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অিপত গ িট স ণূ কা িনক মি ে র অবদােন রিচত একিট ক কািহনী মা । বা েবর 
েকােনািকছরু সােথ িমল েরেখ গ িট রিচত হয়িন। এরপরও পিৃথবীর হাজারও ঘটনা ও হাজারও 
চিরে র সােথ গে র চির  বা ঘটনা িমেল েযেতই পাের। েসে ে  ঘটনািট কাকতালীয় ঘটনা বেলই 
িবেবিচত হেব। 
 
 
 

- -  েলখক। 
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ভূিমকা 
 

েকােনা কারণ ছাড়াই েকােনা এক স ায় গ  েলখার ভতূ মাথায় চাপেলা। এমনই ভতূ, েয ভতূ িনেজেক 
িনেয়ই িলিখেয় ছাড়েলা। গ  েলখার সময় ভ া ায়ার খুব মেন ধেরিছল। ভ া ায়ার নােম আসেলই 
েকােনা াণী আেছ িক না, এটা িনেয় রীিতমেতা গেবষণা চলেছ িব ানীেদর মােঝ। তেব এ কথা সিঠক 
েয, েকােনা েকােনা অ েলর মা ষ িনেজেদরেক ভ া ায়ােরর অ সারী েমেন জীবন যাপন কের। তারা 
সিত ই একজন আেরকজেনর র  পান কের থােক। এমন িকছ ুদৃ  এএ এন চ ােনেল ায়ই েদখােনা 
হয়। তেব তােদর  তথা ভ া ায়ার নােমর অ তূ েকােনা জ  আসেলই সিৃ েত আেছ িক না, েয 
পিূণমার রােত দ  েবর কের িশকােরর েখঁােজ েবিরেয় পেড় এবং হােতর কােছ কাউেক েপেলই ঘােড় 

দ  বিসেয় েদয়, তা এখেনা জানা যায়িন। 
 
তেব ভ া ায়ােরর াথিমক অথ বা েড়র একিট জািত। এই জািতর বা ড় মা েষর র  চুেষ েখেয় 
থােক। তেব বা ড় েথেক তা মা েষর মেধ  কীভােব আসেলা, এটা িক আেদৗ সত  েকােনা ব াপার িক না, 
নািক েকােনা এক কা িনক গ কােরর সিৃ র ফল, তা ভিব েত েকউ হয়েতা আিব ার করেব। 
 
অিপত গে  অিত সাধারণ পিরবােরর এক েছেলর সে  ায় কাকতালীয়ভােব পিরচয় হয় িম ক 

ভােবর রী একিট েমেয়র। পের েসই েমেয়র পিরবােরর সে ও জিড়েয় যায় েসই েছেলিট। তেব 
েমেয়িটর মেধ  অ তূ িকছ ুআচরণ ল  কের েছেলিট। থম েযিদন পিরচয়, েসিদনই েছেলিটেক েকমন 
েযন সে াহন কের েফেল েমেয়িট। িনেয় যায় ঘুেমর রােজ । এরপর একিদন েছেলিট েমেয়িটর 
পািরবািরক সেূ  জানেত পাের েয েকােনা এক দরেবেশর শয়তানী অিভশােপর ফেল েমেয়িটর জীবন 
ভ া ার  ারা অিভশ । তেব, এই ভ া ায়ার  েথেক মুি  পাবার েকােনা না েকােনা উপায় আেছই।  
 
েসই উপােয়র েখঁােজই েবিরেয় পেড় েছেলিট।  হয় নতুন এক পেথর। এই অজানা পেথর সবচাইেত 
বড় আত , েমেয়িট িনেজই, যােক সে  িনেয় েবিরেয়েছ েছেলিট। ইে  করেল িনেজর জীবেনর ঝুঁিক না 
িনেলও পাের েছেলিট, িক  ঝুঁিক তােক িনেতই হেব। ভ া ায়রে র অিভশাপ েথেক িন াপ এই 
েমেয়িটেক তােক মু  করেতই হেব। কারণ, তত েণ তােক ভােলাবাসার ব েন জিড়েয় েফেলেছ 
েছেলিট। 
 
 
আিম গ  খুব ভােলা িলিখ এমনটা দািব করেবা না। তেব আশা করিছ আপনােদর ভােলা লাগেব। আর 
গে র বানান িকংবা অ া  সকল কার ভলু মা র দিৃ েত েদখার অ েরাধ রইল। 
 
 
িপিডএফ/ইবকুিট ডাউনেলাড করার জ  আপনােক অসংখ  ধ বাদ।
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থম পবঃ 
 
১.  
িতন ঘ টা হেলা বেস আিছ। একিট িবেশষ কােজ ঢাকার বাইের এেসিছলাম। আজ িফরিছ। েদেশর 
রাজৈনিতক অব া উ াল। জনগণ ঘেরর বাইের খুব একটা েবর হয়না। আমার কাজটা জ ির হওয়ায় 
ঝুঁিক িনেয়ই েবিরেয়িছ। ভাগ েম এখেনা েকান ঘটনার স খুীন হইিন। বাস ে শেন বেস আিছ 
বােসর অেপ ায়। ফা ার এ ে েসর িটেকট িনেয়িছ। নাইট েকাচ। ঢাকা েপৗঁছেত ায় পরু হেয় 
যােব। িমিছল- িমিটং- সংঘষ- লািঠচাজ ইত ািদ এড়ােত রােতর বােস ঢাকা যাি । ৬০ টাকা েবিশ 
িদেয় ফা ার এ ে েসর িটেকট িনেয়িছ। এরা সিত ই বাস খুব ত চালায়। ািফক জ ােম না পড়েল 
বাস থামায়ই না। অব  ত চালােনার নােমর আড়ােল পাঁচবার ভয়াবহ ঘটনা ঘটােনার া ডাল 
আেছ এেদর।  

ফা ার এ ে েসর একজন চালক আমার পিরিচত। নাম মুিহব। মুিহব মামা বেল ডািক। ঢাকার রা ায় 
ঘটনাচে  একিদন পিরচয়। েসই েথেক ায়ই রা ায় চলােফরার সময় েদখা হয়। মােঝমেধ  তার 
গািড়েত ফাও ি পও মাির।  

এমিন সময় তজন- গজন করেত করেত ফা ার এ ে েসর িবশাল কােলা রে র এিস গািড়টা এেস 
থামেলা। এমিনেত চলেত সময় েকান শ  হয় না। চালক ইে  কেরই িনউ াল অব ায় এে েলটর 

তঁা িঁত করেছন। তােতই শ টা হে । িনধািরত ােন এেস থামেলা বাসটা। পারভাইজরেক েদেখ 
পিরিচত মেন হেলা। একট ুিচ া করেতই মেন পড়েলা এ েসই বােসর পারভাইজর,  েযই বােসর 
চালেকর সােথ আমার পিরচয়। আেরা িনি ত হবার জ  বােসর িভতের উিঁক িদলাম। হঁ া,  মুিহব 
মামার গািড়টাই।  

মুিহব অত  িম ক একজন ব ি । ইউনাইেটড ে টেস গািড় চালােনার অিভ তা আেছ তার। 
পরবতীেত েকান এক কারেণ েদেশ িফের আেসন িতিন। পেূবর েপশােতই েযাগ েদন নতনু কের। 
ফা ার এ ে েসর সবচাইেত অিভ তাস  াইভার িতিন। রােতর েকােচ তােক েপেয় অেনকটা 

ি  েবাধ করলাম। 
মুিহব মামার সােথ িকছু ণ আলাপচািরতা েশেষ অ তূ একটা তথ  জানলাম। আজেকর এই নাইট 
েকােচর যা ী নািক মা  ইজন। একজন েতা আিম। অপরজন েক জানেত পারলাম না। মুিহব মামা 
বাস াে ডর কাউ টােরর েভতর িদেক েগেলন। আিম বেস রইলাম। আধঘ টা পর বাস ছাড়েব। তত ণ 
বেস থাকা ছাড়া উপায় েনই। আেশপােশর েদাকান েলা ব  হেয় েগেছ আেরা আেগই। রা ায় টহল 
পিুলেশর গািড় ঘুের েবড়াে  অলস ভি েত। আবহাওয়া অত  ঠা ডা। েথেম েথেম দমকা হাওয়া 
একরাশ ধেুলা উিড়েয় িদেয় যাে । এমন সময় পােয়র শে  িফের তাকালাম। মুিহব মামা িসগােরট 
হােত দাঁিড়েয়। বলেলনঃ চেলন মামা,  যাওয়া যাক। যা শীেতর রাত,  আজ রােত আর েকউ আসেব 
না। ধ ু ধ ুবেস থাকার েচেয় চেল যাওয়াই ভােলা। পের ঝড় আসেল িবপেদ পড়েবা। 
আিম িজে স করলামঃ তা মামা,  আমার মণস ীটা েক? কথাবাতা বলা যােব? নািক না? 
মুিহব মামার েচােখমুেখ হালকা হািসর আভা েদখা েগল। বলেলনঃ ধ ুকথাবাতা না,  ইিতহাসও রচনা 
করা েযেত পাের। 
আিম িকছইু না বেুঝ তািকেয় রইলাম। মুিহব মামার িপছেন িপছেন বােস িগেয় উঠলাম। িনেজর িসেট 
বেস িপছন িদেক িফের তাকােলন মামা। বলেলনঃ বািড় েথেক রাগ কের েবিরেয় আসা এক ছা ী আজ 
রােত আমার েকােচর ি তীয় যা ী। বািড় িফের যাে । িনরাপ াহীনতায় ভগুেছ। আিম অব  বেলিছ 
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আপনার কথা। বেলিছ আপিনও ঢাকায় যাে ন। 
আিম িজে স করলামঃ আিম িক িসিকউিরিট গাড নািক!  আর আমােক িনরাপদই বা মেন করেব েকন? 
িতিন বলেলনঃ আমরা সবাই ভরসা িদেয়িছ। 
আমার চ  রাগ লাগেলা মামার উপের। েকাথায় একট ুআরাম কের বািড় িফরেবা। তা না,  েকাে েক 
এক েমেয় জুেড় িদেয়েছ। এখন েমেয়টা নাকউচুঁ ভােবর না হেলই র া।  

গািড়েত উেঠ বেস রইলাম। েমাবাইল েসটটা েবর কের েগমস েখলেত থাকলাম। িব িবখ াত াকস 
েগম। এই েগম েবাধহয় মা ষ শত শত বছর ধের েখেল আসেছ। এই েগমটা েক আিব ার কেরেছ খুব 
জানেত ইে  করেলা। েক জােন,  হয়েতা েকাথাও েকােনা েরকড সংরি ত েনই এই েগেমর 
আিব ারক িকংবা ৈববতিনক ধারা স ে  েকান তথ । এতসব ভাবিছ,  এমন সময় িমউিজক েবেজ 
উঠেলা বােসর েসেট। েচনা েচনা লাগেলা রটা। মি  খুব ব  িছল িবধায় পিরিচত জনি য় গানিট 
িচনেত েদির হেলা।  

গােনর মােঝ মুিহব মামার ডাক নেত েপলাম। াইিভং িসেট বেস আেছন িতিন। আমােক তার েচাখ 
িদেয় জানালার বাইের েপছেনর িদেক ইশারা করেলন। আিম িকছ ুনা বেুঝই পােশর জানালা িদেয় বাইের 
তাকালাম। েচােখ পড়েলা তখনই। 
অসাধারণ পবতী একটা েমেয় েহঁেট আসেছ। কঁােধ একটা ব াগ েঝালােনা। িচকন গড়েনর েমেয়টার 
চুল েলা েখালা। বল বাতােস সব েলা চুল উড়েছ। বাতােসর কারেণ সামেন এেগােত পারেছ না 
েমেয়টা। অব  এর কারণ বাতােসর েবগ নয়,  বাতােসর সােথ উেড় চলা বাল।ু বাংলােদেশর রা াঘােট 
আবার বালরু অভাব েনই। একট ুেজাের বাতাস বইেলই েসেরেছ,  েচাখ বাঁিচেয় হঁাটাই মুশিকল হেয় 
পেড়। েযমনিট হেয় পেড়েছ এই েমেয়িটর। 

 
আিম আমার িসেট েসাজা হেয় বসলাম। েমেয়িটর উপর েথেক েখয়াল সের আসেতই েটর েপলাম বােস 
এখেনা গান বাজেছ। বঝুেত পারলাম মুিহব মামা একটা নাটকীয় কা  ঘিটেয়েছ। রাগ লাগেলা। িক  
িকছ ুবললাম না। িশি ত মা ষ। এমিনেতও খুব ভােলা চিরে র। একট ু িুম করেতই পাের। এসব 
েভেব আর িকছ ুবললাম না।  

আধঘ টা পর। বাস তগিতেত চলেছ। আিম দা ণ েরামা কর একটা যা া উপেভাগ করিছ। গভীর 
রাত। বাইের ঝেড়া হাওয়া। িবশাল একিট বাস। ায় খািল। ভাবেতই অ রকম লােগ। পেুরা ব াপারটা 
আিম েবশ উপেভাগ করিছলাম। 
এরইমােঝ মুিহব মামার সােথ অেনক কথা বললাম িবিভ  িবষেয়। িতিন আমার পড়ােলখা ও অ া  
িবষেয় েখঁাজখবর িনেলন। ল  করলাম,  মুিহব মামা খঁুিটেয় খঁুিটেয় আমার সব ব াপাের কথা বলেছন। 
মেন হি ল কাউেক আমার স ে  পির ার একটা ধারণা িদে ন। কােক িদে ন েসটা বঝুেত েদির 
হেলা না। নাহ,  মুিহব মামার ুিম মা া ছািড়েয় যাে । িকছ ুএকটা করা দরকার। িক  কী করেবা 
বঝুলাম না। 
অব  েমেয়টােক েদখলাম আমােদর কথাবাতা মেনােযাগ িদেয় নেছ। িবেশষ কের আিম যখন কথা 
বিল,  আমার িদেক একদেৃ  তািকেয় থােক। আিম অব  ওর িদেক খুব একটা তাকােত পািরিন। 
েমেয়েদর িদেক আিম েবিশ ণ তািকেয় থাকেত পািরনা। আর েচাখােচািখ হেল েতা কথাই েনই,  
আপনা- আপিন েচাখ সের আেস। অব  েমেয়টার িত আমার েকান আ হ েনই। ধ ুজানেত ইে  
করেছ কী জ  বাসা েথেক েবর হেয় িগেয়িছল েমেয়টা। ওর জ  একট ুমায়াই লাগেছ। েচােখমুেখ 
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ি ার ছাপ । েবাঝা যাে  এই দীঘ পথ একটা াইভার,  পারভাইজর আর অেচনা একটা 
েছেলর সােথ কাটােত েস ভয়ই পাে । তেব আিম আপাতত তার িচ া মাথা েথেক বাদ িদলাম।  

 

 

২.  
রাত েদড়টা। মহাসড়েক গািড় উেঠ আসার পর মুিহব মামার সােথ আর েকান কথা হয়িন। এত আরােমর 
রাত,  িক  ঘুম আসেছ না েমােটই। েচাখ ব  করেলই মেন হে  অত  রী একটা েমেয় আমার 
িদেক তািকেয় থাকেছ। 
েমেয়টা কী করেছ েদখেত সামেনর িদেক তাকালাম। েদখলাম েমেয়টা িসট েথেক উেঠ এিদেকই 
আসেছ। ভাবলাম,  ফ ােনর িনেচ বসেত যাে । বাইের চ  বাতাস থাকায় াইভার এিস চালানিন। 
জানালার কঁাচ েখালা েতা অস ব। বাতােস িসটসহ উে  েযেত হেব। সব জানালা ব  থাকায় বােসর 
িভেতর েমাট গরম অ ভতূ হি ল। তাই মাথার উপের ফ ান েলা চািলেয় েদয়া হেয়েছ। েমেয়টা 
েযখােন বেসিছল,  েসখােন ফ ান েনই। তাই হয়েতা ফ ােনর িনেচ বসেত যাে । এসব েভেব যখনই 
মাথা আবার তলুলাম,  েদখলাম েমেয়টা আমার পােশ দাঁিড়েয় আেছ। থেম পােয়র িদেক তাকালাম। 
হঁ া,  দাঁিড়েয়ই আেছ। তারপর েমেয়টার িদেক তাকালাম। র একেজাড়া েচােখ েচাখ পড়েলা। 
েমেয়টা িম  ক ের িজে স করেলাঃ আিম িক আপনার পােশ বসেত পাির,  ভাইয়া? 
আিম েসাজা উপেররর িদেক তাকালাম। আমার উপেরই ফ ানটা ঘুরেছ। আিম বােসর বামপােশর িসেট 
বেসিছলাম। িজে স করলামঃ আপিন িক জানালার পােশ বসেবন নািক িভতেরর িদেকই বসেবন? 
েমেয়টা বলেলাঃ আিম িভতেরর িদেকই বসেত পারেবা। 
জানালার িদেক সের বেস ওেক জায়গা কের িদলাম। আমার পােশ বসেলা ও। িকছু ণ ইত ত করেলা। 
বঝুেত পারলাম িকছ ুবলেত চাে । সময় িদলাম। এত েণ একটা ব াপার পির ার হেয় েগল। ওর 
মেধ  েতমন একটা জড়তা েনই। ভােলাই হেলা। আমার মেধ  জড়তা আেছ। জেনর মােঝই জড়তা 
থাকেল কথা বলা মুশিকল হেয় েযত। 
অবেশেষ আমার িদেক সরাসির তাকােলা েমেয়টা। বলেলাঃ আিম নকশী। ঢাকার বনানীেত বাসা। 
আপিন? 
বললামঃ আিম মন। িমরপরু ১০ ন র েসকশেনর িদেকই থািক। 
এরপর কথা হািরেয় েগল। চুপচাপ বেস বাইেরর অ কার কৃিত উপেভাগ করলাম। িকছু ণ পর 
েমেয়টা মােন নকশী বলেলাঃ বাইেরর আবহাওয়াটা েকমন না? চ  শীত,  েসইসে  বাতাস। 
মাথা ঝাঁকালাম। হঁ া,  অ তূ আবহাওয়া। বাসায় থাকেল ঘুমােনা েযত আরােম। 
নকশী বলেলাঃ আিম অব  ঘুমােত পারতাম না। এমন িদেন আমার ঘুম ভােলা হয় না। 
ও। আমার ভালই হয়। অ া  িদেনর েচেয় েবিশ ভাল। 
আবার িকছু ণ চুপচাপ। ও বাসা েথেক েকন েবর হেয়েছ েসটা এখেনা জানেত ইে  করেছ। তাই েশষ 
পয  িজে স কেরই েফললাম। 
েতা আপিন এতদেূর িক েকান কােজ এেসিছেলন। 
হাসেলা নকশী। আমার এক বা বীর বািড় এিদেকই। একাই েযেত েচেয়িছলাম। েবাকািম কেরিছ। 
এেসই যখন পেড়েছন েদখা কেরই েযেত পারেতন। 
মাথা নাড়েলা নকশী। এখন আর েযেত ইে  করেছ না। এছাড়াও বাসার সবাই িন য়ই িচি ত হেয় 
পেড়েছ আমার জ । 
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আিম িজে স করলামঃ বাসায় েযাগােযাগ কেরেছন? না- সচূক মাথা নাড়েলা নকশী। বললামঃ করা 
উিচৎ িছল েতা। 
িকছ ুবলেলা না নকশী। আিম বললামঃ আপিন চাইেল আমার েমাবাইল েফানটা ব বহার করেত পােরন। 
েদখলাম ি ধা করেছ নকশী। আিম আমার েসলেফানটা ওর হােত িদলাম। বাসায় েফান করেত বললাম। 
নকশী কৃত  দিৃ েত একবার আমার িদেক তাকাল। তারপর বাসায় েফান করল। িকছু ণ কথা বলার 
পর েফানটা আমার হােত িদেয় বলেলা তার মা নািক আমার সােথ কথা বলেত চাে ন। আিম জানতাম 
িতিন চাইেবন। েমেয় কার সে  আেছ েসই েখঁাজ িতিন অব ই েনেবন। েফানটা হােত িনেয় কােন 
েঠকালাম। সালাম িদলাম থেম। ওপাশ েথেক সালােমর উ র িদেলন নকশীর মা। ক  েন বঝুেত 
পারলাম েমেয়র জ  ি ায় অেনক েকঁেদেছন িতিন। 

শল িবিনমেয়র পর অেনক কথা বলেলন িতিন। েশেষ অ েরােধর ের বলেলনঃ যিদ স ব হয় ,  
নকশীেক তিুম একট ুক  কের বাসায় েপৗঁেছ িদেয় েযও।  

আিম বললাম আ া। 
েফান রাখার পর িচ া করলাম,  নকশীর অিভভাবকে র েযাগ তা আমার েনই। আিম আর নকশী 
সমবয়সী। অেচনা এই পেথ মুিহব মামাই আমােদর জেনর অিভভাবক। তার িত পণূ আ া আেছ 
আমার। তাই এত ণ িনি ে ই িছলাম। িক  ঢাকায় েপৗঁেছ নকশীর দািয়  আমার একার উপর বতােব। 
েসটা েভেব একট ুিচি ত হলাম। পণূ একটা দািয়  কঁােধ পেড়েছ। আ াহ েযন সহায় েহান,  
েদায়া করলাম মেন মেন।  

সময় আর পথ,  েটাই গিড়েয় চলেলা একে  পা া িদেয়। মুিহব মামা আর একিটবােরর জ ও িপছন 
িদেক িফের তাকাে ন না। খুব মেনােযাগ িদেয় গািড় চালাে ন। 

রাত ইটা বাজেলা। আড়াইটা বাজেলা। নকশীর সােথ অেনক কথা হেলা। সময় ভােলা কাটিছল। খুব 
কাছ েথেক িচনলাম ওেক। সহেজই বঝুেত পারলাম,  খুব সহজ সরল অমািয়ক েখালােমলা মেনর 
অিধকারী একটা েমেয় নকশী। ওর মেতা েমেয় সচরাচর েদখা যায় না। েখালা মেনর একজন মা ষেক 

মণস ী িহেসেব েপেয় সিৃ কতােক ধ বাদ িদলাম। 
অেনক কথা হেলা নকশীর সােথ। সহেজই আমার সােথ ে াজ হেয় েগল েস। এরইমেধ  আমােদর 
সে াধন আপিন েথেক তিুম- েত আপে ড হেয় েগেছ। আপে েডর কাজটা অব  আিমই কেরিছ। 
কারণ,  আমার মেত,  কাউেক কাছ েথেক িচনেত বা জানেত হেল,  কােরা সােথ খুব ি  হেত চাইেল 
আপিন শ টা বজনীয়। সরাসির তইু- ও বলা যায় না। তাই তিুম শ টার িবক  েনই। আিম সবসময়ই 
সবার েভতের যাবার েচ া কির। খুব কাছ েথেক জানার েচ া কির। খুব ভােলা ব  ুহবার েচ া কির।  

রাত ২টা ৪৫ িমিনট। হঠাৎই নকশীর হােতর শীতল শ অ ভব করলাম। েদখলাম ও আমার হােতর 
উপর হাত েরেখেছ। ওর িদেক তাকালাম। ও আমার িদেক তািকেয় বলেলাঃ আজ েথেক আমরা জন 
ব ু। েকমন? 
মৃ  েহেস মাথা ঝাঁকালাম। িক সরল তার ভাষা। সহেজই কাউেক আপন কের িনেত পাের েস। 
হাতটা ছাড়েলা না নকশী। আিমও ছাড়ালাম না। ছাড়ােল হয়েতা মেত করেব আিম িবষয়টােক সহজভােব 
িনি  না। আিম ধ ুেদায়া করলাম ঢাকার রা ায় েযন ও আমার হাতটা না ধের। তাহেল আেশপােশর 
মা ষ িবষয়টােক সহজভােব িনেব না। যিদও আিম আর নকশী জািন এই হাত ধরার মেধ  েকান খারাপ 
উে  েনই,  েনই েকান গিহত িচ া। 
েখয়াল করলাম,  নকশীেক আেগর েচেয় অেনক েবিশ রী লাগেছ। ও এখন আমােক িব াস করেত 
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পারেছ। তাই অিন য়তা,  িনরাপ াহীনতা আর ি া িবদায় িনেয়েছ ওর মন েথেক। েচহারা েথেক 
ি ার ছাপ উেঠ যাওয়ায় ওেক অসাধারণ লাগেছ। মেন মেন সিৃ কতার শংসা না কের পারলাম না। 

িক িনখঁুতভােবই না িতিন সিৃ  কেরেছন তােক!  িক িনপণু কািরগর িতিন!  িক অসাধারণ েসৗ য িতিন 
িদেয়েছন নকশীেক। 
এরপর িকছু ণ চুপচাপ কাটেলা। এরপর হঠাৎ েখয়াল করলাম,  নকশীর হাত গরম হেয় যাে । 
হঠাৎই েকাে েক েযন তাপ ঢেুক যাে  ওর েদেহ। অবাক হলাম। িব েয়র েকান সীমা থাকেলা না যখন 
েদখলাম নকশী আমার িদেক অবাক হেয় তাকােলা এবং বলেলা,  েতামার শরীর ঠা ডা হেয় যাে  
েকন? 
সিত ই আমার শরীর বরেফর মত ঠা ডা হেয় যাে । এবং েসটা এত ত েয আিম বাক  হেয় 
েগলাম। নকশী কপােল হাত রাখেলা। বলেলাঃ এত ঠা ডা হেয় যাে  েকন েতামার শরীর? কী হেয়েছ? 
িবমূেঢ়র মত মাথা নাড়লাম। মাথা চ  ব াথা করেছ। িঝম েমের আেছ। মেন হে  ঘাড় েথেক িছেঁড় 
যােব। শরীরটা ছটফট করেছ। িসের হাতল আঁকেড় ধের েকানমেত িসেট বেস আিছ েসাজা হেয়। মাথার 
িঝমিঝমািনটা েমই েবেড় চলেলা। নকশী আমার ডানিদেক িছল। ওর েচােখমুেখ উে েগর ছাপ 
েদখলাম। িসেটর হাতল েথেক আমার হাতটা সিরেয় ওর ইহাত িদেয় আমার হাতটা ধরেলা ও। এেত 
অব  আমার অ িবধা হেলা। িসেটর হাতেল সম  শি  িদেয় আঁকেড় ধের বেসিছলাম। ও ডানহাতটা 
ধের রাখায় এখন সম  শি  বামহােত িদেত হে । সম  শি !  শরীের েকান শি ই েনই। দিপ  
েথেক সারা শরীের র  পা  করা হয় বেল জানতাম। িক  এখন মেন হে ,  সারা শরীর েথেক মাথা 
বা ঘােড়র িদেক র  বািহত হে । আর স  করেত পারলাম না। শরীরটা িনথর হেয় েগল। ধীের 
ধীের াস- াস াভািবক হেয় আসেছ। এতিকছরু মােঝও নকশীর জ  িচ া হেলা। ওেক বাসায় 
েপৗঁেছ েদবার দািয় টা আমােক েদয়া হেয়িছল। 
আর িকছু ণ পর েচাখ ব  হেয় েগল। আেশপােশর শ  আে  আে  িমিলেয় েগল। মাথাটা িসেট 
আঁছেড় পড়েলা। 
তারপর সব অ কার।  

৩.  
িটইট…িটইট…িটইট…িটইট…িটইট…িটইট 
িবরি কর যাি ক শে  ঘুম ভাঙেলা। ঘুম ভাঙেলা নািক ান িফরল িঠক বঝুলাম না। েদখলাম বাস 
শহের ঢকুেছ। ইি ডেকটর লাইেটর শ টাই আমােক জািগেয় িদেয়েছ। 
মাথার িঝমিঝমািনটা যায়িন। কী হেয়িছল মেন করার েচ া করলাম। নাহ,  িকছইু মেন আসেছ না। মেন 
পেড় সবেশষ ঘিড় েদেখিছলাম েপৗেন িতনটায়। বােসর ঘিড়র িদেক তাকালাম। ১৭ েসে র ৪. ৩০ 
এ. এম। নকশীর িদেক তাকালাম। আমার কঁােধ মাথা েরেখ ঘুমুে  ও। ই হাত িদেয় আমার বা  
জিড়েয় ধের েরেখেছ। েবচাির শীেত এমনটা কেরেছ। আমারও তখন শীত করিছল। নকশীেক জাগালাম 
না। ল ড়- ঝ ড় মাকা রা ায় ঘুমােনাই মুশিকল। একবার যখন ঘুিমেয়ই পেড়েছ,  এখন জাগােল 
ি তীয়বার আর ঘুমুেতই পারেব না।  

কেয়কঘ টা পর। বাস গ েব  েপৗঁছল। নামার সময় মুিহব মামা অবাক হেয় বলেলন,  েসিক!  আপনার 
শরীেরর এই অব া েকন? রােত শরীর খারাপ কেরিছল নািক? 
বললামঃ হঁ া,  একট ুখারাপই কেরিছল। িতিন বলেলনঃ আমােক বেলনিন েকন? ওষেুধর ব ব া 
করতাম। আিম বললামঃ নাহ থাক,  িঠক আেছ। ধ বাদ। আিম এখন  েবাধ করিছ।  
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আেরকদফা বাস জািন েশেষ নকশীেক সে  িনেয় িরকশায় উঠলাম। গ ব  নকশীর বাসা। রা ায় 
ভাগ েম ব  ুমা েফর সে  েদখা হেয় েগল। েচাখ বড় বড় কের তািকেয় রইল। মন একটা েমেয়র 

সােথ িরকশায়!  মাদ ণলাম। এবার সব  ছিড়েয় যােব এই সংবাদ। অেনেক অব  রী 
েমেয়েদর সে  ঘুরেত পারেল েসটা িনেয় ব মুহেল েবশ ভাবসাব েদখায়। িক  আমার েসটা পছ  না। 
িঠক করলাম,  আজই েয েকান উপােয় মা েফর সােথ েদখা কের সব ঘটনা খুেল বলেত হেব। তা না 
হেল তার সে হ যােব না। 
নকশীর বাসায় নািক ওর মা আর বড় ভাই থােকন। বাবা িবেদেশ থােকন। বনানীর একটা ােট বাসা। 
একট ুভেয় ভেয় বাসায় ঢকুলাম। কিলংেবল ে স করা মা ই দরজা খুেল েগল। েবাধহয় নকশীর 

ত াবতন উপলে  দরজার কােছই েকউ বেসিছল দরজা েখালার জ । েদখলাম র েচহারার 
একজন মিহলা দরজা খুলেলন। আ াজ করলাম নকশীর মা হেব। আমার ধারণা সিঠক হেলা। নকশীেক 
বেুক িনেয় অেনক ণ কঁাদেলন িতিন। ওর বড় ভাইও ওেক অেনক ণ আদর করেলা। তারপর আমার 
িদেক নজর িদল ওরা ইজন। আমােক েভতের িনেয় িয়ং েম বসােনা হেলা। অেনক দািম দািম 
আসবাবপে  সাজােনা একিট াট। েবাঝা যায় নকশীর মার িচ খুব ভাল। ঘর সাজােত জােনন।  

এরপর অেনক ণ েকেট েগল। নকশীর পিরবােরর সােথ কথা হল। ওেদর পিরবােরর সবাই েখালা 
মনমানিসকতার। মা ষেক কােছ েথেক বঝুেত জােন। আমােকও নকশীর মা ও ওর বড় ভাই িশহাব ভাই 
সহেজই আপন কের িনেলন। িক  সবিকছরু মােঝ একটা িবষয় ল  করলাম। নকশীর েচেয় আমােক 
িনেয়ই েযন েছেল ও মা’র িচ াটা েবিশ। বঝুেত পারলাম না সম াটা কী। নকশীর মা আর িশহাব ভাই 
বারবার একই  করেলন,  আসার পেথ েকান সম া হেয়েছ িক না। থম িদেক াভািবকভােব না-
সচূক উ র করেলও পের িবষয়টা িচ ার কারণ হেয় দাঁড়াল। মেন পড়েলা,  সম া আসেলই হেয়েছ। 
েপৗেন িতনটা েথেক সােড় চারটা। এই সময়টা কীভােব পার কেরিছ িকছেুতই মেন করেত পারিছ না। 

থম িদেক েসই ব াপারটা েচেপ েগেলও পেড় বঝুলাম এটা েগাপন করা িঠক না। 
িশহাব ভাইেয়র সােথ বাইের েবর হলাম। আমােক একটা েহােটেল িনেয় এেলন িতিন। খাবােরর অডার 
িদেলন। আমােক িজে স করেলন রােত কী হেয়িছল। আিম সব খুেল বললাম। আমার বলা েশষ হেল 
েদখলাম িবে ািরত দিৃ েত আমার িদেক তািকেয় আেছন িতিন। বলেলনঃ এবার আিম যা বলিছ েশান। 
আজ ১৭ই েসে র না? 
আিম বললামঃ হঁ া। 
িতিন বলেলনঃ আজ নকশীর েষাল বছর পণূ হেলা। আজ ওর জ িদন। ওর জ  হয় চ ােমর ত  
একটা অ েল। আমরা সবাই তখন েবড়ােত িগেয়িছলাম। তখনই রাত িতনটার িদেক ওর জ  হয়। 
তািরখটা িছল ১৭ই েসে র। ওর জে র পরপরই বেুড়ামত একটা েলাক এেস তার এলাকায় স ান 

সব করায় হািদয়া চাইেলা। আমরা হািদয়া শ টার অথ জানতাম না। তখন িতিন বলেলন টাকা িদেত। 
েবশ েমাটা অে র টাকা দািব কের িতিন। আমরা অকারেণ তােক টাকা িদেত যাব েকন? তাই তােক 
িফিরেয় িদলাম। যাবার সময় িতিন তার পিরচয় িদেলন। িতিন নািক েকান যেুগর তাি ক। িন াপ 
নকশীেক অিভশাপ িদেয় েগেলন,  ওর যখন েষােলা বছর পণূ হেয় সেতেরা বছের পা িদেব,  তখন 
নািক ওেক ভ া ায়ার নামক কী একটা িজিনস আ া  করেব। ভ া ায়ার বলেত আমরা সাধারণত 
র েচাষা কা িনক ভতুেক িচিন। িক  মা ষ ভ া ায়ার হয় এমন কথা কখেনা িনিন। তাই বেৃ র 
কথা িব াস না কের তােক তািড়েয় িদলাম। পরবতীেত অব  কিবরােজর কােছ িগেয়িছ কেয়কবার। 
কিবরাজ বেলেছন ঐ বেৃ র অিভশাপ ফেল পড়েত পাের। অিভশাপ েথেক বাঁচার একটাই উপায়,  ১৭ই 
েসে র ওেক ঘেরর বাইের েযেত না েদয়া। িবেশষ কের ওর জে র সময়টা। 
আিম অবাক হেয় নিছলাম িশহাব ভাইেয়র কথা। িতিন আবার বলেত  করেলনঃ এইসেবর িকছইু 
িব াস করেতা না নকশী। ওেক সেতেরা তািরখ ঘেরর বাইের েযেত িনেষধ করায় ও আেগর িদনই ঘর 
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েথেক েবর হেয় েগল। শপথ কের েগল,  ওর জে র মু তটা ও বাইেরই কাটােব। তাই আমরা সবাই 
এতটা িচি ত ওেক িনেয়। িতনটার সময় তিুমই ওর সােথ িছেল। তাই আমার ধারণা িছল,  তিুম হয়েতা 
িকছ ুেদেখেছা ওর মেধ  েকান পিরবতন হেয়িছল িক না। এখন েদখিছ তিুমই অ ান িছেল। আ য!  
মাথা ঝাঁকালাম। বললামঃ েকন েয অ ান হলাম িঠক বঝুলাম না। ধ ু ধইু হঠাৎ ান হারালাম। ান 
িফরেল েদখলাম নকশী আমার কঁােধ মাথা েরেখ ঘুমাে । 
িশহাব ভাইেক ব াপারটা েখালাখুিল বললাম। জানতাম িতিন িকছ ুমেন করেবন না। মেন করেলনও না। 
িক  একট ুঅবাক হেলন। েচাখ ’েটা আেরা িবে ািরত হেলা।  চঁেক েগল। আিম অবাক হেয় 
িজে স করলামঃ কী হেয়েছ ভাইয়া? িশহাব ভাই িকছ ুবলেলন না। ওেয়টারেক ডাকেলন। িজে স 
করেলন েছাট সাইেজর একটা আয়না পাওয়া যােব িক না। িকছু ণ পর ওেয়টার একটা আয়না িনেয় 
এেস হািজর হেলা। িশহাব ভাই আমার সামেন আয়নাটা ধরেলন। আে  আে  আয়নাটা বাম িদেক 
েঘারােলন। আয়নায় আমার েচহারা সের িগেয় কান েদখা েগেল। তারপর ঘাড়। িশহাব ভাইেয়র মতই 
আিমও িবে ািরত েচােখ ল  করলাম আমার ঘােড় ’েটা ত। বাদামী রং ধারণ কেরেছ। তেব 

ত েলা েবিশ আেগর না েবাঝা যায়। একটা ত েথেক আেরকটা েতর দরূ  মা েষর উপেরর 
মািড়র এক দ  েথেক আেরক দে র দরূে র সমান!  

তটা কামেড়র দাগ!   
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ি তীয় পবঃ  

১.  
নকশীেক বাসায় েপৗঁেছ িদেয় আিমও বাসায় েপৗঁছলাম। ভয়াবহ একটা িচ া মাথায় ঢেুক েগল। থেম যা 
ক নাও করেত পািরিন তাই ঘটেলা। নকশী এখন একজন ভ া ায়ার!  তেব আশার কথা হে  এই 
েয,  ও পেুরামা ায় ভ া ায়ার নয়। ভ া ায়ার বলেত আমরা যা বিুঝ তা হে  আ য এক াণী যা 
সাধারণত মা েষর াভািবক প বদেল পিরণত হয় এবং এেদর দাঁত িবেশষ কের দ েলা বড় বড় 
হেয় যায় এবং এরা মা েষর র  েখেত পছ  কের। এেদর কাজই মা েষর র  েচাষা। র  পান করা। 
ভ া ায়ার বা েবই আেছ িক না তা িনেয় রেয়েছ হাজােরা মত। েকউ েকউ বেলন,  ভ া ায়ার নােম 
সিত ই একটা াণী পৃিথবীর মািটেত বাস কের। িকংবা করেতা। এই ে ণীর গেবষকেদর মেত 
ভ া ায়ার অেনকটা ডাইেনাসেরর মত। ডাইেনাসর েযমন িবলু  একিট াণী,  েতমিন ভ া ায়ারও 
িবলু  েকান জ । 
অ িদেক আেরকদল গেবষক মেন কেরন,  ভ া ায়ােরর বাি ক পটা অবা ব। িক  ভ া ায়ােরর 
ধারণাটা অবা ব নয়। অথাৎ,  িকছ ুিকছ ুমা ষ িনেজেদরেক ভ া ায়ার মেন কের। তারা অপেরর র  
পান করেত  কের। িবষয়টা ঘেট সাধারণত চঁাদনী রােত। যখন েমেঘর আড়াল েথেক চঁাদ েবিরেয় 
আেস,  িঠক তখনই তােদর র িপপাসা চা া হেয় উেঠ। িনেজেদর স ার কথা ভেুল িগেয় রে র 
েনশায় উ  হেয় উেঠ তারা। তেব তখন তােদর শরীের েকান পিরবতন আেস না বা দ ও বড় হেয় 
যায় না।  

ভ া ায়ার িনেয় রেয়েছ এমন হাজােরা ধারণা। তেব আ যজনক হেলা এই েয,  পিৃথবীেত সহ ািধক 
গ  উপ াস,  ছিব,  ক কািহনী,  নাটক ইত ািদ রিচত হেয়েছ এই ভ া ায়ােরর ধারণােক িঘের। 
ব াক াউ ড বা ঘটনার মা া িভ  হেলও সবার মূল কনেস  অেনকটা একই রকম। একটা াণী 
থাকেব,  যা চঁাদ রােত র  িপপাসায় উ  হেয় উঠেব। সামেন যােকই পােব তারই র  পান করা  
করেব ইত ািদ ইত ািদ। িঠক েযভােব ডাউেনাসেরর গ েলা রিচত হয়। গডিজলা আর জুরািসক 
পােকর কািহনী েলার মেধ  খুব একটা তফাৎ েনই। এেদর েসট িভ ,  িডের র িভ ,  েদশ িভ  ও 
ব াক াউ ড িভ । মূল ধারণা একই।  

যাই েহাক,  এসব িবষয় িনেয় আমারও চুর আ হ আেছ। চুর বই ঘঁাটাঘঁািট কেরিছ ভ া ায়ার 
িবষয়ক। এখেনা ড র েজিকল ও িম ার হাইড নামক িবখ াত েসই গ িট পড়েত পািরিন তেব পড়ার 
অেপ ায় আিছ। বইিট বাংলায়ও অনিূদত হেয়েছ। হােত পাওয়ামা ই পড়েত হেব।  

ভ া ায়ার িনেয় অিত আ হ থাকেলও িনেজ কখেনা ভািবিন েয সিত কােরর জীবেন ভ া ায়ার লভ 
মন- মানিসকতার কােরা সােথ পিরিচত হেয় যােবা। ধ ুপিরিচত েতা নয়,  এেকবাের েবড়াজােল। 
আিম একিট ভ া ায়ার ারা আ া !  ভাবেতই গা িশরিশর কের উেঠ। মেন হি ল এই েমেয়টার কাছ 
েথেক বািক জীবন দেূর থাকেত হেব। িক  এ কথা ভাবেতই ওর সহজ সরল মেনর কথা মেন পেড়। 
েচােখর সামেন েভেস উেঠ ওর র িনমল মায়াভরা হািস। িন াপ েমেয়িটর েতা েকান েদাষ েনই। 
েকান এক তাি কই েতা তােক এই ভয়াবহ িবপেদ েফেল িদেয়েছ। ও বািক জীবেন আর উ ার পােব 
িকনা তার েকান িন য়তা েনই। একবার ভাবলাম,  বাদ েদই। ওেক িনেয় িচ া করার জ  ওর পিরবার 
আেছ। পরমু েতই আবার মেন হেলা েসিদন রােত বােসর েসই মু তিটর কথা,  যখন নকশী েকান প 
ি ধা  ছাড়া আমার হাত ধের বেলিছলঃ আমরা আজ েথেক ব ু,  েকমন!  তখন আবার মেন হেলা 
ব  ুিহেসেব আমার দািয়  কতটু ।  
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অেনক িচ াভাবনা কের িঠক করলাম নকশীেদর বাসায় যাতায়াত রাখেবা। তেব ওর কাছ েথেক 
িনরাপেদ থাকেত হেব। েনিছ ভ া ায়াররা নািক একবার যার িদেক নজর েদয়,  তােক েশষ কের 
তেব ছােড়। এরপরও আমার নকশীর কােছ েযেত ইে  করেলা। ভরসা রাখলাম আ াহর উপর। যত 
িবপদই আ ক,  সাহায  করার জ  িতিন সবদা ত থােকন।  

িকছিুদন পর। নকশীর বাসার উে ে  রওনা হলাম। তার আেগ িশহাব ভাইয়ােক েফান কের েজেন 
িনলাম ওনারা বাসায় আেছন িকনা। িশহাব ভাই খুব আ িরকতার সােথ বাসায় েযেত বলেলন। বােস 
কের ওর বাসার কােছর ে শেন েনেম িরকশা িনলাম। মেন পড়েলা মা েফর কথা। ওেক পের 
বিুঝেয়িছলাম ব াপারটা কী ঘেটিছল। ও িবষয়টা বঝুেত েপেরেছ এবং ব েুদর কােছ েচেপ েগেছ। ওর 

িত কৃত তা েবাধ করলাম। অ  েকউ হেল ব াপারটা এেতা সহেজ েচেপ েযত না। চার কেরই 
ছাড়েতা। মা ফ বেল র া। 
এরই মেধ  বাসায় েপৗঁেছ েগলাম। েদখলাম িশহাব ভাই েগইেটর সামেন দাঁিড়েয়। িরকশা েথেক েনেম 
বললামঃ আের ভাইয়া,  আপিন িনেচ দাঁিড়েয় আেছন েকন? 
এমিন। এেসা ঘের এেসা। 
িশহাব ভাইয়ার সােথ ঘের ঢকুলাম। িয়ং েম আি ট অথাৎ নকশীর মা বেস আেছন। সালাম িদলাম। 
উিন আমােক েদেখ েকমন আিছ িজে স করেলন। আেরা েবশ িকছু ণ কথা হেলা উনার সােথ। তারপর 
উিন িনজ েথেকই বলেলন,  নকশীর শরীরটা ভােলা না। ডা ার েদিখেয়িছলাম। ডা ার অ খটা িঠক 
ধরেত পারেলন না। পরামশ িদেলন র  পরী া করােনার। িক  আমরা র  পরী া করােত চাি  না। 
ডা াররা রে  আবার িক না িক খঁুেজ পান েক জােন। পের েদখা যােব ে েসর েলােকরা িপছেন 
লাগেব। িগিনিপেগর মেতা ওেক িনেয় পরী া- িনরী া  হেব। আিম এসব চাইনা। পািরবািরক েকান 
িচিকৎসকও পিরিচত েনই যােক বেল েগাপেন পরী াটা করােবা। 
আিম বললাম,  তা িঠক আেছ। িক  এভােব পেড় থাকেল েতা ওর শরীর আেরা খারাপ হেব। অব া 
যিদ খারাপ হেয় যায়? একটা পযােয় েতা ডা ারেক অব ই েদখােত হেব। তখন কী করেবন? 
আি টেক িচি ত েদখােলা। বলেলনঃ এই িবষেয় আলাপ করেতই আমার বড় ভাইেয়র বাসায় যাি । 
বাসা খুব একটা দূের না অব য। িক  নকশীেক একা েরেখ েযেত সাহস পাি  না। 
আিম বললামঃ েকন,  িশহাব ভাইয়া আেছ না? 
আি ট বলেলনঃ আিম েগেল িশহাবেকও আমার সােথ েযেত হেব। আিম একা সব কথা বিুঝেয় বলেতও 
পারেবা না আর আমােক যা পরামশ েদয়া হেব েসটা বঝুেতও পারেবা না। 
আিম বললামঃ তাহেল পােশর বাসার কাউেক ঘের েরেখ যান। 
আি ট চুপ কের রইেলন। এই কেয়কিদেনই তার েচহারায় ি ার ছাপ পেড় েগেছ। আেগ েতা 
এমিনেতই ি ায় িছেলন,  েমেয়র ভ া ায়ার হেয় যাবার খবর েন েতা া ই েভেঙ পেড়েছ 
েবচারীর। বললামঃ সবেচেয় ভােলা হেতা নকশীেক িনেয় েযেত পারেল। েসটা কী স ব?  

আি ট মাথা নাড়েলন। ওর অব া খুবই খারাপ। হঁাটাহঁািট করেত পাের অব । িক  এই অব ায় ওেক 
বাইের িনেয় েযেত ভরসা পাি না। 
আিম চুপ কের রইলাম। কী বলব খঁুেজ েপলাম না। 
িশহাব ভাইয়া বলেলন,  এেসা নকশীর েম। বেল উেঠ িভতেরর িদেক েগেলন। িপছন িপছন আিমও 
েগলাম। িফটফাট বািড়টা সামা  ক’িদেনই অেগাছােলা হেয় েগেছ। েয পিরবােরর সদে র এত ক ণ 
অব া,  েসই পিরবােরর আসবাবপে র অব া এমন থাকেব,  েসটাই াভািবক।  



অিপত 

14 

িভতেরর িদেক নকশীর েবড ম। কঁাথা গােয় িদেয় েয় আেছ েস। িভতের যাবার পর েচাখ খুলেলা। 
িশহাব ভাই বসেত বলেলা। িক  আিম বসার িকছ ুখঁুেজ েপলাম না। েবড ম বেলই েবাধহয় বসার জ  
েকান েচয়ার বা েসাফা রাখা হয়িন। িশহাব ভাই খােট বসেত বলেলন। েছাট একটা খাট। একট ুইত ত 
কের বসলাম নকশীর গা েঘেষ। িশহাব ভাই দাঁিড়েয় রইেলন। আিম বললামঃ ব ন না ভাইয়া। অব  
িনেজই বঝুলাম না েকাথায় বসেবন িতিন। 
“েতামরা কথা বল” বেল িয়ং েম চেল েগেলন িতিন। নকশী এত ণ িকছ ুবেলিন। আিম এবার ওেক 
ভােলা কের েদখার েযাগ েপলাম। সিত  খুব খারাপ লাগেলা ওেক েদেখ। এেকবাের িব  একটা 
েচহারা েদখলাম। নকশীও েকমন েযন িব  মুেখ উ ল দিৃ েত আমার িদেক তাকাল। েচােখর পাতা 
খুলেত পারেছ না িঠকমত। আধেবাজা েচােখই আমার িদেক তািকেয় েছা  কের হাসেলা। কঁাপা কঁাপা 
গলায় বলেলাঃ অবেশেষ আমােক মেন পড়েলা। আিম েতা ভয়ই েপেয়িছলাম েয তিুম আর েকান 
েযাগােযাগ রাখেব না বিুঝ। যাই েহাক,  েকমন আেছা তিুম?  

 

 

২.  
েফরার সময় মনটা চ ড খারাপ হেয় েগল। িনেজর উপরই রাগ লাগেলা নকশীর সােথ কখেনা 
েযাগােযাগ রাখেবা না এমন িস া  েনয়ায়। িঠক করলাম,  েয েকান উপােয় েহাক,  নকশীর পােশ 
সবসময় থাকেত হেব। এিট ওর ব ুে র দািব। িন াপ,  সরল মেনর আশা। এই দািবেক ত াখ ান 
করার েকান অিধকার আমার েনই। নকশীর বাসা েথেক েফরার সময় আি টর সােথ েবশ িকছু ণ কথা 
বেলিছলাম। িতিন বেলেছন,  েকান িস া  িনেল আমােক েফান কের জানােবন। আিমও িদনরাত িচ া 
করলাম কী করা যায়। িক  েকান সলু শন েবর করা স ব হয়িন। েকান সিত কােরর কিবরাজও িচিন না 
েয তােক খবর িদেয় আনােবা। তাই আি টর েফােনর অেপ া করা ছাড়া আর েকান উপায় িছল না।  

একিদন সকােল েফান করেলা আি ট। মুখ ধেুয় না া েখেত বসেবা এমন সময় েফান েবেজ উঠেলা। 
কােছ িগেয় েদখলাম আি টেদর বাসার না ার। িরিসভ কের সালাম িদলাম। িক  েকান উ র েপলাম না। 
তার বদেল একটা ে র স খুীন হলামঃ েকমন আেছা মন? 
হঠাৎ কের িচনেত না পারেলও বঝুেত পারলাম ক রটা নকশীর। অবাক হলাম। বললামঃ আের 
নকশী!  েকমন আেছা তিুম? শরীর ভােলা হেয়েছ? 
না খুব একটা উ িত হয়িন। অবনিতও েবাধহয় হয়িন। িঠক বঝুেত পারিছ না। 
মম। ওষধু খাে া িঠকমত? নািক ফাঁিকবািজ করেছা? 

িমি  একটা হািসর আওয়াজ েভেস এেলা েফােন। হািসটা যাি কভােব আসেলও মেন হেলা আমার 
সামেনই েকউ েযন েহেস উঠেলা। নকশী বলেলাঃ ওষধু মা িতনেবলা সামেন বেস খাইেয় যান। 
ফাঁিকবািজ করেবা কীভােব? 
ওহ। ড!  তারমােন ওষধুপ  খাওয়া হে  িঠকমত। তাহেল শরীেরর উ িত আশা করা যায়। 
হঁ া,  তা যায়। েশান,  মা কথা বলেবন েতামার সােথ। 
েফানটা আি টর হােত েদয়া হেলা। 
আি ট শল িবিনমেয়র পর জানােলন,  আগামীকাল িতিন আর িশহাব ভাইয়া তােদর ােমর বািড়েত 
যাে ন। যােবন আর আসেবন। সােথ কের েকান একজন িবখ াত জুরেক নািক িনেয় আসেবন। তার 
নািক সাফেল র েকান অভাব েনই। তাই তারা িস া  িনেয়েছন তােকই ঘের আনেবন। িতিন বলেলনঃ 
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আমােদর াম খুব একটা দেূর না। যােবা আর আসেবা। খুব েভাের রওনা হেবা। আসেত হয়েতা স া 
হেব। 
আিম বললামঃ যাক,  এেতািদেন একটা পথ পাওয়া েগল। িক  নকশী? ও একা থাকেব? 
আি ট িকছু ণ চুপ কের থাকেলন। বলেলনঃ এই িবষয়টাই আলাপ করেত েফান কেরিছ। তিুম আমার 
েছেলর মেতা। েতামােক যিদ একটা অ েরাধ কির,  রাখেব? 
অ ত হেয় েগলাম। বললামঃ আি ট কী বেলন এসব। আপিন এভােব েকন বলেছন। বলনু আমােক কী 
করেত হেব। স ব হেল েতা অব ই করেবা। করেবা না েকন!  
আি ট বলেলনঃ আমরা েমাটামুিট বােরা ঘ টা ঘেরর বাইের থাকিছ। অথাৎ,  বািড়েত েযেত আর িফের 
আসেত সেবা  বােরা ঘ টা লাগেত পাের। এই বােরা ঘ টা নকশীেক একা ঘের রাখা স ব না। 
আেশপােশর মা েষর কথা বেলিছেল তিুম,  িক  আিম আেশপােশর কােরা িত ততটা ভরসা রাখেত 
পারিছ না। তাছাড়া বািড়র সব ভাড়ািটয়া। ওেদর উপর ভরসা করাও যায় না। েতা আিম চাি লাম েয,  
এই সময়টা তিুম যিদ বাসায় এেস থােকা,  তাহেল আমােদর খুব উপকার হয়। 
এক িনঃ ােস কথা েলা বেল থামেলন িতিন। অেপ া করেলন আিম িকছ ুবিল িক না েশানার জ । 
আিম চুপ কের রইলাম। িতিন বলেলনঃ েতামােক আিম আর িশহাব খুব িব াস কির। আিম জািন 
আমােদর ঘর সামাল েদবার জ  তিুম খুবই েছাট এবং আিম েতামােক আমার ঘর সামাল েদবার জ  
কখেনা বলবও না। নকশীর পেুরাটা ব াপার তিুম জােনা। অ  েকউ ব াপারটা এখেনা জােন না। 
বাইেরর েলাক ঘের রাখেল তারা হয়েতাবা েজেন যােব। তাই আিম আশা করিছ তুিম ঘের থাকেব। ধ ু
নকশীর িদেক েখয়াল রাখেব। ব স। পারেব? 
আিম বললামঃ আমার েতা েকান সম া েনই। তেব আ ু… 
আি ট বলেলনঃ েতামার আ  ুিক ঘের আেছন? আিম বললাম হঁ া। িতিন বলেলন ওনােক একট ুদাও। 
আিম ওনার সােথ কথা বলিছ। 
আিম আ েুক েডেক বললাম নকশীর মা েফান কেরেছন। আ  ুেফান ধরেল আিম অ  েম চেল 
আসলাম। আমার েম এেস বসলাম। াবটার ভােলা িদক খারাপ িদক িনেয় িচ া করেত থাকলাম। 
একটা স ণূ অপিরিচত পিরেবশ। পেুরা বািড়র কাউেকই িচিন না। ধ ুনকশীেক িচিন। বাসায় আিম 
আর নকশী একা। ব াপারটা নেতই েকমন েযন খটকা লাগল। আিম জািন,  এখােন খটকা দেূর থাক,  
িব মা  সে েহর অবকাশও েনই। িক  বা ালীর সে হ বণ মন এখােনই খঁুেজ েবর কের িনেব 
অেনক িকছ।ু যা ক নারও অতীত। 
এইসব ভাবিছ,  এমন সময় আ  ুএেলা। বলেলাঃ নকশীর মা সব বেলেছন আমােক। েতার েকান 
সম া হেব বেল মেন হে  না। িতিন েতােক িবি ংেয়র েকয়ারেটকারেদর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেয় 
যােবন। স া নাগাদ ওনারা এেস পড়েল তইু চেল আিসস। 
আিম িনি  হলাম।  
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৩.  
েভােরর হাওয়া আসেলই অসাধারণ। যারা সকােল ঘুমায়,  তারা েয কৃিতর িক এক উপহার েথেক 
বি ত হে ,  তা আর বেল েবাঝােনার মত নয়। সকােলর ঠা ডা বাতাস,  সেূযর ধীরগিতেত উদয়ন,  
এসবই কৃিতর অসাধারণ সব উপহার,  অসাধারণ সব দৃ । আিম িনেজও অব  সকােল ঘুিমেয় 
থািক। তেব আজ নকশীেদর বাসায় েযেত হে  বেল ফজেরর নামােজর পর আর ঘুমােনা হয়িন। বােস 
কের খািল রা া পার হেয় নকশীর বাসার িদেক যাি লাম। মেন পড়েলা,  েভার ছাড়া আর বছেরর 

ইটা িদন রাজধানীর এই দৃ  িবদ মান থােক। েসই ইটা িদন হে  ঈেদর িদন েলা। ঈ ল িফতর ও 
ঈ ল আযহা। ঈ ল িফতের রা াঘাট েবিশ ফাঁকা হয়। তখন সবচাইেত েবিশ িবধা েযটা হয়,  েসটা 
হে  জনসংখ া কেম যাবার কারেণ েলাডেশিডংেয়র হাত েথেক িন ার পাওয়া যায়। েবশ ভােলা কােট 
ক’টা িদন। তারপর আবার েসই পবূাব ায় েফরৎ।  

মােঝমেধ  মেন হয়,  ঈেদর ছিুটেত বািড় যাবার পর ঢাকায় েঢাকার সম  পথ যিদ েকানভােব ব  কের 
েদয়া েযত,  তাহেল হয়েতাবা রাজধানীর িব ৎ সম ার একটা ায়ী সমাধান হেতা!   

নকশীর বাসায় েপৗঁছলাম। িশহাব ভাইয়া আর আি টেক েদখলাম ৈতির হেয় বেস আেছন। আিম েঢাকার 
িকছু ণ পেরই তারা বািড়র েকয়ারেটকােরর সে  আমার পিরচয় কিরেয় িদেলন। তারপর িবদায় িনেয় 
েবিরেয় েগেলন। আশা করলাম সারাটা িদন েকান সম ার মুেখামুিখ হেত হেব না। 
দরজা লািগেয় িপছন িদেক তাকালাম। নকশীেক েদখলাম না। আ য!  েসাফায়ই েতা বেস িছল। 
িভতের চেল েগল িকছ ুনা বেলই? আিম আর মাথা ঘামালাম না। িয়ং েম বেস িটিভ অন করলাম। 
এেতা সকােল েদখার মত িকছ ুহয়না অব । তেব এমিটিভ’েত ভােলা ভােলা িহি  গান েলা েদয় এই 
সমেয়। তাই চ ােনল ঘুিরেয় এমিটিভেত এেস ি র হলাম। েচােখ ঘুম ঘুম অ ভব করলাম। এেতা 
সকােল ঘুম েথেক উেঠই অভ াস েনই,  তার উপর এতদেূর আসলাম আবার। বাসায় েসাফােতই ঘুিমেয় 
পড়ার অভ াস থাকেলও আেরকজেনর বাসায় েসইভােব েত ই া করেলা না। 

ায় আধঘ টা পর নকশী এেলা িভতেরর ম েথেক। এেস বলল,  কী ব াপার? একা একা কী 
করেছা? েভতের এেস বেসা। 
আিম বললাম,  নাহ। আিম এখােনই িঠক আিছ। েভতের িগেয় কী করেবা? েবটার এখােন বেস িটিভ 
েদিখ। চাইেল তিুমও েদখেত পােরা। 
িবরি ঝরা দিৃ  িনে প করেলা আমার িদেক নকশী। হনহন কের আমার িদেক েহঁেট এেস আমার 
সামেন দাঁড়াল। ধমেকর ের বলেলা,  গাধা েকাথাকার!  আিম েতা হতবাক। আমার েদাষটা বঝুলাম 
না। নকশী তারপর আমার হাত ধের েভতেরর িদেক েটেন িনেয় চলেলা। আিম েকানরকেম িরেমাট িদেয় 
িটিভটা অফ করলাম।  

বাসাটা েমাটামুিট বড়। িতনজন মা েষর জ  েয়াজেনর অিতির  জায়গা আেছ। থম িদন েছাট মেন 
হেলও আসেল অেনক বড় একিট ে স িনেয় ৈতির াটটা। নকশী আমােক েটেন িনেয় বারা ায় 
বসােলা। অব  শহেরর বারা ায় বেসও মজা েনই। চািরিদেক ধ ুদালান আর দালান। বারা াটা 
পবূমুখী। তাই েরাদ আসেছ। অব  পেুরর িদেক এই েরাদ সের যােব। তখন এখােন শাি েত বসা 
যােব। এখন এই েরােদর মেধ  আমােক বারা ায় আনেলা েকন বঝুলাম না। 
নকশী পােশ এেস বসেলা। িজে স করেলা,  চা খােব? 
আিম খািনকটা ধমেকর ের বললাম,  চা েখেত েতা আিসিন। 
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নকশী একট ুধা া েখেয় বলেলা,  তাহেল? 
আমার েমজাজ খারাপ হেয় েগল। বললামঃ েরােদর মেধ  বারা ায় দাড়ােল করেল েকন? 
হঠাৎই েযন নকশীর েচােখ পড়েলা েয বাইেরর চ ড েরাদ গােয় এেস পড়েছ। ওহ সির সির!  েখয়াল 
কিরিন। এেসা িভতের এেসা। 
এরপেরর ঘটনা উে খেযাগ  িকছ ুনা। একটা েমেয়েক আেরা অেনক কাছ েথেক েচনার েযাগ হেলা। 
সারাটা িদন িটিভ েদেখ,  িটিভ েগমস েখেল আর নানা িবষেয় কথাবাতার মধ  িদেয় অিতবািহত হেলা। 
আর এতসেবর মধ  িদেয় আমােদর মধ কার ব ু টা হেলা আেরা অেনক অেনক গাঢ়,  দঢ়ৃ। তেব খুব 
খারাপ লাগেলা েমেয়টার জ । ওর জ  িকছ ুকরেত পারেল খুব ভােলা হেতা। িক  ভতু বা ীন 
এসবেক আিম অেনক ভয় কির। তাই িকছ ুকরা স ব নয়। যা করার,  এভােবই করেত হেব। সরাসির 
িকছ ুকরেত পারেবা না।  

স ােবলায় আি ট আর ভাইয়া আসেলা। সােথ েকান জুর টজুুর েদখলাম না। িজে স করলাম কী 
হেয়েছ। আি ট বলেলনঃ না েতমন িকছ ুনা। এই বেল িভতেরর েম চেল েগেলন। িশহাব ভাইয়ার 
েচােখমুেখও ি ার ছাপ েদখেত পাি । বঝুলাম িকছ ুএকটা গড়বড় হেয়েছ। তাৎ িনকভােব িকছ ু
বললাম না। আশা করলাম,  পের িঠকই েফান কের আমােক জািনেয় েদয়া হেব কী হেয়েছ। আি টর 
কােছ েগলাম িবদায় িনেত। বাসায় যাওয়া দরকার। স ার িদেক েযই জ াম লােগ রা ায়। যত 
তাড়াতািড় েবর হেবা,  ততই লাভ। িক  আি ট গ ীর কে  বলেলন,  রােত থােকা। েতামার সােথ 
জ ির কথা আেছ। েতামার আ রু সােথ কথা হেয়েছ আমার। িতিন েতামােক থাকার অ মিত িদেয়েছন। 
আিম বঝুলাম ঘটনা মারা ক িকছ।ু  

রােত খাবার েশষ হবার পর আি ট আমােক িনেয় বারা ায় বসেলন। থেম সচূনা করেলন অেনক কথা 
িদেয়। সবেশেষ আসল কথা বলেত  করেলন। 
জুেরর সােথ কথা হেয়েছ। িক  জুর আমােদরেক েযই কথা িনেয়েছন,  েসই কথা েন আমরা 

িচি ত। 
িকছু ণ অেপ া কের আবােরা  করেলন িতিন। বলেলনঃ িতিন বেলেছন,  নকশীর ভ া ায়ার 
জীবন েথেক উ ােরর একিটই পথ আেছ। তেব েসই পথ সবার জ  েখালা নয়। কিঠন দািয়  
অিভশাপদানকারী েসই তাি ক ধমুা  একজেনর হােতই অপণ কের িগেয়েছন। 
আবার েথেম েগেলন িতিন। এক াস পািন সামেনই রাখা িছল। আধা াস পািন পান কের আবার  
করেলন। পেুরাটা সময় আমার িদেক িতিন তাকাে ন না। মািটর িদেক তািকেয় আেছন। বলেত 
থাকেলনঃ নকশীর ভ া ায়ার জীবেন সব থম েয আ া  হেয়েছ,  নকশীেক বাঁচােনার সবময় মতা 
তারই হােত অিপত!   
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তৃতীয় পবঃ  

েসিদন রােত নকশীেদর বাসােতই থাকলাম। আি ট আ রু সােথ েফােন কথা বলেলন এবং পিরি িত 
বিুঝেয় বলেলন। আ  ুআবার দয়াল ুমা ষ!  িতিন আমােক িকছ ুিজে স না কেরই আমােক েযেত িদেত 
রািজ হেয় েগেলন। আিম আর কী কির!  বাধ  হেয়ই রািজ হেত হেলা। এমিনেতই ভতু- ে ত িনেয় 
আমার ভেয়র েকান অ  েনই। তার উপর আবার সরাসির ভেুতর সােথ যেু  নামেত যাি । একসােথ 
েরামা  ও ভয় অ ভব করিছলাম। 
পরিদন সকাল েথেক আি টেক খুব ব  েদখলাম। এখােন েসখােন েফান করেছন। কীভােব যাওয়া হেব,  
েকাথায় েযেত হেব সব িঠকঠাক করেছন। পেুরর িদেক িঠক হেলা তার পরিদনই সকােল আমরা রওনা 
হি । আেরা আ েযর িবষয় হে  আিম আর নকশী একা যাি । আিম িজে স করলাম আি ট বা িশহাব 
ভাইয়া আমােদরেক এিগেয় িদেয় আসেল সম া েকাথায়? আি ট বলেলন,  ঐ জুর নািক বেলেছন 
সম  পথ আমােদর একলাই পািড় িদেত হেব। আেরা েবশ িকছ ুসীমাব তা িদেয় িদেয়েছন িতিন। 
েযমন,  এই দীঘ পেথ আমােদর কােরা সে  েকান ঘিড় থাকেত পারেব না,  েযাগােযােগর মাধ ম 
েযমন েমাবাইল থাকেত পারেব না ইত ািদ ইত ািদ। এজ ই আিম আেরা ভয় পাি লাম। যিদ েকান 
িবপেদ পেড় যাই,  তাহেল েতা সবনাশ। ত  অ েল েফান পােবা েকাথায়?  

পরিদন সকােল আিম আর নকশী বাসা েথেক রওনা হলাম। েডসিটেনশন িবখ াত জুর েগাফরান। েকান 
একটা জ েল নািক বাস কেরন িতিন। সবার সম ার সমাধান েদন না। নকশীর মা’র পিরিচত বেল এই 
সম ার সমাধান িদেত রািজ হেয়েছন। েযেহত ুএকট ুব িত মী জুর,  তাই আিম একট ুআশাবাদী 
হলাম। আমােদর েদেশ েতা আবার এই জুরিগির িনেয়ও ব বসা চেল। কাে  লাইন ধের ঘ টার পর 
ঘ টা অেপ া কের তারপর পড়া- পািন,  তািবজ- কবচ ইত ািদ িনেয় আেসন মা ষজেনরা। িবিনমেয় 
হািদয়া প দান কেরন হাজার হাজার টাকা। তােদর িত আমার িব াস হািরেয়েছ অেনক আেগই। 
তেব েগাফরান জুরেক িনেয় একট ুআশাবাদী হলাম আিম। ধারণা করলাম,  িতিন সিত ই এই ভয়াবহ 

ঃ  েথেক উ ার করেত পারেবন নকশীেক,  ও তার সােথ জিড়েয় পড়া আমােক। 
কখেনা বাস,  কখেনা িরকশা,  কখেনা পােয় েহঁেট িবিভ ভােব এিগেয় চললাম েগাফরান জুেরর 
উে ে । এই দীঘ পথটােক াি হীন কের তলুেলা নকশীর উপি িত। আেগই বেলিছ ও অত  িম ক 
একটা েমেয়। তাই ও িবিভ  িবষেয় কথাবাতা চািলেয় েগল। এভােব একসময় েপৗঁেছ েগলাম আমােদর 
গ েব র কাছাকািছ। েসই জ েলর সামেন। েদখলাম ঘন হেয় জে  উঠা গাছপালা। এর েভতর িদেয় 
কীভােব যাব ভাবেতই গা িশরিশর কের উঠেলা। আেরা ভেয়র কারণ হেলা এই েয,  তখন েশষ 
িবেকল। তাড়াতািড় কের েপৗঁছেত না পারেল ভয়াবহ িবপেদ পেড় যাব। সােথ অব  টচ লাইট আেছ,  
িক  টেচর ভরসা িক!  এই ঘনবন েপিরেয় সিঠক যায়গায় যাবার জ  একিট ম াপ েদয়া হেয়েছ। হােত 
আঁকা ম াপ। েমজাজ খারাপ হেয় েগল,  এই যেুগ হােত আঁকা ম াপ!  েযখােন মা ষ েমাবাইেল গল 
ম াপ িদেয় চলােফরা কের,  েসখােন র যেুগর……!   

িবিভ  জািতর লতা-  েপিরেয় সামেন এেগাি । ভয় পাি  েকান সাপ আবার কােট িকনা। যা ঘন 
হেয় জে  উেঠেছ গাছপালা,  সাপ দশটা একসে  বেস থাকেলও েদখা যােব না। এিদেক সযূ েসিদেনর 
মত িবদায় েনয়ার িত িনেয় েফেলেছ। ইিতমেধ ই বেনর মেধ  গােছর ছায়া পেড় অ কার হেয় 
যাে । ম াপ েদেখ আ াজ করলাম আর েবিশ দরূ েনই। সযূ পেুরাপিুর ডুেব যাবার আেগই েপৗঁছেত 
পারেবা।  
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আেরা িবশ িমিনট পর। সযূ আর অেধক ডুবেত বািক আেছ। বেনর মেধ  ফাঁকা একিট জায়গা েদখেত 
েপলাম। তার কােছই ইিট েঁড়ঘর েদখেত েপলাম। আমােদর পােয়র আওয়াজ নেত েপেয় েবিরেয় 
এেলন সাদা দািড়ওয়ালা একজন বৃ । নাহ,  তােক ভ ড বেল মেন হে  না। মাগিরেবর নামােজর 

িত িনে ন। আমােদর েদেখ িজে স করেলন,  েতামরাই নকশী আর মন না? আিম বললাম ী 
আমরাই। িতিন বলেলন,  েতামরা একট ুবেসা। আিম আেগ নামাজটা পেড় েনই। তিুম নামাজ পড়েত 
চাইেল একট ুদেূর পু র আেছ। ওজু কের এেসা। আর নকশী চাইেল ঘেরর িভতের নামাজ পড়েত 
পাের। 
আিম ভাবলাম,  নামাজ পেড় েফলাই ভাল। এটা অব  অিধকাংশ মা েষরই বদঅভ াস। িবপেদ 
পড়েল নামােজর কথা মেন হয়,  অ  সময় মেন থােক না। 
পু রটা েদখেত েপলাম। পির ার পািনেত ওজু কের জুেরর কােছ েগলাম। িতিন েবাধহয় আমােক 
নামাজ পড়েত ত হেত েদেখ খুিশ হেলন। িতিন বলেলন,  এেসা ঘের। িতিন ি তীয় েঁড়ঘরিটেত 
েগেলন। িভতের অেনক িকছ ুেদখেত েপলাম। িক  আ যজনক িবষয় হেলা এই েয,  তার িকছইু 
িচনেত পারলাম না। একেকােণ নামােজর জ  একট ুফাঁকা জায়গা। েসখােন দাঁিড়েয় আিম আর 
েগাফরান জুর নামাজ পেড় িনলাম।  

নামাজ েশেষ বাইের এেস বসলাম। নকশী তখেনা আ েহর েচােখ চারপাশ েদখেছ। জুর খুব পির ার 
পির  মা ষ। তার এলাকায় এতটু ও আবজনা েনই। েদখেল মেন হয় বেনর মেধ  েছা  একটা 
সভ তা। 
জুর সব িকছ ুজানেতন। তাই নতনু কের িকছ ুিজে স করেলন না। অ কােরর মেধ ই মশাল 
ালােলন ইিট। আি নায় বড় একটা পািট িবছােলন বসার জ । েসখােন নকশীেক বসেত বলেলন। 

নকশীর েচােখমুেখ ভয় েদখেত েপলাম। আিম ওেক সাহস িদেয় বললাম যাও বেসা। আিম এখােন 
আিছ। েকান িচ া েনই। অেনকটা বা া মা েষর মত হেয় েগল নকশীর আচরণ। েস ধীের ধীের িগেয় 
বসেলা পািটটােত। জুর বসেলন আেরক াে । নকশীর েচােখ তখনও ভেয়র ছাপ। আমার িদেক 
তাকােলা। একটা হাত বািড়েয় িদেলা। আিম ওর হাতটা ধের ওেক সাহস জুিগেয় িদলাম। ওর পােশ 
বসলাম। 

তারপর  হেলা যথারীিত জুেরর কাজ,  যা িবিভ  হরর িফ  বা িহি  িসিরয়ােলই েদেখিছ 
এতিদন। িক সব কাজ েযন করেলন একিট পাে  রাখা পািনর উপর,  েবশ িকছ ুিচর েট অেনক েবাধ  
অ ের েলখা িছল। েস েলা পািনেত ডুিবেয় ধীের ধীের ঘেষ েলখা েলা পািনর সােথ িমিশেয় িদেলন 
অ তূ কায়াদায়। এসব িতিন খুব ধীরি রভােব কের যাি েলন। আিমও মেনােযাগ িদেয় আ হ সহকাের 
েদখিছ কী করেছন িতিন। কী মেন হেত েযন আিম নকশীর িদেক তাকালাম। আ য,  ও একট ুআেগ 
িনেচ বসেত ভয় পাি ল। আর এখন ওর েচাখ িদেয় আ ন ঝড়েছ!  চ ড রােগ ফসুেছ েস। তার েচাখ 
জুেরর কােজর িদেক িনব । েবশ িকছু ণ পর জুর নকশীর গােয় েসই পাে র পািন িছিটেয় িদেলন। 

আর এেত ছটফট  করেলা নকশী। বঝুেত পারলাম ওর েভতেরর ভ া ায়ার স াটা েজেগ উঠেছ। ও 
চ ড ছটফট করেছ। জুর আমােক েচােখর ইশারায় ডাকেলন। েডেক িতিন ঘেরর েভতের চেল 

েগেলন। আিম ঘেরর িভতের েগেল িতিন বলেলনঃ েতামােক একট ুদেূর থাকেত হেব। অ থায় আিম 
নকশীর সােথ কথা বলেত পারেবা না। আিম বললামঃ িক  নকশী যিদ ভয় র হেয় উেঠ? িতিন 
বলেলনঃ আিম আ র া করেত জািন। 
আিম পু রপােড় চেল এলাম। িভতের িভতের উে জনায় েফেট যাি  আি নায় কী ঘটেছ জানার জ । 

ায় আধঘ টা অেপ া করলাম। তারপর আর থাকেত না েপের আি নার িদেক রওনা হলাম। পিথমেধ  
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েদখা হেলা েগাফরান জুেরর সােথ। িতিন আমার কােছই যাি েলন। েদখা হেয় যাওয়ায় বলেলনঃ আিম 
সম াটা ধরেত েপেরিছ। আিম েতামােক িব ািরত বলিছ। মন িদেয় েশােনা।  

পু র পােড় িগেয় বসলাম। জুর বলা  করেলন,  নকশীর উপর েদয়া অিভশাপিটর কারেণই 
নকশীর আজ এই দশা। ওর মেধ  ইিট স া গেড় উেঠেছ এবং এরা িত ণ এেক অপেরর িব ে  
যু  কের চেলেছ। ওর যখনই চ ড রাগ উঠেব িকংবা ওর ভ া ায়ারে র িব ে  েকউ িকছ ুকরেত 
যােব,  তখনই ওর ভ া ায়ার স াটা সি য় ও শি শািল হেয় উঠেব। এই স াটােক ংস করার আগ 
পয  ও েমােটই িনরাপদ নয়। ওর এই স ােক ংস করেত হেল েয়াজন মা  ই িমিনট। 
আিম অবাক হেয় েগলাম। মা  ই িমিনট!   

হঁ া,  মা  ই িমিনট। তেব আিম শি ত তিুম বা েতামরা েকউ এই ই িমিনট সময় পােব িক না। 
আিম িকছ ুনা বেুঝ তািকেয় রইলাম। জুর বলেত  করেলনঃ আমার কােছ একিট েছা  মালা আেছ। 
এই মালািটেক নকশীর গলায় ই িমিনট পিরেয় রাখেত পারেল ওর মেধ র ভ া ায়ার স া ংস হেয় 
যােব। িক  কথা হে ,  েযই তিুম মালািট ওর গলায় পড়ােত যােব,  নকশী েতামােক েমের েফলেত 
উদ ত হেব। ওর ভয় র মতা ও শি র কথা িন য়ই েতামােদর কােরা অজানা নয়। 
আিম চুপ কের রইলাম। 
জুর বলেলনঃ তেব আিম েতামােক একিট পরামশ িদেত পাির। নকশীর িনজ  স ািটেক যিদ েতামরা 

এই ই িমিনেটর জ  স ণূ িভ  েকান িবষেয় ব  রাখেত পােরা,  তাহেল এই কাজ স ব। অথাৎ 
এমন েকান িজিনেসর িত যিদ ওেক ব  রাখা যায় িকংবা ওর মনেক আটেক েদয়া যায়,  যার উপর 
েথেক সহেজ ওর মেনােযাগ সরেব না,  তাহেল ওর ভ া ায়ার স াটা হার মানেত বাধ  হেব। অথাৎ,  
ওর ভ া ায়ার মনটােক চাপা িদেয় েরেখ এই কাজ সারেত হেব।  
জুর আেরা বলেলনঃ ওেক ব  রাখার দািয়  েতামার। ওেক ভােলা করার সবেচেয় একমা  উপায় যিদ 

তিুম িনেজই ওর মনেক আকৃ  করেত পােরা অ  েকান িকছরু উপর আর মালাটা ওর গলায় পড়ােত 
পার। 
মম। িবষয়টা বঝুলাম। িক  আপিন িক েকান পরামশ িদেত পােরন কীভােব ওর িনজ  স ােক অ  

িকছরু উপর সামিয়কভােব আকৃ  করা যায়। িকংবা কীেসর উপরই বা ওেক আকৃ  করা যায়? 
মাথা নাড়েলন জুর। আিম ঃিখত বাবা। আিম েসটা জািননা। তেব একটা কথা মেন েরখ,  একবার 
যিদ েকউ মালা পরােত ব থ হয়,  তাহেল তাৎ িণকভােব েবেঁচ েগেলও,  নকশী িঠক না হওয়া পয  
তার ঝুঁিক িক  েথেকই যােব। 
জুর চেল েগেলন। আিম িপছন িপছন েহঁেট চললাম ধীরগিতেত। েকানভােবই এর েশষ েদখেত 

পারিছনা। ধ ুনতনু নতনু সম ার উ ব ঘটেছ। 
হঠাৎই এক িচৎকাের থমেক দাঁড়ালাম। পরমু েতই বঝুেত পারলাম িচৎকারটা আি না েথেক এেসেছ। 
েদৗেড় েগলাম। এমন একিট দৃ  েদখলাম,  যা কখেনা েদখব বেল ভািবিন। পািটর উপের জুর ছটফট 
করেছন দাঁিড়েয়। আর তার ঘােড়র উপের নকশীর মুখ। বঝুেত অ িবধা হেলা না তার দ  জুেরর 
ঘােড়র রগ েথেক র  টানেছ!  
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চতুথ পবঃ 
িনজ েচােখ েদখেলও ঘটনার বা বতা ও ভয়াবহতা বঝুেত চুর সময় লাগল। নকশী এতটা িহং  হেয় 
উঠেত পাের এটা ক নাও করেত পািরিন আসেল। ায় িমিনট িতেনক িবমূেঢ়র মত দাঁিড়েয় রইলাম। 
ভেুলই েগলাম েয আমার এখন িকছ ুএকটা করণীয়। হঠাৎই েযন শরীের ান িফের এেলা আমার। 
েদৗেড় েগলাম জুেরর পেড় থাকা েদহটার িদেক। দ ন েদখার জ  জুেরর বেুক হাত িদলাম। 

দ ন েতা েটর েপলামই না,  উে া আমারই একটা ন িমস হেয় েগল। 
জুেরর দিপ ডটা িনথর!   

আেশপােশর কলাপাতা পেড় িছল। িঠক করলাম জুেরর লাশটােক কলাপাতা িদেয় েঢেকই সের 
পড়েবা। ভেুলই েগলাম েয একট ুআেগ িতিন আমােদর জ  কাজ করিছেলন। তার মৃতু টা আমােদর 
জ ই। একা ভােব আমরাই তার মৃতু র জ  দায়ী। িক  তখন িনেজর িবপদটা েটর েপলাম আেগ। 
সভ তা েথেক িকছটুা দেূর আিছ আমরা। িনেজ েয কবর খঁুেড় লাশটা দাফন কের যাব তার েকান উপায় 
েনই। আর বাইেরর জগত েথেক েলাক আনেল েতা পিুলশ সে  সে  ে ফতার করেব। েকান 
সে াষজনক উ র েনই আমােদর কােছ। িনেজর জ  না েহাক,  নকশীর ােথ হেলও েকেট পড়াটা 
সবচাইেত িনরাপদ। 
েঝাপঝােড়র আড়ােল জুেরর লাশটা যতটা স ব লিুকেয় রাখার েচ া করলাম। জুেরর িচ া েশষ হেল 
নকশীর িদেক তাকালাম। ভয়াবহ অব া ওর। েঠঁােট আর কঁােধর িদেক রে  একাকার হেয় আেছ। 
চুল েলা উ খু  হেয় আেছ। েদেখই েবাঝা যায় ও িঠক েনই। তখেনা েভােরর আেলা েফােটিন। 
অ কােরর মেধ  নকশীর কােছ যাওয়া একটা ঃসাহিসক ব াপার। িটিভ িসেনমায় সবসময়ই েদেখিছ 
এরকম ভতু- ে েতর কােছ সাহস কের মা ষ যায়। তখন মেন হেতা গাধা েলার িক জীবেনর ভয় েনই 
নািক!  িক  বা েব আিম িনেজই যখন এমন একটা পিরি িতর স খুীন হলাম,  তখন বঝুলাম েকন 
যায়। 

দিপ ডটা পাগেলর মত লাফাে । মেন হে  েযন আমােক সতক কের িদে  মা ষ পী ভ া ায়ারটার 
কােছ না েযেত। িক  আিম জািন ও মা ষ পী ভ া ায়ার না। ভ া ায়ার পী মা ষ। ওেক েদেখ 
এখেনা েবাঝা যাে  না ওর ভ া ায়ার স াটা এখেনা েজেগ আেছ িক না। তবওু সাহস স য় কের ওর 
িদেক ধীের ধীের এেগালাম। ওর যতই কােছ যাি ,  আমার মেধ  ভয়টা েবেড় যাে । িক  িনেজেক 
েরাধ করেত পারিছ না। 
নকশীর এেকবাের সামেন িগেয় দাঁড়ালাম। ওর কঁােধ হাত েরেখ আে  কের ডাক িদলাম। “নকশী! ” ও 
েবাধহয় নেলা না। আেরকট ুেজাের ডাক িদেতই ঝট কের িফের তাকাল। আিম একট ুেপছেন সের 
েগলাম। আত টা তখেনা যায়িন। নকশী আমার িদেক অি দিৃ েত িকছু ণ তািকেয় রইল। িক  ওর 
েচহারায় ত পিরবতনটা আিম ধরেত পারলাম। শী ই তার মেধ  পিরবতন হেব,  েসটা বঝুেত 
পারলাম। অেপ া করেত থাকলাম পিরবতনটার জ ।  

কেয়ক িমিনেটর মেধ ই নকশী াভািবক হেয় েগল। একট ুআেগ ও একটা খুন সংঘিটত কেরেছ। িক  ও 
েসটা জােননা। আিম তােক েসটা জানেত িদেত চাই না। ওর সব  এিড়েয় েগলাম। তবওু ও িঠকই 
বেুঝ েফলল েয ও মারা ক িকছ ুএকটা কের বেসেছ। ওর েঠঁােট আর কাপেড় েলেগ থাকা র  তারই 

মাণ। 
ওেক িনেয় েখালা জায়গার েসই পু ের আসলাম। ও এখন আর েকান  করেছ না। অপরাধেবাধ 
েজেগ উঠায় ও চুপ হেয় েগেছ। আিম ওেক যথাস ব শা  রাখার েচ া করিছ। হািসখুিশ াণব  একটা 
েমেয় যিদ হঠাৎ কের এমন নীরব হেয় যায়,  তাহেল তা খুবই ঃেখর িবষয় হেব। তেব আশা করিছ ও 
িঠক হেয় যােব। কারণ ও এখেনা জােননা,  ও কী কেরেছ।  
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নকশী বলল,  এখন েকাথায় যাব? 
বাসায়। 
জুর কী বলেলন? 

িকছ ুিচিকৎসা িদেয়েছন। 
কী ধরেণর িচিকৎসা। 
িকছ ুবললাম না। নকশী িকছু ণ আমার িদেক তািকেয় রইল। যখন বঝুল জবাব পাবার আশা েনই। 
তখন অ িদেক তাকােলা। যাবার আেগ েশষবােরর মত জুেরর েঁড়টার িদেক তাকালাম। অমিন 
েচােখ পড়েলা দরজার পােশ েঝালােনা মালাটা। েকান বাতাস েনই,  তবওু মালাটা একট ু লেছ। েযন 
জ া  িকছ ুএকটা।  

অেনক কায়দা কসরৎ কের নকশীর েচাখেক ফাঁিক িদেয় মালাটা িনেয় িনলাম। নতনু িচ া েযাগ হেয়েছ 
মাথায়। কীভােব এটা ওর গলায় পড়ােনা যায়। ই িমিনেটর জ  ওর মনেক ব  রাখা যায় কীেস? 
েভেব েকান ল িকনারা না েপেয় আপাতত ভাবাভািব ব  কের িদলাম।  

’জেন পাশাপািশ হঁাটিছ। এখেনা সযূ উেঠিন। তাই পথ েদেখ চলেত ক  হে । ’জন পাশাপািশ 
হঁাটিছ। নকশী থমবােরর মত একটা কথা িজে স করল,  মন,  আিম িক িঠক হেবা? 
আিম থম বঝুেত পারলাম না। মােন? 
মােন আিম িক স ণূ  হেত পারেবা কখেনা? 
আিম বললাম,  অব ই পারেব। পারেব না েকন। তিুম শী ই স ণূ  হেয় যােব। েকান িচ া েকােরা 
না। 
নকশী আমার িদেক কৃত  দিৃ েত তাকাল। তিুম আমার জ  অেনক করেছা। আিম সিত ই আনি ত ও 
ব িথত। কারণ আমার জ  েতামার এত ক  করেত হে । 
আমার এ জাতীয় কথা নেত ভাল লােগনা। তাই ওেক থািমেয় িদেয় বললাম,  ম াপটা েবর কেরা। 
েকান পেথ যাি  েদখেত হেব। 
আমার এিড়েয় যাওয়াটা নকশী খুব ভাল কেরই বঝুল। তেব িকছ ুবলল না। ম াপটা েবর কের আমার 
হােত িদল। আিম েদেখ পথ িঠক কের িনলাম।  

অেনক ণ হঁাটার পর গহীন জ ল েথেক েবিরেয় আসেত পারলাম। তারপর েখালা া ের েছা  একটা 
পু র েচােখ পড়েলা। েসখােনও েকান বসিত েনই। সূয সেব উদয় হে । সামেন আর জ ল েনই। তাই 
এখােন হাতমুখ ধেুয় েনবার িস া  িনলাম। 
পু ের হাতমুখ ধেুয় মািটেতই বেস পড়লাম। চ ড াি  লাগেছ। েয় থাকেত ইে  করেছ। িক  েয় 
েগেল পেুরা ঘুিমেয় যাব এই ভেয় েশায়া েথেক িবরত থাকিছ। নকশীর িদেক তাকালাম। ওর বেুকর 
িদেক েচাখ পড়ল। রে র রং এখেনা যায় িন। আমরা এখেনা িবপেদর মেধ  আিছ। রা ায় পুিলশ 
ঝােমলা বাঁধােত পাের। তাহেল েতা মহাসবনাশ। 
আমােদর সে  েকান খাবার দাবার েনই। তাই িখেদ িনেয়ই বেস রইলাম। বােস উঠার আেগ েদাকান 
েথেক িকছ ুিকেন িনেত হেব। নকশীর িদেক তাকালাম। আমার েচেয় কেয়ক ণ েবিশ া  ও। ঘােসর 
উপেরই েয় পেড়েছ। আিম উেঠ ওর কােছ েগলাম। ওর কােছ িগেয় বসেতই ও েচাখ েমেল তাকাল। 
ওেক েদেখ মেন হেলা সব ক  ভেুল থাকেত চাে  ও। আিম বললাম,  যােব না? ও মাথা নাড়েলা। 
না,  যােবা না। 
আমার অবাক লাগল। কী বেল এইসব। না িগেয় কী করেব? এখােন বেস েথেক লাভ েনই। চল চল-  
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তাগাদা িগলাম। 
ও িকছু ণ আমার িদেক একদেৃ  তািকেয় রইল। বঝুেত েচ া করলাম ও িকছ ুবলেত চাে  িক না। 

ও বলল, আিম যােবা না েকাথাও। এখােনই থাকেবা। েতামার সে  থাকেবা। ওর কে  িুমটা ধরেত 
পারলাম। 

আিম হাসলাম। বললামঃ েদেখা! আমার পাগলীটা কী বেল েদেখা! এখােন থাকেল খােব কী? খাওয়ার 
িকছ ুআেছ? 

ও হাসেলা, িকছ ুবলল না। হঠাৎই আিম েখয়াল করলাম, ওেক আিম “আমার” পাগলী বেল েফেলিছ। 
েকন বললাম এমনটা? 

বঝুলাম না। তেব তখন আর েদির না কের ওেক ধের েটেন তলুলাম। তারপর আবার েসই দীঘ পথ 
পািড় িদলাম। কখেনা িরকশা,  কখেনা হঁাটা। অবেশেষ বােস উঠলাম।  

 

 

 

 

২.  
বাসায় েপৗঁেছ. .  
আি ট আমােদর েদেখ েদৗেড় এেলন। অেনক কথা িজে স করেলন এক িনঃ ােস। িশহাব ভাইয়া ঘের 
িছল। বলেলন,  পের িজে স কেরা না এসব। মা  এেসেছ,  হাতমুখ ধেুয় খাবার দাবার েখেত দাও। 
পের কথা হেব। 
মেন মেন ভেয় ভেয় িছলাম নকশীর হঠাৎ এই চুপ হেয় যাওয়া েদেখ। িক  এখন েদখিছ নকশী িরকভার 
কের িনেয়েছ ােজিডটােক। এটা েদেখ ি র িনঃ াস েফললাম। আি টর েদখলাম আর স  হে  না 
ঘটনা জানার জ । েচােখর ইশারায় িজ াসা করেলন কাজ হেয়েছ িক না। আিম আি টর কােছ িগেয় 
িফসিফস কের বললাম,  একটা ভাল খবর আেছ আর ইটা খারাপ খবর আেছ। আর িকছ ুবললাম না। 
তেব আি ট িচি ত হেয় েগেলন। খারাপ খবেরর সংখ া েবিশ– এই জ ই হয়েতা।  

থম েযােগই আি ট আমােক েচেপ ধরেলন ঘটনা খুেল বলার জ । আিম পু রপােড় জুেরর মালার 
কথা পয  বললাম। তারপর বললাম,  এখন ভাল খবর হে  এই েয,  নকশীেক ায়ীভােব বাঁচােনার 
অ তপে  একটা উপায় পাওয়া েগেছ। িক  খারাপ খবর হে ,  নকশীর মনেক এই ই- িতন িমিনট 
স ণূ িভ  একটা িবষেয়র উপর িনব  রাখা যায় কীভােব? সামা তম ভলু হেয় েগেলই সবনাশ।  
আি টেক িচি ত েদখােলা। আমার মাথায় িকছ ুআসেছ না। েদিখ কেয়কিদন িচ া কের িকছ ুেবর করেত 
পাির িক না।  
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আিম ফাঁক েপেয় চেল আসলাম। ভাগ েক ধ বাদ িদলাম ি তীয় খারাপ খবরটা বলেত হেলা না বেল। 
নকশীর েম েগলাম। এখন আমােদর আর িকছ ুকরার েনই। থাকেত হেব েযােগর অেপ ায়। িঠক 
করলাম,  েযাগ পাওয়ামা ই কােজ নামেত হেব। েকান ভাবাভািবর ফসুরৎ েযন না থােক। তেব তার 
আেগ অব ই িনি ত হেয় িনেত হেব েয,  কাজটা সফল হেব।  

ভাগ েক ধ বাদ িদেয় েনই আেগ। রােত িডনােরর পর ছােদ েগলাম আিম। িকছু ণ পরই েদখলাম 
নকশীও ছােদ আসেলা। আকাশটা েমঘা । হালকা ঠা ডা বাতাস বইেছ েজাের েজাের। েযেকান সময় 

বল বষণ  হেত পাের। এমন একিট পিরেবশ আমার সবসময় পছ । েমঘা  আকাশ আমার 
ভাল লােগ যত ণ না বিৃ   না হয় । নকশী এেস আমার পােশ দাঁড়াল। বলল,  আজ সারািদন 
েতামার উপর অেনক ধকল েগেছ তাই না? 
আিম বললাম,  হঁ া। সমান ধকল েতামার উপর িদেয়ও েগেছ। বরং একট ুেবিশই েগেছ। 
হাসল নকশী। ও িকছ ুনা। তেব আমার মেত েতামার ক টা েবিশ িছল। িলিডং েতা তিুমই িদেয়ছ….  
ওেক থািমেয় িদলাম। তিুম িক গভীর রােত কৃত তা জানােত ছােদ এেসছ? একট ুধমেকর েরই 
বললাম। ও েদখলাম সােথ সােথ মাথা েনেড় বলল,  না না তা নয়। আিম…মােন. . মােন…. .  
েতাতলােত  করল ও। আমার কােছ িবষয়টা রহ জনক মেন হেলা। ও খুব েজাের না করেছ। 
তারমােন ওর এখােন আসার েপছেন অ  একটা উে  আেছ। কী েসটা? 

চ ড শীত করেছ। হাত প াে টর পেকেট েঢাকালাম। হােত লাগেলা নকশীর জ  েদয়া েসই মালা। 
ইে  হে  এখনই পিড়েয় েদই। নকশীেক এখন খুব াভািবক মেন হে । িক  জুেরর কথা মেন 
পড়েলা,  মালাটা পড়ােত েগেলই ওর ভ া ায়ার স াটা েজেগ উঠেব এবং েয পড়ােত যােব তােক 
হত া করেব।  
হঠাৎই েখয়াল করলাম নকশী শীেত কঁাপেছ। ব  হেয় বললাম,  নকশী ঠা ডা লাগেব েতামার। ঘের 
যাও। ও েযেত চাইেলা না। আিম ওর কােছ েগলাম। আমােকই িনেয় েযেত হেব। িক  পারলাম না। ও 
দািব করল ওর নািক ঠা ডা লাগেছ না। পেুরা িমথ া কথা। চ ড ঠা ডা বাতাস বওয়া  কেরেছ তখন। 
ওর চুল েলা পেুরা উড়েছ। মেন হে  ইেলকি ক েটিবল ফ ােনর সামেন দাঁড় কিরেয় রাখা হেয়েছ 
ওেক। ওেক েজারাজুির কেরও ঘের িনেত পারলাম না। তারপর বললাম,  আ া িঠক আেছ,  তিুম 
দাঁড়াও। আিমই িগেয় িনেয় আসিছ। 
ও বাধা িদল। বলল,  লাগেব না। আমার হাত ধের আটেক রাখেত চাইল। আিম ওর হাতটা ঝাড়া িদেয় 
েফেল বললাম,  েবাকার মত কথা েবােলা না। ঠা ডা েলেগ েগেল পেড় বঝুেব মজা। িনেচ নামেত িগেয় 
িব েয় হতবাক হেয় েগলাম।  

ছাদ েথেক নামার িসিঁড়র িদেকর দরজাটা তালা িদেয় আটেক েরেখেছ নকশী! 
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৩.  
অবাক হেয় েপছেন তাকালাম। নকশী তত েণ ঘুের দাঁিড়েয়েছ আমার িদেক েপছন কের। আিম মেন 
মেন খুব অবাক হলাম। ধীের ধীের নকশীর কােছ েগলাম। ওর েথেক সামা  দরূে  থাকেতই নকশী 
েকমন েযন গলায় বলল,  েযেত েতা পারেল না,  তাই না? 
আমার েকন েযন ভয় ভয় লাগেত  করল। েকান িবপেদ পড়েত যাি  আ াহই জােনন। ওর সামেন 
িগেয় দাঁড়ালাম। ও আমার িদেক তাকাল না। বঝুলাম েরেগ আেছ। আে  কের একটা হািস িদেয় ওর 
কঁােধ হাত েরেখ বললাম,  রাগ করেছা েকন নকশী? আিম েতা েতামার ভােলার জ ই শীেতর কাপড় 
আনেত যাি লাম। 
ও িকছ ুবলল না। মেন হেলা রােগর মা াটা আেরকট ুেবেড়েছ। 
আিম বললাম,  আ া নকশী,  আমার মেন হে  আজ সকাল েথেক তিুম িকছ ুবলেত চা । িঠক না? 
আ য!  সােথ সােথ নকশীর েচহারার ভাবমূিত পাে  েগল। আবার আেগর েসই াভািবক নকশীর 
েচহারা িফের এেলা। বা া মা েষর মত মাথা ঝাঁকােলা,  হঁ া। 
আিম একট ুআ হী হলাম। িজে স করলাম,  বেলা। েখালাখুিল বেলা। সকােলই বলেত পারেত। 
নকশী িকছ ুবলল না। আিম তােক সময় িদলাম। িক  ও েবাধহয় কীভােব বলেব কথা েগাছােত পারেছ 
না। আিম ওেক উৎসাহ িদলাম। বেলা,  কী হেয়েছ? 
নকশীেক েদখলাম েমই ি ধাি ত হেয় যাে । অবাক লাগল। এমন কী কথা েয ও েসটা বলেত এত 
ি ধােবাধ করেছ। নকশীেক বললাম,  েশােনা নকশী। েতামার সে  আমার অেনকিদেনর ব ু । 
অ রকম একটা স ক আেছ েতামার সে । খুব ভাল ব  ুবেল জািন আিম েতামােক আর এজ ই 
আিম েতামার জ  মন েথেক কির। িক  তিুম যিদ সামা  একটা কথা বলেত এত ি ধা কর,  তাহেল 
এটা েকমন হেলা?  

নকশী েযন একট ুেকঁেপ উঠেলা। তিুম খুব রাগ করেব। তাই….  
আিম বললাম,  না। রাগ করেবা না। তিুম যাই কেরা না েকন,  আিম রাগ করেবা না। যাও,  কথা 
িদলাম। এবার অ তপে  বেলা কী বলেব? 
নকশী তবওু চুপ। 
মনটা খারাপ হেয় েগল। এই কথা েশানার আগ পয  আমার েতা ঘুম হেব না। নকশী বেলা না ি জ। 
তারপর হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। যার জ  আিম েমােটই ত িছলাম না। 
আিম নকশীর িঠক সামেন দাঁড়ােনা িছলাম। নকশীেক অ েরাধ করিছ বারবার ওর কথাটা বলার জ । ও 
িকছ ুবলিছল না। হঠাৎ এক ঝটকায় আমার ই বা  ধের সেজাের টান িদল। আিম স ণূ অ ত 
থাকায় নকশীর শরীেরর উপর ধা া েখলাম। ও আর আমােক ছাড়েলা না। পলেকই ওর েঠঁােটর শ 
েটর েপলাম আমার েঠঁােট। এক অ তূ িশহরণ বেয় েগল সম  শরীের। কী হে  তখনও বঝুেত পািরিন। 
এক মু েতর জ  মেন হেয়িছল নকশীর ভ া ায়ার স ার কােছ আিম পরািজত। িক  পরমু েতই 
বঝুেত পারলাম,  নকশীর ভ া ায়ার স ার কােছ আিম পরািজত নই। বরং,  নকশীর ভালবাসার 
কােছ আিম পরািজত। ওর মেন েয এতিকছ ুিছল তা আিম আেগ কখেনা বঝুেত পািরিন। কখেনা েবাঝার 
েচ াও কিরিন। আজ যখন ও আমােক েটেন িনেয় চুমু েখেলা,  তখন আর না বেুঝ পারলাম না।  
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এমন েসনিসিটভ মু েত অত  েয়াজনীয় একিট িবষয় মেন পড়ল। েসটা হে  মালা!  নকশীেক েদয়া 
েসই মালাটা আমার পেকেটই আেছ। নকশী আমােক ধেরেছ েতা ধেরেছই,  ওর েঠঁাটেজাড়া আর 
আমােক ছাড়েছ না। আিম েযাগটা কােজ লাগােনা েচ া করলাম। আিম একহাত নকশীর গলার উপর 
িদেয় েপছেন ঘােড়র কােছ িনেয় েগলাম। আেরক হােত েবর করলাম কােলা রে র েসই মালাটা। 
নকশীর ঘােড়র উপর ইহােত ধরলাম মালাটা। এবার ধ ুপিরেয় েদবার অেপ া। একমু েতর জ  
হেলও আমার জীবেনর আন ঘন মু ত েলা মেন পড়ল। কারণ,  জািননা,  এটাই আমার জীবেনর 
েশষ কাজ িক না। ব থ হওয়া মােন মৃতু । তবওু সাহস স য় করলাম। থমবােরর মত আিম নকশীর 
চুমুেত সাড়া িদলাম। এেত নকশীর শরীর আেরা শ  হেয় েগল। থম েযােগই এক ঝটকায় আিম 

ইহাত নকশীর গলার ইপাশ িদেয় সামেন িনেয় আসলাম। আর সে  সে  নকশীর শরীের েযন 
িব েতর শক েদয়া হেয়েছ,  এমনভােব েবঁেক েগল। চ ড ছটফট করেত  করল ও। িচৎকার 
করার েচ া করেছ িক  গলা িদেয় আওয়াজ েবেরাে  না। এর কারণ,  ঠা ডা েলেগ েগেছ ওর। এই 
শীেত খােটা েপাষাক পেড় ছােদ এত ণ দাঁিড়েয় থাকায় গলা বেস েগেছ ওর। 

চ ডভােব কঁাপেছ শরীরটা। আমার কােছ মেন হে  যেুগর পর যগু েপিরেয় যাে । অথচ ঘিড়র কঁাটা 
বলেছ ি শ েসেকে ডর েবিশ যায়িন। এমন সময় েচােখ পড়ল েসই ভয়াবহ িজিনসটা। যা আমার 

দ নেক ায় থািমেয় িদল।  

মালার সামেনর িদকটা লাগােনা হয়িন। েযেকান মু েত মালাটা গলা েথেক খুেল পেড় েযেত পাের। যার 
পিরণাম হেব,  আমার মৃতু !   
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েশষ পবঃ  

চরম মু েত আিছ আিম। মাদ ণিছ। নকশীর ক েনর মা া আর কেয়ক েসেকে র মেধ  না কমেল 
আমার মৃতু  অবধািরত। আতি ত েচােখ তািকেয় আিছ নকশীর গলার িদেক। অনবরত েকঁেপই চেলেছ 
মালার মাথা ' েটা। খুব খারাপ লাগেছ। েকান রকেম মালাটা লাগােনা হেল নকশী স ণূ েপ  হেত 
পারেতা। তা না হেয়. . । 
 

াস কর অব ায় অেপ া করিছ কখন মালাটা নকশীর গলা েথেক পেড় যােব আর ও ভ া ায়ােরর 
িহং তায় আমার িদেক েতেড় আসেব। িক  িবধাতা েবাধহয় আমােক আেরা িকছুিদন নকশীর সং েশ 
রাখেত চাইেলন। হঠাৎই ল  করলাম নকশীর েচহারার ভাবমূিত েকমন েযন পাে  েগল। হঠাৎই েযন 
ও বল হেয় পড়েলা। গলা েথেক মালাটা মািটেত পেড় েগল েসই মু েত। আমার একটা দ ন িমস 
হেয় েগল। অেপ া করলাম নকশীর েতেড় আসা েদহটার জ । মানিসকভােব ৈতির হলাম মৃতু র জ । 
 
 
িক  না। নকশী আমার িদেক েতেড় এেলা না। বরং মািটেত ধপাস কের পেড় েগল। বল বাতােসর 
েচেয় ওর িনঃ ােসর শ  আেরা েজারােলা হেয় আমার কােন আসেছ। িবষয়টা বঝুেতই আনে  মনটা 
েনেচ উঠেলা। এত আন  আিম কখেনা উপেভাগ কিরিন। 
 
মালাটার কাযকািরতা ফেল এেসেছ। নকশীর ভ া ায়ার  ংস করেত স ম হেয়েছ েগাফরান জুেরর 
েসই কােলা িটর মালা। িবষয়টা বঝুেত েপের আর েদির করলাম না। েদৗেড় েগলাম নকশীর িদেক। 
ওর িব  েদহটার কােছ িগেয় বসলাম। ওেক েজাের েজাের ডাকলাম কেয়কবার। া  আধেবাজা 
েচােখ আমার িদেক তাকােলা নকশী। আিম আমার েকােল ওর মাথাটা েরেখ ওেক ইেয় রাখলাম। 
একবার িনেচ িনেয় যাবার েচ া করলাম িক  ও এতটাই বল েয উঠেতই পারেলা না। আধেবাজা 
েচােখই আমার িদেক কৃত  দিৃ েত ীণ ের নকশীর ধ বাদটা চ ড বাতােসর েশা েশা শে র 
মােঝও আমার কােন িঠকই েপৗঁছােলা। 
 
েবশ িকছু ণ অেপ া করলাম নকশীর বলতাটা কািটেয় উঠেত। যখন ও একট ুশি  িফের েপেলা। 
তখন ওেক দাঁড় করােনার েচ া করলাম। একট ুেচ া কের দাঁড়ােত স ম হেলা ও। িক  হঁাটেত না 
পারায় েরিলঙেয় ভর কের দাঁড়ােলা। আমার িদেক তািকেয় বলেলা,  অবেশেষ তিুম আমােক 
বাঁিচেয়েছা। 
আিম িকছ ুবলার মেতা খঁুেজ েপলাম না। ওর িদেক িন পু তািকেয় রইলাম। মেন পড়েলা মালাটা 
পড়ােনার আেগর মু েতর কথা। আশা করলাম নকশীর ঐসব কথা এখন আর মেন েনই। িক  ওর িঠকই 
মেন িছল। ও আমার একদম কােছ এেস দাঁড়ােলা। বলল,  আমােক ভয়াবহ েসই জীবন েথেক 
বাঁচােনার জ  ধ বাদ। 
আিম এবােরা িকছ ুবলেত পারলাম না। বঝুেত পারিছ নকশী এরপর েকান িবষয়টা তলুেব। 
ও িঠক েসই িবষয়টাই তলুেলা। 
" আিম েতামার কাছ েথেক েকান সাড়া পাইিন।"  
আর চুপ কের থাকেত পারলাম না। আেগর বার ও েযমন কেরিছল,  এবার আিমও িঠক েতমনই 
করলাম। এক ঝটকায় ওেক বা র মেধ  এেন ওর াণব  েঠঁাট েটার সে  আমার েঠঁাট িমলালাম। আর 
িঠক তখনই ঝড়টা এেলা। আকাশ েথেক  হেলা বল বষণ। একট ুআেগ এই ঝড়টােক খুব ভয় 
পাি লাম। িক  এখন েকয়ার কির না। যত খুিশ ঝড় েহাক। আই েডা ট েকয়ার। 
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েসিদন রােত আি ট আমােক বারবার ধ বাদ িদেলন। আিম যতবারই তােক ধ বাদ িদেত না করলাম,  
ততবারই িতিন ধ বাদ িদেলন। তার েমেয়েক সিৃ কতা আমার মাধ েম ভ া ায়ার স ার কবল েথেক 
বাঁিচেয়েছন। ধ বাদ িদেত হয় েতা ােক িদন। আিম েতা মাধ মমা । িক  েক েশােন কার কথা। 
রােত খাবােরর েটিবেল। আজ ব িদন পর নকশীেদর বাসায় িফের এেসেছ আেগর েসই আেমজ। নকশী 
হেয় উেঠেছ আেগর মত াণব । িক  আেগর েচেয় আেরা অেনক েবিশ রী। অেনকিদন পর িশহাব 
ভাইয়া,  আি টর সে  মন খুেল কথা বলেলা নকশী। ওর মনটা এখন আেগর মত চ ল। 
 
রােত খাবােরর পর নকশীর বাসা েথেক চেল আসলাম। অেনকিদন পর আজ রােত িনি ে  ঘুমােত 
পারব। রােত ঘুম ভাল হল। 
 
এভােব িদন কাটেত থাকেলা আমােদর। আিম আবার িফের েগলাম আমার সাধারণ াভািবক জীবেন। 
আেগর মত। ধ ুআমার জীবেনর সে  যু  হেলা নতনু এক অধ ায়,  নতনু এক জীবন,  নকশী। 
 
 
২.  
আমােদর এলাকায় গত কেয়কিদন ধের চ  ৈহ ৈচ চলেছ। মা  ছয়িদেনর ব বধােন চারজন েলাক মারা 
েগেছন। তােদর মৃতু েলা অ াভািবক। সবারই ঘােড় আঘােতর িচ  পাওয়া েগেছ এবং সবারই মৃতু  
হেয়েছ গভীর রােতর েকান এক সময়। পিুলশ বা িডেটকিটভ েফাস েকউ- ই ঘটনার েকান ল িকনারা 
করেত পারেছ না। েজঁােকর মত সংবাদকমীরা পেুরা এলাকা চেষ েবড়াে  সেূ র েখঁােজ আর িতিনয়ত 
তারা পিুলেশর বড় অিফসারেদর সা াৎকার িনে । েকউ িকছ ুবঝুেত পারেছ না। 
িক  আিম িঠকই বঝুেত পারিছ। আঘাত েলা ভ া ায়ােরর। িক  িনি ত হেত পারিছ না। শহেরর মেধ  
ভ া ায়ার আসেব েকাে েক? নকশীর কথা মেন হেলা একবার। িক  নাহ। ওর বাসা অেনক দেূর। 
আর তাছাড়া ও স ণূ  বেলই আমার িব াস। আবার ভাবলাম নকশীর মত আমােদর এলাকায় 
বসবাসরত অ  েকউ নয় েতা,  েয নকশীর মত একই ঘটনার িশকার। িক  না,  বড় েবিশ 
কাকতালীয় হেয় যাে । পিুলেশর মত আিমও েভেব েকান ল িকনারা করেত পারলাম না। েশেষ 
ভ া ায়ােরর আশ াটা বাদ িদলাম। আর দশজেনর মত ভাবেত  করলাম শহের আ যজনক েকান 

াণী হানা িদে । গভীর রােত েকান জংলা েথেক উেঠ আেস এই াণী। রােত মা েষর উপর হামলা 
কের। সকাল হবার আেগই আবার লিুকেয় পেড় েলাকচ রু অ রােল। পিুলেশর ধারণা এটা। হা কর 
বেট,  তেব এ ছাড়া আর িকছ ুভাবার েনই। 
 
নকশীর সে  পেররবার যখন েদখা হেলা। তখন ওেক আিম িবষয়টা খুেল বললাম। ও িচি ত হেয় 
পড়েলা। যতটা না িবষয়টা িনেয়,  তারেচেয় েবিশ আমােক িনেয়। বলল,  েতামরা ঐ এলাকা েছেড় 
চেল আেসা। ওখােন আর থাকার দরকার েনই। কখন িক হেয় যায়। িক  আিম বললাম,  এটা স ব 
না। েকানভােবই যখন আমােক রািজ করােত পারেলা না। তখন নকশী বলল,  িঠক আেছ। থাকেল 
থােকা। িক  ি জ রােত েবর হেয়া না। খুব িবপ নক এলাকা ওটা। অিত জ ির কাজ পড়েলও রােত 
ভেুলও েযন না েবর হও। 
আিম বললাম,  আ া। 
ও িজে স করল:  আর খবর কী? 
আর েকান খবর েনই। এ িবষয়টাই ভািবেয় তেুলেছ আমােক। কী হেত পাের? িকছ ুআ াজ করেত 
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পােরা? 
নাহ। আ াজ করেত পারিছ না কী হেত পাের েসটা। তেব েকান াণী নয়,  এটা আমার ধারণা। পিুলশ 
একটা িকছ ুবেল বাঁচেত চাইেছ। মূল ঘটনা অ িকছ।ু 
একমত হলাম। তারপর ও আর আিম পাশাপািশ হঁাটেত লাগলাম। আিম একমু েতর জ ও িবষয়টা 
মাথা েথেক বাদ িদেত পারিছ না। নকশী আমার মনেক অ িদেক সরােনার জ  বলল:  তিুম এত 
িচ া করছ েকন? িচ া করছই যখন,  বাসা েছেড় অ িদেক চেল যাও। 
আিম বললাম,  িনেজেক িনেয় ভাবিছ না। ভাবিছ কী হেত পাের েসটা। 
 
৩.  
একটা িরকশা িনেয় বাসার উে ে  রওনা হলাম। িরকশা চলেছ ধীর গিতেত। আিম ভাবিছ নকশীর 
কথা। ও খুব িচি ত হেয় পেড়েছ। বাসায় িগেয় ওেক েফান কের েটনশন করেত িনেষধ করেত হেব। 
অব  তােত েকান লাভ হেব না। তবওু,  ও েবিশ ি া করেল ওর শরীর খারাপ হেয় যায়। 
এমিনেতই ভ া ায়ােরর এক িবশাল ধকল েগেছ ওর উপর িদেয়। বাসার সামেন িরকশা েথেক েনেম 
পড়লাম। ভাড়া িদেয় িরকশা িবদায় কের বাসার বারা ায় উেঠ েদখলাম দরজা েখালা। নতনু একেজাড়া 
জুতা েদখলাম বারা ায়। েমহমান আেছ েবাধহয় ঘের। আিম ঘের ঢকুেত যােবা,  এমন সময় কােন 
আসেলা আ রু িকছ ুকথা। যা আমার দ নেক আবােরা থািমেয় েদবার জ  যেথ  িছল। 
 
আ  ুআগত েমহমানেক বলেছ:  মন েবশ কেয়কিদন ধের রােত েকাথায় েযন যায়। যাবার সময় আিম 

েত কিদনই েটর পাই। অেনকটা েঘােরর মেধ  থােক ও। গভীর রােত েবর হয়,  আর যখন িফের 
আেস,  তখন ওর াস াস থােক ঘন। েকমন েযন উদ া । বেলন ভাবী,  আমােদর এলাকার 
অব া এমিনেতই খারাপ। তার উপর যিদ েকউ েটর েপেয় যায় মন রােত বাইের যায়,  তাহেল সবার 
সে হ মেনর উপর পড়েব না? 
 
 
আর নেত পারলাম না। মাথাটা েকমন েযন মু েতর মেধ ই শূ  হেয় েগল। ভ া ায়ার যােক একবার 
আঘাত করেব,  েসও ভ া ায়ার হেয় যােব। এই সিত টা েটর েপলাম। বঝুেত পারলাম নকশীর 
ভ া ায়ার স া েকন আমােক কখেনা আ মণ কেরিন। একই সে  অ ভব করলাম এই ভয় র 
সিত টা:  
 
নকশীেক বাঁচােনার দািয়  কঁাধ েথেক েনেম যাবার পরই নকশীর ভ া ায়ারে র ভয় র দািয় টা 
আমার উপর অিপত হেয়েছ। 
 
 
 
 
 

 
 

সমা  
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শী ই  হেত যাে  অিপত ২। 

 

অিপত ২ িবিভ  বাংলা েগর পাশাপািশ কািশত হেব http://aisajib.wordpress.com েগ। 
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েলখক 

 

আিম আিম ল ইসলাম সজীব বতমােন (২০০৯) ঢাকার িমরপেুরর হযরত শাহ আলী মেডল হাই েুলর 
নবম ে ণীেত পড়ােশানা করিছ। পড়ােশানার পাশাপািশ আিম ই টারেনেটর িবিভ  গ, ওেয়বসাইট 
ইত ািদর সে  জিড়ত। বাংলা ও ইংেরিজ ই ভাষােতই িগং কের থািক। তেব ইদানীং ইংেরিজ িগংেয় 
আমােক একট ুেবিশ সি য় েদখা যায়। মূলত http://www.aisajib.com এবং 
http://personal.aisajib.com এই ইিট আমার িনেজর ইংেরিজ গ। তেব আেরা রেয়েছ। 

গ  পড়েত ও িলখেত পছ  কির। খুব একটা ভােলা গ  িলখেত পাির না িবধায় েতমন একটা েলখা 
হয় না। অিপত আমার েলখা থম গ  যা িপিডএফ বা ইবকু আকাের কাশ হে । এছাড়াও এিট 
আমার িনেজরও খুব পছে র একিট গ ।   
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পড়ােশানা আর অ িব র িগংেয়র পাশাপািশ িসিরয়াস টাইেপর েলখােলিখ কির েবশ কেয়কিট িবেদিশ 
েগ (েপইড কি িবউটর িহেসেব)। এছাড়াও বতমােন িবিডিনউজ েটােয়ি টেফােরর েটকেনালিজ পাতায় 

িনয়িমত িলেখ থািক। 

ই টারেনেট আমার কায েমর মেধ  আেরকিট উে খেযাগ  হে , িববতন বাংলা 
(http://bn.biborton.com ) । এিট মূলত একিট বাংলা ম াগািজন ওেয়বসাইট েযখােন েয েকউ 

রিচত গ , কিবতা, ব , রচনা ইত ািদ িলেখ পাঠােত বা ই টারেনেটই সাবিমট করেত পাের। চাইেল 
েযেকােনা িবষেয় িনেয় পুেরাদ র িতেবদনও িলেখ পাঠােত পারেবন েয েকউ। অিপত গ  পেড় বা 
এমিন এমিনই কােরা গ , কিবতা বা এজাতীয় িকছ ুেলখার ইে  থাকেল েযাগােযাগ করার অ েরাধ 
রইল। 

সবেশেষ, সবার কােছ েদায়া কামনা করিছ পড়ােলখায় উ িত ও সফলতার জ । আর অিপত পেড় 
আপনার মতামত সাদের গহৃীত হেব। মতামত জানােত েফান বা ইেমইেলর মাধ েম েযাগােযাগ করেত 
পােরন (ি তীয় পৃ া ব )। 

 

 

 

 

 

 

 

 

িলিখত অ মিত ব তীত অিপত স ণূ গ  বা এর েকােনা অংশ েকাথাও কাশ করা যােব না। 

েকােনা েয়াজেন েলখেকর সে  েযাগােযাগ ক ন। অ েরাধ ও অ মিত সােপে  গ  অ  কাশ 
করা েযেত পাের। 


