হারায়।  এখােনই ঘুের �বড়ায়।
এ ঘটনার পর িপশািচিন আর জ�েলর বাইের �বিরেয় কাউেক হত�া করেত পােরিন। িক� এ জ�েল �য একবার এেসেছ �স আর �বেচঁ িফরেত পােরিন। তাই
জায়গা�েত আর �কউ আেসনা। এখােন �কউ আসেল তার মৃত� � অবধািরত। িক� আিম এখানকার �লােকেদর কথা িব�াস না কের মূিত� �র �লােভ পেড়ই
মূিত� টা খুঁজেত এখােন এেসিছলাম আমার িকছ�  িব�� �লােকেদর সে�। এখােন আসার পর অেনক �চ�া কেরও আমরা মূিত� টা খুঁেজ �বর করেত পািরনা উপর�
এেক এেক আিম আমার সব সাথীেদর হারােত থািক। আমােদর দেলর মেধ� একমা� আিমই এখেনা �বঁেচ আিছ। আজ অমাবস�া। আজ িপশািচিনর শি�
িকছ�টা কম থাকেব। আজই এ জ�ল �থেক �বর হওয়ার �শষ সুেযাগ আেছ আমার কােছ। যিদ আিম এ জ�ল �থেক �কােনাভােব �বর হেত পাির তাহেল হয়েতা
আিম �বঁেচ �যেত পাির।িক� আিম জািন �স আমােক এখান �থেক �বর হেত �দেবনা।..."

এ পয�� পেড় থােমন িম�ার িরচাড� ।এরপেরর পাতা�েলা �পাকায় �খেয় ন� কের �ফেলেছ।

লাইে�রী �থেক আর িকছ�  জানেত পােরনা তারা।অবেশেষ তারা বািড়র পেথ রওনা �দয়।�ফরার পেথ িরক িম�ার িরচাড� েক িজে�স কের,"স�ার খুব �বিশিকছ�
�তা জানেত পারলাম না।এবার আমরা এ ভয়াবহ সমস�া �থেক উ�ার পােবা িকভােব? আমােদরও িক এখােন এভােব অন� সবার মেতা ওই িপশািচিনর হােত
মারা �যেত হেব?"
"আেগ �থেকই এেতাটা �ভে� �পােড়ানা িরক।�দখ এট�কু �তা আমরা িনি�ত হেত �পেরিছ �য এটা আসেল একটা িপশািচিনরই মুিত� । আর িপশািচিনর মূিত� টা
মা�র িনচ �থেক �বর করার জন� �স এখন মু�। �স এখন আবার আেগর মেতা তার ই�া মেতা �যেকােনা জায়গায় �যেত স�ম। আর এই জন�ই �িমকেদর
মৃতেদেহর আেশপােশ মূিত� টা পাওয়া যায়। "

"িক� িপশািচিন �ক িকভােব িবনাশ করা যায় �স িবষেয় আিম এখিন িকছ�ই বলেত পারেবানা।  আমার কােছ িকছ�  বই আেছ।আিম আজ রােত একট�  �াড�
করেবা।তারপর বলেত পারেবা �য এর হাত �থেক বঁাচার �কােনা উপায় আেছ িকনা।তেব আমার মন বলেছ একটা উপায় িন�ই �বর হেব।ত� িম একট�  �ধয�� ধর।
"একটানা কথা�েলা বেল যান িম�ার িরচাড� ।
এবার িরকেক িনেয় বািড়েত িফের িম�ার িরচাড�   িরকেক িনেয় �সাজা তার �েম চেল যান। আর �ভতর �থেক দরজা ব� কের �দন। �ায় মাঝরাত পয��
িম�ার িরচাড�  �সখােন বেস িনেজর বইপ� ঘাটা ঘা� কেরন।িরক �দখেত থােকন িম�ার িরচােড� র কােছ অ��ত অ��ত সব বই রেয়েছ। সকল বই ই ভ�ত, ��ত,
ত� ম�,ডাইনী িপশািচিন ইত�ািদ িবষেয়র ওপর �লখা। িরক �বশিকছ��ণ ধের �খয়াল করেছ িম�ার িরচাড�  এক� বই খুব মেনােযাগ িদেয় পড়েছ।এসব
�দখেত �দখেত িরক িক �যন আনমনা হেয় ভাবিছল।হঠাৎ িম�ার িরচােড� র ডােক তার সি�ত িফরেলা। "�পেয়িছ িরক �পেয়িছ।অেনক কে�র পর হয়েতা একটা
উপায় �পেয়িছ।"আেবগা��ত কে� িরকেক উে�শ� কের কথা�েলা বেল ওেঠন িম�ার িরচাড� ।
এবার িরক িম�ার িরচােড� র কথা�েলা �েন �যন আশার আেলা �দখেত পায়।�স িম�ার িরচাড� েক �বশ উৎসুক কে� িজে�স কের,"স�ার িক �পেলন দয়া
কের বলুন আমােক!?" এবার িম�ার িরচাড�  বেল �� কেরন,"আমার কােছ একটা বই আেছ �যখােন িবিভ� ভ�ত ��ত,ডাইনী, িপশািচিন ইত�ািদ স�েক�  �লখা
আেছ। �তা �সই বই অেনক�ণ ঘাটা ঘা�র পর আিম িহ� ুশাে�র এক িবেশষ িপশািচিন স�েক�  জানেত পাির।আর তার নাম হেলা ডািকনী। িক� �তামার
পাওয়া এই মুিত�  পুেরাপুির ডািকনী নয় বরং ডািকনীর  এক �পা�িরত �প। এই �েপর এক হােত থােক একটা মানুেষর কাটা মাথা আর এক হাত অভয় মু�ার
ভি�েত ওঠােনা থােক।এই িপশািচিন অত�� ভয়ানক হেয় থােক।  �স তার সু�র �প ও সুমধুর ক� িদেয় তার িশকারেক তার িদেক আকৃ� কের এবং িশকারেক
সে�ািহত কের তার হত�া কের।যায় ফেল িশকার �কােনা িচৎকার করার  সুেযাগ পায়না।এই িপশািচিন �থেম তার উপাসেকর সম� ই�া পূরণ কের।িক�
উপাসক যিদ না জােন �য িকভােব এবং কখন এ িপশািচিনেক কাজ �শেষর পর আবার তার দিুনয়ায় পাঠােত হেব তেব উপাসেকর ই�া পূরেণর পর  িপশািচিন
সাধেকর দাস� �থেক মু� হেয় যায়। এই িপশািচিন তার উপাসেকরই �াণ �নয়। আর �ধুমা� এর উপাসক ছাড়া �কউ এেক আবার এেদর দিুনয়ায় পাঠােত
পােরনা। এখন যিদ �কােনা ��ে� এই িপশািচিনর �কােনা উপাসকেক না পাওয়া যায় �সইে�ে� নত�ন কাউেক ওই মূিত� র উপাসনা কের তেব তার িবনাশ করেত
হয়।"এ পয�� বেল থােমন িম�ার িরচাড� ।
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"স�ার তাহেল �তা খুব সমস�া হেলা।কারণ সকােলর ওই িরসাস�বুক অনুসাের এই িপশািচিন �তা ব� আেগই তার উপাসেকর হত�া কেরেছ।তাহেল এখন
আমােদর মেধ� কাউেক আবার এই িপশািচিনর উপাসনা কের তেব এর িবনাশ করেত হেব তাইেতা?"�বশ িচি�ত মুেখ িজে�স কের িরক। এবার িম�ার
িরচাড�  �বশ গ�ীর কে� উ�র �দয়,"না। আমােদর হয়েতা �তমন িকছ�  করেত হেবনা।কারণ আমরা �তা িপশািচিনর �সই উপাসকেক খুঁেজ �পেয়িছ
আবার।"
িম�ার িরচােড� র কথা�েলা �েন �বশ অবাক হয় িরক।আর তাই �স �� কের,"িক বলেছন স�ার আমরা খুেজ �পেয়িছ �সই উপাসকেক? িকভােব আর
কখন খুঁেজ �পলাম স�ার? আর �ক �সই উপাসক ি�জ বলুন ।"
"ত� িম �সই উপাসক িরক"িম�ার িরচাড�  উ�র �দয়। িরেকর এবার সম� িব�েয়র বঁাধ �ভে� যায়।"িক বলেছন স�ার আিম এই মূিত� র উপাসনা করলাম
কেব? আিম �তা এই �থমবার মুিত� �েক �দখলাম।না স�ার আপনার িন�ই �কাথাও ভ�ল হে�।"
"নাহ িরক আমার �কাথাও �কােনা ভ�ল হে�না।আিম যা বলিছ খুব �ভেব িচে� বলিছ।�দখ িরক এখােন এেস মূিত� টা পাওয়ার আেগ �থেকই ত� িম এক
নারী অবয়বেক �ে� �দখেত �� কেরা।তারপর মূিত� টা উ�ােরর পর �থেক এখানকার �িতটা মৃত� �র আেগ �সই অবয়ব �তামার �ে� এেস �তামােক
�সই মৃত� �র পূব�াভাস িদেয় যায়।আর মেন কের �দখ িরক �স �িতরােত �তামার �ে� এেস �তামােক িজে�স কের �য ত� িম তােক িচনেত পারেছা িকনা।
আর যখিন ত� িম না বেলা তখিন �স বেল ত� িম িনেজর হােত আমােক সৃ� কের এখন িচনেত পারছনা। আর �তামার কথা অনুসাের ত� িম �থমবার এই
মূিত� টােক �দখেছা।তাহেল তােক সৃ�র ��ই আেসনা।তার মােন আেগর জে� ত� িমই �সই উপাসক িছেল �য িনেজর হােত এই মূিত� টা সৃ� কেরিছল। পের
িপশািচিনর হােত �তামার মৃত� � হেয়িছল।
আর  আমার পড়া বইটােতও �লখা আেছ যিদ কখেনা এই িপশািচিনর উপাসক িপশািচিনর �তীক বা মুিত� েক �কাথাও লুিকেয় �ফেল তেব িপশািচিন
আর তার মুিত�  খুঁেজ �বর করেত পারেব না। আর িপশািচিনর �সই উপাসক ছাড়া আর �কউ মূিত� টা ওঠােত পারেব না। আবার সাধক তার ই�ার িব�ে�
িগেয় যিদ অন� কােরা �ভােব �ভািবত হেয় মূিত� � উ�ার কের �সে�ে�ও িপশািচিন মুিত� েত �েবশ করেত পারেব না। যত�ণ না সাধক তার িনজ
ই�ায় মূিত� � উ�ার কের তার শরীেরর র� িদেয় মূিত� টা  জা�ত না করেব তত�ণ িপশািচিন আেগর মেতা মুিত� েত �েবেশর অনুমিত পােবনা।
িপশািচিন যিদ �কােনা কারেণ মুিত� েত �েবশ করেত না পাের তেব িপশািচিনর িবনাশ ও স�ব নয়। । আর ওই মূিত� র উপাসক ছাড়া ওই িপশািচিনর
িবনাশ স�ব নয়।তাই আেগর জে�র করা ভ�ল �শাধরােনার জন� �তামার আবার জ� হেয়েছ। আর ত� িমই পােরা ওই িপশািচিনেক আবার তার দিুনয়ায়
�ফরত পাঠােত।এক িন�ােস কথা�েলা বেল থােমন িম�ার িরচাড� ।
"স�ার আপিন এ�েলা িক বলেছন? আপিন আজেকর সমেয় দািড়েয়ও এসব পুনজ�ে� িব�াস কেরন।আমােদর িব�ান �যখােন এতদরূ এিগেয় িগেয়েছ
�সখােন আপিন এখন আমােক এসব পুনজ�ে�র গ� �শানাে�ন!"�বশ তাি�েল�র �েরই কথা�েলা বেল িরক।
"আ�া এখােন আসার পর �থেক ঘটা �েত�কটা ঘটনা �� �থেক মেন কের �দখেতা িরক। এখােন আসার পর �তামার �দখা ওইসব ���েলা তেদখা
�� হওয়া। তারপর হঠাৎ মা� �খঁাড়ার সময় �িমকেদর মূিত� টা পাওয়া। তারপর মূিত� টা আর কাওেক ধরেত না িদেয় �তামার িনেজর হােত িনেজর
ই�ােত ওটা মা� �থেক �তালা। আর মা� �থেক �তালার পর �থেকই এেকর পর এক �িমকেদর মৃত� �। আর �িতবার মৃতেদরেহর পােশ মূিত� টা খুেজ
পাওয়া। সব ঘটনা�েলা িক আমার বইেত �লখা কথা�েলার সােথ �ব� িমেল যাে�না িরক? "

"আ�া  এসব নাহয় বাদ ই িদলাম। িক� এত�ণ যা যা �তামার সােথ ঘেট �গল তার আেদৗ �কােনা ব�াখ�া িব�ােনর ভাষায় আেছ িরক? িক� তাই বেল 
 ত� িম �তামার িনেজর �চােখ যা যা �ত�� করেল �স�েলােক িক ত� িম অ�ীকার করেত পারেব? এতিকছ�  ঘেট যাওয়ার পেরও ত� িম এসবেক অিব�াস
করেত পারেব  িরক?"�বশ ঝঁাঝােলা কে�ই �� কের িম�ার িরচাড� ।  িরক এবার িম�ার িরচােড� র কথা�েলা �েন চ�পচাপ বেস থােক িকছ��ণ ।
�কােনা উ�র িদেত পােরনা �স।এরপর �বশ িকছ��েনর িনরবতা। অতঃপর নীরবতা �ভেঙ �স বেল , "আ�া স�ার আিম িকছ�টা হেলও বুঝেত �পেরিছ
আপনার কথা�েলা। িক� স�ার আপনােক এখেনা এতটা িচি�ত লাগেছ �কন? িক হেয়েছ?"  �� কের িরক।  " হঁ�া আসেল আমার সব িহেসব িমলেলও
�ধু একটা িহেসব ই �কােনাভােবই �মলােত পারিছ না আিম। তাই একট�  িচি�ত। "  " িকেসর িহেসব স�ার?" আবারও �� কের িরক।  " বই অনুসাের
িপশািচিনর মুিত� েত �তামার রে�র �শ�  না লাগেল িপশািচিনর �তা মুিত� েত �েবশ করেত পারার কথা না।  িক� আমার জানা মেত �তামার রে�র �শ�
�তা মূিত� টা পায়িন। তাহেল িকভােব িপশািচিন মুিত� েত  �েবশ করেত পারেছ �সটাই বুঝেত পারিছ না।" এট�কু বেলই আবার চ�প কেরন িম�ার িরচাড� ।  
 এবার �বশ লি�ত মুেখ িরক বেল," সির স�ার। আসেল আিম আপনার কাছ �থেক একটা কথা লুিকেয় �গিছলাম। �সিদন আমার হােতর হােতর ওই
�তটা অন� �কােনা িকছ�র আঘােত নয় বরং মূিত� র আঘাত �লেগ হেয়িছল। �সিদন যখন মূিত� টা �থম পাই তখন মূিত� টা িনেয় নাড়াচাড়া করেত িগেয়
অসাবধানতায় মূিত� র মাথায় থাকা ধারােলা মুকুেট হাত �লেগ আমার হাতটা অেনকটাই �কেট যায়। আর আমার হাত �থেক �বশ িকছ�টা র� �লেগ যায়
মূিত� �র গােয়। িক� আিম িনেজও জািননা �কন �সিদন আপিন িজে�স করার পেরও আিম আপনােক সিত�টা বিলিন।"  কথা �শষ কের মাথা িনচ�  কের
দািড়েয় থােক িরক।  " আ�া ইটস ওেক। যা হওয়ার তা �তা হেয়ই িগেয়েছ। িক� �তামার আেরা আেগ এ�েলা আমায় জানােনা উিচত িছল িরক। তাহেল
হয়েতা এত�েলা িন�াপ মানুেষর �াণ �যত না। " একটা দীঘ��াস �ফেল কথা�েলা বেলন িম�ার িরচাড� ।
" আ�া স�ার বলুন তাহেল এই িপশািচিন �ক িবনােশর জন� আমােক িক করেত হেব?"
"�শােনা আগামী কাল সকােল �েজ� �েট িগেয় �থেমই আমােদর সম� �িমকেদর এখন �থেক ব� দেূর পা�েয় িদেত হেব। কারণ এখান �থেক দেূর
চেল �গেল িপশািচিন আর তােদর উপর �কােনা �ভাব িব�ার করেত পারেব না। যায় ফেল আর �কােনা �িমেকর মৃত� �ও হেবনা। িক� এেত আমােদর
�ােণর ঝঁুিক একট�  �বেড় যােব। কারণ বই অনুসাের এই িপশািচিনেক �ধুমা� চ� �হেণর রােতই িবনাশ করা স�ব। কারণ এই িদেনই িপশািচিন তার
পুন� শি�েত �কািশত হয় এবং তার উপাসেকর আ�ােক ব�ী বািনেয় তার কােছ �রেখ �দয়। আর একবার তার উপাসেকর আ�ােক ব�ী করেত
পারেল িপশািচিনেক আর �কউ আমােদর দিুনয়া �থেক তােদর দিুনয়ায় পাঠােত পােরনা। এবার ত� িম িপশািচিনর উপাসক হওয়ায় �স �চ�া করেব �তামার
আ�ােক ব�ী কের তার কােছ আজীবেনর জন� �রেখ িদেত। একবার এ কাজ করেত পারেল িপশািচিন স�ূন� মু� হেয় যােব।�স তখন �যখােন খুিশ
�সখােন �যেত পারেব।যােক ইে� তােক তার িশকার ও বানােত পারেব।তাই এ ভয়াবহ অব�া আটকােত �তামােকই চ� �হেণর িদন এ িপশািচিনেক
তার দিুনয়ায় পাঠােতই হেব।আর  আমার িহেসব অনুসাের আগামী পর�িদনই চ� �হণ হওয়ার কথা।
চ� �হেণর িদন পূণ��াস চ� �হেণর সময় আমােদর িকছ�  ি�য়া করেত হেব। িক ি�য়া করেত হেব তা পর�িদন ই বলেবা �তামােক।"িম�ার িরচাড�
কথা �শষ করেলন।
এরপর এভােবই  উে�জনা আর উৎক�া িনেয় �কেট যায় �সিদেনর রাতটা।পরিদন সকােল িম�ার িরচাড�  ও িরক �েজ� �েট িগেয় �বশ অবাক হয়।
কারণ তারা �ভেবিছল আজও হয়েতা �েট এেস �দখেত হেব আবার �কােনা �িমেকর মু��হীন লাশ। িক� �সিদন �তমন িকছ�  না হওয়ায় তারা �বশ
অবাক এবং মেন মেন �বশ শাি� অনুভব কের।  তারপর আর সময় ন� না কের তারা সকল �িমকেদর বেলন,"িকছ�  সমস�ার জন� কাজ আপাতত ব�
থাকেব।আর আজ �তামােদর জন� এই শহেরর বাইের থাকার ব�ব� করা হেয়েছ। �তামরা �য যার িজিনসপ� িনেয় গািড়েত উেঠ পড়।�াইভার
�তামােদর �সখােন িনেয় যােব।"এরপর �িমেকরা তােদর িনেদ�শ মেতা �সখান �থেক �বিরেয় পেড়।
�িমেকরা �বিরেয় �গেল িম�ার িরচাড�  আর িরক দজুেন িমেল খুব ভােলা কের �েজ� �টটা ঘুের ঘুের �দখেত থােকন। এরপর তারা �র��েম চেল
আেস িকছ��ণ িব�াম �নওয়ার জন�।িক� �র��েম ঢ�েকই তারা খুব িবি�ত হয়।কারণ �সখােন ঢ�েক তারা �দেখ িরেকর �টিবেলর ওপর �সই মূিত� টা
রাখা।িক� এটা িকভােব স�ব।কারণ �সিদন যাওয়ার আেগ িম�ার িরচাড�  িনেজ মূিত� টা তার সােথ িনেয় িগেয়িছেলন। িক� এ িব�েয়র ভাব �বিশ�ণ
�ায়ী হেলা না। কারণ বই অনুসাের মূিত� টা এখন �াধীন।
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আর এই কিদেনর ঘেট যাওয়া ঘটনা �েলা �থেক তারা �বশ ভােলা ভােবই বুঝেত �পেরেছ  মূিত� র �মতা কতখািন। ফেল এ িবষয়টা
িনেয় তারা খুব �বিশ িচ�া করেলানা। তারা আবার মূিত� টা তােদর সােথ কের িনেয় বািড়র উে�েশ� রওনা িদল।কারণ আগামীকাল
রােতর ি�য়ায় মুিত� � অবশ�ই লাগেব। বািড় িফের রােতর খাবােরর সময় তােদর �কয়ার �টকার কথা �সে� বেল আজ �ােম িবভৎস
ভােব �কােনা এক �ামবাসীর মৃত� � হেয়েছ। �কােনা প� তার ধড় �থেক মাথাটা আলাদা কের �ফেল িদেয় সারা শরীর �থেক মাংস খুবেল
�খেয়েছ। আর তার র�শূন� শরীরটা �ফেল �গেছ। এ�েলা �েন িম�ার িরচাড�  আর িরেকর বুঝেত বািড় থােকনা একটা কর কাজ। তার
সােথ তারা এটাও বুঝেত পাের �য �কন আজ �কােনা �িমেকর মৃত� � হয়িন। িরক কথা�েলা �েন আর �খেত পােরনা। �স না �খেয়ই
�টিবল �ছেড় উেঠ যায়। আর িকছ��ণ পর িম�ার িরচাড�  ও �টিবল �ছেড় উেঠ আেসন।
"উফফ আর একটা রােতর অেপ�া।  আজেকর রাতটা �কােনা ভােব পার করেত পারেলই কালেক িপশািচিনেক তার দিুনয়ায় পাঠােনার
সুেযাগটা চেল আসেব।" এটাই  একসােথ বেস আেলাচনা করিছেলন িরক ও িম�ার িরচাড� । এরপর তারা �ক কেরন আজ রােত
তাড়াতািড় রােতর খাবার �খেয় একসােথই রাতটা কাটােবন তারা। যথারীিত তারা আজ খুব তাড়াতািড় রােতর খাবার �খেয় িনেয়  দজুেন
একসােথ িম�ার িরচােড� র �েম চেল আেস। �বশিকছ��ণ গ� করার পর কখন �যন সারািদেনর �াি�েত তােদর �চােখ ঘুম �নেম
আেস। আর তােদর অিন�া সে�ও �বশ গভীর ঘুেম তিলেয় যায় তারা। িক� িকছ��ণ পর িরেকর ঝাকুিনেত ঘুম �ভেঙ যায় িম�ার
িরচােড� র। ঘুম �ভেঙ িম�ার িরচাড�  �দেখন িরক খুব ভয়াত�  মুেখ তােক ডাকেছ। "িক হেয়েছ িরক? �তামােক এমন �দখাে� �কন? ত� িম
িক আবার �সই ভয়ংকর ��টা �দেখছ?" উি�� কে� �� কেরন িম�ার িরচাড� ।
"স�ার আজ আিম যা �দেখিছ তা আিম মুেখ বেল �কাশ করেত পারবনা। আজ �সই নারী অবয়ব আবার আমার �ে� এেসিছল। িক�
িকছ��ণ পের আিম �দখলাম �স একজন �লাকেক তার িপছ�  িপছ�  িনেয় িগেয় �সাজা ধড় �থেক তার মাথাটা িছ�েড় িনল আমার �চােখর
সামেন। তারপর তার ধড় �থেক র� �খেত �� করেলা। একট�  পর র� খাওয়া �শেষ �স �সই কাটা মাথাটা ধের আমার িদেক িফের
িজে�স করেলা ,"িক িরক ত� িম িক আজও আমােক িচনেত পারেছা না?" এট�কু বেলই �স িবকট শে� হাসেত লাগেলা। আর তখিন
আিম �দখলাম আজ �সই নারী অবয়ব� আমােদর �কয়ার টাকারেক তার িশকার বািনেয়েছ।" হাপােত হাপােত কথা�েলা বেল �গল
িরক।"এসব িক বলেছা ত� িম িরক? আমােদর �কয়ার �টকার ? ত� িম �ক �দেখেছা �তা িরক?"ভয়াত�  কে� �� কেরন িম�ার িরচাড� । "হঁ�া
স�ার আিম একদম �ক �দেখিছ।িক� আমার �দখাটা যিদ এবারও সিত� হেয় থােক তাহেল �তা এত�েণর মেধ� �লাকটা িপশািচিনর
িশকার হেয় িগেয়েছ।আপিন ি�জ একট�  আমার সােথ িনেচ চলুন স�ার।" �কােনা মেত িনেজর কথাটা �শষ কের হ� দে�া হেয় িনেচর
িদেক �ছােট িরক।আর তার �পছন �পছন আেস িম�ার িরচাড� । �সখােন �পৗ�েছ তারা �দেখন , আবার িরেকর ��েক সিত� কের িদেয়
�কয়ার �টকােরর ধড় �থেক মাথা আলাদা করা লাশটা ��াের পেড় আেছ।  িরক এবার সিত� খুব �ভেঙ পেড়। �ভেঙ পড়াটাই �াভািবক।
িম�ার িরচাড�  এবার িরকেক সা�না িদেয় বেলন,"আর িকছ�  ঘ�ার িবষয় িরক।িক� আিম �তামােক কথা িদি� ত� িম যিদ আগামী কাল
এই িবিধটা যথাযথভােব করেত পােরা তেব আর �কােনা মানুষেক এই িপশািচিনর কবেল পেড় জীবন হারােত হেবনা।" িম�ার িরচােড� র
কথা �েন িরক �যন একট�  শা� হয়। এই ঘটনার পর �সিদন রােত আর ঘুম হয়না তােদর।
এরপর �ভােরর আেলার সােথ সােথ একটা নত�ন িদন আেস। হ�া আজই �সই িবেশষ িদন �যিদন িপশািচিন তার িনেজর দিুনয়ায় িফের
যােব। আর িকছ�  সমেয়র ব�াপার।এসব �ভেবই �কােনা মেত �সিদনটা পার কের তারা।এরপর আে� আে� রাত নােম।স��া �থেকই
িম�ার িরচাড�  ও িরক রােতর ি�য়ার জন� �েয়াজনীয় সাম�ীর �গাছগাছ করেত থােকন।এভােব কাজ করেত করেত সময় �কেট যায়
এবং তােদর কাি�ত  পুন� �াস চ� �হেণর সময় ও হেয় এেসেছ। িম�ার িরচাড�  এবার িরকেক সম� িবিধটা িকভােব স�� হেব তা
�বাঝােত �� কেরন।

িম�ার িরচাড�  বেলন,"�শােনা িরক এই ি�য়ার সব কাজ �তামােকই করেত হেব।আিম �ধু �তামার পােশ থাকেবা। এ িবিধর জন�  পূণ�
�াস চ� �হণ �� আেগ �তামােক এখােন ঘুেমােত হেব।তারপর ত� িম ঘুিমেয় পড়েল আিম �তামার হােত একটা িবেশষ ছ� ির িদেয় �দব।
আর এখান �থেক আিম �সই িপশািচিনেক আ�ান করেবা। িপশািচিন আেগর িদন�েলার মেতা আবার �তামার �ে� আসেব।আসেল
িবষয়� �তামার কােছ �� মেন হেলও িবষয়� �তামার সােথ বা�েবই ঘটেব। িপশািচিন �তামার আ�ােক ব�ী কের তার সােথ িনেয়
�যেত চাইেব।আর তার জন� আজ রােত �স �তামার অেনক কাছাকািছ আসেব আর �য মুহ� েত�  �স �তামার বুেকর ওপর হাত রাখেব �ক
তখিন �তামােক �তামার হােত থাকা ছ� ির িদেয় িপশািচিনর বুেকর �ক মাঝ বরাবর আঘাত করেত হেব।আর এর জন� ত� িম �ধু
একবারই সুেযাগ পােব।�সই সুেযাগ হাত ছাড়া হেল আমােদর িক� আর িকছ�ই করার থাকেবন।আর একটা কথা �ে�র মেধ� যা ই 
 ঘট�ক �তামােক �কােনাভােবই ভয় �পেল চলেবনা। " খুব মেনােযাগ িদেয় এত�ণ িম�ার িরচােড� র কথা�েলা �নিছল িরক। তার কথা
�শষ হেতই িরক বেল,"িক� স�ার আমার খুব ভয় করেছ।আিম িক পারব সব কাজ �ক মত করেত?" "পারেব িরক । �তামােক পারেতই
হেব। িনেজর �াণ বঁাচােনার জন� হেলও �তামােক পারেত হেব।আর একটা কথা ত� িম ঘুেমােনার আেগ আিম আমার হােতর সােথ শ�
কের �তামার হাতটা �বেধ �নব।ত� িম যাই কেরা কখেনা মেনর ভ� েলও �ে�র মেধ� আমার হাত ছাড়েব না। যিদ ত� িম মেনর ভ� েলও আমার
হাত �ছেড় দাও তাহেল িক� িপশািচিনেক িবনাশ করার পেরও ত� িম আর আমােদর দিুনয়ায় িনেজর শরীের িফরেত পারেব না।"িরক
িম�ার িরচােড� র কথা�েলা �েন মুেখ িকছ�  না বেল �ধুই একবার স�িতসুচক মাথা নােড়।
এবার িবিধ �� হয়।িরক িম�ার িরচােড� র �দওয়া িনেদ�শ মত  আে� আে� ঘুিমেয় পেড় ।আর ঘুেমােনার আেগ শ� কের িনেজর হাতটা
িম�ার িরচােড� র হােতর সােথ �বেধ �নয়। িরক ঘুিমেয় যাওয়ার পেরই িম�ার িরচাড�  তার হােত একটা অেনক পুেরােনা ছ� ির িদেয় �দয়।
আর �সই মূিত� টােক সামেন �রেখ িপশািচিনেক আ�ান করেত থােক।
এিদেক  িরক ঘুমেনার িকছ��েনর মেধ� �স  �ে�র দিুনয়ায় চেল যায়।আর �স ল�� কের তার হােত �কাথােথেক �যন একটা অেনক
পুরেনা ছ� ির চেল এেসেছ। �স এবার এিদক ওিদক একট�  �দখেত থােক।এরই মেধ� হঠাৎ �স ল�� কের আে� আে� তার সামেন একটা
�ধঁায়ার কু�লী �তির হে�।আর �সখান �থেক একটা নারী অবয়ব �বিরেয় আসেছ।িক� এ িক �দখেছ িরক। আজ িরেকর �ে� আসা
নারী অবয়ব� অন� িদেনর �থেক স�ূন� িভ�।তার মুেখ �কােনা হািস �নই।উে� তার মুখ রােগ লাল হেয় আেছ। সু�র মুেখর জায়গায়
আজ ফুেট উেঠেছ খুব িবভৎস একটা মুখ। �চাখ �েলা আ�েনর মেতা �লেছ। লকলেক িজভ ল�া হেয় �যন মা� ছ�ঁ েত চাইেছ। তার
হােত �দখা যাে� অেনক বড় বড় নখ।
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�সই নারী অবয়ব এবার িহসিহেস কে� িরেকর উে�শ� বলেত �� কের,"আজ আিম �তার আ�ােক আমার সােথ িনেয় যাব।কারণ
আজ ত�ই আমার সম� িশকারেক আমার সামেন �থেক অেনক দেূর পা�েয় িদেয়িছস। আর ত�ই একমা� ব�াি� যার হােত আমার সৃ�।
তাই আজ ও �তার হয়েতা জে�র মেতা আবার আিম �তােক মারেবা।তারপর �তার আ�াটােক আমার কােছ আজীবেনর জন� ব�ী কের
রাখেবা।"এট�কু বেল �সই িপশািচিন িবকট শে� হাসেত থােক। িরক এবার �দখেত থােক িপশািচিন আে� আে� তার কােছ এিগেয়
আসেছ।আর িরক ল�� কের �য �স তার সম� শি� হািরেয় �কােনা এক আকষ�েণ িপশািচিনর িদেক তািকেয় আেছ। িপশািচিন এবার
িরেকর খুব কােছ চেল আেস।আর আে� আে� তার বুেক তার লকলেক িজভ �বালােত থােক। িক� িরক িকছ�ই করেত পারেছনা।আর
�স ভ� েলও িগেয়েছ �য তােক িক করেত হেব।এরই মেধ� িরক এক অিত পিরিচত ক��র �নেত পায়।�য বলেছ,"এটাই স�ক সময় িরক।
�তামার হােতর ছ� িরটা �জাের চািলেয় দাও ওই িপশািচিনর বুেক।আর �দির করনা িরক।"
িরেকর এবার সবিকছ�  মেন পেড় যায়।আর �স এবার িপশািচিনেক অবাক কের িদেয় তার সম� শি� এক কের হােত থাকা ছ� িরটা
চািলেয় �দয় িপশািচিনর বুক ল�� কের। আর ছ� িরটা চালােনার পেরই িরক �দখেত পায় িপশািচিন �চ� িচৎকার কের �পছেন সের িগেয়
আবার �ধঁায়ায় িমিলেয় যায়। আর এরপর িরক িকছ�  বুেঝ ওঠার আেগই �স তার হােত �চ� এক টান অনুভব কের যার ফেল তার ঘুম
�ভেঙ যায়। ঘুম �থেক �জেগ িরক �দেখ িম�ার িরচাড�  তার িদেক তািকেয় বেস আেছ।
এবার �স  হািস মুেখ িম�ার িরচাড� েক বেল," আিম িপশািচিনেক আবার তার দিুনয়ায় পাঠােত স�ম হেয়িছ স�ার।" "হঁ�া আিম জািন ত� িম
�পেরছ তােক তার দিুনয়ায় পাঠােত।"হািস মুেখ উ�র �দয় িম�ার িরচাড� ।
"িক� স�ার  আিম বলার আেগই আপিন জানেলন িকভােব �য আিম �পেরিছ? আর স�ার আমার �ে�র মেধ� আিম আপনার ক�
�নলাম িকভােব? আপিন জানেলন িকভােব �য ওই সমেয় আিম সব ভ� েল িগেয়িছলাম?"িবি�ত কে� �� কের িরক।
"আসেল আিম ল�� করিছলাম ত� িম হঠাৎ কের �ে�র মেধ� খুব ছটফট করিছেল।িক� �তামার হাত নড়িছল না।তাই আিম ধারণা
করলাম �য হয়েতা িপশািচিন �তামােক �কােনাভােব স�িহত কেরেছ।তাই ত� িম ই�া থাকা সে�ও হাত নাড়ােত পারছনা।তাই আিম তখন
এখান �থেক �তামার সি�ত �ফরােনার জন� �তামার কােন কােন ওই কথা�েলা বেলিছলাম।আর তার িকছ��েনর মেধ� ত� িম আবার
�তামার হাতটা নড়াচড়া �� করেল এবং ওই �দখ ঐ িপশািচিনর মুিত� � �ভে� পেড় আেছ।আর মূিত� টা ভা�ার পেরই আিম িনি�ত হই
�য ত� িম িপশািচিনেক আবার তার দিুনয়ায় পাঠােত স�ম হেয়ছ। আর তাই মূিত� টা �ভে� পড়ার সােথ সােথই আিম �তামার হাত ধের টান
িদেয় �তামার আ�ােক আবার আমােদর দিুনয়ায় িফের আসার িনেদ�শ িদই। আর ত� িম �জেগ ওেঠা।" এট�কু বেলই িম�ার িরচাড�  তার
কথা �শষ কেরন।
এই ঘটনার পর �সিদেনর বািক রাতট�কু  িম�ার িরচাড�  আর িরক ট�কটাক গ� কেরই কা�েয় �দয়।আর পরিদন সকােল তারা তােদর
�মইন অিফেস িফের যায়।
যিদও তার িকছ� িদন পর তারা আবার এক� নত�ন দেলর সােথ �সখােন আেস �েজে�র বািক কাজট�কু �শষ করেত।িক� �সিদেনর ওই
রােতর পর ওই জ�েল আর �কউ কখেনা �ণ হারায়িন।

সমা� 
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সুদশৃ� ��দ স�িলত বই� �মৗিনর �িত বাড়াইয়া িদলাম । বিললাম, '�ল� হেলা ভারত বা মালেয়িশয়া �ভৃিত অ�েল জাত শীতকােল �ফঁােট এমন নতমুখী ��ব� সবুজাভ সাদা
পু�িবেশষ, যার তী�া� প� �ৎিপ�াকার ধূসর এবং �কামল , �ক �যমন ত� িম আর �তামার �কামল �ৎিপ� '। 
আর ছ�মান ধিরয়া রািখেত পািরেলা না ি�েয়। িখলিখিলেয় হািসয়া উ�েলা �িব�ণী । �মেয়েদর �শংসাই �য তাহােদর সব�ােপ�া দবূ�ল জায়গা ,�স জায়গায় আঘাত কিরয়া ফল��প
�লফাম �ঠঁােট ��� �ত হইেলা শীতল খুশীর উপহাস । 
 ঝকমিক �মাড়েক �মাড়া উপহার� তাহার হােত দান কিরয়া ��ােন িফিরয়া আিসলাম । 

  " ট�ং "...এক� শ� হইেলা । মেন হইেলা কাহােরা এন�েয়েড �মেসজ ঢ� িকেলা । মুখ িফরাইয়া অিতসি�য় হািস হািসয়া উ�লাম । ধিম�নী �মাবাইেলর �মেসজ পিড়েত ব�� । 

   "''' ব�মূল� উপহারখািনর অি�ম পৃ�ার অি�ম লাইেনর অি�ম শে�র অি�ম বণ�� পড়া �শষ হেল সুদশৃ� মলাটখািনর ভঁাজ খুেল দয়া কের একবার �চাখ বুিলও । পিরিচত মানুষ
�দখেত �পেল ��াধাকিষ�ত না হেয় " মুিননা� মিত�ম " বেল �ন�িনেয়া ""'।
 
 �েভ�া সহ এই অধম ।।।।।

 বােস ব�কে� �কৗত�হল সংবরন কিরয়া চাপা উে�জনায় ভর কিরয়া মেন মেন ি�র কিরল,িবদ�ালেয়  যাইয়াই �থেমই �শষ পৃ�ার অি�ম লাইেনর অি�ম শে�র অি�ম বণ�� খুিলয়া
�দিখেব । িক� অকােলর বাদলার মেতা �ােসর মেধ�ই তেনাময় বাবুর শরীর খারাপ হওয়ার দ�ন অিতির� িকছ�  কাজ আিসয়া পিড়ল রানীর �ে� । সুেযাগস�ানী হইবার �চ�া
কিরয়াও িবফল মেনারেথ বািড় িফিরয়া �গাধূিল লে� অি�র নয়েন �গাপন পৃ�া� খুিলেতই মাথাটা বনবন্ কিরয়া উ�েলা । গােয়র �লাম�িল সজাগ হইয়া খঁাড়া হইয়া উ�েলা । যাহা
�দিখল তাহা এ�প _________
   
" �ল�"

 ' �লখক -- সু�দ �সন '। 

   স�াদকীয় কলম--- এই �থম �লখক সুখবৃ� �সন ছ�নাম ছািড়য়া িনেজর আসল নােম বই� �কাশ কিরয়ােছ । �লখেকর পুেরা নাম সু�দ �সন ওরেফ সুখবৃ� �সন । �কােণ
একখািন �পা�কাড�  সাইেজর অিতপিরিচত ি�ে�ড ছিব ।

 তাহার নীেচ বেড়া বেড়া বাংলা হরেফ �লখেকর সিহ …….. �যে� সু�দ �সন ।
 এক অধম �গা�ব� �গােবচারা ।
    আজ শিনবার । অবসেরর ,আরােমর , িব�ােমর িদন । অপরাে� সুইিগ হইেত অড� ার করা চব�চষ� খাবার উদগীরণ কিরয়া িদবািন�ায় ম� । 

উ �পি�ত তী� দ�ৃ িনে�িপত হইেলা আমার িদেক । �ঠঁােট তরল হািস িচি�ত কিরয়া পু�েকর �িত িনেদ�শ কিরয়া পুন�ি� কিরলাম.' এই �য �ল�'। 
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হঠাৎ সদর দরজায় টকটক্ শে� িন�াভ� হইেলা । ঘুমকাতরাব�ায় দরজা খুিলয়া হতবাক ও িনব�াক । 

  অিব�াস� ! সে�হ হওয়ায় ভােলা কিরয়া �লাচন�য় কচলাইয়া �দিখ সিত� সিত�ই আমার সামেন দঁাড়াইয়া রিহয়ােছ �য়ং ঘািতনী । চ�ুশূেলর �িত
চ�ু�তা িদয়া চ�িলত ও িদ�ীত। চটক্ ভািঙেলা সুমধুর সুেরলা শ�বােণ । 

 ভিবতব�ই িছল ব�াপার� । চিকতনয়না ি�� দ�ৃ নত কিরয়া সুিম� �ের কিহল ,"�ভতের আসেত বলেব না ? কত ক� কের বািড়টা খুঁেজ �পেত এলাম" । 

 চমক কা�েতই ল�া পাইয়া বিললাম, 'ওহ সির .. আসেল '।

 -- " আসেল এতটা আশা কেরািন �য আিম গে�র বইটার �শষাংশ �দেখই এভােব ছ� েট চেল আসেবা। িক� ত� িম �তা আর অন� �কােনা উপায় অবিশ�
রােখািন । এতিদন ধের এত বেড়া আর গেব�র এই িবষয়টা লুিকেয় �রেখেছা আমার কােছ। আমার �যমন অিভমান হেয়েছ �তমনই খুশীও হেয়িছ । যিদও
িনেজর �লখা বই িনেয় আমার সে� ছলনা কেরেছা । ফাজলােমা �মেরেছা এমনিক আমােক উ��ও কেরেছা । ইউ হ�াভ্ ট�  িব পািনসড্ । তার �যাগ�
শাি� �তা �পেতই হেব " । 

  জড়�জয়ী জড়তা কাটাইয়া ছ�ািভমান �দখাইয়া আমার বে� ঝঁাপাইয়া আমােক জড়াইয়া ধিরয়া িফসিফিসেয় বিলল …………….." পািন�াথ� " ।
সু�দ অনুভব কিরেলা ওর বুেকর উপত�কা বরাবর গরম জল বিহয়া ধীের ধীের নীেচ নািময়া যাইেতেছ । বুিঝল ইহা সুেখর শাি�র ভােলাবাসার অ� । 

  আিমও িবগিলত হইয়া কিহলাম , "" �মৗনং স�িত ল�নম্ "" । 

  সুধাময় �সেনর সদর দরজা হইেত রজনীগ�া ফুেল সি�ত কিবতার সাদা ইউ-িভ-এ� টা ধীের ধীের �বিরেয় যাইেতই , ���� পােয় লাল �গালােপ
রািঙয়া দধু সাদা ওয়ােগনর্ এগাইয়া আিসয়া সদর দরজায় থািমল । গািড় হইেত নািময়া আিসল �টাপর পিরিহত �খ�াত �লখক সু�দ �সন আর তাহার
�পছেনই িপ� �বনারসীেত রি�ত নববধূর �বেশ গােনর িশ�ী �সন বািড়র ল�ী, রানী । �াম�পেথর মতন কপাল হইেত িসঁিথর �শষ ভাগ অবিধ  সদ�
িচি�ত লাল �মাটা �রখা  দা�েত�র সা�� বহন কিরয়া উ�ল হইয়া িবরাজ কিরেতেছ । 

  িশ�সুলভ উ�ােস নবিবহািহতা সু�েদর কােন কােন িফসিফিসেয় বিলল ," আজ �থেক আমার ি�য় �লখেকর �লখা নত�ন সব বই সবার আেগ আিম
পড়েবা । উফফফ , কী মজা "। 

 আর হঁ�া এবাের হয়েতা বুেঝেছন আিম ভাড়া বাসায় �কন থািক । একাে� গ� �লখার জন�।

  আলতা পােয়র �ছাপ �সন বািড়র মােব�েলর �মেঝর �চৗকাঠ হইেত ঠাকুর ঘর পয�� ���� পােয় এগাইয়া সুদশৃ� িশ� অ�ন কিরয়া ভরাট হইয়া
উ�য়ােছ । 

সমা� 
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জেক নািস�ংেহাম �থেক িকছ�টা তাড়াতািড় বািড় িফের এেসিছেলন ড�র মালা মুখািজ�। এখন িকছ� িদেনর ছ��।

ই�নীল মুখাজ�ই�নীল মুখাজ�  
  

©  কিল কথা �কাশনী 

মালা �ক কেরেছ এবার �কান ফেরন �প নয়। এই ছ��েত িনেজর �দেশর বািড় �থেক কেয়ক  িদন ঘুের আসেব। �দশ �ােমর শা� পিরেবশ, িনিরিবির ।ড�র মালা মুখািজ�  এখন
এন.�ক .রয় সুপার ��শািল� নািস�ংেহােমর টপ সােজ�ন ।
কত ঝড় ঝাপটা �পিরেয় আজ এইখােন। বািড়েত এেসই �ান কের �চ� কের ব�ালকিনেত এেস দঁাড়াল মালা মুখািজ�  ।
গতকাল একটা খুব বড় সাজ�াির িছল শহেরর নামকরা ব�বসায়ী। 
অপােরশন 100% সাকেসসফুল। আরএকটা পালক এেস �যন যু� হেয়েছ ড�র মালা মুখািজ�র মুকুেট। আজেক হঠাৎ ব�ালকিনেত দঁািড়েয় িনেজেক �যন একজন বড় �সিলি��
মেন হেত লাগল ড�র মালা মুখািজ�র। মালা �ছাটেবলা �থেকই খুব অহংকারী �মেয়। �যমন তার �মধা �তমন তার �প ,মাধ�িমেকর রােজ�র মেধ� তৃতীয় উ�মাধ�িমেক অবশ�
একট�  িপিছেয় পেড়িছল িক� স�ম হেয়িছল। অহংকার করা তার মানায় ।আর কটা বছর পর �স চেল যােব তার �ে�র �দশ আেমিরকায়। এইেদশ ,এখানকার মানুষজন কত
গিরব ,কত অিশি�ত।
একটা সামান� অপােরশন করােনার জন� দ-ুিতন লাখ টাকা �জাগাড় করেত কত ছ� েটাছ�� করেত হয় ওেদর �ক। ড�র মালা মুখািজ�র বাবা 50 ল� টাকা �ডােনশন িদেয়িছেলন
যােত কের তার �মেয় একিদন এন.�ক.রয়  সুপার ��শািল� নািস�ংেহােমর একজন টপ সাজ�ন হেত পাের ।আজ পয�� �কান ই�ান� তার সমত�ল� হেত পােরিন ।িক� সিত�ই িক
তাই?
 �বচারা খুব বড় বড় কথা বলেতা ।আজেক �বাধহয় ডা�াির �ছেড় রা�ায় িভ�া করেছ?সিত�ই �সই সব িদন�েলার কথা মেন পড়েল আজও িহংেস হয়। অত ি�িলয়া� �ছেল
িকনা জে�িছল এই গিরেবর �দশ। ঐরকম সাজ�ািরর হাত মেন হয়না �কান বাইেরর �দেশর টপ  সাজ�ন  এর থােক। ওই দঘু�টনাটা না ঘটেল স�াট যিদ মাঝপেথ ডা�াির �ছেড় চেল
না �যত মালা তাহেল �কানিদনও হয়েতা পারত না  এনেক সুপার ��শািল� নািস�ংেহােমর টপ সােজ�ন হেত। �সই িছল তার একমা� �িত��ী িক� আজ �স �কাথায়? 
হঠাৎ বাইের দরজার কিলং �বল �বেজ উঠেলা �কমন একটা �ঘার কাটল ড�র মালা মুখািজ�র এখন আবার �ক এেলা ?
কােরা �তা এখন আসার কথা নয়। �কমন একটা আত� অনুভব করল ড: মালা মুখািজ�। 

******************
বাইের এখন িঝরিঝর কের বৃ� পড়েছ ।
আে� আে� কের ড�র মালা মুখািজ�র দরজার কােছ িগেয় দঁাড়াল। দরজা খুলেতই �চােখ পড়ল একজন ভ�েলাক দঁািড়েয় আেছন।পরেন কােলা � শাট�, িজ� এর প�া�, গােল
একগাল দািড় মাথায় এক ঝঁাক চ�ল ।ড:মালা মুখািজ�েক �দখামা�ই দইু হাত �জাড় কের �ণাম করেলন ।

"নম�ার ম�াডাম িচনেত �পেরেছন?" বলল �লাকটা। 

ড�র মালা মুখািজ�  �থেম ভাল কের বুঝেত না পারেলও পের িচনেত �পের �কমন �যন চমেক উঠেলন ।
"স�াট ত�ই ?"িচৎকার কের উঠেলন মালা মুখািজ�  ।আতে� �যন তার �চাখ  দেুটা বড় বড় হেয় �গেছ। সারা শরীের �কমন একটা ভয়। িক� ড�র মালা মুখািজ�  �চ� বুি�মতী
মিহলা ।সহেজই িনেজেক সামেল িনেলন ।
মুেখ হািস িনেয় বলেলন "স�াট �ভতের আয়।  
আের �দখ িক �কাইনিসেড� আিমও আজ �তার কথাই ভাবিছলাম। এই জা� িকছ��ণ আেগ ।"

আ 
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স�াট ব�ানািজ�  �ভতের �েবশ করল। চািরিদেক রাজকীয় ব�াপার িবশাল বড় ডাইিনং �ম, িবেদিশ নামীদামী ফািন�চাের ঠাসা ,ডাইিনং �েমর ডান িদেক ড�র মালা মুখািজ�র
�ছাট-বড় ছিব হঠাৎ একটা �প ফেটা িদেক �চাখ পড়ল স�ােটর। 

ড�র মালা মুখািজ�  এন.�ক.রয়  সুপার ��শািল� নািস�ংেহােমর অন�ান� কিলগেদর সােথ। 
ড�র মালা মুখািজ�  বেস আেছন একদম �থম সািরেত। ড�র এস. �ক �বহতীর  একদম পােশ আর স�াট ব�ানািজ�  বেস আেছ একদম �শেষর �রােত �কানায় পােশড: স�য়
চ�াটা��। 

"স�েয়র সােথ �তার  �যাগােযাগ আেছ?" মালােক িজ�াসা করল স�াট। 

"হঁ�া, ও এখন �বলঘিড়য়া �ত িনেজর �চ�ার কেরেছ। খুব নাম কেরেছ অ� সমেয় ।"ড�র মালা মুখািজ�  বলেলন। 

"ত�ই ও �তা িকছ�  কম নাম কিরসিন মালা? ড�র মালা মুখািজ�। টপ সােজ�� অফ এন .�ক.রয়  সুপার ��শািল� নািস�ংেহাম। কথাটা বেল একট�  মৃদ ু�হেস মালার িদেক
তাকাল স�াট। 

"ত�ই িকছ�  খািব স�াট চা-কিফ?" মালা িজ�াসা করল। 

"হঁ�া, এক কাপ চা হেল ম� হয় না "স�াট বলল। 

মালা আজেক রা�া �লাকটােক ছ�� িদেয়েছ। িনেজই িকেচেন �গল চা করেত স�াট ডাইিনং �ম �থেক �বিরেয় ব�ালকিনেত এেস দঁাড়ােলা এখন ঘিড়েত সে�� সাতটা বৃ�টা
�যন হঠাৎ খুব �জাের �নেমেছ এত�েণ হয়েতা ড�র এস,.�ক �বহতীর �ডড বিড  পুিলশ �পাসমাটাম এর জন� মেগ�  পা�েয়েছ হঠাৎ িক �যন মেন হেলা স�ােটর �বঁেচ যােব
নােতা?"

পেকট �থেক একটা িসগােরট �বর কের ধরাল স�াট মুেখ একটা তৃি�র হািস। একটা �� �ত কের চা িনেয় ড�র মায়া ডাইিনং �েমর �টিবেল এেস রাখল। 

স�াট �সই িদেক একবার তািকেয় �চাখ িফিরেয় িনল িসগােরেট টানিদেয় চেলেছ স�াট। 

"তৃষা �কমন আেছ স�াট ?�তােদর িবেয়েত ইনভাইট করিল না �তা? "চােয়র কােপ চ�মুক িদেয় কথাটা বলেলন ডঃ মালা মুখািজ�।

"গত দইু বছর তৃষার সােথ আমার �কােনা �যাগােযাগ �নই ।কথাটা বেল িসগােরেট �শষ টান িদেয় ছ� েড় �ফলেলা স�াট ।এেস বসল ডাইিনং �েমর �টিবেল এক কাপ চা হােত
ত� েল িনল ।

"তৃষার সােথ �যাগােযাগ �নই মােন  িক� �কন স�াট? 
�তােদর �তা িবেয় �ক হেয় �গিছল ?"একট�  অবাক হেয় কথাটা িজে�স করল ড�র মালা মুখািজ�। 

কথাটা �যন বুেক তীেরর মতন িগেয় িবদেলা স�ােটর ।সিত�ই সমেয়র িক অ��ত �খলা? স�াট �কান উ�র না িদেয় চােয়র কােপ চ�মুক িদেত থাকেলা। 

"কািকমা �কমন আেছন? স�াট কথাটা িকছ�টা ভয় ভয় িজ�াসা করল ড�র মালা মুখািজ�  ।

"আমার মা মারা �গেছন লা� ইয়ার চােয়র কােপ �শষ চ�মুক িদেয় কথাটা বলল স�াট 

"ওেহা আই এম �সা সির স�াট িক� িকভােব মারা �গেলন ?

"আিম লা� দইু বছর ওই এি�েড� এর পর গা ঢাকা িদেয় িছলাম ।�তােদর এন.�ক রয় সুপার ��শািল� নািস�ংেহাম এর মািলক ও ড:�বহতী িমেল আমােক �শষ কের
�দওয়ার ��ান কেরিছল ।গত বছর �ফ�য়াির মােস মােয়র শরীরটা হঠাত খারাপ হয়। িবগত দইু, িতন  মাস যাবত �পেট য�ণা হি�ল। বাবা আর িদিদ জামাইবাবু িমেল
মােক R. K DUTTA  নািস�ংেহােম িনেয় যান। �সখােন বলা হয় মােয়র �পেট গল�াডার ��ান হেয়েছ একটা �ছা� সাজ�াির করেত হেব। 

িক� জামাইবাবু আেরা িনি�ত হওয়ার জন� মােক �তােদর এন.�ক .রায় সুপার ��শািল� নািস�ংেহােম িনেয় যায়। �সখােন এম.আর.আই ও অন�ান� পরী�া কের জানােনা
হয় �ধু গল�াডাের নয় আমার মােয়র বাইল ডা� এ ও পাথর রেয়েছ। 

�যটা ইিমিডেয়ট অপােরশন করােত হেব ।দ ুল� টাকার মতন প�ােকজ �দওয়া হয় ।ড�র এস. �ক �বহতীর  সােথ কথা বেল বাবা ও জামাইবাবু খুব স�� হন এবং
অপােরশেনর জন� রািজ হেয় যান। 

ড�র এস .�ক .�বহিত বেলন "�থেম ERCP  করা হেব ।বাইল ডা� এর ��ান �বর করা হেব ।তার দইুিদন পর এে�াে�াপ কের গল�াডার ��ান িরমুভ করা হেব ।�পেশ�
এক স�ােহর মেধ� একদম সু� হেয় বািড় িফের �যেত পারেব। 

মােক 3 �ফ�য়াির N. K ROY  সুপার ��শািল� নািস�ংেহােম এডিমট করােনা হয়।
 4 �ফ�য়াির ERCP করা হয় ।িক� বাইল ডা� ��ান িরমুভ এর সময় মােয়র প�ানি�য়াস ইনিজওর হয় ।কথাটা �শানার পর �যন ভেয়-আতে� মা�েত িমেশ যাি�েলন
ড�র মালা মুখািজ�  িক সাংঘািতক ব�াপার উিন তাহেল স�ােটর মা িছেলন?

স�াট প�ােকট �থেক একটা িসগােরট �বর কের দঁাড়ােলা ।

"তারপর? িজ�াসা করল মালা মুখািজ�। 

"মােয়র সারা শরীের িবষা� রস ছিড়েয় পেড় ।যােক ডা�াির ভাষায় বলা হয় প�ানি�য়াটাই�স। �যটা পেড় িসিভয়ার প�ানি�য়াটাই�স এ পিরণত হয় ।
মােয়র শরীের ই�ান�াল �ীিডং �� হয় ।

17 ই �ফ�য়াির বুেক �চ� ব�থা ওেঠ, �বল �াসক� ,�� হয় সারা শরীের কাব�ন-ডাই-অ�াইড এ ভিত�  হেয় যায় মােক �ভি�েলশেন পাঠােনা হয়। 

স�াট আে� আে� ব�ালকিনেত িগেয় দঁাড়ােলা এখন ঘিড়েত স��া 7:30 িনেচ রা�া িদেয় �লাকজন চলাচল করেছ তখন িঝরিঝর কের বৃ� হে� আেরকটা িসগােরট �বর
কের ধরাল স�াট। 



ড�র মালা মুখািজ�র �ফােন একটা �মেসজ এেলা আজ িবেকেল ড�র এস �ক �বহতী �ক ছাদ �থেক ধা�া �মের �ফেল খুন করা হেয়েছ ।
একজন কিলগ এসএমএস কেরেছ �েপ ।গােয়র র� ঠা�া হেয় উঠল ড�র মালা মুখািজ�র। 

�সই িদেক না তািকেয় স�াট িনেজর মেন বেল চেলেছ " �সইিদন মােক কেয়ক ইউিনট �াড �দওয়া হয় ,প�ানি�েয়�ক ��ন বসােনা হেলা। 
Splenic artery �ত।   6 ঘ�া ধের চলল অপােরশন ।

পেরর িদন 18 �ফ�য়াির মােয়র িহেমাে�ািবন �প কের। িহেমাে�ািবন �লেভল 6 �নেম এেসিছল ।�যটা 11 �থেক 12 থাকার কথা িস�
��ান কের �দখা �গল Splenic artery �থেক ই�ারনাল  ি�িডং হে� ।
মােয়র আবার অপােরশন করা হেলা �পেটর �ভতর 
Organ �েলার এমন অব�া িছল িকছ�ই �বাঝা যাি�ল না ।টি�ন এ ভিত�  হেয় �গিছল আমােদর জানােনা হয় অপােরশন সাকেসসফুল
হেয়েছ ই�ান�াল ি�িডং ব� হেয়েছ। 
পঁাচ লাখ টাকার ই�ুের� করা িছল। িবল হল তখন পয� ষাট ল� টাকা। টাকা �মটােত িগেয় বাবা সব্ শা� হেলন। িক� মা �ক বঁাচােনা
�গল না। 
কথাটা বেল িকছ�  �ন চ�প কের দঁািড়েয় রইল স�াট। 

"�তার মােয়র �পেট ইেলও�িম করা হেয়িছল ।�পেটর �ভতর �েত�কটা অগ�ান একটার সােথ একটা জিড়েয় �গিছল ।আমরা �পেটর �ভতর
�থেক �ডড �সল, র� জমাট �বঁেধেয ইনেফকশন হেয় �গিছল �স�েলা, দিূষত র� বার কির। 
কািকমার �ান িফের এেসিছল ।কািকমা সবাই �ক িচনেত �পেরিছল ।আমরা িস�া� িনই যিদ আবার �র আেস িহেমাে�ািবন �লেভল ফল
কের একই �িসিডউর আবার করা হেব  ।"একটানা কথা�েলা বেল যাি�ল ড�র মালা মুখািজ�  ।

"�দখ স�াট �তার মােয়র মৃত� �র জন� ত�ই আমােক দায়ী করেত পািরস না  ।�তার সােথ �যটা হেয়েছ আিম জািন অন� �কউ থাকেলও এই
একই কাজ করেতা ।আিম যিদ �সইিদন �কােট� সবার সামেন �ীকার করতাম �য ড: �বহতীর  ভ� েলর জন�ই ঐ বা�া �মেয়টা মারা �গিছেলা
তাহেল ওরা �তার মতন আমার ক�ািরয়ার �শষ কের িদত। 
ত�ই �তা জািনস আমার বাবার কত িদেনর ��?
আর আিম জািন ত�ই আজেক ড: �বহতীেক মাড� ার কের এখােন এেসিছস ।"
ভেয় কঁাপেত কঁাপেত �চয়ার �ছেড় উেঠ দঁাড়ােলন ড�র মালা মুখািজ�। 

"ভ�ল মানুষ মা�ই হয় মালা। িক� এক ভ�ল বারবার হয়না ।এই এন. �ক. রয়  মাি�ে�শািল� নািস�ংেহাম অেনক জীবন এইভােব �শষ
কেরেছ। �ধুমা� িনেজেদর �াথ�  �মটােনার জন� অেনক পিরবারেক রা�ায় নািমেয় এেনেছ। �তারা �বঁেচ থাকেল এইরকম অেনেক মারা
যােব �তারা �ধু টাকা িচিনস মালা। আর না মালা ।আর �তার ওই র�মাখা হাত িদেয় আিম কাউেক খুন হেত �দব না ।আিম এেক এেক
�তােদর সবাইেক �শষ করেবা িকছ�  একটা বলেত যাি�ল ড�র মালা মুখািজ�  ।একটা �িল এেফঁাড়-ওেফঁাড় কের �বিরেয় �গল ড�র মালা
মুখািজ�র মাথার িঘলু। 

স�াট আে� আে� এবার ব�ালকিনেত এেস দঁাড়াল পেকট �থেক একটা িসগােরট �বর কের ধরাল একটা পিরতৃি�র হািস। 

"আর ত�ই পারিব না কাউেক খুন করেত কু�ার বা�া। অেনক জনেক খুন কেরিছস ত�ই ।�তার বাবা �কানিদনও টাকা িদেয় �তােক ভােলা
সােজ�� বানােত পােরিন ।টাকা িদেয় সবিকছ�  হয় না। "

(গ�� �লখেকর �লখা মুেখাশ এর আড়ােল গে�র একটা অংশ) 

কিল কথা-২১কিল কথা-২১কিল কথা-২১



কিল কথা-২২কিল কথা-২২কিল কথা-২২



কিল কথা-২৩কিল কথা-২৩কিল কথা-২৩



কিল কথা-২৪কিল কথা-২৪কিল কথা-২৪



কিল কথা-২৫কিল কথা-২৫কিল কথা-২৫



কিল কথা-২৬

-সা
- বাহ্  খুব ভােলা। ত� িম �তা �থেম বেলিছেল �কানভােবই নািক এই িডগিরগড় ফেরে� িশকার করা যােব না। 

- হঁ�া সাব, গাড� দাদা িকছ� েতই রািজ হি�ল না। তারপর টাকার অ�টা �েনই... 

- �ঁ �ঁ বাবা, ত� িমও �তা তাই কেরিছেল। টাকার �লােভই �তা রািজ হেল। ত� িম �তা আবার িক সব দানব টানেবর কথাও বলিছেল! 

- হঁ�া সাব। দানেবর কথাটা একদম সিত�। আিম �ছাট �থেকই �েন আসিছ। ও জ�েল িশকার করা মানা আেছ। দানেব �খেয় �ফেল। 

- রােখা �তামার দানব। আমার নাম চ�নাথ মি�ক। চেলা আমার সােথ, �কান দানব �খেয় �ফেল �তামােক �দিখ একবার। 

- মা, মা �দখ, একটা ভালুেকর ছানা �পেয়িছ। উেক আিম পালব।

- ওের বুিধয়া, িদনভর বেন বাদােড় ঘুের ত�র আশ �মেট নাই, �য এ কিচ ভালুেকর ছানাটাের িলেয় এেসিছস! 

- হঁা মা, উ একা বেন থাকিত পারেবক নাই। উটার মা'টা মের �গেছ। িকছ�  অসুক িছল মেন লয়। উেক একা �ছিড় আসুম �কমেন। 

- ত�ই �কমন বল িদিক বুিধয়া? বেনর প�র লেগ তর এেতা মায়া �কন বল িদিক? 

বুিধয়া বেড়া করেত লাগল ভালুক ছানাটােক। নাম িদল ভলু। ভ�লুর সােথ চলত ওর �খলা আর গ�। সারািদন বেন জ�েল ঘুের �বড়াত
বুিধয়া। সােথ থাকত ভলু। বেনর সব প� িছল বুিধয়ার ি�য়। 

ব, ফের� গাড� েক হাত কের এেসিছ। 



কিল কথা-২৭

 প� �েলাও িচনত বুিধয়ােক। যখন তখন �দখা �যত, বুেনা �মাষ, হািত, ভা��েকর িপেঠ চেড় ঘুের �বড়াে� বুিধয়া। িকংবা �খলা করেছ, িশয়ােলর বা�া বা িচতাবােঘর
ছানার সােথ। জ�ল হেয় িগেয়িছল ওর ঘর বািড়। অেনক বুিঝেয়ও বুিধয়ার বাবা মা আটকােত পােরিন তােদর খ�াপা �ছেলেক। 
ভ�লুর সােথ সােথ বুিধয়া িনেজও বেড়া হেয় উঠল। িক� ওেদর বন জ�েলর এই সহজ সরল জীবেন �নেম এেলা অ�কার, যখন এক িশকারীর �িলেত হঠাৎ কের �াণ
হারাল ভলু। 
রােতর খাওয়া �সের রাইেফলটা কঁােধ িনেয় বারা�ায় বেস িবজয় থাপার জন� অেপ�া করিছেলন চ�নাথ। এই জ�েল প� আেছ অেনক, �খঁাজখবর িনেয় এেসেছন।
এখানকার �ানীয় �ছেল িবজয়। টাকার �লাভ �দিখেয় রািজ কিরেয়েছন, িশকাের স�ী হবার। এখন বয়স হেয়েছ, সােথ একজন �কউ থাকেল ভােলা। বয়সকােল
িশকােরর �নশায় একা একাই ঘুের �বড়ােতন জ�েল জ�েল। িক� সরকার �থেক আইন কের িশকার ব� কের �দওয়ায় সব ব�। তেব সুেযাগ খুঁেজ, টাকা খাইেয় মােঝ
মেধ� শখ িম�েয় �নন। 

আজ খুব উে�জনা অনুভব করেছন। অেনকিদন পর আবার গেজ�  উঠেব তঁার রাইেফল। এেফঁাড় ওেফঁাড় কের �দেব �কানও িহং� প�র �দহ। �সই ি�েলর মজাই
আলাদা। 

- সাব, আিম এেস �গিছ। 

আচমকা িবজেয়র গলার আওয়ােজ চমেক উঠেলন চ�নাথ। �বিরেয় পড়েলন জ�েলর উে�েশ�। 

িবজয় টেচ� র আেলা �ফেল এিগেয় যাে� সামেন, ওর একহােত বঁােশর �মাটা লা�। চ�নােথরও এক হােত পাওয়ারফুল টচ� , অন� হােত রাইেফল। 

- কই �হ, �তামার গাড�  কই? অেতা�েলা টাকা �খেয় িক ঘের �েয় ঘুেমাে�? ত� িম �য বলেল ও এেস বেনর �ভতেরর জলাটায় যাবার শট�কাট রা�া �দিখেয় �দেব, �যখােন
জ��েলা জল �খেত আেস। 

- হঁ�া, সাব। গাড�  দাদা এখােনই থাকেব বেলিছল। এখান �থেকই �তা আসল ঘন বেনর ��। আমরা বরং িকছ��ণ অেপ�া কির এখােন। 

- সাব! 

হঠাৎ গলার আওয়ােজ �পছেন িফরল চ�নাথ আর িবজয়। 

- ওই �তা গাড� দাদা এেস �গেছ। সাব আপিন ওই দাদার সােথ চেল যান। আিম আর  যাবনা। 

িবজয় গলায় �ি�র আভাস। 

এেতা�েলা টাকার �লাভ ছাড়েত পােরিন, তাই �স এেসেছ।িক� এখন এই বেনর মেধ� �ঢাকার সাহস আর হে� না। 

- �তামার সােথ �তা এমন কথা িছল না। 

- সাব, আমায় মাফ ক�ন। এ জ�েল আিম �যেত পারবনা। আপনােক আিম টাকা িফিরেয় �দব। 

একথা বেল উে�া পেথ হঁাটা িদল িবজয়। 

চ�নাথ িকছ�  বলেলন না আর, এসব মুখু� কাওয়ােড� র দল। 

- সাব, িশকার িক না করেলই নয়? মােন এই জ�লটা িশকােরর জন� �মােটও ভােলা না। 

গাড�  অ��ত গলায় বলল। 

- এেতা�েলা টাকা �খেয় এখন আমােক �ান িদ�? জলাটা �দখােত িনেয় যােব িকনা বেলা? �চ� �রেগ �গেলন চ�নাথ। 

- �ক আেছ সাব, চলুন তেব। 

অ�কার বেনর পথ ধের গােড� র �পছেন এিগেয় যাে� চ�নাথ। গােড� র কথায় িনিভেয় িদেয়েছ টচ� । হালকা চঁােদর আেলাই ভরসা। 

জ�েলর মেধ� হঁাটাচলা করেত চ�নাথ কখেনা ভয় পায়িন িক� আজ একটা িশরিশরািন অনুভব করিছল। িনিশদানব স�েক�  কথা�েলা �বাধহয় ছাপ �ফেলেছ মেনর
মেধ�। গাড�  �ছেলটা িক� িনিব�কার ভােব �হঁেট চেলেছ সামেন। 

হঠাৎ চ�নাথ �দখল, সামেন একটা জলা, অেনক�েলা প� দঁািড়েয় আেছ �সখােন, অ��ত িহং� দ�ৃেত ওরা সবাই তািকেয় আেছ চ�নােথর িদেক, এিগেয় আসেছ
�মশ। আঁতেক উঠল চ�নাথ, অত�েলা প�েক কােছ আসেত �দেখ রাইেফল ত�লেতও ভ� েল �গল �স। 

িপেছােত িগেয় হঠাৎ কীেসর ওপর �যন পা পড়ল। চিকেত তািকেয় �দখল, গাড� টার �দহ পেড় আেছ মা�েত। গাড�  �ছেলটা �তা তার সামেনই িছল, তাহেল ওর �দহ এখােন
পেড় আেছ কীভােব? 

চমেক সামেন দঁাড়ােনা গােড� র িদেক িফরেতই চ�নােথর িব�ািরত �চােখর সামেন গােড� র �দহটা এক ভয়�র �লামশ �াণীেত পিরবিত� ত হেয় �গল। ভীষণ এক ��ার
�ছেড় �স দহুাত বািড়েয় িদল চ�নােথর িদেক। 

দমুড়ােনা �মাচড়ােনা �তিব�ত চ�নােথর �দেহর সামেন বেস িবজয় ভাবিছল, িনিশদানব তাহেল আজও র�া করেছ, জ�েলর প�েদর! 

ি�য় ভলুর মৃতেদেহর সামেন �শাকাহত বুিধয়ােক �া�না িদেয়িছল �ােমর এক তাি�ক, "যিদ চাস, �তার আ�ােক ভলুর শরীের �েবশ করাি�, দানেবর �প পািব ত�ই।
িশকারীেদর লালসার হাত �থেক যুগ যুগ ধের বেনর জ�েদর র�া করিব।"



কিল কথা-২৮

"এ ক, দইু, িতন, চার, পঁাচ, ছয়, সাত, এই িনন পুেরা সােড় িতন হাজার টাকা আেছ”।সাতটা পঁাচেশা টাকার
�নাট �দাকানদােরর হােত িদেয় বেল অ�িল।

 টাকাটা �েন িনেয় একটা বা�ােদর �ক প�ােকেট ভের অ�লীর হােত �দয় �দাকানদার।
 আজেক তার �য কী আন� হে�। �ক এইরকম একটা �ক �স গীতা িদিদর বািড়েত �দেখেছ।
“িদিদ �সৗিমর এই �কটা �কান �দাকান �থেক িকেনেছা �গা”? �� কেরিছল অ�িল।
�সৗিম হল গীতার �মেয়।

“এইটা বাজার কলকাতা �থেক �কনা,পুেরা ছ..হাজার টাকা দাম” একট�  দাি�কতার সােথই উ�রটা িদেয়িছল গীতা।
অ�লীর আট বছেরর �মেয় ছ�টিক �রাজই পুেজার জামার জন� মােয়র কােছ বায়না করেছ।
 ছ�টিক ও �সৗিম �ায় সমবয়সী।
 িক� আজ পাড়ার স�ীপনী ব�ালেয় একদম একই রকেমর �ক সােড় িতন হাজার টাকায় �পেয় �গল অ�িল।কালার,িডজাইন সব �ব� এক।�স িগেয়িছল
চার,পঁাচেশা টাকার মেধ� একটা জামা িকনেত।  িক� যখনই �কটা �চােখ পেড় �স আর টাকার কথা ভােব না বাবুেদর বািড় �থেক পাওয়া বকিশেশর পুেরাটা িদেয়ই
�স জামাটা িকেন �নয়। এই বছর পুেজায় না হয় একট�  টানাটািন কেরই চলেব। 
িক� �কটা �দেখ ছ�টিকর মুেখ �য হািসটা ফুেট উঠেব �সটা িচ�া কেরই অ�লীর মনটা আনে� ভের ওেঠ।
 �স প�ােকটটা ব�ােগ ভের িনেয় গীতা �দর বািড়েত যায় এইখােনর কাজ স�ূণ�  কের বািড় িফরেব।

  “ভীড় কের ইমারত, আকাশটা �ঢেক িদেয়
        চ� ির কের িনেয় যায়, িবেকেলর �সানা �রাদ”।

 আজ ষ�� পাড়ার পুেজার প�াে�েল তার�ের গান বাজেছ।

“আমার �সানা মােয়র এবার পুেজায় কটা জামা হেয়েছ”?
“িদ�া আমার পেনেরাটা জামা হেয়েছ”।
�ছাে�া �সৗিম িভিডও কিলং এ তার িদিদমার সােথ কথা বলেছ. সামেন খােটর উপর তার সম� জামা�িল সাজােনা।

       “�ছােটা �ছােটা িশ�েদর �শশব চ� ির কের
                     ��কীেটর দল বানায় িনেব�াধ”

“ওহ মাইকটা এেতা �জাের বাজেছ না, অ�লী জানালাটা ব� �কাের �দেতা, িক��  �শানা যাে�না”�চঁিচেয় ওেঠ গীতা।
“আ�া আমায় জামা�েলা �দখাও �তা িদিদভাই”
�সৗিমর িদিদমা জামা�েলা �দখেত চায়।
“এই �দেখা...এক, দইু, িতন,..........সাত,আট, নয়,......বােরা, �তেরা,�চাে�া...�চাে�া,িক �হােলা আেরকটা জামা �কাথায় �গেলা? ও..মা..আমার আেরকটা জামা
�কাথায় �গেলা”?
ব�াপারটা গীতাও ল�� কেরেছ সব�েলাই রেয়েছ �ধু একটা �ক �নই.
“দঁাড়া আলামারীেত আেছ �বাধহয়” �বােল �স আলমারীটা ভােলাকের খুঁেজ �দেখ। “না অলমারীেত �নই �তা। তেব �কাথায় �গেলা”?
গীতা সারা ঘর ত� ত� কের খুঁেজ �দেখ িক� �কটা �কাথাও খুঁেজ পায়না।
হঠাৎ  তার ঘেরর এক �কানায় একটা বাজােরর ব�ােগর িদেক নজর যায় “এটা এইখােন �কাথা �থেক এেলা”? �ভেব ব�াগটা টান িদেতই তার মধ� �থেক একটা
পিলিথেনর ব�াগ �মেঝেত পেড় যায় এবং তার ভীতর �থেক একটা বা�ােদর �ক �বিরেয় আেস।
“আের এই �তা �সৗিমর �কটা এটা এই ব�ােগর মেধ� এেলা িক কের”?
 ইিতমেধ�ই ঘেরর মেধ� অ�িল �েবশ কেরেছ। �স ছ� েট এেস গীতার হাত �থেক �কটা িনেয় বেল “ও িদিদ এটা আমার �গা আিম সকােল আমার �মেয়র জন� িকেন
এেনিছ”।
 িকছ��ণ অ�লীর মুেখর িদেক একদ�ৃেত তািকেয় থােক গীতা, তারপর বেল,”�তার সারা মােসর মাইেন িদেয়ও এইরকম একটা �ক িকনেত পারিব িক”?
“ ও িদিদ, ত� িম িব�াস কেরা আিম আজেক সকােলই এটা িকেন িনেয় এেসিছ। দঁাড়াও �তামােক রিশদটা �দখাি�”। বেল পিলিথেনর প�ােকেটর মেধ� হাত �ঢাকায়
অ�িল। িক� িক হেলা, রিশদটা �কাথায় �গল”? প�ােকটটােক ভােলা কের ঝাড়েত থােক �স,আর এিদক ওিদক তাকােত থােক। িক� রিশদটা খুঁেজ পায়না।
 গীতা,অ�লীর কায�কলাপ যত �দখেছ তত তার মাথার �ভতর আ�ন �েল উঠেছ। এইবার �স আর থাকেত না �পের অ�লীর গােল একটা কিষেয় চড় মাের
“�তােক আিম কত িব�াস করতাম, �শেষ িকনা ত�ই আমার ওইট�কু বা�া �মেয়টার �ক চ� ির করিল”।

 �স অ�লীেক ধা�া িদেত িদেত ঘেরর বাইের �বর কের �দয়। “একদম �বিড়েয় যা আমার বািড় �থেক, �তার
একট�  হাত কঁাপেলা না ওইট�কু বা�া �মেয়র িজিনসটা চ� ির করেত? দরূ হেয় যা, আর �কানিদন �যন �তােক
আমােদর বািড়র আেশপােশ না �দিখ। আজেক �ছেড় িদলাম, এরপর িক� পুিলশ ডাকেত বাধ� হব”।
“ও িদিদ ত� িম িব�াস কেরা ওটা আমার,আিম সকােল ছ�টিকর জন� িকেন িনেয় এেসিছ। ও িদিদ �গা,ও িদিদ,
�শােনা না.....”
 �কান কথাই কােন যাে�না গীতার �স অ�লীর মুেখর ওপর সেজাের দরজাটা ব� কের �দয়।
 এত িচৎকার চঁ�াচােমিচ �েন গীতার �ামী িবনয় বাথ�ম �থেক তাড়াতািড় কের �বিরেয় আেস।ব�াপারটা
িক হেয়েছ �স িকছ�ই বুঝেত পারেছনা। িবনয় অবাক হেয় গীতার মুেখর িদেক তািকেয় থােক।
“িক হেয়েছ”?  �� কের �স।
 “ও িদিদ দরজাটা একট�  �খােলা না” বাইের �থেক আকুিত �ভেস আসেছ।
“জােনােতা অ�িল িক কেরেছ”?
“িক কেরেছ”?



কিল কথা-২৯

“ও...মা...মা...এই �দেখা জামাটা �পেয় �গিছ” খােটর িনচ �থেক একটা �ক হােত �বিরেয় আেস �সৗিম।
 এই চঁ�াচােমিচর মেধ� �স �য কখন খােটর িনেচ ঢ�েকেছ �সটা �খয়াল কেরিন গীতা।
“এটা ত�ই �কাথায় �পিল”?
“এটা না খােটর িনেচ পেড় �গিছল। আিম িনেয় এলাম”।
“তাহেল এটা কার”?  হতভ� হেয় যায় গীতা।
 খুব চাপা �ের বাইের �থেক গােনর শ�টা �ভেস আসেছ...
      
        “এরপর চ� ির �গেল বাবুেদর ি�ফেকস
          অথবা গৃিহণীেদর �সানার �নকেলস।
          সকেল সম�ের একরাশ ঘৃণা ভের
                      িচৎকার কের বেল
                �চার �চার �চার �চার �চার”

এমন সময় � �টিবেলর পােয়র কােছ নজর যায়    িবনেয়র �সখােন একটা কাগজ পেড় আেছ।কাগজটা ত� েল �নয় �স, তােত �লখা আেছ
স�ীপনী ব�ালয়, নাম:- অ�িল কম�কার,লং �ক ১িপস, মূল�:-৩৫০০ টাকা।
ছ� েট িগেয় দরজাটা খুেল �দয় গীতা। িক� অ�িল �সখােন আর দঁািড়েয় �নই..
দরজা �খালার সােথ সােথ গােনর শ�টা আবার তী� হেয় ওেঠ..
           
          “�িতিদন চ� ির যায় মূল�েবােধর �সানা
           আমােদর �� আমােদর �চতনা..........”



পিথক আিম
�খঁাজ কির ভােলাবাসা।
�হাক না চপল,কপট �স,
�হাক না িমেথ� আশা।

 
তবু �হঁেট যাই,

আমার �াি� নাই,
সহেজ মািননা হার।

 
যিদ খুঁেজ পাই,
মেন আশা তাই,

এেগাব,এ পণ আমার।
 

পেথ সংেগাপেন,
�দেখিছ কেয়কজেন,

ভােলাবাসা �নেব? বেল হঁােক।
 

ও �য �চারাবািল,
�ভতরটা খািল,

বাইের সাজােনা রাখ্ঢােক।
 

িদনেশেষ ঘের িফের,
হািরেয় ঘুেমর িভেড়,

�াি�বেশ এেসেছ �পন।
 
 

�ক �যন বেল �সথা,
িমেছ �খঁােজা যথাতথা

খুঁেজ �দেখা মেনর �গাপন।
 

     ......

কিল কথা-৩০



কিল কথা-৩১

না মশাই, নােক সিদ�  লাগেল আিম ঘর �থেক �বেরাই না �মােটই।
�মাটকথা উিচতও নয়। 

আিম িনেজর ভ�ল �ীকার কের বললাম,"হয়। সিদ�  �নানা হয়, র�ও �নানা হয়। একমা� �নানা ফলটাই যা �নানা হয় না। ভগবােনর এ িকরকম �ব-আে�েল
কাজ �দখুন �তা। নােম �নানা আর �ােদ িম�। আবার এই সেফদার কথাই ধ�ন, সেফেদর িচ�মা� �নই। িকরকম কাঠকাঠ রং। " রং চিড়েয়ই বললাম। 
ভ�েলাক আমার কথায় পা�া না িদেয় বলেলন,"জািন �হ জািন। সিদ�  িকরকম �ছঁায়ােচ জােনন ? যিদ ধের যায় ! তখন িক �কেলা হেব জােনন ?"
"সিদ�  হেত িনউেমািনয়া অ�ালেবিনয়া তানজািনয়া এমনিক কেরানাও হেত পাের। " আিম গণনা কের কের বিল। আমার কথা �েন আঁতেক ওেঠন
ভ�েলাক, "কেরানা ! �স �তা ভয়�র �রাগ মশাই। আেছ নািক আপনার ?"
কেরানা �য আলু মুেলা নয়, �কানও মূেল�ও পেকেট কের আনা যায় না �সটাই �বাঝােনার �চ�া করেত লাগলাম। হঠাৎই এক অিফসযা�ী ভ�েলাক তার পা
হেত �মাজাখানা খুেল আমার নােকর কােছ ধরেলন। �বশ স�দয় �মজােজই  ধরেলন। িক� �সই পু�র আমেল �ধাওয়া পু� ময়লা স�িলত �মাজার
�খাশবাই নােক �ঁেতা মারেত লাগল। উপি�ত যা�ীরাও আস� িবপদ আঁচ কের � � নাক �চেপ ধরেলন। 
িক� এই হতভােগ�র �স �সৗভাগ� হেলা না। সামেনর দশৃ�পট টলেত লাগল। ঘাড় �ঁেজ পড়লাম এক ভ�মিহলার উপর। চারপাশ �থেক আওয়াজ এেলা -
'মৃগী... িহি�িরয়া..."। �কউ �কউ �তা ��াক বেল সে�হ কের বলেলন,"আহা �বচারা �র ! অকােল চেল �গল। যিদ �কােনাভােব �বঁেচও যায় তেব এক অ�
প�াঘাত হেয় িবছানায় পেড় থাকেত হেব। "
�ান িফেরিছল তৎ�ণাৎই িক� অ�ান থাকারই ভাণ করলাম। এেত জান ও মান দেুটাই বঁােচ।  এেদর যা বা�ববুি� তােত  �ান িফরেলই না
আইেসােলশন �স�াের পা�েয় �দয়। তাছাড়া িদিব� আিছ। গ�ব� পয�� এভােবই �পৗ�ছেত পারেল অেনক। 
"ও মশাই, আমার নুডলেসর দফারফা কের িদেলন �তা !" নাড়া িদেলন ভ�মিহলা। �দখলাম �য ব��র উপর মুখ �ঁেজ পেড়িছ �সটা একটা ঢাকনাহারা
�িফনবা�। স�বত আমার পতেনর অিভঘােতই �কানও একভােব �স� ব�াগ হেত �বিরেয় আেস ও ঢাকনাচ� �ত হেয় আমার বদনকমেল �লে� যায়।
একদম লপটালপ�। 
�সই নুডলেসর ধাগা�েলা সু�ৎ সু�ৎ কের টানেত লাগলাম। সা�িতক রে� িচিন �বেড় যাওয়ায় �রশেন কে�াল কেরেছন িগ�ী। তাই খাবার �দখেলই
বুেকর �ভতরটা িচনিচন কের ওেঠ। একট�  িচনেত চায়, চাখেত চায়। রসেগা�া ত� েল  দ'ুপা� দঁােতর মাঝখােন গিলেয়  িদেত চায়। যাক, িকছ�টা অ�ত
�িতপূরণ হেলা। টম�ােটা �কচাপ থাকেল জেম �যত। জ�াম হেলও ম� হেতা না, ��র সােথ ব�� থাকেল খাদ�নালীর জ�াম �ছেড় যায়। িক আর করা
যায় বলুন ! যা আেছ ওই অেনক। 
এিদেক যখন �তেল�া সােপর মেতা নুডলেসরা আমার উদর গ�ের �েবশ করেছ তখন একজন ��পু� �লাক এিগেয় এেলন। �বশ ক� �ীকার কের
আমােক পঁাজােকালা কের ত� েল �ইেয় িদেলন বােসর �পছেন রাখা শািড়-গামছা-�াউেজর গঁাঠিরর উপর। গঁাঠিরওয়ালা �িতবাদ করেলও পা�া িদল না
�কউ। সবাই বলল, "িবপেদর সময় আমার-�তামার করেবন না �তা ! �দখেছন না, ভ�েলাক মরেত বেসেছন।" 
এত�েণ �চাখ খুললাম। িক� তােতই িক শাি� আেছ ? সয়াসস �মশােনা নুডলস �খেয় গলা �িকেয় �গেছ। একট�  জল চাই - জল।  িমিহ গলায় বললাম -
"জল... একট�  জল..." 
আমার পােশ দঁািড়েয় থাকা এক আিদবাসী মিহলা ��হাত�  �চােখ আমার িদেক চাইেলন। এরপর নাইলেনর থেল হেত জেলর �বাতল �বর কের আমার িদেক
এিগেয় এেলন। আিমও হঁা করলাম। িক� �ক তখনই এক �ভানুধ�ায়ী হঁা-হঁা কের উঠেলন। �র �র কের �তেড় এেলন এেকবাের । �চাখ পািকেয় বলেলন,
"��ােকর �রাগীেক জল �দেবন না। একদম না। জল �খেলই ট��া হেয় যােব �রাগী।" িজভ �বর কের �দখােলন। 
�সই �ভানুধ�ায়ীই আমার দফারফা কের �ছেড়িছেলন যিদ না �সই ঘটনাটা ঘটত। �স দশৃ� আপনারা �িভ চ�ােনেল �দেখেছন। তবুও যারা মেন করেত
পারেছন না তােদর জন� বিল। 
�ভানুধ�ায়ী� আমার অব�া িবেবচনা কের আশি�ত হেলন। বলেলন,"��াক নাও হেত পাের। স�বত হাট�-অ�াটাক। এরকম ��ে�.... এরকম ��ে�...." 
এরকম ��ে� িক করা যায় তা িচ�া করেত লাগেলন ভ�েলাক। হঠাৎ তার মাথায় এল �সই ভীষণ আইিডয়া। হিলউড টিলউেডর িসেনমা ঘুরেত লাগল
মাথায়। �াইভােরর িদেক �দৗেড় �গেলন িতিন। পটাপট দেুটা তার িছ�েড় তার সে� িনেজর ব�ােগ রাখা তার জেুড় িদেল। �জার কদেম এিগেয় আসেত
লাগেলন আমার িদেক। িক হেত চেলেছ তা �ভেবই বুক �িকেয় �গল। উেঠই �দৗড় িদেত হেব। 
এিদেক তােরর কােনকশন এিদক ওিদক হেতই থাবা ত� েল দঁািড়েয় পড়ল বাস। বােসর যা�ীরা একজায়গায় জেড়া হেয় �গল। আিম পড়লাম দ'ুিতনজেনর
উপের। তার উপের আরও �লাক। �স এক হযবরল অব�া। ভ� েত ভ�ত িকেলাে�। নাহ্, এর মােঝ �সই �ভানুধ�ায়ী �লাকটার হিদশ �পলাম না। 
�সই �থেক সিদ� , হঁািচ, কািশ যাই �হাক না �কন আিম ঘর �থেক �বর হই না। বােস �তা চিড় না �কােনামেতই। 

আর িচৎ হেয় পেড় থাকার ইে� আমার �নই। �সই �য িচৎপটাং
হেয়িছলাম, তার �জের িচ� আমার এখনও চ�ল। তাই নােকেচােখ
জল ছলছল করেলই আিম সতক�  হেয় যাই। িক বলেলন ? - - �কন ?
বলিছ মশাই বলিছ। 
�সটা ভা�মাস। �বলা দশটা মেতা হেব। গরম �েমােট এেক�ার
অব�া। যাই বলুন ভা�মাস ভ�মাস নয় �মােটই। �যমন �রাদ �তমিন
�েমাট। কপােলর ঘাম নাক িদেয় গিড়েয় পড়েত পড়েত কখন �য
বাদরুেঝালা হেয় ঝুলেব আর কখন �য �সটা টপেক পড়েব সামেন
বেস থাকা ভ�েলােকর ট�ােক তা আ�াজ করা বড়ই শ�। -"আ�া
অভ� �লাক �তা মশাই ! নােকর সিদ�  আমার মাথার উপর �ফলেছন
!" সেরােষ তাকােলন ভ�েলাক। 
-"আের না মশাই সিদ�  নয় ��দ, �ােদ �দখুন একদম লবণা�।" আিম
সাফাই িদই। 
ভ�েলাক আমার সাফাইয়েক ��ফ উিড়েয় িদেয় বলেলন, "�স �তা
সিদ�ও �নানা হয় !" 
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