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যুবকিট যখন দাকােন ঢুকল তখন সখােন kতা বশী নi। eiসময় ভীড় থাকার কথাo
না। eেকবােরi ভর dপুর। লাকজন সবাi িনেজর িনেজর কােজর যায়গায় ব s। dপুেরর
খাবার সময় eখেনা হয়িন। যােদর কােজর িনিদ সময় নi তারাi eiসময় কনাকাটা
করেত আেস।
দাকােন ঢুেক চািরিদেক দৃি বুিলেয় দখল যুবকিট। িবশাল দাকান। লmা লmা
শােকেসর সাির। ভতেরর িবেkতাo eখন সংখ ায় কম। ভীড় কম থাকায় িনেজেদর কাজ
সের িনেc। যখােন পেমn িদেত হয় সখােন কu নi। eকটু dের আেরকজেনর সােথ
িনচুsের আলাপ করেছ। dেয়কজন িবেkতা যুবেকর িদেক তািকেয় চাখ িফিরেয় িনল।
iি েত তােক যন বুিঝেয় িদল, িজিনষ পছn করেল তারা িবল কের দেব, aথবা ডাকেল
সাড়া দেব।
স সলেফর িজিনষপt দখার িদেক মেনােযাগ িদল। কেয়ক পা সামেন হঁেট
eেস সখােনi দঁািড়েয় সামেনর সলেফর িজিনষ দখল িকছুkন। eখােন সাবান, টুথেপ ,
oয়ািশং পাuডার, মাথায় দয়ার তল, স াmু eiসব রাখা। তারপেরর সলেফ িমl
পাuডার, সয়ািবন তল, শেষর তল সাজােনা। তারপেরর সলেফ প ােকট করা িচিন, আটা,
ময়দা, সমাi। সলফ দখেত দখেত আেs আেs হঁাটেত r করল স। eেকক সলেফ
eেকক ধরেনর িজিনষ সাজােনা। বিশ িজিনষ িকনেল িল ব বহার করেত পাের। oর
পােশi eকজন িলেত কের aেনক িজিনষপt িনেয় সামেনর িদেক চেল গল। মেনহয় বড়
ধরেনর kতা ei eকজনi িছল দাকােন।
হঁাটেত হঁাটেত kেম ভতেরর িদেক যেত r করল স। জামাকাপড়, খলনা,
pসাধনী থেক r কের শাকসিb, চাল-ডাল, মাছ-মাংস সবিকছুi পাoয়া যায় ei
দাকােন। বশ িকছুটা dের eকটা সলেফর িদেক oর দৃি থামল। সুnর সুnর ছাটবড়
প ােকট সাজােনা সখােন। dর থেকi deকটা নাম পড়েত পারল স। সিদেক পা বাড়াল।
oখােনi পাoয়া যােব তার িজিনষ। aন যায়গায় kতা না থাকেলo eখােন
রেয়েছ dজন। eকজন মিহলা, সে ছাট eকটা মেয়। oরা সেnর প ােকট দখেছ।
কঁােচর oপর aেনকgেলা সেnর প ােকট নামােনা। মিহলা eকটা সেnর প ােকট হােত
িনেয় দখেছ মেনােযাগ িদেয়। সিদেক eকবার তাকাল স। তারপর সলেফর িদেক
িফরল। ডেsর িভতর িদেক সলসম ান িজjাসু দৃি িনেয় চেয় আেছ।
‘ জসিমন দখান তা।’ সলসম ানেক বলল স।
তার সামেনi কঁােচর oপর বশ কেয়ক ধরেনর সn নামােনা রেয়েছ।
সলসম ান আেরা কেয়কিট নামাল। পের নামােনা সবgিলi জসিমন। স eকটা eকটা
কের হােত uিঠেয় িনেয় দখেত লাগল ঘুিরেয় িফিরেয়। সn সmেক িবেশষ িকছুi জােন
না স। জসিমন নােম সn পাoয়া যায় eটুকুi তার jান। িবেkতা তার সামেন eকi
নােমর কেয়ক রকম প ােকট নািমেয় রাখায় aবাক হেয়েছ স। uেlপােl লখা দেখ
ধারনা পাoয়ার চ া করেছ আসেল িবষয় িক। eরমেধ িক আসল নকেলর িবষয় রেয়েছ?
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নািক িবিভn দেশর তরী? নািক aন িকছু? লখা দেখ, প ােকেটর চহারা দেখ বাঝা
যােc না িকছুi।
হঠাৎ কেরi পছন িদক থেক কu টানল যুবকেক। চমেক িপছেন তাকাল স।
ছা মেয়টা তার সাট ধের টেনেছ।
মেয়টার মা ব s িছল িনেজর কােজ। তােক িফের তাকােত দেখ ঘুরল।
d ুিমভরা চােখ চেয় আেছ ছাট মেয়টা। যুবেকর িদেক চেয় হঁাসেছ। বুঝেত সময় লাগল
না িক ঘেটেছ।
মেয়টার মা মেয়র হাত ধের টানল িনেজর িদেক। মুেখ িবরিk। ধমক িদেত
িগেয়o থেম গল। ঘুের যুবকিটর িদেক তাকাল। যুবকিট হঁািসমুেখ তািকেয় আেছ
তারিদেক।
‘সির।’ বলল মেয়িটর মা।
‘িঠক আেছ।’ হঁেস বলল যুবক। ঘুের ছাট মেয়টার িদেক তাকাল। বাধহয়
eখেনা পঁােচ পেড়িন। চাখ কুচঁ েক হািসহািস মুখ কের তািকেয় আেছ তার িদেক। oেক
তাকােত দেখ হঠাৎ কের হঁেস ফলল শb কের। বশ িকছুkন হঁাসল eকাeকাi। তারপর
হঠাৎ কেরi হঁািস থািমেয় সামেনর িদেক ঝুেঁ ক িজভ বর করল।
স aবাক হেয় তািকেয় থাকল তার িদেক। মেয়টার মা হতভm। বুঝেত পারেছ
না িক করেব। হাত িদেয় জিড়েয় ধের রেখেছ মেয়েক। তেব বাধা িদেc না।
মেয়টা eখন হাসেছ দঁাত বর কের। সামেনর dেটা দঁাত নi। বাঝা যােc বশ
আলািপ। aপিরিচত ব িk সmেক কান সংেকাচ নi। হয়ত বািড়েত ei যুবেকর বয়সী
কu রেয়েছ যারসােথ সবসময় eধরেনর ঘটনা ঘটায়। eমিনেতi ei বয়েস কথা
তাতলােনা হয়, দঁাত না থাকায় eর তাতলািম আেরা বশী।
‘িক দখােত বেলেছন?’ eবার িজেjস করল স হঁাসেত হঁাসেত।
p টা তােকi কেরেছ, aবাক হল যুবক। স দাকানদারেক িক বেলেছ জানেত
চাiেছ বুঝেত eকটু সময় লাগল তার। বুঝেত পের হঁেস ফলল সo। হািসহািস মুেখ
বলল, ‘বেলিছ জসিমন। eকটা সn। জসিমন মােন বিল ফুল। বিল ফুেলর গn।’
‘আিমi তা বিল ফুল।’
িহ-িহ কের হঁাসেছ eখন মেয়টা। খুব যন মজার কথা বেলেছ স। শb কের
aনবরত হঁেসi যােc। যুবক ঘুের দখল oর মােক। তার চােখo কৗতুক। তার কােছo
eটা মজার িকছু।
‘তাi নািক? দিখ।’
eিগেয় eেস dহােত oেক uচু কের ধরল স। গােলর সােথ নাক লািগেয় ক
ঁ ল।
যন ফুেলর গn পাoয়ার চ া করল তার গাল থেক।
‘ কাথায় বিলফুল?’ p করল স।
মুচিক হঁািস লেগ আেছ oর মােয়র ঠােট। eবাের স ব াখ া িদল, ‘oর নাম
জসিমন।’
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‘o তাi তা! ’ aবাক হেয় যুবকিট আবার ক
ঁ ল তার গাল, ‘hঁ, eখন eকটু
eকটু পাoয়া যােc। খুব সুnর।’
মেয়টােক আেs কের মেঝয় নািমেয় িদল যুবক। dপা সের মােয়র গােয় হলান
িদেয় দঁাড়াল স। শািড় আঁকেড় ধের চাখ বড়বড় কের তািকেয় আেছ যুবেকর িদেক।
eখেনা তার মুখ থেক হািস যায়িন।
’তুিম িক নেব?’ হািসমুেখ তােক িজেjস করল যুবক।
eকমুhত ভাবল মেয়টা। িক নেব মেন করেত পারল না। তারপর ঘুের দাকােনর
চািরিদেক তাকাল। িক নেব িঠক করেছ। চািরিদেক িজিনষপt দেখ মেন করার করার চ া
করেছ িক নয়া যায়।
িবেkতার িদেক ঘুরল যুবক। শােকেসর oপর রাখা নীল রেঙর eকটা সেnর প ােকট
িবেkতার িদেক ঠেল িদল। ei প ােকটটার সােথi স পিরিচত, eটাi নেব স।
িবেkতা িনচু হেয় ভতর থেক নkাকরা কাগেজর প ােকট বর করল।
জসিমেনর প ােকটটা ঢুকাল তারমেধ । যুবেকর সামেন শােকেসর কঁােচর oপর রাখল।
আড়েচােখ eকবার ছাট মেয়টার িদেক দখল যুবক। eখনo জানায়িন িক নেব স।
বাiেরর িদেক মুখ কের রেয়েছ।
‘কংকাল।’ হঠাৎ কেরi utর িদল মেয়টা।
চমেক uঠল যুবক। কংকাল িনেত চায়?
‘কংকাল !’
িনেজর aজােন-i কথাটা বর হল তার মুখ িদেয়। চােখ িব য় িনেয় ঘুের oর
মােয়র িদেক তাকাল স। দখল সi মুেখ হঁািস নi। তীkদৃি েত চেয় আেছ বাiেরর
দরজার িদেক। ঝট কের সিদেক চাখ ফরাল যুবক।
চারজন লাক দাকােন eেস ঢুেকেছ। দঁািড়েয় আেছ দরজার কােছ। চারজেনরi
মাথায় কােলা মুেখাস। মুেখােস কংকাল আঁকা। pেত েকর হােত িপsল।
িকছু বুেঝ oঠার সময় পল না কu। চারজেনর eকজন drত চেল eল oেদর
িদেক। eকজন সাজা ভতেরর িদেক কাunােরর কােছ ঢুেক িপsল uচু কের ধরল। বািক
dজন িপsল ধের দঁাড়াল দরজার কােছi। dজন dিদেক মুখ কের। পুেরা দাকান কাভার
কের।
‘খবরদার কu নড়েব না। খুিল uিড়েয় দব।’ িচৎকার করল ভতের ঢাকা
লাকটা। diহােতর মুেঠায় িপsল ধের দাকােনর চািরিদক ঘুরাল।
দাকােনর কমচারীরা মুিতর মত থেম গেছ িনেজর িনেজর যায়গায়। a ভি েত
বুিঝেয় িদেc কu বাধা িদেত যােc না eেদর। আর িকছু বলা pেয়াজন নi।
oেদর িদেক আসা লাকটা eিগেয় eেস ছাট মেয়টার হাত চেপ ধরল। ‘আ-’
কের িচৎকার কের uঠল স। হাত টেন ছাড়ােনার চ া করল। লাকটা তার বাhর কােছ
শk কের ধের তার মােয়র িদেক িপsল তাক করল eকবার। তার মা হতভm হেয় দঁািড়েয়
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আেছ। লাকটা ছাট মেয়টার হাত ধের eক পা িপছেন সরল। তারপর ঘুের রoনা িদল
বাiেরর িদেক।
চােখর সামেন থেক িপsল সরােতi তার মা eিগেয় গল সামেন। লাকটা
বুঝেত পেরi ঘুের দঁাড়াল। িপsলধরা হাত িদেয় তার মুেখর oপর ঘুিস মারল। িপsেলর
িনেচর aংশ আঘাত করল তার মুেখ। ঘুের কঁােচর শােকেসর সােথ ধাkা খল স। তার
িদেক িপsল uচু কের ধরল লাকটা। মেয়টার মা কঁােচর oপর hমিড় খেয় পেড় আেছ।
eকমুhত থেম চািরিদেক eকবার দখল স। কu সামেন আসেছ না দেখ আবার রoনা
িদল বাiেরর িদেক। মেয়টােক হাত ধের টেন িনেয় যােc। তার সি রা িপsল uঁিচেয়
আেছ। দাকােনর eকজনo নড়েছ না। কu বাধা িদেc না।
aপহরন।
ei ছাট মেয়টােক িনেতi eেসেছ oরা। দাকােনর aন কান িদেক নজর
দয়িন। টাকাপয়সার খঁাজ কেরিন। aন ক কাথায় আেছ দখাo pেয়াজন মেন কেরিন।
ধু মেয়টােকi িনেয় যােc। তার হাত ধের কেয়ক পা চেল গেছ লাকটা।
লাকটার িদেক তািকেয় আেছ হতভm যুবক।
হঠাৎi মেয়র মােক যুবেকর সামেন দখা গল। eখন তার হােত লmা িকছু। িকছু
বুেঝ oঠার আেগi ছুেট িগেয় eিগেয় যাoয়া লাকটার মাথায় বািড় মারল সটা িদেয়।
মাথায় বািড় খেয় হঁাটুেভেঙ পেড় গল লাকটা মেঝেত। হােতর িপsল ছুেট গেছ।
আেরকহােত ধরা ছাট মেয়টাo ছুেট গেছ। লাকটা dহােত মাথা চেপ ধেরেছ।
তkুিন gিলর শb।
সােথসােথ মেয়টার মা বেস পড়ল মেঝেত। gিল লেগেছ তার শরীের। কাথায়
লেগেছ বাঝা যােc না। মেঝেত বেস বামহাত ভঁাজ করল। eকটুপরi সখান থেক রk
গড়ােত দখা গল। সাদা মেঝর oপর টপটপ কের পরেছ টকটেক লাল রk। aবাক হেয়
িনেজর রk দখেছ মেয়টার মা।
আঘাত পাoয়া লাকটা সামেল িনেয়েছ। oঠার চ া করেছ। ছাট মেয়টা যন
িচৎকার করেতo ভুেল গেছ। লাকটার হাত ছুেট গেছ তার হাত থেক। স ছাড়া পেয়
হামাgিড় িদেয় oঠার চ া করেছ। লাকটার কাছ থেক dের সের যেত চ া করেছ।
িপsলটা পের আেছ oেদর সামেন। কেয়ক হাত dের।
তখনi লাফ িদল যুবক। লাকটার oপর িদেয় যন uেড় গল oপােশ। মেঝেত
ডানকঁাধ ঠিকেয় িডগবািজ খেয় যখন uেঠ দঁাড়াল ততkেন তার হােত পেড় থাকা িপsলটা
uেঠ eেসেছ। কu িকছু বুেঝ oঠার আেগi gিল বর হল সখান থেক। drত dিট gিলর
শb শানা গল।
িভতের দঁাড়ােনা লাকটা িপsল ঘুরােc। আবার লাফ িদল স। আেরকটা gিল
বিরেয় গল িপsল থেক।
সামেনর িনচু শােকেসর কানায় পা ঠকল যুবেকর। ডাiিভং বােডর মত সখােন
ধাkা মের আবার েন ভাসল তার শরীর। েন থাকেতi ঘুরেত ঘুরেত দখল uেঠ
দঁািড়েয়েছ চতুথজন। আেরা eকটা gিল।
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তখনi িকেসর সােথ যন ধাkা লাগল যুবেকর মাথায়। িপsল খেস গল হাত
থেক। মেঝয় পরার আেগi jান হারাল স। hড়মুড় কের সলেফর িজিনষপt পরেত
থাকল oর শরীেরর oপর।

চািরিদেক ঘন anকার। যন pচn ঝেড়র anকার রােত ঘুম ভাঙল oর। চাখ খুলেত
পারেছ না স। দখেত পােc না িকছু, ধু নেছ ঝেড়র শb। চািরিদেকর সবিকছু uিড়েয়
িনেয় যােc ঝড়। ফঁাকা হেয় যােc ঘরবািড়-গাছপালা। eেকবাের িনি h কের িদেc
সবিকছু। o বাiের বর হেল দখেব চািরিদেক যতdর চাখ যায় সবিকছু সমান হেয় গেছ।
ঘরবািড় গাছপালা কানিকছু নi। ঝেড় uিড়েয় িনেয় গেছ কাথায় যন। সামেন eেকবাের
ফঁাকা যায়গা, শঁা শঁা কের বাতাস বiেছ। eকমাt মািটর ঘাসgেলােকi যন uিড়েত িনেত
পােরিন। সgেলা dলেছ হাoয়ায়। ঝেড়র pচnতা বুঝােনার জন ছাট eকটা গাছ থেক
গেছ eকা। ulােনা ছাতার মত তার সমs ডালপালা ঝুেঁ ক গেছ eকিদেক।
aথচ eখােন, তার শরীের eতটুকু হাoয়ার ঝাপটা লাগেছ না। ধু শb িদেয়i স aনুভব
করেছ ঝড়। চাখ না খুেলi দখেত পােc তাnব। pচn ঝেড়র মেধ ক যন িচৎকার
করেছ। o চ া করল কথা শানার। ক যন কােক ডাকেছ। ঝেড়র মেধ থেম থেম ভেস
আসেছ সi শb। ক যন বলেছ ‘ নেত পােcন, নেত পােcন।’
o pানপেন চাখ খুলেত চ া করল। পারল না। ক যন জার কের বn কের
রেখেছ চােখর পাতা।
eেকবাের কােনর কােছ ক যন বলল, ‘ নেত পােcন? নেত পােcন? হােতর
আঙুল নাড়ান তা। ডানহােতর আঙুল নাড়ান।’
কােনর কােছ গরম িনঃ াস aনুভব করল o। oর কােনর কােছ মুখ eেন কথা বলেছ ক
যন। oেক আঙুল নাড়ােত বলেছ। pানপন চ া করল স আঙুল নাড়ােত। নড়ল িকনা জােন
না স।
ঝড় চলেতi থাকল। আবার ঘুিমেয় পরল স।
আবার জেগ uেঠ স বুঝেত পারল না eটা sp না বাsব। চাখ খুলেত পারেছ না। চাখ না
খুেলi বুঝেত পারল িবছানায় েয় আেছ o। মাথা ভারী হেয় আেছ। চ া কেরo নড়ােত
পারল না eতটুক।ু মেন হেc আটকােনা আেছ িকছুর সােথ। হাত নাড়ােত চ া করল। ক
যন আঙুল নাড়ােত বেলিছল তােক, মেন পড়েছ তার। আঙুল নাড়ােনা যােc। স বুঝেত
পারেছ স তার আঙুল নাড়ােত পারেছ। dহাতi নড়ােত পারেছ স। বামহােতর আঙুল ভঁাজ
করেতi কনুiেয়র কােছ ব থা করেছ। টান লাগেছ পিশেত। বুেকর কােছ ব থা করেছ।
িক হেয়েছ oর?
চাখ মেল তাকােনার চ া করল o। ভারী হেয় আেছ চােখর পাতা। চ া কের
আেs আেs চােখর পাতা খুলল eকসময়। oর সামেন আবছা anকার। সামেন সাদা
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কুয়াশা। সবিকছু ঢেক আেছ সi কুয়াশায়। চেয় থাকেত থাকেত দখল ধীের ধীের সi
কুয়াশা কেট যােc। o দখেত পােc। oর চােখর সামেন সাদা আকাশ। না, আকাশ না,
সাদােট রেঙর দয়াল। পিরsার দয়ােলর িকছু aংশ আর ছাদ দখেত পােc স। ছাট
eকটা ঘর। o িবছানায় েয় আেছ িচৎ হেয়। কানিদেক ঘাড় ঘুরােত পারেছ না। কান শb
নi কাথাo। কu নi ঘের।
ক যন ঢুকল ঘের। eিগেয় eল oর িবছানার কােছ কান শb না কের। o ধু
aনুভব করল কােরা uপিsিত। িবছানার কােছ eেস দঁািড়েয়েছ। দঁািড়েয়i আেছ চুপ কের।
aপলক চেয় থাকল স সামেনর দয়ােলর িদেক।
eকটু পরi কথা নেত পল o, ‘ঘুম ভেঙেছ?’
o দখল oর সামেন eিগেয় eেসেছ eকটা মুখ। eকটা মেয়। পাতলা গড়েনর
মুখ। লmােট িডেমর মত। আেs কের চাখ ঘুরাল স তােক দখার জন । মেয়টার পড়েন
সাদা পাষাক। মাথায় নীল বডার দয়া বঁাকােনা টুিপ। টুিপর িনচ িদেয় কপােলর oপর চুল
eেস বঁাকা হেয় গেছ। oেক তািকেয় থাকেত দেখ হঁাসল। দঁােতর oপর আেলা পের চকচক
করেছ। eকটু পর হাত বািড়েয় oর কপােল আঙুল ছঁায়াল মেয়টা। jর দখেছ বাধহয়।
o aসুস'। হাসপাতােল ভিত হেয়েছ। বুঝেত পারেছ eকটু eকটু কের।
eতটুকু হাতপা নড়ােত পারেছ না স।
‘oঠার চ া করেবন না। েয় থাকুন।’
চাখ বn করল স। eকটুপর আেরকজেনর কn নেত পল। পুrষ কn। তারপর মেন হল
oর খাটটা নড়েছ। আবার ঘুমােলা না jান হারােলা জােন না স।

আবার eকসময় জেগ uঠল স। eবাের শরীরটা চাঙা মেন হেc। িনেজর aিst
বুঝেত পারেছ স। বুঝেত পারেছ স হাসপাতােলর িবছানায় েয় আেছ ছাট eকটা ঘের।
হাত-পা নাড়ােত পারেছ। চ া কের মাথাo নাড়ােত পারেছ। pচn ভারী মেন হেc মাথাটা।
মেন হেc ভারী oজন চািপেয় রাখা হেয়েছ মাথায়।
চাখ খুেল ছােদর িদেক িকছুkন তািকেয় থাকল স। ডানহাত কনুiেয়র কােছ
ভঁাজ কের uচু করল। হােতর িদেক তাকােনার চ া করল। স দখেত পােc তার হাত।
হােতর রখা দখা যােc। হাতটা বুেকর oপর নামাল স। বামহােত ব থা। বুেকর কােছo
ব থা। আেs কের হাত নািমেয় রাখল িবছানায়। তখনi aনুভব করল কu eেস দঁাড়াল
িবছানার কােছ।
আেs কের মাথা ঘুরাল স। সi সাদা পাষাকপরা নাস। o তাকােতi হঁাসল।
‘আর কান ভয় নi। uঠেত পারেবন? দখুনেতা চ া কের। আিম ধরিছ।’ তােক
বলল নাস।
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ভালভােব তাকাল স। পিরsার দখেত পােc eখন। চ া কের মাথা নাড়ােত
পারেছ। আেs কের ঘাড় নাড়াল স। ব থা করেলo ঘাড় ঘুরােনা যােc। হােত ভর িদেয়
oঠার চ া করল। নাস eিগেয় eেস তােক ধরল। নােসর হাত ঠাnা। নািক তার শরীর
গরম? িন য়i jর রেয়েছ eখেনা।
তােক ধের eকটু uিঠেয় বািলস ঠস িদল িপেঠর কােছ। বেস আেs আেs ঘাড়
ঘুরাল স। পুেরা ঘর দখেত পল eখন।
ছা eকটা ঘর। oর বামিদেকর দয়ােল সাদা রেঙর মাটা পদা ঢাকা জানালা।
িবপরীতিদেক বাiের যাবার দরজা। সটার সামেনo ভাির পদা ঝুলেছ। আেরক দরজা
সmবত বাথrেমর। oর সামেনর িদেক ধুi দয়াল। িদন না রাত বাঝা যােc না। ঘের
নীলেচ-সাদা আেলা jলেছ। oর সামেনর িদেক eকটা লmােট আেলা jলেছ সেডর
আড়ােল, সmবত িপছেনর িদেক আেরা eকটা।
দরজার ডানপােশ eকটু dের eকটা ছাট টিবল। eকটা হাতলছাড়া কােলা রেঙর
pাি েকর চয়ার। ঘের আরিকছু নi।
মেয়টা eিগেয় eেস oর চুেল হাত িদল। ব থা করেছ মাথায়। চুল সিরেয় িকছু
দখেছ। মাথায় ব ােnজ নi। থাকেল oভােব চুল সিরেয় দখেত পত না। সামান চুল
সরােলi ব থা পােc o। টান লাগেছ চুেল। চুল সিরেয় আঙুল বালাল মাথায়। মেন হেc
ফুেল আেছ। eকসময় দখা শষ কের হাত সরাল মেয়টা।
‘খারাপ লাগেল েয় পড়েবন।’ বলল তােক।
কান utর িদল না স। মেয়টা aেপkা করেছ। সামেন দঁািড়েয় বাঝার চ া
করেছ তােক। তারপরi ঘুরল। সের গল িবছানার কাছ থেক। টিবেলর িদেক eিগেয়
গল। তারপর ঘুের ঘর থেক বাiের চেল গল। eকটু পরi িফরল হােত সাদা রেঙর বড়
eকটা মগ িনেয়। লাল রেঙর িক যন আঁকা মেগর গােয়। মগ হােত eিগেয় eেস oর কােছ
দঁাড়াল।
‘eকটু ক কের খেয় িনন। ভাল লাগেব।’
মগটা oর মুেখর সামেন ধেরেছ। মেগর সামেনর aংশ চামেচর মত বঁাকােনা।
ঠােটর ফঁােক সটা ঢুিকেয় কাত কেরেছ। মুেখর পাশ িদেয় তরল গরম িকছু গিড়েয় পরল।
o মুখ খুেল খাoয়ার চ া করল। ব থা পােc ঢাক িগলেত। গলা িকেয় গেছ। o মুখ
সরােত চ া করল।
মেয়টা মগ সরাল eকটু। তারপর আবার ধরল মুেখর কােছ।
খেত চ া করল o। িবsাদ লাগেছ। চ া কের কেয়ক ঢাক খেয় ফলল।
গলায় গরম তরল যাoয়ায় ভাল লাগেছ। মেন হেc oষুধ মশােনা আেছ। কানরকম sাদ
পাoয়া যােc না, ধু oষুধ oষুধ গn। ক কের মেগর aেধকটা খেয় ফলল। তারপর মুখ
সরাল। eরপর আর জার করল না মেয়টা। ঘুের সামেন িগেয় মগটা টিবেল রেখ িদল।
eিগেয় eল oর কােছ।
‘eবার েয় পrন।’
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আবার ধের iেয় িদল oেক। গরম লাগেছ oর। রীিতমত ঘেম গেছ। িচত হেয়
েয় দখেত পল মাথার oপর সাদা ফ ানটা ঘুরেত r করল। pথেম খুব জাের।
তারপরi বাধহয় মেয়টা িsড কমাল। আেs আেs ঘুরেত থাকল oটা oর মাথার oপর।
িচত হেয় েয় সাজা সিদেক তািকেয় থাকল স।
মেয়টা eেস দঁাড়াল িবছানার পােশ। কেয়ক মুhত দখল তােক।
eকটুপর কথা নেত পল স, ‘ঘুেমর oষুধ খেয়েছন। ঘুমান। ঘুম থেক uেঠ
দখেবন সব িঠক হেয় গেছ। বিশ িকছু হয়িন আপনার। মাথায় ব থা লেগেছ, dিদেনi
িঠক হেয় যােব।’
চাখ বn করল o। ঘুিমেয় পরল eকটু পরi।

িকেসর যন শb েন ঘুম ভাঙল oর। চাখ খুেল তািকেয় দখল বামিদেকর
জানালার পদা সামান সরােনা। জানালার কঁােচর ভতর িদেয় বাiের আেলা দখা যােc।
তারমােন িদন। মেনহয় dপুর, িকংবা িবেকল। টিবেলর কােছ oরিদেক িপছন িফের িক যন
করেছ eকজন। সাদা পাষাক পরা নাস। eকটু পরi ঘুরল তারিদেক। eখন সাজা তািকেয়
আেছ oর মুেখর িদেক। আেগ রাগাপাতলা মেন হেয়িছল eখন তা মেন হেc না।
না-িক e আেরকজন? মেন হয় তাi। eর মুখ গাল। বয়সo aন জেনর চেয়
eকটু বশী মেন হেc। oেক তািকেয় থাকেত দেখ সাজা চেয় আেছ। epেনর পেকেট
হাত ঢুকাল। িক যন ভাবেছ। eকটু পরi eিগেয় eল oর কােছ। িবছানার পােশ eেস
দঁাড়াল।
oর িদেক তািকেয় ডান হাত ঝঁাকােc। হােত থােমািমটার। আেরকটু eিগেয় eেস
oর মুেখর মেধ থােমািমটারটা ঢুিকেয় িদল। o নেত পল তার কথা, ‘eটা মুেখ রাখুন।’
aন নাস থােমািমটার িদেয় jর দেখিন। কপােল হাত িদেয় দেখেছ। aথবা
দেখেছ oর মেন নi। ei নাসেক আেগর নােসর মত মেন হেc না। মেন হেc aেনক
aিভj, aেনক ভািরিk sভােবর। eতটুকু হঁািস নi মুেখ। তার মুেখ থােমািমটার ঢুিকেয়
িদেয় বামহােতর ঘিড়র িদেক aপলক তািকেয় আেছ। হােতর আঙুল eতটুকু কঁাপেছ না।
মেনহেc মােমর তরী eকটা মুিত দঁািড়েয় আেছ সামেন।
eকসময় নেড় uঠল সi মুিত। oর মুখ থেক থােমািমটার বর কের চােখর
সামেন ধের ঘুিরেয় দখল। তারপর আবার পেকেট রাখল।
‘eখনo ভাল jর আেছ। চাখ বn কের েয় থাকুন।’
‘ভাল লাগেছ না।’
ei pথম কথা বলল স।
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িনেজi aবাক হল গলার sর েন। মেনহেc aপিরিচত কu যন কথা বলল oর
ভতর থেক। eকটু সময় িনেয় গলা sাভািবক করার চ া করল স। eখেনা গলা িকেয়
আেছ। পািন খাoয়া দরকার।
নাস কথা বেলi যাoয়ার জন ঘুেরিছল, oর কথা েন থেমেছ। থেম aবাক
হেয় তািকেয় আেছ তারিদেক। তার কথার aথ ধরেত পােরিন বাধহয়।
‘ েয় থাকেত ভাল লাগেছ না।’ আবার বলল স। eবাের তার কথা aেনক
পিরsার।
নাস eকটু সময় িনল utর িদেত। eেকবাের শাn গলায় বলল, ‘ভাল না
লাগেলo েয় থাকেত হেব। eখন িবছানা ছেড় uঠেত পারেবন না। কমিpট রে থাকেত
হেব কেয়কিদন। oঠা চলেব না, কথা বলা চলেব না, িচnা করাo চলেব না। চুপ কের েয়
ঘুমােনার চ া কrন।’
‘আমার িক হেয়েছ?’ িজেjস না কের পারল না স।
‘মাথায় লেগেছ। আর কান কথা বলেবন না।’
‘ ফেট গেছ?’
‘না, ফুেল আেছ। আর কান কথা না।’
‘আেরকজন কাথায়?’
হতাসভােব াস ফলল নাস। তার কথা নেছ না রাগী। স eমন মুখভি করল
যন আেরকবার p করেল ধমক দেব। রাগতভােব uেlা p করল, ‘আেরকজন ক?’
‘আেরকজন নাস। eখােন িছল।’
' রেবকা। oর িডuিট সn ায়। o সাধারন নাস না, থাডiয়ার পযn মিডেকেল
পেড়েছ। আর eকটাo কথা না।’
যন কথা eড়ােতi ঘুের দরজার িদেক সের গল নাস। সখােন থেম oরিদেক
eকবার তাকাল, তারপর ঘেরর বাiের চেল গল।
রেবকা oর নাম, মেনমেন আoড়াল স। থাডiয়ার পযn মিডেকল কেলেজ
পেড় নাস হেয়েছ। কন?
eকটুপরi আবার ঘের ঢুকল নাস। epেনর সামেনর িদেক di পেকেট di হাত
ঢাকােনা। আেs আেs হঁেট oর কােছ eেস দঁাড়াল। স জানালার িদেক মুখ কের েয়
আেছ। তারিদেক চেয় থাকল িকছুkন। তারপর বলল, ‘আপনার িঠকানাটা বলেবন? খবর
িদেল বািড়র লাকজন আসত।’
িঠকানা?
মাথাটা ঘুের uঠল oর।
oর িঠকানা িক? oর বািড় কাথায়? ক আসেব বািড় থেক?
আ য । িকছুi মেন পরেছ না। মেন করেত চ া করেলi ঘন কুয়াশা দখেত
পােc স। নািক সমুেdর ঢu। কান শষ নi তার। িকছু eকটা যন রেয়েছ তার oপােশ।
স বুঝেত পারেছ আেছ, দখেত পােc না। দখার চ া করেলi মাথায় ব থা করেছ। বড়
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বড় ঢu আছেড় পরেত r কেরেছ oর চােখর সামেন। গরম লাগেত r করল oর।
চােখর সামেন দঁাড়ােনা নাসেকo যন দখেত পােc না স। মেন হেc ধঁায়ার তরী eকটা
মুিত oর সামেন।
নাস aেপkা করেছ utেরর।
িকছুi মেন পড়েছ না তার। eকসময় হাল ছেড় িদল স।
‘মেন করেত পারিছ না।’ utর িদল স।
‘আপনার নাম?’
‘মেন পরেছ না।’ ছােদর িদেক aপলক তািকেয় থেক বলল স।
নাস তািকেয় থাকল তার িদেক। িক বুঝল বাঝা গল না, কেয়ক মুhত eতটুকু নড়ল না।
তারপর যখন মুখ খুলল মেন হল মেন িনেয়েছ তার কথা। আেগর মতi sাভািবক গলায়
বলল, ‘আcা িঠক আেছ। eখন চাখ বn কের ঘুমান। নয়ত ঘুেমর oষুধ দব।’
িনেজর করনীয় জািনেয় িদল নাস। যুবেকর মেন হল তার গলা eেকবাের
ভাবেলশহীন। r তা নi তােত, তমিন কান আnিরকতাo নi। eেকবাের যািntক।
আেগর নাস থেক eেকবােরi আলাদা। আেগর নাস হঁেস হঁেস কথা বেলেছ।
চাখ বn করল o। eকট ◌ুপর ঘুিমেয় গল আবার।

আবার যখন o জেগ uঠল দখল ঘের কu নi। কাথাo কান শb নi।
eেকবাের িন ুপ চািরিদক। oর চািরিদেক সবিকছু যন ঘুিমেয় রেয়েছ। কােরা কথা, কান
রকম শb eেস পৗছােc না oর কােন।
িদন না রাত eখন? জানালার িদেক চেয় বাঝার চ া করল। মেন হয় সকাল।
পদার ভতর িদেয় আেলা ঢুকেছ। বাঝা যােc বাiের সামান হেলo আেলা রেয়েছ। eখেনা
িদেনর আেলা পুেরা ফােটিন। ঘেরর মেধ al পাoয়ােরর নীলেচ আেলাটা eখেনা jলেছ।
মেনহয় সবসময় jালােনাi থােক oটা।
েয় থেক মেন করেত চ া করল স সবিকছু। স হাসপাতােল ভিত হেয় আেছ। মাথায়
আঘাত পেয়েছ। eখন ব থা পােc না মােটi। বাধহয় oষুেধর gেন। শরীেরর কাথাo
uেlখ করার মত ব থা নi। eেকবাের sাভািবক মেন হেc সবিকছু। aেনকkন ঘুিমেয়েছ।
হয়ত কেয়কিদন। eটাo বাধহয় oষুধ িদেয় করা হেয়েছ। চাখ বn করেলi ঘুমঘুম ভাব
চেল আসেছ।
তার নাম িজেjস কেরিছল নাস। স বলেত পােরিন। মেন করেত পােরিন তার
নাম।
কন?
মারাtক িকছু হেয়েছ কাথাo। o ভুেল গেছ oর নাম। oর িঠকানা। oর পিরচয়।
সবিকছু। মাথায় বড় ধরেনর আঘাত পেল eমন হয় জােন স। কানভােব জেনেছ। েনেছ
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কােরা কােছ, িকংবা কাথাo পেড়েছ। সটা মেন করেত পারেছ স aথচ িনেজর নাম মেন
করেত পারেছ না। oেক িক নােম ডাকত aন রা মেন করেত পারেছ না। আ য । তার যন
কান নাম নi।
সাজা ছােদর ফ ােনর িদেক তািকেয় চুপ কের েয় থাকল স। আেs আেs
aনবরত ঘুের চেলেছ সটা।
বাiের বারাnা থেক শb শানা যােc। ক যন হঁেট গল খটখট শb কের।
হয়ত কান ডাkার। হাlা পােয়র শb। মেনহয় মিহলা ডাkার। aথবা নাস।
আবার িন ুপ চািরিদক।
কu িন য়i আসেব eখােন। সi নাস, রেবকা যার নাম। িকংবা আেরকজন।
eর নাম িক জােন না স।
তার িকছুi করনীয় নi। সাজা ছােদর িদেক তািকেয় েয় aেপkা করেত থাকল
স।
বাiের eকজন মিহলার কn শানা গল, ‘a ন, uিদেক যাসেন।’
a ন। কােরা নাম। সুnর নাম।
ঘুের দরজার িদেক তাকাল স। দরজা ভজােনা। পদার িনচ িদেয় দখা যােc
সামান ফঁাক হেয় রেয়েছ পাlাdেটা। ঠাnা হাoয়া ঢুকেছ সিদক িদেয়।
চ া কের িবছানায় uেঠ বসল স। বািলশ টেন িনেয় হলান িদেয় বসল। হঁাটু
ভঁাজ কের খােটর সােথ হলান িদেয় বেস dহাত কােলর oপর রেখ চাখ বn কের বেস
থাকল সভােবi। কতkন কাটাল মেন নi তার, eকসময় কােরা হাlা পােয় হঁাটার শb
নেত পল স। eিগেয় আসেছ eিদেকi। চাখ মেল দখল দরজায় কােরা ছায়া পড়ল।
দরজা খুেল যােc। তারপরi দখা গল তােক। সi রাগাপাতলা নাস। রেবকা। oেক বেস
থাকেত দেখ থমেক দঁাড়াল দরজার কােছ। তারপরi হঁেস ফলল।
‘uেঠ পেরেছন?’ হঁাসেত হঁাসেত িজেjস করল তােক। eিগেয় আসেত r
করল।
হঁাসার চ া করল সo। মেন হেc মুখটা aবশ হেয় রেয়েছ। মুেখ কতটুকু হঁািস
ফুটল বাঝা গল না।
‘ কমন লাগেছ eখন?’ আবার িজেjস করল মেয়টা।
‘ভাল।’
‘দঁাড়ােত পারেবন মেন হয়?’
‘মেন হয়।’
নামার চ া করল স। সােথসােথ িনেষধ করল মেয়টা, ‘থাক, থাক। ধু ধু
নামেত হেব না। বেস থাকুন। ঘুমােত iেc করেছ না?’
‘িপঠ ব থা হেয় গেছ।’
শb কের হঁেস uঠল নাস। eেক মােটi নাস মেন হেc না eখন। মিডেকেল
থাডiয়ার পযn পেরেছ, মেন পরল তার। মিডেকেল থাডiয়ােরর ছাtী থাকেলi ভাল
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মানাত। ঘের ঢুেক টিবেলর িদেক eিগেয় গল। সখান থেক কােলা চয়ারটা eেন িবছানার
কােছ রেখ বসল তােত। তােক দখেছ। কমন যন adুত দৃি ।
eকটুপর p করল, ‘িকছু মেন পেরেছ?’
‘িক?’
‘আপনার নাম, িঠকানা?’
িকছুkন চুপ কের থাকল স। তারপরi িসdাn িনেয় ফলল। ei eকi িবষয়
িনেয় চলা যায় না। eকটা নােমর ব বsা তােক করেতi হেব।
স বলল, ‘আমার নাম a ন।’
‘সিত ?’ আবার হঁাসেছ মেয়টা। হঁািসর শb হেc না eখন। দঁাত ঝকঝক করেছ।
চােখর পাতা কঁাপেছ। মেন হয় কােলা রেঙর িকছু িদেয়েছ চােখর চািরিদেক। নয়ত
eমিনেতi aিতিরk কােলা।
তার কথা িব াস কেরিন, ভাবল স। ধের িনেয়েছ স ঠা া করেছ oর সােথ।
‘ ক যন a ন বেল ডাকল।’ ব াখ া করল স।
eবার হঁািসর শb শানা গল মুhেতর জন । তারপর িন ুপ হঁািস। তারপর
eকসময় মুখ খুলল আবার। থেম থেম বলল, ‘a ন আয়ার ছেলর নাম। oর বয়স দড়
বছর।’
‘আমার বয়সo দড় বছর ।’
আবার িনঃশb হঁািস। মুখিটেপ হঁাসেছ মেয়টা। e ঠা াi করেছ। e িনেয় আর
কথা বাড়াল না স। টিবেলর িদেক মুখ ঘুিরেয় দখল eকবার। তারপর বলল, ‘আcা,
ভাল। িকছু খােবন? aেনক খাবার আেছ আপনার জন ।’
তার দৃি aনুসরন কের টিবেলর িদেক তাকাল a ন পিরচয় দয়া যুবক। সিত i aেনক
খাবার সখােন। িবিভnরকম ফল, নানারকম প ােকট, eকটা বড় াs। আেগরবার টিবলটা
ফঁাকা দেখিছল, মেন আেছ তার।
‘ ক eেনেছ ogেলা?’ িজেjস করল স।
‘eখলাস সােহব।’ বলল রেবকা, ‘আপনার সবিকছু uিন দখেছন। eকটু সু প
দi। িকছুkন আেগi oনার লাক eেস িদেয় গেছ, eখনo গরম আেছ মেনহয়।’
বেল utেরর aেপkা না কের চয়ার থেক uেঠ টিবেলর িদেক eিগেয়
গল রেবকা। সু প ঢালার pস'িত িনেc।
eখলাস সােহব? ক স? তার কান িনকট আtীয়?
িনেজর sৃিত ঝালাi করেত চাiল a ন। মেন পরেছ না। মেনহেc ei নােমর
কাuেক স চেন না।
রেবকা াs থেক সু প ঢালল খােটা eকটা gােশ। eিগেয় eেস oর হােত িদল।
হাত কঁাপেছ oর। gাশটা হােত িনেয় চ া কের হাত িsর করল। মুেখ লািগেয় খেত চ া
করল। ঝঁাঝােলা sাদ, তেব খেত ভাল লাগেছ। িখেদ নi eতটুকু, তবু স বুঝেত পারেছ
শরীর dবল হেয় পেরেছ। sাভািবক হেত হেল ভাল কের খেত হেব। eকটু eকটু কের
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খেত লাগল স। দখল gাশটা তার হােত িদেয় রেবকা আবার চয়াের বেসেছ। বেস পা
দালােc। eখনo পুেরাপুির নাস হেয় oেঠিন।
eকটু eকটু কের খেয় gাশ শষ করল স। gােশর িনেচর িদেক শk িকছু জমা
হেয় আেছ। মেন হেc মাংশ জািতয় িকছু।
‘আেরকটু দi। খেল তাড়াতািড় সের uঠেবন।’ বলল রেবকা।
শষ হoয়া gাশিট িনেয় আবারo সু প ঢেল িদল তােত। eটাo শষ করল স। তারপর
oেক েয় থাকেত বেল বাiের চেল গল রেবকা।
আধঘnা িকংবা ঘnাখােনকপর eকজন ডাkার eেস দেখ গল oেক। মাটা,
মাঝবয়সী ডাkার। বশ eকটু ভুিড় রেয়েছ। মাথার সামেনর িদেক টাক, মুেখ সাজােসাজা
ছাট কের ছাটা কঁাচাপাকা গাফ। পুr লেnর চশমা। িসেনমা নাটেক ডাkার বুঝােনার
জন যমন েথা ঝুলায় তমিন েথা ঝুলেছ গলায়। মুখটা হািসহািস। কাথায় যন eমন
eকটা ছিব দেখেছ স।
মানুেষর নািক বড়ােলর?
দখেলi মেনহয় eখনi মজার কান কথা বেল ফলেব। কান কারেন জার কের
গmীর হেয় রেয়েছ। রেবকার সােথ িনচুsের কথা বলল। মাথার পছেন ঝুলােনা কাগজ
দখল। তারিদেক চেয় হঁেস ‘িক iয়াংম ান’ ছাড়া আর কান কথা বলল না। কান p o
করল না তােক। রেবকার সােথ eত আেs কথা বলেছ য eেকবাের কােছ থেকo স
eকটা কথাo বুঝেত পারেছ না।
তার মেন হল ডাkার তােক rগী মেন করেছ না। ডাkার িহেসেব তার িকছু
করনীয় আেছ মেন করেছ না। কমন aবাক করা চােখ তাকােc তার িদেক। বারবারi ঘুের
ঘুের তাকােc, যন তার চাখ eিড়েয়। eকবার চাখাচুিখ হoয়ায় apস'ত হেয় মাথা নেড়
হঁাসল।
eকটু পর িনেজেদর মেধ কথা বলেত বলেত ডাkার আর রেবকা বাiের চেল
গল। আবার েয় ঘুমােত চ া করল স। পিরsার বুঝেত পারেছ ঘুমােনা ছাড়া তার িকছুi
করার নi। স uঠেলo হঁাটেত পারেব না। আেরা eকিদন িকংবা কেয়কিদন েয় থাকেত
হেব তােক।
ঘুমােনার সুেযাগ পল না স। আবার কu ঢুেকেছ। o তািকেয় দখল রেবকা
ঢুকেছ। তার সােথসােথi ঢুকল সবুজ ধরেনর iuিনফম পড়েন eকজন লাক। হঁাটেল ভারী
পােয়র খটখট শb শানা যােc। হােত খাতা িকংবা কাগজ। কামেড় িপsল।
পুিলেশর লাক।
‘iিন eকটু কথা বলেবন আপনার সােথ।’ a ন তারিদেক তািকেয় আেছ দেখ
বলল রেবকা। পুিলশ aিফসােরর িদেক ঘুরল, ‘খুব সংেkেপ সারেবন। uিন aসুস'।’
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তার কথা যন নেতi পল না পুিলশ aিফসার। eিগেয় িগেয় চয়ারটা টেন
আনল িবছানার কােছ। oর সামনাসামিন বসল।
রেবকা eভােব চয়ার টােন না। eমনভােব uচু কের আেন, eত সাবধােন নামায়
য eতটুকু শb হয়না। বাঝা যােc e লাকটা eসেবর ধার ধাের না। শb কের যন িনেজর
শিkর জানান দয়।
চয়াের বেস eক পােয়র oপর আেরক পা তুলল। তার oপর খাতা রেখ খাতা
খুলল। ঘুের রেবকার িদেক তাকাল। স দঁািড়েয় আেছ দরজার কােছi।
‘আপিন বাiের যান আিম আলাপ সাির।’
‘আিম eখােনi থাকব।’ জানাল রেবকা।
‘আমার জrরী কথা আেছ।’
‘তাহেল uিন পুেরা সুস' হেল তখন আসেত হেব। eখন কথা বলেল আিম
থাকব।’
দৃঢ়তার সােথ বলল রেবকা। েন aবাক হল a ন। eেকবাের aন রকম লাগেছ
eখন eেক। হঠাৎ কেরi খুব দািয়tশীল হেয় গেছ যন। িনেজর মত থেক eতটুকু সরেব
না বাঝা যােc। স eকটু uচু হেয় হলান িদেয় বসল।
aিফসারেক রেবকার কথা মেন িনেত হল। a েনর িদেক ঘুরল স। খাতার
িদেক চাখ রেখ p করেত r করল।
‘নাম?’
‘a ন।’ eকটু সময় িনেয় utর িদল a ন।
‘পুেরা নাম বলুন।’
‘eটাi পুেরা নাম।’
‘hঁ, িঠকানা?’
‘মেন নi।’
‘মেন নi মােন?’
‘মেন নi মােন মেন নi। মেন করেত পারিছ না।’
‘ চ া কrন।’
‘ চ া কেরিছ। মেন পেড়না।’
িবরk হেয় চেয় থাকল aিফসার a েনর িদেক। কপােল ভঁাজ পেরেছ। বয়স
বিশ না হেলo মেন হেc sায়ী হেয় গেছ ভঁাজটা। হয়ত sভাবগত কারেন। a ন eকবার
রেবকার িদেক তাকাল। রেবকার মুেখ িবরিk। di ঠাট চেপ রেখেছ। চাখ সr।
য কান কারেনi হাক eধরেনর জরা পছn করেছ না স।
‘ পশা িক?’ আবার p শানা গল সামেনর িদক থেক।
utর না িদেয় তারিদেক ঘুের তািকেয় থাকল a ন। aিফসােরর মুেখ আেগর
চেয় বিশ িবরিk ফুেট uঠেছ।
‘িক কেরন?’
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‘জািন না। মাথায় আঘাত লাগার পর িকছু মেন করেত পারিছ না।’ রীিতমত
ব াখ া কের িবষয়িট শষ করেত চাiল স।
বাঝা যােc p কতা সন' হয়িন। aন পেথ যাoয়ার চ া করল স।
‘িপsেলর লাiেসn আেছ?’
হঠাৎ িপsেলর কথা কন eল বুঝল না স। তািকেয় থাকল স aবাক হেয়।
‘িপsল চালােনা িশেখেছন কাথায়?’ আবার p r করল aিফসার।
‘ কাথাo না।’
‘ কাথাo না মােন?’
‘মােন কখেনা িপsল চালাiিন।’
‘চারটা gিল ছুেড়েছন, চারজন মারা গেছ। িণং ছাড়া িকভােব সmব?’
‘জািন না।’
‘জািননা মােন িক?’
‘জািননা মােন জািননা। কখেনা gিল কিরিন।’ eবার িবরিk না দিখেয় পারল না
স।
‘বলেত চাiেছন gিল ছুড়েলন আর সটা যায়গামত লাগেলা? eকটুo eিদক
oিদক হল না?’
‘আপনার কথা েন তাi মেন হেc।’
‘oেদর গােয় বুেলটprফ জ ােকট িছল।’
‘আিম আপনার কথা বুঝেত পারিছ না।’
‘চারজেনর গােয় জ ােকট িছল। চারজেনরi মাথায় gিল লেগেছ। eটা িকভােব
হল?’
‘আিম জািননা।’
‘ সটাi িব াস করেত বেলন?’
‘আমার যা বলার বেলিছ, িব াস করা না করা আপনার icা।’
‘আিম িক aন ভােব কথা বলাব?’
ভয় দখােত চাiেছ। চাখ সr করল a ন। eভােব কিফয়ত দয়ার aেভ স
নi তার। স কান aপরাধ কেরিন e িব াস তার আেছ।
সাফ জবাব িদল স, ‘আিম আমার iেcয় কথা বিল। aেন র iেcয় বিল না।’
‘িনেজর iেcয় বলুন, িনং কাথায় িনেয়েছন?’
a েনর চােখর িদেক তািকেয় থাকল aিফসার। a নo aপলক তািকেয় থাকল
িকছুkন। eেকবাের আদশ মাথােমাটা পুিলশ। িনেজর গা ছাড়েছ না।
‘আর কান কথার utর দব না।’ জািনেয় িদল স।
কথাটা বেলi েয় পরল a ন। চাখ বn করল। eর সােথ তক করার কান aথ হয় না।
তােক কান সntাসী দেলর কu িহেসেব পিরিচত করেত চাiেছ। তার কৃিতt বাড়েব eেত।
eধরেনর কাজ দখােল কৃিতt বােড়। pেমাশন পাoয়া যায়।
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বাঝা যােc a েনর আচরেন রেগ গেছ পুিলশ aিফসার। ধয হারাল স।
‘িরমােn িনেল কথা বলেবন?’ গলার sর uচু করল স।
eতkন চুপ কের দঁািড়েয় নিছল, হঠাৎ কেরi কথায় ঢুকল রেবকা, ‘আর কথা
বলেবন না। uিন aসুস'। িব াম িনেত িদন।’
চাখ বn রেখi dজেনর কথা নেত পল a ন।
‘আমার কাজ আিম বুিঝ।’ রাগত গলা aিফসােরর।
রেবকার কড়া গলা শানা গল eবার, ‘uিন eখলাস সােহেবর পেশn। uনার
সােথ কথা বেল তারপর আসেবন।’
‘কথা বর করা জrরী।’
‘আপিন আসুন।’ রীিতমত ধমক িদল রেবকা, ‘eরপর uনার পারিমশন িনেয়
আসেবন।’
রেগ গেছ aিফসার। যােক p করেছ স utর িদেc না। eিদেক ei নাস
তােক জরা করেতo িদেc না। তােক eভােবi িফের যেত হেব।
আর কথা বাড়াল না স। ধাkািদেয় চয়ার সিরেয় uেঠ দঁাড়াল। গটগট কের হঁেট
বাiের গল। তার চেল যাoয়ার শb নেত পল a ন। eকটু পর দরজা বn করার শb
নল। রেবকাo বাiের গেছ। চািরিদক িন ুপ হেয় গল আবার।
িকছুkন চুপ কের েয় থাকল স, তারপর eকসময় uেঠ বসল। িবছানার ধাের
পা ঝুিলেয় বসল। িনেজ থেকi বামহাত চেল গল মাথায়। হাত বুিলেয় দখল স। বশ
ফুেল রেয়েছ eক যায়গায়। তেব ব থা নi তমন।
িনেজর aবsান বুেঝ গেছ স। কানভােব মাথায় আঘাত পেয়েছ স। মাথা
ফঁােটিন, রk বর হয়িন। ব থাo তমন নi। ফুেল আেছ। িকন' স ভুেল গেছ সবিকছু।
িনেজর নাম পযn মেন করেত পারেছ না। স কাথায় থােক, িক কের িকছুi মেন করেত
পারেছ না। eিদেক পুিলশ লেগেছ তার িপছেন। িক aপরাধ স কেরেছ জােন না।
সিত সিত কান aপরাধ করেলo মেন নi তার।
স আর যাi কrক পুিলশ জরা করার মত কাজ কেরিন। তার মেন হেc স
ভালমানুষ। কান ধরেনর পুিলিশ ঝােমলার মেধ জড়ায়িন কখেনা। eধরেনর কান
aিভjতা তার নi। পুিলেশর সােথ কথা বলার কান aিভjতা নi। eেকবােরi সহ
করেত পারেছ না পুিলশ িবষয়টা।
িকছু eকটা করেত হেব তােক। জানেত হেব িনেজর পিরচয়।
িক মেন করেত পারেছ স? আেরকবার স চ া করল তার যািকছু মেন আেছ তা
eকসােথ জেড়া করেত।
িকছুi না। তার জগত যন r হেয়েছ eখােন। তার পিরিচত বলেত নাস
রেবকা, আেরকজন নাম না জানা নাস, eকজন ডাkার। বাiের a ন নােম কu eকজন।
যটা eখন তার িনেজরi নাম। eখলাস সােহব নােম কu eকজন।
eখলাস সােহব। ক স?
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তার সবিকছু uিন দখেছন, eকথাi বেলেছ রেবকা। সnান কের কথা বেলেছ।
তারমােন বয়s eবং সnানী কu। পুিলশ aিফসারেক eমনভােব নাম বেলেছ যন তার
পেসnেক িবরk করা যােব না।
ক স? তার আtীয়? তার grজন?
eখেনা তােক দেখিন স।
নামার জন মেঝেত পা রাখল স। সােথসােথ মাথা টেল uঠল তার। শkহােত
িবছানা ধের পােয় ভর রাখল। তkুিন রেবকা ঢুকল দরজা িদেয়। oেক দঁাড়ােত দেখ থমেক
দঁাড়াল সখােনi। তার মেন পড়ল আেগ িনেষধ কেরিছল uঠেত, eখন িকছু বলেছ না।
দরজার কােছ দঁািড়েয় চেয় আেছ oর িদেক। পা ফলল a ন। মাথায় চkর িদেয় uঠল
সােথসােথ।
কানমেত িবছানা ধের সামলাল িনেজেক।
রেবকা সখােনi দঁািড়েয় আেছ। ধরেছ না। দঁািড়েয় িনেজেক সামাল িদল a ন।
কানমেত সাজা হেয় দঁাড়াল। চ া করেল হঁাটেত পারেব মেন হেc।
‘বাথrেম যােবন?’ িজেjস করল রেবকা।
মাথা নেড় সায় িদল স। িবছানা ছেড় দঁাড়াল।
হঁা, পারেব স হঁাটেত। কানিকছু না ধেরi যেত পারেব। রেবকার িদেক তািকেয়
হঁাসল স। স িঠক আেছ। রেবকা ভতের ঢুেক চয়ারটা uিঠেয় টিবেলর কােছ িনেয়
রাখল। তারপর সখােন দঁািড়েয় টিবেলর িজিনষgিল সাজােত লাগল। সময় িদেc oেক।
বাথrম থেক ঘুের eেস eকবার ঘেরর বাiের যাoয়ার কথা বলল রেবকােক।
anত বারাnা থেক ঘুের আসার iেc হল তার। eটা কান যায়গা তাo জােন না স।
রেবকা িনেষধ করায় eেস বসল খােট।
‘মেনহেc ভাল হেয় গিছ। আমােক কিদন থাকেত হেব eখােন?’ িজেjস করল স।
রেবকা বলল, ‘আপনার িব াম দরকার। iেc করেল িনেজর বািড়েতo িব াম
িনেত পােরন। eখােন আর করার িকছু নi।’
eখন eকটুকু হঁািস নi মেয়টার মুেখ। পুেরাপুির eকজন নাস। িকংবা ডাkার।
মাথা িনচু কের eকমুhত ভাবল a ন। বািড় যেত পাের স। আবারo চ া করল
বািড়র কথা মেন করেত। না, বািড়র কথা মেন করেত পারেছ না স। কখন পারেব জানা
নi।
‘যিদ বািড়র কথা না মেন পেড়?’
‘তাহেলo আপনােকi িসdাn িনেত হেব। eখােন খরচ খুব বিশ। eখলাস সােহব
আপনার খরচ িদেcন।’
আবার eখলাস সােহব।
‘eখলাস সােহব ক?’ িজেjস করল a ন।

Hosted: www.boi-mela.com

19

utর িদেত সময় িনল রেবকা। a ন িকছুi মেন করেত পারেছ না eটা যন
নতুন কের মেন পরল তার। তারপর বলল, ‘আিম যতdর জািন আপিন uনার মেয় আর
নাতনীেত রkা কেরেছন সntাসীেদর হাত থেক। সটা করেত িগেয় িনেজ আহত হেয়েছন।’
a ন বলল, ‘uনােক eকবারo দখলাম না-’
রেবকা বলল, ‘eেসিছেলন। তখন আপিন aেচতন। মেন হয় ব sতার জন পের আসেত
পােরনিন।’
‘hঁ।’
িনেজেক adুত eক পিরিsিতেত আিবsার করল a ন। যিদ oর নাম a ন হয়।
স িচnা করেত পারেছ। স বুঝেত পারেছ ei মেয়টা চায় না স eখােন থাকুক।
eখােন থেক আেরকজেনর টাকা খরচ কrক। eখােন aেনক খরচ। স eখলাস সােহেবর
খরচ বঁাচােত চাiেছ কন? তার সnান রাখার জন ? খরচ বিশ মােন িন য়i বসরকারী
হাসপাতাল। eখােন থাকেল তার pিত ােনর আিথক লাভ, তবুo স সটা চায় না। কান
কারেন স তার পk িনেয়েছ। পুিলশেক বাধা িদেয়েছ জরা করেত। eখন তােক িনেজর
বািড়েত ফরত যেত বলেছ।
aথচ বািড়র কথা িকছুi মেন করেত পারেছনা স। eমনিক িনেজর নামo না।
পিরিচত কােরা কথা না। তার মিss sাভািবকভােব কাজ করেছ ধু ভুেল গেছ আেগর
সবিকছু।
সামেনর িদেক তাকাল স। aেপkা করেছ রেবকা।
িসdাn িনেয় ফলল a ন। বলল, ‘eখলাস সােহেবর সােথ যাগােযাগ হেল
বলেবন আিম হাসপাতাল ছাড়েত চাi।’
‘বলব।’
‘আিম eকটু হঁাটাহািট কির। কান aসুিবেধ হেc না।’
রেবকা আপিt করল না তােত। বলল, ‘কrন। aসুিবেধ মেন করেল েয়
থাকেবন। eকটু পর aন নাস আসেবন। কান সমস া হেল তােক বলেবন।’
বাiের গল রেবকা।
িবেকেল a ন খবর পল iেc করেল পরিদন হাসপাতাল ছাড়েত পারেব স।

কােলা রেঙর বড় eকটা জীেপ চেড় হাসপাতাল ছাড়ল a ন। খুব দামী গািড়
সেnহ নi। মাঝখােনর িসেট স eকাi বসল। িপছেনর িসেট dজন, সামেন াiভার
eকা। গািড় কানিদেক যােc বাঝার চ া করল না স। রাsায় pচn ভীড়। aসংখ গািড়,
Hosted: www.boi-mela.com

20

িরkা, মানুষ। লk করল বাiেরর কান হ েগাল গািড়র ভতের ঢুকেছ না। চািরিদেক সবাi
যন িনঃশেb হঁেট চেলেছ। সাজা সামেনর িদেক চাখ মেল চেয় থাকল স।
িমিনট িবেশক পর িকংবা আধঘnা পর বড় eকটা বািড়র সামেন eেস দঁাড়াল
গািড়টা। বn লাহার গট। iuিনফমপরা পুিলশ দঁািড়েয় সখােন। গািড় দেখi ক eকজন
গট খুেল িদল। ভতের ঢুেক বারাnার কােছ থামল গািড়টা। িপছেনর লাকdজন নেম
দরজা খুেল ধরায় নামল। নেম চািরিদেক eকবার চাখ বুলাল a ন। eটা বািড় না,
মেনহয় aিফস। চািরিদেক িছমছাম সাজােনা গাছােনা। বারাnার সামেন পতাকা লাগােনার
পাল।
লাকdজন বারাnায় uেঠ ভতের যেত iি ত করল তােক। স তােদর সােথ
ভতের ঢুকল। পুরেনা িবিlং হেলo ঝকঝেক পিরsার মেঝ। ভতেরর বড় eকটা ঘের
পৗছাল oরা। বয়s eক ব িk বেস রেয়েছন বড় টিবেলর িপছেন। বড় টিবলটা কঁাচ িদেয়
ঢাকা। ঝকঝেক পিরsার ঘর। eকিদেক eকসার লাল রেঙর সাফা। eছাড়া ঘরটা ফঁাকা
ফঁাকা, িবশাল আকােরর।
ঘের ঢুকেতi ভdেলাক তাকােলন তার িদেক। তার আnিরক গলা শানা গল,
‘হঁ া, a ন। আসুন। কমন আেছন?’
‘ভাল।’
‘বসুন। চা খােবন না কিফ খােবন?’
কান utর িদল না a ন। eিগেয় eেস আেs কের টিবেলর সামেন eকটা
চয়াের বসল।
বুঝেত পারেছ স। তার সামেন বেস আেছ পুিলেশর বড় কান কমকতা।
iuিনফম পরা নi, তবু স বুঝেত পারেছ ei লাক পুিলশ জািতয় িকছু। eটা থানা না,
তারেচেয় বড় কান aিফস। হাসপাতাল থেক ছাড়া পেলo পুিলেশর হাত থেক ছাড়া
পায়িন। ছাট aিফসার থেক বড় aিফসােরর সামেন আনা হেয়েছ তােক। sাভািবক হেত
চ া করল স।
‘কিফ িদেত বিল। eেত শরীর চাঙা হয়। িসগােরট খান?’
আnিরকভােবi কথা r করেলন ভdেলাক।
‘খাi।’
িসগােরেটর প ােকট আর লাiটার eিগেয় িদেলন িতিন সামেন। সানালী রেঙর
প ােকট। সুnর সাদা লাiটার। a েনর সামেন রেখ বলেলন, ‘িনন eকটা ধরান। aসুিবেধ
নi, জানালা খুেল িদিc।’
লাকdজন দঁািড়েয় আেছ eখেনা। িতিন eকজেনর িদেক তাকােতi স
ভdেলােকর িপছনিদেকর জানালা খুেল িদল। সিদেক বাগান, মুhেতর জন দখা গল।
মাটা পদা িদেয় ঢাকা। জানালা খালা থাকেলo eখন বাiের দখা যােc না। জানালা
খুেলi লাকdজন চেল গল বাiের। স িসগােরট ধিরেয় টান িদল। ভdেলাক e াসে
eিগেয় িদেলন। বাঝা যােc িতিনo eখােন ধুমপান কেরন।
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িসগােরেট টান িদেতi মাথায় চkর িদেয় uঠল তার। হয়ত aসুস'তার জন ,
হয়েতা aেনকkন পর খাoয়ার জন ।
ধঁায়া ছেড় কানমেত সটা সামেল সামেনর িদেক তাকাল। সামেনর ভdেলাকেক aন মনs
মেন হেc। িকছুeকটা ভাবেছন। টিবেল হাত রেখ হােতর িদেক তািকেয় আেছন।
‘আমার িবrেd aিভেযাগ িক? চারটা খুন?’ িনেজ থেকi কথা r করল a ন।
‘aিভেযাগ!’ যন aবাক হেলন ভdেলাক। সাজাসুিজ তাকােলন তার িদেক।
eকটু সময় িনেলন utর িদেত। তারপর aবাক হেয়i যন বলেলন, ‘আপনার িবrেd কান
aিভেযাগ আনা হেc না। আপিন যখােন যেত চান সখােন চেল যােবন।’
‘ ভেবিছলাম হাজেত পাঠােনা হেব।’ সরাসির িনেজর মেন হoয়া কথাটাi বলল
a ন।
ভdেলাক িনচুsের বলেলন, ‘ সজন dঃিখত। আপনার সােথ কu কান খারাপ
আচরন কের থাকেল kমা করেবন।’
aবাক হল a ন। স যা ভেবিছল িবষয়টা তমন না দখা যােc। স যেত
পাের যখােন যেত চায়।
তাহেল তােক eখােন আনা হেয়েছ কন? ক ei ভdেলাক?
মাথা িনচু কের ভাবেছন ভdেলাক। কান সমস ার কথা ভাবেছন হয়ত। েত
কের কিফ িদেয় গল eকজন। িচিন আলাদা। িতিন িনেজi িচিন মশােলন। িজেjস
করেলন, ‘িচিন বিশ না কম?’
‘কম।’
‘িনন। আিম িচিন খাiনা।’
কাপ eিগেয় িদেলন িতিন a েনর িদেক। িপিরেচর বদেল ছাট ছাট পােটর তরী
নkাকরা গাল বস'। নাম মেন করেত পারল না a ন।
িনঃশেb কিফ খেত লাগল dজন। ভাল লাগেছ খেত। কিফ শষ কেরo aেনকkন চুপ
কের থাকল dজনi। eকসময় ভdেলাক মুখ খুলেলন। বলেলন, ‘oরা বলল আপিন িঠকানা
জানানিন। জানােল পৗেছ দয়া যত। আপিন পুেরাপুির সুন' নন।’
‘আিম িনেজi যেত পারব।’ যতটা সmব sাভািবকভােব utর িদল স।
িতিন বলেলন, ‘আমার িকছু করার থাকেল জানােবন। সংেকাচ করেবন না।
নাসিরন আপনােক দাoয়াত কেরেছ। বেলেছ আপিন গেল খুব খুশী হেব।’
utেরর aেপkা করেছন িতিন।
‘ ক?’ বুঝেত না পের p করল স।
িতিন বলেলন, ‘নাসিরন, আমার মেয়। আপিন যার জীবন বঁািচেয়েছন।
জসিমনo খুব খুশী হেব আপনােক দখেল। আপনার িক শরীর খারাপ লাগেছ?’
মাথার যntনাটা আবার বেড়েছ। দপদপ করেছ।
নাসিরন। জসিমন। ক oরা?
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মেন করার চ া করল a ন। কার যন মেয় eবং নাতনীেক বঁাচােনার কথা
বেলিছল রেবকা। তখন িকছুi মেন করেত পােরিন স। eখন eকটু যন মেন পরেছ।
ছা eকটা মেয়। সামেন দঁাত নi। হাসেছ। পরমুhেতi হািরেয় গল দৃশ টা।
চাখ বn কের িনেজেক সামেল িনল a ন। বুঝেত পারেছ স, িনিদ িকছু িবষয়
িনেয় কথা uঠেলi oর মাথায় ব থা করেছ। যখােন রেয়েছ oi কথাgেলা। িকছুেতi
ব বহার করেত পারেছ না স যায়গাটা। নাস বেলিছল কমিpট র দরকার। িচnা করা যােব
না।
ভdেলাক বলেলন, ‘আপিন যখােন যেত চান আমার গািড় আপনােক পৗেছ
দেব।’
স utর করল, ‘আিম িনেজi চেল যাব।’
‘আcা।’ কানিকছুেতi আপিt করেছন না ভdেলাক। বলেলন, ‘আপনার কােছ
টাকাপয়সা নi বাধহয়। সুেযাগ পেয় কu বর কের িনেয়েছ। হােতর ঘিড়টাo গেছ দখা
যােc। aন দামী িকছু িছল?’
‘না।’
‘আcা ei টাকাgেলা রাখুন। eখােন পঁাচ হাজার আেছ। িকছু খুচেরা টাকাo
আেছ। সংেকাচ করেবন না, eটা ধার। আপনার যখন সুিবেধ হয় ফরত দেবন। আর ei
আমার কাড। ফান নাmার আেছ যখন pেয়াজন মেন করেবন ফান করেবন। কানরকম
হিজেটট করেবন না। আমার দরজা আপনার জন খালা।’
মেন হল আেগ থেকi আলাদা কের সাদা খােম রাখা হেয়েছ তারজন । খাম আর
কাড হােত িনল a ন। কাডটা পড়ল। eমিড eখলাস uিdন আহমাদ। eর নামi বেলিছল
রেবকা। আেরকবার ভdেলাকেক দেখ িনেয় খাম আর কাড eকসােথ প ােnর পেকেট
ঢুিকেয় uেঠ দঁাড়াল।
eখােন বেস থাকার কান pেয়াজন নi তার। ei ভdেলাক তার কথা শষ
কেরেছন। ভি দেখi বাঝা যােc িনেজর কাজ করেবন।
‘আিম uিঠ।’
‘হঁ া। বাiের গািড় আেছ। াiভার আপনােক সুিবেধমত যায়গায় নািমেয় দেব।’
িকভােব জানেত পল বুঝল না a ন, দখল সi dজেনর eকজন eেস ঢুকল।
eেস দঁাড়াল টিবেলর পােশ। তারিদেক িজjাসুদৃি েত তাকােলন ভdেলাক। বলেলন,
‘বাiের লাক িকেসর?’
‘সাংবািদক, স ার। oনার জন aেপkা করেছন।’
‘খবর পল িকভােব?’ কপােল ভঁাজ পড়ল তার।
‘মেনহয় হাসপাতাল থেক জেনেছ।’
‘hঁ।’
বাঝা যােc িবষয়িট পছn করেছন না িতিন।
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তারজন aেপkা করেছ সাংবািদক। তারমােন তােদর সামেন পরেলi নানারকম
p করেব। িক বলেব স? তার তা িনেজর নামi মেন নi।
‘aন কানিদক িদেয় বাiের যাoয়া যায়?’ িজেjস করল a ন।
eকবার a েনর মুেখর িদেক তাকােলন eখলাস সােহব। তারপর লাকিটর িদেক িফরেলন।
‘oিদক িদেয় বাiের িনেয় যাo। যাoয়ার দশ িমিনট পর সাংবািদকেদর বলেব
uিন চেল গেছন।’ গmীরভােব িনেদশ িদেলন eখলাস সােহব।
‘আসুন।’ বলল aপর লাকটা। বেল ঘুের পা বাড়াল যাoয়ার জন । a ন
aনুসরন করল তােক।
aেনক বড় িবিlং। aেনকgেলা টানা ঘর, লmা বারাnা। দেখi বাঝা যায়
aেনক আেগ তরী হেয়েছ eটা। বারাnায় aেনকটা হঁেট, তারপর বাগান পার হেয় eকটা
ঘেরর ভতর িদেয় eকসময় রাsায় বর হল oরা। eটা িবিlংeর িপছন িদক। eেকবাের
ফঁাকা রাsা। সামেনi eকটা নীল গািড় দঁািড়েয়। আেগর গািড়টা কােলা রেঙর িজপ িছল।
ei গািড়টা ছাট। eিগেয় িগেয় দরজা খুেল ধরল সােথর লাকটা। কান কথা না বেল
াiভােরর িদেক মাথা ঝুিঁ কেয় িকছু iি ত কের চেল গল।
a ন uেঠ বসল িপছেনর িসেট।
‘ কাথায় যােবন?’ িজেjস করল াiভার।
‘eকটু dের কাথাo নািমেয় িদেলi হেব।’ বলল স।
‘ কানিদেক?’
‘ য কান িদেক।’
গািড় চলেত r করল। যায়গাটা িচনেত পারল না a ন। চনার চ াo করল
না। eটুকু বাঝা যােc eটা সংরিkত eলাকা। রাsায় লাকজন eেকবােরi নi। বািড়gিল
বড়বড়, ফঁাকাফঁাকা। মেনহয় সবgেলাi eধরেনর aিফস।
িকছুkন পরi শহেরর ভীেড়র মেধ eেস পরল oরা। তারপর eকসময় রাsা
িচনেত পারল পারল a ন। ফামেগেটর িদেক যােc। শাহবাগ মাড় ঘুের সাজা eিগেয়
গল। শরাটন হােটল পিরেয় বাংলােমাটেরর কােছ িসগন ােল গািড় থামল। রাsায় গািড়র
ভীড়। বশ লmা লাiন গািড়র।
‘আিম eখােন নামিছ।’
বেল utেরর aেপkা না কেরi দরজা খুেল নেম পরল a ন। িকছুdর সামেন
eিগেয় বামিদেকর রাsা ধের হঁাটেত r করল। দখল িসগন াল সবুজ হেতi গািড়টা চেল
গল সামেন।
হঁাটেত হঁাটেত চািরিদেক তািকেয় দখল। aবাক হল a ন। aেচনা মেন হেc
যায়গাটা। aেনক পিরবতন হেয়েছ eিদেক। সব নতুন মেন হেc। oর সামেনi িবশাল
eকটা িবিlং। আেগ eখােন eতবড় িবিlং িছল না।
আেগ? কত আেগ? কত আেগর কথা মেন হেc oর? কতিদন পর স eেসেছ
eখােন?
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আবারo মাথায় চkর িদেয় uঠল oর। িকছু মেন করেত চ া করেলi eটা হেc।
ট াবেলট খেত বেলিছল oেক ডাkার। িক ট াবেলট মেন নi oর। oর কােছ pসিkপশন
নi। সটা য কাথায় থেক গেছ তাo মেন নi। বর হoয়ার সময় রেবকা থাকেল িঠক
মেন কের িদেয় িদত।
রেবকার কথা ভাবেত ভাল লাগেছ। ক হেc না oর কথা মেন করেত। eকমাt
ei কথাটাi চাপ তরী করেছ না oর bেন। মেন হেc আেশপােশi কাথাo আেছ মেয়টা।
য কান সময় দখা হেয় যােব।
সামেন eিগেয় eেস মাড় থেক ডানিদেক ঘুরল a ন। হঁাটেত হঁাটেত সাক
ফায়ারার মােড় eেস দঁাড়াল স।
eখন?
কানিদেক যােব স?
যােবi বা কাথায়?
তার িঠকানা িক?
যাoয়ার মত কান যায়গা চেন না স, কাuেক চেন না। তার জানা পৃিথবী
eেকবােরi ছাট। তার পেকেট রেয়েছ eখলাসuিdন নােম eকজেনর িঠকানা, টিলেফান
নাmার। আর িকছু টাকা।
আর?
হাসপাতাল চেন স। iেc করেল সখােন যেত পারেব। সখােন রেবকা
রেয়েছ, আেরকজন নাস রেয়েছ, eকজন ডাkার রেয়েছ। eরা তােক চেন।
আর ক চেন তােক? স আর কােক চেন?
চািরিদেক শতশত মানুষ চলােফরা করেছ। eেদর eকজনo চেন না তােক। স
চেননা eেদর eকজনেকo। ei পিরিsিতেত িক করেত পাের স? eকা eকজন মানুষ
িকভােব বঁেচ থােক? eকা জ েল থাকেল স সটা মেন নয়, চ া কের খাবার জাগাড়
করেত, বঁেচ থাকেত। eখােন স িক িনেয় ব s থাকেব? ei মুhেত তার খাoয়ার িচnা
নi। iেc করেলi খাবার িকেন খেত পারেব। iেc করেল ei টাকায় কাথাo থাকার
ব বsাo করেত পারেব। তারপর?
eকসময় টাকা শষ হেব। খাবার, আ য় িকছুi থাকেব না। তখন? তখন আয়
করেত হেব তােক। eখােন বঁেচ থাকার eটাi eকমাt পথ।
aথবা খুেঁ জ বর করেত হেব তার পিরিচত কাuেক। য তােক আ য় দেব, সাহস
জাগােব, পথ দখােব।
তমন eকজেনর কথাo মেন করেত পারেছ না স। মানুষ নািক aভ াসবেসi
িনেজর বািড়র িদেক যায়। পা তােক টেন িনেয় যায় বািড়েত। oর পা কানিদেক যােc না।
o বুঝেত পারেছ না oর বািড় কানিদেক। সবিদকi aপিরিচত মেন হেc তার কােছ।
তেব িক o ঢাকা শহেরর কu না? aন কাথাo থােক? কানভােব স চেন ঢাকা
শহেরর রাsাঘাট।
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চেন তা বেটi। o জােন oর ডানিদেকর রাsার oপােরর হােটলটার নাম
সানারগঁা। তার সামেনর িবিlংটার গােয় লখা আেছ iিটিভ। oটা eকুেশ িটিভর aিফস।
সাজা সামেনর িদেক গেল ফামেগট, বামিদেক গেল ধানমিn। ei রাsার নাম পান'পথ।
eকটু dের িবশাল eকটা িবিlং দখা যােc। oটার নাম বসুnরা।
eকটা গািড় bক করল oর eেকবাের কােছ। চমেক ফুটপােত সের গল a ন।
aন মনsভােব রাsার oপর eেস পেরিছল। kমা চাoয়ার ভি েত তাকাল াiভােরর
িদেক। াiভার তািকেয় আেছ তার িদেক।
াiভােরর মুেখ িবরিk। তারপরi সi িবরিk সের গল। adুত চােখ তািকেয়
আেছ তার িদেক।
চনার চ া করেছ তােক। পিরিচত কu? পিরিচেতর মতi হঁাসল তারিদেক
চেয়।
িক করেব বুঝেত পল না a ন।
গািড় আবার চলেত r কেরেছ। মাড় থেক eকটু সামেন eিগেয় গিত কমল।
বামিদেক রাsার পােশ eকটা ফািনচােরর দাকােনর সামেন গািড় থািমেয় রেখ গািড়র
চালক নেম eিগেয় eল oর িদেক। মুেখ aমািয়ক হঁািস।
‘আের আপিন, কমন আেছন?’
হ াnেশেকর ভি েত হাত বািড়েয় ধেরেছ লাকটা। দঁাত বর কের হঁাসেছ। হাত
ধরল a ন।
‘ভাল।’
‘গািড় পােcন না? কানিদেক যােবন? চলুন নািমেয় িদi।’
িনেজর গািড়র িদেক হাত বািড়েয় দখাল লাকটা। ডানহাত িদেয় eখনo a েনর
হাত ধের রেখেছ। বশ শk হাত। eখনo মুেখ হঁািস লেগ রেয়েছ। হঁািসর জন i যন
তরী হেয়েছ ei চহারা।
oর চােখর িদেক তািকেয় থাকল a ন। তার পিরিচত কu। পিরিচত কাuেক
দখেল মেন পরেব সবিকছু। িচনেত চ া করল স।
না, ei লাকেক স িচনেত পারেছ না। যন কখেনা দেখিন ei লাকেক।
oেদর চািরিদেক হ চ eর শb। গািড় চলেছ ভীড় কের, লাকজন হlা করেছ।
পুিলেশর বঁািশ শানা যােc। eকটু dের eকজন ািফক পুিলশ িবরk হেয় তািকেয় আেছ
oেদর িদেক। সmবত গািড়টার দাম আর মািলেকর পাষাক িবেবচনা কের গালাগািল চেপ
রেখেছ।
‘আসুন গািড়েত uঠুন আেগ। eখােন বিশkন গািড় রাখা যােব না।’
হাত ছেড় drত গািড়র িদেক eিগেয় গল লাকটা। াiিভং িসেট বেস
বামিদেকর দরজা খুেল ধরল। a ন কান কথা না বেল eেস বসল তার পােশ। গািড় চলেত
r করল পান'পথ ধের সাজা সামেনর িদেক।
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তারিদেক িফরল লাকটা, ‘আমােক িচনেত পােরনিন বাধহয়। aবশ খুব al
সমেয়র পিরচয়, মেন না থাকা দােষর না। আিম িকন' আপনােক ভুলবনা জীবেনo। আপিন
আমার যা uপকার কেরিছেলন। eয়ার পােট। মেন পেড়েছ? সিদন আপিন না থাকেল িক
য কেলংকাির হত। আমার নাম সিলম। সিলম খnকার।’
রাsার সামেনর িদেক তািকেয় থাকল a ন। স মেন করেত পারেছনা িকছুi।
হয়ত eর কথাi িঠক। সিত সিত i স কান িবপদ থেক রkা কেরিছল তােক। লাকটা
িঠকi িচেনেছ তােক, স িচনেত পারেছ না। কথা বািড়েয় কাজ নi, eেক সাজাসুিজ
সবকথা বেল দয়াi ভাল।
a ন বলল, ‘িকছু মেন করেবন না। আমার eকটা eকিসেডn হেয়িছল। মাথায়
আঘাত লেগেছ। eখন পিরিচত কাuেকi িচনেত পারিছ না।’
লাকটা চমেক eকবার তাকাল তার িদেক। a ন চেয় আেছ সামেনর িদেক।
eেকবাের ভাবেলশহীন মুখ।
a েনর adুত আচরন, তারপর ei বkব । মুhেত তার হািসভাব চেল গল মুখ
থেক। কেয়ক মুhত কথা জাগাল না তার মুেখ। ধীর গিতেত গািড় চালােত থাকল।
‘eখন িক বাসায় যােবন?’ eকসময় িজেjস করল সিলম।
‘জািন না। বাসার িঠকানা মেন করেত পারিছ না।’ আেগর মতi ভাবেলশহীন
গলায় জানাল a ন।
‘তাহেল? কাথায় যািcেলন?’ রীিতমত aবাক হল সিলম।
‘জািন না কাথায়।’
বেল চুপ কের থাকল a ন। িক বলেব স খুেঁ জ পল না। তারপর মেন হল ei
লাক তার কথা িঠকমত বুঝেত পােরিন। িনেজর পিরিsিত ব াখ া কের জানাল তােক,
‘িকছুkন আেগ ছাড়া পেয়িছ হাসপাতাল থেক। দখিছলাম, হঁাটেত হঁাটেত যিদ িকছু দেখ
মেন পের বািড়র কথা।’
‘o।’
চুপ কের গািড় চালােত লাগল লাকটা। ei রাsায় ভীড় বশ কম। সিলম নােমর
ভdেলাক গিত eেকবাের কিমেয় িদেয়েছ গািড়র। সাজা eিগেয় যােc রােসল sায়ােরর
িদেক। দেখ বাঝা যােc ভাবেছ সo। বাধহয় eমন পিরিsিতেত আেগ কখেনা পেরিন।
তােক eকবার দখল a ন।
িন য়i ucিশিkত, ভাবল a ন। গািড়টাo বশ দািম। িন য়i িনেজর। পাষাক
মািজত। কান রঙচেঙর বাহার নi, বরং বয়েসর তুলনায় বশ ভািরিk ধরেনর। কান
aিফেসর বড় কমকতা। aথবা িনেজi ব বসা pিত ােনর মািলক। টাকাপয়সা যেথ আেছ
eেত সেnহ নi। সবেচেয় বড় কথা, aবাি ত িকছু বেলিন eখন পযn। িহেসব করেছ িক
বলা যায়।
‘আপনার িকছুi মেন পরেছ না?’ আেরকবার জানেত চাiল স।
Hosted: www.boi-mela.com

27

‘না। ধু মেন হেc আমার নাম a ন। আর িকছুi মেন করেত পারিছ না। মেন
করেত চ া করেলi মাথায় ব থা করেছ।’
eেকবােরi ধীর গিতেত চলেছ eখন গািড়। eকসময় সটােক থািমেয় িদল
সিলম। রাsার পােশ গািড় থািমেয় বেস থাকল চুপ কের।
পিরিsিত কানিদেক যােc বুঝেছ না a ন। ei লােকর গািড়েত কতkন বেস
থাকেব স? eরপর িক করেব?
সিলম মুখ খুলল eকটুপর। বলল, ‘আপনার ভালমত িব াম নয়া দরকার।
eকটা িঠকানা দরকার সকেলর আেগ। চলুন আেগ স ব বsা কির। আমােদর বািড় আেছ
মাহাmদপুর। ভাড়া দয়া। আিম aবশ ফ ািমিল িনেয় থািক গাজীপুর। eখােন আলাদা
eকটা ঘর আেছ, ঢাকায় থাকা দরকার হেল uিঠ। আপিন আপাতত সখােনi uঠুন।’
িকছু বলল না a ন। গািড় াট িদেয় ডানিদেক মাড় িনল। আড়ংeর সামেন িদেয়
eেস আসাদেগট িদেয় ঢুকল।
সিলম কথা বেল যােc, ‘িযিন ভাড়া থােকন uনােক আিম খালু বিল। বhিদন
থেক িচিন oনােক। খুব aমািয়ক ভdেলাক। আপনার ভাল লাগেব। oখােন থাকেল খুব
ভালভােব িব াম িনেত পারেবন। তারপর eকটািকছু িঠক করা যােব।’
সিলেমর গলা eখন aসmব রকেমর আnিরক। বাঝা যােc a ন, িকংবা নাম
যাi হাক, স তার কান uপকার কেরিছল কান eকসময়। স ভােলিন সটা। eখন
সুেযাগ পেয় pিতদান িদেc।
সবাi সটা কের না, eকবার মেন হল a েনর। কন মেন হল সকথা স
িনেজo বলেত পারেব না।
স িজেjস করল, ‘aপিরিচত কu পিরবােরর মেধ থাকেল
িবরk হেবন না oনারা?’
সিলম আেs কের হঁাসল। তারপর বলল, ‘eকবার oেদর দখেল eকথা বলেবন
না। oরা eেকবােরi aন রকম মানুষ। আর আপনােক পিরবােরর মেধ ঢুকেতo হেব না।
আিম য ঘর ব বহার কির সটা eেকবাের আলাদা। iেc করেল পিরবােরর সােথ
কানরকম যাগােযাগ না রেখi চলেত পারেবন।’
eখন পিরিsিতর oপর কান িনয়ntন নi a েনর। স বড়েজার আপিt কের
eখান থেক চেল যেত পাের, িকন' সটা কের স যােব কাথায়? িনেজর শরীেরর aবsা
স বুঝেত পারেছ। eখেনা শিk পােc না স। aকারেন রাsায় ঘারাঘুির করার মত aবsা
তার eেকবােরi নi। যভােবi হাক তােক িনেজর পিরচয় বর করেত হেব। আর সজন
তােক িকছুিদেনর জন হেলo কাথাo আ য় িনেত হেব। িব াম িনেত হেব, ঘুমােত হেব,
খাoয়া দাoয়া করেত হেব।
সিলেমর গািড়টা মাহাmদপুেরর য বািড়র সামেন থামল সটা দেখ পছn হল
a েনর। দেখ িনেজর বািড় বেল মেন হয়। eকসার iuক ািলপটাস িদেয় ঢাকা eকতলা
বািড়। আেশপােশর বািড়gিল uচু হেয় uেঠ গেলo eর মািলক oপেথ যানিন। গেটর
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ভতের aেনকটা ফঁাকা যায়গা বাiের থেকi দখা যােc। তার িপছেন aেনকটা যায়গা
িনেয় সাদা রেঙর eকতলা। রঙ পুরেনা হেলo পিরsার।
বািড়র সামেন রাsায় গািড় রেখ নামল সিলম। eিগেয় িগেয় কােলা রেঙর
লাহার গট খুলল। গট খালার শb েন ঘেরর ভতর থেক eকিট মেয় বিরেয় eল।
বারাnায় দঁািড়েয় দখল সিলমেক, তারপরi eিগেয় আসেত r করল। গাড়ীেত বেস
a ন তার uেtিজত কথা নেত পল।
‘o সিলম ভাiয়া। ক ামন আেছন? আমার ছিব কাথায়?’
‘oহ- হা িনলু, ভারী aন ায় হেয় গেছ। oটা আনেত ভুেল গিছ।’ কান মেত
কিফয়ত িদল সিলম।
‘ভুেলi তা যােবন। আিম য বললাম িগ ঠু িদেয় দi, মেন থাকেব। তখন
নেলন নােতা আমার কথা। eখন দখুন আিম িঠক কথা বিল িকনা। িক- বিল িঠক কথা।’
‘হঁ া িনলু, তুিম িঠক কথা বল। িকন' eখন eকটু কাজ করেত হেব আেগ। চট কের
oi ঘরটা খাল তা। আমার চািব আনেত মেন নi। ei য a ন, আসুন।’
কথা বলার ধরন দেখ a েনর eকবার মেন হল বয়েসর তুলনায় সিলম aেনক
পিরনত। কান কাজটা জrরী বােঝ, সটা িঠক িকভােব করেত হেব জােন। a ন তখনo
বেস আেছ গািড়েত। eবার দরজা খুেল নেম দঁাড়াল স। দখল মেয়টা aবাক হেয় চেয়
আেছ তারিদেক।
‘িনলু, e হেc a ন ভাiয়া। eখােন কিদন থাকেব।’
‘sামােলকুম।’ সােথসােথ বলল মেয়টা।
a ন দখল মেয়টােক। রাগাপাতলা। বশ লmা। হঁাটু পযn লmা িঢেল সবুজ
রেঙর ক পেড়েছ। eকi রেঙর পাজামা। গলার সােথ সাদা oড়না পঁচােনা। বয়স বাঝা
যায়না। pথেম মেন হল চৗd-পেনর তারপর মেনহল আেরা বশীo হেত পাের। বড়বড়
আয়ত চাখ। রােজ র কৗতুহল িনেয় তািকেয় আেছ তারিদেক। িনলুর সালােমর utর
িদেতo ভুেল গল a ন।
সিলম তাড়া িদল মেয়টােক, ‘িনলু, ঘরটা খাল আর তামার মােক বল। আসুন
a ন।’
সিলেমর িপছেন হঁেট eেস বারাnায় uঠল a ন। aেপkা করল িনলুর ফরার।
িনলু িফের বারাnার বামিদেকর eকটা ঘর খুেল িদল িনেজi। তালা খুেল পরদা সিরেয়
ধাkা মের দরজা খুেল িদল। সিদেক eেগাল dজন।
ঘের ঢুেক pথেমi আেলা jালল সিলম। বাঝা যায় বশ িকছুিদন eঘর খালা
হয়িন। gেমাট হাoয়া।
‘জানালাgেলা খুেল দাoেতা িনলু।’
িনেজ eকটা কাপড় িনেয় চয়ার টিবল ঝেড় পিরsার করেত r করল সিলম।
পুr হেয় ধুেলা পেড়েছ সবযায়গায়। খািল চােখi পিরsার দখা যােc। চািরিদেক eকবার
চেয় দখল a ন। বশ বড় ঘর। eকপােশ িবশাল িবছানা। oপােশর দরজাটা মেন হয়
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বাথrেমর। ঘের পড়ার টিবল, বুক সলফ, িসং টিবল, চয়ার, আলনা eসব সাজােনা।
সবিকছু রাখার পরo বশখািনকটা যায়গা ফঁাকা থেক গেছ। eকেকােন টুেলর oপর ছাট
eকটা িটিভ। সটা চালু কের িদল সিলম।
a নেক বলল, ‘বসুন। জামাকাপড় ছেড় হাতমুখ ধুেয় িনন, ভাল লাগেব। িনলু
স ােnল আেছ নািক দখেতা।’
িনলু নােমর মেয়টা আলনার িনচ থেক eকেজাড়া স ােnল eেন সামেন রাখল।
রেখ eকপােশ সের দঁাড়াল। স eখেনা বুেঝ uঠেত পারেছ না পিরিsিত।
‘আপিন বসুন আিম ekুিন আসিছ।’ a নেক বলল সিলম। বেল বাiের গল।
সােথ িনলুo।
িবছানায় বেস আলনার িদেক তাকাল a ন। সিলেমর জামাকাপড় রেয়েছ সখােন। সােথ
মেয়েদর পাষাকo দখা যােc। িন য়i তার stীর। টিবেল eকটা ছিবেত দখা যােc
সিলেমর সােথ eকজন মিহলা, সােথ বছর dেয়র eকটা ছেল। িন য়i সিলেমর
পিরবার। ঢাকায় eেল eরাi eঘের থােক।
কাপড় ছাড়েল সিলেমর পাষাক পরেত হেব। aপেরর পাষাক পরেত iেc
করেছ না তার। eখােন থাকেল পরেত হেব। নয়ত িকনেত হেব। anত সিলেমর প াn তার
হেব না। সিলম তােরেচেয় খােটা।
িবছানায় বেস জুতা খুলল a ন। তারপর পা সাজা কের সভােবi বেস থাকল
িটিভর িদেক তািকেয়। িkেকট খলা হেc। সরাসির দখােc বাংলােদশ দিkন আি কার
খলা।
সিলম িফরল বশ সময় িনেয়। সােথ eকজন ভdমিহলা। িন য়i িনলুর মা।
খােটা eবং বশ মাটা। sাs চহারায় িনলুর eেকবাের িবপরীত। ফসা চৗেকা চহারা। বশ
বড় মুখ। কাকড়ােনা চুল।
‘sামােলকুম।’ ঢাকার সােথসােথi সালাম িদল a ন।
‘oয়ােলiকুম সালাম। eিkেডেnর কথা নলাম বাবা, কাথায় লেগেছ?’
eেকবাের শাn, িনচু গলার sর। যন বhিদেনর পিরিচত কােরা সােথ কথা
বলেছন। eকবার a েনর মেন হল িতিন তারেচেয় বড়েজার বছর পঁােচেকর বড় হেত
পােরন, কত সহেজ তােক ছেলর মত কের ডাকেলন।
স বলল, ‘মাথায়।’
‘ কাথায়, দিখ।’
সামেন eিগেয় eেলন িতিন। কােছ দঁািড়েয় চুেল হাত িদেলন। বাঝা যােc খুব
সাবধানী। চুেল eতটুকু টান না িদেয় ফালা যায়গাটা দখেলন। মাথার ডানিদেক বিশ ফুেল
রেয়েছ। লেগেছ সামেনর িদেকo।
‘আহা- র িক ফুেল আেছ। ব থা কের?’ আেs কের আঙুল বালােলন িতিন।
‘সবসময় কের না। মােঝ মােঝ কের।’
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‘oষুধ খােcা? eকটু oষুধ লািগেয় িদi? ডাkার িক বেলেছ? েয় িব াম নাo
বাবা। সিলম বলল িব াম িনেল িঠক হেয় যােব। সিলম তা আমার িনেজরi ছেল।
আমার ছেল নi, ei eকটাi মেয়। নাম নীলা। িনলু eিদেক আয় তা। দখনা চাদরটা
ধুেলা পেড় িক হেয় আেছ। ভাল কের ঝেড় দ। নয়ত eকটা ধায়া চাদর eেন পেত দ।
আর rমােক বল মেঝটা মুেছ িদেত। তুিম বস বাবা। হাতমুখ ধুেয় নাo। মুখটা কমন
কেনা দখােc। আিম দিখ িক খাবার আেছ। খেয় েয় থােকা।’
নীলা আর তার মা dজেনi বাiের চেল গল। সিলম eিগেয় eেস বসল চয়ার
টেন, ‘আমােক না জািনেয় আবার কাথাo চেল যােবন না। ei য ফান আেছ দরকার
হেল আমােক ফান করেবন। eখােন দরকারী সব িজিনষi পােবন। যািকছু কােজ লাগেব
িনেজর মেন কের ব বহার করেবন। আিম ফােন খঁাজ নব। eখন িকন' থাকেত পারব না।’
a েনর িদেক তািকেয় হঁেস ফলল সিলম, ‘আমার িকন' খুব ভাল লাগেছ আপনােক
দেখ। মেনহেc আপনার মত যিদ কেয়কিদন সব ভুেল থাকেত পারতাম। কেয়কিদেনর
sাধীনতা। ei টনশন, দৗড়ােদৗিড় আর ভাlােগ না। দখুন না, যেত হেব মিতিঝল, কখন
য পৗছাব কখন কাজ শষ হেব ক জােন। তারপর আবার গাজীপুর। ফ াkরীর ঝােমলা।
আপিন কানিকছু দরকার হেল িনলুেক বলেবন। o খুব ভাল মেয়। কথা eকটু বশী বেল
িকন' eেকবাের ছেলমানুষ। দখেবন eকবার কথা r করেল জার কের না থামােত হয়।
আিম আর দির কিরনা, uিঠ। রােত ফান করব।’
uেঠ বাiের গল সিলম। বাঝা যােc তার কােজর খুব তাড়া।
a ন দখল সিলম বািড়র ভতর ঢুকল। িকছুkন পরi দখা গল িনলুর সােথ কথা বলেত
বলেত গেটর িদেক eেগােc। uেtিজতভােব সিলমেক িক যন বলেছ িনলু। হােত
ভঁাজকরা িবছানার চাদর।
মাথাটা ভাির হেয় আসেছ তার। থাকেত না পের ময়লা চাদেরর oপরi েয়
পড়ল a ন।

dপুের খাoয়াদাoয়া কের িকছুkন ঘুমাল স। ঘুম ভেঙ যখন দখল করার িকছু নi তখন
আবার ঘুমােত চ া করল। িকন' চ া কেরo আর ঘুমােত পারল না। চুপ কের েয় থাকল
িবছানায়। রীিতমত ক কের িবেকল পযn েয় েয়i কাটাল a ন। তারপর eকসময়
আর থাকেত না পের uেঠ জামাকাপড় পের িনেয় বাiের পা রাখল।
বাiের িদেনর আেলা কমেত r কেরেছ। বারাnায় বর হেয় দখল নীলা
দঁািড়েয় আেছ। gনgন করেত করেত চুেলর বনী করেছ। তােক জামাকাপড় পেড় ঘর থেক
বর হেত দেখ তািকেয় হঁাসল।
a ন বলল, ‘বাiের যাব eকটু। দরজাটা িক eভােব থাকেব?’
লক কের চািব িনেয় যান।’ বলল নীলা।
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সটাi করল a ন। ডারলক লািগেয় চািব পেকেট রাখল।
‘চািব হারােবন না যন। আর কান চািব নi।’ মেন কিরেয় িদল নীলা।
তারিদেক চেয় আেরকবার হঁেস সmিত িদেয় বর হল a ন। ভালi হল তার,
য কান সময় িফের সাজা ঘের ঢুেক যেত পারেব। eরা eেকবাের আপন কের িনেয়েছ
তােক। নীলা, নীলার মা dজনi। eেদর িবরk করেত iেc করেছ না। নীলার বাবা
ফেরনিন eখনo। িতিনo eেদর মতনi হেবন িন য়i। সিলম বেলেছ খুব aমািয়ক
ভdেলাক।
ফরত আসার পেথ বাiের কাথাo রােতর খাবার খেয় নেব স। eখলাস
সােহেবর দয়া টাকা রেয়েছ পেকেট।
সিলেমর ঘরটা ভাল কের দেখেছ স। aন ান িজিনষপt ছাড়াo টিবেলর
য়াের aেনকgেলা নগদ টাকা। pেয়াজন হেল সখান থেক খরচ করা যােব। বশ লাক
সিলম। রাsা থেক ধের eেন বািড়েত রেখ গল।
িনেজেক aেনকটা িনি n লাগেছ eখন। িনেজর পিরিচত কu নi eকথা মেন
হেcনা। আtিব াস পাoয়া যােc। তাড়াhেড়া নi কান।
আেs আেs হঁাটেত r করল স। হঁাটেত হঁাটেত আড়ংeর মােড় eেস থামল a ন।
eখন?
কাথায় যােব স?
সকেলর আেগ জানা দরকার স ক, কাথায় তার বািড়, কাথায় তার
পিরিচতজন, আtীয়sজন। তারা িক খুজ
ঁ েছ তােক? কতটুকু মেন করেত পারেছ স?
মাথায় আঘাত পেয় হাসপাতােল ভিত হেয়িছল স। িক হেয়িছল হাসপাতােল
যাoয়ার আেগ?
রেবকা বেলেছ eখলাস সােহেবর মেয় আর নাতনীেত বঁািচেয়েছ স সntাসীর
হাত থেক। িক ঘেটিছল সখােন?
eকটা বড় দাকান। সখােন ছা eকিট মেয়। নাম জসিমন।
তারপরi িক যন ঘটল।
িক করিছল স? দাকােন ঢুেকিছল কন? িকছু িকনেত?
হঁ া, মেন পরেছ। o িকছু িকনেতi ঢুেকিছল। কােক যন দয়ার জন । িক িকনেত
িগেয়িছল স? যােক িদেত চেয়িছল স ক? িক সmক তার সােথ? স দখেত কমন?
হঠাৎ কেরi রেবকার কথা মেন eল oর। ei eকজনেক স িচনেত পারেব খুব
সহেজ। মেয়টার সােথ আসার সময় দখা হয়িন। oর িডuিট সn ায়।
pিতিদনi িক সn ায় িডuিট থােক? তা- তা হবার কথা না। দখা যাক।
হাসপাতােলর িদেক রoনা হল স।
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িরেশপসেনর মেয়টা aবাক হল রেবকার নাম েন। a েনর মেনহল রেবকার
সােথ কােরা দখা করেত আসা িবরল ঘটনা। aবাক চােখ তািকেয় তােক িজেjস করল,
‘আপিন কাথা থেক আসেছন?’
‘আমার নাম a ন। নাম বলেলi হেব।’
‘oখােন বসুন জানািc।’
সামেন aেনকgিল চয়ার রাখা। sায়ীভােব বসােনা pাি েকর চয়ার। বশ
কেয়কজন বেস রেয়েছ সখােন। মাটামুিট ফঁাকা eকটা যায়গায় বসল স। oর বামিদেকর
দয়ােল বড় সাদা ঘিড় টাঙােনা। লািফেয় লািফেয় সেকেnর কঁাটা চলেছ। সিদেক তািকেয়
থাকল। রেবকা eল িঠক আট িমিনট পর।
‘ কমন আেছন?’
আবার সi হঁািস দখেত পল স।
‘ভাল।’
‘ব থা িক কেমেছ?’
‘হঁ া।’
‘ দিখ-’
eিগেয় eেস তার চুেল হাত িদল রেবকা। চুল সিরেয় ফালাটার oপর আেs
কের আঙুল বুলাল। eভােব িক ব থা আেছ িকনা জানা যায়? হয়ত যায় না। ব থা সারােনা
যায়। মুhেত oর ব থা চেল গল। eকটুপরi রেবকার হাত সের গল মাথা থেক।
‘কিফ খােবন? oিদেক ক ািnেন যেত হেব।’
কথার aথ বুঝল a ন। eখােন দঁািড়েয় কথা বলা যায়না। নােসর পাষাক পের রেবকা
বসেত পােরনা eখােন।
‘চলুন।’
বেল uঠল স। রেবকার সােথ হঁেট eেস ক ািnেন ঢুকল।
ক ািnনটায় আেলা কম। aেনক লmা ঘর। ঠাসাঠািস কের চয়ার পাতা। বশ
কেয়কজন লাক বেস চা খােc। ঘের িসগােরেটর গn। সmবত হাসপাতােলর ভতের
িসগােরট খাoয়া যায় না বেল ei যায়গাটা eকােজ ব বহার করা হয়। িসগােরেটর ধঁায়ার
সােথ মশােনা oষুধ oষুধ গn চািরিদেক। oরা eেস বসেত খুব drতi কিফ িদেয় গল।
মেনহয় তরীi থােক সবসময়।
কাপ িনেয় ঠােট ঠকাল a ন। রেবকা তার কাপটা ধের নাড়াচাড়া করেছ। কথা
খুজ
ঁ েছ।
‘হঠাৎ দখা করেত eেলন য?’ eকসময় িজেjস করল স।
a ন বলল, ‘হঠাৎ iেc হল। মেন হল eখােন eেল আপনার হঁািস দখেত
পাব।’
হঁেস ফলল রেবকা, ‘iেc হেলi কােরা হঁািস দখেত যান?’
‘আর কখেনা iেc হয়িন।’
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‘eখন হল কন?’
‘জািন না। মেনহয় জীবন বঁািচেয়েছন সজন ।’ িবষয়টা সহজ করার চ া করল
a ন।
‘eটা কথার কথা।’ বলল রেবকা, ‘আিম যা কেরিছ সটা সব নাস কের। eটা
নােসর কাজ।’
‘সবাi আপনার মত হঁােস না। আেরকজন ধমক িদেয়েছ।’
‘মেন ক পেয়েছন?’ আবার হঁাসেছ রেবকা। ঝকঝেক দঁাত দখা যােc। বলল,
‘oনার ধরনi aমন। eকটু গmীর sভােবর। আসেল uিন খুব ভাল মানুষ। ধমক দন না।
পেসেnর জন যা ভাল তাi করেত বেলন। সজন aেনকসময় ধমকo িদেত হয়।’
‘আপিনo ধমক দন?’
‘হঁ া।’
‘eখন ধমক িদেত iেc করেছ?’
‘হঁ া।’
‘ কন?’
‘ei য বাকার মত দখা করেত eেলন। আমােদর aেনকিকছু িহেসব কের
চলেত হয়। aেনক িনয়ম মেন চলেত হয়। আমার সােথ কu দখা করেত আেস না।’
‘আসেল ধমক দন?’
‘আেsi না।’
‘ কu দখা করেত চাiেল বাসায় যায়?’
হঠাৎ কেরi হঁািস থেম গল রেবকার। utর িদল না। কিফর কাপটা নাড়েছ।
তািকেয় আেছ সিদেক। সামান eকটু খেয়েছ। বাঝা যােc আর খােব না। eকটু পর মুখ
তুলল। িনেজi p করল eবার।
‘বািড়র কথা মেন পেরেছ?’
‘না।’
‘eকটুo না?’
‘না।’
‘uেঠেছন কাথায়?’
‘eক বnুর বাসায়।’
‘তােক পেলন কাথায় ?’
‘আিম িচনেত পািরিন। রাsায় দখা হল, বলল আমার বnু। বাসায় িনেয় গল।
সখােনi আিছ।’
‘টাকাপয়সা আেছ চলার মত?’
‘হঁ া, eখলাস সােহব িদেয়েছ।’
‘eখলাস সােহব আপনার জন aেনক কেরেছন।’
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aবাক হল a ন। আেগo eকবার eখলাস সােহেবর িবষেয় বেলেছ তােক।
হাসপাতােল থাকেত িনেষধ কেরেছ। মেয়টা বাকা না মােটi। eখলাস সােহব যা কেরেছন
সটা তার ঋন। সমেয় ঋন শাধ িদেত হেব।
নািক aন কান িবষয় রেয়েছ eখােন? তার িনি ত হoয়া দরকার।
িজেjস করল, ‘uিন িঠক িক িক কেরেছন সব আমার মেন নi। মেন কিরেয়
দেবন?’
আবার হঁাসল রেবকা, ‘uপকারীর uপকার gনেত হয়না। eটুকু বলিছ, আপনােক
পুিলশ হয়রািন কেরিন oনার জন । eকিদন eেসিছল সটা তা দেখেছন। আর
সাংবািদকরা আপনার দখা পায়িন সটাo oনার জন । পেল eভােব চলােফরা করেত
পারেতন না। আপিন িক জােনন সবাi আপনার িবষয় িনেয় আেলাচনা করেছ?’
‘িক আেলাচনা?’
‘আপিন িসেনমার িহেরার মত চারজনেক gিল কেরেছন, িনেজর িবপেদর কথা না
ভেব eক মিহলা আর তার মেয়েক বঁািচেয়েছন eiসব। আপনার শরীেরর য aবsা তােত
লাকজন পেথঘােট িচেন ফলেল সমস ায় পরেবন।’
ঝেড়র eকটা ঝাপটা লাগল যন oর মাথার ভতর। কনকন কের uঠল মাথাটা।
চাখ বn করল স। মানুেষর মিss িবে র সবেচেয় জিটল বস'। eরi কান eক aংেশ
আঘাত লেগেছ তার। হয়ত aেকেজা হেয় গেছ eকটা aংশ। স যায়গা ব বহার করেত
গেলi চােখ anকার দখেছ স। মােঝমােঝi হেc eটা।
রেবকার বুঝেত সময় লাগল না সটা। িকছু না বলেলo স বুঝেত পারেছ
a েনর আেরা িব াম দরকার।
‘বাসায় চেল যান। ভাল কের িব াম িনন। eaবsা বিশিদন থােক না। কিদন
িব াম িনেল সব িঠক হেয় যােব।’ সহানুভিু তর sের বলল রেবকা।
‘আপনার বাসা কাথায়?’ আবারo িজেjস করল a ন।
চাখ খুলল a ন। মুেখ eেকবােরi হািস নi eখন রেবকার। বািড়র কথা বলেতi হািস
থেম যােc। aপলক তািকেয় আেছ তার িদেক। তেব eেকবাের eিড়েয় গল না eবার।
বলল, ‘আিম হাে েল থািক। কu দখা করেত গেল গট থেক খবর িদেত হয়। সবসময়
দখা হয় না।’
eটা তথ , না uপেদশ, না িনেদশ? aবাক হল a ন। দখা করেত eখােন আসা
যােব না। হাে েল গেলo দখা হেব স িন য়তা নi। eখােন আসায় িন য়i খুশী হয়িন।
মুেখ যত হািসi থাকুক, িবরk হেয়েছ।
‘eখােন কিফর কাপ কত?’ কথা ঘুরাল a ন।
আবার হািস িফরল রেবকার, ‘ স িনেয় ভাবেত হেব না। eখন আপিন আমার
গ ।’
‘আcা।’
‘আমার eখােন আসা পেনর িমিনট হেয় গেছ।’
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তারমােন যাoয়ার সময় হেয়েছ, ভাবল a ন। হােতর িদেক তাকাল স। ঘিড়
নi। বেlর যায়গা aিতিরk সাদা। aভ াস বেসi চাখ যােc সিদেক।
‘আপনার ঘিড় িক হেয়েছ?’ িজেjস করল রেবকা।
‘জািন না। মেন হয় কােরা পছn হেয়িছল খুেল িনেয়েছ। eখলাস সােহেবর মেয়
কমন আেছ?’
‘মেন হয় ভালi। হােত gিল লেগিছল। চারটা ি চ িদেত হেয়েছ। িকছুkন পরi
বাসায় চেল গেছ।’
‘o আcা।’
চয়ার ছেড় uঠল a ন। রেবকা কান কথা বলেছ না। বাঝা যােc স যেত
চায় িনেজর কােজ। ঘিড়র িদেক তািকেয় সময় িহেসব করেছ। িনেজi িবদায় িনেয় পেথ
নামল স।

eখন কাথায় যাoয়া যায়?
িনেজেক p কের কান utর পল না a ন। uেdশ ছাড়াi হঁাটেত r করল
o। সn া হেয় গেছ। রাsার আেলা jেল গেছ। রাsার dপােশ দাকানgেলা ঝলমল করেছ
আেলায়। দখেত দখেত হঁাটেত থাকল স। বশ লাগেছ রাsার লাকজন, দাকানপাট
দখেত। eকজনo লk করেছ না তােক। সবাi িনেজর িনেজর কােজ ব s। ei ভীেড়র
মেধ eকজন মানুষ হঁেট বড়ােc য তার িনেজর নাম জােন না, তার পিরিচত কu আেদৗ
আেছ িক-না জােন না, তার িঠকানা িক জােন না, য pানপেন চ া করেছ তা মেন করেত
aথচ চািরিদেক চেলিফের বড়ােনা কu টর পােc না সটা। আেগ কখেনা eসব কথা তার
মেন হয়িন। আজ হঠাৎ কেরi স বুঝল চািরিদেক মানুষ কত িবিচt। eকজেনর কথা
আেরকজন জােন না। জানার চ াo কের না। সবাi িনেজেক িনেয় চলেছ। pেত েকরi
রেয়েছ িনেজর িনেজর আলাদা জগত, পিরিচতজন, িনেজর কাজ। eর বাiের যেত চায় না
কui।
aেনকkন ধের হঁেট বরাল স। eক রাsা থেক আেরক রাsা, সখান থেক
আেরক রাsায়। ঘnাdেয়ক, িকংবা আেরা বশী। কত সময় কেট গল তার কান িহেসব
নi তার কােছ। হােত ঘিড় নi, কাথাo যাবার তাড়া নi, কাথাo কান কাজ নi,
সমেয়র কান িহেসবo নi। সিলেমর কথামত eকবাের sাধীন।
রাsার লাকজন কমেত r কেরেছ। anত o যখােন হঁাটেছ সখােন। iেc
কেরi ফঁাকা রাsায় হঁাটেছ স। শরীর kাn হেয় গেলo থামল না। ভাল লাগেছ হঁাটেত।
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ei সমেয়র মেধ কােরা সােথ কান কথা হয়িন তার। কােরা সােথ তার কথা বলা
pেয়াজন হয়িন, রাsার কu তােক ডেক কথা বেলিন। তারপরi eেকবাের ফঁাকা রাsায়
আেলাআঁধারী ঘরা eক যায়গায় oেক ডাকল eকজন, ‘ei য ভাiজান-’
দঁািড়েয় চািরিদেক দখল a ন। oেকi ডেকেছ eকজন যুবক। oর চেয়
iি dেয়ক খােটা হেব। eকটু dের রাsার পােশ anকাের দঁািড়েয় িছল। o থামেত eিগেয়
eল সামেন।
‘ভাiজােনর কােছ দশলাi হেব?’ িজেjস করল তােক।
oর মুেখর িদেক তািকেয় থাকল a ন। uেdশ বাঝার চ া করল। দশলাiেয়র
জন কu eভােব ফঁাকা রাsায় aেপkা কের না। eকটু dের eকটা ছাট চােয়র দাকান
দখা যােc, pেয়াজন হেল সখােন যেত পারত। eর uেdশ aন । তােক থািমেয়েছ কান
uেdশ িনেয়। চািরিদেকর পিরিsিত দখেছ, তােক যাচাi করেছ। eকজন লাক হঁেট
আসিছল a েনর িপছেন, oেদর দেখ যন আেরা drত পা চািলেয় চেল গল সামেন। eখন
কu নi আেশপােশ।
a ন কান কথা না বেল aেপkা করেছ।
‘eiডা দ াখেছন।’ হাত িদেয় কামেড়র কাছটা দখাল যুবক।
eটাi ধারনা করিছল a ন। িপsল aথবা ছারা িকছুeকটা রেয়েছ সখােন। ভয়
দিখেয় কাজ সারেত চাiেছ। oরকােছ যা িকছু আেছ িদেয় িদেত হেব eেক।
িকছু বুেঝ oঠার আেগi ঘুিস মারল স oর বুেকর oপর। eক ঘুিসেত িচৎ হেয়
পরল যুবকিট। oঠার চ া করেতi dপা সামেন eেস আেরকটা িকক কের uেl িদল
oেক।
ব থা পেয়েছ তবু eতটুকু শb করেছ না, িচৎকার করেছ না। হামাgিড় িদেয়
oঠার চ া করেছ। uেঠ দঁাড়ােনার আেগi a নেক eেকবাের হতচিকত কের anকার
থেক uদয় হল আেরকজন।
‘খবরদার নড়িব না।’
anকােরi a ন দখল আগন' কর হােত িপsল। সাজা ধের আেছ পের থাকা
যুবেকর মাথার কােছ। পাথেরর মুিতর মত জেম গল যুবক। আেরকজন বামহােত drত
হাতেড় কামড় থেক িপsল খুেল িনল। সটােক িনেজর পেকেট gঁেজ বামহােত যুবকিটর
ডানহাত মুচেড় ধরল। টেন দঁাড় কিরেয় ফলল oেক। eক মাচড় িদেত হাত ভঁাজ হেয়
িপেঠর কােছ চেল গল। eমিনেতi sাs বান লাকটা। ব থায় মুখ কুক
ঁ েড় গল যুবেকর।
eখনo eতটুকু শb করেছ না।
পুেরা ঘটনা ঘেট গল যন কেয়ক সেকেnর মেধ ।
‘স ার িকছু হয়িন তা?’
eবােরর p a নেক। রীিতমত চমেক গল a ন।
ক ei লাক? তােক স ার বলেছ কন?
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eটুকু বাঝা যােc তােক বঁাচােত চায় ei লাক। oi যুবেকর কােছ িপsল আেছ
জেনi সামেন eেসেছ। eখন যুবকিট পুেরাপুির তার িনয়ntেন। যুবেকর িপsল তার
পেকেট।
স sাভািবকভােব বলল, ‘না িকছু হয়িন। আপনার পিরচয় জানেত পাির িক?’
‘িj’ eকটু যন iতsত করল লাকটা। তারপর বলল, ‘আমার নাম সুলতান।’
a ন ভালভােব তাকাল তার িদেক। eখন চহারা দখা যােc। মেন হল eেক স
দেখেছ কাথায় যন। হাসপাতাল থেক বর হoয়ার সময় সmবত। eকটা চােয়র
দাকােনর পােশ দঁািড়েয়িছল। তারসােথ চাখাচুিখ হoয়ায় চাখ িফিরেয় িনেয়িছল। eমন
চহারা, eমন sাs সচরাচর দখা যায় না। ছফুেটর মত লmা। খেলায়ারেদর মত sাs ,
পিরcn চহারা, পিরপািট চুল। ভালমানুিষ ভাব রেয়েছ তােত। aনায়ােস নাটক-িসেনমার
নায়ক হেত পারেব।
‘আপনােক হাসপাতােলর কােছ দেখিছলাম মেন হেc। তখন থেকi িপছু
িনেয়েছন নািক?’ মুেখ হঁািস ফুিটেয় জানেত চাiল a ন।
‘িj স ার।’ asীকার করল না স।
‘o।’
drত িচnা করেছ a ন। িনঃসেnেহ পুিলেশর লাক। সাধারন পুিলশ না, িবেশষ
িনং নয়া। সাধারন পুিলশ eত দk হয় না, কথাবাতায় eত ভd হয়না। sাs চহারাo
eমন হয় না।
ক লািগেয়েছ eেক তার পছেন? eখলাস সােহব?
eকমাt তারi সmাবনা দখেত পল স।
যুবকিটর িদেক তািকেয় দখল a ন। গােবচারার মত মুখ কের দঁািড়েয় আেছ।
স বলল, ‘eক কাজ কrন সুলতান সােহব। eেক ছেড় িদন। িপsলটা যায়গামত জমা
দেবন তাহেলi হেব।’
‘ ছেড় িদেত বলেছন স ার?’ aবাক হল সুলতান নােমর লাক।
‘িদন ছেড়। আর মেনহয় eসব করেব না।’
হাত বািড়েয় যুবকিটর কলার ধের টান িদল a ন। সুলতান হাত ছেড় িদল। ছাড়া
পেয় হাত সাজা করার চ া করেছ। ব থা পেয়েছ ভালমতi।
a ন বলল, ‘আবার eসব করেত দখেল ধের পাবিলেকর হােত দব। মেন
থাকেব? যা ভাগ eখান থেক।’
িনেজর কােন েনo যন িব াস করেত পারেছ না যুবকিট। তােক নাগােলর মেধ
পেয়o চেল যেত িদেc। স দঁািড়েয় থাকল িকছুkন। eকবার a নেক eকবার
সুলতানেক দখল। বাঝা যােc যাoয়ার চ া করেল কui বাধা দেব না।
তারপর ঘুের মাথা িনচু কের আেs আেs হঁেট চেল গল। oেক যতkন দখা
যায় তািকেয় দখল, তারপর সুলতােনর িদেক িফরল a ন।
‘তাহেল সুলতান সােহব, আবার দখা হেব।’
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‘গািড় িঠক কের দi?’
‘না, হঁাটেত ভাল লাগেছ। eবার সাবধােন দেখ েন হঁাটব। eখলাস সােহবেক
বলেবন আমােক পাহারা দয়া দরকার নi।’
‘িj স ার।’
কােজ দk হেলo সুলতান মানুষটা সরল। নয়ত eতসহেজ তার কথায় সায় িদত
না। স eখলাস সােহেবর লাগােনা লাক eকথা pকাশ পেত িদত না।
আর কথা না বািড়েয় সামেনর িদেক হঁাটেত r করল a ন। সাজা হঁেট বড়
রাsার মােড় eেস দঁািড়েয় সাবধােন eকবার দখার চ া করল সুলতান আসেছ িক-না।
দখেত পল না। মেনহয় তার কথা েন চেল গেছ।
সামেনর িদেক পা বাড়াল স। eখােন রাsার পােশ বড়বড় দাকােন আেলা
ঝলমল করেছ। দেখ কনাকাটা করার iেc হল a েনর। পেকেট টাকা আেছ যেথ ।
কেয়কটা দাকােন ঘুেরঘুের সাটপ াn, টুথেপ , সভ করার িজিনষপt িকনল। রাsার ধাের
দাকান থেক খাবার িকেন খল। eকসময় দাকােন ঝুলােনা ঘিড়র িদেক তািকেয় দখল
সােড় দশটা বেজ গেছ। বািড় যাoয়াi ভাল মেন হল তার। যার বািড়i হাক, সখােন যi
থাকুক, সখােন িফরেত হেব oেক।
গট খালার শb পেয় কােজর মেয় বর হল বারাnায়। দেখ খুিশ হল স।
বলল, ‘বল আিম খাব না, বাiের খেয় eেসিছ।’
ঘের ঢুেক দরজা বn কের লাiট িনিভেয় েয় পরল স।

ঘুম দরকার তার। মিssেক িব াম দয়া দরকার। তাহেল মিss সচল হেব।
মিsেsর সi aংশটা আবার কাজ করেব। সব মেন করেত পারেব o। oষুধ কনা হয়িন।
oষুেধর নামi মেন নi। রেবকােক িজেjস করেল হত। eেকবােরi মেন হয়িন স কথা।
আবার দখা হেল জেন িনেত হেব।
িকভােব আবার দখা হেব ভেব পল না a ন। রেবকা হাে েল থােক বেলেছ
িকন' সটা কাথায় বেলিন। হাসপাতােল দখা করেত যাoয়া স পছn কেরিন। আবার
সখােন যাoয়া যায় না।
aেনকkন েয় থেকo ঘুমােত পারল না a ন। eপাশ oপাশ করেত থাকল।
েয় থেক সবিকছু মেন করেত চ া করল। সিলম ফান করেত চেয়িছল রােত। িক
আলাপ করেব স?
হয়েতা িজেjস করেব কান সমস া আেছ িকনা। িকছু করার জন তরী হেয়
আেছ স। িকছু বলার আেগi িনেজ থেক তােক eেনেছ eখােন, থাকার ব বsা কেরেছ।
eেকবােরi asাভািবক িবষয় যন সিলেমর কমকাn। িবপেদর সময় eমন মানুষ কজন
পাoয়া যায়?
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ফান করেত চেয়েছ িনেজi। eখনo ফান কেরিন। না-িক কেরিছল o বাiের
থাকার সময়?
িনেজ থেক oেক ফান করেল কমন হয়। ফান কের বলা, ভাল আিছ। eতখািন
য কেরেছ তােক eটা জানােনা কতব ।
সিলেমর নাmার কত?
uেঠ লাiট jালল a ন। টিবেলর oপর সামেনi eকটা টিলেফান িডেরkরী।
সটা খুেল নাmার দখেত r করল। eস িদেয় লখা নামgিলেত সিলম নাম নi।
খnকার িহেসেব িলখেল ক akর িদেয় থাকেব। সখােনo নi। হয়ত িনেজর নাmার
জন i লেখিন।
বn করল িডেরkরীটা। আবার খুলল। pথম পাতা খুেলi দখল eেকবাের rেত
নাম-িঠকানা লখার যায়গায় মাটা কলম িদেয় নাম লখা। সিলম খnকার। সােথ িঠকানা
eবং eকটা ফান নাmার, eকটা মাবাiল ফােনর নাmার। ei ফােনর নাmার না। eটার
নাmার সেটর সােথ লাগােনা। বািড়র িঠকানা গািজপুেরর। anত eকটা িবষয় িনি ত,
সিলম লাকটা িমেথ বেলিন। তার বnু। তার ভাল চায়। eেক িব াস করা যায়।
টিলেফানটা কােছ টেন িনেয় হ াnেসটটা তুেল কােন লাগাল a ন। সােথসােথi
oপাশ থেক eকটা পুrষকn শানা গল‘আিম eত সহেজ কাuের ছািড় না।’
ফ াসেফেস কnsর। সােথ সােথi খুট কের eকটা শb হল। কান eকিদেক কu
ফান নািমেয় রাখল। হয়েতা টর পেয়েছ তার ফান uঠােনার কথা। a ন কােনর সােথ
চেপ ধের রাখল ফানটা। eখেনা শb শানা যােc লাiেন। হয়ত আেরকজন টর পায়িন
ফান রাখার কথা, িকংবা তার ফান uঠােনার কথা। eকটুপর আবার সi কn শানা গল।
‘কাiল পঁাচটায় শাহবাগ মােড়, মেন থােক য ান।’
eবার কেট গল লাiনটা। মেন হল রােগর সােথ ফান রেখ িদল।
হ াnেসটটা নািমেয় রাখল a ন। টিলেফােনর তােরর িদেক তাকাল। eখন
লাiেন kশ হয় না। সব িডিজটাল লাiন। তাহেল?
ei লাiেনর প ারালাল লাiন আেছ। সmবত ভতের নীলােদর কান ঘের। কu
eকজন কথা বলিছল সটা থেক।
ক কথা বলিছল? নীলা? নীলার বাবা? নীলার মা?
স ফান uিঠেয়েছ টর পেয় রেখ িদেয়েছ সােথসােথ।
নীলার বাবার সােথ eখেনা দখা হয়িন। নীলা আর নীলার মার চহারা ভেস
uঠল oর চােখর সামেন। eধরেনর আেলাচনা বনামান dজেনর জন i। dজনেক দেখ
eেকবাের িবপরীত মেন হেলo ei িবষেয় dজন eকi রকম। কu uটেকা ঝােমলায়
জড়ােব না।
ক তাহেল? নীলার বাবা?
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oিদেকর লাকটার কথা বলার ধরন ভাল না। মেনহল hমিক িদেc। তার কথা না
নেল kিত করেব। কnsর েন বয়স কত আnাজ করা যায় না। গলায় কান সমস া
আেছ। যুবক হেত পাের, বয়so হেত পাের। ঢাকাi আ িলক ভাষায় কথা বেল। নীলারা
eভাষায় কথা বেল না।
ক স? িক চায়?
আগামীকাল িবেকল পঁাচটায় শাহবাগ মােড় তারকােছ িকছু পৗেছ িদেত বেলেছ
স। না িদেল স kিত করেব।
নািক দখা করেত বেলেছ সখােন?
eেস েয় পরল স।
কল িক eিদক থেক করা হেয়েছ না oিদক থেক। বাiের থেক কল eেল
eখােনo িরং বাজার কথা। বােজিন কন?
uেঠ আবার ফানটা দখল a ন। িরঙার aফ করা। িরং হেলo শানা যােব না।
মেনহয় সিলম থাকেল তখনi ধু aন করা থােক। সটাi ভাল মেন হল তার। তারকােছ
ফান করেব ক?
আবার eেস েয় পরল স। সিলম যিদ তােক ফান কেরi থােক তাহেল
জানােব কu। েয় ঘুমােত চ া করল স।
eকটা ঘােরর মেধ রাত কাটল a েনর। dঃsp দখল। eকবার দখল
eকজনেক কুকরু কামেড়েছ। কামড় খেয় স কুকুেরর মত শb করেছ। স আবার কােক
কামড়াল। সo তারমত হেয় গল। আবার দখল eকটা কুকরু মানুেষর মত কথা বলেছ।
তারপর দখল মানুষ কুকরু আর কুকরু মানুেষর dেটা দল। মুেখামুিখ যুেdর জন তরী।
তারপরi দখল o ছাটেবলায় িফের গেছ। eকটা বািড়র uঠােন দৗড়ােc স। পােশi
িকেসর যন কারখানা। লাহার কারখানা। িপsল তরী হেc সখােন।
ঘুম ভেঙo oর মেন হল eটা যন sp না, বাsব। eক adুত পিরিsিতর মেধ
o বাস করেছ। বnু ক, শtr ক, স জােন না। যােদর সােথ স চলেছ তােদর কােরা
সmেকi স জােন না ভাল কের। eেদর কার uেdশ িক স জােন না। হয়েতা িব াস করা
uিচত হেব না কাuেকi। eখলাস সােহবেক না, সিলমেক না, নীলার বাবােক না, কাuেকi
না। কার মেন িক আেছ জােন না স।
aথচ ei মানুষgেলাi তােক িঘের রেখেছ চািরিদক থেক। eখান থেক সের
aন কাথাo যাoয়ার মত যায়গা তার নi।
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সকােল uেঠ তাড়াতািড় জামাকাপড় পের বাiের যাoয়ার pস'িত িনল a ন।
কাথায় যােব জানা নi, তবু যেত হেব। ei রহস ভদ করেতi হেব তােক। তার িনেজর
পিরচয় বর করেত হেব।
তির হেয় বিরেয় বারাnায় eেস দখল নীলা দঁািড়েয়। তােক বলল, ‘িনলু, আিম
eকটু বাiের যািc।’
aবাক হoয়া চহারা দখা গল নীলার। বলল, ‘নাsা কের যান। খাবার হেয়
গেছ।’
‘eখন সময় নi। বাiের িকছু খেয় নব।’ বেলi যাoয়ার জন পা বাড়াল
a ন।
আেরা aবাক হেয় চেয় থাকল নীলা। তেব pিতবাদ করল না। তার কথা মেন
িনেয় িজেjস করল, ‘িফরেবন কখন?’
‘dপুেরর মেধ i।’
‘আবার বাiের খেয় আসেবন না। eখােন খােবন।’
‘আcা।’
মেয়টা eেকবােরi সরলেসাজা। eকজন aপিরিচত মানুষেক eক কথায়
eেকবাের আপনজন িহেসেব মেন িনেয়েছ। সিলম বেলেছ তার পিরিচত, ধুমাt সi
কথায় ভর কের।
বারাnার িনেচ পা রাখল a ন।
বাiের বর হেয় aেনকkন রাsায় ঘুরল a ন। আেরকবার ঝালাi করল oর
পিরিচত মানুষজনেক। রেবকােক চেন স। হাসপাতাল চেন। রেবকার হাে েলর িঠকানা
জােন না। eখলাস সােহবেক চেন। তার বািড়র িঠকানা রেয়েছ, ফান নাmার রেয়েছ। iেc
করেল সখােন যাগােযাগ করা যায়। সিলেমর নাmার জােন। িঠকানা জােন, ফান নাmার
জােন। স থােক গাজীপুর। ঢাকার বাiের। আর?
আর কাuেকi চেন না স। eমন কান যায়গা নi যখােন স যেত পাের।
কান uেdশ ছাড়াi রাsা িদেয় হঁাটেত থাকল স। রাsার সাiনেবাড দখেত
থাকল। eেদর কানিকছু দেখ স মেন করেত পারেব সবিকছু। কান দাকান দেখ মেন
হেব সটা পিরিচত। কান বািড় দেখ মেন হেব সটাi তার বািড়। কান যায়গা দেখ মেন
হেব সখােন ঘেটেছ কান ঘটনা। স মেন করেত পারেব তার aতীত, বর করেত পারেব
িনেজর পিরচয়।
বলা বাড়ার সােথসােথ রাদ বেড় uঠেছ। সiসােথ রাsার ভীড়। eখন রাsায়
হঁাটেত গেল ধাkা লাগেছ eর oর সােথ। লাকজন aিফেস যােc, ব বসা pিত ােন যােc।
রাsার ধাের কতরকম দাকান বেসেছ। রাsার aেধক দখল কের রেখেছ oরাi। ফুটপাত
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বেল িকছুi নi। মুল রাsায় eখােন সখােন গািড় থামােনা। সgেলােক পাশ কািটেয়
কানমেত চলেছ গািড়, িরkা, বাস। চািরিদেক মানুেষর হৈচ, িচৎকার।
aেনকkন ঘারার পর oর খাবার কথা মেন হল। eখন পযn িকছু খায়িন স।
eকবারo খাবার কথা মেন হয়িন। িখেদo যন কেম গেছ eেকবাের। হােটেলর সামেন িক
িক পাoয়া যায় লখা দেখ eকটা হােটেল ঢুকল। eকেকােন বেস মাংশ িদেয় rিট খেয়
িনল। বশ চালু হােটল। ঠাসাঠািস কের চয়ার বসােনা। তারপরo যায়গার তুলনায় ভীড়
বিশ। iেc হেলo খাoয়ার পর বেস থাকা যােব না।
তাড়াতািড় নাsা কের চা খেয় বাiের eেস দাকান থেক eকটা িসগােরট িকেন
ধরাল। তখনi চাখ পরল লাকটার oপর।
হােটেল ঢাকার আেগo দেখেছ স লাকটােক। eখন যখােন দঁািড়েয় আেছ
সখােনi দঁািড়েয়িছল। রাsার oপাের eকটা পােনর দাকােনর কােছ। তার আেগ
আেরকবার দেখেছ রাsায় কাথায় যন।
নজর রাখেছ oর oপর?
হেত পাের। সুলতানেক িচেন ফেলেছ স। তােক জািনেয় িদেয়েছ তার পছেন
ঘারার pেয়াজন নi। তার বদেল হয়ত eেক লাগােনা হেয়েছ। e বরং নজর রাখার জন
বশী uপেযাগী। সুলতােনর যমন sাs চহারায় চােখপরা ভাব আেছ eর সটা নi। বরং
সুলতােনর eেকবাের িবপরীত। বশ মাটা। মাথায় টাক। মুেখ খঁাচােখঁাচা দঁািড়। eেকবাের
সাধারন পাষাক। aনায়ােস রাsার লােকর মেধ িমেশ যেত পারেব।
মেন হয় পান খায়। পােনর িপক ফলল। সােথসােথ কতব িঠক কের ফলল
a ন। আর িকছু যখন করার নi তখন eেকi eকটু খলােনা যাক। দখা যাক eর ধয
কতটুক।ু
রাsায় নেম হঁাটেত r করল স। ফুটপােতর দাকােনর িজিনষপt দখেত
লাগল aকারেন। িকছু িজিনষ দরদাম করল। eমন দাম বলল যটা নেল দাকানদােরর
গািল দয়ার কথা। তারপরo aবাক হেয় দখল দাকানদার eকেজাড়া সুnর মাজা িদেয়
িদল পঁাচ টাকায়। eরপর আেরা কম বলেত হেব, মেনমেন বেল স মাজােজাড়া পেকেট
রাখল। eকটা ছাট দাকােনর সামেন দঁািড়েয় আবােরা চা খল। আেরকটা িসগােরট ধরাল।
তারপর ধু ধুi হঁাটেত থাকল eক রাsা থেক আেরক রাsায়। oi লাকটা িক ভাবেছ
মেন কের হঁািস পল a েনর। য sাs oi লােকর, eভােব হঁাটেত থাকেল হঁাটার ভেয়i
কেট পরেব।
কড়া রােদর মেধ ঘnাখােনক aনবরত হঁাটার পর সামেন eকটা সলুন দেখ
ঢুকল সখােন। বর হoয়ার আেগi সভ কেরেছ। চুল eখনo কাটার মত বড় হয়িন,
তাহেলo eকটু সাiজ কের নয়া যােব। িকছুটা সময় কাটােনা যােব। pথেমi মেন কিরেয়
িদেত হেব oর মাথায় আঘাত। স যায়গা বঁািচেয় কাজ করেত হেব।
সলুনটা eেকবাের রাsার ধাের। বাiেরর িদক কঁাচ িদেয় ঘরা। চয়াের বেস স
আয়নায় দখার চ া করল লাকটােক। রাsা দখা যােc, লাকটােক দখা যােc না।
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মেনহয় কাথায় বেস িব াম িনেc। anত সলুেন যখন ঢুেকেছ তখন িকছুটা সময় থাকেব
eটাi ধের িনেয়েছ হয়ত।
আয়নার িদেক তািকেয় থাকেত থাকেত আেরকটা িবষয় লk করল a ন।
eকজন লাক খুব মেনােযাগ িদেয় খবেরর কাগজ পরেছ। রেবকা বেলিছল সবাi বলাবিল
করেছ oর কথা। সাংবািদকরা খুজ
ঁ েছ oেক। eখলাস সােহেবর aিফেসর বাiের ভীড়
কেরিছল oর জন । তারপরi বাধহয় oর িঠকানা হািরেয় ফেরেছ oরা।
দখেত হেব কাগেজ িক িলেখেছ। বেস থেকi o দখেত পল ঘেরর eকেকােন
পুরেনা কাগজ জমা করা। anত eক সpার কাগজ পাoয়া যােব eখােনi।
চুলকাটা শেষ eকশ টাকার নাট িদল স। বলল বািকটা রেখ িদেত। পুরেনা
কাগজ পড়েব েন লাকটা দঁাত বর কের হঁাসল। িনেজi সgেলা বর কের ধুেলা ঝেড়
িদল। কাগজgিল িনেয় সাফার eকেকােন বসল a ন। কাগেজর লখা খুিঁ টেয় খুিঁ টেয়
পড়ল।
বড়বাজার নােম eক িডপাটেমn াের সntাসীেদর সােথ সংঘষ িদেয় r।
চারজন মুেখাসপরা সntাসী গােয়nা কমকতার মেয় eবং নাতনীেত aপহরেনর চ া কের
ব থ। eকজন যুবেকর সােথ তােদর gিলিবিনময়। চারজন সntাসী ঘটনাস' ল িনহত, াiভার
গািড় িনেয় পলাতক। যুবকিটেক মারাtকভােব আহত aবsায় পুিলেশর তtাবধােন
হাসপাতােল ভিত করা হেয়েছ।
মুল খবর eটুকুi। eরপর িবিভnজেনর িবিভnরকম মnব । সরকােরর পk থেক
যথাযথ ব বsা নয়া হেc, জার তদn চলেছ, eেত িবেদশীেদর মদদ থাকেত পাের বেল
সেnহ করা হেc, পুিলশ জনগেনর িনরাপtা িদেত ব থ হেc, জনিনরাপtা মারাtক
hমিকর মুেখ, গােয়nা কমকতা িনেজi hমিকর মুেখ, যুবেকর কাছ থেক grtপুন তথ
udার eiসব। পুরেনা কাগজgিল দখা শষ কের নতুন কাগেজ হাত িদল a ন। সi
যুবেকর পিরনিত সmেক িক িলেখেছ খুজ
ঁ ল।
স ক, কাথায় িক aবsায় আেছ স সmেক সরাসির িকছু লেখিন। যা িলেখেছ
তার aথ তােক পুিলিশ হফাজেত রাখা হেয়েছ বুঝােনা হেত পাের, বাহবা িদেয় ছেড়
িদেয়েছ তাo বুঝােনা হেত পাের আবার স মরনাপn aবsায় হাসপাতােল িচিকৎসাধীন
আেছ তাo হেত পাের। কেয়কজন pত kদশীর সাkাৎকারo ছাপা হেয়েছ। ধারাবািহকভােব
আেরা ছাপা হেব।
যুবেকর কাছ থেক পুিলশ grtপুন তথ পেয়েছ, aবাক হল a ন। স িনেজi
যিদ সi যুবক হয় তাহেল স কান grtপুন তথ িদল পুিলশেক? পুিলেশর সােথ aবশ i
কথা হেয়েছ তার। রেবকা ধমক িদেয় িবেদয় কেরেছ সi পুিলশ aিফসারেক। মেন হেতi
হঁািস পল তার।
মেন মেন আেরকবার ধন বাদ িদল স eখলাস সােহবেক। সিত i তার সৗভাগ
সাংবািদকরা তােক দখার সুেযাগ পায়িন। পেল তােক রাsায় বর হেত হত না।
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সলুন থেক বর হল a ন। eকটু eকটু কের পিরsার হেc সবিকছু তার কােছ।
স কানভােব জিড়েয় পেরেছ eক সntাসী ঘটনার সােথ। তার gিলেত মারা গেছ চারজন।
ঘটনা ঘেটেছ বড়বাজার নােম eকটা দাকােন। িঠক িক ঘেটিছল স ভুেল গেছ। eমনিক
িনেজর নাম-িঠকানা পযn মেন নi তার। তােক পুিলশ আটেক রােখিন, aথবা রাখেত
পােরিন, িকন' িপছেন লাক লেগ রেয়েছ।
লাকিটর কথা মেন হেতi সাবধােন চািরিদক দখল a ন। হঁ া আেছ। eখেনা
লেগ রেয়েছ তার পছেন eেকবাের আঠার মত। dের eকটা লপেতাসেকর দাকােনর
পােশ বে বেস রেয়েছ।
eেক ছাড়ােনা দরকার।
আবার িকছুkন হঁাটল a ন। aকারেনi ফুটপােতর দাকােনর িজিনষ দরদাম
করল। তারপর ধীেরসুেস' eকটা বড় জুতার দাকােন ঢুকল। o দেখেছ দাকানটা aেনক
লmা, diিদেক di দরজা। জুতা দখেত দখেত কঁােচর ভতর িদেয় আড়েচােখ দখল
লাকটােক। রাsার oপাের দঁািড়েয় তার বর হoয়ার aেপkা করেছ। eকটা ল াmেপাে
হলান িদেয় aলস ভােব তািকেয় আেছ রাsার িদেক।
দাকােনর aপর দরজা িদেয় বর হেয় গল a ন। drত হঁেট aন রাsা ধের
বশ িকছুটা eিগেয় গল। eকসময় স িনি ত হল লাকটা আসেছ না। তার বর হেয়
যাoয়ার কথা সােথসােথ টর পােব না oi লাক। স পািলেয়েছ বুঝেত আেরা িকছুটা সময়
লাগেব। ei সমেয়র মেধ স চেল যােব তার নাগােলর বাiের।
eকটা িরkা িনেয় বািড় রoনা হল স।

dপুেরর খাবার টিবেল বেস a েনর মেন হল তারজন িবেশষভােব আেয়াজন
কেরেছ eরা। নানারকম শাকসিb, ছাট-বড় মাছ, মাংশ। নীলার মা পােশ বেস খাবার তুেল
িদেলন। আপিt কেরo থামােনা গল না তােক। eকটু eকটু কের খেয় eকসময় পট ভারী
হেয় গল তার। ঘের eেস েয় পরল।
dপুের ঘুিমেয় aভ াস নi তার। বশ িকছুkন eপাশ oপাশ কের সময় কাটাল।
েয় থাকল aেনকkন, িকছুkন িটিভ দখল। তারপর িবরk হেয় বn কের িদল। কেয়কটা
িসগােরট শষ করল। তারপরo সময় কাটেছ না দেখ uেঠ সলফ থেক বi বঁাছল।
সবধরেনর বi পেড় সিলম। eকটা uপন াস বর কের িবছানায় েয় পাতা ulােত r
করল। al সমেয়i ডুেব গল তার মেধ ।
কতkন eভােব কেট গেছ জানা নi oর, eকসময় নল ক যন টাকা িদল
দরজায়। তািকেয় দখল পদার িনেচ পা দখা যােc। মেন হেc নীলা। হােতর বiটা ভঁাজ
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করল a ন। তারপরi uেঠ বসল। বiেয়র ফঁােক আঙুল রেখ বািলশটা টেন হলান িদেয়
বসল স।
হঁ া, নীলাi। কেশ গলা পিরsার করল। তারপর পদা সিরেয় মাথা ঢুকাল।
‘িক করেছন?’
‘িকছু না, eমিন েয় আিছ। eস, ভতের eস।’
নীলা ঘের ঢুেক বলল, ‘আপনার সােথ কথা বলেত eলাম। সারািদন কাথায়
কাথায় য থােকন।’
eিগেয় eেস টিবেলর কােছ eেস দঁাড়াল নীলা। চািরিদেক তািকেয় দখেছ। ভি
দেখ মেন হেc নতুন কান ঘের ঢুেকেছ। ঘের িসগােরেটর গn। টিবেলর oপর িসগােরেটর
প ােকট রাখা। সটা দখল তািকেয়। মেনহয় িসগােরেটর গn পছn করেছ না। সিলম
হয়ত খায় না।
বiটা বn কের টিবেল রাখল a ন।
‘বস। তামার sুল িক খালা?’ িজেjস করল নীলােক।
‘sুল না, কেলজ।’
‘o আcা।’
হঁেস ফলল a ন। নীলার গলার sর eেকবােরi ছাট মানুেষর মত। সুেরলা।
হঠাৎ কেরi aন কথায় গল স। সাজা a েনর িদেক তািকেয় বলল, ‘আcা, আপনােক
eকটা কথা িজেjস করেত eলাম। ধানিসিড় নদী কাথায় আপিন জােনন?’
‘ধানিসিড়?’
‘হঁা, ধানিসিড়। oi য, জীবনানেnর কিবতা। আবার আিসব িফের, ধানিসিড়িটর
তীের। oটা তা নদীi? নদীরi তা তীর হয়, না-িক aন িকছুর হয়। দঁাড়ান, আিম বিস
আপিন িচnা কের বলুন।’
চয়ার টেন ঘেরর মাঝখােন িনেয় বসল নীলা।
কথা বলেতi eেসেছ, ধারনা করল a ন। মেনহয় িনয়িমত কিবতা পেড়।
জীবনানেnর ভk। চয়াের বেস dহাতেল কনুi ঠিকেয় সামেনর িদেক ঝুেঁ ক utেরর
aেপkা করেছ।
a ন বলল, ‘জািননােতা কাথায়। জীবনানেnর বািড় কাথায়?’
‘জীবনানেnর বািড় বিরশাল। বিরশােল ei নােম কান নদী নi আিম জািন।
আcা eটা পারেলন না। আেরকটা বলুন তাহেল, গৗির নদী কাথায়?’
aবাক হল a ন, ‘ গ◌ীির নদী? নাম িনিন। গৗরনদী নােম eকটা যায়গা আেছ
কাথায় যন।’
নীলা িবরk হল েন। বলল, ‘ সi গৗরনদী না। গৗ-ির নদী। পdা মঘনা গৗির যমুনা বহমান, সi গৗিরনদী। বলুন কাথায়?’
হার মানেত হল a নেক। বলল, ‘বলেত পাির না।’
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adুত ধরেনর হঁািস দখা গল নীলার চােখ মুেখ। হাসেত হাসেত বলল, ‘eটাo
পারেলন না। আcা, তাহেল সহজ eকটা ধির। বলুন নীলা ন মােন িক? eটা তা জােনন?’
a ন বলল, ‘নীলা ন মােন- নীল রেঙর চাখ। কােরা চাখ যিদ নীল রেঙর হয়
তােক নীলা ন বেল। মেয় হেল বেল নীলা না।’
‘হঁ া, পাশ কেরেছন। আবার aন মােনo হয়। নীলা আর a ন eকসােথ
নীলা ন। আcা eবার তাহেল বলুন, আমােদর সi তাহার নামিট a না, কার লখা?’
‘কিবতা?’
‘হঁ া, কিবতা।’
‘জািন না। মেন পড়েছ না।’
‘eটা রবীndনােথর কিবতা। তাo ভুেল গেছন-’ eবার শb কের হঁাসেত r
করল নীলা।
‘আcা দাড়াo দাড়াo। আমােদর সi নদীর নামিট- না িক যন- লাiনটা িঠক
বেলছ?’
‘হঁ া, িঠক বেলিছ।’ মুেখ হঁািস লেগ রেয়েছ নীলার, ‘আমার ভুল হয় না। eকবার
যা িন সারাজীবন মেন থােক। মেন করেছন আিম বিশ বিশ কথা বলিছ? মােটi না।
আিম eকটুo বিশ কথা বিল না। আমার eক বাnবী আেছ, তিনমা oর নাম, oেক যিদ
দেখন তাহেল বুঝেবন বিশ কথা কােক বেল। oেক যিদ িজেjস কেরন সকােল িক খেয়ছ
তার utর িদেত লাগেব dঘnা। কখন ঘুম ভাঙল, কানিদেক তাকাল, িক দখল, uেঠ
স ােnল িক িক পােয় িদল, কয়পা হঁাটল সব িফিরিs দেব। মানুষ eত কথা বলেত পাের!
বাবাের বাবা। সারাkন মুখ চলেছ তা চলেছi, বকবক বকবক। মেন হয় oর ধু মুখi
আেছ, নাক কান চাখ িকcু নi। না-না আেছ। iয়া বড় বড় কান, দেখ ভয় লােগ। জােনন,
তাo-o নেত পায় না। eক কথা িতনবার বলেত হয়। কােনর কােছ িচৎকার করেলo বেল,
িক বলিল? তুi িক িকছু বেলিছস? eকিদন আমােক িজেjস কেরেছ কািকল কান মােস
ডােক র? আিম বললাম বসnকােল। েনেছন- আিম বেলিছ বসnকােল, o েনেছ
বষাকােল। তাi হয় কখেনা? কািকল িক পঁ াচা য বষাকােল ডাকেব? o তা-o বলেব। মা
বেল তিনমা আসেল oর মুেখ খাবার িদেয় রাখিব। o খাবার মুেখ িদেয়o কথা বেল।
সারাkন খায়, তারপরo আমার চেয় রাগা। আcা, আমার চেয় রাগা হেল দখেত কমন
লাগেব বলুন তা? কাটুেনর মত লাগেব না? oেক িঠক কাটুেনর মত লােগ। আিম িঠক
কেরিছ oেক িদেয় eকটা কাটুন বানাব। ভাল হেব না? পারেলন না তা বলেত। o, আপিন
তা oেক দেখনiিন। আcা কালi oেক িনেয় আসব। দখেবন আপনার eমন কান
ঝালাপালা করেব, আপিন ভেয় দৗড় িদেয় পালােবন।’
হঁেস ফলল a ন। সিলম বেলিছল কথা বলেত r করেল জার কের থামােত
হয়। a েনর মজা লাগেছ নেত। কান জড়তা নi, eেকবাের scn। eকবারo মেন
করেছ না িকছুi জােন না তার সmেক। য নােম তােক চেন সটাo তার নাম না। aন
eকজেনর নাম স ব বহার করেছ।
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eেক িনরাশ করেত মন সায় িদল না a েনর। মেনর িদক থেক eখনo
eেকবােরi ছাটমানুষ। যা বলেছ তােত সায় িদেয় গল স। aবাক হেয় িজেjস করল,
‘তুিম ভেয় দৗড় দাo?’
নীলা আেগর ভি েত কথা চািলেয় গল, ‘না। আিম িক ভয় পাi? আিম ভয় পাi
না। আমার aেনক সাহস। eকিদন িনতু আমােক ভয় দখােত চেয়িছল। রােতর বলাকাপড় িদেয় মাথা ঢেক জানালা িদেয় মুখ ঢুিকেয় বেল, কঁ- রঁ oঁখােন? আিম ভয় পাiিন।
pথেম eকটু পেয়িছলাম, তখন িচনেত পািরিন তা, তাi। িচনেত পের গােয় পািন ঢেল
িদেয়িছ। আসেল িকন' o িনেজi আs িভতু। বাiের কাথাo গেল বেল সােথ চল না ভাi,
eকা যেত ভয় লােগ। আমােক বেল ভাi। কান মেয় িক ভাi হয় কখেনা? হয় না। o তাo বলেব, eমন বাকা।’
‘আিমo িকন' বাকা।’ বলল a ন।
‘আপিন বাকা!’ িবsেয় হা হেয় গল নীলার মুখ।
‘হঁ া, আিম খুব বাকা।’
aবাক হেয় িকছুkন তািকেয় থাকল নীলা। কেয়ক মুhত কথা যাগাল না মুেখ।
তারপর eকসময় মেন িনল a েনর কথা।
‘তা-o sীকার করেলন।’ চয়ােরর oপর নেড়চেড় ভাল কের পা মুেড় বসল নীলা,
‘সবাi sীকার কের না। বাকা হেলo চালাক সেজ থােক। আর চালাক বাকা সেজ থােক।
আcা িঠক আেছ, বাকা হেল কান aসুিবেধ নi। বাকারা ভালমানুষ হয়। য যত বাকা
স তত ভাল। যার যত বুিd স তত খারাপ। বুিd খািটেয় খািটেয় খারাপ কাজ কের।’
‘ তামার মা িক করেছ?’ aন pসংেগ যেত চাiল a ন।
‘মা? মা’র আবার কাজ িক? মা’র কান কাজ নi। ধু eকটাi কাজ, িনলু
পড়েত বস, িনলু িটিভ বn কর, িনলু oঘের যাo। সারাkন ei িনেয়i আেছ। eiেয eখােন
বেস eকটু বলিছ eখনi নেত পােবন- িনলু পড়েত যাo। পড়া তা-না যন oষুধ খাoয়া।
ঘnা িহেসব কের িগলেত হেব। বশী বশী oষুধ খেল িক তাড়াতািড় aসুখ সাের? সাের
না। আেরা নতুন নতুন aসুখ হয়। মা িকন' নেব না। িনেজ যা বােঝ তাi বলেব। িকছু
বলেল বেল খাoয়া বn। িনেজo খােব না কাuেক খেতo দেব না। মা-o আপনার মত
বাকা। আমার মা- তা, বাকা না হেয় িক পাের! আিম িকন' aত বাকা না। আমার aেনক
বুিd। মােঝ মােঝ eমন চালািক কির, আিম িনেজi চমেক যাi। মেন মেন ভািব, ক- য
বুিd িদল। তারপর বিল, কi কu দয়িন তা। eটা আমার িনেজরi বুিd। িহ-িহ। আপনার
eমন হয়?’
‘না।’
‘সবার হয় না। eকজন আেরকজেনর মত হয় না। সবাi আলাদা আলাদা। িঠক
বেলিছ না?’
‘হঁ া, িঠক বেলছ।’
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‘জােনন আমােক কাথাo যেত দয় না। বেল kাশ শষ হেল সাজা বািড়।
কাথাo যেত পারিব না। সারািদন িক বািড়েত বেস থাকা যায়?’
‘ তামার বাবার সােথ যােব।’
‘বাবা! বাবা সকােল যায় রােত আেস। আিম িক রােত বড়ােত যাব? রােত কu বড়ােত
যায়? যায় না। সিলম ভাi যখন আেস তখন সিলম ভাiেয়র সােথ বাiের যাi। ঘুের ঘুের
পছnমত িজিনষ িকিন।’
a েনর eকবার মেন হল হয়ত বড়ােত যেত চাiেছ তারসােথ। eকা যেত দয়
না, স সােথ থাকেল যেত দেব। স বলল, ’আcা, আিম িনেয় যাব না হয়।’
‘যােবন? আcা, মােক বলব। মা আবার সব যায়গায় যেত দয় না। eকিদন
সিলম ভাi বেলেছ হাত দখােত যােব, জ ািতষীর কােছ। মা বেল, কkেনা না। oসব
লােকর কােছ যেত হয় না। সব ভnািম। কাuেক হাত দখােত হয় না।’
eকটু থেম a েনর িদেক চেয় থাকল িকছুkন। তারপর আচমকাi p করল, ‘আপিন
হাত দখেত পােরন?’
‘হঁ া। িকন' হাত দেখ িকছু বলেত পাির না।’
‘eঁ া, সটা আবার কমন হাত দখা?’
‘ei য হােতর িদেক তাকােলi হাত দখা যায়।’ িনেজর হাত ঘুিরেয় দখাল
a ন।
a েনর মুেখর িদেক হা কের তািকেয় থাকল নীলা। বশ সময় লাগল কথাটা বুঝেত।
তারপর বলল, ‘o বুেঝিছ। আপিন ভাল র করেত পােরন। আমােদর eক স ারo পাের।
eকিদন আিম চুেল রঙ কের গিছ। eখােন, eকটু বাদামী রঙ। আমােক বেল নীল রঙ িদেল
ভাল হত। আমার নাম নীলা তা তাi। আcা, eটা িক িঠক? স ার হেয় kােশ চুেলর িদেক
তাকােব কন? সবাi আমােক িনেয় হাসাহািস করেছ। আমােক িনেয় িনেয় বেল বল তা
কার চুল নীল। তার আিম িক জািন? আপিন নীল চুলaলা কাuেক দেখেছন? দেখনিন।
নীল রেঙর চুল হয় না। আিম আর কানিদন রঙ দiিন। aন রা িকন' দয়। oেদর িকছু বেল
না। ধু ধু আমােক কথা শানাল। তারপর eকিদন নতুন eকটা জামা গােয় িদেয় গিছ।
িসংগাপুর থেক আনা, eকটু বড় হেয়েছ। আমােক িনেয় িনেয় বেল কাকতাড়-য়া। kােশ
িতনবার বেলেছ। aন রা বুঝেত পােরিন কােক বেলেছ, আিম বুঝেত পেরিছ। আিমo
কমেpন কেরিছ। পের আমােক বেল িক- চল চাiিনজ খেয় আিস। যন বলেলi আিম যাব।
সবাi যায় তা। বnুেদর িনেয় চাiিনজ খেত যায়। . . . . আপনার মেয়বnু আেছ?’
‘না।’
‘থাকেবo না। কথা বলেল যারা hঁহঁ া-টুঁট া কের utর দয় তােদর মেয়বnু থােক
না। মেয়েদর সােথ বnুt করেল কথায় সায় িদেত হয়। কথায় কথায় বলেত হয় আcা,
তাi নািক, বশ তা, খুব ভাল তা eiসব। আপিনেতা eসব কথা জােননi না। আcা
আপনােক তািনয়ার সােথ পিরচয় কিরেয় দব। দখেবন dিদেন আপনােক সব িশিখেয়
দেব। oর য কত বnু gেন শষ করেত পারেবন না। না-না তািনয়া হেব না। আপিন oর
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সােথ পারেবন না। o সাংঘািতক চালাক। তাহেল িশরীন। জােনন িশরীন কিবতা লেখ। িলেখ
কাuেক দখায় না, ধু আমােক দখায়। eকবার পিtকা aিফেস পািঠেয়িছল, oরা কান
utর দয়িন। o বেল িক- oরা oর কিবতা বুঝেতi পােরিন। নয়েতা রেখ িদেয়েছ পের
িনেজেদর নােম ছাপেব। o সবিকছু িনেয় কিবতা িলখেত পাের। আপনােক দখেল আপনােক
িনেয়o িলখেব। আপিন দখেবন oর কিবতা?’
‘hঁ, দখব eকসময়।’
‘eকসময়টা আবার িক? eখনi দখাi। আমার আবার ভুেলামন, কখন eকদম
ভুেল যাi। দঁাড়ান িনেয় আিস। চা খােবন? তাহেল চা-o িনেয় আিস। চা না খেল আিম কথা
বলেত পাির না। আিম ekুিন বািনেয় আনিছ। িতন িমিনট।’
uেঠ স ােnল পােয় িদেত িদেত ঘর থেক বিরেয় গল নীলা।
সােথসােথ uেঠ drত জামাকাপড় পের তরী হল a ন। eরমেধ চা eেস গেল সটা
খেয়i বর হেত হেব। পঁাচটার আেগ শাহবাগ পৗছােত হেব। স দখেব ক পঁাচটায় আেস
সখােন।
আর যi হাক anত নীলা না। স পঁাচটায় শাহবােগ কােরা কথা রাখেত যােc
না।

পঁাচটা বাজার dিমিনট পর বাস থেক নামল a ন। শাহবাগ মােড় কেয়ক িমিনট
দঁািড়েয় থাকার পর িনেজর কাজেক eেকবােরi বাকামী মেন হল তার। পঁাচটার সময়
শাহবােগ কu কােরা সােথ দখা করেব, eটুকুi জােন স। ক দখা করেব, কারসােথ দখা
করেব, জােন না। dপেkর কাuেকi চেন না। তাহেল eখােন িক করার আেছ তার?
eখেনা নীলার বাবার সােথ তার দখা হয়িন। aবশ ছিব দেখেছ ঘের, তাহেলo
িচনেত পারেব eমন িন য়তা নi। aেনক পুরেনা ছিব টাঙােনা িছল ঘের। আর শাহবােগ
কাথায় দখা করেব তাo জােন না স। িন য়i রাsার মােড় দঁািড়েয় থাকেব না তার মত।
মােড় ফেলর দাকানgেলার কাছ িদেয় িকছুkন হঁাটাহািট করল স। চা খল
দঁািড়েয় দঁািড়েয়। হঁেটেহঁেট জাdঘেরর সামেন িদেয় ঘুের eল, ঘুের eেস িশ পােকর িদেক
গল িকছুdর। তারপর দঁািড়েয় সামেনর রাsার িদেক তািকেয় হঁেটচলা লাকজন দখল।
তারপর eকসময় হাল ছেড় িবরk হেয় হঁাটেত r করল বাংলােমাটেরর িদেক।
গােয়nািগির করা খুব সহজ কাজ না, িনেজেক বুঝােত r করল স। সরাসির
পেথ নামার আেগ aেনকিকছু িহেসব কের িনেত হয়। যার oপর নজর রাখা হেব তার
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সmেক aেনক খঁাজখবর িনেত হয়। eজন গােয়nা দpের বh লাকজন রেয়েছ। আেরা
বh লাক খবর িদেয় টাকা নয়। আেরা aেনক লাক খবর দয় িনেজর লাভ ছাড়াi,
সমােজর ভাল করার জন । তার িকছুi নi। সাহায করার মত eকজনo নi। স
eেকবাের eকা। eভােব কানিকছু না জেন ধু যায়গার কথা েন eকজনেক খঁাজার চ া
করা িনতাni হাস কর।
হঁাটেত হঁাটেত eসবi ভাবিছল a ন। oর সামেন হঁেট চলা লাকটােক দেখ
হঠাৎ কেরi তােক aনুসরন করেত iেc হল oর। আর িকছু যখন করার নi তখন eেক
aনুসরন কের দখা যাক। anত সময় কাটােনা যােব। ব s থাকা যােব িকছু িনেয়। eকজন
লাক হঁাটার সময় িক কের জানা যােব।
pথেমi লাকটােক দেখ তার সামািজক aবsান aনুমান করার চ া করল স।
eকবার মেন হল বয়স চিlশ ছািড়েয় গেছ। আেরকবার মেন হল িকছু কমo হেত পাের।
মাথার চুল কেম গেছ। খুব দামী না হেলo ভd পাষাক। সাদা সাট, কালেচ রেঙর প াn।
sাভািবেকর চেয় বরং মাটার দেলi ফলা যায় eেক। হাiেট তার চেয় iি খােনক কম।
হােত িকছু নi।
e থেক িক িকছু বাঝা যায়?
হয়ত মধ িবেtর দেল ফলা যায় eেক। aিফস ছুিট হoয়ায় বািড় িফরেছ। হয়ত
বািড় কােছi, সজন হঁেট িফরেছ। aথবা কu তােক হঁাটার পরামশ িদেয়েছ। বেলেছ হঁাটা
sােস'◌্যর জন ভাল। তাহেল শরীেরর িনয়ntন হারােব না। মাটা হoয়ার িদেক যমন
ঝুেঁ কেছ সটা থামােনা যােব। aথবা sুটার ভাড়া করার মত টাকা নi পেকেট। কম টাকায়
বােসo যেত চায় না। সখােন ধাkাধািk, পেকটমােরর ভয়। eর বিশ মেন করেত পারল
না a ন।
লাকটা হঁেটi যােc। হঁাটেত হঁাটেত ডােন বােম তাকােc uেdশ হীনভােব।
কখেনা dহাত পেকেট রাখেছ, কখেনা eকহাত রেখ আেরকহাত হঁাটার তােল ঝঁাকােc,
কখনo dহাতi বাiের রেখ ঝঁাকােc। eকবার রাsার পােশ eকটা পিtকার দাকােনর
সামেন দঁাড়াল িকছুkন। মেনহয় দঁািড়েয় থেক হডলাiনgেলা দখল, িক িক পিtকা আেছ
তার নাম দখল। হাত বাড়াল না সামেন। আেরকবার দঁািড়েয় দয়ােল লাগােনা পা ার
পড়ল। িকেসর যন িবjাপন। হলুদ রেঙর কাগেজ ছাট ছাট লখা। eকবার হঠাৎ কের
দঁািড়েয় িনেজর জুতা দখল। মািটেত পা ঠাকা দেখ মেন হল হয়ত কান সমস া সখােন,
িকংবা ব থা পােc জুতায়। eরপর আবার হঁাটেত r করল। হঁাটেত হঁাটেত eক যায়গায়
ভীড় দেখ দঁািড়েয় িক হেয়েছ বাঝার চ া করল। eছাড়া তার হঁাটায় কান পিরবতন নi।
ধীরগিতেত eকiভােব হঁেট যােc। বাংলােমাটেরর মাড় ছািড়েয়, সানারগার মাড় ছািড়েয়
সামেনর িদেক যেত দেখ a ন ধারনা করল হয়ত বািড় কাছাকািছ কাথাo না, বাধহয়
ফামেগট থেক বােস uঠেব। স ফামেগটo ছািড়েয় মিনপুিরপাড়ার সামেন িদেয়
িবজয়সরনীেত পৗছাল eকসময়। বামিদেক ঘুের চিndমা uদ ােনর মােড় eেস থামল।
eকযায়গায় থেম দঁািড়েয় চািরিদেক তাকােত লাগল লাকটা। যন বড়ােত eেসেছ পােক।
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eেকবাের কােছ িগেয় দঁাড়াল a ন। তার শরীর থেক সেnর গn পাoয়া গল eতটাi
কােছ।
ততkেন ধু ei লাক সmেকi না, সাধারনভােব aন লাকজেনর হঁাটা
সmেকo ধারনা করেত পেরেছ a ন। মানুষ eভােবi হঁােট। কানিদেক শb হেল, িভড়
দখেল, ব িতkিম িকছু থাকেল তাকায়। ভালভােব দেখo না। আবার হঁাটেত থােক। পছেন
তাকায় না eকবারo। স িনেজo তার পছেন তাকায়িন eকবারo।
কাuেক aনুসরন করা তাহেল খুব সহজ কাজ।
তােক কu aনুসরন করেছ নােতা? ভুেল িগেয়িছল স, হঠাৎ কেরi মাটা
লাকটার কথা মেন হল। জুতার দাকােন ঢুেক ফঁািক িদেয় পািলেয়িছল স। সi লাক,
িকংবা সুলতান।
দঁািড়েয় ডানিদেক eকবার নজর বুলাল স। তার পছেন কu হঁেট eেল
eিদেকi থাকার কথা। বশ লাকজন ভীড় কেরেছ eখন। দল ধের দঁািড়েয় গl করেছ,
হঁেট বড়ােc। কেয়কজন বেস রেয়েছ eিদক oিদক দল ধের। কেয়কজন ফিরaলা িজিনষ
ফির করেছ। বাদাম, িসগােরট, ােsর চা eসব িবিk করেছ। বড়ােত আসা দেলর
লাকgিলেক বাদ িদেয় eকা লাকgিলেক লk করল স। কu যিদ তােক aনুসরন কেরi
তাহেল স eকা থাকেব।
সুলতান িকংবা সi লাক নi।
লাকgিলেক eকনজর দেখ িনেয় চহারায় aন মনsভাব ফুিঁ টেয় হঁাটেত হঁাটেত
রাsা পার হল a ন। তার িনি ত হoয়া দরকার আসেলi তােক কu aনুসরন করেছ
িকনা। eখেনা স জােন না িdতীয় লাকটার পিরচয়। স সুলতােনর মত তােক রkা করার
জন তারসােথ ঘােরিন। তাহেল aতটা dের থাকত না, কাছাকািছ থাকত। তার কান িবপদ
দখেল রkা করার মত শারীিরক সামথ o oi লােকর নi।
স রাsা পার হেয় চিndমা uদ ােনর পাশ িদেয় হঁেট মtী সেmলন কেndর িদেক
eিগেয় গল। তারপর হঠাৎ কেরi থেম ঘুের uেlািদেক হঁাটেত r করল। কu যিদ
তােক aনুসরন কেরi, স eখন তার সামেন। হয় থামেব, uেlািদেক ঘুরেব, নাহয় সেnহ
eড়ােত তােক ছািড়েয় যােব।
সরাসির না তািকেয়o a ন দখেত পল, eকজন দঁািড়েয়েছ। আেশপােশর
aন েদর মত বড়ােত বর হয়িন। নীল রেঙর oপর সাদা লতাপাতা আঁকা সাট গােয়। eকটু
আেগi রাsার oপাের দেখেছ স ei লাকেক।
বশ মাটােসাটা লাক, আেরকজেনর মতi, তেব eর sাs ভাল। সiসােথ
লmা। মেনহয় ছয়ফুট ছািড়েয় যােব, সi aনুযায়ী pস'। e যিদ তােক aনুসরন কেরi থােক
তাহেল আেরকবার দখেলi চনা যােব।
তােক পাশ কািটেয় সামেন eেগাল a ন। লাকটা aন িদেক মুখ কের দঁািড়েয় থাকল
সখােনi। সাজা সামেনর িদেক eেস মাড় পার হেয় সংসদভবেনর িব েরােডর কােছ
eেস দঁািড়েয় বাদাম িকনল a ন। দঁািড়েয় দঁািড়েয় বাদাম খেত লাগল।
Hosted: www.boi-mela.com

52

oi লাকটা eিগেয় eেসেছ eিদেকi। বশ িকছুটা dের থেমেছ। ফুটপােতর
oপরi কৃ চুড়া গােছর িনেচ eকটা ফুেলর দাকােনর কােছ। oখােন ছাট eকটা চােয়র
দাকান আেছ। চা-িসগােরট-পান িবিk কের। মেন হয় চা িদেত বলল, aথবা পান। আেগর
লাকটা পান খত। e লাকটা anত িসগােরট ধরায়িন eটা িনি ত স। ধঁায়া দখা যােc
না।
পিরিsিত ব াখ া করার চ া করল a ন। ei লাক তার পছেন লেগেছ eেত
কান সেnহ নi। িনেজর লােভর জন মেন করারo কান কারন নi। e anত
িছনতাiেয়র সুেযাগ খুজ
ঁ েছ না। কu eকজন eেক লািগেয়েছ তার িপছেন। ক স?
সুলতানেক লািগেয়িছল eখলাস সােহব। কন? পেরর dজনেকo িক িতিনi
লািগেয়েছন? কতটা যুিkস ত সটা?
সুলতানেক তার িনরাপtার জন লাগােনা মেন নয়া যায়, edজনেক মেন নয়া
যায় না। dজেনi eকােজর aনুপেযাগী। আর যতটা dরেt থেক য ভােব চাখ রেখেছ
তােত সটা সmবo না। eরা ধু চাখi রাখেছ তার oপর। দখেছ স কাথায় যায়, িক
কের, কারসােথ কথা বেল।
হঠাৎi িবd ৎচমেকর মত eকটা কথা মেন হল a েনর। eরা সi দেলর। যােদর
চারজনেক স মেরেছ। সntাসী বেল যােদর কথা uেlখ করা হেয়েছ সব যায়গায়।
তারহােত eেদর চারজন মারা গেছ। সজন i িপছু িনেয়েছ তার।
িক করেত চায় oরা? pিতেশাধ িনেত চায়?
যিদ pিতেশাধ িনেত চায় তাহেল তােক eকটা gিল করেলi চলত। aেনক আেগi
সটা করেত পারত eরা। সটা eেকবােরi সহজ কাজ। রাsায় gিল কের হঁেট গেলo ধরা
পরেব না। astহােত লাকেক কu বাধা দয় না।
তারা সটা কেরিন। তারমােন িবষয়টা eতটা সরল না। আেরা জিটল। eরা
aন িকছু চায়।
eরা বাঝার চ া করেছ তার পিরচয়। খঁাজখবর িনেc তার সmেক। চারজন
টিনংেদয়া লাকেক gিল কেরেছ স। সi জরা করা পুিলশ বেলেছ তােদর pেত েকরi
শরীের বুেলটprফ জ ােকট িছল। চারজেনরi মাথায় gিল লেগেছ। সাধারন কu eকাজ
করেত পাের না। eখলাস সােহব তার িচিকৎসা কিরেয়েছন, ছাড়া পেয় স তার aিফেস
গেছ eকথা িন য়i oরা জেনেছ। পুিলশ িবভােগ কান রকড নi eতথ o িন য়i
জেনেছ oরা। ei িবষয়gেলাi হয়ত িচnায় ফেলেছ তােদর। দখেছ স কাথায় যায়,
কারসােথ যাগােযাগ কের, কার হেয় কাজ কের।
নীলার বাবার কােছ িক তারi খঁাজ করিছল?
হঠাৎ কেরi িনেজেক eকজন কuেকটা মেন হল a েনর। জমস বেnর মত।
চারজন সntাসীেক স gিল কেরেছ eটাi সিত । রীিতমত বাহাdরী করার মত কাজ।
িকন' আপাতত তার ei লাকেক ছাড়ােনা দরকার। আেগর লাকেক ছািড়েয়িছল
di দরজাaলা দাকােন ঢুেক। eেকo সi চ া করেব নািক?
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বাদাম খেত খেত সংসদ ভবেনর সামেন িদেয় হঁেট eেস আড়ং eর িনচতলায়
ঢুকল a ন। eখােনo eভােব ফঁািক দয়া সmব। লাকটা যিদ সামেনর িদেক চাখ রােখ
তাহেল স ডানিদক িদেয় বর হেয় লালমািটয়ার িদেক চেল যেত পারেব।
ভতের িকছুkন ঘারাঘুিরর পর সখান থেকi লাকটােক খুঁজল স। তােক দখা
গল রাsার oপাের। সংসদভবেনর িদেক রাsার oপাের eমনভােব িবিlংeর
কানাকুিনভােব দঁািড়েয়েছ য dিদেকর রাsায়i চাখ রাখেত পারেব। আেগর লােকর কাছ
থেক িশেখেছ িনি ত।
eেক aন ভােব খসােত হেব। সােথ কের বািড় পযন- নয়া যােব না।
িকছু না িকেনi বাiের বর হেয় মাড় পার হেয় আবার সংসদ ভবেনর সামেনর
রাsা িদেয় হঁাটা r করল a ন। হঁেট গল লাকটার পাশ িদেয়i। লাকটা sাs বান হেত
পাের, মারামািরেত পারেব না তার সােথ। যেথ ভারী শরীর। সi িছনতাiকারীেক ঘুিস
মারার কথা মেন আেছ oর। eক ঘুিসেতi কাবু কের ফেলিছল তােক। তার হাত-পা ভালi
চেল।
eেক কাবু করেত হেল ফঁাকা যায়গায় িনেয় যেত হেব। সেn হেয় eেসেছ। খুব
কিঠন হেব না সটা।
হঁাটেত হঁাটেত আবার চিndমা uদ ােনর মােড় eেস গল a ন। রাsা পিরেয়
পুরেনা eয়ারেপােটর দয়াল ঘঁেষ হঁাটেত হঁাটেত িকছু eকটা করার সুেযাগ পল স।
লাকটা তার eকটু িপছেন হঁেট আসেছ। কান রাখঢাক নi যন। স হঠাৎ কেরi থামল
eক যায়গায়। ঘুরল। স থামেত লাকটাo থেমেছ। a ন সাজা eিগেয় গল তার কােছ।
‘িক চাi?’ সামনাসামিন দঁািড়েয় সাজা চােখর িদেক তািকেয় p করল a ন।
হতভm লাকটা পেকেট হাত ঢুকােত গল। তােক স সুেযাগ িদল না a ন।
সেজাের লািথ মারল dপােয়র মাঝখােন। uবু হেয় বেস পরল লাকটা। থুতিনর কােছ
আেরকটা লািথ মের iেয় িদল oেক মািটেত। রাsার লাকজন দখেত পেয়েছ ঘটনা।
কেয়কজন লাক eিগেয় আসেছ দখার জন । oেদরেক আসার সুেযাগ িদল স। লাকটা
নড়াচড়া করেছ না। বুেঝেছ oঠার চ া করেলi লািথ খেত হেব।
eিগেয় আসা লাকেদরেক দিখেয় oর পেকট থেক িপsলটা বর কের িনল।
ছাট িপsল।
‘িছনতাi-’ িপsল দিখেয় বলল স eিগেয় আসা লাকgিলেক।
মুhেতi চা ল দখা গল লাকgিলর মেধ । নাগােলর মেধ িছনতাiকারী পেল
খুশীi হয় লাকজন। বশ মেনর ঝাল মটােনা যায়। দখেত দখেত রীিতমত ভীড় জেম
গল। লাকটােক িঘের ধরল oরা। লািথ, িকলচড় r হেয় গল মুhেত।
িপsলটা দয়ােলর oপর িদেয় ছুেড় ফেল হঁাটেত r করল a ন।
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eকিদেন aেনক ঘটনা, বািড়র িদেক হঁাটেত হঁাটেত eকবার মেন করল a ন।
িকন' তখেনা আেরা িকছু দখা বািক িছল oর। বািড়র কাছাকািছ পৗেছ থামেত হল তােক।
‘ভাiজান িক কেরন?’
কu eকজন p কেরেছ তােক। থেম ঘুের ভাল কের দখল a ন। িতনজন।
বয়স আঠার থেক বাiশ হেব। ei বয়েস ছাt হoয়ার কথা। চহারা- পাষাক বেল িদেc
ধু য টাকাপয়সা আেছ তাi না, ভdঘেরর। eকবার মেন হল হয়ত কান িশkাpিত ােনর
খাতায় নামo আেছ। eখন iuিনভািসিটর aভাব নi, টাকা থাকেলi নাম লখােনা যায়।
সiসােথ aন সবিকছু িঠক রাখা যায়।
‘তুিম িক কর?’ য p কেরেছ তােকi িজেjস করল স।
থতমত খল যন ছেলটা। স eধরেনর utর আশা কেরিন। সাধারনত সবাi
আমতা আমতা কের p করেল।
আেরকজন eিগেয় eল সামেন। রীিতমত ধমেক uঠল, ‘কথার সাজা utর দ ান,
িনলু িক হয়?’
তােক িনেয় আপিtটা কাথায় বুঝল a ন। হয়ত eেদরi কu টিলেফােন
আলাপ কেরেছ ফঁ াসেফ েস গলায়। dজেনর গলার sর স েনেছ, আেরকজন eখনo মুখ
খােলিন।
‘তুi ক?’ ধমেক uঠল a ন।
oরা বাধহয় eতটা আশা কেরিন। a ন দখল বাকী dজন কেট পরার চ া
করেছ। নহাত আtসnােনর কারেন পারেছ না। চািরিদেক লাকজন তািকেয় দখেছ।
সামেনরজন বাধহয় বশী পিরমােন ত ােদাড়। লmা চুল, ভজােভজা। হােত কােলা কাপেড়র
ব াn লাগােনা। eটা কােরা হােত লাগােনা থাকেল তােক ভয় কের কথা বলা uিচত। বীরt
দখােনার চ া করল স।
‘ei মহlার পালা।’
dপা সামেন eেস eেকবাের মুেখামুিখ দঁাড়াল a ন, ‘মহlা পাহাড়া িদস? তার
বাপ িক পাহাড়া দয়?’
‘দ ােহন, মুখ সামলাiয়া কথা কন-’
আর কথা বাড়াল না a ন। বামহােত oর বুেকর oপর ঘুিস মারল। ঘুিস খেয় িচৎ
হেয় পরল ছেলটা মািটেত। বুক চেপ ধেরেছ। কানমেত uেঠ বসল মািটেত। a ন বািক
dজেনর িদেক তািকেয় দখল। মুখ ঘুিরেয় রেখেছ, বাঝা যােc সামেন আসেব না। পেড়
থাকা জন oঠার চ া করেছ। আর যা-i কrন, eখন আর নতুন কের বীরt দখােনার চ া
করেব না। eিগেয় eেস কলার ধের টেন দঁাড় করাল oেক।
‘ তার বােপর নাম িক?’
ভ াবাচ াকা খেয় তািকেয় আেছ স eখন। eক ঘুিসর চাট eখেনা ভােলিন, তার
oপর বািড়র খবর! e- তা সহজ বাnা মেন হেc না।
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কলার ধের ঝঁাকুিন িদল a ন, ‘বল তার বােপর নাম িক?’
eখনo মুখ খুলেছ না স। কলার ছেড় িদেয় ঘােড়র oপর ধাkা িদল a ন, ‘চল
তার বােপর কােছ যাi।’
ধাkা খেয় dপা সের গল স। তারপরi টর পল তার কলার ধরা নi। ঘুেরi
দৗড় িদল সামেনর িদেক। মুhেত eকটা বািড়র পাশ িদেয় চােখর আড়ােল চেল গল। aন
dজেনর িদেক তািকেয় দখল a ন, িনরাপদ dরেt সের গেছ। eকপা dপা কের সরেছ।
পা বাড়ােল eরাo দৗড় দেব।
আেশপােশর লাকজন তািকেয় দখেছ। িনি তভােবi eেদর পছn কের না
eরা। নােজহাল হেত দেখ খুশী হেয়েছ। িনেজরা eেদর িকছু বেল না কন? aবাক হল
a ন। চািরিদেক হাজার হাজার মানুষ ei uঠিত মাsানেদর দেখ চুপ কের থােক। িদেন
িদেন আেরা বড় মাsান হoয়ার সুেযাগ কের দয়। কu সাহস িনেয় eিগেয় আেস না। আশা
কের পুিলশ িকংবা aন কu তােদর রkা করেব। সটা িকভােব সmব?
ঘুের বািড়র িদেক পা বাড়াল স।

পরিদন সকােল বািড় থেক বিরেয় আসাদেগট থেক বােস uঠল a ন। শাহবাগ
মােড় eেস নামল বাস থেক। oর মন বলেছ ei যায়গাটা oর জন খুব grtপুন। ei
যায়গায় িকছু eকটা ঘটেব। aথবা ঘেটেছ oর জীবেন। যার কথা মেন করেত পারেছ না স।
eখােনi স খুেঁ জ পােব িনেজর পিরচয়।
িবনা কারেনi হঁেট বড়াল স রাsা ধের। eকবার হঁেট iuিনভািসিটর সামেন
িদেয় দােয়ল চtর পযn গল। মেন করার চ া করল ভতেরর পিরেবশ। anত eখােন
পড়ােশানা কেরিন স। করেল dচারটা িবিlং িচনত। ভতেরর যায়গা িচনত। মেন হেc
কখেনা ভতের ঢােকিন স।
ঘুের আবার িফের eল সাহরাoয়ািদ uদ ােনর পাশ িদেয়। মােড় eেস রাsা
পিরেয় ডানিদেক ঘুের রমনা uদ ােনর িদেক হঁাটেত লাগল। তখন স লk করল
লাকটােক। আেগর ফেলা করা লাক। পেররজন ব থ হoয়ায় আবার আেগরজনেক
লািগেয়েছ তার িপছেন। ei লােকর কাজ সmবত dরt রেখ চলা। স কাথায় যায়, িক
কের দখা। e লাকটা স িবষেয় বশ সতক। eেকবােরi কােছ আেস না। স কারেনi
eকবার খুব সহেজ তােক খসােত পেরিছল a ন।
eভােব তােক aনুসরন করার কারন কান িহেসেব ফলেত পারেছ না a ন।
িন য়i তার বািড় িচেনেছ। বািড়র oপর চাখ রেখেছ। স যখন বািড় থেক বর হেয়েছ
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তখন থেকi িপছু িনেয়েছ। নাহেল স eখােন আসেব eকথা জানেত পত না কানভােবi।
স িনেজo জানত না eখােন আসেব।
eসব ভাবেত ভাবেতi eকসময় পােক ঢুেক গল a ন। eকযায়গায় িকছূ লাক
গাল হেয় দঁািড়েয়েছ। স সখােন িগেয় দঁাড়াল।
ভীেড়র মাঝখােন মািটেত বেস গান করেছ eকজন। লালেনর গান। গায়কেক
দেখ মেন হল an। হােত দাতারা। লাকজন িকছু পয়সা িদেয়েছ, ছিড়েয় িছিটেয় পেড়
আেছ তার সামেন মািটেত। লাকটার গান ভাল লেগ গল a েনর। সুেরলা গলা, ‘পােড়
লেয় যাo আমায়।’ s ucারন। িনেজর আেবগ ফুিটেয় তুেলেছ সুর িদেয়। মেনােযাগ
িদেয় গান নেত লাগল স।
হঠাৎi স িপছেন eকজনেক aনুভব করল।
কu খঁাচা মেরেছ তার পেকেট। পেকটমার eটা কের তার জানা। খঁাচা মের
দখার চ া কের পেকেটর মািলক কতটুকু শতক, eকiসােথ সখােন িক আেছ সটাo
বাঝার চ া কের। সুিবেধ না হেল হাত বাড়ায় না।
aেপkা কের থাকল স। eত সহেজ হাল ছাড়েব না পছেনর জন। স টর
পেয়েছ সটা বুঝেত দয়িন eেকবােরi। বিশkন aেপkা করেত হল না। eকটুপরi
আবার পেকেটর oপর চাপ aনুভব করল স। চাপ কমার সােথসােথ তার পেকেটর িজিনষ
uধাo হেয় যােব। হাত বািড়েয় eকজেনর কিb চেপ ধরল স। কিbর মািলক টান দবার
চ া করল, a ন ছাড়ল না। হাতটা িচকন। বাঝা যায় বশী জার নi হােত। তারেচেয়o
বড় কথা, eভােব টানাটািন করেল পাবিলেকর চােখ পরেব। হাড়েগাড় eকটাo আs থাকেব
না তখন।
oরিদেক না তািকেয়i আেs আেs ভীড় থেক বর হল a ন। কিb ধের হােতর
মািলকেক বাiের eেন ফলল। eিগেয় গল eকপােশ। eকটু dের ফঁাকা যায়গায় eকটা
গােছর সামেন eেস মুেখামুিখ করল oেক। রাগাপাতলা eকজন লাক। বয়স আnাজ করা
কিঠন, িtশ থেক প ােশর মেধ । গাল ভাঙা, চােখ পুr লেnর চশমা। eেকবােরi
গােবচারা চহারা।
‘িক হেয়েছ?’ সহজভােবi িজেjস করল a ন।
লাকটা তািকেয় থাকল িকছুkন। a েনর মেনাভাব বাঝার চ া করল। aবাক
হেয়েছ সo a েনর আচরেন। তারপরi হঁেস ফলল।
‘িমসেটক হiেছ বস, ভুল যায়গায় হাত পরেছ।’
aবাক হেয় oর হািসহািস মুেখর িদেক চেয় থাকল a ন। পেকট মারেত িগেয় ধরা পেরেছ
aথচ eতটুকু সংেকাচ নi। যন িকছুi হয়িন। িন য়i খুব ভাল কের জােন oর িক aবsা
হেত পাের eখন। eকবার পেকটমার বেল ডাক িদেল হয়ত মারাi যােব। আেশপােশ কেয়ক
ডজন মানুষ ভীড় কের আেছ।
নািক সবিকছুেতi aভ স' হেয় গেছ? a েনর eকবার মেন হল বাধহয় তারi
ভুল, e লাক পেকট মারেত যািcল না।
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‘পেকেট হাত ঢুকািcেল কন?’ িজেjস করল স।
‘ধাnাপািন করতািছলাম বস।’ aকপট utর িদল লাকটা।
িবরk হল a ন। কu aন ায় কের ধরা পরেল তার সংেকাচ করা uিচত। ভয়
পাoয়া uিচত। eেলাক স পেথ যােc না। ei লােকর মুেখ হঁািস যন kেমi বাড়েছ।
‘হঁািস থামাo।’ ধমক িদল স।
হঁািস থামল না, আেরা বাড়ল। িখক িখক কের হঁাসেত r করল লাকটা। িনেজi
apস'ত হেয় গল a ন।
‘e াi-’
ধমক খেয় হঁািস থামল লাকটার। তারপরi আবার r হল। a েনর মেন হল
লাকটা পাগল। না হেল ei aবsায় eভােব হঁাসেত পাের না কu।
‘eকটা ঘুিস মের দঁাত ফেল দব।’
লাকটা থামল eকটু। a নেক দখল আবােরা ভাল কের। তারপর তােক হতভm
কের িদল eেকবাের।
‘আবার লাগায়া লমু-’
আবার িখকিখক হঁািস। থ হেয় গল a ন। কান কথা বর হল না তার মুখ িদেয়।
লাকটা হঁেসi যােc। যন a নi মজার িকছু কেরেছ। eকসময় থামল স।
‘দ াখেবন বস ক ামেন দঁাত লাগায়? ei য e ামেন-’
মুেখ হাত ঢুিকেয় eকটা টান িদেয় দঁােতর পািট খুেল ফলল স, তারপরi আবার
লাগাল। পুেরা দঁােতর পািট ফলস।
না হঁেস পারল না a ন। ei লাকটা তার পিরিsিত মেন িনেয়েছ। তার যা-i
হাক, য যা-i কrক তার িকছু যায় আেস না। eেক পুিলেশর হােত িদেল হঁাসেত হঁাসেত
থানায় যােব, হাজেত বেসo হাসেব। স aিভjতাo বাধহয় ভালমতi আেছ।
aন পেথ যাoয়ার চ া করল a ন। eর oপর রাগ কের কান ফায়দা হেব না।
গলার sর নরম কের িজেjস করল স, ‘কত ধাnাপািন হয়, িদেন?’
‘তার িক িঠক আেছ বস, সবi ভাগ । কানিদন ছkা কানিদন ফkা।’
‘কত হেল চেল?’
‘চালাiেল তা বস, না খাiেলo চেল-’
‘hঁ, ক আেছ বািড়েত?’
‘ কu না। যiহােন রাiত সiহােন কাiত।’
‘গতরােত িছেল কাথায়?’
হাত তুেল eকটা িদক দখাল লাকটা। মেন হল হাiেকােটর িদক। a েনর মেন
হল িখেদ পেল খেত হয়, রােত ঘুম পেল কাথাo ঘুমােত হয় eটাi eর জীবেনর
eকমাt বাsবতা।
aন িকছু ভাবেছ a ন। লাকটা aিভj eেত কান সেnহ নi। পেথঘােট থােক
মােন মানুষ চেন। বুেঝ গেছ a ন eেক মারেব না।
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eেক কােজ লাগােনা যায় িক? ঝুিঁ ক িনেয় যখন পেকট মারেত যায় তখন সুেযাগ পেল aন
কাজo করেব। ভয় eকটাi, টাকা িনেয় কেট পরা।
a ন বলল, ‘আcা, আিম িকছু টাকা দব, eকটা কাজ কের িদেত হেব। পারেব
না?’
a ন দখল লাকটার মুখ থেক হািসভাব চেল গেছ eখন পুেরাপুির। পেকট
মারেত িগেয় ধরা পরেল তারসােথ কu eভােব আলাপ কের না। a েনর মুেখর িদেক
তািকেয় বাঝার চ া করেছ িক কাজ িদেত পাের স। খুব পির েমর কাজ? aৈবধ কান
কাজ? eধরেনর কােজi সাধারনত রাsার কাuেক ডােক বড়েলােকরা।
তােক বিশ িচnা করেত িদল না a ন। বলল, ‘eকজন লােকর িপছেন িপছেন
ঘুরেব। স কাথায় যায়, কার সােথ কথা বেল, িক আলাপ কের eসব জানেব, তারপর
আমােক জানােব। পারেব না?’
‘মাiয়া লাক না পুrষ মানুষ?
‘পুrষ মানুষ। পারেব না?’
‘ চ া কrম।’
‘তাহেল সাবধােন ডানিদেক তাকাo। দখ খেয়ির-কােলা চক সাট গােয় eকজন
লাক দঁািড়েয় আেছ, কােলা প াn। মাটামত। oi লাক। আিম oi চােয়র দাকােন যািc।
eকটুপর oখােন ঢুকেব, হাতখরচ যা লােগ তার টাকা িনেয় আসেব।’
ঘুের হঁাটেত r করল a ন। না তািকেয়o বুঝেত পারল লাকটা গােছ হলান
িদেয় দঁািড়েয় আেছ সখােনi। তারিদেক তাকােc না, লাকটার িদেকo না। সi লাকটাo
সভােবi দঁািড়েয় আেছ eকi যায়গায়। গেটর বাiের। aেপkা করেছ তার বাiের
যাoয়ার।
চা খেয় কুdস
ু েক dেশাটাকা িদেয় সn া ছ’টায় পােকর গেট দখা করার কথা
জািনেয় বাiের বর হল a ন। eখন বশ ভাল লাগেছ তার। সo িকছু eকটা করেছ।
eখন pেয়াজন লাকটােক তার িপছন থেক খিসেয় কুdস
ু েক সুেযাগ কের দয়া।
হঁাটেত হঁাটেত আবার শাহবাগ মােড় eেস দঁাড়াল a ন। বাস ােn দঁাড়াল
িকছুkন। eকটা িমিনবাস যখন ছেড় দেব িঠক সiমুhেত লাফ িদেয় uেঠ পড়ল তােত।
শরাটেনর মােড় গিত কমােতi লাফ িদেয় নেম গিলেত ঢুকল। eকটা আড়াল িনেয়
দঁাড়াল। লাকটা aন বােস uেঠ গেলo দখেত পােব না তােক।
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সারািদন eিদক oিদক ঘুের বড়াল a ন। বািড়র িদেক গল না। লাকটা তােক
হািরেয় আর কাথাo না পেল বািড়র আেশপােশ aেপkা করেব। তােক দখেলi আবার
িপছেন লাগেব। যখােনi যাক, কুdস
ু তােক দখেব।
বড়ােত ভাল লাগেছ a েনর। আেগ কখেনা রাsার মানুেষর িদেক eভােব লk
কেরিন স। eখন স দখেত পল কত িবিচt ধরেনর মানুষ রাsায় চেল বড়ােc। িবিচt
পশা, িবিচt আচরন, িবিচt পাষাক, িবিচt আকার। স মানুষ দখেত লাগল। তার মেন
হল মানুষ দখার জন দাকান সবেচেয় ভাল যায়গা। িবিভn ধরেনর kতা, িবিভn ধরেনর
িবেkতা। eকজনi eকসময় kতা আেরকসময় িবেkতা। দখেত দখেত িবিভn
দাকােনর সামেন িদেয় হঁাটেত থাকল স। dপুর গিড়েয় গেলo তার খেত iেc হল না।
নতুন নতুন মােকট হেয়েছ aেনক। aকারেনi িবিভn মােকেটর সামেন িদেয় ধীের ধীের
হঁাটেত লাগল স।
হঁাটেত হঁাটেতi দখল শাড়ী পেড় eকটা মেয় আসেছ সামেনর িদেক থেক।
ভালকের না তািকেয়i a েনর মেনহল ছাট মেয় শখ কের শাড়ী পেড়েছ। শািড় সামলােত
uচু কের কের পা ফেল সাবধােন হঁাটেছ। ছাট মেয় শািড় পড়েল তােক পুতুল মেন হয়।
eেকo মেনহল হঁেট যাoয়া পুতুল। uচু স ােnল পােয় িদেয়েছ। খটখট শb কের হঁাটেছ।
oর পাশ কািটেয় গল। না দেখo a েনর মেন হল oেক পাশ কািটেয় যন থামল।
কেয়কপা িগেয় সo থেম ঘুের তাকাল মেয়টার িদেক।
রেবকা।
aবাক চােখ চেয় আেছ a েনর িদেক। drত eিগেয় গল a ন।
‘ কমন আেছন?’
‘ভাল। না দেখi চেল যািcেলন।’ রীিতমত aবাক হoয়া চােখ তািকেয় আেছ
রেবকা।
‘িচনেত পািরিন। শািড়েত আপনােক eেকবাের ছাট দখােc।’
আসেলi শািড় পের আেরা ছাট মেন হেc রেবকােক। লাল-হলুদ মশােনা রঙ। তার oপর
িবশাল িবশাল সাদা চক। চুল ফঁাপােনা। হােত মাঝাির সাiেজর eকটা চামড়ার ব াগ। দেখ
মেন হেc নতুন। eখেনা দাম লখা ি কার লাগােনা। সুnর নkাকাটা। বলার মত আরিকছু
না পেয় সিদেক নজর িদল a ন, ‘খুব সুnর ব াগটা। eখন িকনেলন?’
‘হঁ া। ছাটেবানেক পাঠাব। দখুনেতা ঠকাল নািক। চারশ টাকা িনল।’ ব াগটা uচু
কের ধরল রেবকা।
a ন বলল, ‘আিম ব ােগর দাম জািন না। সুnর লাগেছ দখেত।’
রেবকা হঁাসেছ utর েন। বলল, ‘আcা তােতi হেব। যােcন কাথায়?’
‘ কাথাo না। আমার যাoয়ার যায়গা নi।’
‘মেন করেত পােরনিন eখেনা?’
‘না।’
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হঠাৎ কেরi হঁািস থেম গল রেবকার। সাজা তার চােখর িদেক তািকেয় আেছ।
a ন দখল রাsার কেয়কজন তািকেয় আেছ তােদর িদেক। eখােন মানুেষর কৗতুহল খুব
বশী। কান মেয় রাsায় দঁািড়েয় কােরা সােথ কথা বলেছ দখেল তা কথাi নi। ভীড়
কের দঁািড়েয় তামাসা দখেত থােক।
তােক aনুসরন করা লাকটােক eখেনা eকবারo দেখিন স। হয় সিত সিত i
তােক হািরেয় ফেলেছ, নয়ত আেরা সাবধান হেয়েছ। আরo সাবধােন আড়ােল কাথাo
দঁািড়েয়েছ।
a ন বলল, ‘চলুন কাথাo বিস। চাiিনেজ বসেবন?’
রেবকা eক মুhত ভাবল। তারপর বলল, ‘না। oরা aেনকgেলা কের টাকা নয়।’
a ন হঁেস ফলল, ‘আজ আপিন আমার গ । চলুন িকছু খেত হেব। dপুের
খাoয়া হয়িন।’
বেলi হঁাটেত r করল a ন। কথা না বািড়েয় সি হল রেবকা।
‘না খেয় পেথপেথ ঘুরেছন?’ হঁাটেত হঁাটেত িজেjস করল স।
‘হঁ া। ঘুরেল িকছু দেখ যিদ মেন পের।’
‘oষুধ খােcন িঠকমত?’
‘না। আিম oষুেধর নাম ভুেল গিছ।’
‘বেলনিন কন?’ হঠাৎ কেরi দঁািড়েয় গল রেবকা। থেম িবরিk দখাল, ‘o,
ব থা নi দেখ ভেবেছন সব িঠক হেয় গেছ? eকবার eেস ডাkার দিখেয় যােবন।’
আবার হঁাটেত r করল oরা। পাশাপািশ হঁাটেত হঁাটেত সাজা সামেনর িদেক
eিগেয় গল। eকটু পরi হাত তুেল eকটা র ুেরn দখাল রেবকা। বলল, ‘oi
র ুেরnটায় যাব। বশ িনিরিবিল। আপিন eখােন eকটু দঁাড়ান।’
a নেক oখােনi রেখ হঁেট রাsার পােশ দাকােনর িদেক গল রেবকা। a ন
দখল o ঢুকল eকটা oষুেধর দাকােন। বশ বড় oষুেধর দাকান। তােক aনুসরন করা
লাকটােক আবারo দখার চ া করল a ন। oর মন বলেছ রেবকার সােথ তােক দেখ
ফলা িঠক হেব না। eখনo দখা যােc না লাকটােক। মেনহয় সিত সিত i হািরেয়
ফেলেছ তােক।
দাকানদােরর কােছ oষুধ িনেয় হােতর ব াগটায় রেখ িফরল রেবকা।
‘চলুন।’
র ুেরn িনচতলা- দাতলা িমিলেয়। oরা িসঁিড় িদেয় দাতলায় uেঠ গল। রাsার
িদেক কঁােচর জানালার কােছ টিবল িনেয় বসল।
‘িক খােবন? আিম ধু চা খাব।’ বেসi জািনেয় িদল রেবকা।
‘আপনােক খেত হেব। নাহেল আিমo ধু চা খাব।’
‘ বশ, িক খােবন?’ হার মানল রেবকা।
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a ন চািরিদেক তািকেয় দখার চ া করল িক খাoয়া যেত পােব। oেদর পােশর
টিবেল মাটামত eক লাক কাবাব িদেয় rিট খােc। ঢাকার সময় aেনকgেলা আs
মুরিগর রাs ঝুেল থাকেত দেখেছ। মেন হেc egেলাi eখানকার মুল খাবার।
‘কাবাব আর rিট।’
কাবাব আর rিট িদেত বেল aেপkা করল oরা। টিবেল সালােদর pট রেখ
গল eকজন। ঠাnা পািনর বাতল আর gাশ িদেয় গল। রেবকা হােতর ব াগটা রাখল
টিবেল। a েনর িপছনিদেক বসা লাকেক লk করেছ স। তািকেয় আেছ লাকটার িদেক।
‘ লাকটােক দেখেছন?’ eকসময় বলল স।
a ন ঘাড় ঘুিরেয় তািকেয় দখল। তার পােশর িদেক কানাকুিন টিবেল কাবাবrিট খাoয়া লাক। আেরা খাবার eেন িদেয়েছ বয়ারা। pেট uচু কের রাখা খাবার। খাoয়া
ছাড়া aন কানিদেক যন মেনােযাগ নi লাকটার। কানিদেক তাকােc না। স ধরেত
পারল না িক দখােc রেবকা।
রেবকা বলল, ‘eiসময় পট ভের হােটেল খােc। িন য়i বািড়েত কান
সমস া আেছ।’
aবাক হল a ন। o ছেলমানুষী করেছ না মমt দখােc লাকটার জন ধরেত
পারল না। কপােলর oপর থেক চুল টেন সরাল রেবকা। a ন লk করল রেবকার
কােন dল। টকটেক লাল রেঙর ছা পাথর কােনর সােথ লাগােনা। আেলা পেড় িঝকিমক
করেছ।
‘বািড়েত সমস া থাকেব কন? হয়ত dপুের খাoয়ার সময় পায়িন।’ িবষয়িট
হাlাভােব দখার চ া করল a ন।
‘আিম aন িদনo দেখিছ। oi টিবেলi বেস সবসময়।’ রেবকা জানাল।
আেরকবার লাকটার িদেক তাকাল a ন। লাকটা eমনভােব খােc যন খাবার
ছাড়া পৃিথবীেত আরিকছু নi। eবার স লk করল লাকটা aিতিরk মাটা। চলােফরা
করেত ক হয় eতটাi মাটা। মেনহয় বািড়েত খেয় মন ভের না। ডায়ােবিটস থাকেল নািক
pচুর িখেদ পায় aথচ খেত দয় না। তমন িকছু হেব হয়ত। রেবকার িদেক িফরল স।
লাকটার যত খুশী খাক, কাuেক িবরk তা করেছ না।
রেবকা eিদেক eত দৃি িদেc কন? eকবার মেন হল তার। হয়ত নাস িহেসেব
মেন করেছ লাকটা eভােব িনেজর িবপদ ডেক আনেছ আেরা। রেবকা িনেজ মেনহয়
আেশপােশi থােক। সজন i ei হােটল চেন। লাকটােক দেখেছ eখােন।
‘আপনার হাে ল িক কােছi?’
‘হঁ া।’
‘ হঁেট যাoয়া যায়?’
‘হঁ া।’
‘ বর হেয় aন কাথাo যােবন?’
‘না।’
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‘তাহেল eখান থেক বর হেয় হঁাটেত হঁাটেত আপনােক eিগেয় দব। আপনার
আপিt নi তা?’
সmিত িদেয় মাথা নাড়ল রেবকা।
oেদর খাবার িদেয় গেছ। খেত r করল a ন। িখেদ পেয়েছ তার। রেবকা
সাবধােন rিটর eকটা কানা িছঁেড় মুেখ িদল।
‘আপনার বান িকেস পেড়?’ বলার আর িকছু না পেয় p করল a ন।
‘গতকাল inারিমিডেয়েটর রজাl িদেয়েছ। খুব ভাল কেরেছ। oেক মিডেকেল
ভিত করাব।’
থাড iয়ার পযn মিডেকেল পেড়েছ, মেন পরল a েনর। eকবার iেc হল
িজেjস কের কাস শষ করল না কন। সােথসােথi iেc ত াগ করল স। utর দেব না,
িনি তভােবi কথা বn কের দেব। িন য়i কান কারেন বাধ হেয়েছ। ছাটেবানেক িদেয়
শখ মটােত চাiেছ।
‘আপনার িদন কমন কাটেছ?’ জানেত চাiল রেবকা।
a ন বলল, ‘ভাল। iেcমত ঘুমাi, খাi-দাi, ঘুের বড়াi। কান বাধা নi। মেন হয়
সারাজীবন eমন হেল মn হত না। eমিন কের যায় যিদ িদন যাক না।’
েন িবরk হল রেবকা, ‘কিবt করেত হেব না। সারাজীবন পেরর ঘােড় থাকেত
পারেবন?’
a ন সায় িদল তার কথায়। বলল, ‘না বাধহয়। আর কিদন দখব।’
‘তারপর িক করেবন?’
a ন ভাবল eকটু। তারপর বলল, ‘বুঝেত পারিছ না। আর িকছু না হেলo anত আেয়র
িচnা করেত হেব। aেনক দনা হেয় গেছ।’
eকটু iতsত করল রেবকা। তারপর বলল, ‘পিtকায় eকটা িবjাপন িদেল হত
না। আপনার পিরিচত কu যাগােযাগ করত-’
েন ভাবেত লাগল a ন। eকথা eকবারo মেন হয়িন তার। তার পিরিচতজন,
আtীয়sজন তার খঁাজ করেছ না কন? নািক করেছ? সবযায়গায় খুেঁ জ মরেছ। কu কu
হয়ত িচnায় খাoয়া দাoয়া ছেড় িদেয়েছ।
‘আপনার িকছুi মেন পরেছ না?’ oর িচnা ভেঙ িজেjস করল রেবকা।
a ন বলল, ‘ কমন যন আবছাভােব eকটা বািড়র কথা মেন হয়। দয়াল ঘরা
দাতলা বািড়। uঠােনর কােছ বড় eকটা গাছ। তারপরi হািরেয় যায়। মাথায় যntনা r
হয়।’
রেবকা বলল, ‘বাiের বাiের ঘুরেবন না। মাথাটােক িব াম িদন িকছুিদন।
কেয়কিদন িব াম িনেল dঘটনার আেগর সব মেন পরেব।’
a ন বলল, ‘আcা eমন িক হয় কখেনা? িকছু মেন থাকেব িকছু মেন থাকেব না eমন?
আিম জসিমেনর কথা মেন করেত পাির। oেক দেখিছ eকিসেডেnর আেগ। aথচ আিম
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িনেজ কাথায় িছলাম িক করতাম মেন করেত পারিছ না। খুব asাভািবক লাগেছ আমার
কােছ। মােঝমােঝ মেন হয় মাথায় আেরকটা ঘা মাির, যিদ মেন পের-’
‘oটা িসেনমা নাটেক হয়।’ চাপাsের বলল রেবকা।
বাঝা যােc রেগ গেছ রেবকা। রাগ চেপ রাখেত পাের না মেয়টা।
হাসপাতােল পুিলশ aিফসারেক ধমক িদেয়িছল মেন আেছ a েনর।
িনেজেক সামেল িনেয় রেবকা বলল, ‘কাল িবেকেল হাসপাতােল আসেবন
স ােরর কােছ িনেয় যাব।’
‘আcা।’ সায় িদল a ন, ‘টাকা আনেত হেব?’
‘না টাকা লাগেব না।’
‘ভালi।’ হঁেস ফলল a ন, ‘eজন i মেনহয় তাড়াতািড় সারা দরকার নi।
সবাi কত যt িনেc।’
‘পারেল থাকুন সারাজীবন। ’
আবার রেগ যােc রেবকা। আেরা রাগােত iেc হল a েনর।
‘ভালi তা লাগেছ। আিম সের uঠেলi আপিন আমােক ভুেল যােবন।’
utর িদল না রেবকা। মাথািনচু কের বেস থাকল। কান pসংগ eিড়েয় যাoয়ার
সবেচেয় সহজ পন'◌া মেনহয় চুপ কের থাকা। তেব eবাের চুপ কের না থেক pসংগ
পাlাল।
িজেjস করল, ‘িদন কাটােcন িক কের?’
‘রাsায় রাsায় ঘুের।’
লাকটার কথা ভুেলi িগেয়িছল a ন। রাsায় ঘারার কথা বলেতi তােক
aনুসরন করা লােকর কথা মেন পড়ল তার। বলল, ’নতুন eকটা কাজ জুেটেছ। রাsায় বর
হেলi কu eকজন িপছু নয়। তারসােথ লুেকাচুির খিল।’
হঁাসেত হঁাসেতi বলল a ন। চাখ বড়বড় হল রেবকার।
‘ক ামন লাক?’
‘pথেম িছল িপsলaলা eকজন। তারপর মাটােসাটা নাdসনুdস গড়েনর
eকজন, তারপর রসলােরর মত sাs aলা eকজন। তারকােছo িপsল িছল। িপsল বর
করেত চ া কেরিছল।’
sাভািবকভােবi বলার চ া করল a ন। সাজা না তািকেয়o বুঝল, aপলক
চেয় আেছ রেবকা।
স আst করল তােক, ‘ভেয়র িকছু নi। eখন পযn কu kিত কেরিন। আিম
যখােন যাi সখােন যায়, তারপর সুেযাগমত আিম কেট পির।’
রেবকা বলল, ‘eখলাস সােহবেক জানান। uিন আপনার কথা নেবন।’
eকটু সময় িনল a ন utর িদেত। বলল, ‘anত pথমজন eখলাস সােহেবর লাগােনা
লাক।’
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িক যন ভাবেছ রেবকা। কান কথা না বেল মুখ িনচু কের রেখেছ। তার সামেন
বসা ei যুবকেক চেন না স। স িনেজo জােন না িক কারেন, তার kিত হাক eটা স
চায় না। eর চহারা দেখ, কথাবাতা েন মেন হয় e কান খারাপ কােজর সােথ থাকেত
পাের না। aত n মািজত, ভd আচরন। িনেজর পিরচয় মেন করেত পারেছ না। eকজনেক
বঁাচােত িগেয় িনেজ আহত হেয়েছ। eখন স িনেজi আেরা বড় িবপেদ। sাভািবকভােব কথা
বলেছ, হঁাসেছ, তবু বাঝা যায় মেনর মেধ ঝড় লুিকেয় রেখেছ। pানপন চ া করেছ
িনেজর পিরচয় জানেত।
রেবকা থেম থেম আেs আেs বলল,‘বািড় থেক বিশ বর হেবন না। e
aবsা বশীিদন থােক না। dচারিদন গেল সব মেন পরেব, তখন আtীয়sজেনর কােছ চেল
যােবন।’
ব াগ থেক ট াবেলেটর ছাট eকটা প ােকট বর করল, ‘egেলা রাখুন।
আটঘnা পরপর eকটা কের খােবন। িদেন িতনটা।’
রেবকার চােখর িদেক তাকােত চ া করল a ন। চাখ নািমেয় রেখেছ। টিবল
থেক ট াবেলটgেলা িনেয় প ােnর পেকেট ঢুকাল স। মেন হেc িবেদিশ oষুধ। িন য়i
aেনক দাম।
‘আমােক হাসপাতােল eেনিছল ক বলেত পােরন?’ িজেjস করল a ন।
aবাক হল রেবকা p েন। বলল, ‘আিম িছলাম না সসময়। েনিছ যখােন
eকিসেডnটা হয় oেদর লাক িছল। pথেম emুেলেnর জন ফান কের, তারপর oেদর
িনেজেদর গািড় eেস িদেয় গেছ। কন?’
a ন বলল, ‘আমার পেকট থেক সবিকছু কu বর কের িনেয়েছ। িন য়i
eমন িকছু িছল যা থেক আমার পিরচয় জানা যােব। খঁাজ কের দখা দরকার তমন িকছু
পাoয়া যায় িকনা।’
‘হঁ া, ভাল কথা বেলেছন। আজi eকবার খঁাজ িনন। oi লাকজেনর চাখ
eিড়েয় যােবন।’
কানিকছু না ভেবi বেলেছ, aনুমান করল a ন।
খাoয়া শষ হেয়েছ। স বর হoয়ার pস'িত িনল। িঠক কের ফলল রেবকার
সােথ স যােব না। oi লাক তার িপছেন আসেলi আেছ িকনা িনি ত না স। oi
লাকেক রেবকার িঠকানা জানােনার কান iেc নi তার।
‘আিম আপনার আেগ বর হব।’ জানাল a ন, ‘বাiের লাকটা থাকেত পাের।
তাহেল বর হেলi আবার িপছু নেব। বেল িদেল আপনার িঠকানা বর করেত পারব না,
পের?’
‘হঁ া, eিদক িদেয় সাজা িমিনট পঁােচক হঁাটেল কমজীবী মিহলা হাে ল লখা
সাiনেবাড দখেত পােবন। হােতর ডানিদেক।’
‘আিম বর হoয়ার পঁাচ িমিনট পর বর হেবন।’
Hosted: www.boi-mela.com

65

বেল uেঠ দঁাড়াল a ন। তারপরi মেন হল eটা ভাল দখােc না। আেশপােশর
লাকজন তািকেয় আেছ তােদর িদেক। eকসােথi বর হল dজন। বর হেয় রেবকােক
যেত বেল হাে েলর িবপরীত িদেক হঁাটেত r করল। হঁেট eিদেকর মােড় eেস থামল
a ন। লাকটােক eখেনা eকবারo দেখিন স। আসেলi হয়ত খুেঁ জ পায়িন তােক। কুdস
ু
লেগ আেছ পছেন, ছটায় তারসােথ দখা করেল জানা যােব িক ঘেটেছ। আেরা ঘnাdেয়ক
সময় কাটােত হেব তােক।
মােড় দঁািড়েয় কানিদেক যােব ভাবিছল a ন। স লk কেরিন eকজন যুবক
eেস দঁািড়েয়েছ oর পােশ।
‘sামােলকুম স ার।’
ঘুের তারিদেক ভাল কের তাকাল a ন। িচনেত পারল না। সাধারন পাষাক।
রাগা পাতলা গড়ন।
সিলেমর মত কu? তােক চেন aথচ স চেন না? বশী ভাবেত হল না, স
িনেজi পিরচয় িদল।
‘িচনেত পােরন নাi স ার? সিদন য ঘুষাডা িদেলন।’
সােথ সােথ িচনল a ন। রাsায় ভয় দিখেয় টাকা িনেত eেসিছল। তখন anকাের মুখটা
ভালভােব দখা যায়িন। eখন দেখ িনতাn গােবচারা মেন হেc। বয়স বড়েজার কুিড়
ছািড়েয়েছ।
‘িক করছ eখন? আেগর ব বসা?’ িজেjস করল a ন।
‘না স ার, oi কােম আর নাi।’
‘ কন? eক ঘুিসেতi ছেড় িদেল?’
মাথা িনচু কের বাকার মত হঁাসল যুবক, ‘eক ঘুসােতi িক ছাড়া যায় স ার। ঘুসা
তা জীবেন কতi খাiিছ। লখােজাখা নাi। সিদন বািড়ত িগয়া বuের আপেনর কতা
কiিছ। বu কসম করাiেছ। খারাপ কাম করেত মানা করেছ। কiেছ কেব পাবিলেকর হােত
ধরা খাiয়া মরবা। পালাপানের হgেল মাsােনর পালা কiব।’
oর বলার ভি দেখ হঁেস ফলল a ন। হঁেস িজেjস করল, ‘আcা, কয়টা
পালাপান তামার?’
‘aহনo eকটাo না স ার, হiব।’
‘ভাল। িক করছ eখন?’
‘aহনo কাম পাi নাi। খুজ
ঁ তািছ। কান কাম থাকেল িদেবন স ার। যা করেত
কiেবন তাi করমু।’
কাজ দয়ার কান সুেযাগ তার নi। তবুo eেকবাের িনরাশ করেত মন সায় িদল
না a েনর। কান সুেযাগ eেস যেতo পাের। িজেjস করল, ‘ কাথায় পাoয়া যােব
তামােক?’
‘আগারগাo বিs স ার। চােয়র দাকােন আমার নাম কiেলi খবর িদব। বাবুল
স ার। বাবুল কiেলi িচনব।’
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‘িঠক আেছ। eখন িকছু বলেব?’
eকটু সুেযাগ িদল a ন। আয় নi, টাকাপয়সা চাiেত পাের। সিদেক গল না
বাবুল নােমর ছেলটা। বলল, ‘না স ার। আপেনের দiখ া দাড়াiলাম। e ু জানায়া
রাখলাম। আিস স ার। sামােলকুম।’
হাততুেল ছালাম কের হঁাটেত হঁাটেত চেল গল স। মেন হয় বািড়র িদেক।
আেরকবার চািরিদেক নজর বুিলেয় হঁাটেত r করল a ন।
ছটায় কুdেু সর দখা পল না a ন। রমনার গেটর আেশপােশ বশ িকছুkন
হঁাটাহািট করার পর বুঝল তােক পাoয়ার আশা নi। হয়ত তার দয়া dেশাটাকা িনেয়i স
কেট পেরেছ।

সকােল oর ঘুম ভাঙল দরজায় টাকা েন। কােজর মেয়। বাiের কu eকজন
তােক ডাকেছ। তাড়াতািড় জামাকাপড় পের বাiের eেস দখল কুdস
ু । বািড়র সামেন রাsায়
দঁািড়েয় আেছ। oেক দেখ aমািয়ক হঁািস হঁাসল। a ন eিগেয় গল তার িদেক।
‘সকােল খাoয়া দাoয়া হেয়েছ?’ oর িদেক eিগেয় eেস কুdস
ু মুখ খালার
আেগi sাভািবকভােব জানেত চাiল a ন।
‘হiেছ eকটু।’ জানাল কুdস
ু ।
‘চল, আেরকটু হেয় যাক।’
বেল সামেনর িদেক হঁাটেত r করল a ন। কান কথা না বেল িপছু িনল কুdস
ু ।
oেক বাসায় নয়ার iেc নi a েনর। নীলােদর নতুন কান ঝােমলায় ফলেত চায় না
স। আেলাচনার জন কান হােটেল বসাi সুিবধাজনক হেব।
িকছুdর হঁেট িগেয় কােছi eকটা হােটেল বেস মাংশ-পেরাটার aডার িদেয়
aেপkা করল oরা। কথা বলেছ না কu। eখনo a ন তােক কান p কেরিন। গতকাল
কুdস
ু েক না পেয় ধের িনেয়িছল স টাকা িনেয় পািলেয়েছ। eখন দখা যােc ব াপারটা
তমন না। িনেজ থেকi eেস খঁাজ করেছ তার।
খাবার আসার সােথসােথi হাত লাগাল কুdস
ু । oেক খাoয়ার ধরন দেখ a েনর
মেন হল স ভাল খাবার খায়িন aেনকিদন। gাgােস িগলেছ। oর খাoয়া দেখ আেরা
খাবার আনেত বলল a ন। িনেজ কানমেত eকটু মুেখ িদেয় eককাপ চা িদেত বলল,
িসগােরট ধরাল। কুdস
ু তখেনা খােc। খাoয়া শষ হoয়া পযn aেপkা করল স।
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‘ছটায় রমনার গেট থাকার কথা িছল-’ িসগােরেটর ধঁায়া ছেড় p করল
a ন।
‘ছয়টায়- আিম eiহােন খাড়া-’
‘ কাথায়?’
‘আপেনর বািড়র কােছ। oi লাকটা আেছ, আিমo আিছ। স নেড় না আিমo
নিড় না।’
‘ভাল। eখন বল িক দখেল?’
খাoয়া শষ কের পািন খল কুdুস। হাত মুছেছ। িসগােরট খায় হয়ত, a নেক
বেল সাহস পােc না। িসগােরেটর প ােকটটা টিবেল রাখা। কুdুস তািকেয় দখল, হাত
বাড়াল না।
িনেজর aিভjতা বননা করেত r করল কুdস
ু , ‘আপেন গেলন, তারপর হাiটা
হাiটা িশ পােকর সামেন িদয়া মােড় আiল, তারপর বােস uঠল। আিমo uঠলাম। হ ায়
ফারামেগেট আiস া নামল, আিমo নামলাম। হ ায় eিদক oিদক িক জািন িবছরাiল,
মেনহয় আপনাের খুজ
ঁ তােছ। না পাiয়া আবার বােস uঠল। আসাদ গেট নাiমা হাiটা
আiল eiহােন-’
‘আcা।’
‘eiহােন ঘারাঘুির করেত লাগল। আিম oi চােয়র দাকােন খুিট গাiরা বiস া
রiিছ। eকবার ফােনর দাকােন যাiয়া কাের জািন ফান করল। আবার ফরত আiল।
সn া পার করল eমেন। তারপর আবার িগয়া ফান করল। সারািদেন িকছু খায় নাi।
আিমo না খাoয়া। ফান কiরা আবার আসাদেগেট িগয়া বােস uঠল। িমরপুর eক নmর
নাiম া মাজার রােডর িদেক হঁাটেত লাগল।’
‘তারপর?’ কুdস
ু থামায় িজেjস করেত হল a নেক।
eবাের কথা না বেল মাথা িনচু কের থাকল কুdুস। a ন বুঝল স eরেবশী িকছু করেত
পােরিন। সmবত লাকটােক হািরেয় ফেলেছ সখােন।
‘আজ দখা হেয়েছ oর সােথ?’
‘না বস, আiসাi আেগ খঁাজ লiিছ। aহেনা আেহ নাi।’
‘আcা, দখেল আবার পছেন লাগেব। eবার যন না হারায়। oর নাম িক,
িঠকানা িক জানেব। দাকান থেক ফান করেল সখােন যেয় নাmার জানেব। রাsায় কােরা
সােথ কথা বলেল তারo খঁাজ নেব। িঠক আেছ?’
’ j বস।’
oেক আেরা dেশা টাকা িদল a ন। টাকাgেলা িনেয় সােটর ভতেরর পেকেট
রাখল কুdস
ু ।
‘আমােক eখােন পাoয়া যােব জানেল িকভােব?’ p করল a ন।
‘আপেনর িপছেন লাগেছ eiডা তা বুজিছ বস। বািকডা িহসাব।’ িনেজেক
বুিdমান িহেসেব দখােনার চ া করল কুdস
ু ।
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‘আcা িঠক আেছ। eখােন বেস থােকা িকছুkন। রাsার িদেক চাখ রােখা।’
uেঠ িবল িদেয় বর হল a ন। eেকবাের বাiের যাoয়ার pস'িত িনেয় আেসিন
স। বািড়র কাuেক জানায়িন িকছু। আবার বািড়েত ঢুকল। কুdস
ু কাজ করেছ িঠকমতi।
বািড়েত ঢুেক কােজর মেয়েক দখেত পেয় তােক জািনেয় িদল স বাiের নাsা
খেয়েছ। তারপর আবার বর হেয় হঁেট হঁেট মােড় eেস দঁাড়াল স। কাজ gিছেয় করেত
হেব তােক। oi লাকgেলা িনিদ কান uেdশ িনেয়i তার িপছেন লেগেছ। কu eকজন
বস রেয়েছ য সবসময় খঁাজ রাখেছ। তােকi টিলেফােন িরেপাট করেছ িপছেন লাগা
লাক। য কান সময় আkমন করা হেত পাের তােক। কন তা স eখেনা জােন না।
তােক িকছু eকটা করেত হেব। তােক জানেত হেব oi লাকgেলার uেdশ ।
জানেত হেব িনেজর পিরচয়। কানটা বশী দরকার ভেব পল না স। diেয়র মেধ
সmকi বা িক তাo ভেব পল না।
রেবকার সােথ কথা হেয়িছল বড়বাজাের খঁাজ নয়ার। সখােনi ঘেটিছল dঘটনা
যা থেক স িনেজর পিরচয় ভুেল গেছ। হয়ত িকছু জানা যেত পাের সখােন। সিদেক
যাoয়াi িঠক করল স।
বড়বাজার আসেলi িবশাল দাকান। রেবকা বেলেছ eখানকার লােকরাi তােক
হাসপাতােল পািঠেয়িছল। eেদর িনেজেদর গািড়েত। সmবত eেদরi কu তার পেকট
থেক বর কের িনেয়েছ সবিকছু। টাকাপয়সা তা বেটi, তার পিরচয় পাoয়া যেত পাের
eমন সবিকছুi।
দাকােন eেস দখল মাt দাকান খুেলেছ। eখেনা লাকজন আসেত r
কেরিন। কমচারীরাo িনেজর িনেজর যায়গায় পৗেছিন িঠকমত। দাকােন ঢুেক ম ােনজােরর
খঁাজ করল a ন। ম ােনজার বেস দাতলায়। alবয়সী। বাধহয় a েনর চেয়o ছাট
হেব। দেখ িচনেত পােরিন a নেক। িনেজর পিরচয় িদল স।
‘আমার নাম a ন। কিদন আেগ eখােন eকটা গnেগােল আিম আহত
হেয়িছলাম। িচনেত পারেছন?’
সােথসােথ uেঠ দঁাড়াল ম ােনজার। হাত বাড়াল হ াnেশক করার জন । হ াnেশক
কের বসার iি ত করল সামেনর চয়াের। ব s হেয় চােয়র aডার িদল। তারপর মেনােযাগ
িদল a েনর িদেক।
িজেjস করল, ‘ক ামন আেছন?’
‘ভাল।’
সময় ন করল না a ন। কােজর কথায় গল স, ‘আমােক হাসপাতােল
পাঠােনার ব বsা কেরিছল বাধহয় আপনােদর লাক-’
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‘হঁ া, আপিন আমােদর জন তারেচেয় বিশ কেরেছন।’ িবনয় দখােত চ া করল
স।
‘ভাল। আমার eকটা িবষয় জানা দরকার। খুব জrরী। আমােক যারা গািড়েত
তুেলেছ বা কাছাকািছ িছল তােদর কu আমার ঘিড় আর পেকট থেক িজিনষপt বর কের
িনেয়েছ। খুব দরকারী কাগজপt িছল। আমার সgেলা দরকার। খঁাজ কের দখেবন িক
সটা ক িনেত পাের?’
মুhেত মুেখর হঁািস িমিলেয় গল ম ােনজােরর। aপলক চেয় আেছ তারিদেক।
তারপরi মাথা িনচু করল। ঢাক িগলল eকবার। দেখ a েনর eকবার মেন হল হয়ত স
িনেজi কেরেছ কাজটা।
ম ােনজার সামেনর gাশ থেক পািন খল।
তােক আss করল a ন, ‘টাকা-পয়সা িকংবা ঘিড় িনেয় আিম মাথা ঘামািcনা।
ogেলা রেখ িদেল আমার কান আপিt নi। aন কাগজপt gেলা আমার দরকার।’
মাথা িনচু কের বেস থাকল ম ােনজার। সামেল িনেc। pস'িত িনেc িক করেব
িকংবা িকভােব utর দেব। eরi মেধ eকজন েত কের চা িদেয় গল। চা আসায়
iশারায় চা খেত বলল a নেক।
alবয়সী হেলo লাকটা ucিশিkত, ধারনা করল a ন। পিরিsিত সামেল িনল
সহেজi। রীিতমত sাভািবকভােবi কথা বলল যখন মুখ খুলল।
‘আিম aত n dঃিখত আমােদর eখােন eধরেনর ঘটনা ঘটার জন । আমার মেন
হয় আেরা িকছু ঘটনার কথা আপনার জানা নi।’ থেম eকটু সময় িনল ম ােনজার,
‘eখানকার eকজন কমচারী, dঘটনার পরi oর হােত দামী eকটা ঘিড় দেখ aন রা। খুব
দামী ঘিড়, লk টাকার মত দাম। িজেjস করেল বেল রাsায় কুিড়েয় পেয়েছ। oটা সmবত
আপনার। পরিদন থেক o কােজ আেসিন। গতকাল সকােল oর লাশ পাoয়া গেছ। মের
পািনেত ফেল িদেয়েছ কu। ঘিড়টা তখনo হােত িছল। oটা পুিলেশর কােছ আেছ।’
হতভm হেয় গল a ন।
তার িজিনেষর খঁাজ পাoয়া যােc। িনি তভােবi সi লাক সিরেয়িছল তার
সবিকছু। টাকাপয়সা eবং ঘিড়। থানায় খঁাজ করেল য ঘিড়টা পাoয়া যােব সটা তারi।
স খুন হল কন?
তার হােত ঘিড়টা িছল। লk টাকা দােমর ঘিড়। সটা খুিন নয়িন। স িক বুঝেত
পাের িন eটা দামী? না-িক স আেরা দািম িকছু খঁাজ কেরেছ?
িবষয়টা ছেলেখলার পযােয় নi। খুেনর পযােয় পৗেছ গেছ। খুেঁ জ বর কেরেছ
oi লাকেক, খুন কেরেছ। তারমােন pেয়াজন হেল খুন করেব তােকo।
ম ােনজারেক কানমেত বুঝ িদেয় বাiের বর হল a ন। ঝড় বেয় যােc oর
মাথার মেধ ।
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eকজন dজন না, পুেরা eকটা দল কাজ করেছ oেক িঘের। সবসময় চােখ চােখ
রাখেছ কu, aন রা aন ভােব লেগ রেয়েছ। টিলেফােন যাগােযাগ রাখেছ কােরা সােথ।
eকজনেক eরi মেধ খুন কেরেছ, eরপর িক হেব জানা নi oর।
িকভােব জানা যায় eেদর পিরচয়? নীলার বাবা?
তারসােথ যাগােযাগ করা দরকার। ভdেলাক eকবারo তার সামেন পেরনিন।
যন iেc কেরi eিড়েয় চেলেছন তােক। বািড় ফেরন aেনক রােত। সকােল স oঠার
আেগi বিরেয় যান। a ন িনি ত ফঁ াসেফেস গলার লােকর সােথ কথা হেয়েছ তারi।
ফঁ াসেফেস গলার লাকটা তার শtr। যারা তার িপছেন ঘুরেছ তােদর eকজন। হয়ত si
বস। তােকi টিলেফােন িরেপাট করেছ তার িপছেন ঘারা লাক।
নীলার বাবার aিফস মিতিঝল শাপলা চtেরর কােছ, eটুকুi েনেছ নীলার
কােছ। িঠকানা, ফান নাmার জানা নi। eমনিক িক aিফস তাo জানা নi। বাসায় িগেয়
িঠকানা নয়া দরকার। তারসােথ বাসায় আলাপ করার চেয় aিফেস আলাপ করা সহজ
হেব।
বািড়র কােছ eেস রাsায় জটলা দেখ দঁাড়াল a ন। eকটু dের কেয়কজন
পুিলশ। uৎসুক মানুেষর ভীড়। লাকজেনর মেধ uেtজনা। রাsার পােশ দঁািড়েয় বাঝার
চ া করল িক ঘেটেছ। তারপর জটলার িদেক কেয়কপা eিগেয় eেস হােটেলর ছেলটােক
দখেত পল। িজেjস করল তােকi।
‘ei, িক হেয়েছ র-’
‘eকিসেডn। eকজন লােকের গািড় চাপা িদেছ। িদয়াi পালাiেছ।’ utর িদল
স।
‘hঁ, বঁেচ আেছ?’
‘মেনaয় বঁাচব না। eেkের কািহল মানুষ।’
‘ দেখিছস ভাল কের?’
‘হ, হলুদ জামা গােয়। মাটা চশমা।’
কুdস
ু ! কুdেু সর গােয় িছল হলুদ সাট। চােখ পুr চশমা। রাগাপাতলা sাs ।
eখােনi িছল স। oi লাক eখােন eেল তার oপর নজর রাখেব।
oরা স সুেযাগ দয়িন তােক। iেc কেরi গািড়চাপা িদেয়েছ তােক। কুdস
ু যেথ
সাবধানী। কখেনাi aসাবধােন গািড়র িনেচ চাপা পরেব না।
eকবার হাসপাতােল িগেয় খঁাজ নয়ার কথা ভাবল a ন। তার কথা নেত িগেয়i িনেজর
িবপদ ডেক eেনেছ কুdস
ু । হয়ত জীবন িদেত হেয়েছ।
িকন' ei মুhেত তার িনেজর িবপদ আরo বশী। বড়বাজােরর লাকটা খুন
হেয়েছ, eখন কুdুস। সাবধান না হেল খুন হেব সo।
সটা হেত পাের য কান সময়।
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িচnা করেত করেত হঁেট eেস বািড়েত ঢুকল স। ঘের ঢুেক টিবল থেক
eখলাস সােহেবর কাডটা িনেয় পেকেট রাখল। সিলমেক eকবার খঁাজ করেল হয়। oেকo
জানােনা দরকার মারাtক ঘটনা ঘটেছ চািরিদেক। তােক সাবধান করা দরকার। টিলেফান
িডেরkরীটা হােত িনেয় িবছানায় বসল a ন।
বাiের কার যন পােয়র শb পাoয়া গল।
নীলা। নীলার কথা ভুেলi িগেয়িছল a ন। pিতিদন সকােল বারাnায় বর হেয়
pথেমi দখা হয় oর সােথ। আজ হয়িন। কােজর মেয় দরজায় শb কের ডেকেছ তােক।
‘হঁ া, িনলু, ভতের eস।’
পদা সিরেয় নীলা তাকাল। চমেক uঠল a ন oেক দেখ। চাখ ফুেল আেছ।
চােখর িনেচ কািল। eেকবাের িবষn চহারা। আেগর পিরিচত নীলার সােথ কান িমলi যন
নi।
‘ ভতের eস। িক হেয়েছ? মন খারাপ কন?’ uিd কেn িজেjস করল a ন।
ঘের ঢুেক টিবেলর কােছ দঁাড়াল নীলা। aেনকkন কান কথাi বলেত পারল না। মাথা িনচু
কের দঁািড়েয় থাকল।
‘আমার খুব মন খারাপ।’ eকসময় কানমেত বলল নীলা।
eেকবােরi aন রকম লাগেছ নীলােক। তােক সবসময় হািসখুশী দেখ eেসেছ
a ন। সi হঁািস নi eখন। হঠাৎ কেরi যন বয়স বেড় গেছ oর। িন য়i ঘুমায়িন
সারারাত। dঃি nা কেরেছ িকছু িনেয়। গতরােত খাবার সময়o eেকবাের sাভািবক িছল।
eমন িক ঘটল ei সমেয়?
‘বস।’
কথা না বেল চয়ার টেন বসল নীলা। বেস থাকল মাথা িনচু কের। aেপkা কের
বেস থাকল a ন। নীলা মুখ খুলেছ না।
‘িক হেয়েছ বেলােতা?’ যতটা সmব sাভািবকভােব িজেjস করল a ন।
তারপরo সােথসােথ utর িদল না নীলা। aেনকkন পর মাথা তুলল স, ‘আমার
বাiের যাoয়া বn কের িদেয়েছ।’
েন aবাক হল a ন। যািকছু ঘটনা ঘেটেছ সবi বাiের। বািড়েত eমন িক ঘটল
য তার বাiের যাoয়া বn করেত হেব। oi ছাকরাgেলা কান hমিক িদেয়েছ? নািক
বাiেরর িবপদ ঘেরo eেস ঢুেকেছ? eমিনেত স খুব eকটা বাiের যায় না। বাiের যাoয়া
বn মােন হয়ত কেলেজ যাoয়া বn। কেয়ক মাস পর oর পরীkা। সকারেনi eতটা মন
খারাপ oর।
‘ ক বেলেছ বাiের যাoয়া বn?’ িজেjস করল স।
‘বাবা।’
‘ কন?’
‘জািন না। বেলেছ বাiের কাথাo যাoয়া যােব না। কেলেজo না।’
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িঠকi aনুমান কেরেছ a ন। বাiেরর িবপদ ঘের eেস পৗেছেছ। িবপদ ঘনােc
চািরিদক থেকi। চািরিদক থেক িঘের ধরেছ oেক। সরাসির তার oপর আkমন কের
সুিবেধ করেত পােরিন। কানমেত স ফসেক গেছ। aথবা তারা শারীিরকভােব আkমন
করেত চায় না oেক। aন ভােব জাল gিটেয় আনেছ তার চািরিদেক। নীলার বাবা কথা
শােননিন, সজন i ভয় দিখেয়েছ নীলার kিত করেব। মেয়েক িনেয় ভয় দখােল বাবামা কথা নেত বাধ ।
oi ছাকরাgেলার কাজ না eটা। তাহেল eক কথায় বাiের যাoয়া বn কের িদত
না নীলার বাবা। eটা সi ফঁ াসেফেস গলার লাকটার কাজ। a ন িনি ত, oর পছেন
ঘারা সব লাক eখলাস সােহেবর হেয় কাজ করেছ না। eখলাস সােহব হয়ত আসেলi
সুলতানেক সের যেত বেলেছন। আর কাuেক লাগােনা pেয়াজন মেন কেরনিন।
eরা তার িপছেন eভােব লাগল কন? িক চায় তার কােছ? কন সটা সরাসির
তােক বলেছ না?
আপাতত নীলােক sাভািবক aবsায় আনেত হেব। eভােব eকজেনর পড়ােশানার
kিত মেন নয়া যায় না। তােক শাnনা িদেত চ া করল a ন, ‘মন খারাপ কার না িনলু,
তুিম কেলেজ যেত পারেব। আিম কথা িদিc তামার কেলেজ যাoয়ার সব ব বsা করব।’
নীলা কতটা আsস' হল বাঝা গল না। কান কথা বলল না। oেক বুিঝেয়
ভতের পাঠাল a ন। oর বাবার িঠকানা না িনেয়i বাiের বর হল। aন ভােব eেগােত
হেব তােক। eখলাস সােহেবর সােথ কথা বলেত হেব।
বািড় থেক বিরেয় হঁেট মাড় পযn আসেতi eকটা পুিলেশর ভ ান eেস দঁাড়াল
oর পােশ। িতনজন পুিলশ drত নেম িঘের ধরল oেক। aবাক হেয় দঁািড়েয় থাকল a ন।
দেলর নতা eেস সামেন দঁাড়াল।
‘আপনােক থানায় যেত হেব।’
চারপােশ eকবার তািকেয় দখল a ন। আেগর ভীড় eখেনা কেমিন। dের
দঁািড়েয় লাকজন আgহ িনেয় দখেছ িক হয়। িনেজরা ক িক দেখেছ তার বননা িদেc।
তার oপর নতুন ঘটনা ঘটেছ তােদর চােখর সামেন।
eেদর ভি দেখ বাঝা যােc আপিt কের লাভ হেব না। কu eকজন eেদরেক
বেলেছ তােক ধের িনেয় যেত। হয়ত কu বেলেছ য eকিসেডn কেরেছ তারসােথ
হােটেল বেস খেয়েছ স।
কথা বাড়াল না a ন। eিগেয় িগেয় গািড়েত uঠল। দখা যাক। eখলাস সােহব
যিদ eকপেk না থােকন তাহেল আেরক পেk তােক পাoয়া যােব।
থানায় eকটা বে aেনকkন eকাeকা বেস থাকেত হল oেক। আেশপােশ
ঘারােফরা করা লাকজন ঘুেরo তাকাল না তার িদেক। তারপর eকসময় তােক িনেয়
যাoয়া হল eকটা ঘের। eকজন লাক বেস রেয়েছ সখােন। ei লাকi থানার সবিকছু
দেখ ধারনা করল স। uচু eকটা চয়াের বেস আেছ। a ন বসেতi হােত eকটা পনিসল
uচু কের ধের জরা করার মত p r করল, ‘নাম?’
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eতটুকু সময় ন করল না a ন। সরাসির কােজর কথায় গল স। বলল,
‘eকটা ফান করব।’
মুhেতর জন রাগতভাব দখা গল লাকটার চহারায়। থানায় eেস সকেলi
eকথা বেল। পিরিচত kমতাশালী কাuেক টিলেফান কের। সময় সময় রীিতমত িবপেদ
পড়েত হয়।
a েনর পাষাক চহারা দেখ বাঝার চ া করল তার সামািজক aবsান।
পিরিচত কান কuেকটা থাকেল িবপেদ পরেত হেব তােকi। কিফয়ত িদেত িদেত জান
বিরেয় যােব। ঝুিঁ ক নয়া িঠক হেব না, eটাi যন মেন করল স।
‘ কাথায় ফান করেবন?’ শাnভােবi পরবতী কথা বলল স।
a ন বলল, ‘নাmার িদিc, আপিনi কল কrন।’
পেকট থেক কাড বর কের টিবেল রাখল a ন। eমিড eখলাসuিdন
আহমাদ। টিবল থেক কাডটা হােত তুেল িনেয় দখল লাকটা। মুhেতi তারমেধ
aভাবনীয় পিরবতন দখল a ন। মুেখর ভাব পােl গেছ। eকদৃি েত চেয় রেয়েছ
কােডর িদেক। লk করল কাড ধরা হাত কঁাপেছ। pানপেন িনেজেক সামলােত চ া করেছ
aিফসার।
eতটা কাজ হেব স িনেজo ভােবিন।
eকসময় a েনর িদেক িফরল aিফসার, ‘চা খােবন? eকটু চা খান।’
‘ ফানটা কrন। আমার কথা বলা দরকার।’ শাnভােব তােক বলল a ন।
‘করিছ স ার, চা-টা খেয় িনন। ei, চা আর িক আেছ আন-’
হঠাৎ কেরi স ার হেয় গল a ন। বাঝা যােc eখলাস সােহবেক যেমর মত
ভয় কের। বড় aিফসার িহেসেব যতটা হoয়া uিচত, মেন হেc ভয়টা তারেচেয় বশী।
a েনর মেন পড়ল স িনেজ eকবারo ভাল কের দেখিন আসেল eখলাস সােহেবর পদ
িক। িক লখা আেছ কােড।
টিবল থেক eকটা rমাল িনেয় সটা িদেয় ঘাড় মুছল লাকটা। a ন সাজা
তািকেয় আেছ তারিদেক। লাকটা সময় িনেc। eকটু পর তাকাল a েনর িদেক।
‘স ার, eকটা কথা বলতাম।’
রীিতমত psাব দয়ার মত কেরi বলল স।
কান aিভব িk pকাশ না করার চ া করল a ন। চয়াের সাজা হেয় বেস
eকদৃি েত তািকেয় থাকল তার িদেক।
স আবার কথা r করল, ‘বলিছলাম িক স ার, আমােদর সবসময়i খারাপ
মানুষ িনেয় কাজ করেত হয় স ার। আর eরা, যােক বেল eেকবাের মুখ। যােক তােক ধের
আেন আর আমােদর জীবন িনেয় টানাটািন। স ার আিম oেক ডেক পাঠািc আপনার কােছ
মাফ চেয় যােব। আপিন িকছু মেন রাখেবন না স ার।’

Hosted: www.boi-mela.com

74

হািসহািস মুখ oিসর। খুব ভালভােবi স psাবটা িদেত পেরেছ। তার িনেজর
কান দাষ নi eখােন। টিবেল চা আর িবsুট িদেয় গেছ eকজন। eতটুকু সময় ন
কেরিন।
হঁেস টিবেল রাখা pটটা দখাল aিফসার, ‘িবsুটটা খেয় দখেবন স ার। খুব
ভাল বািনেয়েছ। নতুন বর কেরেছ।’
‘আপিন eখলাস সােহেবর কােছ কল কrন। আমার নাম বেল বলুন কথা বলব।
আমার কথা বলা দরকার।’
শাnভােবi কথাgেলা বলল a ন। eখলাস সােহেবর সােথ কথা বলাটাi খুব
জrরী হেয় পেরেছ তার জন ।
‘িj স ার, aবশ i স ার।’ ফান হােত িনল oিস, ‘আপনার নাম িক বলব
স ার?’
‘a ন।’
a ন লk করল নাmার টপার জন কােডর িদেক তাকােc না eকবারo।
মেনহয় নাmার মুখs। হাত িsর রাখেত পারেছ না। পুরেনািদেনর সেটর মত ঘুিরেয় ডায়াল
করেত হেল বাধহয় নাmার ভুল করত। িরং হেত সােথসােথi oিদক থেক কu ফান
ধরল।
‘স ারেক বলুন র ন সােহব কথা বলেবন-’
utেরর aেপkা না কেরi হ াnেসটটা a েনর িদেক eিগেয় িদল। a ন সটা
িনেয় কােন লাগাল। তখনo eখলাস সােহেবর কােছ লাiন পৗেছিন। eকটু পরi তার
মালােয়ম কn শানা গল।
‘হ ােলা।’
‘হ ােলা, sামােলকুম। আিম a ন।’
‘হঁ া, a ন কমন আেছা?’
আেগরবার আপিন কের বেলিছেলন, eখন তুিম বলেছন। খুব aবাক হল না
a ন। ভdেলাক বয়সী। তারজন aেনক কেরেছন।
‘িj ভাল আিছ। আপিন ভাল আেছন?’
‘হঁ া, ভাল। তুিম কাথা থেক বলছ?’
‘থানা থেক, মাহাmদপুর থানা।’
‘থানা!’
গলার sর যন পােl গল eখলাস সােহেবর। a ন দখল সামেনর পুিলশ
aিফসার িবে ািরত চােখ চেয় আেছ তার িদেক। াস িনেতo ভুেল গেছ যন। a েনর
রাগ কেম গল তার aবsা দেখ।
‘না, তমন িকছু না। ভাবলাম eখান থেক ফানটা কির। আপনার সােথ eকটু
আলাপ িছল।’
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‘আcা, টিলেফােন বলা যােব? নাহেল বাসায় eেসা। আটটার িদেক আসেত
পারেব?’
‘িj, িঠক আটটায় আসব।’
‘িঠকানা আেছ তা?’
‘িj।’
‘আcা, দখা হেব।’
ফানটা নািমেয় রাখল a ন। সামেনর লাকটা যন নতুন জীবন িফের পেয়েছ।
a ন তার নােম কান aিভেযাগ কেরিন। হািসহািস মুেখ তািকেয় থাকল a েনর িদেক।
a ন কাডটা তুেল পেকেট রাখল। চােয়র কাপ িনেয় মুেখ িদল। মেন হেc িমি সরবত।
ঠাnা হেয় গেছ।
‘চা-িক ভাল বািনেয়েছ স ার?’
বাঝা যােc ‘না’ বলেল সখােনo eকটা ঝড় বেয় যােব। তার সামেনi।
কানমেত আেরকটু মুেখ িদেয় uেঠ দঁাড়াল a ন। eর মেন আেরকটু ভয় ধরােনা দরকার।
‘eভােব িবনাকারেন কাuেক ধের আনেবন না। িবপেদ পরেবন।’
শাnভােব
কথাটা বেলi ঘুের হঁাটেত r করল a ন।
‘স ার, গািড়-’
হাত নেড় তােক থািমেয় িদল a ন। ঘুেরo তাকাল না। হঁেট রাsায় eেস
দঁাড়াল। eরা তােক থানায় eেনিছল সmবত কুdস
ু সmেক p করার জন । সকথা
বমালুম ভুেল গেছ।

বাiের eিদক oিদক ঘুের কেয়ক ঘnা সময় কাটাল a ন। লাকটােক দখার
চ া করল eখেনা ফেলা করেছ িকনা। দখেত পল না। কুdস
ু েক িন য়i স িনেজ গািড়
চাপা দয়িন, দেলর aন কu কেরেছ কাজটা। কুdুস তার িপছেন মীরপুর পযn গেছ সটা
জেন ফেলেছ oi লাক। দেখ যতটা বাকা মেন হয় ততটা বাকা না স। বুঝেলo
কুdস
ু েক জানেত দয়িন। eখনo হয়েতা aন কানভােব চাখ রাখেছ oর oপর।
রেবকা তােক ডাkােরর কােছ িনেত চেয়িছল। সটা খুবi জrরী। oষুধ খেয়
কান পিরবতন দখেত পায়িন স। িচিকৎসািবjান যিদ aন কানভােব তার কান uপকার
করেত পাের তাহেল সটা করা pেয়াজন যত drত করা সmব। a েনর জানা দরকার তার
পিরচয়। ei লাকgিল কন eসব করেছ জানেত হেব তােক।
সn ায় হাসপাতােল রেবকার সােথ দখা করল a ন। রেবকা তােক িনেয় গল
ডাkােরর কােছ। ডাkার মেনােযাগ িদেয় তার কথা নেলন তেব কান আশার বানী
শানােত পারেলন না। তােক খুব িচিnত বেলo মেন হল না। eকটু eকটু যখন মেন পরেছ
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তখন বািকটা drতi মেন পরেব। eখােন জারাজুির করার িকছু নi। সময়মত খাoয়া
দাoয়া কের িব াম িনেত বলেলন িতিন।
িঠক আটটায় eখলাস সােহেবর বািড়র গেট পৗছাল a ন। সরকারী কায়াটার
না, সাধারন আবািসক eলাকায় বািড়। িবশাল আকােরর পুরেনা িতনতলা বািড়। গেট
iuিনফম পরা পুিলশ। তােক দেখ দঁািড়েয় গাড়ালী ঠুেক স ালুট করল গেটর পুিলশ।
aবাক হল a ন। তােক দেখi িচেনেছ। aথবা কu জািনেয় রেখেছ তারকথা। রীিতমত
িভআiিপ হেয় গেছ স।
‘স ার iংrেম aেপkা করেছন।’ eকজন বলল আেs কের।
িভতের ঢুকেত eকজন সােথকের বারাnা পযn eিগেয় িদল। বারাnায় uেঠ
খালা দরজা দেখ সিদেক পা বাড়াল a ন। eখলাস সােহব সাফায় বেস খবেরর কাগজ
পরেছন। সাদা eকটা হাতকাটা ফতুয়া গােয়। eেকবাের সাধারন পাষােক aন রকম লাগেছ
তােক। রাগা eবং বয়স বশী মেন হেc। a ন ঢুকেতi মুখ তুেল তাকােলন।
‘হঁ া a ন, eেসা।’ কাগজটা ভঁাজ কের রাখেলন পােশ, ‘বেসা।’
কাছাকািছ আেরক সাফায় বসল a ন।
‘তুিম মাহাmদপুের আেছা বাধহয়-’ কথা r করেলন িতিন।
a ন বলল, ‘jী, আমার eক বnুর বািড়। oখােন eকটা সমস ার িবষেয়
আপনােক জানােনা দরকার মেন করিছ।’
p করেলন না eখলাস সােহব। তািকেয় থাকেলন।
a ন বলল, ‘oেদর eক মেয় কেলেজ পেড়। তােক িনেয় কান িবষয় হেয়েছ।
কu hমিক িদেয়েছ। o কেলেজ যেত পারেছ না।’
eখলাস সােহব p করেলন, ‘িক ধরেনর hমিক?’
a ন বলল, ‘আিম িনি তভােব জািন না। oর বাবার সােথ কথা বলার সময়
eকিদন টিলেফােন আিম িকছু কথা েন ফেলিছলাম। ফঁাসেফঁেস গলায় ক যন বলল স
দেখ নেব।’
eখলাস সােহব বলেলন, ‘পিরচয় জােনা না?’
a ন বলল, ‘oর বাবা হয়ত জােনন। আিম সরাসির uনার সােথ আলাপ কিরিন,
আমার কথায় খুবেবশী িন য়তা হয়ত পােবন না।’
eকটু ভাবেলন eখলাস সােহব। তেব িসdাn িনেলন drতi। বলেলন, ‘বুেঝিছ।
তুিম ফান নাmারটা িলেখ দাo আিম রােত ফােন আলাপ করব। তুিম বেল িদo পিরচয়
জানেল কেয়ক ঘnার মেধ হাজেত ঢুকাব। আর কেলেজ যেত পাের। আিম লাক রাখার
ব বsা করব।’
eকজন লাক eেস
রেখ গল। ছাট pেট িবsুট আর পেট চা। িতিন িনেজi
চা ঢালেলন। a েনর িদেক eিগেয় দয়ায় স কাপটা ধরল।
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চুপ কের থাকল a ন। িনেজ বাধহয় চা খােবন না। eখলাস সােহব হাত বািড়েয়
কাগজটা ধেরo আবার রেখ িদেলন। িচিnত মেন হেc তােক। িক যন বলেবন িক বলেবন
না ভাবেছন। তার িচnায় বঁাধা িদল না a ন। চােয়র কাপ মুেখ তুলল। কান কথা না বেল
চা খেত থাকল।
িতিনo aেনকkন চুপ কের বেস থাকেলন। a ন চা খাoয়া শষ করার পরo
কান কথা বলেলন না। খবেরর কাগজটাo হােত িনেলন না। মাথা িনচু কের থাকেলন
aেনকkন।
তারপর eকসময় a েনর িদেক তািকেয় মুখ খুলেলন িতিন। আপনমেনi
বলেলন, ‘জােনা a ন, eধরেনর কথা সবসময় eত িন য মেন দাগ কােট না। মেনহয়
আমােদর যা করার তােতা করিছi। eরেবশী িক-i বা করেত পাির। eটাi sাভািবক। িকছু
িকছু ঘটনা ঘটেবi। eখন আিম িনেজi িকছুটা বুিঝ। সিদন তুিম না থাকেল আমার মেয়
আর নাতনীর য িক হত ভাবেল আিম কঁেপ uিঠ। o, oেদর না দেখ aবাক হেcা
বাধহয়। oরা বড়ােত গেছ। জসিমেনর দাদাবািড় ফিরদপুর, oখােন কিদন থেক আসেবতামার িক শরীর খারাপ?’
uিdgকেn p করেলন a েনর িদেক তািকেয়। a ন চাখ বn কের মাথাটা
চেপ ধেরেছ। আবার সi ব থাটা। স ভুেলi িগেয়িছল ব থার কথা। মাথার মেধ পাক
িদেc। িকছু eকটা মেন পরেছ oর। মেন পরল না। আবার হািরেয় গল oর সামেন থেক।
‘হঠাৎ হঠাৎ মাথায় ব থা কের oেঠ। িকছু দখেত পাi না।’ বলল a ন।
িsরভােব তারিদেক চেয় আেছন eখলাস সােহব। বাঝার চ া করেছন তােক।
sাভািবক হেত চ া করল a ন। eখলাস সােহবেক আss করল স, ‘ডাkার বেলেছ
eমন হেত পাের। কিদেনi সের যােব।’
‘ তামার আেরা র দরকার। oখােন কান aসুিবধা হেc নােতা?’ আnিরকভােব
িজেjস করেলন eখলাস সােহব।
সােথ সােথ কথা কাটল a ন, ‘না-না। oনারা খুব ভাল। যািকছু করা সmব সবi
কেরন।’
eখলাস সােহব বলেলন, ‘যাoয়ার সময় আমার গািড়টা িনেয় যo। তামােক
বািড়েত নািমেয় দেব।’
িনেজেক পুেরাপুির সামেল িনেয়েছ a ন। ঝেড়র ঝাপটা eেসi চেল গেছ।
eখলাস সােহেবর সােথ তার সরাসির িকছু আলাপ করা দরকার। eটাi সময়। uিন তার
শtr নন eটা িনি ত হেয় গেছ a ন। নীলার বাবােক hমিক দয়ার মুল কারন হয়ত স,
নীলা না। স eেত জিড়েয়েছ জসিমনেক aপহরন চ ার সময় থেক। স িবষয়িটo
জিড়েয় আেছ eরi সােথ। সরাসির সi কথায় গল স।
‘ জসিমনেক aপহরন করার িক িবেশষ কান কারন আেছ?’ সাজা eখলাস
সােহেবর িদেক তািকেয় p করল a ন।
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কেয়ক মুhত চুপ কের থাকেলন eখলাস সােহব। সময় িনেcন। ভাবেছন তােক
জানােবন িক জানােবন না। তার কােজর সব কথা সবাiেক বলা যায় না।
eেক বাধহয় বলা যায়। eকসময় a নেক বলাi িঠক মেন করেলন িতিন। utর
িদেলন a েনর pে র।
বলেলন, ‘তুিম যিদ খবেরর কাগজ পড় তাহেল ei grপটা
সmেক aেনকিকছু জানেত পারেব। eরা আমস sাগিলং কের। িপsল থেক r কের
eসl রাiেফল পযn। হয়েতা আেরা বড় asto কের। কাথা থেক আেন, কাথায় যায়
eখেনা িনি তভােব জানা যায়িন। িকছুিদন আেগ দেলর বড় eকজন ধরা পেরেছ। eখনo
মুখ খােলিন। তেব স aেনকিকছু জােন। eেক ধরার িপছেন আমার বড় রকেমর ভুিমকা
িছল। eখনo িবষয়টা আমার দািয়েt। oেক ধরার পর থেকi oরা সবরকম ভােব চাপ সৃি
করেছ যন স িকছু বলার সুেযাগ না পায়। তামােক সবিকছু িডেটল বলা সmব না। আমার
ধারনা জসিমনেক aপহরন চ াo oেদরi কাজ। আমার oপর চাপ দয়া।’
‘তাহেল aন ভােবo স চ া করেত পাের-’ বলেত চ া করল a ন।
‘করেছ।’ বলেলন িতিন, ‘যতরকম ভােব করা সmব সবi করেছ। eর সােথ eত
শিkশালী ব িk জিড়ত আেছ য pেয়াজেন আমােক খুন করেতo িdধা করেব না। আমার
eখান থেক পছােনার uপায় নi। তার পিরচয় আিম pকাশ করব। সজন যা করেত হয়
করব। আমার িব াস আিম জাল gিটেয় আনেত পারব।’
সুলতানেক তার িনরাপtার জন i লাগােনা হেয়িছল, িনি ত হল a ন। স
সকােজরi uপেযাগী। হয়ত িবেশষভােব তােক বেছ িনেয়েছন িতিন। হয়ত তার মত আেরা
কেয়কজনেক। পুিলেশর লােকর মেধ dনীিতর aেনক কথা pচিলত। কান aিভযােনর
খবর পুিলশ পৗছার aেনক আেগ পৗেছ যায় oেদর কােছ। পুিলশ aিভযােন কান ফল পায়
না। িতিন সটা তারেচেয়o ভালভােব জােনন। িন য়i eেদরেক eিড়েয় কাজ কেরন।
িকন' সুলতানেক তার িপছেন লাগােনার pেয়াজন হল কন? িতিন িক আশংকা
করেছন কu তার িপছেনo লাগেব? দেলর চারজন মারা গেছ, তারা pিতেশাধ নয়ার িচnা
করেতi পাের। তারমােন তার oপর হামলা আসেত পাের eটা িতিন জােনন। তা থেক রkা
করা।
নািক aন িকছু। আেরা বশী িকছু। যিদ কu হামলা করেত আেস তার নাগাল
পাoয়া। সটা oi দেলর নাগাল পাoয়ার সুt। তােক রkা করার িবষয়টা হয়ত গৗন। হয়ত
স eকটা টাপ eখােন।
a েনর eকবার iেc হল তার িপছেন ঘারা লােকর কথা জানােত। কুdেু সর
কথা জানােত। তারপর মেন হল uিন হয়ত সটা জােনন। স eিবষেয় কান কথা বলল না।
খঁাজটা তােকi িনেত হেব।
আর িকছুkন বেস থেক সাধারন িকছু আলাপ কের িবদায় িনেয় বর হল a ন।
eখলাস সােহেবর গািড় িনল না। দখা যাক লাকটা eখােনo িপছু নয় িক-না।
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িকছুdর হঁেট রাsায় eেস িরkা িনল a ন। ei eলাকাটা বশ ফঁাকাফঁাকা।
পুেরা আবািসক eলাকার পিরেবশ বজায় আেছ eখেনা। রাত হoয়ায় eেকবাের িনজন হেয়
গেছ চািরিদক। িরkায় বেস থেকi িকছুkন পর িপছেন eকটা িরkার aিst টর পল
স। বশ িকছুটা dের হেলo oর মেনহল তােক aনুসরন করেছ।
রাsার পােশ ছা eকটা দাকান দেখ িরkা থামাল স। িসগােরট িকেন ধরাল।
িপছেনর িরkাটা oেক পাশ কািটেয় eিগেয় গল। a ন দখেত পল সামেনর মাড় ঘুেরi
সটা থেমেছ। aেপkা করেছ।
িরkাaলােক টাকা িদেয় িবপরীতিদেক হঁাটা r করল স। হঁাটেত হঁাটেত আেলা
ঝলমেল বড় রাsায় eেস দঁাড়াল। সামেনর িরkা থেক কu যিদ তােক aনুসরন কের
তাহেল oi লাক eত সহেজ টর পােব না তার aবsান। আেরা িকছুkন aেপkা করেব
সখােন।
আেরকটা িরkা িনেয় বািড় রoনা হল। বািড়র সামেন িরkা থেক নেম aবাক হল
a ন। পুেরা বািড় anকার। আেশপােশর aন বািড়েত আেলা jলেছ, তারমােন
iেলকি িসিট আেছ। িক হেয়েছ ei বািড়েত? iেলকি ক লাiেন সমস া? তাহেলo
মামবািত িকংবা aন আেলা থাকার কথা। কান জানালায় eতটুকু আেলা দখা যােc না।
বারাnায় uেঠ িনেজর ঘেরর িদেক গল স। anকােরo বাঝা যােc দরজা
খালা। সামান ফঁাক হেয় আেছ।
দরজার সামেন দঁািড়েয় পেকট থেক ম াচ বর করল। jালল। হাত বািড়েয় সুiচ
িটপল। আেলা jেল uঠল বারাnায়। লাiন িঠক আেছ। কu aফ কের রেখেছ।
ঘের ঢুেক আেলা jালল a ন। oর ঘর লnভn। িবছানা টেন মেঝেত ফলা
হেয়েছ, সলেফর বi ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ চািরিদেক। টিবেলর য়ার খালা। সব
িজিনসপt মেঝেত।
ঘুেরi দৗড় িদল a ন। oিদেকর aবsা িক?
নীলােদর সবgিল ঘেরর দরজা খালা। ভতের ঢুেক eকটা eকটা কের লাiট
jালল a ন। কu নi। নীলা, নীলার মা কu নi। দৗেড় সবgেলা ঘর দখল a ন,
কu নi কাথাo।
হতবাক হেয় ঘেরর মাঝখােন দঁািড়েয় থাকল a ন। িকছু eকটা ঘেটেছ। মারাtক
িকছু eকটা ঘেটেছ।
হঠাৎ কেরi িনেজেক aপরাধী মেন হল a েনর। eসবিকছুর জন si দায়ী।
সুnর সুখী eকটা পিরবাের িবপদ ডেক eেনেছ স। তার পিরচেয় য যখােন যােc
সখােনi িবপেদ পড়েছ লাকজন। আর স িনেজ িনরাপেদ চলােফরা করেছ। সবাi য
যভােব পাের সাহায করেছ তােক, স কােরা জন িকছুi করেছ না। করেত পারেছ না।
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হতাস হেয় eকটা চয়াের বসল a ন। তখনi eকটা শb নল কাথায় যন।
কান খাড়া করল o। আবার শানা গল শbটা। বাথrম থেক শb আসেছ। বাথrেমর
দরজা বাiের থেক বn।
তাড়াতািড় দরজা খুলল a ন। লাiট jালল। দখল কােজর মেয়টা বেস রেয়েছ
বাথrেমর মেঝেত। মুখ-হাত বঁাধা। খুেল িদেতi হাuমাu কের কাnা r করল। ধমক
িদেয় থামােত হল a নেক, ‘e াi, চুপ।’
িdতীয়বার ধমক দয়ায় কাজ হল। কাnা থামাল। ভেয় চাখ বড়বড় কের তািকেয়
আেছ a েনর িদেক।
oেক হাত ধের বাiের আনল a ন। বলল, ‘খবরদার কঁাদিব না, িনলুরা
কাথায়?’
আবার কঁাদার pস'িত িনেc স। আবার ধমক িদল a ন, ‘কঁাদেল চড় খািব।
িনলুরা কাথায়?’
‘হাসপাতােল।’ eবার মুখ খুলল তার।
‘ কন? হাসপাতােল কন?’ গলা নরম করল a ন, ‘কঁািদস না, আিম আিছ কান
ভয় নi। ভালভােব বল িক হেয়েছ-’
‘খালুজান হাসপাতােল ভিত হiেছ-’
রীিতমত ক কের তার কাছ থেক কথা udার করেত হল a েনর। যা জানেত
পল তা হেc সn ায় কu ফান কের খবর িদেয়েছ নীলার বাবা হাসপাতােল আহত
aবsায় ভিত হেয়েছ। খবর পেয় নীলার মা নীলােক িনেয় হাসপাতােল গেছ। স eকাi
িছল ঘের। িটিভ দখিছল। তখন eকজন লাক বািড়েত ঢুেক তােক বঁেধ বাথrেম বn কের
রােখ। eরপর িক হেয়েছ স জােন না।
কানমেত তার কাছ থেক হাসপাতােলর নাম জেন তােক আবার িটিভ দখেত
বেল বাiের বর হল a ন। বেল িদল নীলা eবং তার মা ছাড়া aন কu eেল যন দরজা
না খােল। িনেজ দঁািড়েয় থেক দরজা বn করাল তােক িদেয়।
drত রাsায় বর হেয় ট ািk খুঁজল। aিতিরk দশটাকা িদেয় রাজী কিরেয় ট ািk
িনেয় যখন হাসপাতােল পৗছাল, দখল নীলা আর তার মা বেস আেছন eকটা ঘের। নীলার
বাবা যখােন রেয়েছন সখােন যেত দয়িন oেদর। তার িক aবsা তাo জােন না তারা।
মুখ দেখi বাঝা যােc কঁেদেছ dজনi। a নেক দেখ ব াকুলভােব uেঠ দঁাড়াল dজন।
কান কথা ফুটল না কােরা মুেখ। কানমেন তােদর বুিঝেয় সখােনi aেপkা করেত বেল
খঁাজ িনেত গল a ন। ভতের িগেয় আলাপ করল ডাkােরর সােথ।
সn ার িদেক রাsায় নীলার বাবােক কu ছুির িনেয় আkমন কের। আেশপােশর
লাকজন দখেত পেয় িচৎকার করেল হামলাকারী পািলেয় যায়। পথচারীরাi তােক
হাসপাতােল পাঠােনার ব বsা কের। আঘাত লেগেছ ঘােড় আর িপেঠ। আঘাত খুব মারাtক
না, বঁেচ যােবন।
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ডাkারেদর সাধ মত করার aনুেরাধ করল a ন। aেনক সময় eরা টাকার কথা
ভােব, েনেছ স। স িন য়তা িদল যা খরচ হয় দয়া হেব। eখলাস সােহেবর রফােরn
িদল। িচিকৎসার কান trিট যন না হয়।
নীলােদর কােছ িফরল a ন। দািয়t তােকi িনেত হেব। eকজন মিহলা আর
eকজন alবয়সী মেয় কানমেতi সামলােত পারেব না eসব। নীলার মােক বুঝােনা
দরকার। বুিঝেয় বািড় পাঠােনা দরকার।
নীলার মােক স বুঝােত r করল, ‘আিম ডাkােরর সােথ কথা বেলিছ, ডাkার
বেলেছ ভেয়র িকছু নi। eকটু সময় লাগেব সের uঠেত। আপিন িনলুেক িনেয় বাসায় চেল
যান। আিম eখােন থাকিছ। কান দরকার হেল আিম দখেত পারব।’
নীলার মা রাজী হেcন না। eছাড়া aন কান পথo দখেছ না a ন। যভােব
হাক oেদর dজনেক বািড় পাঠােত হেব। বািড়র খবরo খুব ভাল না।
স বলল, ‘আপিন আপিt করেবন না। eখােন কান সমস া হেব না। আিম ফােন
যাগােযাগ রাখব বািড়র সােথ। বািড়টাo দখা দরকার। বািড়েত চার ঢুেকিছল। িক িনেয়েছ
বাঝা যােc না। আিম গািড় িঠক কের িদিc, আপনারা বািড় চেল যান। আিম পুিলেশর
ব বsাo করিছ, oরা গেট দঁািড়েয় থেক পাহারা দেব। আপনারা কানভােবi বািড় থেক
বাiের কাথাo যােবন না।’
oেদর সােথ িনেয় রাsায় eেস দঁাড়াল a ন। নীলােক শাnনা িদেয় বলল, ‘িনলু,
ভয় পয় না। সব িঠক হেয় যােব। তুিম তামার মােক দেখ রাখ। কান সমস া হেল eখােন
ফান করেব।’
oেদর িবদায় কের eখলাস সােহবেক ফান করল a ন। পিরিsিত জানাল।
বািড়েত কান পুrষ মানুষ নi, তােদর িনরাপtা দরকার েন তখনi লাক পাঠােনার
িন য়তা িদেলন িতিন। িকছুkন aেপkা কের বািড়েত ফান কের নীলােদর পৗছার খবর
িনল a ন। িনি ত হল সখােন পাহারার ব বsা করা হেয়েছ েন।

সকােল নীলার বাবােক দখার সুেযাগ পল a ন। তােক বেল দয়া হেয়েছ কথা
বলা যােব না। তাহেলo দখল a ন। ei pথমবােরর মত। রাগাপাতলা চহারা। মাথাভিত
ঘন চুল। নীলা eেকবাের বাবার চহারা পেয়েছ। চাখ বুেজ েয় রেয়েছন িতিন িবছানায়।
সmবত oষুেধর pভাব কািটেয় oেঠনিন।
a েনর মেন পড়ল কান কারেন তােক eিড়েয় চেলেছন িতিন eতিদন।
eকবারo তার সামেন পেরনিন। কন সটা কেরেছন জােন না স।
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ফান কের নীলার ম’◌ার সােথ কথা বলল a ন। নীলার বাবা sাভািবকভােব
ঘুিমেয় আেছন, আর ভেয়র িকছু নi। dপুের তারসােথ কথা বলা যােব। তারা আসেত
চাoয়ায় a নেক বািড় িফরেত হল। গাছল কের খেয় িনল স। সারারাত চয়াের বেস
কাটােত হেয়েছ তােক, খাoয়া ঘুম হয়িন। বশ িকছুটা সময় িবছানায় েয় িব াম িনল।
eতিকছুর মেধ o ঘরটা gিছেয় eেনেছ নীলা। িজেjস কের জানল oেদর িকছু চুির হেয়েছ
বেল জানা যায়িন। সামেনর দামী িজিনষপt সবi রেয়েছ। নীলােক দেখ মায়া হল
a েনর। eেকবাের দেম গেছ। eকটা কথাo বলেছ না।
dপুের হঠাৎ কেরi আকােশ মঘ করল। anকার হেয় গল চািরিদক। oরা ট ািk
িনেয় হাসপাতােলর গট িদেয় ঢাকার সােথসােথi বৃি r হল।
নীলার বাবা িবছানায় েয় আেছন। সখােন eেস ঢুকল oরা। নীলার মা কােছ
িগেয় কথা বলেলন তারসােথ। কথা বলল নীলাo। aেপkা করল a ন। তােকo কথা
বলেত হেব। নীলার বাবাi eখন তারকােছ সবেচেয় grtপুন সুt। িতিন জানােত পােরন
aেনক িকছুi। তােক hমিক দয়ার কথা িনেজ েনেছ a ন। eখন তােক খুন করার চ া
কেরেছ। কন সটা িতিন িন য়i জােনন।
নীলা eবং তার মােয়র বাiের যাoয়ার aেপkা করল a ন। তারপর eিগেয়
গল নীলার বাবার কােছ। িতিন হয়ত eখনo a নেক চেনন না, eকবার ভাবল a ন।
কথা r করল সভােবi।
বলল, ‘আমার নাম a ন। আপনার সােথ আেগ কথা হয়িন।’
িতিন হঁাসেলন ক কের। a ন সময় িদল তােক। তারপর সরাসির কথায় গল,
‘oরা আপনার কােছ িকছু eকটা খঁাজ কেরেছ। আমার জানা দরকার সটা িক? oরা
আপনােক আkমন কেরেছ, বািড়েত ঢুেক িজিনষপt তছনছ কেরেছ। eখনi ব বsা না িনেল
আবােরা আkমন করেব। aন েদর kিত করেব।’
aেপkা করেছ a ন। িতিন িন য়i বলেবন িকছু। utর না পেয় আবার p
করল স, ‘oরা িঠক িক চায় বলেবন িক?’
কথাবলার pস'িত িনেলন িতিন। বাঝা যােc কথা বলার মত শারীিরক সুন'তায়
আেসনিন eখেনা। থেম থেক আেs আেs কথা বলেলন, ‘আিম িঠক জািন না িজিনষটা
িক। eকটা ডায়রী বা নাটবুক জাতীয় িকছু। বেলেছ আপনার কােছ আেছ। আিম আপনােক
কান ঝােমলায় ফলেত চাiিন। বেলিছ আপনার কােছ নi।’
a ন লk করল িতিন আপিন কের বলেছন তােক। িকন' সটা ভেব ন করার
মত সময় নi তার। drত eকবার িবষয়টা ঝালাi করল a ন। ডায়রী aথবা নাটবi। িক
হেত পাের? কার? তারকােছ আসেব কন? িকভােব?
স বলল, ‘oেদরেক বলেতন সরাসির আমার সােথ কথা বলেত। তাহেল বাধহয়
eকটা সহজ সমাধান বর করা যত।’
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কেয়ক মুhত চুপ কের থাকেলন িতিন। তারপর যা বলেলন তােত a ন বুেঝ গল
তােক কন eিড়েয় চলা হেয়েছ। িতিন বলেলন, ‘oরা খারাপ লাক। আিম কখেনা aন ােয়র
কােছ মাথািনচু কিরিন।’
মনটা খারাপ হেয় গল a েনর। তারi জন eতিকছু। নীলার কেলেজ যাoয়া বn
কেরেছন, িনেজর জীবেনর ঝুিঁ ক িনেয়েছন, তবুo তােক বেলনিন িকছু। adুত যুিk। eটা
করেল aন ায় মেন নয়া হয়।
নািক aন িকছু চ া কেরেছন? কের ব থ হেয়েছন? পুিলেশর সাহায চেয়েছন
হয়েতা, চেয় পানিন।
আর ভাবেত পারল না a ন। তার কােছ ডায়রী বা নাটবুক খঁাজ করেছ oরা।
সটা কার?
oi চার সntাসীেদর কােরা। oেদর কােরা কােছ িছল। বড়বাজাের oi ঘটনার
সময় হািরেয়েছ। oরা ধের িনেয়েছ oটা a েনর কােছ।
না, িনি তভােব ধের নয়িন। বড়বাজােরর সi লাকেকo সেnহ কেরেছ।
সজন i খুন হেত হেয়েছ তােক। তার কােছ পায়িন। পুিলেশর হােতo যায়িন। গেল জানেত
পত। না পেয় eখন িনি ত হেয়েছ সটা তারi কােছ। তার ঘের সটাi খুেঁ জেছ। সজন i
সুেযাগ থাকা সেtto সরাসির আkমন কেরিন তােক। নীলার বাবােক ভয় দিখেয় সটা
আদায় করেত চেয়েছ।
িক আেছ oেত? ডায়রী িকংবা নাটবুক, যাi হাক- হােত লখা। তারমােন
মানুেষর নাম-িঠকানা- টিলেফান নাmার eiসব। হয়ত আেরা বশী িকছু। eমন িকছু যা ভুল
লােকর হােত পরেল kিত হেব কােরা। eমন কােরা য খুব সহেজ খুন করেত পাের।
িজিনষটা পায়িন oরা। a েনর কােছ নi। স জােনo না oটার কথা। oরা জােন
না সকথা। eখেনা খঁাজ করেছ। নীলার বাবােক িদেয় কাজ হয়িন। তার ঘের পায়িন।
eরপর?
সােথসােথ রেবকার কথা মেনহল a েনর।
oরা হয়ত জােন রেবকার কথা। হাসপাতােল তার কােছ সবেচেয় বিশসময় িছল
রেবকা। ছাড়া পাoয়ার পর রেবকার সােথ কেয়কবার দখা কেরেছ স। হয়ত রেবকার
িঠকানাo জেন গেছ। oরা যিদ ধের নয় রেবকার কােছ িদেয়েছ স তাহেল?
িবপেদ পরেব রেবকা।
দরী করার মত সময় নi। রেবকােক জানােত হেব। সাবধােন থাকেত হেব
রেবকােকo।

হাসপাতােল রেবকােক পল না a ন। oর িডuিট নi। হাে েল যাoয়ার জন
sুটার িঠক করল স। যখন হাে েলর সামেন নামল তখন বৃি হেc রীিতমত। বড় বড়
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বৃি র ফঁাটা পড়েছ। দখল হাে েলর গটটা খালা। কu নi গেট। মেনহয় বৃি দেখ
দােরায়ান গট খালা রেখ aন কাথাo গেছ। আেশপােশ eমন কu নi যােক বেল
রেবকােক ডাকার ব বsা করা যায়।
eিগেয় eেস গেটর কােছ দঁাড়াল a ন। কu ঢুকেল তােক িদেয় খবর িদেত হেব
রেবকােক। কােরা দখা পাoয়ার aেপkায় গেটর সামেন দঁািড়েয় থাকল স। বৃি kেমi
বাড়েছ। মাথা িভেজ গেছ। চুল থেক টপটপ কের পািন ঝের পড়েছ গােলর oপর। হাত
িদেয় পািন িচেপ ঝেড় ফলল a ন।
না। aেনকkন দঁািড়েয় থেক eকজনেকo পাoয়া গল না। eকসময় তােক
ফরত যাoয়ার কথাi ভাবেত হল। eভােব দঁািড়েয় থাকার মােন হয় না। কারo আসার
লkন নi। eকজনo ঢােকিন, eকজনo বর হয়িন। রাsার লাকজন সেnেহর চােখ
তাকােত r কেরেছ। বৃি থামেল আসেত হেব। ঘুের চেল যাoয়ার জন পা বাড়াল a ন।
‘ei- য।’
চমেক ঘুের দঁাড়াল a ন। রেবকা। eেস গেট দঁািড়েয়েছ। হােত ছাট eকটা
রঙচেঙ ছাতা। বর হেয় drত eিগেয় eল a েনর িদেক।
‘eভােব বৃি েত িভজেছন, আবার নতুন aসুখ বাধােবন।’
কথা বলার সুেযাগ পল না a ন। রেবকার মুেখ বৃি র পািনর িছেট লেগেছ।
িবnু িবnু পািন জেম আেছ চুেল, গােলর oপর। ভজা শাপলা ফুল মেন হেc oেক।
‘eটা িনন। তাড়াতািড় বািড় চেল যান।’
drতপােয় eিগেয় eেস ছাতাটা a েনর হােত ধিরেয় িদল রেবকা। তারপরi
ঘুের দৗড় িদল।
‘ রেবকা, eকটা কথা আেছ-’ বলেত চ া করল a ন।
গেটর কােছ থামল রেবকা। মাথার oপর হাত িদেয় বৃি ঠকােনার চ া করেছ।
‘পের নব, বৃি েত িভজেবন না।’ দঁািড়েয় বেলi দৗড় িদল। ঢুেক গল গেটর
ভতর।
মাথায় ছাতা ধের সখােনi দঁািড়েয় থাকল a ন। রেবকা বুঝেত পােরিন কতটা
জrরী কথা বলা। ভেবেছ a ন ধু ধু দখা করেত eেসেছ oর সােথ।
বৃি আেরা বেড়েছ। বড়বড় ফাটা পরেছ eখন। ছাতার oপর পািন পরার টুপটাপ শb
শানা যােc। বৃি র ঝাপটা আসেছ oর পছন িদক থেক। বুঝেত পারেছ oর শরীেরর
িনেচর aংশ িভেজ যােc পািনেত।
আেরা দঁািড়েয় থাকেত iেc হল a েনর। িন য়i রেবকা ঘের িগেয় জানালা
িদেয় তাকােব। দখেব o eখনo দঁািড়েয় আেছ বৃি েত। হয়ত আবার আসেব।
দঁািড়েয়i থাকল a ন। হাে েলর জানালাgেলার িদেক চাখ গল oর।
কেয়কজন বেস রেয়েছ জানালার ধাের। সাজা তািকেয় আেছ oর িদেক। িন য়i eকটু
আেগ রেবকােক oরসােথ কথা বলেত দেখেছ। কান জানালায় রেবকার দখা পল না
স। মেন হেc iেc কেরi জানালার কােছ আেসিন।
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হতাস হেয় মুখ ঘুরাল a ন। রাsার uেlািদেক চাখ গল oর। আর সােথসােথ
চমেক uঠল। সi লাক। তােক ফেলা করেছ। দঁািড়েয় আেছ eকটা দাকােনর বারাnায়।
সােথসােথ ঘুের হঁাটেত r করল o।
আর না। যেথ হেয়েছ। aেনক সহ কেরেছ স। eখন স জােন শtrর uেdশ ।
পাlা ছাবল মারেত হেব তােকo। ছেড় দেব না স ei লাকেক। eর পছেন য-i
থাকুক, তােকo। ei লাকেক িদেয়i তারকােছ পৗছােব স। সজন যা করেত হয় করেব,
যতবড় aন ায় করেত হয় করেব। eটা করা ছাড়া তার জীবেন আর কান কাজ নi।
হঁাটেত হঁাটেত a ন আড়েচােখ তািকেয় দখল লাকটাo হঁাটেছ রাsার oপাশ
িদেয়। দাকােনর পাশ িদেয়, যতটা সmব বৃি থেক মাথা বঁািচেয়। a েনর হােত ছাতা, oi
লােকর নi।
হঁাটেত হঁাটেতi িকভােব িক করেত হেব িসdাn িনেয় ফলল a ন। oi
লাকটােক িব াn করেত হেব। oর চােখ ধুেলা িদেয় সের পরেত হেব আেগ, তারপর
দখেত হেব স িক কের, কাথায় যায়। eতিদন তােক aনুসরন কেরেছ oi লাক, eবার
স aনুসরন করেব তােক। তারসােথ িগেয় দখেব ক কলকািঠ নাড়ােc। স কুdস
ু না
মােটi। িকভােব ঘাল খাoয়ােত হয় দিখেয় দেব স।
আেগ না দখেলo আজ রেবকার িঠকানা দেখেছ। রেবকােক িচেনেছ। যেকান
সময় তার kিত করেব oরা।
িকছুdর eিগেয় বারাnার সামেনর িভড় ঠেল eকটা র ুেরেn ঢুেক গল a ন।
ভতর থেকi দখেত পল লাকটা রাsা পার হেc। eখনo বােঝিন a ন তােক লk
কেরেছ। aথবা বুঝেলo সটা িনেয় মাথা ঘামােc না।
দরজার িদেক মুখ কের eকটা টিবেল বসল a ন। ভজা ছাতাটা ভঁাজ কের রাখল
টিবেলর সােথ। র ুেরেnর মেঝেত পািন গড়ােc, eিনেয় কu মাথা ঘামােব না। বাiের
ডালপুির ভঁাজেত দেখেছ স। ডালপুির আর চা িদেত বলল a ন। দখল লাকটা িকছুkন
বাiের দঁািড়েয় থেক eকসময় ঢুকল। eকটু dের আেরকটা টিবেল বসল। লাকটার মুেখ
িবরিk। বাধহয় বৃি েত িভেজ eধরেনর কাজ করেত পছn করেছ না। বাঝা যােc তােক
ধু নজর রাখেতi বলা হেয়েছ। কানমেতi যন a ন তার দৃি র বাiের না যায়।
সময় িনেয় খেত থাকল a ন। eককাপ চা খাoয়ার পর বেস থাকল চুপ কের। িকছুkন
পর আেরককাপ িদেত বলল। র ুেরেnর লাকজন বাধহয় e aবsার সােথ পিরিচত।
বিশরভাগ লাকi eককাপ চােয়র aডার িদেয় বৃি কমার aেপkা কের।
বৃি িকছুটা কেমেছ িকন' হঠাৎ কেরi আেরা anকার হেয় গেছ চািরিদক। আেরা
জাের নামেব য কান সময়।
হােতর iশারায় পািন eিগেয় দয়া ছাট ছেলটােক ডাকল a ন। িজেjস করল
র ুেরেnর বাiের লােগায়া দাকােন িসগােরট পাoয়া যােব িকনা। পাoয়া যােব জানা কথা।
বেস থেকi লাকজনেক িসগােরট ধরােত দখা যােc।
‘ছাতাটা দখ, িসগােরট ধিরেয় আিন।’ বেল uেঠ গল a ন।
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dেটা কাজ আশা করল স। টিবেল ছাতা দেখ লাকটা ভাবেব স ফরত
আসেব। আর র েু রেnর লাকেক জানােনা স িবল ফঁািক িদেয় পালােc না।
দাকান থেক িসগােরট িনেয় ধরাল a ন। ভতের তািকেয় দখল ছেলটােক দখা যােc।
তািকেয় আেছ তার িদেক। লাকটা বেসেছ আেরা বামিদেক, বাiের থেক দখা যায় না।
হােতর iশারায় ছেলটােক ডাকল স। তারহােত িবশ টাকার eকটা নাট ধিরেয়
িদল। িদেয় বলল, ‘িবল িদেয় বািকটা রেখ িদিব। বািড় যাoয়ার সময় ছাতাটা িনেয় যািব।’
aবাক হেয় তািকেয় থাকল ছেলটা। টাকার সােথ ছাতাটাo বখিশশ। eকটু সময়
িনল বুঝেত। বুেঝ হাসল। দঁাত বর কের হঁাসেত হঁাসেত eিগেয় গল কাunােরর িদেক।
সময় ন করল না a ন। রাsায় নেম পরল। বড় eকটা বৃি র ফঁাটা পরল
িসগােরেটর আgেনর oপর। eেকবাের িনেভ গল সটা। িসগােরটটা ফেল িদেয় রাsা পার
হল স। aপরিদেকর ভীেড়র মেধ ঢুকল।
eখন স নজর রাখেব লাকটার oপর।
বিশkন aেপkা করেত হল না। সmবত ছেলটা ছাতা সরােনায় িকছুeকটা টর
পেয়েছ লাকটা। eকটু পরi বাiের eেস দঁাড়াল। চািরিদেক তািকেয় দখার চ া করল
a নেক। ভাল কের aন লাকজেনর আড়ােল গা ঢেক দঁািড়েয়েছ a ন। dর থেক
ধুমাt মুখ দেখ িচনেত পারেব না।
লাকটা বাiের দঁািড়েয় রাsার dিদেকi দখল। তারপর a ন ডানিদেক গেছ
ধের িনেয় বৃি র মেধ i পেথ নামল। হঁাটেত হঁাটেত eিগেয় গল সামেনর িদেক। বশ
ব sতার সােথ হঁাটেছ। তেব বিশdর গল না। al িকছুdর িগেয়i থামল। থেম
uেlািদেক চেয় দখল। িঠক করেত পারেছ না কানিদেক যােব। uেlািদেক কেয়ক পা
eেস থামল, তারপর থেম ঘুের আবার আেগর িদেকi হঁাটেত লাগল।
চাখ সরােcনা a ন। তােকi খুজ
ঁ েছ oi লাক। চািরিদেক তাকােত তাকােত
ব sভােব হঁাটেছ। eকসময় বাধহয় হাল ছেড় িদল লাকটা। eকটা বারাnার কােছ বৃি
থেক মাথা বঁািচেয় দঁাড়াল। eরপর িক করেব ভাবেছ।
বশ িকছুkন সখােনi দঁািড়েয় থাকল স। চািরিদেক দাকান দখেছ। যখােন দঁািড়েয়েছ
তার কােছi eকটা টিলেফােনর দাকান। সিদেক পা বাড়াল। কঁােচর দরজা ঠেল ঢুকল
সখােন। কঁােচর ভতর িদেয় দখেত পল a ন, পেকট থেক eকটা কাগজ বর করল।
মেনহয় তােত ফান নাmার লখা। দাকােনর লাক িনেজi ডায়াল করেত চেয়িছল, স
ফানটা িনেজর কােছ টেন িনেয় িনেজi ডায়াল করল। হ াnেসটটা কঁাধ আর কােনর মেধ
ধের আেছ। বামহােত কাগজটা তুেল ধরা।
মেনহয় oপােশ কu ফান ধরেছ না। িকছুkন aেপkা করার পর কাগজটা
আবার ভালভােব দখল লাকটা। আবার নতুনভােব নাmার িটেপ ডায়াল করল। কাজ হল না
eবারo। আেরকবার িবফল চ া করল।
কাগজটা পেকেট রাখল eবার। বর হেয় আসেছ। দাকানদার থামাল তােক।
টাকা চাiেছ। লাকটা তক করেছ তারসােথ। টিলেফােন কথা হয়িন বেল সmবত টাকা
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িদেত asীকার করেছ লাকটা। শষপযn তারi িজত হল। টাকা না িদেয়i বর হল দাকান
থেক। দাকানদার রাগতভােব তার যাoয়া দখল। dর থেক তার কথা না েন ধু মুখভি
দেখi বুঝল a ন, বর হoয়ার পর দাকানদার গািল িদেc লাকটােক।
স বাiের eেস আেরকবার a েনর খঁােজ তাকাল চািরিদেক।
eবাের eর মুখভি দখল a ন। িবরিk, রাগ, হতাসা। eখন eকটা কাজi
করার আেছ তার, িনেজ uপিsত হেয় িরেপাট করা।
র ুেরেnর কােছ বশ কেয়কিট িসeনিজচািলত বিবট ািk। লাকটা eিগেয় িগেয়
দরদাম করেত r করল। রাজী হেc না কu। মেনহল যেত চাiেছ না স যখােন যেত
চায়। eকজন হয়ত বশী টাকায় রাজী হল। স uেঠ বসায় ট ািk তােক িনেয় রoনা হল।
drত রাsায় নামল a ন। থেম থাকা ট ািkgেলার িদেক eিগেয় গল। নীল
পাষাক পেড় িসগােরট খােc eকজন াiভার। মাটা গঁাফ, কাল কুচকুেচ গােয়র রঙ। e
যেত চায়িন লাকটা যখােন যােব। eেকi টােগট করল স।
‘e াi, আিম র◌্যােবর লাক। গািড়েত oঠ।’
লাকটা ঘুের তািকেয় eকবার দখল a নেক। গাigi করেছ। িকছু eকটা
aজুহাত তরী করেব eখনi। সজন সময় িদল না a ন। ধমেকর জার বাড়ােলা, ‘oঠ
তাড়াতািড়, াট দ।’
মেনমেন pমাদ gনল াiভার। sাs দেখ র◌্যােবর লাক বেলi মেন হয়।
eরপর আবার িক িবপেদ ফলেব ক জােন। িসগােরটটা ফেল িদেয় মুেখ িবরিk িনেয়
গািড়েত uেঠ বসল। drত uেঠ বসল a ন।
সামেনর গািড়টা eখনo দখা যােc dের। গািড় ছাড়েতi বলল, ‘oi গািড়টার
পছেন যােব। eকটু eিদক oিদক করেল সাজা থানায় িনেয় যাব।’
াiভার িdrিk করল না। গািড় চলেত r করল। আবার মেন কিরেয় িদল
a ন, ‘সামেনর গািড়টা হারােব না। যখােন যায় সখােন যােব।’
‘হ ায় gলশান যাiব।’ িবরkভােব বলল াiভার।
‘তুিমo যাo।’
বেল eকটু িনি ত বাধ করল a ন। াiভার বুঝেত পেরেছ িক করেত হেব।
তােক gলশান যাoয়ার কথা বেলিছল। গnব যখন জানা তখন হারােনার সmাবনা কম।
তুমল
ু বৃি r হেয়েছ ততkেন। সাদা ধঁায়ার মত বৃি র পািন সামেনর রাsা
ঝাপসা কের িদেয়েছ। eরi মেধ িদেয় drতগিতেত eিগেয় চেলেছ a েনর গািড়। ফঁাকা
রাsা পেয় খুব al সমেয়i ফামেগট, মহাখািল হেয় আতাতুক eিভিনu ধরল গািড়।
বনানী িদেয় eিগেয় যােc। gলশান di নmর থেক eক নmেরর িদেক। eকটু পরi
oয়াnারল ােn পৗছার আেগi বামিদেক বঁাক িনল সামেনর গািড়। গিত কমােত বলল
a ন। আবােরা মেন কিরেয় িদল সামেনর গািড় যন টর না পায় কu aনুসরন করেছ
তােক।
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ছাট রাsায় ঢুেক সাজা তাকােতi দখল বশ িকছুটা dের eকটা বািড়র সামেন
থেমেছ আেগর গািড়। সােথসােথ াiভারেক থামেত বলল a ন। থািমেয় সখােনi বেস
থাকল গািড়েত।
সামেনর গািড় থেক লাকটা নামল। তােক নািমেয়i গািড় ছেড় িদেয়েছ। সটা
ঘুের চেল গল oেদর পাশ িদেয়। লাকটা কিলংেবল বাজােc। কানিদেক তাকােc না।
বশ িকছুkন দঁািড়েয় থাকার পর গট খুলল। ঢুেক গল লাকটা।
নেম পরল a ন। াiভার eতkন চেয়িছল সামেনর গািড়র িদেক, eবার ঘুের
aবাক হেয় তাকাল তারিদেক। টাকা না িদেল টাকাo চাiেব না হয়ত। স eকটা eকশ
টাকার নাট বর কের বািড়েয় ধরল। বলল, ‘eখােন ঘারােফরা করেব না। গালাgিল হেব,
তাড়াতািড় dের চেল যাo।’
বুঝেত সময় লাগল না াiভােরর। াট িদেয় গািড় ঘুিরেয় uধ ােস ছুটল। িনেজর
পিরিচত কান আ ায় না পৗেছ থামেব না স। তােদর জািনেয় দেব কাথায় র◌্যােবর
aিভযান চলেছ। আগামীকােলর কাগজ িকেন দখেব তার কথা ছাপা হেয়েছ িকনা।

সামেন eিগেয় গল a ন। eেকবাের anকার হেয় গেছ চািরিদক। deকটা
বািড় থেক য সামান আেলা eেস পেরেছ তােত কu দখেত পােব না তােক। ei pবল
বৃি র মেধ কu জানালায়o দঁাড়ােব না। eকটা বািড়র িখলােনর িনেচ anকাের বৃি থেক
মাথা বঁািচেয় দঁাড়াল স। aেপkা করেত থাকল।
দশ িক পেনর িমিনট পর গট খালার শb নল স। লাকটা বর হেc। তার
িপছেন গট বn হেয় গল শb কের। anকাের দঁািড়েয় থেক নজর রাখল স লাকটার
oপর। রাsায় eেস বৃি র মেধ হঁাটেছ। মেন হেc বৃি হেc িক হেc না তা িনেয় আেদৗ
মাথাব থা নi তার। কানিকছুেতi যন তার িকছু যায় আেস না। থপথপ কের পা ফলেছ।
eেকবাের হতাস ভি েত হঁাটা। বাঝা যােc কাজ িঠকমত না করায় ঝড় বেয় গেছ eর
oপর িদেয়।
a নেক পাশ কািটেয় eিগেয় যাoয়ার পর বর হল স। eিগেয় eেস লাকটার
িপছু িনল। eেকবাের িপছেন eেস হঁাটেত লাগল। টর পল না লাকটা। চািরিদেক pবল
বৃি র শb হেc। a ন হঁাটেতi থাকল oর কেয়ক হাত িপছেন। iেc করেল oেক ছুেয়
িদেত পাের eতটাi কম dরেt। তারপর ফঁাকা সুিবধামত eকটা যায়গা দেখ a ন থামাল
oেক। কঁােধর oপর হাত রাখল।
লাকটা দঁাড়াল। ঘুরল। a নেক িচনেত পের চাখ কপােল uঠল oর। হা করল।
িচৎকার করার pস'িত। সােথসােথ কােনর পােশ ঘুিস মারল a ন যতটা জাের মারা সmব।
মুখ খালার কানরকম সুেযাগi পল না লাকটা। ধপ কের পের গল রাsায়।
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জামার কলার ধের oেক টেন পােশi eকটা বািড়র দয়ােলর পােশ eেন ফলল
a ন। eকটুকু নড়েছ না। jান হািরেয়েছ। oর পেকট হাতড়াল a ন। পেকট থেক কাগজ
দেখ ফান কেরিছল। পেকেট যািকছু পাoয়া গল সব বর কের িনল। মািনব াগ, ছাট
eকটা টিলেফান িডেরkরী, িকছু টাকা, কেয়কটা নমকাড। eকটা কাগেজ মাড়ােনা পান
দেখ ফেল িদল সটা। তারপর uেঠ দঁাড়াল।
oেক oভােব ফেল রেখi িফের আসেত যািcল স, তখনi কুdেু সর কথা মেন
পরল। কুdেু সর পিরনিতর জন ei লাক দায়ী। হয়ত নীলার বাবােক ছুির মারা জন o।
eেক eত সহেজ ছেড় দয়া যায় না।
কলার ধের uচু কের মাথাটা ঠুেক িদল দয়ােল। তারপর টেন eেন েনর মেধ
ফেল িদল। বৃি র পািন গড়ােc ন িদেয়। মাথাটা uচু হেয় থাকল েনর পােশ। ভাগ
ভাল থাকেল eরপরo বঁাচেব। বঁেচ uঠেল আর যাi কrক anত oi বািড়েত যােব না
আবার। আেরক দফা গালাগািল হজম করেব না। সুেযাগ পেলi পালােব।
হঁাটেত হঁাটেত মনেরােড eেস দঁাড়াল a ন। রাsায় কান গািড় নi। গািড়
পাoয়ার চ া করেল anত মাড় পযn যেত হেব। সিদেকi হঁাটেত r করল স। মােড়
পৗেছ eকটা টিলেফােনর দাকােনর বারাnায় eেস দঁাড়াল।
জামাকাপড় সmুন িভেজ গেছ। রীিতমত হাস কর দখােc oেক। হাত িদেয়
চুেলর পািন সরাল স। oi লােকর পেকট থেক পাoয়া িজিনষgিল বর করল। বশ
কেয়কটা নমকাড, eকটা সাদা কাগজ। ei কাগেজi নাmার লখা। নাmারটা ভাল কের
দেখ কাগজgিল পেকেট রাখল স। মািনব াগ আর aন িজিনষgিল ফেল িদল eকপােশ।
eেস দাকােন ঢুকল। alবয়সী eকটা ছেল বেস আেছ চুপ কের। a ন ঢুকেতi মুখটা
হািসহািস কের ঘুের তাকাল।
‘eকটা ফান করব।’ বলল a ন।
‘নাmার?’ জানেত চাiল সখােন বসা ছেলটা।
‘িদন, আিম ডায়াল করিছ।’
ফানটা িনেয় নাmার িটপল a ন। oi লাকটা লাiন পায়িন, িকন' a েনর
পেত দরী হল না। সােথসােথi oপাশ থেক eকজন ফান uঠাল।
‘হঁ ােলা।’
চমেক uঠল a ন। সi ফঁ াসেফেস গলা।
হ াnেসট কােন লািগেয় চুপ কের থাকল স। কান কথা বলল না। oিদেক িকেসর
যন খটখট শb শানা যােc। মেন হেc হঁাতুিড় িদেয় পেরক ঠুকেছ কu।
‘হঁ ােলা, কডা?’ আবার p করল ফঁ াসেফেস গলা।
চুপ কের আেছ a ন। দখল দাকােনর ছেলটা aবাক হেয় তািকেয় আেছ
তারিদেক। a ন তাকােনায় চাখ সিরেয় িনল।
‘গলায় িক ব াঙ ঢুকেছ, বাnর কানহানকার-’
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oপাশ থেক গালাগািলর শb শানা গল। হ াnেসটটা নািমেয় রেখ িদল a ন।
ছেলটােক eকটা দশ টাকার নাট িদেয় বাiের বর হল।
তার কাজ হেয়েছ। ফঁ াসেফেস গলার লাকটােক খুজ
ঁ িছল স, খুজ
ঁ িছল তার
িঠকানা। বািড় িচেন গেছ স। oi বািড়েতi আেছ ফঁ াসেফেস গলার oi লাক। তােক
ঢুকেত হেব oখােন।
ট ািkর খঁােজ রাsায় বর হল স।
আগারগঁা পৗেছ ট ািk থেক নেম a ন যখন বিsর িদেক eেগাল তখন বৃি
eেকবাের কেম গেছ। gিড়gিড় পরেছ। দাকােন বাবুেলর নাম বলেলi িচনেত পারেব,
বেলিছল বাবুল। দখল িমটিমেট বািত jলেছ eকটা ছাট চা-িসগােরেটর দাকােন।
সামেনর বে কেয়কজন লাক বেসিছল gিটেমের। oেক eিগেয় আসেত দেখ eকজন
dজন কের আেs সের পরল। দাকােনর িঠক সামেন দঁাড়াল a ন। বশ বয়সী
দাকানদার। রাগা, হাড় বর করা। মুেখ iি িতেনক লmা ছাgেল দািড়, গঁাফ কামােনা।
খািলগােয় লুি পের বেস আেছ। সতকভােব চেয় আেছ a েনর িদেক।
‘বাবুল কাথায়?’
‘কiেত পাির না।’
রীিতমত ভালমানুষী গলায় utর িদল দাকানদার। মাথা ঘুিরেয় aন িদেক দৃি
িদল।
সহেজ eেদর কাছ থেক কথা বর করা যায় না। নানারকম aৈবধ ব বসা চেল
eখােন। aপিরিচত মানুষ দখেলi eরা িমেথ বলেত r কের। ভয় দখােত হেব।
ধমক িদল a ন, ‘নাম, যা ডেক আন। আমার নাম a ন। বল আিম ডেকিছ।’
দাকানদার iতsত করেছ। যাব িক যাব না ভাবেছ। তােক ভাবার সময় িদল না
a ন। ধমেকর জার বাড়াল।
‘নাম ব াটা, যা দৗড় দ।’
আেরকবার a নেক দখল দাকানদার। তারপর িক বুঝল স জােন, নেম খািল
পােয়i দৗড় িদল। eকটু পরi দখা গল বাবুলেক হnদn হেয় eিগেয় আসেত।
‘স ার আপেন?’ বেলi থমেক দঁাড়াল। তারপরi পছেন ঘুের কঁাচুমাচু হেয়
দঁাড়ােনা দাকানদারেক ধমেক uঠল, ‘e াi হারামজাদা, স ারের িবি র মiেদ খাড়া
করায়া রাখছস। চনস eiডা ক?’
দাকানদার dপেkর ধমক খেয় বুেঝ uঠেত পারল না তার করনীয়। স eিগেয়
eেস দাকােন মাথা গিলেয় ভতের রাখা ছাতায় হাত িদল।
a ন বাবুলেক বলল, ‘ শান বাবুল, তামার সােথ আলাপ আেছ। জrরী। eিদেক
eস।’
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বাবুলেক িনেয় রাsায় eেস দঁাড়াল a ন। লাকজনেদর মেধ সnts ভাব দখা
যােc। a েনর sাs েচহারা বেল িদেc eধরেনর মানুষ িবনা কারেন eখােন আেস না।
eখােন aেনেকi িবিভn ধরেনর aৈবধ ব বসার সােথ জিড়ত। কu আগ বািড়েয় তােদর
কথা নেত আসেব না। তাহেলo কান ঝুিঁ ক িনেত চায় না a ন। বশ িকছুটা eিগেয় ফঁাকা
যায়গায় দঁাড়াল স। বাবুেলর মুেখামুিখ দঁািড়েয় গলা িনচু করল স, ‘বাবুল, আমার eকটা
ast লাগেব। eখনi। ব বsা করেত পারেব?’
বাবুল aবাক হল েন। সাজা তাকাল a েনর মুেখর িদেক। কান কথা বর হল
না তার মুখ িদেয়।
a ন বলল, ‘সময় নi বাবুল, পাoয়া যােব িক-না বল। লjা করার িকছু নi।
তুিম িনেজ িকছু করছ না। কত টাকা লাগেব জানাo আর তাড়াতািড় ব বsা কর।’
আর সময় ন করল না বাবুল। স জােন কান সময় মানুষ aেstর খঁাজ কের,
জােন সমেয়র grt। সহজ sাভািবক গলায় জানেত চাiেল স, ‘ধার িনেবন না িকনেবন?
ধার িনয়া ফরত িদেল ট াকা লাগব না।’
eকমুhত সময় িনল a ন। ধার নয়া মােন al টাকায় কাজ শষ করা। কাজ
শষ হেল astটা ফরত দয়া। িকেন িনেল ফরত দয়ার কথা ভাবেত হেব না, িকন' টাকার
পিরমান বেড় যােব aেনক।
ফরত দয়া কতটা সmব?
drতi িসdাn িনল স। eর কােছ লুকােনার কান pেয়াজন নi। ছেলটা সরল
মেনর। বলল, ‘eটা িবপেদর কাজ, আিম িনেজi ফরত আসব স িন য়তা নi। তুিম
কনার ব বsা কর। যত তাড়াতািড় পার। বিশ টাকা হেল eখনi িদেত পারব না। িঠকানা
দব, পের তামােক আনেত হেব।’
বাবুেলর মেধ কান চ লতা নi। স বুেঝেছ িবষয়টা ভালমতi। স জােন
িবপদজনক সমেয় মাথা ঠাnা রাখেত হয়। তার সামেনর ei লােকর হয়ত তার মত
aিভjতা নi।
স বলল, ‘স ার, ট াকা লাগব না। তয় eকটা কতা কমু।’
‘বল।’
‘আিম আপনার লেগ যামু।’
চমেক uঠল a ন। স মােটi eমনিকছু আশা কেরিন।
eকবার বাবুেলর মুখ দখল। চাখ নািমেয় রেখেছ। কথার মেধ কানরকম
জড়তা নi। স ঠা া করেছ না। সিত i যেত চায় তার সােথ।
eকটু সময় লাগল তার utর িদেত। িজেjস করল, ‘িক ধরেনর কাজ বুঝেত
পারছ?’
বাবুল eেকবাের sাভািবকভােব শাn গলায় বলল, ‘ j স ার। eiসব কােম eকা
সবিদক দখা যায় না। আিম িপছনিদক দখমু।’
দাটানায় পরল a ন। e যেত চাiেছ কন?
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িকছু করেত না পের aিন য়তায় ভুগেছ। য কান কােজi িনেজেক জড়ােত
চায়। হয়ত a নেক বড় ধরেনর িকছু মেন কেরেছ। সুলতানেক িচনেত ভূল কেরিন স।
সুলতান তােক স ার বেল সেmাধন কেরেছ। স যা বেলেছ তা-i েনেছ। তারমােন ধারনা
কেরেছ স সুলতােনর চেয় বড় িকছু। eমন কu যার কথা সুলতােনর মত মানুষ মান
কের।
eর মুখ দেখ মেন হেc সহেজ িপছু ছাড়েবনা।
যিদ সােথ থােকসটা িবরাট পাoয়া। স eকা কতটা সামলােত পারেব ধারনা নi। িবশাল eকটা
বািড়র িঠকানা স পেয়েছ, সi বািড়েত eকজন লাক আেছ eটা জেনেছ। আর িকছুi
জােন না স। সi লাক িন য়i eকা নi বািড়েত। তার সি সাথীরা আেছ, astসst আেছ।
স eকা িক করেত পারেব সখােন িগেয়?
eর aিভjতা আেছ eসব কােজ। জােন কাথায় িকভােব চলেত হয়, কানিদেক
নজর রাখেত হয়, িক করেত হয়।
কুdেু সর কথা, নীলার বাবার কথা মেন পড়ল তখনi। তারi জন িবপেদ পেরেছ
তারা। কুdস
ু হয়ত মারাi গেছ। নতুন কের আেরকজনেক িবপেদর মেধ আনেত মন সায়
িদেc না। স বাঝােত চ া করল, ‘ দখ বাবুল, খারাপ িকছু ঘেট যেত পাের। তামার
ঘের বu আেছ, কিদন পর ছেলর বাবা হেব। oেদর কথা ভেব দখ। আমার জন ভবনা,
আিম সাবধােন থাকব।’
বাবুল তার িসdােন- aনড়। বলল, ‘পিরবােরর কতা কiেয়ন না স ার। হ ায়
আমার চ িশিkত। তাের কiয়া জীবেন aেনক খারাম কােম গ ািছ। আiজ তাের কiয়া
eকটা ভাল কােম যামু। আপেন িবপেদ না পরেল আিমo পরমু না।’
eরপর আর না করেত পারল না a ন। eটা তার মরনপন লড়াi। িজতেতi হেব
তােক। eকাeকা লড়াi কের হের িফের আসার কান মােন হয় না। স বলল, ‘িঠকআেছ।
চল কাথাo বেস আলাপ কের নi।’
জামাকাপড় সmুন িভেজ আেছ a েনর। eaবsায় ভাল হােটেল ঢাকা যায় না।
বাবুল oেক কােছi পিরিচত সsা হােটেল িনেয় গল। eক কােন বেস খাবার aডার িদেয়
বািড়টার বননা িদল a ন।
‘মntীর বািড়।’ সােথসােথi িচনল বাবুল।
‘মntীর বািড়?’ aবাক হল a ন।
‘পািতমntী।’
‘পািতমntী মােন? pিতমntী?’
‘ j স ার, aেstর কারবার।’
aবাক হল a ন। pিতমntী aেstর ব বসা করেছ। বাবুল সটা ভালভােবi জােন।
আেরা aেনেকi িন য়i জােন। তারপরo ব বসা চালােc িকভােব?
‘মntী হেয় aেstর ব বসা করেছ?’ িজেjস করল স।
Hosted: www.boi-mela.com

93

‘না স ার, aেstর কারবারী মntী হiেছ।’ সংেশাধন করল বাবুল, ‘আেগ িছটকা
মাsান আিছল। ক ামেন eত ট াকার মািলক হiেছ কu খঁাজ কের নাi। ট াকার জাের
মntী হiেছ।’
বাবুেলর গলা eেকবাের িনিলp। aপরাধ জগেতর খবর স ভালমতi রােখ। ক
িক করেছ, ক আেগ িক িছল সবi তার জানা।
নতুন কের ভাবেত হল a নেক। িজেjস করল, ‘oi বািড় সmেক আর িক
জান? ক থােক oখােন?’
বাবুল জানাল, ‘হ ার ডান হাত। eকবার gিল লাগিছল গলায়। িঠকমত কতা
কiেত পাের না।’
‘ফঁ াসেফেস গলায় কথা বেল?’ জানেত চাiল a ন।
‘ j।’
তার ধারনায় কান ভুল নi। টিলেফানটা oi বািড়েতi। eটাi সi লাক।
দেলর হাতার ডানহাত।
স বলল, ‘ শান বাবুল, ei লাকেকo ছাড়ব না। আমার পিরিচত eকজনেক ছুির
মেরেছ, eকজনেক গািড়চাপা িদেয়েছ। o িনেজ নয়ত oর লাক। বঁাচেব িকনা িঠক নi।
eখন তুিম বল oi বািড়েত কয়জন থােক? ঢাকা কতটা সmব?’
বাবুল বলল, ‘eমিনেত বিশ লাক থােক না। eiসব কােম যা হয় স ার। যাের
দরকার তাের ডােক। কােছর লাকজনের।’
‘তুিম ঢুেকছ oi বািড়েত?’
‘ j।’
আেরকটু আss হল a ন। বলল, ‘আcা খুব ভাল হল তাহেল। আমরা dজন
ঢুকব oi বািড়েত। oেদর জন দয়ামায়া কের লাভ নi। gিল করা দরকার হেল gিল
করব। যািকছু সািkpমান পাoয়া যায় বর কের পুিলশ ডাকব। পারব না?’
বাবুল সায় িদল, ‘ j স ার, আিম আিছ।’
ধীেরসুেস' খাoয়া শষ করল a ন। বাবুল eকটু আেগi বািড়েত খেয়েছ, স চা
খল eককাপ। তারপর বেস aেপkা করেত থাকল। আেরা দরী করেল oেদর কােজর
সুিবেধ হেব। বৃি র িদন, রাত বাড়েল eেকবাের ফঁাকা হেয় যােব চািরিদক।
িকছুkন পর a নেক বেস থাকেত বেল বাiের গল বাবুল। বেস বেস dটা
িসগােরট শষ করল a ন। pায় ঘnাখােনক পর িফরল বাবুল।
‘চেলন স ার।’
বাiের বর হল oরা। দখল বাবুল িম ক িঠক কেরেছ eকটা। oরা uঠেত যেতi
সেnেহর চােখ তাকাল িম েকর াiভার। িক বুঝল সi জােন, আপিt জানাল।
‘বাবুল ভাi, খারাপ কােম িনেয়ন না।’

Hosted: www.boi-mela.com

94

বাবুল কড়া গলায় utর িদল তার, ‘দ াখ বিসরর◌্যা, খারাপ কাম না, ভাল কাম।
স ার বড় গােয়nা aিফসার। বুiজ া iন া কাম করিব। eকটু eিদক oিদক করিব তা
সারাজীবন জেল থাকিব।’
বিসর আেরা eকবার তাকাল a েনর িদেক। anত বাবুল কথার খলাপ কের না
eটা স জােন। oরা uেঠ বসায় গািড় াট িদল স। বাবুল পিলিথেন মাড়া িপsল তুেল িদল
a েনর হােত।
‘eiডা রােহন স ার। gিল ভরা আেছ।’
বৃি র পািন থেক বঁাচােনার জন পিলিথন মাড়ােনা হেয়েছ। সভােবi পেকেট
রাখল a ন। বাবুেলর কােছo িন য়i আেছ eকটা। ছেলটা তৎপর। eমন eকজন সাথী
পেয় aেনক িন য়তা পােc a ন। স পারেব যা করেত যােc।

oরা যখন বািড়টার কােছ পৗছাল তখন aিধকাংশ বািড়র আেলা িনেভ গেছ। বশ
িকছুটা dের গািড় থািমেয় নামল oরা। বৃি বেড়েছ আবার। খুিশ হল a ন। eকবার ভাবল
বিসরেক aেপkা করেত বেল। তারপর ঝােমলা না বািড়েয় চেল যেত বলল oেক। জািনেয়
রাখল সকােলর মেধ বাবুল না িফরেল থানায় খবর িদেত।
হঁেট বািড়র দয়ােলর কােছ eেস দঁাড়াল oরা। দয়াল টপেক ঢাকা যােব না,
আেগi জািনেয়েছ বাবুল। দঁািড়েয় ভালভােব দখল বািড়টা। দাতলা বািড়। ভাির পদা িদেয়
ঢাকা থাকেলo দাতলার eকটা ঘের আেলা jলেছ বাঝা যায়। কu জেগ আেছ সখােন।
বারাnায় eকটা আেলা, গেটর ভতেরর যায়গাটা আেলািকত করার জন ।
বাবুল পােশর eকটা বািড়র দয়ােল uেঠ uঁিক িদল ভতের। তারপরi d্রত
নেম eল a েনর কােছ।
‘স ার, িভতের মntীর গািড়।’
‘তারমােন মntীo eখােন?’
‘তাiত মেনহয়। িক করেবন?’
a ন বলল, ‘থাকেলi ভাল, যা হoয়ার eকটািকছু eখােনi হেয় যােব। শান,
মntী থাকা মােন আেরা লাকজন আেছ। anত eকজন-dজন গাড থাকেবi। ei বািড়রo
িন য়i গাড আেছ। তুিম ভতের ঢাকার রাsা বর কর। মntী বাiের যাoয়ার আেগi
যািকছু করার করেত হেব।’
বাবুল বলল, ‘স ার আিম oi কানা িদয়া সাবধােন ঢুকেত পারমু। ঢুiক া গট
খুiল া দi।’
খুব িবপদজনক কাজ সটা। সmবত a েনর ঢাকা সহজ করার জন বেলেছ
eকথা। a ন বলল, ‘না, লাকজন আেছ oরা জেন যােব। চল দিখ, তুিম ঢুকেত পারেল
আিমo পারব।’
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দয়ােলর oপর িদেয় সুচেলা িশক লাগােনা। সটা dিদেকi ফুটেদেড়ক বঁাকােনা।
টপকােত চ া করেল িশক গঁেথ যােব শরীের। দয়ােলর কানায় di িশেকর dরt eকটু
বিশ, চ া করেল হয়ত সাবধােন ফঁাক গেল যাoয়া যেত পাের। ঝুিঁ ক িনেত চাiল না
a ন। aন পথ খুজ
ঁ েত হেব।
ঘুের বািড়টার পােশরিদেক গল oরা। aন eকটা বািড়র দয়াল eেস িমেশ গেছ
ei দয়ােলর সােথ। eটার কথা মেন হয়িন oেদর। aনায়ােসi ei দয়ােল uেঠ িকনারা
পযn যাoয়া যােব। তারপর eকটা লাফ িদেলi oi বািড়র ভতর নামা যােব।
দয়ােলর oপর uেঠ ভতরটা দেখ িনল a ন। ভতের বাগান। eটা বািড়র
িপছন িদক। eখােন লাফ িদেয় নামেল কu দখেব না। িকছুটা শb হেলo বৃি র মেধ মাথা
ঘামােব না কu। বাবুলেক oঠার iি ত করল স। iশারায় লাফ দয়ার কথা বুিঝেয় িনেজ
লাফ িদল। eকটু পরi বাবুল তার সি হল।
িপsলটা বর করল a ন। সিত কােরর কাজ করেত হেব eখন। বািড়েত কাথায়
ক আেছ জানা নi, কতজন আেছ তাo জানা নi। তােদর aবsান জানেত হেব।
তােদরেক আয়েt আনেত হেব।
মুল বািড়টার কােছ eেস চািরিদক দখার চ া করল a ন।
বামিদক িদেয় গেল সামেনর বাগােনর কােছ যেত পারেব oরা। ডানিদেক
িবিlংটা বেড় গেছ pায় বাiেরর দয়াল পযn। গািড়টা থেম আেছ eরi সামেন। dর
থেকi বাঝা যােc াiিভং িসেট বেস আেছ eকজন। dজন dিদক থেক যাoয়ার িসdাn
িনল oরা। বাবুলেক বামিদেক পািঠেয় িনেজ ডানিদেক গল।
যতটা সহজ হেব ভেবিছল ততটা সহজ হল না িবষয়টা। a ন িবিlংeর কানায়
eেস দখেত পল সামেন eেগােলi াiভার দখেত পােব তােক। eেকবাের তার চােখর
সামেন। গািড় থািমেয় সিদেকi মুখ কের বেস রেয়েছ। িনচু হেয় বাবুলেক দখার চ া
করল। দখল aেনকটা eিগেয় eেসেছ স। দখেত দখেত গািড়র িপছেন চেল গল।
গািড়র আড়ােল বেস িকছু eকটা করেছ।
াiভারটা বাধহয় িঝমুিcল। হঠাৎi স টর পল িকছু eকটা ঘটেছ। সাজা হেয়
বসল। পছেনর িদেক তািকেয় বাঝার চ া করল যাবার সময় হেয়েছ িকনা। কাuেক
দখেত পল না স।
আবার িসেট হলান িদল। মেনহেc কােন িকছুeকটা লািগেয় গান নেছ।
eকটু পরi আবার িকছু eকটা টর পল স। dর থেকi a ন দখল সামান
নেড় uঠল গািড়টা। সাদা রেঙর িবশাল িজপ। anত কািট টাকা দাম, aনুমান করল a ন।
াiভার দরজা খুলল। িকছু eকটা নাড়ােc তার গািড়। দরজা খুেল িনেচ পা
রাখল স। ঘুরল। ei সুেযাগটাi কােজ লাগাল a ন। di লােফ eিগেয় eল তার
নাগােলর মেধ । হােতর মুেঠায় িপsলটা uেlা কের ধের সমs শিk িদেয় মারল মাথায়।
eতটুকু শb না কের পেড় গল স।

Hosted: www.boi-mela.com

96

বাবুল uঁিক িদেয়েছ। স eিগেয় eল। dজেন ধের টেন িনেয় গল aেচতন দহটা
িবিlংeর আড়ােল। drত সাচ করল a ন। বুেকর কােছ হাল াের িপsল। সাধারন াiভার
না, eকiসােথ দহরkীর কাজo কের।
eর jান িফের আসেত পাের। তখন যন ঝােমলা না কের স ব বsা করা
দরকার। আপাতত িনেচ আর কu নi বাঝা যােc।
বাবুল যন বুঝেত পারল a ন িক করেত চায়। মুhেত দিড় হািজর করল স।
dহাত িপছেন eেন ভাল কের বঁাধল dজন িমেল। দিড়র eকটা aংশ পঁিচেয় িদল গলার
সােথ। টানাটািন করেলi গলায় ফঁাস লাগেব। কu খুেল না িদেল যমন কাত কের রাখা
হেয়েছ সভােবi থাকেত হেব। মুেখ gঁেজ দয়ার মত িকছু পাoয়া গল না। eকটাi ভয়,
jান িফরেল িচৎকার করেত পাের। সটা করেব বেল মেন হয় না। িনি ত হoয়ার জন
মাথায় আেরকটা ঘা লাগাল বাবুল।
pাথিমক কাজটুকু হেয় গল খুব সহেজi। eবার আসল কাজ। ভতের কজন
আেছ জানা নi। anত dজেনর িবষেয় িনি ত a ন, মntী িনেজ eেসেছ ei গািড় িনেয়,
আর তার ডানহাত, সi ফঁ াসেফেস গলার লাকটা রেয়েছ। কানভােব টেন বর করেত
হেব oেদর।
eরi মেধ বাবুল জানাল গািড়টা aেকেজা হেয় গেছ। anত ei গািড় িনেয়
যেত পারেব না কu।
িনি n হল a ন। eেকবাের চুড়াn মাকােবলার pস'িত।
বািড়টার িদেক তাকাল a ন। পুরেনা ধরেনর বািড়। মুল গেটর সাজা িনচতলায়
বসার ঘর। দরজা পুেরাটাi খালা। eখান থেকi িসঁিড় দখা যায় দাতলার। বসার ঘর
ছাড়া িনচতলার কান ঘের আেলা নi। তারমােন লাকজন যা আেছ সব দাতলায়।
গািড়টা যখােন থেম আেছ তার oপর ঢালু ছাদ। নkাকরা। eটা িদেয় দাতলার
বারাnায় যাoয়া যােব সহেজi। eল সেপর বািড়টার di pাn বাদ িদেয় বািকটায়
বারাnা। eকবার বারাnায় uঠেল য কান যায়গায় যাoয়া যােব। সটাi করার pস'িত
িনল a ন। বাবুলেক বলল িনেচ থেক নজর রাখেত।
িপsলটা িপছেন বেl gঁেজ লাফ িদেয় লাহার মটা ধরল a ন। হােত ভর
কের uিঠেয় ফলল শরীর। পা িপছলােত পাের। সাবধােন দয়ােলর কােছ পৗছাল স।
eকটু eকটু কের দয়াল ধের eেগােত লাগল বারাnার িদেক। oর িদেক eবং eকi সােথ
িনচতলার দরজার িদেক চাখ রাখেত বাগােনর িদেক সের গেছ বাবুল। eেকবাের খালা
যায়গায় দঁািড়েয় আেছ স।
হঠাৎi eকজন লাক বর হল িনচতলা থেক। দয়াল ঘঁেস eেকবাের জেম গল
a ন। eকটু নড়াচড়া করেলi চােখ পরেব স।
লাকটা গািড়র িদেক চেয় আেছ। াiভারেক দখার চ া করেছ। তখনi
বাবুলেক দখেত পল লাকটা। eক মুhত তািকেয় থাকল তার িদেক। তারপরi িচনেত
পারল e oেদর লাক না। িপsল বর করল স।
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gিল করল বাবুল। কাথায় লাগল বাঝা গল না, পের গল লাকটা। সi
aবsােতi gিল করল বাবুলেক।
drত বািক যায়গাটুকু পার হল a ন। রিলং ধের ফলল। eকলােফ uেঠ পরল
বারাnায়।
মািটেত পেড় গেছ বাবুল। েয় আেছ। সi aবsায় আবার gিল করল
লাকটােক। মুhেত নড়াচড়া থেম গল লাকটার। a ন দখল দাতলার eকটা দরজা খুেল
গল। সখান থেক বর হল eকজন। তারo হােত িপsল।
িপছন থেক আেলা পেরেছ বেল মুখ দখা যােc না। বাঝা যােc মাথায় সামেনর িদেক
টাক। সানালী নkাকরা সাদা কাট পড়েন। ভাবভি বেল িদেc কuেকটা eকজন।
পািতমntী।
তার িপছেন মাটােসাটা আেরকজন uঁিক মারল।
বারাnায় বর হেয়i সাজা বাবুলেত েয় থাকেত দখল মntী। িপsল uঠাল।
dহােত িপsল ধেরেছ। তাক করেছ। gিল করল a ন। িচৎ হেয় পের বারাnার ছােদ gিল
করল লাকটা। তারপরi dহাত ছিড়েয় গল dিদেক।
িপছেনর মাটা লাকটা দখেত পেয়েছ বাবুলেক। eবার a নেকo দখল।
মুhেত ঘুের দৗড় িদল ঘেরর িদেক। আেরকটা gিল করল a ন। লাগল িক লাগল না বাঝা
গল না, সi aবsায়i দৗেড় ভতের গল লাকটা।
বাবুেলর িদেক তািকেয় দখল a ন। oঠার চ া করেছ। পা টলেছ। gিল লেগেছ
কাথাo। কানমেত uেঠ দঁাড়াল। হােত িপsল ধের তািকেয় আেছ a েনর িদেক। বুিঝেয়
িদেc স িঠক আেছ।
আেs হঁেট খালা দরজার কােছ eেস দঁাড়াল a ন। মাটা লাকটা আেছ
ভতের। থাকেত পাের আেরা লাকজন। য কান িদক থেক gিল ছুেট আসেত পাের য
কান সময়।
পােয়র কােছ পেড় থাকা দহটা eকবার দখল a ন। পািলশ করা চহারা। ছাট
কের ছাটা গাফ, বকহ াম াiল চুল। কেয়ক মুhত আেগo িনেজেক eমন eকজন ভাবত
য iেc করেল যা খুশী করেত পাের। eখােন eেসিছল হয়েতা তমনi িকছু করার
পিরকlনা করেত। eখন স সবধরেনর িহেসব িনেকেশর বাiের।
কান সাড়াশb শানা যােc না ভতর থেক। মেনহেc মাটা লাকটা ছাড়া আর
কu নi। থাকেল বর হত। মাটা লাকটা লুিকেয়েছ কাথাo। ঘাপিট মের আেছ
আড়ােল। বাiের যােব না, বাবুল রেয়েছ সটা জােন স।
ঘের ঢুকল a ন। কেয়ক ফঁাটা রk পেরেছ। লাকটার শরীর থেক বিরেয়েছ।
স যিদ eকাi থােক তাহেল তােক ei দাগ দেখ খুেঁ জ বর করেত পারেব স। আেরকবার
বাiের তাকাল a ন। বাবুল িনচতলার িদেক eেগােc। eিগেয় eেসেছ aেনকটা। িনচতলায়
ঢুকেছ।
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সাবধােন ভতের ঢুকল স। gিল করার জন িপsল তরী। মাt dটা gিল কেরেছ
স, আেরা anত চারটা থাকার কথা। ঘেরর আেরক দরজা িদেয় ভতেরর িদেক eেস পরল
স। রেkর দাগ ঘর থেক বিরেয় িকছুdর িগেয় আেরক ঘের ঢুেকেছ। তারমােন oi ঘের
আেছ লাকটা। ঘেরর দরজা খালা।
সাবধােন দরজার কােছ eেস দঁাড়াল a ন। gিলর শb নল িনচ থেক। পরপর
dবার। বাবুেলর সামেন পেরেছ কu। aথবা বাবুল কােরা সামেন পেরেছ। ক কােক gিল
করল ক জােন?
ঘের uঁিক িদেয় aবাক হল a ন। aেনক বড় ঘর। িনচ থেক ei ঘেরi আেলা
দেখেছ স। eকিদেক বড় িবছানা পাতা। eকপােশ বড় টিবল, কেয়কটা চয়ার। মেঝয়
সুnর নkা করা কােপট। কােপট টেন eকিদেক সরােনা। eকটা কােঠর চৗেকা ঢাকনা
পিরsার দখা যােc। গাপন দরজা। ভয় পেয়েছ লাকটা। তােক য রkা করার স যখন
নi তখন পালােনাi সবেচেয় ভাল মেন কেরেছ স। ভয় পেয় পািলেয়েছ।
ঘরটা দাতলায়, গাপন পথ িদেয় বাiের যাoয়া কানমেতi সmব না। িনেজেকi
বুঝাল a ন, eটা খুব বশী হেল গাপন কান ঘর। সmবত িনচতলায়। হয়ত িনচতলায়
ঘের ঢাকার কান দরজা নi, হয়ত বাঝাo যায় না সখােন কান ঘর আেছ। eটাi
eকমাt পথ ঘের ঢাকার। কােপট না সিরেয় কu বািড় সাচ করেল সহেজ সi ঘেরর
খঁাজ পােব না।
চািরিদেক eকবার তাকাল a ন। eখােন বেসi আলাপ করিছল oরা। ঘের
eখেনা িসগােরেটর গn। e াসে , িসগােরেটর প ােকট, লাiটার টিবেল রাখা।
িপsলটা নামাল a ন। ei ঘের কu থােক। সmবত মাটা লাকটা। তার
জামাকাপড় দখা যােc। eকটা রােতর পাষাক রাখা আেছ চয়াের। সটাi বেছ িনল স।
চৗেকা কাঠটা টেন দখল সরােনা যােব। eরi িনেচ বেস আেছ লাকটা। িন য়i
ast রেয়েছ সােথ।
লাiটারটা eেন আgন ধরাল কাপেড়। ভালভােব ধরার সুেযাগ িদল। ধঁায়ায় ভের
গল ঘর। কাঠটা টেন সামান ফঁাক কের িনেচ ফেল িদল স jলn কাপড়টা। তারপর
ঢাকনা িদেয় ঢেক িদল। যিদ বর হoয়ার aন পথ না থােক ধঁায়ায় দমবn হেয় মরেত
হেব, নয়ত বর হেত হেব। িপsল হােত িনেয় aেপkা করেত থাকল a ন।
কেয়ক িমিনট কেট গল। কান সাড়াশb পাoয়া যােc না।
aন কান দরজা িদেয় িক পালাল?
দরজার কােছ eেস দঁাড়াল স। দরজায় দঁািড়েয় িসঁিড় দখা যায়। বাবুল টলেত
টলেত uেঠ আসেছ িসঁিড়র রিলং ধের। a নেক দেখ থামল। হঁাসল।
তkুিন শb নল a ন। কােঠর পাটাতেনর িনচ থেক। কu ধাkােc সটা। িপsল তাক
কের থাকল a ন। eকট ◌ুপরi eকিদেক সের গল কাঠটা। pথেমi লাকটা dহাত uচু
কের দখাল হাত খািল। তারপরi মাটা লাকটার মাথা দখা গল। কঁাশেছ। মুখ লাল হেয়
গেছ। মাথা বর কেরi দখল a নেক। সাজা িপsল ধের আেছ তার মাথার িদেক।
Hosted: www.boi-mela.com

99

িপsল তাক কের রেখ oেক oঠার সুেযাগ িদল a ন।
uেঠi েয় পরল লাকটা। eমিনেতi aিতিরk মাটা, তারসােথ মেন হয়
াসকে র সমস া আেছ। ধঁায়ায় eেকবাের কািহল হেয় গেছ। gিল লেগেছ বাধহয়
িপেঠর eকপােশ।
িপsল ধের রেখ oেক সামেল oঠার সুেযাগ িদল a ন। েয় থেকi a েনর
িদেক কাতরভােব চেয় থাকল লাকটা। sাভািবকভােব াস িনেতi uেঠ বসার iি ত করল
a ন। লাকটা uেঠ বসল। তখনi হাত িদল gিল লাগা যায়গাটায়। eতkেন যন টর পল
তার gিল লেগেছ। হাত সামেন eেন দখল তােত রk। কাতরভােব pানিভkা করল স।
‘মাiেরন না ছার, আমার কান দাষ নাi।’
সi ফঁ াসেফেস গলায়।
িপsলটা হােত ধের রেখ দরজার িদেক eেগাল a ন। দরজায় দঁািড়েয় বাবুেলর
িদেক তাকাল। আেরা eিগেয় eেসেছ স। বাঝা যােc আর কu নi বািড়েত। কােছ eেস
দঁাড়াল বাবুল। oর kতটা দখল a ন। কঁােধর eকটা aংশ িছেড় গেছ gিলেত। oেক
বসেত বেল পিরsার eকটুকেরা কাপড় খুেঁ জ বর করল স। চেপ ধরল kতটার oপর।
রkপাতi সবেচেয় বড় সমস া eখন। সভােবi চেপ ধের রাখেত বলল oেক।
মাটা লাকটা নড়েছ না eতটুক।ু মেঝেত পা ছিড়েয় বেস রেয়েছ। তার সব আশা
শষ হেয় গেছ। বাবুলেক দয়াল ঘঁেস বেস থাকেত বলল a ন। eখেনা শিk হারায়িন
বাবুল।
‘oর িদেক িপsল ধের রাখ। নড়াচড়া করেল gিল করেব।’ মাটা লাকটােত
িনেয় বাবুলেক িনেদশ িদল a ন।
মাটা লাকটােক দেখ বাঝা যােc স কানরকম ঝুিঁ ক নেব না।
চৗেকা গতটার কােছ eেস uঁিক িদল a ন। িনেচ anকার। সুiচেবােডর সবgিল
সুiচ aন করার পরo আেলা jলল না। eকপােশ মামবািত দেখ সটাi jািলেয় িনেচর
যায়গাটা দখার িসdাn িনল স।
eকটা লাহার িসঁিড় নেম গেছ সাজা িনেচর িদেক। দশফুট, আnাজ করল
a ন। eটাi eকতলার sাভািবক হাiট। নামার pস'িত িনল স। বাবুেলর িদেক eকবার
তািকেয় দেখ eকহােত মামবািত আেরকহােত িপsল ধের সাবধােন নামেত r করল
িসঁিড় িদেয়। নেম িনেচর মেঝেত দঁাড়াল। তার ফলা কাপড়টা িনেভ গেছ aেনক আেগ।
ধঁায়াo কেম গেছ aেনকটা। মােমর আেলায় আবছাভােব দখা যােc সবিকছু। বশ বড়
ঘরটা। কালেচ রেঙর দয়াল। মামবািতটা আেরকটু uচু করল a ন। তখনi দখল সাজা
সামেনর িদেক দয়াল ঘেস কংকােলর মুেখাসপরা eকজন লাক দঁািড়েয়। িকছু বুেঝ oঠার
আেগi তার িপsল থেক gিল ছুেট গল।
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দরজার কােছর লাকdজন লুিটেয় পরল gিল খেয়। আেরকজন িপsল ঘুরােc,
gিল করেব। লাকটা আর তার মােঝ eকটা িপলার। লাফ িদল স। েন থাকেতi gিল
করল। িনচু শােকেসর সােথ পা ঠকল তার। আেরকজন আেছ eিদেক। পা িদেয় শােকেস
ধাkা মারল স। আবারo েন ভেস uঠল শরীর। েন i শরীর ঘুিরেয় gিল করল। তখনi
িকেসর সােথ ঠুেক গল মাথাটা। সব anকার হেয় গল a েনর কােছ।
না a ন না, তুষােরর কােছ। হাসপাতােল যখন jান ফের তখন িকছুi মেন
করেত পারিছল না তুষার। িনেজর নামo না। তখনi a ন নামটা নেত পায় স। oর নাম
a ন না, তুষার। পুেরানাম iফেতখার আহেমদ। isাটন রােড oর খালার বািড়। সখােনi
o বড় হেয়েছ। o যখন eেকবাের ছাট তখন eকটা গািড় eকিসেডn কের। জানালা িদেয়
o িছটেক চেল যায় বাiের। oর বাবা-মা গািড়র ভতের িছেলন। oর মেন নi তােদর কথা।
খালা কখেনা মেন করেত দনিন। মােয়র চেয় বশী আদর িদেয় মানুষ কেরেছন তােক।
o িফেরেছ তােক কান খবর না িদেয়। তােক চমেক দেব বেল। হঠাৎ কের হািজর
হেব তার সামেন। রাsায় ট ািk থািমেয় সn িকনেত ঢুকল দাকােন। জসিমন। খালার খুব
িpয়।
ছা eকটা মেয় তার কাপড় ধের টানল। বলল তার নাম জসিমন। তারপরi
কংকাল আঁকা মুেখাস পরা কেয়কজন লাক। তােদর হােত িপsল।
সব মেন পেরেছ oর।

িপsলটা িনচু করল তুষার। মানুষ না oটা। eকটা মুেখাস ঝুিলেয় রাখা হেয়েছ
দয়ােলর সােথ। মামবািতর আেলায় oটােকi দঁাড়ােনা মানুষ মেন কেরিছল স। eমন বn
ঘের মানুষ থাকেত পাের না। িপsলটা বেlর ফঁােক gঁেজ রেখ িদল স। eখন oটা
দরকার হেব না।
সামেনর দয়ােলর িদেক eিগেয় গল তুষার। কােলা িকংবা বাদামী রেঙর দয়াল।
সারা গােয় িবিভn ধরেনর রাiেফল ঝুলােনা। যন aেstর pদশনী, িমuিজয়ােম সািজেয়
রেখেছ। দয়ােল ঠস িদেয় রাখা আেরা aেনকgেলা। eত ast কাথায় ব বহার কের? খুব
শিkশালী ast মেন হেc। eসl রাiেফল, বেলিছেলন eখলাস সােহব। মেনহয় egেলাi।
িনেচ কেয়কটা কােঠর বাk। িনচু হেয় ভাল কের দখল তুষার। তালা িদেয়
আটকােনা লmােট বাk। দেখ কিফন মেন হয়। ধাkা মের দখল eতi ভারী য eকা
সরােনা যােব না। সরােনা দরকারo নi। হয়ত রাiেফল, হয়ত gেনড িকংবা আেরা বড়
িকছু।
eত ast- িনেয় ধরা পরেল সারােদেশ হৈচ পের যােব। কানমেতi পাশ কািটেয়
যেত পারেব না।
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ঘুের oপের oঠার িসঁিড়র িদেক পা বাড়াল তুষার।
বাবুল বেস আেছ দয়ােল ঠস িদেয়। হােত িপsল তাক করা। িপsেলর মুখটা
তার িদেক। চােখ সাবধানী দৃি । িনচ থেক gিলর শb েনেছ স। তুষারেক দেখ জার
কের হঁাসল যন। oর aবsা আেরা খারাপ হেয়েছ মেন হেc। তার সাধ মত স কাজ কের
যােc।
oর কােছ eেস বসল তুষার। আেরকবার দখল oর kত। রk বর হেc না,
িকন' ei aবsায় বিশkন থাকেতo পারেব না স। িচিকৎসার ব বsা করেত হেব।
িসdাn িনেয় ফলল স। বলল, ‘ শান বাবুল, আিম বাiের যািc। তুিম ei
aবsায় যেত পারেব না। ekুিন পুিলশ আসেব, oরা তামােক হাসপাতােল িনেয় যােব।
পুিলশ দেখ ভয় পয় না। oরা তামােক িকছু বলেব না। িঠক আেছ?’
কানমেত মাথা নেড় সায় িদল বাবুল।
uেঠ দঁাড়াল তুষার। দরজার কােছ িগেয় ঘুরল। মাটা লাকটা তািকেয় আেছ তার
িদেক। e লাক ধুত। eভােব আহত বাবুেলর oপর িনভর করা িঠক হেব না। o jান হারােত
পাের। ei লাকটা স সুেযাগ কােজ লাগােব।
ঘুের eেস লাকটার হাত-পা ভাল কের বঁাধল স। কu খুেল না িদেল eকা
কানমেতi খুলেত পারেব না। তােক uেlািদেক eমনভােব মুখ কের রাখল যন বাবুেলর
িদেক দখার সুেযাগ না পায়। oেক িনেয় আেরকবার সাবধান করল বাবুলেক।
‘দরকার হেল gিল করেব, তেব মের ফল না। oর কথা বলা দরকার।’
বাবুল মাথা নেড় বুঝাল স বুেঝেছ।
গট খুেল রাsায় eেস তুষার দখল বৃি বশ কেম eেসেছ। তুষারেক দেখ
anকার থেক বিসর eিগেয় eল। aবাক হল তুষার, o যায়িন eখেনা। িকংবা গেলo
িফের eেসেছ।
তুষার বলল, ‘চেলা। বাবুল ভতের আেছ, eখােন থাকেব িকছুkন।’
বিসর বলল, ‘eiহােন খারান সার, গািড় আিন।’
স চেল গল anকােরর মেধ ।
সখােনi রাsায় দঁাড়াল তুষার। আেশপােশর কান বািড়েতi eখন আেলা দখা
যােc না। জাের বৃি না থাকেলo বাতাস বiেছ। লাকজন ঘেরর জানালা eঁেট িদেয়েছ।
সামেন পা বাড়ােতi কামেড়র কােছ িপsলটা হােত ঠকল তুষােরর। eটার কান pেয়াজন
নi আর। িপsলটা খুেল ছুেড় ফেল িদল দয়ােলর oপর িদেয়। পুিলশ চািরিদেক খুজ
ঁ েল
oটাo পােব।
anকার থেক িম কটা ঠেল রাsায় আনল বিসর। তুষার uেঠ বসেতi াট িদেয়
রoনা হল মােড়র িদেক।
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রাsাঘাট eেকবাের ফঁাকা। সব দাকানপাট বn হেয় গেছ। মােড় িগেয় eকটা
খালা দাকান দখেত পল তুষার। eখান থেকi ফান কেরিছল ফঁ াসেফেস গলার
লাকটার কােছ। সi ছেলটাi বেস আেছ eখেনা।
দাকােনর সামেন নেম বিসরেক চেল যেত বলল স, ‘বাবুেলর বািড়েত বলেব
oর িফরেত দরী হেব। oর জন িচnা না কের।’
বিসর চেল যেত স ঢুকল দাকােন। তােক দেখi হঁেস সামেনর িদেক ফান
eিগেয় িদল ছেলটা।
eখলাস সােহেবর ফান uঠাল eকজন পুrষ মানুষ। সরাসির কােজর কথায় গল
তুষার, ‘আিম eখলাস সােহেবর সােথ কথা বলব। খুব জrরী। আমার নাম a ন।’
eখলাস সােহব বাধহয় জেগi িছেলন। সময় িনেলন না ফান ধরেত।
‘হঁ ােলা, আিম a ন। আপনােক ekুিন িকছু কাজ করেত হেব। gলশান 7 নmর
রাড 21 নmর বািড়েত পুিলশ পাঠােনার ব বsা কrন। oটা ei দেলর ঘঁািট। oখােন aেনক
ast পােবন eকটা লুকােনা ঘের। কেয়কজন লাকেকo পােবন। বাবুল নােম eকটা ছেল
oেদর পাহারা িদেc। ছেলটা oেদর দেলর কu না। oেক তাড়াতািড় হাসপাতােল নয়া
দরকার। দরী করা যােব না। 7 নmর রাড, 21 নmর বািড়।’
আর িকছু বলার সুেযাগ না িদেয় ফানটা রেখ িদল তুষার।
a েনর কাজ শষ।

বৃি র জার আবার বেড়েছ। বড়বড় ফঁাটা পড়েছ eকটানা। পড়-ক। রাsা
eেকবাের ফঁাকা হেয় গেছ। গািড় পাoয়া যােব না মেন হয়। না যাক। হঁেটi চেল যাব।
কতi বা সময় লাগেব? eকঘnা, বড়েজার দড়ঘnা। দড়ঘnায় পৗেছ যাব আমার
িঠকানায়। আমার সi পিরিচত গিল। সi পিরিচত দরজা। বাiের থেকi হাত ঢুিকেয় গট
খুেল ফলেত পারব। ঘুটঘুেট anকােরo কান ঠাkর না খেয় ঘের ঢুকেত পারব। সাজা
uপিsত হব খালার সামেন। তােক eেকবাের হতভm কের িদেয়।
যিদ লাডেসিডং থােক? সিত i চমেক দয়া যায় খালােক। কঁাপাকঁাপা
মামবািতর আেলায় আমােক দেখ চমেক uঠেবন। বলেবন, ‘আের তুষার, িকভােব eিল?’
পিরsার যন নেত পলাম তার কn।
খালােক আেরা চমেক িদেল কমন হয়? যিদ রেবকােক সােথ িনেয় যাi?
eেকবাের হতবাক হেয় যােবন িতিন। তারপর কানমেত সামেল িনেয় বলেবন, ‘তুষার, তুi
পারিল eমন কাজ করেত? আমােক না জািনেয়? িক ছেল র তুi!’
রেবকা িক যােব আমার সােথ?
( শষ)
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