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সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমৰ্দ্দি নীরূপে ভকতের ঘরে;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়তলোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে;
শিখীপৃষ্ঠে শিখীধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ; —আদিব্রহ্ম বেদের বচনে ।
এক পদ্মে শতদল৷ শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে!—
কি আনন্দ! পূৰ্ব্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?
কবিতা: আশ্বিন মাস
কবি: মাইকেল মধুসূদন দত্ত
----------------------আপামর বঙ্গবাসী এখন প্রতীক্ষায় রয়েছেন 'মা'-কে বরণ করবার জন্য। মনের
ভিতর চাপা উচ্ছ্বাস নিয়ে এখন শুধু দিন গোনার পালা। 'কলি কথা' প্রকাশনাও তার
ব্যতিক্রম নয়। শরতের আকাশ মানেই উৎসবের আমেজ, আর উৎসব মানেই
উপহার। সারা বছর ধরে অগণিত পাঠককূ লের কাছ থেকে যে অভূ তপূর্ব সাড়া
পেয়েছি তাতে আমরা ধন্য। এবারে আমাদের পালা আপনাদের জন্য নতু ন উপহার
নিয়ে আসার। তাই দুর্গা পূজার প্রাক্কালে 'কলি কথা' প্রকাশনী নিয়ে আসছে তাদের
শারদীয়া পত্রিকা কলি কথা ভলিউম-২(পেপারব্যাক) "শারদীয় সংখ্যা", শুধুমাত্র
আপনাদের জন্য।
আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের মনে মাঝে আরও বেশী করে পৌঁছাবার।
আপনাদের সকলের পুজো খুব ভাল কাটুক, এই কামনা করি।
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সরদার।
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রাজকু মার বারিক

☆☆ কথাকলি ☆☆
কথা নিয়ে কত কথাই আসে,
কথার পিছনে কথা,
কথার আবার আগেও ছোটে,
কথার বিনুনি লতা।
কথা বলবে না, শুধুই শুনবে,
তাই কি কখনও হয়?
ওরে বাবা, এতে তো আবার,
পেটে গ্যাসের ভয়।
এখন সহজলভ্য জ্ঞানের কথা
যেখানে সেখানে টুপ,
মন মানে না, দায়েতে পড়লে
এসব কথায় চুপ।
সাহায্য নেবে, দু কথা শুনবেনা
তাই কি কখনও হয়,
আরে পাগলা, ব্যাটা কাতে পড়েছে
কথা না শোনালে হয়?
এ কথাই যে কবে ফেরত আসে
সেটাই মোদ্দা কথা,
তৈরী থেকো শুনতে সেসব
মেটানো বুকের ব্যাথা।
কথার পিঠে কথা বেচে বেচে
অনেকে জোটায় ভাত,
বাছা বাছা কথা কোর্টেতে উঠলে
তাবড় তাবড়ও মাত।
হুল ফোটানো কথার জ্বালায়
জ্বলে নি এমন নাই,
এমন অনেক কাজও যে করি
কথার যুক্তি তাই।
অকথা কু কথা সারাদিন বলে
অনেকের ফোলে বুক,
ভেবেও দেখে না, একথাই তার
আয়নায় দেখা মুখ।
কথার ছন্দে, কথার সুরেতে
এখন ভরে না মন,
বোঝাই যায় না এমন কথা
বেজে চলে সারাক্ষণ।
কথাতেই আছে স্বর্গ নরক
কথাতেই সুরাসুর,
কথাতেই হয় জন্ম মৃত্যু
কথাতে নিকট দূর।
এই অছিলায় কত শত কথা
শুনিয়ে গেলাম আজ,
কি করি বলো, কথার কাঁথা,
বোনাটাই মোর কাজ।

~~ আমি সেই পুরুষ ~~
আমিই সেই পুরুষ,
ইভের আদম বা ব্রহ্মাপুত্র মনু।
আমিই সেই আর্য পুরুষ,
সরস্বতী নদী তীরে দেব দিবাকরকে সাক্ষী রেখে
রচনা করেছিলাম পৃথিবীর প্রথম সাহিত্য বেদ।
আমিই সেই পুরুষ,
সীতার সতীত্ব রক্ষায় সাগর পার করে বিনষ্ট করেছিলাম রাক্ষস কু লপতি
লঙ্কেশ রাবনকে।
আমিই সেই পুরুষ,
স্ত্রীর সতীত্ব পরিক্ষার জন্য যাকে বাধ্য করেছিলাম আগুনের লেলিহান
শিখার মধ্যে প্রবেশে।
আমিই সেই পুরুষ,
অবলা নারীর কেশ আকর্ষণ করে টেনে এনেছিলাম ভরা রাজভায়,
পৌরুষত্বের অহংকারে।
আমিই সেই পুরুষ,
সম্মুখে পপৌত্রি সম বধুর বস্ত্র আহরন দেখেও নীরবে ধর্মের দোহাই দিয়ে
থেকেছি নিঃশব্দ।
আমিই সেই পুরুষ,
সপ্তরথি মিলে অবোধ শিশুকে হত্যা করে উল্লাসে ফেটে পড়েছিলাম
কু রুক্ষেত্র প্রান্তরে।
আমিই সেই পুরুষ,
যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে রথ নিস্ক্রমনে রত নিরস্ত্র বীরপুরুষকে করেছিলাম
রথের পাশেই তীর শলাকায় বিদ্ধ।
আমিই সেই পুরুষ,
শত ভ্রাতার মুণ্ডচ্ছেদ করে, কলিঙ্গ জয়ের উল্লাসে লাখো লাখো মানুষের
বুকের রক্ত মেখে বসেছিলাম মগধের সিংহাসনে।
আমিই সেই পুরুষ,
রণচন্ভী কালিকাকে শান্ত করে পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে তাঁর
পদতলে হয়েছিলাম শায়িত।
আমি সেই পুরুষ,
ক্ষত্রিয়গনের অপকর্মের সাজা দিতে একু শবার ধরিত্রীকে করেছিলাম
ক্ষত্রিয় শূন্য।
আমি সেই পুরুষ,
ভরা রাজসভায় নারীর বস্ত্র আহরনে নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষায় অন্তরালে
থেকে জুগিয়েছি বস্ত্র।
আমি সেই পুরুষ,
বীর আলেকজান্ডারের চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম আমি রাজা, রাজার
সম্মান প্রত্যাশা করি।
আমি সেই পুরুষ,
দুর্ধষ্য ইংরেজ বাহিনীর হাত থেকে মাতৃ ভূ মির অংশ ছিনিয়ে নিয়ে ঘোষনা
করেছিলাম স্বাধীনতা।
আমি সেই পুরুষ,
নারীর বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য একা লড়াই করেছিলাম
সমাজের হাজারো রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে।
আমি সেই পুরুষ,
বিশ্বদরবারে সগর্বে ঘোষণা করেছিলাম আমি সেই দেশ ও ধর্মের বাহক যার
প্রতিটি কণায় মিশে অহিংসার বাণী।
আবার আমিই সেই পুরুষ,
নির্ভ য়ার বস্ত্র আহরন করে নরখাদক পশুর মতো খুবলে খুবলে খেয়েছিলাম
তার শরীরের নরম মাংস পিণ্ড।
আমি সেই পুরুষ,
যে কিনা কারো পিতা, স্বামী, ভ্রাতা, জামাতা, সংসারের অভিভাবক ও
একাধারে সৃষ্টি ও রক্ষাকর্তা।
আবার আমিই সেই পুরুষ,
ধ্বংসের দামামা ও লোভাতু র লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীকে
করেছি ভারাক্রান্ত।
ন্যায়-অন্যায়, সৃষ্টি-ধ্বংস, ক্ষমা-শাস্তি এসবের গুনে গুণান্বিত আমি সেই
আদি অকৃ ত্রিম পুরুষ।
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(ভালোবাসায় বাসার
প্রয়োজন হয়না, প্রয়োজন
কেবল দুটি পরিপূরক হাত;
এমন দুটি হাত পেলে ভালো
বাসা নিজেরাই বাসা তৈরি
করে নেয়।)

ট

লমল পায়ে ভেজা রাস্তা

ধরে এগিয়ে আসছে আদ্দিকালের
জরাজীর্ণ একটা সাইকেল।
নির্মাল্য চেষ্টা করেও চোঁখের জল
আয়ত্তে রাখতে পারছেনা, এই
একপশলা বৃষ্টি যেনো নেমেছিল
তার এই করুন অবস্থা দেখেই।
বাবা মারা যাওয়ার পর এই
নির্মাল্য নাম টাও সময়ের সাথে
সাথে প্রায় ধুয়েমুছে সাফ
হয়েগেছে, এখন অবশিষ্ট যা পরে
আছে তা হলো নিমু, ফু লওয়ালা
নিমু।

সামান্য একজন ফু ল বিক্রেতার এমন অর্থপূর্ণ নাম থাকতে আছে নাকি! যাইহোক এসব নামধাম নিয়ে নিমুর কিছু আসে জায়না।
নিজের বলতে ওর আছেইবা কে, ওই একটা জরাজীর্ন সাইকেল, ওই সাইকেলে করেই ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ে ফু ল বিক্রির জন্য আর
ওর ভালোবাসা সুজাতা।
কলকাতার এই যন্ত্রব শহরের মানুষের কি আর সময় আছে সকাল হলে ফু ল তু লতে বেরোবে, সে সব তো হয় গ্রাম বাংলায়। গ্রাম বাংলার
মা ঠাকু মা, কু চেকাচার দল ভোর হতে না হতেই ফু লের সাজি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ওসব এক আলাদা আনন্দ। শহরের বাসিন্দারা এই স্বাদ
পায়নি আর যারা পেয়েছে তারা বার বার ছু টে যেতে চেয়েছে সেই অন্তহীন মাঠে, যেখানে আকাশ বাতাসে খেলা করে সবুজের আভা।
কিন্তু এই ছলনাময় যান্ত্রব শহরে যারা একবার প্রবেশ করবে সহজে নিস্তার নেই তাদের।
সঞ্জু ও পায়নি নিস্তার। বাবা মারা যাওয়ার পর নিজের গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিল একটা কাজের জন্য,দুই পয়সা আয় করে বৃদ্ধা মা
আর বোনের মুখে দুটো ভাত তু লে দেবে বলে। কিন্তু ও জানত না শহরের এমন কিছু রাস্তা আছে যার শেষ কোনো অন্ধকার গলিতে। সেই
তবে থেকে ও হয়ে উঠেছে সঞ্জু ভাই। এক নাম করা পতিতালয়ের দালাল ও। টিনেজার মেয় দের নিজের ভিকটিম বানায় ও, কারণ
পতিতালয়ে আসা বাবুরা সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত মেয়েদেরই বেশি রেট দেয়। কতো মেয়েকে এই ভাবে ও ঠেলে দিয়েছে অন্ধকার গলিতে। মিথ্যে
ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েদের জীবন নষ্ট করার মধ্যে ও যেনো এক আলাদা আনন্দ খুঁজে পেতো।

গঙ্গার ঘাটের সামনে সাইকেল টা দার করিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নিমু, ও দেখছে কেমন করে শহর ঘুরে আসা কালো জল মিশে
যাচ্ছে গঙ্গায়, আবার ও দেখছে সাদা ধুতি পড়া একজন ব্রাহ্মণ গঙ্গার জলে ডু ব দিয়ে ওই ভেজা গায়ে সূর্য প্রনাম করছে, তার পাশেই ঝু প
ঝাপ করে লাফ দিলো গোটা চারেক বাচ্চা, ওরা মনেহয় গঙ্গার জলে সাঁতার শেখে। ওর মনে পড়লো সেদিন রাতে বলা সুজাতার কথা টা,
সুজাতা কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল নিমু কিন্তু সুজাতা নিমুর মুখে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠেছিল -" কি বলছো কি, চুপ চুপ, ওরা তো শুনতে
পাবে, আমাদের বিয়ে কখনো হবার নয় নিমু, তু মি জানোনা কতোটা ভয়ংকর এই সমাজ, এই সমাজের অন্ধকার গলির জাল যে কত
সানামধন্য ব্যাক্তিদের বাগান বাড়িতে মিশেছে তার ধারণা নেই তোমার। সব থেকে বড় কথা আমি তো অপবিত্র। সমাজের কাছে আমার
একটাই পরিচয় পতিতা, পতিতাদের বিছানা ভাগ করা যায়, তাদের দুঃখ কেউ ভাগ করার অধিকার এই সমাজ এখনো কাউকে দেয় নি
জানো নিমু "
এই কথা গুলো বলে সুজাতা চলে গেছিলো।

ক লি ক থা-০৩

আচ্ছা এই গঙ্গায় তো রোজ কতো কালো জল মেশে কিন্তু কই গঙ্গার পবিত্রতা ও কেউ কেড়ে নিতে পারে নি, পূজায় লাগে এই গঙ্গার জল,
কিন্তু কেউ তো বলে না এই জল অপবিত্র, তাহলে সুজাতা কেনো অপবিত্র হবে? হতে পারে সুজাতার শরীরে অনেক পুরুষের স্পর্শ আছে,
কিন্তু সুজাতা তো ইচ্ছা করে বেছে নেয়নি এই জীবন, ওই শুয়রের বাচ্চা সঞ্জু ভালোবাসার নাটক করে এই অন্ধকার পল্লিতে বেচেঁ দিয়েছে
আমার সুজাতা কে, ওর তো কোনো দোষ নেই, ও অপবিত্র না, শুনছো সবাই ও অপবিত্র না, ও শুধু আমার সুজাতা,আমার"।
মোমবাতি জ্বালানো ঘুপচি ঘর টায় ঢুকে আসে সুজাতা , বুকের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলে শাড়ির আবরণ।। আয়নার সামনে দাড়য়ে ও,
স্পষ্ট কিছু ই দেখতে পায়না,, যা দেখে তা সবই অন্ধকার।। অন্ধকার ওর খুব প্রিয় কারণ অন্ধকারে আলাদা করে আর কালো রং চোখে পড়ে
না, অন্ধকার নিজেই বসবাস করে এক আকাশ কলো-পরদ বুকে নিয়ে। হটাৎ কেমন যেনো ঘৃনা হয় ওর নিজের শরীর নিয়ে, চিকন গাল,
হাল্কা মেদ যুক্ত কোমড় , দৃশ্যমান ক্লিভেজ এই সব দিয়েই তো ও এত দিন জায়গা করে নিয়েছে অজস্র পিশাচের বিছানায়, কিন্তু কারোর
মনে জায়গা করতে পারেনি। অথচ নীমু! ও তো কখনো ফিরেও তাকায়নি ওর উম্মুক্ত স্তন এর দিকে, কখনো ছুঁ তে চায়নি ওর নরম পেট,
কতবার সুজাতা নিজেকে মেলে ধরেছে ওর সামনে কিন্তু প্রতিবার সুজাতার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিয়ে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছে ওর
কপালে।
সুজাতা আর পারে না নিজেকে ধরে রাখতে, ওর কেমন যেন মনে হয় ওর কানে কানে কেউ বলছে "" তু ই বেশ্যা, এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা
তোর জন্য নয়, তোর জায়গা বিছানায়, ঘামের স্পর্শে, কারোর মনে নয়"" ।।
লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পড়েছে সুজাতা, খোঁপায় একটা শুকনো রজনী র মালা জড়ানো, যেদিন নীমুর সাথে ওর শেষ দেখা সেদিন নিমু
খুব যত্ন করে পরিয়ে দিয়ে বলেছিল " তু মি এই ফু লের মতো সুন্দর, তোমার হৃদয়ের প্রেমে পড়েছি, বিয়ে করবে আমায় সুজাতা?"
আজ সেই মালা পড়েছে ও, কপাল জুড়ে লাল আভা, নিমূ র নাম করে পড়া লাল সিঁদুর, এই সমাজ তো আর নিমূর হাত থেকে সিঁদুর
পড়াতে দিলোনা , তাই ও নিজেই পড়েছে।। ও আজ সকালেই শুনেছে সঞ্জু ভাই জানতে পেরেছে নিমু আর ওর গোপন প্রেমের কথা, তাই
গোজিয়ে ওঠা এই ছোট্ট চারা গাছ বৃক্ষে পরিনত হওয়া র আগেই উপরে ফেলতে চায়।। কিন্তু সুজাতা বেচেঁ থাকতে তা কখনো হতে দেবে
না। খুব সন্তর্পনে সুজাতা নেমে আসে গঙ্গার ঘাটের সিড়ি বেয়ে, অন্ধকারে মিশে থাকা বেহুঁ শ দুটো কালো চোখে সজোড়ে গেঁথে দেয় দুটো
লম্বা সূচ । ব্যাথায় ককিয়ে ওঠে অবয়বটি, সুজাতা বলে চলে-"তোর দৃষ্টি আর ছুঁ তে পারবেন নির্মাল্য কে, যেই চোঁখ দিয়ে তু ই এত দিন বিষ ছোরিয়েছিস পবিত্র মেয় গুলোর জীবনে আজ তোর এই
দেখার ক্ষমতা আমি তোর থেকে কেড়ে নিলাম । এত দিন এই সূচ দিয়ে আমি রজনীর মালা গেথেছি আজ এই সূচ দিয়ে বন্ধ করলাম তোর
নোংরা নজর,, যতো বার নির্মাল্য র মতো পবিত্র ভালোবাসায় তোদের মত জানোয়ারের দৃষ্টি পড়বে ততোবার আমার মতো সুজাতা আসবে
বার বার আসবে এই দৃষ্টি উপড়ে নিতে""
হটাৎ একটা বাচ্চার চিৎকারে সম্বিত ফেরে নীমূর ,, o দেখে অনেক লোকের ভিড় জমেছে ঘাটের শেষ সিড়িতে,, ভিড় ঠেলে ও এগিয়ে
গিয়ে দেখে সঞ্জু পড়ে আছে ,, রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর সাড়া শরীর, চোঁখ দুটো যেনো কেউ প্রবল আক্রোশে উপরে নিয়েছে। সঞ্জু র এমন
রক্তাক্ত শরীর থেকে এবার চোখ সরাতেই ও দেখলো লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরে কে যেনো শুয়ে আছে, ওই শুয়ে থাকা মেয় টাকে জড়িয়ে
আছে অজস্র মানুষের কটূক্তি,, সামনে গেলো না নিমু, ও বুঝতে পেরেছে ওটা ওর সুজাতা, এই শাড়ীটাই তো ও সুজাত কে কিনে দিয়েছিলো
আগের বছর অষ্টমী তে।। ও মনে মনে হেসে ওঠে, হায় রে সুজাতা, তু মি কি ভাবলে এই পবিত্র গঙ্গার জলে মিশে গেলে তু ই সকলের কাছে
পবিত্র হয়ে যাবি,, তাকিয়ে দেখ একবার ,, ওরা যে এখনও তোকে অপবিত্র বলছে রে, ওরা বলছে তু ই নাকি বেশ্যা, পড়লো না রে এই গঙ্গা
তোকে পবিত্র করতে পারলো না,, হলো না তোর মুক্তি।

আচ্ছা একটু ভাবুন তো; সত্যি কি সুজাতার মুক্তি নেই? নাকি আমরাই বন্দী আমদের ঘৃণ্য মস্তিষ্কে?

ক লি ক থা-০৪

খন শরৎ প্রায় ছায় ছায়
তকরছে।
অল্প বিস্তর ঠান্ডাও পড়েছে।

আলো ঝলমলে নীল আকাশে ভেলার
মতন সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।
কালীপুজো শেষ হয়েছে বেশ কিছু দিন
হলো। ছু টি শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ছু টির
আমেজটা রয়েছে। আলসেমি ভরা
বিকেলে সকলে তরতাজা মন নিয়ে
বাড়ি ফেরে। সন্ধ্যে নামতে সবকিছু
থেমে যায় যেন। এমনই এক শান্ত
সন্ধ্যায় পাড়ার চায়ের দোকানে এলো
রাজু।
রাজু : একটা চা দাও তো চাচা। এই
একটা বাদাম বিস্কু ট নিলাম।
চা ওয়ালা : হুম নাও । টাকা দিও কিন্তু
আজ।
রাজু: কত বাকি?৩০ টাকা তো?
চা ওয়ালা: হ্যাঁ।কিন্তু আজ কি করবে?
ওই বাড়িতে অতো ঝামেলা করলে,
কাজটা থাকবে না। না!

রাজু : ধুর, ওসব ছোট কাজ করে কি হবে? বড় কাজ নিয়ে দেখিয়ে দেবো ওদের।
চা ওয়ালা: কে দেবে? তু মি তো আবার কারোর থেকে সাহায্য নাও না ।
রাজু: তু ই থামবি?!!!!
চা ওয়ালা আর কিছু বলল না। রাজু, ওরফে রঞ্জন শিকদার পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এবং মাঝে মাঝে পাড়ার ঝামেলাতে নিজের ঘাম জমা
নাকটা গলিয়ে একটু ঝগড়া করার একটা 'Part time business' আছে ওর। যদিও পার্টটাইম বিজনেস এর জন্য ফু লটাইম কাজটা চলে গেল,
তবে সেটা নিয়ে তার মনে এক ফোটাও দুঃখ নেই। বাড়িতে মা-বাবা কেউ নেই। বিয়ে করেনি। যত আয় তত ব্যয়! অবশ্য বিয়ে করবে কিভাবে?
সন্ধেতে তাস পিটিয়ে, ক্লাবে আড্ডা মেরে, দোকান থেকে রুটি তরকারি কিনে খেয়ে একটা জোরে ঢেকু র তোলার পর নাক ডাকায় যে ছেলে,
তাদের বিয়ে দেওয়া শিবেরও অসাধ্য। তবে রাত বারোটায় পাশবালিশ জড়িয়ে ঘুমানোর সময় ছেলেদের মনগুলো যে কতটা একা হয়ে যায়,
সেটা তারাই জানে ।মনে মনে কল্পনার ডিঙি চড়ে এগিয়ে চলে এক শালুক ভরা নদী পথে । পাখির কিচমিচ আওয়াজ, সুরেলা হাওয়ার সঙ্গে
খুঁজে বেড়ায় সেই অচেনা হরিণীকে। তারপর আর কি? চোখ খুলে দেখে সকালের আলো চোখের উপর খেলা করছে। পর্দাগুলো নামিয়ে
দেওয়ারও কেউ নেই। সকাল সকাল ' কি গো ' বলে ডাকার কেউ নেই। এমন কেউ নেই যে আয়নার সামনে স্নান করে এসে দাঁড়িয়ে চুল
আঁচড়াবে, তার সিক্ত পিঠের উষ্ণতায় সে উত্তেজিত হবে। পিছন থেকে গিয়ে জড়িয়ে ধরবে, হালকা একটু আদর করবে সদ্য সিক্ত গলায় কাছে।
সে বাধা দেবে না। শুধু মিষ্টি করে বলবে, ' আহা ছাড়ো। কেউ দেখে নেবে।' রঞ্জন বলবে, ' আমি ছাড়া কে আছে আর। আমি দেখবো, আমিই
আদর করব। '
কিন্তু ,এসব তার জীবনে কল্পনার মতনই। সে এই চিন্তায় হারিয়ে যায়, কত স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার মনের রাজকু মারী যে কোথায় কে জানে।
- "এই জানোয়ার ছেলে আমার তাসগুলো কোথায়?"
সুবোধদা, তাস খেলায় রাজুর আসল প্রতিদ্বন্দ্বী। পুরো যেন ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগান। কখনও সুবোধদা সব জিতে নেয়, কখনো আবার
রাজু।কিন্তু, এখন দেখে বেশ বিরক্ত লাগছে।কিন্তু,উঠে যেতেও পারবে না। তাহলে বলবে ভয় পেয়ে পালাচ্ছে । অগত্যা বসে থেকেই উত্তর করল,

ক লি ক থা-০৫

রাজু : তোমার বাড়িতেই তো কাল রেখে এলাম।
সুবোধ : না, নেই তো! কাল গিয়ে খুঁজে দিয়ে আসবি।
রাজু : হুম যাব।
সুবোধ দার ফোন বেজে উঠলো। কানে দূরত্ব কমানোর যন্ত্রটা লাগিয়ে হেসে হেসে কথা বলতে শুরু করল। এই সুযোগ, চা টা শেষ করে রাস্তায় নামল। ওখানে
বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আলো ঝলমলে রাস্তা দিয়ে হেঁ টে চলেছে। একটার পর একটা হ্যালোজেন আলো তাকে যেন একলা থাকতে দিতে চায় না। কিন্তু
কমলা আলোর রেখায় জড়িয়ে থাকা বন্ধু ত্বের হাতছানি রাজু বোঝেনা। তাই মন থেকে আরো একা হয়ে পড়ে এক পথভ্রষ্ট পরিযায়ী পাখির মতন। ভগ্ন মেঘের
ভেলায় শীতের স্পন্দন। নীল আকাশ উজ্জ্বল হলদে চাঁদ এবং নীচ দিয়ে হাঁটতে থাকা হতাশ এক মানুষ সব মিলে একাকার হয়ে যায়। কু য়াশায় মাথা ভিজতে
দিয়ে সে প্রকৃ তির সঙ্গে মিশে যেতে চাইলেও ; ঠান্ডার ধাত আছে। তাই হাঁটা বন্ধ করে একটা বন্ধ দোকানে বসলো। এখানে একটা বেঞ্চি পাতা থাকে। যেখানে
কেউ খুব একটা বসে না তবে, রাজু এই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। রাস্তার ঠিক ওপারের বাড়িটার দোতলায় যে ঘর, সেখানেই তো থাকে রঞ্জনের সুখ।
তবে সদা সিঙ্গেল রাজুর মনের নৌকো এই ঘাটের দিকে হঠাৎ করে ছু টে চলে গেল সেটার একটা ছোট্ট গল্প আছে।
দিনটা ছিল এই বছরের সরস্বতী পুজোর। পাড়ায় বেশ জোরদার অনুষ্ঠান করা হবে বলে ঠিক করেছে ক্লাবের সদস্যরা।তবে, রঞ্জন কোনো ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত
নয়। ওর কাজ ছিল ঠাকু রের প্যান্ডেলে লাইট সাউন্ডের কাজ করে দেওয়া। সেই উপলক্ষ্যে রাতে খিচুড়ির আয়োজনেও ও ছিল। বেশ জোরে গান চালিয়ে মজা
করছিল সকলেই। এমন সময় ওই বাড়িটা থেকে বের হয়ে আসে একটা ছেলে আর তার বাবা।
' তোমাদের কোনো কাজ নেই? এত জোরে জোরে কে গান চালায়? ... বিদ্যার দেবী সামনে এরকম জঘন্য গান গুলো চালিয়ে কি প্রমাণ করতে চাইছো।এবার
যদি জোরে গান করতে শুনেছি, পুলিশে ফোন করব কিন্তু।'
এই একটা হুমকি, সেই পাড়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করল। বিপদ বুঝে রঞ্জন গেল সব কিছু
থামাতে। বলল, 'এই তোমরা থামো!... থামো সবাই। এত ঝামেলা না করে আওয়াজটা কমালেই হয়। আর কাকু , একদিনেরই তো ব্যাপার। কাল কোনো গান
চলবে না, এই চালাবি না তো?'
অবশেষে সেটাই ঠিক হলো। এতে অনেকেই খুশি হবে না, রঞ্জন জানতো। কিন্তু,সে ঝামেলা একদম পছন্দ করে না। কিন্তু তারপর যা হল, তাতে তার পৃথিবীটা
যেন কেঁ পে উঠলো। না কোনো খারাপ কিছু তো হয়ই নি, বরং যেটা হলো সেটা হওয়ার জন্যই হয়ত তার ভাগ্য অপেক্ষা করছিল। একটা মেয়ে বের হয়ে এলো
সেই বাড়ি থেকে। রাজুর চোখ আটকে গেলো সেই মেয়েটার চোখের দিকে। কি ব্যাক্তিত্ব, কি রহস্যময়ী। যেন তার হৃদয় ভেদ করে তাকিয়ে দেখছে তার মনের
চোরা কু ঠুরি গুলো। আর একটু একটু করে স্থান নিয়ে নিচ্ছে রাজুর নিশ্বাস প্রশ্বাসে। তার চোখে আজও ভেসে যায়, তার ঠোঁটের পটচিত্রগুলো। কিসের যেন
একটা মায়া ছিল, ঠিক যেন অপ্সরার মতন। সেদিন রঞ্জনের মন থেকে শরীর, সব কিছু উষ্ণতার উচ্ছাসে মেতে ছিল।
সে নেমে এসে কি বলেছিল তা শোনেনি। তবে, এখন রোজ অপেক্ষা করে। কি জানি কোনো এক মিরাকেল যদি ঘটে যায়।
সেই আলো আঁধারি জায়গায় বসে উপর দিকে তাকালো। ঘরটা অন্ধকার তবে সে জানে যে হতাশ হওয়ার কারণ একদমই নেই। সবে সন্ধ্যে সাতটা ।প্রায় এক
ঘন্টা অপেক্ষা করলেই ভেসে আসে সেই মাদকতা ঝরানো দামি সেন্টের গন্ধটা। তার আগে অবধি রঞ্জন যেন এক নিষ্ক্রিয় মৌল। সারাদিনের ব্যস্ততার পর
সন্ধ্যের ধীরগতি জীবন তাকে, তার আপন সত্ত্বাকে চিনতে সাহায্য করে। আজ আবার কাজ গেছে, কাল একবার তপনদাকে ফোন করলেই হয়। যদি কাজ দেয়
সেদিন তো বলেছিল.... সেই বেঞ্চটায় বসে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে থাকে রাজু। চিন্তার ভাঁজ ছিন্ন হয় একটা টোটোর শব্দে। ওই তো। খুব স্বাভাবিকভাবেই
নামল গাড়ি থেকে। কিন্তু রাজুর মনে হল সে এক রাজকন্যা। পরনে সবুজ শাড়ি, কপালে টিপ, হাতে একটা ব্যাগ। কম আলোয় শরীরের খাঁজগুলো আরও
বেশি রহস্যময়।
আজ তার চোখ আটকে গেল রুদ্রানীর সুগভীর নাভির দিকে। ঠিক যেন একটা কৃ ষ্ণ গহবর। তার ভিতর প্রবেশ করা যায় না। নাকি যায়? এবং পাওয়া যায়
নতু ন এক মহাদেশের খোঁজ। সেটা কে জানে?
আজ তার গাল দুটোও যেন চকচক করছে । ঠোঁটের গাঢ় বর্ণের সঙ্গে তীক্ষ্ণ দুই চোখ। বাড়ির সামনে এসে খোপা করা চুলের ক্লিপটা খুলে দিতেই দীর্ঘ উন্মুক্ত
পিঠটা ঢাকা পড়ে গেল । যেখানে ও নিজের ঠোঁট ছুঁ ইয়ে বুঝিয়ে দিতে চায়, সে ঠিক কতটা ভালোবাসে।সে তার সৌন্দর্য্যের পূজারী হয়ে গোটা জীবন কাটিয়ে
দিতে পারবে। কিন্তু সে সুযোগ কি দেবে?পাওয়া সম্ভব?
আবার তার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। কি অপূর্ব সুন্দরী। নামটা সম্ভবত রুদ্রানী। বাড়ির লোক রুনু বলে ডাকে। তাকে দেখেই তো মনের গভীরে এক ক্ষু দ্র
সত্ত্বা বারবার তার অস্তিত্ব জানান দেয়। রাজুকে সে হয়তো ঠিক মতন চেনে না। অজানা অচেনা শব্দের ভিড়ে রাজুর জীবন তার কাছে অপরিচিত ধ্বংসস্তূপ
উপেক্ষিত নৈঃশব্দ্য।
"এবার বাড়ি যাই", বলে পিছন ফিরল রাজু। কিন্তু পিছন ফিরতেই সজোরে গালে চড় খেলো। দেখলো সামনে রুদ্রাণীর বাবা দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে
আরো কয়েকটা লোক, মনে হয় রুদ্রাণীর পরিবারেরই কেউ হবে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রাজু। কিন্তু তার আগেই ওই লোকগুলোর একজন সজোরে ঘুষি
মারল পেটে। ব্যথায় গোঙাতে থাকে সে। এমন সময় রুদ্রাণীর বাবা বলে ওঠে, "ব্যাটা শয়তান, তোর লজ্জা করে না অন্য মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছিস, নির্লজ্জ
বেহায়া কোথাকার। শালা মেরে না পিঠের ছাল তু লে দেব। সেদিন আবার পাড়ার গান থামিয়ে হিরো হতে এসছিল। ব্যাটার তলে তলে এত মতলব জানলে,
সেদিনই পুলিশে খবর দিতাম। এই, তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কি? মার ব্যাটাকে।" কথাগুলো শেষ হতে না হতেই রাজুর গায়ে কতগুলো এলোপাথাড়ি ঘুষি, চড়,
থাপ্পড় এসে পড়ে। রাজু আপ্রাণ নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এতগুলো লোকের কাছে সে একা। আস্তে আস্তে তার চোখ অন্ধকার হতে শুরু
করে। অজ্ঞান হওয়ার আগে সে দেখতে পায় লোকগুলো কি সব বলাবলি করতে করতে চলে যাচ্ছে।
জ্ঞান যখন ফিরল, তখন গোটা পাড়ায় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। পাড়ার কয়েকজন লোক, তাকে রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে
ধরাধরি করে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। আপাতত বাড়িতে এখন তার কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। কিন্তু তাকে দেখবারও কেউ নেই। তার শরীর এখনও ব্যথায়
জর্জরিত। ওঠার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। ক্লান্তিতে চোখে ঘুম চলে আসে রাজুর। কিন্তু ব্যথার চোটে ঘুম ভেঙে যায় আবার।
হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা যায়। রাজু উঠতে গিয়েও বিছানায় পড়ে যায়। একটা চাপা গোঙানি তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।
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রাজু : মা গো .... আহ!
এবার আওয়াজ এলো 'ও রাজুদা, বাড়ি আছো?'
রাজু : উফ্ .... পাগলিটা এসেছে আবার। কে, শিমুল? দরজা খোলা আছে, চলে আয়।
শিমুল দৌড়ে ঘরে ঢোকে। রাজুর এরকম অবস্থা দেখে তার মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়।
শিমুল।
এই সেই মেয়ে। ঠিক যেন কালো মেঘের বুকে একমাত্র রামধনু, যাকে কাছে আসতে দিতে নেই। দূরে রাখতে হয়। নাহলে যে রঞ্জন দুর্বল হয়ে যাবে। সে যে অসাধারন হতে চায়,
শিমুলের সরলতা সেই অসাধারন উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। রাজুর মননে রুনুই যে সব, শিমুলকে সে কাছে আসতে দেয় না। ভয় হয় , যদি সে শিমুলকে ভালোবেসে
ফেলে? মন আর শরীরের দ্বন্দ্বে যদি মন জিতে যায়!
কিন্তু এই শিমুল কে? রাজুর বাড়ি থেকে কিছু টা দূরে থাকে। শিমুলের আসলে কেউ নেই। না একজন আছে। রাজু! হ্যাঁ ওকেই বিশাল কাছের মনে করে। মা বাবা অকালে চলে
যাওয়ার পর থেকে,সে পুরোপুরি একা হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি বাড়ি রান্নার কাজ করত। পড়াশুনো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছিলো। অনেক রাত করে ফিরতো। তার জীবনে
একাকীত্ব একটা আঁধারের মতন গ্রাস করেছিল । এই সুবিশাল রাত শিমুলের কাছে ছিলো গলার ফাঁসের মতন।একা বাড়ি ফিরতে যেমন ভয় করত,তেমনই বাড়িতে একটা
আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে থাকতো। এরকমই একদিন রাতে যখন ফিরছিলো, তখন হঠাৎ খেয়াল করলো দুজন পিছু নিয়েছে। সামনের রাস্তা অন্ধকার। আলো কম। কি করবে
ভাবতে পারলো না। ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ওদের গলা শুনে যখন বুঝলো মদ খেয়ে আছে সে পায়ের জোর বাড়িয়ে দিলো। তারাও জোরে হাঁটতে শুরু করলো। এরপর
ভয়ে যখন দৌড়াতে শুরু করল , তখন একটা চিৎকার কানে এলো । পিছনের লোক দুটো মদ্যপ গলায় চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে, ' এই মা* দাঁড়া । দাঁড়া বলছি।'
শিমুল রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। আর ঠিক সেই সময় ধাক্কা খায় রাজুর সঙ্গে। রাজু শিমুলকে চিনতো। শিমুলের মা বাবার অন্তেষ্টির দায়িত্ব ছিলো রাজুদের উপরেই। রাজু
দেখতে পায় দুই মাতাল ছেলেকে, যাদের জন্যই শিমুল প্রাণের ভয়ে দৌড়াচ্ছিল । রাজু তাদেরকে ভাগিয়ে দেয় আর হুমকি দেয় , ' তোদেরকে চিনে রাখলাম। কাল সকালে
দেখা করবি। নাহলে, মেরে ছাল তু লে নেবো।'
তারাও গালাগাল করে চলে যাওয়ার পর দেখে, শিমুল তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁ দে চলেছে।
' এই, শান্ত হ। ওরা চলে গেছে। বাড়ি যাবি তো। চল...'
কিন্তু সে মেয়ে যেন তাকে ছাড়তে চায় না। ভয়ে দুঃখে জর্জরিত হয়ে ঠিক যতটা একলা হয়ে গিয়েছিল, রঞ্জনদাকে জড়িয়ে ধরে ঠিক ততটাই পরিপূর্ন মনে হয়েছিল নিজেকে।
সেদিন থেকেই শুরু। মাঝে মাঝে আসে রাজুদার সঙ্গে গল্প করতে। রাজুর জন্যই সে পড়াশুনোর দিকে ফিরে আসতে পেরেছে। সেই টানেই কি শিমুল ফিরে আসে?
শিমুল: ওরা খুব মেরেছে তাই না? দেবু জ্যাঠার কাছ থেকে শুনলাম সব। তু মি এরকম কেন গো? ওই মেয়ে তোমায়ও মার খাইয়ে ছাড়লো তো?
রাজু : তা, তোর এত কষ্ট হচ্ছে কেন! মার তো আমি খেয়েছি।
শিমুল : সেটা তো তু মি ভালো করেই জানো।
রাজু : ও সেই লাভ লেটারটা .... উফ্ মা গো...
শিমুল : বেশ হয়েছে। আরও অন্য মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকো। কে ভালো, কে খারাপ, তা তো আর চিনলে না।
কথাগুলো একটু অভিমানের সঙ্গেই বলছিল শিমুল। কিন্তু হঠাৎ রাজুর কাতরানো দেখে, তার অভিমান ভেঙ্গে যায়।
রাজু : উরি বাবারে .... আর পারছি না। উফ্ কি ব্যথা মা গো।
শিমুল : এমা কি হলো? খুব ব্যথা করছে তাই না? দাঁড়াও আমি মলম এনেছি, লাগিয়ে দিই।
রাজু : এনেছিস? আচ্ছা, গোটা পিঠে মাখিয়ে দে। আস্তে আস্তে দিবি। বুঝলি? ..... আঃ, আরে লাগছে তো, ঠিক করে দে।
শিমুল : দাঁড়াও, ঠিক করে লাগাতে দাও।
রাজু : আচ্ছা, তু ই আমার জন্য কেন করছিস এসব! আমি কে হই তোর?
শিমুল : সেটা তু মি আর কি করে বুঝবে! সত্যিই তো, আমি তোমার কেউ নই। কিন্তু তু মি আমার সবকিছু ।
তু মি না থাকলে কোনদিন আমাকে কাজ দিত না ওরা। তু মি না থাকলে আমি অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বাড়িতেও ফিরতে পারবো না। তু মি ছিলে বলেই তো আমার মনের জোর
বেড়ে গেছে। আর তু মি বলছো আমি তোমার কে!
রাজু : শান্ত হ। এদিকে আয়। এসব না ভেবে, যা কাজ করছিস, সেটা মন দিয়ে কর।
শিমুল : সে তো আমি সব সময় মন দিয়েই কাজ করি। তোমার থেকেই তো শেখা সেসব।
রাজু : ওইটুকু মুখে বড় বড় কথা বলছিস। নাহ্, সত্যিই বড় হয়ে গেছিস।
শিমুল : কথা ঘুরাবে না। আমি তো তোমায় এত ভালবাসি বলো। আজও তোমার জন্য রান্না করে এনেছি। আর তু মি কিনা ওই বড়লোক বাড়ির মেয়েটার পিছনে ছু টছো! ওরা
হলো চাঁদ। তু মি ছুঁ তে পারবে না। আর ওরা তোমার কোনদিন মেনেও নেবে না।
রাজু : এসব ভেবে কাঁদিস না রে। একটু শান্ত হয়ে বস।
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শিমুল : শান্ত কীভাবে হব বলো! আমার মন যে কিছু তেই শান্ত হচ্ছে না। যে তোমার জন্য সব কিছু করে, যে তোমার সব সময় পাশে থাকে, তু মি তাকেই খেয়াল
করো না। তাকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আর যে তোমার কোনদিনই পাশে ছিল না, তু মি তাকেই আপন করে নিলে।
রাজু : তু ই আমার ভু লটা ক্ষমা করে দে। আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি, তু ই আমাকে এতটা ভালোবাসিস। এতদিন ভাবতাম এই খারাপ মানুষটার পাশে হয়তো কেউ
নেই। আমার কথা হয়তো কেউ ভাবেই না। কিন্তু এখন সব ভু ল বুঝতে পেরেছি। আমার জন্য তু ই কাঁদিস না। আমাকে একটু সময় দে, আমি ধীরে ধীরে ঠিক
বুঝতে পারব দেখিস! তখন আর তোকে কষ্ট দেব না। আসলে হঠাৎ করে এত কিছু হয়ে গেল তো, তাই মাথাটা কাজ করছে না। আমায় ঠিক এই ভাবেই
ভালোবেসে যাস, সব ব্যথা ভু লতে চাই।
বলে জড়িয়ে ধরল শিমুলকে। শিমুল বুকের কাছে একটা গরম স্রোত অনুভব করল। হ্যাঁ, রাজুদা কাঁদছে।
সে বলে উঠলো , ' কেঁ দো না। আমি আছি তো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি....'
আর বলতে পারলো না শিমুল। কারণ, তার ঠোঁট দুটোতে মিশে গেছে রাজুর ঠোঁট দুটো। প্রথমে ভয় ও পরে লজ্জায় শিমুল চুপ হয়ে রইল। তাদের দুজনেরই চোখ
কান্নায় ভেসে চলেছে। শিমুল নিজেকে আর আটকালো না। সে ভেসে গেলো; ভেসে চলল চুম্বনের গহীন অরণ্যে। জড়িয়ে ধরলো একে অপরকে। কিন্তু থামলো
না। ঠোঁটের যুদ্ধ এমন এক যুদ্ধ যাতে কেউ হারে না। মনের মিলন হয়, মিলন হয় দুই পরাগের।সব স্পর্শের কাছে জিতে যায় এই স্পর্শ। রাজুর খসখসে হাত দুটো
ক্রমাগত ছুঁ য়ে চলে তার পিঠ থেকে কোমর অবধি। সেও থামে না। নিজেকে উজাড় করে দেয়, উষ্ণতাকে অনুভব করে শিরায় শিরায়। অবশেষে, একফোঁটা
মোলায়েম জলের টুকরো ঝরে পরে শিমুলের মধ্যে। গোটা শরীর জুড়ে শিহরন খেলে যায় তাদের। গভীরে যায়, আরো অনেক গভীরে সেই মাছ যেন তল পায়।
তারপর আর কি! সকালে ঘুম ভেঙে যায় শিমুলের। সব কিছু গুছিয়ে নেয়, বাড়ি ফিরতে হবে। তবে, ফিরে সে আসবে। আসতেই হবে। এবার একটু নতু ন ভাবে।
নতু ন পরিচয়ে।
ওরা জানে ওদের পৃথিবীটা খুব আলাদা।রোজ লড়তে হয়। কখনো নিজের সঙ্গে, কখনো আবার নিজেরই স্বপ্নের সঙ্গে। রাজু শিমুলের গল্পটা এমনই। রাজু
জানেনা কি কাজ করবে। যোগ্যতা আছে যখন কিছু একটা জোগাড় হয়ে যাবে। শিমুল চলে যাওয়ার পর রাজু অনুভব করলো, সে শুধু শিমুলের কথা ভাবছে।
গ্রীষ্মের শহরে আজ যেন বসন্ত। সেই বসন্তে, রাজুর মন বাগিচাতে শুধুই শিমুল ফু ল এবং তার চোখ জুড়ে এক পশলা তৃ প্তির কান্না।

সমাপ্ত
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পূজা চক্রবর্তী (মুমু)

মবশ্যার রাত। চারিদিকে নিশ্চিদ্র

ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর এই ঘন
অন্ধকারের মধ্যে গভীর জঙ্গলের মধ্যে
এদিক থেকে ওদিকে দিক ভ্রান্তের মতো
প্রাণ পণে ছু টছে একটি লোক। যেন
কোনো কিছু র হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার
শেষ চেষ্টা করছে। যেন এটিই তার বাঁচার
শেষ সুযোগ। কিন্তু হঠাৎ ই কিছু একটার
সাথে পা আটকে সজোরে মাটিতে পড়ে
যায় লোকটি। কোনো বড় গাছের
শেকড়ে পা আটকে যাওয়ায় পড়ে গেছে
সে। হাঁটুর দিকটা বেশ জ্বলছে তার।
এবার লোকটি আস্তে আস্তে হাঁটুর
দিকটায় হাত দেয়। আর বুঝতে পারে
এভাবে পড়ে যাওয়ায় হাঁটুর নিচটা বেশ
অনেক তাই কেটে গিয়েছে। আর তার
হাত ভিজে উঠেছে তাজা রক্তে। এবার
কোনো এক অজানা আতঙ্কে আতকে
ওঠে লোকটা। আর মনে মনে বলতে
থাকে ," এ কি হলো? আর বোধ হয় শেষ
রক্ষা হলো না। এতক্ষণ না বুঝতে
পারলেও এবার রক্তের গন্ধে সে তো
ঠিকি আমাকে খুঁজে ফেলবে। না আর
বসে থাকা যাবেনা। আমাকে উঠতেই
হবে। নিজেকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা
আমাকে করতেই হবে ।" নিজের মনে
এসব বলতে বলতেই কোনো মতে
নিজেকে সামলে উঠতে চেষ্টা করে
লোকটি। আর তার পরের মুহুর্তে ই সে
শুনতে পায় এক সুরেলা নারী কন্ঠ। আর
লোকটি শুনতে পায় তার পেছন থেকে
সেই নারী কন্ঠ তাকে বলছে ," কোথায়
যাচ্ছ তু মি? আসবে না আমার কাছে?
খুঁজবে না আমায়?"

©️কলি কথা প্রকাশনী

" লোকটা প্রবল ভয় কেপে ওঠে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে জানান দিচ্ছে যার থেকে পালানোর বৃথা চেষ্টা সে এতক্ষণ করছিল , সেই জিনিস
এখন তার সামনে দাড়িয়ে আছে । কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে অনুভব করে একটা গরম স্যাত স্যাতে কিছু তার বুকের চারপাশে খেলা
করছে। আর পর মুহূর্তে ই সেই গরম স্যার স্যাতে জিনিসটা ঢুকে যায় তার বুকের চামড়া মাংস ভেদ করে তার হৃৎপিণ্ডের কাছে। আর এক
ঝটকায় উপড়ে নিয়ে আসে তার হৃৎপিণ্ড। নিস্তব্ধ জঙ্গলের সকল নিরবতাকে ফালা ফালা করে জঙ্গলের মধ্যে এক মুহূর্তে র জন্য শোনা যায়
এক প্রবল চিৎকার। আর পর মুহূর্তে ই সবকিছু আবার আগের মত নিস্তব।....
একটি অয়েল ফ্যাক্টরির সয়েল ডিপার্টমেন্টের চিপ ইনচার্জ হিসেবে নতু ন জয়েন করেছে রিক। এটি একটি বিদেশী ফ্যাক্টরি।
বেশ কিছু বছর আগে পড়াশোনার জন্য সে লন্ডনে আসে। সেখানে সে সয়েল বা মাটি নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করে। আর পড়াশোনা শেষ
হতেই তার এই চাকরি। এটাই তার প্রথম চাকরি। তো রিক এর জয়েনিং এর কিছু দিন পরেই উপর মহল থেকে একটা বড় প্রজেক্টের জন্য
অর্ডার আসে। রিক যেহেতু সয়েল ডিপার্টমেন্টের চিপ ইনচার্জ তাই কোম্পানি থেকে আগামী কাল তাকে একটি মাটি খনন দলের ইনচার্জ
হিসেবে সেখান থেকে বেশ দূরে থাকা একটি জঙ্গলে যাওয়ার নির্দে শ দেওয়া হয়। তাই সে সেদিন রাতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে
আগামী কালের জন্য সব গোছগাছ করে রাতের খাবার খেয়ে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে সে হঠাৎ স্বপ্ন দেখে " একটা গভীর জঙ্গল। কেউ
একজন হাতে করে কাপড়ে মোড়া কিছু একটা নিয়ে খুব জোড়ে ছু টছে। যেন কোনো কিছু থেকে পালাচ্ছে। আর বিড় বিড় করে কি যেন
বলছে। এটুকু দেখেই ঘুমটা ভেঙে যায় তার। ঘুম ভেঙে উঠে তার এরকম অদ্ভুত স্বপ্নের কারণ সে বুঝতে পারেনা। আর তখনই তার রুমে
থাকা বড় দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারে ভোর ছয়টা বাজে। কাজের জন্য সময় মতো তাকে আজ ওখানে পৌঁছতে হবে।
তাই এসব বিষয় নিয়ে আর বেশি চিন্তা না করে বিছানা ছেড়ে উঠে রেডি হতে কলে যায় রিক।
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রিক এরপর তার কাজের জন্য যথা সময় তার দলটির অন্য সবার সাথে জঙ্গলে চলে যায়। রিক এমনিতে খুব মিশুক আর বিচক্ষণ প্রকৃ তির ছেলে।তাই
তার টিমের অন্যান্য সদস্যদের সাথেও আলাপ জমাতে তার খুব বেশি বেগ পেতে হলোনা। রিক যেহেতু নতু ন তাই এইবার টিমে রিকের সাহায্যের জন্য
রিকের সাথে মিস্টার রিচার্ড কে পাঠানো হয়েছে। মধ্য বয়সী হাস্যজ্বল একজন লোক মিস্টার রিচার্ড । রিকের সাথে মিশতে মিস্টার রিচার্ডে রও খুব বেশি
সময় লাগেনা।
জঙ্গলে তাদের কাজের জন্য নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাদের টিমের প্রায় বিকেল হয়ে যায়। যার ফলে রিক ও মিস্টার রিচার্ড মিলে
সিদ্ধান্ত নেয় যে আজ সকলে মিলে বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল থেকে পুর্ন উদ্দ্যমে কাজ শুরু করবে।সেই অনুযায়ী গাড়ি থেকে নেমে যে যার মতো
নিজেদের থাকার জায়গায় চলে যায়।
এই প্রজেক্টে শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের প্রজেক্ট স্পট থেকে একটু দূরে জঙ্গলের বাইরে।আর জঙ্গল ছাড়িয়ে বেশ কিছু টা দূরে একটা
একতলা বাড়িতে মিস্টার রিচার্ড আর রিকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে কোম্পানি থেকে। আর সেখানে তাদের রান্না বান্নার জন্য একজন স্থানীয় লোক
ঠিক করা হয়েছে।
শ্রমিকদের জঙ্গলের বাইরে তাদের ক্যাম্পে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে মিস্টার রিচার্ড আর রিক তাদের বাড়িতে পৌঁছালো। সেখানে গিয়ে তারা দেখলেন
একজন মাঝ বয়সী লোক তাদের জন্য বাড়ির ভেতরে অপেক্ষা করছে। মিস্টার রিচার্ড ও রিককে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে লোকটি মুখে একটা লম্বা
হাসি টেনে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। এরপর লোকটি তাদের সাথে কু শল বিনিময় এবং টুকটাক কথা শেষ করতে করতে মিস্টার রিচার্ড আর রিককে
তাদের ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলেন,"আপনারা ফ্রেশ হয়ে নিন।আমি সামনের ঘরে আপনাদের রাতের খাবারের বন্দবস্ত করছি।"এটুকু বলেই লোকটা তার
কাজে চলে যায়।
কিছু ক্ষণ পর রিক ফ্রেশ হয়ে সামনের ঘরে চলে আসে। সে দেখে মিস্টার রিচার্ড তার আগেই সেখানে চলে গেছেন আর তার জন্য অপেক্ষা করছেন।
এরপর তারা একসাথে খাওয়া শুরু করে। খেতে খেতে আগামীকালের কাজের বিষয়ে টুকটাক কথা বলে তারা।
এবার খাওয়া শেষ করে যে যার রুমে চলে যায়। সারাদিনের জার্নিতে বেশ ক্লান্ত রিক। তাই নিজের রুমে এসেই দরজা বন্ধ করে বিছানার উপর তার
ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয় সে। এভাবে থাকতে থাকতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ে নিজেও বুঝতে পারেনা।
"রিক । রিক । ঘুম থেকে ওঠো রিক। আমি এসেছি তোমার কাছে।" একটা অদ্ভুত নারী কণ্ঠে নিজের নামটা শুনে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায় রিক।
কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পায়না। নিজের মনের ভু ল ভেবে সে চোখ বন্ধ করে ঘুমের চেষ্টা করে।একটু পর আবারও সে শুনতে পায় সেই নারীকণ্ঠ তার
নাম ধরে ডাকছে।এবার রিক বেশ বিরক্তি নিয়েই চোখ খোলে।কিন্তু আবার আগের মতোই কাউকে দেখতে পায়না। এবার সে বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলতে
শুরু করে," এখানে কি কেউ আছেন? কেউ কি ডাকছেন আমাকে? কেউ এখানে আমাকে ডেকে থাকলে প্লিজ সামনে আসুন।" কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে
কোনো উত্তর আসেনা। পরিবর্তে রিকের ঘরের মাঝে দেখা যায় এক ধোঁয়ার কু ণ্ডলী। এ কি এতো রাতে এতো ধোঁয়া কোথাথেকে আসছে তার ঘরে। কিন্তু
রিক কিছু ক্ষণ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার পরেই বুঝতে পারে যে সেই ধোঁয়ার কু ণ্ডলী আস্তে আস্তে এবার একটি অবয়বে পরিণত হচ্ছে।আর এটি
একটি নারী অবয়ব। অবয়বটি ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। আর এবার অবয়বটি একদম স্পষ্ট হয়ে রিকের সামনে ফু টে ওঠে। রিক দেখে
এক অতীব সুন্দরী রমণী তার সামনে দাড়িয়ে আছে। মেয়েটি আবারও সেই মিষ্টি কণ্ঠে রিককে বলে," রিক চিনতে পারছো আমায়?" রিক ভালো করে
তাকিয়ে বলে," কই না তো আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না। কে আপনি?" এবার সেই মেয়েটি হঠাৎ করে বিকট শব্দে হাসতে থাকে। আর হাসতে
হাসতেই সে বলতে শুরু করে," কি তু মি আমাকে চিনতে পারছো না? নিজে হাতে আমাকে সৃষ্টি করে নিজেই ভু লে গেলে আমাকে?"
"কি বলছেন আপনি? আমি আপনাকে সৃষ্টি করেছি মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি? আমি আপনার কথার কিছু ই বুঝতে পারছি না।
এবার রিক লক্ষ্য করে সেই মেয়েটির চেহারা ক্রমশ সুন্দর থেকে বিভৎসে পরিণত হচ্ছে। তার মিষ্টি কণ্ঠটি ক্রমশ কর্ক শ হতে শুরু করেছে। এবার
মেয়েটি তার সেই ক্রমশ কর্ক শ হয়ে আসা কণ্ঠেই হাসতে হাসতে বলতে থাকে," ও তু মি আমাকে চিনতে পারছো না তাই তো? বেশ তবে দেখ তো এবার
চিনতে পারো কিনা!" এটা বলতে বলতেই মেয়েটি চোখের পলকে এক ভয়ানক অবয়বের রূপ ধারণ করতে শুরু করে। এবাবেই মেয়েটি সুন্দরী থেকে
রূপান্তরিত হয় ভয়ানক কোনো পিশাচিনিতে। উফফ কি বিভৎস দেখতে তাকে। কি বিভৎস তার চাহুনি। চোখে যেন আগুন জ্বলছে । মাথার চুলগুলো
যেন ফণা তোলা বিষধর সাপে পরিণত হয়েছে। আর তার সাথেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে লাল লকলকে জিভ।
এবার রিক লক্ষ্য করে সেই ভয়ানক অবয়ব আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর তার জিভ যেন ক্রমশ লম্বা হয়ে রিকের শরীর ছুঁ তে চাইছে।
নাহ আর সহ্য করতে পারেনা রিক। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে হাপাতে থাকে সে। ঘুম ভেঙে উঠে বসার পর রিক বুঝতে পারে এতক্ষণ যা যা তার
সাথে ঘটেছে তা ওর স্বপ্ন ছিল।
যা সে এতক্ষণ দেখছিল তা যে স্বপ্ন ছিল এটা ভেবে একটু যেন সস্তির নিশ্বাস ফেলে রিক। কিন্তু হঠাৎ এমন বিভৎস স্বপ্ন সে কেন দেখলো ভেবে পায়না
রিক।
এরপর টাইম দেখার জন্য হাতঘড়িতে তাকাতেই রিক বুঝতে পারে এখন ভোর রাত।বাইরে অল্প অল্প আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।
নাহ আর বেশি সময় নেই তার কাছে। আর দু এক ঘন্টা পরেই তাকে উঠতে হবে। তাই ওঠার আগে আর এক পশলা ঘুমের জন্য আবার বিছানায় শুয়ে
পড়ে রিক।
দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙ্গে রিকের। ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে সে দেখে মিস্টার রিচার্ড রেডি হয়ে তার জন্য দাড়িয়ে আছে।
রিককে দরজা খুলতে দেখে মিস্টার রিচার্ড বলেন," কি রিক প্রজেক্টের ওখানে যাবেনা? তোমার দেরি হচ্ছে দেখে আমিই তোমাকে ডাকতে এলাম।
ঘড়িতে দেখেছো কটা বাজে?"
মিস্টার রিচার্ডে র কথায় ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই আতকে ওঠে রিক। বেলা ১১.০০ টা বেজে গিয়েছে। তাই সে এবার লজ্জায় মুখ নিচু করেই উত্তর
দেয়," আপনি একটু দাড়ান আমি পাঁচ মিনিটে রেডি হয়ে আসছি।" এটুকু বলেই দ্রুত বাথরুমে ঢুকে যায় রিক। ঠিক তার কথামতো পাঁচ মিনিটের মধ্যেই
রেডি হয়ে বেরিয়ে আসে রিক।এরপর মিস্টার রিচার্ড কে নিয়ে প্রজেক্টের জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে।
কিন্তু শ্রমিকদের আগের দিনই কাজ বুঝিয়ে দেওয়া ছিল বলে সেখানে গিয়ে তারা দেখে শ্রমিকেরা খননের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এবার রিক
কিছু ক্ষণ তাদের কাজের তদারোগি করে প্রজেক্টের জায়গাটা ভালোভাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। জায়গায় প্রথমবার এলেও রিকের কাছে এই
জায়গাটা অনেক পরিচিত মনে হয়। কিন্তু এমন মনে হওয়ার কারণটা বুঝতে পারেনা রিক।যাইহোক কিছু ক্ষণ এভাবে প্রজেক্ট স্পটটা ঘুরে দেখার পর
শ্রমিকদের ক্যাম্পের পাশে থাকা আর একটা ছোটো ক্যাম্পের দিকে যায় সে।এটি আসলে রিক আর মিস্টার রিচার্ডে র জন্য তাদের কোম্পানি থেকে
বরাদ্দকৃ ত রেস্টরুম। সেখানে গিয়ে রিক একটা ফাইল খুলে বসে এবং এদিক ওদিক উল্টে পাল্টে দেখতে থাকে। এই প্রজেক্টেরই ফাইল সেটা।
ইতোমধ্যে মিস্টার রিচার্ড একটু অসুস্থ থাকায় রিককে এখনকার সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। তাই রেস্টরুমে রিক একা বসে
মনোযোগ দিয়ে ফাইলটা দেখতে থাকে আর কিছু কাজ করতে থাকে।
বেশ কিছু ক্ষণ পর রিক খেয়াল করে দুর থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠে কেউ যেন তার নাম ধরে ডাকছে।প্রথমে বিষয়টাকে মনের ভু ল ভেবে খুব একটা
পাত্তা না দিয়ে রিক আবার নিজের কাজে মন দেয়। কিন্তু একটু পরে আবার সে ওই ডাকটা শুনতে পায়।এবার সে শুনতে পায় আরো স্পষ্টভাবে, আরো
কাছ থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। একটু নড়ে চড়ে বসে মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে যে কে ডাকছে তাকে। কিছু ক্ষনের মধ্যেই রিক বুঝতে পারে
এই কন্ঠটা আর করো নয় বরং গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখা সেই নারী অবয়বটির কণ্ঠ।

ক লি ক থা-০৯

আবারও তার মনে পড়ে যায় আগের রাতের সেই ভয়ানক স্বপ্নের কথা। এরই মধ্যে হঠাৎ আর একটা ডাকে ঘুম ভেঙে যায় তার। চোখ মেলে রিক দেখতে পায়
একজন শ্রমিক তার সামনে দাড়িয়ে আছে। "ও আচ্ছা তাহলে এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম " মনে মনে বলে রিক। কাজের মাঝখানে সে যে কখন ঘুমিয়ে
পড়েছিল তা সে ভেবে পায়না। হঠাৎ শ্রমিক লোকটির কথায় রিকের ভাবনায় ছেদ পড়ে।
রিককে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে শ্রমিক লোকটি তার উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করে," সরি স্যার আপনার অনুমতি ছাড়াই আপনার রুমে ঢুকে পড়ার জন্য আমি
দুঃখিত।কিন্তু আমি অনেকক্ষণ ধরে বাইরে থেকে আপনাকে ডেকেছি। শেষমেষ আপনার কোনো সাড়া না পেয়ে আপনার অনুমতি ছাড়াই আপনার রুমে ঢুকতে
বাধ্য হই।"
"ইটস ওকে। তু মি আমাকে ডাকছ কেন সেইটা বলো। কোনো সমস্যা হয়েছে?"শ্রমিক লোকটিকে প্রশ্ন করে রিক।
"ইয়েস স্যার।আসলে খননের সময় আমাদের এক শ্রমিকের কোদাল কোনো একটা জিনিসে এসে বেধে যায়। প্রথমে আমরা সবাই ভাবি হয়তো মাটির নিচে বড়ো
কোনো পাথর আছে।কিন্তু একটু পর উপর থেকে অল্প মাটি সরাতেই আমরা বুঝতে পারি মাটির নিচে হয়তো ধাতব কিছু রয়েছে। আর এসব জায়গায় তো অনেক
পুরনো জিনিসপত্র থেকে থাকে। কিন্তু আপনার অনুমতি ছাড়া তো আমরা এসব জিনিস মাটির নিচ থেকে তু লতে পারিনা।তাই আপনাকে ডাকতে আসা।আপনি
প্লিজ আমার সাথে একটু চলুন।" এটুকু বলেই হন্ত দন্ত হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায় শ্রমিক লোকটি। লোকটির কথা শুনে তার পেছন পেছন রিকও বেরিয়ে আসে।
আর তারা দুজনে একসাথে প্রজেক্ট স্পটের কাছে চলে যায়।
এরপর রিক সব শ্রমিকদের পিছনে সরিয়ে দিয়ে মাটির নিচে কি আছে দেখার জন্য উবু হয়ে খনন করা জায়গাটির পাশে বসে পড়ে। আর একটু নিচু হয়ে রিক
দেখে সত্যিই সেখানে কিছু একটা আছে বলে মনে হচ্ছে। এবার সে নিজেই আলতো হাতে সেখান থেকে মাটি সরাতে থাকে।আর কিছু ক্ষনের মধ্যেই মাটির নিচ
থেকে একটা পুরনো কাপড়ে মোড়া মুর্তি দৃশ্যমান হয়। কাপড়টি অনেক পুরনো হয়ে প্রায় ছিড়ে গেছে।আর তাই কাপড় না সরিয়েও বোঝা যাচ্ছে এর মধ্যে মুড়ে
রাখা মূর্তি টি। এবার মুর্তি টিকে আলতো হাতে মাটি থেকে উঠিয়ে আনে রিক। আর কিসের মুর্তি এটা তা দেখার জন্য ছেড়া কাপড়টি খুলে নিচে ফেলে দেয় সে।
আর পূর্ণাঙ্গ ভাবে দৃশ্যমান হয় মূর্তি টি। এটি ছিল একটি নারী মুর্তি । হঠাৎই মুর্তি টি এদিক ওদিক ঘুরতে ফিরিয়ে দেখার সময় মূর্তি র মাথায় থাকা মুকু টের আঘাতে
রিকের হাতের বেশ কিছু টা জায়গা কেটে যায়। আর তার পরমুহুর্তে ই হঠাৎই চারপাশে দমাক বাতাস বইতে শুরু করে।মাথার ওপরের নীল আকাশ মুহুর্তে ই
কালো করে এসে দূরে কোথাও জোরে বজ্রপাত হয় ,আর সেই সাথে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি।যেন প্রকৃ তিও ভয়ানক কিছু ঘটার পূর্বাভাস দিচ্ছে। এবার বৃষ্টি থেকে
বাঁচতে সব শ্রমিকেরা যে যার মতো নিজেদের ক্যাম্পে চলে যায়। রিকও দ্রুত তার রেস্টরুমে চলে আসে। আর আসার সময় মুর্তি টিও তার সাথেই নিয়ে আসে।
এবার রুমে এসে রিক লক্ষ্য করে তার হাতের ক্ষত থেকে ঝরে পড়া রক্তে যেন স্নান করছে মূর্তি টা। এতক্ষণ মনেই ছিলনা হাতের ক্ষতের কথা ।রিক দ্রুত মূর্তি টা
তার টেবিলের উপর রেখে নিজের হাতের ক্ষত স্থানে একটা ব্যান্ডেজ করে। আর তারপর একটা পরিষ্কার কাপড় নিয়ে মূর্তি টা পরিষ্কার করার জন্য টেবিল থেকে
উঠিয়ে মূর্তি টা আবার হাতে নেয়। আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুর্তি টি দেখতে শুরু করে। মুর্তি টি ছিল একটি ১ফু ট সাইজের ধাতব নারী মুর্তি । হয়তো কোনো প্রাচীন দেবী।
কারণ মূর্তি টির একটা হাত অভয় মুদ্রার ভঙ্গিতে রাখা কিন্তু মূর্তি টির অপর হাতের দিকে তাকিয়েই আতকে ওঠে রিক।কারণ মূর্তি টির অপর হাতে ধরা আছে
একটি মানুষের কাটা মাথা। আর মূর্তি র মুখে লেগে আছে রক্ত হিম করা এক শীতল হাসি। বেশিক্ষণ মূর্তি টির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনা রিক।দ্রুত তার
টেবিলের ড্রয়ার খুলে মুর্তি টি সেখানে রেখে দেয়। আর পরিষ্কার করা হয়ে ওঠেনা মূর্তি টা।
সেদিন সেই দুর্যোগ থামতে থামতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়।তাই সেদিন আর শ্রমিকেরা কোনো কাজ করতে পারেনা।
এবার বাইরের বৃষ্টিটা একটু ধরে আসতেই রিক শ্রমিকদের পরের দিনের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বাড়িতে এসে মিস্টার রিচার্ডে র সাথে দু
একটা দরকারি কথা সেরে নেয়। তখনি মিস্টার রিচার্ড লক্ষ্য করে রিকের হাতের ব্যান্ডেজটা । " আরে রিক তোমার হাতে ব্যান্ডেজ কেন? কি হয়েছে হাতে?" প্রশ্ন
করে মিস্টার রিচার্ড । " না না ও কিছু না। কাজের সময় একটু আঘাত লেগেছিল।" উত্তর দেয় রিক। কোনো এক অজানা কারণে মূর্তি র কথাটা একপ্রকার লুকিয়েই
যায় সে। কিন্তু সে এমন কেন করলো তা সে নিজেও জানেনা।
এরপর রাতের খাবার খেয়ে নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ে।আর শরীর ক্লান্ত থাকায় কিছু ক্ষনের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ে সে। কিন্তু মাঝ রাতে আজ আবার আগের
দিনের সেই বিভৎস স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে রিক। সে বুঝতে পারেনা এই স্বপ্নটা কেন দেখছে সে। এবার কটা বাজছে দেখার জন্য ঘড়ির দিকে
তাকিয়েই আতকে ওঠে রিক।আজ আবারও সেই একই সময়ে স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙেছে। এটাও কি সম্ভব! কিন্তু তাকে যেহেতু আবার সকাল সকাল উঠতে হবে
তাই এসব নিয়ে আর বেশি না ভেবে নিছকই একটা কাকতালীয় ঘটনা মনে করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে রিক। পরদিন সকালে যথাসময়ে ঘুম থেকে উঠে রেডি হয়ে
বাইরের ঘরে এসে রিক দেখে মিস্টার রিচার্ড রেডি হয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।এরপর রিক ও মিস্টার রিচার্ড ব্রেকফাস্ট সেরে প্রজেক্ট স্পটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে
যায়। প্রজেক্ট স্পটে গিয়ে তারা দেখে শ্রমিকেরা আগের দিনের মতো কাজ শুরু করে দিয়েছে। এবার কিছু ক্ষণ তাদের কাজের তদারগি করার পর রিক বুঝতে
পারে তাদের মধ্যে আজ একজন শ্রমিক অনুপস্থিত। এবার অনুপস্থিত শ্রমিক লোকটির ব্যাপারে অন্যদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে," অনুপস্থিত শ্রমিক লোকটি
বেশ অসুস্থ থাকায় আজ সে কাজে আসেনি।বিশ্রাম নিচ্ছে।" এ বিষয়টাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নেয় রিক।এটা নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে রেস্টরুমের দিকে চলে
যায় সে।
রেস্টরুমে যাওয়ার পর নিজের টেবিলের দিকে তাকিয়ে বেশ অবাক হয় রিক।সে দেখতে পায় তার টেবিলের ওপরে আগের দিনের পাওয়া সেই মুর্তি টি রাখা
আছে।কিন্তু তার যতটা মনে পড়ে কাল তো এখান থেকে যাওয়ার আগে সে মূর্তি টাকে টেবিলের ড্রয়ারে রেখে তালাবন্ধ করে গিয়েছিল।আর এখনো ড্রয়ারটা
তালাবন্ধই আছে। তাহলে মূর্তি টা বাইরে এলো কিভাবে?! এসবই ভাবতে থাকে রিক। কিন্তু কিছু ক্ষণ পরেই সে ভাবে হয়তো সে ই কালকে তাড়াহুড়োয় মূর্তি টাকে
এখানে ফেলে চলে গিয়েছিল।তাই বিষয়টা স্বভাবিকভাবে নিয়ে এটা নিয়ে আর খুব বেশি ভাবেনা রিক। আর আবার মূর্তি টা ড্রয়ারে রেখে নিজের কাজে মন দেয়
সে । কিন্তু তাড়াহুড়োয় সে খেয়াল করেনা যে মূর্তি টির গায়ে আজ গতকাল লেগে থাকা রক্তের চিহ্ন মাত্র নেই। কোনো এক জাদু বলে কেউ যেন মূর্তি র ওপর লেগে
থাকা তাজা রক্তের শেষ ফোঁটা টাও শুষে নিয়েছে।
এভাবে কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই সেইদিনটা কেটে যায়। রিক ও মিস্টার রিচার্ড সময় মতো বাড়িতে ফিরে রাতের খাবার সেরে যে যার মতো রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে
পড়ে। কিন্তু আগের রাতগুলোর মতো আজ রাতেও সেই একই সময় সেই একই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় রিকের। কিন্তু আজ স্বপ্নটা একটু অন্যরকম ছিল।আজ
রিকের স্বপ্নে আসা সেই নারী অবয়বটিকে দেখতে আরো ভয়ানক লাগছিল।করণ আজ সেই অবয়বটির ঠোঁটের কোণে লেগেছিল তাজা রক্ত। এ স্বপ্ন দেখে
সেদিন আর ঘুমোতে পারেনা রিক। পরের দিন সকালে যথাসময়ে রেডি হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সে। এরপর রিক ও মিস্টার রিচার্ড আগের দিনগুলোর মতোই
একসাথে প্রজেক্ট স্পটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। কিছু ক্ষনের মধ্যেই তারা স্পটে পৌঁছে যায়। কিন্তু প্রজেক্ট স্পটের দৃশ্য আজ একটু ভিন্ন ছিল। আজ স্পটে পৌঁছে
রিক ও মিস্টার রিচার্ড দেখে শ্রমিকেরা আজ কাজ বাদ দিয়ে সবাই একজায়গায় জড়ো হয়ে কি যেন করছে। এবার শ্রমিকদের ভিড় ঠেলে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ
করে মিস্টার রিচার্ড ও রিক। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা দৃশ্যের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলনা তারা।
তারা দেখে আগের দিনের অসুস্থ থাকা শ্রমিক লোকটির মৃতদেহ তাদের সামনে পড়ে আছে। মৃতদেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে খুবলে খুবলে মাংস উঠিয়ে নেওয়া
হয়েছে। মৃত ব্যক্তির বুকের মাঝের জায়গাটায় অনেক বড় একটা ক্ষত । আর সেখান থেকে হৃৎপিণ্ড টা উপ্রে ফেলা হয়েছে। মৃতদেহের মাথাটা এক পাশে ফেলে
রাখা।দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন প্রবল আক্রশে ছিঁড়ে ফেলেছে মাথাটা। এই দৃশ্য চোখের সামনে দেখে আর সহ্য করতে পারেনা রিক।মাথা ঘুরে সেখানেই জ্ঞান
হারায় সে।এরপর মিস্টার রিচার্ডে র নির্দে শে শ্রমিকেরা তাকে ধরাধরি করে রেস্টরুমে নিয়ে গিয়ে শুয়িয়ে দেয়। মিস্টার রিচার্ড রিকের মুখে জলের ছিটে দিতে
থাকেন।আর কিছু ক্ষনের মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে আসে।রিক আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায়। এই ঘটনার পর ওইদিন মিস্টার রিচার্ড রিককে আর কোনো কাজ
করতে দেননা।তিনি নিজেই শ্রমিকদের সব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে রিককে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়িতে ফিরে রিক আর মিস্টার রিচার্ড রাতের খাবার
খেয়ে নেয়। এরপর রিকের শরীর দূর্বল থাকায় রিককে তার রুম অবধি ছাড়তে যায় মিস্টার রিচার্ড । সেইসময় রিক তাকে প্রশ্ন করে," স্যার শ্রমিক লোকটির
মৃতদেহের কি কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছিল?"
"হ্যাঁ আমি অন্য শ্রমিকদের বলেছিলাম জঙ্গলের এক প্রান্তে গিয়ে লাশটিকে জ্বালিয়ে দিতে। কারণ এখানে লাশটি যদি পূতে ফেলা হয় তবে আবার কোনো বন্য
পশু লাশটিকে মাটি খুঁড়ে বার করে আনতে পারে।আর আমাদের উপর কোম্পানি থেকে আগেই অর্ডার দেওয়া থাকে যে কোনো প্রজেক্টের কাজে এসে যদি
কোনো শ্রমিকের আকস্মিক মৃত্যু হয় তবে প্রোজেক্ট স্পটের পাশেই মৃতদেহটি সৎকার করে দিতে হবে।"

ক লি ক থা-১০

"ও আচ্ছা। আচ্ছা স্যার মৃতদেহটি দেখে আপনার কি মনে হয়েছে ? কোনো বন্য জন্তু পক্ষে কোনো মানুষকে এভাবে এতো নৃশংসতার সাথে হত্যা করা কি আদৌ
সম্ভব?"প্রশ্ন করে রিক।
"শোনো রিক আমি আগেকার দিনের মানুষ।আমার ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাবনার সাথে তোমাদের বর্ত মান সময়ের ধ্যান ধারণা মিলবেনা।উল্টে আমার চিন্তা ভাবনার কথা
তু মি শুনলে হয় আমাকে তু মি পাগল ভাববে,আর না হয় ভাববে যে আমি কু সংস্কার আচ্ছন্ন মানুষ।কিন্তু আমিতো জানি আমার প্রতিটা ধ্যান ধারণা কতটা যুক্তিযুক্ত আর
কতটা সত্য।কারণ আমি বিভিন্ন ঘটনা চাক্ষু ষ করে বিভিন্ন বইপত্র ঘেঁটে তবেই কোনো সিদ্ধান্ত নিই।"রিকের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেন মিস্টার রিচার্ড ।
"স্যার মানুষের চিন্তা ভাবনাগত পার্থক্য থাকতেই পারে।কিন্তু তার জন্য অন্যের চিন্তা ভাবনাকে সম্মান করবোনা বা অন্যের চিন্তা ভাবনায় পার্থক্য হলে তাকে কু সংস্কার
আচ্ছান ভাববো এমন মানুষ আমি নই।তাই আপনি এই মৃত্যুটা নিয়ে কি ভাবছেন প্লিজ আমাকে বলুন স্যার।" মিস্টার রিচার্ড এর কথার প্রেক্ষিতে উত্তর দেয় রিক।
এবার রিকের কথাগুলো শুনে কিছু ক্ষণ চুপ থেকে মিস্টার রিচার্ড বলতে শুরু করেন,"দেখ রিক শ্রমিক লোকটির মৃত্যু কোনো বন্য পশু দ্বারা হয়নি বলে আমি মনে করি।
প্রথমে সবার মত আমিও ভেবেছিলাম যে হয়তো এ মৃত্যুর জন্য কোনো বন্য পশুই দায়ী।কিন্তু কিছু ক্ষণ পরেই আমার ভু ল ভাঙ্গল।কিছু ক্ষণ ভালো করে দেখার পর যখন
দেখলাম লোকটির মাথাটি তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটু দূরে পড়ে রয়েছে তখন আমার ভু ল ভাঙ্গে।কারণ এটা কোনো বন্য জন্তুর কাজ হতে পারেনা।কোনো বন্য
জন্তু হলে শ্রমিক লোকটিকে হত্যা করলেও মাথা ছিঁড়ে ফেলতো না।ওর লাশটা দেখে আমার মনে হচ্ছে কেউ যেন প্রবল আক্রোশে লোকটির ধড় থেকে মাথাটা ছিঁড়ে নিয়ে
ফেলে দিয়েছে।রিক আমার মনে হয় লোকটির মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনো শক্তির হাত রয়েছে।আর হতে পারে এটা কোনো অতিপ্রাকৃ ত শক্তির কাজ।"মিস্টার রিচার্ডে র
কথাগুলো শুনে কিছু টা বিস্ময়ের চোখে রিক তাকিয়ে থাকে তার দিকে।মিস্টার রিচার্ডে র কথাগুলো আদৌ বিশ্বাস হয়না তার। সে মুখে আর এ বিষয় নিয়ে কিছু না বলে চুপ
করে বসে থাকে।মিস্টার রিচার্ড বিষয়টা বুঝতে পেরে তিনিও আর এ বিষয়ে কোনো কথা বলেন না।
"আচ্ছা রিক তু মি বিশ্রাম নাও। এমনিতেও তু মি অসুস্থ। পরে কথা হবে।" এটুকু বলেই মিস্টার রিচার্ড রিকের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
রিকও আর কথা বাড়ালো না। রিক মিস্টার রিচার্ড যাওয়ার পর ঘুমনোর চেষ্টা করতে থাকে।আর শরীর দুর্বল থাকায় সে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েও পড়ে। কিন্তু একটু পর
আগের রাতগুলোর মতো সেই বিভৎস স্বপ্ন দেখে আবার ঘুম ভেঙে যায় তার।আজ আবার সেই নারী অবয়ব তার স্বপ্নে এসেছিল।আবার সেই একই কথাগুলো বলছিল
অবয়বটি আগের রাতের মতো।এই কথাগুলো শুনতে শুনতে রিক এখন অভ্যস্ত প্রায়।কিন্তু কিছু ক্ষণ পর রিক খেয়াল করে আজ নারী অবয়বটি তার হাতে কি যেন একটা
ধরে আছে।আরে হ্যাঁ ওটা তো একটা কিছু র কাটা মাথার মতো লাগছে।চমকে ওঠে রিক।
কিন্তু পরক্ষণেই একটু কৌতহলবশত কিসের মাথা ওটা দেখার জন্য একটু ভালোভাবে অবয়বটির হাতের দিকে তাকাতেই বড় একটা ধাক্কা খায় রিক। নারী অবয়বটি তার
হাতে একটা মানুষের কাটা মাথা ধরে আছে। কাটা না বলে ছিঁড়ে আনা মাথা বলাটাই ভালো।আর মাথাটি ছিল সকালের সেই মৃত শ্রমিক লোকটির। সকালে যেমন
দেখেছিল ঠিক তেমনই এখনো লোকটির চোখ ভয়ে বিস্ফারিত অথচ স্থির। আর লোকটির দৃষ্টি এখন তার দিকেই নিবদ্ধ।আর সহ্য করতে পারেনা রিক। ভীষণ জোরে এক
চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে সোজা বিছানায় উঠে বসে সে। আজও সেই একই সময়ে ঘুম ভেঙ্গেছে তার। কিন্তু একটু আগে দেখা বিভৎস স্বপ্নের পর সেদিন রাতে আর ঘুমোতে
পারেনা সে।
পরদিন সকালে রিকের শরীর অসুস্থ থাকলেও সে মিস্টার রিচার্ডে র সাথে প্রজেক্ট স্পটে যায়।যদিও মিস্টার রিচার্ড অনেকবার তাকে যেতে বারণ করেছিল।কিন্তু রিক তার
কোনো কথাই শোনেনি।আজ প্রজেক্ট স্পটে গিয়ে রিক কারো সাথেই খুব বেশি কথা বলেনি।সে কিছু ক্ষণ শ্রমিকদের কাজের তদরোগী করে রেস্টরুমে চলে যায় কিছু
ফাইল দেখতে।
গতদিন অসুস্থ থাকায় সে কোনো কাজই করতে পারেনি।কিন্তু আজ কাজগুলো শেষ করতেই হবে।বেশ কিছু রিপোর্ট বানাতে হবে।এসব ভাবতে ভাবতেই টেবিলের ড্রয়ারে
থাকা ফাইলটি বের করার জন্য রিক টেবিলের ড্রয়ারটি খোলে।কিন্তু ড্রয়ারটা খুলে সে বেশ অবাক হয়।ড্রয়ার খুলে রিক দেখতে পায়, সেখানে সেদিনের পাওয়া মূর্তি টি আর
নেই।কিন্তু আজ রিকের স্পষ্ট মনে আছে যে সেদিন যাওয়ার আগে সে নিজের হাতে মুর্তি টি ড্রয়ারে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে রেখেছিল ড্রয়ারটা।আর ড্রয়ারটা যে অন্যকেউ
ধরেছে এটা ভাবার ও কোনো উপায় নেই। কারণ তালার চাবিও তার কাছেই থাকে। একটু চিন্তিত মুখে এসবই ভাবছিল রিক।হঠাৎই বাইরের একটা শোরগোলের
আওয়াজে রিকের সম্বিত ফেরে। কি হয়েছে দেখার জন্য রিক কাজ রেখে রুমের বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরে কিছু শ্রমিকের একত্রিত হয়ে কিছু একটা নিয়ে কথা বলছে।
সেখানে কি হয়েছে দেখার জন্য রিক একটু এগিয়ে যায়। ইতোমধ্যে তাদের সোরগোল শুনে রিকের মতো মিস্টার রিচার্ড ও সেখানে চলে এসেছে। এবার রিক ও মিষ্টার
রিচার্ড কিছু ক্ষণ নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে যায়।এবার রিক শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করে," কি হচ্ছে এখানে?তোমরা কাজ বাদ
দিয়ে এখানে দাড়িয়ে চেচামেচি করছো কেন?"
এবার সেই ভিড় থেকে একজন শ্রমিক রিককে লক্ষ্য করে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। আর সেই লোকটি বলতে শুরু,"স্যার সেদিন আমাদের দলের যে শ্রমিক
লোকটি মারা গিয়েছিল আজ একটু দরকারে আমি তার ক্যাম্পে যাই। আর সেখান থেকে আমি একটা জিনিস পাই। স্যার এই দেখুন আমি লোকটির ঘর থেকে এটা
পেয়েছি।" এটুকু বলেই সেই লোকটি তার হাতটা একটু ওপরে তু লে ধরে। আর রিক এবার বেশ অবাক হয়।রিক দেখে লোকটি তার হাতে সেদিনের পাওয়া সেই মুর্তি টি ধরে
আছে।কিন্তু এটা এখানে আসলো কিভাবে? এটাতো সে তার ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রেখেছিল।আর চাবিও তার কাছেই ছিল।তাহলে কিভাবে মুর্তি টি এখানে এলো মনে মনে
ভাবতে থাকে রিক।"রিক এই মূর্তি টা তোমরা কোথায় পেয়েছ?"মিস্টার রিচার্ডে র প্রশ্নে সম্বিত ফেরে রিকের।
মিস্টার রিচার্ড এতক্ষণ পুরো ঘটনাটা দেখছিলেন।কিন্তু শ্রমিক লোকটির হাতের মুর্তি টি দেখে তিনি এবার সামনে এগিয়ে এসে লোকটির হাত থেকে মুর্তি টি নিয়ে বেশ
অবাক চোখে মুর্তি টি দেখতে দেখতে রিককে প্রশ্ন করে মিস্টার রিচার্ড ।"আসলে সেদিন মাটি খননের সময় কিছু শ্রমিক মাটির নিচ থেকে এটি খুঁজে পেয়েছিল। পরে তারা
মূর্তি টা মাটির নিচ থেকে তোলার আগে আমার অনুমতির জন্য আমাকে সেখানে নিয়ে যায়।আমিই এরপর মুর্তি টি সাবধানে মাটি থেকে তু লে আনি।"এটুকু বলেই কথা শেষ
করে রিক।
এবার মিস্টার রিচার্ড রিকের উদ্দেশ্যে বেশ কড়া গলাতেই প্রশ্ন করেন,"তা এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেল কই তু মি তো আমাকে একটিবারও এ বিষয়ে কিছু জানলে না।
তোমার কি উচিত ছিলনা রিক একটিবার অন্তত আমাকে এ বিষয়ে জানানো টা?" "আসলে এর পর এতকিছু ঘটে গেলো যার জন্য আপনাকে আর বলে ওঠা হয়নি।
সরি।"বেশ অনুসুচনা মিশ্রিত স্বরে উত্তর দেয় রিক।
মিস্টার রিচার্ড আর এ বিষয়ে কথা না বাড়িয়ে একটু যেন চিন্তিত মুখেই মুর্তি হাতে রেস্টরুমের দিকে চলে গেলেন। এরপর সারাদিন বেশ কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই সেদিনটা
কেটে যায়।সারাদিনের কাজের চাপে আর মিস্টার রিচার্ডে র সাথে মূর্তি টা নিয়ে কোনো কথা হয়না রিকের।সন্ধ্যায় কাজ সেরে রিক এবং মিস্টার রিচার্ড বাড়িতে ফিরে
আসে। রাতেও তাদের মধ্যে আর খুব বেশি কথা হয়না।সারাদিনের কাজের চাপে রিক প্রায় ভু লেই গেছিল সকালের ঘটনা আর মূর্তি টির কথা। তাই কাজের চাপে তার আর
ভাবাই হয়না যে কিভাবে মূর্তি টা তার ড্রয়ার থেকে বেরিয়ে শ্রমিক লোকটির ঘরে যেতে পারে। সেদিন রাতে রিক আবার স্বপ্ন দেখে। আজ সে দেখে ,সেদিন মাটির নিচ থেকে
সে যে মুর্তি টি পেয়েছিল সেটা তার ঘরের দিকে আসছে।এরপর রিকের ঘরের মধ্য প্রবেশ করে ধাতব মুর্তি টি।রিক অবাক চোখে দেখতে থাকে ধাতব মুর্তি টি অবিকল দম
দেওয়া পুতু লের মতো হাঁটছে যা কখনোই সম্ভব নয়। এবার সে আরো অবাক হয়।সে দেখে সেই মূর্তি টা তার ঘরে ঢোকার পরেই আস্তে আস্তে নিজের রূপ পাল্টাতে শুরু
করেছে আর সে একটা অবয়বে পরিণত হচ্ছে। মুর্তি টি রূপ পাল্টে পরিবর্ত ন হতে হতে একসময় সেই ভয়ংকর নারী অবয়বে পরিণত হয়।আর আজ সেই নারী অবয়বটির
হাতে ধরা আছে আর একজনের ধড় থেকে উপড়ে আনা মাথা। কার মাথা দেখার জন্য ভালোভাবে তাকাতেই রিক বড়ো রকমের একটা ধাক্কা খায়। রিক দেখে আজ নারী
মুর্তি টি তাদের দলেরই আর এক শ্রমিকের মাথা ধরে দাড়িয়ে আছে।লোকটির দৃষ্টি স্থির অথচ শীতল।লোকটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে।রিক ভীষণ রকমের ভয় পেয়ে
যায়।আর রিকের এই ভয়ার্ত মুখ দেখেই সেই অবয়বটি এবার ভয়ংকর শব্দে হাসতে থাকে।আর সহ্য করতে পারেনা রিক। চিৎকার করে ঘুম থেকে সোজা উঠে বসে
হাপাতে থাকে সে। আজ তার চিৎকারটা একটু বেশিই জোরালো ছিল। তাই এতো রাতে তার চিৎকার শুনে পাশের রুম থেকে মিস্টার রিচার্ড ছু টে আসেন রিকের রুমে।
মিস্টার রিচার্ড রিককে অনেকবার রুমের বাইরে থেকে ডাকেন।কিন্তু রিক তখন এতটাই ভয় পেয়েছিল যে সাড়া দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলনা।এবার রিকের কোনো সাড়া
শব্দ না পেয়ে মিস্টার রিচার্ড রিকের রুমে ঢুকে যান।সেখানে তিনি দেখেন রিক অন্ধকারে তার খাটের ওপরে বসে হাপাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনোকিছু নিয়ে
খুব ভয় পেয়েছে সে।এবার মিস্টার রিচার্ড রিকের রুমের লাইট অন করে রিকের পাশে এসে বসে তার হাতে জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেন।রিক মিস্টার রিচার্ডে র দিকে
একবার তাকিয়ে তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটা খেয়ে নেয়।জলটা খাওয়ার পর রিক আগের তু লনায় একটু শান্ত হয়েছে দেখে মিস্টার রিচার্ড
এবার ধীর কণ্ঠে রিককে প্রশ্ন করেন,"রিক কি হয়েছে তোমার?এখানে আসার পর থেকেই আমি তোমার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্ত ন দেখতে পাচ্ছি।প্রথমে আমি বিষয়টা খুব
একটা গায়ে না লাগলেও আজ তোমার চিৎকার শুনে আমি তোমাকে নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কি হয়েছে তোমার আমাকে খুলে বলো রিক।"
"আমি জানিনা স্যার আমার কি হয়েছে।তবে এটা ঠিক এখানে আসার পর থেকে আমার সাথে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে যা আগে কখনো ঘটেনি।"এক নিশ্বাসে
কথাগুলো বলে যায় রিক।

ক লি ক থা-১১

"হ্যাঁ কিছু যে একটা সমস্যা হচ্ছে তোমার তা আমিও বুঝতে পারছি কিন্তু কি কি হচ্ছে তোমার সাথে শুরু থেকে আমাকে খুলে বলো তু মি।"রিকের উদ্দেশ্যে
কথাগুলো বলেন মিস্টার রিচার্ড
এবার রিক কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে শুরু করে,"স্যার এখানে আসার পর থেকেই এক অদ্ভুত স্বপ্ন প্রতি রাতে আপনাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।প্রতিরাতে
আমার স্বপ্নে এক নারী অবয়ব আসে।প্রথমে সে বেশ মধুর কণ্ঠেই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমি তাকে চিনতে পারছি কি না। কিন্তু আমি যখনি তাকে বলি
যে না আমি তাকে চিনি না তখনি সে বিকট শব্দে হেসে উঠে এক ভয়াল দর্শন নারী মুর্তি তে পরিণত হয়।আর আমাকে বলতে থাকে "আমাকে নিজের হাতে সৃষ্টি
করে এখন আমাকেই চিনতে পারছিনা তু মি?" প্রথম দুদিন এটুকু বলার পরেই আমার স্বপ্নটা ভেঙে যেত।আগের দিন ওই নারী অবয়ব যখন আমার স্বপ্নে আসে
তখন সে তার হাতে একটা কাটা মাথা ধরে ছিল। আর সেই মাথাটি ছিল গতকালকে মারা যাওয়া শ্রমিক লোকটির। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আমি হয়তো
সকালে লোকটির মৃত্যু নিয়ে বেশি চিন্তা করেছিলাম তাই এমন দেখেছি।কিন্তু আজ সেই অবয়ব আবার আমার স্বপ্নে আসে। কিন্তু আজ প্রথমে সে আসে
মাটির নিচ থেকে পাওয়া সেই মুর্তি র বেশে। কিছু পরে সেই মুর্তি টি সেই ভয়াল দর্শন নারী অবয়বের রূপ নেয়।আজ তার ঠোঁটের কোন দিয়ে বেয়ে পড়ছিল
টাটকা রক্ত আর হাতে ধরা ছিল একটা মাথা। আর স্যার আপনি শুনে অবাক হবেন আজ মাথাটি ছিল আমাদের দলেরই আর একজন শ্রমিকের। আর সেই
কাটা মাথা থেকে লোকটি আমার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।উফফ কি শীতল অথচ ভয়ার্ত ছিল তার দৃষ্টি।"আর কিছু বলতে পারেনা রিক। সে মাথায়
হাত দিয়ে বসে আবার আগের মত ভয়ে হাপাতে থাকে।
এবার মিস্টার রিচার্ড তাকে শান্ত করতে করতে বলতে শুরু করেন,"রিক আমি যদি খুব বেশি ভু ল না হয়ে থাকি তবে তোমার সব সমস্যার মূলে রয়েছে ওই
মূর্তি টা।" রিক মিস্টার রিচার্ডে র কথা শুনে বেশ বিস্মিত কণ্ঠে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন,"মূর্তি টার জন্য আমার সমস্যা মানে? আপনি কি বলতে চাইছেন
স্যার।আমি কিছু বুঝতে পারছিনা।আপনি প্লিজ আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন সবটা।"
"দেখ রিক আমি এখনও সম্পুর্নভাবে নিশ্চিত নই যে মূর্তি টা আসলে কিসের।কিন্তু আমি যদি খুব বেশি ভু ল না করে থাকি তবে এ মূর্তি টা এক ভয়াল
পিশাচিনীর। অনেক গ্রন্থে এক অদ্ভুত পিশচিনির উল্লেখ রয়েছে যায় আকৃ তি কোনো দেবীর মত হলেও বাস্তবে সে একজন পিশাচ।সে তার সুন্দর চেহারা নিয়ে
সবার সামনে আসলেও বাস্তবে সে খুবই ভয়ানক। বাস্তব রূপে তার এক হাতে থাকে একটা কাটা মাথা আর এক হাত সে অন্য দেবীদের মত অভয় মুদ্রায়
জাগ্রত করে রাখে।
আমি এখনও জানিনা যে আমি যার কথা ভাবছি এটি আসলে তারই মুর্তি কি না।কিন্তু এটুকু বুঝেছি যে এই মুর্তি টি কোনো সাধারণ মুর্তি নয়।"মিস্টার রিচার্ডে র
বলা কথাগুলো শুনে একপ্রকার চমকে ওঠে রিক। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে,"স্যার আমার খুব ভয় করছে।মারাত্মক কিছু ঘটবে না তো?"
"আমি এখনো জানিনা রিক কি ঘটতে চলেছে।তোমার আরো আগে আমাকে এ বিষয়টা সম্পর্কে জানানো উচিত ছিল। তবে আমি নিশ্চিত সামনে আরো
ভয়ানক কিছু আসতে চলেছে।"মিস্টার রিচার্ড বেশ ভীত কণ্ঠে উত্তর দেন।
"সরি স্যার আমার আরো আগে আপনাকে জানানো উচিত ছিল।"আনুসুচনা মিশ্রিত স্বরে বলে ওঠে রিক।
"আচ্ছা রিক তু মি বেশি চিন্তা করোনা।আমি আর তু মি বিষয়টা সামলে নেব।তু মি এতোটা ভয় পেওনা।আর আমি মূর্তি টাকে আমার সাথে করে বাড়িতে নিয়ে
এসেছি।তাই এতো চিন্তার কিছু নেই।"রিকের কাধে হাত রেখে সান্তনা দিতে দিতে বলেন মিস্টার রিচার্ড । এভাবেই ভয় ও উৎকণ্ঠার মাঝে সেদিন রাতটা কেটে
যায়। পরদিন সকালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিস্টার রিচার্ড ও রিক প্রজেক্ট স্পটে চলে যান। কিন্তু তারা তখনও জানতো না যে আজ তাদের জন্য সেখানে খুব
ভয়ংকর কিছু অপেক্ষা করছে। প্রজেক্ট স্পটে পৌঁছাতেই একটা দৃশ্য তাদের চোখে পড়লো যার সম্মুখীন তারা এর আগেও হয়েছিল। তারা দেখলো আজও
শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে সেই আগের দিনের মতো এক জায়গায় ভিড় করে কি যেন আলোচনা করছে।এবার তারা ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকে।আর ভেতরে
ঢুকে তারা যা দেখতে পায় তাতে রিকের ভয়টা এবার অনেকগুন বেড়ে যায়। সেখানে তারা দেখে আরো একজন শ্রমিক মৃত অবস্থায় সেখানে পড়ে আছে। আর
একটু দূরে তার ধড় থেকে ওপড়ানো মাথাটা পড়ে আছে ঠিক আগের দিনের মতোই। মিস্টার রিচার্ড এবার বেশ কৌতূ হলী হয়ে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন
করেন,"আচ্ছা এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল রাতের বেলা, তা তোমার এই লোকটির কোনো চিৎকার শুনতে পাওনি?" "কই না তো। কাল রাতে আমরা তো
কোনো চিৎকার শুনিনি স্যার " জবাব দেয় শ্রমিকেরা।
এদিকে রিক আর সহ্য করতে পারেনা এই দৃশ্য।চিৎকার করে সেখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। মিস্টার রিচার্ড রিকের অবস্থা দেখে এবার বেশ চিন্তিত
হয়ে যান।তিনি রিককে একটু শান্ত করার জন্য রিককে নিয়ে রেস্টরুমের দিকে চলে যান। আর যাওয়ার আগে অন্য শ্রমিকদের নির্দে শ দিয়ে যান লাশটিকে
প্রজেক্ট স্পটের শেষ প্রান্তে পুড়িয়ে ফেলতে।
রিককে নিয়ে রেস্টরুমে আসার পর রিক এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।"স্যার এগুলো আমার সাথে কি হচ্ছে? আমি গতকাল যে শ্রমিকটির কাটা মাথা ওই নারী
অবয়বের হতে দেখলাম আজ সে ই মারা গেল।স্যার এটা কিভাবে সম্ভব? আর আমি তো এটাই বুঝতে পারছিনা যে ওই নারী অবয়ব কেন বার বার আমার
স্বপ্নে আসছে।"কাদতে কাদতে কথাগুলো বলে রিক।
এতক্ষণ চুপচাপ দাড়িয়ে রিকের কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিলেন মিস্টার রিচার্ড । এবার তিনি আস্তে আস্তে রিকের কাধে হাত রেখে বলতে শুরু করলেন,"
রিক তু মি কেঁ দোনা। এখন কান্নাকাটির সময় নয়। বিপদ যখন এসেছে তখন সেই বিপদ থেকে বের হওয়ার পথও নিশ্চই থাকবে।আমাদের এখন সেই পথটাই
খুঁজে বের করতে হবে।আর এই কাজ আমাদের দুজনকে একসাথে করতে হবে।"
"কিন্তু কিভাবে আমরা এ বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা খুঁজে বের করবো স্যার?" কান্না থামিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে রিক। কিন্তু মিস্টার রিচার্ড রিকের কথার
কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন। এভাবে কিছু ক্ষন চুপ থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে মিস্টার রিচার্ড বলেন,"আমাদের এ বিষয়টা নিয়ে কিছু করার আগে এ
জায়গার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একটু জানতে হবে।আর তার জন্য আমাদের যেতে হবে এখানকার সবথেকে পুরনো কোনো লাইব্রেরীতে।দেখা যাক সেখানে
এ জায়গা সম্পর্কে কোনো বই পাওয়া যায় কিনা। রিক আমার বিশ্বাস এ জায়গা সম্পর্কে যদি আমরা জানতে পারি তবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা
কোনো না কোনো একটা উপায় ঠিক পেয়ে যাব।"রিক মিস্টার রিচার্ডে র কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।
এরপর তারা আর দেরি না করে প্রজেক্ট স্পট থেকে লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। স্থানীয় কিছু মানুষ জনের সহায়তায় এবং বেশ কিছু ক্ষন খোঁজা খুঁজির
পর তারা পৌঁছায় সেই অঞ্চলের সব থেকে পুরনো লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরীতে ঢুকে তারা দেখে একজন বেশ বয়স্ক মহিলা রিসিপশনে লাইব্রেরিয়ানের চেয়ারে
বসে আছেন। তাদের লাইব্রেরীতে ঢুকতে দেখে মহিলা মুখে একটা হাসি টেনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে তাদের বলেন,"স্বাগতম আপনাদের।বলুন কিভাবে
আপনাদের সাহায্য করতে পারি?
রিক মহিলাকে কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিল ।কিন্তু তার আগেই মিস্টার রিচার্ড রিককে থামিয়ে দিয়ে নিজেই মহিলার সাথে কথা বলতে সামনে এগিয়ে যায়।
মিস্টার রিচার্ড এবার মুখে একটা হাসি টেনে মহিলাকে বলেন,"আসলে আমরা এই জয়গটার ব্যাপারে একটু রিসার্স করতে এসেছিলাম।কিন্তু এখানকার
কোনো কিছু ই আমরা জানিনা। তাই এখানকার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আমদের এই লাইব্রেরীতে আসা।সবাই বললো এটাই নাকি এখানকার সব থেকে
পুরনো লাইব্রেরী। আপনি কি আমাদের এমন কোনো বই দিতে পারবেন যা পড়ে আমরা এখানকার ইতিহাস সম্পর্কে একটু ধারনা পেতে পারি?" মিস্টার
রিচার্ডে র কথা শুনে লাইব্রেরিয়ান মহিলা বেশ কিছু ক্ষণ চুপ থেকে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বলেন,"হ্যা বই তো ছিল।কিন্তু এখন সেগুলো আদৌ পড়া যাবে
কিনা আমি জানিনা।বইগুলো আসলে অনেক আগের। বইটি উদ্ধারের আগে বইয়ের অনেক পাতা পোকায় খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। আচ্ছা আপনারা বসুন।
আমি বইগুলো নিয়ে আসছি।আপনারাই দেখুন কিছু পড়তে পারেন কিনা।" এটুকু বলে লাইব্রেরিয়ান মহিলা একটা রুমের মধ্যে ঢুকে যান।
কিছু ক্ষণ পর তিনি বেশ কিছু পুরোনো বই নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এরপর বইগুলো তাদের সামনে রেখে বলেন,"এইগুলোই এখানকার সবথেকে পুরনো
বই। বইগুলোর অনেক পাতাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।দেখুন আপনার এখান থেকে কিছু জানতে পারেন কিনা।"এটুকু বলে মহিলা সেখান থেকে চলে যান। রিক ও
মিস্টার রিচার্ড এবার আর দেরি না করে বইগুলো ঘাটতে শুরু করেন।প্রথম দুটো বই ঘেঁটে তারা তেমন কিছু জানতে পারেনা। এবার তারা তৃ তীয় বইটি পড়তে
শুরু করে।আগের বই দুটির তু লনায় এ বইটির অবস্থা আরো খারাপ। বইটার অনেক জায়গায় পোকায় খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। আসলে এটাকে বই বললে
ভু ল হবে।

ক লি ক থা-১২

এটা ছিল কোনো এক ব্যক্তির লেখা একটা রিসার্সবুক। মিস্টার রিচার্ড এবার বইটা পড়তে শুরু করেন। প্রথম দিকের পাতায় তারা তেমন কিছু পায়না।কিন্তু
মাঝখানের একটা পাতায় এসে মিস্টার রিচার্ডে র চোখ আটকে যায়। মিস্টার রিচার্ড এবার লেখাগুলো পড়তে শুরু করেন।সেখানে লেখা ছিল,"আমার নাম
ডেভিড।আমি পেশায় একজন বিজনেস ম্যান। বিভিন্ন এন্টিক সামগ্রীর ব্যবসা করি।কিন্তু আমার একটু লোভের জন্য আজ আমি এ জঙ্গলে এসে আমার প্রাণ
হারাতে চলেছি।আমি জানি এখানে আমার মৃত্যু অবধারিত।কারণ এখান থেকে বের হওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে সে। কিন্তু মৃত্যুর আগে আমি এ
জঙ্গলের বিষয়ে কিছু কথা লিখে রেখে যেতে চাই। যাতে আমার মতো আর কেউ এখানে আসার ভু ল না করে।জানিনা আমার এ লেখাগুলো আদৌ কোনোদিন
করো হাতে পৌঁছবে কিনা।কিন্তু তারপরেও আমি লিখে রেখে যাচ্ছি এই জঙ্গলটার বিষয়ে কিছু কথা। এ জঙ্গলটা একটা অভিশপ্ত জায়গা। অনেক বছর আগে
একজন লোক কিছু কালোজাদু ও তন্ত্র মন্ত্র করার উদ্দেশ্যে এখানে আসেন এবং তিনি নাকি এখানে কোনো এক পিশাচ দেবীর মুর্তি বানিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।
লোকটি প্রথমে মুর্তি তে বাসকারী পিশাচিনিকে যাকে হত্যা করার আদেশ দিতো পিশাচিনি তাদের নিজের রূপের মায়ায় ভু লিয়ে তাদের হত্যা করতো। এভাবে
লোকটির সমস্ত অভীষ্ট পূরণ হতে থাকে । লোকটি পিশাচিনির কাজের জন্য অনেক খুশি হয়। এরপর কেটে যায় বেশ কিছু দিন। লোকটি আর পিশাচিনির
কর্মকাণ্ডের দিকে খুব একটা মনোযোগ দেয়না। আর পিশাচিনি ও রক্তের স্বাদ পেয়ে যায় ততদিনে। যায় ফলে সে এবার শিকারের খোঁজে জঙ্গলের পাশের গ্রামে
প্রবেশ করে। আর একে একে প্রতি রাতে গ্রামের বিভিন্ন ঘর থেকে উধাও হতে শুরু করে সেখান কার একের পর এক নিরীহ মানুষ জন।
এক পর্যায়ে এই খবর এসে পৌঁছোয় সেই লোকটির কাছে। লোকটি এতদিনে পিশাচিনির কথা প্রয় ভু লতেই বসেছিল। কিন্তু গ্রামের লোকেদের হঠাৎ করে এই
উধাও হওয়ার খবরটি কানে আসতেই লোকটির মনে পড়ে যায় তার সৃষ্ট পিশাচিনির কথা। আর সে বুঝতে পারে যে এসব তার সৃষ্ট পিশাচিনিরই কাজ। সে আরো
বুঝতে পারে যে এভাবে পিশাচিনিকে কাজ শেষের পর ছেড়ে রাখা উচিত হয়নি। তাই লোকটি পিশাচিনিকে আবার তার জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সেই
জঙ্গলে ফিরে আসে। মধ্য রাতে সে এবার পিশাচিনি কে আহ্বান করে এবং বলে "আমার দেওয়া কাজ তু মি ভালোভাবে শেষ করেছ। আমি তোমার কাজে খুশি
হয়েছি। তোমার কাজ এখন শেষ। এখন তোমার স্রষ্টা হিসেবে আমি তোমাকে আদেশ করছি তু মি এখন এই মুহূ র্তে তোমার দুনিয়ায় ফিরে যাও। "কিন্তু ততদিনে
অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।
পিশাচিনি ততদিনে রক্তের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল।
তাই সে লোকটির কথা শুনে বিকট হাসিতে ফেটে পড়ে। আর বলে," তোমার কাজ শেষ করা পর্যন্তই আমি তোমার তোমার কথা শুনতে বাধ্য ছিলাম। কিন্তু যে
মুহূ র্তে তোমার কাজ শেষ করে আমি নতু নভাবে আমার ইচ্ছেতে শিকার করি সেই মুহূ র্ত থেকে আমি তোমার দাসত্ব থেকে মুক্ত হই । এখন আমি তোমার কথা
শুনতে বাধ্য নই। এখন আমি মুক্ত। আর আমার এখন রক্ত চাই। নতু ন শিকার চাই। আজ তু মি আমাকে আমার শিকার করার সময়ে আহ্বান করেছ। তাই
তোমাকে এখন আমার শিকার হতে হবে। কারণ আমার এখন রক্ত চাই।"
লোকটি দেখতে থাকে তার চোখের সামনে আসতে আসতে পিশাচিনি ভয়ংকর রূপে পরিণত হচ্ছে। সে বুঝতে পারে যে এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এখন
আর কিছু ই করার নেই। এখন এই পিশাচিনির হাতেই তাকে মরতে হবে। পিশাচিনির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব জেনেও লোকটি জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা
করার জন্য কিছু না ভেবেই পিশাচিনীর মূর্তি টি হাতে নিয়ে ছু টতে শুরু করে। আর জঙ্গলের এক প্রান্তে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু পিশাচিনি তাকে ঠিকই কিছু সময়ের
মধ্যে খুঁজে বের করে। আর শিকারের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করার ফলে সে ভীষণ রাগে নিজের লম্বা লকলকে জিভ দিয়ে লোকটির বুক থেকে হৃৎপিণ্ড বের
করে এনে প্রবাল আক্রোশে ধড় থেকে তার মুন্ডু টা ছিঁড়ে ফেলে।
কিন্তু লোকটি তার মৃত্যুর আগে পিশাচিনির মুর্তি টাকে একটা কাপড়ে মুড়ে কোথায় যেন লুকিয়ে ফেলে।যায় ফলে পিশাচিনি লোকটাকে মারার পর আর নিজের
মুর্তি তে ফিরতে পারেনা। আর পিশাচিনিও এ জঙ্গল ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার শক্তি হারায়। এখানেই ঘুরে বেড়ায়।
এ ঘটনার পর পিশাচিনি আর জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে কাউকে হত্যা করতে পারেনি। কিন্তু এ জঙ্গলে যে একবার এসেছে সে আর বেচেঁ ফিরতে পারেনি। তাই
জায়গাটিতে আর কেউ আসেনা। এখানে কেউ আসলে তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু আমি এখানকার লোকেদের কথা বিশ্বাস না করে মূর্তি টির লোভে পড়েই
মূর্তি টা খুঁজতে এখানে এসেছিলাম আমার কিছু বিশ্বস্ত লোকেদের সঙ্গে। এখানে আসার পর অনেক চেষ্টা করেও আমরা মূর্তি টা খুঁজে বের করতে পারিনা উপরন্তু
একে একে আমি আমার সব সাথীদের হারাতে থাকি। আমাদের দলের মধ্যে একমাত্র আমিই এখনো বেঁচে আছি। আজ অমাবস্যা। আজ পিশাচিনির শক্তি
কিছু টা কম থাকবে। আজই এ জঙ্গল থেকে বের হওয়ার শেষ সুযোগ আছে আমার কাছে। যদি আমি এ জঙ্গল থেকে কোনোভাবে বের হতে পারি তাহলে হয়তো
আমি বেঁচে যেতে পারি।কিন্তু আমি জানি সে আমাকে এখান থেকে বের হতে দেবেনা।..."
এ পর্যন্ত পড়ে থামেন মিস্টার রিচার্ড ।এরপরের পাতাগুলো পোকায় খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে।
লাইব্রেরী থেকে আর কিছু জানতে পারেনা তারা।অবশেষে তারা বাড়ির পথে রওনা দেয়।ফেরার পথে রিক মিস্টার রিচার্ড কে জিজ্ঞেস করে,"স্যার খুব বেশিকিছু
তো জানতে পারলাম না।এবার আমরা এ ভয়াবহ সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবো কিভাবে? আমাদেরও কি এখানে এভাবে অন্য সবার মতো ওই পিশাচিনির হাতে
মারা যেতে হবে?"
"আগে থেকেই এতোটা ভেঙ্গে পোড়োনা রিক।দেখ এটুকু তো আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি যে এটা আসলে একটা পিশাচিনিরই মুর্তি । আর পিশাচিনির মূর্তি টা
মাটির নিচ থেকে বের করার জন্য সে এখন মুক্ত। সে এখন আবার আগের মতো তার ইচ্ছা মতো যেকোনো জায়গায় যেতে সক্ষম। আর এই জন্যই শ্রমিকদের
মৃতদেহের আশেপাশে মূর্তি টা পাওয়া যায়। "
"কিন্তু পিশাচিনি কে কিভাবে বিনাশ করা যায় সে বিষয়ে আমি এখনি কিছু ই বলতে পারবোনা। আমার কাছে কিছু বই আছে।আমি আজ রাতে একটু স্টার্ডী
করবো।তারপর বলতে পারবো যে এর হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় আছে কিনা।তবে আমার মন বলছে একটা উপায় নিশ্চই বের হবে।তু মি একটু ধৈর্য্য ধর।
"একটানা কথাগুলো বলে যান মিস্টার রিচার্ড ।
এবার রিককে নিয়ে বাড়িতে ফিরে মিস্টার রিচার্ড রিককে নিয়ে সোজা তার রুমে চলে যান। আর ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত
মিস্টার রিচার্ড সেখানে বসে নিজের বইপত্র ঘাটা ঘাটি করেন।রিক দেখতে থাকেন মিস্টার রিচার্ডে র কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত সব বই রয়েছে। সকল বই ই ভু ত, প্রেত,
তন্ত্র মন্ত্র,ডাইনী পিশাচিনি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর লেখা। রিক বেশকিছু ক্ষণ ধরে খেয়াল করছে মিস্টার রিচার্ড একটি বই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।এসব
দেখতে দেখতে রিক কি যেন আনমনা হয়ে ভাবছিল।হঠাৎ মিস্টার রিচার্ডে র ডাকে তার সম্বিত ফিরলো। "পেয়েছি রিক পেয়েছি।অনেক কষ্টের পর হয়তো একটা
উপায় পেয়েছি।"আবেগাপ্লুত কণ্ঠে রিককে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলে ওঠেন মিস্টার রিচার্ড ।
এবার রিক মিস্টার রিচার্ডে র কথাগুলো শুনে যেন আশার আলো দেখতে পায়।সে মিস্টার রিচার্ড কে বেশ উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,"স্যার কি পেলেন দয়া
করে বলুন আমাকে!?" এবার মিস্টার রিচার্ড বলে শুরু করেন,"আমার কাছে একটা বই আছে যেখানে বিভিন্ন ভু ত প্রেত,ডাইনী, পিশাচিনি ইত্যাদি সম্পর্কে লেখা
আছে। তো সেই বই অনেকক্ষণ ঘাটা ঘাটির পর আমি হিন্দু শাস্ত্রের এক বিশেষ পিশাচিনি সম্পর্কে জানতে পারি।আর তার নাম হলো ডাকিনী। কিন্তু তোমার
পাওয়া এই মুর্তি পুরোপুরি ডাকিনী নয় বরং ডাকিনীর এক রূপান্তরিত রুপ। এই রূপের এক হাতে থাকে একটা মানুষের কাটা মাথা আর এক হাত অভয় মুদ্রার
ভঙ্গিতে ওঠানো থাকে।এই পিশাচিনি অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে থাকে। সে তার সুন্দর রূপ ও সুমধুর কণ্ঠ দিয়ে তার শিকারকে তার দিকে আকৃ ষ্ট করে এবং শিকারকে
সম্মোহিত করে তার হত্যা করে।যায় ফলে শিকার কোনো চিৎকার করার সুযোগ পায়না।এই পিশাচিনি প্রথমে তার উপাসকের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে।কিন্তু
উপাসক যদি না জানে যে কিভাবে এবং কখন এ পিশাচিনিকে কাজ শেষের পর আবার তার দুনিয়ায় পাঠাতে হবে তবে উপাসকের ইচ্ছা পূরণের পর পিশাচিনি
সাধকের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই পিশাচিনি তার উপাসকেরই প্রাণ নেয়। আর শুধুমাত্র এর উপাসক ছাড়া কেউ একে আবার এদের দুনিয়ায় পাঠাতে
পারেনা। এখন যদি কোনো ক্ষেত্রে এই পিশাচিনির কোনো উপাসককে না পাওয়া যায় সেইক্ষেত্রে নতু ন কাউকে ওই মূর্তি র উপাসনা করে তবে তার বিনাশ করতে
হয়।"এ পর্যন্ত বলে থামেন মিস্টার রিচার্ড ।

ক লি ক থা-১৩

"স্যার তাহলে তো খুব সমস্যা হলো।কারণ সকালের ওই রিসার্সবুক অনুসারে এই পিশাচিনি তো বহু আগেই তার উপাসকের হত্যা করেছে।তাহলে এখন
আমাদের মধ্যে কাউকে আবার এই পিশাচিনির উপাসনা করে তবে এর বিনাশ করতে হবে তাইতো?"বেশ চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করে রিক। এবার মিস্টার
রিচার্ড বেশ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়,"না। আমাদের হয়তো তেমন কিছু করতে হবেনা।কারণ আমরা তো পিশাচিনির সেই উপাসককে খুঁজে পেয়েছি
আবার।"
মিস্টার রিচার্ডে র কথাগুলো শুনে বেশ অবাক হয় রিক।আর তাই সে প্রশ্ন করে,"কি বলছেন স্যার আমরা খুজে পেয়েছি সেই উপাসককে? কিভাবে আর
কখন খুঁজে পেলাম স্যার? আর কে সেই উপাসক প্লিজ বলুন ।"
"তু মি সেই উপাসক রিক"মিস্টার রিচার্ড উত্তর দেয়। রিকের এবার সমস্ত বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙ্গে যায়।"কি বলছেন স্যার আমি এই মূর্তি র উপাসনা করলাম
কবে? আমি তো এই প্রথমবার মুর্তি টিকে দেখলাম।না স্যার আপনার নিশ্চই কোথাও ভু ল হচ্ছে।"
"নাহ রিক আমার কোথাও কোনো ভু ল হচ্ছেনা।আমি যা বলছি খুব ভেবে চিন্তে বলছি।দেখ রিক এখানে এসে মূর্তি টা পাওয়ার আগে থেকেই তু মি এক
নারী অবয়বকে স্বপ্নে দেখতে শুরু করো।তারপর মূর্তি টা উদ্ধারের পর থেকে এখানকার প্রতিটা মৃত্যুর আগে সেই অবয়ব তোমার স্বপ্নে এসে তোমাকে
সেই মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়ে যায়।আর মনে করে দেখ রিক সে প্রতিরাতে তোমার স্বপ্নে এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে তু মি তাকে চিনতে পারছো কিনা।
আর যখনি তু মি না বলো তখনি সে বলে তু মি নিজের হাতে আমাকে সৃষ্টি করে এখন চিনতে পারছনা। আর তোমার কথা অনুসারে তু মি প্রথমবার এই
মূর্তি টাকে দেখছো।তাহলে তাকে সৃষ্টির প্রশ্নই আসেনা।তার মানে আগের জন্মে তু মিই সেই উপাসক ছিলে যে নিজের হাতে এই মূর্তি টা সৃষ্টি করেছিল। পরে
পিশাচিনির হাতে তোমার মৃত্যু হয়েছিল।
আর আমার পড়া বইটাতেও লেখা আছে যদি কখনো এই পিশাচিনির উপাসক পিশাচিনির প্রতীক বা মুর্তি কে কোথাও লুকিয়ে ফেলে তবে পিশাচিনি
আর তার মুর্তি খুঁজে বের করতে পারবে না। আর পিশাচিনির সেই উপাসক ছাড়া আর কেউ মূর্তি টা ওঠাতে পারবে না। আবার সাধক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
গিয়ে যদি অন্য কারো প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মূর্তি টি উদ্ধার করে সেক্ষেত্রেও পিশাচিনি মুর্তি তে প্রবেশ করতে পারবে না। যতক্ষণ না সাধক তার নিজ
ইচ্ছায় মূর্তি টি উদ্ধার করে তার শরীরের রক্ত দিয়ে মূর্তি টা জাগ্রত না করবে ততক্ষণ পিশাচিনি আগের মতো মুর্তি তে প্রবেশের অনুমতি পাবেনা।
পিশাচিনি যদি কোনো কারণে মুর্তি তে প্রবেশ করতে না পারে তবে পিশাচিনির বিনাশ ও সম্ভব নয়। । আর ওই মূর্তি র উপাসক ছাড়া ওই পিশাচিনির
বিনাশ সম্ভব নয়।তাই আগের জন্মের করা ভু ল শোধরানোর জন্য তোমার আবার জন্ম হয়েছে। আর তু মিই পারো ওই পিশাচিনিকে আবার তার দুনিয়ায়
ফেরত পাঠাতে।এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামেন মিস্টার রিচার্ড ।
"স্যার আপনি এগুলো কি বলছেন? আপনি আজকের সময়ে দাড়িয়েও এসব পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন।আমাদের বিজ্ঞান যেখানে এতদূর এগিয়ে গিয়েছে
সেখানে আপনি এখন আমাকে এসব পুনর্জন্মের গল্প শোনাচ্ছেন!"বেশ তাচ্ছিল্যের স্বরেই কথাগুলো বলে রিক।
"আচ্ছা এখানে আসার পর থেকে ঘটা প্রত্যেকটা ঘটনা শুরু থেকে মনে করে দেখতো রিক। এখানে আসার পর তোমার দেখা ওইসব স্বপ্নগুলো তদেখা
শুরু হওয়া। তারপর হঠাৎ মাটি খোঁড়ার সময় শ্রমিকদের মূর্তি টা পাওয়া। তারপর মূর্তি টা আর কাওকে ধরতে না দিয়ে তোমার নিজের হাতে নিজের
ইচ্ছাতে ওটা মাটি থেকে তোলা। আর মাটি থেকে তোলার পর থেকেই একের পর এক শ্রমিকদের মৃত্যু। আর প্রতিবার মৃতদেরহের পাশে মূর্তি টা খুজে
পাওয়া। সব ঘটনাগুলো কি আমার বইতে লেখা কথাগুলোর সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছেনা রিক? "
"আচ্ছা এসব নাহয় বাদ ই দিলাম। কিন্তু এতক্ষণ যা যা তোমার সাথে ঘটে গেল তার আদৌ কোনো ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের ভাষায় আছে রিক? কিন্তু তাই বলে
তু মি তোমার নিজের চোখে যা যা প্রত্যক্ষ করলে সেগুলোকে কি তু মি অস্বীকার করতে পারবে? এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরেও তু মি এসবকে অবিশ্বাস
করতে পারবে রিক?"বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠেই প্রশ্ন করে মিস্টার রিচার্ড । রিক এবার মিস্টার রিচার্ডে র কথাগুলো শুনে চুপচাপ বসে থাকে কিছু ক্ষণ ।
কোনো উত্তর দিতে পারেনা সে।এরপর বেশ কিছু ক্ষনের নিরবতা। অতঃপর নীরবতা ভেঙে সে বলে , "আচ্ছা স্যার আমি কিছু টা হলেও বুঝতে পেরেছি
আপনার কথাগুলো। কিন্তু স্যার আপনাকে এখনো এতটা চিন্তিত লাগছে কেন? কি হয়েছে?" প্রশ্ন করে রিক। " হ্যাঁ আসলে আমার সব হিসেব মিললেও
শুধু একটা হিসেব ই কোনোভাবেই মেলাতে পারছি না আমি। তাই একটু চিন্তিত। " " কিসের হিসেব স্যার?" আবারও প্রশ্ন করে রিক। " বই অনুসারে
পিশাচিনির মুর্তি তে তোমার রক্তের স্পর্শ না লাগলে পিশাচিনির তো মুর্তি তে প্রবেশ করতে পারার কথা না। কিন্তু আমার জানা মতে তোমার রক্তের স্পর্শ
তো মূর্তি টা পায়নি। তাহলে কিভাবে পিশাচিনি মুর্তি তে প্রবেশ করতে পারছে সেটাই বুঝতে পারছি না।" এটুকু বলেই আবার চুপ করেন মিস্টার রিচার্ড ।
এবার বেশ লজ্জিত মুখে রিক বলে," সরি স্যার। আসলে আমি আপনার কাছ থেকে একটা কথা লুকিয়ে গেছিলাম। সেদিন আমার হাতের হাতের ওই
ক্ষতটা অন্য কোনো কিছু র আঘাতে নয় বরং মূর্তি র আঘাত লেগে হয়েছিল। সেদিন যখন মূর্তি টা প্রথম পাই তখন মূর্তি টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে
অসাবধানতায় মূর্তি র মাথায় থাকা ধারালো মুকু টে হাত লেগে আমার হাতটা অনেকটাই কেটে যায়। আর আমার হাত থেকে বেশ কিছু টা রক্ত লেগে যায়
মূর্তি টির গায়ে। কিন্তু আমি নিজেও জানিনা কেন সেদিন আপনি জিজ্ঞেস করার পরেও আমি আপনাকে সত্যিটা বলিনি।" কথা শেষ করে মাথা নিচু করে
দাড়িয়ে থাকে রিক। " আচ্ছা ইটস ওকে। যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। কিন্তু তোমার আরো আগে এগুলো আমায় জানানো উচিত ছিল রিক। তাহলে
হয়তো এতগুলো নিষ্পাপ মানুষের প্রাণ যেত না। " একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাগুলো বলেন মিস্টার রিচার্ড ।
" আচ্ছা স্যার বলুন তাহলে এই পিশাচিনি কে বিনাশের জন্য আমাকে কি করতে হবে?"
"শোনো আগামী কাল সকালে প্রজেক্ট স্পটে গিয়ে প্রথমেই আমাদের সমস্ত শ্রমিকদের এখন থেকে বহু দূরে পাঠিয়ে দিতে হবে। কারণ এখান থেকে দূরে
চলে গেলে পিশাচিনি আর তাদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। যায় ফলে আর কোনো শ্রমিকের মৃত্যুও হবেনা। কিন্তু এতে আমাদের
প্রাণের ঝুঁকি একটু বেড়ে যাবে। কারণ বই অনুসারে এই পিশাচিনিকে শুধুমাত্র চন্দ্র গ্রহণের রাতেই বিনাশ করা সম্ভব। কারণ এই দিনেই পিশাচিনি তার
পুর্ন শক্তিতে প্রকাশিত হয় এবং তার উপাসকের আত্মাকে বন্দী বানিয়ে তার কাছে রেখে দেয়। আর একবার তার উপাসকের আত্মাকে বন্দী করতে
পারলে পিশাচিনিকে আর কেউ আমাদের দুনিয়া থেকে তাদের দুনিয়ায় পাঠাতে পারেনা। এবার তু মি পিশাচিনির উপাসক হওয়ায় সে চেষ্টা করবে তোমার
আত্মাকে বন্দী করে তার কাছে আজীবনের জন্য রেখে দিতে। একবার এ কাজ করতে পারলে পিশাচিনি সম্পূর্ন মুক্ত হয়ে যাবে।সে তখন যেখানে খুশি
সেখানে যেতে পারবে।যাকে ইচ্ছে তাকে তার শিকার ও বানাতে পারবে।তাই এ ভয়াবহ অবস্থা আটকাতে তোমাকেই চন্দ্র গ্রহণের দিন এ পিশাচিনিকে
তার দুনিয়ায় পাঠাতেই হবে।আর আমার হিসেব অনুসারে আগামী পরশুদিনই চন্দ্র গ্রহণ হওয়ার কথা।
চন্দ্র গ্রহণের দিন পূর্ণগ্রাস চন্দ্র গ্রহণের সময় আমাদের কিছু ক্রিয়া করতে হবে। কি ক্রিয়া করতে হবে তা পরশুদিন ই বলবো তোমাকে।"মিস্টার রিচার্ড
কথা শেষ করলেন।
এরপর এভাবেই উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে কেটে যায় সেদিনের রাতটা।পরদিন সকালে মিস্টার রিচার্ড ও রিক প্রজেক্ট স্পটে গিয়ে বেশ অবাক হয়।
কারণ তারা ভেবেছিল আজও হয়তো স্পটে এসে দেখতে হবে আবার কোনো শ্রমিকের মুন্ডু হীন লাশ। কিন্তু সেদিন তেমন কিছু না হওয়ায় তারা বেশ
অবাক এবং মনে মনে বেশ শান্তি অনুভব করে। তারপর আর সময় নষ্ট না করে তারা সকল শ্রমিকদের বলেন,"কিছু সমস্যার জন্য কাজ আপাতত বন্ধ
থাকবে।আর আজ তোমাদের জন্য এই শহরের বাইরে থাকার বন্দবস্ত করা হয়েছে। তোমরা যে যার জিনিসপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়।ড্রাইভার
তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবে।"এরপর শ্রমিকেরা তাদের নির্দে শ মতো সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে।
শ্রমিকেরা বেরিয়ে গেলে মিস্টার রিচার্ড আর রিক দুজনে মিলে খুব ভালো করে প্রজেক্ট স্পটটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। এরপর তারা রেস্টরুমে চলে
আসে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।কিন্তু রেস্টরুমে ঢুকেই তারা খুব বিস্মিত হয়।কারণ সেখানে ঢুকে তারা দেখে রিকের টেবিলের ওপর সেই মূর্তি টা
রাখা।কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব।কারণ সেদিন যাওয়ার আগে মিস্টার রিচার্ড নিজে মূর্তি টা তার সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিস্ময়ের ভাব বেশিক্ষণ
স্থায়ী হলো না। কারণ বই অনুসারে মূর্তি টা এখন স্বাধীন।

ক লি ক থা-১৪

আর এই কদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো থেকে তারা বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছে মূর্তি র ক্ষমতা কতখানি। ফলে এ বিষয়টা
নিয়ে তারা খুব বেশি চিন্তা করলোনা। তারা আবার মূর্তি টা তাদের সাথে করে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল।কারণ আগামীকাল
রাতের ক্রিয়ায় মুর্তি টি অবশ্যই লাগবে। বাড়ি ফিরে রাতের খাবারের সময় তাদের কেয়ার টেকার কথা প্রসঙ্গে বলে আজ গ্রামে বিভৎস
ভাবে কোনো এক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। কোনো পশু তার ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলে দিয়ে সারা শরীর থেকে মাংস খুবলে
খেয়েছে। আর তার রক্তশূন্য শরীরটা ফেলে গেছে। এগুলো শুনে মিস্টার রিচার্ড আর রিকের বুঝতে বাড়ি থাকেনা একটা কর কাজ। তার
সাথে তারা এটাও বুঝতে পারে যে কেন আজ কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হয়নি। রিক কথাগুলো শুনে আর খেতে পারেনা। সে না খেয়েই
টেবিল ছেড়ে উঠে যায়। আর কিছু ক্ষণ পর মিস্টার রিচার্ড ও টেবিল ছেড়ে উঠে আসেন।
"উফফ আর একটা রাতের অপেক্ষা। আজকের রাতটা কোনো ভাবে পার করতে পারলেই কালকে পিশাচিনিকে তার দুনিয়ায় পাঠানোর
সুযোগটা চলে আসবে।" এটাই একসাথে বসে আলোচনা করছিলেন রিক ও মিস্টার রিচার্ড । এরপর তারা ঠিক করেন আজ রাতে
তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে একসাথেই রাতটা কাটাবেন তারা। যথারীতি তারা আজ খুব তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে দুজনে
একসাথে মিস্টার রিচার্ডে র রুমে চলে আসে। বেশকিছু ক্ষণ গল্প করার পর কখন যেন সারাদিনের ক্লান্তিতে তাদের চোখে ঘুম নেমে
আসে। আর তাদের অনিচ্ছা সত্বেও বেশ গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় তারা। কিন্তু কিছু ক্ষণ পর রিকের ঝাকু নিতে ঘুম ভেঙে যায় মিস্টার
রিচার্ডে র। ঘুম ভেঙে মিস্টার রিচার্ড দেখেন রিক খুব ভয়ার্ত মুখে তাকে ডাকছে। "কি হয়েছে রিক? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? তু মি
কি আবার সেই ভয়ংকর স্বপ্নটা দেখেছ?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মিস্টার রিচার্ড ।
"স্যার আজ আমি যা দেখেছি তা আমি মুখে বলে প্রকাশ করতে পারবনা। আজ সেই নারী অবয়ব আবার আমার স্বপ্নে এসেছিল। কিন্তু
কিছু ক্ষণ পরে আমি দেখলাম সে একজন লোককে তার পিছু পিছু নিয়ে গিয়ে সোজা ধড় থেকে তার মাথাটা ছিঁড়ে নিল আমার চোখের
সামনে। তারপর তার ধড় থেকে রক্ত খেতে শুরু করলো। একটু পর রক্ত খাওয়া শেষে সে সেই কাটা মাথাটা ধরে আমার দিকে ফিরে
জিজ্ঞেস করলো ,"কি রিক তু মি কি আজও আমাকে চিনতে পারছো না?" এটুকু বলেই সে বিকট শব্দে হাসতে লাগলো। আর তখনি
আমি দেখলাম আজ সেই নারী অবয়বটি আমাদের কেয়ার টাকারকে তার শিকার বানিয়েছে।" হাপাতে হাপাতে কথাগুলো বলে গেল
রিক।"এসব কি বলছো তু মি রিক? আমাদের কেয়ার টেকার ? তু মি ঠিক দেখেছো তো রিক?"ভয়ার্ত কন্ঠে প্রশ্ন করেন মিস্টার রিচার্ড । "হ্যাঁ
স্যার আমি একদম ঠিক দেখেছি।কিন্তু আমার দেখাটা যদি এবারও সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তো এতক্ষণের মধ্যে লোকটা পিশাচিনির
শিকার হয়ে গিয়েছে।আপনি প্লিজ একটু আমার সাথে নিচে চলুন স্যার।" কোনো মতে নিজের কথাটা শেষ করে হন্ত দন্তো হয়ে নিচের
দিকে ছোটে রিক।আর তার পেছন পেছন আসে মিস্টার রিচার্ড । সেখানে পৌঁছে তারা দেখেন , আবার রিকের স্বপ্নকে সত্যি করে দিয়ে
কেয়ার টেকারের ধড় থেকে মাথা আলাদা করা লাশটা ফ্লোরে পড়ে আছে। রিক এবার সত্যি খুব ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়াটাই স্বাভাবিক।
মিস্টার রিচার্ড এবার রিককে সান্তনা দিয়ে বলেন,"আর কিছু ঘণ্টার বিষয় রিক।কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তু মি যদি আগামী কাল
এই বিধিটা যথাযথভাবে করতে পারো তবে আর কোনো মানুষকে এই পিশাচিনির কবলে পড়ে জীবন হারাতে হবেনা।" মিস্টার রিচার্ডে র
কথা শুনে রিক যেন একটু শান্ত হয়। এই ঘটনার পর সেদিন রাতে আর ঘুম হয়না তাদের।
এরপর ভোরের আলোর সাথে সাথে একটা নতু ন দিন আসে। হ্যা আজই সেই বিশেষ দিন যেদিন পিশাচিনি তার নিজের দুনিয়ায় ফিরে
যাবে। আর কিছু সময়ের ব্যাপার।এসব ভেবেই কোনো মতে সেদিনটা পার করে তারা।এরপর আস্তে আস্তে রাত নামে।সন্ধ্যা থেকেই
মিস্টার রিচার্ড ও রিক রাতের ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর গোছগাছ করতে থাকেন।এভাবে কাজ করতে করতে সময় কেটে যায়
এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত পুর্ন গ্রাস চন্দ্র গ্রহণের সময় ও হয়ে এসেছে। মিস্টার রিচার্ড এবার রিককে সমস্ত বিধিটা কিভাবে সম্পন্ন হবে তা
বোঝাতে শুরু করেন।
মিস্টার রিচার্ড বলেন,"শোনো রিক এই ক্রিয়ার সব কাজ তোমাকেই করতে হবে।আমি শুধু তোমার পাশে থাকবো। এ বিধির জন্য পূর্ণ
গ্রাস চন্দ্র গ্রহণ শুরু আগে তোমাকে এখানে ঘুমোতে হবে।তারপর তু মি ঘুমিয়ে পড়লে আমি তোমার হাতে একটা বিশেষ ছু রি দিয়ে দেব।
আর এখান থেকে আমি সেই পিশাচিনিকে আহ্বান করবো। পিশাচিনি আগের দিনগুলোর মতো আবার তোমার স্বপ্নে আসবে।আসলে
বিষয়টি তোমার কাছে স্বপ্ন মনে হলেও বিষয়টি তোমার সাথে বাস্তবেই ঘটবে। পিশাচিনি তোমার আত্মাকে বন্দী করে তার সাথে নিয়ে
যেতে চাইবে।আর তার জন্য আজ রাতে সে তোমার অনেক কাছাকাছি আসবে আর যে মুহূর্তে সে তোমার বুকের ওপর হাত রাখবে ঠিক
তখনি তোমাকে তোমার হাতে থাকা ছু রি দিয়ে পিশাচিনির বুকের ঠিক মাঝ বরাবর আঘাত করতে হবে।আর এর জন্য তু মি শুধু
একবারই সুযোগ পাবে।সেই সুযোগ হাত ছাড়া হলে আমাদের কিন্তু আর কিছু ই করার থাকবেন।আর একটা কথা স্বপ্নের মধ্যে যা ই
ঘটুক তোমাকে কোনোভাবেই ভয় পেলে চলবেনা। " খুব মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ মিস্টার রিচার্ডে র কথাগুলো শুনছিল রিক। তার কথা
শেষ হতেই রিক বলে,"কিন্তু স্যার আমার খুব ভয় করছে।আমি কি পারব সব কাজ ঠিক মত করতে?" "পারবে রিক । তোমাকে পারতেই
হবে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য হলেও তোমাকে পারতে হবে।আর একটা কথা তু মি ঘুমোনোর আগে আমি আমার হাতের সাথে শক্ত
করে তোমার হাতটা বেধে নেব।তু মি যাই করো কখনো মনের ভু লেও স্বপ্নের মধ্যে আমার হাত ছাড়বে না। যদি তু মি মনের ভু লেও আমার
হাত ছেড়ে দাও তাহলে কিন্তু পিশাচিনিকে বিনাশ করার পরেও তু মি আর আমাদের দুনিয়ায় নিজের শরীরে ফিরতে পারবে না।"রিক
মিস্টার রিচার্ডে র কথাগুলো শুনে মুখে কিছু না বলে শুধুই একবার সম্মতিসুচক মাথা নাড়ে।
এবার বিধি শুরু হয়।রিক মিস্টার রিচার্ডে র দেওয়া নির্দে শ মত আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে ।আর ঘুমোনোর আগে শক্ত করে নিজের হাতটা
মিস্টার রিচার্ডে র হাতের সাথে বেধে নেয়। রিক ঘুমিয়ে যাওয়ার পরেই মিস্টার রিচার্ড তার হাতে একটা অনেক পুরোনো ছু রি দিয়ে দেয়।
আর সেই মূর্তি টাকে সামনে রেখে পিশাচিনিকে আহ্বান করতে থাকে।
এদিকে রিক ঘুমনোর কিছু ক্ষনের মধ্যে সে স্বপ্নের দুনিয়ায় চলে যায়।আর সে লক্ষ্য করে তার হাতে কোথাথেকে যেন একটা অনেক
পুরনো ছু রি চলে এসেছে। সে এবার এদিক ওদিক একটু দেখতে থাকে।এরই মধ্যে হঠাৎ সে লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে তার সামনে একটা
ধোঁয়ার কু ণ্ডলী তৈরি হচ্ছে।আর সেখান থেকে একটা নারী অবয়ব বেরিয়ে আসছে।কিন্তু এ কি দেখছে রিক। আজ রিকের স্বপ্নে আসা
নারী অবয়বটি অন্য দিনের থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন।তার মুখে কোনো হাসি নেই।উল্টে তার মুখ রাগে লাল হয়ে আছে। সুন্দর মুখের জায়গায়
আজ ফু টে উঠেছে খুব বিভৎস একটা মুখ। চোখ গুলো আগুনের মতো জ্বলছে। লকলকে জিভ লম্বা হয়ে যেন মাটি ছুঁ তে চাইছে। তার
হাতে দেখা যাচ্ছে অনেক বড় বড় নখ।
ক লি ক থা-১৫

সেই নারী অবয়ব এবার হিসহিসে কণ্ঠে রিকের উদ্দেশ্য বলতে শুরু করে,"আজ আমি তোর আত্মাকে আমার সাথে নিয়ে যাব।কারণ
আজ তু ই আমার সমস্ত শিকারকে আমার সামনে থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিস। আর তু ই একমাত্র ব্যাক্তি যার হাতে আমার সৃষ্টি।
তাই আজ ও তোর হয়তো জন্মের মতো আবার আমি তোকে মারবো।তারপর তোর আত্মাটাকে আমার কাছে আজীবনের জন্য বন্দী করে
রাখবো।"এটুকু বলে সেই পিশাচিনি বিকট শব্দে হাসতে থাকে। রিক এবার দেখতে থাকে পিশাচিনি আস্তে আস্তে তার কাছে এগিয়ে
আসছে।আর রিক লক্ষ্য করে যে সে তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে কোনো এক আকর্ষণে পিশাচিনির দিকে তাকিয়ে আছে। পিশাচিনি এবার
রিকের খুব কাছে চলে আসে।আর আস্তে আস্তে তার বুকে তার লকলকে জিভ বোলাতে থাকে। কিন্তু রিক কিছু ই করতে পারছেনা।আর
সে ভু লেও গিয়েছে যে তাকে কি করতে হবে।এরই মধ্যে রিক এক অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।যে বলছে,"এটাই সঠিক সময় রিক।
তোমার হাতের ছু রিটা জোরে চালিয়ে দাও ওই পিশাচিনির বুকে।আর দেরি করনা রিক।"
রিকের এবার সবকিছু মনে পড়ে যায়।আর সে এবার পিশাচিনিকে অবাক করে দিয়ে তার সমস্ত শক্তি এক করে হাতে থাকা ছু রিটা
চালিয়ে দেয় পিশাচিনির বুক লক্ষ্য করে। আর ছু রিটা চালানোর পরেই রিক দেখতে পায় পিশাচিনি প্রচন্ড চিৎকার করে পেছনে সরে গিয়ে
আবার ধোঁয়ায় মিলিয়ে যায়। আর এরপর রিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে তার হাতে প্রচন্ড এক টান অনুভব করে যার ফলে তার ঘুম
ভেঙে যায়। ঘুম থেকে জেগে রিক দেখে মিস্টার রিচার্ড তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে।
এবার সে হাসি মুখে মিস্টার রিচার্ড কে বলে," আমি পিশাচিনিকে আবার তার দুনিয়ায় পাঠাতে সক্ষম হয়েছি স্যার।" "হ্যাঁ আমি জানি তু মি
পেরেছ তাকে তার দুনিয়ায় পাঠাতে।"হাসি মুখে উত্তর দেয় মিস্টার রিচার্ড ।
"কিন্তু স্যার আমি বলার আগেই আপনি জানলেন কিভাবে যে আমি পেরেছি? আর স্যার আমার স্বপ্নের মধ্যে আমি আপনার কণ্ঠ
শুনলাম কিভাবে? আপনি জানলেন কিভাবে যে ওই সময়ে আমি সব ভু লে গিয়েছিলাম?"বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে রিক।
"আসলে আমি লক্ষ্য করছিলাম তু মি হঠাৎ করে স্বপ্নের মধ্যে খুব ছটফট করছিলে।কিন্তু তোমার হাত নড়ছিল না।তাই আমি ধারণা
করলাম যে হয়তো পিশাচিনি তোমাকে কোনোভাবে সম্মহিত করেছে।তাই তু মি ইচ্ছা থাকা সত্বেও হাত নাড়াতে পারছনা।তাই আমি তখন
এখান থেকে তোমার সম্বিত ফেরানোর জন্য তোমার কানে কানে ওই কথাগুলো বলেছিলাম।আর তার কিছু ক্ষনের মধ্যে তু মি আবার
তোমার হাতটা নড়াচড়া শুরু করলে এবং ওই দেখ ঐ পিশাচিনির মুর্তি টি ভেঙ্গে পড়ে আছে।আর মূর্তি টা ভাঙ্গার পরেই আমি নিশ্চিত হই
যে তু মি পিশাচিনিকে আবার তার দুনিয়ায় পাঠাতে সক্ষম হয়েছ। আর তাই মূর্তি টা ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথেই আমি তোমার হাত ধরে টান
দিয়ে তোমার আত্মাকে আবার আমাদের দুনিয়ায় ফিরে আসার নির্দে শ দিই। আর তু মি জেগে ওঠো।" এটুকু বলেই মিস্টার রিচার্ড তার
কথা শেষ করেন।
এই ঘটনার পর সেদিনের বাকি রাতটুকু মিস্টার রিচার্ড আর রিক টুকটাক গল্প করেই কাটিয়ে দেয়।আর পরদিন সকালে তারা তাদের
মেইন অফিসে ফিরে যায়।
যদিও তার কিছু দিন পর তারা আবার একটি নতু ন দলের সাথে সেখানে আসে প্রজেক্টের বাকি কাজটুকু শেষ করতে।কিন্তু সেদিনের ওই
রাতের পর ওই জঙ্গলে আর কেউ কখনো প্রণ হারায়নি।

সমাপ্ত
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উ পেক্ষিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপিত হইলো আমার দিকে । ঠোঁটে তরল হাসি চিত্রিত করিয়া পুস্তকের প্রতি নির্দে শ করিয়া পুনরুক্তি করিলাম.' এই যে গুলঞ্চ'।

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ সম্বলিত বইটি মৌনির প্রতি বাড়াইয়া দিলাম । বলিলাম, 'গুলঞ্চ হলো ভারত বা মালয়েশিয়া প্রভৃ তি অঞ্চলে জাত শীতকালে ফোঁটে এমন নতমুখী গুচ্ছবদ্ধ সবুজাভ সাদা
পুস্পবিশেষ, যার তীক্ষ্মাগ্ৰ পত্র হৃৎপিন্ডাকার ধূসর এবং কোমল , ঠিক যেমন তু মি আর তোমার কোমল হৃৎপিণ্ড '।
আর ছদ্মমান ধরিয়া রাখিতে পারিলো না প্রিয়ে। খিলখিলিয়ে হাসিয়া উঠিলো গুর্বিণী । মেয়েদের প্রশংসাই যে তাহাদের সর্বাপেক্ষা দূর্বল জায়গা ,সে জায়গায় আঘাত করিয়া ফলস্বরূপ
গুলফাম ঠোঁটে প্রস্ফু টিত হইলো শীতল খুশীর উপহাস ।
ঝকমকি মোড়কে মোড়া উপহারটি তাহার হাতে দান করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম ।
" টুং "...একটি শব্দ হইলো । মনে হইলো কাহারো এনড্রয়েডে মেসেজ ঢুকিলো । মুখ ফিরাইয়া অতিসক্রিয় হাসি হাসিয়া উঠিলাম । ধর্মিনী মোবাইলের মেসেজ পড়িতে ব্যস্ত ।
"''' বহুমূল্য উপহারখানির অন্তিম পৃষ্ঠার অন্তিম লাইনের অন্তিম শব্দের অন্তিম বর্ণটি পড়া শেষ হলে সুদৃশ্য মলাটখানির ভাঁজ খুলে দয়া করে একবার চোখ বুলিও । পরিচিত মানুষ
দেখতে পেলে ক্রোধাকর্ষিত না হয়ে " মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম " বলে গুনগুনিয়ো ""'।
শুভেচ্ছা সহ এই অধম ।।।।।
বাসে বহুকষ্টে কৌতূ হল সংবরন করিয়া চাপা উত্তেজনায় ভর করিয়া মনে মনে স্থির করিল,বিদ্যালয়ে যাইয়াই প্রথমেই শেষ পৃষ্ঠার অন্তিম লাইনের অন্তিম শব্দের অন্তিম বর্ণটি খুলিয়া
দেখিবে । কিন্তু অকালের বাদলার মতো ক্লাসের মধ্যেই তনোময় বাবুর শরীর খারাপ হওয়ার দরুন অতিরিক্ত কিছু কাজ আসিয়া পড়িল রানীর স্কন্ধে । সুযোগসন্ধানী হইবার চেষ্টা
করিয়াও বিফল মনোরথে বাড়ি ফিরিয়া গোধূলি লগ্নে অস্থির নয়নে গোপন পৃষ্ঠাটি খুলিতেই মাথাটা বনবন্ করিয়া উঠিলো । গায়ের লোমগুলি সজাগ হইয়া খাঁড়া হইয়া উঠিলো । যাহা
দেখিল তাহা এরূপ _________
" গুলঞ্চ"
' লেখক -- সুহৃদ সেন '।
সম্পাদকীয় কলম--- এই প্রথম লেখক সুখবৃষ্টি সেন ছদ্মনাম ছাড়িয়া নিজের আসল নামে বইটি প্রকাশ করিয়াছে । লেখকের পুরো নাম সুহৃদ সেন ওরফে সুখবৃষ্টি সেন । কোণে
একখানি পোস্টকার্ড সাইজের অতিপরিচিত প্রিন্টেড ছবি ।
তাহার নীচে বড়ো বড়ো বাংলা হরফে লেখকের সহি …….. প্রযত্নে সুহৃদ সেন ।
এক অধম গোপ্তব্য গোবেচারা ।
আজ শনিবার । অবসরের ,আরামের , বিশ্রামের দিন । অপরাহ্নে সুইগি হইতে অর্ডার করা চব্যচষ্য খাবার উদগীরণ করিয়া দিবানিদ্রায় মগ্ন ।
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হঠাৎ সদর দরজায় টকটক্ শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইলো । ঘুমকাতরাবস্থায় দরজা খুলিয়া হতবাক ও নির্বাক ।
অবিশ্বাস্য ! সন্দেহ হওয়ায় ভালো করিয়া লোচনদ্বয় কচলাইয়া দেখি সত্যি সত্যিই আমার সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে স্বয়ং ঘাতিনী । চক্ষু শূলের প্রতি
চক্ষু স্মতা দিয়া চঞ্চলিত ও দিপ্তীত। চটক্ ভাঙিলো সুমধুর সুরেলা শব্দবাণে ।
ভবিতব্যই ছিল ব্যাপারটি । চকিতনয়না স্নিগ্ধ দৃষ্টি নত করিয়া সুমিষ্ট স্বরে কহিল ,"ভেতরে আসতে বলবে না ? কত কষ্ট করে বাড়িটা খুঁজে পেতে এলাম" ।
চমক কাটিতেই লজ্জা পাইয়া বলিলাম, 'ওহ সরি .. আসলে '।
-- " আসলে এতটা আশা করোনি যে আমি গল্পের বইটার শেষাংশ দেখেই এভাবে ছু টে চলে আসবো। কিন্তু তু মি তো আর অন্য কোনো উপায় অবশিষ্ট
রাখোনি । এতদিন ধরে এত বড়ো আর গর্বের এই বিষয়টা লুকিয়ে রেখেছো আমার কাছে। আমার যেমন অভিমান হয়েছে তেমনই খুশীও হয়েছি । যদিও
নিজের লেখা বই নিয়ে আমার সঙ্গে ছলনা করেছো । ফাজলামো মেরেছো এমনকি আমাকে উত্তক্তও করেছো । ইউ হ্যাভ্ টু বি পানিসড্ । তার যোগ্য
শাস্তি তো পেতেই হবে " ।
জড়ত্ত্বজয়ী জড়তা কাটাইয়া ছদ্মাভিমান দেখাইয়া আমার বক্ষে ঝাঁপাইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফিসফিসিয়ে বলিল …………….." পানিপ্রার্থী " ।
সুহৃদ অনুভব করিলো ওর বুকের উপত্যকা বরাবর গরম জল বহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া যাইতেছে । বুঝিল ইহা সুখের শান্তির ভালোবাসার অশ্রু ।
আমিও বিগলিত হইয়া কহিলাম , "" মৌনং সম্মতি লক্ষনম্ "" ।
সুধাময় সেনের সদর দরজা হইতে রজনীগন্ধা ফু লে সজ্জিত কবিতার সাদা ইউ-ভি-এক্স টা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাইতেই , গুটিগুটি পায়ে লাল গোলাপে
রাঙিয়া দুধ সাদা ওয়াগেনর্ এগাইয়া আসিয়া সদর দরজায় থামিল । গাড়ি হইতে নামিয়া আসিল টোপর পরিহিত প্রখ্যাত লেখক সুহৃদ সেন আর তাহার
পেছনেই পিঙ্ক বেনারসীতে রঞ্জিত নববধূর বেশে গানের শিল্পী সেন বাড়ির লক্ষী, রানী । গ্ৰাম্যপথের মতন কপাল হইতে সিঁথির শেষ ভাগ অবধি সদ্য
চিহ্নিত লাল মোটা রেখা দাম্পত্যের সাক্ষ্য বহন করিয়া উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে ।
শিশুসুলভ উচ্ছাসে নববিহাহিতা সুহৃদের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলিল ," আজ থেকে আমার প্রিয় লেখকের লেখা নতু ন সব বই সবার আগে আমি
পড়বো । উফফফ , কী মজা "।
আর হ্যাঁ এবারে হয়তো বুঝেছেন আমি ভাড়া বাসায় কেন থাকি । একান্তে গল্প লেখার জন্য।
আলতা পায়ের ছোপ সেন বাড়ির মার্বেলের মেঝের চৌকাঠ হইতে ঠাকু র ঘর পর্যন্ত গুটিগুটি পায়ে এগাইয়া সুদৃশ্য শিল্প অঙ্কন করিয়া ভরাট হইয়া
উঠিয়াছে ।

সমাপ্ত
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©️কলি কথা প্রকাশনী

ইন্দ্রনীল মুখার্জী

আজকে নার্সিংহোম থেকে কিছু টা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন ডক্টর মালা মুখার্জি। এখন কিছু দিনের ছু টি।

মালা ঠিক করেছে এবার কোন ফরেন ট্রিপ নয়। এই ছু টিতে নিজের দেশের বাড়ি থেকে কয়েক দিন ঘুরে আসবে। দেশ গ্রামের শান্ত পরিবেশ, নিরিবিরি ।ডক্টর মালা মুখার্জি এখন
এন.কে .রয় সুপার স্পেশালিটি নার্সিংহোমের টপ সার্জেন ।
কত ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে আজ এইখানে। বাড়িতে এসেই স্নান করে চেঞ্জ করে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল মালা মুখার্জি ।
গতকাল একটা খুব বড় সার্জারি ছিল শহরের নামকরা ব্যবসায়ী।
অপারেশন 100% সাকসেসফু ল। আরএকটা পালক এসে যেন যুক্ত হয়েছে ডক্টর মালা মুখার্জির মুকু টে। আজকে হঠাৎ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন একজন বড় সেলিব্রিটি
মনে হতে লাগল ডক্টর মালা মুখার্জির। মালা ছোটবেলা থেকেই খুব অহংকারী মেয়ে। যেমন তার মেধা তেমন তার রূপ ,মাধ্যমিকের রাজ্যের মধ্যে তৃ তীয় উচ্চমাধ্যমিকে অবশ্য
একটু পিছিয়ে পড়েছিল কিন্তু সপ্তম হয়েছিল। অহংকার করা তার মানায় ।আর কটা বছর পর সে চলে যাবে তার স্বপ্নের দেশ আমেরিকায়। এইদেশ ,এখানকার মানুষজন কত
গরিব ,কত অশিক্ষিত।
একটা সামান্য অপারেশন করানোর জন্য দু-তিন লাখ টাকা জোগাড় করতে কত ছু টোছু টি করতে হয় ওদের কে। ডক্টর মালা মুখার্জির বাবা 50 লক্ষ টাকা ডোনেশন দিয়েছিলেন
যাতে করে তার মেয়ে একদিন এন.কে.রয় সুপার স্পেশালিটি নার্সিংহোমের একজন টপ সার্জন হতে পারে ।আজ পর্যন্ত কোন ইন্টার্ন তার সমতু ল্য হতে পারেনি ।কিন্তু সত্যিই কি
তাই?
বেচারা খুব বড় বড় কথা বলতো ।আজকে বোধহয় ডাক্তারি ছেড়ে রাস্তায় ভিক্ষা করছে?সত্যিই সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজও হিংসে হয়। অত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে
কিনা জন্মেছিল এই গরিবের দেশ। ঐরকম সার্জারির হাত মনে হয়না কোন বাইরের দেশের টপ সার্জন এর থাকে। ওই দুর্ঘটনাটা না ঘটলে সম্রাট যদি মাঝপথে ডাক্তারি ছেড়ে চলে
না যেত মালা তাহলে কোনদিনও হয়তো পারত না এনকে সুপার স্পেশালিটি নার্সিংহোমের টপ সার্জেন হতে। সেই ছিল তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু আজ সে কোথায়?
হঠাৎ বাইরে দরজার কলিং বেল বেজে উঠলো কেমন একটা ঘোর কাটল ডক্টর মালা মুখার্জির এখন আবার কে এলো ?
কারো তো এখন আসার কথা নয়। কেমন একটা আতঙ্ক অনুভব করল ড: মালা মুখার্জি।
******************
বাইরে এখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে ।
আস্তে আস্তে করে ডক্টর মালা মুখার্জির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খুলতেই চোখে পড়ল একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।পরনে কালো টি শার্ট, জিন্স এর প্যান্ট, গালে
একগাল দাড়ি মাথায় এক ঝাঁক চুল ।ড:মালা মুখার্জিকে দেখামাত্রই দুই হাত জোড় করে প্রণাম করলেন ।
"নমস্কার ম্যাডাম চিনতে পেরেছেন?" বলল লোকটা।
ডক্টর মালা মুখার্জি প্রথমে ভাল করে বুঝতে না পারলেও পরে চিনতে পেরে কেমন যেন চমকে উঠলেন ।
"সম্রাট তু ই ?"চিৎকার করে উঠলেন মালা মুখার্জি ।আতঙ্কে যেন তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। সারা শরীরে কেমন একটা ভয়। কিন্তু ডক্টর মালা মুখার্জি প্রচন্ড বুদ্ধিমতী
মহিলা ।সহজেই নিজেকে সামলে নিলেন ।
মুখে হাসি নিয়ে বললেন "সম্রাট ভেতরে আয়।
আরে দেখ কি কোইনসিডেন্স আমিও আজ তোর কথাই ভাবছিলাম। এই জাস্ট কিছু ক্ষণ আগে ।"
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সম্রাট ব্যানার্জি ভেতরে প্রবেশ করল। চারিদিকে রাজকীয় ব্যাপার বিশাল বড় ডাইনিং রুম, বিদেশি নামীদামী ফার্নিচারে ঠাসা ,ডাইনিং রুমের ডান দিকে ডক্টর মালা মুখার্জির
ছোট-বড় ছবি হঠাৎ একটা গ্রুপ ফটো দিকে চোখ পড়ল সম্রাটের।
ডক্টর মালা মুখার্জি এন.কে.রয় সুপার স্পেশালিটি নার্সিংহোমের অন্যান্য কলিগদের সাথে।
ডক্টর মালা মুখার্জি বসে আছেন একদম প্রথম সারিতে। ডক্টর এস. কে বেহতীর একদম পাশে আর সম্রাট ব্যানার্জি বসে আছে একদম শেষের রোতে কোনায় পাশেড: সঞ্জয়
চ্যাটার্জ্জী।
"সঞ্জয়ের সাথে তোর যোগাযোগ আছে?" মালাকে জিজ্ঞাসা করল সম্রাট।
"হ্যাঁ, ও এখন বেলঘড়িয়া তে নিজের চেম্বার করেছে। খুব নাম করেছে অল্প সময়ে ।"ডক্টর মালা মুখার্জি বললেন।
"তু ই ও তো কিছু কম নাম করিসনি মালা? ডক্টর মালা মুখার্জি। টপ সার্জেন্ট অফ এন .কে.রয় সুপার স্পেশালিটি নার্সিংহোম। কথাটা বলে একটু মৃদু হেসে মালার দিকে
তাকাল সম্রাট।
"তু ই কিছু খাবি সম্রাট চা-কফি?" মালা জিজ্ঞাসা করল।
"হ্যাঁ, এক কাপ চা হলে মন্দ হয় না "সম্রাট বলল।
মালা আজকে রান্না লোকটাকে ছু টি দিয়েছে। নিজেই কিচেনে গেল চা করতে সম্রাট ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো এখন ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটা বৃষ্টিটা
যেন হঠাৎ খুব জোরে নেমেছে এতক্ষণে হয়তো ডক্টর এস,.কে বেহতীর ডেড বডি পুলিশ পোসমাটাম এর জন্য মর্গে পাঠিয়েছে হঠাৎ কি যেন মনে হলো সম্রাটের বেঁচে যাবে
নাতো?"
পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল সম্রাট মুখে একটা তৃ প্তির হাসি। একটা ট্রে তে করে চা নিয়ে ডক্টর মায়া ডাইনিং রুমের টেবিলে এসে রাখল।
সম্রাট সেই দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল সিগারেটে টানদিয়ে চলেছে সম্রাট।
"তৃ ষা কেমন আছে সম্রাট ?তোদের বিয়েতে ইনভাইট করলি না তো? "চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কথাটা বললেন ডঃ মালা মুখার্জি।
"গত দুই বছর তৃ ষার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই ।কথাটা বলে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছু ড়ে ফেললো সম্রাট ।এসে বসল ডাইনিং রুমের টেবিলে এক কাপ চা হাতে
তু লে নিল ।
"তৃ ষার সাথে যোগাযোগ নেই মানে কিন্তু কেন সম্রাট?
তোদের তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছিল ?"একটু অবাক হয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করল ডক্টর মালা মুখার্জি।
কথাটা যেন বুকে তীরের মতন গিয়ে বিদলো সম্রাটের ।সত্যিই সময়ের কি অদ্ভুত খেলা? সম্রাট কোন উত্তর না দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকলো।
"কাকিমা কেমন আছেন? সম্রাট কথাটা কিছু টা ভয় ভয় জিজ্ঞাসা করল ডক্টর মালা মুখার্জি ।
"আমার মা মারা গেছেন লাস্ট ইয়ার চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কথাটা বলল সম্রাট
"ওহো আই এম সো সরি সম্রাট কিন্তু কিভাবে মারা গেলেন ?
"আমি লাস্ট দুই বছর ওই এক্সিডেন্ট এর পর গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম ।তোদের এন.কে রয় সুপার স্পেশালিটি নার্সিংহোম এর মালিক ও ড:বেহতী মিলে আমাকে শেষ করে
দেওয়ার প্ল্যান করেছিল ।গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে মায়ের শরীরটা হঠাত খারাপ হয়। বিগত দুই, তিন মাস যাবত পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল। বাবা আর দিদি জামাইবাবু মিলে
মাকে R. K DUTTA নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানে বলা হয় মায়ের পেটে গলব্লাডার স্টোন হয়েছে একটা ছোট্ট সার্জারি করতে হবে।
কিন্তু জামাইবাবু আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য মাকে তোদের এন.কে .রায় সুপার স্পেশালিটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে এম.আর.আই ও অন্যান্য পরীক্ষা করে জানানো
হয় শুধু গলব্লাডারে নয় আমার মায়ের বাইল ডাক্ট এ ও পাথর রয়েছে।
যেটা ইমিডিয়েট অপারেশন করাতে হবে ।দু লক্ষ টাকার মতন প্যাকেজ দেওয়া হয় ।ডক্টর এস. কে বেহতীর সাথে কথা বলে বাবা ও জামাইবাবু খুব সন্তুষ্ট হন এবং
অপারেশনের জন্য রাজি হয়ে যান।
ডক্টর এস .কে .বেহতি বলেন "প্রথমে ERCP করা হবে ।বাইল ডাক্ট এর স্টোন বের করা হবে ।তার দুইদিন পর এন্ডোস্কোপ করে গলব্লাডার স্টোন রিমুভ করা হবে ।পেশেন্ট
এক সপ্তাহের মধ্যে একদম সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।
মাকে 3 ফেব্রুয়ারি N. K ROY সুপার স্পেশালিটি নার্সিংহোমে এডমিট করানো হয়।
4 ফেব্রুয়ারি ERCP করা হয় ।কিন্তু বাইল ডাক্ট স্টোন রিমুভ এর সময় মায়ের প্যানক্রিয়াস ইনজিওর হয় ।কথাটা শোনার পর যেন ভয়ে-আতঙ্কে মাটিতে মিশে যাচ্ছিলেন
ডক্টর মালা মুখার্জি কি সাংঘাতিক ব্যাপার উনি তাহলে সম্রাটের মা ছিলেন?
সম্রাট প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দাঁড়ালো ।
"তারপর? জিজ্ঞাসা করল মালা মুখার্জি।
"মায়ের সারা শরীরে বিষাক্ত রস ছড়িয়ে পড়ে ।যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় প্যানক্রিয়াটাইটিস। যেটা পড়ে সিভিয়ার প্যানক্রিয়াটাইটিস এ পরিণত হয় ।
মায়ের শরীরে ইন্টার্নাল ব্লীডিং শুরু হয় ।
17 ই ফেব্রুয়ারি বুকে প্রচণ্ড ব্যথা ওঠে, প্রবল শ্বাসকষ্ট ,শুরু হয় সারা শরীরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এ ভর্তি হয়ে যায় মাকে ভেন্টিলেশনে পাঠানো হয়।
সম্রাট আস্তে আস্তে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো এখন ঘড়িতে সন্ধ্যা 7:30 নিচে রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাচল করছে তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে আরেকটা সিগারেট বের
করে ধরাল সম্রাট।

ক লি ক থা-২০

ডক্টর মালা মুখার্জির ফোনে একটা মেসেজ এলো আজ বিকেলে ডক্টর এস কে বেহতী কে ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে খুন করা হয়েছে ।
একজন কলিগ এসএমএস করেছে গ্রুপে ।গায়ের রক্ত ঠান্ডা হয়ে উঠল ডক্টর মালা মুখার্জির।
সেই দিকে না তাকিয়ে সম্রাট নিজের মনে বলে চলেছে " সেইদিন মাকে কয়েক ইউনিট ব্লাড দেওয়া হয় ,প্যানক্রিয়েটিক স্টেন বসানো হলো।
Splenic artery তে। 6 ঘণ্টা ধরে চলল অপারেশন ।
পরের দিন 18 ফেব্রুয়ারি মায়ের হিমোগ্লোবিন ড্রপ করে। হিমোগ্লোবিন লেভেল 6 নেমে এসেছিল ।যেটা 11 থেকে 12 থাকার কথা সিটি
স্ক্যান করে দেখা গেল Splenic artery থেকে ইন্টারনাল ব্লিডিং হচ্ছে ।
মায়ের আবার অপারেশন করা হলো পেটের ভেতর
Organ গুলোর এমন অবস্থা ছিল কিছু ই বোঝা যাচ্ছিল না ।টক্সিন এ ভর্তি হয়ে গেছিল আমাদের জানানো হয় অপারেশন সাকসেসফু ল
হয়েছে ইন্টার্নাল ব্লিডিং বন্ধ হয়েছে।
পাঁচ লাখ টাকার ইন্সুরেন্স করা ছিল। বিল হল তখন পযন্ত ষাট লক্ষ টাকা। টাকা মেটাতে গিয়ে বাবা সব্ শান্ত হলেন। কিন্তু মা কে বাঁচানো
গেল না।
কথাটা বলে কিছু ক্ষন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সম্রাট।

"তোর মায়ের পেটে ইলেওস্টমি করা হয়েছিল ।পেটের ভেতর প্রত্যেকটা অর্গান একটার সাথে একটা জড়িয়ে গেছিল ।আমরা পেটের ভেতর
থেকে ডেড সেল, রক্ত জমাট বেঁধেযে ইনফেকশন হয়ে গেছিল সেগুলো, দূষিত রক্ত বার করি।
কাকিমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল ।কাকিমা সবাই কে চিনতে পেরেছিল ।আমরা সিদ্ধান্ত নিই যদি আবার জ্বর আসে হিমোগ্লোবিন লেভেল ফল
করে একই প্রসিডিউর আবার করা হবে ।"একটানা কথাগুলো বলে যাচ্ছিল ডক্টর মালা মুখার্জি ।
"দেখ সম্রাট তোর মায়ের মৃত্যুর জন্য তু ই আমাকে দায়ী করতে পারিস না ।তোর সাথে যেটা হয়েছে আমি জানি অন্য কেউ থাকলেও এই
একই কাজ করতো ।আমি যদি সেইদিন কোর্টে সবার সামনে স্বীকার করতাম যে ড: বেহতীর ভু লের জন্যই ঐ বাচ্চা মেয়েটা মারা গেছিলো
তাহলে ওরা তোর মতন আমার ক্যারিয়ার শেষ করে দিত।
তু ই তো জানিস আমার বাবার কত দিনের স্বপ্ন?
আর আমি জানি তু ই আজকে ড: বেহতীকে মার্ডার করে এখানে এসেছিস ।"
ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর মালা মুখার্জি।
"ভু ল মানুষ মাত্রই হয় মালা। কিন্তু এক ভু ল বারবার হয়না ।এই এন. কে. রয় মাল্টিস্পেশালিটি নার্সিংহোম অনেক জীবন এইভাবে শেষ
করেছে। শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ মেটানোর জন্য অনেক পরিবারকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছে। তোরা বেঁচে থাকলে এইরকম অনেকে মারা
যাবে তোরা শুধু টাকা চিনিস মালা। আর না মালা ।আর তোর ওই রক্তমাখা হাত দিয়ে আমি কাউকে খুন হতে দেব না ।আমি একে একে
তোদের সবাইকে শেষ করবো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ডক্টর মালা মুখার্জি ।একটা গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল ডক্টর মালা
মুখার্জির মাথার ঘিলু।
সম্রাট আস্তে আস্তে এবার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল একটা পরিতৃ প্তির হাসি।
"আর তু ই পারবি না কাউকে খুন করতে কু ত্তার বাচ্চা। অনেক জনকে খুন করেছিস তু ই ।তোর বাবা কোনদিনও টাকা দিয়ে তোকে ভালো
সার্জেন্ট বানাতে পারেনি ।টাকা দিয়ে সবকিছু হয় না। "
(গল্পটি লেখকের লেখা মুখোশ এর আড়ালে গল্পের একটা অংশ)
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-সা

ব, ফরেস্ট গার্ড কে হাত করে এসেছি।

- বাহ্ খুব ভালো। তু মি তো প্রথমে বলেছিলে কোনভাবেই নাকি এই ডিগরিগড় ফরেস্টে শিকার করা যাবে না।
- হ্যাঁ সাব, গার্ড দাদা কিছু তেই রাজি হচ্ছিল না। তারপর টাকার অঙ্কটা শুনেই...
- হুঁ হুঁ বাবা, তু মিও তো তাই করেছিলে। টাকার লোভেই তো রাজি হলে। তু মি তো আবার কি সব দানব টানবের কথাও বলছিলে!
- হ্যাঁ সাব। দানবের কথাটা একদম সত্যি। আমি ছোট থেকেই শুনে আসছি। ও জঙ্গলে শিকার করা মানা আছে। দানবে খেয়ে ফেলে।
- রাখো তোমার দানব। আমার নাম চন্দ্রনাথ মল্লিক। চলো আমার সাথে, কোন দানব খেয়ে ফেলে তোমাকে দেখি একবার।
- মা, মা দেখ, একটা ভালুকের ছানা পেয়েছি। উকে আমি পালব।
- ওরে বুধিয়া, দিনভর বনে বাদাড়ে ঘুরে তু র আশ মেটে নাই, যে এ কচি ভালুকের ছানাটারে লিয়ে এসেছিস!
- হাঁ মা, উ একা বনে থাকতি পারবেক নাই। উটার মা'টা মরে গেছে। কিছু অসুক ছিল মনে লয়। উকে একা ছেড়ি আসুম কেমনে।
- তু ই কেমন বল দিকি বুধিয়া? বনের পশুর লগে তর এতো মায়া কেন বল দিকি?
বুধিয়া বড়ো করতে লাগল ভালুক ছানাটাকে। নাম দিল ভলু। ভু লুর সাথে চলত ওর খেলা আর গল্প। সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত
বুধিয়া। সাথে থাকত ভলু। বনের সব পশু ছিল বুধিয়ার প্রিয়।
কলি কথা-২৬

পশু গুলোও চিনত বুধিয়াকে। যখন তখন দেখা যেত, বুনো মোষ, হাতি, ভাল্লুকের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুধিয়া। কিংবা খেলা করছে, শিয়ালের বাচ্চা বা চিতাবাঘের
ছানার সাথে। জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল ওর ঘর বাড়ি। অনেক বুঝিয়েও বুধিয়ার বাবা মা আটকাতে পারেনি তাদের খ্যাপা ছেলেকে।
ভু লুর সাথে সাথে বুধিয়া নিজেও বড়ো হয়ে উঠল। কিন্তু ওদের বন জঙ্গলের এই সহজ সরল জীবনে নেমে এলো অন্ধকার, যখন এক শিকারীর গুলিতে হঠাৎ করে প্রাণ
হারাল ভলু।
রাতের খাওয়া সেরে রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে বারান্দায় বসে বিজয় থাপার জন্য অপেক্ষা করছিলেন চন্দ্রনাথ। এই জঙ্গলে পশু আছে অনেক, খোঁজখবর নিয়ে এসেছেন।
এখানকার স্থানীয় ছেলে বিজয়। টাকার লোভ দেখিয়ে রাজি করিয়েছেন, শিকারে সঙ্গী হবার। এখন বয়স হয়েছে, সাথে একজন কেউ থাকলে ভালো। বয়সকালে
শিকারের নেশায় একা একাই ঘুরে বেড়াতেন জঙ্গলে জঙ্গলে। কিন্তু সরকার থেকে আইন করে শিকার বন্ধ করে দেওয়ায় সব বন্ধ। তবে সুযোগ খুঁজে, টাকা খাইয়ে মাঝে
মধ্যে শখ মিটিয়ে নেন।
আজ খুব উত্তেজনা অনুভব করছেন। অনেকদিন পর আবার গর্জে উঠবে তাঁর রাইফেল। এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে কোনও হিংস্র পশুর দেহ। সেই থ্রিলের মজাই
আলাদা।
- সাব, আমি এসে গেছি।
আচমকা বিজয়ের গলার আওয়াজে চমকে উঠলেন চন্দ্রনাথ। বেরিয়ে পড়লেন জঙ্গলের উদ্দেশ্যে।
বিজয় টর্চে র আলো ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, ওর একহাতে বাঁশের মোটা লাঠি। চন্দ্রনাথেরও এক হাতে পাওয়ারফু ল টর্চ , অন্য হাতে রাইফেল।
- কই হে, তোমার গার্ড কই? অতোগুলো টাকা খেয়ে কি ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে? তু মি যে বললে ও এসে বনের ভেতরের জলাটায় যাবার শর্টকাট রাস্তা দেখিয়ে দেবে, যেখানে
জন্তুগুলো জল খেতে আসে।
- হ্যাঁ, সাব। গার্ড দাদা এখানেই থাকবে বলেছিল। এখান থেকেই তো আসল ঘন বনের শুরু। আমরা বরং কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করি এখানে।
- সাব!
হঠাৎ গলার আওয়াজে পেছনে ফিরল চন্দ্রনাথ আর বিজয়।
- ওই তো গার্ড দাদা এসে গেছে। সাব আপনি ওই দাদার সাথে চলে যান। আমি আর যাবনা।
বিজয় গলায় স্বস্তির আভাস।
এতোগুলো টাকার লোভ ছাড়তে পারেনি, তাই সে এসেছে।কিন্তু এখন এই বনের মধ্যে ঢোকার সাহস আর হচ্ছে না।
- তোমার সাথে তো এমন কথা ছিল না।
- সাব, আমায় মাফ করুন। এ জঙ্গলে আমি যেতে পারবনা। আপনাকে আমি টাকা ফিরিয়ে দেব।
একথা বলে উল্টো পথে হাঁটা দিল বিজয়।
চন্দ্রনাথ কিছু বললেন না আর, এসব মুখ্যু কাওয়ার্ডে র দল।
- সাব, শিকার কি না করলেই নয়? মানে এই জঙ্গলটা শিকারের জন্য মোটেও ভালো না।
গার্ড অদ্ভুত গলায় বলল।
- এতোগুলো টাকা খেয়ে এখন আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ? জলাটা দেখাতে নিয়ে যাবে কিনা বলো? প্রচণ্ড রেগে গেলেন চন্দ্রনাথ।
- ঠিক আছে সাব, চলুন তবে।
অন্ধকার বনের পথ ধরে গার্ডে র পেছনে এগিয়ে যাচ্ছে চন্দ্রনাথ। গার্ডে র কথায় নিভিয়ে দিয়েছে টর্চ । হালকা চাঁদের আলোই ভরসা।
জঙ্গলের মধ্যে হাঁটাচলা করতে চন্দ্রনাথ কখনো ভয় পায়নি কিন্তু আজ একটা শিরশিরানি অনুভব করছিল। নিশিদানব সম্পর্কে কথাগুলো বোধহয় ছাপ ফেলেছে মনের
মধ্যে। গার্ড ছেলেটা কিন্তু নির্বিকার ভাবে হেঁ টে চলেছে সামনে।
হঠাৎ চন্দ্রনাথ দেখল, সামনে একটা জলা, অনেকগুলো পশু দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, অদ্ভুত হিংস্র দৃষ্টিতে ওরা সবাই তাকিয়ে আছে চন্দ্রনাথের দিকে, এগিয়ে আসছে
ক্রমশ। আঁতকে উঠল চন্দ্রনাথ, অতগুলো পশুকে কাছে আসতে দেখে রাইফেল তু লতেও ভু লে গেল সে।
পিছোতে গিয়ে হঠাৎ কীসের ওপর যেন পা পড়ল। চকিতে তাকিয়ে দেখল, গার্ড টার দেহ পড়ে আছে মাটিতে। গার্ড ছেলেটা তো তার সামনেই ছিল, তাহলে ওর দেহ এখানে
পড়ে আছে কীভাবে?
চমকে সামনে দাঁড়ানো গার্ডে র দিকে ফিরতেই চন্দ্রনাথের বিস্ফারিত চোখের সামনে গার্ডে র দেহটা এক ভয়ঙ্কর লোমশ প্রাণীতে পরিবর্তি ত হয়ে গেল। ভীষণ এক হুঙ্কার
ছেড়ে সে দুহাত বাড়িয়ে দিল চন্দ্রনাথের দিকে।
দুমড়ানো মোচড়ানো ক্ষতবিক্ষত চন্দ্রনাথের দেহের সামনে বসে বিজয় ভাবছিল, নিশিদানব তাহলে আজও রক্ষা করছে, জঙ্গলের পশুদের!
প্রিয় ভলুর মৃতদেহের সামনে শোকাহত বুধিয়াকে স্বান্তনা দিয়েছিল গ্রামের এক তান্ত্রিক, "যদি চাস, তোর আত্মাকে ভলুর শরীরে প্রবেশ করাচ্ছি, দানবের রূপ পাবি তু ই।
শিকারীদের লালসার হাত থেকে যুগ যুগ ধরে বনের জন্তুদের রক্ষা করবি।"

কলি কথা-২৭

"এ

ক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, এই নিন পুরো সাড়ে তিন হাজার টাকা আছে”।সাতটা পাঁচশো টাকার
নোট দোকানদারের হাতে দিয়ে বলে অঞ্জলি।

টাকাটা গুনে নিয়ে একটা বাচ্চাদের ফ্রক প্যাকেটে ভরে অঞ্জলীর হাতে দেয় দোকানদার।
আজকে তার যে কী আনন্দ হচ্ছে। ঠিক এইরকম একটা ফ্রক সে গীতা দিদির বাড়িতে দেখেছে।
“দিদি সৌমির এই ফ্রকটা কোন দোকান থেকে কিনেছো গো”? প্রশ্ন করেছিল অঞ্জলি।
সৌমি হল গীতার মেয়ে।
“এইটা বাজার কলকাতা থেকে কেনা,পুরো ছ..হাজার টাকা দাম” একটু দাম্ভিকতার সাথেই উত্তরটা দিয়েছিল গীতা।
অঞ্জলীর আট বছরের মেয়ে ছু টকি রোজই পুজোর জামার জন্য মায়ের কাছে বায়না করছে।
ছু টকি ও সৌমি প্রায় সমবয়সী।
কিন্তু আজ পাড়ার সন্দীপনী বস্ত্রালয়ে একদম একই রকমের ফ্রক সাড়ে তিন হাজার টাকায় পেয়ে গেল অঞ্জলি।কালার,ডিজাইন সব হুবহু এক।সে গিয়েছিল
চার,পাঁচশো টাকার মধ্যে একটা জামা কিনতে। কিন্তু যখনই ফ্রকটা চোখে পড়ে সে আর টাকার কথা ভাবে না বাবুদের বাড়ি থেকে পাওয়া বকশিশের পুরোটা দিয়েই
সে জামাটা কিনে নেয়। এই বছর পুজোয় না হয় একটু টানাটানি করেই চলবে।
কিন্তু ফ্রকটা দেখে ছু টকির মুখে যে হাসিটা ফু টে উঠবে সেটা চিন্তা করেই অঞ্জলীর মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।
সে প্যাকেটটা ব্যাগে ভরে নিয়ে গীতা দের বাড়িতে যায় এইখানের কাজ সম্পূর্ণ করে বাড়ি ফিরবে।
“ভীড় করে ইমারত, আকাশটা ঢেকে দিয়ে
চুরি করে নিয়ে যায়, বিকেলের সোনা রোদ”।
আজ ষষ্ঠী পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে তারস্বরে গান বাজছে।
“আমার সোনা মায়ের এবার পুজোয় কটা জামা হয়েছে”?
“দিম্মা আমার পনেরোটা জামা হয়েছে”।
ছোট্টো সৌমি ভিডিও কলিং এ তার দিদিমার সাথে কথা বলছে. সামনে খাটের উপর তার সমস্ত জামাগুলি সাজানো।
“ছোটো ছোটো শিশুদের শৈশব চুরি করে
গ্রন্থকীটের দল বানায় নির্বোধ”
“ওহ মাইকটা এতো জোরে বাজছে না, অঞ্জলী জানালাটা বন্ধ কোরে দেতো, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছেনা”চেঁ চিয়ে ওঠে গীতা।
“আচ্ছা আমায় জামাগুলো দেখাও তো দিদিভাই”
সৌমির দিদিমা জামাগুলো দেখতে চায়।
“এই দেখো...এক, দুই, তিন,..........সাত,আট, নয়,......বারো, তেরো,চোদ্দো...চোদ্দো,কি হোলো আরেকটা জামা কোথায় গেলো? ও..মা..আমার আরেকটা জামা
কোথায় গেলো”?
ব্যাপারটা গীতাও লক্ষ্য করেছে সবগুলোই রয়েছে শুধু একটা ফ্রক নেই.
“দাঁড়া আলামারীতে আছে বোধহয়” বোলে সে আলমারীটা ভালোকরে খুঁজে দেখে। “না অলমারীতে নেই তো। তবে কোথায় গেলো”?
গীতা সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে কিন্তু ফ্রকটা কোথাও খুঁজে পায়না।
হঠাৎ তার ঘরের এক কোনায় একটা বাজারের ব্যাগের দিকে নজর যায় “এটা এইখানে কোথা থেকে এলো”? ভেবে ব্যাগটা টান দিতেই তার মধ্য থেকে একটা
পলিথিনের ব্যাগ মেঝেতে পড়ে যায় এবং তার ভীতর থেকে একটা বাচ্চাদের ফ্রক বেরিয়ে আসে।
“আরে এই তো সৌমির ফ্রকটা এটা এই ব্যাগের মধ্যে এলো কি করে”?
ইতিমধ্যেই ঘরের মধ্যে অঞ্জলি প্রবেশ করেছে। সে ছু টে এসে গীতার হাত থেকে ফ্রকটা নিয়ে বলে “ও দিদি এটা আমার গো আমি সকালে আমার মেয়ের জন্য কিনে
এনেছি”।
কিছু ক্ষণ অঞ্জলীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গীতা, তারপর বলে,”তোর সারা মাসের মাইনে দিয়েও এইরকম একটা ফ্রক কিনতে পারবি কি”?
“ ও দিদি, তু মি বিশ্বাস করো আমি আজকে সকালেই এটা কিনে নিয়ে এসেছি। দাঁড়াও তোমাকে রশিদটা দেখাচ্ছি”। বলে পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে হাত ঢোকায়
অঞ্জলি। কিন্তু কি হলো, রশিদটা কোথায় গেল”? প্যাকেটটাকে ভালো করে ঝাড়তে থাকে সে,আর এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। কিন্তু রশিদটা খুঁজে পায়না।
গীতা,অঞ্জলীর কার্যকলাপ যত দেখছে তত তার মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠছে। এইবার সে আর থাকতে না পেরে অঞ্জলীর গালে একটা কষিয়ে চড় মারে
“তোকে আমি কত বিশ্বাস করতাম, শেষে কিনা তু ই আমার ওইটুকু বাচ্চা মেয়েটার ফ্রক চুরি করলি”।

সে অঞ্জলীকে ধাক্কা দিতে দিতে ঘরের বাইরে বের করে দেয়। “একদম বেড়িয়ে যা আমার বাড়ি থেকে, তোর
একটু হাত কাঁপলো না ওইটুকু বাচ্চা মেয়ের জিনিসটা চুরি করতে? দূর হয়ে যা, আর কোনদিন যেন তোকে
আমাদের বাড়ির আশেপাশে না দেখি। আজকে ছেড়ে দিলাম, এরপর কিন্তু পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব”।
“ও দিদি তু মি বিশ্বাস করো ওটা আমার,আমি সকালে ছু টকির জন্য কিনে নিয়ে এসেছি। ও দিদি গো,ও দিদি,
শোনো না.....”
কোন কথাই কানে যাচ্ছেনা গীতার সে অঞ্জলীর মুখের ওপর সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।
এত চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে গীতার স্বামী বিনয় বাথরুম থেকে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে আসে।ব্যাপারটা
কি হয়েছে সে কিছু ই বুঝতে পারছেনা। বিনয় অবাক হয়ে গীতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।
“কি হয়েছে”? প্রশ্ন করে সে।
“ও দিদি দরজাটা একটু খোলো না” বাইরে থেকে আকু তি ভেসে আসছে।
“জানোতো অঞ্জলি কি করেছে”?
“কি করেছে”?
কলি কথা-২৮

“ও...মা...মা...এই দেখো জামাটা পেয়ে গেছি” খাটের নিচ থেকে একটা ফ্রক হাতে বেরিয়ে আসে সৌমি।
এই চ্যাঁচামেচির মধ্যে সে যে কখন খাটের নিচে ঢুকেছে সেটা খেয়াল করেনি গীতা।
“এটা তু ই কোথায় পেলি”?
“এটা না খাটের নিচে পড়ে গেছিল। আমি নিয়ে এলাম”।
“তাহলে এটা কার”? হতভম্ব হয়ে যায় গীতা।
খুব চাপা স্বরে বাইরে থেকে গানের শব্দটা ভেসে আসছে...
“এরপর চুরি গেলে বাবুদের ব্রিফকেস
অথবা গৃহিণীদের সোনার নেকলেস।
সকলে সমস্বরে একরাশ ঘৃণা ভরে
চিৎকার করে বলে
চোর চোর চোর চোর চোর”
এমন সময় টি টেবিলের পায়ের কাছে নজর যায় বিনয়ের সেখানে একটা কাগজ পড়ে আছে।কাগজটা তু লে নেয় সে, তাতে লেখা আছে
সন্দীপনী বস্ত্রালয়, নাম:- অঞ্জলি কর্মকার,লং ফ্রক ১পিস, মূল্য:-৩৫০০ টাকা।
ছু টে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয় গীতা। কিন্তু অঞ্জলি সেখানে আর দাঁড়িয়ে নেই..
দরজা খোলার সাথে সাথে গানের শব্দটা আবার তীব্র হয়ে ওঠে..
“প্রতিদিন চুরি যায় মূল্যবোধের সোনা
আমাদের স্বপ্ন আমাদের চেতনা..........”

কলি কথা-২৯

পথিক আমি
খোঁজ করি ভালোবাসা।
হোক না চপল,কপট সে,
হোক না মিথ্যে আশা।
তবু হেঁ টে যাই,
আমার ক্লান্তি নাই,
সহজে মানিনা হার।
যদি খুঁজে পাই,
মনে আশা তাই,
এগোব,এ পণ আমার।
পথে সংগোপনে,
দেখেছি কয়েকজনে,
ভালোবাসা নেবে? বলে হাঁকে।
ও যে চোরাবালি,
ভেতরটা খালি,
বাইরে সাজানো রাখ্ঢাকে।
দিনশেষে ঘরে ফিরে,
হারিয়ে ঘুমের ভিড়ে,
ক্লান্তিবশে এসেছে স্বপন।

কে যেন বলে সেথা,
মিছে খোঁজো যথাতথা
খুঁজে দেখো মনের গোপন।
......

কলি কথা-৩০

না মশাই, নাকে সর্দি লাগলে আমি ঘর থেকে বেরোই না মোটেই।
মোটকথা উচিতও নয়।

আর চিৎ হয়ে পড়ে থাকার ইচ্ছে আমার নেই। সেই যে চিৎপটাং
হয়েছিলাম, তার জেরে চিত্ত আমার এখনও চঞ্চল। তাই নাকেচোখে
জল ছলছল করলেই আমি সতর্ক হয়ে যাই। কি বললেন ? - - কেন ?
বলছি মশাই বলছি।
সেটা ভাদ্রমাস। বেলা দশটা মতো হবে। গরম গুমোটে একেক্কার
অবস্থা। যাই বলুন ভাদ্রমাস ভদ্রমাস নয় মোটেই। যেমন রোদ তেমনি
গুমোট। কপালের ঘাম নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে কখন যে
বাদুরঝোলা হয়ে ঝু লবে আর কখন যে সেটা টপকে পড়বে সামনে
বসে থাকা ভদ্রলোকের টাঁকে তা আন্দাজ করা বড়ই শক্ত। -"আচ্ছা
অভদ্র লোক তো মশাই ! নাকের সর্দি আমার মাথার উপর ফেলছেন
!" সরোষে তাকালেন ভদ্রলোক।
-"আরে না মশাই সর্দি নয় স্বেদ, স্বাদে দেখুন একদম লবণাক্ত।" আমি
সাফাই দিই।
ভদ্রলোক আমার সাফাইয়কে স্রেফ উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "সে তো
সর্দি ও নোনা হয় !"

আমি নিজের ভু ল স্বীকার করে বললাম,"হয়। সর্দি নোনা হয়, রক্তও নোনা হয়। একমাত্র নোনা ফলটাই যা নোনা হয় না। ভগবানের এ কিরকম বে-আক্কেলে
কাজ দেখুন তো। নামে নোনা আর স্বাদে মিষ্টি। আবার এই সফেদার কথাই ধরুন, সফেদের চিহ্নমাত্র নেই। কিরকম কাঠকাঠ রং। " রং চড়িয়েই বললাম।
ভদ্রলোক আমার কথায় পাত্তা না দিয়ে বললেন,"জানি হে জানি। সর্দি কিরকম ছোঁয়াচে জানেন ? যদি ধরে যায় ! তখন কি কেলো হবে জানেন ?"
"সর্দি হতে নিউমোনিয়া অ্যালবেনিয়া তানজানিয়া এমনকি করোনাও হতে পারে। " আমি গণনা করে করে বলি। আমার কথা শুনে আঁতকে ওঠেন
ভদ্রলোক, "করোনা ! সে তো ভয়ঙ্কর রোগ মশাই। আছে নাকি আপনার ?"
করোনা যে আলু মুলো নয়, কোনও মূল্যেও পকেটে করে আনা যায় না সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎই এক অফিসযাত্রী ভদ্রলোক তার পা
হতে মোজাখানা খুলে আমার নাকের কাছে ধরলেন। বেশ সহৃদয় মেজাজেই ধরলেন। কিন্তু সেই পুরুর আমলে ধোওয়া পুরু ময়লা সম্বলিত মোজার
খোশবাই নাকে গুঁ তো মারতে লাগল। উপস্থিত যাত্রীরাও আসন্ন বিপদ আঁচ করে স্ব স্ব নাক চেপে ধরলেন।
কিন্তু এই হতভাগ্যের সে সৌভাগ্য হলো না। সামনের দৃশ্যপট টলতে লাগল। ঘাড় গুঁ জে পড়লাম এক ভদ্রমহিলার উপর। চারপাশ থেকে আওয়াজ এলো 'মৃগী... হিস্টিরিয়া..."। কেউ কেউ তো স্ট্রোক বলে সন্দেহ করে বললেন,"আহা বেচারা রে ! অকালে চলে গেল। যদি কোনোভাবে বেঁচেও যায় তবে এক অঙ্গ
পক্ষাঘাত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। "
জ্ঞান ফিরেছিল তৎক্ষণাৎই কিন্তু অজ্ঞান থাকারই ভাণ করলাম। এতে জান ও মান দুটোই বাঁচে। এদের যা বাস্তববুদ্ধি তাতে জ্ঞান ফিরলেই না
আইসোলেশন সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়। তাছাড়া দিব্যি আছি। গন্তব্য পর্যন্ত এভাবেই পৌঁছতে পারলে অনেক।
"ও মশাই, আমার নুডলসের দফারফা করে দিলেন তো !" নাড়া দিলেন ভদ্রমহিলা। দেখলাম যে বস্তুটির উপর মুখ গুঁ জে পড়েছি সেটা একটা ঢাকনাহারা
টিফিনবাক্স। সম্ভবত আমার পতনের অভিঘাতেই কোনও একভাবে সেটি ব্যাগ হতে বেরিয়ে আসে ও ঢাকনাচ্যুত হয়ে আমার বদনকমলে লেপ্টে যায়।
একদম লপটালপটি।
সেই নুডলসের ধাগাগুলো সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে টানতে লাগলাম। সাম্প্রতিক রক্তে চিনি বেড়ে যাওয়ায় রেশনে কন্ট্রোল করেছেন গিন্নী। তাই খাবার দেখলেই
বুকের ভেতরটা চিনচিন করে ওঠে। একটু চিনতে চায়, চাখতে চায়। রসগোল্লা তু লে দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে গলিয়ে দিতে চায়। যাক, কিছু টা অন্তত
ক্ষতিপূরণ হলো। টম্যাটো কেচাপ থাকলে জমে যেত। জ্যাম হলেও মন্দ হতো না, রুটির সাথে বস্তুটি থাকলে খাদ্যনালীর জ্যাম ছেড়ে যায়। কি আর করা
যায় বলুন ! যা আছে ওই অনেক।
এদিকে যখন তেলেঙ্গা সাপের মতো নুডলসেরা আমার উদর গহ্বরে প্রবেশ করছে তখন একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক এগিয়ে এলেন। বেশ কষ্ট স্বীকার করে
আমাকে পাঁজাকোলা করে তু লে শুইয়ে দিলেন বাসের পেছনে রাখা শাড়ি-গামছা-ব্লাউজের গাঁঠরির উপর। গাঁঠরিওয়ালা প্রতিবাদ করলেও পাত্তা দিল না
কেউ। সবাই বলল, "বিপদের সময় আমার-তোমার করবেন না তো ! দেখছেন না, ভদ্রলোক মরতে বসেছেন।"
এতক্ষণে চোখ খুললাম। কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে ? সয়াসস মেশানো নুডলস খেয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। একটু জল চাই - জল। মিহি গলায় বললাম "জল... একটু জল..."
আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক আদিবাসী মহিলা স্নেহার্ত চোখে আমার দিকে চাইলেন। এরপর নাইলনের থলে হতে জলের বোতল বের করে আমার দিকে
এগিয়ে এলেন। আমিও হাঁ করলাম। কিন্তু ঠিক তখনই এক শুভানুধ্যায়ী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। রে রে করে তেড়ে এলেন একেবারে । চোখ পাকিয়ে বললেন,
"স্ট্রোকের রোগীকে জল দেবেন না। একদম না। জল খেলেই ট্যাঁ হয়ে যাবে রোগী।" জিভ বের করে দেখালেন।
সেই শুভানুধ্যায়ীই আমার দফারফা করে ছেড়েছিলেন যদি না সেই ঘটনাটা ঘটত। সে দৃশ্য আপনারা টিভি চ্যানেলে দেখেছেন। তবুও যারা মনে করতে
পারছেন না তাদের জন্য বলি।
শুভানুধ্যায়ীটি আমার অবস্থা বিবেচনা করে আশঙ্কিত হলেন। বললেন,"স্ট্রোক নাও হতে পারে। সম্ভবত হার্ট-অ্যাটাক। এরকম ক্ষেত্রে.... এরকম ক্ষেত্রে...."
এরকম ক্ষেত্রে কি করা যায় তা চিন্তা করতে লাগলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ তার মাথায় এল সেই ভীষণ আইডিয়া। হলিউড টলিউডের সিনেমা ঘুরতে লাগল
মাথায়। ড্রাইভারের দিকে দৌড়ে গেলেন তিনি। পটাপট দুটো তার ছিঁড়ে তার সঙ্গে নিজের ব্যাগে রাখা তার জুড়ে দিলে। জোর কদমে এগিয়ে আসতে
লাগলেন আমার দিকে। কি হতে চলেছে তা ভেবেই বুক শুকিয়ে গেল। উঠেই দৌড় দিতে হবে।
এদিকে তারের কানেকশন এদিক ওদিক হতেই থাবা তু লে দাঁড়িয়ে পড়ল বাস। বাসের যাত্রীরা একজায়গায় জড়ো হয়ে গেল। আমি পড়লাম দু'তিনজনের
উপরে। তার উপরে আরও লোক। সে এক হযবরল অবস্থা। ভূ তে ভূ ত কিলোচ্ছে। নাহ্ , এর মাঝে সেই শুভানুধ্যায়ী লোকটার হদিশ পেলাম না।
সেই থেকে সর্দি , হাঁচি, কাশি যাই হোক না কেন আমি ঘর থেকে বের হই না। বাসে তো চড়ি না কোনোমতেই।

কলি কথা-৩১
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